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Figyelmeztetés t. Tagjainkhoz! 
A „Köztelek" f. évi első számához 

egy posta-utalványlap volt mellékelve, a 
tagdíj, — a könyvkiadó vállalat — s a 
„Történelmi Szemle" előfizetési dijainak 
befizetésére. Kérjük tagjainkat ezen utal-
ványlap felhasználásával az illetékeket 
annál is inkább beküldeni, mert az egye-
sület igazgató-tanácsa azt a határozatot 
hozta, hogy az egyesület által rendezett 
vásárok és kiállitásokra az egyesület tag-
jainak ingyen belépést engedélyez, ha a 
tagdij befizetését a tagsági jegy felmuta-
tásával igazolják. 

A tagsági jegy mindazon tagjaink-
nak, kik a tagdijat lefizették, meg fog 
küldetni, kérjük tehát a tagsági illetékek-
nek mielőbbi beküldését, hogy a tagsági 
jegyek niegküldhetök legyenek. 

Igazgató. 

Meghívó 
az állattenyésztési és állategészségügyi szak-
osztálynak január hó 28-án. azaz pénte-
ken d. u. 4 órakor a Köztelek kistermében 
tartandó ülésére. 

Tárgyak: 
* 1. A husfogyasztási adó reformja. 

2. Adatgyűjtés az ivarzási és szülés 
rendellenességek okairól. 

3. Földművelésügyi miniszter leirata a 
sertéshimlő ellen foganatosítandó óvintézkedé-
sek tárgyában. 

4. Javaslat a lóhuskimérés rendszeresíté-
séről.- ' Tormay Béla, 

szakoszt. elnök: 

Tavaszi állatvásárok sorrendje. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

által a f. év tavaszán rendezendő állat vásárok 
a következő időszakokban fognak megtar ta tn i : 

IX. tavaszi luxuslóvásár (a Lótenyésztés 
emelésére alakult Tattersall r .-társasággal kar-
öltve rendezve) marczius hó 29, 30 és 31-én,a 
Tattersall istállóiban (Külső Kerepesi-ut, a keleti 
pályaudvarral -szemben.) 

X. tavaszi luxuslóvásár, ugvanott május 
hó 16, 17 és 18. napjain. 

A díjazással egybekötött XV. tenyész-
á l la tvásár márczius hó 25-., -26. ős 26-én a 
Tattersal l istállóiban. 

I-sö díjazással és próbavágásokkal egy-
bekötött hízott állatvásár a székesfővárosi 
marhavásártér istállóiban ápril hó 2, 3 és 4-iTc 
napjain. 

Bejelentési ivek a vásárokra az OMGE. 
titkári hivatalánál (Budapest, Köztelek) kap-
hatók. 

Hangya. 
A „Magyar Gazdaszövetség" legújabb 

alkotásának a nevét jelenti közleményünk 
czime. „Hangya" névvel alakult meg 
u. i. a mult vasárnap a „Magyar Gazda-
szövetség" fogyasztási és értékesítő szö-
vetkezete, amely 50,000 korona alaptö-
kével központját van hivatva képezni a 
„Magyar Gazdaszövetség" által a vidéken 
alakítandó községi fogyasztási és értéke-
sítő szövetkezeteknek. Örömmel üdvözöl-
jük és nagy reményeket füzünk a szö-
vetkezeti mozgalom társadalmi lánczo-
latának ezen uj tagozatához, amely 
kiegészíteni és betetőzni hivatott első 
sorban a kisgazdák .anyagi boldogulásá-
nak előmozdítására és biztosítására irá-
nyuló azon akcziót, amely Magyarorszá-
gon is tisztán társadalmi erőkkel a 
szövetkezetek alakítása és terjesztése te-

rén egy évtized óta csendesen bár, de 
eredményesen folyik. 

Tisztában vagyunk ma már azzal 
mindannyian, hogy bár a kisgazda hitel-
igényeinek gyors és olcsó kielégítése rend-
kívüli fontosságú, mélylyel első Sorban 
a nép legszélesebb rétegeit a pénzuzso-
rának ugyan tiltott, de mégis állandó 
működése köréből kiszabadíthatjuk, még 
is a megélhetés eszközeinek mindennapi 
szükségletek beszerzésének és a termé-
nyek értékesítésének módozatai oly ked-
vezőtlenek, hogy ennek révén sokkal 
súlyosabb teherrel vannak sújtva éppen 
a kis emberek, mint a pénzuzsora által. 
Sőt épen az uzsora törvény következté-
ben a legalsóbb néposztályok élősködői 
a pénzuzsora felhagyásával, az áru- és 
terményuzsora legkiterjedtebb felkarolá-
sával, szabadon károsítják és pusztítják 
a vidéki népességet, mely szervezetlen-
ségében és magárahagyatottságábanemez 
üzelmeknek teljes mértékben ki van 
szolgáltatva. 

Aki a vidéki népességgel érintkezik, 
mindennap tapasztalhatja azoknak az -
apró uzsorásoknak káros működését, a 
kik a kedvezőtlen gazdasági ^helyzet, a 
helytelen közgazdasági politika következ-
tében elszegényedett vidéki népességet a 
legszükségesebb mindennapi áruczikkek 
beszerzésénél teljesen a markukba tart-
ják. Akik maguk nem vetnek, mégis az 
egész falu nekik arat és csépel, hogy 
fáradságuk gyümölcsét az aratás után a 
téli néhány hónap szük megélhetésére a, 
szatócstól hitelbe vásárolt árukért be-
szolgáltassák. Mi mellett sem az áruk 
jóságát, sem azok kellő mennyiségét, 
sem azoknak árát még csak meg sem 
bírálhatták, mert e kiskereskedők, — kik 
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maguk is a nagy merkantil tőkék eszkö-
zeiül szolgálva, még a legkedvezőbb kö-
rülmények között is drágán szolgálják 
ki a közönséget, — valóságos jótevői-
ként jelentkeznek a vidéki népességnek, 
mely szervezetlenségében és magára ha-
gyatottságában jelenleg nem is tudna 
magán segiteni és téli időben talán éhen 
is halna, ha e kiskereskedők nem ke-
gyeskednének rajta uzsorájukkal segiteni. 

Ám ez az éremnek csak egyik oldala. 
A másik felén ott van a vidéki - népes-
ség terményeinek értékesitése. Ki ne 
tudná, hogy a kisgazda terményének 
jávarésze elsősorban a hitelbe vásárolt 
áruczikkek megfizetésire szolgál, de nem 
ám a forgalmi értékében és pia^czi árá-
ban, hanem a szatócs által meghatáro-
zott és neki legkedvezőbb áron, mert a 
legtöbb, esetben ezek a falusi kiskeres-
kedők egyszersmind az egyedüli ter-
ményvásárlók, akik a nagykereskedők 
ügynökei részére gyűjtik össze a termé-
nyeket. Ha még valamely gazda abban 
a szerencsés helyzetben van, hogy adós-
sága törlesztése után terményeiből szabad 
kézből való eladása is marad, ugy ismét 

, csak Vagy a falusi kiskereskedőnek, vagy 
a gabonakereskedők ügynökeinek kény-
telen eladni helyben vagy legjobb eset-
ben a közeli nagyobb piacz hetivásárján 
csekély mennyiségű, ki nem egyenlitett 
gabonáját, a legtöbb esetben éppen abban 
az időben azonnal az aratás után, midőn 
a terménykinálat a legnagyobb, a termé-
nyek ára a legkisebb. Hogy ekkor egy 
kis összebeszélés vagy hallgatólagős kar-
tel a termény ügynökök között, mekkora 
kárt okoz a termények értékesítésére 
sürgősen reászorult kisgazdáknak, ugy vé-
lem ezt bővebben fejtegetni fölösleges is. 

Nem lehet tehát csodálni, ha a 
súlyos helyzet nyomása alatt amúgy is a 
legrosszabb helyzetben levő vidéki népes-
ség megélhetésének eszközeit nélkülözve, 
munkájának gyümölcsét nem találva, egy 
jobb. jövő után áhítozva, könnyebben ád 
hitelt azon lelkiismeretlen izgatók meséi-
nek, akik a fényes jövő kilátásba helye-
zésével a bajok okát a fennálló társa-
dalmi rendben és állami szervezetben 
levőnek állítva, ezek ellen izgatnak és ,a 
fogékony, egyszerű jellém eket megtánto-
ritják és a szoczialisztikus törekvések 
táborába vonzzák. A szocziálizmus két-
ségtelenül a kenyér kérdése. A jóllakott 
ember meg van elégedve sorsával, a fenn-
álló társadalmi és állami renddel, ellenük 
nem tör, sőt jólétének biztosítása ezek 
védelmezését, fentartását parancsolja neki. 
Az éhes ember ellenben elégedetlen, 
sorsának javítása, kenyerének megszer-
zése foglalja le minden gondolatját, 
örömmel üdvözli és jóltevöjének tartja, 
aki erre neki reményt nyújt, követi va-
kon azt, aki boldogulására az utat meg-
mutatja és nem lehet tőle ross2 néven 
venni, hogy éhségében, mintegy lázas 
állapotában nem tudja megbírálni, hogy a 
boldogulására megmutatott ut nem helyes, 
mert bár azon pillanatnyira enyhítő he-
lyek mutatkoznak, végeredményében a 

társadalmi rend és az állami szervezet 
rendül meg, amely állapotban éppen áz, 
amit elérni akart, válik lehetetlenné. 
A kiábrándulás ugyan befog következni, 
de már akkor, amidőn a társadalmi és 
állami rend ellen elkövetett vétségek csak 
erőszakos módon lesznek megtorolhatók, 
anélkül, hogy az izgalom tulajdonképpeni 
czélját: a biztos kenyeret elérte volna. 
Hiszen ideiglenesen a hamu alatt lappangó 
parázs lángralobbanását elodázni lehet, 
ha a gyuanyagot szorgalmasan távoltart-
juk. Az erőszakos erupcziók kitörését 
egyidőre meg lehet akadalyozni, ha a 
munkásoknak több és nagyobb keresetet 
nyújtó munkák nyújtatnak az állami köz-
munkáknál és a vizszabályozásoknál, de 
ha ez elfogyott, még rosszabb helyzet 
következik be reájuk. 

Mert pusztán azért, hogy az elége-
detlen és zavargó tömegek nagyobb ke-
resetre tegyenek szert, az állam közmun-
kákat az adózó többi, polgárok terhére 
el nem rendelhet, mert ez odafejleszt-
hetné a dolgot, hogy a szocziálizmus 
karjai közé vetné még azokat is, akik 
némi birtokukból nyomorúságosan meg-
élve, ma még az állami és társadalmi 
rendnek már önérdeküknél fogva is, vé-
delmezői közé tartoznak. 

Nem pusztán a nagyobb kereset 
biztosítása a szoczializmusnak ellenszere, 
hanem még nagyobb mértékben és sok-
kal biztosabban a megélhetés megköny-
nyitése. Nagyon helyesen fejti ki a.föld-
mivelésügyi miniszter ezidei költségveté-
sének indokolásában terveit a szocziáliz-
mus elleni küzdelem tekintetében. Ez 
eszközök között ott szerepel a fo-
gyasztási és értékesítési szövetkezetek 
propagálása is. Amennyiben pedig bizo-
nyos, hogy ezen szervezetek a társadalom 
közreműködése nélkül, pusztán állami 
hozzájárulással paráncsszóra se nem 
létesíthetők, sem működésben nem tart-
hatók. Nagyon helyesen hivatkozott Da-
rányi miniszter legutóbbi beszédében a 
főrendiházban, hogy e téren is számit 
á társadalom közreműködésére. A társa-
dalom immár megmozdult, amidőn a 
Gazdaszövetség égisze alatt a „Hangya" 
fogyasztási és értékesítő szövetkezetet 
elég tekintélyes alaptőkével önmaga meg-
alakította. Most folynak a tárgyalások a 
gazdasági egyesületek szövetségének pro-
tektorátusa alatt hasonló irányú társadalmi 
szervezetek megalakítására. A felső vidé-
ken pedig már évek óta néhány ilyen szö-
vetkezet működésben is áll. A különben is 
gyenge és a közügyek iránt oly csekély 
érdeklődéssel viseltető magyar gazdatársa-
dalom tehát tagadhatatlanul megmozdult 
és reméljük, hogy a mostani alakulások 
magját képezik a rövid idő alatt nagy 
arányokban kifejlődő működésnek. Ezzel 
szemben ez a társadalom is megkíván-
hatja, hogz az állam szellemi és anyagi 
eszközöket bocsásson rendelkezésére mű-
ködésének kifejlesztésére és biztosítására. 
A szövetkezeti törvény már be van je-
lentve. Reméljük, hogy az ebben a te-
kintetben is megfelelő lesz. Az anyagi 

eszközökről a földmivelésügyi miniszter 
ez évi költségvetésében szintén gondos-
kodott. Hisszük, hogy abból a megalakult 
társadalmi szervezeteknek első sorban 
jutni fog. 

A magyar Gazdaszövetság fogyasz-
tási és értékesítő szövetkezetét pedig nem 
csak azért üdvözöljük örömmel, mert egy, 
valóban szükséges intézmény alapját ve-
tette meg és . a helyes működés irányát 
jelölte ki, hanem azért is, mert ez in-
tézményben a magyar gazdatársadalom 
oly akczióját látjuk, amely azt bizonyítja, 
hogy a gazdatársadalomra is lehet szá-
mítani, még ha közreműködése áldoza-
tokat is ró vállaira. Anyagias korunkban, 
a kedvezőtlen gazdasági helyzetben pedig 
ez sem az utolsó indok, hogy reményt 
merítsünk egy jobb kor bekövetkeztére, 
amidőn a legszélesebb néprétegek meg-
élhetése megkönnyítve, őket az állam és 
társadalom hasznos és munkás tagjaiul 
biztosithaljuk és felvértezzük a hatvá-
nyozva "növekvő izgatások ellen való 
erélyes ellentállásra. Sz. Z, 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálusáii. 

Keverék csalamádé vetés. 
A zabos bükköriy s . luczerna (lóhere) 

mellett a csalamádé szintén jeléntékeny szere-
pet játszik gazdaságainkban, egyrészt mint 
nyári zöld takarmány, másrészint mint vermelt 
vagy zsombolyázott téli takarmány. 

Igaz, hogy a tiáztán vetett csalarnádénak 
vannak árnyoldalai is. Ilyen különösen az;, 
hogy proteinban szegény takarmányt ád, más-
részt hátrányául hozható fel, hogy a későn 
vetett csalamádé sokat szenved a szárazságtól 
s épen azért bizonytalan sikerű. Utóbbi ba jon 
segíthetünk ha korán, közepesen és későn érő 
— illetve különböző fejlődésü — tengerifajtá-
kat tavaszszal egyszerre vetünk, de ezen eljá-
rás nálunk igen kevés helyen van alkalma-
zásban. 

A csalamádé kései vetése tehát bizony-
talan sikerű; de bizonytalan azért a korai 
vetés is. 

A korai vetés, melyet a talajviszonyok 
szerint április második felében szeretünk elvé-
gezni, sok esetben kétséges, nem ugyan a csa-
padék "hiánya, hanem az időjárásnak bizonyta-
lan, szeszélyes volta miatt. Akárhányszor 
megesik, hogy korai vetésű csalamádénk egy-
általán nem akar fejlődni, nem nő, sápadt, 
sárgászöld szinü, pödrődött levelű: egyszóval 
fázik. A korán vetett csalamádé gyakran szen-
ved a hidegtől s n e m . á d megfelelő, termést. 
Ezzel ellentétben a kései (juliusi) vetés a szá-
razságtól szokott — különösen az Alföldön — 
szenvedni s időnek előtte kisül vagy el vénül. 
Utóbbi ba j ellen eléggé jó sikerrel védekezhe-
tünk, ha csalamádénkat nem szük, hanem na-
gyobb (24, 36—38 cm.) távolságon vetjük s 
egyszer megkapáljuk ; hogy a kapált csalamádé 
a szárazságot hosszabb ideig eltűri, könyebben 
kiheveri s ezzel kapcsolatosan nagyobb termé-
seket ád, általán ismert dolog s igen sok gaz-
daságban rendesen alkalmazzák is. 

A korai s kései csalamádévetést bizto-
sabbá tehetjük, más takarmánynövények kevert 
vetésével is, melylyel egyúttal elérhetjük azt is, 
hogy a csalamádé értékét fokozzuk, a mi már 
magában véve is fontos dolog. A korai csala-
mádét borsóval, a késeit kölessel keverten vetni 
igen czélszerü eljárás. 
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A borsó a. korai vetést szereti, a hűvö-
sebb tavaszi időt egyáltalán meg nem sínyli, 
hanem a száraz meleget nem állja ki, tehát a 
korai csalamádé vetésénél legjobban tölti be 
helyét. A kései csalámádénál a borsó, mint 
keverék növény, már kevésbbé biztos, mert a 
szárazságban nem jól fejlődik. 

Azér t , jobb a kései csalamádévetést. kö-
lessel keverni, melyet korán vetni nem szabad, 
tehát .rendes vetési ideje is későre esik s a 
szárazságot már természeténél fogva is jól 
tű r i ; sokkal jobban, mint a tengeri. 

Kései csalamádét czirokkal keverten vetni 
nem helyes dolojg; a czirok hamarosan el-
vénülő s ez esetben igen kórós, kevés levelii s 
összetételében a tengerihez hasonló takarmányt 
á d ; a csalamádé takarmányértékét tehát egy-
általán nem javít ja meg, amire pedig a 
keveréktakarmányok összeállításánál figyelem-
mel kell lennünk. 

A korai csalamádét borsóval keverten 
vetve nagy mennyiségű s kitűnő minőségű ta-
karmányt kapunk, melyet szükségtelen protein-
tar talmú takarmánynyal külön feljavítani, mert 
ezen rendeltetésnek a borsó kitűnően megfelel. 
Ha kedvezőtlen, hideg, esős idő folytán a ten-
geri elmarad s elsatnyul, akkor helyét a borsó 
foglalja el s kitűnő minőségű, kielégítő meny-
nyiségü takarmányt nyerünk ott, ahol a tiszta 
tengerivetés esetén jóformán semmit sem .kap-
tunk volna. Utóbbi esetről alkalmam volt 
például 1896-ban meggyőződni, midőn a ked-
vezőtlen, hideg esős tavasz folytán a korai ve-
tésű csalamádénk csaknem teljesen tönkrement, 
jóformán semmit sem adott (50—60 q kat. 
holdankint), a borsóval kevert csalamádénak 
termése ellenben kat. holdankint 168—200 q 
között váltakozott, mely ez esetben természe-
tesen túlnyomóan borsóból állott s felszecskázva 
kitűnő — egykönnyen el sem vénülő — takar-
mányt adott. 

A borsó tehát oly hideget, mely a csala-
mádé fejlődését megakaszt ja (1896. áprilisban 
—3—4° C. fagy reggelenkint) fel sem- vesz s 
fejlődésére gátlólag egyáltalán nem hat. Keve-
résre a „Viktória" kifejtő borsó vagy pedig az 
országos növénytermelési kísérleti állomás által 
forgalomba hozott „homoki borsó" használható 
jó eredmenynyel. 

Megjegyzem, hogy a korai csalamádé ve-
tésre jobb egy magasra növő tengeriféleséget 
választani azért, hogy a borsó egykönnyen 
felül ne kerekedhessék, mer t a tavasz hűvö-
sebb éjjeleivel minden körülmény között job-
ban kedvez a borsó, mint a tengeri fejlődésé-
nek. Ez esetben a borsót a tengerivel keverve, 
egyszerre ve the t jük 'e l , ami a munkát egysze-
rűbbé teszi. Ellenkező esetben indokolt lesz a 
a borsót tengeri kikelése után vetni- olyfor-
mán, hogy a vetőgéppel keresztben vetjük a 
tengerisorokra, ami utóbbinak legkisebb ártal-
mára sem lesz. A keverék leghelyesebben 2/s 
rész tengeriből s Vs rész borsóból állhat. 

A kései csalamádét, mint emiitettem nem 
helyes borsóval keverten vetni, mert sikere 
— különösen az Alföldön — bizonytalan. Leg-
feljebb, ha az 1897-dikihez hasonló esős nya-
runk van, sikerülhet a borsós csalamádé ve-
tése. A mult évben például a julius 4-én-vetet t 
borsós csalamádé nyolczad napra kikelt, s szep-
tember l - jén levágva 336 q. zöld takarmányt 
adott kat. holdanként, a mely körülbelül fe-
lerészben borsóból állott. 

Ez azonban a kivételek közé tartozik; 
szárazabb időben a kései csalamádéban nem 
fejlődik jól a borsó : s kissé tar tósabb l aszály 
esetén tönkremegy jóval előbb, mint a ten-
geri, mint erről többszőr volt alkalmam meg-
győződni. 

Ezért — ily esetekben — a kései csa-
lamádét jobb kölessel keverten vetni. Igaz, 
hogy a köles nem ad oly proteindus takar-
mányt, mint a borsó, de e tekintetben mégis 
jóval felette áll a csalamádénak s igy szintén 
feljavító növénynek tekinthető. A köles a ten-
geri közöt t jól fejlődik, a kései vetés teljesen i 

megfelel igényeinek, a legkisebb csapadékot is 
meghálálja, ha pedig tartósabb szárazság ese-
tén a csalamádé elvénül, a köles pótol ja a 
hiányt. Miután a kölest a tengerivel keverve 
egyszerre elvetni nem lehet, azt a tengeri el-
vetése után vetj'ük el külön, szórva vagy pe-
dig sorosan s igy a csalamádé kapálásáról 
lei kell mondanunk. A ró,nde.s sűrűségű tengeri 
vetésre 10—12 kg. kölest számítunk, melyet 
(késve. vetés esetén) befogasolunk s lehenge-
rezünk. K. IC. 

LÓTENYÉSZTÉS. 

A vármegyék feladatai a lóte-
nyésztési ügy terén.*) 

III. 
4. A községi mének beszerzési módozataira 

nézve megyei szabályrendeletet kell alkotni. 
E czélra ugyan nem szükséges különálló ren-
deletet kiadni, mivel az idetartozó intézkedé-
sek a ménvizsgálatra vonatkozó' és egyéb ide-
vágó rendelkezésekkel együtt egy „megyei ló-
tenyésztési szabályrendelet "-ben összefoglal-
hatók. 

A rendelet most érintett részének körül-
belül a következőkre kellene kiterjedni, illető-
leg figyelemmel lenni : 

Minden év julius havában a községi elöl-
járóságok tartozzanak összeírni, hogy a köz-
ségben hány kancza használtatott tenyésztésre 
az utolsó fedeztetési idényben, *hány állami, 
községi, vagy igazolványos magánmén állott a 
lefolyt " idényben a tenyésztők rendelkezésre, 
hány kanczát fedezett mindegyike e méneknek 
és esetleg hány „nem igazolványos" magán-
mént használtak tulajdonosaik sa já t kanczáik 

Ez összeírás alapján a községi képviselet 
által határozat hozandó, vájjon tekintettel a 
fennforgó viszonyokra a következő évre állami 
fedeztetőállomást kérnek-e, vagy községi méne-
ket kívánnak-e beszerezni akár Mezőhegyesről, 
akár magánkézből, vagy pedig beérik és be is 
érhetik a községben engedélyezni szokott iga-
zolványos magánménekkel. 

A fentebb emiitett tenyészlóösszeirás a 
közgyűlési határozattal együtt a főszolgabirák 
u t j án julius végéig a vármegye alispánjához 
küldendő s az esetben, ha állami fedeztető^ 
állomást kérnek, a szokásos „nyilatkozat", ha 
esetleg ilyennek hiányában vagy a priori 
mezőhegyesi községi mént kívánnak, akkor 
pedig az erre vonatkozó folyamodás mellék-, 
iendő." Ha magánkézből kívánná a község a 
községi méneket beszerezni, akkor a beter-
jesztendő képviselőtestületi határozatban elő 
kell adnia igényeit a vásárolni szándékolt 
mének fa j tá ja , termete, szine és á rára nézve. 

A vármegye alispánja akkor, mikor a 
lótenyészbizottmányi elnökkel és az illetékes 
méntelepparancsnokkal (ugy hiszem szeptember 
havában) a jövő évi fedeztetési állomások 
ügyében ankettezik, tárgyalás alá bocsát ja a 
községek kívánságait is. 

Itt ez a hármas-bizottság határozatot 
hoz afölött, hogy mely községek ajánl tassanak 
a földmivelésügyi minisztériumnál fedeztetési 
állomás elnyerésére. Intézkedik továbbá a köz 
ségi méneket vásárolni óhaj tó községek ügyé-
ben. A Mezőhegyesről kérendő községi mé-
nekre vonatkozó folyamodásokat az alispán 
haladéktalanul felterjeszti a földmivelésügyi 
minisztériumhoz. 

Ez alkalommal a hármas bizottság meg-
állapítja az őszi ménvizsgálatok határnapjai t 
és helyeit, amelyeknek kihirdetése alkalmával 
egyúttal köztudomásra hozza a törvényhatóság, 
hogy a ménvizsgálatokkal egyidejűleg ménvásár 
is rendeztetik az illető helyeken, ahová ugy az 

*) L. a „Köztelek" 1897. évi 101. és 1898. évi 7. sz. 

eladni, mint a venni szándékozók iparkodjanak 
saját érdekükben megjelenni. 

Minden fejlettebb lótenyésztéssel biró 
, megyében vannak községek, ahol a ménpro-

dukcziót nagyobb kiterjedésben űzik. A mén-
vizsgálatok központjai tehát lehetőleg e köz-

- !Oii: 'lü: 
szándékozó községek külön is figyelmezte-
tendők. 

Oly megyékben, ahol a községi mének 
tar tása van szokásban,' gyakran előfordul, hogy 
a községek, ha ménjeiket 3—4 évig használták, 
azokat potom áron eladják lókereskedőknek, 
kik e. méneket azután herélve értékesítik. 
Néha ily módon egészen, tenyészképes, sőt 
gyakran még Mezőhegyesről beszerzett községi 
mének is elvesznek a megye értékesítésére 
nézve. Ezt a szabályrendeletnek meg kell 'aka-
dályoznia. Köteleztessenek a községek, hogy 
eladni szándékolt községi ménjeiket a törvény-
hatóságnál bejelentsék az eladás okának fel-
említése mellett, hogy a megye akár előbb, 
akár a ménvizsgálatok alkalmával a még te-
nyészképes méneknek más községekbe való el-
adását közvetíthesse. Igy az eladóközségek 
is bizonyára többét kapnak ménjeikért, mintha 
lókereskedőknek adnák el. 

A községi mének - vásárlására vonatkozó-
lag a szabályrendelet kimondja továbbá, hogy: 

a) Mezőhegyesről engedélyezett ménvá-
sárlásnál elég, ha a község szakértő megbí-
zottjai a kitűzött időben megjelennek Mezőhe- . 
gyesen, 

b) a ménvizsgálatok alkalmával a közsé-
gek csakis a ménvizsgáló bizottság által az 
illető községre nézve alkalmasnak jelölt mé-
nek közül vásárolhatnak és 

c) más vármegye [őrületéről szándékolt 
mén vásárlásnál a venni akaró község tartozik 
a vármegye alispánjától szakértőt és hatósági 
állatorvost kérni, akik a község költségén a 
község megbizottaival együtt a mének megte-
kintése végett a helyszínére utaznak. 

Ily esetben az alispán a megye lóte-
nyészbizottmányi elnökével egyetértőleg a me-
gyei lótenyészbizottmány tagjai közül kijelöli 
és felkéri a szakértőt, a hatósági állatorvost 
pedig sa já t belátása szerint rendeli ki. 

Megengedem, hogy a ménvásárlás költsé-
gei ilyképen némileg szaporodnak, de ez a 
költségszaporulat még mindig elenyésző ahhoz 
képest, ha a község szakértők nélkül vásárol 
és a drága pénzen vett mének a ménvizsgá-
latkor alkalmasnak nem találtatnak • és kiherél-
tetésüket elrendelik. 

Mivel a közs'égi mének a községre nézve 
közvagyont képeznek, a szabályrendeletnek to-
vábbá két igen fon tos ' körülményre kellene ki-
terjeszkednie, hogy a mének korai elhaszná-
lása meggátoltassék és a község a méneknek a 
saját hibáján kivül történő korai vagy hirtelen 
elpusztulása esetén csak némi kárpótlást is 
találjon. 

Előbbi okból felveendő a szabályrende-
letbe a mének tartására, já r ta tására és fedez-
tetéseinek számára és bejegyzéseire vonatkozó 
utasítás. 

Tudok több oly községet, ahol az elöl-
járóság a méneket községi előfogat czimén 
agyonjukkolja. A községi mének szabályszerű 
t a r t á s á t . a hatósági állatorvos köteles ellen-
őrizni, aki amúgy is havonta kétszer vizsgálja 
a mének egészségi állapotát. Szabálytalanság 
esetén a hatósági állatorvos jelentése alapján 
az elöljáróság megbírságolandó (nem a köz-
ség !) Az igy befolyó bírságpénzek a ménbizto-
sitó alapba jut tatandók. 

Itt egy kissé tullőtem a czélon! Ménbiz-
tositó alap ? 

Igenis, ilyent teremteni kell, mert enélkül 
nem képzelhető a kötelező méntartás. Járul-
janak e kérelmükkel a törvényhatóságok a föld-
mivelésügyi miniszter úrhoz és azt hiszem, 
hogy ő excellencziája nem fog elzárkózni az 
eszmétől. Ha „Bona Vista" beválik s nem kell -
helyette mást venni, akkor egy-két gazdasági-
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lag jó esztendő alatt talán képes lesz a kor-
mány a totalizatőr jövedelmeiből egy kis öt 
nullás alaptőkécskét letenni a biztosítási alap 
javára , melyet azután a ménttartó községek 
szerény díjbefizetéseikkel lassan-lassan gyara-
pitanak. 

• A szabályrendeletbe tehát fel. kell venni 
azt a rendelkezést, hogy majd ha lesz mén-
biztositás, akkor a ménttar tó községek kötele-
sek lesznek a mén vételárának megfelelő °/o-ot 
évente illetékes helyen és módon befizetni. 

A biztosítás módozataira nézve a mén-
biztosítási szabályzat , fog kellő felvilágosítást 

. nyújtani. 

Nagyobb kiterjedésű, előrehaladott lóte-
nyésztéssel biró vármegyékben arra kell töre-
kedni, hogy a hasznavehető mének produk-
cziója előmozdittassék, valamint a tenyésztésre 
alkalmas méüek adásvétele megkönnyittessék. 
Ez volt azon programmunk ötödik pont ja , 
melyben a vármegyék teendőit a lótenyésztés 
terén körvonálozni akartuk. 

, Természetesen itt is az lenne a főczél, 
hogy a községek könnyebben fedezhessék mén-
szükségletüket. Jóllehet el kell ismernünk, hogy 
a tenyészmének nevelése elsősorban a nagyobb 
teíiyésztők feladata, mivel nemesebb, korrek-
tebb és konstansabb vérű méneket képesek 
nevelni, mint a kistenyésztő, mégis a kis-
tenyésztők és a népies tenyésztés tehetsége-
sebb köreit is be kellene vonni a „községi 
mének" produkcziójának munkájába. 

Aki csak az egész országban ménfelneve-
léssel foglalkozó nagyobb tenyésztő van, az 
ezidőszerint főleg az áliami lótenyészintézetek 
részére neveli a méncsikókat. Ezekből a mé-
nekből jut az állami telepek u t ján a fedezte-
tési állomásokba és jut a mezőhegyesi ménes 
ut ján községi ménnek való is. De ez a gondo-
san megrostált termelés nem képes a községek 
szükségletét fedezni s igy sok község marad, 
mely a rendes lóvásárokon szerzi be ménjeit , 
vagy valamely távóleső, egészen más tenyész-
tipussal biró vidékre megy csődört vásárolni. 
Ez az állapot a népies tenyésztésre nézve nem 
kedvező, mivel egyrészt sok hibás és bizony-
talan származású állat kerül megvételre, más-
részt pedig az anyag egyöntetűbbé tétele sok-
kal könnyebben elérhető, ha a mének lehető-
leg helyben vagy a közelebbi környék egész-
séges és jellegzetes, a helyi viszonyokhoz szo-
kott s azok között felnőtt állatai közül válasz-

. tatnak. 
Ha már a vármegyék a maguk autonom 

hatáskörében intézik lótenyésztési ügyeik nagy-
részét, amiben a megyei lótenyészbizottmányok 
segítségükre vannak, miért ne lehetne egy 
kis figyelmet szentelni arra is, hogy a megye 
egyik-másik kiváló lótenyésztő községében a 
felnevelésre alkalmas méncsikók tulajdonosaik 
által czéltudatosan és helyesen fölneveltes-
senek ? 

Van már most is elég község, ahol sok 
méncsikót fölnevelnek, csakhogy többnyire 
minden szakértelem és helyes tanács nélkül és 
nincsen senki, aki a növendékméneket nyil-
vántartsa. 

.Ezen olyképpen lehet segíteni, hogy mint 
már emiitettem, az őszi ménvizsgálat köz-
pontjai , illetőleg elővezetési helyei gyanánt 
azok a községek tűzessenek ki, amelyek ki-
válóbb lótenyésztéssel dicsekedhetnek. E helye-
ken nem fog nagy nehézségekbe ütközni, hogy 
a kistenyésztők féltett jószágaikat, a IV2 éves 
kortól fölfelé, elővezessék és a meghagyásra 
alkalmasnak látszó méncsikók külön jegyzékbe 
foglaltassanak. E csikók tulajdonosainak még-
felelő módon való figyelmeztetése a fölnevelés 
és tar tásra vonatkozó oko,s tanácsokkal együtt 
nem fogja elmulasztani hatását és a követ-
kező évi ménvizsgálat ismét alkalmat nyújt a 
csikó fejlődésének megbirálására és újbóli 
osztályozására. 

Ily módon a megyei lótenyészbizottmány 
é rendszernek, egy két évi gyakorlása • után 
tisztában lesz azon forrásokkal, a honnét a 
kevésbé fejlett lótenyésztéssel biró községek, 
melyeknek állami mén nem jut, községi mén-
jeiket beszerezhetik. 

Ezeknek a községeknek ilyen mének kel-
lenek, mert nem szívesen fizetik meg a .700— 
800 forintot egy uri ménesbeli ménért , mikor 
az elég jó alkotású parasztcsődört . 3—400 fo-
rintért megvehetik. 

A mi pedig sokaknak azt az aggodalmát, 
illeti, hogy a földmives- tenyésztő által nevelt 
csődör átörökítő képessége nem oly megbíz-
ható, mint az uri ménesekben nevelteké, arra 
nézve a tapasztalat azt mutat ja , hogy azon a 
talajon, azon a vidéken, ahol a parasztcsődör 
nevelődött, a melynek úgyszólván gyermeke s 
a melynek typikus jellegét magán viseli, át-
örökitőképessége 'a lehető legkedvezőbb, ha-
csak ő maga heterogén elemekből nincs kom-
ponálva. 

Megengedem, hogy sok megyében, szó 
sem lehet róla, hogy a népies tenyésztés maga 
képes- legyen a silányabb anyagra való méne-
ket előállítani, de azért ott, ahol lehet és a 
hol a szükség megkívánja, ne zárkózzanak el 
az intéző körök ez ügynek felkarolása elől-

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető : ifj. Sporzoii Pál. 

A „Planet jr." egykerekű kapáló 
és töltögető gép. 

Az utóbbi időben a czukorrépatermelő 
gazdák nagy érdeklő'dést fordítanak a répaka-
páló és töltögető gépekre és különösen a 

„Planet jr." iránt, a mit a hozzánk beérkezett 
kérdések is mutat ják. Ez nagyon természetes 
is : mert tudni akar ja vájjon megfelel-e aczél -
nak, tehát használható-e sikerrel, nem kidobott 
pénz-e az a mit arra kö l t ? elég egyszerű szer-
kezetű' és ta r tós-e? Mind olyan feltételek, me-
lyeket a jó gépektől elvárunk. 

Répatermelő gazdának a „Planet jr ." 
egykerekű kapáló és töltögető gépet, melyet 
képben is bemutatunk, (21. ábra) részint egyszerű 
szerkezeténél, tartóságánál, részint jó használha-
tóságánál fogva ajánlhat juk, mert a gyakorlat 
nálunk is bevállott, amit legjobban bizonyít 
az, hogy ez eszközzel Mezőhegyesen kísérle-
tet tevén, 1896. és 1897-ben már 300 drbbal 
dolgoztak. 

A gép kezelésétt minden munkás éppen 
egyszerűségénél fogva könnyen e lsa já t í tha t ja ; 
s ha egyszer dolgozott vele szivesebben nyúl 
ezután hozzá, mint a kézikapa után, mert a vele 
való munka sokkal könnyebb és gyorsabb. Fő-
dolog, hogy a . nkás sohasem a gép kapáit, 
hanem mindig kereket tartsa szem előtt, 
hogy az a növénysor között egyenletesen ha-
ladjon. A munkás e kapával lépésről-lépésre, 
egyforma ütemben halad előre s eközben a 
kapának karjaira megfelelő lökést ad, melyet 
a lépés megkezdése közben visszahúz, s a 
lépéssel egyidejűleg előre irányit. Kényesebb 
növényeknél, hol a sorokat megsérthetnők, rö-
videbb, 3—4 hüvelyknyi kapanyesések teendők. 
Ezen kapáló és töltögető-gép Clayton és Shutt-
leworth czégnél kapható, melynek gyártása a 
fennemlitett czégnek szabadalmát is képezi. 
Ara . 15 frt. 

Elektromos áram fejlesztése 
lokomobillal. 

V. B. OMGE. tag az alábbi kérdést intézte a 
„Köztelek" szerkesztőségéhez : 

„Kérnék felvilágosítást arra nézve, miszerint ki-
vihető volna, hogy a gazdaságomban hetenkint kétszer 

dolgozó lokomobil kevesebb költséggel szolgáltásson szo-
báim részére villanyvilágítást ? 

A rendelkezésemre álló árjegyzékbői a kővet-
kezőket állítottam magamnak egybe ; -beszereznék egy 
11 ampére és 80 Voltos dynamógépet. Hátty a !M nor-
ma! gyertyafényu izzólámpát volna képes éz megvi-
lágítani ? 

Miután a lokomobil csak kétszer dolgozik heten-
kint, akkor is csak nappal, következésképp akkumulá-
torrá volna szükségem; tehát kérnék felvilágosítást 
arra is, hogy milyen felelne meg 4 db á 16 gyertya-
fényű izzólámpa megvilágítására, napi 4—5 órai'világí-
tási tartamra s a már emiitett dynamógép mennyi idő 
alatt, volna képes az akkumulátort megtölteni? ! 
'~J Az "árjegyzékből ", egy 128 ampére ói-át és 32 
ampére erős§ég.ü áramot szolgáltató akkumulátort is 
néztem ki. Képes volna-e ez az adott visüonyok mellett 
világítani, — hány 16 gyertyafényű lámpát, — mennyi 
ideig világítaná ? 

Már most felteszem, ha ez mind megfelelő volna, 
mi volna czélszérübb: az akkumulátort csekélyebb 
távolságról egybekapcsolni a dynamóval, vagy inkább 
távolabbról a dynamotól, hogy áz akkumulátortól ne 
essék messzire a megvilágítandó lámpa, mért a meg-
világítandó lámpák a dynamotól' .mintegy 120—150 
méterre esnének ?" 

. Az elektromos világítás kérdése gyakrab-
ban felmerül gazdáink körében, kik tudniillik 
lokomobillal rendelkeznek, azért érdemesnek 
tartom a kérdésre kissé bővebb feleletet adni. 

Az elektromos áramfogyasztást vagyis a 
fogyasztott elektromos munkát u. n. wattokban 
mérjük, mely a tényleges lóerőnek 736-od 
része. A wattok számát, a feszültség és áram-
erősség mértékeinek, tehát az ampérek és v.ol-
lok számának szorzata ad ja meg. így a kérdés-
ben előforduló 11 ampéres és 80 voltos dynamó-
gép munkája 880 watt . 

Egy elektromos izzólámpa nem egészen 
4 szer annyi wattot fogyaszt, mint a hány 
gyertyafényü, igy egy 16 gyertyafényu izzó-
lámpára átlag 60 wattot lehet számítani. Az 
első kérdésre már most könnyű a- félelet, a 

mennyibea — 1 4 megadja azon ÍZZQ-

gyertyák számát, melyeket a felvett dynamógép-
árammal ellátni képes. 

A lokomobil azonban többnyire nem 
mindig járatható. Rendesen olyankor nem jár , 
a mikor a világításhoz épén szükséges vo lna ; 
felmerül tehát az akkumulátor szüksége. Az 
akkumulátor egymásután kapcsolt elemekből 
áll, egy-egy ily elem feszültsége átlag 2 volt, 
az akkumulátoré annyiszor 2, a hány elemből 
áll. A rendesen használt izzólámpák 100 volt 
feszültségre készülnek, ezeknek ellátására te-
hát 50 elemből kell az akkumulátort összeállí-
tanunk. A kérdésben felhozott -128 ampére-
órát és 32 ampére erősségű áramot szolgál-
ta tó akkumulátor elem feszültsége szintén csak 
2 volt s igy 50 ily elemet kellene egymásután 
kapcsolnunk, hogy 100 voltos izzólámpával vi-
lágithassunk. 

Az ily akkumulátor már most 128 am-
péreórát szolgáltat 100 volt feszültség mellett, 
vagyis u. n. kapaczitása 128 % 1 0 0 = 12800 
wattóra. Ez annyit jelent, hogy az akkumulá-
t O T 1 2 8 0 0 - . 12800; 1 2 f ° - 6400. 

•121 - — 3200 stb. watt áramot képes 

t stb. szolgáltatni a szerint a mint 1, 2, vagy ^ 
órán át használjuk fel a benne felhalmozott 
energiát. 

Ezeknek megfelelőleg az akkumulátor 
képes 12800 6400 

3200 

= 107, végre 

== 53 darab 60 voltos izzólámpát 

60 

ellátni 1, 2 utóbbi esetben 4 órán keresztül. 
Az akumulátor töltését 2'6 voltnál kell 

eszközölnünk, a dynamónak tehát annyiszor 
2"5 volt feszültségű áramot kell szolgáltatnia, 
a hány elemből áll áz akumulátor. így egy 
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100 voltos vagvis 50 elemből álló akkumulátor | 
megtöltésére 5ÓX2'6 == 130 volt feszültségű 
áram szükséges. A töltés ideje, vagy rövidebb 
a szerint, a mint a dynamó kevesebb vagy 
több vo l t ' á ramot szolgáltat. 

Ezek után azt hiszen világosabb feleletet 
adhatók a kérdésben foglalt konkrét szükség-
letre vonatkozólag is. 4 drb 16 gyertyás 100 
izzólámpa energia fogyasztása 4 X 6 0 = 240 
vatt. Az akkumulátornak 50 elemből kell.áilriia, 
melyeket 2 '6 voltra töltünk és' átlag 2 voltig 
sütünk ki. Naponként 5 óráig 4 napon át 
akarván használni áz akkumulátort, 5 X 4 X 240 

'±= 4800. wattórás, vagyis ^ ^ ' = 48 am-

péreórás, akkumulátorra van szükség. Ilyen kis 
elemek rendszerint nem készülnek, de készít-
hetők. Töltésükre 50- X 2"6 = 130 voltos 
áramot szolgáltató dynamogép szükséges, mely 
1, 2, vagy 4 stb. óra alatt képes az akkumu-
látort megtölteni, ha t. i. - y - = '#8, - y - = 24, 

48 

vagy végre —. 12 ampére erősségű1 áramot 

szolgáltat. 
A világítás ilyformán kivihető volna, de 

gazdaságosnak nem mondható s nem kevés 
költségbe kerülne. Ajánlatos volna több helyi-
séget, udvart stb. megvilágítani, akkor az elek1 

tromos világítás aránytalanul kévesebbe ke-
rülne. 

Ami . az akkumulátor elhelyezését illeti, 
a 120—150.méter differenezia egészen közöm-
bös, rendszerint az akkumulátort külön pin-
czébe helyezik él, hol t. i. a fejlődő ártálpias 
gőzök senkire sem alkalmatlanok. 

Bővebb felvilágosítással szolgál Straúb 
Sándornak „Az elektrotechnika kézikönyve" 
czimü népszerű munkája, mely minden könyv-
árus ut ján , megszerezhető. K. Á. 

A d a t o k a D e e r i n g - f é l e „ P o n y " . 
k é v e k ö t ő - a r a t ó g é p m u n k á j á h o z . 

A közvetlenül az aratás elótt fellépett 
aratósztrájk s az ennek következtébeni nehéz-
ségek, melyek a szerződött aratókkal, enged-
mények daczára is, felmerülték, arra indították 
alurirottat, hogy kévekötő-aratógépek alkalma-
zásával nagyobbszabásu kísérletet tegyen. E 
czélból 4 darab Deering-féle „Pony" aratógép 
szereztetett be, melyek munkájának végered-
ményét óhaj tanám ez ügy aktuális voltánál 
fogva gazdaközönségünkkel megismertetni, mi-
nélfogva alantabb bemutatom, a 4 kévekötő-
aratógép által végzett aratás táblás kimutatá-
sát, amely pontos feljegyzések és számitások 
alapján külön tünteti ki az aratogépek munká-
jának költségeit, szembeállítván azokat azon 
költségekkel, amelyek felmerültek volna ugyan-
azon területnek az ezidei részaratási feltételek 
mellett való aratásával. 

Az aratógépek munkájának költségei: 
A 4 aratógép learatott 504 hol-

dat 168 lófogat felhasználá-
sával á 3 frt . . . . . 5 0 4 ^ 7 ^ 

a kocsisok és felügyelők élel-
mezési pótléka 85-60 

a gépek összeállításáért az ipar-
telepnek . . . . . . . S-— 

483-5 kg. kötőzsineg á 58 kr ós 
43 5 „ olaj „ 20 „ 289-13 ' 

.10% törlesztés és 5 % kamat 
2724-4 frtnyi tőke után . . 408"66 

A learatott gabona keresztbe-
rakásának költsége . . . 195-25. 1490"64 

A tovább at kimutatott költsé-
gek kitettek volna . . . . 2512-34 

E szerint az ara,tógépek mun-
kájának javára marad . . 1021 "70 

Ugyanazon területnek aratók általi le-
aratása került v o l n a : 22 pár aratóval a leara-

tott gabona kicséplése u tán já randó rész 
mellet t : 
232 hold buza után 86'5 q rész 

á 11-50 frt . . . . . . 995'78 
112 hold árpa után 49 q' rész 

á 6 frt . 2 9 4 — 
160 hold zab után 104 q rész, 

á 5 80 frt 603-20 
20 lófogat vizhordásra á 3 frt 60 — 
57 kg. bírkahüs á —"28 kr . 15 96 
44 kg. só á —-10 kr . . . 4 '40, ' . 
Foglalóul 22 pár. aratónak á 2 frt 44"— 
22 q liszt á 10 frt . . . . 22Q — 
22 hold tengeriföld után tiszta 

haszon . . . . . . . 230 '—, 
15 ökör-iga aratórósz hazahor-

dására á 3 frt .< . . . . 45-— 2512",34 

1 holdnak learatása került arató-, 
gépekkel . . . . . . . 2 -95 

1 holdnak aratókkal való le-
aratása kerüli volna . . . 4'98 

1 holdnak aratógépekkel való 
learatásának javárá maradt 
tehát . . . . . . . . .2-03 

Ezen táblás kimutatás 1200 D-öles hol-
dankint a kévekötőgépek javára 2 . frt 03 krt 
tüntet ki. Nagyon természetes, hogy az eddig 
szokásos rész mellett a különbözet csekélyebb 
lenne, noha figyelembe kell venni azt, hogy 
sztrájk nélkül is az idén nagyobb, munkabér 

21. ábra. „Plánét jr." kézi kapálógép.' 

engedélyeztetett volna az aratóknak, tekintettel 
a rossz termésre, miként ez különben más évek-
ben is szokásban volt. 

Ami magát a gépek munkájá t illeti, je*-
lezhetem, hogy az a Tehető legmostohább vi-
szonyok között folyt le, mert a gabona csak-
nem általán meg volt dőlve, közben meg-
csavarodva, a gépek mindamellett elég jól mű-
ködtek. Fennakadások fordultak ugyan elő, 
de csak ott, ahol a kaszás is csak nagy bajjal 
haladhat. 

A vonóerőre vonatkozólag megjegyzem, 
hogy a gépek jobb kihasználása "végett kizáró-
lag csak lovakat alkalmaztunk, - s , mert kissé 
ereszkedett gabonában közben megtagadja a 
kévekötő a szolgálatot, míg teljesen szárazban 
kifogástalanul működik, ennélfogva reggeli 6—7 
óránál hamarább nem foghattunk a munkához 
s az idei csapadékdus nyárban korán beáílván 
a harmatképződés, már este 7 óra tá jban be 
kellett azt szüntetni. Ugyanazért változtatott 
lovakkal a déli órákban is arattunk s csak 
ekként voltunk képesek naponta egy-egy géppel 
átlagban 1,0 magyar holdat learatni. A „Pony", 
3 lóra való -igen • elmés befogó szerkezettel 
birván 3 közép erős lóval ezek nagyobb meg-
erőltetése nélkül végezte nálunk a munkát. 
Szerintem 2 ló csak ott felelne meg, ahol kü-
lönösen nagy és erős lovak állanak rendelke-
zésre. Ökörfogatók alkalmazásával alig lehetne 
6—7 holdnál többet naponta learatni. 

A lovakat haj tó kocsison kívül a gépek-
nél munkaközben senki sem volt , alkalmazva, 
száraz gabonát aratva második emberre, ki a 
ki a kévéket a kévekötő szerkezetből kihúzta 
volna, nem volt szükség. Az uradalmi gépész 
a kora reggeli órákban felülvizsgálta a gépe-
ket, igazított raj tuk ott, ahol erre szükség volt 
s fennakadás nélkül folyt aztán egész nap az 

aratás, mert kocsisaink hamar megbarátkoztak 
a gépek kezelésével. 

Igaz, hogy a .kévekötő . szerkezet nagyon 
komplikált, egyes alkatrészek törékenyeknek 
bizonyultak; az eltörött alkatrészek pótlása 
azonban nagyobb bajjal nem járt , mert sür-
göny ileg történt megrendelésre másnap ren-
delkezésünkre állott mindaz, mit kívántunk. A 
jövőben pedig a pusztulásnak inkább kitett 
alkatrészeket tartalékban szándékozom besze-
rezni. Egyébként a 4 géphez való pótrószek 
beszerzési költsége az idén 40 frtra rúgot t ; 
ezek közül óvatosságból feles számban is 
hozattunk, ugy hogy még használva nem volt 
pótrészeink is maradtak készletben. 

A kimutatott terület gabonájának fel-
kötésére 498 kg. kötőzsineget használtunk fel. 
A fogyasztás csekélyebb volt, addig, mig első-
rendű vékony zsineg állott rendelkezésünkre, 

• ilyet azonban csak 280 kg.-ot kaphattunk, a 
másodrendű pedig vastagabb lévén, aránytala-
nul sok fogyott belőle. Nem hagyhatom meg-
említés nélkül, hogy különösen a zab aratásá-
nál tar tot tam attól, hogy a kévekötő szerkezet 
működés közben sok szemet fog kimorzsolni, 
minek azonban ellenkezőjéről győződtem meg. 

A felsoroltak alapján saját tapasztalá-
somnak kifejezést adva nézetem az, hogy 
eltekintve a kezdet nehézségeitől a „Pony"-kéve-
kötő aratógép igen jól használható és különö-
sen nagyobb uradalomban, kiválóan figyelemre 
méltó kisegítő -eszköz, melynek hátrányai eltör-
pülnek esetleg újból beállható, elviselhetlen 
következményekkel szemben. *) 

Weiszmáhr Mihály. 

*) Fenti közlemény újból csak azt bizonyítja, hogy 
az aratógépek tényleg használható gépek s az ellenük 
felhozott érvek legnagyobb része alaptalan, üres ráfogás. 

Igen leköteleznek a gazdaközönséget azon gazdák, 
kik az elmúlt nyáron kévekötő aratógépekkel dolgoztak, 
ha ez irányú tapasztalataikat — bárm nők legyenek is 
azok — nyilvánosságra hoznák, mert ezzel az arató-
gépek kérdése igen becses adatokkal szaporodna. / 

Rovatvezető. 

IRODALOM. 
Az Országos Magvar Gazdasági Egye-

süle t t ö r t éne t e . Az OMGE. az 1880-ik évben 
tar to t ta meg fennál lásának 50-ik évforduló • 
ünnepét. Arra az alkalomra az igazgató-vá-
lasztmány megíratta az egyesület történetét 
1830 tói 1876 ig. Ez az OMGE. Emlékkönyvé-
ben. jelent meg és annak 1880-ik évi II. füze-
tét foglalja el. 

Az 1896-ik,évi jubileum alkalmából az — 
OMGE.-nek 1876- tó l 1897. évi történetét 
Íratta meg a közgyűlés, s ezzel a feladattal, 
mint előbb is, Oalgóczy Károly igazgató-vá-
lasztmányi tagot bizta meg. Az OMGE. tör-

•ténetének ez a második része most hagyta el 
á saj tót . Terv szerint a kiállítás évében kellett 
volna megjelennie, de miután a szerző sokoldalú 
elfoglaltsága következtében, megjelenése 96-ban 
elevé ki olt zárva, ennélfogva a munkába felvéte-
tet az egyesületnek 1896. és 97-ik évi tör ténete ' 
is, mely eszerint a legújabb idők mozgalmai-

- val is tel jesen kiegészítve, 150 oldalas, vaskos 
füzet a lakjában most kerül közkézre. A Qal-
góczy hivatott tolla derék munkát végzett 
ebben a vá l la la tban; a nála megszokott buz-
galommal, alapossággal s körültekintéssel állí-
totta egybe azokat az adatokat ; melyek nem 
csupán az OMGE. történetét, de ezzel 
együtt az egész ország mezőgazdasági életét 
is jel lemzetesen tüntetik vissza. E tulajdonsá-
gánál fogva a munka, mint a legutolsó két 
évtized társadalmi óletnyilvánulásainak ismerte-
tése is maradandó értékű marad < s a gazdaközön-
ség érdeklődésére méltán tar that számot. 

Magyar borok kémiai elemzése. Darányi 
földmivelésügyi miniszter kívánságára és támo-
gatásával az 1896. évi ezredéves országos ki-
állításon bemutatott magyar borok kémiai 
elemzésnek vettettek alá. 
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Az elemzések eredményéről egy előzetes 
közlemény alakjában (külön lenyomat Matleko-
vits: „Magyarország az. ezredik évben" czimü 
kiállítási főjelentésének VI. kötetéből) most be-
számol az orsz. m. kir. kémiai intézet igazga-
tója dr. Liebermann Leo, ki ezen vizsgálatok 
végzésével meg volt bizva. 

Magyarország 21 borvidékéről származó, 
össz-esen 2523 borminta lett megvizsgálva, 
oly roppant.-terjedelmű munka, amilyen eddig 
nálunk ezen a téreu még sohasem végezte-
tett, különösen olyan rövid idö alatt, mint a 
jelen esetben. 

Jólehet a vizsgálatoknak, épp'en az idő 
•rövidsége, miatt egyelőre c'sak három főalkat-
része meghatározására (alkohol, vonatanyag és 
sav) kellett szorítkoznia, a kémiai intézet igaz-
gatója gondoskodott arról, hogy a vizsgálatok 
kiegészittettessenek. 

Az előszóban dr. Liebermann köszönetet 
mond Krámszky Lajos, dr. Stoczek Frigyes, dr. 
Könyöki Alajos és Székely Salamon kir. ve-
gyészeknek, akiknek fáradhatlan buzgalma, a 
munka elvégzését lehetővé tette. 

Hangya, 
a Mayyar -Gazdaszövetség Fogyasztási és Érté-

kesítő Szövetkezetének alapszabályai. 

í. fejezet: A szövetkezet ezége, székhelye,, czélja, 
tartama és hirdetményei. 

1. §. A szövetkezet czége: Hangya, a 
magyar gazdaszövetség fogyasztási és értéke-
sítő szövetkezese. 

2. §. A szövetkezet székhelye: Budapest. 
3. Czélja a kötelékébe tartozó fogyasztó és 

értékesítő szövetkezeteknek központul szolgálni. 
Azok alakulását elősegíteni, üzletvitelét ellen-
őrizni s üzleteiket közvetíteni. 

4. §. A szövetkezét fennállásának tartama 
határozatián idő.' 

5'. §. A szövetkezet hirdetményei a „Sző-; 
vetkezés" czitaü lapban egyszer tétetnek közzé. 

II. fejezet, Üzletrészek. Felelősség. Tagok be- és 
kilépése. 

< 6. §. A szövetkezet névre szóló 100 koro-
nás üzletrészekkel, melynek 50°/o-a befizetendő, 
alakul s működését megkezdi, mihelyt, 50.000 
korona üzletrész jegyezve lesz. A befizetés 
módozatai iránt az igazgatóság határoz. 

7, §. A központi szövetkezethez tartozó 
szövetkezetek kötelezve vannak legalább egy 
üzletrészt jegyezni. 
' 8. §. A szövetkezet tagjai annak adós-
ságaiért csak üzletrészeik névértékéig felelősek. 

9. §. Az üzletrészek jegyzése és átruhá-
zása az igazgatóság beleegyezéséhez van kötve. 

Ha valamely tag csődbe kerül, vagy 
ellene végrehajtás intéztetik, üzletrészeire vo-
natkozó vagyonjogi igényei,, vagy harmadik 
.személyeknek arra szüzeit jogai a törvény 
értelmében a szövetkezet által elismertetnek. 

• Ellenben az üzletrészhez kötött személyes 
jogok, nevezetesen: a közgyűlésen való rész-
vétel, a cselekvő és szenvedő választó-képes-
ség stb., a csőd és végrehajtás tartama alatt 
sem az illető tag, sem helyette más által nem 
gyakorolhatók. 

10. §. A szövetkezet tagjainak jogában 
áll egészen, vagy egyes üzletrészekre nézve 
kilépni. 

A kilépés azonban csak az üzleti év he-
fejeztével előleges,-legalább 4 heti felmondás 
után történhetik. 

A kilépett tagnak üzletrészei, valamint az 
ezeket illető, még fel nem vett osztalékok ki-
fizettetnek, de a kilépett tag a tartalékalaphoz 
vagy a szövetkezet egyéb vagyonához semmi-
féle igénynyel nem bir. 

11. §. Az igazgatóság jogosítva-van a 
-szövetkezet valamely tagját az intézetből ki-
zárni, ha ez ellen jelen alapszabályban, vagy 

külön szerződés által megállapított kötelezett-
ségeinek teíjesitését elmulasztja. 

A kizárás azonban csak a megintéstől 
számított 4 hét leforgása után történhetik. 

12. §. A kilépett vagy kizárt tagnak a 
szövetkezet ós annak hitelezői irányában fenn-
álló vagyonjogi viszonvaira nézve a kereske-
delmi törvény 236. és '237. §§. irányadók. 

III. Fejezet. A szövetkezet'közegei: 

13. §. A szövetkezet közegei: a) a köz-
gyűlés; b) az .igazgatóság; c) a felügyelő bi-
zottság. 

14. §, A közgyűlés az üzletrészek tulaj-
donosaiból, illetőleg azok képviselőiből áll. 
Minden üzletrész egy szavazatra jogosít. 

15. §. Az évi rendes közgyűlést, a naptári 
év első felére az igazgatóság hivja össze. 

Rendkívüli közgyűlés a kereskedelmi tör-
vény 244. illetve 195. §-a értelmében ,a fel-
ügvelö-bizottság határozata alapján, a kereske-
delmi törvény 240. illetőleg 178. §-a értelmében 
10 tag írásban > beterjesztett és indokolt javas-
latára, vagy igazgatósági ülés határozatából hí-
vandó össze.. 

16. §. A közgyűlés összehívása a „Szö-
vetkezés "-ben való egyszeri hirdetés utján a 
napirend közlése mellett1 történik. 

Ezen hirdetés a közgyűlés megtartása 
előtt legalább 8 nappal közzéteendő. 

17. §. A közgyűlésen az igazgatóság el-
nöke elnököl; akadályoztatása esetében a köz-, 
gyűlés elnökét az igazgatóság jelöli ki. 

A közgyűlés jegyzőkönyvét,, mely a jelen-
levő •szavazatképes , tagok, illetve képviselőik 
névsorát, a tárgyalásokat, határozatokat és 
választásokat tartalmazza, a közgyűlési elnök 
és az általa előzetesen kijelölt jegyző és két 
hitelesítő irja alá. 

18. §. A közgyűlés határozatképes, ha 
azon legalább tiz olyan tag jelent meg, kik 
együtt az üzletrészek 10°/o-át képviselik. Ha e 
szám nincs meg, 15 napra uj közgyűlés'hí-
vandó össze, mely az előbbi közgyűlés napi-
rendjében foglalt tárgyak felett a résztvevők, 
számára való tekintet nélkül jogérvényesen 
határoz. 

19. §. A határozatok, amennyiben a je-
len alapszabályok kivételt nem tesznek, általá-
nos szótöbbséggel hozatnak. Szavazategyenlő-
ség esetében határozathozatalnál az elnök 
szavazata, választásnál sorshúzás dönt.' 

20. •§. Az évi rendes közgyűlés tárgyai: 
a zárszámadások megvizsgálása, a mérleg 
megállapítása, az igazgatóság és felügyelő-bi-
zottság jelentéseinek tárgyalása, ezen közegek 

' tagjai részére a felmentvény megadása, azok 
választása, vagy elmozdítása, valamint minden 
•az igazgatóság saját elhatározásából, vagy va-
lamely tagnak azon év február hó végéig az 
igazgatóságnál Írásban történt bejelentése foly-
tán napirendre kitűzött tárgy.' 

A. rendes épp ugy, mint a rendkívüli 
közgyűlést illetik végre mindazon jogok, melye-
ket az alapszabályok az intézet más közegeire 
át nem ruháztak, vagy a kereskedelmi törvény 
a közgyűlés" kizárólagos hatáskörébe utasít. 

21. §. Az igazgatóság a közgyűlés által 
három évre választott -5 tagból áll. 

22. §. Az igazgatóság maga választja 
elnökét s ennek helyettesét; úgyszintén alkal-
mazza- a szükséges tisztviselőket. 

23. §. Ha az igazgatósági tagok száma 
időközben 3 tagon alul apadt, a hiányzó helyek 
betöltése czéljából rendkívüli közgyűlés hívandó 
össze. 

.24. §. Az igazgatóság intézi a keresk. 
törvény ós alapszabályok értelmében a szö-
vetkezet minden ügyeit, határoz mindazon tár-
gyakban, melyek a szövetkezet más közegének 
fentartva nincsenek, képviseli a szövetkezetet 
minden irányban, ugy hatóságok, mint magán-
személyekkel szemben, s megalkotja tisztviselők 
ügyrendjét és a kezelési szabályoka}. 

Az igazgatóság nevezi ki és bocsátja el 
a tisztikart és szolgákat. 

,25. §. Az igazgatóság a. czégjegyzést ak-, 
ként eszközli, hogy áz Mézet írott, vagy nyo-
mott czége alá az igazgatóság két , tagja tör-
vényszékileg bejegyzett névaláírását helyezi, 
jogában állván az igazgatóságnak czégvezetőt 
is kirendelni, aki azonban az - intézet czégét 
csak egy igazgatósági, taggal együttesen je-
gyezheti.; 

26. §. Az igazgatóság rendszerint havon-
kint legalább egyszer ülést tart. ; 

Az igazgatósági ülésekre minden igazga-
tósági tag meghívandó ós határozati érvényes-
ségéhez az elnökön kívül legalább 2 tag jelen-
léte szükséges. . 

27. §. Az igazgatóság joga és kötelessége 
a kötelékbe tartozó szövetkezetek ügyvitelét 
megvizsgáltatni, zárszámadásaikat és mérlegei-
ket felülbírálni, általában-jizleti működésükre 
folytonosan - felügyelni.: 

A kötelékbe tartozó szövetkezetek alap-
szabályainak és ügyrendjének hatálybalépésé-
hez a központi szövetkezet igazgatóságának 
jóváhagyása szükséges. 

28. §. A szövetkezet zárszámadásainak és 
; a mérleg, elkészítése tekintetében az igazgató-
ság a keresk. törvény Í99. §-a értelmében 
jár el. 

29: §. A felügyelő-bizottság áll a köz-
gyűlés által első ízben egy évre, később min-
dig 3 évre választott , 3. rendes... és egy pót-
tagból. 

Ha a felügyelő-bizottság tagjainak száma, 
időközben 2-re csökkenne, a megürésedett 
helyek választás utján' leendő betöltése végett 
rendkívüli közgyűlés hívandó össze. 

30. §. A felügyelő-bizottság önmaga 
választja elnökét s állapítja meg ügyrendjét. 

31. §. A felügyelő-bizottság hatáskörét 
és kötelességeit a keresk. törvény határozza 
meg. Minden általa hozott határozat haladék-
talanul az igazgatósággal közlendő. 

IV. Fejezet. Üzletkör. 

32. §. A. szövetkezet működési köre : 
1. fogyasztási és értékesítő szövetkezetek 

létesítése és azok működésének ellenőrzése; 
2. a szövetkezetek fogyasztási és értéke-

sítési igényeinek méltányos dij mellett való 
kielégítése. 

33. §. Az igazgatóság a kötelékében álló 
szövetkezetek mindegyikéről törzslapot vezet, 
mely az azokra vonatkozó lényeges adatokat 
tartalmazza. 

34. §. A szövetkezet fentartja igazgató-
sága számára azt a jpgot, hogy a hozzátartozó 
szövetkezetek közgyűlésein és igazgatósági 
ülésein magát képviseltesse s kiküldöttje által 
indítványokat tehessen, a szövetkezetek üzlet-
viteliébe bármikor betekinthessen, zárszámadá-
saik elkészítésére és mérlegeik felállítására a 
törvény és számviteli szabályok értelmében 
utasításokat adhasson, alapszabályaikat felül-
bírálja és tőlük a szükséges kimutatásokat és 
adatokat bekövetelhesse. 

V. Fejezet. Mérleg. Nyereség-felosztás. 

35". §. Minden naptári év, mint üzletév 
végével á számlák lezáratnak és ezek alapján 
a keresk.. törvény 199. §-a értelmében a mér-
leg elkészítendő. 

36. §. Az üzemköltségek -fedezése után 
fenmaradó tiszta nyereményből az -üzletrészek 
után legfeljebb 5% osztalék fizettetik. . 

Az osztalék kifizetése után fenmaradó 
rész 50%-a a tartalék alapra fordittatik 
mindaddig, míg az az eredetileg jegyzett alap-
tőke összegét el nem éri, 50°/o-a. pedig a szö-
vetkezeti eszme terjesztése és támogatására 
fordítandó. 

37. Az osztalék kifizetésére a közgyű-
lés által megállapított naptól számított 5 év 
alatt föl nem vett osztalékok a tartalékalap 
javára elévülnek. 
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VI. Fejezet. Alapszabály-módosítás. Feloszlás. 
Felszámolás. 

38. §. Az alapszabályok valamely pont-
jának megváltoztatására az illető közgyűlés 
szavazatképes tagjainak 2/3-ad többsége szük-
séges, 

Az erre vonatkozó javaslat a tárgysoro-
zatban a módpsitások megjelöléséveíkülönösen 
kiteendő. 

'39. .§. Az intézet feloszlik a keresk. tör-
vényben meghatározott egyéb eseteken kívül, 
ha az e czélra összehívott rendkívüli közgyű-
lésen a szavazatképes tagok 1/3-da megjelent 
é azok Vs-de a feloszlásra szavazott. 

40. §. A-feloszlást kimondó közgyűlés 3 
tagu felszámoló és ugy annyi tagból álló fel-
ügyelő-bizottságot választ s megállapítja azok-
nak javadalmazását. A felszámoló-bizottság 
megbízatása a felszámolás befejeztéig marad 
hatályban. 

41. §. A felszámolás a keresk. törv. ér-
telmében eszközlendő. A tartozások fedezése, 
után fenmaradó vagyon a tagok közt, az üz-
letrészek arányában osztatik fel. 

H u m a n i t á s min t a szocz ia l i zmus 
; g y ó g y s z e r e . 

A szocziális bajok gyógyításáról lévén 
szó, nem-egyszer hallottuk már, hogy: keres-
sétek fel a népet és győzzétek le az emberba-
ráti szeretet fegyvereivel. Bizonyára ezek a 
fegyverek volnának a legáldottabbak és ez a 
győzelem volna a legtökéletesebb. És földes-
urainkból, kik a régi tradicziókat ápolják, bi-
zonyára nem hiányzik a jóakarat, hogy a hu-
ínanizmus eszközeivel keressék fel és istápol-
ják a népet, enyhítsék, és javítsák sorsát 
azoknak, kik a mezőgazdásági termelésben 
munkatársaik, az emberszerétet szilárd kap-
csaival fűzzék azokat magokhoz. 

Ezt a . szép törekvést tükrözi vissza az 
alábbi példa is, melyben egy gazdatársunk, egy 
magyar földesúrnak valóban humanizmustól át-
hatott intézkedéseit ismerteti. Örömmél adunk 
helyet sorainak. Ritkán van' alkalmunk, hogy 
Ilyen szép mozzanatra mutathassunk reá, nem 
azért, mintha földesuraink a jótékonyság s 
emberszeretet cselekedeteit nem gyakorolnák. 
Hála istennek, a jótékonyságnak kultusza nem 
hűlt még ki közöttük s alig támadhat egy-egy 
seb a nemzet testén, hogy azt gyógyító bal-
zsammal enyhíteni ne igyekeznének. Tudomá-
sunk van. róla, hogy a torontálmegyei éhínség 
kitörésekor is néhány: nemeslelkü földesúr jó-
tékony kezei adták meg azt az első segélyt, 
/amelyet a társadalom közönye megtagadott s 
a vármegye, szegénysége nem tudott kiszolgál-
tatni. Ám, mig a vádaknak s gyülölségnek 
hangja oly könnyen utat tör, addig jótékony-
ságuknak nyomait szinte féltékenyen rejtik el 
a titok fátyla alá. Szívesen követjük el. az in-
diskréczió vétségét, hogy a fellebbenteti fátyol 
alá olvasóinknak is betekintést nyujtsunfe. 

Bocsár, torontálmegyei község földes-
u r a b á r ó Baich Iván, kinek ott mintegy 7000 
holdas birtoka van, elhatározta, hogy cseléd-
jeinek sorsán javítandó, az idei évtől kezdve, 
minden egyes gazdasági cselédje minden 5—5 
évi szolgálat után 5—5 frt évi fizetési emelést, 
kap. Azonban ezen fizétési többletet az illető 
nem kapja-ki saját kezébe, hanem az mindig 
az illető nevéma takarékpénztárba fog betétetni; 
mert ha azt saját kezébe kapná, azt az ilyen 
cselédféle nép ugy is - elköltérié, igy pedig már 
néhány évi szolgálat után szép kis tőkét sze-
rez az olyan cseléd, ki szolgálatát megbe-
csülve, hosszabb ideig marad az uradalomban. 
E szerint egy cselédnek, aki 15 évig szolgált, 
már a takarékpénztárban lesz betéve mintegy 
300 frt ja, aki pedig 30 évig szolgált, annak 

i mintegy 700 frtja, amely összeget minden - cse-

léd kikapja, akkor, amidőn esetleg munkakép-
telen lesz, vagy kiöregszik, vagy ha becsülete-
sen ' szolgált és szolgálatát elhagyni óhajtja, 
vagy esetleg-ha az illető meghal, akkor azt 
felesége és családja örökli. Igy azután egy-
részt biztosítva, van az uradalom, hogy cse : 
lédjei mindenkor iparkodni fognak az urada-
lom javára dolgozni, h'ossz.abb ideig szolgála-
tukban megmaradva, azt mindenkoron megbe-
csülni és teljes erejükből oda fognak hatni, 
hogy velük az uradalom megelégedve le-
gyen ; másrészt pedig teljes odaadással és 
nyugodtan is dolgozhat az ilyen cseléd, 
mert tudja, hogy öreg korára el van látva és 
ha megnyomorodik, akkor is van neki is és 
családjának is valamije, amiből életét tovább 
tarthatja és nem kell neki a koldusbothoz 
nyúlnia. Mért hiszen egy közönséges cseléd-
embernek, ha csak 400—500 frt ja is van, az 
már életének 'tisztességes módon való fentártá-
sára elégséges, abból vehet faluhelyen egy kis 
házat, 1—2 hold földet s abból mbgélhet. Ezen 
5 frtnyi pótlék áll a gazdasági alsóbb cseléd-
ségre, a felsőbb cselédek, u. m. uradalmi 
gazdák, mezőőrök, magtáros és mindenféle 
mesteremberek a kétszeresét, vagyis éppen 
olyan módon és fokozatosan 10—10 forintot 
kapnak. 

Ugyancsak Baich báró, az elszegényedett 
Bocsár községen segítendő, egész évi haszná-
latra, évenként a saját uradalmából átenged 
a községnek 3 db tenyészbikát és 4 db te-
.nyészkant, amelyekét a község saját czéljaira. 
használhat s amidőn azok már nem jók vagy 
nem felelnének meg, ő ismét ki fogja azokat 
uj és fiatal állatokkal cserélni. 

Nem hagyható végűi említés nélkül az a 
humánus tette sem, melvlyel a rossz termés 
folytán nyomorba jutott népet segítette. Ugyanis 
nejével, szül. Thorotzkay Eszter grófnővel egye-
temben, a község . ilyen Ínséges • lakóinak 
konyhát-állítottak fel és itt karácsony napjától 
kezdve folytonosan naponként mintegy tó—50 
személy kap teljes ellátást. A nagylelkű -grófnő 
egy külön épületrészt rendeztetett be e czélra, 
ahol egy nagy szobában e 40—50 szegény kap 
naponként kétszer meleg ételt, délben kétfélét, 
este pedig egyfélét és hetenként legalább két-
szer hust. Igen gyakran a grófnő is megjele-
nik köztük s egy uradalmi tiszt pedig folyto-
nosan ellenőrzi, hogy a nyomorultak rendes 
ételeket kapjanak. Azonkívül harácsony nap-
ján egy külön karácsonyfa volt részükre fel-
állítva ős ez alatt kaptak igen sokan meleg 
téli ruhát, lábbelit, amire éppen legnagyobb 
szükségük volt,- hogy a hideg telet áttenget-
hessék. Képzelhető e nyomorultaknak öröme, 
akik ilyen módon megmenekültek a téli koldus-
bottól. 

Ilyen földesúrnak bizonyára nincs mit 
félnie a szoczialista munkásoktól, akik pedig 
sajnos, főleg az Alföld e vidékén már nagyon 
is el vannak terjedve. Példa lehetne ez sokakra, 

> de főleg a katholikus magyar főpapságra, akik 
első sorban hivatva vannak ily jótékony cse-
lekedetek által példát adni és előljárni s ily 
békés i és a legszebb uton odahatni, hogy a 
már úgyis elcsábított nép ne hallgasson a 
hazug izgatók szavára, hanem azokra, akik 
velük jót tesznek s ez által igen sok esetben 
el lenne tompítva a kirendelt karhatalom fegy-
vereinek éle. Egy, környékbeli. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

K é r d é s e k . 
36. sz. kérdés. Állatállományomban még 

mult év október havában két darab növendék-
bikának nyelve felső lapja megdagadt és meg-
megkeményedett, ugy hogy az által szálas ta-
karmányt nem képes enni, csakis moslékkal 
tartom életben. Az itteni állatorvos szerint e 
betegség az úgynevezett deszkanyelv, s. okozója 

egy a takarmányban előforduló sugárgomba. 
Gyógykezelésre az állatorvos klörkálioldáttal 
való mosást rendelt, de ennek mindezideig 
semmi hatása se észlelhető; az állatok nyelve 
egy állapotban van. 

Ki tud ennek gyógykezelésére valamit 
ajánlani, és egyáltalán remélhető-e javulás ? 

J. E. 
37. sz. kérdés. Több gazdatársam azt 

állítja, hógy a sorbavető-gépek, ha lassan jár-
nak, kevesebbet vetnek, mint gyorsabb vonta-
tással. Okadatolják pedig ez állításukat azzal, 
hogy gyorsabb vontatással gyorsabb kerékfor-
dulás, eszerint gyorsabb vető tengelyfordulás is 
jár, a vetőkorongok tehát -több magot meríte-
nek a vetőlábak tölcséreibe, nyílásaiba.- Én 
épp az ellenkezőjét állitom; kísérlet utján 
ugyanis arra a tapasztalatra jöttem, hogy 
gyors járással va vetőkorongok bemélyedései 
vagy kanalai nem -képesek , annyi rilagot merí-
teni — lévén ezek gyorsabb járással kapcso-
latoson nagyobb rázkódtatásnak kitéve — mint 
lassú vontatásnál. Megjegyzem, hogy sik felü-
letről van szó. Kérem e dologban t. gazda-
társaim véleménynyilvánításait, 

Baksimajor. J. H. 
38. kérdés. A fehér ópiummák (lásd 

Mauthner-féle főárjegyzék 1898. 13-ik lap, 1000 
tételszám) termelésével akarnék körülbelül 10 
holdon kísérletet tenni.. Kérem -azon gazdatár-
saimat kiknek ebben gyakorlati jártasságuk 
van, velem közölni, hogy az : 1. milyen földét, 
és művelést , kíván ? — mi a holdankénti átla-
gos hozam? 2. Kifizeti-e magát annyira, mint 
a kék mák termesztése? 3. Hogy és milyen 
átlagáron lehet azt értékesíteni? Keresett s 
könnyen eladható áruczikk-e a z ? Mi az ár-
külömbözet ennek és a kék máknak ára közt? 

F. L. 
39. kérdés. Helyes eljárás-e a tengerit 

csövesen daráltatni ? Van-e a ^tengeri csutká-
jának táp ereje? 

. Pa-Kis-Podár. S. Gy. 
40. kérdés. Egy 4 hektoliteres gazdasági 

szeszgyár után származó moslékot mílyén 
adagban legczélszerűbb, a benne levő tápanyag 
teljes kinasználása czéljából 4—5 éves 500 
kiló sulyu hizóökröknek naponta adagolnom. 
Az ökrök igen jó állapotban vannak s már 21 
nap óta iszszák a moslékot. 

Szándékom az ökröket 4 hónap alatt 
kihizlalni, kérem tehát ezen időszakra a leg-
czélszerűbb eljárást és hizialási módszer t velern 
megismertetni. 

A moslék naponta 950 kiló tengeri, 250 
kiló árpa és 10 kiló rozs bekeveréséből szár-, 
mazik, ezenkívül rendelkezésemre áll közép-
minőségü rétiszéna — lóhere és buzapolyva, 
korpa és tengeridara — esetlég egy kevés 
napraforgó olajpogácsa. 

Kérem, ha van ez irányban egy jó út-
mutatást nyújtó szakkönyv ezt "részemre meg-
küldetni. 

Zsibó. ' V. Gy. 

F e l e l e t e k . 
Szopós borjak hizlalása, (Felelet a 33. 

sz. kérdésre.) A kérdésttevőnek nagyon ajánlom' 
„Die Kálbermast" von H. Heine gekrönte 
Preisschrift. Kapható Bécsben W. Frick, Gra-
ben 27. ára 30 kr, mely könyvecskében teljes 
felvilágosítást nyerhet. Br. Berg Ottó. 

Deszkanyelv. {Felelet a 36. sz. kérdésre.) 
Ha bikaborjai nyelvében valóban sugárgomba 
(actinomyces) ütött tanyát s áz hozla létre a 
nyelv megkeményedését, ugy a chlórkáli oldat 
az ellen valószínűleg mit se fog használni. 

Semmi okunk se levén, kételkedni abban, 
hogy a fenforgó haj valóbon sugárgombabeteg-
ség (antinomykosis), ajánljuk, hogy kérje fel 
az állatorvost, miszerint kezelje az állatok 
nyelvét felületes bevagdosás (scarificatio) után 
jódtinktura beecseteléssel s belsőleg adagoljon 
a növendékbikáknak jódkáliumot, naponta 
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háromszor 2—2 grammot. Ha erre se enged 
a baj , igyekezzék moslékon annyira feljavítani 
az állatokat, hogy a mészáros jó áron meg-
vegye, mert mint tenyészbikákat, alig fogja 
azokat valaki megvenni addig, mig a z u . n. 
deszkanyelv fennforog náluk. 

Tenyészetében két állat levén actinomy-
kotikus, jó. lesz vigvázni arra, hogy különösen 
árpatoklászos eleséghez ne jussanak növendék-
borjni, vagy ha mégis ad durva, éles, toklá-
szos takarmányt, ugy adja azt áztatott, füllesz-. 
tett állapotban, mert ekként nagyrészt ki van 
zárva, hogy a nyálkahártya felsérül s a sugár-
gomba azon át bejut, kifejlődik s elszaporodik. 

A két bika javulása nem bizonyos, de 
remélhető, ha az imént mondott kezelés' lelki-
ismeretesen végrehajtatik. 

Javulás esetén szíveskedjék lapunkat ér-
tesíteni, mert a dolog nagyon közérdekű. 

M. K. 

Csutkájával együtt darált tengeri. (Fe-
lelet a 39. sz• kérdésre.) A tengeri csutkát ha-
zánkban általában értéktelenek tar t ják a ta-
karmányozás . czéljára és széltében tüzelő 
anyagul használják. ínséges esztendőkben azon-
ban szokásos tengeri szemestől együtt meg-
őrölni és emberi táplálékul felhasználni. Csut-
kájával együtt daráit kukoriczát itt-ott állatnak 
is nyújtanak, de sokkal ri tkábban, mint indo-
kolt volna. 

A csutka egymagában tényleg nem sok 
tápláló anyagot tartalmaz, azonban takarmány 
értéke némely szalmaféle értékével felér. 

Tartalmaz középszámitással. 
87"2°/o száraz anyagban, 

2'9 „ légenyes anyagot, 
0 '5 „ nyers zsirt, 

43 9 „ légenytelen anyagot, 
38'3 „ növényi rostot, 

1'6' „ ásványi anyagot. 

Pótolhat ja tehát pl. lovak zabadagjában 
a szalmaszecskát, de adható apróra vágva vagy 
durván darálva marháknak is ugyancsak a 
szecska helyett melléktakarmányul, akár sava-
nyitott, akár füllesztett keverékben. 

Vigyázatot kiván fel takarmányozása az 
esetben, ba a csutka penészes, üszkös, dohos. 
Ilyen csutkát csak gőzölve, főzve tanácsos 
nyújtani. 

Ami aztán a tengerivel együtt darált 
csutkát illeti, az a következő összetételű. 

Cinquan- Magyar 

°/o . .o/o 
Szárazanyag 87'9 89 0 
Légenyes anyag 8'2 7'7 
Nyers zsir 3 9 3 9 
Keményítő 49'6 50 8 
Egyéb légenytelen anyag . . . 17 6 18 8 
Növényi rost . . . . . . . 7 2 6 3 
Ásványi anyag . . . . . . 1"4 1'5 

Fehér jében és zsírban szegényebb, tehát 
a csutkájával együtt darált tengeri,, semhogy 
azt egymagában pl. gazdasági lónak abrak 
gyanánt nyújtani okszerű volna, de már igás 
ökröknek abrakját képezheti egymagában is, 
a ló abrakját pedig legczélszerübben akkor, 
ha zabbal kevertetik. 

Ily czélból tehát a tengerit csövestül-
együtt megdaráltatni egészen helyes eljárás, 
mert ily állapotban az még hizó " marhának, 
sőt okkal-móddal, t. i. czélszerü keverékben, 
tejelőnek is haszonnal adható. 

Ajánl ja az együttes darálást és feletetést 
az is, hogy a csutkás tengeri rendszerint ol-
csóbb szerrel, könnyebben konzerválható és a 
morzsolás költsége is elesik. M. K. 

V E G Y E S E K . 

Mai számunk tartalma: 
Oldal 

Figyelmeztetés t. tagjainkhoz. — Meghivó. — Ta-
vaszi állatvásárok sorrendje. 125 

Hangya 125 
Növénytermelés. 

Keverék csalamádé, vetés . ... 126 
Lótenyésztés. 

A vármegyék feladatai a lótenyésztési, ügy terén. 127 
Gazdasági gépészet. 

A „Planet jr." egykerekű kapáló és töltögető gép. 128 
Elektromos áram fejlesz'ése lokomobillaL... 128 
Adatok a Deering-féle „Pony" kévekötő aratógép 

munkájához. Weiszmahr Mihály. ... — ... 129 
Irodalom. 129 
Hangya - - -r 129 
Humanizmus, mint a szocziálizmus gyógymódja.... 131 
Levélszekrény. ] 131 
Vegyesek. 132 
Kereskedelem, tőzsde. 134 
Szerkesztői üzenetek. 135 

Eljegyzés. Lalcner, Aladár az esztergomi p rim. 
urad. nagy-sallói intézője eljegyezte Váczy Ambrus esz-
tergomi prim. uradalom tiszttartójának leányát Margitot, 
Bajason. 

Megbízatás. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 
Schneider lilmos vas-dobrai lakost, Vas vármegye szent-
gotthárdi járására nézve az állandó gazdasági tudósitói 
tiszttel bizta meg. 

Állattenyésztők figyelmébe. A 
földmivelésügyi m. kir. miniszter folyó 
év költségvetésében1 a szarvasmarha te-
nyésztés közvetlen és közvetett emelé-
sére, az állattenyésztési lapok segélyezé-
sére és kiosztandó bikák bevásárlására, az 
1898-ik évi előirányzat 400,000 frt, a 
sertéstenyésztés emelésére, különösen pe-
dig megfelelő szőke kondorszörü 1—IV2 
éves mangalicza tenyészkanok bevásárlására 
az ez évi élőirányzat 500,000 frt. Felhív-
juk tehát a gazdaközönség figyelmét ezen 
körülményre azzal, hogy miután tudo-
másunk szerint a tenyész apaállatok be-
vásárlásával az állattenyésztési kerületi 
felügyelőségek vannak megbizva, eladó 
és köztenyésztési czélokra alkalmas bikái-
kat és kanjaikat jelentsék be az illetékes 
állattenyésztési kerületi felügyelőségnek (Bu-
dapest, földmivelésügyi minisztériumban, 
Kassa, Pozsony, Szombathely, Temesvár, 
N.-Várad, M.-Sziget, Kolozsvár, Segesvár), 
mert a felügyelök első sorban a bejelen-
tett és az Országos Törzskönyvben fel-
vett anyagból fogják a szükségleteket 
beszerezni. 

Vám- és kereskedelmi szerződések elő-
készí tése . A szászországi gazdasági kamara 
egy állandó közgazdasági szakosztályt létesített 
azon czélból, hogy az folytonosan figyelemmel 
kisérve a napirenden lévő agrárpolitikai kér-
déseket, a törvényhozást, a hitel-, közlekedés-, 
áruforgalmi- és biztosítási ügyeket : , uj keres-
kedelmi szerződések megkötésénél mindezekről 
tájékozással birva,, megvédhesse a mezőgazda-
sági érdekeket. Feladatát képezendi ennélfogva 
a szakosztálynak: a földmivelés, kertészét, 
erdőgazdaság és állattenyésztésről kimerítő 
statisztikai adatokat gyűjteni, továbbá az összes 
mezőgazdasági termények be- és kivitelét figye-
lemmel kisérni, tekintetbe véve egyúttal az 
egyes üzemágaknál mutatkozó termelési költ-
ségeket és tiszta jövedelmet. Ezek alapján 
azután jegvzékbe veendők a szakosztály által 
mindazon termények, melyek vámok által meg-

i védendők és megállapitandók azokra nézve 

vidékenként azon minimális viteldijak, melyek 
alapul szolgáljanak az általános árüdijszabá-
soknak. Ehhez hasonlóan az alsó-ausztriai me-
zőgazdasági társulat is a mező- és erdőgazda-
sági érdekek megóvására kereskedelmi szerző-
dések megkötésénél egy központi «intézményt 
óhajt létesíteni és az illetékes minisztert kül-
döttség ut ján kéri fel annak szubvencziónálására. 
Ugyanilyen czélzattal alakította meg az OMGE. 
is vámügyi bizottságát, amely az 1903. évben 
lejáró kereskedelmi szerződések előkészítése 
végett az 1890. évig visszamenő statisztikai 
adatok, az összes vám- és kereskedelmi szező-
dések tanulmányozására s egy általános vám-
tarifa kidolgozására hivatott. 

A Mosonmegyei Gazdasági Egyesület 
válsága. A Mosonmegyei Gazdasági Egyesület 
e hó 29-én közgyűlést tart. Ez a. köz-
gyűlés lesz hivatva határozni a fölött,' hogy 
a Mosonmegyei gazd. egylet feloszlattassék-e vagy 
sem, amennyiben ha a közgyűlés az egyesület 
vezetőségének eddigi tevékenységeért elisme-
rést, a jövőre nézve pedig bizalmat nem sza-
vaz, ez annyit jelent, hogy a vármegye köz-
gyűlésén előterjesztett azon indítvány talált 
helyeslésre, mely szerint a gazdasági egylet, 
mint a mely hivatásának eleget tenni nem ké-
pes, feloszlattassék, illetve a megyei mezőgaz-
dasági bizottságba bekebeleztessék. Ismertet-
tük annak idején a válság előzményeit, amely 
abban állott, hogy Mosonvármegye alispánja a 
megyei közgyűlés előtt azt az indítványt tette, 
hogy a gazd. egyletet, mint amely élet- és 
munkaképtelen, egyszerűen olvasztassék be á 
vármegye kormányzatába. Erre az indítványra 
az egyesület vezetősége lemondott s velük 
együtt több igazgató-választmányi tag is. 
A rövidesen összeült közgyűlés teljesen re-
habilitálta ugyan az egylet vezetőségét, ez 
azonban a válságot nem szüntette meg, 
nem szűntek meg nevezetesen a megyei 
alispán részéről azok a kellemetlenkedé-
sek, amelyek miatt az egyesület elnököl 
sem tudott kapni, nem lévén kedve senkinek 
egy kellemetlenségekkel teli hivatal t elfoglalni 
s személyes ellentétekbe kerülni a törvény-
hatóság fejével. A válság mostanáig húzódot t ; 
most ül össze a közgyűlés, hogy véget vessen 
ennek a tar thatat lan állapotnak s megszün-
tesse erélyes fellépésével vagy a válságot, vagy 
magát az egyesületet. Mi fog történni, afelől 
nem vagyunk tájékozódva, de bizunk a moson-
megyei gazdaközönségben, hogy lesz bennük 
annyi , erő, amelylyel ennek a 35 évet élt egye-
sületnek, saját szabad társadalmi intézményük-
nek a tekintélyét és jövőjét megvédelmezhetni 
fogják. Szomorú dolog, hogy a viszonyok idáig 
is fejlődhettek, hogy kicsinyes személyi ügyet 
görgeteggé engedtek növekedni, mely most az 
egész egyletet eltiprással fenyegeti. Szomorú, 
hogy a gazdaközönség nem tanúsított elég 
ellentállóképességet az egyletet ért szabály-
talan, sőt jogtalan támadások ellenében, de 
még sajnálatosabb volna, ha ezen támadások 
most, mikor erélyes visszautalásukra a döntő 
pillanat elérkezett, czéljukat érnék s törülnék 
az egyletet a szabad társadalmi intézmények 
sorából. A Mosonmegyei Gazd. Egyesület hasz-
nos ténykedéseiről több ízben alkalmunk volt 
már megemlékezni; mint a kezünkhöz vett évi 
jelentés bizonyítja, a mult évben is a hasznos 
intézkedések egész sorozatára tekinthet vissza. 
Mindenki meggyőződhetik erről az 1897-iki 
évkönyv átolvasása után, amelyet Hensch 
Árpád titkár (M.-Óvárott) állított egybe. Leg-
jobban pedig -— reméljük — azok vannak 
meggyőződve az egylet hasznos hivatása felől, 
kik annak sorsa fölött fognak határozni. 

Az agrarius román kormány. A buka-
resti osztr. magy. konzulátus jelentése szerint 
a román kormány a romániai gabonakereske-
delem előmozdítása érdekében két törvényja-
vaslatot készített, melyek czélja a mezőgazda-
sági forgalom és hitelviszonyok hiányainak 
megszüntetése. — Az első javaslat mezőgazda-
sági szövetkezetek alapítását tervezi akként, 
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hogy azok a tagok szolidáris jótállásán ala-
pulva, gazdasági magvak és gépek vételét és a 
termények eladását közvetitsék a tagok ré-
szére ; ez által egyrészt az árak emelését, 
másrészt a népet zsaroló közvetítők és a ga-
bonauzsora megszüntetését óhaj t ják elérni. A 
vidéki szövetkezetek egy központi szövetkezet 
vezetése alatt állanának, melynek feladatát ké-
pezné a nemzeti banknál a szükséges hitel ki-
eszközlése és vidéki mezőgazdasági központok-
ban kisebb bankok létesítése. A második ja-
vaslat 7 nagy és 33 kisebb, gabonaraktár-fel-
állítását tervezi, összesen 60—65,000 tonna 
gabona befogadására; 

Hiba igaz í tás . A „Planet"-féle tolókapáról 
a „Köztelek" 6. számában a leveles szekrény-
ben egy felelet jelent meg (a 29. és 30. sz. 
kérdésre), melyben Horváth Jenő ur Ígéretet 
tesz, hogy a Planetkapa házi készítésének 
módjá t bárkinek szívesen megmagyarázza. Ez 
a boszantó hiba a Horváth ur két, egyidőben 
érkezett levelének összeolvasztásából szárma-
zott, amely levelek egyike a czukorrépamivelés 
több fogását illető kérdezősködésekre válaszol, 
illetve fejezi ki a készséget az iránt, hogy a 
hozzáfordulóknak privát uton is felvilágosítást 
a d ; ez a passzusa a „Köztelekben" megjelent 
feleletnek tehát nem a Planet tolókapára vo-
natkozik, habár a szöveg közé logikusan is 
van beillesztve. Kötelességünknek tartottuk a 
kéziratok összeházasításával elkövetett ezt a 
tévedést minden félreértés elkerülése végett az 
igazságnak megfelelően helyreigazítani. 

Gazdasági előadások. A borsodmegyei 
gazd. egyesület j anuár és február havában a 
megye területén több helyen gazdasági előadá-
sokat rendez. A tartalmas programmnak ja-
nuár hóra eső részét a következőkben közöljük: 
Január 24-én Várkonyban. A szarvasmarhák 
okszerű takarmányozásáról, előadó: Oagyi 
Samu polg. iskolai tanár . Gyümölcsfatenyésztés, 
előadó : TJitz István gazd. tanintézeti főkertész 
Méhészet, e lőadó: Rózsa János méhészeti 
vándortanár . 25-én Sátán. Talajmivelés és 
burgonyatermelésről, e lőadó: Oagyi Sámu 
polg. isk. tanár . Gyümölesfatenyésztés, e lőadó: 
TJitz István gazd. tanintezeti főkertész. Mé-

hészet, előadó : Rózsa János méhészeti vándor-
tanár . 26 án Dédesen. Takarmánytermesztés, 
e lőadó: Oagyi Samu polg. iskolai tanár . A 
szőlők ujjáalakitasáról, e lőadó: Munkácsy Jó-
zsef szőlőszeti felügyelő. Méhészet, e lőadó: 
Rózsa János méhészeti vándortanár. 27-én 
Sajó-Szent-Péteren. A fejőstehenek ápolása és 
tartásáról, e lőadó: Kobza Sándor ker. állatte-
nyésztési felügyelő. A gazdasági gépek és esz-
közök helyes alkalmazásáról, előadó : Oerlóczy 
Géza gazd. tanintézeti tanár . Szőlőművelésről^ 
előadó : Munkácsy József szőlőszeti felügyelő. 
28-án Szendrőn. Az okszerű állattenyésztésről, 
különös tekintettel a borjunevelésre, e lőadó: 
Kobza Sándor kerületi állattenyésztési felügyelő. 
A műtrágyák helyes alkalmazásáról, e lőadó: 
Gerlóczy Géza gazd. tanintézeti tanár . Gyü-
mölcsészetről, e lőadó: Oagyi Samu polg. is-
kolai tanár. 29-én Bódván. Az állatok hizlalá-
sáról, e lőadó: Kobza Sándor kerületi állatte-
nyésztési felügyelő. Gyümölcsfatenyésztés, elő-
adó ; Oagyi Samu polg. iskolai tanár . Méhé-
szet, Rózsa János méhészeti vándortanár . 
Ezen előadasokat február hóban folytatni 
ogják. * 

Borkós to ló . A Zemplénvármegyei Gazd. 
Egyes, a Tokaj-Hegyalján már évek óta megindult 
s a jelenben örvendetes lendületet vett szőlőujjá-
telepités által a múltban nyert tapasztalatok 
alapján elhatározta, hogy az ú jonnan telepitett 
szőlőkről szűrt borokat a nagyközönségnek és 
a kereskedő világnak bemutatván, annak jósá-
gáról, zamatosságáról és legfőképpen értékéről 
bizonyítékot szolgáltasson az érdeklődőknek. E 
czélból folyó év február hó 15-ik napjának 
d. e. 1 / t 10 órákor S.-A.-Ujhelyben, a vármegye-
háza nagytermében borkóstolót rendez, amely 
borkóstolón csakis olyan borokat fog bemutatni , 
amely borok a filloxera pusztítás után ú jonnan 

telepitett szőlőkben termettek és kizárólag bor-
termelők tulajdonát képezik. A bornagykeres-
kedők, valamint a fogyasztóközönség érdeklő-
désébe ajánljuk ezen életre való eszmét és az 
általa elérni szándékolt dicséretes törekvést. A 
Tokaj-Hegyalja régi hírneve kiállja a borkósto-
lón is a tűzpróbát. A jury február 14-én d. e. 
fogja tartani ülését. 

Gazdasági e lőadások. A Győrmegyei 
Gazd. Egylet a m.-óvári gazdasági akadémia 
tanári kara által Győrött, j anuár és február hó 
folyamán gazdasági előadásokat tartat . Az elő-
adások sorozata a következő: Január 30-án. 
Hensch Árpád : A jövedelmező tejgazdaság fel-
tételei. Cselkó I s tván: A hizlalás szeszmoslék-
kal. Dr. Kosutány Tamás : Borunk természet-
szerű javításáról, Cserháti Sándor : A trágyá-
zásról. Február 6-án. Hensch Árpád : A ter-
melés olcsóbbitásának módjai. Meze-y Gyula : 
Szőlőink rekonstruálása. Újhelyi I m r e : Állat-
egészségügyi intézkedések és védekezések. Cser-
háti Sándor : Növénytermelés homoktalajon. 
Február 13-án. Dr. Kosutány T a m á s : A bor-
kezelés alapelvei. Cselkó István : Tejgazdasági 
előadás. Újhelyi I m r e : Szarvasmarha tiiber-
kolozis elleni védekezés. Mezey Gyula : A hes-
seni légy s néhány egyéb a gabonát károsító 
rovarról. 

A „Mosony vármegyei Gazdasági Egyesü-
l e t " f'. évi január hó 29-én ta r t ja meg évi 
rendes közgyűlését. Főbb tá rgyak: Az egye-
sület 1897. évi működéséről szóló jelentés 
tudomásulvétele. Elnök, két alelnök,, titkár, 
pénztáros és négy igazgató-választmányi tag 
megválasztása. Az 1898. évi költségvetés meg-
állapítása s ezzel kapcsolatban: a) A „Magyar-
Óvári Szarvasmarha-tenyésztési egylet" segély 
iránti kérvényének elintézése, b) Határozat-
hozatal a községek részére beszerzendő luczerna-
mag, répamag. műtrágya és gyümölcsfák ügyé-
ben. c) Határozathozatal a községek részére 
beszerzendő bikák ügyében. 

Rézgálicz ás jegeczesedett azurinkülde-
mények kedvezményes díjszámítása az osz-
t r á k és m a g y a r vasutakon. Az összes osztrák 
vasutak ugy, saját helyi forgalmában, nemkü-
lönben több idegen osztrák vasút egymás-
közötti forgalmában feladásra kerülő rézgálicz 
és jegeczesedett azurinküldemények után, — h a 
ezen küldemények a peronospóra viticola és 
peronospóra infestans elleni védekezés ezél-
jaira van rendelve és ha ezen küldemények 
valamely gazdasági vagy földmivelési egye-
sület, egy ilyennel foglalkozó testület vagy 
község vagy végre valamely gazdálkodó bir-
tokos czimére lettek f e l a d v a — az osztrák vona-
lakon 5 0 % os díjmérséklés engedményében 
részesülnek. A m. írir. államvasutak vonalain 
szállítandó hason rendeltetéssel bíró rézgálicz 
és vasgáliczküldemények után a kedvezmény 
abban áll, hogy aki 10 kgt szállít, aránylag 
annyit fizet, mintha 50 vagy 100 métermázsát 
szállítana. Á kedvezmény nagysága 2 0 — 3 0 % 
engedmény a rendes dijszabásszerü szállítási 
dijakból. Igénybe vehető valamely gazdasági 
egyesület által kiállított igazolvány alapján, 
mely a feladás alkalmával a fuvarlevélhez 
fűzendő és a fuvarlevélbe az igazolvány száma 
beírandó. Azt hiszszük, hogy fölösleges sok 
szót emlegetnünk. így egymás mellé állitvá a 
kőt kedvezményt, eleget mond a szüklátkörü 
magyar vasúti tarifpolitíka. 

Népies gazdasági e lőadások. A „Zentai 
Gazdakör" f. évi j anuár és február hó folya-
mán népies gazd. előadásokat rendez Zenián, 
Felső-hegyen, Adorjánon, Ó-Kanizsán, Marto-
noson, Adán, Moholon, Petrovoszellón, Ó-Becsén 
és Tetőhegyesen. Az előadások programmja 
rendkívül gazdag s a mezőgazdasági termelés 
összes főbb ágazatait felölelve, nem kevesebb 
mint 52 előadót foglalkoztat.Előadók: Lukácsy 
Imre, Tóth ba jos , Novoszél János, Berger 
Károly Lajos, dr. Buday Dezső, Vuits Vazul 
sth. Az előadók nagyrészt a gazdakör kebel-
beliei és a népoktatás szolgálatában álló tan-

férflák. Igen örvendetes dolog, hogy a gazda-
kör egész tábort -tudott összetoborzaiii tervé-
hez s olyan nagy apparátussal és gazdag 
programmal lépett akczióba, amelyért méltán 
teljes elismerés illeti meg. 

Oroszország t e rméseredménye . A föld-
müvelésügyi miniszter jelentése szerint az 
1897. évben Oroszországnak terméseredménye 
az 50 kerületben a következő : tavaszi búzá-
ban 311.183,000 pud, rozsban 6.357,000, 
zabban 484.991,000, á rpában 270.304,000, ku-
koriczában 70.538,000, burgonyában 976.511,000 
pud. Lengyelországban: tavaszi búzában 
219,000 pud. rozsban759,000, zabban 36.848,000, 
á rpában 21.222.000, burgonyában 361.806,000 
pud. Kaukázusban: tavaszi búzában 13.333 000 
pud, rozsban 42,00.0, zabban 5.932,000, árpá-
ban 14.781,000, tengeriben 9.966,000, burgo-
nyában 14,503,000 pud. A jelentés 63 kerüle-
tet1 foglal magában. Összes' termés t e h á t : ta-
vaszi b ú z á b a n : 324.735,000, rozsban 7.158,000, 
zabban 527.711,000,^árpában 306.307,000, ten-
geriben 80.5*04,000, burgonyában 1,352.860,000 
pud. 

K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s . 

Folyó hó 2-án éjjel Komárom-Szent-Péteren "itü4 
ütött ki s rövid pár óra alatt községünk nagy része 
elpusztult. Mi alulírottak az 

Orsz. Magyar Kölcsönös Biztosító S z ö v e t e i n é l 
voltunk biztosítva és hálásan ismerjük el, hogy a szö-
vetkezet nagyérdemű igazgatásúim kárunkat a leglelki-
ismeretesebbén azonnal felvétette 's az igazságosan 
megállapított kártérítése mindnyájunknak késedelém 
nélkül, teljes megelégedésünkre, minden levonás nélkül 
készpénzben tizennégyezer foi inttal kifizette. 

A szövetkezet ezen becsületes, eljárásáért hálás kö-
szönetet mondunk azért is, mert amióta leégtünk, nem 
mult el nap, hogy á községünkben itt ólálkodó bizto-
sító részvénytársasági ügynökök ne ijesztgettek volna 
azzal, hogy,, mi, kik a szövetkezetnél biztosítottunk, 
hiába várunk kártérítésre, mert a szövetkezet csak ígér, 
de nem fizet. Most pedig arról győződtünk meg, hogy 
ezen híresztelések alávaló hazugságok és hogv mi jár-
tunk a legjobban s azok bánták meg a kik nem itt vol-
tak biztosítva; mert a szövetísezet nem tett ugy, mint 
egyes más társaság, a mely egyéb levonásokon kivül 
a kártérítésből feleitől dijakat is több évekre előre 
lefogott. 

Isten áldása legyen ezen szövetkezeten és mindeá 
gazda ember csak saját érdekében teszi, ha idejön 
biztosítani Ajánljuk minden gazdának figyelmébe ! 

Kelt Komárom-Szent-Péterén, 1898. január 23. 
Molnár Sándor s/ k., Kováts Lajos s. k., Répás István 

s. k., Petres iánosné f , Czompó János s. k„ Bilkó 
Julianna f , Bálint János s. k., Mitos István s. k., özv. 
Zakar Jánosné f , Mészáros Lajos s. k., Pivoda Zsófi s. k., 
Holetz András s. k., Bálint Baláss s. k., Göl! Pál s. k., 
Mészáros Máté s. k., Tokodi Sándor s. k., Molnár János 
bilitzk s. k., Czövek István s. k., Mészáros László s. k., 
Czövek Sándor s. k„ Bálint Joachim s. k., Szabó András 
Dóssá s. k., Nagy Ambrus s. k., id. Kosdi Mihály s. k., 
Német Andrásné s. k., Németh Gábor s. k., Kozsdi Bálint 
s. k„ özv. Kozsdi Jánosné s. k., Mészáros István Miklós 
s. k., Mészáros András Miklós s. k., Német Mihály s. k., 
Hajabács Imre bíró s. k., Mészáros István s. k. 

Előttünk (P. H.) Szent-Péter helység pecsétje Hajabács 
Imre s. k., községi bíró.. Mészáros István s. k., községi 
t. biró. Kollányi Miklós s. k., jegyző. 

Amerikai 
mezőgazdaság 

Irta: 
S Z I L A S S Y Z O L T Á N 

az 0. M. G. E. szerkesztő titkárja. 
A 832 oldalas, finom papírra nyomett, 102 képpel dí-

szített munka 
b o l t i á r a 4 f o r i n t ; 

0. M. G. E. tagok és a „KÖZTELEK" előfizetői 
3 f r t 50 kp. 

kedvezményes áron rendelhetik meg 

a „KÖZTELEK" kiadóhivatalában 
(Budapest, IX,, Üllői-ut 25.) 
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„KÖZTELEK ZSEBNAPTAR" 
„ K Ö Z T E L E K É V K Ö N Y V " 

9898-ik évre . 

RUB1NEK GYULA és SZ1LASSY ZOLTÁN. 

posta dijjal együtt. •-
A két könyv csak együttesen rendelhető meg 

külön-külön nem kapható. 
= Bol t i á r a 2 f r t 5 0 k r . 

Megrendelhetők a „KÖZTELEK" kiadóhivatalában. 
B u d a p e s t , 152., k s r . , Ü l lő i -u -b 2 5 . 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

.Budapest, 1898. január 22. 
Az időjárás e héten is nagyobbára száraz és-

borús volt, a hőmérséklet azonban erősen csökkent és 
éjjelenként gyenge fagyok, voltak, mig csapadék csak 
szórványosan fordult elő..; Gázdaközönségünk a vetések 
állásával nincs megelégedve, egyelőre azonban még 
korai e felől bizonyosat mondani. A vízállás kevéssé 
változott. Belgiumban, Hollandiában és Németországban 
— hol a vetések állása nagyon előrehaladott — rend-
kívül enyhe az időjárás. Francziaországban meleg, de 
nedves idő jár, miáltal a búzák nagyon elgazosodtak, 
azonkívül a hó hiánya miatt erős a félelem a kései 
fagyoktól. Hiányzik a hó Oroszországban is, melynek 
keleti és. délkeleti részében a nagy hidegek érzékeny 
károkat okoztak.'" Románia még eddig nem nyújt pa-

Az Egyesült-Államokban a Cinczinatti Pricze Cur-
rent szerint a kilátások nagyjában kedvezőek. Argenti-
niában óriási esők járnak, melyek gátolják az aratást 
és megrontják áz áru qualitását. Az Indiából legutóbb 
beérkezett jelentések a termést a vártnál jóval cseké-
lyebbnek tüntetik fel s az ' Ausztráliából jövő hirek is-
mét deficzitárius termésről beszélnek. 

A mi a külföldi piaczok üzletmenetét illeti, álta-
lában véve. szilárdabb irányzat észlelhető, ez azonban 
csak proippt készárura vonatkozik; későbbi határidők 
csak gyengébb érdeklődésre taláin ak. Amerikában a 
mult héthez viszonyítva, a január—februári határidő 5 
czentíel emelkedett, mig a május—juniusi csak l3A 
czentüyi emelkedést tüntet fel. 

Ezt a contremine fedezéseivel látható készletek 
tetemes csökkenésével és a jó. exportkereslettel moti-
válják, öpkéntélenül merült fel azonban az. a kérdés, 
hogy az- „argentinjai kedvező termés" és a „bőséges 
ajánlatok" hol maradnak? Angliában.a forgalom vala-
mivel javult, a hangulat is kellemesebb árak azonban 
változatlanok maradtak. Francziaországban az eddigi 
áreség. megszűnt és liszt valamint búza inkább tartott. 
A német píaczokón a kelendőségi viszonyok kedvezőb-
bek, de az árak nem emelkedtek. A többi kontinentális 
piaczokon az eddigi üzletviszonyokban nincs változás. 
, . A látható készletek fentemiitett tetemes csökke-

nése illustrálásaképen nyujtjuk alábbiakban' a következő 
összehasonlításokat. 

A .new-yorki tegnap kelt jelentés igy szól: 
1898."január 22-én konstatálható készletek quar-

terekben : 
E héten, Mult héten 

Buza . . . 37.153,000 '37.848,000 • 
Tengeri . . 41.789,000 41.134,000 

T897-ben 1896-ban 1895-ben 
• Buza . 51.295,000 .67.523,000 84.665,000 

Tengeri . , 21.718,000 10.430,000 ,12.654,000 
Párisban feküdt január 20-án 1898-ban 1897-ben 
Buza (métermázsában) . . . . 24,750 • 406,500 
Liszt (zsákonként) . . . . . . 33,8.00. 1.36,300 

Az Európa felé. uszó búzamennyiség jelenleg 
4.056,000 quarter, melyb 1 ' 1 l 849,000, a Szá-
razföldnek .pedig 1.207,000 quarter jut, mig 189.7-ben 
3:284,000, 1896-ban pedig 3.060,000 quarter úszott. 

zatali vámot a rendkívül megcsappant kés'zletekré való 
tekintettel. 

Nálunk a hangulat az összes gabonaczikkekre 
nézve csendes és a- forgalom korlátolt. Az árirányzat 
lefelé gravitáló, csupán zab és árpa maxadt vál-
tozatlan. 

Az üzleti, hét részleteiről következőket jelent-
hetjük ; 

Buza az egész; héten át csak gyengén volt kí-
nálva. Waggonárü csak szórványosan került a piaczra, 
és így a kínálat nagyobbára a helyben beraktározott 
készletekből került ki. A malmok "azonban, tekintettel-a 
továbbra is teljesen lanyha lisztüzletre, szintén egészen 
tartózkodóak voltak és csak közönként fordultak ujabb 
szerény vételekhez. A forgalom ennélfogva nagyon kor-
látolt maradt és az összes heti forgalom alig több 
50,000 mm.-nál* melyért mm.-ként 7V2—10 kr olcsóbb 
árakat űzettek. Megcn -•/.ánnazásu búzákban-nem volt 
üzlet. A heti hozatalok .21,100 m.-mázsát tesznek ki. 

Rozs továbbra is csak a helyi ^fogyasztásnál ad-
ható el jó minőségekbén, a kínálat azonban nagyobb, 
mint az e kereslethez viszonyítva szükséges voJha. Az 
árak ennélfogva fokozatosan 10—15 krral csökkentek 
és minőség szerint 8.50- 00 frt érhető el helyben és 
Budapest távolságában átvéve. Román áruban is bő 
kínálat van és néhány tétel tavaszra szállítva á 8.35 
frt időre elvámoltan ab Budapest kelt el. Kísérlet-
képpen orosz áru is adatott el egy kisebb tétel á 8.35 
frt 3 hóra ab Budapest. 

Árpa (takarmány és hántolási czétókra) szórvá-
nyosan kerül a piaczra és a hizlalók, éppúgy, mint a 
szeszégetök részéről teljes árak mellett gyors elhelye 
zésre talál. Minőség szerint 6.55 írtig fizetnek helyben. 
Külföldi áruból román (bessarábiai) árpa a hajózás 
megnyitásakor szállitandólag egy nagyobb tételben á 
6.30 frt 3 hóra helyben kelt el. Állomásokon átvéve a 
forgalom korlátolt és csak elvétve történnek kisebb el-
adások. A kínálat; valamivel jobb ugyan, a magas ár-
követelések azonban megnehezítik a forgalom kiterjedé-
sét. Az árak a multhéthez viszonyítva változatlanok. . 

Zab iránt gyenge volt az érdeklődés, a hozatalok 
azonban szintén mérsékeltek lévén, az árak nem tün-
tetnek fel változást. Jobb és finom minőségek alig kerül-
nek a piaczra. Szin és tisztaság, szerint 6.20—6.60 frt 
között érhető el. 

Tengeri egés^éges ó árubau 5.1 IV2—5-15 frton 
jegyez és úgymint ujáru is a multhéthez viszonyítva 
10 krt vesztett. A kereslet erősen mogcsappant, mig a 
kínálat ugy prömt, mint későbbi szállításokra bővebb. 
Tiszavidéki állomásokoni uj tengeriért Gyomán á 4/65 
frtot. Kisújszálláson á 4 70 frtot követel. A Bánát és 
Bácska állomásain az , árak alig változtak és budapesti 
paritásra 5.— frtot jegyzünk. 

Olajmagvak: Káposztarepczében e héten sem 
volt forgalom. Jegyzéseink csak névlegesek jó mi-

11 11 11 —I t I' i1 iK'ük kapó /11 
repcze január-februárra 13—13.10 frt, augusztusra 12.05 
frton jegyez. Bánáti repcze 12. 12.75 frt. Gomborka 
kb. 11.50—12.— frt, vadrépcze kb. 5.50—6.25 frt, len-
mag 9.50—10.75 frt Budapesten. 

Hüvelyesek: Bábban a hangulat továbbra is csen-
des ; kereslet nincs és igy üzlet sem > fejlődött. Név-
leges ab Baja-Zombor 7.25 frtot, törpe babért Félegy-
házán 8.— frtot, barna babot (dunamenti) 6.75 frtot 
j ! I ímton jegyez. 

Vetőmagvak: Vöröshere valamivel, kellemesebb. 
Minőség szerint bánáti 30. 33.— frt, durvaszemü 
felvidéki áruért 37. 40.— frtot fizetnek. Luczernát 
csak szórványosan kínálnak és hazai termésű áru- 35.— 
40.— frton jegyez. Muharmag 5.75,frtot ér el helyben. 
Bükköny jobb keresletnek örvend és helyben 6.25 
frton jegyez. 

Napi jelentés 1898. január 25. 
Készbuza ma gyengén volt kínálva, a malmok 

azonban kevés vételkedvet mutattak, az irány szilár-
dabb lett; elkelt kb. 14000 
gasabbak. 

Eladatott: 

z árak valamivel n 

Tiszavidéki: 1000 mi m. 77 kg. i 1 13'— 
300 „ • • 75 . , „ 12-50 

75 , , , 12'47Va 
- 2000 „ • 73 , , , 12-35 

200 , 73 „ , ,. 11.85 
72- , , ,1170-

500 „ 78 „ , 
500 „ 77 . , , 12-90 

Pestvidéki : 3Q0 m m. 76 kg. á 12.65 f 
200 , 74 „ , , 11-80 

Felső-tiszai: 100 , 79 , , 
200 , 78 . • „ , 12-80 

' 75 „ , , 12.25 
100 „ 75 „ , , 12-30 

Raktáráru: 1000 , • 74 , , , 1175 
1000 » 74 „. „ 11-75 
1500 „ -,.74 » , , 11-45 
2500 , 74 „ , » J2— 
1600 „ 73 „ , , 11.10 

O.tm: 600 „ ' 78 „ , , 11-20 
Készrozsban csekély forgalom volt, az árak tar-

tottak maradtak. 
Árpa üzlettelen volt ma; 
Tengeri változatlan árak mellett kelt el. < 
Zab tartott. 
Határidők magasabb külföld és hidegebb idő 

folytán szilárdan induitak, később realizálásokra el-
lanyhultak, de tartotta^ zárulnak. 

Következő kötések történtek. 
Köttetett. Déli zárlat. 

Tavaszi buza 
öszi buza . 
Tavaszi rozs 

11-84—11-76—11-1 

Őszi zab 
Nov. tengeri, 
ü j tengeri . 
Dj repcze 

Szeszüzlet. 
Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletbén a hétnek elején változatlan iránya 

zat uralkodott és a szeszárak a mult heti változatlan 
szilárd jegyzés szerint záródnak. Finomított szeszben a 
hét eíején több tétel 55'75 frton kelt el nagyban, mig 
ellenben egy vidéki finomitógyár finomított szeszt nagy-
ban 55'50--55'63 frton kínált helybeli állomásokhoz 
szállitya. Élésztőszesz változatlan szilárd, 56 frtig 
kelt el. 

Mezőgazdasági' szeszgyárak által kontingens nyerá-
szesz e hétnek elején 17- 17'14jfrtig lett kínálva és 
ez áron több tétel zárulva is lett. Erdélyi, állomásokhoz, 
szállítva 16-75'frtón kínáltak szeszt.-

4 kontingens nyersszesz ára Budapeeten 17 50— 
17-75 frt. 

Bécsi jegyzés 18-10—18-30 frt kontingens nyers-
szeszért. 

Prágai jegyzés - 54-——54'25 frt adózott trippló 
szeszért. • 

Trieszti jegyzés 11 frt kiviteli; szeszért 90°/o 
nagyban ' ... 

A kivitel e hétnek elején 100 q finomított szeszt 
vásárólt. 

Vidéki szeszgyárak közül: Ara,d, Losoncz .13 krral-
drágábban,-a többiek változatlanul1 jegyeznek. 

Budapesti. zárlatárak e héten: Finomított szesz 
55-75—56.— frt, élesztőszesz 55:75—56-— frt, nyers-
szesz adózva 54.75—55-—' frt, nyersszesz adózatlan 
15- 15.25 frt, denaturált szesz 10-25—19.75 frt. 
Kontingens nyersszesz —. ;—. 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül 
budapesti vasútállomáshoz szállitva készpénzfizetés mel-
lett értendők. 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898. január hó 22-éről. 

Forgalmunk e hét végével élénkebb volt. Áru 
jóval több érkezett, mint az előző napokban,- — mely 
szilárd irányzat mellett simán volt elhelyezhető. Főkép 
nyulak érkeztek naponta nagy tételekben, de kielégítő 
vételkedv mellett torló'dás nem volt. 

Eladásainkat a következőkben foglalhatjuk össze : 
Bárány nagyság szerint 5—9 frt párja. Vidéki 

sertg egészben 48—50 kr kgkint, hÍYÖttürü 32 -35 kr, 
birka 25-30 kr, borjú 44—46 kr. 

Nyulak 1-10—i lÖ frf dbja, fáczán 4 frt párja. 
Vágott liba 52—55 kr, pulyka 54—60. kr, kacsa, 

54—56 kr, élő kacsa 2'80 frt, kappan 2 frt páronkiiit. 
Vajban némileg javult a helyzet, nagy készletek 

megritkultak. Theavaj 1-20—1-50 frt, főzővaj 70—86 kr 
kilója. Tehéntúró 12 kr. 

Thea-tojás 28 - 36 db 1 frt. 
Ponty nagyobb 80 kr, kisebb 60 kr, csuka 60— 

85 kr, süllő kisebb 50. kr, nagyobb 80 kr, fogas 1'20-r 
1-40 frt kilónkint. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1898. jan. 24-én. 

II. oszt. 40—46, IU. oszt. 30—if), eleje I. oszt. 40—50, 
II. oszt. 34—40, III. oszt. 30—34, borjúhús hátulja I. 
oszt. 52—64, II. oszt. 48—52, eleje I. oszt. 44—56, II. 
oszt. 42—48, birkahús hátulja I. oszt. 30—38, II. oszt. 
28—30, eleje I. oszt. 24^-36, II. oszt. 20—24, bárány 
eleje 1 db —.—•—, hátulja —•——•—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 50—52-0, vidéki 46—49, sza-
lonna nélkül elsőrendű 52—54, vidéki 46—50, sertés-
hús pörkölt 46—50, sertéshús szerb szalonnával 47— 
49—, szalonna nélkül 48—54, sertéshús füstölt magyar 
- , idegen (vidéki) -—-—•, sonka nyers 1 kg. 
60—80, füstölt belf. csonttal 0'8—0-9, csont nélkül 0'8b 
—0-95, sonka füstölt külf. csont nélkül —•• •—, 
szalonna sózott 1 q 48-0—50'0, füstölt 55—57-0, sertés-
zsír hordóval 54-0—56-0, hordó nélkül 53'0—54 0, kolbász 
nyers 1 kg. -*•——, füstölt 72—90, szalámi belföldi 130 
—160, külföldi , malacz szopós élő 1 kg — — , 
tisztított 80—1-0. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-10—1.40, 
csirke 0 80—1-2, kappan hizott 1-60—2-60, sovány —.— 
—•—, récze hizott 2-40—3-60, sovány 1-60—2-40, lud 
hizott 4- 7-—, sovány 1'80—3'60, pulyka hizott, 3 60 
-5-—, sovány —• •—. b) Tisztított. Tvuk 1 db frt 
0-60-0 90, 1 kg. , csirke 1 db 0-40—0'70, 1 kg. 

, kappan hizott 1 db 0-90-^1-30, 1 kg. —• •—, 
récze hizott 1 db 1- 1-60, 1 kg. 50-56, félkövér 1 db 
0-80—1-—, lud hizott 1 db 3—3-70, 1 kg. 0-50-0'55 
félköv, 1 db 2-50—3-20, 1 kg. 44—50, pulyka hizott 
1 db 2-50—3-—, 1 kg. 45—58, félkövér 1 db 1-20—2-—, 
1 kg. 40—50, ludmáj 1 db 20—l-—, 1 kg. 1-50—1'90 
ludzsir 1 kg. 70—0-90, idei liba 1 db —•—•—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-35—1-—, csuka 0-40 • 
— 1 - — p o n t y (dunai) 0-60—1-20, süllő —• •—, ke-
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csege —•——márna — •—, czompó 0"40—0"5Ó, 
angolna 0" Q-—, apró kevert 0'20—0'40, lazac*, , 
pisztráng —* -•—. 

Tej és tejterméket. Tej 1 üt. frt 0-06—0-10, 
lefölözött 0-05—0-08, tejszín 0- 0"—, tejföl 0'28—0'35, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 1-- 1'40,I. rendű 0'70—0'80, II. r, 
Ó-50—70—, olvasztott 0—, Margarin I. rendű 
0-—, II: rendű 0--—0"—, tehéntúró 0<08—0-1.6, juh-
túró , liptói m J 
thali sajt 1-Ó5—1-10, groji sajt 0'65—0-70. 

Liszt és kenyérnemii. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0'li! 0'2", barna kenyér 0-44—0'16, rozskenyér 6-W 
—0"13. Búzaliszt 00 sz. 1 q — , 0 —••—, 1 

To'ás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 3Í>-—-37-0/ 
II. oszt. (1440 db.) . meszes 35-Ó—36, orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 3-50—4-—, törött tojás —•——'—, 

Hüvelyesek. I.ericse magyar 1 q frt 14—18, stoke-
raui 26—30, borsó héjas magyar 8-0.—12'—•', koptaiott 
magyar 13-18, külföldi 15—20, bab fehér apró 7-9% 
nagy 8—16, színes 6-50—10.. 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 2. 5—, 1 q 
2-0—3-0, Petrezselem 100 kötés 3' 5'—, 1 q 2-5—5-0 
zeller 100 drb 1-20—2 —, karalábé 1-0—1-2 vöröshagvma 
100 köt. 6; .8*—, 1 q 3-fcO—£•—. foghagyma 100 köt. 
13—18,' 1 q lb-0—20 0, vörösrépa 100 drb" O'gO—1"20, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 2'0—5'0, kelkáposzta 100 drb 
1-20—2-4, vörös káposzta 4-0—10— fejessaláta 0' 
0'—, kötött saláta -—0'—, burgonya, rózsa 1 q 2-— 
2'80, sárga 2-60—3-20, külföldi —•—•—, fekete retek 100 
drb 1-20—2-—.uborkanagy salátának 100 db —•——•—, 
savanyítani való 100 db —•——•—, savanyitott —•—•—, 
zöld paprika 0- -0-—, tök főző —, zöldbáb 0-
0-—, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —••—, fejtett 1 lit. 
—;—, tengeri 100. cső —•—•—, karfiol 100 db 8—10, 
paradicsom 1 kg. 0- 0'—, spárga —• •—, torma 
100 db 12—16. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 18—35, köz. alma 12—18, 
fajkörte 25—35, közönséges körte 10—20, szilva magva-
váló 0- :0"—, vörös —, aszalt- 18—30, eseresnye faj 

, közönséges — , meggy faj 1—, közön-
séges —, ringló ——, baraczk kajszin , 
őszi , dinnye görög nagy 100 db , kicsi 
———, sárga faj —•—r-'—,. 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. —'——'—, csemege , :dió (faj, papir-
héju) közönséges 20—28,- -mogyoró 20—30, 
gesztenye magyar , olasz 16—24, narancs messi-
nai 100 db 1-3—3'0, pugliai —;—••—, mandarin 1'50— 
31—, czitrom 080—í'20, füge hordós 1 q 18—24, ko-
szorus 20- 22, datolya 40-46, mazsolaszőlő 40—70, 
egres 1. lit. ——, eper 1 kg. — kr. 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
30—45, II. rendil 18—30, csöves 30—30—, (szá-
rított) . köménymag , borsókamag 

. mák 1 q. frt 20—32, mé,z csurgatott 0'38— 
0*42, sejtekben 1 kg. —• :—, szappan szín , 
közönséges , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0'40—0-60, vörös asztali palaczkban 0'55—0'85, házi. 
pálinka palaczkban 0-—-O'OO, ásványvíz palaczkban 

Hideghusvásáv az Orczy-uti élelmi piaczon. 1898. 
január hó 24-éh; (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). Félhozott Budapestről 
55 árus 86 db sertést, 3 árus 28 db süldőt, 3180 kg. 

1440 kg. hájat, 70 kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát,. 140 kg. füstölt szalonnát, .2010 kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, j£45 kg. (39 db) sonkát. 

Vidékről és pedig a szokott községekből 22 .db 
sertés.-

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 56—00, l q 4000- 0100, sWdőhus 1 kg. 
50—56, 1 q 4800— 5000,.füstölt sertéshús 1 kg. 48—64, 
1 q 4200—6000, szalonna zsírnak 1 kg. 54—50 1 q 
5200—5400, füstölt szalonna 1 kg. 60.-64, 1 q 5600— 

1 q 2600—2800, füstölt sonka 1 kg. 
« — krig^ 

Hideglmsvásár a Gáray-téri élelmi, piaczon. 
1898. jan. 25-én, (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részéré.) Felhozott Budapestről. 
40 árus 45 db sertést, — árus 0 db süldőt, 560 kg. 
friss hust, 400 kg. füstölt hust, 600 kg. szalonnát, 300 kg. 
hájat. Vidékről és pedig *a szokott helyekről 32 árus 
309" db sertés, y ~ kg. friss hús. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 54—56, 1 q 48Q0— 4900, süldőhüs 1 kg. 
56—68, 1 q' , füstölt sertéshús 1 kg. 60—70, 
1 q szalonná zsírnak 1 kg. 54—50, 1 q 

/ füstölt szalonna 1 kg. 60—80, 1 q , háj 
1 kg. 54—60, 1 q , disznózsír 1 kg. "" 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1898. jan. 25. A székesfőv. vásárigazgatóság 
jelentése a „Röztelek" részére). Felhozalott a szokott 
községekből 175 szekér réti széna, 40-szekér muhar, 
33 zsupszalma, 7 szekér alomszalma, — szekér .takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár 3. szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerná, zabosbükköny, kcles stü.\ 
1000 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-ként a 
következők: réti ..széna 1.90—240, muhar uj 240—260, 

zsupszilma 140—150, alomszalma 125—140, egyéb 
takarmány -, lóhere 240—250, tak»rmány-
szalma - , tengeriszár , luczerná , 

, sarjú , szalmaszecska, 200--270, _széna 
——, uj <——, zabosbükköny 250—255. Összes 
tocsiszám 222, suly 266,400 kg. 

ÁllatTásárok. 
Bodíipesti szKrómarlmásár. Január hó 25-én. 

A székesí narcsi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
hlentése. 

Felhajtátott: 298 drb belföldi, db. galicziai, 
drb tiroli, 11 db növendék élő borjú, 53 db élő 

bárány; 117 drb belföldi, 102 drb galicziai, — drb 
tiroli, 94 drb bécsi, — drb növendék borjú, 110 drb 
ölött. bárány, — drb élő kecske. 

A gyenge felhajtás következtében szilárd irány-
zat mellett jó árakat fizettek. 

Árak a következők: Élő borjuk: belföldi - '— 
frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 36—42 frtig, kivé-
telesen — írtig súlyra, növendék borjú — frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, •— frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi 40-48, tiroli - — frtig, gali-
cziai 40—46 frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 3 50—8 frtig, bécsi o'< 
52jfrtig súlyra. É16 bárány 5-—8"— frtig, kivételesen írtig 
éio kecske — •— frtig páronkint. Hizlalt ürü ; 

Budapesti julivásár. Í898. január hó 24-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 

' ise -a „Köztelek" részére). 
Felhajtatott: Belföldihizlalt ürü "1580, feljavított 
>4, kisorolt kos —, kiverő juh —, bárány -, 

kecske —, szerbiai —, angol keresztezés —, ro-
mániai— durvaszőrü — db. 

Birkavásár lassú lefolyású volt. 
Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü 17" 19 

- i — frtig 100 kilo elos i , 
feljavított juhok 13'50—16, kiv. 0 frtig. páronkint,f 17— 
18'0, kiv. — frtig súlyra, kisorolt kosok —^—•—, kiv. 

10 páronkint, kiv. 
— frtig súlyra, bárány-——, kecske - '̂—O'—, szerbiai 
0- —, angol keresztezés ———, romániai , 
durvaször^i — frtig páronkint, 100 kiló után — frt. 

Bécsi vágómarhavásár. 1898. .jan. 24. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentésé. 

Összes felhajtás 4304 db. Ebből magyar 2861 db 
i -szági 677 db 

hízott 3380 db, legelő - ' - 1 -4 db, ökör 
3353 db, bika 401 db, tehén 523 db, bivaly 27 db. 

A szombati vesztegvásárra 250 drb hajtatott fel. 
Sz?mszerinti felhajtás kevéssel nagyobb, de minőségre 
jobb a mult hetinél s a vásár mégis lanyhán, kezdődött 
s az ár mindjárt kezdetbén 1/2—1 írttal esett. A prima 
áru ily. áron el volt helyezhető, de a rosszabb minő-. 

A vásár vége 
is lanyha s nem talál mind Vevőre. 

Arak: prima magyar 36—3-8-—.(—:—) frt, szekunda. 
2íi-~:.-;•+ iH/U!;;,:.! 20--28 irl. Oa.O-vicj Dnnu. 00 38.--
(—•—) frt, szekunda 30—35 frt, tertia 26—29 frt. Német 
prima 39—41-50 (——)-, szekunda 34—.38, tertia 29—33 
frt. Konzervökrök. 21'—26'-—- é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 21— 31-50 (—) frt é. s., tehén 18—31 
frt é.s,, bivaly •— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értélmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó 1 1 -jaert p. 0. 40 
krt, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások : Magyar hizó, ökrök. Eladók : 
Ár Ár 

Grübitsch Vitális .... — 31 — 29 — 
Hacker Leopold, Sopron 3lVa — 30Va — 
Lederer & Kálmán, Nagyvárad .38 — — — 
Löwinger I., Ján 
Löwinger Sal. Nyögér 31 — 30 — 
Moskovitz Ad., Nagyvárad ... 38Vs — — — 
Neumann testvérek, Arad 40', 2 — 36Vs — 
Rudnyánszky.G., F e l s ő - Á t r a k 2 5 — 24 23 
Sehimmel M., Bruck — 26 — — — 
Weisz M. & .fia, Munkács 35 — — — 

Erdélyi hizó ökrök. Eladók: 
Br. Bors és tsa, M.-Vásárhely... 38 — 32 -. — 
Farkas & Meiidl, Szászrégen. 36 — 34 — 
Farkas & Illyés, Marósvásárhely 31 — — — 

Német hizóökrök. Eladók : 
Bauer Jakab, Trencsén— 36»/a — 37 — 
Bruck Mi, Temesvár ,33' — .32 " — 
Blau testvérek, Teniesvár 41 — — — 
Gyár-részv.-társaság, Arad 41V2 — 37 — 
Hacker Miksa, Sopron 38 — 35 — 
Hacker L., Sopron 41. — 39 — 

'ímomitó-
gyár, Temesvár ; 41V* — . 3gV2 — 

Lederer és Kálmán, Nagyvárad 40 — — -— 
Neumann testvérek, Arad 41 Vs — 38 — 
Purgly L.,. Kunágota 31. — — — 
Seidl és Bader, Pohrlitz 4 1 — 3 9 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
áz eddig minden hét. hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassák meg. A vesztegvásárra fel-

hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésű^ helyére megérkezzenek.. Az eddig elzárt 
megyék közül a következő vármegyék varinak tüdővész 
és száj- és körömfájás miatt zár alá helyezve és csakis 
ezeh vármegyékből nem hajthatók fel állatok a vásárra 
és 'pedig: 1. Tüdővész miatt a következő megyék: 
Liptó, Nyitót, Pozsony (Csallóköz határa kivételével), 
Szepes, Trencsén és Turócz, továbbá Pozsony sz. 
kir. város, az' álsó-váczi (gödöllői) és felső-váczi járás. 
2. Száj- és körömfájás miatt a következő ^megyék : 
Alsó-Fehér, Hunyad, Nógrád, Szeben, Torda-Aranyos, 
továbbá. Kecskemét és Kolozsvár sz, kir. városok', 
Vasmegye kőszegi járá.sa., HorVát-Szlávonországban 
Szerém megye és a területén levő városok. 

Bécsi sertésvásár. 1808. jan. 25-én. (Schleifel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a ,Köz-
telek" részére). , 

Felhajtás : 4041 lengyel, 273a bakonyi sertés. 1 , 
Az üzlet élénk. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül: prima 48—49 kr, kivételesén 50'— kr, közepes 
42—47'— kr, süldő 32—40 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1898. jan. 20-án. Fel-
hozatott: 4026 borjú, 1888 élő sertés, 2215 kizsigerelt 
sertés, 792 kizsigerelt juh, 1300 bárány. 

A borjuvásáron a mult hetihez képest - semmi 
-iáltozás -nem-állott .ie..A-kizsigerelt.-.s.ertés iránt a ke-
reslet olyan, mint volt.' 

Árak kilogrammookint: kizsigerelt borjú 30—40 
kr., priina 42—50 kr., primissima 52—56 kr., élő borjú 

kr., prima — kr., primissima —, (—) 
kr., fiatal sertés 30—40. kr., kizsigerelt sertés nghéz 
44—48 kr., süldő 38—48 kr., kizsigerelt juh 26—38 kr., 
bárány páronkint -4—13 .kr. 

Bécsi j Uh vásár. 1898. januáí hó 20-án. Felhajtás. 
2533 db juh. 

Az üzlet lanyha, az árak a mult hetihez .kilón-
ként 1 — 2 krral estek. Az export még mindig tétlen. 
Prima áru 17—2!í/a kr. nV 

Árak : export juh .páronként — .—, raczka 
-.—, selejtes juh —•— frt. 

Szerkesztői üzenetek. 
P. B. urnák Szinérváralja. Minthogy Önnek a 

gyógyszerész Sem • azt a gyógyszert szolgáltatta ki, 
melyét az raius 1 mii ít 11 1 ^ 1 ^ogy zeresz a 
kuzoKÓszbOíoiiO'i Í-V2 (j 870. Mv'.i j 25. 2-ába utkOzO véi-
séget követett el, melyet a törvény 300 frtig terjedhető • 
birsággal büntet. Az orvosi előírásban foglalt szerek 
árát különben a gyógyszerész helyesen számította fel, 
de minthogy nem azt a gyógyszert expediálta, melyet 
az orvos rendelt, természetes, hogy Ön a felszámolt 
összeget nem köteles megfizetni. 

Az O r s z . raas;j. gaaf l . e g y e s ü l e t t u l a j d o n a . 

Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő és 
kiadásért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igaz 
gatója. — Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 
0. M. G. E. szerkesztő-titkára. — Társszerkesztő: Buday 

Barnabás. 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 
g a z d a s á g i g é p g y á r a 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

U - S T * ö s s z e s "X.:J 
gazdasági gépeket gyárt ja. 

| ! j Rendelések megtétele előtt kérjük minden | t | 
I I szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk I | 

fordulni. 

Részletes árjegyzékkel 
H és szakszerű felvilágosítással díjmentesen szel- ÍM 

gátank. 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet, 
BUDAPESTEN, VIII., József-körut 8. 

Elnök: TELEKI GÉZA gróf. Alelnök: CSÁVOSSY BÉLA. 
Igazgatósági tagok : 

ANDRÁSSY GÉZA gróf, BUJANOVICS SÁNDOR, DESSEWFFY ARISTID, „PÜSPÖKY I 
RUBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY ZOLTÁN, SZONYI ZSIGMI 

Vezérigazgató: SZONYI ZSIGMOND. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint hiven megtelel hivatásának; folyton fej-
leszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta sürgetett és a károk-

énak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes megelégedését vivta ki 
magának, az 
é p ü l e t é s á t a l á n y ( p a u s c l i a l ) b i z t o s i t á s n á l 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a ' szövet- , 
kezet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; — 
minden más illeték kizárásával. 

R C Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta díjból 5°/o díjengedményben részesülnek. "*«Bf 

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

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

Eladó angol telivér mén. 
Báró BÁNFFY A L B E R T válaszuti 

ménesében eladó: 

2 darab angol telivér inén 
3 l | a é s S^a é v e s e k . 

Értekezhetni Válasznton a tulajdonosnál. 5221 

Vetni való árpa és bükköny 
k a p h a t ó . 6225 

W e i S Z J ó z s e f n é l Budapest , V. k « . k B é l a - u t e * a 6. szám és 

M e l i e h a r F e r e n e z 
cs. és kir. szabadalmazott k i z á r ó l a g o s 

Budapest, VI, ker,, Nagymező-utcza 68. 

Egy és több vasú egyetemes aczélGkéim és 

talajmivelő eszközeim 
olcsó ár, elsőrendű minőség és czélszerü szerkezetüknél fogva országszerte legjobb hírnévnek és kelendőségnek 

örvendenek, minél fogva gyártmányaimra a t. gazdaközönség figyelmét felhivom. 

Árjegyzékekkel és árajánlattal szívesen szolgálok. 

B S e l t e r R u d o l f 
c s . ó s k i i * . k i z á i r ó l i a g o s e k e g y á r a 

Budapest, VI. ker., Nagymező-utcza 68. 
Magyarországi vezérképviselő: Szűcs Zsigmond. 

egyetemes sorbavetögép sokoldalú 
használhatóságánál, czélszerü szer-

kezeténél fogva egész Európában 

a legjobb hírnévnek és 
a legnagyobb kelendőségnek 

örvend, minélfogva az összes eddigi 
vetőgépek között az 

első helyet foglal ja el. 

Árjegyzék és bővebb felvilágosítással 
készséggel szolgál : ; 



8. SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1898. JANUÁR HO 26. 131 

t 

Fedezési hirdetés. 
Gróf Andrássy Tivadar tőke-terebesi 

ménesében az 

1898-i fedezési idény 
alatt l'öMlezŐ m é n e k f o g n a k f e d e z n i : 

Mailberger angol telivér, szül. 1891., apja 
Bálvány, anyja Madeira.—Verneni-töl 

fedezési dij: I - 3 0 frt. 
Terebes angol telivér, szül. 1892. apja Gun-

nersbury, anyja Young-Galante.—Doncastertöl 
fedezési dij._. „_• 30 frt. 

Fiume angol telivér, szül. 1893., apja Mettalist, 
anyja Áncona.—Grand-Couptól 

fedezési dij „J — 20 frt. 
Ficsúr angol telivér, sziil. 1891., apja Beau-

minet, anyja Oitorla.—Shallovtól 
. fedezési dij.,.^. j— 15" 'frt. • 

Minden kancza után 2 frt istálló pénz fizetendő. 
Kanczák gondozása, élelmezése a kisbéri díj-

szabás szerint számíttatik. 
Bejelentések az uradalmi igazgatósághoz Tőke-

Terebesre intézendök. , 6183 

<*> <• • • • * * • • • • • 

• M ű sí j e l e n i meg 

: Amerikai V : : 
mezőgazdaság.: 
5Z)Uh55y ZQLXÁM 

| | | az O M G E . szerkesztő t i t ká r j a , a „ K ö z t e l e k " felelős szerkesztője . 

| | | E rede t i f é n y k é p e k és V l a d á r E r n ő fes tőművész ra jza i u t á n 
készü l t számos képpe l . 

v ^ v . S o l t i á r a 4 f r t . ^ ^ 

P OMGE0 tagoknak és a „ K ö z t e l e k ; 4 4 előfizetőinek 

keflvezményes ára 3 frt 50 h 
Megrendelhető a 

• „ K ö z t e l e k " k i a d ó h i v a t a l á b a n 
| | (Budapest, IX. Üllői-ut 25. sz.) 

<> : . . • O 

Fedező mén. 
Gróf Károlyi Tibor nr 0 nagyméltósága Tisza-

Tarjám uradalmában, 

„ A t y a f i " angol telivér mén fedez 25 forintért, 
„ C o l o n e l " angol félvér mén fedez 15 forintért 

továbbá: 
ugyanezen uradalomban tiszta magyar faj b i k á k 
eladók: 2 darab 4 éves, 4 darab 3 éves, 8 

darab 2 éves. 
Értekezhetni alólirott tiszttartóságnál. 
Ta-Tarján, (Borsodm.) Í898. január hó 20-án. 5219 

L i p o v n i c z k y G y u l a urad. tiszttartó. 

p 

r f t f l 

l iegje lent 

Rövid 
utmutatás 

a g a z d a s á g i 
könyvviteli 

nyomtatványok-
hoz. 

Á r a 3 0 l s r . 

Portómentesen 25 kr. 

Megrendelhető a 
„KÖZTELEK" 

kiadóhivatalánál. 

1 H A R R I S 0 N MÍL G R E G O R & ( á t 
m m m 

ilbion 
m mm 

mm 

Álbion 
m m m 

s i a r á l é ^ g é p ® ! 
a'legjobbak. Kapható 

G s « a © p @ B H & i g é r a á l / 
Budapest, V., külső váczi-ut 46, 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

g f K A I N I T S 
nagyban é s kicsinyben. 

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

Á r a k i 
nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 180 frt. A vas-
úti szállitásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomá-

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

sületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 8 frt. 
A megrendeléssel egyidejűleg a kainit árát egyesületünk pénz-
tárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény 

átvételénél fizetendők. 

M é l t ó s á g o s I N K E Y I S T V Á N u r 
iharos herényi uradalma 

F.-denesi gazdaságban 
eredet i m a g u t á n t e rmel t , máso.dtermés'ü t i sz ta amerikai 

mastadon tengeri eladó, 
m é t e r m á z s á j a 8 f r t é r t h e l y b e n , z sák és szál l í tás kü lön lesz szá-
mí tva , Csurgó vagy N. -Kan izsa i vasú t i á l lomáshoz. Megrende l é sek 

és b ő v e b b fe lv i lágos í tások kére tnek . 

G a l l u b i c h I ^ a j o N ura 
lhai*os-Bei*ény (Somogym.). 



138 KÖZTELEK, 1898. JANUÁR HO 26. 8. SZAM. 8-1K ÉVFOLYAM. 

ÍILV^N^H MEZO($AZDÁK SZÖVETKEZETE. 

Tavaszi vetőmag árjegyzék 1898. 
Van szerencsénk tavaszi vetőmag- és műtrágya-ár jegyzékünket becses figyelmébe ajánlani, ez irányú szük-

ségleteinek beszerzésénél. Különös gondot fordítottunk bevásárlásainknál ez évben is arra, hogy t. Gazdatárslainkat'teljesen megbíz-
ható legjobb és legtisztább minőségű magvakkal láthassuk el, és itt kötelességünknek tartjuk becses figyelmét felhívni arra, hogy ez 
évben amerikai luezerna és lóheremag nagy mennyiségben fog forgalomba kerülni melynek beszerzésétől kérjük óvakodni. 

Szövetkezetünk hivatása lévén a gazdaközönség érdekeit minden irányban védeni és előmozditani, összes szükségletét, így 
magszükségletét is é, p. belföldi magvakat kizárólag t. tagjaink és hazai gazdatársainktól, külföldi magvakat pedig megbízható külföldi 
termelők és kereskedőktől szereztük be, káros következményekkel járó magvakat, igy amerikai luezernát és lóherét nem 
vettünk és forgalomba nem hozunk. 

A heremagvak megtisztítását saját heí-emagtísztító állomásunk eszközli és csakis a m. kir. állami vetőmagvizsgáló-
állomás által arankamentességre leplombázott-áru lesz elszállítva. A répa- és fümagvakat kiadás előtt.ugyan-
csak fentnevezett intézetnél csiráztatási vizsgálat alá vétetjük és csak oly magvakat hozunk forgalomba, melyek magas 
csiraképességüek. ; , 

Vörös lóhere. 
(Trifolium pratense.) 

Lóhere vörös vagy styriai legelsőrendu 
erdélyi arankamentes ál lami-
lag plombozott ___ ... ... ... 46' — 

Lóhere vörös elsőrendű magyar 
arankamentes államilag plom-
bozott . . . 43 — 

Luezerna. 
(Medicago satira.) 

Luezerna eredeti franczia pro-
vencei nagyszemü legelső rendű 
arankamentes államilag plom-
bozott . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 . — 

Luezerna eredeti olasz legelső-
rendü arankamentes államilag 
plombozott... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 ' — 

Luezerna magyar elsőr. aranka-
mentes államilag plombozott 5 6 . — 

Különféle herefajok. 
' B i b ó r h e r e Trifolium incarnatum . . . 26, 

Fehérhere Trifolium.repens .'.. .... ... 68 
Komlóhere Medicago lupulina . . . . . . 42 
Svéd v. korcshere Trifol. Hybridum... 75 
Seradella here Ornitopus sativus ... 26 
Nyulszapuka Anthylis vulneraria . . . . . . 55 
Baltaczim elsőrendű Onobrvhis sativis 16 
líerep, szarvas, Lotus cornicolatus ... 110 

Répamagvak. 
Minden eredeti 50 kilós zsák eredeti Quedlin-

burgi ploinbbal ellátva. 
Eredeti sárga kerek Oberndorfi... 
Eredeti sárga v. vörös Eckendorfi ... 40 
Eredeti sárga olajbogyó alakú ... ... 24 
Eredeti vörös óriás Mamutli... 
Eredeti sárga v. vörös buezok 
Holdén Tankard utántermés ... ... ... 16 
Czukorrépa Yilmorin-féle... 28 
Murokrépa fehér zöldfejü óriás 
Tarlórépa Norinbergi... ... ... ... 

Takarmány-füvek. 
Angol p e r j e , Lolium perenne, Skócziából 

hozatott legnehezebb minőségű 
Olasz pe r j e , Lolium italicum. legelső-
. rendű, nehéz és tiszta í j . . 1 ' , 
Franczia perje, Avena elatior .... ... 54.-
Árva rozsnok , Brorrms ínermis, eredeti 

orosz legkitűnőbb mag . . . ....'. 
Csomos ebir, Dactylis glomerata 
J n h csenkesz, Festuca o v i n a . . . . . . 
Ré t i „ Festuca pratensis 
Mezei komócsin, Phleum pratensis 28.-
Taréjos ezinezor, Cynosorus eristatus 110. 
Réti perje, Poa pratensis... ... 56.-
Réti ecsetpázsit, Alopecurus pratensis 115.-
Taraczkos tipán, Agrostis- stolomifera 100.-
Illatos borjupázsit, Authoxantum oderat: 120. -
Pelyhes czirok, Holcus lanatus ... ... 48.-

Takarmány-növények. 
Csillagfürt fehér, Lupinus albus 9.-

„ sárga, „ luteus ... 9.-
„ kék, Lupinus Augustefolius 9 . -

Mnharmag, Panicum germanicum . . . 7 . -
Mus tá rmag, Sinapis alba . . . . . . . . . . . . 12 . -
Borsó tavaszi ... ... ... ... ... 9.-

„ őszi ... 6. 
Bükköny tavaszi Vieia sativa ... ... 7.-

„ homok i Vicia villosa . . . 1 5 . -
Lóbab, Vicia faba . . . . . . 9 . -
Pohánka v. hajdina 10.-
Paprika köles ... ... ... ... ... 8.-
Csibehur nagylevelü Spergula maxima 10. 
Glörög széna Trigonella foenum graecum 20 . -
V é r f e j ü csába i r ,Po te r ium sanguis orba 1 4 . -
So jabab Sója hispida . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 . -

Olajnövények magvai. 
Eredeti olasz kendermag bolognai ... 32.-
Kendennag utánvetett belföldi ... ... 14.-
Káposzta repeze nagyszemü I. 15.-
Nyári repeze Ujseelandi eredeti 24.-

Lenmag rigai első évi utántermés ... 14.— 
Olasz seprő czirok eredeti mag ... ... 28.— 

Gabonanemiiek. 
Árpa eredeti H a n n a Pedigree 

Kwassitzbál hozatott ... 16.— 
Hanna árpa 1-ső évi utántermés,. díja-

zott mag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 . — 
Chevalier árpa 1-ső évi utántermés... • 11.— 
Golden Melón árpa ... ... ... ... ... 10.— 
Tavaszbuza ab eladóállomás 15.— 
Montegnei rozs... ... ... ... ... ... ... 11.— 
Szt.-János napi rozs ... —.— 
Zab Duppaui 10 — 

„ szép minőségű belföldi 7.50 

Műtrágyák. 
Árak Í00 kilónkint ab Budapest. 

Csontliszt superfoszfát, tiszta csont-
lisztből készült 16—18% vizben old-, 
ható foszforsavtartalommal kiló % — . 2 6 

Ásványi superfoszfát 16—18% vizben 
oldható foszforsavtartalommal kiló % — . 2 5 

Thomassalak eredeti Hoyermann-féle 
18—20% foszforsavtartalommal . . . 3 . — 

Amoniak superfoszfát 10—12% fosz-
forsav, 3 — 5 % amoniak 6 . — 

Szuperfoszfatgyps 4—5% foszforsav-
tartalom, zsák nélkül . . . . . . . . . — 2 . 5 0 

Chil isalét rom 15—16% légenytarta-
lommal . . . — — — — — 1 2 . — 

Légenszáritott marhatrágya örlött álla-
potban ab Arad.. L* 1.80 

T r á g y a g y p s zsák nélkül 1 . — 

Teljes vasúti koesirakományokra, ab ottani 
vasútállomás, külön ajánlat tétetik. 

Minthogy a magyar, osztrák és németországi 
mütrágyagyárosok közt csontliszt és ásványi 
szuperfoszfátra kartell áll fenn — egyenlő 
ármegállapítás mellett, mely a közvetítőkre is 
kötelező — kérjük szövetkezetünket előnyben 
részesíteni. 
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KIS HIRMTESIK, 
Csak oly levelekre válaszolunk, melyekkel x szükség'PS levélbéHeget vagy levelezőlapot küldenek. 

Kér jük 

fdóUTatíurikbak«dlk^aeíií 

megfelelő levélbélyeggel látai 
saját költségén nem továbbitjí 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS , 
I s p á n t 

das bTrtokraf (Temeímegyéb^n) 
földmives iskolát végzett, ma-

IOSÍS nélkül), gyakorlattal 
írók előnyben részesülnek, 
llását azonnal elfoglalhatja, 
jánlatok «M. L.» czim alatt, s 
iadóhlvatalba küldendők. 518S 

Okleveles 
gazdasági segédi r 

,lSgazgItó!Tágá-

nyek legkósíi 
-5-ig az uiad 

TitKári állás. 
SagáiTtitkár kerestetik'. PM^i; 
emberek, a kik lehetőleg 

Tehenész! 

Gazdaságai 

gazdaságban állást keres. 

lépéssel gazdati 

gazdaság összes ágaiban, 5 hó-
lapot önköltségen Schweizban 
öltött ẑoana.1̂  belépésre 

Gazdatiszti 

34 éves, 
nös, izr. vallású gazdat 
a kül- és belgazdaság : 
ágában, valamint a teh 

tejgazdasággal ' 
gazdasághoz, gazc 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Gazdasági 

könyvvezető, mérlegképes, I-a 
szakszerű hizlalását is alaposan 

Gazdatiszt. 

koríata van, jártas a g^xdaság 

állást' keresd Bizonyítványai 

Gazdaságul 
praxissal blrő és pályája iránt 
előszeretettel viseltető gazdá|z 

raün atatt íkiadölüvataíba ké-

ÁLLAT-OK. 
m i k u s 

(ap|áeSt.^Satien^ anyja Tubí 
angoíteiivlr, hágémén. kitün 
te mékeuységgel Angíiábólau; 

Tenyészltan eladás. 

Nyulakat 
v e s z Ijármily menyi-
nyiségbéto a vad idény 

bármely szakában 

legmagasabb áron 
K o v á c s L a j o s , 

vad kiviteli üzlete 
K E C S K E M É T . 

Méneladás. 

áraTOO frt^Fely 

Bonyhádvidéki 
jllegü vöröstarka üszők ég 
íhenek vételénél felajánlom s 

Törzvtenyésfcet. 

VEGYESEK, 
UJÍ u j r 

Lóheremag rosta, 
Egyedüli legbizto-

sabb szita lóhere-
magnak arankától 
való megtisztításá-
hoz. Ára 5 frt. 

Kapható: 

öelawal 
vas és sodronyára 

gyárában 5230 
K ; t s s á n . 

Sok évi tartósságuk miatt 
olcsóbbak a szalma-köte-
leknél. Ajánló® minden 
gazdának próba kísérletet 

portiókőielet mindenhová 
bérmentve 1 frt 90 kr. után-

vét mellett küldetik. 

Ó r i á s 
„ M a m m u l h ' 1 f ö k m a g 
eladás. Saját termesztmény 
a Maulhner kiállitáson első 
dijat nyeiái szokott Vay 
István ur féle siomszéd-
tagban termelt és ugyan-
azon fajból. Azoknak, kilf 
még nem termelték, szíve-
sen szolgálok termelési fel-
világosítással. A siker 
egészen biztos. Sokkal 
elönyösebb és egysze-
rűbb a takarmány répa 
termelésénél sőt a meg-
munkáltatása fél any-
nyiba sem kerül, min 
a takarmányrépának 
Csiraképességért szavato 
lob. Egy 5 kgjs.posla cso-
magot, a mely elegendő 
8 niaüyar holdra porlómen-
tesen küldök 6 frt utánvé-
<t ! ,in 11 il S hu u i i ik ui 
Vaja, (Szabolcsmegye). 

5210 

Az 
a l c s u t h l 

t e n g e r i 
é ^ S I l ^ T i f i ^ t o t ó S í p e ^ 

lerí fajták közö^éafe|kiíél6bb-

zofjitja ! 
vről- évi^folyta tta tik .̂ 
Lz^razág" minden ré-
ilvánult frdeklődés a 

csövekéi 
SHI5I 

•£Ft é̂ sLilnHi 
"(Budape's't.Ujszönyi 

^Meg"; 
beküldése' vagyPéaz 

omás FejéVváí-Aosán. 

magkereskedése 
József főherczeg ő cs. és 
kir. fensége udv. szállítója 

Károly-körut 9. sz. 
ajánlja x 

aranka 

lóhere 
és 

i í s e e r s t B 
magvait jutányos árban. 

Elsőrendű birtokbérlet! 
1000 hold szántó, 
300 szabadlegelő, 

- 600 hold erdei legelő, 
in:on jn bnza, sörárpa és czu-
brrépa termelő talaj, szép fek-
ésü, közel vasúthoz családi 
iszonyok miatt kedvező fel-
itelekkel most vagy tavaszkor 
tádó. J- Közelebbit „Dunán-

Champlain 

tavaszi búzát , 
tavaszi rozsot, 

lenmagot, 
k e n d e r m a g o t , 
de csak közvetlenül terme-
lőtől megvételre keres -

Mauthner Ödön 
magkereskedése 

BUDAPESTEN. 
Mintázott ajánlatok 

kéretnek. 5070; 

Homoki szolok 
telepítése 

H á c a S á n d o r , 
vinczellériskolai tanár. 

Ára 1 frt 50 kr. 

Törleszt, kölcsön 
1 földbirtokokra. 

Inga t l an - és Jelzálog1-
Forga lmi - In téze t , 

Budapest, Váczi-körut 30. 

A r a n k a m e n t e s , a z á l l a m i m a g -
v i z s g á l ó á l l o m á s á l t a l p l o m b á l t 

és egyéb gazdasági czikkeinket, mint: 
P o r t n l a í * Valódi olivaolaj,savmentes repczéolaj, 
O U p U i a j - orosz Baku olaj, ásványolaj, orsóolaj, 

Vulkánolaj, Tovotkenőes, valvotnolaj, cylinderolaj. 

festékek, lakkok, 
fénymáz, halzsir, szurok, bőrkenőcs, vaselin,terp8ntin-
cl aj, carbolineum, tetőlakk. kátrány, czément, kékkő 
keserüsó, gyanta, olajfestékek, földfestékek stb. 

REICH JENŐ és TÁRSA 
'~—"pboiaMzoiMnyiüzlete és ólaimra! 

Gyár: ̂  » o d a : Telefon. 
Epést, Károly-körut 3. 



16 KÖZTELEK, 1898. JANUÁR HO 26. 8. SZAM. 8-1K ÉVFOLYAM. 

G ó z m i v e l é s . 
Nagyobb terűletek szántását gözekéve! 
hajlandó yagyok elvállalni; épúgy 

mélyrigslozást szőlő-telepítésekhez. 
Érdeklődők kéretnek, hogy alanti cziirtemhez forduljanak. 

gőzszántási. vállalküzó 
Wíltf Emi, Budapest-Kelenföld. 

F u e h s H e p m a n n 
p a r tejgazdasági edények gyára H1P3 4760 
B 1 7 D A P E 8 T ^ 

VI., Szondy-utcza 35. sz. 
Edény gyártmányaim ugy minő-

ségben, mint ár tekintetében általá-
nos elismerésben részesülnek. 

tódes wííim közül felsorolom: 
a „Budapesti Központi Tej-
csarnok Szövetkezetet', a 
„Gazdák Budapesti Tejegye-
sületét" úgyszintén az aradi, 
pécsi, stb. tejcsarnokokat 

j és számos nagy hazai gaz-
daságot. 

Telefon-szám 17—35. 

Lapunk bekötési táblája 
1 fftft SS k r é p t (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

ÜCern Módért 
Budapest, V. k e r , Váczi út 26 

Dúsan felszerelt rali tárt tart a következő kiváló minőségű czikkekből: 

Hengerelt rúd és idomvas, ^ t s S i ^ S X ^ S . 
keret- és U-vas, gerenda stji. 

Vaslemez, mindenféle méretben. 

sajtócső, kútcső, forrcső, 

i t : tolattyúk, mindenféle csapok, fémáruk 

> dörzsárak, 
I csavarmetsző, csővágó, csősatu s: 

Árjegyzékek bérmentve é 

Kiadó birtok. 
Szilágymegyében, Kémer község hatá-

rán egy 

2000 ka!, hold területű nagybirtok 
1898. évi október hó lmétől kezdödöleg 

J i a s z o n t o é F b e k i a d ó . 
Bővebb felvilágosítást nyújt . 522a 

Br. Bánffv Albert úr 
hitbizományi igazgatósága, VÁLASZÚTON, 

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

B u d a p e s t . Mi. k e r . , 4 8 . s i á s n a l a t t 
Szabadalmazott Schweitzer-féle mal-

tos újítást képeznek. 
Ezen 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, 
inig az őrlőtárcsák a világhírű Ganz-féle 
kérégöntvényböl készíttetnek. 

A gazdasági élet követelményeinek 
megfelelőleg ezen malmokat 5 különböző 

. nagyságban hozzuk forgalomba, locomo-
bil, motor, járgány vagy kézihajtásra. 

1. Csekély hajtóerő szükséglet. 
2. Kendkiviili nagy munkaké-

3. Kitűnő minőségű őrlemény. 
*. «Kiválőan tartós, javításra 

nrm szoruló szerkezet. 
5. Igen egyszerű kezelés. 

" Részletes leírással, ár-
jegyzékkel és íelvilágo-
sitásokkal szívesen szol-
gálunk. 

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


