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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁCOS MAGYAR CAZDASÁCI ECYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYEffUft l f^ 

Szerkesztőség é« ldadóhiyatia:'BlBdáV«ct (KSxtoleK), ' 
t l l » i - * t SS. I l i H . 

Ás országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetés! díj ; 

Egbm évi"® írt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
Meaeleaii liidei szerdái és szombaton. 

Kéziratokat a szerkesztőség n 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Meghívó 
Az Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület igazgatóválasztmányának 
1898 május hó 12-én, azaz csütörtökön 
d. u. 4 órakor a Köztelek nagytermében 
tartandó ülésére. 

Az ülés tárgysorozata a „Köztelek" 
ezévi 36-ik számában közöltetett. 

Gróf Dessewffy Aurél, 
elnök. 

V. díjlovaglás. 
Folyó évi május hó 25-én rendezi az 

OMGE. a földmivelésügyi miniszter támogatá-
sával és a lótenyésztés emelésére alakult 
részvénytársasággal az V-dik dijlovaglási és 
dijugratási versenyt. 

A nevezések május hó 16-ig Írásban in-
tézendők az OMGE. titkári hivatalához. 

A díjlovaglás és díjugratás alkalmával 
igen kedvező alkalom nyilik kitűnően belova-
golt hátaslovak eladására. 

A rendező-bizottság. 

Megvételre kerestetik. 
Egy négyes-fogat, félvér, nagyobb jukker, 

szép mutatós és igen jól behajtott, 5 évnél 
nem idősebb lovakból egybeállítva, a négyes 
vagy fekete vagy sárga vagy pej legyen. 
Ára 6,000 frt körül. Továbbá egy másik 
négyes hasonlóan egyszinü mint a fentiek 
2,500 frt körül. 

Ily fogatok tulajdonosai kéretnek, hogy 
ajánlataikat a fogat fényképével és a lovak 
részletes leírásával mielőbb beküldeni szíves-
kedjenek az OMGE. igazgatóságához, ahol to-
vábbi részletek is megtudhatók. 

Gabonauzsora Torontál 
vármegyében. 

'A „B. H." nyomán megemlékeztünk már 
arról, hogy egy torontálmegyei gabonakeres-
kedő ezég nagy arányokban kultiválja az u. n. 
gabonaelövételi ügyleteket, melyek rendesen az 
ügyletbe vont kisgazdák vagyoni romlásával 
szoktak végződni, e szerint ez az üzérkedés 
a legnagyobb mértékben a gabonauzsora 
jellegével bir. 

Ez év folyamán az ország minden részé-
ből annyi panaszt hallottunk az uzsora külön-
böző nemeire, hogy ezen ujabb értesülés puszta 
regisztrálásával nem elégedhettünk meg többé, 
hanem adatokat szereztünk be a helyszínen, 
megbízható forrásból, s ezeknek egy részét 
Ízelítőül alább közöljük is. 

E közlemény szerzője szószerint közli 
egy nagy-becskereki gabonakereskedő ezégnek 
feleivel kötni szokott szerződés-mintáját, mely 
terhes jogi következményeiben a szerződő kis-
gazdák vagyoni romlásainak csiráját hordja 
méhében. Már ez az egy körülmény is méltán 
feljogosíthat bennünket arra, hogy szakítva az 
e kérdéseknél szokásos általánosságokba való 
burkolózással, helyet adjunk munkatársunk 
pozitív adatainak, habár azok egyes magán 
érdekeket kíméletlenül érintenének is. Ám a 
kiméletesség szempontja nem tartóztathat fel 
bennünket többé abban, hogy nyíltan porondra 
lépjünk azok ellen, akiket az uzsorakérdés vizs-
gálata közben szemközt találunk.1. 

Jelen czikk közlésével megkezdjük az 
uzsorakérdésével nyilvánosan való foglalkozást 
s gondunk lesz reá, hogy a kezeink között 
levő, vagy ez irányban bármely oldalról a 
kezeinkhez jutó pozitív adatok az uzsoráskodás 
okozta bajok szanálása érdekében hasznosit-
tassanak. Ezúttal minden további kommentár 

nélkül adjuk át a szót torontálmegyei munka-
társunknak. 

Czikkemben, a torontálmegyei agrárszo-
cziálizmus indító okául a gabonauzsorások lel-
ketlen működésével, és annak következményei-
vel szándékszom foglalkozni. 

Hogy mi is az agrárszocziálizmus ? So-
kan törik rajta a fejüket s fáradoznak a meg-
oldásán. A fáradozás gyümölcse még eddig 
nem termett meg. De hisz' ez természetes is! 
A nemzet testén támadt eme fekélyt, nemcsak 
kívülről kell vizsgálni s a kinövést gyógyítani, 
hanem a bensőbe kell kutatni, ott keresni a 
baj indító okát. Ha a bajok kutforrását meg-
találjuk s megszüntetjük, megszűnik önmagától 
a lávül támadt fekély is. 

Hogy az ország teste fekélyekkel van 
telve, tagadhatatlan. A tények bizonyítanak. 
Itt van mindjárt elsőnek a felvidéki nagy 
nyomorúság. Itt vannak'1 még élénk emlé-
kezetünkben a mült s ez év .folyamán, 
az egész országban, de különösen Torontál-
megyében lefolyt véres lázadások képei. To-
rontálmegyének alig akad olyan községe, mely-
nek azelőtt jómódú, most tönkrejutott lakos-
sága az elkeseredésének külső jelét ne adta 
volna. A kizsákmányolás ellen védekező, a 
jogos panaszt hangoztató népet puskacső elé 
állítják! 

Ezzel a módszerrel nemcsak hogy nem 
segítenek a gazdák bajain, de az elkeseredés-
nek külső megnyilatkozását még inkább táp-
lálják. 

Torontálmegye felismerte a veszélyt, an-
nak nagyságát. Továbbterjedését meggátolandó 
megállapította a „Torontálmegyei központi hi-
telintézet mint szövetkezet"-et. A hitelintézet 
Poroszkay Béla megyei főügyész,' mint elnök-
igazgató vezetése mellett, 1897 januárjában 
teljes akczióval megindult. A gazdák válságos 
helyzete ekkor már tetőpontját érte el. A me-
gye a legszélesebb körben tett lépéseket, hogy 
a hitelintézet minél nagyobb alaptőkével ren-
delkezzék s dicsérendő buzgalma csakhamar 
megtermé gyümölcsét. A szövetkezetnek jelen-
leg 186,000 frt befizetett üzletrésze van s a 
központból kibocsátott „üzletrészek értéke 50 

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

ADR1MCE PLATT & Co. NEI-YORKI 
világhírű gépgyárosok : 

kizárólagos képviselősége 
Fűkaszáló, 

Marokrakó arató és 
Kévekötő aratógépeire. 

Kitűnő magyar bizonyítványok. 
M 

Több évi tapasztalat után bebizonyult, hogy a legtökéletesebb 
és tartósságánál fogva a legolcsóbb és legtökéletesebb perme-
tezőgép a Vermorel-féle 

„ E C L A I R « 
peronospora permetező, mely eddig minden versenynél az első 
dijat nyerte el. 

Kizárólagos magyarországi képviselet. 
••! Ár 20 forint csomagolással. —•— 

Aussigi la „ R é z g á l i c z " , „ B a f f i a l i á u c s " 

§gür Késéseit elkerülése végett kérjük a megrendelések et már most elő jegyeztetni. 
Mai számunk 2© oldal. 
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frt. Az igy megalakult közp. hitelintézet törek-
vése odairányult, hogy minél több községet 
nyerjen meg fiókintézet felállítására 25. forintos 
részvények kibocsájtásával. A központ, a fiók-
intézeti részvények befizetését igen megkönnyí-
tette, amennyiben heti 10 kros részletekben is 
befizethető. 

Eddig azonban még csak 14 községien 
létesült fióMntézet. 

A központ és a fiókintézetek közötti kap-
csolat a következő: 

Az összes tőkét a központ kezeli. Köl 
csönt csalt fiókintézeti részvényes élvezhet". A be-
küldött váltó vagy kötelezvény ellenértékét a 
központ folyósítja a fiókintézetnek 6°/o-os ka-
matra, a fiókintézet pedig 8°/o-os kamatra adja 
ki a hitelt igénybevevőnek. 

A megye ezzel elakarta érni azt, hogy a 
vidéki 10—20°/o-ra dolgozó takarékpénztárak 
működésének útját elvágja s a gabonauzsorá-
sok körmei közül , megszabadítsa a gazdákat, 

Elejét akarta venni annak, hogy a gazda 
kénytelen legyen potom áron elvesztegetni a 
jövő évi termést, csakhogy a vetőmagra szük-
séges összeget megszerezhesse, vagy hogy a 
felvett pénz után 10— 20°/o-ot fizessen. 

Hogy az előző évek rossz termései, külö-
nösen pedig a gabonauzsorásók tényleg a tönk 
szélére juttatták a gazdaközönségét, leginkább 
mutatja az a körülmény, hogy a 14 község 
fiókintézetének részvényesei, a központ 186,000 
frtnyi lefektetett alaptőkéjéből, eddig 150,000 
frtot vettek fél, vetőmag beszerzésére. 

Ezen azonoan még csak csodálkozni sem 
lehet. Nem lehet csodálkozni, akkor, amidőn a 
törvény a gazdák kizsákmányolására szabad 
kezet nyújt, amidőn a kormány, hunyt szem-
mel nézi a gabonauzsorások szédelgéseit. 

Mi is hát a galonauzsora ? Nem más, 
mint a gazdát egy kis pénzhez juttatni s rajta, 
a törvény védő szárnyai alatt 100—200%-os 
kamalót behajtani. Gabonaczégók ágensei áraszt-
ják el az összes községeket s a várandó ter-
mésre vásárt csinálnak a gazdákkal. Ezek a 
gabonaágensek, egyrészt,mert Liváló rábeszélő 
tehetséggel vannak megáldva, ami különben 
érdekükben is fekszik, mert annál több jutalé-
kot vágnak zsebre, másrészt, mert a gazda, 
minden időben, éz utóbbi évek rossz termései 
miatt pedig folyton reászorul a pénzre; köny-
nyén belemegy a kivetett csapdába s megköti 
a czég ágensével a „szállítási szerződést 

A szállítás szerződés lényege az, hogy 
a gazda szerződésileg kötelezi magát arra, 
hogy a gabona-czégnek, várandó terméséből, 
bizonyos mennyiséget szállít. — így a gazda, 
a talán még el sem vetett gabonájának 
árát, — vagy annak egy részét előleg czi-
mén — megkapja." 

Nem lesz érdektelen, egy ilyen szállí-
tási szerződést teljes szövegével bemutatni. 
Szól a következőképen: 

„Mely egy részről a Schlesinger és 
Polákovics budapesti czég mint vevő, más-
részről Szubics Jóeza, szerbbókai lakos, mint 
eladó között 1897 év február .6 án, a követ-
kező feltételek mellett köttetett: 

1. Szubjcs Jócza ezennel elad Schle-
singer és Polákovics budapesti czégnek 50 
mmázsa búzát, mmázsánként 5 frt 90 krban 
megállapított vételárért és kötelezi magát; 
ezt a mennyiséget vevőnek, saját költségére, 
legkésőbb 1897 szeptember 15-ig vevő 
valasztása szerint hajójahoz, vagy magtárá-
hoz szállítani és tényleg át is adni. 

2. Vevő kötelezi magat a meghatározott 
50 mmá's.i mennyiséget, eladótól atvenui és a 
közös egyei értéssel mmázsánként 5 Frt 90 
krban m.-gailapitott vételárt az átvót-el utan, 
eladónak kifizetni. 

3. Vevő, vételár fejében 295 frt, szóval 
kettőszázkilenczvenöt frtot fizet le az eladó 
kezeihez, mit eladó ezennel elismer. 

4. Amennyiben eladó kötelezettségének 
a megállapított határidőben eleget nem tenne, 
szabadságában álland vevőnek eladót az általa 

szabadon vátászlandó bármelyik m. kir. járás-
bíróság, akár pedig a budapesti tőzsdei' biró-
.ság utján jelen szerződés teljesítésére kötelezni. 

5. E szállítási szerződéssel elvállalt egye-
temleges kötelezettség pontos teljesítésének 
biztosításául eladó ezennel leköti a szerbbókai 
telekjegyzőkönyvben kizárólagos tulajdonául 
foglalt ingatlan vagyonát, midőn vevőt egyúttal 
feljogosítja, hogy jelen szerződés alapján, min-
den toválbi hozzájárulása nélkül, a zálogjogot 
javára 700 frt az az hétszáz frt legmagasabb 
vételár erejéig, a jelzálogilag lekötött és imént 
körülirt ingatlanokra lekébeleztethesse.íi 

Az idézett szállítási szerződés értelmében, 
Szubics Jócza kötelezte magát, 50 mmázsa 
búzát, mmázsánkint 5 frt 90 krjával, a Schle-
singer és Polákovics czég javára szállítani. 
Kötelezte magát" továbbá arra is, hogy a szállí-
tást legkésőbb szeptember 15-ig eszközli. A 
teljes 295 frt vételár felvételét elismeri s meg-
engedi a czégnek, hogy a zálogjog 700 frtnyi 
legmagasabb vételár erejéig bekebeleztessék in-
gatlanaira. Ez alatt a legmagasabb vételár alatt 
a kötési ár és a szállítás idejében levő for-
galmi árkülönbözetet kell érteni. 

Megjön szeptember 15-ike is, de Szubics 
Jócza nem képes búzát szállítani, mert nem 
termett. A czég már most perli, de nemcsak 
a vételárként adott 295 frt ós törvényes ka-
matai, hanem a vételárral egyesitett árkülöm-
bözet eréjéig. 1897, szeptember 15-én a buza 
11 frt 80 kron állott. Eladónak minden mmázsa 
búzánál 5 frt 90 kr kára, a czégnek tehát mé-
termázsánként ugyanennyi nyeresége van. 

így Szubics Jóczán, az 50 mmázsa buza 
szállításáért kapott 295 frt vételár helyett, 
590 frtot hajtanak be. 

A szállítási szerződést a ezéggel február 
6 án kötötte s igy 8 hónapra fizet a 295 frt 

: után 295 frt kamatot, tehát 150°U-ot. 
A nagybecskereki kir. járásbíróság, a 

gabonaczégek s igy Schlesinger és Polákovics 
• czég által tuczat számra beadott s az előleg 

avagy a kifizetett teljes vételáron kívül még a 
különbözeti összeg megítélésére is irányuló ke-
reseteket konzekventer elutasított ós elutasítja 
a következő indokbői: 

„ . . . az olyan ügylet, mely szerint a 
termelő terményét előre eladja, az állandó ár-
hullámzásnál fogva szerencseszerzödésnek te-
kintendő s az ilyen ügylet érvénytelen . . . 

A felettes bíróság azonban a járásbíró-
ság indokát nem fogadta- el s a kereske-
delmi törvény 356. szakaszának 2. pontja és a 
353. §-a alapján a czég minden egyes követe-
lését megítélte. 

A gabonaczég azonban, számos esetben, 
nemcsak 100—200%-ot nyer, de 1000%-ot is. 
Vegyük pl. hogy eladóval 100 mmázsára köt 
szerződóst mmázsánkint 6 frtjávai. A teljes 
vételár tehát 600 frt. Eladónak nincs: szüksége 
a teljes vételárra s csak 100 frtot vett fel 
előlegképpen. Elérkezik a szállítás ideje s nem 
szállít, vagy azért mert nem volt termése, 
vagy azért, mert a buza ekkor 12 frton állott 
s másnak adta el, ugy okoskodván, hogy. ha 
a czégnek a 100 frt előleget és kamatait 
visszafizeti, rendben lesz a dolog." De nem igy 
a czég. A 100 frt előlegen kivül behajtja még 
a különbözeti 600 frtot is. A gazda tehát, az 
előlegül felvett 100 frt helyett, alig, néhány 
hónapra fizet 700 frtcrt s egy. jó csomó per-
költséget. -

Ilyen körülmények között azután nem 
lehet csudálkoznunk azon, hogy ott, hol még 
nem régen a jólét, á ?snd uralkodott,' most a 
nyomor, a lázadás szelleme üli fel tanyáját/ 
A Schlesinger és Polákovics budapesti gabona-
czég alig négy. éve árasztotta el Torontálme-
gyét ágenseivel, alig négy éve, mondom s e 
rövid idő alatt egész községeket juttatott az 
anyagi romlás szélére, Torontálmegyének vannak 
községei, hol elvétve akad olyan gazda, kit a 
Schlesinger és Polákovics czég végre nem 

• hajtott, vagy nem árverelt volna. 

Ez csak egy czég. De vegyük méghozzá, 
a kisebb gabóna-czégéket, melyek éppen igy mű-
ködnek s az uzsorának egy elrejtendő képét 
fogjuk látni. Ilyen kisebb gabona czég, csak 
Nagybecskerek és környéken van körülbelül 50. 

Milliókat vannak el a. nemzet testéből, 
annélkül, hogy á legkisebb ellenértékkel szol-
gálnának. Ezreknek okozzák évenként anyagi és 
erkölcsi romlását: megtorolatlanul.j 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

A tengeritermelésró'l. 
Ö A tengerinek évek folyamán át ta-

pasztalt nyomott ára nem igen lelkesíti a 
gazdákat annak termelésére, pedig daczára, 
hogy ára az elmultakhoz képest bizony igen 
alacsony volt, mégis megszívlelendő dolog ter-
melési kérdéseivel bővebben foglalkozni, kivált 
ott, hol az alkalmas talajviszonyok folytán az 
okszerű s a körülményekkel számotvető mive-
lési rendszer a terméstöbblettel igyekszik helyre-
állítani azt az egyensúlyt, melyet a nyomott 
áron való értékesíthetőség alaposan meg-
ingatott. 

A rendszeres s nagyban űzhető - tengeri-
termelésről lévén szó, tehát a vidékenkint kis-
gazdáknál, vagy kisebb termelőknél dívó s a 
legtöbb esetben hibás eljárás ismertetésével 
nem foglalkozom. 

A jövedelmező tengeritermelés alapját 
elsősorban a helyes talaj előkészítés, lelkiisme-
retes megmunkálás, a jól megválasztott s a 
talajviszonyoknak leginkább megfelelő fajta 

' termelése, annak mikénti sor- és növénvtávol-
ban való elhelyezése s végül szorgalmas mi-
velése képezi. A talajelőkészitessel kapcsola-
tosan szólok a trágyázásról, mert az tulajdon-
képpen szintén az előkészítéshez tartozik. 

A talaj előkészítését már a sekély tarló-
szántással kell megkezdenünk, biztosítani 
igyekezvén annak gyommentességétj mig az 
őszi mély szántás utján nemcsak a gyökér-
zetnek nyujtottunk kedvező terjeszkedési tért, 
hanem egyszersmint a táplálkozási feltételeket 
is nagyban megkönnyítettük. Az őszi mély-
szántás úgyszólván elengedhetlen feltétele a 
jövedelmező tengeritermelésnek. Az igáserő, 
valamint a talajviszonyok határozzák meg 
azután annak mélységét, de az oly gazdasá-
goknál, hol a mélymüvelés még alkalmazás-
ban nincs, éppen a tengeri termelésnél lehet 
megkezdeni azt, mert a friss trágyázással, 
melyet a tengeri hálásan fogad, egyszersmind 
javitólag hatunk az. újonnan kulturába vett 
alsóbb talajrétegre. A tengeri a . talaj termő-
erőjét meglehetősen igénybe veszi s igy a 
friss istállótrágya alkalmazása feltétlenül in-
dokolva van. Az alkalmazandó mennyiség 
határát, szinét csak gazdasági viszonyaink szab-
ják meg; de általában szabályul vehető, hogy 
könnyebb, homokos talajon inkább gyakrab-
ban, de kisebb mértékben, mig kötöttebb, 
talajviszonyok mellett, hol. az- istállótrágya 
hatása huzamosabb ideig tart, ritkábban, de 
nagyobb- mennyiségben trágyázzunk. A' naütrá-
gyák közül foszfor- és nitrogéntrágyára ván a 
tengerinek szüksége. A nitrogénre a szár, va-
lamint levélzet előnyös képzéséhez, foszforra 
pedig a szemképzéshez. 

Az istállótrágyát alkalmazni kétféle mó-
don szokták (eltekintve a. vidékenkint divó 
fészektrágyázástól). Az egyik' eljárás az, hogy 
az őszi mélyszántásba " hordják ki a trágyát s 
lehetőleg azonnal elterítik s ha a viszonyok 
megengedik, még a késő . ősz folyamán leszánt-
ják, de erre csak ritkán nyílik alkalpm, mivel 
a beálló fagyok a leszántást hagy valószínű-
séggel megakadályozzák s így a leszántás ta-
vaszra marad. A másik eljárás mellett az istálló-
trágya az őszi megszántás mellőzésével hordatik 
ki s ha az akár még az ősz folyamán le-
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szántatik is, az eljárás még is hibás marad, 
mert vagy nem szántunk elég mélyen s ha 
igen, akkor az istállótrágya kerül mélyen 
a talajba s igy a növényi gyökérzet által csak 
csekély részben válik értékesithetővé. Igaz, 
hogy a mélyen megszántott földön a trágya 
széthordása nehézkessé válhatik kivált akkor, 
ha hótakaró hijján a fagyos és éles rögökön 
kell az igás állományt járatni, vagy a korán 
beálló olvadás következtében igen mélyen le-
vág a szekér, de még ez esetben is segíthe-
tünk magunkon, hogy a két rossz közül a ki-
sebbiket választva mondjuk, hogy a 25—40 
holdas táblán 6—8 rakványt készítünk, hen-
nán azután alkalmasabbá válván az időjárás, a 
trágyát szóthordathatjuk s azonnal elterittet-
hetjük. Helyteleníteni kell azt az eljárást, ha a 
trágya huzamosabb ideig kis kupaezokban ma-
rad, mert nemcsak hogy értékes alkotóré-
szeiből vész tömérdek kárba, hanem egyszer-
smind tetemes -térfogatváltozást is szenvedvén, 
annak egyénlete3 eloszthatósága is nehézke-
sebbé, válik. Viszont ismeretes a trágyának 
azon tulajdonsága is, hogy alatta (ha már a 
tél folyamán elterittetett) a talaj sohasem fagy 
át annyira, mint ellenkező eselben, de porha-
nyóbbá is válik s jóval hamarább beveszi az 
ekét, mint a takaró hijján mélyen átfa-
gyott talaj. Figyelemreméltó azután azon kö-
rülmény is, hogy a trágya által odacsábított 
sok rovar és féreg utat váj magának a trágyán, 
hogy az alatt meghuzódhassék, a miről köny-
nyen meggyőződhetünk, ha tavasz felé a trá-
gyát megpiszkáljuk. A rovar és féregrágta sok 
apró menet meg nyílás mind arra szo'gál, 
hogy a levegő azon a talajjal közlekedhessék; 
s hogy a levegő mily fontos szerepet játszik a 
bomlási folyamatnál, az bizonyításra nem 
szorul. ' 

A .leszántott trágyát azután addig, mig a 
tengeri elvetésére kerül a sor, lehengerezzük; 
ilymódon a talajt jobban a trágyához nyomatva , 
a vetés előtti fogasolás alkalmával kevesebb 
trágya kerül a felszínre. A vetést elsietni nem 
tanácsos, hanem be kell várnunk, mig a talaj. 
kellőképpen felmelegszik, amely állapot északi 
vagy északpyugati fekvésnél csak későbben 
következik be. Az idő előtt elvetett tengeri 
csak hiányosan és egyenlőtlenül kél, a köny-
nyen bekövetkezhető kései fagyok folytán el-
satnyul, szóval nem indul előnyös feltételek 
mellett fejlődésnek s ezt sokáig megsínyli. 

Kellőleg felmelegedvén a talaj, keresztben 
felfogasoljuk s vetés alá gondosan előkészítjük. 
Gyakran kétszeri hengerezés válik szükségessé 
a gép előtt s azután is. A gép után való hen-
gerezés indokolt még az esetben is, ha az talán 
nagyobb rögök hiánya folytán különben nem 
is válnék feltétlen szükségessé, mert a tengeri 
gyökérzete, aránytalanul magas és súlyos föld-
feletti. növényzetével szilárd támpontot kivan 
s ezt ugy igyekszünk biztosítani, hogy henge-
rezés utján a talajt a vetőmaghoz nyomva, 
annak egyszersmind egyenletes kicsirázását is 
biztosítjuk. A vetésnél arra kell ügyelnünk, 
hogy ugyancsak a fenti okok miatt a tengeri 
a kellő mélységre jusson a földbe, miért is 
kivált kötöttebb talajon a vetőlábak akasztóját 
terhelnünk kell. 

A vetés után, illetve a hengerezés után 
könnyebb Howard-boronával fogasoljunk. 

Ami a termelendő fajtát illeti, ezt köze' 
lebbről a gazdasági viszonyok s a termelési 
czél határozzák meg, mindenesetre tanácsos 
azonban kísérletezés utján megállapítani azt, 
vájjon melyik fajta az, mely a talajviszonyok-
nak leginkább megfelel, terméshozamára nézve 
is kielégítő, valamint a vetésforgó következetes 
betartását sem alterálja tenyészidejének hosszu-
sága által. 

Az elvetendő magmennyiséget a szemek 
nagyságának tekintetbe vételével olyképpen 
állapítsuk meg, hogy a ritkitás alkalmával a 
rendes mértéket betarthassuk; 42—48 cm. 
növény távolság betartása mellett, ha a sor-
közök 58—60 cm. távolban vannak 38—40 
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liter közepes szemnagyságu tengeri elegendő 
szokott lenni 1200 d -ö les magyar holdankint. 

Fontos dolog azután a vetőmagnak soha-
sem eléggé túlhajtott pedantériával való meg-
választása. Ha saját termelésű tengerit'vetünk 
ugy már annak törésénél ügyelnünk kell arra, 
hogy a puha, fejletlen csövek külön tétessenek, 
s tavaszszal, vagy a morzsolás idején a vetésre 
valót külön válogattassuk ki, tekintettel lévén 
annak mikénti benőttségére, sorainak szabályos-
ságára, a szemek színére, szóval a fajtának 
megfelelő jellegzetes tulajtionságokra. Az igy 
kiválasztott tengericsövekről azután kézzel 
lemorzsoltatjuk a hegyén és végén levő fejlet-
len szemeket s a középen megmaradt vető-
magnak valót, vagy kézzel, vagy ami sokkal 
szaporább, cséplő asztalon leveretjük. Az erős 
szerkezetű cséplő-asztal alja élével felfelé for-
dított háromszögletes keményfa-léczekből 'áll, 
melyeknek egymástóli távola annyi, hogy azon 
egész cső, vagy csutka nem eshet keresztül, 
de a szemek, melyek a "munkások fütykösütései 
alatt leválnak a csutkáról, keresztül hullhassa-
nak. Ily módon, hat munkás 40—50 hl. tengerit 
képes leverni még a rövid téli napok alatt is, 
anélkül, hogy annak csiraképességében kár 
esnék, amit pedig a géppekkel eszközölt mor-
zsolásnál már koczkáztatuk. 

Akár géppel, akár a fenti módon történik 
a morzsolás, a csiráztatásí próbát sohase mu-
laszszuk el, mért ettől függ tulajdonképpen az 
elvetendő mag mennyisége, ennek csirázási 
perczentjétől téve függővé a holdankint elve-
tendő mag mennyiségét. 

A sortávolság meghatározásánál az olcsó 
fogatos művelési rendszert tartsuk szem előtt, 
mig a növénytávol megállapításánál a kellő 
nagyságú tenyészterület megadására legyünk 
tekintettel. A növénytávol megállapításánál 
sokan a talajminőség szerint szoktak eljárni 
oly módon, hogy a jobb erőben lévő talajon 
sűrűbben hagyják a tengerit, mig a silányabb 
talajon nagyobb távolságra, abból az elvből 
indulván ki, hogy a jó minőségű talaj 
fel tudja nevelni s tápanyaggal eltudja látni 
ugyanazon területen a nagyobbszámu növényt 
is, mig a kevésbé jó erőben levő talaj ugyan-
azon területen csak kevesebb számú növény 
táplálására képes. Ezen elmélet nem egészen 
helyes, amennyiben az egyes növényeknek egy 
bizonyos kiterjedésű tenyészterületre van szük-
ségük, amely tenyészterületen kivül normális 
viszonyok mellett nem terjeszkednek. Ha tehát 
a jobb talajokon a rendesnél sűrűbben hagy-
juk meg a tengerit, ugy azok gyökérzete egyik 
a másik tenyészterületébe hatolva a normális 
fejlődésben egymást akadályozzák, a szemkép-
ződés s igy a szemeknek beérése későbbre 
esik és törés alkalmával sok lesz. a fejletlen, 
még eléggé be nem érett cső. 

A kevésbé jó erőben levő talajon alkal-
mazni szokott nagyobb növénytávolság mellett 
pedig a tenyészterület nincs kellőképpen ki-
használva. 

A fogatos müvelés olcsóságával és gyor-
saságával kiváló előnyöket biztosit a tengeri-
termelés terén s e mellett egyenletes és jó 
munkát is végez, miért is csak is a ritkításnál 
szoktunk kézierőt alkalmazni. A tengeri kike-
lését gyakran akadályozza s egyenlőtlenné 
teszi a talaj felszínén képződő kéreg s akkor 
annak meghengerezése válik szükségessé, mig a 
már kikelt, de az esőzések folytán levert, meg-
kérgesedett tengeriföldet jó eredménynyel 
szokták fogasolni. A fogasolás mindenkor a 
növénysorra keresztben eszközlendő és hatá-
saiban egy kis kapálással ér fel. 

Mikor már a tengeri 10—15 cm.-nyi ma-
gasságot elért, hozzáláthatunk megritkitásához 
és pedig oly módon, hogy a lókapa, mely a 
sorközöket kapálja be, a ritkitók után járjon, 
kik a ritkításon kivül egyszersmind a növény-
közöket is bekapálják. A ritkításnál ügyelni 
kell az adott mérték betartására, amely mér-
téket gyakran a kapanyélre is rá szokták róni. 
Azért ajánlatos, hogy a lókapa a ritkitók után 
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járjon, mert ritkitás közben gyakran megesik, 
hogy a kapával földestül együtt kivágott ten-
geri növény a sorközre álló vagy félig dűlt 
helyzetbe esik s egy bekövetkező eső után 
megfogamzana; ezeket a sorközre került nö-
vényeket a ritkitók után járó lókapa elsodorja 
vagy elföldeli, a mi nem történnék meg, leg-
feljebb csak a töltögetés alkalmával, ha a ló-
kapa a ritkitók előtt járna. Ily módon egy 
magyar holdra, ha a föld nem nagyon gazos, 
4—5 napszám elégséges. Túlságos zsenge ko-
rában ritkítani a tengerit nem ajánlatos, mivel 
sürü állás mellett gyakran kell kézzel ritkí-
tani s vajmi könnyen megtörténik, kivált kö-
tött talajban, hogy a zsenge tengeri benn-
szakad. A munkás azután nem igen törődik 
azzal, hogy vájjon ki fog-e még az bújni, 
vagy sem, ő előtte az a fődolog, hogy a fel-
ügyelettel megbízott egyén a ritkításában ne 
találjon hibát. Egyébiránt az megesik akkor is, ' 
ha a kapával csak felületesen lesz kivágva a 
közbeeső tengeri, ugy hogy gyökerének s szá-
rának egyrésze benn marad a földben, amiről 
csak akkor fogunk meggyőződni, ha később 
végigmegyünk pl. egy eső titán a tengeritáblán. 
Természetes, hogy ez eselben a fattyazás fog 
megdrágulni, mely egyébként a töltögetéssel 
egyidőben eszközölhető. 

A tengerinek további müvelése azután a 
töltögetésből áll, utóbbit azonban sok helyen 
mellőzvén, a simamüvelés van alkalmazásban. 
A töltögetést addig kell eszközölni, mig a 
töltögetöfogat a tengeriben kárt nem tesz, azaz 
a hámpálczával nem töri a tengerit. Ha oly 
hirtelen fejlődött volna a tengeri, hogy tetemes 
kár nélkül feltöltögethetö nem volna, ugy eset-
leg a töltögetést mellőzhetjük is oly módon, 
hogy a tengeritáblának csak szélső sorait, mint 
amelyek első sorban vannak kitéve a szél ro-
hamának, töltögettetjük fel, mig annak belső 
részét simán hagyjuk. 

A töltögetésnek egyéb czélja ugy sem 
igen van, mint hogy a tengeri helyzetét meg^ 
szilárdítsa s a sorközbeli gazokat kipusztítsa. 

Az összehasonlító kísérlet, melyet az 
1896-ik folyamán volt alkalmam végezni, leg-
alább igen csekély eltérést mutat csak, a sima 
és a töltögetett müvelés között s ezt a néhány 
kilogrammnyi különbséget sem lehet tiszán a 
töltögetés rovására irni, mert igen valószínű, 
hogy a tengeritáblának többi 'része, mely egy-
forma müvelésben részesült, parczellánkint ha-
sonló ingadozást mutathat fel. 

A töltögető eke után. czélszerü egy gye-
reket járatni, ki az esetleg félretiport vagy 
elsodort növényeket helyreállítja s egyszersmind 
a fattyazást is végezheti, ami abbóráll, hogy 
a tengeri oldalhajtásait, mint a csőnevelésre 
alkalmatlanokat letöri. Az elgazosodásra haj-
lammal biró talajoknál a töltögetést mellőznünk 
nem szabad, sőt jó mélyre állítsuk be az ekét, 
hogy a gyomokat gyökerestől kiforgassa. 

A törés akkor eszközölhető, ha a sze-
mek kellőképpen beértek, ami a fajta szerint 
korábban vagy későbben következik be. A sürü 
állású buja növényzetű tengeri mindig későb-
ben érik be mint a ritkább állású s gyér le-
vélzetü tengeri. Az érési folyamatot siettetendő, 
a "cső feletti szár és levélrészeket gyakran el 
is szokták távolítani, akkor mikor már a szem-
képződés előrehaladott stádiumban van. Gyak-
ran a takarmányszükség is rákényszeríti a 
gazdákat ez eljárásra, ily iró-'on nem megve-
tendő mennyiségű zöldtakaímányhoz jutva. 
Bár adataim ez eljárásból folyó haszon vagy 
kár megítélésére nincsenek, mégis azt hiszem, 
hogy az ily módon siettetett érős a szemek 
térfogat és suly veszteségével fogna járni. 
Mindeneseire számítás dolga azután, vájjon az 
igy beállott sulyveszteség pótolva van-e a 
nyert zöldtakarmány értékével s azzal az eset-
leges elönynyel, melyet az által nyertünk, hogy 
a tengerit hamarább letörhettük. 

A tengeri törése szakmányban eszközöl-
hető előnyösen, suly szerint, vagy zsákszámra. 
Az előbbi azonban ugy a termelőre, valamint a 
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szakmányosokra nézve sokkal megbízhatóbb, 
jnint a zsákszámra való törés, hol azoknak 
mikénti töltése igen ingadozó s egyszersmind 
néhezen ellenőrizhető dolog is. 

A tengeriszár vágására ugyan vannak 
iiiár gépeink, de még eddig valami nagy elter-
jedtségnek nem igen örvendenek s igy az leg-
több esetben kézzel, kapával eszközöltetik, 
ügyelvén arra, hogy az lehetőleg a földszinén 
történjék, hogy igy az utóveteménynél lehető-
leg kevés bajunk legyen az alkalmatlan tengeri-
szártövekkel. 

Az alkalmas, jő készített góré, mely a 
tengeri forgatását megkönnyíti és mely lehető-
leg az uralkodó szél áramlat irányában legyen 
felállítva, fontos kelléke a tengeritermelő gazda-
ságnak. A forgatásnál, mely abból áll, hogy a 
góré hosszán levő ajtó : megnyitásával a ten-
geriből kibocsájtunk,'a tapasztalt gördülékeny-
ség mindig jó jel s arra mutat, hogy a tengeri 
jó száraz. Ellenkező esetben gyakran kell azt 
megforgatnunk, hogy igy a levegővel gyakori 
érintkezésbe hozván és fekvését is megváltoz-
tatva, tökéletes száraz állapotát minél előbb 
elérjük. 

Tengeri után többnyire árpát szoktunk 
vetni s a jó müvelésben részesült tengeri, ha 
a mostoha árviszonyok folytán talán fényes 
eredménynyel nem is kecsegtet, de mindenesetre 
nagy valószínűséggel biztosit az árpatermés 
sikeréről. Vimmer Lajos. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető : Monostori Károly. 

Keresztezés nyugati és magyar 
fajta közt. 

F, J. a „Köztélek" szerkesztőségéhez az alábbi 
kérdést intézte: 

„Szándékozom magyar gulyateheneimre tarka 
vagy borzderes bikát használni, Kérdem, melyik volna 
e megválasztandó faj, ha tenyésztési ezélom jó jármos-
ökröket nevglni, melyek hizlalási Czélokra is jól alkal-
masak." 

Ha jól értem, haszonegyed előállítását 
ezélzó keresztezést szándékozik a kérdéstíevő 
űzni, csak az nem tudható, hogy kizárólag 
magyar tehenek és nyugati bikák ulán óhajt 
jó igás- és jó hizóivadékot nevelni, avagy a 
keresztezésből eredt üszők után is. 

Előrelátható ugyanis, hogy a párzások 
után körülbelül ugyanannyi nőstény, mint 
himivadék fog származni s az ekként létrejövő 
üszőszaporulat tovább nevelhető s aztán fel-
hágatható, avagy borjú korában, vagy mint 
hágatásra alkalmas, eladható. 

Én mindenek előtt érthetetlennek tar-
tom, hogy miért akar valaki a nemcsak jó, 
hanem kitűnő igás és kedvező körülmények 
s viszonyok közölt jó hízó magyar mar-
hával szakítani s miért kiván belemenni 
a rendkívül bizonytalan sikerű vérkeve-
résbe, mikor már megállapodott fajták is 
vannak, amelyek tudvalevőleg jó hizók s jó 
igásoki 

A magyar marhának a legkülönfélébb 
nyugati fajtákkal való keresztezése számos 
esetben kiséreltetett meg nálunk Magyaror-
szágban, de több, mintegy félszázad év alatt 
nemcsak, hogy általánosságra nem vergődhe-
tett ez az irány, hanem igen sokszor teljes 
fiaskóval végződvén, majdnem egészen lekerült 
a napirendről s egyedül — a mi elég sajnos , 
— a községi közös csordákban látbatja az 
ember azon — valóban se hus, se hal — 
tarka-barka, össze-vissza hasznosító, vagy 
nem hasznosító egyedeket, amelyek ilyen 
derüre-borura való keresztezésnek a zagyva 

Minthogy egyik nyugoti fajtáról sincs vi-
lágosan kiderítve az, hogy magyar marhával 
keresztezve a szó szoros értelmében jó igás 

és jó hizó szaporulat produkálására alkalmas, 
részemről azt, hogy melyik mégis a legalkal-
masabb, biztosan megmondani nem tudom. 
Származnak ilyen haszonegyedek legkivált ul-
teni és vintschgaui borzdereses bikáktól, szár-
maznak szimmenthali és pinzgaui pirostarka 
hímektől is, de ezen és minden egyéb nyugati 
fajta hizodalmassága, erőkifejtő képessége és 
tejelési tulajdona a magyar marhában meg-
forgatva külön-külön vagy kettő együtt oly 
érvényre rendszerint nem jut, hogy arra kér-
désttevő biztosan számithatna s avval majdan 
meg is elégedhetnék. 

Különösen nagy fokban redukálódik az 
ily keverékben az erőkifejtőképesség s nem 
növekszik elég magas fokban a hizodalmasság, 
tejel ékenység; csökken a szervezet szilárd-
sága, ellenállási képessége s egészen bizony-
talan, hogy amit ekként erőkifejtőképességének 
értékéből vészit, pótolja-e gyorsabb fejlődése, 
jobb hizodalmassága, tekintettel különösen 
azon körülményre, hogy azt a keresztezési 
egyedet oly mostoha takarmányozással, ami-
lyennel a tiszta magyar fajtát, jól hasznosító 
állattá felnevelni nem lehet. 

Ha körülményei olyanok, hogy nem a 
kitűnő minőségű, magyar igás anyagnak ked-
veznek, amely anyag csak valamivel jobb tar-
tásban részesítve, hasznot hajtó hizó is, ugy 
czélszerübb e fajtával végképp szakítania s 
pl. a kitűnően hizó és igen erős ökröket szol-
gáltató szimmenthali, esetleg a hazai bonyhádi 
fajtához nyúlnia, czélszerübb, mint bizonytalan 
sikerű kísérletekbe fognia. 

Számos példa van azonban arra is, hogy 
az igazán jó származású magyar marha, mely 
nem az ősrégi silány kezelésben és táplálás-
ban részesittetik; hanem megfelelőbb módon 
gondoztatik, elsőrendű erőkifejtése mellett 
oly hizodalmas is, hogy hazánk ízléséhez mér-
ten elsőrendű vágóáru számba vehető, mi 
több, külföldön is nagyon keresett s felhizla-
lása — ha ez okszerüleg szakértelmesen tör-
ténik — kivétel nélkül hasznothajtó. Legtöbb-
ször számadásban való tévedés ugyanis az, 
hogy a nyugoti marha nagyobb súlyt rakván, 
nagyobb vételárt hozván; több hasznot hajt, 
mert a dolog közönségesen ugy áll, hogy azon 
nyugoti marhának, vagy keresztezési produk-
tumának mészárszékre való elkészítése többe 
is került s ha netán igás is volt, munkájával 
akkora pénzügyi eredményt mint a magyar 
nem szolgáltatott. 

Ha mindezeket s ezekkkel kapcsolatos 
egyébb dolgokat (pl. a magyar igás ökör ma-
gasabbb árát, keresettebb voltát' biztos pia-
Czát stb. megfontolván mégis arra határozná 
magát, hogy keresztezni fog, ugy tekintsen 
meg Hajdumegyében egy pár oly tenyészetet, 
amely ulteni bikákkal keresztezést űzött, talán 
azokat látva éppen ily keresztezéshez fog ked-
vet kapni, avagy a keresztezést — az ered-
ményeket megtudva — elfogja ejteni. 

Az eredmények után egyébiránt levélben 
is tudakozódhatik az ottani gazdasági egyesü-
letnél. Én ugy tudom, hogy végeredményében 
ez a keresztezés se volt biztató. 

Azt szavahihető embertől hallottam, hogy 
Debreczen vidékén egyik magyar tehéncsordába 
mikor az ulteni bikát bebocsátották, az ugy 
megijedt, olyan respektust -kapott a nagyszarvUj 
szilaj tehenektől,- hogy észnélkül elszaladt s 
csak 3-ad nap a 8 ik határban lehetett fel-
találni. 

Egy szóval érdemes sok mindent meg-
fontolni annak, aki eddigi tenyészirányát, faj-
táját fel akarja forgatni. 

A közérdekben nagyon kívánatos volna, 
ha ehhez a kérdéshez a tények alapján, többen 
hozzászoknának s remélni merjük, hogy t. 
olvasóink, kik erre vonatkozólag tapasztalatok' 
nak birtokában vannak, lapunk hasábjait erre 
igénybe is veszik, M. & 

T R Á G Y Á Z Á S . 
Rovatvezető : Cserháti Sándor. 

Thomassalakkal elért eredmény. 
Megtudandó, hogy milyen eredménynyel 

járna mészszegény talajra a Thomassalak hasz-
nálata, kísérletet tettem vele buza alá. Vető-
szántás előtt a salak elhintetett. A vetés szep-
tember hó 5—14-ig eszközöltetett. 

A parczellák a következőképp voltak be-
osztva ; volt 6 parczella á 20 magyar hold: 

1. 2. 3. 
trágyázatlan, Thomassalak, trágyázatlan 

4. 5. 6. 
trágyázatlan, Thomassalak, trágyázatlan 

A vetés befejezte után kedvező ősz s tél 
következett. 

Tavaszszal egyformán mind a 6 darab 
egyidőben megfogasoltatott; később gyomlál-
tattak s aratásig semmiféle egyéb munkát nem 
kapott. 

A vetőmagmennyiség volt magyar hol-
eanként 71 liter. 

A terméseredmény volt: 
1. és 3. dbon x2-ik dbon 4. és 6. dbon 5-ík dbon 

kereszt kereszt kereszt kereszt 
1072 562 1025 546 

azaz holdankint holdanként holdanként holdankint 
26 kereszt 28 kereszt 25 kereszt 27 kereszt 

vagyis a Thomassalak javára holdankint 2 ke-
reszt buza esik, mely keresztenkint 40 litert 
adott, tehát holdankint 80 liter = 66 kg. 
többletet eredményezett a szalma és töreken 
kívül Thomassalakból holdankint 200 kg. szóra-
tott el s igy abban az évben a költséget nem 
fedezte teljesen*), de megtérült a következő 
években, mert a következő évben zab volt a 
buza után vetve s már a keléskor meglátszot-
tak a Thomassalakkal behintett darabok 
s aratáskor is sokkal szebb, kifejlettebb 
és sürübb volt, mint a többi trágyázatlan 
darabon. De a munkálatok összetorlódása foly-
tán nem voltam azon helyzetben, hogy — 
amint szerettem volna — külön meghatároz-
hattam volna a terméseredményt. 

Ugyanezen évben megtrágyáztam 8 holdat 
Thomassalakkal, holdjára 2 q.-t hintve és búzá-
val vetettem be, melyet kapáltattam, a buza 
ritkább sorokba lett vetve s tavaszszal lókapá-
val megkapálva. Ezen 8 hold terméseredménye 
minden várakozást felülmúlt, mert termett 272 
keresztet, vagyis 34 keresztet holdanként! átlag-
ban, holott a többi táblák ugyanazon évben 
csak 272A kereszt átlag termést adtak. A buza 
minősége gyönyörű volt, hl. súlya 84 kgr. 

Nem tudom, hogy a kapálás, vagy a 
Thomassalak előnyére lehet-e ezen gyönyörű 
terméstöbbletet irni, de azt hiszem mindkettő 
nagy befolyással volt, Both László. 

Kísérlet mésziszap - trágyázással, 
Talajunkat elemeztetvén, az tűnt ki, hogy 

az meszet csak nyomokban tartalmazza s ez 
indított bennünket arra, hogy gipszszel és 
mésziszappal kísérletezzünk. De amig a gipsz 
100 q-ja nálunk a vasúti állomáson 93 
frtba került, addig a mésziszap 100 q-ja csak 
16 frtba. 

A mésziszap a hatvani czukorgyártól 
szereztetett be, deczember hóban elszóratott 
s befogasoltatott, a tábla zabbal vettetett be, 
márczius 21-én holdanként 10 mm. mésziszap 
szóratott el s igy egy waggonnal 10 hold lett 
meghintve, mellette szintén egy 10 holdas 

*) Amit részben annak lehet tulajdonitani, hogy 
Thomassalak későn szóratott el, mert ha buza alá 

közvetlenül alkalmazzuk ezen trágyafélét, akkor azt 
juliús-aügusztüs hóban kell elszórni. liov. vezető. 
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darab ugyancsak zab, ugyanazon megmunká-
lással ellenőrzésképpen hagyatott. 

Az ápolás volt : kikeléskor hengerés, ké-
sőbb gyomlálás ; mind a két parczella julius 
28rán arattatott. • 

A terméseredmény volt: 
az iszappal trágvázotton: 

360 kereszt á 18 kévé = 1 holdon 36 kereszt, 
a trágyázatlanon: 

335 kereszt á 18 kéve == 1 holdon 332/4 kereszt. 
S igy a mésziszap javára esik "25 kereszt. 
A zab keresztenként 62 litert fizetett s 

igy 15'50 hl. = 744 kgr.-mal többet termett 
mésziszappal trágyázott * 10 hold s az iszap 
árát busásan kifizette. *) 

A kisőrlet az 1894-ik évben végeztetett. 
B. L. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető : Dr. Hutyra Fei encz. 

A sertésvész tüneteiről. 
B. D. ur a következő kérdést intézte hozzánk: 
Mik a tünetei a sertésvésznek a betegség első-

•stádiumában? Egyformák-e az előjelek ? Meddig tart 
betegség általában és minő a lefolyása ? 

Tekintettel, arra, hogy ilynemű tudakozódások 
gyakran érkeznek hozzánk, a kérdésre kimerítően ai 
alábbiakban adjuk meg a felvilágosítást. 

A sertésvész tünetei igen változatos alak-
ban jelentkeznek. A kóros tünetek , fellépését 
lappangási időszak előzi meg, mely különféle 
hosszúságú lehet, majd csak öt nap, majd 
ismét 2—3 hétre is elhúzódik. Tartamára le-
folyással van a fertőzés módja, a fertőzés in-
tenzitása és az illető állat fogékonysága. 

Leggyakoribb és azért valószínű, hogy a 
legkönnyebben jöhet létre, a tápcsatornán át 
történő fertőzés, amikor az illető tápszer (mos-
lék, tejsavó.) tartalmazza a ragályanyagot, sőt 
a sertésVész egyik alakjáról (a sertéspestisről 
vagy sertéskoleráról) kísérletek kimutatták, 
hogy a fertőzés majdnem kivétel nélkül a táp-
csatornán át történik. Alig szenvedhet azon-
ban kétséget, hogy a ragály a lélekző utakba 
belehelve vagy a bőr átható sérülésein is fejt-
het ki megbetegítő hatást. 

A fertőzés intenzitása annyiban befolyá-
solja a lappangási időszak tartamát, hogy erő-
sebb fertőzés esetén, vagyis midőn egyszerre 
.több ragályanyag kerül a szervezetbe, a lap-
pangási idő rövidebb ideig fog tartani. 

A betegség iránt az állatfajok közül á 
nemesebb, elkényeztetett, gyengébb sertések a 
legfogékonyabbak, ezeknél fejlődik ki tehát 
legrövidebb idő alatt a ^betegség. 

Hogy a betegség tünetei tekintetében 
annyira feltűnő különbségeket tapasztalunk, az 
abban leli magyarázatát, hogy a legkülönfélébb 
szervek (a tápcsatorna, a lélekző-, a hugy* és 
ivarszervek,, a bőr stb.) betegedhetnek meg 
és ezen szervek egyike vagy másika részéről 
észlelhető tünetek azután inkább előtérbe 
lépnek. 

De bármely szerv is van megtámadva, a 
sertésvész mindig nagyfokú bágyadtsággal, ét* 
vágytalansággal és lázzal lép fel. A betegség 
már kezdeti szakában is, arról gyanítható, hogy 
a falkában , egyes állátok nem jönnek társaik-

' kai sietve az etető-vályuhoz, vagy pedig attól 

*) Ezen kísérlet . eredménye ,is mutatja, hogy 
egyes alföldi talajok mennyire mészszegények s meny-
nyire meghálálják a mésztrágyát. Gipszalkalmazásnak 
ily esetekben nincs czélja, erre csak'égetett mész, 
vagy mésziszap való, az égetett mészből elegendő kat.. 
holdankint 10 q, de mésziszapból • jóval több kell 

a hatás tartós leend, csakhogy a mésztrágyázást 
a közvetlen trágyafélék is kövessék,— de. nem a mész-
trágyázás évében — különben kizsaroljuk a földet. 

Rovatvezető. 

hamar eltávoznak és félreállnak vagy pedig 
fekvőhelyükre mennek. Különben a beteg álla-
tok a falkától elmaradnak, az ólban, az alomba 
vagy az ól-egy sarkába rejtőznek, többnyire 
mozdulatlanul feküsznek, fekvésükből csak ne-
hezen kellhetők fel, zajra, fény behatására alig 
ügyelnek. 

Felkeltve nehézkesen mozognak, több-
nyire lehorgasztott fejjel egy helyben állva 
maradnak. Koronkint, különösen a bántalom 
hosszabb fennállása esetén, remegés is észlel-
hető. Emellett rossz étvágy ajjagy teljes ét-
vágytalanság is van jelen, a szomjúság azon-
ban, mint a legtöbb lázas megbetegedésnél, 
ugy itt is, fokozott. A szem kötőhártyái élénk 
pirosak, duzzadtak, a szemből vizenyős vagy 
nyálkás, később genyes váladék ürül. A bélsár 
kezdetben késedélmesen ürül, ekkor tömöttebb, 
száraz összeállásu és sötétebb színű ; de ké-
sőbb, már 1—2 nap múlva, hasmenés lép fel, 
a bélsár gyakrabban ürül, híg, igen bűzös, 
világos sárga, vagy ha már vér keverődótt 
hozzá, vörhenyes szinü. Ugyanekkor az állat 
még inkább elerőtlenedik, rohamosan sová-
nyodik. Egyeseknél orrvérzés, másoknál vér-, 
vizelés is csatlakozik ezen tünetekhez. 

Gyakran azon helyeknek megfelelően, hol 
a bőr vékonyabb, vörös foltok, kiütések mu-
tatkoznak, főképpen a füleken, a' has alján és 
a czombok belfelületén. A bántalom hosszabb 
fennállása esetén a-végbél körül' is keletkezik 
jlyen kiütés, sőt egyesek hólyagokká alakulnak 
át, melyek tartalma el is genyed. 

A lélekző szervek ' részéről, ha észlelhe-
tők kóros tünetek, ugy ezek rendszerint az 
emésztő szervek megbetegülését követik. Kez-
detben a rövid, száraz köhögés és a még csak 
kis fokban'nehezített lélekzés jelzi a lélekző-
szeryek'bántalmazottságát; majd mindinkább 
súlyosbodnak a lélekzési nehézségek, a bete-
gek fekvőhelyükről kutyamódjára felülnek, fe-
jüket fel és előre nyújtva, tátott szájjal, szu-
szogva vagy hörögve lélekzenek. A hosszabb 
ideig tartó köhögést gyakran fuldoklási roham 
követi, a nyálkahártyák szederjes szinüekké 
lesznek, az állat lábainak szétterpesztésével is 
iparkodik a lélekzést könnyíteni. Gyakrán az 
orrból sürü nyálkás vagy genyes kifolyás ve-
hető észre, mely az orrnyilások szélére tapadó 
sárgás-barna pörkökké szárad. Erősebb köhögési 
roham hányást is vonhat maga után. A hányás 
különben enélkül is gyakran jelenlevő tünete 
a sertésvésznek. 

A betégség vége felé a hátulsó testrész 
gyengesége, majd teljes bénulása észlelhető s 
végül a nagy fokban lesoványodott állatok tel-
jesen kimerülve elhullanak. Más esetekbén 
azonban a hasmenés, a lélekzési nehézségek 
fokozatosan enyhülnek, az étvágy javul, a be-
legek élénkebbekké válnak és kigyógyulnak. 
A betegség az u, n. heveny esetekben 1—2 
napig tart, máskor a félheveny esetekben 5—8 
napra elhúzódik; ezekkel szemben vannak ese-
tek, — ezek az idült esetek — melyekben 
hetekig, sőt kivételesen hónapókig is betegek 
a sertések. A betegség lefolyása a szervezet 
hajlamosságán kivül a felvett ragályanyag élet-
képességétől, fertőző erejétől és ennek mennyi-
ségétől függ." Zimmermann Ágoston. 

IRODALOM. 

Gazdasági kis biblia. A mai szőlőmive-
lés, borászat, növénytermelés, állattenyésztés, 
tejkezelés, gyümölcs- és konyhakertészet stb. 
gyakorlati kézikönyve. Irta , Kecskeméthy Géza 
kir. szőlőszeti és borászati' felügyelő. Pápán. 
1898. Ára 2 korona. 

Szerzőnek ugylátszik nincs tiszta fogalma 
arról, hogy mi az a „kézikönyv"< különben 
meghagyta volna a „Gazdasági kis biblia" 
czimet magában, mely czim a könyv tartálmá-
nak teljesen megfelel, mert meg van benne 
kivonatos alakban mindaz, a mit a nagy gazda-

sági bibliák .tartalmaznak. De kézikönyvnek 
ez a mű sehogy sem tekinthető, mert sem á 
gyakorló, sem a tanuló gazdának nem nyújt 
útbaigazítást, hogy akár a növénytermelés, 
akár az állattenyésztés terén vagy gazdasága 
berendezésénél és kezelésénél miként járjon 
el. Az egész könyv száraz rövid felsorolása 
legnagyobbrészt közi'smeretü tényeknek minden 
kritika, minden megökolás nélkül, szóval 
több gazdasági ^önyv hézagos extraktuma, 
mely az okszerű gazdálkodás elveivel megis-
merkedni kívánó gazdát-nem elégítheti ki. A 
könyv tartalma általán véve helyes, habár ez 
ellen is sok kifogás emelhető, csakhogy a tár-
gyalás modora oly élvont, hogy az a czél-
nak nem felelhet meg. 

Rossz benyomást tesz már az "is,. hogy 
szerző könyvét á mezőgazdasági káros álla-
tokkal kezdi meg, melyeket redszeresen fel-
sorol. 

Az ellenök való védekezésről szólva pedig 
röviden felsorolja a védekezési módokat, anél-
kül azonban, hogy megmondaná, mely szert 
mi módon és mely káros állat ellen kell al-
kalmazni. 

A „Növénytani tudnivalók" ez. részben 
azt olvassuk pl. (16. lapon), „hogy a mag a 
talajba jutva, szülőihez hasonló uj növénynyé 
fejlődik, miáltal, a fajták fenmaradása bizto-
sítva lesz. 

Szerzőnek tudnia kellene, hogy a mag 
csak a faj fentartását biztosítja. A növekedést 
pedig ekképpen jellemzi: „Különleges és .át-
öröklődő szabályossággal történik. Először durva 
vázlat áll elő, majd a kinagyolt tagok meg-
nyúlnak, végre szövetei kiépülnek. Befolyásolják 
a növekedést: a hő, táplálék, nedvesség, nap-
fény, nyomás, húzás, érintés, megtermékenyítés 
és a sebzés"' (10. 1.) Az ugarról pedig (36. 1.) 
azt mondja: ,Czélja: pihentetés, gyomirtás és 
tápgazdagitás. Van felceté és zöld. ugar.'Lehet 
rendszeres és időnkénti. Kellő trágya mellett . 
kapásnövényekkel pótolható,' de éz csak mqpíts 
árak mellett fizeti ki magát. Homoktalajokat 
parlagolni kell." 

Ezek az idézetek égészen hívén jellemzik 
a szerző tárgyalási modorát s bárhol ütjük .fél. 
a könyvet, mindenütt ily aforisztikus tételekkel 
találkozunk, melyek senkit sem elégíthetnék kí. 

Terünk nem engedi, hogy e miivel rész-
letesebben foglalkozunk, de aki azt elolvassa, 
velünk bizonyára egy véleményen lesz,- azon 
t. i., hogy ez a biblia nem a magyar gazdának 
való. Szivesebben láttuk volna, ha a szorgal-
mas és tág ismeretkörrel rendelkező'szerző 
inkább kevesebbet markolt volna, de ezt aztán 
élvezetesebb alakban tálalta volna föl. Nem 
kivonat, hanem egészséges táplálék az, amire 
a szellemiek terén is főképpen szükség van. 

—h. —d. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 
Németország. A mezőgazdasági tanács s 

a ezukorgyártás. A mezőgazdasági" tanács, tőle 
telhetőleg akar segíteni a ezukorgyárosok sor-
sán. • Egyik utóbb megtartott ülésében azon 
határozatának adott kifejezést, hogy a nép 
tömegében azon nézetnek kell tért hódítani, 
miszerint a ezukor nem fényűzési, hanem 
élelmiczikk, mely lápértékénél, fogva hivatva 
van. szerény viszonyok között élő ember asztalá-
nál is szerepelni. Rendes napi fogyasztását ott 
azonban csak ákkor találhatja meg, ha a 
ránehezedő fogyasztási adók törlése"után olcsóbbá 
fog tétetni a ezukor. 

A tanács véleménye szerint: 1. Elő kell 
segíteni a gyümölcskonzervek készítését, me-
lyekben sok ezukor talál fogyasztásra. 2. A 
ezukorgyártásnál'melléktermény gyanánt nyert 
anyagoknak, az állatokkal történő feletetésének 
ismeretét kell fejleszteni, mely kísérletek már 
eddig is szépen sikerültek. 3. Az állatok takar-
mányozásánál a melasse etetését szélesebb 
körben kell tanácsolni, 
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Az exportra kerülő_minden alakú czukor-
nak vasúti szállítási tarifáját lejebb kell szállí-
tani. A szállítási dijat általában redukálni 
kellene a czukorrépa a gyártási melléktermények, 
vagy a gyártásra használt tüzelő anyag szállí-
tásnál, főleg a márczius s augusztus havi idő-
közök alatt. Azonfelül a czukorrépatermelés 
vidékein a viczinális vasutak kiépítését kellene 
sürgetni, melyek a gyors szállítást közvetítenék. 

A mezőgazdasági tanács külön fejezetben 
ismétli már előzőleg megszavazott határozatát: 

Töröltessék a czukor kiviteli prémiuma, 
de csak azon feltétel mellett, ha a külföldi 
államok is törlik a direkt s indirekt prémiumokat. 
Szállitassék lejjebb a czukor fogyasztási adója 
a kiviteli prémiumok megszüntetése kárpót-
lásául. A német gazdatanács a czukorkérdés 
megoldásánál tehát helyesen nemcsak a gyárosok ' 
érdekeit tartja szem előtt, hanem a fogyasztókét 
és termelökét is, akikre nézve tulajdonképpen a 
dolog első sorban tartozik. 

A bajor lótenyésztés emelése. A bajor 
nagyherczegségi belügyminisztérium a kerü-
leti hivatalokat rendeletileg értesítette, hogy a 
lótenyésztő gazdáknak évi 45 márkányi legelő-: 
pénzt fizet minden legelőrejáró csikó után. 
Az állami támogatásnak következők a rövidre 
foglalt pontjai. 1. Állami szubvencziót az állam 
azért ad, hogy a lótenyésztő gazdáknak 
a legelődij lefizetésében segélyére legyen. 
A legelődij darabonkint 45 márkában álla-
pittatik meg. 2. Csak oly csikók után nyuj-
tatik az államsegély, melyek badeni honpolgár 
tulajdonát képezik, államilag szubvenczionált • 
csődörtöl s oly anyától lettek, mely valamely 
lótenyésztőszövetkezet törzskönyvébe be van je-
gyezve. 3. A legelő jókarba tartassék, főleg; 
gazdagon trágyáztassék. Szakszerű kezelésére 
gond fordíttassák. 4. Minden év márczius 1-éig 
a belügyminiszternek jelentés teendő, hogy a 
tenyésztő hány legelődijra tart számot ? 5. 
Minden év november 1-éig a belügyminiszter-
nek bejelentendő, hogy a legeltetésre hány darab 
csikó, minő eredménynyel lelt eresztve. A je-
lentésbe részleteztessék a fajta, kor, szárma-
zék s a legelő minősége. Kétségtelen, hogy a 
mi kistenyésztőink is szívesen fogadnának 
csikólegelőtaksát, melylyel lovaikat okszerűbb 
módon volnának képesek felnevelni. 

Franciaország. A „Warrant" termény-
záloghitel-törvénynek szövege. A sokat emlege-
tett „ Warrant11 törvénynek szövegét hozzák ez-
időszerint a franczia lapok: közöljük azt kivo-' 
natosan, mert az eddigi sok toldozás-foltozás 
után a törvény lényegéről bajos volt tiszta .ké-
pet alkotni. Pedig tagadhatlan, hogy az a mi 
gazdáinkat is közelről érdekli. Lássuk tehát: 

1. A gazda mezőgazdasági vagy ipari 
terménye után — melyeket birtokán tart meg, 
kölcsönt vehet fel, „warrant"-olhatja azt. 

A warrant-kölcsönnel terhelt gazdasági 
termékek mindaddig a kölcsönadó zálogának 
tekintetnek, mig a kölcsön összege vissza nem 
téritettik. A gazda felelős a gondjaira s őrize-
tére bizott áru épen tartásáról. 

2. Ha a gazda a müvelés alatt álló föld-
birtoknak nem tulajdonosa, hanem bérlője, a 
warrant-kölcsön kötésé előtt elsősorban a 
birtok tulajdonosát tartozik értesíteni a kölcsön 
természete felől. 

Az értesítés hivatalos uton kézbesittetik 
a tulajdonosnak, s ugyanígy bírósági közeg 
látamozással ellátva, ajánlott levél alakjában 
téríttetik vissza a gazdának. Ha a bérlő bér-
hátralékban van, abban az eselben a tulajdonos 
12 napon belül, óvást emelhet a warrant-köl-
csön kötése ellen, ugyancsak a fentebbi hiva-
talos uton eljárva." 

3. Kölcsönkötés esetében a bírósági al-
kalmazott az e czélra szolgáló regiszter két lap-
ján feljegyzi a kölcsönösszeg magasságát s 
jegyzéket vesz fel a warrant-kölcsön tárgyairól, 
melyben azok ériéke természete, s mennyisége 
pontosan fel legyen tüntetve. 

Abban az esetben, ha a kölcsöntnyujtó 
üera a birtok tulajdonosa, a hatósági közeg 

a tulajdonoshoz menesztett értesítés napját, 
valamint azt is bejegyezi, hogy a birtokos ré-
széről a 12-ik napig — a kölcsön körtése nem 
lett ellenézve. A registernek letépett szelvénye 
(lapja, a „warrant"), mely a kölcsönt kereső 
gazdának adatik, az jogosítja fel warrant-köl- • 
csön kötésére. 

4. A warrantban jelezve legyen az, vájjon 
a warrantkölcsön tárgyai biztosítva vannak-e,; 

ha igen, jeleztessék a biztosító társaság czime. 
A kölcsöntnyujtó bekövetkezett baleset-

nél a biztosító összeggel kárpótoltatik. 
5. A bíróság minden kölcsönadónak a 

kölcsönző többi tartozásáról jegyzéket ad át 
az utóbbi engedelmével, vagy bizonylatot, 
hogy másfelé nem tartozik. 

6. Ha a kölcsönző visszafizeti tartozását, 
ezt a hatósági közeg utján konstatálhatja, mely 
tény a regiszter illető, a hivatalban maradt 
lapján jegyeztetik s arról a kölcsönző vevény-
nyel nyugtáztatik. 

7. Kölcsönző a lejárat előtt is visszafizet-
heti a warrant által biztosított adósságot. 

Ha a kölcsönadó ezen ajánlatot vissza-
utasítaná, kölcsönzőnek jogában áll az össze-
get bírói letétbe helyezni s a „warrant4-olt 
tárgyat a birtokában levő birói nyugtával old-
hatja fel a zálog terhe alól. 

Ha a kölcsönző- lejárat előtt törleszti 
adósságát, a lejáratig kötelező kamat fizetése 
alól — 10 napi határidő kivételével — fél van 
mentve. 

A nyilvános {takarékpénztárak a warrarit-
lapot kereskedelmi ^ték gyanánt fogadhat-

j á k el. 
9. A warrant leszámitolója a leszámítolás-

ról ajánlott levélben azonnal értesíteni tartozik 
a hatóságot. 

10. Ha az aflós kikötött időre kötelezettsé-
gének eleget nem tesz, ajánlott levében a 
kölcsönadó által erre figyelmeztetve lesz s ha 
8 nap lefolyása után sem fizet, bírósági végre-
hajtó utján a 617. §-ban körülirt módon a 
zálogtárgyak nyilvános árverését tarthatja meg. 

11. A kölcsönadó az eladásból befolyt 
összegből kárpótoltatik anélkül, hogy más tar-
tozások czimén abból levonás tétetnék, kivéve 
az állami adó s az árverés költségeit. 

12. Ha a warrant-kölcsönadó az árverést 
nem a lejáratot, illetve a figyelmeztetést kö-
vető hónapban eszközölteti, ugy a többi köl-
csönzővel szembe elsőbbségi jogát veszti. 

13. Az a gazda, kire rábizonyul, hogy 
hitelezője kárára eltulajdonította, tékozolta, 
vagy megrongálta a gondjaira bizott zálog-
tárgyat, mint íranös a büntető törvénykönyv 
406—408-ik §. értelmében fog sújtatni. 

14. Bármely pörös kérdés eldöntése, 
mely a törvény értelmezésénél felmerülhet — 
a polgári járásbíróság elé tartozik. 

15. A hatósági hivatalnok díjazását, költ-
ségeinek fedezését prefektusi dekrétum irja 
elő. Az lesz hivatva a törvény életbeléptetésé-
nél útbaigazításul szolgálni. 

16. A warrant-ügyben írott levelek portó-
mentesek s csak a warrant-lap terheltetik 5 
czenlimes bélyeggel. A bejegyzés csakis óvás 
esetében terheltetik 50 czent.-nyi bélyeggel. 

A mezőgazdasági kölcsönös biztosítás 
állami támogatása. A földmivelési miniszter 
a prefektusokhoz körlevelet intézett a köl-
csönös biztosítás fejlesztése és ápolása 
ügyében. Tudjuk, hogy az e tárgybeli törvény-
javaslat sok vita tárgyát képezte az idei kép-
viselőházi ülések alkalmával. Végre is a kamara 
berekesztése történt meg, anélkül, hogy a kér-
dést -törvény alakjában oldhatták volna meg. 
A. kormány azonban keresett s talált módot, 
ideiglenes megoldásra, még pedig ugy, hogy a 
földmivelési miniszter budgetjébe az 1898. évi 
modifikáczió gyanánt felvetette a kölcsönös biz-
tosító-társulatok szubenczióját a 38. pont alap-
jából, mely eddig kizárólag a véletlen elemi 
csapások vagy balesetek által sújtottak felse-
gél^ezésére volt fordítva. Most a prefektusok-
hoz intézett körlevélben magyarázat nyujtatik, 

mily természetű esetekben nyújtanék anyagi 
segély az arra szoruló gazdáknak, illetve a 
kölcsönös biztosító-szövetkezeteknek. 

Francziaország, A gabona beviteli vámjá-
nak időleges megszüntetése. A mezőgazdaság 
felső tanácsának állandó . bizottsága bele-
egyezett a gabona vámjának egész, julius 1-éig 
történő felfüggesztésébe s ezt Faure elnök 
már alá is irta. A hir meglepetést szült 
mindenfelé, mert még .élénk emlékezetben 
van Meline miniszternek az a levele, melyet 
a Bouche-de-Bhöne-i gazdasági tanács elnö-
kéhez intézett, ki hivatkozva a gabonaárak 
magas voltára, kerülete nevében kérelmezte a 
gabona vámjának törlését vagy időleges fel-
függesztését., A levél elején az állott, hogy 
azóta, hogy Amerika s Spanyolország között 
kitörött a háború ,a magas gabonaárak dol-
gában teljesen megváltozott a helyzet. 

. „A gabona —úgymond Meline —semleges hajókon 
átjöhet hozzánk direkt Amerikából avagy Canada utján. 
Egyébiránt Francziaország ez időszerint gabonakész-
let dolgában jobban áll, mint Európa bármely más 
állama, mert ugy" az elevátorokban, mint a gazdák 
birtokában még jelentékeny mennyiségű gabonakész-
let van összehalmozva, melynek mennyiségét bátran 
2.522,000 métermázsára tehetem. Körülbelül 2 millió 
q. meg útban van, ez időszerint Francziaország felé. 
Hivatalos szakközegeim utján állapítottam meg, hogy a 
mezőgazdaság maga 4 millió m. m.-val rendelkezik. 
A piaczra adhatunk tehát ez idő ~ szerint, — még 
akkor is, ha az Egyesült-Államokból, Argentínából, 
Ausztráliából,'vagy Indiából egy szemet sem kapnának — 
8.íj22,000 m. m.-ra lehető készletet." 

A levél további folyamában, azt mondja 
a miniszter, hogy nagy hibát követne el a 
kormány, ha ily nevezetes kérdésben elhirte-
lenkedné a dolgát. Nem engedhet oly presz-
sziónak, mely esetleg a spekulánsok vizére 
hajthatná a vizet s azt eredményezné, hogy 
a gabonát mégjobban drágítaná a nélkül, 
hogy abból a fogyasztónak vagy gazdának 
egy gaíasnyi haszna lenne. S ennek daczára; 
felfüggesztették a gabonabehozatal vámját ! 
Tették pedig azért, mert ugyancsak Meline 
egy hét után arra a meggyőződésre jött, hogy 
a belföldi, készlet bármily jelentékeny is, még-
sem elég arra nézve, hogy vele a jövő ara-
tást bevárni lehessen, ezért külföldről kell a _ 
készletet beszerezni. Francziaország különben 
is beviteli ország és igy a gabonavám felfüg-
gesztésétől az árak csökkenését és a drágaság 
enyhítését remélheti. Ámde azért az éveken 
át sújtott mezőgazdaságot sem áldozza föl, 
mert a gabonavámok julius 1-én ismét életbe-
lépnek a franczia gabona megvédelmezésére. 

Olaszország. A katonaság gazdasági tan-
folyama. A nápolyi herczeg, a X-ik gyalog-
ezred parancsnoka, az olasz . trónörökös a 
mezőgazdasági ügyek iránti érdeklődésének 
fényes tanújelét adja, mire egyébbiránt az 
ország züllésnek indult mezőgazdasága ugyan-
csak rá is van utalva. Az ő rendeletére tör-
tént, hogy Zambrano, a mezőgazdaság tanára 
igazgatása alatt azon katonák részére, kik a 
szolgálatból történő kilépésük után a mező-
gazdaság müvelésével fognak foglalkozni, 
vasárnaponként gazdasági tanfolyamot nyitot-
tak. Az előadások már ez idő szerint 8 ka-
szárnyában vannak szervezve s közel 8000 
ember látogatja azokat rendesen. Tekintve, 
hogy az olasz mezőgazdaság oly igen elha-
nyagolt szakoktatással bir; az olaszok azon 
óhajokat nyilvánítják, bárcsak kilerjesztetnék 
az oktatás ezen módja az egész hadseregre. 
Érdekes megemlíteni, hogy a katonák 
gazdasági szakoktatása a belga hadseregben 
már .1890 óta van folyamatban s ott dicsére-
tes eredményeket tud felmutatni. A nápolyi 
herczeg enemü kísérletét az 1897-ik évben 
kezdte meg az I. gyalogezreddel, most ugy 
látszik nagy arányban akarja az olasz had-
seregben a" gazdaképzést kiterjeszteni. 
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Kérdések. 
224> kérdés. Egy, ez év őszén lejárandó 

haszonbérelt birtokra vonatkozó szerződésben; 
tartozik á bérlő a birtokot tulajdonosnak „an-
nak idején" 1/;i-ad részben mint fekete ugart 
szántásra rendelkezésre boesájtani, tehát a 
tulajdonos ugarolni szándékozik ; a kérdés tehát 
az volna, hogy ez a tág értelmű, kifejezés 
„annak idején" mikor van, május vagy junius 
hó melyik felében? oly értelmezésben, hogy a 
bérlő az ugar legeltetésétől el ne essék, más-
részt pedig a tulajdonosnak se legyen kára az 
esetleg későn végbemenő ugarlás folytán. 

Kalotsa. L. Á. 
225. kérdés. 1. Több hizott és suly sze-

rint eladott állattal, külön eladtam 7 drb so-
vány mustraökröt, olcsóbb átlagárban. Vevő az 
állatokat Bécsbe szállította és állítása szerint 
az utóbbiakból ott két drbot általános vízkör 
miatt elkoboztak. Vevő két ökör elkobzásáról 
bizonyítványt mutat ugyan fel, de anélkül, 
hogy az azonosságot határozottan bizonyítaná. 

2. Egy másik vevő átvett tőlem 16 db 
hizott ökröt, azokat megbízottja által a vasúti 
állomáson berakatta. E küldeményből a Bécs 
városi állatorvosi hivatal bizonylata szerint egy 
darab dögölve érkezett meg. A bonczjegyző-
könyv „Lungen-Ödem"-et állapit meg. 

Tartozom-e az elkobzott, illetőleg elhulott 
.ökrök árát vevőnek megtéríteni? H. A. 

226. kérdés. 22 db. éves tarka bikát he-
réitettem ki, kiherélés után egy hétre 6 kivé-
telével mind megbetegedett, a petezacskók 
igen meg vannak dagadva s belőlük nyomás 
után sárga geny folyik. Mi ennek az oka s 
mivel gyógyítható? Szabad-e kihajtani a le-
gelőre ? 

Péterfalva. H. D. 
227. kérdés. Egy különben igen jó szár-

mazású és ennélfogva költségesebb gyógyke-
zelést is megérdemlő csikóm mindkét oldalt 
erősen kifejlődött nyultetemmel született; gyó-
gyitható-e a most még csak néhány napos 
csikónak ezen csonthibája ós mikor kellene a 
-gyógykezelést megkezdeni ? B. P. 

228. kérdés. Szives felvilágosítást kérek 
a t. gazdatársaktól, hogy van-e valami hatás 
a földmivelési miniszter által kibocsájtott ser-
tésvész elleni szérum beojtásánál, különösen 
olyan helyen, ahol a járvány uralkodott, ész-
leltek-e valami eredményt? 

Mi ezelőtt 3 hónappal béojtottuk ugyan 
az összes egyéven felüli sertéseinket, azonban 
itt járvány nem lévén, pozitív eredményt nem 
konstatálhattunk. Azon esetben, ha ezen 
szérum jónak bizonyult, ugy ismételten ojtani j 
fogunk. 

Pénz avagy díjmentesen kapjuk-e' továbbra 
is a szérumot? K. S. 

229. kérdés. Miben nyilvánul a szarvas-
marha szájüregében előforduló úgynevezett 
csikbaj; mi az oka, hogyan lehet orvosolni? 

A nyugati fajtájú szarvasmarhánál elő-
forduló tüdővészes állapotnak mi a tünete, 
tanácsos-e egyedeket Csehországból importálni ? 

Kujed. B. M. 
230. kérdés. Hasított, esetleg gömbölyű 

szőlőkaró termelésére létesítendő ákáczültet-
vénynél mennyi a legmegfelelőbb sortáv és 
mennyi mag számítandó 1 m. hosszú sorra? 
Az ültetvény hogyan kezelendő? 

Öttevény. F. T. 
231. kérdés. Egy épülő viczinálisvasut 

munkálatai következtében, bőrgazdaságomban 
mint bérlő kárt szenvedek: t. í. egy 10 holdas 
táblán a vasút keresztül fog menni, mely tábla 
árpával van elvetve; ezen táblán télen át az 
anyagszállítás folyton eszközöltetett, tehát egy 
dülőutszerü csapást csináltak a fuvarosok, 
most tavaszszal ezen ut kivételével, a táblát 

elvetettem árpával (magárpa) egy hét múlva 
azonban már a földmunkával, a töltéssel, való-
színűleg ideérnek a jelzett árpatáblához: kér-
dem, hogy egy kat. hold után (mert körülbelül 
ennyit vesz el a vasút az árpatáblából) mint 
bérlő minő kárpótlást követelhetek? 

1. Kétszeri szántásért, 2. boronálásért, 
3. fogasolásért, 4. kétszeri vetésért, mit számit-
hatok részletezve egy kat. hold után, továbbá 
jogomban áll-e egy kat. hold terméskáromat 
követelni? vagy csak az egy kat. holdba be-
vetett vetőmag megtérítésére van-e kilátásom ? 

Miután ezen táblát a vasút átmetszi, mi-
nek következtében csucskák lesznek, jogában 
áll-e a tulajdonosnak gazdálkodási nehézség 
czimén a vállalkozóktól a kisajátítási összegen 
felül is követelni? 

Továbbá a fenti oknál fogva ugyancsak 
gazdálkodási nehézség czimén jogomban áll-e 
nekem mint bérlőnek a tulajdonostól bérleen-
gedést követelni? és mennyit? N. B. 

232. sz. kérdés. l .A „Köztelek'' 36. szá-
mában „A kén és kénessav a pinczegazdaság-
ban" czikk alaposan elijeszt a kén használa-
tától, de gyakorlati értéke csak akkor volna, 
ha azt is megírta volna a czikkiró, mivel he-
lyettesítsük tehát? 

Az üres-hordó a pinczén kivül könnyen 
szétszárad, a pinczében üresen, kénezetlenül, 
könnyen dohot kaphat. 

Hogyan tartsuk hát el üres hordóinkat, 
ha nem kénezzük? 

2. Mely borászati ős pinczészeti munká-
ból lehetne a leggyakorlatibb ismereteket sze-
rezni ez irányban s általán az okszerű bor-
kezelésről? 

Palást. I. I. 

Feleletek. 
Ugarolás megkezdése bérbirtokon. (Fe-

lelet a 224. számú kérdésre.) Az ugarolás vagy 
első ugarszántás ideje hazánkban az éghajlati 
viszonyok szerint különböző időkre esik, még 
pedig szelídebb éghajlat alatt már május hó 
közepén kezdik az ugarolást, zordabb éghajlat 
alatt csak junius elején. Hogy bizonyos gazda-
ságban az ugarolást mikor kezdjük meg, fő-
képpen két körülménytől függ, egyrészt attól, 
hogy az ugarlegelő mikor válik feleslegessé 
vagyis hogy az állatok mikor ereszthetők az 
állandó legelőre, másrészt a tavaszi vetések 
befejezésétől, mert a tavaszi vetést sürgősebb 
munkának kell tekinteni, mint az ugarolást; 
mihelyt tehát a tavaszi vetések befejezést 
nyertek s az igás erő felszabadul, hozzáfogunk 
az ugaroláshoz, amely különben annál korábban 
megkezdendő, minél viszonylag nagyobb terü-
letre terjed az ugartartás. Ha a szerződésben 
pontosan kitéve nincs, hogy a bérlő az ugar-
földeket mikor tartozik a bérbeadónak rendel-
kezésére boesájtani, az illető vidéken dívó 
szokás határoz. H. A. 

Szavatosság eladott ökrökért. (Felelet a 
225. sz._ kérdésre.) 1. A nálunk érvényes jog-
gyakorlat szerint az eladó szavatossággal tar-
tozik az eladott állatnak olyan rejtett belső 
hibájáért, mely annak értókét lényegesen 
csökkenti és az eladás idején már benne volt 
az állatban. Kérdésttevő . sovány állatokat 
adott ugyan el, de vevő azokat mindenesetre 
azzal a szándékkal vette, hogy a vágóhídon 
értékesíthesse s ha kettőt közülük később el-
koboztak, akkor jogos igénye van a kártérí-
tésre, de természetesen csak az alatt a felté-
tel alatt, hogy bebizonyítja, hogy az elkob-
zott állatok tényleg a kérdésttevőtől vásárol-
tak közül valók ős hogy az elkobzás oka ré-
gibb betegség volt. Részletes hivatalos látlele-
tet kell-tehát felmutatnia, mely az illető állatok 
pontos leírását tartalmazza (ennek hiányában 
esetleg -tanukkal is igazolhatja az azonosságot). 
és azonkívül a levágás alkalmával talált kóros 
elváltozásokat is ismertesse/ Általános vizkór 
nem' jelent ugyan önálló betegséget, azonban 

mindig lassan fejlődik s ha nem répaszeletek 
etetése okozta, akkor alapját rendszerint régi, 
hónapok óta fennálló szervi baj szokta képezni. 
A jelen esetben tehát az azonosság kérdésének 
tisztázása a fődolog; ha az azonosság meg 
van állapítva, akkor az eladó nem térhet ki a 
szavatosság kötelezettsége alól. 

2. A „tüdővizenyő" kifejlődhetik valamely 
régi baj következtében, de létrejöhet egészséges 
állatban is a lélekzést és a vérkeringést aka-
dályozó külső befolyások következtében, pl. a 
vasúti kocsiban való szállítás közben. Ha a 
vevő a feladó állomáson a kocsiba rakás előtt 
vette át az állatokat és ő maga rakatta be, 
akkor csak abban az esetben lehet kártérítésre 
igénye, ha beigazolja, hogy az illető állat már 
a korábbi időből olyan belső szervi bajban 
szenvedett, mely könnyen vezethet tüdővizenyő 
kifejlődésére. Ha „tüdővizenyőnél" egyebet netn 
bizonyíthat, akkor ez nem állapítja meg a kár-
térítési kötelezettséget, mert az már óra alatt 
is kifejlődhetik az állatban. Igaz ugyan, hogy 
az olyan állatra nézve, mely az eladástól szá-
mított 24 órán belül hullott el (éjjeli kár), az 
osztrák polgári törvénykönyv értelmében fenn-
áll az a jogi vélelem, hogy az illető állat az 
eladáskor már beteg volt, de még ekkor is jogá-
ban áll az eladónak bizonyítani, hogy az állat az 
eladás idejében egészséges volt és csak az eladás 
után közbejött külső ok idézte elő a halálos 
bajt. Ha a bonczolás más szervi bajt nem ál-
lapított meg, akkor már maga az a tény, hogy 
az állat a vasúti állomásra lábon ment ős a 
berakás előtt nem mutatott semmi kóros tüne-
tet, a mellett szól, hogy a tüdővizenyő heveny 
volt, illetőleg csak a szállítás közben keletke-
zett. Meg nem felelő berakás (pl. tulzsufolás) 
eseten a szállító yasut felelőssége is esetleg 
szóba jöhet. —y.— 

Bikák herélése. (Felelet a 226. sz. kér-
désre.) Bikák herezacskója a herélés követ-
keztében akkor dagad meg, ha a herélés 
alkalmával vagy rövid idővel utána a sebben 
fertőzés jött létre, nemkülönben fertőzés 
következménye a seb genyedése, valamint a 
herélt állatok bágyadtsága, illetve rosszul 
léte is. 

Az a körülmény, hogy a herezacskó 
nyomogatására abból geny ürül, arra mutat, 
hogy a hérőlés czéljából ejtett seb vagy 
kicsiny vagy nincsen a herezacskó alapján s 
ennélfogva abból a geny nem is ürülhet ki, 
hanem a sebben pang. 

A gyógyításnak feladatát az képezi, 
hogy a sebből a váladék súlyánál fogva 
kiürülhessen, tehát azt a megfelelő irányban 
késsel tágítani kell, továbbá a sebet, főleg 
annak alapját, valamely fertőtelenitő folya-
dékkal, pl. 3g/o-os kreolin-oldattal naponta 
egyszer, bő genyedés esetén kétszer kiöblíteni, 
a mihez leginkább alkalmas az irrigatorral 
való csurgatás. Ha a genyedés ilyen kezelés 
mellett megszűnt, akkor csakhamar apad a 
daganat, valamint elmúlik a lázzal járó 
bágyadtság is. 

A herélt bikákat mindaddig legelőre 
hajtani, mig sebeik kezelést igényelnek, nem 
ajánlatos, hanem jobb, ha azok az istállóban 
tiszta szalmán állanak, a hol a sebek tiszto-
gatása pontosan végrehajtható. 

Dr. P. B. 
Csikó nyulteteme. (Felelet a 227. sz. 

kérdésre.) Ny ültetem, alatt általánosságban a 
csánk hátulsó felületén előforduló mindennemű 
dudort szokás érteni, melynek következtében a 
sarokcsonttól lefelé haladó egyenes vonal 
kifelé (hátra) görbületet képez. A szószoros 
értelmében-azonban nyultetemnek csak azon 
dudor tekinthető, mely a csánk hátulsó hosszú 
szalagának lobos megbetegedése következtében 
áll elő. 

A nyultetemnek ezen alakja az állattal 
veleszületett alig lehet, mert ez minden-
kor^ az ízület működése következtében fej-

S lődik' ki. Valószínű, hogy a szóban forgó eset-
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ben a dudor a külső kapocscsont : erősebb 
fejlődöttsőge folytán látszik nyultetemnek, mely 
esetben a szépségi hiba az állat fejlődésével 
és izületének növekedésével mindinkább el-
enyészik. I)r. P. B. 

Szérumojtások sertésvész ellen. {Fele-
let a 228. kérdésre.) E lapok hasábjain ismé-
telten szó volt a szérumojtások mibenlétéről 
és értékéről, ez alkalommal tehát csak a kö-
vetkezők ismétlésére szorítkozunk : 

A vérsavó akkor hatásos, ha a sertés, 
melyből vétetett, a sertéspestisben súlyosab-
ban beteg volt és rövid idő előtt esett a be-
tegségen keresztül ; minthogy pedig ezek a 
feltételek esetenként külömböző fokban vannak 
meg, azért e hatásosság tekintetébén is mu-
tatkoznak külömbségek.. 

Az eddigi eredmények nagy általános-
ságban kedvezők s nevezetesen elég jelenté-
keny számmal vannak már esetek, mélyekben 
határozottan a járvány fellépése után alkal-
mazott ojtásnak kellett a járványnak azonnali 
megszűnését tulajdonítani. Az emiitett oknál 
fogva természetesen nem iehett teljes ha-
tározottsággal megmondani, vájjon bizonyos 
anyaggal való védőojtás fog-e használni 
vagy nem. Megnyugtató mindenesetre ebben 
a tekintetben az, hogy a vérsavó előállítá-
sához most már mindig csak olyan serté-
seket használnak fel, melyek csak egé-
szen rövid idő előtt épültek fel a betegségből 
és melyek sertéspestisben való megbetegedését 
a bonczolás.is igazolta. Ismételten utaltunk 
egyébiránt arra is, hogy a vérsavóval létesíthető 
immunitás rövid tartama miatt csakis akkor 
ajánlátós ojtani, ha a falka már a fertőzés 
veszélyének van kitéve vagy ha már gyanús 
megbetegedések mutatkozni kezdenek. Teljesen 
járványmentes vidéken a védőojtás* czéltalan. 

Az ojtóa,nyagot ezidőszerint díjtalanul 
szolgáltatják ki ós valószínűleg ez lesz jövő-
ben is a gyakorlat. , —y. - • 

Tiidőlob — gümőkór. {Félelet 229. sz. 
kérdésre.) Nem tudjuk, hogy a „csikbaj" népies. 
elnevezés minő betegségre vonatkozik s azért 
csak a kóros tünetek leírása alapján mondhat-
nánk esetleg véleményt a baj orvoslásáról. 

A második kérdésre sem adhatunk hatá-
rozott véleményt, mert „tüdővész" alatt épp 
ugy. értik a ragadós tüdőlobot, mint a gümő-
kórt. Egyéhként sem bocsátkozhatnánk a tőr 
szűke miatt ezen a helyen .bármelyik betegség 
tüneteinek részletes vázolásába, hanem ebben 
a tekintetben a tankönyvek . leírására kell utal-
jnunk. . . . 

A ragadós tüdőlob Csehországban már 
•bössza idő óta hivatalosan teljesen megszűnt-
nek van nyilvánítva. Minthogy azonban tapasz-
talat. szerint a befejezettnek látszó irtás után 
is korqnkint egy ideig egyes szórványos ese-
tek jelentkezni szoktak, a beszerzés körül 
Óvatos, körültekintő.eljárás ajánlatos. 

A gümőkór ugy, mint mindenütt, kétség-
kívül Gsehországban is gyakori a nyugati 
szarvásmarhák között. Ez a betegség habár 
.lassabban terjed is, nem kevésbbé. veszedel-
mes, mint a ragadós tüdőlob. s azért nagyon 
tanácsos csakis olyan uj állatokat szerezni be, 
melyek a szabályszerűen megejtett tuberkulin-
próba alkalmával gümőkórtól menteseknek bi-
zonyultak be. 

Akáczültetvény szőlőkaró termelése czél-
jáaól. (Félelet a 230. számú kérdésre.) Karó 
nyerése czéljából különféle ákáczültetvényeket: 

létesítenek. Igy pl. nagyobb gazdaságokban, 
vagy szőlőkben a terület szélére ültetnek hár-
mas kötésbe három sor ákáczcsemetét és pedig 
a sor- és tőtávolságot 100—120 centiméterben 
állapítva meg. Ezek a szélfogó és vődőültetvé-
nyek akképp kezeltetnek, hogy a csemeték ül-
tetéskor 25—30 cm.-re metszetvén" le, az elő-
törő . hajtásokat az első évben nőni engedik; 
a második évben a csenevész hajtásokat egész 

.rövidre metszik, mire erőteljes, egyenes hajtá-
_sok törnek elő, amelyek ha sűrűen állnának, 

kissé kiritkittatnak. Midőn aztán 2—3 év után 
a rendes karóvastagságot elérték, minden év-
ben lebotolnak egy sort, a másik kettő bántat-
lanul hagyatván. Igy minden évben nyerhető 
bizonyos mennyiségű karó ős a védősövény sem 
gyengül. Mivel azonban tudvalevőleg, az ákácz sok 
gyökeret fejleszt, amelytől a sövényt környező te-
rület alig tartható tisztán, ennélfogva czélszerübb 
ha félben hagyott homoki, vagy murva-bányák; 
szóval, máskép jobban alig értékesíthető terü-
letek használtatnak fel karótermelésre. Itt 
már lehet a terület elegyengetése után, a 
magot állandó helyére vetni, mely czélból 1'5 
m. sortávolságba vettetnek a magvak ős egy 
év után annyira kiritkittatnak hogy egy-egy 
növény 1 m. távolságra álljon a másiktól. Itt 
is azonban czélszerübb a magvakat iskolába 
vetni és egy év után kiültetni. Meg kell je-
gyeznem, hogy- 1 kgr. magban, átlag 45j000 
mag.van, melynek 40—50%. csirakőpes és 
eszerint egy folyó méterre .225 mag esnék. 
Egy kat. hold csemetékkel való betelepítésre 
kerek számban 4000 csemete számitható. Ve-
tési idő május 10—20; vetés .előtt a magvak 
lefórrázandók és 24-^48 órai _ állás után — 
homokkal keverten elvetendők/ Í5-—20 napig, 
vagyis addig, mig ki ném kelnek, szorgalma-
san öntözendők. 

Mivel — tapasztalás szerint — á göm-
bölyű ákáczkarók sokkal gyorsabban elkorhad-
nak a földben, mint a hasítottak, ennélfogva 
is czélszerübb ákáczerdőket, vagy utak mellé-
kére sorfákat ültetni és minden 8—ÍO. évben 
a fákat a gyökértünél letarolni s az előtörő 
sarjakból uj fákat növelni; szóval erdőszerü-
Ieg kezelni. A. I). 

Kártalanítás vasúti kisajátításnál. (Fele-
let a 231. sz. kérdésre.) A kisajátítási törvény 
értelmében kisajátitottnak teljes kártalanításra 
van jogigénye. Gazdasági telkek kisajátításánál 
vonatkozhatik ézen kártalanítás: 

1. a puszta telekre, 
.2. a telken előforduló értéktárgyakra (épüle-

tek, ültetések, vetések stb.J. 
2>. Azon értékveszteségre, mélyet a vissza-

maradó telek a kisajátítás folytán szenved. 
A szóban'forgó esetben a kártalanításnak 

mind három neme forog fent. 
A puszta telek kisajátításáért járó összeg 

a birtokost illeti, aki. ennek fejében bérlőnek 
az egy kat. holdra eső haszonbért elengedni 
tartozik. 

Az árpavetésért teljes kártalanítás követel-
hető, ha a kisajátítás a termés letakaritása 
előtt történik s a kisajátító vállalat kisajátilottat 
ezen szándékáról nem értesítetté. 

A kártalanítás mérve a vetés állapota 
szerint állapittatik meg. Ha az árpa a virágzás 
beállta előtt kisajátittatnék, mely esetben remél-
hető termése biztosan még nem határozható 
meg, akkor a vetésre fordított összes költség 
képezi a kártalanítást^' így p. o. a fenfórgó 
esetben felszámítható: 
Kétszeri szántásért á 3 frt . ' . . . 6 frt 
Boronálás, vetés ős hóngerezésőrt . 1 „ 
100 kg. elsőrendű vetőmag . . . .. 10 „ 
Ha a föld a múlt évben megtrágyáz-

tatott, a trágyázás! költség 50°/o-a, 
vagyis a trágyázás került p. ó. 
30 frtba, ebből 'a ki nem használt 
trágyára esik . . . . . . .. . . 15 „ 

Összes kártalanítás 32 frt 
Ha pedig virágzás után történik az árpa 

kisajátítása, akkor a kártalanítás a remélhető 
termés szerint történik, levonva ennek értéké-
ből a betakarítási "költséget. A kártalanítási 
összeg ebben az esetben p. o. a következő-
képpen lenne felszámitható: 
Remélhető termés 10 q árpa á 8 frt 80 frt 

15 q szalma á 1 „ 15 „ 
Remélhető bruttójövedelem . . 95 frt 

Betakarítási költség lehet: 
Aratási költség 5 frt 
Behordás és elrakás . . . . 3 . „ 

Tűz- esetleg jég elleni biztosítás 1 frt 
Cséplés, a magtermés lÖ°/o-a . 8 „ 17 frt 

Marad összesen . . 78 frt 
Azonkívül levonandó még a bérlőnek 

megtérített haszonbér p. "o. . . . 10 „ 
Kártalanítási összeg . • . 68 frt 
A vetősért járó kártalanítás mindkőt 

esetben a bérlőt illeti. 
Ha a kisajátítás folytán az visszamaradó 

telek „gazdálkodási nehézség" czimen érték-
veszteséget szenved, ennek nagysága külön 
becslés utján állapittatik meg. Ha a telek ked-
vezőtlenebb alakja miatt az egész árpatáblára 
az a hátrány háramlik, hogy a szántási s 
egyéb, munkakölts'ég p. o. 10 frtta-l emelkedik, 
akkor birtokosnak jogigénye van. oly összegű 
kártalanításra, melynek kamatja.évi károsodást 
megtéríti; 5%-nyi kamatot föltéve, tehát 200 
forintot ténne a gazdálkodási nehézség czimen 
követelhető kártalanítás, mely a birtokost 
illeti, aki viszont bérlőnek évenként 10 frtot 
tartoznék haszonbéréből ezen a czimen engedni. 

A tényleg követelhető kártalanítás termé-
szetesen csak a helyszínén eszközölt _ becslés 
alapján állapitható meg. Henseh Árpád. 

Borok kénezése. {Felélet a 232. számú 
kérdésre.) Kérdésstteyő ur a „Köztelek" 36. 
számában a „kén és kénessav a pinczegazda-
ságban1' czimü czikkemet félreértette, ameny-
nyiben' is abban egyáltalán nem foglaltatik az, 
hogy a ként és kénessavat ne használjuk a 
pinczegazdaságban. A czikk- megírásával czé-
lom volt. felhívni a figyelmet arra, hogy a 
kén és kénessav használatával ne menjünk 
sohasem túlságba, mert ezzel nem hogy hasz-
not, hanem éppen ellenkezőleg Csak kárt 
Vallunk. Én czikkemben nem mondom azt, 
hogy ne használjunk az üres hordók eltartásá-
nál ként, sőt amint a 4 ik kikezdésből kitűnik, 
az üreg hordók bekénezéséről is szó van, de 
itt egyúttal fel vannak sorolva azon hátrányok 
is, amelyek a túlságos és hibásan végbevitt ké-
nezésböl eredhetnek. 

Az üres hordók eltartásánál csakis a. ké-
nessav az, amelylyel a hordók megpenészedését 
meggátolhatjuk, de ezeket a hordókat elsőben 
is alaposan, ki kell mosatni, azután kiszárítani 
s csak ekkor szabad mérsékelt mennyiségi? 
kénnel bekénezni, nehogy bekövetkezzék áz, 
amit czikkem tizedik kikezdősében felemlítek. 

A borkezelést legtüzetesebben tárgyalja 
"a m. kir. Természettudományi Társulat kiadá-
sában megjelent „A borászat könyye" czimü 
munka, amelyet dr. Csanády Gusztáv és dr. 
Plósz Pál irtak. Mint kitűnő kézikönyvet ajánl-
hatom A. von Babó és E. Mach „Handbuch 
des Weinbauesurid der Kellerwirtschaft" czimü 
munkáját, . - a—d. 
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HaíáídZfts. KóMeHiniji Lászfö, a -tiyítra-
völgyi gazd. egylet elnöke és Rozáry Szaniszló, 
ugyítneKen egyesület 'titkára"ámájú® ho 4-én 
meghall. A szomorú Véletlen ug'y Hozta,' hogy 
a nyitravölgyi-egyesület egy napon vofizitse el 
elnökét s. titkárját, Béke hamvaikra! 

Tejtermelő gazdák szervezke-
dése. A tejtermelő gazdák — mint azt 
élözö sKámunkb'an ^részlétesen "megírtuk 
— elhatározták, hogy a budapesti tej-, 
kereskedők kartelje ellen szervezkedni 
fognak s megalakítják a tejtermelő gazdák 
egyesületéi, amely hivatva le'end a tej-
értékésilést kézbe véve, gazdáink érdekeit 
minden vonalon rhégvédeni s előmözdi-
t'aiii: A tejtermelők egyesüleLé május -hó 
22-én d: e. i 1 órakor tartja ala&ulő köz-
gyűlését a Köptelek nagytermében. A 
szervező bizottság ,a. közgyűlési meghivó-
kat, az alapszábálytervezetet, üzletszabály-
zatot, ügyrendet stb,, már szélküldötte, 
de éz utón is felkéri az ; érdekelteket, 
hogy az alakuló .közgyűlésén lehető nagy 
számban \ résztvénni szíveskedjenek. Az 
OMGE, titkápi hivatala készségesen meg-
küldi az egyoaiilet alapszabálytervezetét 
és a többi nyomtatványokat azoknak, 
akik ezt egy levelezőlapon kérik. 

Közgyűlés. A magyar Gazdatisztek és 
Erdötisztek Országos Egyesülete s nyugdíjin-
tézete f; hó 8-án tartottá évi rendes közgyű-
lését Bujanovics Sándor elnöklete alatt. A 
közgyűlésről részietés tudósítást a „Gazda-
tisztek Lapja" legközelebbi számában fogunk 
közölni. 

Primási uradalmak kezelése. A primási 
uradalmak főkormányzójának: Lóskay Jero-
mosnak elhalálozása a. primási uradalmak 
kezelésében, szükséges változásokat von.maga 
uián: Amint ü. i: értésülünk, ,a herczegprímás 
habár maga személyesen sohasem foglalkozott 
az uradalmak kezelésével, maga is meggyő-
ződött róla, hogy az uradalmak eddigi főve-
zeté'se teljesen helyten irányban történt. A 
fökormányzatnak nem volt egyéb dolga; .mint 
az uradalmakból minél több jövedelmet kivonni 
s emiatt elmaradtak á legszükségesebb befek-
tetések, elhanyagoltatok a legégetőbb' helyre-
igazítások, ugy, hogy a gazdaságok legnagyobb 
része ma á kellő felszerélég hijával szűkölköd-
nek és á gazdasági épüléteik jó része düledező 
állapotban van: A tisztikar évek során át ered-
mény nélkül sürgette a hiányok pótlását s a 
tisztek ma abban a helyzetbén vannak, hogy 
a .hiányok következtében a gazdálkodást rend-
szeresen nem vihetik és. az egyes gazdaságok-
tól méltán megvárható jövedelmet elő nem 
állíthatják. [Azt hiszszük ez az eredmény kész-
tette a hérczegprimást arra, hogy a földmive-
lésügyi minisztert felkérje, hogy szakértő bi-
zottsággal vizsgáltassa meg az uradalom gazda-
sági kezelését. Ez. a szemle mindenesetre al-
kalmas lesz arra," hogy a fent elő'sorölfhiányo-
kat konstatálja azok pótlásának szükségét, 
kimutassa. De a szemlével magával eredményt 
elérni nem lehet.. Szükséges, hogy a herczeg-
prímás uradalmai kormányzását ahhoz értő, 
erély es és megbízható erős kezű egyénre bizza, 
szükséges, hogy a primási uradalmak igazgató-
ságában a" döntő szó né égy gabonaügynök 
szakértelmén forduljon meg, szükséges végül, 
hogy még áldozatok árán is a hat év alatt 
devasztált . épületek és elpusztult felszerelések 
pótoltassanak. Ezek nélkül a legszakértőbb és 

• legbuzgóbb tisztikar sem .lesz. képes azokat az 
; eredményeket felmutatni, amelyek Simor alatt 
! a prirniíH-- uradalmakat az ország legjobban 
> kezelt és legjövedelmezőbb uradalmai sorába 
emelték. . - ' 

l'enyészállatflijazás Págán és Eayiugen. 
A veszprémmégyei gazdasági egylel f. évi 
jus hú. lB-éii A}///ingen, májiiH hó 24-ik nap-

; jáá Papim, mezőgázdaságiaelö adásokkal kap1;. 
| csnlatűsáíi,.•••-.•̂  «zai"v.asmarha--tenyé.szálfedijteásfc 
rendez. A gazdasági előadások sorozgja mind-
két helyen a következő: 

1. Mezőgazdasági szövetkezetek, kapcso-
latban a szocziális kérdésekkel. Előadó : Ru-
binek Gyula az OMGE. ügyvezető-titkárja. 

2. Tejszövetkezetek, kapcsolatban a Pá-
pán tervezett tejszövetkezet ügyével. Előadó 
Nagy Vincze orsz. tejgazd. felügyelő. 

3. Miként gazdálkodjunk? 1 rész. Föld-
mivelés és termelés. Előadó : Nagy Iván 
a voszprémmegyei gazd. egyesület igazgatója. 
2 rész. Állattenyésztés. Előadó : Székely István 
•a pápai m. kir. földmives-iskola igazgatója. 

A tenyészállatdijazásra az OMGE. képvi-
seletében Bálintffy Pál választmányi tag, 
Perczel Ferencz a Magyar Mezőgazdák Szö-
vetkezetének igazgatója és Rubinek Gyula 
ügyvezető-titkár rándulnak le. Emellett a vesz-
prémmégyei gazdasági egyesület együttesen a 
pápai földmivesiskola igazgatóságával — mely-
nek telepén a díjazás tartatni fog — a: 
OMGE. összes tagjait meghívta. 

X. (tavaszi) luxusló vásár. A f. hó 15. 
16. és 17-én tardandó X. luxuslóvásár nevezései 
lezáratván, a bejelentett lovak katalógusa most 
jelent meg, melyet 5 kros bélyeg beküldésé 
ellenében a Tattersall titkárságától (Budapest. 
Kerepesi-ut) bárki megszerezhet. A katalógus-
ban 301 db magántenyésztésü ló szerepel. 
Ezenkívül az állami lótenyész intézetek 47 herélt 
lovat küldenek a vásárra. A magántenyésztök 
által bejelentett lovak összes értéke 196 
forintot tesz ki. A vásár iránt a tenyésztők 
körében oly élénk érdeklődés mutatkozott, hogy 
amint értesülünk, számos a határidőn tul be-
érkezett bejelentést a rendező-bizottságnak 
hely hiányában vissza kellett utasítania. 

Fogyasztási szövetkezetek alakítása 
ügyében a „Magyar Gazdaszövetség" felhívást 
intéz a gazdaközönséghez. Ujjá kell teremteni 
a társadalmat — úgymond a felhívás — hogy 
a nép bizodalma és szeretete a vezetőosztályok 
felé visszaforduljon s megbecsülje ismét azt 
a rögöt is, mely neki kenyeret ád. A nyere-
ségszomj és önzés helyébe a szolidaritás érze-
tét kell lelkébe oltani ; ki kell tanítani rá, 
hogy mily hatalmas erö rejlik á szövetkezés-
ben ; fel kell világosítani, hogy ez egyik fő-
eszköze annak, hogy a mai sötétségből és 
nyomorúságból kiemelkedhessék s- egy jobb 
jövő alapját megvethesse. Kezdjük mindjárt 
azzal, hogy alapítsunk fogyasztási szövetkeze-
teket. Ezek valósithatók meg a legkevesebb 
áldozattal s e mellett még a legnagyobb vonzó-
erőt is gyakorolják a népre, mert áldásos 
hatásuk azonnal nyilvánvalóvá lesz. És nem 
is olyan nehéz a fogyasztási szövetkezetek 
létrehozása. Hiszen Károlyi Sándor gróf által 
nemrég alapított Hangya a magyar gazda-
szövetség fogyasztási és értékesítő szövetke-
zete (Budapest, Zöldfa-ut.cza 10.) magára vál-
lalja a dolog terhesebb részét. Készséggel ád 
felvilágosítást; örömmel szolgál útmutatással 
mozgalom szervezéséhez ; kiküldi egyik képvi-
selőjét az alakításhoz; ellátja az újonnan ala-
pított szövetkezetet a legjobb és legolcsóbb czik-
kelcJcel, végül felügyel vezetésére s ellenőrzi 
számadásait. A hitelszövetkezetek elterjedtsége 
a mellett szól, hogy a nép félfogta azt a fon-
tos missziót, melyet azok teljesítenek. Pedig 

szövetkezetek érdekköre aránylag korlá-
tolt, mert elvégre is nem mindenki van rá-
utalva a hitelre. Ellenbén minden ember fo- j 

j gvas/.tó -s a jómódúnak, éppen ugy : érd ekében 
i all, hogy olcso s jóminosegu portékához jusson, 
! mint a szegénynek. Nem kell hát attól tarta-
1 nuiik, hogy a fogyasztási szövetkezetekkel, ku-, 
i darezot vallunk. Részünkről _ reméljük, hogy o 
; lelkes; l'eIliivásnak mindi11kább foganatja lesz, 
\ mert a .„llniigya"-<zövetkezet a dolog oroszlán-
részéi elvállalja^ ig\ a vidéki intellcgonczíára 

| csak az akczió megindításának feladata vár -
! igy4 csekély • ko?ibenj.arassal nagy szolgalatot 
I tehet a. kisemberek érdekeinek. 

A gahoiiáuzsora élléti. A MdmíveíéáügVí 
miniszter a vidéki, gáboriaügynökök és üzérek 
visszaéléseinek meggátlásá érdekében az összes; 
gazdasági egyesületekhez és gazdakörökhöz a 
következő leiratot bocsátotta ki; „Némely vi-
déken oly ügynökök és helybeli üzérkedők mű-
ködnek, kik á kisebb gazdákat Otthonukban® 
keresik fel s azok tájékozatlanságát 'felhasz-̂ , 
nálva, a termést gyakran olcsó áron előre; 
megveszik s az előleg és a szállítandó termény 
értéke erejéig váltót vesznék, vagy a kisgazdá-' 
val általa nem értett okiratot állíttatnak ki. 
Ezek az üzelmek igen sok keserűség okai, sőt 
nem ritka esetben egyes kisgazdák tönkrejutásáfc 
is eredményezik. Ezen visszaélések meggátlásá, 
czóljából kívánatosnak tartom, hogy az egye-
sület a rendelkezésére álló eszközökkel az ér-
dekkörébe tartozó gazdaközönség figyelmét e 
visszaélésekre hívja fel, világosítva fel azt az 
ügyleteknél használt szokásos .és ismert fogá-, 
sokról s figyelmeztesse az érdekelteket arra,, 
hogy ha a vételügylet az uzsorakölqsön elpa-
lástolására használtatik fel, az uzsoravétség, 
miatt a kir. bíróságnál feljelentést tegyenek; 
Egyben figyelmébe ajánlom az egyesületnek, 
hogy az 1883: évi XXV. törvériyczikk 10. §-a 
szerint a közigazgatási bizottság felterjesztésére1 

az igazságügyminiszter ur elrendelheti; hogy 
az uzsoravétség miatt az eljárás hivatalból in-
díttassák' meg. Ha tehát valamely vidéken az' 
uzsoravétség gyakori elkövetésének jelenségei 
mutatkoznak, helyesen fog az egyesület el-
járni; ha a közigazgatási bizottságnál kezde-
ményező lépést tesz az igazságügymiriiszter ur 
intézkedésének kikérése iránt." Elismeréssel 
vagyunk a földmivelésügyi miniszter intencziói 
iránt, de nem hiszszük, hogy jelen rendelét 
változtasson valamit a viszonyokon. Hiszen a 
törvény eddig is üldözte az uzsorát -— papiro-
sori, az intelligensebb elemek eddig is ismerték 
a rejtett uzsöraüzélmek nagy részét, de az ki-
vétel volt, hogy valahol az igazságszolgáltatás • 
megtorló intézkedését provokálták. Sajnos, 
nem hiszszük, hogy az- intelligensebb gazda-; 

elém valamikor arra a temperamenturával S 
nembánomságával össze nem férő feladátra: 

vállalkozzék, hogy az igazságszolgáltatásnak a' 
rejtett uzsoraügyletek üldözésében támogatására • 
legyen. S ennek az az igen természetes okáís 1 

meg van, hogy manapság mindenki kerüli, hogy; 

az igazságszolgáltatás, vagy a közigazgatás or-
gánumaival valami dolga legyen. Szóba jönnek1 

itt még bizonyos befolyások is, melyek ellené-; 
ben senki sem áll ki szívesen a porondra s-
szóba jöhet itt még az uzsoratörvény gyakor-
lati végrehajtása irányában megingott bizalom.: 
Könnyű azt tudni valakiről hogy uzsorás, de 
ezt rá bizonyítani a mai törvény defiriiczicziój a 
szerint igen nehéz. A földmivelésügyi miniszter; 
a gazdaközönséget egy bűnös mulasztásra: egy 
elhanyagolt kötelességre figyelmeztette s igen 
sokat segítene vele, ha a kisembereknek ter-• 
mészettől kijelölt védői e figyelmeztetés nyo-; 

mán haladnának. Bizonyos azonban, hogy míg1 

ki ném elégített hiteligény, lesz, addig uzsora 
lesz; e kérdés kapcsán tehát a hitelszötet-; 

kezeti mozgalom érdemli iheg első helyen 
gazdatársaink legmelegebb figyelmét. 

Megmarad a gabonavám. Az osztrák i. 
kormány annak a kérdésnek a megfontolását • 
indítványozván, vájjon nem kellene-e tekintet-, 
tel a nagy buza- és lisztárakra, a gabonavá-.. 
mokat néhány hétre, ázaz junius 30-ikáig 
felfüggeszteni, a magyar kormány miniszter- ; 
tanácsban elhatározta, hogy ez idő szerint ezt 

ÍVh' 
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a rendszabályt sem megokoltnak, sem czé-
szerünek nem tartja, amiről az osztrák kor-
mányt Írásbeli uton értesítette, A kormány 
tehát igen helyesen arra az álláspontra 
helyezkedett, amelynek legközelebb mi is 
kifejezést adtunk, hogy nevezetesen a gabona-
vámok felfüggesztése nem a fogyasztóknak 
válna előnyére, akiken segíteni akarunk, 
hanem az üzéreknek. 

Fogyasztási és értékesítő szövetkezetek 
központja. Értesülésünk szerint a Magyar 
Gazdaszövetség, által megalapított s Károlyi 
Sándor gróf v. b. t. t. vezetése alatt álló 
„Hangya4 czimü fogyasztási és értékesítő szövet-
kezet, czége bejegyeztetvén, megkezdte műkö-
dését. Gzólja az, hogy fogyasztási és értékesítő 
szövetkezetek alakulását elősegítse, azoknak 
központul szolgáljon, ügyvitelüket ellenőrizze s 
üzleteiket közvetítse. A „Hangya" a humanisz-
tikus és közegészségügyi mozzanatokon kivül, 
elsősorban azt a feladatot tűzte maga elé, 
hogy a nép jólétét emelje, benne a szolidaritás 
érzetét felébressze s ezáltal a fenyegető szocziális 
bajok enyhítéséhez a maga részéről is hozzá-
járuljon. Melegen ajánlhatjuk ennélfogva mind-
azok figyelmébe, kik a nép javát szivükön 
viselik, különösen pedig a birtokos osztálynak, 
papoknak és tanítóknak, kik, mint a nép vezetői, 
a saját hatáskörükben a „Hangya" törekvéseit 
hathatóan előmozdíthatják. 

Vérsavóojtások a sertésvész ellen. A 
sertésvész ellen eddig 65.563 sertés ojtatott 
be, mely czélból a földmivelésügyi miniszter 
összesen 608.900; köbezentiméter vérsavót 
bocsátott díjtalanul a jelentkező gazdák ren-
delkezésére. Hogy az ily nagy arányú ojtás 
mellett nem lehet még végleges Ítéletet mon-
dani az eredmény felől, abban leli magyará-
zatát, hogy a kísérletek egy része az adag 
nagyságának és az alkalmazás megfelelő idő-
pontjainak megállapítása érdekében történt. 
Kitűnt, hogy az 5 köbezentiméteres adagok 
alkalmazásával valamint a fertőzés bekövetkezése 
előtt, úgy annak nagy elharapódzása után 
végzett ojtások is csaknem eredménytelenek. 
Megindokolt tehát a k isérlet a 10 köbezenti-
méteres adagoknál ugy, hogy az ojtás lehe-
tőleg a fertőzés legkezdetén lévő, esetleg a 
vésztől közvetlen közelből veszélyeztetett fal-
kákban alkalmaztassák. Egyidejűleg kísérletek 
tétettek a fiatal malaczok ojtásával is. Ezek 
a kísérletek sok esetben meglepően jó ered-
ményre vezettek, mely eredmény főként a 
3—6 hetes malaczok között nyilványult ugy, 
hogy a már fellépett vész az ojtásra csaknem 

. azonnal inégszünt, átlagban alig 5°/o veszte-
séget okozva. Arany László földbirtokos a 
felsőalapi pusztáján végzett ojtásról azt közli, 
hogv az ott fényesen bevált, mert a beöjtott 
118 drb éves ártányból és 330 drb idei 
malaczból egy sem pusztult el, holott a kon-
trolkpépen hagyott 118 ojtatlan ártány közül 
23 drb (19'5°/o) hullott el. Ezek szerint czél-
szerü, hogy a gazdák a beojtandó sertések 
darabszámainak közlése mellett a vérsavót a 
földmivelésügyi minisztérium állategészségügyi 
osztályától azonnal táviratilag kérjék, mihelyt 
sertésállományukban a sertésvésznek legelső 
esete mutatkozik, mire a vérsavó díjtalanul 
azonnal meg fog küldetni. 

Az „Erdélyi Gazdasági Egylet" köz-
gyűlése. Az erdélyi gazdasági egylet e hó 8-án 
tartotta idei : rendes közgyűlését, melyen br. 
Malcomes Jeromos min. oszt. tanácsos által 
Darányi miniszter is képviseltette magát. 
Szabó József elnök megnyitójában foglalkozott 
az általános közgazdasági helyzettel,, a mező-
gazdasági viszonyokkal, fejtegette a kiegyezés 
válsága folytán előállott viszonyokat és a jövő 
kérdéseit: szólott az adóreform kérdéséről, a 
hitelszövetkezetekről és végül megemlékezett 

az egylet egyes nagyobb jelentőségű mult évi 
akczióiról. Tokaji László titkár terjesztette elő 
ezután az egylet mult évi működésről .szó'.ó 
jelentést. A jelentés tartalmából kiemeljük a 
következőket: A szakismeretek terjesztése te-
rén az egylet lapjával: az. „Erdélyi Gazdával", 
fejtett ki legintenzívebb működést. Ugyané 
téren szép sikereket ért el könyvkiadó vállala-
tával, mely már idáig 40 müvet adott ki. Az 
elmúlt télen 78 népszerű gazd. előadást tar-
tott az egylet a vidéken és ezen alkalmakkor, 
meg máskor összesen 2000 drb ingyen szak-
könyvet és füzetet osztott ki az erdélyi gazdák 
között. Nagy munkásságot fejtett ki az egylet 
még a következő kérdésekben: Mütrágya-ki-
sérletek; ezukorrépatermelés; munkásügy: 
lóhermagtisztitás-ügy; komlótermelés; szőlő-
kultúra ; gyümölcsértékesítés; szarvasmarha-
tenyésztés terén, különösen a híres erdélyi 
magyar fajta marha fentartása és nemesítése 
ügyében; állattenyésztési szakosztálya az el-
múlt évben is kiállítást rendezett, mely igen 
jól sikerült; a hitelszövetkezeti eszme ujabbí 
nagy fellendülése pedig éppen az egylet mun-
kásságának, mint jó kezdetnek tudható be. 
Szakvélemények, segélyezések, ösztöndijak, 
közvetítések bő ismertetése képezi a jelentés 
befejező részét. Az elmúlt évben az egylet 
belélete is mintegy megujittatott. Uj alapsza-
bályok, ügyrend, szolgálati és fegyelmi sza-
bályzatok alkottattak. A könyvtár rendeztetett 
stb. Az egylet mult évi zárszámadása és 1898. 
évi költségelőirányzata — 14000 frt összegben 
— elfogadtatott. 

„Magyar Népzászló". A biharmegyei 
gazdasági egyesület ily czimen néplapot indí-
tott, mely az u. n. szocziális tanok által félre-
vezetett nép helyes irányba való terelését tűzte 
ki feladatául. A lap eddig megjelent számai 
jóravaló buzgalommal népies modorban meg-
irt közleményeket tartalmaznak, a melyek a 
nép gondolkozásának helyes irányításához bi-
zonynyal nagy mértékben hozzáfognak járulni. 
Félős azonban, hogy az újsággal, melyből na-
gyon kiérzik az antiszocziálisztikus irányzat, 
éppen azokhoz lesz nehéz férkőzni, akikre a 
legjobban ráférne az újság tanítása. A derék 
vállalat élén Rádl Ödön áll, mint főszerkesztő. 
A lap Nagyváradon jelenik meg s előfizetési 
dija egész évre 1*50 frt. 

A szövetkezeti ügy fejlődése Nyitra-
megyében. A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület 
titkára folyvást szövetkezetek létesítése ügyében 
működik. A f. hó 3-án d. e. Sziládon, d. u. 
Kis-Bábon, 5-én pedig Nagy-Czétényben tartott 
szövetkezeti előadást. A szövetkezet mind a 
három helyen megalakult. Szilárdon a tagok 
száma 90 s az üzletrészek száma 150. Elnök 
Márkus Béla, helyettes elnök Szinag János, 
Kis-Bábon a tagok száma 100, az üzletrészek 
száma 190. Elnök Dacskády Ágost, helyettes 
elDÖk Szándtner Ernő. Nagy-Czétényben a 
tagok száma 71, az üzletrészek száma 75. 
Elnök Holényi Ferencz, helyettes elnök Jan-
kovics Ferencz. A Nyitramegyei Gazdasági 
Egyesületnek az a czélja, hogy minden, egy 
plébániához vagy körjegyzőséghez tartozó 
községcsoportnak meglegyen a maga szövet-
kezete. 

A kilométer jegyfüzetek behozatala 
Francziaországban. Franeziországban a keres-
kedelmi kamarák ösztönzésére a kilométer 
jegyfüzetek behozatala czéljából mozgalom in-
dult meg. A javaslat szerint valamennyi vasútra 
érvényes kilométer-jegyeket (tickets-monnaie) 
kellene kiadni, melylyel a váltandó jegynek 
egész árát, de nem készpénzzel, megfizetnék. 
A kényelmen kivül ennek az a haszna is meg 
lenne, hogy az egyes füzetekben levő jegyek 
száma, illetve a vett füzetek száma szerint 
10—15% engedmény adatnék a jegyek árából. 
Az első füzet vétele alkalmával a kiadópénztár 
igazolná a vevő személyazonosságát, a mivel 
a következő jegyfüzet vétele alkalmával a vevő 
bebizonyíthatná, hogy már ilyen füzetnek bir-

tokában volt. A kocsiosztály és a vasút válasz-
tása az utas tetszésétől függne. Egyes jegyek 
vagy egész füzetek átengedése másoknak tiltva 
lenne. 

Nyers szeszküldemények kedvezményes 
szállítása. A magyar északnyugoti helyi érdekű 
vasút Récseny állomásáról Győrbe a küldemé-
nyeknek a rendeltető állomás környékén fekvő 
szeszfinomitógyárba való rendeltetéssel kocsi 
és fuvarlevelenkint legalább 10000 kg.-ért való 
díjfizetés mellett feladásra kerülő nyers szesz-
küldemények után az államvasutak igazgató-
ságá 106 fillér ellenében 83 lillérnyi kedvez-
ményes díjtételt engedélyezett. 

Szwperfoszfát 
c h i i i s a l é t r o m 

k é n s a v a s - k á l i 

k é n s a v a s - á m m o n 

és egyéb műtrágyáféléket, továbbá 

arézgálicz 
98-99% 

jegeczckben és ő r ö l v e valamint egyéb 

t e r m e t e z ő a n y a g o k a t 

legjutányosabban ajánl a 

HUNGÁRIA 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

részvénytársaság 
Budapesten, Várai korál 2 1 . 

V Í Z M E N T E S p o n y v á k 
természetsziníien, sárga és fekete színben telítve, toco-
mobilok és gőzcséplőgépekhez, valamint kocsi, kazal és 
repeze takaróknak, négyszögméterenként 80 krtól 

fe l jebb kaphatók azonnali szállitásra 

SCHOTTOL.A ERNŐ-nél 
B u d a p e s i ó n 

. Fonciére palota, A n d r á s s y és Váczí-körut s a r k á n . 
W Minta gyűjtemények és árjegyzékek ingyen és bér-
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Amerikai 
mezőgazdaság 

Irta: 
S ö l L A S S Y Z O L T Á N 

az 0. M. G. E. szerkesztő titkárja: 
A 352 oldalas, finom papírra nyomott, 102 képpel dí-

szített munka 
t>olti ára 1 forint; 

0. M. G. E, tagok és a „KÖZTELEK" előfizetői, -
3 fpt 50 kr. 

kedvezményes áron rendelhetik meg 
a „ K Ö Z T E L E K " k iadóh ivata lában 

(Budapest, IX., íjllöi-ut 25.) 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

.(Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) ' " 

• Budapest,-1898. május T. • 
Az időjárás e héten sem .hagyott kívánni valót 

hátra. Közönként fordult, ugyan elő csapadék,, 
nagyobbára azonban derült, napos időnk volt,; melynél 
a vetések- további' fejlődése is kedvező maradt. Az utóbbi 
napokban közzétett hivatalos teriinésbeeslési " jélentés 
szerint a vetések állása elég jó reményekre jogosít 
ugyan, a beérkező privátjelentések azonban kedvezőbben 
hangzanak. A vízállás _csak kevéssé változott. Külföldön 
az időjárás a mienkhez hasonló és a termeléskilátások 
is nagyobbára kielégitőek. 

A mig tehát a jövő kilátások elég jó képet 
mutatnak,-addig a külföldi piaczok jelenlegi üzletmenete 
a mindenfelé érezhető áruhiány befolyása alatt áll. 
.Európa nagyobb részében a vámmentes behozatal 
kisegítő eszközéhez nyúlnak, bár kérdés, marad, hogy. 
ezzel a jelenlegi, viszonyokon segítve is van-e ? Spanyol-
ország, Szerbia 'és Olaszország a gabonavámokat már 
régebben megszüntette, Oroszország a buza kivitelét 
tiltotta meg és Krancziaország is a/külföldi gabona vám-
mentes behozatalát dekretálta — énnek daczára "az" 
egész kontinensen az árak gyors emelkedése konstatál-
ható. Különös előnyt eme "rendszabályokból csak az 
amerikai piaczok húzhatnak. Eltekintve a spanyol-
amérikai háború által okozott viszonyoktól, csupán az 
Egyesült-Államok rendelkeznek még amK.̂ exportálható 
huzamennyiség fölött, melyre Európának az új termésig' 
még szüksége -van. Könnyen érthető tehát, ha a 
spekuláczió ebből'előnythuzva, a folyó határidő árát 
New-Yorkban a hét folyanám 25 c , későbbi terminusokat 
10—15 c. hajtotta fel, bár a-hét végével egy csekély 
visszaesés, következeit , be. Az.. európai piaczok nem 
vonhatták:ki magukat, ennek hatása alól és úgyszólván" 
mindenütt erős hausse mellett ugy a buza, mint a liszt 
rohamos emelkedése jegyezhető fel. 

Nálunk is további áremelkedés konstatálható az 
össszes gabonaezikkekben, a mihez a gyenge kínálat 

Az üzleti hét részleteiről következőket jelent-
hetjük : 

Buza a mult heti hangulattal ellentétben lanyha 
irányzatban indult ,-es az'üzlet későbbi folyamán is — 
egyíéázt a visszaesett ' határidőpraéz és a vetések Jelöl 
beérkező kedvező jelentések, másrészt valamivel ósen--
desebb lisztüzlet befolyása alatt — nyugodt maradt, 
ugy hogy a hét első napjaiban korlátolt forgalom mel-
lett az árak ca. 40 krral csökkentek, később a kül-
földi jelentések hatása alatt a malmok jobb. vételked-
vet tanúsítottak, a forgalom ismét terjedelmesebb lön 
és az árveszteség ismét teljesen pótolható volt. Arány-
lag tartósan1 gyenge kínálat mellett az összforgalmat-

' ' í:-sszv.:;. ;;öOui ?L<. V>> :íhi. Julü'öuP ;.:: 
a héti hozatal 85,000 mm.-ra rug. 

Bozs ugy hazai, mint idegen származékokban 
gyengén van kínálva, a kereslet azonban szintén mér-

• ,ü 
.áruért 9.75 frt körül fizettek helyben és Budapest tá-
volságában átvéve. A hét végével lényegesen javult a 
kereslet és az árak is 15- 20 krral voltak emelkedőek. 
Minőség szerint 10.15—20 frtot fizettek (pestvidéki) 
-áruért és a Nyir vidékén Debreczenben 9-75 forint, 

a felvidéki számlára 9.80 frt'Cassa volt el-

kelt e 

Árpa (takarmány és hántolási. czélokra) szórvá-
nyosan kerül a piaezra és emelkedő árak mellett kelt 
-1 Minőség szerint helyben 7 2)—' i „ i 

"! oláh áru elvámoltan á 7.25 frt 3 hóra helyben 
t el. Állomásokon átvéve nincs forgalom. 

Zab elég bőven van kínálva. A kereslet e héten 
nem volt ugyan intenzív, az árak azonban szilárdan 
tartottak és szín és tisztaság szerint 7.70—8.10 forint 
készpéni érhétő el helyben. 

árában kelt el, kezdet-
ien 6.25—30 frt, utóbb 6.1 

Szeszgyárosaink a "felmondott kötések egy részének át-
vételével vannak elfoglalva. Állomásokon" a kinálatkor-
látolt, a kereslet szintén mérsékelt, az árak azonban a 

- 1 magasabbak. Karczagon 
5.75—80, - Kisújszálláson 5.72V2—77, Mezőberényben 
5.60 írton jegyzünk. 

Olajmagvak Káposztarepczében i készáru e hétén 
sem volt forgalom, mert ajánlat nincs" és jegyzésünk 
névlegeáen .12.—12.5p- frt. Határidők: káposztarepeze 
augusztusra 12.90—22.55 frtig emelkedett, a hét végével 
12.60—12.65 frton zárul. Bánáti repeze 12.50 -̂12.75 frt. 
Gomborka ca. 11.50—12.50 frt, vadrepeze ca. 5.50—6.25 
frt, lenmag 10.—10.50. frt, kendermag 8.——8.50 frt 
Budapesten. 

Hüvelyesek : Bah e héten ismét teljesen üzlet-
telen maradt és kereslet nem mutatkozott.: Jegyzéseink 
tehát inkább csak névlegesek: Gyöngyösöh 7.— frt,; 
Szegzárd 6,7,5 frt, Baján 6.80 frt, ó barna babot 
Kalocsán 5.50 frt, uj 6.— frt. Köles csendes és üzlet-
telen. Jegyzésünk 4.75 frtot helyben. 

Vetőmagvak : Vöröshere változatlan. Minőség sze-
rint bánáti 32.-—35.— frt, durvaszemü felvidéki 
áruért 37 40.— frtot fizetnek. Luezernát csak szór-
ványosan kínálnak és hazai termésű áru 35.——42.— 
frton jegyez. Muharmag 6. 6.25 frtot ér el helyben. 
Bükköny üzlettelen, helyben 5.50—5.75 frton jegyez. 

Napi jelentés 1898. május 10. 
Az amerikai 25Va centes emelkedés a helyi ár-

folyamalakulásra érezhető benyomást gyakorolt. Külö-
nösen a készáruüzlet indult meg mozgalmasan, inert 
az amerikai &rcnuvlkr<l«Stlfcl eltekintve; Vmnc/jnorswig » 
lisztvámot 16 frcról 2 frera szállította le és így mal-
maink csaknem egy heti tartózkodás után nagyobb vé-
teleket eszközöltek. Készbuza 30—40 krral magasabb 
árak mellett kelt el, ugy, hogy legmagasabb kötésként 
2000 mm. 78 kg.-os búzáért 16-50 frtot fizettek. 

Eladatott: 

Tiszavidéki: 1700 mm. 79 kg. a 16 40 frt 3 hóra 

7-70 
ab itt Zabban szintén javultak 

8:Í0—15-el volt elhelyezhető. 
Tengeri is szilárd hangulat mellett kelt el s e 

czikk különös keresletnek örvend.' 
Rozsban az üzlet lépést tartott az általános emel-

kedéssel és különösen a jobb minőségűeket fizették, 
magasabb árakban. 

Megjegyzendő még, hogy new-yorki értesítés 
i-I-'l •• l'. ; "I iíClii i. 1 - ;' j:l')/ 

galmas „és alapjában izgatott üzlet s így máj.-jun. buza 
188 centet jegyez. 

Következő kötések történtek. 
Köttetett. Déli zárlat. 

Szept. szokványbuza 
Máj.-jun. buza . . 

Máj.-jun. tengeri 
Jul.-aug. tengeri . 

•— 10-02— 

8 30—35 
~6'30—32 
6-36—37 

A „Huugária" műtrágya, kénsav és vegyi-ipar 
részvénytársaság jelentése, Budapest. 

• A hangulat a lefolyt héten is szilárd, maradt a 
foszfátrpiaezokon és különösen a Florida-foszfátoknak 

ban nem, hogy. pontos időben meg is fog érkezni ren-
deltetési'helyére és igy a szuperfószfát gyárosok még ha 
a tul magas követeléseinek eleget is tesznek, nem biz-
tosak abban, hogy a vásárolt nyersárut idejekorán meg-
kapják,. amennyiben a háború folytán rövidebb vagy 
hosszabb ideig tartó szállítási akadályoktól — hogy 
egyebet ne mondjak — még abban az esetben is tar-
tani lehet, ha az áru semleges zászló alatt szállíttatott is 
el. (Dr. Strisower Leo a „Neue Freie Presse" f. hó 4. 
számában megjelent: „DasPrivateigenthunimSackriege* 
.'czimü czikkében a következőket irja : „Lehet mondani, 
hogy úgyszólván egy hajó megérkezése sem biztos bár-
mily áruval legyen is az megrakva"). Az áru késedelmes 
beérkezése azonban a gyárakat azon kellemetlen helyzetbe' 
sodorná, hogy a beérkező- réndelményeket azok egészében 
nemintézhetnék el éspedigannál kevésbé, miután a szuper-
foszfát készletek teljesen elfogytak mig a műtrágyák 
iránt való érdeklődés a magas - gabonaárak folytán 
nyilván igen élénk lesz. Egyedül Magyarországban ugyanis 
már tavaly 50,000 métermázsával volt nagyon a fogyasz-
tás, mint két év előtt. '.Őszi szállításig vonatkozólag az 
üzletkötések a jövő hét folyamán veszik kezdetüket és 
jövő heti jelentésünkben fogjuk ' a szuperfoszfátok és 
keveréktrágyák megállapított árait közölni. A rézgálicz 
irányzata felette szilárd a jelentékeny nyersréz-hausse 
folytán és az ár 24-75—25:75 frt közt váltakozik ab 
Budapest, nagyobb tételek Vételénél 

Oyapju. Londonból május 4-ki kelettel jelentik a 
következőket: A ma megkezdődött tangerentuli auk-
cziókra 13.090 bállá jelentetett be, az aukezió ugy a 
bel, mint a külföldi kereskedők részéről jól volt láto-
gatva és meglehetős élénk kereslet .nyilvánult. Az 
Ausztráliai merinó gyapjú a legutolsó aukeziokhoz ké-
pest 50/c-al alacsonyabb árakon kelt, keresztezett álla-
tok gyapja hasonló árcsökkenést mutatott, mégis a 
finomabb minőségek kevésbbé szenvedtek az árcsökke-

szenvedő áralakulást. A legközelebbi-' aukeziók május 
21-én lesznek. 

Szesz. (G-oldfinger Gábor szeszgyári képviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzleibén e hétnek elején az üzletmenet 
szilárd volt és az árak jó kereslet mellett 50 ^krral . 
drágábban jegyeznek. Finomított szeszben a készlétek 
igen csekélyek és minthogy a vidéki gyárak sem csi-
nálnak olcsóbb ajánlatot, ugy az árak ellanyhulásáról 
egyelőre szó sem lehet. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers* 
szesz e hétnek elején 20-25—20-50 -frtig volt kínálva 
kisebb tételekben. 
20-5} forint. 

Bécsi jegyzés 20 90—21'20 frt kontingens nyers-
szeszért. 

Prágai jegyzés 57. .— frt adózott trippló 
szeszért és 20-25—21.— frt adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 14 — frt kiviteli szeszért 90%. 
A kivitel e hétnek elején szünetelt. Fiumébe 

200 q finomított szesz; érkezett Magyarországba. 
Vidéki szeszgyárak változatlanul szilárdan je-

gyeznek Kenyérmező, Losonez, N.-Várad, Barcs, Ko-
lozsvár 25 krral drágábban. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
58 75—59 25 frt, élesztőszesz 59-—59'25 frt, nyers-
szesz adózva 57-75—58 15 frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 17-25—17 50 -frt, denaturált szesz 21-75 
-22-50 frt. Kontingens nyersszesz —. ;—, 

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

A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyb&u 
(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898. május hó 4-én. 

..". Üzletmenetünk e hét második felében igen 
élénk volf — 

Elkelt húsféle: . marhahús változatlan áron. 
Borjú magyar, vidéki, egészben 35—46 krjával kimérve .' 
eleje 45—50, hátulja 55—60 kr kg.-kint. . 

Bárány párja 2—6 frtig nagyság szerint. - -
Süldő tisztítva egészben 50—52 krjával. 
Füstölt" húsfélék keresettek voltak, prágai sódar 

80—95 kr, kassai 70—90 kg.-kint találtak vevőre, 
Tojás ára változatlan sziláre, eredeti (l-440) ládát 

28- 2S'ő0 írtjával fizettek, tea tojás 100-as ládákban 
2-30—2-50 írtjával. .. 

Vajfélék állandóan igen élénk keresletnek örvende-. 
nek. Tea vaj 1-15—1-20, főző 90—100 kr. kelt ej . 
kilónkint. 

Yadfélékben a mult héten oly nagy behozatal 
után csönd állott be. Őzbak került csak eladásra 
60—75 kros árak mellett. 

.' Burgonya igen keresett czikket ; képez, ezért -
ajanljuk üzletfeleinknek- kiknek meg volna raktáron, 
beküldésre. 
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Zöldségfélék gyors elhelyezést nyernek, csupán 
a rendkívüli' behozatal -taialt a-spárga neTiézén érté-' 
ktísftítétó i 

Spargaval piaczunk ugy el van, arasztva, hogy 
némely napokon £otom árért sem lehetséges a beér-
kező aienn îéégét-értéke îtenív ° 

lilkolí kgvja 25—70 krórt mmöség .szeriiu. 
' 'I llwl M - i 0 fi tî  ! >1 | i! ),1 i ,—40 

krig-nagyság:-szemit darabja. 
Tok fózó llilojá 00—l'OO forintig: 

„•íAjánjjunJs. - 1'eMfíésre.: to.|»st. l,::r .̂j!r\át, vajat 
és njdonságokal. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1898.. május 9-én. 

Hus. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt SO—56 
II. oszt. 44—50, HIr oszt. 30—44, eleje I. oszt. 44—52 
II. oszt. 34—44, III. oszt. 30—34, borjúhús hátulja í. 
oszt. §6-—64, II. oszt. 45—50, eléje I. oszt. 48—58, II. 
oszt. 38—48, birkahús hátulja.I. oszt. 36-44,- II. oszt. 
28—36, eleje I. oszt. 32—36,,; II. oszt. 25—32, bárány 
eléje 1 db 1.——4'—, hátulja •—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 63—64-0, vidéki. 50 -̂54, sza-
lonna nélkül elsőrendű 64-̂ -06, vidéki 53—50, sertés-
hús pörkölt - —"0, sertéshús szerb szalonnával — 
—-4-, szalonna nélkül —, sertéshús füstölt magyar 
— idegen (vidéki) , — —, sonka nyers 1 kg. 
60—80, füstölt belf. csonttal '60—0:90, csont nélkül 0-80 
—;0'90,sonka füstölt külf. csont nélkül —•——•— 
szalonna sózott 1 q 60—62 0, füstölt 64— 66'—, sertés-
zsír hordóval 66<—66'0, Üordónélkül 64-0—65 0,. kolbász 
nyers 1 kg. — f ü s t ö l t 60—80, szalámi belföldi 130 
—150, külföldi , malacz szopós élő 1 kg-"—'—'0-0 
tisztított 0-70—00. 

Baromfi. a) Élő.. Tyúk 1 pár frt 1-1Q—1.40, 
csirke 0-55—1-20, kappan.hizott.ű:——0—, sovány —.0 
—•—, récze hizott 2'——2'20, sovány 1-20 :̂1-50, lud 
hizott 5" 6-—, sovány1 2'8Ö—3'^, pulyka hizott 0'— 
-- .0-—, sovány. 3 00—3-50.. 6) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0-50—0-.75, 1 kg. — — , csirke 1 db 0-80—0-90, 1 kg. 

:.—, kappan hizott 1 db 1-40— 1 -.60, 1 kg. —• •—, 
récze hizott 1 db 1-20—1-80, 1 kg. 56—56, félkövér 1 db 
1-00—1'20, lúd hizott 1 db 3—4'50, 1 kg. 0'48-0'50, 
félköv. 1 db 2-Ó0—3-00, 1 kg. — , pulyka hizott 
1 db 2-50—4-50, 1 kg.-53—56, félkövér 1 db 1-50—2'50, 
1 kg. 50—55, ludmáj 1 db 15—1—, 1 kg. 1-20—1"80, 
ludzsir 1 kg. 80—1-10, idei liba 1 db —•-!-•—..-.'. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0'80—l'ÖO, csuka 0-60 
—1-00, ponty (dunai) 0-40—0-60, süllő —•——•—, ke-
csege 0—Ó-O; márna —-40—;80, ezompó Ö'5Ó—0'60, 
angolna 0' 0—, apró kevert 0'30—0 40, lazacz , 
pisztráng —•——. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 Iit. frt 0-(.S—o-Gö, 
lefölözött 0-06—0-07, tejszín 0" 0—, tejföl0"24-̂ -0"30, 
tehénvaj (tea) 1 kg. MO—1-40,1. rendű 0'90— l-00j- II. r. 
0-60—90—, olvasztott 0-60—60, MargarinI, rendű -
0-—, II. rendtt 0-—f̂ O-—, tehéntúró 0-16—0"24, juh-
turó 44—46, i liptói 0-48—0-56, juhsajt 0'50—56, emmen-
thali sajt MO—1-10,: groji sajt 0-72—0-72. 

Liszt és kciiyérneinii. Fehér kenyér 1 kg. frt 
23-0—24'0, barna kenyér 17-0—18-0, rbzskenyér 14 5 
—145. Búzaliszt 00 sz. 1 q ———, .0 —•—, 1 —•—, 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 14—Í8, stöké-
raüi 22—36, borsó héjas magyar 10'0—13-—, koptatott 
magyar 13—15, külföldi 17—24, bab fehér apró 7—11, 
nagy 8—12, szines 8-00—}0. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 29 5-2Ő-25' 
II. oszt. (1440 db.) -•—•—; meszes — , orosz tojás 
100 db, —, tea tojás .2-30r-3-—, törött tojás Ov 0-— 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt-3.—5'— 1 q 
7-0—9-0, Petrezselyem 100 kötés 3'0—5-—,1 q 8-0—13-0 
zeller 100 drb 3- -8 00, karalábé 18—3'00 vöröshagyma 
100 köt. 0-OCU-.-, 1 q 9'—10'"—. foghagyma 100 köt. 
- - " - / 1 9 20—24-—, vörösrépa 100 drb 6-30—2-00, 
fehérrépa —, fejéskáposzta O'O—00", kelkáposzta 100 drb 

•0-00-.0--, vörös káposzta 0 ; — - , féjessaláta 0-60-
á'OO, kötött saláta ——0-—, burgonya, rózsa 1 a 3-00 

' 3 6 0 ' sárí?a 3-40—3'60, külföldi 11--12-, fekete retek 100 
drb 0. 0—, uborka nagy sálátának 100 db —-05—-40 
savanyítani való 100 db —•—•_, savanyitott 1-80—2-2o' 
zöld paprika —•—, tök főző 0-4—0-7, zöldbab 0-80—0'8(j 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —-08—-14, fejtett 1 üt 
—•—, tengeri 100 cső •—••—, karfiol 100 db —• •— 
paradicsom 1 kg. 0:00—ffOO, spárga 0-20-0-50, torma 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt , köz. alma 18—30 
fajiörte , közönséges körte 24-24, szüvá magva' 
^ VÖrÖS ~ asza l t 1,S~24 ' cseresnye faj' 
75-1 0, közönséges , meggy faj , közön-
séges , ringló , baraczk kajszin" 
ŐSZI —, dinnye görög njgy. 100 db , kicsi 

s,árSa faJ 1 kg. közönséges SZOlO a kg. Csemfge fló (f . . 
héjú , közönséges , mogyoró 22-34, 
gesztenye magyar , olasz narancs messi 
nar 1Ö0 db 2-50-6'0, pugliai 2-2-45, mandarin O'CO-

0-Q0, cz 
egres 1 

itrom 0'70—1:30,.; füge hordós 1 q.. 1,8.̂ -20,v .lso-, 
>0- 22, datolya 38—44 mazsolaszőlő 50—65, 
lit. , eper 1 . kg. — — - kr. -

és Italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
síi. rendű 10—30, csöves 30-35—, (szá-

. köménymag "—, borsókamag' 
-. mák 1 • q frt 40, méz csurgatott 0-28— 
tekben I kg. — • •—, Szappan szín 20— 25, 

— , fehérbor asztali palaczkban' 1 Iit, 
pálinka palaczkban 0—0—0-—, ásványuz palaczkban 

Budapesti takarmányvásár. (IX. keriilet Mester-
;utcza, 1898. május ló. A székesfőv. IX. ker. elöljáróság 
ijelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 331 szekér réti széna, 47 szekór muhar, 
40 zsupszalma, 27 szekér alomszalma, 0 szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár, 11 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles sü>.), 
580 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-ként a 
következők: réti széna 190—3iO, muhar uj 250—320, 
zsupszalma 130—160, alömszalma 110—130, egyéb 
takarmány lóhere , takarmány-
szalma 130—150, tengeriszár , luczerna , 

, sarjú ————, szalmaszecska 180—200, széna 
, uj 1 , zabosbükköny 170-200. Összes 

kocsiszám 474, suly 521400 kg. 

Allatvásárok. 
,: Budapesti juhvásár. 18*98. május hő" 9-én. (A 

székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a "Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 776, feljavított 
juh 100, kisorolt kos —, kiverő juh —, bárány , 
kecske —, szerbiai —, angol keresztezés .—, ro-
mániai — durvaszőrü — db. 

Borjú és birkavásár élénk lefolyású volt.. 
Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü 18 —234— 

frtig páronkintr22'5—23-50 frtig 100 kiló élősúly szerint, 
kiv. frtig, feljavított juhok 15-0—17-5 páronkint, 21 — 
22— frtig súlyra, kiv. —, kisorolt kosok •—, kiv. 
— frtig, kiverő juh 12-—14"—páronkint, 0—• •—, kiv. 
18—20frtig súlyra, bárány —, kecske —0—, anyajuh 

- — — suly, angol keresztezés , romániai —, 
durvaszőrü ——•-- frtig páronkint, 100 kiló után — frt. 

Budapesti szurómarhavásár. Május hó 10 én. 
A székesjőmrogi közvágóhíd, és marhavásár igazgatóság 
Jelentése. 

Felhajtatott: 
— drb tiroli, — c 
bárány; — drb belföldi, — drb gaíicziai, — 
tiroli, — drb bécsi, — drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

- A borjú és bárányvásár hangulata élénk lefo-
lyású volt. 

Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 30'—40 
frtig,. kivételesen — frtig dbonkint, frtig; kivé-
telesen 42— frtig súlyra, növendék borjú — frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, •— frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi — frtig, tiroli frt, gaíi-
cziai frtig, növendék borjú — frtig dbkint, 
ölött bárány o- 0 — frtig, bécsi ölött borjú , kiv 
frtig súlyra, filő bárány 4 00—7'00 frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•— frtig páronkint. Hizlalt ürü — . 

Bécsi vágómarhavásár. 1898. május 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 5171 db. Ebből magyar 3350 db 
gaíicziai 897 db, bukovinai 15.6," németországi 768 db 
hizott 4247 db, legelő . db, fiatal 924 db, ökör 
3Í560 db, bika 550 db, tehén 665 db, bivaly 96 db. 

A kontumvásárra szombaton 338 dbot hajtottak 
fél,: a ínult hetivel szemben tehát 3PÖ dbbal több állott 
eladásra. Minthogy a kereslet növekedett, á mult heti 
árak mellett a vásár elég élénk volt. Príma éá a- vi-
déknek szükségelt középminőségü ökrök élénk kereslet-
nek örvendtek és minden nehézség- nélkül elkeltek, a 
rosszabb minőségű ökrök üzlete nyomott árak mellett 
lanyha volt. A vásár vége folé az üzlet_ ig'eii cSéndes 
yolt.es előbbi árak nem voltak elérhetők. Élénk keresletnek 
örvendett a bikák üzleté' s így á mult heti veszteségek' 
megtérültek. Az áruk mind eikéltek; 

Árak: príma magyar 33—35'— (—"—)frt, szekunda 
29—32 frt, tertia 24—28 frt. Gaíicziai priraa 34" 36-— 
(—:—). frt, szekunda 29—32 frt, tertia 25—28 frt. Német 
prima. 37—40 — (—.—), szekunda 32—36, tertia 27—31 
frt. Konzervökrök . 22'—26'— é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 22—33-—(—) frt é. s., tehén 19—31 , 
frt és bivaly 18—21— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
' « " " eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 

a kiverésért pedig 35 krt kap.) 
Egyes eladások: Magyar liizó ökrök. Eladók : 

Erdélyi hizó ökrök. Eladók :| 
'Voith Gergely, Deés ,J7»2 — 3 4 — 

Német hizóökrök. Ela44k: 
l Blau tesjyérek, Témesvár 1 _. — > 36V2 — 
Frisch F, Veiseoz ... ... 37' - 36 -

Ü Neumann testvérek, Arad '1 39 — 36 — 
\ Az ,;alsá-ausztriaLhelytartóság ,,;elrend^te,;:-hogy 
{az eddig" IftJliden-liét-hStfójéfi öieftaífott* vesztegvásár 
5 ezentúl szoiBba.tOB.;tártassék:mê . & ve'Sztégvásárra fel-
^hajtandó̂ állatok a vásárt megelőző pénteken, kell, hogyt 
srendeltetésük-tel-yére megerkezíenekr Az"eddig elzárt 
\ megyék közül a következő-Várnwgyék vannak tüdővész 
3 és száj-és körömfájás .miatt zár'alá héiye'zve és csakis 
ezen vármegyékből nem hajthatók fel állatok a vásárra 
és pedig: 1. TüdŐvész miatt a következő megyék: 
Árva, Liptó, Nyitra, l'ozsonf(Csal!óköz határa kivételével), 
Szepes, Trencsén és~ Turócz, továbbá Pozsony sz. 
kir. város, Pestmegye az alsó-y.áczi,.(gödöllői) és.felsö-
váczi járása és' Mosönymegyé' Dojta járása. 2. Száj-
és körömfájás miatt Vasmegye Felső-Ör , járása és 

; Komárom sz. kir. város. 
Bécsi sertésvásár. 1898. máj. 10-én.. (Schleifel-

der és társai bizományi czég távirati jelentésé a .Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 4692 lengyel, 3509 bakonyi sertés, össze-
sen' drb. - . t . .. , -

Az üzlet vontatott. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 54—55 kr, kivételesen 55-50 kr, közepes, 
47—53-— kr, könhyá 47—53 kr, süldő 35—44 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 18Ó8? május 5-en. Fel-
; hozatott: 4690 borjú, 185Q élő sertés, 1242 kizsigerelt" 
| sertés, 287 kizsigerelt juh, 1*554 bárány. 

A borjuvásár a mult heti árak mellett elég csen-; 
desen folyt le. Kizsigerelt sertésekben élénkebb keres-
let mutatkozott, mégis áz árak alig változtak. 

Árak kilogrammonkirit: kizsigerelt borjú 34—40 
kr., prima 42—54 kr., primissima 56—60 kr., élő borjú 
34-40 kr., prima 42—56 kr., primissima 48^50 (—), 
kr., fiatal sertés 33—45 kr., kizsigerelt sertés nehéz' 
50—56" kr., süldő 46—54 kr., kizsigerelt juh 36—38 kr., 
bárány páronkint 4—12 kr. 

Bécsi juhvásár. 1898. májtis hó 5-én. Felhajtás 
1862 db juh. 

Az üzlet meglehetősen nehézkes volt, csupán a. 
mult heti árak voltak eléíhetők: 

Árak : export juh páronként 20- 22-—, kivét 
—•—, raczka , selejtes juh —• •— frt. 

A* Orsi. magy. g&zá. egyessíilet tulajdona. 

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

Barnabás. 

Grubitsch Vitális 
Hacker Miksa, Sopron 
Löwinger Sal. Nyögér . ... ... 
Neumann testvérek, Arad .. 

"GAZDASÁGI GÉPGYÁR I 
RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 

B U D A P E S T E N . 

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 
Ü T i s s s e s " " S ö g 

gazdasági gépeket gyártja. 

I Rendelések megtétele előtt kérjük minaen i 
I szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 
I fordulni 

Részletes árjegyzékké! . 
i és szakszerű felvilágMitáseal dijmeaiesen szot- | 
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Valódi Oliva olajat, valódi Tovot fe ( M e r e v ) kenőcsöt . 
Gépolajokat) kocsikenőcsöt, petroleumot. 

Jutta é«s len-zsákokat, Gyapjuzsákokat, 

K a z a l t a k a r ö " é s s i e k é r p o n y T k á t . 

Carbolineumot, Kátrány/estékeket, 

Sző lő permetezéshez permetezőket. 
Tiszta vasmentes kékkövet, Raffia háncsot, 

R o v a r i n r é p a b o g á r i r t ó s z e r t , 
SVa k i l ó s c s o m a g o k b a n S í r t 7 5 U r . 

„SICYLIAI SZAPONÖRIÁT" kizárólag vastag 
gyökerekből őrölve, £ 

d L 
i l eg - ju tányosa lb ' b á r o n s z á l l í t : 

i Boross és Szalay 
B U D A P E S T , 

I V. ker . , A k a d é m i a - u t c z a 14. 
A Árjegyzékkel, felvilágosítással kívánatra szívesen 

szolgálunk. 

Minden gépet megpróbálás, más gyártmánynyal ö s s z e h a s o n l í t á s 
végett a tisztelt g a z d a k ö z ö n s é g r e n d e l k e z é s é r e bocsájt juk. 

Bácher Rudolf és HEelichár Ferencz 
g é p g y á r o s o k 

Budapest, VI., Nagymezőntcza 68. szám. 
Árajánlattal készséggél szolgálunk. 

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

The Jonston Harvester Com 
a világ e lső amerikai a r a t ó g é p g y á r á n a k készí tményeit , melyek-
ből a KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELETET és mintaraktárt Magyarország 
részére mi bírjak. 
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Magyar királyi államvasutak. 

Amagy .kir, államvasutak f, évi nyári menetrendje. 
\ m a g j . k i r , á l l a i n v a s u t a k o u !'. é v i nis í jus h ő 1 - é n a n .yári m e n e t r e n d l é p e t é l e t b e , m e l y n e k l é n y e g e s e b b e l t é r é s e i t 

a . j e l e n l e g i m e n e t r e n < l t ő l a k ö v e t k e z ő k b e n k ö z ö l j ü k : 

A Budapest—brucki vonalon. A nyugat felé ufazó 
Éizönség nagyobb kényélmére Bécsben az osztr.-magy. 
álamvasut-társaság és a cs. kir. osztr, államvasút nyu-
goti pályáudVarW közötti összekötő vonalon át a Buda-
pest k. p. u.-ról d. u. 2 "óra 20 p.'-kor Bruckon át 
Bécsbe induló és viszont a Bécsből a nyári menetrend 
tterínt' reggel -8- óira 45 pereikor Budapest k. p. u.-ra 
ijiduló gyorsvonat a cs. kir. osztrák államvasutaknak 
Bécs ny." p. u.-ráról Passau-Frankfurt-K&lnbe, valamint 
lmisbruck-ZiUúeh-P&r>sbaxes{e.induló, iilotvo ugyanazon 
irányokból Bécsbe reggel érkező gyorsvonatai kőző t, 
közvetlen vonat összeköttetés létesíttetik, ezen vonatok-
nál Budapest és Paris között. Arlbergen át, valamint 
Budapest és Köln között-Passaun •áfĉ egy-egy közvetlen 
fe'cfii helyeztetik forgalomba. 
Ks A déli vasút gyorsvonataihoz való csatlakozások 
h'etyreáüitása erdekéből"Budapestek, p..u.-tó'l Budapest-
Kelenföldig következő személyvonatok helyeztetnek for-
galomba. — Az egyik Budapest k. p. u.-tól Budapest-
MJ^nczvárosig a Budapest k. p. u.-ról Belgrád felé 
íÉggel 7 óra 35 perczkor induló személyvonattal egye-
sítve fog közlekedni;^Budapest Ferenc,zvá|Csról pedig 
^rtytatólag-.reggel .7 óra- 52 píkor inditiuiik és Buda-
pest-Keleti földre reggel 8 óra 1 p-,-kor-érkezik. A-másik 
vnnat Budapest k. p. u.-ról este t óra 35 p.-kor "indul 
és'rBudapcst-IÍQlenföldrc este 8 órakot érkezik; az el-
ténkező irányban . .pedig! ;Budapest-Ke!eiifdldről este 0 
óra 19 p.-kor md'ttatik és Budapest fc. p." u.-ba este 9 
óra; 45. perczkor.érkozi^, 
® A déli vasútnak • junius. l-től szeptember 15-ig bc-
zárplag Székesfehérvár felé köz'ekedő helyi vonatához 
való csatlakozással, ugyanazon időtartam' alatt Buda-
pest k. p. u.-ról d. e. 11 óra 25 perczkor egy vegyes- -
v.pűat indíttatik Budapest-Kelenföldig. 
*'rf A nyaralók és kirándulók igényeinek kielégitése 
tzéljából május 15-től szeptember 15-ig bezárólag Bu-
dapest k. p. u.-ról d. u. 12 óra 15 perczkor Bicskére' 
jjfeonnan d. u. 2 óra 52 p.-kor vissza Budapestre na-
||®ta, minden ünnep és vasárnap pedig Budapest k. 
p, u.-ról d. e. 9 órakor Bicskére és onnan este 8 óra 
Itf.jierczkor vissza Budapestre helyi személyvonat in-
díttatik, s ezen utóbbi vonatoknak Közlekedése tarta-
ipára a Budapest—bécsi nappali személyvonatoknál 
Budapest k. p. u. és Bicske, közölt ünnep és vasárna-
pikon a szomszédos forgalmú menetjegyek használata 

•;•'"••' Továbbá junius l-től szeptember 15-éig bezárólag 
Budapest k. p. u.-ról naponta este 7 óra 15 perczkor 
Bicskére és onnan este 6 óra 57 perczkor és este 9 
)3ra 56 perczkor Budapestre" helyi személyvonatok he-
-fyeztetnek forgalomba. 

A Buíapest-esztergomi, Buda C?ászárfürdö-kitérö ó-
bulai, Almás-Fiizitö—esztergomi és Tokod—Annavölgy 
sárisápi vonalakon. Az Almás-Füzitő—esztergomi vonal 
•ijtomásairól Kenyérmezőn át az Esztergomból Budapest 
-jty. p. u.-ba reggel 7 óra 25 perczkor érkező személy-
vonathoz való összeköttetés létesítése czéljából a je-
itenleg Almás-Füzitőröl reggel 6 • ÓTa 24 perczkor Esz-

f 'gomba induló vegyesvonat onnét már reggel . 3 óra 
perczkor fog. indulniés Kenyérmezőre reggel-5 óra 

?:20 perczkor, Esztergomba pedig reggel 5 óra 35 p.-kor 
.érkezni. Ezen változás folytán az Ánnavölgy-Sárisápról 
Sícikodra és innét vissza 'Sárisápra közlekedő reggeli -
fonaték is korábban fognak közlekedni. 

Május 15-től szeptember 15-éig. bezárólag ünnep és 
•Vasárnapokon Budapest ny. p. u. és'Pilis-Csaba között 
Ugindkét irányban egy-egy" ej személyvonat helyeztetik 
jSÖrgalomba, mely vonatokhoz csatlakozólag Buda-Csá-
•vs'zárfürdö-kitérő és' Ü-Buda ' között is-'fog. egy-egy. uj 
tVonat közlekedni," 
M Jí vonat. Budapest ny. p.: u,--ból d. u. 1 óra 25 
J,$|rczkor, _Buda-Császárfiirdö-kitéröről d: u. 1 óra 19 
perczkor, Ó-Budáról 1 óm"58 perczkor fog indulni és 

Mis-Csabára d. u. 2 óra 58 p.-kor fog érkezni, Pilis-
Csabáról .pedig cstq-6 óra-46 perczkor indul és Ö-Bu-

'•jJ&ra esté' 7 óra perez, Budá-Császárftídő-kitérőre 
-este 8 óra 19 perez, Budapest nyugoti u.-ba pedig 
f̂cste 8 óra 15 perczko* érkezik. 

Végül az összes személfszáílitó v inatok Pilis-
wgfcaba tábor megállóhelyen megfognak állani. 

A Székesfehérvár—kis-czeli és' Veszprém—veszprém-
városi vonalakon. A helyi érdekek és' különösen Pét 

j.fárdő, '"forgalmának jobb kielégítése érdekéből a mult 
gfe-árOH* ünnep és vasárnapokon-, valamint csütörtökön 
||wfcszprém városból kiindulólag Székesfehérvárig közle-
kedett helyi vonat a f. évi nyári évad alatt is ugyan-' 
.•jáíoii napokon fog közlekedni. 
flH E vonat Veszprém várost 

iúl és Székesfehérvárra éjjel 
A Kis-Czell — csáktornyai, ükk—tapo'ótai és Tiirjf 

balaton-szt-györgyi vonalakt n a mult nyáron Kis-Czell 
Héis Zalíi-Egorszcg.között .mindkét irányban, közlekedett 
; és Kvs-Czeiléti a>yorsvoiT<ith:Qz' Budapest... felé, illetve 

felől csatlakozó személyvonat ismét fSrgalomba helyez-
tetik. E vonat Zala-Egerszegről reggel 5 óra 54 p.'-kor 
indul és Kis-Czellre d. e. ó óra 7 p.-kor érkezik. Kis--
Czellről pedig este 6 óra 10 perczkor indul és Zala-
Egerszegre éjjel 9 óra 18 perczkor érkezik. 

E vonatokhoz ükkón Tapolcza felől, és felé, Türjén 
pedig. Balatón-Szt.-György felől, illetve felé a jelenlegi, 
vonatok menetrendjének némi megváltoztatásával a 
csatlakozások ismét létesítve vannak. 

A Budapest-galantha—marcheggi és Galantha—zsolnai 
vonalakon. A Páris felől Bécs és Budapesten át közle-
kedő keleti expressvonat Érsekújváron a Budapesten 
át Páris felé közlekedő keleti expressvonat pedig még 
Párkány-Nánán és Galánthán is ugy. a fel- mint a le-
szálló utasok által használható. 

Az ostendei express vonat szintén mindkét irányban 
ugy a fel mint a leszálló utasok által Érsekújváron is 
igénybe vehető. 

Budapest és Bécs közö't a mult nyáron forgalom-
ban volt' s csupán első osztályú utasokat' szUUitott 
luxusvonatok ezidén gyorsvonatként, de csak I. oszt. 
kocsikkal és csak junius hó l-től szeptember hó 15-éig 
beZáTÓlag helyeztetnek forgalomba. 

E vonat Budapest ny. p. u.-ból délután 5 óra 45 
perczkor fog ind-ulni és Bécsbe csatlakozólag a Karlsbad 
felé induló gyorsvonathoz, este 9 óra 45 .pérczkor ér-
kezik ; az ellenvonat pedig Bécsből este 6 óra 50 percz-
kor indíttatik és Stadlau állomáson a Karlsbad felől 
érk ző gyorsvonattal csatlakozásbán, Budapest ny, p, 
udvarba éjjel 10 óra 50 perczkor" érkezik. 

Budapest nyugoti p. u.-ból az uj menetrend szerint 
d. e. 8 óra 05 perczkor Bécsbe induló és onnan a jelen-
leg este 8 óra 50 perczkor Budapest nyugoti p. u.-ba 
érkező gyorsvonat Párkány-Nánán 1 — 1 perezre ren-
desen megállittatik. 

-A B.;dapest és Zsolna között a mult év nyarán 
közlekedett és Berlin felé és felől közvetlen csatlakozást 
közvetített éjjeli személyvonatok ez idén is forgalomba 
helyeztetnek. Ezen vonaloknál az indulás Budapest ny. 
p. u.-ból éjjel 10 óra 45 perczkor, az érkezés Zsolnára 
d. e. 8 óra 44 perczkor, Berlinbe este 8 óra 50 percz-
kor lesz; az ellenkező irány'an pedig Berlinből d. e. 
8 óra 25 peiczkor, Zsolnáról este 8 óra 55 perczkor 
indulva, a vonat Budapest nyugoti p. u.-ba másnap 
reggel 6 -óra 55 p.-kor fog érkezni. 

Eme mindkét vonatnál junius l-től augusztus 31-éig 
bezárólag Budapest és Vácz között a szomszédos for-
galmú menetjegyeknek használatá kizáratik és ugyan-
csak Bpdápett és Vácz között a Budapest-Zsolna irányú ~ 
vonat bezárólag Váczig csak a felszálló, az ellenkező 
irányú pedig bezárólag Vácztól c;ak a leszálló utasok 
által lesz igénybe vehető ; május és szeptember hónapok-
ban- azonban csak azon korlátozás lesz érvényben, hogy 
a zsolna-budapesti irányban közlekedő vonatra nem 
szabad Palota-Újpesten felszállani. 

Ez* n vonatnknak forgalomba helyezése folytán a 
jelenleg - Galantháról éjjel 3 óra 5 perczkor Szegedre 
induló és Szegedről éjjel 11'óra 15 perczkor Galanthára 

íérkező. vegyesvönat megszüntettetik. 
A jelenleg Budapest ny. p. u.-ról éjjel 9 óra 05 

perczkor Pozsonyba induló és onnét reggel 7 óra 5 
perczkor Budapestre-érkező gyors tehervonatnál a sze-; 
mélyszállitás csak Budapest és Érsekújvár között tar-
tatik fenn s a Budapestről közlekedőnél Palota-Újpesten . 
csak a felszállás lesz megengedve. 

A Budapestre reggel 7 óra 5 perczkor érkező vonat 
Kis-Maros és Szöd megállóhelyeken is utasok fel- és 
leszállása végett fe:tételesen meg fog állani. 

A Budapest ny. p. udvarból esté 9 óra 35 perczkor 
Marchegg, illetve Bécsbe induló és onnét Budapest ny. 
p. u.-ba reggel 7 óra 45 perczkor érkező személyvona-

toknál a szomszédos forgalmú menetjegyeknek ha=zná-
! lata Budapest és Érsekújvár között záratik k>, azonkívül 
pedig a Marcheggröl-Budapestre közlekedő személyvonat-
nál bezárólag Vácztól Budapestig csak a leszállás, a 
Budapestról-Marcheggre közlekedőnél pedig bezárólag 
Váczig csak a felszállás lesz megengedve. 

A Nagymarosról "jelenleg este 6 óra 52 p.-kor Buda-
pestre induló helyi vonat az uj menetrend" szerint csak 
este 9 óra 12 p.-kor fog indulni és Budapestre éjjel 
10 óra 40 perczkor fog érkezni. 

A helyi forgalomnak és a nyaraló közönség érdekei-
nek kielégitése czéljából a következő helyi vonatok 
helyeztetnek forgalomba. 

Budapest és Érsekújvár között, Párkány-Nánán, 
Balassa-Gyarmat és Léva felől cs felé csatlakozással, 
1—1 személyvonat. Ezen vonat Budanost ny. p. u.-ról 
reggel 6 óra 15 p.-kor fog indulni és Érsekújvárra dél-
előtt 9 óra 28 p-kor érkezik; Érsekújvárról pedig'er*-
7 óra 25 p.-kor indul és Budapest ny. p. u.-ra éjjel 
éra 20 p.-kor érkezik. 

Budapest és Párkány-Nána között a mult nyáron 
f̂orgalomban volt délutáni helyi gyorsvonat ez idén 

mindhárom kocsi-osztálylyal helyeztetik forgalomba és 
..szesnélyvonati jegyek váltása mellett lesz használható. 
E vonat Budapest ny. p.-róPd. u."2 óra 15, p.-kor fog 
indulni és Párkány-Nánára d. u. 3 óra 55 p.-kor ér-
kezői, a hol a B.-Gyarmát, Léva és G.-Berzencze felé 
közvetít csatlakozást. E vonatnak forgalomba helyezése-
folytán a Budapest ny. p.-ról d. u. 1 óra 45 pkor Bécsbe 
induló "gyorsvonat Vácz Nagy-Maroson és Párkány-Nánán 
csupán felszállás czéljából állíttatik meg. 

Az ellenkező irányban forgalomba helyezendő helyi 
személyvonat Párkány-Nánáról d. u. 5 óra 45 p.-kor 
indíttatik és Budapestre este 8 óra 5 p.-kor .erkezik. 

Továbbá Palota-Ujpéstről Budapestre "reggel 4-óra 
25 p.-kor és éjjel 10 órakor, Budapestről Palota-Újpestre 
pedig este 9 óra 25 porckor helyi személyvonatok indít-
tatnak. . 

A Budapest Palota-Újpestre jelenleg d. e. 8 óra 
5 p.-kor és Palota-Újpestről vissza Budapestre d. e. 
8 óra 40 p,-kor induló, helyi személyvonatok forgalma 
megbüntettetik. 

A jelenleg ünnep és vasárnapokon Budapestről 
d. e. 11 óra 55 p.-kor az uj menetrend szerint d. u. 

.12 óra 15 p.-kor Palota-Újpestre induló és a Palota-
Újpestről d. u. 12 óra 40 p.-kor vissza induló személy-
vonatok naponta hozatnak forgalomba. 

A f. é. április hó 1 eje óta Budapestről reggel 5 óra 
30 perczkor Dunakeszre induló és onnan reggel 6 óra . 
35 p.-kor Budapestre vissza érkező személyvonatok is-
mét csak Budapest és Pilóta-Újpest között fognak köz-
lekedni. 

A Párkány-Nánáról Budapestre d. e. 8 óra 50 p.-
kor érkező helyi személyvonat Palota-Újpesten a, fel-
szálló utasok által is használhatói ellenben" a Budapest-
ről d. u. 12 óra 25 p.-kor Nagy-Marosra induló személy-
vonat ugyancsak Palota-Lfjpesten csak a felszálló uta-
sok áltat lesz használható. 

Végül Pozsony és Bécs között ünnep és vasárna-
pokon kedvező időjárásnál helyi személyvonat fog köz-
lekedni, mely Bécsből reggel 6 óra 20 p.-kor indíttatik 
és Pozsonyba d. e. 8 óra 10 p.-kor érkezik, Pozsonyból 
pedig este 8 óra 5 p.-kor-indul és Bécsbe éjjel 10 óra 
1.7 p.-kor érkezik. 

Május 15-töl szep'ember 15-éig bezárólag ünnepésva-
sárnapokon forgalomba helyeztetik: 

Budapest és Nagy-Maros között mindkét irányban 
2—2 vonat, melyek Budapestről d. e. 8 óra 40 perez 
és d. u. 12 óra p.-kor indulnak és vissza Budapestre 
d. u. 1 óra 15 perc. és d. u. 5 óra 30 p.-kor érkeznek. 

Budapest és Vácz között mindkét irányban 1—1 vo-
nat, mely Budapestről este '6 órakor indul és ide éjjel 
' ' ira 35 p.-kor érkezik. 

Budapest és Palota Újpest között mindkét irányban 
. helyi vonat, mely Budapestről délután 5 óra 5 

perczkor indul és Palota-Ujpe'stről Budapestre d. u. 4 óra 
'50 p.-kor érkezik. 

Junius l-töi szeptember 30-áig bezárólag Nagy-Maros-
tól Budapestig naponta- 1 és Bud^pestről—Párkány— 
Nánáig szintén' 1 helyi vonat helyeztetik forgalomba, 
mely Nagy-Marosról reggel 6 óra 45 p.-kor indul , és 
Budapestre reggel'8 óra 10 p.-kor érkezik. Budapestről 
pedig 7 óra 45 p.-kor indul és Párkány-Nánára este 10 
óra'6 p.'-kor érkezik. Ez utóbbi", vonatnál Palota-Újpes-
ten az utasok leszállása kizáratik. Ugyancsak ez utóbbi 
vonatnak forgalomba helyezése folytán a jelenleg Buda-
pestről este 6 óra 30 p.-kor Párkány-Nánára induló 
személyvonat junius l-től kezdődőleg csak Nagy-Marosig 
fog. közlekedni. 

Végül junius hó l-töl augusztus 31-ig bezárólag Buda-
pest és Vácz között mindkét irányban naponta 1—1, 
ünnep és vasárnapokon pedig még 1—1 személyvonat 
helyeztetik forgalomba. A napontai vonat Budapestről 
Váczra este 11 óra 20 p.-kor indul és Váczről Buda-

• pestre reggel 6 óra 20 p.-kor érkezik; az ünnep és 
vasárnapi vonat pedig Budapestről Váczra este 8 óra 
5 p.-kor indul és onnan Budapestre éjjel 10 óra 30 
p.-kor érkezik. 

A Párkány-Nána —Léva—garamberzenczei vonalon. 
Léva és Garaipberzencze között junius 15-től augusztus 
31-éig bezárólag mindkét irányban 1 — 1 uj személy-
szállító vonat helyeztetik forgalomba. 

E vonat Léváról d, u. 12 óra 12 p.-kor indul és 
Garam-Berzenczére d.u. 3 órakor érkezik; az ellenkező 

- irányban pedig Garam-Berzenezéről este 6 órakor indul 
és Lévára este 10 órakor érkezik.-

A Pozsony—lipótvári. és Szered—nagyszombati vona-
lakon. A Bécs és Zsolna közötti éjjeli összeköttetés 
helyreállítása czéljából Pozsonyból éjjel 1 óra 40 p.-kor 
egy vegyesvonat indíttatik, mely Lipótváron csatlako-
zik az uj személyvonathoz Zsolna felé. 

Az ellenkező iránybaji az összeköttetés Zsolna 
felőr a Lipótvárról éjjel 1 óra 12 p.-kor induló és Po-
zsonyba éjjel 3 óra 48 p.-kor érkező vegyesvonat fogja 

| közvetíteni. 



• • • H H H 

38. SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1898. MÁJUS HO 11. 

A Nagyszombatból jelenleg éjjel 10 órakor induló 
vegyes vonat az uj menetrend szerint éjjel 12 óra ,50 
p.-kor fog indulni és Szeredre éjjel 1 óra 22 p.-kor ér-
kezni, a bol Zsolna felől érkező uj éjjeli személyvonat-
hoz Budapest felé csatlakozást talál. 

A Budapest—Hatvan—ruttkai vonalon. A Budapest k. 
p. u.-ról reggel Ruttkára induló gyorsvonat Rákos ál-
lomáson a Bukarest—Predeálból jövő gyorsvonattal, a 
Rüttkáról Budapest fc p.. u.-ra .este érkező gyorsvonat 
pedig ugyancsak Rákoson a Budapest k. p. ui-rólPre-
deál—Bukarestbe menő gyorsvonattal csatlakozásba 
hozatik. 

- Ennek folytán a' Budapest—Ruttka irányú gyors-
vonat Budapest k. p. u -ról reggel 7 óra 30 p.-kor indul 
és Buttkára d. u. 2 óra 20 perczkor érkezik, a bol a 
Kassa-oderbergi vasút személyvonatához fog Oderberg— 
Berlip felé közvetlen csjtlakozást közvetíteni; az ellen-
kező irányban közlekedő gyorsvonat pedig Ruttkáról a 
Kassa-oderbergi vasút Berlin—Oderberg felől jövő sz.-
vonatával való csatlakozásban, d. u. 2 óra 21 p.-kor 
fog indulni, Budapestre pedig este' 9 óra 25 p.-kor fog 

Ezen menetrend módosítás által a menettartam 
Ruttkán át Budapest és Berlin között, az odautazásnál 
30 perczczel, a visszautazásnál pedig 50 perczczel is 
megrövidül. 

A Budapest keleti p. u.-ról Ruttkára jelenleg este 
6 óra 30 perczkor érkező személyvonat az uj, menet-" 
rend szerint oda már este 8 órakor fog érkezni s ott a 
Kassa-oderbergi vasút személyvonatához fog csatla-
kozást közvetíteni Oderberg.felé. 

A nyári nagyobb helyiforgalomnak kielégítése czél-
jából a Budapest—hatvani vonalrészen a következő 
helyi vonatok helyeztetnek forgalomba, és pedig na-
ponta a Budapestről d. u. 1 óra 30 p.-kor induló és 
Gödöllőre d. u. 2 óra'40 p.-kor érkező vonat; május 
15-től a Hatvanból reggel 6 óra ,52 p.-kor induló és 
Budapestre d. e. 8 óra 45 p.-kor- érkező helyi vonat, 
ünnep és vasárnapokon pedig május 15-től szeptember 
15-éig bezárol; liüvnnl. p.-kor ii 
duló és Budapestre éjjel 10 óra 50 p.-kor érkező, va-
lamint a Budape'stről reggel 7 óra 35 p.-kor induló és 
Hatvanba d. e. 9 óra 30 p.-kor érkező helyi vonat. 

Ezen utóbbi vonatnak forgalomba helyezése folylán 
a megjelölt napokon és időben a Budapestről reggel 
Kassa felé menő személyvonat a Budapest—turai vo-
nalrészen Aszód állomás kivételével csak a felszálló 
utasok által vehető igénybe. 

A jelenleg Hatvanból d. u,-3 óra 32 p.-kor Buda-
pestre induló személyvonat csak Gödöllő és Budapest 
között tartatik forgalomban. . 

Az Aszód— Balassa-Gyarmat—losonczi vonalon az 
Aszódról jelenleg reggel 5 órakor Losonczra induló ve-
gyes vonat onnét már éjjel 3 óra 11 perczkor , fog in-
duini és Losonczra d. e. 9 óra 2 p.-kor fog érkezni, a 
hol csatlakozást közvetít a gyorsvonatokhoz Budapest 
és'Ruttka felé. 

.Az Aszódról jelenleg este 7 óra 2g p.-kor Balassa-
Gyarmatra érkező vegyesvonat a balassa-gyarmat-
losonczi vonalrészre is folytatólag kiterjesztetik, indulván 
Balassa-Gyarmatról este 8 óra 10 p.-kor, Csata felől 
bsatlakozólag, Losonczra éjjel 10 óra 53 perczkor ér-
kéz-k, a hol csatlakozá t talál Zólyom felé. 

Ellenben a Balassa-Gyarmatról jelenleg éjjel 3 óra 
30 perczkor Losonczra induló vegyesvonat megszün-
tette tik. 

A Balassa-Gyarmatról, Aszódra jelenleg reggel 4 
óra 40 perczkor induló vegyesvonat már éjjel. 3 óra 45 
perczkor indul és Aszódra reggel 7 óra 48 perczkor 
érkezik, s csatlakozást közvetít a gyorsvonatokhoz Mis-
kolcz és Buttka felé. 

A zólyom—zólyom-brezói vonalon ünnep- és vasár-
napokon Zólyom-Brezóról este 9 óra 1 perczkor egy 
személyszállító tehervonat inditattik Beszterczebányára, 
a hova ezen vonat éjjel 11 óra 5 perczkor érkezik. 

A Zólyom-Brezóról Beszterezebányára jelenleg 
reggel 7 óra 23 perczkor induló személyszállító teher-

0,1 U ' I ! r< íö , ......... , „ i 
5 órakor indul és Beszterczebányára reggel 7 óra 5 
perczkor érkezik, a hol a Zólyom felé induló személy-
vonathoz közvetít csatlakozást; továbbá a jelenleg reggel 
Beszterczebányáról Zólyom-Brezóra közlekedő személy-
szállító tehervonat-már Zólyomból kiindulólag fog sze-
mélyeket szállítani. 

E vonat Zólyomból, Ruttka és Budapest felőli csat-
lakozással reggel 4 óra 20 perczkor indul és Bcsztercze* 
bányára reggel 5 óra 33 perczkor érkezik. 

A budapest—miskolcz—losonczi és miskolcz—kassai 
Vonalokon. A Tátra-fürdőkbe utazó közönség részére a 
mult évben Budapestről-Kassán át Poprád-Felkáig és 

• I, •• , • : ... : ' ' . . ...; 
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helyeztetik. Ezen vonat Budapest k. p. u.:l'ól éjjel 10 
óra 40 perczkor ilidul és Kassára reggel 4 óra 30 percZj 
Poprád-Felkára reggel 7 óra 5 perczkor érkezik) -Poprád-
Felkáról vissza pedig este. 9 óra 50 perczkor, Kassáról 
éjjel 12 óra 35 perczkor indul és Budapest k. p. u.-ba 
reggel 6 óra 55 perdzkor érkezik. 

A jelenleg Bátyúról reggel Budapestre induló és 
ttz onnan éjjel Bátyúra érkező gyorsvonatok Bödfog' 
Szerdahely megállóhelyen is feltételesen- megállanak és 
e vonatqk Csap és Bátyú között mint személyvonatok 
fognak közlekedni. 

A fürdőévad. tartamára vagyis junius 1-től szép* 
tember 15-éig bezárólag Munkács és Szolyva Hársfalva 
között mindkét irániban egy-egy tehervonat személy 
Szállítással közlekedik,' mely Munkácsról d. e. 8 óra 21 , 

perczkor. indul és Szolyva Hársfalvára d. e. 10 óra 24 
perczkor érkezik; Szűlyya—Hársfalváról pedig d. Ú..-5 
órakor indul és Munkácsra este 6 óra 52.perczkor. 
érkezik. 

A miskolcz-fiileki és feled-tiszolczi vonalakon. 
A Miskolczról jelenleg d. e. 9 óra 55 perczkor 

Fülekre ...induló, személyvonat, csak a Budapest felől 
közlekedő gyorsvonat megérkezése után, vagyis d. e. 
11 óra 07 perczkor fog indulni és Fülekre d. u. 2 óra 
10 perczkor érkezni. Az ellenkező irányban jelenleg Fü-
lekről d. e. 8 óra 58 p.-kor Bánrévére érkező vonatnak 
forgalma a bánréve-miskolczi- vonalrészre is kiterjesztetik. 

E vonat Bánrévéről' d. e'. 0 óra 10 perczkor indul' 
és Miskolczia d. e. 10 óra 46 perczkor érkezik, ott ugy 
Kassa mint S.-A.-Ujhely felé a gyorsvonatokhoz csátla-
kozást közvetít. 

A jebnleg Fülekről d. e. 10 óra -7 p,-kor induló s 
Miskolczra d. u. 12 óra 58 p.-kor érkezt személyvonat 
a likni-éveaiiiskuk-zi i unaIrkszen J>í*«v.n,iU-tloiík. 

Feled ps Balogfalva kőzött, Bimaszombat felől il-
letve felé való csatlakozással, mindkét irányhan 1 — 1 
tehervonat rendeztetik be szeniélvszállitásra. E vonat 
Feledről d. u. 3 óra 43 perczkor indui és Balogfalvára 
d. u. 4 óra 11 p.-kor érkezik; Balogfalvárói 

s Feledre ( 
Feledtől Rimaszombatig egy tehervonat rendeztetik 

be , személyszállításra. E vonat Feledről,' Miskolcz felől 
csatlakozas al d. u. 1 ora 27 p.-kor indul és Rimaszom-. 
bájba d. u. 2 óra 2 p.-kor érkezik. 

A Feledről jelenleg este 8 óra'20 p.-kor Tiszolczra 
induló személyszállító tehervonat csak Feled és Rima-
szombat között tartatik fenn. Ellenben Feledtől Tiszol-
czig, egy uj személyszállító tehervonat fog közlekedni, 
mely-Feledről Miskolcz felől való csatlakozással,( este 
9 óra 31 p.-kor-indul és Tiszolczra éjjel 12 óra 18 p.-kor 
érkezik. 

A budapest-kolozsvár-predeáli és a budapest-arad-tö-
visi vonalakon. 

A Kolozsvár és Arad felől d. u. Budapest k.,p. u.-ra 
egyesítve érkező és innét ugyanezen irányokba délután 
egyesítve induló gvorsvonntok, Budapest és Szolnok 
között ismét elkülönítve* fognak közlekedni és a Buda-
pest-Arad között közlekedő gyorsvonatok folytatólag is-
mét közvetlenül csatlakoznak a román vasút gyorsvo-
natához Bukarest felé illetve. felől. 

E vonat Budapest és Brassó között I. és II. osz-
I IMI l!i t - " és ,1 I líl lw u -I közöli csak 
I. oszt. kocsikkal fog-közlekedni. 

A'predeáli gyorsvonat Budapest k. p. u.-ról d. u. 
1 óra 55 p Imm .öl . i i n ,i i Í m 
26 pT-kor Bukarestbe d. e. 11 óra 20 perczkor (kelet-
európai időben) érkezik; az ellenvonat pedig Bukarest-
ből d. .u. 5 óra 40 p.-kor (keleteurópai időben) indul-és 
Budapest keleti p. u.-ra másnap d. u. 1 óra 10 p.-kor 

.érkezik. 
A kolozsvári gyorsvonat Budapestről d. u. 2 óra 

15 perczkor indul és Kolozsvárra ugy mint jelenleg éjjel 
10 óra 37 perczkor érkezik. E vonat Rákoson és Nagy-
Kátán rendesen, Tápió-Szelén pedig feltételesen fog ismét 

" Ellenben a Budapestről d. u. 1 óra 55 perczkor 
Arad felé induló gyorsvonat Tápió-Szelén nem állíttatik 
meg, Bákoson és Nagy-Kátán pedig csak felszálló utasok 
által lesz használható ; továbbá ugy e vonat, valamint 
az Arad felől Budapestre d. u. -1 óra 10 perczkor ér-
kező gyorsvonat Berzova állomáson feltételesen meg-
állittatik. 

A Budapestről jelenleg reggel 6 óra 45 perczkor 
Gyulafehérvárra induló gyorsvonat üjszász állomáson 
rendesen meg fog állani. 

A Budapest k. p.-ról Kolozsváron át Predeál felé 
este 9 óra 15 perczkor induló, valamint a Predeál felől 
Budapest keleti p.-ra reggel 7 óra 50 perczkor érkező 
gyorsvonat Kolozs Karán, a Kolozsvárról Budapest felé 
reggel 5 óra 23 perczkor induló gyorsvonat pedig Jegenyén 
a fürdő évad tartama alatt feltételesen megállittatik. 

A kiirándulo közönsea éröekeinek jehö kielruiíése 
czéljából Budapest és NagyKáta közölt .május 15-től 
szeptember 15-éig bezárólag ünnep-' és vasárnapokon 
mindkét irányban 1 — 1 ui iielvivojiai f'>a .közlekedni. 
E vonat Budapest k. p. u.-ról d. u. 12 óra 10 perczkor 
indul és Nagy-Kátára d. u. 2 óra 37 perczkor érkezik; 
NagyKátáról pedig este 8 óra .10 perczkor . indul és 
Budapest k. p. u.-ra éjjel 10 óra 30 perczkor érkezik. 

Brassó és Predeál között junius 1-tŐl minden 
csütörtökön, ünnep- és vasárnapon, valamint a görög-
keleti ünnepnapokon a román államvasuti vonathoz csat-
lakozással, mindkét irányban 1 — 1 személyvonat helyez-
tetik ismét forgalomba. 

E vonat Brassóból este 6 óra 40 perczkor indul és 
Predeálra este 8 órakor érkezik; Predeálról pedig reggel 
6 óra 27 perczkor, indul , és Brassóra reggel 7 óra 37 
perczkor érkezik. 

A Budapest k. p.-ról Brassóba reggel 8 órakor ér-
kező személyvonatnál) a brassói heti vásárok napjain, 
vagyis minden pénteken, s azonkívül a brassói országos 
vásárok napjain Agoston-Falva és Brassó között a 
szomszédos forgalmú menetjegyek használata kizáratik. 

Minden Ünnep- és vasárnapon, valamint a, m.-radnai 
bucsunapokon Aíad éB Mária-Rádna között mindkét 
irányban a mult évben is. közlekedett helyivonat ismét 
í ,,.g io n.l>a li h tetil minek folyüu ci) . kot 
reggel 6 óra 35 perczkor Aradról Tövisre induló és a 
Tövisről este 8 óra 55 perczkor Aradra érkező személy-
vonatoknál Arad és Mária-Radna között a szomszédos 
forgalmú és menettérti jegyeknek használata kizáratik. 

A helyivonát Aradról .-reggel ' 7 órakor indul' és 
Mária-Radnára d. e. 8 óra 17 perczkor. érkezik ;a Mária-
Radnáról pedig este'a? órar 10 percztgoí'iffdul .és Aradra 
este 8 óra 35 perczkor. érkezik.. ••"'.,-,•- ;e. -. 

. Továbbá áz Aradról-este. 6 órai40 perczkor induló 
és Mária-Radnára este'8 óra* 30 perczkor érkező-, teher-
vonat naponta, személyszállításra rendeztetik 'bet', a 

Az ujszász íjásza páti vonalon. 
A Jászapátiról jelenleg d. .u- 2: óra. 30 perczkor. in-

duló vegyesvonat- onnét- már d. u. 1 óra 30 perczkor 
fog indulni és Ujszászra d. u. 3 őíU' 26 í perczkor fog 
érkezni, a hol ' I * I i - I 
még Hatvan, Arad,- Debreozen,; Nagy Várad; felé is fog 
közvetlen csatlakozást közvetíteni '-•-'; - , ,< 

A Karczag—tisza-fliredi vonalon. A jelenleg este 
Tisza-Füredtől Tisza-Szöllősig nappnta közlekedő Vegyes-
vonat csak a. tisza-füredi. országos-vásárpk nap-jáin fog 
közlekedni. .. '•"*-'• - "••• - a ',;-• •• - a - a - ; 

A Piispök-Ladány—M.-Sziget-rkőrösmezüi vonalon. A 
Mármarossziget, és .püspök̂ Ladány között aközlekedií 
gyorsvonat a végből, iiogy Mármaróss'zigetea'-.ke'dvezőbb 
időben induljon I 1 
4 óra 50 perczkor ifog indülnv az ̂ eUelikező'. irájiybán 
pedi| Máramarósszigétre ' éjjel. 11,óra 25 pMcer lóg'ét-

-Ezen gyorsvonatok:Gilvács,'és-Kaba állomáson 1—1 
perezre rendesenaínég. fognak: állani; és Gílváéson'Nagy-
Somkut felől, illetve felé csatlakozási fognak nyerni.! . 

A Débreczen r̂Blid-Szent-IVIihály—tiszá-löki vonalon. 
Debreczen-és-Hajdu-Nánás-közö.tt.!nimdkétiránybári; 1-̂ J 
-uj vegyesvonatv helyezte tik 'forgatomba* E-vonat Debre-
czenből d. ti óra '20 perczltor' mdül.ési'Hajdu-Ná-
násra d. u. laora 18. perczkor >éarkezik/,aK"ellenkező 
irányban pedig Hajdu-JSánásról adv :.u. ali óra: 30. jv-kor 
indul és Dehreczénbe-iau. ,3 óraaS.Oíp.-kor,-.-érkezik,ea 
hol Püspök-Ladányona: át, Budapest ;felé„a'.valamint Sze-
rencs és Nagy-Letá-r'Vértes felé. fog 'Csatlakozást közve-

A Dv b -éczen—szerencsi és Nyiregyháza^Csap—ung-
vári vonalakon. AaBuffajjest felől; érkező -gyorsvonathoz 
Debreczenben Szerencs ; felé: való .közvetrén-acsátlakozás 
létesítése érdekéből, a Debrenczenből jelenleg késtől óra 
10 perczkor > 1 i 
óra 5 perczkor-fog aDebreczenböt indulbi- és-Szerencsre 
éjjel 10" óra 30 perczkor erkezm. 
Nyáregyháza, felől, illetve felé. Gsaponaát -Budapest, felé, 

illetve felől a gyorsvonatokkal való .közvetlen összeköt-
tetés létesítésé. czéljából,, .az Ungvárról jelenleg.. Ür: u.. -2 
óra 7 perczkor. Csapra érkező ,S: az onnét .Ungvárra, d. 
u. 3 óra 2 -perczkor vissza, induló -személyvonat, aaNyir-
egyháza—csapi-vonalrészre is-kiterjesztetik, a a- a -

E vonat Nyiregyház4ról, Debreczea, 'és- I Szerencs 
felől való csatlakozással d.au.-12 óra .2 p.-kor indul ás 
Csapra d. u. 2 óra 12 p.-kor öérlcözik az: ellenkező 
irányban pedig Csapról . da-uv- 3 .óra - 2a.p.-kor , indul és 
Nyíregyházára ad. u. 5 óra 23 p.-kor érkezik,, a hol Sze-
rencs és Tisza-Polgár, , valamint Befereozen-- felé csatla-
kozást fog közvetit-eni, ,;- "- ,. - - 1.-- aá - f. í 

E vonatoknak . forgalomba, .helyezésé: folyt4n-a je-
lenleg Ungvárról = di- e. 8. óra- 3@-ap.-kor v-Nyiiegyházára 
induló; s a NyiregyházárótaUngvárra este 7 óra 3.0s.p:-
kor vissza érkező' vegyes vonatok a Nyíregyházai csapi 
vonalrészen beszüntettefaiek u • - ; ; ;.̂  • : f 

A Debreczen—Nagy-Léta-*vértesi vonalon. A Szepes-
Soóstóra kirándulóknak Debreczesbe. való- vissza-szál-Ir-
tása.- érdekéből, június --1-től szepteraher.'.15-éig 'bezárólag 
minden ünnep- és vasárnapon ;Sárándrót, Debreczenbe 
egy uj vegyes,vonat .helyeztetik'forgalomba, mely: Sá-
rándról este 8 .óra-33 -pi-kei,-.. -•Szepê -Sóstóról',. este-9 
Órakor indul és .Debr.eczenbe- este 9, óra. 25 .p»ko£ ér-

A szeghálom-fiizesgyarmiti vonalon. 
A jelenleg Szeglia.loniról:Füzes-Gyaímatra. - d. 1 ua -1 

óra 15 perczkor- induló és,, a .Füzes-Gyarmalról rSzegha-
lomra d. u; 4 óra .35 p.-kor érkező vegyes,avonatokixak 
egyidejű megszüntetése mellett̂ mindkét irányban-l'—l 
uj vegyes vonat helyeztetik forgalomba. Az uj. vonat 
Gyoma, illetve Arad és Budápest.:, felőli csatlakozással, 
Szeghalomról., d. ,u. 4 ,4o• perczfcpe .indul es. Fázes--
Gyarmatra.d. u. 5 or.a JQ pewzkor erkezik : as..«llen« 
kező íranybai). pedig. Fuzes-Gyarmatról d.. u,. 5.-, ora 43 
p.-kor indul .és Szeghafojnra. este, 6, pr'a-8 .pl:koí.' érke-
zik s itt közvetlenül csatlakozik . Gyoma illetve-Buda-
pest felé. , ; 

A nagyvárad^püspökrűrdő-félix-íiirdői vonalon. 
A mult nyáron.TiözIekedett voi^íok.a filrdőévad tar-

tamára ismét".forgádoipba,.helyeztetnek. .* .a-. ...,:,, 
A kis kapus nagy-szebeni vonalon. 
Májusí-hó,-15-től szeptember ,15-éig,.fjezárólag Nagy-

szebenből d. u.,3 ora .6 p.-kor kV ízaknara-es onnan este 
7 óra 44 p.-kor, ̂ Is.sz^N.^gy-^elíé^l!^ 
vonatok belyeztetnek' naponta.,forgálomba. ,.;-,; '„:. ; 

A nagy-talmács-vörSstoronyi vonalon, 
Junius l*tŐl szeptember 3Ó-áíg h(3zarólag- unnep« és. 

vasárnapokon ,¥öröstor.onyí-ól... .egy,.yégl-esvonjat,; helyez-
tetik forgaloiiüia,'méjy.'onnét este 6 óra 30 p.'kor-indjit 
és Nagy-Talmácsra,. Nagy-Síében fejé' csatlakozólag es|.§; 
7 óra 36 perczkor érkezik. . . . . ', ' — ..:. -' -

A brassó-zernesti vonalon. 
Mindkét irányban .1—1. .harmadik.vegyes vonat he* 

lyeztetik forgalombá. E vonat Zernestől. este .7, óra .20.. 
p.-kor indúl és Brassóra éste'8 óra .34 p.'kor érkezik;, 
Brassóról pedig es(e .9 óra 15 p.-kor indul és Zefnestre-
éjjel 10 óra .38.p.-kor érkezik. 

A sepái-szt.-györgy-csik-szereda-gyimesl vonalon egésá uj 
menetrend lép életbe, a mely szerint Sepsi-Szent-György 
és Csik-Gyimes között' 2—2, Sépsi-Szent-György é?. 
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fog mindkét irányban közlekedni. , , . 

A sepsi-szént-györgy-esik-gyimesi irányban az első. 
vonat Sepsi-Szent-GyÖrgyről—Brassó. illetve- Budapest, 
és Zernest valamint Kézdi-Vásárhely felől való csatla-
kozással, d. e. 11. óra 5 p.-kor. indul és . Csik-Gyimesre; 
d. u. 5 óra 57 p.-kor érkezik. 

Az ellenkező irányban, az első-vonat Csik-Gyimesről 
• reggel 5 éra. 40 p. kor indulva Sepsí-Szt-Györgyre d. u. 
12 óra 5- p.-kor fog . érkezni, a hol csatlakozást kőzve-' 
tit Brassó, illetve Budapest és Predéál valamint Zernest 
felé s a második vonat Csik-Gyimesről d. e. 9 óra 50 
p.-kor .indul és. Sepsi-Szt-Győrgyre d. u.' 4 óra .31 p.-kor 
érkezik, s ott Kézdi-Yásárhely és Brassó illetve Buda-

• pest f-eló fog csatlakozást közvetíteni. 
A Sepsi-Szt-György és Gsik-Szereda között mindkét 

irányban forgalomba helyezendő harmadik vonat Csik-
Szeredáról éjjel 3 óra 201 p.-kor indul és Sepsi-Szt-
' Györgyre reggel 6' óra 30 p.-kor érkezik s. ott csatlako-
zást közvetít. Kézdi-Vásáshely, Brassó; i»etvé Zernest 
felé; az ellenkező irányban pedig Sepsi-Szent-Györgyről 
Brassó, illetve Budapest es P'redeál,. valamint Kézdi-
Vásárhely felől való csatlakozásoknak közvetítése mel-
lett, d. u. 4 óra 58p>kor indul és Csik-Szeredár» este. 
8 óra 17 p.-kor érkezik. 

A mezőtúr—mezöhegyesi vonalon. 
Mez-ő-Turon Budapest és Arad felé, illetve felől, az 

éjjeli, személyvonatokkal való csatlakozás létesítése czél-. 
jából, a jelenleg . Szarvasról„•-éjjel 3 óra 45 . perczkor 
Mező-Turra és onnét Szarvasra d. e. 8 óra 21 perczkor 
vissza induló vegyesvonatnak egyidejű megszüntetése: 
mellett̂  Mező-Tur és Szarvas között mindkét irányban 
1—1 uj vegyesvonat helyeztetik forgalomba. E vonat ,. 
Szarvasról éjjel 12 óra 10 -perczkor indul és Mező-Turra 
éjjel 1 órakor érkezik; az ellenkező, irányban, pedig 

. Mező-Turról éjjel 2 "óra, 46 perczkor érkezik. Ez utóbbi 
m i i |i ma 39 percz-

kor induló és Mezőhegyesre reggel ,7 óra 55 perczkor 
érkező-vonattal. ••:'-. ' -•,,.:'.-. f. a 

A jelenleg Orosházáról Mező-Turra közieke iő.íeggeli 
vonat Mező-Turon csatlakozni fog a gyorsvonathoz 
Csaba felé. 

A békés—földvár—békési vonalon. 
A jelenleg Békés-Földvárról Békésre éjjel 12 -óra 5 

perczkor induló .és onnét Békés-Földvárra éjjel 3 óra 
30 perczkor vissza érkező vonatoknak egyidejű még-

, szüntetése mellett, .mindkét irányban 1—1 uj vegyes-
vonat helyeztetik forgalomba, mely Békésről d. u; 5 órakor 
fog indulni és Békés-Földvárra, a gyorsvonatokhoz 
Budapest és Arad felé csatlakozólag d. u. 5 óra 20 percz-
kor érkezik; az, ellenkező irányban pedig Békés-Föld-
várról Budapest,, illetve Szolnok és Arad felől, csatla-
kozólag 'este 7 óra 42 perczkor indul .és Békésre este' 
.8 óra 2 perczkor érkezik. 

Az arai—temesvári vonalon. 
• - - A jelenleg Aradról d. e. 11 óra 25 perczkor Temes-
várra induló személyvonat, Aradon csatlakozásba.hoza-
tott a Budapest felől érkező gyorsvonathoz. 

A gyulafehérvár—zalatnai vonalon. 
A. Budapest és Gyulafehérvár között közlekedő gyors-

vonatokhoz Budapest felé, illetve felől csatlakozás léte-
síttetett. 

A budapest—veroiorovai vonalon. Expressvonatok 
• ' 1 ü 

Budapest felé közleked'ő keleti expressvonat • azonkívül 
.Temesvár-gyárvároson ugy a felszáíló, mint a leszálló 
utasok által, igénybe vehető lesz. 

• Czeglédtől Budapestig egy .uj személyvonat helyez-
teti ,̂ forgalomba, mely Czeglédről reggel 6 órakor indul 
és Budapest, ny. p. udvarba reggel 8 óra 25 : perczkor 
érkezik. 

Az összes -Síeiríélyvonatók, . melyek Berezel-Cserő 
megálló rakadóhelyen egyáltalában nem, Vagy csak fel-
-tételesen állanak meg, a nyári menetrendben a Buda-
pest ny. p. udvarból éjjel 10 óra 35 perczkor Temesvárra 
induló személyvonat kivételével, 1—1 perezre rendesen 
meg fog állani. 

A Czegléd—szolnoki vonalon. A Czeglédről 'jelenleg 
este 6 óra 1 perczkor Szolnokra induló szeiiiélyvonat a 
Temesvár felől érkező gyors • s a Budapestről érkező 
személyvonattal összeköttetésbe hozatik, mely czélból e . 
"vonat Czeglédről este 6 'óra- 50 p.-kor fog indulni es 
•Szolnokra eke 8 órakor érkezik 

A Czeglédről Szolnokra, jelenleg éjjel 10r óra 30 p.-
kor induló Személyszállító tehérvonat, esté -9 Óra 40 p.-
kor fog Czeglédről indulni és Szolnokra éjjel 10 óra 52 
p.-kor érkezik, a hol a Prodoál fele közlekedő gyorsvo-
nathoz csatlakozik., : 

A Kecskemét—Tiszaughl—révi vonalon. A jelenleg 
Tisza-Ughi-révről Kecskemétre reggel 5 óra 30 p.-kor és 
d. u. 1 óra 40 p -̂kor induló vegyesvónat éjjel 3 órá 20 
perez, illetőleg d; u. 5 óra "35. "p.-kór fog indulni és 
Kecskemétre reggét 4 óra 54 perez, illetőleg este 7 óra 
10 perczkor fog érkezni. 

A Szeged—karlovai és Nagykikinda—nagybecskereki 
vonalakon. A jelenleg Szegedről este 6 óra 20 perczkor 
Karlovára indul [ e ̂ yideju megszüntetése 
• • Iii-•• r, m-maza,;: a haiaijâ a r,.i;i arkazo ir\<a-s> maii-
hoz való csatlakozással d. é. 11 órá 51 perczkor egy uj 
Személyvonat fog indulni: Karlovárá, mely oda d. u. 2, 
óra 24 perczkor érkezik-. E vonat Karlován csatlakozást 
fog közvetíteni a jelenleg d. u. 1 órakör Nagy-Kikindá-
ról N.-Becskerekre induló vonathoz, mely Nagy-Kilcin-
dáról d. u. 1 óra 26p.-kor fog indulni és N.-Becskerekre d. 
u. 4 óra 45 p.-kor érkezik. 

A Temesvár—buziási vonalon. Junius 1-.tői szeptem-
ber 15-é.ig: bezárólag, a~ fürdőévad- tartamára mindkét 

jrányban .1 — 1 uj személyvonat, helyeztetik forgalomba, 
a mely Buziásról d. e 11 óra 25 p.-kor indul és Te-

i ii 1 I i i I <!, II. 2 II I 1 i in-
dul és Buziásra d. u. 4 óra 14 p.-kor érkezik. . 

A jassenova—aninai vonalon. A 'Marillavölgybe és: 
Steierlakra való utazási,menettartam megrövidítése czéi-

; jából junius 1-től augusztus 31-éig bezárólag mindkét 
.irányban 1—1 uj, személyvonat helyéztetik. forgalomba, 
mely . Jassenováró.I d. e. 9 óra 20 perczkor indul és 

- Anínára d. u. 1 óra 46 p.-kor érkezik; Anináról pedig 
d. u 12 úra. 25 p.-kor indul; és Jassenovára. d. u. 4 óra 

. 55 p.-kor érkezik. 
Ezen vonatok közlekedésének tartama, alatt a Jas-

senováról d. e, ,9 óra-25 p.-kor Aninára induló, és áz> 
onnét d. u. 4 óra 51 p.-kor, Jassenovára,vissza érkező 
vegyesvonatok nem fognak közlekedni. ,. 

A Budapest—belgrádi vonalon.' A.gyorsvonatok Lacz-. 
haza, SzabaiUzallaz az Kiss/ailás áíloaiazakoa ncin ion-
nak megállani.- . 

:A Budapestről- jelenleg este 9 óra 35 p.-kor Bel-, 
.grádba induló személyvonat Csak éjjel 10 óra 20 p.rkor 
•indul és Belgrádba d. e. 11 óra 22 p.-kor érkezik. 

A Kecskemét—fülöpszállási vonalon. A vonatok kö--
vetkezőleg fognak közlekedni: A Fülöpszállás—kecske-
méti irányban az első vonat Fülöpszállásról reggel 4 óra 
58 perczkor indul és Kecskemétre reggél 7 órakor ér-
kezik, a második vonat pedig Fülöpszállásról d. u. 4 
óra 57 p.-kor indul és Kecskemétre este 7 óra 15 p.-kór,< 

Az ellenkező. irányban az első vonat Kecskemétről 
d. u. 12. óra 10 perczkor indul és Füllöpszállásra d. u. , 

I i vonat pedig 
Kecskemétről este 8 órakor indul és Füllöpszállásra 
este 10 órakor érkezik. 

A kis-körös—kalocsai vonalon. A budapesti és 
szabadkai csatlakozás elérése végett egy-egy uj személy- . 
vonat helyeztetik forgalomba. E vonat Kalocsáról reggel 
5 óra 13 perczkor indul .és Kis-Kőrösré reggel .6 óra 36 
perczkor érkezik; az ellenkező irányban pedig Kis-
Kőrösről reggél 7 óra 20 .perczkor indul'és Kalocsára 

- d. e. 8 óra 40 perczkor érkezik. 
A hegyes—feketehegy—palánkai vonalon. A palánkai ' 

hetivásárok napjain, vagyis minden szerdán és vasárnap 
Torzsáról egy helyi vonat fog reggel 6 óra 6 perczkor 
indulni, mely Palánkára reggel 7 óra 17 perczkor érkezik. 

A szeged-rákus—szabadkai vonalon. Palics és Széged-
.Rókus-valamint Palics és Szabadka között junius 1-től 
szeptember 15-éig bezárólag a fürdővonatók következőleg 
közlekednek t 

- Ünnep- ;és vasárnapokon indulás Szeged-Rókusról 
d. u. 1 óra 15 perczkor - Palicsra és onnan este :9 óra \ 
5 perczkor vissza Szeged-Rókusra, továbbá naponta 
indulás Szabadkáról, d. u. 3 órá 30 perczkor és este 
7 óra 40 perczkor Palicsra,, onnét vissza Szabadkára 
d. u., 4 óra 5 perczkor és este >8 óra 10 perczkor. 

A Szabadka—dáljai, az uj-dombovár—bosna-bródi és 
az üszög—baranya-szent lőrincz—barcsi vonalakon. Buda-
pestnek Bosniával való kedvezőbb összeköttetése czéljá-
ból, Szabadka—Dálja—Bosna-Bród között mindkét 
irányban s mindhárom kocsiosztályt szállító gyorsvonat 
ismét forgalomba helyeztetik. 

Ezen gyorsvonat. Szabadkáról, - csatlakozással a 
| i hl t i i i i , | 

indul és Dáljára este 9 óra 28 perez, Bosna-Bródba 
éjjel 12 óra 20 pérczkor érkezik,'s. ott közvetlenül csat-
lakozik a bosna-herczegoviriai államvasút személyvonatá-
hoz, az ellenkező irányban pedig Bosna-Bródról ugyan 
csak közvetlen csatlakozással a bosna-herczegovinai 
államvasút személyvonatához, éjjel 3, óra 20 perczkor 
indul és Dáljára reggel 6 óra 7 perczkor, Szabadkára 
pedig d. e. 9 óra 27 perczkor érkezik, a hol közvetlenül 
csatlakozik' a gyorsvonathoz Budapest felé. 

. Ezen gyorsvonatnak' forgalomba helyezése folytán, 
a jelenleg "Szabadkáról este 6 óra-32 perczkor Dáljára 
induló személyvonat csak Zomborig fog közlekedni, a 
jelenleg DáJjáró' réggel 8.óra 43 perczkor Szabadkára 
érkező személyvonat helyett pedig Zomborról Szabadkára 
egy uj személyvonat helyeztetik forgalomba, mely 
Zomborról reggel 4 órá 46 perczkor indul és.Szabadkára 
reggel 6 óra 55 perczkor érkezik. 

Zombor és Nemes-Míliíics; kőzött junius 1-től 
augusztus 31-éig bezárólag ünnep- és vasárnapokon egy 
tehervonat rendeztetik' be : személyszállításra. E vonat 
Zomborból d. u. 1, óra 4 perczkor indul "és Nénies-
Militicsre d.' u. 1 óra 3i perczkor érkezik. 

A jelenleg Bródról éjjel 12 óra 1 perczkor Pécsre 
és az onnét este 8 óra t8 perczkor Bródra induló sze-
mélyvonat csak Pécs és Eszék, illetve .Bród és Bosna-

• • 
. A Bródból reggel 4 órakor Pécs felé induló sze-

mélyvonat: már Bosna-Bródtól fog közlekedni, a honnét 
éjjel 3 óra 30 p.-kor fog indulni. 

, Eszék és Budapest között kedvező ' összeköttetés 
lete ite e czeljabol Esz 1 1 közfiit mh 
tét irányban a Budapest és Fiume között közlekedő 
nappáli gyorsvonatokkal csallakozólag 1—1 uj személy-
vonat helyeztetik forgatómba. E vonat Eszékről d. u. 
12 óra 25 p.-kor'fog indulni és Uj-Dombovárra délután 
5 óra 1 perczkor érkezik, az ellenkező irányban pedig 
Uj-Dombovárról d. e. 10 óra ,15 p.-kor indul és Eszékre 
d. u. 2 óra 25 p.-kor érkezik. E vonatoknak forgalomba 
helyezése folytán megszüntettétik a jelenleg Pécsről Uj-
Dombovárra d. u. 2 órakor induló téhervonatnál a sze-
mélyszállítás, továbbá Eszék és Üszög között a jelenleg 
Üszögről Eszékre d. u. 1 óra 36 p.-kor érkező s az on-
nét üszögre d„ u. 1' óra 37 p.-kor visszainduló vegyes-
vonat, végül a Barcsról jelenleg. Üszögre d. é. 10 órakor ' 

érkező s az onnét. d. u. 5 óra 40 j>.-kor Barcsra vissza 
induló személyvonatoknak, forgalma. Üszög és Pécs 
között. . 

A Bakócza—Fslsőmindszent— komlói vonalon jelenleg 
| uh i il i i , ikocza—Felső-

im ' • a, • ' .••• ' ' a, 
Budapest felől d, u. 4 óra -10 perczkor Pécsre .érkező 
személyvonathoz. 

Az Eszék—Uj-Kapella—batrinai vonalon. Az Eszékről 
jelenleg d. e. 11 óra 30 p.-kor Uj-Kápella—Batrinára 
induló személyszállító tehervonat Nasiczon csatlakozást 
nyer a Szlatina felől érkező vonathoz. 

A Borovó—vukovári vonalon. Az Eszék és Bród kö-
zött megszüntetendő éjjeli személyvonatokhoz Borovón 
csatlakozó-vegyesvonatok megszűnnek,'ellenben a Sza-
badka és Bosna-Bród között forgalomba helyezendő 
gyorsvonatokhoz' ugy Vukovárról, valamint Vukovárra 
csatialiozólag uj vonatok vezettetnek be. 

Az India—vinkovezei vonalon. Vinkóvcze felől jelen-
leg d. e. 9 óra 43 perczkor- Indiára érkező s az onnét 
d. u. 5 óra 39 perczkor Vinkovczére vissza induló sze-
mélyvonatok Indián csatlakozni fognak a Budapest-r-
Zimony kőzött közlekedő éjjeli személyvonatokhoz 
Zimony. felé, illetve felől. 

A Budapest—fiumei vonalon közlekedő nappali gyors-
vonatok Kaproncza állomáson rendesen állíttatnak meg 
és Fiúméban a déli vasút vonataihoz csatlakozást 
nyernek. 

Ezen gyorsvonatok Fiúméban a Fiume—Velencze 
-és Fiume—Ancona között hetenkint 2-szer közlekedő 

iTálai ií'a.,1.a a-, az a, áaa !.aiaaa;,aa : : áa, ülaiM-
felől az olasz vasutak vonataival is közvetlen csaüa-
kozásbán állanak, és pedig, a, Budapest—Fiume irányú 
gyorsvonat minden hétfőn és csütörtökön az Anconába, 
kedden és szombaton pedig aVelendzébe menő hajóval 
a Fiume^Budapest irányú gyorsvonat pedig minden 
kedden és pénteken a Velenczéből, csütörtökön és va-
sárnapon az Anconából érkező gyorshaj óval-van köz-' 
vetlen összeköttetésben. 

Ezen vonatok Fiúméban azon napokon, a melyeken 
.hajóösszeköttetés van,- a. hajóra, illetve hajóról való át-
szállás megkönnyítése czéljából a kikötő helyre állit-, 
tatnak. Továbbá Fiume és Delnice között junius hó 1-tŐl 
kezdve ünnep és vasárnapokon mindkét irányban 1—1 
-helyi személyvonat fog közlekedni. , 

Ezen vonat Fiúméból d. u. 1 óra 25 perczkor indul 
és Delnicéré d. u. 4 óra 6 perczkor érkezik, Delnicéről 
pedig este 7 óra 10 perczkor -indul és Fiúméba éjjel 10 
óra-10 perczkoi i 

Végül a jelenleg Zákány és Gyékényes között kőZr 
lekedő összekötő vonatok .közlekedése a nyári menet-
rend életbeléptetésével megszűnik. : 

A Kaposvár—Fonyód—fürdőtelepi,vonalon. A fürdő- és 
kiránduló közönség igényeinek kielégítése czéljából, — 
junius 15-től Szeptember 15-éig bezárólag ünnep- és 
vasárnapokon Fonyód-fürdőtelepről egy helyi vonat he-
lyeztetik forgalomba, mely onnét- este 7 óra 26 p.-kor 
indul és Kaposvárra, éjjel 40 óra 20 p.-kor érkezik. 

A Somogy-Szobb - balaton-szt.-györgyi vonalon. 
' A BaIaton-Szt;-Györgyről Somogyszobbra jelenleg d. 
u, 1 óra 10 p.-kor induló vegyesvonat az utóbbi állo-
njáson Budapest felé a gyorsvonathoi,, Zágráb felé pedig 
a személyvonathoz csatlakozást nyer. 

Junius 15-étől; szeptember 15-éig bezárólag ünnep-
és vasárnapokon mindkét irányban fürdővonat fog közi 
lekedni. E vonat Somogy-Szobbról d. e. 11 óra 40 p.-
kor indul és Balatoî Szt:-Gy"örgyre - d. u. 2- óra 48 p.-
kor érkezik, Balaton-SzV-Györgyről pedig este 7 óra 55 
p.-kor indul és Somogy-Szobbra éjjel 11 óra 9 p.'-kor 
érkezik. 

A Kőris—belpvári vonalon. A fővonal nappali gyors-
vonataival valá 'csatlakozásban, mindkét irányban 1 — 1 
uj személyvonat helyeztetik forgatómba. . 

a. és 
Kőrösre d. u. 12 óra 32 p.-kór érkezik, az" ellenkező 
irányban pedig Kőrösről d. u. 2 óra 35 p.-kor indul és 
Belövárra d. u. 4 óra 3 p.-kor érkezik. 

A jelenleg Belovárról d. 'u,3 óra 55 p.-kor Kőrösre 
induló vegyesvonat, Belovárfól csak d. u. 5 óra lO p.-kor 
fog indülni és Kőrösön közvetlenül csatlakozik a Zágráb, 
felé menő személyvonathoz. 

A Dugoselo—novskai és Banovajaruga—pakraci vo-
nalakon. A lipiki fürdőközönség igényeinek kielégítése 
czéljából, Dugoselo—Banovajaruga—Pakrac között Du-. 
goselon a nappali gyorsvonatokkal váló csatlakozásban, 
mindkét irányban 1—1 uj közvetlen személyvonat he-
lyeztetik forgalomba, a mely Pakracról d. e. 8 óra 3S 
p.'-kor indul és Dugoselóra d. ua 1 órakor érkezik, áz 
ellenkező irányban pedig. Dugoselóról d. u. 2 óra 4 p.-: 
kor indul és Pakracra este 6 óra 30, p.-kor érkezik, 

E vonatoknak forgalomba helyezése folytán a je-
lenleg Pakracról Banovajarugára reggel 7 óra 50 p.-kor 
induló és az onnan Pakra'cra este 7 órakor érkező 
vegyesvonatok bészüntettetnek. 

A Zágráb—csáktornyai és Zabok—Krapina-teplitz 
krapinai vonalakon. Zapresic— Zabok—Krapina-Teplitz és; 
folytatólag Krapina között a fürdő vonat május 15-étői; 
szeptember 15-éig bezárólag naponta ismét''forgalomba 
helyeztetik. . - " -

• E vonat Krapináról d. e.' 10 óra"57 p.-kor'Zabok-
Krapiha-Teplitzről d. e. 11 óra 50 p.-kor indul és Zap-
resicre d. u. 12 óra 54 p.-kor érkezik, Fa hol a déli 
vasút vonatához Steinbrück felé csatlakozik, az ellen 
irányban pedig, csatlakozással a déli vasút vonatához 
Zágráb felől, Zapresicről d. u. 1 óra 40 p.-kor Zabok-
Krapina-Teplitzről d. u. 2 óra 48 p.-kor indul és Krapinára 
d. u. 3 óra 32 p.-kor érkezik, 
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Továbbá Varasd és Varasd-Teplitz között mindkét 
irányban, szintén május 15-től szeptember 15-éig bezá-
rólag ünnep és vasárnapokon 1—1 uj belyivonat fog 
közlekedni. Ezen vonat. Varasáról d. u. 2 óra 15 p,-kor 
indul és Varasd-Teplitzre d. u. 2 óra 30 p.-kor érkezik, 
Varasd-Teplitzről pedig d. u. 2 óra 50 p.-kor indul és 
Varasdra d. u. 3 óra 5 p.-kor érkezik. 

. A nyári menetrendre vonatkozó egyéb részletes 
adatok ugy a menetrend hirdetményekből, valamint az 
állomásokon a kapusok, illetve személypénztáraknál, 
nemkülömben a városi menetjegyirodákban darabonkirit 
30 fillérért kapható menetfendkönyveöskékből vehetők 
ki. A jelenlegi menetrendből az uj menetrendbe való 
átmenetre nézve a t. cz. közönség a következőkre figyel-
meztetik: 

A Budapest—Galantha-—zsolnai vonalon: A nyári me-
netrend szerint Zsolnáról este 8 óra 55 p.-kor-induló 
uj személyvonat az ápril 30-ka és május 1-je közötti 
éjjelen csak Lipótvárról kiindulólag közlekedik, mig a 
Budapest ny. p. u.-ról éjjel 10 óra 45 p.-kor Zsolna 
felé induló 'uj személyvonat Budapest ny. p. u.-ból már 
április 30-án indíttatik. 

A Szeredről jelenleg éjjel 10 óra 47 p.-kor Galan-
thára induló v. április hó 30. már nem fog közlekedni. 

A Szered—nagyszombati vonalon. A Nagyszombatból 
jelenleg éjjel 10 órakor induló és Szeredre éjjel 10 óra 
32 p.-kor érkező vegyesvonat április 30-án már nem 
fog közlekedni. 

A Feled—tiszolczi vonalon. A nyári menetrend szerint 

Feledről este 9 óra 31 p.-kor induló uj személyszállító 
gyorsteheryonat április hó 30-áról- május l-re , hajló 
éjjelen még nem fog közlekedni. 

A Budapest—Kolozsvár predeáli és a Bud, psst— 
Arad—tövisi vonalakon. A, Budapest k. p. u.-ról április 
30-án d. u: 1 • óra 55 p.-kor induló gyorsvonat Arád-
Tövisen át már Predeahg fog Jtőzl 
Predeál—Arad—budapesti irányban közlekedő gyors-
vonat az április 30-íka és máj s 1-je közötti éjjelen 
Predeál—Tövis, és Arad között még nem fog forgalomba 
helyeztetni, hafienr május 1-én reggel csalt Aradról fog 
indíttatni és Szolnoktól Budapestig e napon még a Ko-
lozsvár felől közlekedő gyorsvonattal .egyesítve továbbit-
tatik. 

A Budapest—kolozsvári délutáni gyorsvonat, mely 
jelenleg Szolnokig az aradi gyorsvonattal egyesítve köz-
lekedik, már április 30-án az aradi gyorsvonattól elkü-
lönítve Budapestről d. u. 2 óra 10 p.-kor fog indu'ni. 

A J&ssenova-aninai vonalon. A nyári menetrend 
szerint Jassenováról éjjel 11 óra 10 p.-kor Oravicára 
induló vegyesvonat ápril 30-ika és május 1-je közötti 
'éjjelen még nem az uj, hanem a régi menetrend szerint: 
fog közlekedni. 

A Budapest—belgrádi vonalon. A Budapestről jelen-
, leg este 9 óra 35 p.-kor Belgrádba induló személyvonat 
' április 30-áról május hó l-re hajló éjjelen Budapestről 
már éjjel 10 óra 20 p.-kor indíttatik. 

A Kis-Körös—kalocsai vonalon. A Kalopsáról jelenleg 
éjjel 11 óra 45 p.-kor fog indulni. 

A Szabadka-dáijai Uj-Dombovár—Dálja-bosna-brédi 
és Borovó—vukovári vonalakon. Az uj gyorsvonat Sza-
badka— Dálja és Bosna-Bród között április 30-ról május 
l-re hajló éjjelen még be nem vezettetik. 

A jelenlégi .ménetrénd szerint április 30-án Pécsről 
este 8 óra 18 p.-kor Bród felé induló személyvonat mint 
ilyén csak Dáljáig közlekedik, onnan azonban még május 
1-én éjjel 12 óra 20 p.-kor folytatólag, mint külön sz.-
vonat indíttatik Bosna-Bródra, a hova, reggel 4 órá' 5 
p.-kor érkezik. 

Ezen külön vonathoz csallakozással Borovó és 
Vukovár között május 1-én mindkét irányban 1—1 külön 
személyvonat fog közlekedni, mely Vukovárról Borovóra 
éjjel 12 óra 10 p.-kor, Borovóról Vukovárra pedig éjjel 
1 óra 10 p.-kor indul. , -

Végül a jelenlegi menétrend szerint Bosna-Bródról 
éjjel 11 óra 24 p.-kor Pécs félé'induló személyvonat 
ápril 30-án csak Brodig fog közlekedni. 

A Dombovír —báttaszéki vonalon. A nyári menetrend 
szerint Báttaszékről este 9 óra 53 p.-kor Dombovárra 
induló: személyvonat, április 30-ika és május 1-seje kö-
zötti éjjelen még a jelenlegi menetrend szerint fog kö.i-
lekedni. 

Budapest, 1898. április hó 19-en. 
A z igasgatóság. 

Utánnyomás nem dijazt10 tik. 

K-s 
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Van szerencsénk, ajánlani. 
i z a v n t o l t t i s z t a s á g t t 

1 e g m a g a sabb 
dijakkal 

kitüntetett Thomasf ogzfátliszfcet 
szavatolt 15—20% citrátban oldható foszforsavtarialommal és 85 -100'Vo 

porfinomsággal. 
Felülmulhatlan, minden talajra alkalmas trágyaszer, különösön 

vány talajok javítására, kitűnő lialrtsu az összes gabonanemüek, kapás és 
olajnövények, lóhere és luezerna, szőlő, komló és kerti veteményekre, 
kiváltképen a rétekre. Legjobb, leghatásosabb és legolcsóbb 
fosaroi-savtrágja tekintettel hatásának tartósságára, felülmúlja az 
összes s/iiiKii fos i ráto l í at. A citrátban oldható foszforsav-tartalomert 
szavatosságot vállalunk, neteláni hiányt megtérítünk. Árajánlatokkal, 
szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással a legkészségesebben szolgál 

A cselországi TtoiasmM prágai roszfátliszt eladási irodájának wárKjivisettí 
magyar korona orsz. területén 

B U D A P E S T , 
VII., Erzsébet-körut 34. szám, KALMAR, VILMOS, 

Slar tellin alegfinomabb doháuyneinesitőtrágryakizárólag 

| Ház- és birtokeladás, i 
| • Pest megyében, Dunagözhajózási állomással biró j 
í Apostag községbe, egy nyaralónak is igen alkal- j 
I mas, 5 hold darkirozott kertben álló 

| kényelmes uri lakház, [ 
| melléképületek és üvegházakkal, ettől 1 i órányira 206 ] 
; 1200D öles hold tagositott szántófö ld , kissé 
| távolabb 103 hold s z á n t ó f ö l d és rét együtt vagy | 

külön-külön szabadkézből e ladó . 
I Bővebb felvilágosítást ad Apostagon Halmi Nándor, f 

vagy Solton Tarnai Jakab ur. ssos I 

W A L L A J Ó Z S E F 
mozaik- és cementáru gyára, építési anyagok raktára 

Budapest, VII, ker, Rottenbiller-utcza 13. szám 

Gránit-terazzo, 
Betonirozások, 
Medenczék, 
Csatornázások, 
Szökőkutak, 

Vállalkozik: 
Jászolok, 
Czement-lapok és 
Mozáik-lapokkalí 

kövezések 
elkészítésére, 

Ozementvizeló'k, 
| Fay ence-lapokkai i 

falburkolások síb. 

Raktárt tart: 
K e r a m i i - l a p o k . A s z f a l t t e t Ő - l e n i e z , 

Aszfaltelszigetelő-
lemez, 

Tűzálló-téglák, 
Kőagyagcsövek, 

Gyári raktára a Gartcna ni 
Portland cement és 

vízálló mész-gyárnak. 

Kelheimi-lapok, 
Mozaik-lapok 

mettlachi módra, 
Terracotta-áruk, 

Kémény-toldalékok 
kőagyagból 

stb. 
Menyezet nádszöveU 

raktár. 
Stuccaíur-Bohrgewebe. 

1 : 
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A lc£t!,jíii)b;in szabadalmazott szer mindenféíe káros rovarok 
tiiztö? kipusztítása, különösen a répán élősködő ormányos bogár és földi bolha, 
a cserebogár, dögbogár és honvédbogár kiirtására a 

' i i „ROVAR/N 
r Ezen »Rovarin intézetemben* előállított védőanyag vízzel hígítva és 

permetező géppfel a megfelelő növényre fecskendezve, a rajta élösködö rovaro-
kat teljesen kipusztítja s a mellett a permeteg a legzsengébb növénynek sem írt, 
söt anr a!i növését elösegiti. 

A >Rovarin«. 2*/s—2 kgr. súlyú csömagokban'lesz árusítva, mely mennyi-
ség 200 liter vízre van számítva s vele lVa-̂ 2 magyar holdnyi terület' , beper-
metezhető. 

1 csomag >Rovarin<t ára 3 frt 75 kr. 
Az ezen mintához szükséges legjobb „Vermorel Eclaire" permetező gép 

21 frtért szintén nálam kapható. 
Ugyancsak raktáron tartom a fejlődöttebb répa permetezésére alkalmaz-

ható „Chlorbaryumot" is. 
Pontos használati utasítás minden küldeményhez mellékelve. 

Megrendelések czimzendők: 

JAKLITSCH JÁNOS „Rovarin intézetéhez" 
POZSONY, Mihály-utcsa 5. ss. 

ROVARA FR IGYES 

A „ H É P A B O G Á R " 
czimu müvének magyar kiadása már teljesen elfogyott, de a mü német kiadá-
sábólmég néhány száz példány kapható 

J A K L I T S C H J Á N O S „Rovaringyárosnál" 
Pozsony, Mihály-utcza 5. sz. 

Á r a 5 0 k r a j c z á r . Á r a 5 0 k r a j c z á r . 

H1RDETESEK felvétetnek a kiadóhivatalbai! 
e y Q A P E S T , 

ÍJllői-uí 25 -d ib szám. 

Egy 2170 kat. holdas főúri bírtok, termékeny jó vidéken, 85 hold dohány 
engedélylyel, közel a vasúthoz megfelelő gazdasági épületekkel és urilakkal 
hosszabb időre előnyös ár mellett haszonbérbe kiadó. Bővebb fel-
világosítást' ad 

T E M C Z E R GYULA, 
hirdetési iroda tulajdonos 

Budapest, IV. ker., Szervita-tér 8 sz. 

! Haszonbérbeadó birtokok. 
E s z é k ' k ö z e l é b e n az országút mentén fekvő 

J S O D O L O V C E g a z d a s á g b a n e g y k i s e b b 5 4 1 cat . 
h o l d a s és e g y n a g y o b b 8 0 4 cat . h o l d a s és e h h e z 
1 5 2 cat . h o l d í r t v á n y - f ö l d e s bér let f . é v o k t ó -
ber hó 1 - é n l e j á r és újból 

1 
Haszonbérbe venni szándékozók kéretnek b ő v e b b 

felvilágosításért az u r a d a l m i h i v a t a l h o z N U S T Á R R A 
(Szerémmegye) fordulni, ahova az ajánlatok beterjesztendök. | 

Nnstári uradalom. I 

Eladó telivér kanczák: 
Gyérei Richárd, tolna-ozorai méneséből eladó 3 <lrl>. 

tüutkeled után vemhes télivér kancza és pedig: 
I. My Dárling, sárga, született 189-2., apja Gunnersbury, anyja | 

Mistake, alatta 1 hónapos" Bucsány ménesikóval, ára 600 frt. > 
II. Jum-Jum, sötécpej,;:született 1893., apja Chislehurst, anyja j 

- Jokohama, alatta 5 hetes Gutkeled ménesikóval, ára 600 frt. i 
III. Fraulein Nini, pej,? született 1893., apja Harpandru, anyja I 

Colleen-Dhas, alatt 5hetes Bucsány ménesikóval, áfa 1000 frt. 
IV. Remember me, sárga, született 1893., apja Zsupán, anyja [ 

Eilgut, befedeztetve Gutkeleddel, ára 500 frt, 
V. Merveilleuse, sárga, született 1893., apja Triumph, anyja j 

Mutiny, befedeztetve Gutkeleddel, ára 500 frt. 5834 > 
Bővebb felvilágosítással készséggel -szolgál a 

S z á m t a r 16 s á g, Tolna-Ozorán. 

ALBION fűkaszáló gépek, 
ALBION marokrakó aratógépek, 

HARRISON Mc, GREGOR & Co, 
angol gépgyárából, 

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

dijaztattak, kaphatók 

GRAEPEL HUGÓ gépgyárosnál, 
Büd&pest , V . , K ü l s ő V á c z i - u t 4 6 . s z á m , m e 

Árjegyzék ingyén és bérmentve. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

M J k L M c C O R M I C K 

^ J S P ARATÓGÉPEK 
J É ? a a világon, 

Í ! . kévekőtök és marokrakók; 

ö) I 1 $ M Ü L L E R é s W E I S Z 
BUDAPESTEN, VI., Gyár-utcza 66. sz. 

Birtok bérbeadás. 
450 holdnyi elsőrendű szántóföld, közel Budapesthez, 
czukorgyár mellett, vasúti állomástól 20 percznyi távol-
ságra, családi viszonyod miatt 6 esetleg 10 évre 
haszonbérbe kiadó. A birtok eddig házilag kezel-

tetett. Bővebb felvilágosítást nyújt 5832 
K A S Z A B S O M A Budapesten, Váczi-körut 59. 

GŐZEKÉK 
BURRELL RENDSZER 

K Ö Z V E T L E N E R Ő Á T V I T E L 
miután fogaskerekek nincsenek, tehát erömeg-
takarítás és fokozottabb munkaképesség:. 
Valamennyi létező Compound rendszer legegysze-
rűbbje, az alkatrészek csaknem felére leszállítva. 
LegkiseVb szénfogyasztás. Kevés javítás. 

Göz-utihengerezök. 
Bizonyítványok és kimentő leírások rendelkezesre 

állnak. 

Meissner & Dletlein, Magdeburg. 
Burrell grőzeke-rafctára-

Gyakorlott képviselők kerestetnek. 
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ú ál 15 szóig 30 la., ezen felül mindoa 
r., feltűnő belükkel 4 kr. Czim közlésénél 
inden beiktatásnál 30 kr. bélyegilleték. K I S H I R D E T E S E K , él a szakirodalom terményei, 

keresők is adók hirdetményei 
fel e kedvezményes rovatban. 

C s a l i o l y l e v e l e k r e v á l a s z o l n n k , m e l y e k k e l v á l a s z r a s z ü k s é g e s l e vé l bé l . v e g ' e t v a g y l e v e l e z ő l a p o t : k ü l d e n e k . 

p p í 

SBHEil 
BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 

ÁLLÁST KERESŐK. 
ÁLLATOL 

. tarkS^nt lSuf lL 'k 'g 

n ö v e n d é k ö k ö T 
é s ü s z ő b o r j a k a t 

megvételre ajánlana* 
KLEIN ÉS SPITZER 

Telivér T e n y é s z 
Kos 

Freystadtler Jenő 
T ó t - V á z s o n y b a n . 

VEGYESKK, 

t a k a r ó 
kölcsön ponyvák 

K O H N é s S T E I N 

m a ? 2 5 

(alelfoMí már elfogyott). 
H A L D E K 

Káról j-körút 9. 

G A Z D Á K K Ö A I V V E 

niBzű£Rzflasá£rol 
"írstről 

Csomós ebir 
(dactylis glomerata) és 

Franczia perje 
' p i r í í i S ' 

gr.TelekiArvéü 
ii. p. K o n c z a . 

r p r l e s z t . ] 

M e g j e l e n t 

[Ujabb tapasztalatok © ® e 
® 9 m a trágyázás köréből. 

IRTA : 

C s e r h á t i S á n d o r . 

A R A 1 F R T . Á R A 1 F R T . 

ad 59745. C. II. sz. 

életbe tópTITÍ évf ápri 
egyelőre nem fog f< 
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Gőzmivelés. 
Nagyobb területek szántását ginekével 
hajlandó vagyok elvállalni; épúgy 

mélyrigolozást szőlfi-teiepitésekhez. 
Érdeklődők kéretnek, hogy alanti czimemhez forduljanak. gőzszántási vállalkozó 

WolfS Ernő, Budapest-Kelenföld. 

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

rézszappan 
j bizonyult a leghatásosabb s viszonylag a legolcsóbb szer-
I nek. (Lásd Mezey Gyula gazd. akad. tanár úr ismerteté-
] sét a „Köztelek" mult évi 58-ik -számában.) 

100 liter rézszappan-habarékot, melegítés segélyével 
) a vizén kivül */* klg. rézgáliczból és 1 klg. gyantaszap-

panból ; hideg uton pedig 2 csomag gyantalisztes kecske-
méti porból és V b klg. mészből lehel elb állítani. Egy cso -

I mag gyantalisztes kecskeméti pornak a.z ára '25 kr., a 
j súlya 85 gramm, s tartalmaz 250 gramm .gyantalisztet 

és 600 gramm kecskeméti port. Ezen agyagok a rézszap-
] pan elkészítése és alkalmazására vonatkozó utasítással együtt 

M A Y E R F I Z O L T Á N T Ó L K e c s k e m é t e n 
szerezhetők bei 5788 

ad 62138/98, szám, Magyar királyi államvasutak. 
H I R D E T M É N Y . 

A Kls-UjszállásTKis-Terenni vonalon, Kis-Üjszálíás és Szalok-Taskony állomá-
sok között, csatlakozással az 504. sz. gyorsvonathoz, mindkét irányban egy-egy uj 
vegyesvonat fog f, évi' május hó l-től kezdve forgalomba helyeztetni, következő 
menetrend szerint; 

Indulás Kis-Ujszállásról délután. 5 óra 19 perez,, érkezés Szalók-Taskonyra" 
este 6 óra 39 perez. Visszafelé indulás Szalók-Taskonyról este 7 óra 1q perezkor, 
Oi'kiv.és Kivl'jszálltlsra este 8 óra 24 perezkor. 

Budapest, 1998. április 27-én.; Az igazgatóság. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

MÁJUS HO 11. 38. SZÁM 8-1K ÉVFOLYAM. 

Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet, 
B U D A P E S T E N , VIII. , József-körut 8. 

Eln) £J TELEKI GÉZA gróf. . ^ Alelnök: CSÁVOSSY BÉLA. 

RÍJBINHÍ̂  G'Íto^^szentkÍRÁL^ 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint ugy a tiiz- mint a jégbiztosítás terén hiVen 
megfelel hivatásának; folyton fejleszti a reformokat,melyeket a gazdaközönség 
évek óta sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek 
teljes megelégedését vivta ki magának, az 
épület és átalány (pausclial) biztosításnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövet-
kezet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; — 
minden más illeték kizárásával. 

A szövetkezet elfogad 
6 és 12 évre szóló 

jégbiztosításokat 
és a feleknek 6 éves biztositásnál 10%, 12 éves biztositásnál SO /̂o d í j -
engedményt ad, mely a dijból évről évre levonatik. A jégbiztositási felté-
telek mindenben a gazdák kívánalmainak felelnek meg. 

Jjgjy Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztositott érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5 % díjengedményben részesülnek. S l 9 

Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön sjánlattal 
terményeiket biztosítják, 10°,o engedmén>b3n részesülnek. 

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

Sladó tefíeneü, 
Salamon Forgách Margit grófnő Ö méltósága thuzséri 
uradalmában 1 0 0 darab számfelet t i telivér, öt éves 

borjas 

pinzgaui tehén 
van eladásra felál l i tva. Ára 2 5 — 3 5 kr. kilónkint. 

Felvilágosítással szolgál az uradalmi tiszttartóság Thu-
zséron. 5804 

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

B u d a p e s t . ¥1. k e r . , G y á i * - u t c z a 4 S . s z á m alatt. 
Szabadalmazott Schweitzer-féle malmaink a mezőgazda-

ság terén igen fontos ujitást képeznek. 
Ezen teljesen uj szerkezetű, átjavított malmok egyaránt 

alkalmasak darálásra és simaőrlésre; a gazdaságban e malmok-
kal szükség szorint kés dthető igen jó minőségű liszt és 
takarmánydara. 

Ezen malmok a Ganz-féle és a Sangerliauseni gépgyárak 
által gyártatnak, mig az őrlőtárcsák a világhírű Ganz-féle 
kéregöntvényböl készíttetnek. 

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

A Schweitzer-féle malmok rendkívüli előnyei a következők: 
1. Csekély hajtóerő szükséglet. 
2. Rendkívül i nagy munkaképesség. 
3 . K i tűnő minőségű őrlemény. 
4 . Kiválóan tartós, javításra nem szoruló szerkezet, 
5 . Igen egyszerű kezelés. 

Ezen malmok beszerzését minden gazdának a legmelegeb-
ben ajánlhatjuk. 

R é s z l e t e s l e í r á s s a l , á r j e g y z é k k e l é s f e l v i l á g o s í t á s o k k a l s z í v e s e n s z o l g á l u n k . 

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


