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AZ OMGB. KÖZLEMÉNYEI. 

1898. évi szeptember hóban be-
fizetett alapítványi kamatok és 

tagsági évdijak nyugtázása. 
I. Alapítványi kamatok. 

Befizetett hátralékok 1897-ről: Beniczky Béla 20 
kor., Nagy György 21. kor., báró Orczy Cherubin 22 kor. 
.06 fül.,- gróf Szapáry György 20 kor. 

Befizetve 1898-ra: báró Atzél Lajos , 21 kor., 
Bihar m. gazd. egyes. -20 kor., Ehrlich Mózes 20 kor., 
Förstér Ottó . 21 kor., Markovits Károly 20 kor., Mailáth 
István 21 kor., Nagy György 21 kor., Nyitravölgyi g. 
e. 20 kor., Okolicsányi László 21 kor., báró Orczy 
Cherubin 22 kor. 06 fül., Szájbély Gyula 20 kor., gróf 
Szápáry György 20 kor., gr. Széchenyi Sánd-r.21 kor., 
gr. Tisza István 20 kor. 

II . Évdijak. 

Befizetett hátralékok: Alkér Antal 40 kor., báró 
Andreanszky Gábor 10 kor., Bodanszky Tivadar lOkor., 
Beke Imre 20 kor., Eötvös Gyula 10 kor., Fried Manó 
40 kor., Gayer Pál 20 kor., Haubert Nándor 10 kor., 
Hantsok Leander 10 kor., Horváth János 40 kor., Jab-
lonszky György 20 kor., Jakab Árpád István 30 kor., 
Jeszenszky Andor 20 kor., Králik Lajos 20 kor., Klobu-
sitzky János 20 kor., Krausz " Samu 10 kor., Montag 
Lipót 40 kor., Marostorda m. g. e. 20 kor., Milanes 
Iván 20 kor., Neumann Ármin 20 kor., Novotny Károly 
20 kor., Nagy Ignácz 40 kor., Putnoky Mór 20 kor., 
Rosenberg Lajos 40 kor., Rudnyánszky György 20 kor., 
Rosztóczy Ferencz 30 kor., dr. Szécsi Kálmán 20 kor., 
hg. Schwarzenberg Alajos 10 kor., Siposs Zsigmond 10 
kor., Tamássy József 20 kor. 

Befizetve 1898-ra: Andreanszky Gábor báró, 
Albisy Béla, Altschul Artúr, Auspitz Kálmán, Ambrózy 
Béla br., Andreae Emil, Anninger László, Antal Sándor, 
Bezerédj Adorján, Brunner Béla, Baár József, Bareza 
Adolf, gróf Berchtold Richárd, Bartal Aurél, báró Berg 
Gusztáv, Baján Imre, Balogh Kálmán, Balásy Árpád, 
Blau Izidor, Bosnyák Géza, báró Bornemissza Gábor, 
Baksay Zoltán, Balázsovich Ernő, Basiiides János, Beke 
Imrej'Benedicty Lajos, Bernrieder József, Bezerédj 
László, Birkmayer Kálmán, Bibó Dezső, Balogh Lajos 
vasadi, Braun József, Bornemissza Gyula, gróf Bethlen 
Bálint, Básthy Ignácz, Baruch Samu, Bátorkeszi olvasó-
kör, Bodánszky Tivadar, Brachfeld Lajos, Bignio Gyula, 
Bezerédj Lajos, Blaskovich Ferencz, dr. Bleuer Samu, 
gróf Benyovszky Sándor, Békeffy István, Csik m. g. 
egyesület, Capelle Vilmos, Csiky Sándor, Clement Lipót, 
Cornides Albert, Ciner György, Czoher Béla, Detrich 

Emperl Ernő, Erős György, Emödy József, Egressy 
Aladár, Eiszen Manó, Eperiessy Sándor, Elek István, 
Eötvös Gyula, ifj. Eötvös Károly, Evva Ödön, Engel 
Hermán, Fülöp Zoltán, Freytag Béla, Für Géza, Farkas 
Ferencz, Fáv József. Fáy Zoltán, Fogaras m. g. e., 
Franki Zsigmond, Fonay Lajos, Fáy Gyula, Feszty 
Adolf, Feldmann B. Jakab, Farkas Béla, Farkas Ábra-
hám, Farkas Zoltán, Fried Manó, Gajzágó Samyl, Geiger 
Ferencz, Gyene Károly, Gerő István, Günther Imre, 
Godán Sándor, Gürtler Károly Gyémánt Sámuel, Grei 
ner Frigyes, Gruner Lajos, Grünfeld Jakab, Geregyei 
gazdaság, Ghyczy István, Goldberger Ignácz, Gulner 
Gyula, Gayer Lajos, Hartstein Dezső, Hajdú Ferencz, 
Hegedűs Géza, Hőnig Izidor, Hermann Antal, Haidekker 
Károly, Hoffmann Soma, Handléry Gusztáv, Horn Lajos, 
Hrabovszky Guidó, Hirschfeld Béla, Hantsok Leander, 
Hainrikffy Pál, Horváth B. Bertalan, Hertelendy Gyula,, 
Huszár Béla, Hámos Aladár, Heim Gyula, Horváth 
János, Imre Lajos, báró Jeszenszky Sándor, Jeney 
Géza, Juhász Sándor, gr. Jankóvich László, Ivánkovich 
Imre, Jakab Árpád István, Jeszenszky Andor, Jeszenszky 
József, Kálmán Rudolf ifj., Kemény Dávid, Kollmann 
Gyula, Koricsánszky János, Kölber László Krausz 
Gyula, Kégl György, Krausz Zsigmond, Kralitz Gyula, 
Kiss József, König József, Kováts Gyula, madi Kovács 
György, dr. Kráiik Lajos, Kellner Károly, Kuchinka 
Géza, Kellner Antal, Kenessey Lajos, Kormos Árpád, 
Körmendy László, Klár Gusztáv, Králik István, Kiszely 
Sándor, Kiesling Ferencz, Kacskovics Zoltán, Kinczig 
János, Kasztl László, Klobusiczky János, Kovács Géza, 
Krausz Samu, Károly Rezső, Lánczy Béla, Laszlowszky 
Kálirán, Leszkay Sándor, Lippich Gusztáv, Lencz Ödön. 
dr. Lengyel Sándor, Lányi József, Lakits István, Lator 
Iftván, Legény Oszkár, Leopold Lajos, Leopold Samu, 
Lichteneggér Gyula, Láng Ferencz, dr. Lőwinger Vilmos, 
Lakath János, Lőwy Zsigmond, Leidenfrost Tódor, 
Laszkáry Pál, Madarassy Jenő, Meller Henrik, Meliorisz 
Miklós, Mock Imre, Munkácsi Béla, Montag Lipót, Man-
zin Róbert, Molitorisz Ákos, Muzsai Zoltán, Mok Fe-
rencz, Majthényi Károly, Mészáros Sándor, M.. élelmi-
szer szállító részv. társ., Maros-Torda m. g. e., Nagy 
Ákos, Nagy Károly, ifj. Nagel Vilmos, Nagy Pál, Nagy 
Gyula, Negró Sándor, Nyitray Jenő, Nagyváradi mű-
trágyagyár, Nyári Ferencz, Nedeczky Kálmán, Neppel 
Ferencz, b. Nyáry Béla, Nagy Ignácz, ifj. Nagel Henrik, 
Okolicsányi Gáspár, dr. Ofner Oszkár, Pessina Ede, dr. 
Patay József, Posner Gábor, Plank Ferencz, Paál József, 
Patay András, Pethes Mihály, Popper Lipót, Pongrácz 
Ábris, Pusztakürli uradalom, Putnoki Mór, dr. Plósz 

Rajacsich György, báró Rauchbauer Károly, Ruff Fe-
rencz, Rácz Ignácz, Riedl Ede, Rohonczy Gida, Razgha 
Ernő. Razgha Béla, Ráth János, Roxer Jenő, Riszdorfer 
László, Révész István, Rothmeyer Imre, Rozdonyi 
Sándor, Rosenberg Lajos, Rudnyánszky György, Rosz-
tóczy Ferencz, Rósa József, Rapcsák Gyula, Spitzer 
Testvérek, Szelényi Miklós, Szalay Béla, Scheftsik 
István, ifj. Seligmann Kelemen, Sierbán Viktor, Sigmond 

Dezső, Szentkirályi Ákos, Szent-Iványi Árpád, Skublits 
József, Szemere Géza, Szalay Imre, Scbmiermund Kor-
nél, Szalay János, dr. Szécsy Kálmán, Szmodiss Viktor, 
Sul'y László, Svájczer Aladár, dr. Szabó Gyula, gr. 
Szapáry László, Szabó János, Stauber Albert, toldi 
Szabó László, Strasser Vilmos, Seidl Kálmán, SZÍVÓS 
Endre, Schwarzenberg Alajos, hg. Sauerborn Károly, 
Schuster Márton, Szántó Elek, Szalma Sándor, Sztan-
kovics János, báró Schell Gyula, Siposs Zsigmond, 
Szabó Vilmos, Samarjai János, Széphegyi Antal, Spilka 
Zsigmond, Szereday Aladár, Szécsey István, Tamássy 
József, Tóth Sándor. Tóby József, Tangl Ferencz, 
Turkevei kaszinó, ifj. Tóth János, Tóth Lajos, Tarisch 
Kajetán, Taub Gyula, Tomsíts Mátyás, Tallián Vilmos, 
Trencsén m: g. e., gróf Teleki János, Timár János, 
Thomka Gyula, Újhelyi Jakab, Ury Béla, Vastag János, 
Világhy Gyula, Velits Zoltán, Vecseri Imre, Vörös István, 
Vucskics Béla, Vécsey Pál, Vajda Ferdinánd, ifj. Vásár-
helyi Géza, Viczmándy Ödön, Wolff Károly, Wimmer 
Fülöp, Weiner Jakab. Zöld József, Zsőtér Andor, Zalka 
Zsigmond, Zulawsky József, 20—20 korona. Corchus 
Béla, Eölvedi János, Ferencz Győző, Horváth József 
10—10 korona, 

Előre befizetve: Beszedits Dezső, Eczken János, 
Kramer Tivadar, Nagy Aladár.1 Szilassy István, Vecsery 
Imre 20—20 korona. 

Gróf Festet ich Györgynek Keszthelyen 
emelendő szobrára f. é. szeptember havában 
adakoztak : 
Gróf Dessewffy Aurél . . . . 
„Hungár ia" műtrágyagyár r.-t. . 

100'— frt Gróf Dessewffy Aurél . . . . 
„Hungár ia" műtrágyagyár r.-t. . 10'— » 
Nádosy Endre 1 — .. 
Tisza László 2 — „ 
Szűcs-Zsigmond . . . . . . 2 — , 
Dr. Csillag Gyula . . . . . . 5 '— „ 
Janesár Sándor ,v 2-50 •'•„ 
P á l József 5"— ., 
Gróf Pejacsevich Arthur . . . 10-— „ 
Csák Gyula 1 — . 
Pfeiffer Antal 
Wéber Vilmos . . . . . . 3 '— „ 
Zathureczky Márton . . . . . 10'— „ 
Magyar Kázmér ' 5 — 
Farkas Ferencz 2 '— „ 
Abalfy Emil . 5 — „ 

173-50 frt 
A mult hóban kimutatott gyűjtés 1081-90 „ 
Szept. 30-ig befolyt összesen 125540 frt. 

Mindennemű erőtakarmányok 
m i n t 

finom és gopomba buzakorpa, 
szár»azmosiék,maláfacsii«a,olaj-
pogácsa budapesti gyártmány, 
úgyszintén vidéki repcze,napra-
forgó, tökmagpogácsa Eegjutá-
nyosabban szerezhető be 

G a b o n a n e m ü e k 
a l e g * e M i i y ö s e l * I > e i i 

* * é r t é k e s í t h e t ő k 
a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél 

K., Alkofmány-utcza 31. 

M a i számunk S51 oldal. 
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Felhívás 
czirolclemutatás és cziroJcvásárlan való 

részvétélre. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület folyó évi november 20—3ü-ig 
czirokszakáll bemutatást és czirok-
vasárt rendez, melyre a külföldi czirok-
gyárosok figyelme is fel fog hivatni. 

Felkérjük tehát a cziroktermelö t. 
gazdaközönséget, hogy ezen czirokvásárra 
saját jól felfogott érdekében mintákat 
küldeni sziveskedjék. Beküldendő egy 
kis bál czirokszakáll, annak meg-
jelölésével, hogy a beküldött mintához 
teljesen hasonló czirokszakállból mennyi 
áll rendelkezésre és mily ár t kiván 
ezért a termelő. A beküldés határideje 
november 15-e. A minták az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület, Budapest, 
Köztelek czimre bérmentve küldendők. 

Rendező-bizottság. 

A sárosi gazdák. 
A sárosmegyei gazdasági egyesület 

október 1-én, 2. és 3-án Eperjesen álta-
lános gazdasági állat-, gép-, eszköz- és 
gyümölcskiállitást tartott. Hasonló gazda-
sági kiállítást más vármegyei gazdasági 
egyesület is szokott rendezni és azok a 
helyi érdekek felé nem is igen szoktak 
emelkedni, aminthogy ezek a kiállítások 
czéljukat éppen akkor töltik be a leg-
megfelelőbb módon, hogyha teljesen a 
helyi érdekeket szolgálják, a helyi gazda-
sági viszonyokról nyújtanak képet, a 
helyi gazdasági viszonyok fejlesztését 
tűzik czélul. Maga a kiállítás tehát, amely 
csinosan, ügyesen és tanulságos módon 
volt rendezve és az átlagos vidéki ki-
állítások színvonalán jóval felül állott, 
teljesen a helyi érdekek szolgálatába 
szegődött és hogy ennek daczára a helyi 
jelentőségénél többet tulajdonítunk annak, 
megmagyarázták ezt azok a törekvések, 
melyeket a sárosi gazdák a mezőgazda-
sági viszonyok fejlesztése érdekében ki-
fejtenek s amelyek az ország gazdakö-
zönsége elé méltán példaként állíthatók. 

Sáros vármegye egyike az ország azon. 
vidékeinek, ahol a nagyszámú kisbirto-
kos mellett igen tekintélyes számú közép-
birtokos is van. Talaja bár közepes mi-
nőségű, de minden mezőgazdasági kul-
turára alkalmas, amit a már kissé ma-
gas fekvésű hegyes vidék klímája meg-
enged. Ilyenformán Sárosmegye mező-
gazdasága meglehetősen változatos, mégis 
az állattenyésztés az, amely kivált a 
kisgazdáknál, a nagykiterjedésű termé-
szetes legelöterületek kihasználása miatt 
a legnagyobb fontosságú. Emlékünkben 
van még azon borzasztó veszteség, amely 
a tüdövész alakjában az egész Felső-Ma-
gyarországnak s elsősorban Sáros vár-
megyének már azelőtt is virágzó szarvas-
marhatenyésztését teljesen tönkretette. 

A sárosi gazdák tehát legelső fel-
adatuk volt a pusztítás nyomait eltörölni, 

a szenvedett veszteségeket kiköszörülni. 
A vármegye gazdaközönsége élén a gazda-
sági egyesüléttel — mint éppen a most 
megtartott kiállítás bizonyította — való-
ban emberfölötti munkát végezett, ami-
dőn alig 15 év leforgása alatt a vész által 
kipusztított szarvasmarhaállomány he-
lyébe egy egészen ujat teremtett. 

Az uj állomány pedig nemcsak te-
kintélyes számával tűnik ki, hanem főleg 
azáltal, hogy a kormány támogatásával 
nemes nyugoti szarvasmarhát honisitván 
és terjesztvén el, a réginél sokkal érté-
kesebb marhaállomány került a kis-
gazdák kezére is. Valóban meglepőek 
voltak a pinzgaui és kuhlandi bikák, te-
henek, üszök, borjak, -melyeket a kiállí-
tásra a kisgazdák tekintélyes számban 
fölhoztak. Ha a sárosi gazdák egyebet 
nem is tettek volna 15 év alatt, máris 
példányképül kellene az ország előtt 
őket emliteni, mert hogy ez mekkora 
nehézséggel történhetett, csak az tudja 
megítélni, a ki tudja, hogy az amúgy is 
szegény népesség csekély intelligencziája 
állotta ennek! elsősorban útját. De a 
gazdasági egyesületben tömörült közép-
birtokosok erélye, kitartása, sőt áldozat-
készsége legyőzték a nehézségeket és a 
kisgazda ma Sárosban áldja a gazdasági 
egyesületet és annak vezetőit, a kik tö-
rődve az ő elhanyagolt ügyükkel, ré-
szükre a megélhetés uj forrását megnyi-
tották és dússá tették. Sehol ezért oly 
jó viszony a paraszt és az uri osztály 
között nincs, mint éppen Sárosban. 

Ez a jó viszony szülte aztán azt, 
hogy Sárosban a kisgazda a középbirto-
kos osztályban^ valódi vezetőjét látja és 
nemcsak meghallgatja tanácsait, hanem 
követi is. Valóban meglepő az, hogy 
oly szegény és az intelligenczia oly ala-
csony fokán levő kisgazdaközönség, mint 
a sárosi, a műtrágyákat olv kiterjedt mér-
tékben rendszeresen használja, mint 
ezenkívül az országnak csak dunántuli 
nyugati részeiben tapasztalhatjuk. Ezál-
tal a sárosi kisgazda terméseit és vele 
jövedelmét nemcsak fokozni, hanem 
állandósítani is képes lévén, a jólét 
állandóan emelkedik. Ugyanezen haladás 
tapasztalható a jobb vetőmagvak alkal-
mazása és a mesterséges takarmányok 
termesztésének terjeszkedése tekinteté-
ben is. 

Mindez azonban aránylag alárendelt 
jelentőségű ahhoz a kezdeményezéshez 
képest, amelyet a sárosi gazdák a nép 
általános jólétének emelése, a megélhe-
tés megkönnyítése, az életszükségletek 
minden ágának kielégítése érdekében a 
szövetkeze i intézmények alkotása által 
meghonosítottak. 

Mindenki tudja, hogy a kisgazdának 
legnagyobb baja, hogy gazdasági és ház-
tartási mindennapi szükségleteit csak 
rosszminöségben és csak drága áron tudja 
beszerezni, viszont termesztményeit csak 
potom áron képes elvesztegetni, mert a 
kereskedelmi forgalom és értékesítés mai 
szervezete a kisgazdát a legnagyobb 

mértékben kiteszi az áru- és termény-
uzsorának. Ebből magától sohasem lesz 
képes kibontakozni és évről-évre jobban 
sülyed a tönk felé, a melyet a leg-
nagyobb szorgalom, takarékosság és 
józanság mellett sem képes kikerülni. 
A sárosmegyei gazdasági egyesület tehát 
a mult évben egy fogyasztási és értéke-
sítési szövetkezetet alakított Eperjes szék-
helylyel. Ez a szövetkezet anélkül, hogy 
az egyesület valami túlságos agitácziót 
indított volna érdekében, ma már 2200 
taggal és 29 vidéki fiókkal bír, amelyek-
nek egy havi forgalma 20,000 frtnál na-
gyobb. Ilyen rohamos fejlődésre ez or-
szágban példa nincs és magyarázata 
egyedül az, hogy a legnagyobb szükség-
letet pótolja és a lehető legjobban van 
vezetve. A szövetkezet ügykezelése oly egy-
szerű, hogy a vidéki szövetkezetet a leg-
csekélyebb intelligencziával biró tót pa-
raszt is el tudja látni, az általa kitűnő 
minőségben kiszolgáltatott áruk pedig oly 
jutányosak, hogy a vidéki népességet 
egyszerre, magához vonzzák. A szövetke-
zet ma még csak a fogyasztási ^czikkek 
beszerzésevei foglalkozik, de máris meg-
tette a kezdeményező lépéseket a tagok 
terményei értékesítésének a bevezetésére 
is. Mennyi könyet törölt le a gazdasági 
egyesület a szövetkezet alakítása által, 
mennyi falat kenyérrel adott többet 
tagjai kezébe, az általános jólétet 
mennyire emelte, arról csak annak lehet 
fogalma, aki tudja, hogy a tönkrement 
sárosi kisgazdák köréből mennyi ezer-
nek kellett boldogulását idegen földön, a 
tengerentúl keresnie. A kivándorlást, ha 
nem szüntette meg egyszerre, de máris 
csökkentette azáltal, hogy a boldogulást 
lehetővé tette. Ilyen intézmény és annak 
megalkotói méltán érdemlik meg az egész 
ország elismerését és tiszteletét. 

A sárosmegyei gazdasági egyesület 
eperjesi kiállítása, melyen a vármegye 
gazdaközönsége, mint kiállító és mint 
látogató tömegesen vett részt, a legki-
válóbb alkalom volt arra, hogy az uj 
intézményeket megismerjék és a bemu-
tatott eredményekből azok tovább fej-
lesztéséhez lelkesedést merítsenek s a 
munkának közösen megkezdett utján 
tovább haladjanak. 

Az eperjesi kiállítás azoknak, akik 
mint nem megyebeliek odafáradtak, a 
tanulságon kívül azt a benyomást is 
nyújtotta, hogy a sárosi gazdák meg-
találták a helyes eszközöket, a melyek-
kel a boldogulást el lehet érni. Ezek 
pedig az egyetértés, a közintézmények 
fejlesztése és a szövetkezeti eszme ter-
jesztése. De mindez csak akkor fog ered-
ményre vezetni, ha az ügyek élén állók-
ban a lelkesedés mellett a kitartás is 
meg van. Szerencsésnek érezheti magát 
Sárosmegye, hogy előkelő gazdáiban a 
fenti alapvető tulajdonságok meg vannak 
s azokat a nép gazdasági jólétének eme-
lésére sikerrel gyümölcsöztetik. 
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GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető : ifj. Sporzon Pál. 

A nemzetközi termény tisztító-
gépverseny és díjnyertes gépei. 

A f. év szeptember havában Szolnokon 
rendezett verseny tanulságos képet nyújtott a 
terménytisztitó-gépek nagy csoportjáról. Már 

ménytisztitógépek használhatóságáról és teljes 
megnyugvással választhat ja ki az ő viszonyai 
közé illő gépet a versenyen megjelent gépek 
közül. Hogy azonban a választék nem olyan 
nagy, mint aminőt várni lehetett volna, annak 
legnagyobbrészt a versenytől távolmaradó gép-
gyárosok és gépüzletek az okai, kik bízva üz-
letük jó hírnevében, feleslegesnek tartották gé-
peiket nyilvános elbírálás alá bocsájtani . Ezzel 
szemben helyesen cselekedne a gazdaközönség, ha 
jövőben viszont ő tar taná feleslegesnek az illető 

lyék nem irott reklám és árjegyyési megjegyzé-
seklen, hanem tényleg nehéz féladatok sikeres 
megoldásával mutatták be képességüket. 

A versenytervezet értelmében három fő-
csoportra oszlott a terménytisztitó gépek bí-
rálata, külön a suly,. nagyság és alak szerint 
szétválasztó gépek számára. Ezenkívül a kü-
lönleges feladatot végző gépek még külön bírá-
lat tárgyát képezték. 

Az általános versenyrendezési szabályzat 
II. 11. pont ja értelmében egyelőié csak a ver-

ábra. Kühne E. I. sz. szelelője. 

maga azon körülmény is, hogy a terménytisz-
titás munkája — eltekintve a különleges ese-
tektől — háromféle lévén, aszerint, amint 
suly, nagyság, vagy alak szerint választandó 
szét a termény s igy a háromféle munkának 
megfelelő gépek jelentek meg, rendkívül érde-
kessé tette a versenyt. De ezenkívül még al-
kalma nyílt a gazdaközönségnek oly különleges 
terménytisztitó-gépekkel is megismerkedni, me-
lyek e háromféle munká t egy szerkezetben egye-
sítve, vagy különleges feladatokat különleges 
szerkezettel végezték. Szóval, ami a szerkeze-
tek és működési módok sokféleségét illeti, az 
tényleg kielégíthette a versenyt látogató gazda-
közönség várakozását, mely ott kész tanul-
mányt talált a terménytisztitó-gépek minden 
alakjának és változatainak működésben való 
bemutatásánál . 

115. ábra. Kühne E. I. sz. szelelője. Hosszmetszet. 

| seny munkálatainak rövid vázlata és a dijat 
nyert gépek szerkezete leirása közölhető. Ezen 
adatok azonban mindenesetre elegendők arra, 
hogy teljes tájékozást nyújtsanak a gazdakö-
zönségnek ugy a verseny lefolyásáról, mint 
annak gyakorlati eredményeiről. 

A tulajdonképpeni verseny három napot 
vett igénybe olyformán, hógy első nap a suly 
szerint szétválasztó terménytisztitógépek lettek 
megbírálva, második nap az alak es nagyság 
szerint szétválasztókra került a sor, mig har-
madik nap a különleges gépek kaptak felada-
tokat megoldásra s néhány vitás kérdésben 
ujabb próbákat végzett a bizottság, valamint 
megállapította a bírálat eredményeit is. Ami a 
biráló-bizottság működésének pontosságát és 
alaposságát illeti, ez a verseny alkalmával 
még a legkisebb részletekre is kiterjedt, ugy, 

117. ábra. Kalmár Zs. „Ideál C nevü szelelője. Hosszmetszet. 

A mi pedig a tulajdonképpeni versenybi-
rálatot illeti, az ez esetben feltétlenül megbíz-
ható és valóban gyakorlati értékű eredményt 
mutatott fel. Ez eredmények után a gazdakö-
zönség tiszta képet alkothat magának a ter-

távolmaradó gépgyárak és gépüzletek gépei iránt 
érdeklődni, mit annyival is inkább könnyen 
megtehet, mert a versenyen megjelent gépek-
ből a gabonatisztitás mindenféle módjának tö-
kéletesen megfelelő gépeket választhat ki, me-

hogy méltán el lehet mondani, miszerint ily pon-
tosan lelkiismeretesen még kevés bírálatot 
ejtettek meg. 

Maga a munkafolyamat következőleg 
ment végbe : Minden gép számára ugyanazon 
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terményből egyenlő mennyiség — 50 kgr. — 
lőn kiadva. A gép működését a bíráló tagok 
ellenőrizték ugy Időre, mint működésre nézve. 
A gép által kiválasztott I-ső osztályú^ leg-
szebb termény visszamázsáltatván, megálla-
pittatott, hogy melyik gép tudott s legszebb 
I-ső osztályt készíteni. Ezen I-ső osztályú 
magból üvegedényekbe minta öntetett s a 
minta közé papírszeletre az illető gép száma, 
lett felírva, miután az összes gépek elvégez-
ték feladatukat, a legjobb munkát végző gép 
ugy választatott ki, hogy a bizottság az 
üvegedényekben levő mintákat összehasonlí-
totta. Innen a legjobbakat kiválasztotta s azok 
közt megállapította a sorrendet. S csak 
miután .már végleg döntött a minőség felett; 
akkor lett megnézve, melyik gép végezte azt 
a munkát. Ilyenformán a bizottság a munka 
minőségének elbírálásánál nem tudta, hogy 
melyik gép munkája fekszik előtte, mert csak 
a kész eredményt — az L-ső osztályú termény 
mintáját — látta. Bírált tehát tisztán az előtte 
fekvő eredmény alapján s csak azután tudta 
meg a bizottság, hogy melyik gép munkáját 
bírálta meg, mikor végleges döntés után a 
papirszelet száma a feljegyzésekbén megmu-
tatta az illető gép nevét. S hogy ez mennyire 
alaposan lett végezve, annak igen szép bizo-
nyítékát nyújtotta a véletlen. Egyik nap ugyanis 
az ily módon megbírált termény visszaöntetett 
czédulával együtt az üvegedénybe s másnap 
— mikor már más gépek dolgoztak — újból 
birúlut alá került az üvegek tartalma tévedés-
ből. A bírálat ugyanazon eredményt adta, 
mint előtte való napon, ugyanazon sorrendben 
ugyanazon megjegyzésekkel. 

A munkaminőség megbirálása után kö-
vetkezett a szerkezet megbirálása. Ezt a bí-
zottság : egf"tagja előzetesen elvégezve az 
egész a biráló-bizottsággal együttesen újból 
végigjárta a gépeket s igy jött létre a vég-
érvényes határozat. 

A munkaminőség és szerkezeti bírálat az 
illető gép árával összeegyeztetve adta a vég-
eredményt. 

Sok és fárasztó munkát kellett a bíráló-
bizottságnak végezni, de meg is lehet munká-
jável elégedve, mert annak eredménye ugy 
gyakorlati, mint elméleti irányban helyes és 
megbízható. 

A verseny sorrendje szerint először a 
suly szerint szétválasztó gépek kerültek bírá-
lat alá. 

A suly szerint szétválasztó termény-tisz-
titó-gépek közé a bizottság azon gépeket szá-
mította, melyek tisztán csak vagy a széláram 
erősségével, vagy a czentrifugális (központtól 
futó) erő alkalmazásával dobás által választják 
szét a terményt annak súlya szerint, minden 
szitafelület mellőzésével, tekintet nélkül az 
egyes terménymagvak, alakjára vagy nagy-
ságára. 

Ily munkára jelentkezett nyolcz gép és 
pedig : 

1. Kalmár Zs. turkevei rostagyáros 
„Ideál G" nevü szelelőrostája. 

2. Kalmár Zs. turkevei rostagyáros 
„Ideál DA" nevü szelelőrostája. 

3. Kalmár Zs. turkevei rostagyáros 
„Ideál II. C" nevü szelelőrostája. 

4. Kühne E. mosoni gépgyáros „I. sz. Sze-
lelő" nevü szelelőrostája. 

5. Kühne E. mosoni gépgyáros „II. A sz. 
„Szelelő' nevü szelelőrostája. 

6. Szilágyi és Diskant miskolczi rosta-
gyáros „Viktória VII.". sz. nevü magtárrostája 
szelelőre beállítva. 

7. Szilágyi és Diskant miskolczi rosta-
gyáros „Viktória VIII. sz." nevü magtárrostája 
szelelőre beállítva. 

8. Behán S. szarvasi rostakészitő rostája 
szelelőre beállítva. 

E nyolcz gép számára a bizottság a kö-
vetkező feladatok megoldását tűzte ki. 

1. Buza, egyszerű tisztító szerkezettel 
biró járgányos cséplőgéppel nyert terményből 
egyszeri felöntésre a legtöbb s egyöntetű I. 
oszt. mag választandó ki. 

2. Buza nyomtatás után nyert, egyszerűen 
tisztított terményből kétszeri felöntésre a leg-
több s egyöntetű I. osztályú mag válasz-
tandó ki. 

3. Zabosbükköny 1 rész zab és 1 rész 
bükkönykeverékből egyszeri felöntésre a zab 
a bükkönytől szétválasztandó. 

4. Repcze. Tisztítatlan repczéből egyszeri 
felöntésre a legtöbb s egyöntetű I. oszt. mag 
választandó ki. Az I. oszt. magban tört szem-
nek lenni nem szabad. 

Mindezen terményekből 50 kgr. volt egy-
egy gép számára elkészítve. Azonkívül a bizott-
ság mintát vett ugy ezen, mint a kitisztított 
terményből. Maga a munkafolyamat a már 
előbb megirt módon folyt le. 

A bírálat eredménye már a „Köztelek' 
hasábjairól ismeretes lévén, itt csak annyit 
szükséges megemlíteni, hogy a sulyszerint 
szétválasztó termény tiszti tógépek közül: 

az I. dijat, állami aranyérmet Kühne E. 
mosoni gópgyáros „I. sz. Szelelőa-je nyerte el; 

a II. dijat, állami ezüstérmet Kalmár Zs. 
turkevei rostagyáros „Ideál C." szelelő rostája 
kapta meg, míg 

a III. dijra, állami bronzéremre ugyancsak 
Kalmár Zs. „Ideal*D C." nevü szelelő rostá-
ját találta a bizottság érdemesnek. 

A Kühne-féle „I. sz. 'Szelelő1' már régeb-
ben közkedveltségnek örvend gazdáink kezén. 
E gép rendkívül egyszerű szerkezete, valamint 
olcsó ára, teljesen kielégítő munkabírása és 
kiváló jó munkája következtében nagyon is 
használható gépnek bizonyult ugy a nagy, mint 
a kisebb gazdaságok számára. A szelelő, mely-
nek nézetét a 114. sz. ábra mutatja, tisztán a 
széláram erejével választja szét a terményt a 
magvak fajsúlya szerint. Mint ilyen, alkalmas 
különösen poros és szemetes gabona tisztítá-
sára, valamint különböző fajsúlyú magkeveré-
kek, pl. zabos-bükköny stb. szétválasztására. 
A verseny alkalmával egyaránt jól oldotta meg 
a fenti négy feladatot, pedig a nyomtatás által 
nyert buza a lehető legszemetesebb állapotban 
került a garatba. 

A mi a gép szerkezetét és működési mód-
ját illeti, az a mellékelt 115. ábrán eléggé 
kiviláglik." A szelelő G garatjából a tisztítandó 
termény r nyíláson át kihullva az 8 szelelő-
dobból jövő széláram által az ábrán látható 
módon szétfuvatik. A termény osztályozása a 
h háromszög keresztmetszetű üres ha3áb és a 
á-vel jelzett állitható deszka segélyével törté-
nik. A széláram ereje ugyanis a könnyebb 
magvakat messzebb dobja, mig a nehezebbek 
közelebb hullnak le. A h hasáb az L pályán 
előrébb vagy hátrább tolható lévén, ezzel a 
széthulló mag is osztályozható ugy, hogy ha a 
hasábot közelebb toljuk a garat felé, akkor ke-
vesebb, de legnagyobb szemű lesz az úgyne-
vezett I. osztályú termény, mely a K lejtőn 
hagyja el a gépet, míg ha hátrább toljuk a 
gép d választó deszka felé, akkor több, de 
kisebb szemű I. osztályú termény nyerhető 
ugyanazon felöntött terményből egyenlő for-
gatási gyorsaság mellett. Mivel azonban az I. 
osztályú terményen kivül még marad ter-
mány, melyet a széláram szétfujt s ebben 
még jó, bár kisebb, magvak találhatók, 
azért ennek a szétválasztására szolgál a d 
állító deszka, melyet meredekebbre vagy 
inkább a vízszintes állás felé lehet haj-
lítani ; aszerint,_ amint több, illetve kevesebb 
másodosztályú termény nyerendő. A d deszka 
által felfogott s;zem az F csatornán át hagyja 
el a gépet, mig a legkönnyebb szemek, szalma-
töredék, polyva és por a széláram által a 
gépből kifuvatnak. Az osztályozás, illetve szét-
választás mérvének szabályozására tehát a 
két állitható h és d választó szolgál. De eze-
ken kivül a forgatási gyorsaság, vagyis ezzel 
a széláram erősségének -változtatásával lehet 

az osztályozást szabályozni. Minél gyorsabban 
forog az S szelelő, vagyis minél nagyobb a 
széláram ereje, annál nagyobb szemű lesz a 
nyerendő I. oszt. termény s viszont, ugyan-
azon felöntött terménynél. Mint ezekből lát-
ható, a gép szerkezete s annak kezelhetősége 
nagyon egyszerű s ha ehhez hozzászámítjuk 
kiváló jó munkáját és csak 33 frt árát, az 
első dijra méltán érdemesnek találtatott. 

A Kalmár Zs.-féle „Ideál C" nevüszelelö-
rosta szintén igen jól használható gépnek bi-
zonyult. Ez, ugy mint az előbbi, szintén tisz-
tán csak a széláram erejével választja szét a 
gabonát, ugy hogy a nehezebb magvak a ga-
rathoz közelébb, a könnyebbek a garattól tá-
volabb hullnak le. A szelelő, melynek nézetét 
a 116. sz. ábra mutatja, áll a garatból, az 
alatta elhelyezett szclelődobból és az ez előtt 
levő választódeszkákból. A termény a G garat-
ból — mint a 117. sz. ábrán látható — köz-
vetlen az 8 szelelő nyílása előtt hull ki s ott 
a széláram erejétől szétszóródik a gép hátsó 
része felé. A legnehezebb magvak ráesnek 
vagy beleütődnek a D csúszó deszkába, me-
lyen végiggurulva nél hagyják el a gépet. 
A könnyebb magvak a két részből álló és 
csuklóval összekapcsolt A B deszkára hullva 
N csatornán át jutnak ki, mig a legkönnyebb 
magvak és tisztátlanságok átmenvén a deszka-
lap fölött, kifuvatnak a gépből. 

A mi az osztályozás változtatását illeti, 
arra szolgál — eltekintve a forgatási gyorsa-
ság változtatásától — elsősorban a szelelőnyi-
lás állíthatósága, melyet K kilincscsel lehet 
szűkebbre vagy tágabbra venni, a mint a ki-
lincscsel a szelelőnyilás előtt levő zárólapot 
magasabbra vagy alacsonyabbra állítják. 

Az első osztály kiválasztásának szabá-
lyozására szolgál a D csúszó deszka, mely-
nek széleibe rovátkok vannak vésve, mely ro-
vátkokba a szelelőszekrény belső felületére 
szerelt L zárókilincs akad be. A D deszkát a 
nyil irányában magasabbra húzva több lesz az 
első osztályú mag, viszont lejebb eresztve ke-
vesebb, ugyanazon terményből egyenlő forga-
tási gyorsaság és szelelő nyílás mellett. All-ik 
osztály kiválasztásának szabályozására a két 
részből álló AB választódeszka szolgál, mely-
nek felső A részét lelehet billenteni a B desz-
kára s igy nagyobb hely marad a gépből ki-
igyekvő termény számára. Ha az A deszkát 
felállítjuk ugy mint az a rajzon van, akkor 
több lesz a Il-ik osztályú termény s viszont, 
ha lebillentik, kevesebb. A Il-ik osztályú ter-
mény elvezetése iV csatornán át történik. 

Nagyban s egészben tehát megegyezik a 
munkaelv az előbb leirt gép munkaelvével. A 
gép különben igen egyszerű, jó munkát végzett 
és igen olcsó ára miatt — 30 frt — méltán 
megérdemelte az ezüst érmet. 

A mi a harmadik dijat nyerő gépet, az 
„Ideál D G" nevű szelelőt illeti, ez is Kalmár 
Zs. rostagyárából került ki. Ez ugy szerkezeti 
elrendezésében, valamint munkaelvében leg-
nagyobbrészt megegyez az „Ideál C" előbb 
leirt géppel s tőle csak annyiban tér el, hogy 
az első csuszódeszka, mely az előbbi gépnél 
D-vel volt jelölve itt nem csuszódeszka, hanem 
rázószitalap, melyen az első osztályú mag 
közé esetleg keveredett idégen anyagok még 
kiválasztatnak. E gép jó munkájáért és jó 
szerkezeteért kapta a bronzérmet, de ára 80 
frt nem állt arányban a verseny alkalmával 
végzett munkával, amennyiben az alsó rázó-
szitalap nem éredményezett feltűnő javulást a 
munkaminőségre nézve. 

E három szelelő nyert mint tisztán csak 
e czélra készített gép dijat. 

Mindhárom teljesen megfelel czéljának s 
tekintve egyszerű szerkezetüket és az első 
kettőnek valóban jutányos árát, a gazdaközön-
ség mindenesetre hasznos és olcsó gépet kap 
bennük. 

A nagyság szerint szétválasztó termény 
tisztitó-gépek csoportjába a bizottság oly gépe-
ket számított, melyek akár sik, akár henger-
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alakú szitákkal s egyúttal szélárammal, vagy 
anélkül tisztítják és választják szét a terményt 
az egyes magvak nagysága szerint. 

E csoportba tizenkét gép került bírálat 
alá és pedig: 

1. Kalmár Zs., turkevei rostagyáros „IX. 
FC" jegyű termény rostája. 

2. Ugyanaz, „Pannónia" jegyű termény-
rostája. 

3. Ugyanaz, „VII. FC" jegyű termény-
rostája. 

4. Kühne E., mosoni gépgyáros „V. sz. 
Baeker" jegyű terményrostája. 

5. Szilágyi és Diskant miskolczi rosta-
gyáros „Viktória VII." jegyű terményrostája. 

6. Ugyanaz, „Viktória III." jegyű ter-
ményrostíja. 

" 7. Ugyanaz, „Viktória VIII." jégyü ter-
ményrostája. 

8. Behán S. szarvasi rostakészitó ter-
ményrostája. 

9. Szuromi M. . . . rostakészitö ter-
ményrostája. 

10. Pápai N.. . . . . rostakészitö ter-
ményrostája. 

11. Pintér M. szuloki rostakészitö ter-
ményrostája. 

12. Szabó J. jász-kiséri rostakészitö 
terményrostája. 

E tizenkét gép számára a biráló-bizott-
ság a következő feladatok megoldását tűzte ki: 

1. Buza, gőzcséplőgépből kikerült osztá-
lyozott terményből egyszeri felöntésre teljesen 
egyöntetű piaczképes termény állítandó elő. 
Amely gép a legtöbbet választja ki, a legjobb. 

2. Buza, járgányos, egyszerű tisztító mü-
vei bíró cséplőgépből kikerült terményből egy-
szeri felöntésre a legtöbb s egyöntetű, I. oszt. 
mag választandó ki. 

3. Árpa. Polyvás, szemetes árpából egy-
szeri felöntésre legtöbb s egyöntetű I. oszt. 
mag választandó ki. 

4. Bepcze. Tisztítatlan, szemetes termény-
ből egyszeri felöntéssel legtöbb s egyöntetű I. 
oszt. mag választandó ki. Az első osztályú 
magban tört szemnek lenni nem szabad. 

Mindezen terményekből egyenkint 50 kgrmot 
kapott egy-egy gép. A munkafolyamat, vala-
mint a nyert termények megbirálása ugy tör-
tént, mint az. előbbi gépcsoportnál. 

A bírálati eredmények összeállításánál a 
versenyző gépek következő sorrendben nyertek 
kitüntetést: 

Az I. dijat, állami aranyérmet Behán S. 
szarvasi rostakészitö terményrostája kapta; 

A II. dij, állami ezüstérem, Szilágyi és 
Diskant miskolczi rostagyárosok „Viktória VÍII." 
sz. terményrostájának ítéltetett oda. 

A III. dijra, állami bronzéremre Kalmár 
Zs. turkevei rostagyáros „VII. FC" jegyű ter-
ménytisztitó rostája volt érdemes. 

Elismerés és buzdításul e csoportban 
még két bronzérem lőn kiadva és pedig: 

Szuromi M. rostakészitö jó törekrostájáért és 
Pápai N.-nak „Kunság" nevű rostájáért. 
A Behán S.-féle terménytisztitó rosta szép 

munkát végzett és oly sokoldalulag használ-
ható, hogy annak részletes ismertetése min-
denesetre szükségesnek mutatkozik, annyival 
is inkább, mert úgyszólván csak a szolnoki 
rostaverseny emelte ki e kitűnően bevált gépet 
ismeretlenség homályából. 

E terményrosta az eddig általában hasz-
nált terményrostáktól egészen elütő elven ké-
szült, mely azonban, mint az eredmények mu-
tatták, tökéletesen bevált. Mig ugyanis a ren-
des terményrostáknál a garatból lefolyó ter-
ményt a széláram éri akár szitára esik az, 
akár szabadon hull le ; addig a Behán-féle 
terményrostánál a garatból kihulló terményt 
széláram egyáltalán nem éri, hanem a mozgó . 
szitafelületre hull s miután , itt szétválasztatott, 
jut csak a széláram elé, mely azután" osztá-
lyozza azt. 

A rosta hosszmetszetét a 118. ábra 
mutatja és szerkezete a következő : A gép 

tetején levp A garat a tolóajtóval zárható. A 
garat alatt a gép, egész hosszában B és D 
szitafelület fekszik menetelesen. E szitafelület, 
mely különben épp oly lengő mozgást végez, 
mint a közönséges terménytisztitórosták szitái 
— tehát előre s hátra mozog — kétféle 
szövetből készült. A garat alatti 5-vel jelölt 
részbe mindig oly sűrű szitaszövet jön, mely-
nek nyílásai a tisztítandó terményt át nem 
eresztik, hanem csak az annál kisebb idegen 
alkatrészeket, melyek az ezen szita alatt levő 
csuszólapokon legurulva részben C csatornán, 
részben E csatornán át hagyják el a gépet s 
az e csatornák nyílásához akasztott zsákokban 
fogatnak fel. 

A rostafelületek D-vel jelzett részét oly 
szitaszövet borítja, melynek nyílásai a tisztítandó 
termény magvait átengedik, de a nagyobb 
idegen anyagokat visszatartják, melyek a szita 
felület rázkódása következtében azon végig 
menve az F csatornába jutnak, melynek szája 
elé szintén zsák lévén kötve, abba felfogatnak. 
A tulajdonképpeni termény pedig a D szita 
felület alatt levő csuszólapon lejut a 0 garatba, 
melyből a H állitható elosztó deszkán át a nyii 
irányában a széláram elé hullnak. Itt van tulaj-
donképpen e rosta egyik legjobb újítása, amennyi-
ben a tisztítandó termény nem a szóláram irányá-
ban hull le, mint az a többi terményrostáknál 
és szelelőknél történik, hanem a szélnek szem-
közt esik le, mint az a 118. sz. ábrán a nyi-
lakkal jelezve is van. Magától értetődik, hogy 
igy a szóláram' hatása intenzivebbé s ezáltal 
a szétválasztás is tökéletesebb lesz, mint azt 
az eredmények is bizonyították. A széláram 
által szétszórt termény a széldob mögött el-
helyezett ládákba hull s pedig a legnehezebb 
szemek az I. számba, a könnyebbek a II. 
számba, a mégkönnyebbek a III. számba, 
mig a szemét és por kifuvatik a gépből. 
Miután a széláram hatását mi sem akadá-
lyozza, mert a rosta alsó része — mint a 
rajzon látható — teljesen üres, a széláram 
szabadon fejtheti ki hatását. 

A mi a munkafolyamatot illeti, az ugy 
történik, hogy a garatba felöntött termény 
onnan kijut a rázószitára. Ennek első részén 
megtisztul a kisebb idegen anyagoktól. A má-
sik részén a termény áthull s a nagyobb ide-
gen anyagok maradnak a szitán. A termény 
összegyűl a második garatba, onnan belejut a 
széláramba, mely szétválasztja s elosztja azt 
háromfelé az alul elhelyezett ládákba. 

A különböző tisztítási módok és tisztí-
tandó termények szerint a rosta beállítása is 
Változik. A kisebb magvakra megfelelő kisebb 
nyílású szitaszöveteket kell berakni, az alsó 
garatban pedig az állitható H elosztó deszká- I 
val lehet a terményt vékonyabb vagy vasta-
gabb sugárban a széláram elé ereszteni. A mi 
pedig az alul levő felfogó edényeket — falá-
dák — illeti, azokat egyszerűen a szelelőhöz 
közelebb vagy távolabb állítva lehet az osz-
tályozás mérvét szabályozni. 

Mint az eddigi szerkezeti leírásból ki-
tűnik, az egész gép magában véve elég egy-
szerű és igen könnyen kezelhető. Nem utolsó 
előnye könnyű kezelhetőségének az sem, hogy 
a szitafelület teljesen nyilt, tehát mindenkor 
könnyen ellenőrizhető és tisztán tartható. 

Ami pedig a gép munkaminőségét illeti, 
azt tökéletesnek lehet mondani. A termény 
szétválasztását, tisztítását és osztályozását tö-
kéletesen végzi, ugy, hogy a nyert I. oszt, 
termény tényleg teljesen tiszta és kifogásta-
lan. Legnagyobb előnye azonban sokoldalú 
használhatósága, amennyiben kezdve a ren-
des gabonatisztitástól a lóheremag tisztításáig 
minden munkát kitűnően végez. A verseny 
alkalmával, mint egyszerű szelelő és mint 
terményrosta egyaránt kivált s hogy a gyakor-
latban is mily sikeresen oldotta meg feladatát, 
annak- illusztrálására elegendő csak annyit 
felhozni, hogy jelen év tavaszán a debreczeni 
m. kir. vetőmagvizsgáló állomás közel 150 
métermázsa arankamentes lóheremagot ólmo- » 

zott le, mely kizárólag csak Behán rostáján 
ment át. 

Egy baj van csak s ez az, hogy Behán 
mint egyszerű rostakészitö nem képes elég 
sok rostát előállítani sem rostájának azt a 
bizonyos könnyed formát és finomabb kidol-
gozást megadni, melyet gazd. gépeinknél is 
megszoktunk követelni. Éppen ezért e helyen 
is nagyon ajánlható nagyobb gépgyárosaink-
nak e rosta iránt érdeklődni s azt gyártási 
körükbe felvenni. 

Az állami aranyérmet, mint első dijat, 
teljes mértékben kiérdemelte. 

i f j . Sporzon Pál. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető : Dr. Hutyra Ferencz. 

Gümőkór-kongresszus Párisban. 
Viliemin franczia sebész kezdeményezése 

folytán, aki először mutatta ki etetési kísér-
letekkel a gümőkór fertőző voltát, Párisban 
az 1888. év folyamán nemzetközi kongresszus 
tartatott, mely hozott határozataiban egyértel-
müleg arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
a gümőkór fertőző betegség s hogy ennek 
megfelelőleg ellene hasonló eljárásokkal kell 
védekezni, mint más fertőző ragadós beteg-
ségekkel szemben, azonkívül pedig kifejezésre 
juttatta azt a felfogását is, hogy az emberek 
ós az állatok gümőkórja egy és ugyanaz a 
betegség, mely ennek megfelőleg emberről 
állatra és viszont kölcsönösen átragadhat. 

Az ujabbkori tudományos vizsgálatoknak 
ezek a biztosan megállapított eredményei képe-
zik a gümőkórról szóló tannak alapját ós az 
utolsó évek tapasztalatai mindinkább beigazol-
ták azt is, hogy a védekezés szempontjából 
azokból levont következtetések helyesek, hogy t. i. 
a gümőkór ellen tényleg lehet sikeresen véde-
kezni, azonkívül pedig mind jobban kidombo-
rodik az a tény is, hogy a gümőkór fejlődésé-
nek kezdetén megállapodhatik és hogy ezt a 
gyógyulást az életrendi viszonyok alkalmas be-
rendezésével hathatósan elő lehet mozdítani. 

Ez a meggyőződós folyton terjed nem-
csak az orvosok, hanem a nagy közönség 
körében is, a mire a pár évi időközökben 
Párisban ülésező nemzetközi gümőkór-kon-
gresszusok is- nagy befolyással vannak. Most 
már a hatóságok is mindenfélé foglalkoznak 
az emberiségre olyannyira fontos kérdéssel és 
a társadalom hathatósan támogatja őket ebben 
a törekvésükben az által, hogy a betegség 
kezdeti szakában levő emberek gyógyítására 
alkalmas szanatóriumok létesítését anyagi 
áldozatokkal lehetővé teszi. 

E közben mind nagyobb figyelemben ré-
szesül az állatok gümőkórja is, mely egyfelől 
forrása is lehet az emberek gümőkórjának, 
másfelől pedig a szarvasmarhaállományokban 
folytonosan terjedve, nagymértékben károsítja 
a mezőgazdaság érdekeit. 

Az emberi és az állati gümőkórnak ez a 
nagyfontossága és veszedelmes volta ugy kü-
lön-külön, mint kölcsönös egymásra való ha-
tásukban tekintve, meggyőző kifejezésre jutott 
azokban a 150-et meghaladó előadásokban, me-
lyeket a f. év nyarán Párisban tartott . IV-dik 
gümőkór-kongresszuson orvosok és állatorvo-
sok, önálló vizsgálataik és tapa?-'illataik alap-
ján tartottak. A kongresszuson, éppen az elő-
adások rendkívül nagy száma folytán, az egyes 
kérdések nem kerültek nagyon rendszeres tár-
gyalás és megvitatás alá, az általános felfogás 
azonban kifejezésre jutott azokban a határo-
zatokban, melyeket a kongresszus utolsó ülé-
sében, az előadások eredményeképpen egyhan-
gúlag hozott és a melyek a legközelebbi ' jö-
vőre megjelölik a cselekvés irányát. Ervénye-
sitésök a gyakorlati életben annál inkább vár-
ható, mert az egyes osztályok az által, hogy 
a kongresszuson hivatalQsan képviseltették 
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magokat, már előre jelezték érdeklődésüket a 
tárgyalások és azok eredményei iránt. 

Ezúttal csak á hozott határozatokat kö-
zöljük, fentartván magunknak, hogy később az 
előadások körül azokat, melyek specziálisan az 
állategészségügy szempontjából fontosak, kö-
zelebbről is megismertessük, tekintettel külö-
nösen arra, hogy az állatok gümőkórja elleni 
védekezés nálunk is napirendre van tűzve és 
előreláthatólag rövid idő múlva a hatóságokat 
is foglalkoztatni fogja. 

A kongresszus határozatai külön-külön 
foglalkoznak az emberi és az állati gümőkór-
ral és a következők : 

A) Tekintettel arra, hogy a fertőzés első 
helyen áll az emberi gümőkór okai között és 
hogy a beszáradt és elporladt köpetek a fer-
tőzésnek leghatásosabb tényezői, a kongresz-
szus szükségesnek tartja, hogy 

1. addig is, a mig a gümőkór a hivatal-
ból jelentendő betegségek sorába fel fog vé-
tetni, a közönségnek hozzáférhető helyiségek-
ben hygienikus köpőcsészék állitassanak fel és 
fellünő feliratok tilalmazzák a köpést másüvé, 
mint ezekbe a csészékbe; 

2. a hatóságok' ebben a tekintetben jár-
janak elől a példával azáltal, hogy a köpő-
csészék felállítását a fenhatóságuk alá tartozó 
összes helyiségekben elrendelik, különösen pe-
dig — ez a védekezés legfontosabb része — 
az összes iskolákban ; 

3. gümőkóros betegek ne küldessenek 
olyan asilomokba, a hol más természetű üdülő 
betegek tartózkodnak ; 

4. külön menedékhelyek létesíttessenek 
üdülő gyermekek számára ; 

5. orvosi bizottságok szerveztessenek, 
melyek népies és ingyenes szanatóriumok léte-
sítését tűzik ki feladatokul; 

6. az orvosi körök és a társadalom kez-
deményezése, a Francziaországban és más 
országokban már létező példák után haladva, 
minél több kis szanatórium létesítésére ve-
zessen ; 

7. a legfelsőbb közegészségügyi hatóságok 
támogassák a népszerű tanfolyamokat, a minő-
ket czélszerü volna minden kerületben, majd 
később az egyes városokban is tartani; 

8. a kongresszus állandó bizottsága keresse 
meg az 1900-diki nemzetközi párisi kiállítás 
igazgatóságát az iránt, hogy érdeklődve a 
gümőkór prophylaxisa iránt a kongresszus bizott-
ságával együtt állapítsa meg azokat a módo-
zatokat, amelyek mellett a kiállítás látogatói a 
gümőkóros fertőzés és védekezés módjai felől 
tájékoztassanak ; 

J 9. nemzetközi összejövetelek rendeztes-
senek a gümőkór s különösen az ellene való 
védekezés tanulmányozása czéljábcl ; 

10. a kormányok keressenek módokat, 
melyekkel megakadályoztassék a tuberkulínnak 
rosszhiszemű alkalmazása abból a czélból, hogy 
eladásra, vagy kivitelre szánt állatokban a 
gümőkór lepleztessók. 

B) Tekintettel arra, hogy a szarvasmar-
hák gümőkórjának folytonos terjedése súlyosan 
fenyegeti a közvagyont és a közegészséget és 
hogy terjedésének egyedüli valóban hatásos 
tényezője a fertőzés, a kongresszus sürgősen 
szükségeseknek vél olyan törvényhozási intéz-
kedéseket, melyek előírják, hogy: 

a) a beteg állatok az egészségesektől el-
különittessenck ; 

b) beteg állatok csakis vágóhidra legye-
nek eladhatók ; 

c) a közfogyasztás czéljaira tejet termelő 
tehenészetek ellenőrzés alá vétessenek és a 
tőgy gümőkórjában szenvedő tehenek haladék-
talanul levágattassanak ; 

d) a nagyban való vaj- és sajtkészitésre 
szánt tej sterilizáltassók vagy legalább pasteu-
rizáltassák ; 

é) a husszemle általánosan szabály oztas-
sék többé-kevésbé hasonló alapon, mint a hogy 
az több év előtt Belgiumban szerveztetett. 

Gazdasági kiállítás Eperjesen. 
A Sárosmegyei gazdasági egyesület ok-

tóber hó 1., 2. és 3-án Eperjesen általános 
gazdasági állat-, gép-, eszköz- és gyümölcski-
állitást rendezett. A kiállítás Eperjes városának 
régi vásárterületén igen csinos ideiglenes 
deszkaépültekben volt elhelyezve. A főrészét a 
kiállításnak a szarvasmarhák, lovak, sertések 
és lovak képezték, melyeket a nagyobb, közép-
és különösen a kisbirtokosok állítottak ki. Az 
állatkiállitáson kivül elég gazdag gépkiállítás 
is volt, melyben a hazai nevesebb gépgyáro-
saink vettek részt. Igen érdekes és gazdag 
volt a tejgazdasági eszközök kiállítása is. 
Ezenkívül a helybeli iparkészitmények, mint 
kocsik és lószerszámok voltak kiállítva. A rend-
kívüli, szép és gazdag gyümölcskiállitás a vár-
megyeház nagytermében volt elhelyezve. 

A kiállított lovak száma 53 db 27 ki-
állítótól. a szarvasmarhák száma a) pinzgaui 
153 db 61 kiállítótól, b) szimmentháli 30 db 
5 kiállítótól, c) kuhlandi 48 db' 21 kiállítótól, 
d) borzderes 29 db 4 kiállítótól. Ezenkívül 13 
db ökör és tinó volt még kiállítva. Juhokból 
7 kiállító 100 dbot, sertésekből 15 kiállító 77 
dbot állított ki. 

A kiállítás megnyitásán, daczára a sza-
kadó esőnek, mely csak közvetlen a megnyitás 
előtt szűnt meg, megjelent Sáros és a szom-
szédos vármegyének nagyszámú gazdaközön-
sége, közte számos kisgazda. Rossz benyomást 
tett, hogy a vármegye főispánja és az egész 
hivatalos személyzet az egész vármegyének 
ezen ünnepélyétől távol maradtak. A földmive-
lésügyi minisztérium képviseletében báró Mal-
comes Jeromos oszt. tanácsos, az OMGE. kép-
viseletében Bujanovies Sándor alelnök és 
Szilassy Zoltán szerkesztő-titkár voltak jelen. 
Képviselve volt még az Abauj-Tornamegyei 
és a Szepesmegyei gazdasági egyesület is. 

A kiállítást Pillér Kálmán a gazdasági 
egyesület elnöke hosszabb beszéddel ünnepé-
lyesen nyitotta meg. Beszédében üdvözölvén a 
miniszter képviselőjét és a társegyesületek ki-
küldöttjeit, rámutatott arra, hogy mily fontos 
Sárosmegyére ez a kiállítás, különösen abból 
a szempontból, mert a tüdővész által kipusz-
tított szarvasmarhaállomány rekonstrukcziója 
óta ez az első eset, hogy a munka eredmé-
nyét összehasonlítva megbírálni lehet és öröm-
mel konstatálta, hogy ez a munka sikerült. To-
vábbi kitartó működésre buzdította a gazdákat 
és biztosította, hogy törekvéseikben a gazda-
sági egyesület legnagyobb támogatására min-
denkor bizton számithatnak. 

A megnyitó beszéd után-a társaság a 
kiállítás megtekintésére indult, mely gazdasá-
gával, czélszerü beosztásával, ügyes rendezé-
sével a legjobban sikerültnek mondható. 

A megnyitás napjának estéjén a városi 
Vigadó nagytermében 150 terítékű közös va-
csora volt, melyen a nemzeti gyász miatt sem 
beszédek nem tartattak, sem zene nem volt. 

OMóber 2-án délelőtt 11 órakor cseléd-
dijazás tartatott, melyen 15 cseléd kapott 
hosszú szolgálataié t jutalmat, a legidősebb 
cseléd 4? éve szolgál egy helyen s 50 korona 
jutalmat kapott s a legkisébb jutalmat 12 ko-
ronát egy 15 évig egy helyütt szolgáló cse-
léd nyerte el. Ugyanaz nap délutánján csikó-
dijazás volt. 

A kiválóan sikerült kiállításról legköze-
lebb részletes, képekkel díszített tudósítást 
fogunk közölni. Addig is azonban kötelessé-
günk kiemelni, bogy.a kiállítás létrehozatalából 
és sikeréből Pillér Kálmán elnökön kivül a 
rendező bizottsági elnök gróf Wengerszki Hugó, 
báró Ghillányi Imre ig. vál. tagokat és Luko-
vits Aladár egyl. titkárt illeti meg az oroszlán-
rész. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 

Németország. A Jcismolnárolc s a gazdák 
súlyos helyzete. A német gazdák s a molnárok 
súlyos helyzetét mindezideig csak elvétve vet-
ték az intéző körök megfigyelésük alá. Pedig, 
ha valaki az okot kutatja, megtalálhatta volna 
azt a külföldi gabona behozatali kedvezménye-
zésében s az abból nyert malomtermékek 
alakjában, melyek s német piaczot mindinkább 
ellepik. A molnárnak liszt- s a gazdának gabona-
eladása van azokkal bénítva. Figyelembe veendő 
még a lisztkivitél hiányos bonifikácziója, az 
exportáló malmok vámhitele, a viziutaknak épí-
tése s jókarba tartása állam költségén. 

A vállalkozásra hajlandó nagytőke csak-
hamar nyitjára jött az ezen körülményekből 
meríthető haszonnak s nem késett a maga 
részére ki is aknázni azokat. Németországban 
már néhány év óta sok a malom ! Az e téren 
észlelt tulprodukczió nyomasztó lett — ennek 
daczára az konstatálható, hogy évenként 
ujjabb s ujabb ma.lomóriások keletkeznek. 
Vagy 5 évvel ezelőtt az oly malom, mely 
1000 métermázsa gabonát őrölt naponta, csoda 
számba ment. Ezidőszerint meg a 4—5 ezeret 
őrlők sem keltenek feltűnést. Ez a malom-
szaporulat nemcsak a molnároknak van nagy 
kárára, hanem a gazdák is szenvednek tőlük, 
mert a malomóriások, melyek többnyire kikötő-
helyeken épültek, azéit károsak, mert külföldi 
gabona rosszul ellenőrzött beözönlését segítik elő. 
Az intéző köröknek persze csak a forgalom élén-
kítése lebegett szemeik előtt, -holott tényleg 
a malomóriásokkal élveztetnek indokolatlan 
vámmegtéritést. 

A kivitt lisztért a vámvisszatérítés a ga-
bona behozatala alkalmával jő számításba, de-
hát a számítás oly „méltányos", hogy abban 
bátran titkolt export-prémiumot láthat bárki, 
nagy tanulmányozás nélkül még az idegen ga-
bona behozatali prémiuma is felfedezhető abban. 
A gazdák s molnárok ebből származott sérel-
mes helyzetén javítandó, most néhány német 
képviselő a lisztkivitelnek az adóhivatal részé-
ről történő ellenőrzését sürgeti, továbbá az ide-
gen gabona behozatalánál élvezett vámhitel 
törlését követelik. 

Szóba fog jönni a liszt vasúti szállítási 
tarifájának felemelése s a gras&cma-szállitásának 
leszállítása. A viziutak szállítási tarifáinak oly 
fokozása, hogy a jövőben az azokból származó 
jövedelem fedezze a viziutak jókarban tartá-
sának költségeit. 

Igazán kíváncsiak vagyunk megtudni, 
vájjon e javaslatok keresztülvitele hathatós 
lesz-e a malomóriásiak túlkapásai ellen, mert 
nem csak ott, hanem nálunk is szenved tőlük 
a kismolnár meg a gazda is egyaránt. 

A gazdasági termékek közös értékesítésé-
ről a „Münch. AH. Zeit." igen figyelemre 
méltó sorokat közöl: „Bajorország majd egész 
területén kitűnő termés volt, az idén már 
most, hogy az áldás tökéletes legyen, nincs 
más hátra, minthogy a learatott gabonát a 
gazdák előnyösen is tudhassák értékesíteni. 

A belügyminisztérium a termékeknek 
előnyös eladását czélozván : a politikai ható-
ságokat rendeletileg szólítja fe], hogy a gazda-
körök s gazdasági egyesületeknek lehetőleg 
segítségére legyenek a szövetkezett' gazdák 
termékei eladásának könnyítésére. 

Az államvasutak igazgatóságai meg ér-
tesítve vannak, hogy a szövetkezeti állomás 
mellett építendő gabonaraktárak konstrukczió-
ját azáltal könnyítsék, hogy a pályatesten, 
vagy az állomás berendezéskörüli költségeket 
ne hárítsák a szövetkezetekre, hanem a vasut-
igazgatóságok pénztára terheltessék meg azok-
kal. Ezek a költségek minden egyes esetben 
egész 10 ezer márka erejéig terhelhetik az 
állam kasszáját. E szerint a vasúti gabona-
raktárak építésénél a német gazdaszövetkezetek-
nek csak az épület felépítése s a pályatesthez 
vezető sinek lerakása kerül pénzébe. 
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Az építkezési anyagot az államvasutak 
szállítják önköltséges árban, kamatok felszárni-
tása nélkül. Azt hiszszük ily kedvező viszonyok 
között csakhamar nálunk is ott diszlenék sok 
szövetkezeti gabonaraktár a vasúti állomások 
tőszomszédságában. 

Francziaország. A warmnt-törvény módo-
sítása. A mezőgazdasági szövetkezetek majd 
minden oldalról elégületlenségíiket fejezik ki a 
warrant-törvény kezelési drágasága miatt. 
Néhánya megtartott közgyűlésein a következő 
határozatot fogadta e l : 

Az 1898-ik évi augusztus 11-én hozott de-
krétum, mely a warrant-törvény alkalmazási mód-
ját írja elő czélját tévesztette. Az ajánlott levelek 
megírása, a jegyzőkönyvek beszerzése s iktatása 
s a bizonylatok kiadása körül a kölcsönvevőknek 
oly megterheltetesét vonják maguk után, melyek 
ha nem töröltetnek — a jelzáloghitel e szen-
tesitett formája gyakorlati alkalmazását aligha 
fogja megérhetni. Egy 1000 frankos kölcsön 
például csakis a jegyzőkönyvek megszerkesz-
tésével ; belekerül 5 frank költségbe, ez már 
magában véve 3 hónapi idő alatt 2% teher-
nek felel meg. Igen ám, csakhogy ezen jelzett 
5 franknyi kiadáshoz még ezenfelül 2 frank 
50 cm.-nyi bélyegilleték megfizetésére is utal 
a törvény s igy a hivatalos eljárás körüli költ-
ségek már 7"50 cm.-ra emelkedtek; vagyis 
3°/o-nak felelnek meg. Tekintve már most, hogy 
a hitelező, ki a warrantot leszámítolja 
3—4%> szed törvényesen, bár egy kis commissié 
felszámításával,'e kamat rendesen 6%-ra emel-
kedik fel, látható, hogy a warrant jelzálog-
hitelhez fordult adós éppen 9%-ot fizet, ami 
bizony megtehetősen drága kölcsön! Már most 
a gazdasági egyesületek s szövetkezetek min-
den igyekezetökkel oda akarnak hatni, hogy 
az augusztusi dekrétumot egy olyannal cserél-
jék fel, mely e warrant-törvény alkalmazását 
jelentékenyebben olcsóbb tarifák mellett tegye 
lehetővé. 

Számos képviselő már készül nagysza-
bású beszéddel interpellálni az igazságügyi 
minisztert, ha a modifikáczió a legközelebbi 
napokban meg nem történnék. 

Belgium. Az üszögös buza importja. Pe-
termann A. a belga állami növénykisérleti állo-
más igazgatója legutóbb miniszteréhez intézett 
jelentésében a következőket mondja: 

„A Duna mentőről hozott buza importja 
ellen ismételve kell felszólalnunk, mert mind-
untalan arról győződünk meg, hogy az onnan 
érkező buza az üszög (Tilletia caries) gomba 
csiráival ván fertőztetve. Már 1896-ban kije-
lentettük, miszerint az „élelmezési szolgálat" 
által forgalomba hozott buza ugy ipari, mint 
mezőgazdasági czélokra alkalmatlan. Nagyon 
sajnálatos, hogy a közegészség ellenőrei hi-
vatkozván a fertőztetett mag egy ujabb tisztí-
tási módjára, a mienkkel teljesen ellentétes 
nézetet nyilvánítottak s a bajt csakis mező-
gazdasági oldaláról mérlegelték. 

Ha a Duna vidékérői érkező buza 
behozatalát eltiltanánk Belgiumba, minden-
esetre akadna sok közgazdasági tekintély, mely 
nem késnék a belga paraszt protekczióját 
látni abban. Dehát csakugyan hagyjuk-e azért 
földmiveseinket a gabona legádázabb krypto-
gamjával küzködni, csakhogy az idegen ter-
mék bejöhessen hozzánk ? 

Hisz Kühn már ezelőtt 30 évvel sarka-
latos kísérletekkel mutatta ki, miszerint az 
üszög csirája évek hosszú során még akkor 
is megtartja csiraképességét, ha az állatok 
emésztőszervezetén ment keresztül. Már most 
az a kérdés, ha szabad a fertőzött gabona 
behozatala korlátlan mennyiségben, akkor mi-
nek vesződni az üszög elleni védekezéssel? 

Nézetünk odairányul, hogy a dunamenti 
gabonabehozatal csakis a legszigorúbb ellen-
őrzés mellett engedtessék meg. A fertőzött 
buza behozatalát pedig meg kell tagadni. Ebből 
az importáiók azt a tanúságot fogják merí-
teni, hogy az üszög elleni általános kötelező 
védekezést fogják magoknál meghonosítani." 

Eddig a belga gazda véleménye, mely 
figyelmeztetéséül szolgálhat, hogy csakugyan 
jó lesz a tanácsot megfogadni s meg kell 
páczolni mindenféle gabona vetőmagját, nehogy 
egy szép nap arra ébredjünk, hogy terményünk 
elől a belga sorompót azért eresztették le, 
mert fertőzött voltánál fogva, veszedelem nél-
kül nem lehetett az országba ereszteni. 

IRODALOM. 
A műtrágyázás a gyakorlati életben. 

Irta: Mülkoffer Sándor. Kiadja: Vitéz A. 
gazdasági szakkönyvkereskedése Kassán. Ara: 
80 kr. 

Szerző 58 lapra terjedő kis munkájában, 
a gyakorlati gazdáknak kiván utmutatást nyúj-
tani, a műtrágyák helyes alkalmazásáról, mert 
mint ő irja, még nem találkozott olyan gazdá-
val, aki a helyesen alkalmazott műtrágya után 
eredményt nem* mutatott volna föl s az oly 
esetekben, midőn a műtrágya hatástalan volt, 
mindig a helytelen kezelésben találta a bal-
siker okát. Ha e nézetet nem is osztjuk, mert 
a hatás elmaradásának a helytelen alkalma-
záson kivül egyéb oka is lehet, annyi tény, 
hogy a gazdáknak egy jelentékeny része na-
gyon helytelenül jár el a műtrágyák alkalma-
zásánál és ezért az oly munka, melynek czélja 
megtanítani a gazdákat a műtrágyák okszerű 
alkalmazására, bizonyára nagy szolgálatot 
tesz. A szerző azonban a kitűzött czélt nem 
érte el teljesen, mert munkája nem minden 
tekintetben nyújt a gazdáknak kellő felvilá-
gosítást. 

A műtrágyák alkalmazása czimü fejezet-
ben az mondatik : „Minden egyes esetben olyan 
műtrágyát használjon a gazda, a milyenre 
szüksége van. De melyik az a műtrágya, hogy 
találja el azt a gazda minden adott esetben ? 
Ez a nagy kérdés." 

Erre a kérdésre kiván a szerző megfe-
lelni, ugy, hogy a gazda képes legyen helye-
sen mütrágyázni előzetes kísérletek nélkül. 

Nagy érdekkel és kíváncsisággal olvastam 
e fejezetet, mert aki ezt tudja, az képes az 
eljárást nagyon megegyszerüsiteni, sajnálattal 
kellett azonban tapasztalnom, hogy bár ismé-
telve átolvastam, teljes tájékozást nem nyer-
tem, ma éppen olv kevéssé tudom, mint e mű 
megjelenése előtt, miképpen alkalmazhatja a 
gazda a műtrágyát a legnagyobb haszonnal 
előzetes kísérletek nélkül. 

A munkának szerintem egyik gyenge ol-
dala, hogy a szerző túlságosan is híve a mű-
trágyázásnak, ami mindig az objektivitás rová-
sára megy. Az olyan kijelentések, mint : „Min-
den növény alá használhatjuk a műtrágyát s 
a helyesen alkalmazott műtrágyázás mellett 
bármely sorrendben eredménynyel termelhet-
jük a növényeket", (15. old.) a gazdákat inkább 
elriasztják a műtrágyázástól, semhogy híveivé 
tennék. Ezen mondat ugyanis a maga egészé-
ben teljesen hibás, mert haszná'ni ugyan 
használhatunk minden növény alá műtrágyát, 
de hogy lesz-e haszon belőle, azt nagyon is 
kétségbe merem vonni, másrészt meg azt tar-
tom, hogy a növények helyes egymásutánját 
akkor is be kell tartani, ha mégannyi műtrá-
gyát alkalmazunk is, különben egy pár. év 
mul?á nagyon is megbánjuk a mülrigyás 
gazdálkodást, egy-két évig csak meglehet az 
ilyet tenni, de később nagyon kedvezőtlen ta-
pasztalatot tennénk, azért az még nem bizo-
nyít sémmit, hogy szerző árpa után termelt 
szuperfoszfátos buza magyar holdankint 620 
kgot, a zabosbükköny után termesztett 700 
kgot termett, vagyis csak 80 kgrmmal többet, 
mert egy év tapasztalata itt mértékadó nem 
lehet, több év tapasztalata után pedig bizo-
nyára megfogunk győződni ezen eljárás hely-
telenségéről. 

Éppen igy teljesen téves nézet, hogy a 
műtrágya bizonyos mértékig a mélymüvelést 

helyettesitheti, vagy az, hogy a műtrágyára 
kiadoti pénzt minden évben megkapjuk a fo-
kozott terméseredményben. 

Különösnek tartom, hogy a szerző, ki a 
trágyázás teóriáját ismeri, az irja, hogy a 
gazdák bátran vásárolhatnak különféleképpen 

kevert mütrágyanemeket, ha a gyáros a bél-
tartalomért szavatol. A gazda szerintem soha-
sem cselekszik helyesen, ha ily keveréket vá-
sárol, mert a gyáros nem tudhatja mily arányú 
keverés lesz a különböző viszonyok között a 
megfelelő. 

Az se hagyható figyelmen kivül, hogy a 
keveréktrágyában mindig drágábban vásárolja 
a gazda a ható anyagot, mintha külön-külön 
veszi és otthon keverteti a megfelelő arányban. 

A szerző a gazdáknak azt ajánlja, hogy 
az árpa alá nehezen oldódó foszforsavtrágyát 
használjanak, már pedig az eddigi tapasztala-
tok túlnyomó része azt bizonyítja, hogy az 
árpa alá a könnyen oldódó foszforsav lesz a 
megfelelő. Egy helyen tett tapasztalatból nem 
szabad általános szabályt levonni és az eddigi 
tapasztalattal ellenkező eljárást ajánlani a 
gazdáknak. 

A felsorolt és ezekhez hasonló hibák 
nagyon csökkentik e munka értékét, mely kü-
lönben jó tanácscsal is szolgál és több, bár 
igen érdekes a gyakorlat köréből vett trágyá-
zási eredményt kő^öl. Cs. S. 

Gazdasági vezérfonal gazdák használa-
tára. írták : Rovara Frigyes és K. Buffy Pál. 
Alsó-Lendva,, 1898. Áfa 1 frt 50 kr. 

A vezérfonal két szerzője gazdaközön-
ségünk előtt nem ismeretlen. Mindkettő tekin-
télyes uradalmak élén álló általánosan el-
ismert gazdasági szaktekintély, akiknek , már 
hivataluknál fogva is kedvező alkalmuk nyílik 
korunk modern gazdasági vívmányait kipró-
bálni s azokról illetékes ítéletet mondani ; 
mindkettő azonkívül már évek óta szép siker-
rel a szakirodalom terén ís működik; minélfogva 
teljes garancziát nyújtanak aziránt, hogy a 
gyakorlati gazdáknak szánt vezérfonalban tapasz-
talataik gazdag tárából azt fogják nyújtani, 
amire a gazdálkodóknak jelen súlyos viszonyok 
közt elsősorban szükségük van. 

És ezen feltevésünkben nem is csalód-
tunk, mert a 232 lapra terjedő Vezérfonalban 
megtalálja a kisebb gazda mindazt értelmesen 
ós eléggé részletesen tárgyalva, amire ugy az t 
általános és részletes növénytermelés, mint az 
általános és különleges állattenyésztés köréből, 
— beleértve a baromfitenyésztést is, — gazda-
sága okszerű kezelése szempontjából figyelem-
mel kell lennie. 

A mü kiváló előnyére szolgál továbbá, 
hogy benne a fontosabb kérdések, mint külö-
nösen a műtrágyázás és a takarmányozás kér-
dése kellően kidomborítva vannak. 

Ellenvetésünk csak a növények életéről 
szóló fejezet ellen van, melyben néhány téves 
állítással találkozunk. 

Az mondatik pl. a 20. lapon, hogy „a 
növény csak ugy táplálkozik, mint az állat" 
és hogy „ásványi tápszerek fölvételére valók 
a törzs és a levelek", mely tételek bizonyára 
csak elnézésből kerültek a különben nagy gond-
dal megirt műbe. 

A könyv befejező részét a gazd. üzlettan 
képezi, melynél csak azt nélkülözzük, hogy a 
rendszeres és tervszerű gazdálkodásnál köve-
tendő főbb elvek benne kellően kidomborítva 
nincsenek, azonkívül néhány arányszám ellen 
is van kifogásunk. 

Az állíttatik ugyanis a 227. lapon, hogy 
erős marhatartásnál egy darab számos haszon-
állat esik egy kat. holdra, gyengénél 1/a drb 
és közönségesnél 8A drb. Itt bizony nagyon 
elvetették szerzők a sulykot, mert széles Ma-
gyarországon oly gazdaság nincs, melyben 
kat. holdanként egy számos marhát tartanának, 
hiszen egy hold takarmánytermése nem is 
elegendő egy számos marha eltartására egy 
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éven á t ; nagyon megelégszünk, ha három kat. 
hold szántóra egy számos marha ,jut, a leg-
több gazdaságban bizony csak minden .4—5—.6 
holdra jut egy-egy számos állat s azért nem 
képesek a szántóföldet kellőképpen megtrá-
gyázni. 

Ezen csekély kifogásoktól eltekintve ezt 
a nép nyelvén értelmesen megirt és gazdag-
tar ta lmu müvet olyannak kell kijelentenünk, 
melyről valóban kívánatos, hogy abban a 
rétegben, melynek szánva van, minél nagyobb 
elterjedést nyerjen, mely czélt különösen ugy 
lehetne könnyű szerrel elérni, ha a szóban 
forgó mü az u jabban divatba jött s a kormány 
táihogatásában is részesülő népszerű gazda-
sági előadások hallgatóinak vezérfonalnak ajánl-
tatnék, amire az érdekelt körök figyelmét 
különösebben is felhívjuk. Hensch Árpád. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
374. kérdés. Mosáskor a szappanos lé 

minden haszon nélkül a puszta földre öntetik 
ki. Vájjon kárt tenne az, aki ezen szappanos 
levet gyümölcs- vagy ákáczfáira, vagy talán 
szőlőire öntöztetné ? 

Török-Szt.-Miklós. K. S. 
375. kérdés. Mi a táparány a száritolt 

és vermelt czukorrépaszelet közö t t ? 
Hogy legczélszerübb a szárított répa-

szeletet etetni és mily mennyiségben ? 
Sz. 1. 

376. kérdés. Ez évben egy nagyobb 
szabású és igen diszes nagy virágházat építet-
tem, s takaróul a szalmapakróczokat mellőzni 
óhaj tanám, mert ezek elcsúfítják az épületet, 
kérném, szíveskednének tudatni, milyen takarót 
has, háljak, a mi csinosabb lenne s hol szerez-
hetem azt be ? B . B . 

Feleletek. 
Levezetőcsatorna. [Második felelet a 366. 

sz. kérdésre.) Körűibeiül 4 frt 50 krböl folyó-
méterenkint, tehátA440 frtért megcsinálják a 

, 75 métert vörösrézből, ami moslékvezetékként 
örökös s igy megmenekül az elcsurgástól, 
megdugulástól és reperácziótól, ami a legjobban 
készített czement vagy tégla, esetlég facsalor-
nánál előáll. 

Vascső moslékvezetéknek nem ajánlható, 
mert 3 évig sem áll ellent. Ugrón Zoltán. 

A szappanlé trágyaértéke. (Felelet a 374. 
sz. kérdésre.) A szappan, már t . i. az általá-
nosan használ t x nátronszappan, növényi táp-
anyagot nem tartalmaz és ezért a szappanos 
víznek trágyázó h a l á s a nincs. Cs. S. 

Czukorrépaszelet e tetése. (Felelet a 375. 
sz. kérdésre.) A szárított czukorrépaszelet 
a Th. Dietrich J. König-féle tabellák szerint 
átlagban 89 5°/o szárazanyagot, 7 ' 9 % fehér-
jét. 1-3% zsirt és 63*1% emészthető szén-
hydrátot és nyers rostot tartalmaz. 

Táparány : 1: 8'0. 
A bevermelt (savanyitott) czukorrépasze-

let átlagban í l ' 5 % szárazanyagot, l ' l fehér-
jét, 0 ' 1 % zsirt és 7"3% emészthető szénhyd-
rátot és nyers rostot tartalmaz. Táparány : \ :6'8. 

A szárított répaszelet, amint az a fenti 
elemzésekből is kitűnik, jóval több értékes 
tápanyagot tartalmaz, mint a besavanyított és 
igy természetszerűleg a tápláló értéke is jóval 
nagyobb annál. 

A szárított répaszelet 6—7 kg.-nvi meny. 
nyiségben etethető hizó ökrökkel, fejenként és 
naponként , 2—4 kg. széna és ugyancsak 2—4 
kg. proteindus abraktakarmány adagolása 
mellett. Fejősteheneknek elegendő 4—41/a kg-ot 
adogolni naponként és fejenként. J. O. 

Növényházi takaró. (Felelet a 376. sz. 
kérdésre.) Kár volt a „diszes növényház" ké-
szítése előtt ezt a kérdést fel nem vetni, mert 

akkor azt tanácsoltuk volna, hogy tessék két-
sor ablakot alkalmazni, a midőn takaróra 
egyáltalán nem lett volna szükség. Igaz, hogy 
ez megdrágitotta volna az építkezést, de ez 
csak látszólagos lett volna, a mennyiben a 
külsősor ablakot aképp kellett volna készí-
teni, hogy az őszszel felrakható, tavaszszal 
pedig leszedhető lett volna és igy a meleg-
ágyakhoz még inkább azonban palántaágyak-
hoz lett volna alkalmazható, a midőn egy 
csomó melegágvi ablakot helyettesitett volna, 
vagyis kétféle czélra lettek volna felhasználhatók. 
Ha ez most még pótolható lenne, ugy tessék 
ezt alkalmaztatni ; mert az ilyen kettős fedelű 
házakban a hőmérsék sokkal állandóbb, 
mint a szimpla fedelüekben. Ha pedig az már 
ki nem vihető, akkor — feltéve, hogy a ház 
alakja ezt megengedi, t. i. nem ives tetőzetü, 
deszkák használhatók fedésre, mint ez a leg-
több növényháznál tényleg alkalmaztatik is. 
Ezek aztán nam piszkítják el a környéket és 
erős fagyok után melegebbet ^ tartanak, mint 
az átázott és csonttá fagyott 'szalma-takarók. 
Ezek nyáron árnyékolásra is felhasználhatók. 
Erre különben ritka, de erős szövésű zsák-
vászon is nagyon czélszerüen alkalmazható. 
Ha végül a ház alakja a deszkával való fedést 
kizárná, abban az esetben coms-rost kötelékből, 
a melyet kévekötésre is használnak, kell házi-
lag takarókat fonatni, egészen ugy, a mint1 ezt 
szalmából fonják. Ezek tartósabbak és. nem 
piszkítanak. 

Cocus-rost-kötelek beszerezhetők a Magyar 
Mezőgázdák ' Szövetkezeténél, Budapest, Alkot-
mány-uteza 31. Tessék a legvastagabb faj tát 
kérni vagy előbb mintát hozatni és ezek után 
a megrendelést eszközölni. A. D. 

V E G Y E S E K . 
Mai szamunk tartá lma : Oldal 

Az OMGE. közleményei. 1439 
A sárosi gazdák. Sz. Z. - 1440 
Gazdasági kiállítás Eperjesen — „.- 1444 

Gazdasági gépészet. 
A nemzetközi terménytisztitó-gépverseny . és díj-

mentes gépei.' i f j . Sporzon Pál. ... 1441 
Állategészségügy. 

Gümőkór kongresszus Párisban. 1443 
Külföldi szemle. 1444 

Irodalom. 
A műtrágyázás a gyakorlati életben. Cs. S. 1445 
Gazdasági vezérfonal gazdák használatára. Hensch 

Árpád. 1445 
Ltveifzek) ény. - - 1446 
Vegyesek. - ... 1446 
Kereskedelem, tőzsde. 1448 
Budapesti gabonatőzsde. — Szeszüzlet. — A köz-

ponti vásárcsarnok árujegyzése a nagyban (en 
gros) eladott élelmiczikkek árairól. — Állatvásá-
rok : Budapesti szurómarhavásár. — Budapesti 
juhvásár. — Béesi vágómarhavásár. — Bécsi 
szurómarhavásár. — Bécsi sertésvásár. — Bécsi 
juhvásár 1449 

Hallózás. Dr, Robitselc József budapesti ügyvéd, 
a budapesti kamara volt h. elnöke, Pest-Pilis-Solt-Kis-
Kun vármegye törvényhatósági bizottság tagja s OMGE. 
tag mult hó 29-én, életének 46-ik évében Dukán 
meghalt.' 

Házaság. Réthy Pál' puszta-peresi bérlő október 
hó 52-én tartja esküvőjét Klein Emma kisasszonynyal 
Puszta-Csarahalmán. Vimmer Lajos gazdatiszt folyó hó 
11-én tartja esküvőjét Jaklitsch Anna kisasszonynyal 
Itont-Visken. 

Luxuslóvásár. Az OMGE. és a Budapesti 
Tattersall részvény-társaság által rendezett 
XI. őszi luxuslóvásár folyó hó 2-án nyílott 
meg a Tattersall telepén. A vásárra bejelen-
tett 249, db ló közül 236, db jelent meg. A 
magántenyésztők által felhozott nem tekinté-
lyes számú luxuslovakon kivül az állami mé-
nesek számfeletti fiatal kanczái és kisorolt 
öreg tenyészkanczái is felhozattak, számszerint 
159 db. Ez utóbbi körülmény bénitólag hatott 
a magántenyésztők lovainak értékesítésére,' 
nemcsak azért, mert a rendes pályát már az 

első nap délelőttjén teljesen lefoglalták az 
állami lovak elővezetéséré, de a vásár máso-
dik, sőt harmadik napján is az állami lovak 
árverezése miatt a magántenyésztők lovai tel-
jesen leszorultak a pályáról s csak annak külső, 
a közönség által hozzá nem férhető részén és 
a belső udvaron voltak elővezethetők. E mellett 
a két napig tar tó árverés teljesen elvonta a 
vevők figyelmét a privát lovaktól. Mindenesetre 
szükségesnek tart juk, hogy a jövőben megfe-
lelőbb eljárás hozassék be az állami lovak 
félhozatalánál és árverelésénél, mert a mostani 
eljárás a luxuslóvásárok sikerét teljesen lehe-
tet lenné teszi. A vásáron különben számos 
külföldi vevő jelent meg főleg Ausztria és 
Németországból, de vannak vevők Oroszország, 
Galiczia, Svájcz, Szerbia, Bulgária,- Románia, 
és Görögországból is, kik azonban főleg állami 
lovakat vásároltak. Az első két napon mind-
össze 36 db privát tulajdonban levő ló kelt 
el 15,250 frtért, vagyis átlag 510 frtért dara-
bonként. Valószínű ugyan, hogy az utolsó na-
pon — mint rendesen — az adás-vétel na-
gyobb arányokat fog ölteni, de kétségtelen, 
hogy a tavaszi vásárok eredményét a jelenlegi 
vásár elérni nem fogja. A»ásár ra hezott kocsi-
lovak közül kitűnnek : Károlyi Sándor gróf, Herz-
felder Pál, Wolkenstein Oswald gróf, Dessewífy 
Miklós gróf, Bezerédj Adorján, Tumbász Lá-
zár, Berchtold Miklós gróf, Neulánder Kálmán, 
Koloncsics Jakab, Vay Arnold báró, Rósa Jó-
zsef, Aczél József, Bay Géza, Herzog Mór Li-
pót, Hadik János gróf, özvegy dr. Mészáros 
Károlyné, Drágf'y Sándor, Lyka István és Be-
nedek Jenő fogatai. A nyerges lovak közül a 
Dessewífy Aurél gróf, Déghi Mátyás, belatini 
Braun Géza és Szapáry Gyula gróf hátaslovai. 

A Baja-Báttaszéki dunai áthidalás ügyében, 
mely már huszonöt éve foglalkoztatja az or-
szág gazdasági köreit, vasárnap i<5. Perczel 
Miklós Baranya vármegye és Pécs szabad kir. 
város volt főispánja elnöklésével népes érte-
kezlet volt, melyen mintegy háromszázan vet-
tek részt Baranya, Bács, Csanád, Csongrád, 
Pest, Somogy, Tolna megyék, az érdekelt 
gazdasági egyesületek és kereskedelmi kama-
rák részéből. Az értekezletnek az előkészítő 
bizottság munkálatairól az elnök telt jelentést, 
melynek egyhangú és örvendetes tudomásul 
vételével megválasztattak az értekezlet elnö-
kévé id. Perczel Miklós, a 'e lnökké: gróf Teleki 
József a peslmegyei gazd. egylet kiküldöttét s 
Majorossy Pécs sz. kir. város polgármesterét, 
jegyzővé dr. Lemberger Ármin szerkesztőt vá-
lasztotta meg. Az értekezlet tulajdonképpeni 
tárgyát azon memorandum képezte, amelyet a 
nagybizottság jegyzője dr. Lemberger Ármin 
terjesztet t az értekezleteié. A tárgyhoz hozzá-
szóltak Bartal Béla a tolnamegyei gazd. egye-
sület elnöke, Littke József, a pécsi kereske-
delmi kamara elnöke, Bubinek Gyula, az 
OMGE. kiküldötte, akik által javaslatba hozot-
tak figyelembe vételével az értekezlet a nagy 
gonddal és szakértelemmel kidolgozott memo-
randumot egyhangúlag elfogadta s elhatározta, 
hogy október hó 24-én egy az összes érdekelt 
testületek kiküldötteiből alakított monstre-kül-
döttség ut ján a memorandumot á tnyúj t ja a 
miniszterelnöknek, a kereskedelmi-, földmive-
lési és pénzügyminisztereknek, a pártok elnö-
keinek egyúttal egy állandó bizottságot válasz-
tott, melynek feladatául tűzte ki, hogy a kér-
dést napirenden tartsa s mennyiben a kor-
mánytól biztosítékok nem nyeretnének az át-
hidalás közeli megvalósítása tekintetében, ugy 
tegye meg a bizottság a szükséges lépéseket 
az áthidalásnak magánvállalkozás ut ján való 
létrehozására. E fontos kérdéshez különben 
legközelebb mi is hozzászólunk. 

Állatok bélyegzése. Az állatoknak tör-
zsükön sütővassal való bélyegzéséből származó 
károsodás meggátlása czéljából a földmivelés-
ügyi miniszter ismételten felhívja az érdekelt 
gazdák figyelmét arra, hogy jövőre a tüzesvas-
sal való bélyegzést vagy teljesen mellőzzék, vagy • 

{pedig azt a törzs helyett az állat szarván, eset-
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leg állkapcsán alkalmazzák. Az állategészség-
ügyi szempontból hatóságilag eszközlendő 
bélyegzés módja azonban továbbra is változat-
lanul fentartandó. 

Csikós kanczák jutalomdijazása. A Szat-
mármegyei Gazdasági Egyesület lótenyésztési 
bizottsága m. hó 27-én osztotta ki a közügyek 
érdekében áldozatkész elnöke br. Yécsey József 
által e czélra a já lo t t200 korona készpénzt és 
60 korona áru dísztárgyakat a nagyvásár alkal-
mával elővezetett 3 legjobb igás csikós kanczá-
nak. A biráló bizottságot a következők képezték: 
Domahidy Sándor biz. elnök, Svaizer Gábor. 
Kovásznay Zsigmond, Domahidy Istvány, Kovács 
Jenő és Kende Zsigmond. Az elsőnek kitűzött 
100 korona készpénzt és egy diszes magyar 
nyerget Veres Lajos matolcsi gazdálkodó saját 
nevleésü kanczá ja „Szultán" angol félvértől 
származott hat hónapos méncsikóval nyerte el. 
A második dijul kitűzött 60 korona készpénz 
és egy értékes kanlár, Sepsy Miklós egri főid-
birtokos angol félvértől származó 5 hónapós 
kancza csikójával elővezetett saját nevelésű 9 
éves kanczájára adatott ki. Végre a harmadik 
dijul kitűzött 40 korona készpénz és csengők-
kel ellátott nyakló Madarassy István matolcsi 
gazdálkodó „Szultán" nevü angol félvértől 
származó 5 hónapos kancza csikójával előveze-
tett saját nevelésű felvér kanczájának lett itélve. 

Izgató ujság. Most, miután tul vagyunk 
azon a tapasztalaton, hogy a szocziális sajtó 
mennyire képes volt megzavarni a nép józan 
felfogását, nem egészen érdektelen megfigyel-
nünk, milyen modorban osztja az igazságot 
egyik-másik purifikált szocziá'is ujság. A „Nép-
szava" cz. lap 66. számában például a követ-
kezőket olvassuk a többek közöt t : „Lelketlen 
a csongrádmegyei mágócsi uradalom és a 
hozzá tartozó birtokok intézősége, ki 30 ara tó 
gépet hozatott nyárára, mely annyi kárt tett, 
hogy a sa ját számításuk szerint, ha a mun-
kásoknak 7-edrészért adták volna aratni, 
akkor sem került volna annyiba az aratás. 
Pedig a munkások 10-edrészért is örömest 
aratták volna, de az uradalom nem adta 
volna, ha talán ingyen learatták volna is, mert 
ő minden áron kiakarta elégíteni bosszuszom-
ját . Igy cselekedett az utolsó nyáron a birto-
kosság nagyrésze; kárt szenvedett inkább, 
csakhogy bosszút állhasson. Veszélyes játék ! 
Mi nem tart juk a földmivelő munkásságot 
olyan ügyefogyottnak, mint, a nemes „intelli-
genczia" s éppen azért tudjuk, hogy a népet 
sokáig csalni nem lehet stb." Ha ez nem iz-
gatás, ugy mi nem ismerjük ennek a szónak 
a jelentőségét. Izgatás, még pedig rossz-
hiszemű, mert ismert dolog, hogy a birtokos-
ság általában véve a leghumánusabb magatar-
tást tanúsította a munkásokkal szemben. A 
munkásnép azonban olvasván az ilyesmiket, 
nem csoda, ha megvadul. A nép helyzete 
csakugyan kereszttűznek van kitéve. Egyfelől 
az antiszocziális lapok hunczutozzák le a nép-
ámitókat, másfelől a szocziális lapok deklarál-
ják csalóknak az uriosztályt; erre még a leg-
józanabb elme is kétségeskedni kezd. Ez a 
hadviselés nem nagyon nyugtat meg bennünket 
abban az irányban, hogy az izgató szocziális 
sajtó az antiszocziális saj tóban megtalálta a 
maga hatásos ellenszerét. Érdekes egyébként, 
hogy az idézett lap szóbanforgó száma egy 
czikk miatt lefoglaltatolt s csak ennek kiha-
gyásával nyert a második kiadás bírói jóvá-
hagyást, amit az ujság nagy garral hirdet is. 
Az itt idézett állítások tehát annálinkább az 
igazság látszatával birnak a munkás olvasók 
előtt, mert hisz a lap homlokán áll, hogy 
azok az államhatalom jóváhagyásával láttak 
napvilágot. 

A Vidéki Malomiparosok Országos Egye 
sülete most tartott évnegyedes ülésén a tőzsdei 
határidőüzlet kinövéseinek szabályozását is 
szorgalmazza. Ez irányban a következő hatá-
rozati javaslatot fogadja el. A vidéki malom-
iparosok országos egyesületének igazga tósága 
elhatározza, hogy fölterjesztést intéz a keres-

kedelemügyi miniszterhez abból a czélból,hogv 
a budapesti áru- és értéktőzsdén folytatott ter-
mé ny-határidőüzlet reformálása, sőt esetleges 
beszüntetése tárgyában még ez évben Buda-
pestre országos szaktanácskozmányt összehívni 
és e tanácskozáshoz a malomipar képviselőit 
is meghívni kegyeskedjék. 

Vetőgépverseny Hód Mező-Vásárhelyen. 
A hódmezö-vásárhelyi gazdasági egyesület, a 
magyar királyi földmivesiskola telepén, 1898 
október 17. napján vetőgép-versenyt rendez. 
Versenyre bocsáttatik minden rendszerű vető-
gép, mely az egyesület t i tkárjánál 1898. októ-
ber 14 ig előzetesen bejelentve és ugyanezen 
határidőre a hm .-vásárhelyi gazdasági egyesü-
let czimére bérmentve leküldve lett. A gép-
gyárosok a titkárnál a gép nevét, jegyzékszá-
mát , vetési szélességét, a vetőcsövek egymás-
hoz való távolságát, a verseny előtt bejelen-
teni tartoznak. A bírálat kiterjed ugy a gép 
alkatrészeiben, mint annak működése közben, 
a vetőgépeknél birálat tárgyát képezni szokott 
minden lényegesebb dolgokra. Versenydijakul 
a vetőgépeknél; I. dijul arany érem, II. dijul 
ezüst érem, III. dijul bronz érmet fog a hm.-
vásárhelyi gazdasági egyesület a biráló-bizott-
ság ítélete alapján a nyertes gépek tulajdono-
sainak általadni. Kedvezőtlen idő esetén a 
vetőgép-verseny a gyárosokkal történt közös 
megállapodás után későbbi időre halasztatik 
el és a gazdasági egyesület a vetőgép-ver-
senyre írásosan történt jelentkezés után min-
den esetleges visszalépést a gazdaközönség tu-
domására hoz. 

A husszükség s az amerikai iricliinás 
hus. A hamburgi hentesek nagy panaszSzal 
voltak eltelve az ottani kereskedelmi kamra 
ellen, mert nem fejtett ki elégséges energiát 
a hus-zárlat megszüntetése dolgában. Most ma-
gok ellen zúdították avval a 'német gazdák köz-
véleményét, kik azt tart ják, hogy minden né-
met ellensége kell, hogy legyen, a husállatbe-
hozatalnak — nemcsak a gazdák s hentesek 
szempontjából indulva ki, hanem a közegész-
ség okáért is. Az amerikai füstölthussal házaló 
hentesek s kereskedők avval érvelnek, hogy 
még eddig, a tőlük vásárolt áru élvezete foly-
tán senki sem betegedett meg, sőt tovább 
nennek s azt állítják, miszerint nem igaz, 
hogy az amerikai füstölt húsban trichinák vol-
nának. Ennek ellenében meg a szakértői vizs-
gálatok megállapították e hus bőséges trichina-
tartalmát. A gazdák most Salamoni Ítélettel 
kívánják a kérdést megoldatni. Azt követelik 
ugyanis, hogy azok, kik a hus trichinamentes-
sége mellett kardoskodnak, egyenek e húsból 
s ha megnem betegszenek attól, akkor a 
gazdák pár t ja elhiszi szavaik igazságát. A né-
met gazdákban ugyanis meggyökeresedett a vé-
lemény, miszerint az amerikai h u s . annyira 
saturálva van a trichinák által, hogy bármily 
tartós főzés, sütésnek vetessék is alá, az annak 
daczára közveszélyes lesz az egészségre. Igazán 
csodálatos, hogy a nagy husszükség mellett 
mégis az amerikai trichinás h u s jut át köny-
nyebben a német határon s az egészséges ma-
gyar áru bevitele elé különbnél-küiönb nehézsé-
gek gördítenek ! 

A Magyar Folyam- és Tengerhajózási 
Részvénytársaság közhírré teszi, hogy a Vas-
kapun beállott, kis vízállás miatt beszüntetet t , 
az Orsova fölött fekvő állomásokról az Orsova 
alatt fekvő állomásokra és viszont irányuló 
áruforgalmat ismét felvette. 

Állatorvosi poliklinika. Az állatorvosi 
a k a d é m i á n létesített poliklinikai intézmény fel-
adata a székesfőváros területén ős annak köz-
vetlen környékén díjtalan állatorvosi segélyt nyúj-
tani állatok belső és külső megbetegedési, vala-
mint szülési esetek alkalmával. Az akadémia igaz-
gatóságához levélben, táviratilag vagy telefon 
ut ján intézett megkeresésre, melyben a felmerült 
megbetegülés természetét röviden meg kell je-
lölni, az illető szakma tanára , vagy tanársegéde 
néhány hallgató kíséretében az eset színhe-
lyére kirándul és a szükségesnek mutatkozó ke-

zelést foganatosítja. A. kiszállás, valamint az 
első segély nyújtása teljesen díjtalan. Kívána-
tos, hogy az állattulajdonosok ezt az u j intéz-
ményt, mely a külföldön már nagyon kifejlő-
dött, saját érdekükben minél sűrűbben vegyék 
igénybe. 

A mezőgazdasági munkások nyugdíjin-
tézete. A mint a francziák meghonosították 
magok között a kölcsönös hitel-egyesületeket, 
épp ugy teszik most az elaggott gazdasági 
munkások nyugdijegyesületével is. A montma-
rault-i s castelnaudrai próbapénztárak fényesen 
váltak be s az intézményt most kezdik az 
egész országban népszerűsíteni. A Charoute-
Inferieur-ben alakult egy ily kölcsönösségen 
alapult nyugdíjintézet s az alakulás alkalmával 
ez elnök az alábbi beszédben méltatta az 
társulás czélját. — „A franczia gazdasági 
munkás, az ország leghasznosabb s legnélkü-
lözhetlenebb tagja a társadalomnak, de az 
eddig létező intézmények jótéteményéből még 
alig vette ki a maga részét. A kölcsönös szö-
vetkezetből eredő áldásból ő mentől keveseb-
bet élvezett. Végre ki is tanította volna r á ? 
Kora fiatalságától kezdve a mezőgazdasági 
munkákkal lévén elfoglalva ; szántogat-veteget, 
mig fizikai ereje győzi. De az ifjúság sem tart 
örökké. Az ember elaggodik, önmagával lesz 
tehetetlen s végre abba a sirba kerül, melyet 
az elaggottak menhelyének neveznek. Mennyire 
másképp ütött volna ki a munkás sorsa, ha 65 
éves korában nyugdiját élvezve vonulhatott 
volna félre 1 Ha már az ipar emberének meg-
lehet kölcsönös egyesülés f o n t á n nyugdija 
öreg napjaira, miért ne legyen a gazdasági 
munkásnak is, ki mindenesetre keservesebb 
fáradság árán jut ahhoz, mint bármely iparág-
beli kollegája. Ám a szegény földmives mig 
bír ja magát, igát huz s ha már munkaképte-
lenné lesz — öreg napja i ra még a száraz ke-
nyere sincs biztosítva. A dolgok menete többé 
igy nem tűrhető. A gazdasági munkás nap-
számdijából egy parányi rész ezután a kölcsö-
nös pénztárba kerül, melynek tartalma a ke-
gyes adományok s állam szubvencziójával sza-
porodván — az elaggott munkásnak öregnap-
jaira, biztos kenyerét fogják biztosítani élete 
fogytáig. A belügyminiszter természetésen siet 
a gomba módra származó gazdasági nyugdij-
egyesületelc alapszabályait helybenhagyni, hogy 
mentől hamarább működhessenek. 

A nép ellensége. A babkávé szolgált rá erre a 
dísztelen jelzőre. Mindenki, a ki a kávénak ezzel a faj-
tájával él, előbb:utóbb a. t fogja tapasztalni, hogy károsan 
hat a sziv és és az idegek működésére, és az utolsó 
pár év tapasztalatai megmutatták, hogy a babkávénak 
ez a kártevő hatása gyakran akkora, hogv a szivbénu-
lásnak közvetett előidézője. Azonkívül évenkint sok 
millióba kerül a babkávénak külföldről való behozása, 
ugy, hogy méltán lehet a nép ellenségének nevezi. De 
nagy azoknak a száma, a kik már megtanulták, hogy 
a habkávé helyett legjobb • a Kathreir, er-féle Kneipp-
malátakávét használni, a mely mint pótkávé nemcsak 
enyhiti a babkávé káros hatását hanem tisztán is él-
vezhető. Mint minden jót, ezt a maláta-kávét is nagyban 
hamisítják, de a gondos és óvatos háziasszonyt nem 
lehet félrevezetni, jól ügyel az arra, hogy eredeti cso-
magolásban kapja a Knéipp páter képmásával elátott 
kávédobozt. 

Amerikai 
mezőgazdaság 

Irta: 
S Z I I ^ J Ü S S V Z O L T Á N 

az 0. M. G. E. szerkesztő titkárja. 
A 352 oldalas, finom papirra nyomott, 102 képpel di-

szitett munka 
bolti óra 4 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 i a d ó h i v a t a l á b a n 
(Budapest, IX., ÜUői-ut 25.) 
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T r á g y a l é - s z ó r ó c s a p o k 
I. sz. a hordó aljára erősíthető, darabonként frt 8.— 
II. sz. a hordó ajtóra erősithető, darabonként frt 7.— 

Legjobb minőségfi 

kékgáBicz buzapáczolásra 
ÍOO kilogrammonként S4 frt. 

Mintákkal készséggel szolgál 

S c h o t t o l a E r n ő 
Főüzlet: B u d a p e s t . Gyár: 

VI., Andrássy-ut 3. VI., Révay-utcza 16. 
(Fonciére-palota). 

Sürgönyczim: SCHOTTOLA, BUDAPEST. 

„ R E M I N G T O N " 
Í R Ó G É P E K 

VILÁGHÍRŰEK. 
VALLÁS-és KÖZOKTATÁSÜGYI 

magy. kir. minister 

Hivatalos Közlöny bői. 
„A vallás és közoktatás-

ügyi magy. kir. minister a 
Remington Írógépet (kapható 

Glogowski és Társa budapesti czégnél Erzsébet-tér 
16. sz.) az, állami és egyáltalában a hazai tanin-
tézetek részére leendő beszerzésre ajánlja. 
Festékpárna mellőzve. — 4-szeres billen-
tyű 8-szoros helyett. — Legfinomabb 
acélszerkezet. — Közismert nagy tartós-
ság. — Központi vezeték nélkül. — Tel-
jes magyar és német billentyűzet. — Min-
den betűnek csak 1 billentyűje. — Leg-

nagyobb sokszorosító képességgel . 
A REHINGTONT nagy sikerrel használják. 

A magyar bosnyák,̂  horvát, ^osztrák, franczia, b»ng°l 
földmfve^és-^a^igazságv a í̂onvédelmi-^és a vallás-'és 
közoktatásügyi minisztériumok, —Fiumei kormányzóság, 
Magyar paríament, — Magy. kir. államvasutak igaz-
gatósága, M. kir. államvasutak üzletvezetöségei, — M. 
kir. államvasutak gépgyárai, - Magyar általános hitel-
bank, — Ganz és Társa,—Budapest székes főváros, Kir. 
tábla Budapest, Gy5r stb. — Gr. Károlyi Imre urad. igaz-
Bpest. Reé Jenő püspöki urad. bérlS Veszprém. Df. 
Kéler Zoltán, gróf Festetich urad. ügyésze Budapest, — 
Győri püspökségi központi iroda Győr. Osztr. m. államv. 
társ. urad. igazg. Budapest. Zichy Nándor 
gróf urad. számvevői-hivatala Bpest., I., Krisztina-u. 

oo —• jószágigazgatóaág Arad. 

Remiitől Írógépet a f f a í f f 
ségünkre az ország bármely részébe dijmentes be-
mutatásra és az egyszeri! kezelés begyakorlására 
bárhova ugyancsak,saját költségünkre küldjük ki 
tisztviselőinket — Árjegyzék bérmentve és ingyen. 

Rsmington írógépek és Edison-mimeographok kizárólag 
jogositott eladási telepe. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 
ezég jelentése.) 

Budapest, 1898. október 1. 
Az időjárásban e hét folyamán végre fordulat 

következett be. Kezdetbén még száraz és derült időnk 
volt, habár a hőmérséklet csőként, később ugyan emel 
kedett, kapcsolatosan azonban bőséges csapadék követ-
kezett be, mely a száraz talajnak rendkívül előnyére 
szolgált. Esőt az ország legtöbb vidékéről jelentettek 
és igy a mezei munkálatok is gyorsabban lesznek esz-
közölhetők. A nagyon alacsony vízállás is valószínűleg 
rövidesen javuló leend és a hajózást, mely az utóbbi 
időben sok akadálylyal küzdött, is elő fogja segíteni. 
Külföldön az időjárás a mienkhez volt hasonló. 

A külföldi piaczokon kezdetben tartott a szilárd 
irányzat, később azonban visszaesés következett be. 
Ez azonban főleg speculácionális befolyásra vezethető 
vissza, mert prompt készáru továbbra is hiányzik és a 
fogyasztás kényszerülve van a tulajdonosok követeléseit 
figyelembe venni. Amerikában tartósan jó volt az ex-
portkereslet és a hét elején élénk fedezési hajlam is 
mutatkozott, miáltal különösen a folyó határidő volt 
gyorsan emelkedő. Később azonban gyors visszaesés 
következett be és az árak a multheti zárlat alá sülyedtek. 
A későbbi határidők alig változtak. Angliában a fogyasz-
tás szintén magasabb Járakat adott meg, a forgalom 
azonban gyenge maradt. Francziaországban az eladók 
tanúsítottak előzékenységet, miáltal az árak némileg 
csökentek. A többi continenális piaczokon a fogyasztás 
továbbra is szívesen vásárolt és teljes árakat fizetett. 

Nálunk a hangulat ugy a kenyérmagvak, mint 
takarmányczikkek iránt ártartó volt, a forgalom azon-
ban mérsékelt. 

Az üzleti hét részleteiről a következőket jelent-
hetjük : 

Buza kezdetben jó vételkedvre talált és maga-
sabb árakat fizettek. A kereslet később azonban csök-
kent ; a malmok tartózkodóbbak lettek és árengedmé-
nyeket követeltek annál inkább, mert az' időjárás esőre 
fordult és igy nagyobb hajóhozatalok lehetősége volt 
megadva. Az elért árelőny egy része tényleg veszen-
dőbe is ment. A hét vége felé azonban a kereslet is-
mét javult és a megszilárdult határidőpiacz is lénye-
gesen hozzájárult, hogy az irányzat ismét kellemesebb 
jelleget öltsön, miáltal az árak is a multhéthez viszo-
nyítva alig tüntetnek fel változást. Az összes forgalmat 
180.000 mm. teszszük, a hetihozatalok 182,000 mm. 

.rúgnak. Külföldi búzákban nem lévén kináiat, a forga-
lom is jelentéktelen maradt. 

Éozs a hét elején szállítási czélokra még teljes 
multheti árakon kelt el és 7"40 frtig jegyzett helyben. 
Az üzlet későbbi folyamán azonban a kereslett alább-
hagyott és csupán a fogyasztás eszközölt mérsékelt be-
vásárlásokat. A hangulat tekintettel a gyenge kínálatra, 
mindazonáltal kellemes maradt és minőség szerint 
7-15—30 frt, a hét végével 7*40 frtig is volt helyben és 
Budapest távolságában átvéve elérhető. 

Arí>a-(takarmány és hántolási czélokra) mérsé-
kelt hozatalok mellett jó érdeklődésre talá 1 és 10 krral 
magasabb árakat ért el. Gyárosok épp ugy mint hizla-
lók minőség szerint 5.60—6.05 frtot fizetnek helyben 
átvéve. Néhány tétel szerémvidéki áru helyben 5"90 frt 
ért el. Állomásokon átvéve tiszavidéki és 'felvidiki áru 
könnyen volt elhelyezhető. A vételen a belföldi fo-
gyasztás kevésbé vett részt és a kötött üzleteknagyobb 
része külföldi számlára eszközöltetett. Tiszavidéki mer-
kantil áru 5.50—6'— frt jobb minőségek 6.25-6.75 frt, 
közép felvidéki áru 6.50—7.— frt, finom és prima 7.25 
,8.— frt között kelt el. 

Zab nagyobbára vasúti érkezeit és a kináiat 
elég bő volt. A kereslet ugyancsak kedvező maradt és 
az árak igy szilárdan tartottak. Jobb minőségek 10 
krral a multheti jegyzésnél drágábban keltek el. Minő-
ség szerint helyben 5-60—6-— frt, illetve 6*10 frt 
érhető el. 

Tengeri változatlan maradt. Kiviteli czélokra 
jobb volt a vételkedv és vidékre való szállítás czéljá-
ból is néhány ezer mm. kelt el, az ár..k 5-05—15 frt, 
ilietve kocsiba téve 5-15—20 frt között váltóztak. A 
hét végével 5-25 frtig volt elérhető. 

Olajmagvak. Készáru káposztarepcze alig van for-
galomban, mert áru a piaczon nincs. Igy tehát csak 
névlegesen jegyezhetünk 12. 13.— frton. Bánáti 
repcze 11-25—12 — frton, vadrepcze 5-50—6.20 frton, 
lenmag 10. 10-50 frton, gomborka 9"25—10.50frton. 

Hüvelyesek : Bab (uj) fedezési vételek folytán 
továbbra is élénkebben volt forgalomban és az árak 
is emelkedtek. Trieurt aprószemü bab Gyöngyös-
Félegyházán 7-25—7-50 frtot, gömbölyű Baja-Zomboron 
6.75 7 frtot, barna bab Kalocsán 5-90, Nagy-Károlyban 
5-75 frton jegyez. Köles helyben 4-30 frton értéke-
síthető. 

Vetőmagvak: Vó'rö'sJiere A hangulat továbbra 
.is kellemes, üzlet azonban még gyengén fejlődött, 
mert a kináiat még gyenge. Uj bánáti vörösheréért 
38. 40-— frtot, felvidéki árut :43-—46'— frton 
jegyzünk. Luczernát 30.— 35.—. Muharmag 5. 5-25 
frtot. Uj bükköny b-25—5'50 frton jegyez. Baltaczim 
11. 12.— frton jegyez helyben-

Napi je lentés 1898. október 4. 
Készbuza ma jól volt kínálva, a malmok is jó 

vételkedvet tanúsítottak, a forgalomba jött mintegy 
45000 mmázsa kezdetben változatlan, később 5 krral 
magasabb árakon adatott el. 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 1C00 m . 80 kg frt 9-75 

79 , — ' 9-75 

. 79 kg frt 9.40 3 hóra 

i. 78 kg frt 9.75 3 hóra 

Dunai : 
Bánsági: 
F.-tiszai: 

Szokvány : 2700 , 76 , 
7-60 

Rozsban a forgalom gyenge, az árak mindazon-
által szilárdabbak, jó minőségű rozsért 7.25^40 krt 
készpénz ab Budapest fizetnek. 

Árpában az üzlet e hét elején némileg eílany-
hult, a kereslet csak jobb minőségű tiszai árura ref-
lektál, takarmányáruért 6 6.15 készpénz ab Budapest 
illetve Kőbánya fizetnek. 

Zabban valamivel jobb a kereslet, helyben 5.70—. 
6.10 készpénzt fizetnek. 

Tengeri 5.30 Budapest ér. 
Határidők, daczára a meglehetősen lanyha kül-

földnek. nálunk fedezésekre szilárdak voltak. 
Déli 12 órakor következőleg állanak: 

Buza márcz. . 

Tengeri máj. . 
okt. 

Zab tavaszra 

Köttetett. Déli zárlat. 
- . . 8-95—96 

•__• •_ 8-91—92 
—" • • •— 750—51 
—. . •—••— 4-61—63 

• •—•— 5-25-30 
• — 5-72—73 

Szeszüzlet. 
Ssest. (Goldftnger Gábor szeszgyári képviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben e hétnek elején az üzletmenet 

gyérebb volt és olcsóbb kontingens nyersszesz árak 
folytán a finomított szesz ára 25 krral olcsóbban je-
gyeztetik. Elkelt finomított szesz budapesti gyárak 
által kínálva 55.25 frtig, vidéki gyáraktól 55. 55.25 
frtig azonnali szállításra. Elesztőszesz nagyban 56 frt. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e hétnek elején 25—50 krral olcsóbban volt kí-
nálva és több tétel zárulva is lett. 

Galicziából kináiat nem volt. 
A kontingens nyersszesz ára Budapesten 18. 

18.25 forint. 
Trieszti jegyzés 12. 12.25 frt kiviteli szeszért 

90 százalék. 
A kivitel e hétnek elején néhány tétel finomított 

szeszt vásárolt, mely Dél-Bulgária felé lett szállítva. 
Vidéki szeszgyárak közül: Kenyérmező, Győr, 

Arad, N.-Várad, Lúgos Vi frttal olcsóbban,' a többiek 
változatlanul jegyeznek. 
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Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
55 25—55 75 frt, élesztőszesz 56' 56'25 frt, nyers-
szesz adózva 54 25—54 75 frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 15" 15 25 frt, denaturált szesz 21'50 
—22'25 frt. Kontingens nyersszesz —. . 

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

A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban 
(en gros) eladott élelmiczikkck árairói. 

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 189S. október hó 1-ről. 

Forgalmunk a hét második felében közepes volt. 
A küldemények a szokásos mennyiségben és méretben 
árkeztek ugyan, de a vételkedv a szezon-czikk: gyü-
mölcs iránt hanyatlott, ami, azonban az árakra nézve 
nem volt be olyással. Élénk . keresletnek örvend hus-
áru, vadféle fés tojás. 

Gyümölcsön kivül került nagyobb mennyiségben 
eladásra : sertés-, birka-, borjú-, marhahús, vadfélék és 
burgonya. 

Az egyes czikkekért elért árak a következők : 
Marhahús 50 — 60, borjúhús 55—60, sertéshús 

(erősen másodrendű) 30. birkahús 28, prágai sonka 
110—115, belföldi 103, füstölt nyelv 180 kr kgja. 

Szarvas egészbeni eladásnál 20—25, őzbak 70— 
75 kr kgja, nyul 80—100, fogoiy 50—60 kr ' drbja. 

Teavaj 95—120, főzővaj 70—80, tehéntúró 8— 
16, tejfel 28—30 kr kgja. 

Tojás ládánként 36—37 frt, teatojas 100 darab 
2.80—2.90 frt. 
Burgonya (rózsa) 1-40 — 1-60, vöröshagyma 3—4, fog-
hagyma 15 frt mm.-ja. 

Szőlő I-a 18—30, 11-a 10—16 kr kgja, fajalma 
10—14, közönséges alma 3 - 8 , fajkörte 10—25, közön-
séges 4—10, magyar őszibaraczk 8—10 kr, szilva 
(magvaváló) 5.50 frt nagybani eladásnál, dió 20—25 

A dinnye jóformán teljesen leszorult a piaczról. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelei -
tése. Budapest, 1898. október 3 án. 

Hns. Marhahús hátulja L oszt. 1 q frt 52 - 56, 
II. oszt. 48—52, III. oszt. 42—48, eleje I. oszt. 48—52, 
II. oszt. 42—46, III. oszt. 40—42, borjúhús hátulja 1. 
oszt. 64—68, II. oszt. 60—64, eleje I. oszt. 58—62, II. 
oszt. 54—58, birkahús hátulja I. oszt, 38--40, II. oszt. 
36—38, eleje I. oszt. 36—38, II. oszt. 30—36, bárány 
eleje 1 db 0. 0 —, hátulja '-—•—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 54—56"0, vidéki 40—45, sza-
lonna nélkül elsőrendű 56-58, vidéki 48-56, sertés-
hús pörkölt -0, sertéshús szerb szalonnával — 

, szalonna nélkül , sertéshús füstölt magyar 
, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 

80—100, füstölt belf. csonttal 1-0—1 "10, csont nélkül 1-10 
—1-20, sonka füstölt külf. csont nélkül —• •—, 
szalonna sózott 1 q 55'0—57'0, füstölt 61— 63', sertés-
zsír hordóval 62-0—64 0, hordó nélkül 61'0—62 0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 60—80, szalámi belföldi '8 
—190, külföldi , malacz szopós élő 1 db 0 00—0—, 
tisztított 0-00—00. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-10— 1 30, 
csirke 0 60—1-20, kappan hizott • , sovány 1-20— 
1-60, récze hizott 1-40—2-40, sovány 1-00—1-40, lud 
hízott 4 00—5-60, sovány 1-60—2-60, pulyka hizott 
—0-—, sovány 2 20—3-20. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0- 0 —, 1 kg. , csirke 1 db 0'30—0 60, 1 kg. 

, kappan hizott 1 db 0' 0-—, 1 kg.—• •—, 
récze hizott 1 db 1-00—l"i0, 1 kg. , félkövér 1 db 
0-90-1-20, lud hizott 1 db 2-20-3-00, 1 kg. 52 -0 56, 
félköv. 1 db 1-50—2-00, 1 kg. , pulyka hízott 
1 db 1-80—2-00,1 kg. .félkövér 1 (Jb 0" 0—, 
1 kg. , iudmáj 1 db 10-0 80, 1 kg. 1-20—1-50, 
ludzsir 1 kg. 1-0—1-20, idei liba 1 db —. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-70—0 90, csuka C"80 
— 1-00, ponty (dunai) 0-40—0-50, süllő —• —, ke-
csege 0-—0-0, márna —-40—'50, czompó 0"40—0-50. 
angolna 0"——0 —, apró kevert 0-16—0 25, lazacz , 
pisztráng —• •—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 Iit. frt 0-08—0-09, 
lefölözött 0-06—0-07, tejszin O- 0-—, tejföl 0-20—0"30, 
tebénvaj (tea) 1 kg. 0-05—1 10,1. rendű 0-75—0 80, II. r. 
0-60—70 —, olvasztott 0-60—60, Margarin I. rendű 
0-—, II. rendű 0- 0-—, tehéntúró 0-10—0-14, juh-
turó 45—48, liptói 0-48—0-60, juhsajt 0-48—48, emmen-
thali sajt 1-10—1-10, groji sajt 0-72—0-72. 

Liszt és kenyérnemfi. Fehér kenyér 1 kg. frt 
15-0—18-0, barna kenyér 12-0—14 0, rozskenyér 110 
—11-0. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —•—, 1 —•—, 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7—9, stoke-
raui 22—33, borsó héjas magyar 6-00—13-—, koptatott, 
magyar 13—15, külföldi 17—24; bab fehér apró 7—8. 
nagy 8—10, színes 8-00—13. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 36 5—37 50 
II. oszt. (1440 db.) 32-0—34-0, meszes , orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 2 80—2 90, törött tojás 0- 0-— 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 1.00—4 00, 1 q 
2-—4'5, Petrezselyem 100 kötés 1-0—4-50, 1 q 2-00—4'— 
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zeller 100 drb 0-60—0-8, karalábé 1-0—1-60 vöröshagyma 
100 köt. 1-00—2-50,i'l q 3" 4 —. foghagyma 100 köt 
10-—14-, 1 q 14"—18-—, vörösrépa 100 drb 0-40—0-80, 
fehérrépa , fejeskáposzta 2 0—6 00, kelkáposzta 100 drb 
1-00—1-20, vörös káposzta 3-—6-— fejessaláta 0'50— 
0 80, kötStt saláta O'O—0 00, burgonya, rózsa 1 q 1-30 
1 50, sárga 1-60—2-00, külföldi —• -, fekete retek 100 
drb 0-40—0 80, uborka nagy salátának 100 db 1-5—2-5, 
savanyítani való 100 db 0-6—1-0. savanyitott 1 30—1'60 
zöld papr. '25 — 1-0, tök főző 5'— 8'00, zöldbab 10-—16 0 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —• •—, fejtett 1 lit. 

•—, tengeri 100 cső 0 8—1'0, karfiol 100 db 3 —15,' 
paradicsom 1 kg. 0 04—0-08, spárga 0" 0 —, torma 
1 q 6—16. 

(JyiimSIcg. Fajalma 1 q frt 10—14, köz. alma 6—10 
fajkörte 10—24, közönséges körte 8 - 10, szilva magva-
váló 5 5—8-0, vörös —•—, aszalt , cseresnye faj 

, közönséges 0 — , meggy faj , közön-
séges , ringló —• , baraczk kajszin , 
őszi 9 - 24, dinnye görög nagy 1 db 16 0'20, kicsi 
12—16, sárga faj 0 2—0-16, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. 0-18—0 32, csemege , dió (faj, papir-
héju) 18-24, közönséges 14—18, mogyoró 15—28, 
gesztenye magyar 12—14, olasz , narancs messi-
nai 100 db —-0— 0"0, pugliai 8 0- 9-0, mandarin 0-00— 
0-00, czitrom 1 80—2-40, füge hordós 1 q , ko-
szorús 18- 20, datolya 46-50, mazsolaszőlő 56—70, 
egres 1 lit. 0 , eper 1 kg. ——•— kr. 

Fűszerek és italok. Paprika L rendű 1 q. frt 
30—60, II. rendű 20—28, csöves — , (szá-
rított) . köménymag , borsókamag 

. mák 1 q. frt 25—28, méz csurgatott 0-30— 
0-45, sejtekben 1 kg. —• •—, szappan szin 20—25, 
közönséges —— , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—0-50, vörös asztali palaczkban 0-40—0-50, házi 
pálinka palaczkban —• •—, ásványvíz palaczkhí -

Budapesti takarmány vásár. ,(IX. kerület Mester-
ateza, 1898. okt. 4. A székesfőv. IX. ker. elöljáróság 
jelentése a .Isoztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 127 szekér réti széna, 28 szekér muhar, 
21 zsupszalma, 0 szekér alomszalma, 0 szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár, 3 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luezerna, zabosbükköny, köles stb.), 
800 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-ként a 
következők: réti széna 220—340, muhar uj 270—310, 
zsupszalma 140—170, alomszalma , egyéb 
takarmány , lóhere ——-—-, takarmány-
szalma , tengeriszár — , luezerna 

, sarjú 230— 250, szalmaszecska 180—190, széna 
, uj , zabosbükköny . Összes 

kocsiszám 187, suly 187000 kg. 

Allatyásárok. 
Iindajtesti gznrómarhavásár. Szeptember hó 30-án' 

A székesfővárosi közvágóhíd es marhavásár igazgatóság 
'elentése. 

Felhajtatott: 549 drb belföldi, db galicziai, 
— drb tiroli, 27 db növendék élő borjú, — db élő 
bárány; 21 drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, 167 drb bécsi, — drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A borjuvásár hangulata lassú lefolyású volt. 
Árak a következők: Elő borjuk: belföldi —• 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 30—44 frtig, kivé-
telesen 46 frtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 20—23— frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi 60-66 frtig, tiroli frt, gali-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 0—0 — frtig, bécsi ölött borjú 60—66, kiv 
frtig súlyra. Élő bárány 0-——0'— frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•— frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Budapesti juh vásár. 1898. október hó 3-án. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a "Köztelek' részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 3118, feljavított 
juh 803, kisorolt kos 44, kiverő juh 104, bárány ——, 
kecske , boszniai 220, szerbiai —, angol keresz-
tezés 20. romániai — durvaszőrü — db. 

Birkavásár lassú lefolyású volt. 
Árak a következők: Belföldi hizlalt-ürü 18 0—22-0' 

frtig páronkint, 20-0—22-00 frtig 100 kiló élősúly szerint, 
kiv. — frtig, feljavított juhok 14-0—21"— páronkint, 18 — 
20 00 frtig súlyra, kisorolt kosok 9-00—13-00 pár., kiv. 
frtig, kiverő juh 8-0—13-00 páronkint, 15—18-—, kiv. 
frtig súlyra, bárány, kecske —• , kiv. frt pár. 
angol keresztezés pár., — suly, szerbiai O'O , 
boszniai O'OO-00-00 frtig páronkint, 100 kiló után — frt. 

Bécsi vágómarhavásár. 1898. okt. 3. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 5888 db. Ebből magyar 4671 db, 
galicziai 392 db, bukovinai 153, németországi 672 db, 
hizott 2521 db, legelő 1661 db, fiatal 1706 db, ökör 
4569 db, bika 444 db, tehén 739 db, bivaly 136 db. 

Szombaton a vesztegvásárra 286 darab hajtatott 
fel. A nagy felhajtás a vásár lanyhaságát vonta maga 
után, ugy, hogy az árak majdnem minden minőségnél 
alább szállottak. Az árak aránylag a prima minőségnél 
alakultak legjobban, amennyiben 100 kgkint csak Va 
frtot vesztettek, ennél rosszabb eredményű volt a kö-
zépminőségüek üzlete. A legelő marhavásár teljesen 
üzlettelen volt. .Csupán a bikák üzlete érte el a múlt 
heti árakat. 

l'4nt 

Árak: prima magyar 36—38-50 (—•—) frt, szekunda 
32- 35 frt, tertia 27—31 frt. Galicziai prima 37- 39-— 
(—•—) frt, szekunda 32—36 frt, tertia 28—31 frt. Német 

frt. Konzervökrök. 20-—28'— é. s., rosszabb minőségű 
frt é. s. Bika 24—35-—() frt é. s., tehén 19—32 

frt és bivaly 17—22-00 frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állátok kg.-jáért p. o. 40 
krt, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások : Magyar hizó ökrök. Eladók : 
Ár Ár 

Grubitsch Pál, Kopháza 33 — 30 — 
Hacker Miksa, Sopron _„ 33Va — 32 — 
Lederer Kálmán, Nagyvárad 39 — 37 — 
Löble H. N., Nagyvárad 38 — — — 
Löwinger Sal., Sárvár 32V'a — 28Vs — 
Neumann testvérek, Arad 39 — 35V2 — 
Weisz M. & fia, Munkács 36 — 34 — 

Erdélyi hízó ökrök. Eladók: 
Czell Frigyes és fia, Brassó ___ 38 — ' 35 — 
Kosch et Schobel Sz.-Régen 38V2 — — 

Német liizóökrök. Eladók : 
BIau testvérek, Temesvár 40Va — 38 — 
Frisch F., Versecz - 39V| — 36Vá'' — 
Hacker Miksa, Sopron 36 — 3ö — 
Neumann testvérek, Arad 40ya — - 37Va — 

Az alsó-ausztriai helytartóság' elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassék meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárt 
megyék közül a következő vármegyék vannak tüdővész 
miatt zár alá helyezve és csakis ezen vármegyékből 
nem hajthatók fel állatok a vásárra és pedig: Árva, 
Nyitra, Pozsony (Csallóköz határa kivételével), Trencsén 
és Liptó, továbbá Pozsony sz. kir. város és Mosony-
megye Rajka járása. 

Bécsi szurómarhavásár. 1898. szept. 29-én, Fel-
hozatott: 3686 borjú, 2573 élő sertés, 876 kizsigerelt 
sertés, 648 kizsigerelt juh, 57 bárány. 

A bárányvásár nem igen volt élénk, az árak 
mégis változatlanok. Kizsigerelt sertések üzlete élénk 
volt, az árak mégis a nagyvásárnál elért hanyatlás 
miatt alacsonyak voltak. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 44—60 
kr., prima kr., primissima kr., élő borjú 
34—40 kr., prima 42—48 kr.,, primissima 50'—54 (—) 
kr., fiatal sertés L5—47 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
52—58 kr., süldő 45—54 kr., kizsigerelt juh 26—38 Jer., 
bárány páronkint kr. 

Bécsi sertésvásár. 1898. okt. 4-én. (Schleiffeí-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Köz-
telek" részére). 

Felhajtás : 3371 lengyel, 3927 magyar sertés, össze-
sen 72S8. drb. 

Az üzlet élénkebb. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 47-^-48 kr, kivételesen 49'— kr, közepes 
42—46-00 kr, könnyű 42-46 kr, süldő 36—48 kr. 

Bécsi juhvásár. 1898. szept. hó 29 én. Felhajtás 
4580 db juh. 

A vásár lassú menetű volt, az árak mégis válto-
zatlanok maradtak. 

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

Orsi. Ejagfy. gazd. egy estilet 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: Buda? 

Barnabás, az 0. M. G. E. titkára. 

kocsiközlekedés helyett ajánljuk 

hordozható vágányok 
és billenő-kocsik 

alkalmazását, melyek 

o l c s ó n b é r i b e k a p h a t o k . 

BUDAPEST, Külső Váczi -ut 79. szám. 
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Önmübődő egér- és patkányfogók 
B E N D E R S Z A B A D A L M A 

a férgeket jótállás mellett néhány nap alatt teljesen kipusztítják. 
Ttttoto ezer elismerés a hadsereg és a tengeri hatóságok, iparosok, gazda-

ságot, gazdák, malmok stb. részéről. 
E g é r f o g ó d a r a b j a l f r t S O Isr. — P a - t k á r i y f o g ó d a r a b j a 1 3 f r t . 

EGYSZERI KIADÁS! ^ ^ ^ ^ ^ I Y / l F , ÖRÖKÖS OLTALOM ! 

139631/CII/98. se. Magy. kir. államvasutak. 
Hirdetmény. 

Délnémet-osztrák-magyar vasúti kötelék. 
(A württémbergi kir. államvasutak Frommern állomásának felvétele a gabona slb. 

szállítására érvényes kivételes díjszabásba.) 
F. évi október 1-től való érvénynyel a württembergí kir. államvasutak Frommern 

állomása a délnémet-osztrák-magyar vasúti kötelék forgalomban gabona stb. szállítá-
sára 1898, évi február 1-től érvényes kivételes díjszabás I. szakaszba a Wangen ím. 
Allgau állomásra érvényes 1. szakaszbeli közvetlen díjtételeknek 100 kg.-kint 0.57 
márkával való felemelt se mellett felvétetik. 

A' reexpeditios-táblázatba Frommern állomás, a Balingen állomás csoport-
számával vétetik fel. 

Budapest, 189,8. évi szeplember hő 22. Az igazgatóság. 

Lapunk bekötési táblája 
i í r t S S k r é r t (poríómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

Egy és több vasú egyetemes a&zéB&kééin és 

c z u k o r - r é p a k i e m e l ő i m e t 
olcsó ár, e l sőrendű m i n ő s é g és czélszerü szerkezetüknél fogva országszerte legjobb hírnévnek és kelendőségnek 

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

Árjegyzékekkel és árajánlattal szívesen szolgálok. 

B a e h e r R u d o l f 
o s . é s kii*, k i z á r ó l a g o s e k e g y á r a 

Budapest, VI. ker., Nagymező-utcza 68. 
Magyarországi vezérképviselő: S z ű c s Zs igmond. 

„2lnicum fyrill" 
egyetemes sorbavetőgép sokoldalú használhatóságánál, czélszerü szerkezeténél fogva egész Európában 

a legjobb hírnévnek és 
legnagyobb kelendőségnek 
örvend, minélfogva az összes eddigi vetőgépek között az 

első helyet foglalja el. 
Á r j e g y z é k é s b ő v e b b f e l v i l á g o s í t á s s a l k é s z s é g g e l 

s z o l g á l : 

Meliehar Ferencz 
cs. és kir. s z a b a d a l m a z o t t k i z á r ó l a g o s v e t ő g é p g f á r a 

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

B J -0 ^ 

1 s 
P- o5 
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141074/98. szám. 
Magy. kir. államyasutak. 

A téli menetrend életbeléptetése a magy. kir. államvasutak vonalain. 
A budapest-krucki Vonalon a jelenleg Pándorf 

állomáson d. u. 12 óra 38 pkor és d. u. 3 óra 23 pkpr 
feltételesen m I Ink rendesen meg fognak 
állani. Megszüntettetik a Budapest—Ferenczvárosról 
reggel 7 óra 25 pkor - induló és _ Budapest—Kelenföldi 

folytán a D 
10 pkor Bud 
a csatlakozá 

i 1 pkor iát. Ennek helyi személyi 
'asuxnak Pragerhof felé d< 
t—Kelenföldről induló gye 
ludnpest keleti pálynudvai 
ir Bruck felé és a reggel 7. 

Fiume felé induló személy, illetve gyo 
vetíteni. A Budapest k. p.-udvarról d. 
Bicskére induló és a Bicskérről d. -
Budapestre visszatérő helyi személyvc 
egyelőre november 15-éig fog fc 
Budaörs megállóhelyen az öszzes 

A budapest—esztergomi és bnda—csáiszárfiirdö-
kltérői vonalakon az ünnep- és vasárnapokon Buda-
pest ny. p.-udvarról "d. I i / l ' óra 25 pkor Pilis^Csabára. 
nduló és onnan este 8 óra 15 pkor Budapest ny. p.-
udvarra visszaérkező, valamint az ugyancsak fenti na-
pókon Buda—Császárfürdő kitérőtől d. u. 1 
pkor . Ö-Budára . induló és onnan este 8 óra 
Buda—Császárfürdő' kitérőre visszaérkező helyi 

vonatához 
1 a reggel 
ra 15 pkor 

it fogja köz-

4 óra 55 pkor 

3gállása mátok i 

anátok, melyeknek közlekedése szeptember 
kiterjesztetett, bezárólag folyó ' ' 
forgalomban maradnak. ~ 
a vonatok megállása i 
szüntettetik. 

AZ almás—fiizitői—esztergomi és tukod—anna-
völgy—sárisíipi vonalokon. Az Almás-Füzitöről jelenleg, 
éijel 3 óra 42 pkor- Esztergom felé induló vegy.esvonat, 
a Kenyérmezőn Budapestre közvetített csatlakozás: el-
ejtése mellett, Almás-Füzitőről reggel 6 órá 24 pkor 

i.ului.íi :;í-.nih:; iirk.iüií S ói:n 14 .sk.;r íb«; 
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éjjel 3 óra 50 pkor Tokodra és onnan reggel 5 -óra 21 
pkor Annavölgy—Sárisápra visszainduló vegyesvonat 
Annávölgy— Sárisápról reggel 7 órakor indul és Tokodra 
reggel 7 óra 30 pkor érkezik, Tokodról vissza pedig 
reggel 8 óra 3 pkor indul és Annavölgy—Sárisápra 
délelőtt 8 óra 40 pkor érkezikf 

A pozsony-ujváros—soproni vonalon. A Pozsóny-
Ujvárosról jelenleg 3 óra 36 pkor Sopronba é̂s onnan 
délután 2 óra §6 pkor Pozsony-Ujvárosba induló vegyes 
vonatok személyvonatokká minősittettek. Az előbbeni 
vasút Pozsony-Ujvárosról éjjel'3 óra 12 pkor indul és 
Sopronba reggel 8 óra 10 pkor érkezik, mi mellett 
Pándorfán csatlakozást nyer Bécs felé, Vulka-Pordányon 
pedig Ebenfurt felé... A másik vonat Sopronból d. u. 3 
óra 15 pkor indul. Pozsony-Ujvárosba este 8 óra 12 
pkor érkezik és Pándorfon csatlakozást nyer Bécs felől. 

A pozsony-ujváros—szombathelyi vonalon. Csor-
nától Hegyeshalomig a csornai heti vásárok napjain, 
azaz minden szerdán egy tehervonat II. és III. osztályú 
utasok részére személyszállítással log közlekedni, mely 
Csornáról délelőtt 11 óra 14 pkor indul' és Hegyes-
halomra délután 2 óra 14 pkor érkezik. 

A kis-ezell—-székesfehérvári és jutás veszprémi 
vonalakon a jelenleg minden vasár- és ünnepnapokon 
és csütörtökön Veszprémről este 6 óra 56 pkor induló 
és Székesfehérvárra éjjel 10 óra 9 pkor érkező sze-
mélyszállító vonat megszüntettetik. 

A székesfehérváí—paksi vonalon a jelenleg 
Székesfehérvárról reggel 7 óra 56 pkor induló vegyes 
vonat az uj menetrend szerint Székefefehérvárról a Kis-
Czell és Nagy-Kanizsa felől érkező vonathoz való csat-
lakozással délelőtt 8 óra 40 pkor indíttatik és Paksra 
délután 2 óra 33 pkor érkezik. 

A kis-ezel—boba—csáktornyai vonalon megszün-
tettetik Kis-Czell és Zala-Egerszeg között a Zalaeger-
szegről; reggel 5 óra 54'pk'or Kis-Czellre és onnan este 
6 óra 10 pkor Zala-Egerszegr§ induló személyvonat. 

Az ukk—tapolczai vonalon megszüntettetik az 
l'kkróí reggel 7 óra 56 pkor Tapolcsára induló vegyes 
vonat és helyette egy iij vegyesvonat helyeztetik for-
galomra, mely Ukkról reggel 6 óra 50 pkor in'dul és 
Tapolczára délelőtt 8 óra 18, pkor érkezik. 

A tiirje—b.szt.-györgyi vonalon. A Türjéről jelen-
leg este 8 óra 6 pkor JS.-Szt.-Győrgyre induló vegyes-
vonat egyidejű megszüntetése mellett egy uj vegyes-
vonat helyeztetik forgalomba, mely Tőrjéről este 6 óra 
40 perczkor indul. s B,-Szentgyörgyre este 8 óra 57 
pkor étkezik. 

A budapest—marcheggi vonalon. A jelenleg 
Ili; Ili 'I HÍ Í,I •••II I • J,í•' ; 

Zsolnára induló és onn'an reggel 6 óra 55 pkor Bpést 
nyúgati pályaudvarra érkező közvetlen éjjel személy-
vonatok, melyek az előbbeni években a téli menetrend 
tartama, alatt beszüntettettek', az idén továbbra is for-
galomban maradnak. A Budapest nyugoti pályaudvar-

ból Bécs felé este 9 óra. 35 perczkor induló személy-
vonatnál a szomszédos forgalmi menetjegyek haszná-
ata Budapest és Érsekújvár között, valamint a leszálás 

.' í! II ' i' : • • • • • • •••• illlll :••• M. 
én a reggel 7 -óra 45 perczkor Bécsből Budapest ny. 

p. u.-ra érkező személyvonatnál Váoz, Göd és Dunakész 
állomásokon a felszállás is megengedtetik. Az utóbbi 
vonatnál azonban Érsekújvár—Budapest. ny. p.-udvar 

;édbs forgalmú menetjegyek használata 
t is ki lesz zárva. A Budapestről jelen-

eg d. u. 2 Óra 55 pkor induló személyvonat az uj 
Lenalrend szerint Bédapestről d. ti. 2 óra 35 pereikor 
>g indulni és Érsekújvárra este 9 óra 30 pkor fog 
rkezni. A Párkány-Nánáról jelenleg reggel 6 óra 5 
kor fog indulni és Budapestre délelőtt 8 . óra 20 pkor 
>g érkezni, mig a Nagy-Marosról jelenleg este 9 óra 
2 pkor induló helyi személyvonat onnét . este 7 óra 
pkor fog indulni és Budapestre este 8 óra 30 pkor 

>g érkezni. A Budapest nyugoti pályaudvarról jelenleg 
tse 6 óra 30 pkor Nagy-Marosra induló személyvonat 
>rgalma a nagy-maros—párkány-nánai vonalrészre is 
iterjesztetik. E vonat Nagy-Marosról este 8 órakor 
idul és Párkány-Nánára este" 8 óra 50 pkor érkezik. 

Iról d. u. 1 óra 5 pkor Palota-
Ujpestre induló és onnan d. u. 12 óra 55 pkor Buda-

napónkint közlekedő helyi személyvona-
. Uj 1 rend s 

napokon maradnak forgalomban. ... . 
Megszüntettet ik: 

Pozsony és Marcliegg között a- vasár- é mep. 
napokon közlekedő , , 

Budapest és Érsekújvár között a Budapest ny. 
p. udvarról reggel 6 óra 15 pkor induló és oda éjjel 
11 óra 20 pkor érkező helyi személyvonat: továbbá a 
nyári évad alatt Budapest és Hrsekujvár között'személy-
szállitással közlekedett, Budapest ny. p. udvarról este 
9 óra 5 pkor induló és az oda reggel 7 óra 5 pkor 
érkező tehervonat. Ez utóbbi két vonat, mely az előző 
években-télen át személyszállítással Budapest és Pozsony 
között közlekedett, az idén személyszállítást nem fog-
közvetiteni, mert ennek pótlásául, búdapest—galantha— 
zsolnai vonalon az éjjeli személyvonatok forgalomban 
hagyatnak. 

Budapest és Párkány-Nána között a Budapest 
ny. p. udvarróld. u. 2 óra 15 pkor iduló helyi gyors 
és az este 7 óra 35 pkor induló személyvonat, vala-
mint a Párkány-Nánáról este 8 óra 5 pkor Budapestre 
érkező személyvonat. 

Budapest és Nagy-Maros között a Nagy-Maros-
ról reggel 6 óra 45 pkor induló helyi személyvonat. 

Budapest és Palota-Újpest között a Budapest 
ny. pályaudvarról este 9 óra 25 pkor induló, valamint 
a Palota-Újpestről reggel 4 óra 40 pkor és éjjel 10 óra 
15 pkor Budapestre érkező helyi személyvonat. 

A Budapest és Párkány-Nána közötti helyi gyors-
vonatnak megszüntetése folytán a Budapest ny. p.-udvar-
ról d. u. 1 óra 45 p.-kbr Bécsbe induló gyorsvonat 
Váczon rendesen meg fog állani és azonkívül Vácz, N.-
Maros és Párkány-Nána állomásokon a leszálló utasok 
által is használható lesz. 

A Budapest ny. p.-udvarról d. u. 12 óra 25 pkor 
induló személyvonatnál Palota-Újpesten a leszállás is, 
és a Zsolnáról reggel 6 óra 55 pkor Budapestre érkező 
személyvonatnál Palota-Újpesten a felszállás is meg 
lesz engedve. 

A galantha—zsolnai és pozsony—lipótvári vo-
nalakon. Galantha és Zsolna között a Galantháról éjjel 
>3 óra 26 pkor induló és- oda éjjel 2 óra 2 pkor Zsol-
náról érkező személyvonat továbbra is forgalomban 
marad, minélfogva az előbbi években Galantha és Szered 
között a téli évad alatt közlekedett, Galantháról éjjel 
3 óra 5 pkor induló és oda éjjel 11 óra 15 pkor Sze-
redről érkező vegyesvonat az idén nem fog közlekedni. 

" Pozsony és Lipótvár között a Pozsonyból éjjel 1 
óra 40 pkor induló és oda éjjel 3 óra 48 pkor Lipót-
várról érkező vegyesvonat továbbra is fog közlekedni. 

A budapest—hatvan—ruttkaí vonalon a Gödöllő-
ről jelenleg d. u. 5 óra 55 pkor Budapest k. p.-udvarba 
érkező személyvonat már Hatvanból kiindulólag fog 
közlekedni, a honiian d. u. 3 óra 32 pkor indul. 

A Hatvanból reggel 6 óra 52 pkor induló és 
Budapest k. p.-udvafra d. e. 8 óra 45 pkor érkező helyi 
személyvonat egyelőre október hó 15-éig forgalomban 
fog maradni. 

A jelenleg Budapest k. p.-udvarról d. u. 1 óra 
30 pkor Gödöllőre induló helyi személyvonat forgalmon 
kivül helyeztetik. 

A kis-terenne—kis-ujszállási vonalon megszün-
tettetik Szalók-Taskony és Kis-Ujszállás, között a Kis-
újszállásról d. u. 5 óra 19 pkor induló és oda este 8 
óra 24 pkór Szalók-Taskonyról érkező vegyesvonat. 

A zólyom—zólyom-brezói vonalon a jelenleg 
Zólyom-Brezóból i esta 9 óra 1 pkor induló és Besz-
terczebányára éjjel 11* óra Sípkor érkező, valamint a' 
Zolyomból d. u. 2 óra, 18 pkor, Szliácsra induló és 
onnan éjjel ,10 óra 39 pkor Zólyomba érkező személy 
szállító vonat megszüntettetik. : 

A miskolcz—füleki vonalon megszüntettetik 
ágfalva között a.Feledről d. u. 3 óra 43 
' ' ~ óra 15 .pkor Fülekről érkező 

ír—predeáli és budapest— 
aradi és a 1 püspök-ladányi' 

udvarból n ' ' " 

pkor induló é 
személyszállító vonat; , , 

A budapest—koloz 
arad—tövisi vonalokon. . 
irányba Budapest k. p. i 
illetve d. u. 2 óra 15 pkor induló, valamint ugyanezen 
irányokból Budapest k.,p, udvarra d. u. 1. óra 50 pkor 
érkező gyorsvonat, Budapest .és: Szolnok között egye-
sítve fog közlekedni. :, Ennek folytán a gyorsvonattal 
Aradról Szolnokra érkező utasok,. Szolnokról a kolozs-
vári-irányból Budapestre délután 1 óra. 60 pkor érkező 
gyorsvonattal fognak: továbbitatní, ellenbén a Budapest-
ről való utazásnál a kolozsvári irányba menő utasokát 
Szolnokig az Arad felé d. u. 1 óra 55 pkor induló 
gyorsvonat fogja továbbítani. 

Megszüntettetik továbbá : • ;. 
Arad-Tövis—Predeál között a Predeálról esté 

9 óra 12 pkor induló ós. Aradra d.. e. 8 óra 8 pkoj; 
érkező, illetve az Aradról este 7 óra 2 pkor- jmlnlo és 
Predeálra reggel 6 óra 26 .p'kór étkező gyorsvonat . 

Brassó és Predeál között csütörtökön, ünnep és 
vasárnapokon, Valamint a görögkeleti ünnepnap okon 
közlekedő személyvonatok. 

Arad és Mária-Radna között p.z Aradról naponta 
este 6 óra 40 pkor ás ünnep , meg Vasárnapokén reg- ,* 
gel\7 órakör, valainint az .utóbb nevezett - napokon a 
Mária-Radnáról este 7 óra 10 pkor induló személyszállító 
vonatok. Ez utóbbi két vonatnak-megszüntetése folytán 
az Aradról reggel. 6 • pra. 35-pkor; Tővjs felé induló és 
az Aradra este 8 óra 55 pkor Tövis felél érkező személy-
vonatoknál a szomszédos "forgalmú és menettérti jegyek 
használatának, kór atozása megszűnik. 

A brassó—zerneszti vonalon forgalmon kivül 
helyeztetik a Zerneszfről es,te 8. óra, 34 pkor , Brassóba 
érkező és innen esté 9 óra; 15 pkor Zernesztre induló 
vegyes vonat. , 

A pislii—petrozsényi vonalon a szémélyszállitó •'• 
vonatok Piski és Kalán-Zeykfalva állomások között fekvő 
Bátsi 3. sz. és Batiz 6. sz. őrháznál nem fognak meg-
állani, hanem Bátsi új állomáson: 

A püspök-ladány—ínáraiiiaros^sziget vonalon a 
Püspök.Ladányról éjjel 1 óra 31 pkor Máramaros-Szigét 
felé induló és onnan éjjel 11 óra .28 pkor Püspök--
Ladányra érkező - személyvonat Székléncze 127. számú 
őrháznál rendesen ,meg fog, állani. 

A nagy-károly—zilahi vonalon a' jelenleg Zilált-
ról d. e. 9 óra^ö .pkor .Nagy-Károlyba .érkező vegyes-
Vonat az uj menetrend'szérifit már d. e. S'óra^S'pkor 
fog' érkezni, minélfogva . ezen vonat Nagy-Károlyon Szat-
már-Károlyhaza felé'csatlakozást fog nyerni. 

A budapest—orsovai.vonalon Korniától Orsováig 
egy uj szémélyszállitó" tehervonat fog közlekedni,, mely 
Kormáról éjjel 2 óra 54 pkor fog indulni ,és Orsovára 
reggel 5 óra 56 pkor fog i érktisl? A CzéglédrŐl jelenleg 
6 órakor induló és Budapest ny. p,-udvarra; d. ;e. 8 óra 
25 pkor érkező helyi személyvonat kisérletképen folyó 
évi október 1-ép túl' is forgalomban marad, , 

A kecskémét—tisza-nghi révi vonalon áz- .aj 
menetrend szerinti vonatok következő időben fognak 
•közlekedni. Indulás Kecskemétről d. e. 11 óra 42 pkor 

>1/ i Ughi íevr. 
d. u. .1 óra 20 pkor és este'7 óra 12,pkor; az ellen-
kező irányban pedig iiidulás Ti'sza-Ughi révről reggel 
6 óra 31 pkor és;.d.r,u., 3 ,óra 25 pkor, prkezés .Kecske-
métre d. e. 8 órá Í3 pkor és d. u. 4 óra 55 perczkor. 
Ezen uj menetrend' szerint á reggel Kecskemétre érkező, 
valamint az onnan d. e.. induló , vonatok Láky-teleken 
közvetlen csatlakozást tálálnak Szolnok, felől, illetve felé. 

A versecz—kubin dunaparti vonalon á Temés 
Kubinról jelenleg, reggel, 4" órakor Vergecz felés yalamínt 
a Verséczről este 6 óra 30 pkor Temes-Kubin felé induló 
vegyesvonat áz uj' menetrend: szerint > Témes-KuBinról 
reggel 3 óra. 50 perczkor,, illetve, Verseczről este- 6. óra 
40 pkor fog indulni, mi mellett áz előbbeni , jonat Ali-
bunáron a torontáli helyiérdekű vasút vbnatáihóz Szé-
csány felé, illetve. felől, utóbbi vonat, pédíg Szécsány ' 
felől közvetlenül csatlakozni fog. 

A budapesti—belgrádi vonalon Halastól Szabad-
káig egy uj személyszállító tehervonat fog, közlekedni, 
mely Halasról délután ,4 óra 30^ perczkor , fog. indulni ' 
és Szabadkára este 7 óta 11: perczkor fo;g érkezni. 

A kis-körös—kalocsai vonalon a Kis-Kőrösről. | 
jelenleg reggel'7 őrá 20 pkor Kalocsára induló és onnét . 

Folytatása a tiiioldaion. 
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reggel 6 óra 36 pkor Kis-Kőrösre visszaérkező személy-
vonatok forgalma megsziintettetik. 

A baja—zombor—újvidéki vonalon Újvidék és 
Zombor között megszüntetettik a Zomborból jelenleg 
reggel 7 órakor Újvidékre induló és az onnan d. e. 11 
óra 30 pkor Zomborba érkező személyönat. 

A budapest—fiumei vonalon a Budapest k. p.-
udvarról jelenleg este 8 óra 30 pkor Fiume felé induló 
személyvonat, mely eddig Budapest és Uj-Dombovár 
között a fiumei és pécsi irányok felé utazókat egyesítve 
továbbította, az uj menetrend szerint mindfen irányban 
külön-külön fog közlekedni. Az első rész, mely a jelen-
legi menetrendben fog közlekedni, Budapestről Uj-Dom-
bovárig csak a távolsági forgalom és az Uj-Dombováron 
tul a Fiume felé menő ütasokat fogja továbbítani, mi-
nélfogva ezen vonatnál Budapest központi pályaudvar 
és Uj-Dombovári között a szomszédos forgalmi menet-
jegyek használata ki lesz zárva. A második, vagyis a 
pécsi részszel már Budapest k. p.-udvarból kiindulólag 
Uj-Dombovárig egy uj vonat fog közlekedni, mely Bu-
dapest k. p.-udvarról dste 9 óra 30 pkor fog indulni és 
Uj-Dombovárra éjjel 2 óra 45 pkor fog érkezni, hol 

. közvetlen folytatást talál az onnan éjjel 3 óra 10 pkór 
Pécs felé induló vonathoz. A jelenleg Fiúméból este 6 
órakor Budapest felé induló gyorsvonatnak C. Mora-
vicze állomásón vacsorázás czéljából 15 perez tartóz-
kodása lesz és ezen vonat GomÍrje és, Dugarcsa állo-
másokon nem mint eddig rendesen, hanem csak felté-
telesen, vagyis ha utasok fel- vagy leszállani akarnak, 
fog megállani. A Budapestről reggel 7 óra 15 perczkor 
induló gyorsvonat Jaska állomáson és a Budapestről d. 
u. 3 órakor induló gyorsvonat Lepavina állomáson az 
uj menetrend szerint föltételesen, azaz, ha utasok föl-
vagy leszállani akarnak, fog m gállani. Budapest k. p -
udvar és Budafok között hajózás szünete alatt mind-
két irányban egy-egy uj vegyesvonat fog közlekedni, 
mely Budapestről 'd. e- 10 óra 30 pkor fog indulni és 
Budafokra d. e. 11 óra 15 pkor fog érkezni, az ellen-
kező irányban pedig Budafokról d. e. 11 óra 30 pkor 
fog indulni és Budapestre d. u. 12 óra 20 pkor fog ér-
1 " " innep és vasárnapokon Eiuméból d. u. ' ' 

25 pkor Delnicere induló és innen éjjel 10 óra 10 pkor 
Fiúméba visszaérkező helyivonat megszüntettetik. 

Az nj-dombovár—b.-bródi és Szabadka—dáljai 
vonalakon megszüntéttetnek Szabadka—Pálja—B.-Bród 

. között közlekedő gyorsvonatok. 
A jelenleg csak Pécs és Eszék, illetve Bród— 

B.-Bród között közlekedő, Pécsett a Budapest felé, il-
letve felől közlekedő gyorsvonatokhoz csatlakozó éjjeli 
személyvonatok forgalma az eszék—bródi vohalrészre 
is kiterjesztetik. Ezen uj vonat Eszékről éjjel 11 óra 
20 pkor fog indulni és Bródba reggel 3 óra 25 pkor fog 
érkezni, az ellenvonat Bródból éjjel 12 óra 1 pkor in-
díttatik és Eszékre reggel 5 óra 1 pkor fog érkezni. — 
Ezen vonatok bevezetése folytán a jelenleg csak Sza-
badka és Zomdor között közlekedő esti személyvonat 

; forgalma Dáljáig terjesztetik ki, a hová éjjel 11 óra 12 
pkor fog érkezni, a jelenleg Zomborból 4 óra 56 pkor 
Szabadkára induló személyvonatnak egyidejű megszün-
tetése mellett pedig a Dáljáról reggel 4 órakor induló 
és szabadkára d. e. 8 óra 47 pkor érkező uj személy-
vonat helyeztetik forgalomba. Végül a B.-Bródból jelen-
leg reggel 3 óra 30 pkor mduló személyvonatnak csak 
Bródból kiindulólag fog Uj-DomböVárig közlekedni. 

A borovo—vukovári vonalon forgalomba helyez-
tetik a Borovóról éjjel 1 óra 10 pkor és éjjel 3 óra 10 
pkor induló, valamint az oda éjjel 12 óra 20 pkor és 
éjjel 2 óra 40 pkor Vükovárról érkező vegyes vonat. 
A B"rov'óról jelenleg reggel 5 óra 50 pkor induló vegyes 
vonat helyett pedig a reggel 5 óra 16 pkor induló uj 
vonat fog közlekedni. 

A bakócza—felső-mindszent—komlói vonalon a 
Bakócza—Felső-Mindszentről jelenleg d. u. 3 óra 2 pkor 
induló vegyes vonat az új menetrend szerint közvetlen 
csatlakozással Pécs felől d. u. 4 óra 42 pkor fog indulni, 
Komlóra d. u. 5 óra 51 pkor fog indulni. 

A dugoselo—novskai és banovajaruga—pakráczi 
vonalon a Pakráczról jelenleg d. e. S óra 35 perczkor 
Dugoselora induló és onnan este 6 óra 30 pkor Pak-
ráczra érkező közvetlen fürdő-vonatok egyidejű meg-
szüntetése mellett Banovajaruga és Pakracz között 
mindkét irányban egy-e'gy uj vegyesvonat helyeztetik 
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forgalomba. E vonat Pakrácsról reggel 7 óra 50 pkor' 
fog indulni és Banovajarugára délelőtt 9 óra 20 pkor 
fog érkezni, az ellenkező irányban pedig Banovajarugá-
ról délután 5 óra 25 pkor indíttatik, és Pakraczra este 
7 órakor fog érkezni. A Dugoseloról jelenleg este 8 óra 
36 perczkor Novskára induló személyvonat Sirinecz 9. 
sz. őrháznál utasok fel- és leszállása czéljából feltéte-
lesen meg fognak állani. 

A zágráb—bródi vonalon a Zágrábból jelenleg 
d. e. 8 óra 10 pkor Bródba induló és' onnan este 7 óra 
24 pkor Zágrábba érkező közvetlen személyvonatoknál 
a szomszédos forgalmi menetjegyek használatának kor-
látozása csák Zágráb és Sziszek között tartatik fenn 
és ezen vonatok Mraclin megállóhelyen utasok fel- és 
leszállása czéljából feltételesen meg fognak állani. A 
jelenlegi menetrendből az uj menetrendbe való átme-
netre nézve az utazó közönség a következőkre figyel-
meztetik : 

A budapest—marcheggi vonalon : A Budapest 
ny. p.-udvarról este 9 óra.5 pkor induló személyszállító 
vonat_ szeptember 30-áróI október 1-jére hajló éjjelen 

, még Érsekújvárig fog, mint ilyen közlekedni. 
A budapest—arad—tövis—predeáli vonalon a 

Budapest k. p.-udvarról szeptember 30-án d. u. ,1 óra 
55 pkor induló gyorsvonat már csak Tövisig fog köz-
lekedni, mig a predeál—arad—budapesti irányban köz-
lekedő gyorsvonat a szeptember 30-ika és október 1-je 
közötti éjjelen Predeál és Arad között már nem fog 
forgalomba helyeztetni, hanem október 1-én reggel csak 
Aradról fog indíttatni. 

Az uj-doinbovár—bosna-brodi vonalon a jelenleg 
Pécsről éjjel 10 óra 40 pkor Eszékre érkező személy-
vonat szeptember 30-áról október 1-ére hajló éjjelen 
már B.-Bródig fog közlekedni. Az uj menetrendre vo-
natkozó részletes adatok ugy a menetrend hirdetmény-
ből, miut a személypénztárak, menetjegyirodák s egyéb 
elárusító helyeken 30 fillérért kapható menetrend-köny-
vecskékből vehetők ki. 

Budapest, 1898. évi szeptember hó 19-én. 
la tóság. 

H I R D E T M É N Y . 
gy. kir. államvasutak-

OEMlCHEN, 
I M \ / o + n h n r r m r n / a mely magas keményitőtartalma (19-24%) szesz-
1 Uj VCLUÜÜI g U l l y d , gyári czélra és kiválóan alkalmas, u. m. a 

fentieken kivül: HAXMItAL AMYL1JM, HAMMERSTEIN, 
i MAERCKER, SAXON1A. Ez utóbbiak direct Németországból 
1 importalt mag után lettek termelve s áruk a Zalabéri állomáson a 
j vevő zsákjaiban átvéve frt 2-50 per q; az előbbéniek ára meg-
j -egyezéstől, függ. 

Megjegyzendő, hogy a vetőburgonyafajokra előjegyzéseket is 
j elfogadunk. Közelebbi felvilágosítás és minta az 

Uradalmi intézőségnél kapliató Mikostlon, 

^ H i R D E T E S . 
A 4-ik hadtest parancsnokság területén fekvő cs. és 

kir. közös hadseregbeli csapatok 

i 
3 1898. évi október 18-án, — 1898. évi október 34-én 

és 1898. évi október 38-án 
a cs. és kir. 4. hadtest hadbiztosság hivatalos helyisé-
geiben (Budárf, hadtestparancsnoksági épületben) minden-
kor 10 órakor délelőtt, Írásbeli, lepecsételt boríték alatt 
benyújtandó ajánlatok utján, nyilvános tárgyalások fog-
nak tartatni. 

A részletesebb, feltételek az 1898. évi szeptember hó 
28-án lapunkban teljes szövegében megjelent „Hirdet-
ményekben", továbbá a cs. és kir. 4. hadtest hadbiztos-
ságánál, a budapesti és székesfehérvári cs. és kir. katonai 
élelmezésiraktárnál, Kecskeméten 13. huszárezred parancs-
nokágánál megtekinthető 1898. évi szeptember hó 6-án kelt 
„Szállítási feltételek füzetében" foglaltatnak. 6481 

a Budapesten, 1898. szeptember 6-án. 
^ A cs. és kir. élelmezési raktártól Budapesten. 

(ütánnyomat nem clxjaitatilr.) 

Osztrák-magyar-orosz határforgalom II pótlél cl [bd pleli e i II ívsz I. füzethez. 
Fenti forgalomban 1895. évi augusztus hó 1-től érvényes II. rész 1, füzethez 

folyó évi október hó 1-től érvényes II. rész 1. füzethez fólyó évi október hó 1-én a 
II. pótlék lép hatályba, mely módosításokat és kiegészítéseket tartalmaz. 

Ezen pótlék példányai a részes vasutak igazgatóságánál 60 fillérért kaphatók. 
Budapest, 1898. szeptember 21-én. 

Magy. kir. államvasutak igazgatósága, a részes 
(Utánny. nem dijaztatik.) vasutak nevében is. 

ZSEBNAPTAR 
r S O B - i t : é v r e . 

Szerkesztik és kiadják: 

RUBINEX GYULA és SZILASSY ZOLTÁN 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárjai. 

A zsebnaptár ára az 0. M. G. E. tagoknak és 
a „Köztelek" előfizetőinek bérmentes küldéssel 

együtt I forint 60 kr. 

B o l t i á r a 2 f o r i n t . 

| Megrendelhető a „Köztelek" kiadóhivatalában, 
Budapest, IX., Ülloi-ut 25. 

s m 
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KIS H IRDETESEK , fcerotók « i l f t hMtta&fd I 

Ctea. l t Oly W e l e f a - e v M a s z o l n n k , raelyeicitcel v á l a B z r a S z ü k 8 é g e B v a g y l e v e l « Z 6 1 a . g . o t faüUae 

Az állások betöltésére vo- Segédtiszti, 

Tataikat küld'él páIyázŐk ®í4q" 
Imre nrhoz, Polgárdi.' 6632 

Cíazdatiszt, 

: tog^ffinőemk^et^M^ím-

9jtés Jetenlegmjs"wbbaJév 
keres. Czim k Sldóhfvatalbfní 

natkozó ugy naqy, mint kis-
Segédtiszti, 

Tataikat küld'él páIyázŐk ®í4q" 
Imre nrhoz, Polgárdi.' 6632 

Cíazdatiszt, 

: tog^ffinőemk^et^M^ím-

9jtés Jetenlegmjs"wbbaJév 
keres. Czim k Sldóhfvatalbfní 

hirdetéseket lapunkban ezen-

Segédtiszti, 

Tataikat küld'él páIyázŐk ®í4q" 
Imre nrhoz, Polgárdi.' 6632 

Cíazdatiszt, 

: tog^ffinőemk^et^M^ím-

9jtés Jetenlegmjs"wbbaJév 
keres. Czim k Sldóhfvatalbfní 

telével fog jak Kö- ÁLLÁST KERESŐK, 
írnoki 

vagy segédtiszti állást keres 

Szives mtgC ^ i M ^ ^ l l ' 

Cíazdatiszt, 

: tog^ffinőemk^et^M^ím-

9jtés Jetenlegmjs"wbbaJév 
keres. Czim k Sldóhfvatalbfní zölni, hogy ezáltal eleiét 

ÁLLÁST KERESŐK, 
írnoki 

vagy segédtiszti állást keres 

Szives mtgC ^ i M ^ ^ l l ' 

Cíazdatiszt, 

: tog^ffinőemk^et^M^ím-

9jtés Jetenlegmjs"wbbaJév 
keres. Czim k Sldóhfvatalbfní 

éléseknek és a költséqes 

ÁLLÁST KERESŐK, 
írnoki 

vagy segédtiszti állást keres 

Szives mtgC ^ i M ^ ^ l l ' 

Képzett 

uradalmakat kezeit" a legjobb 
szes ágaiban, i i i i 

vagy későbbre szörény'igények 
mellett állandó alkalmazást ke- : 

levelezésnek. 
Egyúttal félreérté-

séit kikerülése végett 
tudatjuk t. olvasóink-
kal, hogy kiadóhivata-
lunk állás közvetítés-
sel nem foglalkozik s 
az üresedésben levő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéseket 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-
lett. 

A k i a d ó h i v a t a l . 

ÁLLÁST KERESŐK, 
írnoki 

vagy segédtiszti állást keres 

Szives mtgC ^ i M ^ ^ l l ' 

Képzett 

uradalmakat kezeit" a legjobb 
szes ágaiban, i i i i 

vagy későbbre szörény'igények 
mellett állandó alkalmazást ke- : 

levelezésnek. 
Egyúttal félreérté-

séit kikerülése végett 
tudatjuk t. olvasóink-
kal, hogy kiadóhivata-
lunk állás közvetítés-
sel nem foglalkozik s 
az üresedésben levő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéseket 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-
lett. 

A k i a d ó h i v a t a l . 

Okleveles, 
nős, gyermektelen, ' 8 év őta 

nűnden'ígftban^já'r^ M ™ 
megkereséíek a kiadóhivaalba 

Képzett 

uradalmakat kezeit" a legjobb 
szes ágaiban, i i i i 

vagy későbbre szörény'igények 
mellett állandó alkalmazást ke- : 

levelezésnek. 
Egyúttal félreérté-

séit kikerülése végett 
tudatjuk t. olvasóink-
kal, hogy kiadóhivata-
lunk állás közvetítés-
sel nem foglalkozik s 
az üresedésben levő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéseket 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-
lett. 

A k i a d ó h i v a t a l . 

Kezelő gazdatiszt, 
dasgazdáság önálló kezelője; 

Bognár, 
kumiükatliM járms. hamukon 
belépésre uradalomban állást 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
Gazdasági 

arra pályázni akarnak) kiilí 
nyüket, felsőbb gazdasági in-
tézeti bizonyítványukat máso-

Géza Mámtortéíéi5á*ak,CGerle, 
I I B 0 aba 1 , les é „ 
fütés^ világítás. e !mozés ' IagB

á^ 

Kezelő gazdatiszt, 
dasgazdáság önálló kezelője; 

Gépé«z, BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
Gazdasági 

arra pályázni akarnak) kiilí 
nyüket, felsőbb gazdasági in-
tézeti bizonyítványukat máso-

Géza Mámtortéíéi5á*ak,CGerle, 
I I B 0 aba 1 , les é „ 
fütés^ világítás. e !mozés ' IagB

á^ 

Gépész-kovács, 

Gépé«z, BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
Gazdasági 

arra pályázni akarnak) kiilí 
nyüket, felsőbb gazdasági in-
tézeti bizonyítványukat máso-

Géza Mámtortéíéi5á*ak,CGerle, 
I I B 0 aba 1 , les é „ 
fütés^ világítás. e !mozés ' IagB

á^ 

Gépész-kovács, 

Elméletileg-
és gyakorlatilag képzett, ke- ; 

Kerestetik 
egy nős gazdatiszt. Pályázhat 
xissal és a gazdaság minden 
ágában kellő jártassággal bir, 
és a ki képesítve érzi magát 
egy gazdaságot önállóan kezel-
"haté. Ajánlatok és bizonyítvány 

Földmives 
iskolát jó sikerrel végzett,̂ hat 

Elméletileg-
és gyakorlatilag képzett, ke- ; 

Kerestetik 
egy nős gazdatiszt. Pályázhat 
xissal és a gazdaság minden 
ágában kellő jártassággal bir, 
és a ki képesítve érzi magát 
egy gazdaságot önállóan kezel-
"haté. Ajánlatok és bizonyítvány 

Földmives 
iskolát jó sikerrel végzett,̂ hat 

ÁLLATOK, 
& 

Eladó 
tenyészkan. Szives megkeresé- " 
sek szentegáti uradalom káiászi ; 

Kerestetik 
egy nős gazdatiszt. Pályázhat 
xissal és a gazdaság minden 
ágában kellő jártassággal bir, 
és a ki képesítve érzi magát 
egy gazdaságot önállóan kezel-
"haté. Ajánlatok és bizonyítvány Egy 

kî a^sarvan tejgazdasagi szak-

gyógykezelését értf; 5 évi ta-

ÁLLATOK, 
& 

Eladó 
tenyészkan. Szives megkeresé- " 
sek szentegáti uradalom káiászi ; 

Éves gépész 
gazdasági ̂ gépek, osépioií és 
gőzszántásban ̂ kellő^ártasság-

Biharm. klildéndők" oi nünden 
további felvilágosítás meg-
adatik. 6489 , 

Egy 

kî a^sarvan tejgazdasagi szak-

gyógykezelését értf; 5 évi ta-

ÁLLATOK, 
& 

Eladó 
tenyészkan. Szives megkeresé- " 
sek szentegáti uradalom káiászi ; 

Éves gépész 
gazdasági ̂ gépek, osépioií és 
gőzszántásban ̂ kellő^ártasság-

Biharm. klildéndők" oi nünden 
további felvilágosítás meg-
adatik. 6489 , 

Egy 
800 kat. holdon felüli jól fel-
szerelt és gazdasági épületek-
e t k"51 BbthlPlb't t a s o s i t o t t 

ÁLLATOK, 
& 

Eladó 
tenyészkan. Szives megkeresé- " 
sek szentegáti uradalom káiászi ; 

Éves gépész 
gazdasági ̂ gépek, osépioií és 
gőzszántásban ̂ kellő^ártasság-

Biharm. klildéndők" oi nünden 
további felvilágosítás meg-
adatik. 6489 , 

Egy 
800 kat. holdon felüli jól fel-
szerelt és gazdasági épületek-
e t k"51 BbthlPlb't t a s o s i t o t t m 

t Jer®? szép, vaílog-atott pörös- . 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

lepételre ijmrnl 
KLEIN ÉS SPITZER. 

Kis-Mli torai*. 

d l \ , n . i , . K " , ' S ' 

Ezen állásra pályázhatnak olyaii 

igazolni tadják®' hogy az'Tme' 
rikai szőlőfajok tenyésztése, 
Ssáíntás0' o i 'vfn y of űaYbjan i 

Egy 
800 kat. holdon felüli jól fel-
szerelt és gazdasági épületek-
e t k"51 BbthlPlb't t a s o s i t o t t m 

t Jer®? szép, vaílog-atott pörös- . 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

lepételre ijmrnl 
KLEIN ÉS SPITZER. 

Kis-Mli torai*. 

d l \ , n . i , . K " , ' S ' 

Ezen állásra pályázhatnak olyaii 

igazolni tadják®' hogy az'Tme' 
rikai szőlőfajok tenyésztése, 
Ssáíntás0' o i 'vfn y of űaYbjan i 

^ ^ Állandó 

tüí 8zlvesImfgkereséseké™Ű-., 
jelige alatt kiadóhiva-

m 
t Jer®? szép, vaílog-atott pörös- . 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

lepételre ijmrnl 
KLEIN ÉS SPITZER. 

Kis-Mli torai*. 

Azonnali 
belépOsre keresek gazdaságom-
tál embert írnokul. Ajánlatok 
bizonyitványmásolatokkalLővy 

Intéző, Eladó 

SzöröS^n^áfe tPF 

Alföldi 

hatnak jő' osaládből̂ valőf leg-
alábbis föidmivesiskolát vég-
irodai, valamint külgazdasági 
munkákban némi gyakorlattal 
bírnak. Ajánlatok bizonyitvány-
lli ifSMlaf okkal, melyek' viss™ 
nem küldetnek, Györgyei Antal 

vásárhelyi vasutállifmás,onJ'0u. 
' P-̂  Nagy-Kend. Sürgönyállo-

Alföldi 

hatnak jő' osaládből̂ valőf leg-
alábbis föidmivesiskolát vég-
irodai, valamint külgazdasági 
munkákban némi gyakorlattal 
bírnak. Ajánlatok bizonyitvány-
lli ifSMlaf okkal, melyek' viss™ 
nem küldetnek, Györgyei Antal 

Gazdatiszt, 

kfUa° mPez6gazdasá2S^minden 
ágában, valamint a könyvelés-
ben is jártas, azonnali belépés-

vásárhelyi vasutállifmás,onJ'0u. 
' P-̂  Nagy-Kend. Sürgönyállo-

Alföldi 

hatnak jő' osaládből̂ valőf leg-
alábbis föidmivesiskolát vég-
irodai, valamint külgazdasági 
munkákban némi gyakorlattal 
bírnak. Ajánlatok bizonyitvány-
lli ifSMlaf okkal, melyek' viss™ 
nem küldetnek, Györgyei Antal 

Gazdatiszt, 

kfUa° mPez6gazdasá2S^minden 
ágában, valamint a könyvelés-
ben is jártas, azonnali belépés- 1 6 0 darab 

Büd-Szt.-Miíályon™ (síkbolcs-1 

VEGYESEK, 
Szép 

g y f i m ö 1 cs f á k 
tészetben ̂ Zavaron, Nagyszom-
Almafák 40 kr., 100 drb 35 frt. 
másféle fa is "kapható" Braun, 

klmt. távolságban 

.mbrózy^L^o^és1 

Nagymennyiségű 

A l i á c z f a . 
gazdaságában 

A sertés javítása 

gazdát és hizlalók használatára. 
Irta H . R u f f y P á l . 

Ára pb rto mentes küldéssel 
faajcz 

Szálas takarmány 
adagolására 

páratlanok :i 

mesterséges 
borok 

k é s z í t é s é n e k 
forgalomba hozatalá-
nak tilalmáról szóló 

Törvény. 
Magyarázó jegyzetek-

kői ellátta: 
Dr. LÓNYAY FERENCZ. 

Á r a 3 0 k r . 
Megrendelhető a ,Köztelek' 
kiadóhivatalában, Buda-

pest, Üllői-ut 25, 

Lóhere-
- magot 

bármely nagy nunajiŝ bm 

áron vásárol 
és mintázott ajiolatolat léi 
F I S C H E R J , 

heremagkiviteli üzlete 
Budajest, Hagyteoua-u, 18. 

Őszi és tavaszi szállí-
tásra ajánlok, tavak és 
folyók benépesítésére, 
gyorsnövésü, csehfaju 

egy és két éves 
w r p o n t y o t -m 

és ivarérett 
a n y a h a l a t , 

továbbá 6429 
tenj észjsttllőt, 

csukat, ezompot 
és rákot. 

C o r c h u s B é i a 

BÜDAPEST, 17., Molnár-utca 17. 

l i l á d é g y ö k . 

s z ő l o o j t v á n y o k 

Lóhere-
é s 

luezerna 
m a g 6418, 

legjobban értékesíthető 

M M 
magkereskedésében 

Budapest, Károly-körut 9. 

Mautiiner 
Ödön 

csász. és kir. udvari szállító 

magkereskedése 
B U D A P E S T E N 

ajánl* 

luczernát, 
lóherét 

b iborherét , 
őszi bükkönyt, 

őszi borsót, 
szöszös bükkönyt, 

stb, 
wásár®l 

legmagasabb árakon: 

l ó h e r e -
ós 

luezerna-
magot 

m u s t á r m a g o t , 

csomós ebirt, 
biborlierét, 

baftaczimet 
és egyátalában 

mindenféle gazdasági 

Minták b e k ü l d é s e 
a l ka lmaáwa lameny -
nyiség és ár szives köz-

lése kéretik. 

Törleszt, kölcsön 
1 földbirtokokra. 

hatis^okésale. 
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O r s z á g o s M a g y a r K f c o a o s B i z t o s í t ó S z ö v e t k e z e t , 
B U D A P E S T E N , V I I I . , J ó z s e f - k ö r u t 8 . 

Eln5 £: TELEKI GÉZA gróf. Alelnök:. CSÁVOSSY BÉLA. 
Igazgatósági tagok : 

ANDEÁSSY CtéZA gróf, BÜJANOVICS SÁNDOR, DESSEWFFY ARISTID, „PDSPÖKY EMIL, 
RUBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILA: SY ZOLTÁN, SZONYI ZSIGMOMD, 

TELEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: SZONYI ZS GMOND. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOÍiITG SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint ugy a tüz- nint 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 vívta ki magának, az 

é p ü l e t é s á t a l á n y ( p a i í s c l a a l ) b i z t o s í t á s n á l 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövet-
kezet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; — 
minden más illeték kizárásával. 

A takarmány és szalmáseleség 
biztosítása egy intézetnél sem eszközölhető oly olcsón és oly kedvező feltételek 

' mellett mint a szövetkezetnél. 
Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 

nagyságára — a tiszta dijból 5% díjengedményben részesülnek. 
Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlattal 

terményeiket biztosítják, IO°/o engedményben részesülnek. 
Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 

8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 5024 

G ő z m i v e l é 8 . 
Nagyobb területek szántását gözekével 
hajlandó vagyok elvállalni j épögy 

g s é f y r i g o l o z á s f s z S E S - t e B e p f t é s e k h s s . 

Érdeklődök kéretnek, hogy alanti czimemhez forduljanak. 
_ „ gőzszántásí vállalkozó 

mm Ernő, Budapest-Kelenföld. 

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

L e g ú j a b b s z e r k e z e t ű 

szabadalmazott terményrosta 
többszörösen első kitüntetést nyertek és minién gazdaságban a legjobbnak elösmerve. 

L e g o l c s ó b b á r a k . 
Az eddig látottakat felülmúlja ugy munka, minősége, mint egyszerű szerkezetében. 

• y | r """T • | cs. és kir. szabad, m 1 K a l m a r Z s i g m o n d , ^ í x s r T ü r k é v é . 
Á r j e g y z é k i n g - y e n . é s "bérMaen-fctre. 

árverési hirdetmény. 
ÍSOS. évi október hő S-án és a köve tkező n a p o k o n 

a . 0,.. yona tosz l á ly részéről Kassán, körü lbe lü l 

200 kimustrált kincstári szolgálati ló 
fog a l eg többe t Ígérőnek á rverés u t j á n , készpénzf ize tés mel le t t 
e ladatni . 

i C e z d i e t e n a p o n t a 8 ó r a k o r r e g g e l . 

J Birka-eladás. 
k tolnai uradalom jó liraevii telivér 

JRambouillettörzsnyája 
a b i rka t enyész t é s f e lhagyása mia t t , olcsó áron 

eladásra kerül, 
ezért is a venn i szándékozók a nyá j , meg tek in t é sé re t isztelet tel 

m e g h i v a t n a k . 

Báró Drasche Richárd gazdasági igazgatósága 

M i n d e n f a j t a 

erdei csemetéket 
erdők éssövények alakításához, szép és 
olcsó: fenyő, erdei fenyő, fekete 
fenyő, s z o m o r ú fenyő, Douglas 
fenyő, vörös fenyő, vörös és fehér 
ésrerfa, aftáczfa, fehér juhar, her-
lienje, és bodzafa csemetéket ajánl 

G-iitsverwaltung BOEOWNA 
posta: HOn i\ IA , Galiczia. 6294 

Á r j e g y z é k I t i v á i x a t r a , i n g y e n . 

a z O . M. G. E. k i a d á -
s á b a n a 

Risda EictiárJ 

a z 0 . M. G. E. á l t a l 
1 0 0 0 f r t pá lyad í j -

ja l k o s z o r ú z o t t 
pályamű. 

Bolti ára cs inos 
vászonkötésben 3 frt. 

z 0. M. G. E. tagjainak, 
etve a „KözteleV előfize-

tőinek csomagolás és portó-
mentes megküldéssel 

3 f r t 3 0 k r . 
Megrendelések a 

,Köztelek4 
- kiadóhivatalába, 

BUDAPEST, IX. ker., 
Üllői-út 25. s z á m a lá 

intézendők. 

Korona-dnpla-fegyver! 
Korona-fegyver , d u p l a - f e g y v e r , háromravaszu stb. 

Füker t ír. szabadalma. 

Törvényesen védve 8 szabadalom által.. A jelenkor 
legjobb és legérdekesebb vadászfegyvere mindenesetre a fcorona-f egy v e r . A többi 

sz és ravasznélküli fegyvereket a következő nagy előnyök által múlja felül: 
Nincs elBl̂ któUó â helyes kéztartást 6s czélzást akadályozd ravasza ; a zárak kiúyltásánál 

M?n™Íiíőtt'hüveílyt íiár'Mn™^1!?4't-^tfc^k^rid k' ' 18lt hü 1 ek ellenben 
a közönséges°puskákr l̂ egy4kís7iMireknyom^l^k.I£U6^, " k ' ^ ^ huTClyek e l l e n b e n 

' MJeMsa^ úgyszintén bizonyítványok és árjegyzés, minden más fegy-




