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E országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési dij: 

Egész évre 10 frt, félévre 5 irt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
M e s e M rádei szeriái és szombaton. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: B u d a p e s t ( K 8 « t e t ( 
Ü l l o i - i t 35. s í i m . 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld v 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 
I. Mezőgazdasági országos kiállítás 

Szegeden. 
Védnök : Ö cs. és kir. fensége József 

föherczeg ur. 

A kiáll ítás i d e j e : 1899. évi szeptem-
ber 3—10-ig. 

Beje lentés hatá r ide je : I. főcsoport: 
Élő állatok és állati termények; 
II. főcsoport: Mezőgazdasági ter-
mények; III. főcsoport: 1. al-
csoport: Szőlöszet és borászat; 
IV. főcsoport: gépek és eszkö-
zök j un ius 30. {A szőlészeti és 

borászati alcsoportba kiállítani 

szándékolt borok bejelentési határ-

ideje junius 1.) 

III. főcsoport: 2. alcsoport: Ker-
tészet és gyümölcs, augusztus 1. 

Be je lentés i ivek kaphatók: Kiállítási 
irodánál, Budapest, Köztelek ; az 
összes gazdasági egyesületeknél; 
az állattenyésztési felügyelöknél; 
a csoport-biztosoknál. 

Térd i j ak a bejelentéssel egyidejűleg az 
Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület pénztárába küldendők be. 

Ülésnapok a Köztelken. 
1899. junius 7. d. ü. 4 ÓÍ Egyesületi 

Tanács. 
11. d. e.: 11 ó. Jégbizto-
sitási szövetkezet élőké-; 
szitő . bizottsága. 

„ „ 12. d. u. 4 ó. Műszaki 
bizottság. 

Veszteséggel jár-e a jégüzlet? 
A nyolezvanas évek végén meglehetősen 

erősen fújdogált az agrárirányzat szellője 
Magyarországon is s ennek behatása a bizto-
sítás terén is érezhető vólt. Az a veszedelem 
fenyegette a részvénytársasági biztosítókat, 
hogy a külföld példájára, ahol már ezidőben 
is a szövetkezeti biztosítás a részvénytársasá-
gok felett túlsúlyra vergődött, Magyarországon 
is tért foglalt. Ezt megelőzendő, indította 
meg az Első Magyar az OMGE.-vel a tárgya-
lásokat arra nézve, hogy egy jégbiztositó. szö-
vetkezet alakíttassák. 

Előttem fekszik az EÍső Magyar igazgató-
sági előterjesztése a társaság választmányához 
1886. évi- junius hó 16-iki kelettel, amelyben 
a szövetkezés előnyei oly élénk színekkel 
vannak festve, hogy a mi szövetkezeti rajongá-
sunk valósággal eltörpül e mellett. „Az egész 
müveit világban — mondja az előterjesztés — 
és a társadalom minden rétegében már hos-
szabb idő óta kifejlődött azon törekvés : cso-
portosulás és egyesülés áltál könnyíteni az 
egyes osztályokban mutatkózó bajókon, terhe-
ken. Az egyetlen eszköz az üdvös czél eléré-
sére a csoportosulás és egyesülés, azaz , egy 
szövetkezet alapítása." ! ' . , ' , 

Az. Első Magyar igazgatóságának élőter-
jeszíé'se ténylég: igazat mond, csakhogy amíg 
az általa létrehpzott Jégszövetséggel a biztosí-
tás terén sikerült a szövetkezeti .mozgalmat 
teljésen .leszerelni s a ' részvénytársaságokra 
veszélytelenné tenni, sőt annak végeredménye-
képp,' amint azt különben az akkori ankét tár-
gyalásain résztvevő nem égy szakértő már 
eleve megjósolta, a szövetkezeti eszmét! meg-
lehétőseh diszkreditálni, acídig á külföldön j a 
szövetkezeti biztosítás lépésről-lépésre tért hó-
dított, s a részvénytársasági alapon állók, vagy 
kénytelenek elfogadni a szövetkezeti biatositás 
alapelveit, vagy kénytelenék - üzletükkel fel-
liagyni. ,, . \ . ,. 

Csak röviden összegezem azokat az ada-
tokat, amelyekkel nyitrai előadásomban' -a né-
met biztosítást megvilágítottam. Német ország-
ban 1895-ben 24 intézetnél; 2280 'millió márka 
érték volt b^v tositva s ebből 5 részvénytársa-. 

ságnál 900 millió márka, 11 kölcsönös bizto-
sító szövetkezetnél 1230 millió márka, 8 bizto 
sitó szövetkezetnél 150 millió, márka volt biz-
tosítva. 

A tűzről nem is szólok, mert e téren a 
szövetkezeti biztosítás még kiterjedtebb, mint 
a jégbiztosítás terén. Érdekes azonban ki-
emelni és ismételni, hogy ezen 24 intézet ki-
zárólag jégbiztosítással foglalkozik s hogy a 
nyereségre alapított 5 részvénytársaság, da-
czára annak, hogy igen alacsony dijakkal 
kénytelen a szövetkezeti verseny folytán dol-
gozni, mégis képes jövedelmező üzletet foly-
tatni, sőt az 5 részvénytársaságnak 8.774,396 
márkányi tartaléktőkéje is van. E részvény-
társaságok dijai és káraránya igen érdekes 
összehasonlításra enged következtetni.. 

1875—1897. évig tartó időben ezen 5 
társaság 100 frt érték után az alábbi átlagos 
dijat, szedte, illetve 100 frt jég,ellen biztosított 
értékre az, alábbi,kár esett: 

, A berlini jégbiztositónál 100 frt érték 
után a díj T03 frt, a kár : 070 frt. 

A kölni jégbiztositónál 100 frt érték után 
a díj 0-88 frt, a kár 0",63 frt. 

; Az. Unió jégbizt. társaságnál 100 frt ér-
ték után: a dij, 0'93 frt, a kár 0'65 frt. 

,A m,agdeburgi társaságnál 100 frt érték 
után a díj, 1-02 frt, a kár 078 frt. 

A hazai társaságnál 100 frt érték után a 
dij 0-98 frt, a ,kár 078 frt. 

De adataim vannak a francziaországi 
jégbiztosításra vonatkozólag is, a melyekből, 
világos, hogy a szövetkezeti biztosítás már ott 
túlsúlyra vergődött. 

1898. évben a jégbiztosítással foglalkozó 
4 franczia részvénytársaságnál volt a jég ellen 
biztosított érték 314,158.088 frank, díjbevétel 
5,063.635 frank, kár 1,210.274 frank, kezelési 
költség 1.202,782 frank, tiszta nyereség 
2.681,018 frank, tartalékalap 3.04.4,181 frank. 
10Ó frt biztosított érték után tehát a dij volt 
í frt 62 kr. Ezzel szemben 15 kölcsönös : biz-
tosító szövetkezetnél. 1898. évben volt a biz-
tosított érték 404.665*855, frank, a díjbevétel 
4.100,054) fr^nk, kár és ,költség 1.553,640 frank, 
tisztanyereség 2.567,220 frank, a tartalékalap 

: 6.61-5,446 frank. 100, frt jég ellen biztosított 
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A z Adr iance, Platt és Co . 

n e ^ L r „Adriance" 
marokrakó-, arató- és 

fűkaszáló-gépeinek 
magyarországi kizárólagos képviselete. 

Minden a mezőgazdaság keretébé tartozó szükségletek, mint: vetőmagvak, műtrágyák, 
anyagok, szerszámok, gépek stb. a gazdákra nézve legelőnyösebb beszerzési forrása. 
A szövetkezet alapszabályait és havonként kétszer megjelenő .ÜZLETI ÉRTESÍTŐ "-jét bárkinek 

ingyen és bérmentve megküldi. 

M A V . Ve rmore l - f é l e 

villefrapchei g^ár f p I n i r " 
v i lághírű. „ L l / l d l l 

peronospora-fecskendőinek 
sior" szénkénegező és 

kénvirágfuvó gépeim 

M a i számunk 16 oldal . 
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érték után tehát az átlagós dij 1 frt 01 kr, 
azaz 61 krral olcsóbb a szövetkezeti biztosítás 
Francziaországban is, mint a részvénytársasági. 

A francziaországi előző évi biztosítási 
adatokkal ezidő szerint nem rendelkezem,- de 
ugy a részvénytársaságok, mint a szövetkeze-
tek tekintélyes jégtartaléka, amely a mult évi 
nyereménynyel tekintélyesen gyarapodott s 
tekintve az alacsony biztosítási dijakat, a jég-
üzlet ott sem lehet olyan, amelylyel a rész-
vénytársaságoknak üzleti szempontból foglal-
kozni ne volna érdemes. Csak a magyar 
jégbiztositási üzletnek költik veszett hirét 
s a részvénytársaságok kimutatásai és infor-
mácziói ma tényleg a közvéleményt annyira 
uralják, hogy más informácziói hijján a magyar 
jégüzlet nálunk is mint határozottan csak 
vesztességgel folytatható ismerős. 

A jégbiztositási üzlet rossz hírének keltői 
közé sorakozott már hosszabb ideje az Első 
Magyar is, holott a jégszövetkezet megalakítá-
sakor a jégüzlet egy részéről való lemondását, 
mint hazafias áldozatkészségének egyik jelét 
tünteti fel, miután átlagos évi 80.000 frt nyere-
ségről mondott le ezáltal. A fentebb emiitett s 
előttem fekvő igazgatósági előterjesztés az 
Első Magyar a jégbiztositási üzletéről és álta-
lában a magyar jégüzletről a következőket 
mondja: 

„A statisztikai számok elvitázhatlanul 
mutatják, hogy egyes években előforduló 
nagy veszteségek mellett is, egy bizonyos 
évsor átlagát véve, a jégüzlet általánosságban 
biztos nyereménynyel jár, még pedig annál 
nagyobbal, minél nagyobb annak kiter-
jedése. 

Tény az is, hogy társaságunk fennál-
lása óta, sohasem jutott azon helyzetbe, a többi 
biztosítási ágaktól egészen eltekintve és csak 
a jégbiztositási osztály eredményeit vévén 
figyelembe, hogy alaptőkéjét kellett volna 
igénybe venni (a szövetkezeteknél a készfizető 
kezességek helyettesitik az alaptőkét), sőt a 
jégosztályi nyeremények lényegesen hozzá-
járultak tartalékaink emelkedéséhez; fel-
tehető tehát, hogy a szövetkezet legalább 
is ily kedvező helyzetbe fog jutni, ugy, hogy 
az előlegezések szüksége, az első év kivéte-
lével nem is fogván beállani, ezen intézke-
dés csak provideáló óvszer fog maradni." 

S tényleg, ha az Első Magyarnak a jég-
szövetség ügyét tárgyaló bizottság elé terjesz-
tett statisztikai kimutatását tekintjük, ugy ezen 
28 évre menő adatok kedvező világításban 
tüntetik fel az akkori jégüzletet. A szövegben 
közlött I. számú táblázat ' szerint, mely ezen 
28 évi jégüzletet feltünteti, azt látjuk, hogy a 
28 év alatt dijakbán bevett az Első Magyar 
23.680,214 frt 02 krt. Kifizetett kárt 17.954,238 
frt 20 krt, a 28 évi feleslege tehát 5.982,190 
frt; azaz az átlagos évi felesleg 213.000 frt. 

Miután az igazgatóság saját bevallása 
szerint a jégüzletből 80.000 frt évi tiszta jöve-
delme volt átlagosan ezen 28 év alatt, tehát 
a jégüzlet költségei évenként 130.000 frtot 
emésztettek meg. 

A jégszövetség megalakításával azonban 
az Első Magyar igazgatóságának felfogása a 
szövetkezeti biztosítás tekintetében egészen 
irányt változtatott, mert azok a remények, 
állítása szerint, amelyeket a jégszövetség meg-
alakításához fűzött, nem valósultak meg, sőt 
a jégszövetség lejártával az igazgatóság azon 
nyilatkozatot tette, hogy a jégszövetség 
csak egy fiaskóval végződött kísérletezés volt, 
amelyet tovább fentartani nem lehet, nem 
pedig azért, miután több mint 2.000,000 frt 
veszteséggel zárult az üzlete. Sőt, hogy sza-
vainak még nagyobb nyomatékot is adjon, 
már előzőleg belépett az Első Magyar a ré-
gebben fennáló jégkartelbe. 

A biztosítási kartellel az Első Magyarnak 
már előzőleg is meg volt az összeköttetése, 

. amennyiben régi megállapodás volt a magyar-
országi biztosító intézetek között, hogy egy-
mástól addig biztositót át nem vesznek, amig 

annak biztosítási kötvénye le nem jár. Ez is 
a karteilnek egy neme, hasonló a cssukorgyárak 
rajonirozö kartelljőhez, de semmi esetre sem 
jut oly jellegzetes formában a kartellalakulás 
a tűzbiztosítás terén kifejezésre, mint a jég-
biztosításnál. Az Első Magyarnak ez a lépése 
azonban csak azokban kelt megütközést, akik 
múltját nem ismetik s akik n'ém tudják azt, 
hogy mily kevéssé fordít gondot az Első Ma-
gyar a gazdaközönség érdekeinek képviseletére 
s nem első ízben hagyja cserben a gazdaközönsé-
get épp akkor, amidőn az a biztosítást legjobban 
igényli, Így már az 1880. és 1883. évek üzleti 
veszteségei nyomán 1884-ben nemcsak a díj-
tételeket emelte fel jelentékenyen, de az or-
szágban működő jelentékenyebb társaságokkal 
szerződésre is kellett lépnie, hogy egyenlő 
tarifát hozhassanak létre és azok pontos meg-
tartását ellenőrizhessék. Tehát akkor is csak szer-
ződést kötött, mint azt az Első Magyar igazgató-
sága most is nevezi, hogy elkerülje azt a minden 
esetre kellemetlen proczedurát, amely a kartel 
szerződéseknek a kereskedelmi törvény szerint 
a közgyűlések elé való terjesztéséből elő-
állanak. 

I. táblázat. Az Első Magyar Általános Biztosító 
Társa iság jégüzlete Í858. évtől 1888-ig 

Brutto-dij-bevétel 
Év törlések levonásaival K á r 

frt b. frt kr. 

1858. 147,059 57 95,643 37 
1859. 249,034 10 136,099 11 
1860. 351,786 79 248,907 12 
1861. 480,401 84 401,360 47 
1862. 509,697 26 142,178 32 
1863. 403,075 81 298,843 -34 
1864. 655,683 41 355,129 25 
1865. 347,927 01 306,985 17 

' 1866. 638,303 29 287,687 71 
1867. 800,178 89 572,142 79 
1868. 864,563 29 550,955 60 
1869. 632,034 75 840,930 35 
1870. 732,526 60 544,770 45 
1871. 839,806 46 1.026.553 73 
1872. 924,212 88 1.238,299 20 
1873. 1.202,346 60 678,133 78 
1874. 881,602 71 303,794 09 
1875. 874,415 28 983,905 92 
1876. 1.072,959 93 397,477 18 
1877. 1.107,402 68 600,838 73 
1878. 1.049,490 01 501,099 64 
1879. 842,317 04 657,944 85 
1880. 945,507 26 1.375,305 38 
1881. 1.399,357 01 1.227,234 73 
1882. 1.671,781 70 1.170,720 48 
1883. 1.913,331 71 1.880,492 46 
1884. • 2.138.410 14 1.130,804 98 

23.680,214 02 17.954.238 20 

I. táblázat, az Első J fagyar Általános Biztosító 
Tái 'saság jégüzlete 188i 3-tól 1898-ig. 

Év 
Brutto-dij-bevétel 

Év törlések levonásaival K á i 
frt kr. frt kr. 

1888. 1.262,463 _ 913,609 
1889. 1.583,597 1.086,207 
1890. 2.099,798 — 1.793,835 
1891. 1.978,209 — 1.805,807 
1892. 1.696,323 — 1.400,469 
1893. 1.354,972 — 777,392 • 
1894. 1.558,833 — 1.116,939 
1895. 1.453,578 1.246,031 
1896. 1.590,319 — 1.286,268 — " 
1897. 1.742,691 — 1.539,003 
1898. 1.026,288 — 3.726,718 — 

18.347,071 — 16.692,278 — 

A dij emelésnek a következménye az 
lett, hogy a jégdijbevétel már 1885-ben 
800,000 frttal csökkent s ez is lökést adott 
arra, hogy a jégszövetséget az Első Magyar 
megalakítsa. 

Az Első Magyarnak a kartelbe való lé-
pése pedig az előző évek üzleti eredménye 
nyomán seöi indokolható^ tótért ha meg volt 
az Első Magyar elégedve az 1885. év előtti 
jégüzlet eredményével, ugy még inkább meg-
lehet az 1888-tól 1898-ig tartott jégüzlet ered-
ményével elégedve. A II-dik táblázatban az 
1888-tól 1898-ig tartó időszakot tüntettem fel-, 
az 1886. és 1887. éveket kénytelen vagyok 
mellőzni azért, miután ennek adataival ezidő-
szerint nem rendelkezem. Ezen 11 év alatt 
a díjbevétel 18.347,071 frt — kr., a kár volt 
16.692,278 frt. 

Ezen táblázat adatai szerint, tehát kitű-
nik, hogy az Első Magyarnak ezen 11 év alatti 
időszakban 1.654,793 frt dijfeleslege volt, ami 
évenként 150,000 frtnak felel meg. 

Ha tehát felveszszük az előző 28 éves 
cziklus adatai alapján, hogy az Első Magyar, 
rezsi költségei ezen 11 évi cziklusban sem 
voltak nagyobbak 130,000 frtnál, ugy ezen évi 
150,000 frt bevételi felesleg még némi jöve-
delmet is mutat fel, daczára annak, hogy ez 
adatokban már benfoglaltatik az 1898 diki év 
üzleteredménye, amely nemcsak az Első 
Magyar, de a biztosítás - történetében is egye-
dül álló jelenség. Mert ha az 1898. évtől eltekin-
tünk, akkor az 1880-tól 1897-ig terjedő 10 éves 
cziklus jégüzletének feleslege 3.354,000 frt, azaz 
évenként 335.000 frt. Ezen 10 évi üzletered-
ménye tehát az előző 28 év átlagos üzleti 
eredményét 120.000 frttal haladja meg s cso-
dálatos, mindezen az Első Magyar szerint is 
megdönthetlen statisztikai adatok daczára in-
díttatva érezte magát az Első Magyar kartellbe 
lépni, noha ugyancsak jelzett igazgatósági elő-
terjesztésében maga mondja, a midőn az ala-
pítók neveit felsorolja, hogy „azon férfiak, a 
kik, mint alapitók társaságunkat életbeléptet-
ték, nem egy csupán nyerészkedésre alapított 
hazai intézet alkotását czélozták, hanem honfi-
társaink java lebegett szemeik előtt, az üdvös-
nek elismert biztosítási eszme terjesztését 
kívánták. 

Az alapitók ezen intencziójának legalább 
a jégbiztosítás terén, a mely sokkalta fonto-
sabb Magyarországon, mint a tűzbiztosítás, az 
intézet nem felelt meg, mert ha magát a díj-
bevételek kimutatását tekintjük, ugy azt látjuk, 
hogy a jégüzlet 1880-tól kezdődőleg jóformán 
stagnál, mig a külföldön a biztosítás épp 
ezen ága óriási lendületet vett s ez természe-
tes is, mert azóta a földbirtok sok teherrel 
gyarapodott s az eladósodott gazdára nézve 
életkérdés az, hogy jég ellen biztosítson, mert 
csak egy kisebb mérvű jégverés is exisztencziá-
ját veszélyezteti. 

Kétszeres feladat tehát, , hogy épp a jég-
biztosítás terén legyünk a gazda segélyére. A 
jégbiztositási üzlet nálunk inkább hanyatló, 
mint emelkedő irányzatot mutat, sőt a jelen 
év magas díjemelései azt szülték, hogy ma-
gában Magyarországban a jég ellen biztosított 
érték több mint egyharmaddal csökkent.^ 

Minél inkább emelkednek a biztosítási 
dijak, annál kisebb lesz a biztosítási érték és 
annál inkább emelkedik a koczkázat, s áll ez 
megfordítva is. Mintán pedig nálunk épp ellen-
kezőleg a külföldhöz, a jégdijak nemhogy 
csökkentek volna, de emelkedtek, a biztosított 
értéknek természetszerűleg csökkennie kellett, 
mert hogy a mi jégdijaink milyen magasak, 
azt csak akkor tudjuk megítélni, ha a külföld 
viszonyaival hasonlítjuk össze, mert amig 
Németországban az átlagos díj a jégbiztosítás-
nál 100 frt után 1 frt s ugyanez az arány 
Francziaországban is a szövetkezeteknél s a 
franczia részvénytársaságoknál is csak 1 frt 
60 kr. addig az Első Magyarnál az előző évek-
ben 100 frt biztosított érték után három frt s 
a mostani emelt dijak mellett 4 frt 80 kr. esik. 

Nem tagadhatjuk, hogy Magyarország jég-
rizikója nagyobb mint a nyugati államoké, de 
elismert tény az is, hogy Nyugat-Németország 
jégrizikója van legalább olyan rossz, mint 
Magyarországé és Galicziának jégrizikója meg 
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elismerten rosszabb, mint a mienk s mégis azt 
látjuk, hogy még a krakkói kölcsönös biztosító 
szövetkezet is 100 frt érték után csak 2 frt 
30 kr. átlagos dijat szed. 

Az előzőkben a rendelkezésemre álló ada-
tok alapján beigazoltam azt, hogy az Első 
Magyar jégbiztositási üzlete az utolsó évtized-
ben sem járt vesztességgel, vagy ha a mult 
évet is hozzá számítjuk, nem járt legalább oly 
nagy vesztességgel, hogy a kartelbe való belépést 
indokolttá tenné. 

Nem állanak azonban adatok rendel-
kezésemre arra nézve, hogy miért oly rossz 
Magyarországon a jégbiztosítás káraránya, 
mert ha az Első Magyar jégüzletét tekintjük, a 
kárarány mindenesetre oly magas, hogy ennek 
alapján szövetkezeti biztosítás mellett is a 
régi dijakat lejebb szállítani alig lehetne. Erre 
nézve adatokkal nem rendelkezem ugyan, de 
azért mégis következtetéseket vonhatok. Ez a 
kárarány mindenesetre csökkennék akkor, ha 
a német rendszert elfogadnók, mely szerint a 
kisebb károk bizonyos százalókig nem kár-
pótoltatnak, azaz a biztosítás rizikóját egy 
bizonyos %-ig a gazda maga vállalja magára. 
Ez a dijak 20—30%-os csökkentését tenné 
egymagában lehetővé. Hogy azonban épp a 
mi részvénytársaságainknak a jégkoczkázata 
olyan rossz, annak még egy más igen fontos 
oka is van. A mi biztosító intézeteink a jég-
üzletet nem mint önnálló üzletet vezetik, 
hanem mint alkalmas eszközét a jövedelmező 
tűzbiztosítás megszerzésének, s igy magyaráz-
ható meg az az üzletileg semmivel sem indo-
kolható eljárás, hogy a biztosító intézetek a 
jég-dijakat kiegyenlítették, azaz, a mig a jég-
járásos vidékeken a rizikóhoz mért dijakat 
leszállították, addig a jégmentes vidékeken 
aránylagosan felemelték; igaz, hogy ezen díj-
kiegyenlítés által a jégjárta vidékek gazdái 
sokat nyertek, de ily módon jelentékenyen 
megromlott a jégüzlet koczkázata, mert a 
mig a rossz vidékekről a leszállított dijak 
mellett épp a reá utaltságnál fogva töme-
gesen jöttek a biztositások, addig a jó vi-
dékekről épp a kisebb szükségletnél és a 
magasabb dijaknál fogva kevesebben jöttek s 
igy a rossz és jó vidék koczkázata egymást ki-
egyenlítvén, a jégüzlet koczkázata is meg-
rosszabbodott. Általában a koczkázat tervszerű 
elosztására az intézetek épp azon oknál fogva, 
hogy a jégüzletre csak mind tüzüzletet. szerzőre 
helyeztek súlyt, nem sok gondot fordítottak. A 
helytelen díjszabás és a rizikó rossz elosztása 
folytán rossz a kárarány, magasak a dijak, 
kevés a biztosító érték és nagyobb a veszte-
ség, illetve csekélyebb a nyereség. 

De a károk magasságának a koczkázat 
rossz elosztásán kivül még egy más oka is van, 
amely azonban már általánosan ismert s ez 
az, hogy ugyancsak a tüzüzlet biztosítása 
czéljából az intézetek a károk likvidicziójánál 
meglehetősen lazán járnak el, nem a kis 
embernél, hanem azoknál, akiknek befolyáso-
lására, lekötelezésére súlyt helyeznek. Az ilyen 
egyének elhallgattatása rendesen sok áldozattal 
jár, mert a jégverések e helyeken csodálatos 
módon majdnem minden évben ismétlődnek s 
végül valljuk meg őszintén, hogy a jégüzletnek 
épp ezen elhanyagoltsága folytán [sok minden 
terhet rónak az üzlet vállaira, mert hisz azt 
mindenki természetesnek találja, hogy a jég-
üzlet nem járt nyereséggel s igy azután a 
vezetőség esetleges más téren elkövetett üzleti 
botlásai bő takaró palástjául szolgálnak a jég-
üzletnek. 

Ily képet tár elénk helyes megvilágításban 
a magyar jégüzlet, amely ha annak fontos-
ságához képest felkaroltatik és szakszerűen 
vitetik, ugy rövid időn belül a magyar jég-
biztosítás terén is a külföldihez hasonló ered-
ményekkel számolhatunk be. B. Gy. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Nyári zöldtakarmányozás. 
Most,] a zöldtakarmányok évadjában én 

is közölni akarom tapasztalataimat, amelyeket 
ugy az elmúlt évben, mint a jelen tavaszszal 
azok termelése körül szereztem. 

A nagy jármos állatállománynyal, de kü-
lönösen a tehenészettel biró gazda mind tudja, 
hogy minő kínos állapot az, midőn tavaszszal 
a száraztakarmány fogyatékán nem tudja az 
állatokat gondozó embereit hova küldeni ka-
szálni. Épp oly nagy baj az, ha már legelőre 
járó teheneinek, vagy pláne, az elég helytele-
nül folyton istállózottaknak meg nem szakadó, 
sorrendben nem tud jó ízletes zöldtakarmányt 
adagolni mindaddig, amig a nagy tömege miatt 
ki nem küszöbölhető és rendesen késő őszig 
tartó csalamádékukoriczának ideje meg nem 
érkezik. 

Számtalan gazdát ismerek, aki e czélra 
nem vet egyebet János-rozs ós őszi búzánál, 
ezen a különben is kevés tápértékkel biró 
takarmányon azután még akkor is kínozza 
állatait, mikor mindkétféleség már régen ki-
kalászolt és az állat elfásult rostozatánál fogva 
ha ugy ahogy meg is eszi, de megemészteni 
alig tudja, a következmény pedig teljes lerom-
lás és sok esetben munkaképtelenség. 

Nem csodálnám, ha helyes sorrendben 
kaszáihatóvá váló takarmányféleségek vetése 
többe kerülne az egyoldalú buza és rozs ve-
tésnél, hogy akkor gazdatársaim költségkimé-
lés szempontjából maradnának meg ósdi 
szokásaiknál; de igy valóban mivel sem indo-
kolható meg eljárásuk, ha csak nem a kényelmi 
szemponttal, elég sajnos, hogy még igen sok 
gazda ezen a meg nem engedhető és régen 
idejét mult állásponton áll ma is. 

Oly sok korai zöld takarmányféleséggel 
rendelkezünk ma már, hogy helyes megválasz-
tással a régi nagyságú területen, vagy a hol 
még egy kis ugart is tartanak őszi elővete-
mény gyanánt oly sorrendet állapithatunk meg, 
amely mellett folyton fiatal, üde és ízletes 
zöldtakarmányt adagolhatunk állatainknak és 
amelynek etetése mellett bizonyosan üdülni is 
fognak és nem leromlani. 

Nálunk — akik kiterjedt tehenészetekkel 
gazdálkodunk — a sorrend a korai zöld takar-
mányokra nézve a következő: Első, a soha 
nem több, mint az állatállománynak egy hétre 
megfelelő János-rozs ; ezt eddig szöszösbük-
könynyel vetettük; de nem felelt meg a czél-
nak; mert a bükköny később fejlődvén, ha 
ennek növését vártuk, akkorra a rozs elvénült, 
igy most már 5—6 napra valót vetünk belőle 
tisztán; de kaszálását megkezdjük kalászhányás 
előtt. A rozsot követi az őszi árpa tisztán, ez 
magában is elég Ízletes és tápdus takarmány, 
kalászát pedig nem szabad kivárni, mert akkor 
nagy tokiászai folytán, agyon köhögteti az álla-
tot, ez is etethető egy hétig, feleslege pedig 
felszárítva vagy zsombolyázva elég jó téli 
takarmány. 

Az őszi árpa után következik az őszi 
buza szöszösbükkönynyel, ezeknek fejlődési 
ideje teljesen összeesik; a különben nagyon 
gyarló buza minőségét pedig a bükköny nagyon 
megjavítja úgyannyira, hogy az állat még 
akkor is szívesen eszi, amidőn a buza már 
kihozta kalászát, ily állapotban azonban már 
szecskázva kell azt etetni. 

Ha ezen módon három, esetleg négy hét 
.takarmányszükségletét fedeztük, jön meg az 
ideje a legjobb zöldtakarmányoknak, ezek 
pedig az őszi előveteményét képező takarmány 
czukorborsó az első időszakra ugyanaz zabbal 
vetve. Ezen takarmányon a tejhozam rende-
sen felszökik 10—15%-al és ha — amit min-
dig feltételezek — vagy friss trágyába vagy 
elegendő trágyaerőben levő és őszszel mélyen 
felszántott földbe vetjük, ugy hozama semmi-

vel sem lesz csekélyebb a fentebb elősorolt 
féleségekénél. 

Ezzel a két módon vetett borsótakar-
mánynyal kihuzzuk az időt egész addig, mig 
a zabosbükköny kinövi magát és kaszáihatóvá 
válik, ekkor azonban elérkezik az ideje a csa-
lamádékukoriczának. Azt mindnyájan tudjuk, 
hogy ez magában vajmi gyenge takarmány, 
ezért is az első és második részletet mindig 
czukorborsóval vegyítve vetjük, 50 kiló ten-
gerit és 30 kiló borsót számítva egy holdra, 
ebben ismét oly vegyüléket nyerünk, amely 
mellett a tejhozam nem szokott csökkenni, 
miután egy kissé kedvező időjárás mellett a 
borsó a növésben egyenlépést tart a tengeri-
vel és tömegével nagyon megjavítja az egész 
vegyülék minőségét. 

A borsós csalamádé azonban nem tart 
ki egész nyáron, ennek oka, hogy a borsó 
korai vetést kiván, tehát a harmadik, negye-
dik, ötödik részlet esalamádékukorieza közé 
már hiába vetnők, a mi szárazmeleg éghaj-
latunk alatt abból már semmi sem lenne, amint 
általában semminemű a tengeri közé vegyitett 
növény sem tudna érvényre jutni a nagy me-
legben, hiszen tudjuk, hogy legtöbb esetben a 
rendes sűrűséggel vetett csalamádétengeri 
maga is elsül és alig van rajta valami üde 
lombos rész, ugy hogy vékony szára szijszerüvé 
aszalódván, az állat legnagyobb részét izéknek 
visszahagyja. 

Ezen kellemetlen körülményt mi azzal 
küszöböltük ki etetési rendünkből, hogy a bor-
sótlan tengerit ritka, 14—18 hüvelykes sorokban 
vetjük és egyszer megfutjuk lókapával, ezen 
mivelet és vetési móddal elérjük azt, hogy 
egy vastagabb lédús száron rendkívül gazdag 
lombozatú takarmányt nyerünk, mely soha 
nem sül el és melyet az állat szecskázva az 
utolsó falatig szívesen fogyaszt; minőségének 
javítására a fejőstehenek kapnak rá darabon-
kínt lityi kiló konkolyos malom-hulladék-
darát. 

Az tagadhatatlan, hogy a zöldtakarmá-
nyok szecskázása egy kis költséggel jár; mert 
nemcsak egy nagyobb szecskametsző és 
lovasjárgány kell hajtásához, de embererőt is 
emészt fel, ma már egyébiránt nálunk ugy 
megszokta ezt a munkát az ember, hogy ugy 
a tehenész, mint az ökrész levágja a saját 
állatainak való zöldtakarmányt anélkül, hogy 
erre külön kézi erőt adnánk. Azt azonban jó 
lélekkel állithatom, hogy a jelzett vetésmód 
és eljárás mellett sokkal kevesebb tengerit 
kell vetnünk; mert mint már mondottam az 
állat elfogyasztja teljesen és nem hagy izéket. 

A zölden etetendő takarmányok közül a 
hereféléket azért nem emlitettem meg, mert 
ezek sokkal kisebb tömegüknél fogva e czélra 
haszonnal az egész magyar sikon alig volná-
nak alkalmazhatók és igy leginkább oly maga-
san fekvő fensikon hasznosíthatók, ahol a ten-
geri már nem terem meg. 

A nem régi szöszös bükkönyben egy 
.rendkívül hasznos zöldtakarmánynövényt bí-
runk, amelynek felkarolása és talán bevezeté-
séért Kerpely Kálmán tanár urnák nagy hálával 
tartozunk; azonban talán nem veszi tőlem 
rossz néven a tudós tanár ur, ha annak ter-
melésére nézve a gyakorlat köréből néhány 
megjegyzést koczkáztatok. A szöszösbükköny, 
mint már czikkem elején megjegyeztem, nem 
való őszi rozs közé, mert fejlődése ennél ké-
sőbbi, ugy, hogy mire a bükköny kellő hoza-
mot adna, akkor a rozs már kikalászolt és 
rostozata elfásult. 

Magnyerési szempontból mindig a leg-
soványabb talajba vetendő, mert ellenkező 
esetben folyton gazdagon virágzik, de hüvelyt 
nem köt. Védnövényül legjobb a közönséges 
őszi rozs, ennek gyér lombozata nem árnyé-
kolja be túlságosan és nem vonja el a mag-
képződéshez szükséges levegőt és napsugara-
kat, buza védnövény mellett a maghozam a 
fenti okoknál fogva" csak felényi lesz. Keveré-
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kül egy magyar holdra, elegendő 25—35 kiló 
rozs és 35—40 kiló bükköny. Takarmánynak 
vetve 40 kiló buza és 40 kiló bükkönymag. 

( • LinJ/icr Sándor. . 

T R Á G Y Á Z Á S . ' 
Rovatvezető : . Cserháti, Sáifdor. . 

A kisgazda trágyatelepe és 
trágyakezelese. 

(A „Köztelek" pályázatán dies£r̂ tet nyert pályamunka.)'. 

Jelige:' „Két kalászt térmeljíínk olt; 
ahol eddig; egyet' „termett 
föld." 

— Irta: Bárány Imre. — 
(Folytatás és vége!) '. .*'„' ' . 

Homoktalajon i annyival van több; mun-
kánk a teleppel, hogy itt .nömdsak a - telep fe-
nekét, de az oldalakat is s agyagdöngölyöísóssel 
épitjük. Nem nélkülözhetjük ezt ilyen, lazább 
talajoknál azért sem,; mert itt a föld lazaságá-
nál fogva omlik s igy, egy-két év alatt az ol-
dalak befolynának, ugy hogy Szekérrel még 
csak meg sem közelíthetnénk a telepet. 

Ha igy a teleppel rendbe jöttünk, befeje-
zésül az egész felső körületére 7—8 hüvelyk 
vastagságú gerendákból készült keretet helye-
zünk, ugy hogy ez a telep szélében felülről 
annyira leeresztődjék, hogy a föleidéi egyszint 
legyen. 

Ezt ugy homok mint kötöttebb tala-
jon épült telepeknél is teszszük, mive,l vele 
adjuk meg a telep igazi formáját,, máskülön-
ben pedig a telep széle letaposásának ele-
jét veszszük. Ez az egyedüli kiadás a 
miért csakugyan költenünk kell a telep; készí-
tésnél, miután a többi'munkát a kisgazda üres 
szabad idejében maga, családjával elvégzi. , 

Egy gazda ember felől, akit eddig még 
nem ismertünk, egész bátran ítéletet mondha-
tunk, ha trágyatelepét megnézzük. , 

Rendszerető, pontos embernek . trágya-
telepe nem hogy eléktelenítené az udvarát, 
hanem inkább nagyban, emeli... 

Minden rendes gazda jószága alól nappn-
kint letrágyáz, az összegyűlt trágyát kihordja; a 
telepre. , ; 

Nem kezdjük meg egyszerre az egész 
telepet, hanem azt mint fentebb, is • mpndtam, 
két részre osztjuk s először csakis az egyik 
felén kezdjük meg a trágyát . elteregétni. Fő az,« 
hogy a kihordott trágya nyomban á kihordás 
után szépen egyenletesen elteregettessék mert, 
ha ugy mint a saroglyáróriefordul, kupacsok-
ban marad, 24 óra al'att a kúpaezok. belseje 
felmelegszik ugy, hogy benne' penészgombák 
ütnek tanyát, ezek pedig a 'trágya legértéke-
sebb részét felélik mielőtt a növényeknek hasz-
nálnának vele. '' 

Ha többféle állatunk van, ugy ezek trágyá-
ját mindig rétegezve holdjuk,, ne mint, sok he-
lyütt látni lehet, a télep egyik sarkába' hord-
ják a ló-, másikba a szarvasmarhatrágyát és 
igy tovább. Ilyen munka ' mellett egyenletes, 
érésről szó sem lehet, mert pl: a ló trágyá-
ban sokkal kevesebb a viz, tehát gyorsabban 
erjedésnek indul, rövidebb idő alatt 'érik meg 
mint a sertéstrágya, amfely az összes trágya-
nemek közt a leghidegebb, legnehezebben erjedő. 
Igy ebből veszteségünk-származik, mert, ha lelé-
pünk lótrágyás része megérett, a-szarvasriíarhá-
trágyás nem, akkor természetesen a trágya ki-
hordását elhalasztjuk addig,: migi emez ié uláöa 
érik; ha ezt az időt bevárjuk, amaz tulérésben 
megy át és az ilyen túlérett trágya értékének 
Vb—-Ve részét elveszíti, .Ezt természetesen 
elkerüljük, ha a trágyát; egymásra rétegezve 
hordjuk és teregetjük, így egyik-a másikát 
érésben ellensúlyozza.> •/."••.'>• v ' • 

Fődolog, hogy a telepbe kívülről eső viz 
ne hatoljon, mert ez a trágyában levő felold-
ható tápanyagot feloldja, ezt kilúgozza s a 

í: trágyát értéktelenné teszi, de meg az örökösen 
vízben-álló-trágya,, miután á ; víz" a levegőt 
közüle teljésén kiszorítja, nem érik. —• Más-
részről; azón kell lennünk', hogy telepünket 
állandóan nedvesen tartsuk, amit némi kis 
fáradsággal könnyen el is érhetünk. Nagyban 
segítségünkre van ennél, ha telepünket az 

; istálló északi vagy nyugati oldalára helyezzük, 
vagy olyan árnyas fák • alá, melyek védelmet 
nyújtanak a száraz déli szelek valamint a nap 
szárító hatása ellen. Mindenesetre fődolog; a 

^telepnek trágyalével való , locsolása, ami, ha 
telepünk a> m. számban levő ábra szerint volt 
csinálva, nehézségekbe sem-ütközik. 

; A trágyaléveli íocsolással nem csak azt 
érjük e'1, hogy trágyánkat állandóan nedvesen 
,tartjuk, de ezzel értékét is nagyban emeljük. 
A trágyalevet, mihelyt kimeríthető mennyiség 

„gyűlj; a,kútba* azonnal a trágyára kell locsolni, 
nedves, esős időben ritkábban, száraz időben 
gyakrabban kell locsolni. 

, Nagyobb,gazdaságok.ezen munkát trágyáié-
fecskendők segítségével végzik, gyorsan megy 
és igen I jói munkát végez. Ilyen fecskendőt ma 
már nagyon sokféle alakban gyártanak: 30 frttól 
150 frtig. ; . ' , ' . 

' Ennyi pénzt kiadni egy kisgazdának ilyen 
; szerszámra soknak látszik ugyan, pedig ha ki-
számítanánk, hogy ez az egyszeri 30—35 írt 
kiadás egy év alatt busásan megtérül a trágya 
értékében, talán több gazda ember portáján 
lehetne látnunk ezt a hasznos gépet. 

Különben igén könnyen és kevés költség-
gel beszerezhetné ezt a majdnem nélkülözhe-
tetlen szerszámot á kisgazda társulás utján, 
hiszen alig van község, már, a hol 8—10 gazda 
ne vetne és csépelne egy közösen vett vető-
gépen, miért ne vehetne ugyanennyi gazda 
olcsó pénzen egy trágyaléfecskendőt is? Ha 
még igy is sajnálná a.ga^daazt a reá eső 
néhány forintot; ugy van még egy egyszerűbb 
módja, veszünk egy közönséges : rocskát vagy 

.vedret s meregetjük a kútból a trágyalepet és 
vele egyenletesen öntözzük a telepet, ez Olcsó 
öntözési, mód, de késedelmes és piszkos. 

Nem ajánlhatom eléggé a fecskendőnek 
fent megemlített módon való beszerzését; 
10—12 gazda'által megvett fecskendőnél 2—3 
frt kiadás jutna egy-egy emberre,- ez a kis 
öss^égecske, niondhatom busás kamattal jutal-
mazná a" gazdát. 

A telep locsolásánál nagy vigyázattal le-
gyünk arra, hogy a felesleges trágyáié,-a (me-

" lyet a trágya felszívni nem. bir, a telep alján 
meg ne álljon, hanem ez a trágyatelepből is-
mét a trágyajékutba szivárogjon vissza! Ha' 
kutunkban annyi trágyáié gyűl össze, hogy 
ezt már a telép öntözésére fél nem használ-
hátjük; ugy igen helyesen cselekszik a gazda, 
ha akár rétre, szántóföldre vagy herésékre ki-
hordja, nem pedig mint sok helyütt látni le-
het, hagyják folyni az utczára az udvaron ke-

' resztül, a hol elsősorban bűzt áraszt, másod-
sorban a gazda maga magát rövidíti meg s 
olyannak tünteti magát fel, hozzáértő . gazda 
szeme előtt mintha, készakarva szórná marok-
kal a garast. 

* Ha telepünkön a trágya 1V»—2 méter 
magasságot . elérté úgy ez befejezhető lesz. 
A télep befejezésénél a trágya felületét" egyen-
letesen eligazítjuk és é felé vagy gipszet vagy 
egy áSó nyóm vastagságú földtakarót húzunk 
ezzel megakadályozzuk a trágya legértékesebb 
részének & légenynek a levegőben való élilla-
nását. 1 '• ' ' ' ' . . ' 

A'z igv befejezett telep, kíhordásig semmi 
más munkát nem kiván mint a szorgalmas 

'• öntözést, de1 ennél vigyázniink ítéli, hogy 
1 mindig- idejében eszközöljük, külömben a túl-
ságos gyakori öntözéssel a trágya érését nagy-
Kan hátráltatjuk. 

• Az így rendszeresen kezelt trágya.3—3 és 
fél hónap alatt megérik, teljeset; elkészül, 

kihordható lesz. Maga a telep formája is meg-
mutatja az érés idejét, elveszti rendes formá-
ját, összeesik lerokkan. Megnézzük a trágya 
közt levő szalma formáját, ha ez villával 
szaggatva könnyen szakad, ugy ez legbiztosabb 
jele az érésnek. 

Legtöbbet érő a trágya az ilyen közép-
érett állapotában mennél érettebben hordjuk 
szántóföldünkre, annál nagyobb a veszteségünk, 
ugy hogy az olyan, helyeken,; ahol szokásban 
van a trágyát évenként csal egyszer, — télen 
, — kihordani, trágyájuk összeérik egész szalon-
nássá lesz, az ilyen trágya pedig határozottan 
fele értékét elveszíti. 

Természetesen szem előtt kell mindig 
tártanunk, hogy szántóföldünket milyen talaj-

. nemek alkotják, ha ez kemény, erős kötöttségű 
hideg agyagtalaj, ugy kevesebb ideig hagyjuk 
trágyánkat a telepen érni, hanem hordjuk ki 
és szántsuk le, itt erjedésével a földet lazítja 
és utat nyit a levegőnek a talajba való be-
hatolásra. 

Homokos talajra miután ez magában véve 
is heves természetű, mindig jól érett trágyát 
hordjunk. 

HALÁSZAT. 
BovatvezetS: landgráf Jánot. 

Vizeink tanulmányozása. 
(Különös tekintettel a Balatonra.) 

II. 
Az elmondottak szerint van parti szintáj, 

fenékszintáj és nyilt tükrü szintáj. 
1. A parti szintáj szervezetei közé, illető-

leg a partlakó szervezetek csoportjába, mind-
azon élőfajok tartoznak, a melyek a tó part-
jának közelében vagy tőle kisebb-nagyobb tá-
volságban á nagysághoz mérten 25 méter mély-
ségig tenyésznek és mivel a tó partja . itt-ott 
majd sziklás, majd homokos vagy iszapos, át-
világított hőmérséklete az évszakok szerint 
változó, nyomása csekély, tömege pedig hul-
lámok és vízáramlások hatása alatt szerfelett 
mozgékony, csupa élettel teljes. 

A növények közül füzfélék, nád, sás és 
káka tenyészik itt sok helyen- egész erdővé 
szaporodva eh A különböző hinárfajok hosszú 
hajlékony szára és dus, levélzete a viz fel-
szí néigemelke dő festői bozótokká nöl, á melyek-
hez sorakoznak a Charaféléknek a halaktól 
átjárhatlan erdei. A viz fenekén kiálló köveket 
és fákat, a melyek a moszatok selymes, zöld 
és tömött szőnyegei takarják. Ezekhez sora-
koznak az alsóbb pendü szabadon uszó algák, 
a Diatomáceák, Desmidiaceák, Palmelláceák 
stb. fajai, melyek az alámerült tárgyak felszínét 
leggyakrabban! barnás bevonat alakjában lepik 
él, mások pedig mmt a Protoderma és Conferva-

' fajok a viz fölszinét színezik meg. 
2. .A fenékszintáj, illetőleg a tó fenékén 

tenyésző mikroszkópos flóra a parti szintájjal 
szemben sokkal ^szegényebb . s ott csupán a 
szabadon uszó legalsóbb rendű algáknak, a 
Palmellaeeaknak," Diatómaceaknák. Oscillariák-
nak találjuk, meg néhány válfaját, a melyek 
az iszap fölszinén sárgásbarna vékony szőnyeggé 
egyesültén tengetik .életüket;, dé már a 100 
méteren alul ezek ,sem hatolnak mélyebbre. 

3. A riyüitülcri 'szintáj, illetőleg a nyílt 
tükrön' tenyésző mikroszkópos flóra, tenyész-
területe á partig szintáj végső határától köze-
péig, föls'zinétőffenekéig terjed. 

Minthogy ezen egész, vízterületen nincs 
egyetlen óly szilárd pont, mely az ott tenyésző 
szervezetnek nyugvópontul szolgálhatna, vala-
mennyien úszók, vagy lebegők s á mikroszkó-
pos flórát parányi zöld Algák, és Diatomeák 
képviselik. • .'. 

A vizben élő állatok életénele sarkpontja 
a növényvilág; tehát a növényeknek (a mikrosz-
kópos flórának) korábban kellett meglennie a 
vízben, mint az ott tenyésző állatoknak. 
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A legegyszerűbb növényi szervezet a 
moszat vagy alga, mert ez képezi a legalsóbb 
rendű állatok táplálékát. A legalsóbbrendü 
moszat csak egyetlenegy sejtből áll; a maga-
sabb rendűek egymáshoz lánczszemszerüen 
sorakoznak, egyszerű vagy ágas fonalakká 
egyesülnek, sőt egyrétegű telepet vagy bonyo-
lódottabb alakzatokat képezhetnek. 

A moszatolt képezik a valódi vizi szerve-
zetet, melyeket összes életföltételeik a vizre utal-
nak s csak kevés közöttük a nedves levegőben, 
nyirkos sziklákon, mohák között élő és még 
kevesebb a valódi szárazföldet- lakó. Ha vala-
hol egy kis viz összegyűl, a moszatok mind-
járt ott vannak; de tenyészetük a természeti 
körülményekhez képest s az évszakok szerint 
változó, hogy egy és ugyanazon termőhelyen, 
csaknem havonként más-más fajszakot ta-
lálunk. 

A zöld fonalas moszatok és a Diatoma-
eeák (az aranybarna hab) csak az egészen 
tiszta és friss vizben tenyésznek. A kékeszöld 
Oscillariák ellenben poshadó és korhadó szer-
ves anyagokkal telt vizben érzik magukat ott-
honosan. 

Dr. Daday Jenő emiitett müvében a 
vizek mikroszkópos flóráját a következő két 
főcsoportba tartozó kilencz rendbe sorozza : 

I. csoportba tartoznak azok, a melyek-
nél a sejttartalom részben vagy egészben zöld-
szinü levélzölddel festett; ide tartoznak : 

1. a Gharaceae, mely soksejtű, örvösen 
ágas, sejtjei több mm. hosszúak. A tavak ál-
landó és jellemző lakói. 

2. A Siphophyceae egyetlen egy, de több 
miliméter hosszú vagy körzetű sejtből áll. Ta-
vainkon csak néhány válfaja található. 

3. A mikroszkópi kicsinységü, Confervoideae 
ágazatlan, vagy ágas sejtrostokat alkotó, fonál-
forma, bozontos, vagy ritkán bőrnemü külső-
vel bíró moszatok. Tavakban leggyakoribbak a 
Cladophora-fajok, melyek közül a Cladophora 
fracta kiszáradásakor az úgynevezett „meteor-
papir"-t alkotja. 

4. A mikroszkópi kicsinységü Protocoecoideae 
egy- vagy többsejtű nem fonálforma mosza-
tok. E rendbe három család különböztettetik meg, 
nevezetesen : a) Palmellaeeak, b) Protoeoccaceak 
és c) Volvocineák. 

5. A mikroszkópi kicsinységü Conjugatae. 
Egész életükön át magányos sejteknek marad-
nak, vagy kis fonalakat alkotnak. E moszat-
rend két családra oszlik u. m. a) Desmidiaceák, 
melyek a világosság hatása alatt csekély fokú 
mozgást is végeznek, b) Zygnemaceák. 

II. csoportba azok tartoznak, melyek-
nél a sejttartalom nem tiszta zöld, hanem 
kékeszöld, piros, barna, vagy más szinü. 
Ezen csoportba tartoznak: 

6. A Bacillareaceák rendje. Egysejtű, 
vagy egyszerű sejtrostos moszatok, sejtrostjuk 
megkovásodott, festékjük barna. A Bacillare-
aceák rendje képezi a tavakat népesítő mosza-
tok legváltozatosabb és leggazdagabb rendjét. 

7. A Phaeophyceaeák rendje. A sejtburok 
hajlékony, kovátlan, a sejttartalcm barna, a 
szaporodás rajzó csirákkal történik. E rend 
fajai legnagyobb részükben tengeriek. Tavak-
ban még ez ideig egy fajtáját sem találták. 

8. A Florideae rendje. A sejtburok haj-
lékony, kovátlan, a sejttartalom kékeszöld, 
piros, ibolya, igen ritkán barnás szinü. Bonyo-
lódott szervezetű moszat, nemzéssel való sza-
porodással, majdnem kivétel nélkül tengeriek, 
tavainkban csak a Batrachos permusu nemnek 
a fajai tenyésznek. 

9. A Schizophyceae rendje. A sejtburok 
hajlékony, kovátlan, a sejttartalom kékeszöld, 
piros, ibolya, igen ritkán barnás szinü. Egy-
sejtű, egyszerű, vagy ágas séjtrostokból álló 
moszat nemzés nélküli szaporodással. E rend-
nek tavainkban csak a Vancherria-nemből van 
néhány képviselője. Krenedits Ferencz. 

LEVÉLSZEKRÉNY 

Kérdés. 
295. kérdés. Szíveskedjék b. lapjában 

tudatni, hogy á felsőbb gazdasági tanintézet-
ből nyert végbizonyitványnyal mennyi idő alatt 
lehetne szorgalommal elvégezni a budapesti 
állatorvosi akadémiát ? • 

Én ugy vagyok értesítve, hogy a végzett 
gazdászok előnyben részesülnek s hogy lete-
hetik a vizsgákat 2Vs .év alatt. 

Gáva-tanya. B. A. 

Felelet. 
Yégzett gazdák az állatorvosi főisko-

lán. (Felélet a 295. sz. kérdésre) Az állatorvosi 
főiskola uj szervezeti szabályzata értelmében 
olyanok, akik valamely felsőbb gazdasági tan-
intézetet végeztek és gimnáziumi vagy reál-
iskolai érettségi bizonyítvány birtokában van-
nak, az állatorvosi tanfolyamot rövidebb idő 
alatt és pedig a földm. miniszternek folyó évi 
rendelete szerint nyolcz helyett hat félév 
alatt végezhetik. Az 1899/900. és az 1900/01-iki 
két átmeneti tanévben azonban valamely fel-
sőbb gazdasági tanintézet végbizonyítványa, 
illetőleg a gazdasági oklevél magában is jogo-
sít az emiitett kedvezményre. 

Ingyenes fajbaromfi beszerzése. (Felelet 
a 293. számú kérdésre) A földmivelésügyi 
kormány az előző évek tapasztalatai folytán a 
baromfiköztenyésztés fejlesztésére alkalmazott 
azon rendszert, hogy egyeseknek fajbaromfitör-
zseket ingyen adatott ki, s az illetők egy év múlva 
ugyanannyi fajbaromfit voltak meghatározott 
helyre szállítani kötelesek, teljesen megszüntette. 
S ezen intézkedés igen helyes volt, mert aki 
ezen rendszer következményeit megfigyelte, 
azonnal átlátta, hogy kár minden krajczárért, 
mit ily czélra az állam fordit. 

Hogy ezt megvilágítsam, példával élek. 
Fekete Ferencz valamely újságban azt olvasta, 
hogy az állam a folyamodóknak ingyen, ugyan-
annyi fajbáromfinak egy év multával való 
visszaadás kötelezettsége mellett fajbaromfi-
törzseket ad. Fekejte Ferencz folyamodott, s 
daczára annak, hogy ezelőtt sohasem hallott 
fajbarörofiról, azokat, sem azok tenyésztését 
nem ismerte, rendeletre Kis Józseftől kapott 
egy törzs plimut- tyúkot. Kis József azonban 
egy év előtt szintén Nagy Jánostól ily uton 
jutott plimuthoz, de a mit Nagy Jánostól 
kapott, már az nem volt tiszta plimut, mert 
Nagy János 2—3 évi fajbaromfitenyésztés 
alatt kiismerte annak jövedelmezőségét, s a 
minisztériumtól első kézből kapta a telivér-
törzset, de vissza már csak a legsilányabbját, 
holmi keresztezett példányokat szándékozott 
adni s midőn Kis Józsefnek ilyet küldenie 
kellett hát bizony alig volt az a törzs-plimut 
keresztezés. Kis József azonban, mivel soha 
ezelőtt fajbaromfit nem látott, plimutoknak 
ismerte el a jövevényeket, s felcsapott faj-
baromfitenyésztőnek s még abban az évben 
h fölös 1 számú az államtól kapott fajplimut 
törzsek utáni tojásokat darabonkint 25—30 
kr jávai vesztegette a nemes sport fellendítése 
érdekében. Akadt természetesen elég laikus 
(miként ma is akad elég) aki ezen hangzatos 
hirdetésre vásárolt tojást, de megjárta, mert 
ezen tojásokból már nem is plimut keresztezés, 
de gyakran közönséges paraszt csirke kelt, 
mivel Kis József udvarán a 3 plimuton kívül 
volt még vagy 20 drb paraszt tyúk is, s 
emberi dolog tévedni hát 1—2 paraszt tyúk-
tojás mindig közéje keveredett, a fajtojások-
nak. Ily módon terjed tehát a fajbaromfi-
tenyésztés. Jött azután az idő, midőn Kis 
Józsefnek a kapott törzs helyett egy uj törzset 
kellett Fekete Ferencznek küldenie, amelyet 
Fekete Ferencz a kapott értesítésre sürge-
tett is nála. Fogta tehát magát Kis József 
és küldött mint okos ember 3 drb leghitványab 

tyúkot Fekete Ferencznek, de azt irta neki, 
hogy ezek telivér plimut-tenyésztésének leg-
szebb példányai. 

Fekete Ferencz a jövevényeket meglátva, 
nagyot nézett, de hát elhitte, mert irva volt : 
— s ő maga különbet sohasem látott, — hogy 
ezek plimutok, s Isten szent nevével hozzá-
fogott tenyésztésükhöz. Hogy mily eredmény-
nyel járt ezek tenyésztése, azt mindenki 
gondolhatja ! 

A vége ezen sajnálatos dolognak ter-
mészetesen nem lehetett más, minthogy ezek 
a visszaélések kiderültek s az állam a régi ki-
osztási rendszert teljesen beszüntette s e he-
lyett uj és végeredményében czélhoz vezető 
intézkedést léptetett életbe a baromfi-közte-
nyésztés nemesitése és fejlesztése érdekében. 

Ez pedig a következő: 1. Magántenyésztők 
fajbaromfitörzseket sem ingyen, sem cserébe, 
sem kölcsön nem kaphatnak. 

2. Magántenyésztőktől az állam minden 
év végén a hímnemű fajbaromfiakat megvásá- ; 
rolja. 3. A magántenyésztőktől összevásárolt 
hímnemű fajbaromfiakat — valamint az állami 
baromfitenyésztő telepeken tenyésztett hímnemű 
fajbaromfiakat az, állam oly községek lakosainak , 
közönséges himnemü baromfiakért adja cserébe, 
mely községek lakosai ezen kedvezményért i 
valamennyien egyszere folyamodnak. 

Ennek czélja az, hogy ily községekben 
azután más kakas, más gunár ne legyen tenyész-
tésre, csakis fajbaromfiak him állatai használ-
tasanak. 4. A cserélés teljesen díjmentes, az 
illetőket semmi költség nem terheli. A faj-
kakasok és gunarak oda szállítása, és a be-
cserélt himnemü paraszt baromfi elszállítása, 
az állam által eszközöltetik. 5. Az állami m. 
kir. baromfitenyésztő telepeken előállított faj-
tojásokból, a fölös számúak az illető telep 
környéken lakó kisgazdák közt cserébe osztat-
nak ki ugyanannyi közönséges tojásért. 

Ezen nagyszabású intézkedések 1898 év 
tavaszán léptek életbe s mai napig az állam 
5000 drb himnemü s 20,000 drb fajtojást adott 
ki ily uton cserébe a kisgazdáknak. 

Ezen rövid idő alatt elért eredményből 
következtethető mily mérvet fog ezen intézkedés 
jövőben ölteni s ez által baromfiköztenyészté-
sünk egységes és egészséges irányban teréltetni. 

A borértékesitési ankét. 
Darányi földmivelésügyi miniszter nagy-

fontosságú ankétet tartott junius hó 2-án és 
3-án a borértékesítés ügyében. A kormány és 
magánosok az elpusztult szőlők felújítása ér- 1 

dekében óriási áldozatokat hoztak, amelynek 
gyümölcse a szőlősgazdák javára csak akkor 
lesz értékesíthető, ha a szőlőnek friss állapot-
ban és boralakban való értékesítése kellőkép-
pen szerveztetik. Mert ha a magyar bor érté-
kesítése pusztán azoknak a nagy borkereskedő 
czégeknek kezében marad letéve, akik — 
mint a legutóbbi mult eseményei igazolták, 
a borpancsolást, sőt hamisítását valóban nagy 
arányokban űzve, éppen a természetes borok • 
hitelét és kelendőségét rontották le, — vég-
telen kárral járna nemcsak a szőlősgazdákra, 
hanem illuzóriussá tenné mindazt az állami 
áldozatot, amelyet ezen fontos termelési ág 
érdekében a törvényhozás eddig is meghozott 
és még ezután meghozni kénytelen lesz. Ezért 
az összes szőlőtermelők hálával és elismerés-
sel fogadhatják a földmivelésügyi miniszter 
kezdeményezését, melyet a magyar borok 
értékesítésének szervezése tekintetében az 
ország különböző vidékeinek szakértőit meg-
hallgatva, megindított. 

A termelők ezen elismerése egyúttal to-
vábbi támaszpontot képezhet a miniszternek 
arra nézve, hogy a megkezdett helyes uton 
törhetetlenül haladhasson, mely munkájában á 
szőlőtermelő gazdaközönségben leghívebb mun-
kásait fogja feltalálni. 
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A nagyszabású értekezlet két napra ter-
jedt. Mindkét nap maga Darányi Ignácz föld-
mivelésügyi miniszter elnökölt s csak midőn 
halaszthatatlan teendői "az ülésteremből elszól-
litották, vezette az értekezlet tárgyalásait ne-, 
meskéri Kiss Pál államtitkár. Előadó dr. 
Lónyay Ferencz miniszteri osztálytanácsos, 
jegyzők pedig Radissich István min. fogalmazó 
és Rácz Sándor szőlőszeti és borászati fel-
ügyelők voltak. 

Az értekezleten jelen voltak : 
Gróf Andrássy Sándor, ' Baross Károly, 

Barta Ödön,, Bernát István, Bogyay Máté, Bedö 
Albert, Bernáth Béla, Czeiner Nándor, Deininger 
Imre, Dobokay Lajos, Erreth János, Engelbrecht 
Károly, Enyedy Lukács, báró Feilitsch Arthur, 
Forster Géza, Qályóezy Károly, Görgey Gyula, 
Hieronymi Károly. Hajós József, Haller József, 
Hammersberg Jenő, br. Jósika Gábor, Koppély 
Géza, dr. Kiss János, gr. Károlyi Sándor, Kiss 
Pál államtitkár, Kosinczky Viktor, Ludvigh 
János, Lindmayer Ferencz, MiJclós Ödön, Molnár 
István, Markosy Béla, gr. Majláth Józseí'Mórágyi 
István, Mayer Henrik, Óváry Ferencz, Ottlik 
Iván, Pariagi Ferencz, Pósch Gyula, Rubinéi 
Gyula, Szily Pongrácz, Szalay Imre, Szinay 
Gyula, Seidl József, Szabó Sándor, Szántó 
Menyhért, Tisza László, Vásárhelyi Béla, Zeyk 
Gábor. 

A miniszter megnyitó beszéde. 
Darányi Ignácz földmivelésügyi minisz-

ter az értekezlet megnyitó beszédjében az 
értekezleti tagok üdvözlése után arra utal, 
hogy habár az elpusztult szőlők felújítása or-
szágszerte szépen halad, a hazai szőlőmivelés 
mégis nehéz viszonyokkal küzd s hogy a szőlő 
rekonstrukczióba helyezett tőke és munka meg-
hozza gyümölcsét, gondolkodni kell arról, hogy 
boraink okszerűen kezeltessenek és megfelelően 
értékesíthetők legyenek. 

Ez kívánatossá teszi a bortermelők tár-
sulását s mai szakértekezletet a miniszter az 
ezen czél elérésére alkalmas módozatok meg-
beszélése végett hivta egybe. 

Megemliti, hogy a jelzett czélból egy 
pályázatot irt ki, a pinczeszövetkezetek elő-
nyeit s az azok megalakításánál követendő el-
járást népies nyelven ismertető munka szer-
kesztésére. 

Egyik szakközegét külföldre (Németor-
szágba, Ausztriába, Francziaországba) küldte 
ki az ottani pinczeegyletek és szövetkezetek 
tanulmányozása végett s az illetőnek jelentését, 
mely az emiitett államokban fennálló pincze-
egyletek szervezetét és működését ismerteti, 
kinyomatta és az értekezlet tagjainak előzetes 
tájékozásul megküldette. 

Érintkezésbe lépett a miniszter az orszá-
szágos központi hitelszövetkezettel a pincze-
szövetkezeteknek az országos központi hitel-
ozövetkezet keretébe való bevonása iránt. 

Gondoskodni fog megfelelő alapszabály-
minta kidolgozásáról s a közönségnek e rész-
ben való tájékoztatásáról. Az okszerű borke-
zelés terjesztése érdekében, egy népies szak-
munkát szándékozik kiadatni. 

Az országos központi mintapinczét a 
miniszter újjászervezve, fentartandónak véli arra 
a czélra, hogy a borkivitel révén a magyar 
borok jó hírnevét a külföldön visszaállítsa. 

Gondoskodni kiván az okszerű borkeze-
lés terjesztéséről tanfolyamok utján és szakértő 
pinczemesterek kiképzéséről. 

Tévesnek jelzi azt a felfogást, mintha a 
pinczeszövetkezetek létesítésének előmozdítása 
— a mire különben a földmivelésügyi minisz-
tert az 1896. V. t.-cz. utasítja — ellentétben 
állana a reális borkereskedés érdekeivel, sőt 
ellenkezőleg, a borkereskedésre csak előnyös 
lehet, ha a pinczeszövetkezeteknél okszerűen 
kezelt nagyobb egyöntetű borkészletek fognak 
rendelkezésre állani. 

Az értekezlet tárgya. 
Ezután dr. Lónyay Ferencz az értekezlet 

anyagát a következő kérdőpontokban terjesz-
tette elő: 

A nehéz viszonyokkal küzdő hazai 
szőlőmivelés jövedelmezőségének biztosítása 
és fokozása végett gondoskodni szükséges a 
borok okszerű kezeléséről és előnyös értéke-
sítéséről s e czélból egyenlő minőségű nagyobb 
borkészletek előállításáról. Ez a bortermelők 
egyesülését tevén kívánatossá, az e tárgyban 
1899. évi junius hó 2-án egybehívott szak-
értekezlet feladatát fogja képezni annak a 
megvitatása, hogy a termelőknek a jelzett 
czélból leendő egyesülése milyen alapon és 
minő feltételek mellett lenne legczélszerübb 
szervezhető. 

E czélból az alábbi kérdőpontok terjesz-
tetnek a szakértekezlet elé: 

I. A vidéki pinezeegyleteket illetőleg. 

1. Helyesnek és czélszerünek tartaná-e az 
értekezlet, hogy a bortermelőknek a jelzett czél-
ból leendő egyesülése szövetkezeti alapra fektet-
tessék, vagy esetleg minő más alapon vélné a 
kérdést megoldandónak ? 

2. Kívánatosnak tarlja-e az értekezlet, 
hogy a pinczeszövetkezetek az Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezettel kapcsolatban alakít-
tassanak meg? 

3. Kisebb körre (egy községre vagy csak 
a szomszédos községekre) vagy pedig nagyobb 
körre (például egy vármegyére vagy egy bor-
vidékre) kiterjedő szövetkezetek alakítását tar-
taná-e az értekezlet kívánatosabbnak? 

4. Gzélszerü-e ős kivánatos-e, hogy a kis 
és a nagytermelők egy közös szövetkezetet 
alakítsanak, vagy esetleg helyesebb lenne-e a 
kistermelőknek is, meg a nagytermelőknek is,-
külön külön szövetkezetet alakitaniok? 

5. Az egyes tagok által jegyzendő üz'et-
részek száma a szőlőterület arányában vagy 
esetleg minő más alapon lenne megállapí-
tandó ? 

6. Egy-egy üzletrész mily összegben volna 
megállapítandó s mikor és hogyan lenne be-
fizetendő ? 

7. A szövetkezet a tagoktól magát a sző-
lőt vegye-e át s azt a szövetkezet maga dol-
gozza-e fel borrá, vagy az egyes tagok által le-
szüretelt mustot, illetőleg a kész bort is be-
fogadja-e ? 

8. Kívánatos és czélszerü lenne-e, hogy 
a tagok borai lehetőleg közös szövetkezeti pin-
czében kezeltessenek, másrészt megengedhető 
lenne-e, hogy az egyes tagok vagy a tagok 
egy része saját pinczéjében maga kezelje a 
borát ? 

9. A tagok összes szőlő, illetve bortermésük 
beszolgáltatására köteleztessenek-e, vagy általá-
ban minő rendelkezés tétessék az alapszabá-
lyokban arra nézve, hogy az egyes tagok meny-
nyit tartoznak beszolgáltatni terméseikből ? 

Viszont köteles-e a szövetkezet a tagok 
összes szőlő- illetőleg bortermelését befo-
gadni? 

10. Szükséges, illetőleg kívánatos lenne-e 
bizonyos korlátozást tenni az egy szövetke-
zetbe tartozó terület kiterjedésére vagy a ta-
gok számára nézve ? 

11. Minő feladatokra vállalkozzék a szö-
veLkezet a borok szakszerű kezelésén és érté-
kesítésén kívül s egyszerre vagy minő sorrend 
szerint valósítsa meg azokat ? 

12. Minő intézkedések tétessenek a borok 
értékesítésére ? 

13. Nem volna-e eltiltandó, hogy a pincze 
szövetkezetek, a tagok saját termésű összesí-
tett törkölyéből törkölybort készítsenek s azt 
forgalomba hozzák ? Esetleg hogyan értékesít-
hetnék más módon a törkölyt? 

II. A mintapinczét illetőleg. 

14. Helyesnek tartja-e az értekezlet a 
mintapincze újjászervezését s minő feladatok 
tűzessenek ki a mintapincze czéljául. 

15. Czélszerünek tartja-e az értekezle t 
hogy a mintapincze kezelése végett egy megfe-
lelő alaptőkével rendelkező szövetkezet lé-
tesitessék s mily alaptőkével alakitassék 
az meg? 

16. A szövetkezeti tagság minő feltételek-
hez köttessék ? 

17. Egy üzletrész mily összegben álla-
píttassák meg; egy tag hány üzletrész váltá-
sára köteleztessék s minő felelősség kívántas-
sák meg a tagoktól? 

18. Minő borok vétessenek, fel a minta-
pinczébe (csak finomabb vagy asztali bo-
rok is)? 

19. A mintapinczébe beküldött borok csak 
bizományban tartassanak-e ott az illető tulaj-
donosok rendelkezésére, vagy pedig azok a szö-
vetkezetnek mint ilyennek, tulajdonát ^ képez-
zék-e,; mely esetben a termelőnek csak a 
beküldött bor értékének megfelelő pénzbeli 
követelése lenne a szövetkezet ellenében. 

20. A szövetkezet csak saját neve alatt 
(a termelő megnevezése nélkül) vagy esetleg 
a termelő neve alatt hozza-e forgalomba a 
borokat? 

21. Csak palaczkban vagy hordóbán is 
hozassanak a borok forgalomba? 

22. A mintapincze borainak forgalomba 
hozatala mi módon történjék (házilag vagy 
vállalkozók utján)? Aukcziók, borárverések 
kivánatosak-e ? 

23. Minő intézkedések tétessenek a ma-
gyar boroknak külföldön való ismertetésére és 
a bor-kivitel előmozdítására? 

24. Kapcsolatba hozassék-e a mintapincze, 
illetőleg az azt kezelő szövetkezet a vidéki 
pinczeszövetkezetekkel, s ha igén, mi módon ? 

írásbeli vélemények. 
Az értekezlet elé többen irásbelileg ter-

jesztették elő véleményüket. 
Igy az „ Országos Magyar Gazdasági Egye-

sületaz ,Erdélyi pinczeegylet", báró Zeyk 
József és gróf Zselénszki Bóbert. 

Az .Országos Magyar Gazdasági Egyesület" 
memorandumát, mely az OMGE. szőlőszeti és 
borászati szakosztályának f. évi árilis hó 
21-én tartott ülésében állapíttatott meg, mely 
a „Köztelek' 34. számában részletesen kö-
zölve volt, a miniszter sokszorosította és szét 
osztatta az értekezlet tagjai között. 

A tárgyalás. 
Az általános vitában elsőnek szólott 

Ágoston József, ki ismerteti az Országos 
központi mintapincze múltját, eredményeit és 
a jövőben is fentartását óhajtja. 

Gróf Keglevich István a kisgazdákra he-
lyezi a fősúlyt. Nagyban egalizált borokat elő-
állítani csak a szövetkezeti szervezet utján le-
het. Fajborok, specziálitások értékesítésére jó 
lehet a mintapincze, de kár ezt fejleszteni a 
kistermelők rovására. 

Gróf Károlyi Sáncor szerint a borexport 
kérdése csak mellékes kérdés, legfőbb törek-
vésünk legyen a hazai fogyasztást biztosítani 
a hazai termelésnek. Ezt csak szövetkezeti 
uton érhetjük el, amelyek prosperálása közvet-
lenül elő fogja mozdítani a szőlőtermelés ter-
jeszkedését is. A szövetkezetekre sablonokat 
csinálni nem lehet. Lesznek, amelyek szőlőt 
vesznek át, amelyek mustot, amelyek kezel-
nek bort és amelyek nem kezelnek bort. Ez 
a hqlyi viszonyoktól és a szövetkezetek 
fejlődésétől függ. A kis szövetkezetek eleinte 
jól fogják értékesíteni boraikat, később ha 
több boruk lesz kevésbé jól és ekkor fog-
nak nyerni fontosságukban a szövetkezeti köz-
pontok. 

Tisza László a mintapinczét a szövetke-
zetektől elkülönített intézménynek óhajtaná. 

Miklós Ödön szerint a mintapincze fen-
tartandó és nagyobb eszközökkel látandó el. 

Koppély Géza súlyt helyez a mintapincze 
fentartására, ez őrizte meg eddig is fajboraink 
jellegét. 
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Bernát Béla a kis parasztra helyezi a fősúlyt. 
Ez a nemzet dereka ; ma nyomják borárait, 
gondoskodni kell, hogy a termelés neki is 
annyi hasznot hajtson, mint a nagytermelőnek. 
Ezt csak szövetkezeti uton érjük el. A szövet-
kezetnek egy központ is kell, ebbe kell beol-
vasztani a mintapinczét is. 

Forster Géza: A borértékesítés főczélja 
egyöntetű nagy tömegű bor ellőállitása. Elő-
hozza, hogy a M. Á. V. fogyasztási szövetkezete, 
mely eddig borait Engelék-tői vette, keresett 
5000 hl. egyöntetű bort direkt a termelőknél 
és nem bírt kapni. Végre Moóron szereztek 
2009 hit., ahol a termelők öntudatlanul is 
szövetkezetszerüen dolgoznak, mind egyöntetű 
bort állítanak elő. 

Ezt az egéfez országban csak szövetkezeti 
uton érhetjük el, amiért a szövetkezeteknek 
egy központot is kell alakítani. De nem szabad két 
központi intézményt fentartani. A „Mintapincze" 
olvadjon bele az uj központi szövetkezetbe, 
ugy amint az 0. M. G. E. memoranduma java-
solja. 

Br. Jósika Gábor szerint is kell központ, 
mely a kis szövetkezetek borait átveszi, de az 
kereskedelmi alapon legyen szervezve és erre 
nem elég a mai mintapincze. 

Baross Károly: Ha az értekezlet magáévá 
tette mint alapot, a kisszövetkezetek létesítését, 
akkor akarni kell a központot is, még pedig 
azelőtt, mielőtt a kisszövetkezetek alakulnak. 
Meddő vita a mintapinczével ennyit foglalkozni. 
A mintapincze ma sem egyéb, mint egy gazda-
szövetkezet külön specziális osztálya, mely a 
fajborok specziális értékesítésére hivatott, a gazda 
ma is a „Magyar bortermelők országos szövet-
kezete", ezt át kell alakítani ugy, hogy az uj 
organizmusnak méltó központja lehessen és az 
fenn is tarthatja a mintapinczét, meg nem is, 
a mint a miniszter és a szövetkezet igazgató-
sága jónak látja. Az átlalakulás az OMGE. 
memoranduma szerint kell, hogy történjék. 

Szinay Gyula kérdést intézett a minisz-
terhez arra nézve, hogy pinczeszövetkezetek 
alakulásának előmozdítására csak a filloxera 
által elpusztított, illetőleg a megújított szőlők 
vidékein vagy más (t. i. a homoki) vidékeken 
is lehet számítani. 

Erre a miniszter az értekezlet általános 
élér *- helyeslése mellett azt a kijelentést tette, 
hogy a pinczeszövetkezetek létesítését általá-
ban országszerte, mindenütt, tehát a homoki 
szőlővidékeken is kívánatosnak és előmozditandó-
nak tartja. Az állam által a szövetkezeteknek 
nyújtandó támogatás azonban a síkvidékeken 
alakuló szövetkezeteknél helyesen inkább csak 
közvetett támogatásból t. i. az országos köz-
ponti hitelszövetkezet utján adandó hitel szol-
gáltatásából állhat, mig a filloxera által súj-
tott vidékeken a megújított szőlők terméseire 
nézve alakuló szövetkezetek közvetlen támoga-
tására a szőlőfelujitásról szóló 1896. V. tör-
vényczikk módot nyújt, sőt ezt a földmivelés-
ügyi miniszternek kifejezetten feladatává is 
tette. 

Ezután az értekezlet a részletes tárgya-
lásra tért át, melynek folyamán a földmivelés-
ügyi miniszter által az értekezlet elé terjesz-
tett kérdőpontok alapján beható, szakszerű vita 
fejlődött ki. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület-
nek a földmivelésügyi miniszterhez írásban be-
nyújtott javaslatait az illető kérdőpontoknál 
Lónyay Ferencz miniszteri osztálytanácsos, 
mint előadó ismertette. 

Seidl Ambrus, az országos központi hitel-
szövetkezet igazgatója kijelenti, hogy az orszá-
gos központi hitelszövetkezet részéről nincs 
elvi akadály az ellen, hogy tagjai sorába a 
pinczeszövetkezetek befogadtassanak, feltéve, 
hogy azok az 1898. XXIII. t.-cz. értelmében 
alakulnak meg s az országos központi hitel-
szövetkezet az anyagi ereje által szabott kor-
látok határáig — készséggel hajlandó a pincze-
szövetkezetek részére hitelt nyújtani. 

A vitában résztvettek még: Hammersberg 
Jenő, Szalay Imre, Ágoston József, gróf Keglevich 
István, báró Jósika Gábor, Hertelendy Ferencz, 
Tisza László, Kosinszky Viktor, Koppély 
Géza, báró Feilitsch Arthur, Czeiner Nándor, 
Bernát István, Bernáth Béla, Baross Károly, 
Forster Géza, Szinay Gyula, Molnár István és 
Szabó Sámuel. 

A tárgyalás eredméuye. 
A felszólalók annak az óhajtásuknak 

adtak kifejezést, hogy a bortermelők társulása 
községenként vagy borvidékenként szövetkezeti 
alapra fektettessék s hogy a községi pinczer 
szövetkezetek az 1898: XXIII. t.-cz. alapján az 
országos központi hitelszövetkezettel kapcsolat-
ban alakíttassanak meg. 

Az értekezleti tagok többsége a helyi 
viszonyok szerint tartja eldönthetőnek, vájjon 
a kis és nagy-bortermelők egy közös szövet-
kezetet vagy esetleg külön-külön szövetkezetet 
alakítsanak. 

Az egyes tagok által jegyzendő üzletrészek 
számát az értekezlet a szőlőterület arányában 
taitja legczélszerübben megállapitandónak. 

Az értekezlet leghelyesebbnek tartaná, 
hogy a szövetkezet a tagoktól magát a szőlőt 
vegye át s azt a szövetkezet maga dolgozza fel 
borrá: nem volna azonban kizárandó, hogy a 
szövetkezet a megszabandó feltételek mellett az 
egyes tagok állal szűrt mustot, illetőleg a kész 
bort is befogadhassa. 

Kívánatosnak vélné az értekezlet, hogy a 
tagok borai lehetőleg közös szövetkezeti pin-
czében kezeltessenek, kellő garanczia mellett ; 
azonban bizonyos körülmények közt megenged-
hetőnek tarlaná azt is, hogy az egyes tagok, 
vagy a tagok egyrésze saját pinczéjében maga 
kezelje a borát. 

Az értekezlet több tagja a borok szak-
szeiü kezelésén kivül kiterjesztendőnek tartja a 
szövetkezet működését a tagok szőlőmivelési 
szükségleteinek közös beszerzésére is, de 
ellenzi, hogy a pinczeszövetkezetek a tagok 
saját termésű ö-szesitett törkölyéből törkölybort 
készítsenek s azt forgalomba hozzák. 

A mintapincze újjászervezésének kérdé-
séhez az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, 
továbbá a megjelenésben akadályozott gróf 
Zselénski Róbert és báró Zeyk József vonat-
kozó írásbeli javaslatai felolvasása után 
hozzászólottak Szalay Imre, Baross Károly, 
Ágoston József, gróf Keglevich István, Ham-
mersberg Jenő, Koppély Géza, Szabó Sámuel, 
Parlagi Ferencz és Tisza László. 

A felszólalók — egynek kivételével 
mindannyian szükségesnek tartják a a minta-
pincze fentartását, esetleg átalakítását és fej-
lesztését, ugy azonban, hogy a mintapinczébe 
csak a finomabb pecsenyeborok vétessenek fel 
s a működés főként a külföldi piaczok vissza-
hódítására s a borkivitel előmozdítására irá-
nyuljon. A mintapincze képezzen ki ügyes 
szakértő pinczemestereket és pinczemunkáso-
kat s terjeszsze az okszerű borkezelést. 

Az értekezlet berekesztése. 
Hertelendy Ferencz az összes értekezleti 

tagok zajos helyeslése közt meleg szavakban 
mondott köszönetet Darányi Ignácz földmi-
velésügyi miniszternek a borértékesítés kérdé-
sének lelkes felkarolásaért, valamint általában 
a hazai bortermelés érdekében kifejtett buzgó 
tevékenységért és máris nagy eredményeket 
felmutató közhasznú működéséért. 

Végül a miniszter köszönte meg az ér-
tekezleti tagoknak szives megjelenésüket, véle-
ménynyilvánításukat s a tárgyalt fontos kérdé-
sek iránt tanúsított meleg érdeklődésüket, mely 
jele annak, hogy mennyire átérzik az ügy 
nagy horderejét, kéri egyszersmind az értekez-
leti tagokat, hogy legyenek az ügynek a vidé-
ken is lelkes apostolai s igyekezzenek a ter-
melőket a szövetkezeti eszmének megnyerni. 

Reméli, hogy fognak akadni lelkes férfiak, 
akik magukat ezen ügynek szentelik, ezzel ne-

mes és hazafias dolgot végeznek s akkor az 
eredmény nem fog elmaradni. 

Ezzel a nagyfontosságú értekezlet a föld-
mivelésügyi miniszter éljenzése mellett osz-
lott szét. 

V E G Y E S E K . 
Mai száninnk tartalma: Oldal. 

Az OMGE közleményei 895 
Veszteséggel jár-e a jégüzlet ? R. Gy. 895 
A. borértékesitési ankét 899 

Állattenyésztés. 
Nyári zöldtakarmányozás. Lintner Sándor. 897 

Trágyázás. 
A kisgazda trágyatelepe és trágyakezelése. Irta : 

Bárány Imre. ... —— — ... 898 
Halászat. 

Vizeink tanulmányozása. Krenedits Ferencí — 898 
kevélgzekreii;.... .. ... 899 
Vagyese*. ... 901 
Kereskedelem, tőzsde. 093—904 

Megbízatások. A földmivelésügyi m. kir. 
miniszter Zilahy Gyula görbedi lakost Bihar 
vármegye tenkei járására, Qibiszer Nándor 
kukméri lakost és SmetenJca Ferencz szt.-eleki 
lakost Vas vármegye német-ujvári járására, 
Dévay József rahói lakost Máramaros vár-
megye tiszavölgyi járására, Oyörffy Kálmán 
bátyoi lakost Bereg vármegye mező-kászonyi 
járására, Szentmihályi Dezső pacsai lakost Zala 
vármegye pacsai járására, Zathureczky Zsig-
mond ukki és SemetJce József gógánfai lako-
sokat pedig Zala vármegye sümegi járására 
néve a gazdasági tudósitói tiszttel bizta meg. 

A somogyi hitelszövetkezeti szövetség. 
A szövetkezeti ügy előmozdítására Somogy-
megyében még 1897-ik évben Pallavicini Ede 
őrgróf és Széchenyi Imre gróf kezdeménye-
zésére, megalakult a somogymegyei hiteszövet-
kezetek szövetsége, mely czélul tűzte ki a 
hitelszövetkezeti szervezet folytatólagos kiépí-
tését, a községi hitelszövetkezetek részére hitel-
források közvetítését s a megalkotott községi 
hitelszövetkezetekre való felügyelet és ellenőrzés 
gyakorlását. A megyei központnak eredmé-
nyes működése arra indította az országos köz-
ponti hitelszövetkezetet, hogy ezen megyei szö-
vetséget bízza meg ottani képviselőségével. 
Junius 5-én Kaposvárott Pallavicini Ede őrgróf 
elnöklete alatt tartott közgyűlésen, melyen az 
igazgatóság tagjain kivül 60 községi hitelszö-
vetkezet jelent meg s melyen az elnök meleg 
szavakban emlékezett meg a szövetkezetek 
kezdeményezőjéről : Károlyi Sándor grófról, a 
somogymegyei szövetség egyhangúlag elhatá-
rozta, hogy az országos központi hitelszövet-
kezet képviselőségét elvállalja s ehhez képest 
alapszabályait nyomban átalakította. Egyúttal 
kimondotta, hogy a kötelékébe tartozó összes 
szövetkezeteknek melegen ajánlja, hogy alap-
szabályaikat a hitelszövetkezeti törvény értei- • 
mében alakítsák át s lépjenek be az országos 
központi hitelszövetkezetbe. 

A baja-báttaszéki hid, melynek létrejötte 
évtizedek óta élénk óhajtása az érdekelt vi-
dékek kereskedelmi köreinek, egy lépéssel 
közelebb jutott a megvalósuláshoz. Hegedűs 
Sándor kereskedelemügyi miniszter ugyanis 
méltatva a hid nagy forgalmi s díjszabási 
jelentőségét, elrendelte, hogy a hidra nézve a 
műszaki előmunkálatok megtétessenek. A hid 
tudvalevően a Magyar Államvasutaknak a Duna 
jobb- és balpartján fekvő vonalai közt kapcso-
latot létesítene. A budapesti Dunahid és az 
ujvidék-péterváradi Dunahid között, 279 kilo-
méter hosszú partvonalon nincsen állandó 
összeköttetés a dunántuli és dunáninneni vasút-
hálózat közt, a gombos-bogojevai kompössze-
köttetés pedig alacsony vízállásnál, valamint 
télen, főleg a jégzajlás idejében hosszabb idő-
közben szünetel. A baja-báttaszéki bid építése 
különösen fontos a Fiúméba irányuló gabona-
kivitel szempontjából, de tetemesen megröviditi 
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a hid a tiszántúli területről, a Tisza-Maros 
'szögből s a Tisza-Duna közéről Eiumébe: 
vezető utat is. A hid épitése azonban igen 
költséges, mivel a Duna mindkét partjához 
nagy távolságban lapályos ártér csatlakozik s 

= ezenfelül a hiddal egyidejűleg a szabadka-
bajai vonalat is át kell épiteni elsőrendű 
vonallá. Az elvi elhatározás azonban már 
meg van és most már csak a pénzügyi nehéz-
ségeket kell legyőzni. A baja-báttaszéki hid 
kiépítésével jóformán az egész gabonatermelő 
Alföldnek egy régi óhaja és még régebbi 

,", 'szükséglete lesz kielégítve. Örülünk, hogy ezen 
kiváló fontosságú híd megépítésével a magyar 

v gabonakivitelnek uj utja nyilik, mely tetemesen 
rövidebb az eddigi fővárosi kerülőnél és ezáltal 
jelentékenyen olcsóbbá is lesz. 

Szárazság Oroszországban és Romániá-
ban. A kiadó esők hiánya az utolsó hónapban 

: ^rendkívüli módon hátráltatta az orosz gabona-
! , :termelő vidékek vetéseinek fejlődését. Külö-
Knosen rossz a vetések állása Kiew, Podolia és 

Wolhínia kormányzóságokban, a hol • az őszi 
i gabona sok helyütt valóságosan kisült, a ta-

vaszi gabona pedig szintén erősen sínylődik. 
• Tschernigow, Kursk^Poltawa, Charkow és Orel 
kormányzóságokban valamivel jobbak a kilátá-

sa sok, kivált ha az eső bekövetkezik, még je-
•i lentékeny javulás várható. Sokhelyütt a rozs 

• annyira megrosszabodott és a szárazság miatt 
a takarmány oly szűken van, hogy a rozsot a 

1 marhával kénytelenek legeltetni. A román 
^gazdák is nagyon lehangoltak, mert még azok 
a vetések is, a melyek , 30—50 százalékát 
Ígérték a mult évi eredménynek, rossz ter-
mésre nyújtanak kilátást a folytonos száraz-
ság és a tömérdek sok rovar miatt, mely 

;csaknem községről-községre jelentkezik, nem 
; ;csak a román Alföldön, hanem a Dobrud-

zsában, sőt Moldva némely részében is. Déli 
Dobrudzsának nagy részében s a román Alföld 

i dunamenti részében az összes gabona már 
í : tönkrement. Egyre másra kiszánlják a buza és 
hí rozsvetést, s a területet kukoriczával ültetik 

-be, aminek a kikelésére azonban az idő épp-
...;oly kedvezőtlen, mint a minő a növényzet 

: : fejlődésére. Románia, ha nem is mindenütt, 
de 2/B-részében ínséges esztendőnek néz elébe. 
A búzatermés hozadékát, viszonyítva a mult 
/évihez, átlagban 35—40%-ra becsülik azokon 

i a területeken, ahol a vetéseket ki nem szántot-
ták. Minthogy továbbá a kukoricza, is a leg-
több helyen gyönge,, gazzal tele nőtt s nem 
inő, attól lehet tartani, hogy sem buza, sem 
; pedig kukoriczafölöslege nem lesz az idén.. 
Ebben az esetben nemcsak anyagi veszteséget 
szenvedne Románia, hanem még attól is kell 

.tartania, hogy az orosz állapotokhoz hasonló 
; viszonyok ütik fel tanyájukat leginkább a ked-

vezőtlen és rossz termést nyerő vidékeken. 

A kereskedők, sőt a katonaság is igyekszik 
; beszerezni a régi készletekből azt a mennyi-

séget, ami még rendelkezésre áll. 
Törvényjavaslat a Jancsi-bankók ellen. 

A szegedi és környékbeli kubikosoknak valóságos 
•romlása volt az úgynevezett. Jancsi-bankó, 

- vagyis egy neme a helyi érdekeltségű hitel-
jegynek, a melyet a munkás fizetés helyett 

• kapott oly czélból és avval a utasítással, hogy 
ezen hiteljegy értékének megfelelő ételt és itait 

.kap, de csak meghatározott s a jegykibocsátó-
val minden esetre kölcsönösségi viszonyban 

'•álló korcsmákban. A jegy vagyis Jancsi-bankó 
azonban veszedelem volt a kubikos-munkásra, 
.nemcsak korlátolt értékénél fogva, de mert 
az ára, illetve az értéke is hol 5°/o, hol 10%, 
sőt 20, 25%-al csökkent. így aztán a szegény 
munkás ha megevett 50 kr. ára ételt a csa-
ládjával, 60, 65 krajczárt kellett érte fizetni 
Jancsi-bankókban. Ennek a különös gazdálko-
dásnak, jobban mondva a szegény nép ilynemű^ 
szabadalmazott kifosztogatásnak vége fog sza-
kadni. Eme visszaélések megszüntetése és ál-
talában a földmunkások jogviszonyainak szabályo-
zása créljából Darányi földmivelésügyi miniszter 
törvényjavaslatot ké,-zitett, melyet mihelyt a 

politikai viszonyok megengedik, ,. 
elé fog terjeszteni. Üdvözöljük a földmivelés-
ügyi minisztert, hogy e visszásságnak alaposan 
véget akar vetni, mely egyik lánczszemét képezi 
azon fosztogató rendszernek, amely míg a 
munkásnépnek megélhetését nehezítette meg, 
addig másrészt a munkás keresetét kevesbítette 
s így nagyban hozzájárult az alföldi munkások 
elégedetlensége . felszitásához és a közbéke 
veszélyessé tételéhez. 

Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 
füzete most jelent meg, a következő érdekes 
tartalommal : Dr. Fináezy Ernő. A gazdasági 
felsőbb szakoktatás kezdetei Mária Terézia alatt. 
Landgráf Adám terve az utak javításáról 
1775. körül. LóorvosságoTc és kuruzslások a 
XVI. századból. A mármarosi öt koronaváros 
1629-iki árszabása. Utasítás a marosujvári 
sókikötö számvevője részére 1669-ből. Utasítás 
a sztrongás ( = kosaras) juhok és bárányok 
tizedeléséről 1619-ben. III. Ferdinánd pzéh-
szabályzata és czimeres levele a magyarországi 
posztónyiróTc részére. Csejthei uradalmi rend-
tartás 1661-ből T.K. Az 1610-iki lengyel-
országi borkivitel" történetéhez. Dr. Takáts 
Sándor. Uj pénzverő felállításának terve 1633-
ban. Gabonakivitelünk Velenczébe 1590-ben. 
Az újbányái üveghuta fölállítása 1630-ban. 
Gabonarozsda 1576-ban. Gazdaságtörténeti Érte-
sitő. Könyvészet. E folyóirat az OMGE. kiadá-
sában, a m. tud. Akadémia és a földmivelés-
ügyi minisztérium támogatásával jelenik meg 
minden hónapban, augusztus és szeptember 
kivételével. Előfizetési ára az OMGE. pénztárá-
nál egész évre 2 frt, egyes füzeteké 50 kr. 

Tojáskivitelünk Angliába. Mezőgazda-
ságunkban a legjobb mellékkereseti ágak egyike 
a tojáseladás, melynek fejlesztése érdekében 
épp ezért minden lehetőt el kellene követnünk, 
A nemzetközi tojáskereskedelemnek egyik fő-
piacza Anglia, ahol a forgalom rohamosan 
emelkedik: minden héten sok ezer láda tojás 
érkezik a német, dán, franczia és belga piaczok 
felől. A magyar tojást főként a német piaczok 
közvetítik ide. A forgalomban a legjobb minő-
ség az orosz tojás és részben a magyar is. 
Mindenesetre érdemesebb volna a magyar 
tojás-exportot direkt uton indítani, gyorsabban 
és jobban is érkezik meg az áru s az angol 
piacz szivesebben is karolná föl ezt a czikket 
ha például Fiúmén át jutna el Angliába. Az 
angol piaczoknak óriási arányú a tojásszük-
séglete: évenkint 120—130 millió forint értékű 

ez biztos piaczot nyújtana a tiszta ős jó 
kvalitású magyar áruknak, amelyek különben 
is drágábban értékesülnek ma is, mint bármely 
származású más tojás. Nagy baj éppen nálunk, 
hogy. a tojást a termelők maguk nem osztá-
lyozzák eléggé, mert a külföldi kivitelre csak 
a nagy, tiszta és teljesen friss egészséges.tojá-
sok válók. A Magyar Gazdák Vásárcsarnok 
Ellátó Szövetkezete ezen a téren már is igen 
jelentékeny működést fejt ki, amidőn a vele 
összeköttetésben lévő szövetkezetek - utján a 
tojás helyes válogatására és csomagolására 
kioktatja a termelő közönséget. 

A dunántuli jégkárosultak segitése. A 
dunántuli országgyűlési képviselők állandó 
jégkárbizottsága végső leszámoló ülését, Lits 
Gyula orsz. képviselő elnöklésével már meg-
tartotta. A bizottság a bemütatott leszámolást 
elfogadta. Begyült összesen 15,646 forint67Jer. 

amelyet járási szolgabiróságok utján szét is 
osztottak a tavalyi jégkárosultaknak. A bizott-
ság ezzel a működését végképp befejezte s az 
ügyre vonatkozó összes iratait letette a képviselő-
ház irattárába. A begyült összegekből 50 frt 
fenmaradt, amelyet az esetleg a még ezután 
beérkező adományokkal együtt a Dunántuli 
Közmivelődési Egyesületnek ad át a bizottság. 

P o n y v á k . 
Eocsi- kazal és 

repezetakarók, 
gőzmozdony- és 

cséplőgép-ponyvák 
vitorlavászonból, természetszinüen, feketén 
vagy sárgán telítve, legjobb minőségben, 

s legolcsóbb árakon: 

SCHOTTOLA ERNŐnél 
B B D A P E S T E S r 

F o n c i é r e - p a l o t a . A n d r á s s y - u t sarkán. 

Ponyvák javítása és telítése olcsón eszközöltetik. 
M i n t a g y ü j t e m é n y kívánatra küldetik. 

„REMINGTON" 
ÍRÓGÉPEK 

VILÁGHÍRŰEK . 

ígépet (kapható 
Glogowski és Társa budapesti czégnél Erzsébet-tér 
16. sz.) az állami és egyáltalában a hazai ' 
tézetek részére leendő beszerzésre ajánlja. 

Festékpárna mellőzve. — 4-szeres billen-
tyű 8-szoros helyett. — Legfinomabb 
acélszerkezet. — Közismert nagy tartós-
ság. — Központi vezeték nélkül. ~ " 
jes magyar ós német billentyűzet. -
den betűnek csak 1 billentyűje. —Leg-

nagyobb sokszorosító képességgel. 
A REMINGTONT nagy " 

kívánatra vételkötelzettség 
a nélkül küldünk saját költ-

ségünkre az ország bármely részébe díjmentes be-
mutatásra és az egyszerű kezelés begyakorlására 
bárhova ugyancsak,saját költségünkre küldjük ki 

tisztviselőinket. — Árjegyzék bérmentve és ingyen. 

Erzsébet-tér 16. 
ógépek és Edison-itiimeographok kizárólag 

jogosított eladási telepe. 
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KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Gbuttmann és Vfahl budapesti terménybizományi 
szég jelentése.) 

Budapest, 1899. junius 3. 
Az időjárás a lefolyt hét első felében csökkent 

hőmérséklet mellett borult és esős volt, mi mellett a 
csapadék az egész országra terjedt ki és csak később 
következett be ismét melegebb és egyszersmind derültebb 
időjárás, habár szórVányosan még a hét végével is 
jelentettek esőt. A vetések fejlődésére a csapadék 
mindenesetre kedvezőtlen hatású, amennyiben a több 
helyütt előforduló levélrozsda terjedését elősegíti, a 
terméskilátások ezért azonban nem rosszabbodtak és re-
mélhető, hogy száraz meleg idő mellett további panaszra 
riem lesz ok. A vizállás állandóan magas. A külföld 
terméskilátásait illetőleg ugy Közép-Európából a jelen-
tések továbbra is nagyobbára kedvezőek ; mig a Balkán-
államokban tartósan kedvezőtlen a vetések fejlődése és 
a Romániából jelentett esőzés a kiszáradt talajban 
sokkal jelentéktelenebb volt, semhogy lényegesebb 
javulást eredményezett volna. Dél-Oroszországban sem 
elégít ki a vetések állása, szárazság, rovarok és szelek 
tetemesebb károkat okoztak. Amerikában általában 
ugyancsák kedvezőtlenek voltak a jelentések s ugy 
hiszik, hogy: a legközelebb megjelenendő hivatalos ter-
mésbecslés a várható éTedményt a multkornálközzétetten 
alul fogja megbírálni, habár az időjárás a lefolyt héten 
az Unióban a vetések állására kedvezőbb volt. 

A külföldi piaczokon az irányzat nagyobbára 
ártartó és a forgalom, daczára az amerikai magas ár-
jegyzéseknek, csak mérsékelt maradt. New-Yorkban az 
árfolyamok gyorsan emelkedtek. A ki nem elégítő termés-
kilátások, a látható készletek tetemes csökkenése a 
spekulácziót élénkebb tevékenységre ösztönözték és ha-
bár a hét vége felé az irányzatban visszaesés állott be. 
prompt buza mindazonáltal IV2, későbbi terminusok23A 
c. magasabban zárulnaK. Angliában az üzlet terjedelme 
állandóan kismérvű, a hangulat azonban kellemesebb 
és az árak is némileg javultak, A franczia piaczokon a 
vevők tartózkodóak és a buza ára inkább lefelé gravitál, 
miáltal a forgalom is szük keretben maradt. A többi 
koninentális. piaczokon az amerikai áremelkedés hatása 
alig nyilvánul. A vételkedv korlátolt és a forgalom is 
kismér. ü, árcsökkenés azonban, tekintettel a gyenge 
kínálatra, alig következhetett be. 

Nálunk a kereslet az. összes gabonaczikkekben 
mérsékelt. Buza csak gyenge érdeklődésre talál és 
takarmányczikkekben is kismérvű a forgalom. Az árak-
ban azonban jelentékenyebb változás nincs. 

Az üzleti hét részleteiről a következőket jelent-
getjük : 

Buza S7Ílárd irányzatban indult. Kedvezőtlen idő-
járás és emelkedő határidőpiacz a malmoknál is jobb 
vételkedvet eredményezett, annál inkább, mert a kinálat 
tartósan gyenge és igy az árak 10 krral emelkedtek. A 
kereslet azonban intenzivitásában harrarosan c,sökkent. 
A malmok tartózkodóbbak lettek,'anélkül, hogy a ha'tár-
időpiaczrá továbbra is figyelemmel lettek volna és 
csupán egyes malmok nagyobb beszerzései eredmé-
nyezték, hogy a forgalom a rendes keretben maradt 
meg. Az árak, tekintettel a mérsékeltkinálatra, szilárdan 
továbbra is tartottak. Tételek hazai búzában csak 

találtak és az összes, körülbelül 90,000 mm. tévő for-
.galomban eme származékok 25,000 mm. szerepelnek. A 
hetihozatal összége 83,000 mm. 

Rozs jobban volt kinálva. A hét "elejével ugy el-
szállítási, íjiint fogyasztá.si czélokrajöbb kereslet mutat-
kozott és valamivel magasabb árak is voltak elérhetőek, 
az érdéklődés azonban gyorsan csökkent, az árelőny 
elveszett és igy a mult heti árakon zárul az üzlet. Minő-
ség szerint helyben és Budapest távolságában átvéve 
•̂90—7-lb frt jegyzünk. Finom áru malmoknál időre 

valamivel magasabban is volt értékesíthető. 
krpa (takarmány- és hántolási czélokra) gyenge 

kinálat mellett árában változatlan maradt. Szeszégetők 
6'20 forintnál többet helyben nem Ígérnek, mig hizlalók-
nál 6'30 forintig volt elérhető. Maláfagyárosoknál néhány 
kisebb tétel finom árpa ilyomott árakon kelt el. 

Zab különösen közép és alárendelt minőségekben 
kerül bővebben a piaezra, mig príma áru hiányzik. A 
vételkedv csak mérsékelt volt ugyan, az árak azonban 
nem változtak. A forgalom körülbelül 5000 mm , melynél 
szin és tisztaság szerint 5'75—6'00 forintot fizettek. 
Finom áru. valamivel többet is ér el. 

Tengeri csendes maradt. A kereslet ugy helyben, 
mint, állomásokon átvéve gyengébb, a felmondott tételek 

, átvétele nehézkesebb és igy az árak már a határidő-
piacz lanyha irányzatnál fogva is 5 krajczárral csökkentek. 
Budapesti paritásra 4,47l/2—4 50 forintig, helyben 
4-50—4-55 forintig fizettek. 

Olajmagvak. Káposztarepcze üzlet nélkül névleg 
11 -25—12"— írton jegyez. Vadrepcze 5. 5-50 frton, 
lenmag 11. 12,— frton, gomborka 9-75—10-50. 
Káposztarepcze 1899. augusztusra szilárd irányzatot 
követett és 12-75 frtig jegyzett, utóbb azonban ismét 
csendesebbre fordult és 12-50—55 frton zárul. Uj bánáti 
repcze N.-Becskerek paritásában á 10.50 frt, Szeged 
paritásában á 11 frt volt forgalomban. Kendermag 
11.-—11.50 forint helyben. 

Hüvelyesek : Bab határozottan lanyha irányzatú 
és üzlet nincs. Névleges Trieurt aprószemü babot 
Gyöngyös-Félegyházán 6'50 frton, gömbölyű Baja-
Zomboron 6'25 frton, barna bab Kalocsán 6'50, 
Nagy-Károlyban 6'5Ö frton jegyzünk. Köles helyben 
4- —4-25 frton értékesíthető. 

Vetőmagvak: Vöröshere változatlan. Bánáti vörös-
here 38. 40.— frt felvidéki áru 40. 45.— frt, 
luczernát 45. 47.— frt. muharmag 6. 6.50 frt, 
bükköny 5-25—5:50 frt, baltaczim 12.50-13.50 frt között 
jegyzünk helyben. 

Napi jelentés 1899. junius 6 
A külföldről érkező jobb vetésjelentések s lanyha 

kurzusok nálunk is reakcziót idéztek elő, ugy a kész-
áru, mint a határidőpiaczon. 

Buza ma jól volt kinálva, a kereslet korlátolt, 
az irányzat bágyadt s igya forgalomban volt 18,000 
mm. részben változatlan, részben 5 krig olcsóbb árakon 
kelt el. 

1839. .évi lió junius 6-án a gabona-csarnok-
ban a titkárságnál bejelenlett gabona-eladások 
lajstroma. 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 100 mm. 80 kg frt 9 75 : 3 hóra 

Tiszavidéki :. . 2500 .. 77 . „ 9 81 „ „ 
4000 77 ., „ 9-77. „ , 
15Ó0 „ 77 „ „ 9-75 „ „ 

Bácskai: 1700 „ 73 „ „ 9'35 „ „ 
Rozs változatlan, a kereslet, valamint a kinálat 

gyenge, Budapest távolságábán 7 05—7-15 frtot ér el. 
Tengeri változatlan, Budapeslen 4-50—52 frt, 

ennek távolságában 4-47—8-50 frtig ér el. , 
Árpa változatlan, takarmányáru 6'25 írtig kél el. 
Zab erős kínálat mellett nehezen adható el 

5-65—5 90 fót ér el minőség szerint helyben. 
Határidők a lanyhább külföldre s kedvezőbb je-

lentésekre. ellanyhultak. 
Déli 12 órakor következőképp áll: 

Köttetett. Déli lárlat. 
0-— 

8-84-85 
Buza juniusra . 

, októberre . 
Rozs okt. . . 
Tengeri júliusra 

„ májusra 
Zab okt. . . 
Káp.-repcze aug. 

A szeszüzletben a bét elején az üzletmenet 
félénkebb volt és szilárdabb bécsi jegyzések folytán a 
szeszárak azonnali szállításra 25 krral drágábban zá-
rulnak. Elkelt finomított szesz nagyban azonnali szállí-
tásra 54.75 frtig. Élesztőszesz 54.50 : frtig adózva és 
19.25 frton adózatlan. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által k ontingens nyers-
szesz e hétnek elején 80—90 krral drágábban volt ki-
nálva, de nagyobb üzlet a vevők tartózkodása folytán 
nem létesült. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 16.75— 
17.— forint. 

Bécsi jegyzés 17.80—18 20 frt kontingens nyers-

Prágai jegyzés 53.- 53-25 frt adózott és 17-
17.13 frt adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés —. 10.50 frt kiviteli szeszért 
90% hektoliterje. 

A kivitel e hétnek elején szünetelt. Fiumébe 180 
q finomított szesz, érkezett Magyarországból. 

Vidéki szeszgyárak 25-50 krral drágábban zá-

Budapesti zárlatárak e hétsn: Finomított szesz 
54 75—55 —frt, élesztőszesz 54 50-í5•— frt, nyers-
szesz adózva 53 50—54-— frt, nyersszesz adózatlan 
(xekontingens) 12 50—13-— frt, denaturált szesz 18 50 
— 19 50 frt. Kontingens nyersszesz —. ;—. 

Az árak 10.000 liíerfokonkáiit hordó aélkül bér-
mentve budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfize-
tés mellett értendők. 

Szárazmoslék. 

Heremagvak ólomzárolása. *) 
A budapesti m. kir. állami vetőmag-vizsgáló állo-

más az 1898/99. idényben f. évi junius hó 6-ig be-
zárólag az alant megnevezett magkereskedőknél és ter-
melőknél a következő mennyiségű vetőmagvakat ólom 
zárolta: 

Luczerna Lóhere összesen 
m é t e r m á z s a 

Mauthner Ödön, Budapest 3113 2902 6015 
Haldek Ignácz,1) Budapest 850 .1852 2702 
Klein Vilmos Szatmár 120 1399 1519 
Frommer A. H. utóda 2) Bpest 489 762 1251 
Magy. mezőg. szöv. Bpest... 532 705 1237 
Deutsch Gyula, Budapest ... 401 747 1148 
Ifj. Freund Sámuel, Szatmár 43 717 760 
Beimel és fia Budapest ... 260 329 589 
Kramer Lipót Budapest ... 96 197 293 
Hollánder A. és fia, Ungvár 23 245 268 
Boross és Szalay 130 125 255 
Szávoszt Emil, Budapest ... 87 136 223 
Radváner I. L. Budapest 69 115 184 
Fuchs Fülöp és fia, Budapest 141 16 157 
Singer Zsigmond, Budapest 46 62 108 
Lamberger Károly Bpest ... 60 19 79 
Gr. Teleki Arvéd, Drassó... 72 — 72 
Felsenburg, B.-Gyarmat ... — 40 40 
Feldmann Mór, Szatmár' — 12 12 
Nöthling Vilmos Budapest... 8 — 8 
Keszner Izidor, M.-Sziget — 7 7 

Összesen... ... 6540 10387 16927 
!) 163 zs. Angol perje. 
2) 5 q Biborhere, 20 zs. Baltaczim, 10 zs. Árva-

rozsnok, 3 zs. Vérfejü csabair, 11 zs. Franczia perje, 
6 zs. Angol perje, 6 zs. Csomós ebir. 

*) A hazai mezőgazdaságra nézve káros amerikai 
eredetű hereféle magvakat a magvizsgáló állomás 
nem plombozza. 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
lém k jelentése. 1899. junius hó 3-ról. 

Az üzletmenet a hét utolsó napjaiban lanyha 
volt. Vaj, turó nagy mennyiségben érkezett. A kereslet 
ezen czikkekből lanyha. Egyéb élelmiczikkek csak kis 
mennyiségben , érkeztek úgymint: spárga, zöldbab, 
borsó, ugorka, saláta és gyümölcs. 

Az élelmiszereket következő árakon adtuk el: 
Husnemüek, marhahús budapesti eleje 46—50, 

hátulja 50—60 kr kilója. Borjúhús bőrben 44—48, eleje 
48—50, hátulja 56—60 kr kilónkint. Sonka kilója 70—90 7', 
krajczár. 

Vad. Őzbak ára 70 krtól 1 frtig. 
Tojás ára javult, ma I. áru 30 írtért, középminő-

ség pedig 27—28 frton kelt el. 
Vaj kilóját 0-90—1-05 frtért adtuk, 1-10-1-20 

frtért csak jobb minőségekért, amelyek nagyon kedvel-
tek, tudtunk elérni. 

Turó 6—8—12 kr, édes turó 12—14 kr. 
Zöldségfélék ára javult. Solo spárga 50—70 krig, 

közép 30—50 krig, vékony lp—20 kr kilója. Ugorka 
100 drb 3—14 frtig. Tök darabja 25—60 krig. Saláta 
100 drb 0-80—1-20 frtig. 

• Gyümölcsfélék keresették. Egres 6 - 8 frt méter-
mázsánkint. Cseresznye kilója 25—45 kr. Czukordinnye 
darabja 1—2 frt. 

Beküldésre ajánlatos: gyümölcsfélék, baromfi 

Az Apolló kőolajflnomitógyár-részvénytársaság 
üzleti tudósítása a „Köztelek* számára. Budapest, 1899 
junius 6. 

Mai áraink : 
Olaj: I. rendű Apolló-hengerolaj, világos 27-50 frt 

sötét 24-50 „ 
„ „ orosz gépolaj világos 17.50 „ 

legfinomabb amerikai tovotte zsír 28.— „ 
finom „ „ „ 26.— „ 

nettó 100 .kgként, hordóval együtt, tiszta göngysuly-
számitással, fizetendő készpénzben 2°/o engedménynyel, 
vagy 4 havi .váltóval, Pozsonyban átvéve. Ugyanezen 
olajok Budapesten átvéve 1 frttal drágábbak. 

Petroleum: Liliom császárolaj . 23-50 frt 
egysziv kőolaj . . 20-75 , 
háromsziv kőolaj . 19-75 „ 
csillagkereszt kőolaj 19-— , 

nettó 100 kgként, hordóval együtt, 20°/o tara, készpénz-
ben engedmény nélkül Pozsonyban átvéve. Ugyanezen 
kőolajok Budapesten átvéve 50 krral drágábbak. 
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Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósí-
tása a,Köztelek" részére. Budapest, 1899.június 6-án. 
Kötelézettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

A és B dara —.— frt. 

liszt :frt 15.20 1 

8-as takarmányliszt 

13.40 12.70 12.10 11.2010.20 8.10 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jeler-
tése. Budapest, 1899. junius 5-rőL 

Hns. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 52—56, 
II. oszt. 50—52, III. oszt. 46—48 eleje I. oszt. 48—50, 
II. oszt. 40—48, III. oszt. 32—36, borjúhús hátulja 1. 
oszt. 54—60, II. oszt. 50—54, eleje I. oszt. 50—56, II. 
oszt. 46—50, birkahús hátulja I. os2t. 42—44, II. oszt. 
36—42, eleje I. oszt. 38-40, II. oszt. 32—38, bárány 
eleje 1 db 0. 0'—, hátulja • •—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 50—52-0, vidéki 36—48, sza-
lonna nélkül elsőrendű 56—58, vidéki 36—44, sertés-
hús pörkölt —-0-—, sertéshús szerb szalonnával — 

, szalonna nélkül , sertéshús füstölt magvai 
—•—•—, idegen (vidéki) 60—64, sonka nyers 1 kg. 
60—90, füstölt belf. csonttal 0-90—1-0, csont nélkül 0-65 
—0-80, sonka füstölt külf. csont nélkül —• —, 
szalonna sózott l q 460—480, füstölt 52—54', sertés-
zsír hordóval 520—54'0, hordó nélkül 52-0—53 0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 72—80, szalámi belföldi 140 
—150, külföldi , malacz szopós élő 1 db 3-——4 50 
tisztított 1-0—120. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-20—1-30 
csirke 0'50—0'80, kappan bízott 0- , sovány 0 — 
0.—, rucza bízott 0' 0-—, sovány 01 0'—, iud 
hízott 6 6-—, sovány 2 10-2 30, pulyka hízott 0-— 
- 0—, sovány 0' 0-—. 6) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0 85—0 95, 1 kg. , csirke 1 db 0'60—0'80, 1 kg, 

, kappan hizott 1 db 0 0 —, 1 kg. —•—-•—, 
récze hizott 1 db 1-10-140, 1 kg. 55-60. félkövér 1 db 
0- 0-—, lud hizott 1 db 2" 2 20, 1 kg. 60—0 75, 
félköv. 1 db 0- 0-—, 1 kg. , pulyka hizott 
1 db 2- 2 50,1 kg. 50-55 félkövér 1 db 0-—0 —, 
1 kg. iudmáj 1 db 30-0 80, 1 kg. 1-20—1-60, 
ludzsir 1 kg. Ó-8—1-10, idei liba 1 db . 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-70—0 90, csuka 0 70 
—0 90, ponty (dunai) 070—0 90, süllő—' •—, k« 
CBege 0-—O'O, máma —• •—, czompó 030—0-50.. 
angolna 0-——0"—, apró kevert O'IS—0-25. lazacz , 
pisztráng 0* 0'—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08-0-09, 
lefölözött 0-06—0-07, tejszín 0" 0-—, tejföl 0-20—0-30, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-80—t-10,1. rendű 0 60-0-75, II. r. 
0-50—60-—, olvasztott 0-50—60, Margarin I. rendű 
0-—, II. rendű 0- 0"—, tehéntúró 0 08—0-12, juh-
hiró 38—40, liptói 0-30—0-50, juhsajt 0-32—48, emmen-
thaü sajt 1-10—1-10, groji sajt 0-50—0-66. 

liszt és kenyérnema. Fehér kenyér 1 kg. frt 
13-0—18-0, barna kenyér 11-0—14'0, rozskenyér 11-5 
—11-5. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —•—, 1 —'—, 
2 _•—, 8 —•—, 4 —•—, 5 — —. 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7—9, stoke-
raui 24—35, borsó héjas magyar 7-00—15-—, koptatott 
magyar 13—15, külföldi 17—22, bab fehér apró 6—7, 
nagy 6—7-5, szines 7-0—8-0. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 27 0-28 — 
II. oszt. (1440 db.) —-0 0, meszes , orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 1-10—1-70, törött tojás 0- 0-— 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 0.50—1.— 1 q 
6.0—8.0, Petrezselyem 100 kötés 0:5—1-0, 1 q 6.——8 00 
zeller 100 drb 0-50—0.60, karalábé 1.5—2.5, vöröshagyma 
1C0 . köt. 0-50—0.70, 1 q 3. 4.—, foghagyma 100 köt. 
0.5—2.0, 1 q 30.-35.—, vörösrépa 100 drb 0. 0"—, 
fehérrépa 0.—, fejeskáposzta 0. , kelkáposzta 100 db: 
1.3—1.5, vöröskáposzta 0. .—, fejessaláta 1. 
2.20, kötött saláta 0.- .—, burgonya, rózsa 1 q 2.20— 
2.50, sárga 2.60—2.80, külföldi —. , fekete retek 100 
drb 1.50—3.—, uborka nagy salátának 1C0 drb 10—25.—, 
savanyítani való 100 db 2.—6.—, savanyitott 2.—2.20, 
zöld papr. 15.0—50, tök főző 15-50, zöldbab 30.0—45.0, 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. 10.0—.14, fejtett 1 lit. 
30.0—35, tengeri 100 cső ., karfiol 100 drb —.——.-r, 
paradicsom 1 kg. 0. 0.—, spárga 0.60—0.70, torma 
1 q 10-12. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt , köz. alma 
fajkörte —, közönséges körte , szilva magva-
váló 0. 0.—, vörös —.—, meggy faj ———, közön-
séges —, rihgló —1—, baraczk kajszin — , 
őszi — , dinnye görög nagy 1 drb —, kicsi 

.,' sárga faj 0. 0.—, 1 kg. közönséges . 
szőlő 1 kg. 0. 0.—, csemege , dió (faj papir-, 
héjú) 18—24, közönséges 14.0—20.—, mogyoró 28—32, 
gesztenye magyar 0 , olasz , narancs messi-
nai 100 db 1-50—2 5, pugliai —'—•—, mandarin 0-00— 
0 00, czitrom 1' 1'30, füge hordós 1 q 18—22, ko-
szorús 18-—20—, datolya 40—42, mazsolaszőlő 38—68, 
egres 1 lit. 0-07—C08, eper 1 kg. 0-45—1 60 kr. 

Faszerek Italok. Paprika és I. rendű 1 q. frt 
30—60, II. rendű 20—30, csöves , (szá-
rított) . köménymag , borsókmaca 

. mák í q. frt 25—30, méz csurgatott 0-30— 
0-40, 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 palaczkhr-

Bndapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
atcza, 1899. junius 6, S székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a .Köztelek' részére). Felhozatott a szokott 
községekből 140 szekér réti széna, 9 szekér muhar-
33 zsupszalma, 15 szekér alomszalma. 0 szekSr taksr-
mányszalma, — szekér tengeriszár, 13 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles stö.i, 
800 zsák szecska. A forgalom közepes. Arak q ként a 
következők: réti széna 230—320, muhar ui 220—350, 
zsupszalma 150—160, alomszalma 120—140, egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-
szalma , tengsriszár , Incinr/ia 240— 
260, íarju 230—270, szalmaszecska 180—200, széna 
—t-i uj , zabnsbükköny . összes 
kocsiszám 218, suy 261600 kg. 

Állatvásárok. 
Bndsmestl sznrómarliavásár. Junius hó 2 án. 

A tzékesfMrosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 

Felhajtatott: 1418 drb belföldi, — db galicziai, 
drb tiroli, 54 db növendék élő borjú, — db élő 

bárány; 0 drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, — drb bécsi, — drb növendék bnriti. — drb 
ölött bárány, - drb élő kecskp, — drb ölött 

A vásár vontatott lefolyású volt. 
Árak a következők: Blő borjuk: belföldi —••—••—. 

frtig, kivételesen — írtig dbonkint, 27—41 frt'g, kivé-
telesei; 43 frtig sulvra, növendék borjú 18-0—20 frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, •— frtig súlyra 
Ölött borjú : belíöidi frtig, tiroli frt, gali-
cziai — frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 0 0-0 — frtig, bécsi ölött borjú , kiv. 
— frtig súlyra. Elő bárány 0: •— frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•— frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Budapesti juhvásár. 1899. junius hó 5-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a *Köztelek' részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 230, feljavított 
juh 411, kisorolt kos —, kiverő juh 40, bárány —, 
kecske —, boszniai , szerbiai —, angol keresz-
tezés —, romániai — durvaszőrü — db. 

Birkavásár vontatott lefolyású volt. 
Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü 20"—-22 

frtig páronkint, 21'0—22-—frtig 100 kiló élősúly szerint, 
kiv. 22-50 frtig, feljavított juhok 16-—18 0 páronkint, 19 — 
20'— frtig súlyra, kisorolt kosok —• •— pár., kiv. 
frtig, kiverő juh 14 0—15-0 páronkint, 17-—18-—, kiv 
frtig súlyra, bárány -0, kecske —, kiv. frt pár 
anya juh 0- '— pár., — suly, szerbiai —• 
anyajuh —• • frtig páronkint, 100 kiló után 20 frt 

Bécsi vágómarhavásár. 1899. junius 5. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

összes felhajtás 4977 db. Ebből magyar 3099 db' 
galicziai 1168 db, bukovinai 89, németországi 621 db' 
hizott 4158 db, legelő db, fiatal 819 db, ökör 
3834 db, bika 508 db, tehén 544 db, bivaly 91 db. 

Szombaton a vesztegvásáría 361 darab volt fel-
hajtva, tehát csak csekély számmal volt nagyobb a 
multhetinél. A vásár kezdetén a vételkedv igen gyen-
gének mutatkozott, s ennek folytán a forgalom igen 
vontatott volt, anélkül, hogy a mult heti árak csök-
kentek volna. A vásár végén a forgalom élénkebb volt 
s ennek köszönhető, hogy csak nagyon kevés eladatlan 
maradt. Bikák üzlete igen élénk volt, árak magasabbak 
lettek. 

Arak: prima magyar 31—34'— (—•—)frt, szekunda 
27—30 frt, tertia 23—26 frt. Galicziai príma 32'—35-— 
(—•—) frt, szekunda 28—31 frt, tertia 24—27 frt. Német 
prima 34—37-50 (—.—), szekunda 30—33, tertia 26 -29 
frt. Konzervökrök . —• •— é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 25—35-—0 frt é. s„ tehén 21—30 
frt és bivaly 17—21-— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden % levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
krt, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások: Magyar hízó ökrök. Eladók: 
Ar Ár 

Grubitsch V, Kopháza ... 22 — — — 
Neumann testvérek, Arad 32 — — — 

Német hizóökrök. Eladók : 
Blau testvérek, Temesvár 37Va — 35'/'a — 
Neumann testvérek, Arad 36 — 33 . — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 

_ tul szombaton tartassák meg. A vesztegvásárra fel* 
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyéré 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, 
Liptó, Nyitra és Trencsénmegyék és Nagy-Mihályról 
(Zemplénmegye). 

Bécsi szurómarhavásár. 1899. május 31-én. Fel-
hozatott: 4516 borjú, 2720 élő sertés, 1153 kizsigerelt 
sertés) 209 kizsigerelt juh, 598 bárány. 

A borjuvásár élénken kezdődött mult heti árak-
kal, később ellanyhult és árak is 2 krral csökkentek. 
A kizsigerelt sertések üzlete szintén lassú menetű volt. 

Arak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 40—46 
kr., prima 48—56 kr., primissima 58—64 kr., élő borjú 
34—40 kr., prima 42—48 kr., primissima 50 — 54 (—) 
kr., fiatal sertés 40—48 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
48—56 kr., süldő 50—60 kr., kizsigerelt juh 34—42 kr., 
bárány páronkint 5—13 kr. 

Bécsi [sertésvásár. 1899. jniuus 6-án. {Sehleiffel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a ,Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 2129 lengyel, 6042 magyar sertés, össze-
sen 8471 drb. 

A vásár forgalma igen lanyha volt. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 39 —40.50 kr, kivételesen 41 kr, közepes 
33—3s-0kr, könnyű •— kr, süldő 40—48 kr. 

Bécsi juhvásár, 1899. május hó; 31-én. Felhajtás 
953 db juh. 

A vásár változatlan maradt. 
Arak : export juh páronként 22' 24-—, kivét. 

—, raczka —• , selejtes juh párkint —•——•— frt. 

Szerkesztői üzenetek. 
M. S. urnák, Keszthely. „A tavaszi növények alá 

való őszi szántás előnyeiről" czimü közleményét nem 
közölhetjük, nemcsak mert az őszi szántás előnyéről 
most irni kissé időszerűtlen, hanem azért is, mert sem 
ujat nem mond, sem kellő formában feldolgozva 

Cs. M. urnák, Kerelepuszta. Czikkeit megkaptuk, 
alkalomadtán sorukat ejtjük. . 

F. S. urnák, Balassa-Qyarmat. Polland-china te-
nyészmalaczokat a mult számunkban jelzett helyeken 
kívül dr. Suhajda István úrtól is szerezhet be. Czime : 
Bpest, VIII., Sándor-utcza 6. 

L. Gy. mérnök urnák, Szeged. A kérdett J. urat 
nem ismerjük, sem nem tagja egyesületünknek, sem 
nem előfizetője lapunknak. Tartózkodási helyét nem 
tudjuk. 

i x Oirss. magy. g u t . egyestiltat tii lsj i«ai. 

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

0. M. G. E. titkára. 

Isörangu hazai gyártmányt 

Í1ZDASÁGI GÉPGYÁR 
RESZVÉNY-TARSULAT 

B U B A P E S T . 

Magyaré rtzág legnagyobb és egyedim 
| g a z d a s á g i g é p g y á r a , 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

P8T összos 
gazdasági gépeket gyártja. 

I Rendelések megtétele előtt kérjük Minden I 
szakbaráfó kérdéssel bizalommal honink 

fordulni 1 

Részletes árjegyzékkel 



46. SZAM. 9-ik ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1899. JÜNIUS HO 7. 905 

Szabadalmazott 

kévekötő és takarmány-porcziós kötelek 
B e l l á n M á t y á s t ó l B á c s - C s é b (Bácska) 
Közeledik az aratás, minden előrelátó gazda már most gondoskodik tehát 

arról, hogy az aratási előkészületeket idejekorán elvégezze, hogy azután a munká-
ban fennakadás ne forduljon elő. 

A gabonatermés, illetve a kévék bekötésére szolgáló kévekötelek beszerzése, 
nem kis részét képezik a gazda gondos előkészületének; hisz köztudomásu dolog 
az, hogy a jó és kellő mennyiségű kötélkészlet mennyire meggyorsítja és egyszerű-
síti a munkát, s ma már azt is tekintetbe kell vennünk, hogy az időnyereség is 
jövedelem. A kévekötelek, a mint azt tudjuk, széltében és legnagyobb részben zsupp, 
szalmából, búzánál és zabnál pedig sok helyütt az aratandó gabonából készíttetnek. 
Ez a hosszas és időt rabló munka azonban sok gazdának szúr már szemet 
régóta, nemcsak azért, mert tetemes időt vesz el, de különösen azért is, mert a 
kötélesavarás tetemes magelhullással, tehát magveszteséggel jár. A zsuppkötelek 
pedig e mellett még nagyon drágák, drága a zsuppáfcalma, felette drága a kötél-
készités kézimunkája, s azután a kiadás évről-évre megujul, oly állandó költséget 
okoz tehát a gazdának, amelyért absolute nem kap semmi rekompensatiot. A zsupp-
kötelek ugyanis csak egy évben használhatók, a felbontott zsuppkötél továbbra már 
nagyon is kis értékű szalmává válik, a melyet egyébre, mint aljazásra, felhasználni 
bajosan lehet. 

E bajok és károsodások megszüntetése volt czélja Bellán Mátyás bácskai 
földbirtokos, bács-csébi kötéláru gyárosnak akkor, mikor szab. kéveköteléit forga-
lomba hozta. Hogy számításában nem, csalódott, bizonyítják a kísérletek során 
előállott meglepő sikerek, valamint az ország minden vidékéről, sőt a külföldről is 
óriás számban jövő élénk tudakozódás és érdeklődés, melyek már is mutatják azt, 
hogy a kötelek nemcsak a szalmaköteleket, de minden más egyéb kötöző anyagot 
kiszorítanak a használatból s már ma a kis és nagyobb gazdaságoknak is legna-
gyobb része az aratásnál' kizárólag a kötelekkel dolgozik. Magyar kötélgyártó ipa-
runknak dicséretére kell ez alkalommal felemlítenünk azt, hogy e kötelek nemcsak 
idehaza, de a külföldön is diadalmasan megállták a versenyt, a minek legjobb bizo-
nyítéka az, hogy Cseb- és Morvaországok, Galiczia és Ausztria legtekintélyesebb 
uradalmai és mezőgazdái e köteleket vették használatba s.több millió kölél vitetett 
már ki tőlünk ez országok területére. Az utóbbi évek Szoczialisztikus mozgalmai 
tették azonban a gazdákat e kötelekre még inkább figyelmessé. A munkás-kalami-
tások miatt ugyanis tért foglalt nálunk is az aratógép, hogy a gazda biztosithassa 
évi fáradságának gyümölcsét, a legfontosabb gazdasági munkát, az aratást. Az arató-
gép azonban tetemes kötöző anyagot igényel. A kévekötő aratógépeknek nagy 
hibája az, hogy a kötöző anyag tetemes — évről-évre megujuló kiadást okoz, s a 
felhasznált és eldarabolt drága manilla zsineg kévekötésre többé fel nem használ-
ható. Ez a körülmény egyrészt, másrészt pedig az ilyen gépeknek magas ára, bonyo-
lult szerkezete s nagy vonóerő szükséglete állják útját annak, hogy e gépek széle-
sebb körökben elterjedhessenek. A marokrakó aratógép.ek már sokkal alkalmasabbak 
arra, hogy elterjedésük nagyobb mérveket ölthessen és pedig azért, mert olcsóbb 
áruk mellett kisebb vonóerőt igényelnek s ennek daczára is ugyanannyi, sőt kedvező 
körülmények mellett még több munkát is végeznek. A gyakorlat azonban azt is iga-
zolta, hogy kezelrsük is kevesebb költséggel jár, s amennyiben a kötöző anyag 
kérdése is sokkal könnyebben és olcsóbban oldható meg, mint a kévekötő arató-
gépeknél. Itt ugyanis igen jól használhatók fel a Bellán-féle szabadalm. kévekötelek, 
a melveknek nagy előnye az, hogy olcsók, könnyen kezelhetők s e mellett jó keze-
lés és"gondozás mellett 8—9 évig is kitartanak, s így időben és pénzben is tetemes 
megtakarításra vezetnek. 

A gazda, ki rendszerint csökönyösen kitart apái szokásainál, tudvalevőleg 
nehezen határozza el magát gazdaságában újításokra; bizalmatlansága csak akkor 
tűnik el, és eddig követett rendszerét csak akkor változtatja meg, ha egy pár évig 
megfigyelhette, hogy az „uj vívmány" hogyan érvényesül másnak a bőrére : kárára-e 
vagy hasznára ? 

Az eddig mondottak, valamint az alább következők meggyőzhetik a tisztelt 
gazdákat arról, hogy szabad, kéveköteleim beszerzése rájuk nézve nagy előnynyel 
jár, mert nemcsak idő-, hanem pénzmegtakarításra is vezetnek. Ebben a tekintetben 
bátor vagyok az alább felsorolandó sok és nagy előnyre, valamint a nálam fekvő 
és mindig betekintésre készen álló számos elismerő nyilatkozatra rámutatni, melyek-
ből kiviláglik, hogy kéveköteleim kisebb gazdáktól ép ugy, mint nagy uradalmaktól, 
alaposan kipróbáltattak. Az utóbbiak kezdetheti leginkább csak árpa, maghere, 

repcze stb. kötözésénél használták; miután azonban saját tapasztalatukból tartóssá-
gukról és egyéb elvitázhatatlan előnyeikről meggyőződtek, sok helyütt már az össz-
termés felkötésére is használatba vették. 

A magas színvonalon álló és inteziv gazdaságról országszerte ismeretes lévai 
uradalom 1897-ben 900,000, a mult évben 400,000, erre az évre pedig 225,000 drbot 
rendelt kéveköteleimből, ami elég bizonyságul szolgál arra, hogy kéveköteleim 
kitűnően beváltak. Hogy mások is mennyire megvannak elégedve kévekötőimmel, 
azt a számtalan kitüntető nyilatkozat ás elismerö-levél is mutatja. 

Mint minden életrevaló találmány, ugy szab. kéveköteleim is csakhamar után-
zókra találtak, kik minőségileg silányabb köteleiket vásári lármával 30—40%-al 
drágábban kínálják. Hogy kévéköteleimet én jutányos áron adhatom, az csak a 
nagymennyiségbeni előállítás által vált lehetségessé, mert kisebb mennyiségben 
készitésöknél még saját kiadásaimat sem tudnám födöznl. 

Többszörösen nyilvánított óhajnak kívánok eleget tenni, midőn kijelentem,, 
hogy kéveköteleimet határidőre is adom, bankképes váltóelfogadvány ellenében, — 
ha ebbeli megkeresések velem idejekorán közöltetnek. Ha t. czimed nem óhajtaná 
köteleimet egész össztermésének felkötésére egyszerre megrendelni, évről-évre kisebb 
mennyiségben is beszerezhetők és akkor is fel fognak t. czimednek tűnni — a mint 
a bécsi „Lazzdwirtschaftliche Zeitung" kimutatja — ama rendkívüli előnyök, melyek 
köteléimnek a gazdaságokba leendő bevezetésével járnak. Az ilyen fokozatos beveze-
tésnél aránylag csekély összeg veendő fel évenkint a költségelőirányzatba. 

Tekintettel arra, hogy némely helyütt szab. kéveköteleimmel való kötözésnél 
helytelenül jártak el, az idén ujabb rajzokkal illusztrált használati utasítást adok, 
melynek pontos betartása a kezek megsérülését a kötésnél teljesen kizárja. Ezen 
utasítás szerint a kéve felbontása is sokkal egyszerűbben és gyorsabban eszközöl-
hető, mint a tavalyi használati utasítás szerint, ugy hogy a cséplésnél ebben a 
tekintetben semmiféle fennakadás elő nem fordulhat. Midőn alább még szerencsém 
van kéve- és porczióköteleim egyéb előnyeit is megismertetni, kezelési módjukat és 
árjegyzéküket szives átolvasás végett közölni, igen örvendenék, ha t. czimed engem 
becses, nagyobb próbarendeléssel megtisztelni szíveskednék, hogy a mondottakról 
saját tapasztalásból is meggyőződhessék, mert akkor nem kételkedem, hogy t. czimed 
czikkeimet gazdaságába csakhamar befogja vezetni. 

Ki kell itt terjeszkednem még arra is, hogy ujabban concurrens czégek akad-
tak, melyek silány árut és jóval olcsóbban ajánlanak, mint az én szab. kéve- és 
porczióköteleim. 

Első tekintetre is felismerhető azonban ezen a nagy reklámmal kínált ver-
senyárukon a silány minőség, a mely az áru olcsóságát lehetővé teszi. 

De van itt még egy más körülmény, amely szintén figyelembe veendő, annyi-
val is inkább, mert az a kötél tartósságának nagymértékben rovására esik. E köte-
lek ugyanis egyrészt vékonyabbak és rövidebbek, tehát gyöngébbek, — másrészt 
pedig nincsenek felszerelve az én köteleimnél meglevő fagombokkal s igy a csomó-
kötést minden közvetítő nélkül a kötéllel végzik, ugy hogy azon előbb egy hurkot 
készítenek s azon át húzva a kötelet — kötik össze a kévét. Ez oly súrlódást idéz 
elő, amelyet az amúgy is gyenge jutából készített kötél meg nem bir, s rendszerint 
már az első használatnál elszakad, nem hogy évekig is eltartson. Annak idején az 
én sokkal erősebb és jobb minőségű köteleimmel én is kísérleteztem ez irányban, 
de a köteleket akkor forgalomba sem mertem hozni, mert a súrlódás okozta bajok 
teles fiascóval fenyegettek. 

A fagomb azonban teljesen bevált, ennél a szakadást előidéző súrlódás rend-
kívül csökkenthető — úgyszólván kikerülhető és csakis ezzel lehet praktikusan 
kötözni és a kévét gyorsan kibontani. Ezért tartósak az én szab. köteleim s ez emeli 
föléje az irigy verseny által nagyhangon kínált — sokszor olcsóbb áruknak. 

Tartósság, jó és gyors kötés, baj nélküli, gyors kévekioldhatás, megfelelő olcsó 
ár, ezek jellemzik az én szab. kéve- és porczióköteleimet, ez tette lehetővé gyors 
és nagyarányú felkarolását és elterjedését, sőt a külföldön is térfoglalását, ugy 
hogy ma már ott állandó és rendes fogyasztó és vásárló közönségem van. Végre 
még arra bátorkodom t. czimedet kérni, hogy becses rendelését mihamarább mél-
tóztassék eszközölni, hogy előjegyzésbe vétellel a szállítást biztosítsam. 

Hazafiúi üdvözlettel 

Bellán Mátyás, 
földbirtokos és a szab. kevekötelek egyedül jogosított gyárosa. 

A kévekötőim használatából származó előnyök és megtakarítások. 
1. Az alábbi számítás szolgáljon annak á megdönhetetlen ténynek feltünte-

tésére, hogy minden gazda, ki szalmaköteleket használ, annál jelentékenyebb összeg 
pénzt vészit, minél több szalmakötelet készit vagy készíttet és hogy szab. kéve-
köteleim bevezetésével nemcsak pénzben, hanem időben is jelentékeny megtakarítást 
érhet el. 

Sok gazda azt állítja, hogy nekik és munkásaiknak a télen át elég idejük van 
az aratáshoz szükséges köteleknek , zsuppszalmából leendő elkészítésére; én pedig 
azt a kijelentest bátorkodom tenni, hogy minden' .gazda többet kereshet, ha ő és 
munkásai semmit sem csinálnak, mintha Zsuppkötelet csavnrn3k! Sok olvasó bizo-
nyára hihetetlenül rázza fejét, állitásom bebizonyítására azonban szolgáljon a követ-
kező számítás : 

Szabadalmazott kéveköteleim 8—10 évig használhatók, ezrök pedig 7 forintba 
kerül. Ellenben a zsuppkötél, a mely csak egy évig tart, az 1 frt 50 Kr. értéket 
képviselő zsuppszalma és az elkészítéshez szükséges 2 napszám felszámításával 
legalább 3 forintba kerül ezrenként. Ha az aratandó gabt na szalmájából akarnánk 
köteleket készítem itt is számításba veendő az 1000 darab elkészítéséhez szükséges 
munka, s amennyiben egy aratópár 1 napi munkája szükséges, csak maga az elő-
állítási költség a legalacsonyabb számítás mellett is; 1 forint 50. krra rug. De a szak-
körök már többször kimutatták, hogy a kéveköteleknek az aratandó gabona szalmá-
jából csavarásából, elhelyezéséből, az azokkal való kötözésből és a cséplésnél a 
kalászoknak a kötelekben épen maradásából jelentékeny magveszteség származik, 

véve alapul, 1 frt 76 krt tesz ki s igy az előállítási költség hozzászámitásával gabona-
szalmából készült 1000 kévekötél 3 frt 16 krba kerülne. Feltéve, hogy a gazda, 
kinek 10.000 darab kévekötélre van szüksége, az általam gyártott szab. kévekötelekért 
70 frtot egyszere adott ki, akkor ezek, tartósságukat csak hat évre számítva, csak 
70 frtba kerülnek, míg ugyanannyi szalmakötélnek az ára, ezrét 3 frttal véve, 30 frtot 
tesz ki évente, hat éven át pedig 180 frtnyi készpénzköltséget okoz. Ezen egyszerű, 
de kétségbevonhatlan számítás szerint tehát az a gazda, a kinek 10.000 kévekötélre 
van szüksége s ezeket szálmából készítteti, hat év alatt 110 frt biztos kárt szenved 

A nagybirtokos kára pedig 100.000 kévekötél mellett hat év alatt 1.100 frtra 
„ „ 500.000' „ » „ „ 5.500 „ 

» 1,000.000 „ „ „ 11.000 „ 
rug, a melyet azonban a gazda tévesen nem számit, mert készpénzkiadása reá nincsen. 

2. Az arató-gépek közül mindenesetre legmegfelelőbbek a marok-rakó arató 
gépek, egyszerű szerkezetök és egyéb előnyeiknél fogva. És éppen ezen gépekhez 
igen alkalmasak az én szab. kéveköteleim, melyek olcsóbbak a kévekötő arató-
gépnél használt zsinegnél. Egy kat. holdat véve ugyanis a számítás alapjául, azt 
találjuk, hogy a zsineg a kévekötő-gépeknél körülbelül 0.80—1 frtba kerül; mig az 
én szab. kéveköteleim használatánál kat. holdankint 20 (18 kévés) kereszttel szá-
mítva, évről-évre csak 50 krnyi kiadás forog fenn, vagyis a kötőanyag ára év- és 
keresztenként 2 és fél krra rug. Egy holdon termő, 20 (18 kévés) kereszthez ugyanis 
360 kötél szükséges, egy kötél héttized krral számítva, egy kereszt 12 6 krba, 20 
kereszt pedig 2-52 frtba kerül. Eddig pedig Bebizonyult már, hogy köteleim gondos 
kezelés mellett 7—8, sőt több évig is eltartanak. De még akkor is, ha a köte lek 

Folytatása a túloldalon. 
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egy része az évek során elkallódik, elszakad stb., bizton állithatom és garancziát is 
nyújthatok arra, hogy köteleim aratás utáni helyes kezelés és száraz helyiségben 
tartás mellett átlag véve öt évig használhatók. Ha- már most köteleim árát öt évre 
elosztjuk, világosan kitűnik, hogy az évenkint elhasznált kötőanyag kat. holdanként 
.50 krba, keresztenként pedig 2 és fél krba kerül. 

3. A kötözés ezen kötőkkel feltűnően gyors, egyszerű és biztos. Ugyanazon 
időben 2—3-szorta több kéve köthető velők, mint más kötőanyaggal; és ' 1 rt minden 

a kévék a cséplésnél természetesen sokkal könnyebben és gyorsabban fel is bonthatók. 
4. A kévék a fagomb következtében kevesebb erőlködéssel jobban összehúz-

hatok ; a kéz a melléje adott hengeres fácska által kevésbé sérül meg, mint a 
szalma vagy más kötőknél; a munkás hirtelenkedés nélkül teljes nyugodtsággal 
dolgozik, ugy hogy a gabonaszem a rendesnél sokkal kisebb mértékben hullik. A 
kéve alakja tetszetősebb lesz és bármily nagyságot vehet fel, a nélkül, hogy szét-
bomlanék. 

5. Köteleim használata jelentékeny munkamegtakarítással is jár. Az arató 
ezekkel 14—15 keresztet állit fel, a mig olyan kötőkkel, melyéket csavarnia kell, 
csak 12 keresztet. Ha a munkás ezen arányban olcsóbban dolgozik, köteleim már 
ezen különbözetből is két év alatt kifizetődnek. De eltekintve ettől, köteleimmel 
maga az arató is szivesebben dolgozik, mert nem kénytelen hajnalban két órakor 
felkelni és kötelet csavarni. Olyan időjáráskor pedig, midőn nagy szárazságban 
harmat nem esik, vagy midőn a gabona szalmája igen rövid, kéveköteleim csaknem 
nélkülözhetetlenek. Árpa és ilyfajta egyéb termények kötésénél pedig, midőn úgyis 
feltétlenül más kötökről kell gondoskodni, kévekötőim szintén igen jó szolgálatot 
tesznek, sőt pótolhatatlanok. 

6. Helyes kezelésnél a kötők súrlódása egészen ki van zárva és innen ered 
rendkívüli tartósságuk. 

7. Ha a kötelek sok évi használat után elszakadnak, akkor ez legtöbbnyire 
a fagombnál történik, ugy hogy csak 5 cm.-nyi darabka vész el. Ilyenkor a kötelet 
újra a fagombhoz lehet erősíteni, mert hisz a gyakori használat által a kötél úgyis 
körülbelül 15 cm.-rel tágult, ugy hogy egy-két szakadás után még mindig elég 
hosszú marad arra, hogy használható legyen. 

8. Az anyag, melyből kötőim készülnek, nem sziv fel egykönnyen nedvességet, 
kellemetlen szaga miatt pedig egérrágásnak sincs kitéve. A kötöknek keresztekben 
vagy kazalakban való rongálása tehát alig, vagy éppen nem észrevehető. 

9. Ha valamely kötő cáéplésnél véletlenül a . gépbe kerül, akkor sem a gép, . 
sem a kötő nem szenved' kárt. A dobsinek a fagömböt nagy könnyűséggel törik 
szét, a kötő pedig a szalmával teljes épségben hull ki. 

10. Az arató annyi kötőt, . mennyi egy-két napi. munkára szükséges, igen 
könnyen, minden megerőltetés nélkül bir el hátán. 

11. A szalmakötők nedvesítése, mely a bennök még megmaradt gabonaszemet 
színtelenné teszi, az én kötőimnél, melyek nem nedvesittetnek, természetesen elmarad. 
A kellemetlen és fárasztó vizhordás tehát egészen elesik. 

12. A szalmakötökhöz a munkások a gabonát leglöbbnyire tövestől nyüvik,.,a 
mi a cséplésnél sok port okoz. Az én kötőimmel ez a porzás elkerülhető. 

13. Az ezen kötőkkel kötött keresztek, eső után gyorsabban száradnak. 
14. Ha a kötők végre sok évi használat után kévekötésre nem használhatók, 

még mindig sokoldalulag alkalmazhatók a gazdaságban, pl. iák vagy szőlő kőtő- . 
zésére stb. 

15. Repcze, maghere és magrépa kötésénél a legolcsóbb minőségű kötők is 
teljesen megfelelők. 

16. Áztatott kórókender felkötésénél szab. kévekötőim szintén jó szolgálatot 
tesznek. 

Uj használati utasítás a kéve- és porczió-kötelekhez. 
Kötél-leterités. A kötél'ugy feküdjön a kéve alatt a földön, hogy fagombos 

vége a munkás felé essék, mint az az 1. ábrán látható. 
Kéve-megkötés. A munkás először is balkezével meg fogja a fagömböt, ugy 

hogy a fagomb a mutató- és középujj közt a tenyér felől kiálljon. Ezután jobb' 
kezébe veszi a hengeralaku kötöző fácskát, mely minden kötélcsomaghoz mellékelve 
küldetik, rácsavarja a kötél szabad végét, mihez a jobb kéz maga is elegendő. 

Ezután beletérdelve meghúzza jobb kezével a kötelet, miáltal ezen kötélvég 
hosszan kiáll a kéve alól. Most a kévét kissé előre fordítja, hogy a balkézben tartott 

fagombos vég feljebb kerüljön. Erre a kötél végre a fagomb alatt egy arasznyira 
rátérdel, ugy hogy ezáltal a fagombos kötélvég meglazul és még könnyebben fekszik 
a kézben. Ezután a jobb kezében levő kötélvéget még erősebben meghúzza maga 
felé és a fagomb alatt egyszer körülcsavarja. 

A kötél legvégét, mely a körülcsavarás után megmaradt, a kévét immár össze-
tartó kötél alá dugja oly módon, hogy azt még egy félszer körülcsavarja a gomb 
alatt és azután a fagombos részű kötélvég alá dugja, felülről kezelvén az aládugást 
és ezzel a kéve végleg meg van kötve. 

A csomókötésnek ezt a módját mutatja a 2. sz. ábra oldalról nézve és a 3. sz. 
ábra felülről nézve, hol a fagomb át van törve, hogy alatta a csomózás jobban 
meglátható legyen. Az igy megkötött kéve nem bomlik ki és a munkás ezen kötözési 
mód mellett kezeit sem sértheti meg. 

Kéve-kioldás. Ez ugy történik, hogy a munkás megfogja a fagömböt és azt 

3-ik ábra, 
azon oldal felé húzza, illetve rántja, a mely oldal alá a kötélvég alá van dug 
Ezáltal a csomó kioldódik, a kéve széthull és a kötél fagombos végével a munl 
kezében marad. 

A 4. sz. rajz a megkötött kész kévét mutatja és rajta nyíllal van jelezve aí 
irány, mely felé a fagömböt kioldáskor húzni kell. 

F e l t é t e l e k . 
Az árak kötelezettség nélkül, készpénzfizetés mellett és a rendelé-

seknek a palánkai vasút- vagy hajóállomáshoz szállításával értendők. 
Minden megrendelést utánvéttel küldök és csak előleges meg-

állapodással engedhetek meg más fizetési feltételeket. Nagyobb ren-
deléseknél kivételképen határidőre is szállítom az árut folyó év 
őszéig, de csak bankképes váltóelfogadvány ellenében. 

A szállítás közben esetleg előforduló kárt vagy hiányokat nem 
térítem meg. 

Főtörekvésem mindenkor a becses rendeléseknek lehető gyor-
san eleget tenni, szállítási határidő iránt azonban semmi esetre 

sem vállalhatok kötelezettséget. Megrendeléskor pontos czimet kérek, 
posta- hajó- vagy vasútállomás megnevezésével és ama kívánság 
közlésével, vájjon gyorsáruként, teheráruval vagy postán száll ittas-
sék-e a küldemény. 

Nagyobb távolságoknál és kisebb rendeléseknél a postán való 
szállítás — körülbelül 5 kilós csomagokban — gyakran olcsóbb 
és épp oly gyorsan érkezik a kivánt helyre, mint gyorsáruként 
a vasúton való szállításnál. Épp azért 1000 darab kéve- vagy 500 
darab porczió-kötél rendelésénél az alább feltüntetett ezrenkinti 
árakat veszem számításba és hozzácsatolom a kiadott portóköltségeket. 

Á r a k : 
1. sz. 1000 db szab. kévekötél, általánosan használt 150 cm. 

hosszú és 4 és fél mm. vastag (kb. 23 kg.) 
Egy 200 darabot tartalmazó probacsomag, minden posta-

hivatalhoz bérmentesen szállítva, (kb. 4 és fél kg.) ... ___ 
^ 2. sz. 1000 db szab. kévekötél, 140 cm. hosszú, 3 és 

fél mm. vastag (körülbelül 16 kg.) ... ... ... ___ ... 
Egy 300 darabot tartalmazó próba postacsomag bérmentve 

8| (körülbelül 4 és fél kg.) 
S £ 3. sz. 1000 db szab. kévekötél, repcze stb. kötözésére, 

120 cm. hosszú, mm. vastag (körülbelül 11 kg.).__ 
•2? Egy 400 darabot tartalmazó postacsomag bérmentve 
« ° (körülbelül 4 és fél kg.) 
4. sz. 1000 db szab. porcziókötél, 200 cm. hosszú és 6 mm. 

vastag (körülbelül 40 kg.)... 1 

Egy 100 darabot tartalmazó postacsomag bérmentve (körül-
belül 4 és fél kg.) ... • — 1.90 

5. sz. 1000 db „Milléniuini" porcziókötél, rendkívül tar-
tós, I. minőségű bácskai hosszukenderből, 200 cm. hosszú 
és 6 mm. vastag (körülbelül 50 kg.) 24.— 

Egy 100 darabot tartalmazó postacsomag bérmentve (körül-
belül 5 kg) 2.80 

Fentiek ezre, a kötél mind a két végén színesre festve, ezren-
ként 1 forinttal drágább, fagomb és festés nélkül 1 forinttal olcsóbb. 

Nagyobb megrendelésre és külön kifejezett kívánságra a fenti 
arányoktól eltérő hosszúságú és vastagságú köteleket is készíttetek. 

Mindennemű gazdasági kötélárut, kendert és csepült 
szintén a legjutányosabb áron szállíthatok. 
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Saját gyártmányu 

"gtarling" fühas%álóink 
é s 

,Handy' marok rakó aratógépeink 

f e lü lmúl ják ugy czélszerü szerkezet, mint tartós-
ság tekintetében az eddig nálunk ismert összes 
amerikai gyártmányokat. B mellett jelenté-
kenyen olcsóbbak a magas vám- és fuvarkölt-
séggel, behozott amerikai gépeknél. 

Árajánlattal és esetleges felvilágosítással szives 
megkeresésre készséggel szolgálunk. 

U M R A T H és T Á R S A 

* % B U D A P E S T , * * 

V . k e r . , V á c z i - k ö r u t 6 0 . s z . 

Ugyanott szénaforgatógépek, lógereblyék, 
(széna-és gabonagyüjtők), gözcséplőkészletek,kaza-
lozók stb. nagy választékban. 

Pályázati hirdetmény. 
Ugocsa vármegye Nagy-Szőllős városnál az újonnan 

v á r o s t g a z d a i 
állásra a városi képviselőtestület ez évi 56/kpj. számú határo-
zata értelmében pályázatot hirdetünk. 

Javadalmazások: 
1. A városi pénztárból utólagos havi egyenlő részletek-

ben nyerendő évi 360 frt készpénz. 
2. Természetben kiszolgáltatandó-lakás. 
3. 6 katasztrális föld használása. 
4. Két tehén és 3 sertés tarithatása. 
Egy évi próbaszolgálat után ez állást elnyerő abban vég-

legesítetik. 
Földmivelési vagygazdasági iskolát végzettek előnyben 

részesülnek. 
Kérvények 1899. évi jiiiiius hő 15-éig alantirott elöl-

járósághoz — képesítési és eddigi szolgálatukat igazoló okmá-
nyokkal — küldendők be. 

Nagy-Szőllős, 1899. május hó 23. 

L A T O R B É L I , 
v. főjegyző. 

liUTZ-réle valódi, teljesen ólommentes a 

P o r c e l B á n - z o m á n c f e s t é k k e l 

falakon é s mennyezeteken oly mosható, igen elegáns és évekig tartó mázo-
lat éretik el, melyen penész és gombaképzödés teljesen lehetetlen. — Gazdasági 
üzemekben, uradalmakban, tejgazdaságokban, évek Óta kitűnően bevált, tej- és 
vajkezelési helyiségek, gépházak, konyhák, fürdőszobák, kiesetek, istállók stb. 
részére, valamint mindott, ahol tisztaságra nagy gondot fordítanak. Alkal-
mazása rendkívül egyszerű és olcsó. — Szakkörökből való számos elismerő 
nyilatkozattal, mintával, színkártyával és prospektussal szívesen szolgálnak az 

egvedüli gyárosok 

LUTZ EDE és TÁRSA POZSONY, Gyár-ut 20. sz. 

Eladó 
legelő gazdaságainkból igen gazdag vá-
l a s z t é k b a n fiatal, e rös , edze t t é s hibát lan 

erdélyi magyar raj 
igás ökör 

é s I, 2 é s 3 é v e s 

elsőrendű ökörborju. 
A készlet nyáron át 1 0 0 0 drb körül van. Anya-

gunkat már évek "óta hazánk legtekintélyesebb uradalmai 
megelégedéssel vásárolják. 

Megkeresésre d irect megbízásokat is végrehajtunk. 
Rakodás vétel napján k ö l t s é g m e n t e s e n hajtatik végre. 

Vonatközlekedés naponként négyszer. 
Bővebb felvilágosítást nyújt : 

László cs Társai intézőségc, Nagy-klódon, 
posta.-, távírda- és vasútállomás. 7971 

K o l o z s v á r k ö z e l é b e n s z a m o s v ö l g y i v a sú t men t én . 
mm 

A sertés 
javítása 
és hizlalása 

gazdák és hizlalók 

használatára. 

Irta: 

K . R u f f y Pá l 
uradalmi főtiszt. 

Ára portófcentes kiil-
d éssel | f f t 10 Kr 

Magyar 
kölcsönös állatbiztosító társaság 

mint szövetkezet 
Budapest, VII., Ensébet-körut S7. 

Biztosításokat elfogad: 
lovak és szarvasmarhák elhullása következtében 

beállott káresetek megtérítésére. 

Kártérítés igénye fennáll: 
áüy03 bfitíigŝ gekbcn, vag-y baleset 

A dijak rendkívül mérsékeltek. 
•.ét éléh Allansík: Báró Sztojanovits |GySrgy 

| j 1 

109,. Chernél György 

^AmliMz^ Qgll 

orazággjrj képvise'is' "fffl^takős,ChMr^e 

báró 8 JtoVka^Jt^:-;" cL*'Js' itp^káijl^.y0™^-
házi tat-,.ffildbirtékos;'̂ ,Ó Kyiry"Sél'fc <»• f®. 

,11 J , is, . , .UH 1 1 In, I , 

'Jenű, földbirtokos, dr. Pajo^lgifÍSl.tWrtP^Mrtí. 

és a Yic éki e! . 

Örökös gyertya 
Korszakalkotó találmány, megbecsül-
hetetlen értékű szállodák, vendég-
lők s minden egyes háztartás 

részére. 
Ára darabonként csak 00 kr. (A 
pénz előleges beküldése mellett portó-

mentesen • megküldve. 

K A R L B E N D E R I., 
WIES IV/i X. 
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Nincs többé PEROMOSP6BA. 

Titrolin. Q 
A legjobb és legbiztosabb peronospora elleni szer. 

Aránylag olcsóbb, mint bármely más szer, mert kiadóbb, erösebb é 

peronospóra mentessé teszi a szőlőket, burgonyát, Teres szőlőt stb. 

Á r a k : lk kiló 40 kr., 1 kiló 80 kr., 6 kiló (1 holdnyi területre ele-

gendő) 4 frt 50 kr. 

Egyedül kapható: L Á S Z L Ó J Ó Z S E F gyógyszerésznél és vegyészeti 

laboratóriumában Maros-Ujvárt, Erdély. 

Kolozsvárt kapható BURGER FRIGYES gyógy árú kereskedésében. 

Qazdaságieszközökeladása 
Gazdaságunk feloszlása miatt eredeti Saek- fé le egyes 

ekéket, továbbá Clayton és Schuttloworth-féle phönix 
és uníversal sor vetőgépeket, t.öbbfélo vashenger és 
boronát, ogy nagy {főzkukoriczamorzsolét cs más 
Itthbféle gazdasági szerszámokat fo iyó hó máso-
dik fe lében eladjuk. írásbeli tudakozódások intézendők 

az angol-osztr. bankp^^JSL. 
t ' I f r t 36 k r é r t ( p o r t ó m e n t e s e n ) 

3JJÍI kapható kiadóhivatalunkban. 

Az e g r i f ő k á p t a l a n e g y e k i g a z d a s á g á b a n 
(vasúti állomás helyben) 188 db ö r e g é s 5 6 db 
egy éves herélt s e r t é s , továbbá ugyanazon főkáp-
talan s z e n t - m a r g i t a i g a z d a s á g á b a n (vasúti állo-
más itt is helyben) j a v í t o t t s ő r e - ü r ü 1345, n y á r i 
s ő r é r e k i v á l a s z t o t t ü r ü p e d i g 2 4 ö ö db 

eladásra tiocsájtatiü. 
^ '-hivatnak tehát venni szándékozók, hogy 

ajanlataiké ^akár szóbelileg, akár pedig Írásban 
alólirett. kormányzóságnál 

f o l y ó h , ó l O - i g 
jelentsék be, a hol azok másnap 19-én vétetnek 

tárgyalás alá. 8010 

Kelt Egerben, 1899.k évi junius hő 1-én. 

Az egri főkáptalan jószágkormányzósága. 
, — — . 

= L r l í = 

B i a d L a p e s t , K ö z t e l e k . 
Útbaigazítással, felvilágosítással szolgál minden adózási vagy 

műszaki kérdésben. 
Hivatalos lapja a „Magyar Szesztermelő" nélkülözhetlen 

támasza a gyakorlatnak. 
Egyesületi tagok ingyen kapják. 

Egyesületi tagdíj egy évre 10 frt. A „MAGYAR SZESZ-
TERMELŐ" előfizetési ára egy évre 5 frt. 

mesterséges 
borok 

kész í tésének 

forgalomba hozatalá-
nak tilalmáról szóló 

Törvény. 
Magyarázó jegyzetek-

kel ellátta: 
Dr. LÓNYAY FERENCZ. 

Á r a 80 kp. 

Gyapjú. 
Nagy gyapjuház, melynek képviselője a gyapjunyirás 
idején át Budapesten tartózkodik, közvetlen ajan-
latokat kér nagyobb tételű szennyes és hátonmosott 
gyapjúnak valamennyi magyar minőségből az egészei 
finomak és egészen durvák, raezka és czigaja gyapjúk 

kivételével. Ajánlatok „® . I». 300" alatt 

M e s e i A n t a l 
hirdetési irodájához 8025 • 

BUDAPEST (Haas-palota) Mzmlk. 

HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóhivatalban 
BUDAPEST , 

Cllői-ut s~ 

Gazdasági irnoh, 
a ki irodai munkákkal már foglalkozott és a tejgazdaságban 
járatos a hédervári uradalom központi gazdaságában 

a l l & s í l z s i a s á i s t a a y e r . 
Az állást, mely mielőbb betöltendő, csak olyan pályázó 

nyerheti el, a ki gazdasági iskolát végzett és 30-ik életévét 
még be nem töltötte. 

Illeték: 480 frt, alapfizetés 60 frt, erdőellenőrzési pótlék, 
12 mtr. lágyhasáb tűzifa, egy szobából álló lakás. 

Kérvények bizonyityánymásolatokkal felszerelve, melyek 
visszaszármaztatva nem lesznek áoóo 

a hédervári uradalom igazgatóságához 
Hédervárra, G y ő r m e g y é b e intézendők. 
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K I S H IRDETÉSEK, c mezőgazdák és a szakirodalom term 
bbá állást keresők és adók hirdeti 

Tétetnek fel e kedvezményes rovatban. 

C s a u <>Iy l eVe l -líi-e vá laszo lu i i l i , m e l y e k k e l vá lasz ra , s z ü k s é g e s l e v é l b é l y e g e t v a g y l e v e l e z ő l a p o t kü ldenek . 

Az állások betöltésére vo-
natkozó ugy nagy, mint kis-
hirdetéseketlapunkban csak- J 
s a czim teltételével 
Közöljük, hogy ezáltal 

( az esetleges 
visszaéléseknek és a költ-

séges, levelezésnek. 
Egyúttal félreérté-

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

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéseket 

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

A kiadóhivatal. 

B E T Ö L T E N D Ő Á L L Á S , 
Segédtiszti 

állás töltendő be méltóságos 
báró Solymosy László ur ura-
dalmai eEvikében. Évi 

ellátás ̂  

"Nagy2-!4"' 

kivül. Pályázhatnak akadémiát 
vagy intézetet • végzett íflatal 
emberek. Folyamodványok Ö 

7974 
Grór 

Erdödy Ferencz jánosházi nrad 
sajtgyárához egy a sajt s vaj. 
gyártás terén több évi gyakor-
lattal biró egyén sajtmester, 
nek kerestetik. Bizonyítvány í 
egyéb okmányokkal felszerel 

folyamvdványok jánosházi 
nrad tisztséghez benynjtan-

„-zdasági mnnkák-
i jártas, f. évi julius 

Dinomazás Tég:ett heIy-
pohánytermdésben̂ fártís 

tízben résziül. Évi fizetés 
400 frt és depntatum,. folya-
modványok bizonyitványi má-
itokkal Beökönyl Zoltán, 
T »za-Verseny, (J.-N.-K.-Szol-

nokmegye) intézendők. 7995 

hatnak oly nő tl en fiatal emberók" 

z'enlgfc*"- P" 
Dávodpusztai 

bérgazdaságban egy földmives-
iskoiát vegzett, kulcsári teen-
dőkkel megbízható gazdasági 

éi 
K?ak6 el&Tb gyakorlattal bir-
Ajánlkozó^ s6SártéSgekirt 

Oazdasági segéd 

Lajos jószágigazgatósá] 
Sárospatakra intézendők. 

WStlen 

gazdáságba jülius l-re. K 
tátik ugy a gazdaság, n 
szőlőművelés körüli járti 
Fizetés 240 frt 
teljes ellátás. 1 

Á L L Á S T K E R E S Ő K , 
A csákvári 

szőlőmivelés minden ág 
jártas. Ezeket igénybe a 
óhajtók forduljanak a bér 

Ispáni 
vagy kezelőtiszti állást keres 
,6 évi gyakorlattal egy felsőbb 
gazdasági, tanintézetét; végzett 

„Gazdatiszt" jeligével e li 
kiadóhivatalába kéretnek. 79 

Kezelői segédtiszti 

Földmivesiskolát 
kor̂ tta^bî ^ ẑdatíszt,1 â ki 

Földmivesiskolát 
kor̂ tta^bî ^ ẑdatíszt,1 â ki 

kiadóhivatalba kérek̂ 6 ŜOM 
JáaiÉíb-

Kiadó 
írnoki 25̂  drb Mezőhegyesi faj, szám-

keres valamely gazdaságban mtokáToUmsüíds! jdenlegamekÍ 
kerrel véglett Yflû M hét* évi 
gyakorlattal bir. Állását azon-
nal elfoglalhatja. Czime szorgal-
mas gazda jelige alatt a kiadó-

Venni szándékozók forduljanak kerrel véglett Yflû M hét* évi 
gyakorlattal bir. Állását azon-
nal elfoglalhatja. Czime szorgal-
mas gazda jelige alatt a kiadó- SHoS^01^8'"0^ 

házak kezelés kezelését, korai zöldség-
^hajtatást,^konyha, 

uj üvegházak építését, 

Ozim a kiadőnivai 

Egy 
földmivesiskolát jó sikerrel 

végzett, egyik állami birtokon 
három évet töltött, jelenleg is 
2600 holdas gazdaságban alkal-
mazott igen szorgalmas, becsü-
letes és kevés igényű egyén 
állását - változtatni óhajtaná, 
ajánlkozik nagyobb gazdaság-
gazdaság önálló vezetésére, 
állását julius esetleg későbbi 

hónapokban foglalhatná el. 
Czime a kiadóhivatalban. 8011 

A L L A T O K , 

E&S 

T eny é ss. kanok. 

ábbá egy két évet betöltött 
evelve a 4-szer Derby győztes 
irzskönyvel?" (Wiener trab 

n ö v e n d é k ökö r 
és üsző bor jakat 
lepótelro ajánlanaü: 

KLEIN ÉS SPITZER 
Kls-Czelll teraieii 

Megrendelések egyezség szerint 

A sághi 

Koseladás 
Metternich-Sándor hercegné 
bajna-bidi uradalmának 

törzsnyájából 20 db számfe-
letti lVa éves f}nom merino 

tenyészkos 
eladó. 
Venni szándékozók szíves-
kedjenek junius 15-ig alól-
irott hivatalhoz fordulni. 
Metternich-Sándor hgné 

uradalmi intézösége, 
Arinavölgy-SárisápEsztergom-

. megye. 8003 

Telivér Yorkshirei 
Leírással ellátott ajánlatokat' 

,ToeL 

í darab 
citünö származású, 10 hónapo 
ingol agárkölyök eladó. Czii 

T e n y é s z - j u h 
eladás 

^ tfróf Batthyány Ujszló ^ 

valamint anyák is eladók. Meg-

Kos eladás. 
Scsl ft. káptalani uradalon 

V E G Y E S E K , 
Szabadalmazott 

kosárüetetek 
ĉséplőgépei számára 

kaphatók a feltalálónál, a 
ki teljes felelősséget vállal, 
hogy a szalmából a gabonát 
tisztán ki lehet csépelni. 
Árjegyzéket és felvilágosí-

tást díjtalanul küld 

áth Ignácz, 
Székelyhíd. 782i 

Földbérlet. 

vármegyében vagy ennek köze-
lében. Kívánatos vasúti állomás 

közelsége. Ajánlatok e lap 
kiadóhivatalába kéretnek. 8022 

I - Csillagfürt 
olcsón kapható 

MEZE KURZMAMÁL 
Podgórze, 8023 

vasútállomás Krakkó. 

tejgazdaság is cu 

Tejvétel. 
kere™tetifc1Ŝ ánIatokée 
t „Szerződés" jelige alatt. 

^ g ö z m a I o m 

tulajdonos Masehek' borbála 
Hidasd-Ófaluban. 7987 

Jő karban 
állami gyártmányú, 6 lót 

Repcze, lbuza, árpa stb. 
aratásra 

és szálas takarmányada-
golására a 

Zalamegyéiben 

Áz ar.-marótM 
hitb. uradalomhoz tartozó, 
mintegy 650 magyar hold 
területű gazdasági birtok, a 
hozzá tartozó emeletes uri-
lak és gazdasági épületek-
kel 1900. év október hó l-töl 
több évre haszonbérbe ada-
tik, esetleg örök áron el-
adatik, mely utóbbi esetben 
hozzájárul a fentebbihez 
még 600 hold erdő és 10 
hold amerikai alanyra ojtott 
kitűnő minőségű szőlő. Bp- 1 

vebb felvilágosítást nyújt: 

Gróf Erdődy Imre 
központi irodája 7989 

G r a l g ó c z o n . 

hatlan takaró-

P O N Y V Á K 
és mindennemű 

Terményzsák 
a legolcsóbb gyári áron 

kaphatók 
F I S C H E R J . 

ponyva1 és* zsákgyárában 
Buiajest, Fagytorona-u. 18. 

Minták kívánatra szívesen 
küldetnek. 

MEGJELENT 
az 0. M. G. E. kiadá-

sában a 

M a RicM 

számvitele 
az 0. KI. G. E. által 
1000 frt pályadíj-

jal koszorúzott 
p á l y a m ű , . 

Bolti ára csinos 
vászonkötésben 3 frt. 
Az 0. M. G. E. tagjainak, 
illetve a „Köztelek" előfize- : 
tőinek csomagolás és portői m 

mentes megküldéssel V, 
ö f r t 3 0 k r . 

Megrendelések a 

, K ö z t e l e k 4 
kiadóhivatalába, 

BUDAPEST, IX. ker., 
Üllői-Ét 25. szám alá 

intézendők. 
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GÖZMIVELÉS. 
Nájpbb területek szántását gézekével 

hajlandó vagyok elválallni; épúgy 

m é l y r i g o l o z á s t s z ö l ö - t e l e p i t é s e k h e z . 
Érdeklődök kéretnek, hogy alanti cziniemliez forduljanak. 

I H f k l f P P n |l A gőzszántási vállalkozó 
H U L r r L n m ül, B U D A P E S T - K E L E N F Ö L D . 

A„SZEGEDI KENDERFONÓGYÁR R . -T *SZEGEDEN 
ajánlja saját készitményü tiszta kendcrfonalakből 

előállított 

v a l ó d i k e n d e r z s a k j a i t , 

melyek a hasonló elnevezés alatt forgalomba hozott, de csak 
len, sőt nagyrészt jutából készített többi gyártmányokat tar-
tósságra messze f e lü lmúl j ák és ennélfogva gazdaságok-

ban kezelési czélokra kiválóan alkalmasak. 
A zsákok hectoliteres és 2 vékás nagyságban állaűdóaö 

raktáron vannak. 

Haszonbérleti hirdetmény. 
A felséges uralkodó család alapitványai 

ráczkevei uradalmához tartozó 

felső-szunyoghi birtok 
(Pestmegyében, Dömsőd község határában, vasúti állomás 

Laczháza) # 3 0 0 . évi október hő l étől 

haszonbérbe adatik. 
A földbirtok területe 2316 kat. hold; 

900 hold szántófölddel, 300 hold réttel 
és 900 hold legelővel, gazdasági épületekkel. 

Haszonbérleti ajánlatok a beígérendő évi 
bérösszeg 10%-ával 

f. évi augusztus hó 31-ik napjáig 
az uradalmi főtisztséghez Báezkevén nyújt-
hatók be, a hol a haszonbérletre vonatkozó minden egyéb 

feltételek megtekinthetők. 

Ráczkevén, 1899. május hó 17-én. 

A f e l s é g e s u r a l k o d ó c s a l á d a l a p i t v á n y a i 
r á c z k e v e i u r a d a l m á n a k 

c s . é s k i r . f ő t i s z t s é g e . 

Birtokrész bérbeadás 
MwországMí, Soiwífita. 

M é l t ó s á g o s h e r c z e g Ypsi lanti örökösök tulajdonát 
képező Simongáti uradalomhoz tartozó Szigetvár és Barcs 
között V4 órányira a vasúttól az úgynevezett Zádori egy 
tagban levő birtokrész 1901. évi ápri l is 24 - tö l 1913. évi 
ápri l is 24 - ig , tehát 12 egymásután következő évekre 

b é r b e a d a t i k . 
A Mrtokrész á l l : 

1044 kat. hold szántó 

14 „ „ kert 

110 „ „ rét 

94 „ legelő és 

48 „ „ terméketlen 

Egyben Í 3 I Ö kat. hold területből. 

Bővebb felvilágosítással szolgál a Jószágigazgatóság 

Bécsben I. Annagasse 20 és a Jószágfelügyelöség Simon-

gáton, u. p. N.-Atád Somogymegye. 

S i m o n g á t i u r a d a l o m 
felügyelői hivatala. 

Mintaraktár 

M A R S C H A L L L ' 
kocsi-, hajtó-, lovagló- és istállószergyár, 

gözfürésze és fahajlitó telepe 
Pozsonyban, III., Grössling-utcza 16. sz. 

Ajánlja: 

landauer broom, félfedeles, nyitott vadászkocsijait 
és hintóit, igen könnyű és elegáns kivitelben és 

a legkülönfélébb alakokban. 
5 elsőrangú éremmel kitüntetve. 

Tiszti és poSgári lovag6ó eszközök! 
Géphajtószijak. Lószerszámok, uri fogatok és gazdasági lovak részére. 

kereskedelmi muzeum állandó kiállitásában Budapesten, Városliget.  
KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS, BÉRMENTVE. 

„PMlim" irodalmi 6* íKö«telekl. 


