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O O KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. 

A j országol m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési dij: 

Kgész érr* 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és ̂ adóhivatal: Budapes t 
Ü U i i - i t SS. saám. 

Kéziratokat a szerkasztfiaég nem küld 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Figyelmeztetés. 
Az OMGE. igazgató-választmányának 

azon t. tagjai, akik a f. hő 12-én Keszt-
helyen a m. kir. gazd. tanintézet ünnepé-

lyes megnyitásán résztvenni óhajtanak, 
tisztelettel felkéretnek, hogy ebbeli szán-
dékukat az OMGE. igazgatójával f. Tió8-áig 

tudatni sziveskedjenek, hogy a keszthelyi 
lakásokról gondoskodni lehessen. 

Hizott állatvásár. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü-

let folyó évi deczember hó 11., 12, 13-ik 
napján díjazással egybekötött hizott állat-
vásárt rendez Budapesten, a székesfővárosi 
marhavásártér istállóiban. 

A hizott állatvásárt a földmivelésügyi m. 
kir. miniszter ő nm. támogatásával az OMGE., 
mint a Gazdasági Egyesületek Országos Szö-
vetségének központja, a székesfőváros ható-
sága, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, a 
Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátók Szövet-
kezete, a magyar czukorgyárosok országos 
egyesülete, a mészárosok és a hentesek ipar-
testülete, valamint a kőbányai sertéskereske-
delmi csarnokkal együttesen rendezik. 

A hizott állatvásárra felhozható: hizott 
szarvasmarha, juh, sertés és hizott baromfi. Az 
állatok díjazására állami, városi, egyesületi és 
egyéb dijak állanak rendelkezésre. 

A vásáron résztvenni szándékozók be-
jelentéseiket november hó l-ig küldhetik be 
az OMGE. titkári hivatalához, mely az érdek-
lődőknek levélbeli megkeresésre a vásár terve-
zetét és a szükséges bejelentési iveket megküldi. 

A rendezo-bizottság. 

1897. szeptember havában befize-
tett alapítványi kamatok és év-

dijak nyugtázása. 
I. Alapítványi kamatok. 

1894—1896-ra';. Beniczky Béla összesen 30 frt. 
1897-re: Gróf Degenfeld Imre 10 frt, gróf Degen-

feld Lajos 10 frt 50 kr., Kecskemét vidéki gazd. egyes. 
10 frt, Széchényi Sándor 10 frt 50 kr. 

I I . Évdijak. 
1896. évre: Biró István, Domahidy Elemér, Dö-

mötör Béla, Spilka Zsigmond, Sidlauer Aladár 10—10 
frt, Hacker Béla 5 frt. 

1895—1896. évre: Nászay Rezső összesen 20 frt. 
1897. évre: Abelesz Zsigmond, Andaházy Pál, 

Balogh Kálmán, gr. Berchtold Richárd, gr. Bethlen 
Ödön, Bezerédj Lajos, Biró Albert, Bi<ó István, Csukássy 
István, Darányi Gyula dr., Detrieh Gyula, Domahidy 
Elemér, Dömötör Béla, Ehrenreiáh József, galánthai 
Farkas Ferencz, dr. Földes Béla, Gliick Yenczel, Gulner 
Gyula, Gyapay Pál, Hacker Béla, Harlikovics Mátyás, 
Hász Antal, dr. Haudek Ágoston, Hevessy László, Je-
szenszky József,' Kaffka Béla, Kasztl László, Kern Rezső 
lovag, Kohner Henrik, Króner-Küffner Ernő, Lészkay 
Sándor, Lichtenstein Jenő, Mankoviczky József, Mayer 
F. Andor, Mérey Lajos, Moesz Miksa, Nagy Pál, Nászai 
Rezső, Nedeczky Kálmán, Nemeshegyi Béla, Okolicsányi 
Gáspár, Olbricht Ottó, Óváry Sándor, Péchy Zsigmond, 
Póka Lajos, Pósch Gyula, dr. Rácz István, Riszdorfer 
László, Ruston József, Ruszinkó Antal, Sághi ' Gyula, 
Sándory Rezső, Sántavy József, báró Schell Gyula, 
Schifter Kornél, Simon Róbert, Skublits Zsigmond, 
Spilka Zsigmond, Szereday Aladár, Szommer Miksa, 
Strausz Adolf, id. Sztankovics János 10—10 frt. Bene-
dek Gábor, Hartstein József, Schwarcz' Bernát 5—5 frt. 

1898. évre: Jancsó Kálmán, Mérey Lajos 10—10 
frt, Benedek Gábor 5 frt. 

A bortörvény végrehajtása. 
Azok, akik a f. évi szőlöszeti tanulmány-

úton résztvettek, bizonynyal mindnyájan öröm-
mel tapasztalták hegyi szőlőtermelésünk nagy 
arányú fellendülését. 

A szőlőtermelő gazdától távol marad már 
a kétségbeesés és uj örömmel eltelve fognak 
az ujjátelepités nehéz, de szép jövedelmet igérő 
munkájához. Az egyetlen, ami a reményekkel 
biztató jövő elé felhőként borul, a borhamisi-
tásnak aránytalan elterjedése, amely már annyira 
szemérmetlen, hogy a borok hamisítása, da-
czára a fennálló mübortörvénynek, jóformán a 

közönség, szemeláttára történik. Legalább a 
hegyvidéken élő gazdák mindegyikének tudo-
mása van az egyes pinczékben folyó hamisi-' 
tásokról. 

Hogy a törvény daczára a borhamisítás 
virágzó és erős konkurrense a becsületes 
munkából élő szőlőtermelőnék, azon nem cso-
dálkozunk, mert hisz a törvénynek életbelépte-
tésekor is kifejeztük azon aggodalmunkat, hogy 
a visszaélések megakadályozására nem fog 
elegendőnek bizonyulni enyhe rendelkezéseinél, 
másrészről pedig a végrehajtásról való gon-
doskodás hiányánál fogva. 

A mesterséges borok gyártásának és for-
galomba hozatalának tilalmazásáról szóló tör-
vény 1893-ban lépett életbe és alig rövid há-
rom év alatt meggyőződtetett minden illetékes 
faktort arról, hogy a törvény jelen alakjában 
tarthatatlan. Sajnos, hogy bár a f. év tava-
szán a földmivelésügyi m. kir. miniszteriiimban 
megtartott értekezlet, valamint egyesületünk 
szőlőmivelési és borászati szakosztá'ya is ha-
tározottan kifejezést adott annak, hogy a lé- , 
tező bajokon csakis a törvény módosításával 
segíthetünk, mégis csak a végrehajtási rende-
le' lett módosítva. Be kell azonban látnunk 
mindazon nehézségeket, amelyek a törvény re-
víziójával jártak. A kormány és parlament 
helyzete nem olyan, hogy egy bármennyire is 
fontos törvény revíziójával foglalkozzék, leg-
alább ezidejüleg nem, amidőn számtalan, még 
ennél is aktuálisabb közgazdasági kérdés vár 
gyors niegoldást. 

Szabadjon azonban azon reményünknek 
kifejezést adni, hogy amennyiben a végrehaj-
tási rendelet jelen módosított alakjában sem 
volna kielégítő, ugy a szerzendő tapasztala-
tok alapján a mübortörvóny módosíttatni fog. 

A magunk részéről bármennyire is kívá-
natosnak, sőt szükségesnek tartottuk a tör-
vény revízióját, magához a módosított végre-
hajtási rendelethez is nagy reményeket füzünk. 
Sőt nincs kizárva az, hogy amennyiben a szőlő-
termelő közönség, maga a társadalom a közigaz-
gatásnak a borhamisítások ellenőrzésében; illetve 
a leleplezésében segélyére, lesz, ugy az uj végre-
hajtási rendelettel is czélt érünk. 

Különösen ki kell emelnünk a végrehaj-
tási rendelet fontosabb intézkedései közül azt, 

Termények: értékesítésére 
é s 

Erőtakarmányok beszerzésére 
kitűnő bel— és külföldi összeköttetések folytán készséggel ajánlkozik a 
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amely a törkölyborral, való visszaéléseket meg-
gátolni hivatott. Ez úgyah a pécsi Kereskedelmi 
kamarának aligha nyeri meg a tetszését, mert 
ez éppen homlokegyenest ellenkezője annak, 
amit kiküldöttjei a főldmivelésügyi m. kir. mi-
nisztériumban megtartott anketten a törköly-
borra vonatkozólag javasoltak. 

A végrehajtási rendelet ugyanis megen-
gedi a törkölybor készítését, de csak magának 
a szőlőtermelőnek és azt is a szüret után há-
rom napon belül olyképpen, hogy a szőlőtörköly 
csakis egyszer legyen használható a törkölybor 
előállítására. 

A törkölybornak iparszerü előállítása azon-
ban a törvény értelmében határozottan tilos és 
büntetéssel is fenyíttetik. 

De a törkölyborral Való visszaélések meg-
gátlása czéljából nemcsak a törkölybor gyártá-
sát korlátozza a végrehajtási rendelet, hanem 
a bor forgalombahoz'atalát is. Igy elrendeli a 
rendelet, hogy a törkölybor, valamint a gyü-
mölcsbor is magában a pinczében külön rak-
tároztassek, a bormérésekben a törkölyborki-
mérés feltűnő és szembeötlő feliratokkal a kö-
zönséggel tudattassék és a törkölybornak a ter-
mészetes borral való házasitását is tiltja. 

Tudjuk azt, hogy éppen a törkölybor volt 
az, amelynek áparszerü gyártásával és a ter-
mészetes borokkal való házasitásával a keres-
kedelem a legtöbbször visszaélt. Éppen ezért 
a végrehajtási rendelet ezen intézkedéseit me-
legen kell üdvözölnünk és legfeljebb csak azt 
sajnáljuk, hogy a rendelet a törkölybornak for-
galombahozatalát egyáltalában el nem tiltotta^ 
ami azonban csakis a törvénynek revíziója ese-
tében lett volna lehetséges. De a végrehajtási 
rendeletnek ezen és egyéb igen fontos intéz-
kedései a múlthoz hasonlóan irott malasztként 
szerepelnek csak, ha a rendelet az intézkedé-
sek végrehajtásáról is, véleményünk szerint 
kellő módon nem gondoskodott volna. 

Ezen gondoskodás az úgynevezett bor-
vizsgáló bizottságok létesítésében nyilvánul. 
Ezen borellenőrző bizottságoknak, amint azt 
az ismertetés folyamán látni.fogjuk, nagy ha-
áskört biztosit a rendelet, ugy, hogy a bor-

hamisításoknak a megakadályozása a végre-
hajtási* rendelet életbeléptetése után tisztán 
magán a társadalmon múlik s ha ezen intézke-
dések daczára sem sikerülne a borhamisítást 
meggátolnunk, ugy nagy részben magára ves-

. sen a gazdaközönség s a borhamisítások 
okozta károsodásokat kizárólag a saját szám-
lájára írja. 

A közigazgatási hatóságok eljárását is 
szigorítja a rendelet, amennyiben őket gyorsabb 
eljárásra utalja, az előzetes nyomozásnál na-
gyobb hatáskört biztosit nekik és a számláknak 
és üzleti könyveknek átnézését nemcsak meg-
engedi, de egyúttal kötelességükké is teszi. 

Ezen végrehajtási rendelet életbelépteté-
sét megnyugvással kell regisztrálni. Mert bizo-
nyítéka annak, hogy a földmivelési kormányzat, 
amelynek első sorban érdeme a rendelet életbe-
léptetése, a magyar szőlőtermelés ezen rák-
fenéjének kiirtására, a hamis borgyártás betil-
tására komolyan törekszik és a maga részéről 
meg is tesz minderit arra nézve, hogy a keres-
kedelemnek ezen rut visszaélése megszüntettes-
sék és megtoroltassék. 

Az uj végrehajtási rendelet sokkalta ter-
jedelmesebb, mint a régi. Mig a régi 14, 
addig az uj 37 szakaszt tartalmaz. Amily 
könnyűséggel siklik el az előző végrehajtási 
rendelet az egyes kényesebb kérdéseken, annál 
aprólékosabb ós 'körültekintőbb az uj ren-
delet. 

Tekintve azon körülményt, hogy az egész 
végrehajtási rendelet a borfogyasztó gazdákat 
is közelről érdeklő rendelkezéseket tartalmaz, 
nem lesz felesleges az uj végrehajtási rendelet 
uj intézkedéseinek rövid, tájékoztató .ismertetése. 

A 2-ik §. B) 2-ik pontja a borok hamisi-
'tásáról szól és azt mondja, hógy természetes 

. bort törkölyborral vagy gyümölcsborral össze-
keverni tilos. Ezt fontos tudni a szőlőtermelő 
gazdának is, mert igen sok helyen nagyon is 
lábrakapott az az. eljárás, hegy a termelés fo-
kozása czéljából nagymennyiségű törkölybort 
állítanak elő és annak értékét növelendő a 
természetes borral összekeverik. Csakis így 

magyarázható meg az az óriási átlagtermés 
az egyes gazdáknál. 

Ezen eljárásnak a jövőben való folytatása 
igen nagy veszedelmet rejt magában; mert 
amennyiben ez kitudódnék, igen' szomorú kö-
vetkezményekkél , járna a termelőre, miután a 
rendelet akként intézkedik, hogy az ily törköly-
borral összeházasított természetes bor is mes-
terséges bornak tekintetik és ugyanazon elbá-
nás alá esik, mint a mesterséges bor, azaz el-
koboztatik, amellett, hogy az ily borok előállí-
tója pénz és fogházbüntetéssel sujtatik. 

A törkölybor előállítását különben a 4. §. 
körvonalazza és e tekintetben egészen uj in-
tézkedéseket tartalmaz. 

A 4. §. C) pontja a következőleg szól: 
C) Törkölybor (csiger- vagy lőre) az az 

ital, a mely a friss és egészséges szőlŐ-törköly-
ből, az illető törköly kitaposása vagy kisajtolása 
után legkésőbb három nap alatt, a törkölyben 
maradt boralkatrészeknek vizzel vagy czukros 
vízzel való kivonása utján, erjesztéssel házilag 
állíttatik elő. Ellenben a törkölyből iparszerüleg 
nagyban előállított borhoz hasonló italok, úgy-
szintén a három naposnál régibb, valamint az 
eczetesedésnek indult, vagy bármiképen meg-
romlott törkölyből készült borszerü italok mes-
terséges bornak tekintendők. 

A szőlőtörköly törkölybor készítésére csak 
egyszer .használható. 

A törkölyborra (csigerre vagy lőrére) 
nézve a következők rendeltetnek: 

a) a törkölybor készítésénél vagy kezelé-
sénél csak a jelen rendelet 2. §-ának A) 1. 
pontjában említett tiszta czukornemüek felhasz-
nálása van megengedve, a czukrozás azonban 
ezekkel is csak áterjesztés czéljából engedtetik 
meg, ellenben az aszuborokhoz ha^nló édes 
italt a törkölyborból (csigerből vagy lőréből) 
előállítani tilos. 

b) A törkölybor (csiger, lőre) készítésénél, 
úgyszintén ezek kezelésénél külföldi mazsola-
szőlő használata feltétlenül tilos. 

Hasonlóképpen tilos magából a mazsola-
szőlőből, vagy ennek törkölyéből 'vizzel borhoz 
hasonló italt készíteni. 

T Á R C Z A. 

Fiók-ördögök. *) 
Négy fekete fiók-ördög szunnyadozik a 

bojári-puszta uriházának az udvarán. Nincs 
bekerítve az udvar; benyilik a szérűskertbe; 
annak a zöld füvéről apró marha csipegeti 
kapkodja a szöcskét. A négy fényesszőrü ör-
dögfiók elnyújtózik. Ki ráfekteti murczos pofá-
ját rezes papucsaira, ki meg a két első lába 
közé kapja a fejét s praczlijával takarja be a 
szemét, hogy légy ne járhassa, fény ne hábor-
gassa. 

Meleg van s a pusztai fuvalom nem 
üdít most. 

Terpeszkedik, gunnyaszt a sok galamb a 
háziján, egy-kettő a kut kávájáról kacsintgat 
le a mélységbe, ahol a friss viz csillog. A kert 
felől, a nagy tölgyfák közül, varjukárogás hal-
lik ; sikegő kékvércsék keringenek faóriások 
koronája fölött, egy olajzöld sárgarigó-jércze 
recsegteti a bodzafa sűrűjében egyhangú szó-
lamát. 

A megszokott hangok közé valami más 
vegyül most. Egy tompa dörrenés. Lőttek a 
pusztán, messze innen. 

Galamb a háziján meg se moczczan; 
sárgarigó jércze sípol tovább; kékvércse nyug-
ton libeg légi körútján. Hanem a négy fiókör-
dög — a négy tacskó — talpon van egy szem-
pillantás alatt. 

Most látni csak őket igazán a magok 
komikus szépségében. Hosszú zömök testok ' 

*) Mutatvány Bársony Istvánnak az őszszel meg-
elenendő „Yig világ• czimü illusztrált diszkönyvéből. 

legalább is még egyszer olyan hosszú láb-
szárakra illenék rá; kifordított praczlijokkal 
mintha elakarnának söpörni, valamit magok 
elől; lebbencsfülök a figyelés izgalmában meg-
törik egy kicsit a fültő fölött; élénken néze-
lődve ránczolja valamennyi a homlokát ; szemök 
villog. 

Tanti közöltök a legkisebb, legfinomabb. 
Vakk! szól halk nyekkenéssel, mi volt ez, 
gyerekek? 

More, a véri rabiátus kani, kilógatja a 
nyelvét s kopottas fogát mutogatva, heheg. 
Utánam pajtás, utánam, he-he-he-hí! Azzal 
megindul, ahogy csak tud. Erőlködve, nehéz-
kesen, de fáradhatatlanul dobálja előre tömzsi 
mellét. A hátulja csak ugy .mellékesen koczog 
utána. Ö már tudja az irányt ; az ő tapasztalt 
füle álmában sem pihen annyira, hogy rögtön 
ki ne találná: a kőriserdő felől, a hartai föl-
dekről, a dunai oldalról, vagy a kis nádastól 
jött-e idáig a dörrenés. 

Ácsi meg Csicsóné együtt baktat a vezérek 
után. Összenyefegnek s játszogatva marakod-
nak, haczukáznak gyaloglás közben. Ezek ketten 
kitanult szédelgők; értik egymást. Csakugyan 
lőttek ? kérdi Ácsi a párját. Özvegy Csicsóné 
negédesen csóválgatja a farkát s ugy tesz, 
mintha szánatot keresne a száraz avaron. 

— Ugy látszik, ugy látszik! mondogatja 
félig felelve, félig magában, tacskónyelven. 

S a tartón négy idétlenül ugrándozó ör-
dögfiókot lehet látni, amint nehezen vágtat a 
füzek felé a nádas irányába. Jóval elől jár a 
dupla tacskó, az öreg More. Kétszer akkora, 
mint a többi, könnyű neki. A kis tanti egyre 
nyefeg utána: várj meg apó, várj. De azért 
folyvást nagyobbodik előttök a távolság. A 
„szédelgők" már az ut felén keresni kezdik az 
árnyékot s dohogva ácsorognak az ürgelyuk i 

mellett. Ácsi a komiszabb, ö csábit, Csicsóné 
csak ingatag ós hajlik a szép szóra. 

Ülök a bojárí kis nádas mellett egy 
csonka fűzfa alatt és lesem az itatásra járó 
vadgalambot. 

Árokszerü mélyedésben vonul a keskény 
nádas; lehet a hossza vagy 600 lépés, a szé-
lessége csak annyi, hogy egyik széléről a 
másikra jól át lehet lőni. A nádas mentén, a 
dombra kapaszkodó birkalegelőn, ligetes facso-
port vonul végig; sok vad körtefa, meg nagy, 
hatalmas tölgyek. 

Lesem á vadgalambot, dé' nem zaklat 
most a vadászszenvedély. Elfogultan és szerel-
mesen ebbe az édes szép vidékbe, tűnődöm a 
halas medencze partján, s csak nézem a vilá-
got, hogy múlik itten észrevehetetlen lassú-
sággal. 

Halvány ragyogás van mindenen. A fa 
már nem olyan zöld, aminő egyszer volt; a 
nádas meg fakult; nem is susog, már inkább 
zizeg. Bábaszarka röppen le a fűre á vadkörte-
fáról s örvendő csevegéssel viszi bogárzsák-
mányát valami száraz ágra. 

Jönnek a vadgerlék. 
Suhanva, tapsoló szárnynyal vágódnak e 

elém a viz partjára; félénken bólintgatnak 
ide-oda; belenéznek a tó tükrébe s mohón 
nyújtják ki feléje csőrüket. 

Jönnek a vadgalambok. 
Egy nagy örvösgalamb ül meg magányo-

san a törpefüz bokrában; ott vár jóidéig, 
amíg meggyőződik róla, hogy semmi gyanús 
sincs a közelségben. Akkor megcsapkodja erős, 
hamvaskék szárnyát s a tó szélére száll. 
Szinte ledobban, amint a földet éri. 

Fecske villámlik folyvást a medencze fö-
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c) A viz használata csak a törkölybor 
(csiger, lőre) készítésénél van megengedve, 
ellenben a már kész, kierjedt törkölyborba 
(csigerbe, lőrébe) vizet keverni tilos. 

d) A törkölybort (csigert, lőrét) csak tör-
kölyborrdl (csigerrel, lőrével) szabad keverni 
(összevegyiteni vagy házasítani), ellenben tör-
kölybort (csigert, lőrét) természetes borral, ür-
mösborral vagy gyümölcsborral keverni (össze-
vegyiteni vagy házasítani) tilos. 

e) A természetes bor kezelésénél tiltva 
levő s a jelen rendelet 2. §-ának utolsó be-
kezdésében említett anyagok használata a tör-
kölybor (csiger, lőre) készítésénél és kezelésé-
nél is tilos. E tekintetben csak a törkölybor 
(csiger, lőre) készítéséhez szükséges víz hasz-
nálata tekintetében van helye kivételnek, de 
csak a jelen §. G) c) pontjában említett kor-
látozással. 

E pont intézkedéséhez nem kell kommen-
tár. A, törkölybor ezen intézkedés folytán arra 
a színvonalra , helyeztetik vissza, amely őtet 
megilleti, a munkás-, illetve a cselédbor nívójára 
és reméljük is, hogy többé nem fog a hegyi 
tiszta boroknak versenytársa lenni. 

Az 5. §. a különböző borok és bornemü 
italok forgalomba hozataláról intézkedik és el-
rendeli, hogy azok csakis a törvényben meg-
állapított elnevezések alatt raktároztathatók és' 
hozhatók forgalomba. 

Ezen szakaszok intézkedései szintén olyan 
fontosak, hogy azokat kivonatosan szintén 
szükségesnek látjuk itt tájékoztatásul közölni. 

1. Törkölybornak, úgyszintén gyümölcs-
bornak készletben tartása csakis az alább jel-
zett módon való különraktározás mellett en-
gedtetik meg, u. m. 

a) borkereskedők ezeket az italokat, a 
meddig azok hordóban vagy más nagyobb 
tartányokban vannak, okvetlenül egészen 
külön pinczékben vagy külön raktárakban, 
tehát mindenesetre olyan helyiségekben kötele-
sek tartani, amelyekben természetes bort vagy 
ürmösborokat egyáltalán nem tartanak; abban 
a pinczében vagy más helyiségben tehát, a 
melyben természetes borok vagy ürmösborok 

vannak, törkölybor vagy gyümölcsbor még 
ideiglenesen sem helyezhető el, a legrövidebb 
időre sem; 

b) vendéglősök, korcsmárosok, borterme-
lők és más egyének ezeket az italokat vagy 
szintén külön pinczékben, illetőleg külön raktá-
rakban, vagy legalább a pinczének, illetőleg a 
raktárnak deszka- vagy léczfallal elrekesztett 
külön szakaszában kötelesek elhelyezni, tehát 
a törkölybort, valamint a gyümölcsbort ter-
mészetes borral vagy ürmös borral együtt ezek 
sem tarthatják; 

c) mind a fenti a), mind b) pont alá 
tartozó esetekben az a pincze, raktár vagy más 
helyiség, illetőleg annak azon elkülönített része, 
amelyben a törkölybor vagy gyümölcsbor van 
elhelyezve, a bejáratnál, könnyen szembeötlő 
helyen alkalmazott s legalább 20 centiméter 
magas és 2 centiméter vastag betűkből álló : 
„.TÖRKÖLYBOR", illetőleg „GYÜMÖLCSBOR* 
felirattal látandó el. 

A törkölybornak a fenti a), l ) és c) pon-
tokban körülirt módon s az emiitett feliratok 
haszálata mellett való külön' raktározása min-
den körülmények közt feltétlenül kötelező,, 
tehát még akkor is, ha az illető italok nem 
eladásra, hanem házi fogyasztásra vannak 
szánva. 

2. Azokban a vendéglőkben, korcsmák-
ban, kávéházakban, kereskedésekben, valamint 
általában minden olyan helyen, a hol törköly-
bort vagy gyümölcsbort árusítanak el, vagy 
mérnek ki, az illető éttermek, ivószobák, vagy 
más üzleti helyiségek mindenikében állandóan 
és könnyen szembeötlő helyen: „TÖRKÖLY-
BOR-ELADÁS", vagy „TÖRKÖLYBOR-KIMÉ-
RÉS", illetőleg „GYÜMÖLCSBOR-ELADÁS", 
vagy „GYÜMÖLCSBOR-KIMÉRÉS" felirattal el-
látott táblák alkalmazandók. Ezeknek a feliratok-
nak ebben az esetben is legalább 20 centi-
méter magas és 2 centiméter vastag betűkből 
kell állaniok. 

Ezenkívül az étlapokon (illetőleg itallapo-
kon) ős árjegyzékeken a borok mellett az eláru-
sított, illetőleg kimért törkölyborok és gyümölcs-
borok is feltüntetendők, még pedig közvetlenül 

a természetes borok mellett és ugyanolyan 
nagyságú betűkkel, mint a* természetes borok. 

3. A konyak-főzésnél a lepárolt borból 
visszam aradt úgynevezett bormoslékot borral 
vagy a törvény 3. §-ában felsorolt egyéb ita-
lokkal egy pinczében, vagy egy helyiségben 
tartani, bárkinek is feltétlenül tilos. 

A jelen §. a) és d) pontjaiban em-
iitett italoknak, az ott megállapított elnevezések-
kel, az előirt módon való megjelölése minden-
esetre feltétlenül kötelező, tehát még akkor is, 
ha ezek az italok nem eladásra, hanem házi-
fogyasztásra vannak szánva. 

Hogy a törkölybor (csiger, lőre) készítése 
és forgalomba hozatala a jelen rendeletitek 

' megfelelően történjék, kötelesek: 
a) a községi elöljáróságok (rendezett ta-

nácsú, valamint törvényhatósági joggal felru-
házott városokban a tanács által e részben 
megbizott tisztviselő, Budapesten az illetékes 
kerületi előljáró) minden községben, amelyben 
szőlőmivelés van, a szüret folyama alatt, de 
legkésőbben annak befej eztétől számított öt 
nap alatt, pontosan összeírni, hogy minden 
egyes szőlőbirtokosnak mennyi szőlőtörkölye 
van. Ezen összeírás alapján pontos kimutatás 
készítendő két példányban, amelynek egyike a 
jelen rendelet 11. §-ában megnevezett illeté-
kes elsőfokú hatósághoz terjesztendő be, má-
sika pedig az összeíró elöljáróságnál (illetőleg 
közegnél) megőrzendő. A községi elöljáróság 
(közeg) köteles a szőlőtörköly felhasználását, 
valamint azt is ellenőrizni, hogy a szőlőbirto-
kos szőlötörkölyét csak egyszer használhassa 
fel törkölybor készítéséhez. Kötelesek továbbá : 

b) az összes közlekedési intézetek, ha 
valamelyik állomásra törkölybort szállítottak, 
a jelen rendelet 11. §-ában megnevezett első-
fokú illetékes hatóságnak azonnal bejelenteni, 
högy • törkölyborszállitmány érkezett s köte-
lesek egyszersmind azt is kimutatni, hogy ki és 
hol adta fel a szállítmányt, továbbá, hogy az 
hány hordóból áll, mennyi a tartalma s kinek 
cziméré érkezett. 

A 7. §. a borvidékek beosztásáról intéz-
kedik és czélja a hegyi boroknak a védelme 

lött s elkapkodja a rajzó szúnyogot. A barnás-
zöld tükörvizből béka bugygyan ki minduntalan, 
de ha megijed az áthúzó gerle árnyékától, 
mindjárt el is tűnik. 

Hangtalan a puszta; csak azt a furcsa, 
soha meg nem szűnő zsongást sejti a fül, ami 
a bogár zúgásának, a szellő játékának, a fű 
zizegésének, a nád súrlódásának, a levél hul-
lásának, a galy roppanásának, a víz locscsa-
násának a keveredése. Meg aztán néha szól 
valami madár. Tetétlenről vadludgeggenés 
hallik; felnézek a kéklő égboltra, ott suhog a 
szikes tavak felé egy kis csapat, egymás nyo-
mában. Majdnem bizonyos, hogy először és 
utoljára találkozom velők, igy is csak madártáv-
latból. Követem utjokat a tekintetemmel, amíg 
csak parányi pontokat látok a messzeségben. 
Tán az is képzelődés. Régen eltűntek már 
előlem s káprázat az, hogy még észreveszek 
valamit belőlok. Pedig olyan tisztán cseng a 
fülemben most is: „gágá—gágá!" 

Ez a világ az én világom. 
Sehol gincsen most rajta ember; ami 

szépséget rajta megpillantok, azon nem osz-
tozom vetélytárssal; azt nem becsmérelheti a 
kicsinyeskedés. 

Csapatostól Száll a gerle a kis kerek 
tóhoz; egy irányból jön mind. Valahol köles-
tarló, vagy más eféle deliczia lehet a pusztán. 
Nágy riadással suhan el most egy a tó fölött. 
Ahogy minden erejével villámként kanyarodik 
a füzek felé, ki lehet találni abból, hogy a 
rémület kergeti. Még a tó végére sem ér,, már 
előttem az iszonyat oka, a madárhóhér: egy 
botfarku sólyom. 

Szinte zúgott a levegő, amint végig ha-
sított rajta a szegény gerlére zuhanó testével. 

Ebbe már bele kellett szólnom. Eldördült 
a puskám. * 

A kerek tavacska vizén halva feküdt a 
rabló. Szárnyát kiterjesztve fordult meg inaga 
körül, amint a viz felületét fodrozó szél ját-
szadozott vele. 

A megriadt békák kiütögették megint a 
fejőket s kíváncsian, szinte mászva közeledtek 
sz idegen,, de immár mozdulatlan szörnye-
teghez. 

Egy félarasz nagyságú Brekeke merész-
kedett hozzá legközelebb. Szélés száját kitolta 
a vízből, dülledt szemével gyorsan sandított a 
szárnyas bandita tetemére, s két első lábát 
tenyerként nyújtotta maga elé. Csak egy moz-
dulat s Brekeke ur bátran vonul vissza a tó 
fenekére. 

Vártam a hősies retirálást. Gyorsabban 
történt meg, semmint hittem volna. 

„He-he-h'e-he" hallom a hátam mögött 
abban a pillanatban. Valami rám ugrik s ned-
ves csókot érzek a turkómon. 

, Hehehe — hehehehe!" 
Őrdögadta Moréja, hát nem ő lihegett 

mellettem f Botrányos hízelgéssel fejezte ki 
örömét, hogy végre rám akadt. Büszkén vicsor-
gott vissza a kis Tantira; az még akkor is 
egy puskalövésnyire koczogott idefelé, de már 
észrevett s vidáman vakogott. 

Ácsi, meg Csicsóné egymást kezdték nagy 
vigan hajtani, hogy csakúgy csengett bele a 
puszta. 

No, itt ugyan nem gerliczéztink ma. 
Mit csináljak most veletek, bolondos ör-

dögbordái? lázongtam magamban. De a szen-
vedélybe borult kis bestiák nem igen várták 
legmagasabb elhatározásomat, hanem loholtak 
egyenesen neki a kis nádasnak. 

Haj, az a „kis nádas" az azt a va-
lami Í v . . . 

Ott vannak a rókák, a ravasz bundások, 

a lomposfarku ebadták, akikre hatólig vásik 
foga minden igazi Tacskónak. 

A bajári kis nádasnak mindig van két-
három ritka vendége, a sürü szürke járhatat-
lan nádasok hűse nagyszerű buvós helyett ki-
nál a tolvajoknak, azok meg is telepednek ott 
szívesen; onnan ki nem viszi őket egykönnyen 
az emberi furfang. 

Hanem a tacskó-furfang az már más. 
Amikor More elkezd hehegni s csalogatja 

maga után a finyás szép kis Tántit, aztán ő 
utánuk beljebb kerül a nádasba az a két szé-
delgő is, akkor szorul róka koma. 

More már elindult. Hinám vissza, de hát 
beszélhetek ón most! Ki látott valaha enge-
delmes tacskót ? ! . . . Mind azt teszi az, amit 
neki tetszik. Ha Gyúró, a kerülő, össze akarja 
fogdosni őket, addig fut utánok, amig egyenkint 
eléri, lévén az ő lába hosszabb a rebelliseké-
nél. Akkor következik azt' a czirkusz, A tacskó 
nyakán érezvén ellenségét, hátra csapja a fülét, 
behúzza a farkát, a mikor Gyúró hozzákap, 

. lehasal és visszahengeredik éppen a kerülő 
lába közé. Az, az' istenadta nagyot botlik, 
elesik s túrja órával a tarlót. De türelemmel 
s egy kis káromkodással mégis csak czólt ér 
nagysokára. 

Hát én bizony nem utánzóm Gyúrót. 
Erígyetek beste lelkei, hajtsátok a nádast, hogy 
ha már utánam szöktetek. 

Mind a négy tacskó eltűnik a másfélöles 
nádban. Még a zörgésük, moszatolásuk se hal-
latszik ki már. 

Jó ideig1' csend "van.-
A nád alja egészen száraz, nem lakik 

ott a rókán kivül, mint holmi kis egér, buj-
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és e tekintetben oly messze megy, amily messze 
eddig talán még egy szőlőtermelő sem gon-
dolt; amennyiben a rendelet a hegyi borokat 
nemcsak a hamisitott, de a sikon termő borok 
versenyétől is megvédeni igyekszik. A megha-
tározott borvidékek földrajzi területén ugyan, 
de nem hegyen, hanem a sikon fekvő kertek-
ben, vagy homoki szőlőkben termett borok bor-
vidéki elnevezés alatt, vagy borvidéki névvel 
egyáltalán nem, hanem csak kerti bor vagy 
homoki bor jelzéssel hozhatók forgalomba, ad-
hatók el, vagy mérhetők ki. 

Ezen intézkedés bizonynyal súlyosan érinti 
a, homoki szőlőtermelőket, de kétségtelen, hogy 
a homoki borral űzött visszaéléseknek csakis 
ily szigorú intézkedéssel lehet gátat emelni és 
nagy költséggel újjáalakított hegyi szőlőinknek 
a fennállását és hírnevét, csakis a termelők 
körültekintőbb védelmével lehet biztosítani. 

Ugyanezen szakasz megvédi a hegyvidéki 
borokat a külföldi borok versenye ellen is akkor, 
amidőn a külföldi boroknak a hazai termésű 
bor gyanánt való forgalombahozatalát eltiltja 
és amidőn a hazai boroknak a külföldi borok-
kal való házasitását is csak ugy engedi meg, 
hogy ha a külföldi bor egész mennyiségének 
25°/o-át nem haladja tul. 

A rendelet ezen intézkedése nehezen lesz; 
ugyan ellenőrizhető, dé felvétele semmi esetben 
sem ártott. 

Érdekes a 8. §. azon intézkedése, amely 
a mesterséges bort gyártók büntetésének a fo-
kozását és a törvénynek idevonatkozó intéz-
kedésének szigorítását czélozza. 

A kihágásokról szóló 1879-ik évi XLV-ik 
t.-czikk 21-ik szakasza ugyanis azt mondja, 
hogy ha az enyhítő körülmények túlnyomók, 
az esetben az eljáró hatóság az elzárás helyett 
is pénzbüntetést állapithat meg. 

A 8. §. már most a következőleg és pedig 
véleményünk szerint igen helyesen intézkedik : 
minthogy azokra nézve, akik a mesterséges 
bort maguk készítik, vagy gyártják, ilynemű 
enyhítő körülmények csakis a legritkább eset-
ben foroghatnak fenn, megbízatnak az eljáró 
hatóságok, hogy az 1893. évi XXlII-ik t.-czikk 

dosó menyétke, a széleken egy óvatos vén 
nyul; az is mindennap az életével játszik a 
komisz rókák miatt. No meg egy pár sárga 
barázdabillegető s egy-két sármány. 

Vigyázva lépdelek a nádas hosszában, ki 
tudja, nem szökik-e ki oldalt valami a tacskók 
bői. Egyszer csak megszólal a kis Tanti oda-
lent: „Jajjaj, More jaj 1 ide jöjjön kend, jajjaj! 
de hamarosan, jaj I . . ." 

Még el se végezte a kis szuka, már hal-
lom a More meggondolt, de annál határozot-
tabb riadóját: „ahá, ahá! abbiz'a, róka,róka!" 

Hátul belevakkant Ácsi: „Mi az? róka?*' 
Felel neki özvegy Csicsóné: „Aszongyák-
aszongyák, ők tugygyák-gyák!",... 

S összekeveredik az ördőgkölykek heves, 
szenvedélyes konczertje a nád homályában. 
Nem látom ugyan, de azért tudom, hogy 
egy sunyi állat csúszik ott vagy száz lépés-
nyire a kutyák előtt. Zöldesfényü keskeny sze-
mével kikutat jó előre minden zugot, ugy pattan 
át az egymásra hajló nádszövedék keskeny 
nyílásain, hogy egy szál szőre is alig éri a 
zörgő száraz törmeléket. 

Áh, most már bizonyosan elért a bevá-
gásig; egy keskeny lekaszált földszalagon át 
kellene az útját folytatnia. Ezt nem koczkáz-
tatja meg a hunczut. Hátha ott ólálkodik egy 
puskás megint a sarkon, mint tavaly ilyenkor ? 

Meglapul s moczczanás ' nélkül várja, 
hogy a nekiszelesedett tacskók az üldözés he-
vében kiszaladjanak a kaszált területre. Akkor 
megfordul s halk ügetéssel bandukol vissza a 
nádas elejére. Jókat vigyorog magában, hogy 
igy becsaphatta ezt a két veszedelmes orrú 
sehonnait. 

Korán örülsz gonosz!. . , Csicsóné elta-
lált játszogatni egy útjába vetődött egérkével 

6. §-ába ütköző kihágások esetében az 1879-ik 
évi . XLV-ik t.-czikk 21. §. alkalmazása körül 
mindég a körülmények gondos mérlegelésével és 
alapos megfontolásával járjanak el és az Ítélet 
indokolásában az idézett 21. §. esetleges al-
kalmazását, az enyhítő körülmények felsorolása 
mellett mindég tüzetesen- indokolják. . 

Miután a végrehajtási rendelet általában 
a borhamisítással űzött kihágások ujabb nemeit 
állapítja meg, igy a 8.. §. is a büntetendő cse-
lekményeknek több eseteit sorolja föl. 

Ezen felsorolást azonban mellőzhetjük, 
de nem a 8.- §. azon intézkedését, amely a 
marasztaló Ítéletnek a közzétételét czélozza. 

A mübortörvény 8. szakasza ugyanis 
az eljáró hatóság belátására bizza azt, hogy 
az ítélet közzététessék-e vagy sem. Innen van 
azután az, hogy a nagyközönség a legritkább 
esetben értesül a marasztaló ítéletről, mert a 
többség rendesen az illető marasztalt fél üzleti 
érdekeit előbbre helyezi, mint a megcsalatott 
nagyközönség érdekeit. 

A végrehajtási rendeletriezen bajon.segí-
tendő, a törvény 8-ik szakaszához azon. indo-
kolást fűzi, hogy különösen oly esetekben, a 
mikor a panaszlott a mesterséges bor készítése, 
vagy gyártása miatt Ítéltetik el, a közérdek 
szempontjából kívánatos, hogy« a büntetendő 
ítélet mindig hirlapilag közzetétessék, hogy 
azután a borgyártók üzelmei a nyilvánosság 
előtt lelepleztessenek. De kívánatos az ítélet 
közzététele már csak azért is, mert a legtöb-
beket magánál a tulajdonképpeni büntetésnél 
is jobban elrettent a kihágások elkövetésétől. 

Olyan esetekben tehát, amidőn daczára 
annak, hogy a panaszlott mesterséges bor ké-
szítése vagy gyártása miatt ítéltetik el s a ha-
tóság az ítélet hírlapi közzétételét az ítéletben 
nem mondja ki, a közzététel mellőzése mindig 
indokolandó. 

A 10-ik szakasz a törköly és gyümölcs-
bor forgalomba hozataláról intézkedik és mi-
után ezen intézkedések szintén általános érde-
küek és ugy a fogyasztót, mint a termelőt 
egyaránt érdeklik, a szakasz fontosabb intéz-
kedéseit az alábbiakban közöljük. 

s azt forgatta, szaglászta éppen, amikor meg-
neszelte a gyanús szöszmötölést. 

Éppen kérdezte vón már: kend az Ácsi 
koma? amikor meglátta a rókaprémes bundát 
a settenkedő fráter nyakában. 

Nini-nini! kiabált meglepetve s nyil-
ván azt kereste, hogy merre tágasabb. De a 
rókának is sok lehetett a jóból, páni félelem 
szállhatta meg, nagy ijedelmében oldalt csa-
pott és ugy kipattant a nádból, hogy mire 
észrevettem, már a dombtetőn járt, magasan 
lengő vitorlával. 

— Ide te More, ide tee ! . . . ítt-itt Tanti! 
itt! ktirjogattam elő az ördögmotolókat s bele-
durrantottam a levegőbe, hogy nagyobb legyen 
a foganatja. 

Jött a négy tacskó nyafkáivá, szűkölve. 
Elől More, utána Tanti, leghátul behúzott farok-
kal a megszeppent Csicsóné. 

More lelkendezve viczkándozta körül azt 
a vén tölgyfát, amey mellett a róka az imént 
elszaladt. Hehehe! — teheté! Csak utánam, 
ahá 1 ahá! . . . 

Npkirohant a puszta«ágnak. A róka épp 
akkor fordult be egy nagy tábla tengeribe, 
messze a köriserdő felé. 

Tántika vígan vágtatott a kitűnő orrú 
kani után s folyvást nyafkálta: jajjaj, jajjaj L. 

Ácsi meg Csicsóné szórakozottan inalt 
egymás mellett, de egy hörcsöglyuknál, vala-
hol a sarló túlsó részén, elmaradtak s nagy 
buzgalommal kezdtek.tunnelt vájni a porhanyó 
talajba. 

Néhány perez múlva végképp elcsendese-
dett a környék. A tacskókat elnyelte a föld. 
Magam maradtam a bojári puszta zizegő ná-
dasa tájékán. 

Bársony István. 

a) A törkölybort vagy gyümölcsbort tar-
talmazó minden hordóűak kifelé álló fenekén, 
vízzel le nem mosható s a hordó színétől fel-
tűnően elütő festékkel, a hordóra festett (de 
semmiesetre sem krétával jegyzett vagy irt) és 
könnven olvasható „TÖRKÖLYBOR", illetőleg 
„GYÜMÖLCSBOR" jegyzéssel kell ellátva 
lennie. 

Ha az illető hordó űrtartalma tíz hekto-
liternél nem nagyobb, akkor az előirt jelzést 
alkotó betűknek legalább hat centiméter maga-
saknak és legalább egy centiméter vastagoknak, 
a tiz hektoliternél nagyobb hordókon pedig leg-
alább tiz centiméter magasaknak és legalább 
két centiméter vastagoknak kell lenniök. 

b) Ha a törköly bor vagy gyümölcsbor zárt 
(ledugaszolt) palaczkokban vagy más zárt edé-
nyekben tartatik, vagy hozatik forgalomba, az 
illető palaczkok, vagy más edények olyan czim-
lapokkal (vignettákkal) láttandók el, amelyeken 
a „törkölybor", illetőleg a „gyümölcsbor" elne-
vezés világosan és könnyen szembeötlő módon 
van feltüntetve. Ezeknek a czim'lapoknak leg-
alább 80 Q-eentiméter nagyságuaknak kell 
lenniök s a palaczkra (vagy más edényre) a 
szokásos módon, jó erősen akként ragasztan-
dók fel, hogy arról csakis leáztatás után legye-
nek eltávolíthatók. 

e) Ha törkölybor vagy gyümölcsbor nyílt 
edényekben ^palaczkokban, korsókban, poharak-
ban stb.) hozatik forgalomba (kiméretik), ez 
csak olyan edényekben (palaczkokban, korsók-
ban, poharakban stb.) engedtetik meg, amelyek-
nek oldalán a „Törkölybor", illetőleg „Gyümölcs-
bor" jelzés — bevésés, beégetés vagy bepré-
selés utján — könnyen szembeötlő módon fel 
van tüntetve. 

Ez tehát egy igen fontos intézkedése a 
rendeletnek, amelyet jó emlékezetünkben 
tartani. 

Egészen uj a 12. és 13-ik szakasz, amely 
a közigazgatási hatóságok eljárását irja körül 
az ellenőrző vizsgálatok teljesítésénél, valamint 
a feljelentések elintézéséről intézkedik. Itt fon-
tos intézkedése a rendeletnek az, hogy a jö-
vedéki ellenőrzés és felügyelet alatt álló felek-
nél az erre illetékes pénzügyi hatóságok és 
közegek szintén kötelesek ellenőrzést gyakorolni 
és kihágás elkövetelésének gyanúja esetében 
kötelesek arról a közigazgatási hatóságot hala-
dék nélkül értesíteni. 

A pénzügyi ellenőrzés alatt álló korcsmá-
rosok és borkereskedők visszaélései tehát re-
mélhető, hogy a pénzügyi hatóságok bevo-
násával sokkal inkább lesznek leleplezhetők. 

Egészen uj intézkedése a 13-ik szakasz-
nak az is, hogy a panasz visszavonása az el-
járás megindítását meg nem akaszthatja, a 
mennyiben a borhamisítással történt vissza-
élések hivatalból üldözendő kihágást képeznek. 

Á 15-ik szakasz a hatóságoknak szigorú 
kötelességévé teszi, hogy már az első hely-
színi szemle alkalmával nyomozás indittassék 
abban az irányban, hogy vájjon nem használt-e 
a gyanusitott egyén vizet, vagy más tiltott 
anyagot borkészitési, borszaporitási, vagy bor-
kezelési czélokra. Természetes ezen nyomozás 
csakis tanuk kihallgatásával és az üzleti köny-
veknek, számláknak ős a megrendeléseknek az 
átvizsgálásával ejthető meg, de a legtöbb eset-
ben a borhamisító ez uton sokkal inkább le-
leplezhető, mint a borok vegyi vizsgálata 
alapján. 

Különben ezen szakasz az üzleti könyvek, 
számlák és megrendelések betekintését nem-
csak, hogy megengedi, de gyanú fennforgása 
esetében azt kötelességévé is teszi az eljáró, 
hatóságoknak, 

Ily módon a legtöbbször a borvizsgáló-
bizottságok igénybevétele nélkül is megállapít-
ható lesz a borhamisítás, mert ha az üzleti 
könyvek alapján megállapított bormennyiség 
csekélyebb, mint a tényleges készlet, ugy már 
kétségtelen a borszaporitás utján elkövetett 
hamisítás alapos gyanújának a fenforgása. Sőt 
a 25-ik szakasz egészen határozottan intézke-



79. SZÁM. 7-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1897. OKTÓBER HO 2 1365 

dik arról, hogy azon esetben, ha az állandó 
borvizsgáló szakértő bizottságok szakvéleménye. 

, szerint a megvizsgált minta nem esik kifogás 
alá, vagyis ha a szakértő bizottság a megej-
tett szakvizsgálatból nem képes megállapítani, 
hogy az illető ital tiltott módon készíttetett, 
vagy kezeltetett volna, de ha ennek daczára, 
az 1893. évi XXIII. t.-czikkben illetőleg a 
végrehajtási rendeletben tiltott cselekmény el-
követése más uton, mint tanúvallomások, be-
ismerések, vagy az üzleti könyvek utján bebi-
zonyittatik, . akkor ezen bizonyítékok alapján 
megfelelő fenyítő ítélet hozandó. 

Az eljáró hatóságok működésének ellen-
őrzésére hivatott a 24-ik szakasz azon intéz-
kedése, amely elrendeli, hogy minden jogerős 
Ítélet a borellenőrző-bizottsággal, valamint az 
illetékes állandó borvizsgáló-bizottsággal is ha-
ladéktalanul közlendő. Ilymódon a hatóságok 
jóformán a nyilvánosság ellenőrzése mellett 
műkődnek. 

A 27. szakasz a denaturálásnak a mód-
ját állapítja meg, amennyiben erre nézve eddig 
intézkedés nem történvén, az eljáró hatóságok 
a legkülönbözőbb módokat követték és sokszor 
helytelenül jártak el. A denaturálás történhet 
1-ször sóval, amikor 1 hl. mesterséges borba 
5 kg. porrá tört konyhasót kevernek; 2-szor 
eczettel, amely esetben 1 hl. mesterséges 
borba 15 liter 12% eczetsav, vagy 30 liter 
6%>-os eczetsav keverendő. 

A törvény és a végrehajtási rendelet tu-
lajdonképpeni végrehajtására az u. n. bor-
ellenőrző-bizottságok hivatottak. A borellenőrző-
bizottságokról a 31. szakasz olyképpen intéz-
kedik, hogy a bizottságok elnökeit és tagjai-
nak felét a törvényhatósági-bizottság, esetleg 
a községi képviselő testületek tagjainak sorá-
ból a főispán nevezi ki, a tagoknak pedig má-
sik felét a törvényhatósági-bizottság, esetleg a 
községi képviselő testületek tagjainak sorából 
a törvényhatósági közgyűlés választja. 

A borellenőrző-bizottságok már a legkö-
zelebbi törvényhatósági közgyűléseken megvá-
lasztandók az egész országban mindenütt és 
igy a törvény és végrehajtási rendelet uj vég-
rehajtása már a jövő évvel kezdetét veszi. 

A borellenőrző-bizottság minden egyes 
tagja alapos gyanú - esetében feljelentéssel él-
het az elnök, vagy annak helyettese utján, az 
esetben, ha gyanúját az elnök vagy annak he-
lyettese is osztja. Ha azonban a bizottság két 
tagja fordul az elnökhöz feljelentéssel, azon 
esetben az minden további nélkül az elnök 
által az elsőfokú hatósággal közlendő még ak-
kor is, ha a feljelentéssel nem értene egyet. 

Hogy azonban a felesleges zaklatásoknak 
eleje vétessék, a 33-ik szakasz ugy intézkedik, 
hogy azon bizottsági tagtól, aki alaptalan fel-
jelentéseket ismételten tesz, a megbízatás bár-
mikor megvonható. 

A borellenőrző-bizottság fontosságát kü-
lönösen az emeli, hogy a végrehajtási rende-
let az eljáró hatóságokat oda utasítja, hogy a 
feljelentésre okot adó körülmények és a gyánu 
alaposságának előzetes mérlegelése nélkül 
azonnal, mihelyt a följelentés megtörtént, • a 
kihágási eljárást megindítsa. 

Tudjuk, hogy a legtöbb esetben az ily 
borhamisításokat csakis a gyors intervenczió 
utján lehet leleplezni és legtöbb esetben a 
közigazgatási hatóságok késői intézkedése volt 
az, hogy alapos feljelentés daczára sem tudott 
a vizsgálat eredményt fölmutatni. De a bor-
ellenőrző-bizottság tagjainak a 34-ik szakasz 
igen fontos más jogokat is biztosit. 

Ha ugyanis a borellenőrző-bizottság, vagy 
annak bármely tagja a hatóság által fogana-
tosított helyszíni szemlénél, vagy a későbbi 
tárgyalásoknál jelen kiván lenni, ezt a hatóság 
el nem tilthatja, meg nem tagadhatja, sőt 
köteles a hatóság a szemle megtartásánál, illetve 
annak későbbi folyamán is mindig tekintetbe 
venni azokat a körülményeket, amelyekre figyel-
mét a bizottság vagy egyes bizottsági tag föl-
hívja. 

Igy különösen minden esetben köteles a 
hátósági közeg abból a hordókból mintát venni, 
amelyeket mint gyanúsakat a borellenőrző-
bizottság vagy annak egyik tágja megjelölt. 

Végül a 35. szakasz egy szintén nem 
kevésbé jelentékeny jogot biztosit a borellen-
őrző-bizottságnak; illetve a bizottság elnöké-
nek, vagy helyettesének, amennyiben azon 
esetben, ha a bizottság az első fokú ítéletet 
nem tartaná elég szigorúnak, joga van a bi-
zottságnak, illetőleg az elnöknek, vagy helyet-
tesének az ellen a szabályszerű három napi 
határidő alatt a 2-dik, illetőleg a 3-dik fokú 
hatóságokhoz felebbezni. 

Amint a végrehajtási rendelet ezen in-
tézkedéséből látjuk a mübortörvénynek egész 
végrehajtása a borellenőrző-bizottságok lelki-
ismeretes működésére van alapítva. 

A végrehajtási rendelet megadja minden 
tekintetben a módot és eszközt arra, hogy a 
borhamisításoknak eleje vétessék, magának a 
társadalomnak ellenőrzése segélyével. Sőt anv-
nyira megy a végrehajtási rendelet, hogy ma-
gának a társadalomnak az ellenőrzési jogát 
még magára a hatósági eljárásra is kiterjeszti, 
ugy, hogy egész határozottsággal kell annak a 
nézetemnek kifejezést adni, hogy amennyiben 
a jelen végrehajtási rendelettet az oly nagy 

• mértékben kiterjedt és közgazdaságilag szőlő-
termelésünkre annyira káros borhamisításokat 
megszüntetni nem sikerül, ugy az nagy rész-
ben magának a társadalomnak az indolencziá-
ján múlik. 

A kormány megtette kötelességét, tegye 
meg a társadalom is. B. Gy. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Még egyszer a táparányelméleti 
és körülmények szerinti etetésről. 

A A „Köztelek* f. évi 21-ik számában 
fenti czim alatt általam közölt hizlalási ered-
ményekre az 57-ik sz. lapban Kuzma Gusztáv 
Ur által számítási kiigazítás és reflexió téte-
tett. Mint ebből látom, nem az általam közölt 
táblázatos kimutatásban, hanem a szándékolt 
kiigazításban van lényeges tévedés. Azt mondja 
ugyanis, hogy ha a két etetési mód között 
összehasonlítást akarunk tenni, egyenlő idő-
tartamnak és értékesítési árnak kell képezni 
az összehasonlítás alapját. Ebből folyólag fel-
veszi a 145 napig tartott gyakorlati hizlalást 
is 189 napra, ameddig az elméleti alapon tör-
tént hizlalás tartott és e többi 44 napi hizla-
lás átlagköltségét is levonja az egyforma érté-
kesítési ár mellett mutatkozó eladási árból, a 
kimutatásban közölt átadáskori élősúlyokat szá-
mítva. Igy azután a körülményekhez alkalma-
zott hizlalás javára csak 4 frt 21 kr marad 
darabonkint, mit is a táparány elmélet szerinti 
hizlalás minősége javára betud. 

E számitásnál történt a lényeges tévedés. 
Felszámittatik ugyanis a 44 nap hizlalási költ-
sége, ennek ellenében azonban ezidöre semmi 
sulyszaporulat nem vétetett fél. Feltéve pedig a 
szándékolt kiigazításhoz fűzött, becses reflexiók 
helyességét, a 44 napra a kimutatásban közölt 
074 kg. átlagos napi gyarapodás szerint 32'56 
kg. sulyszaporulat esik, mely a felvett 26"5 
kr értékesítési árral 87'62 kr értéket képvisel. 

Hozzáadva ehez a már említett 4 frt 
21 kr többletet, 12 frt 83 kr lenne darabon-
kint a különbség a körülmények szerinti hiz-
lalás javára, amelyet már az elméleti hizlalás 
minősége javára irni ̂ könnyedén nem lehet. E 
többlet megfelel 2 kr kilónkénti árkülönbség-
nek, vagyis ha szintén 6 hónapig a körülmé-
nyek szerinti etetéssel'jól kihizlalt öreg mustra 
magyar ökreinkért kapunk élősúlyban kilónkint 
26'5 krt, ugyanezen anyagért hasonló idő 
múlva a táparányelméleti etetés után legalább 

kapnunk kellene 28'5 krt. Nos hát a tapasz-
talat éppen ennek a bekövetkezését nem iga-
zolja.A helyes gyakorlati és elméleti alapon való 
hizlalás a minőségben észrevehető különbséget 
nem mutat, még ha talán látszanék is csekély 
különbség, azt a vevő, főképpen öreg mustra 
ökröknél, melyek prima árut sohasem képez-
nek, _ nem honorálja, amint ezeket már első 
czikkemben kifejtettem. 

De tovább megyek, nem fogadhatom el 
alapul a két hizlalási mód végeredménye össze-
hasonlításánál az egyenlő etetési időtartamot 
sem. Mivel ha a táparányelmélet szabályaihoz 
szigorúan ragaszkodunk be kell tartanunk az 
előirt 3, illetőleg a gyenge kondiczióban levő 
öreg mustra ökröknél szü ségelt előhizlalással 
együtt 4 etetési időszakot. Aminthogy a fel-
hozott példában igy történt. 

Mig a körülményekhez alkalmazott hizla-
lásnál, okulva a tapasztalatokon, nem tartot-
tuk annyi ideig az öreg mustraökröket — mert 
mindig csak ezekről s a jelen értékesítési kö-
rülményekről van szó — s igy kevesebb súlyt 
értünk ugyan el, de a költség is jóval kevesebb 
levén és a vevő nem tekintve ezen anyagnál 
a minőségben lehető kis különbséget, a folyó 
árakhoz képest aránylag mindkét esetben 
egyforma értékesítési árt értünk el, igy előállolt 
az első czikkemben kimutatott darabonkénti 
19 frt különbség a körülményekhez alkalmazott 
hizlalás javára, amelyet tehát egészben fen-
tartok. 

Ezzel szemben ha az mondatnék, mi-
szerint ha az értékesítési viszonyok ugy kíván-
ják, lehet a táparányelmélet szerint etetett 
ökröket is előbb eladni; helyes: csakhogy 
akkor már nem tartottuk meg teljesen az el-
méleti szabályokat és a felhozott esetben ha 
leszámítjuk a kevesebb időre eső költséget és 
sulyszaporulatot, még mindig 91/a frt különbség 
mutatkozik darabonkint a körülményekhez, al-
kalmazott etetés javára, mely megfelel IV2 kr 
kilónkénti árkülönbségnek. 

De szolgálhatok a fentiekre nézve ujabb 
példával is. Az idén ugyanis, a jelen szomorú' 
hizómarhaértékesitési körülmények között, öreg 
mustpaökreinket csak 4 hónapig hizlaltuk, hogy 
csak jó húsban legyenek. Kaptunk értük 22 
krt élősúlyban kilónkint. Vesztettünk minden 
darabnál 4 frtot (marad a trágyára). Ugyan-
ezen vásárokon azonban akik hasonló anyaggal 
6—7 hónapig etetve vártak, kaptak 23—24 krt 
és csak fiatal, kisebb testű I. r. magyar mar-
háéit fizettek 25—26 krt. Hogy ezek számban 
kifejezve mit vesztettek nem tudom, de hogy 
ha a mérlegük helyes, az sokkal siralmasabb 
a miénknél, az bizonyos. Prima, fiatal vörös-
tarka teljesen kihizott 8—900 kg. sulyu mar-
hákért sok várakozással kaptunk 35 krt, jófor-
mán a beállítási egységár sem igen volt keve-
sebb, persze.külföldre szállítva; mert nevezetes, 
hogy ily árunak nálunk nincs piacza, az az a 
minőségét ennek sem fizetik meg: a budapesti 
vendéglősök, mészárosok meg az első rendű 
hust Bécsből visszahozatják! Ily áruért ezelőtt 
41—42 krt kevesebb idő múlva könnyen meg-
kaptunk. 

Kérdem most már, hogy ilyen viszonyok 
között, amidőn hizlalásra vagyunk ugyan utalva 
a trágyanyerés, takarmányunk felhasználása 
stb. végett, de bőven azért takarmánynyal nem 
rendelkezünk: érdemes-e főképen öreg mustra-
marhákat, melyek sem a takarmányt .nem ér-
tékesitik ugy, sem minőségüket nem tekintik 
annyira, hosszú ideig hizlalni és amidőn, mint 
a mult évben, nevetségesen olcsó 3 frtos ten-
geri darával rendelkezünk, drága olajpogácsá-
kat beszerezni, a táparány elmélet szabályai 
betartása végett. Bizonyára nem. 

Mindezek mellett ugy az én kérdéses 
czikkemben, mint a reátett becses megjegyzé-
sekben hasonló vezéreszmét látok: a körülmé-
nyekhez alkalmazkodás szükségét. A táparány-
elméletet én sem Ítéltem el, sőt hangoztattam 
ismeretének szükségét; csak azt mondottam, 
hogy az ahhoz való ragaszkodás nem jár min-
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dig haszonnal, mint a felhozott eset mutatta. 
Igy nem is az akart lenni ezikkemnek „tenorja"; 
mint a Rovatvezető ur nagybecsű megjegyzései 
közt kifejezi, hogy a gyakorlati etetés egyálta-
lán jobb, mint az elméleti alaponi; de az, 
hogy reczeptek szerint helyesen gazdálkodni 
nem lehet és hogy az elméleti s gyakorlati 
ismeretek tudása mellett, a lehető legnagyobb 
takarékosságra és elegendő üzleti jártasságra 
van szüksége ma a gazdának, hogy valahogy 
boldogulhasson. Baly Kálmán. 

GAZDASÁGI ÁLLATTAN. 
Rovatvezető: Jablonowski József. 

Német csótány. 
D. E. ur Szatmárról a következő kérdést intézte 

hozzánk : 
„Az. általam küldött csomagban, üvegbe zártan 

van néhány alkalmatlan, felette szapora s általam soha 
nem ösmert féreg ; szíveskedjenek tudatni miféle szem-
télen bogár ez, honnan kerülhetett házamba néhány 
hónappal ezelőtt, ahol is a konyhát, kamarát fészkeli 
legjobban s kevésbé a lakóosztályt; pusztítása kézzej 
igen bajos, mert szörnyű gyorsan fut, sőt repül is ; 
szaporasága kiszámíthatatlan. Van-e valamely mód, 
vagy eszköz, mely segítségemre lehet kipusztítására ? s 
ha igen, mi az, hol található ? * 

A beküldött rovar, mely csakugyan rá-
szolgál arra a czimre, melylyel beküldője illette, 
hogy t. i. szemtélen, nem más mint a német 
csótány (Blatta germanica). A poroszok ezt 
a rovart „orosz"-nak, az oroszok a nemzetközi 
kölcsönösség elvénél fogva „-porosz"-nak hijják ; 
itt a székesfővárosban a szakácsnők „rusznyi" 
vagy „ruszlyi"-nak hijják, ellenben az annál 
nagyobb vérrokonát, a keleti csótányt (Peri-
planéta orientális) „sváb" vagy svábbogárnak 
mondják, Mind a két faj nagy városokban kö-
zönséges, de egy lakásban csak ritkán és rövid 
ideig van mindakettő. Mert az u. n. vér — 
vagy helyesebben mondva faji — rokonság 
daczára e két rovar halálos ellensége egymás-
nak: egyik elmarja a másikat. Pl. szomszédaim 
jóvoltából nálam zsellérkedik most a „sváb", 
tavaly megosztotta velem a hajlékot a „rusz-
nyi" is, holott ezelőtt csak rusznyival éltünk 
hadilárbon. 

A kérdésttevő urnák igaza van, hogy 
csak kamrában, konyhában él: de ha elszapo-
rodik, betolakodik a lakószobákba, mint igen 
kedves vendég a — szalonba is. 

A német csótány igen szapora, és fürge 
és kis termete lehetővé teszi, hogy bárhová 
belefurakodhassék, megeszik majdnem mindent, 
amit éjjel a kamarában, konyhában talál. Né-
metországban és nálunk elél szabadban is. 

Hogy a t. kérdésttevő úrhoz hogyan 
jutott, az bajos dolog megmondani. Lehet, 
hogy valami nagyobb küldeménynyel jött, mert 
pl. annak csomagolásához használt anyagába 
(szalma, széna, gyékény, vászon), bujt s azzal 
vetette magát, vagy, hogy szomszédból ván-
dorolt, vagy hogy valaki ruhával hozta be. 
Mert tessék megszívlelni a következő esetet: 
Volt egyszer egy kedélyes kis korcsma, amely 
arról volt nevezetes, hogy ott sok rusznyi volt, 
annyi, hogy este az asztal körül egy vendég 
és tiz rusznyi, azután megint egy vendég és 
ismét tiz vagy több rusznyi ült. Mint tetszik 
látni a társaság is kedélyes lehetett. A mulat-
ság elején (ugy 10—11 órakor) a rusznyi még 
tiszteségesen viselkedett, de mikor a mulatság 
javában folyt, megunta a rusznyi is a — tisz-
teséget és felmászott az asztalra és elébb a 
kiömlött sörből, majd később a serespohárból 
is ivott, mint az a jó ezimborához illik, gyak-
ran ós nagyokat húzott. 

Mikor pedig a mulatságnak is csak ugy 
vége szakadt, mint minden jónak e világon, 
akkor a rusznyi és söröző pajtása között olyan 
nagy és elválaszthatatlan volt a barátság, hogy 
nem birtak egymástól elválni: a kétlábú ka-

bátjának gallérja alatt vitte a hátlábut haza. 
És ez megismétlődött többször; mikor pedig 
észrevette volna a kétlábú, hogy czimborája 
milyen illetlen kezd lenni, akkor már késő volt, 
mert nehéz dolog volt őt rendre szoktatni. 
Ez a história tréfás ugyan, de való: eszerint 
jó lesz vigyázni — többi között — arra is, 
hogy a kabát gallérja ne igen ismerkedjék a 
csótányriyal. 

Mi budapesti , lakók néma megadással 
türjük a csótányok zsarnokoskodását. Csupán 
csak azért, mert mindenkinek van. Ha egyi-
künk ki is irtja, (mert lehet!) megkapjuk azt 
a szomszédból s akkor egy-két hét múlva me-
gint ott vagyunk, ahol . . . ahol egy-két hét 
előtt voltunk. 

De ott, ahol a t. kérdésttevő ur lakik, 
még megszabadulhatnak e vendégtől, feltéve, 
hogy a szomszédság tiszta. 

Tessék az ellepett lakásrészekben most, 
(de jövőben junius—julius hónapban) éjszakára 
több helyen czukros sörösvizzel megnedvesített 
rongyokat kitenni. A csótány ezekre veti ma-
gát s akkor vagy leforrázható, vagy agyonver-
hető. Ha a cselédség megbízható, akkor tessék 
az igy megnevesitett rongyokat a gyógyszerből 
(rovarirtási czélra) beszerzett arzénsavas rézzel 
is kissé behinteni, akkor nem kell forrázás, 
mert a csótány e méregtől csakhamar kipusz-
tul. Hogy az efféle eljárásnak teljes sikere le-
gyen, tessék azt addig folytatni, amíg csak egy 
csótány van. Ha később megint akadt egy-
kettő, akkor ez az eljárás azonnal megismét-
lendő. Azonkívül szükséges, hogy a konyhában 
a tűzhely alja, környéke, a vízvezeték mellett 
levő hely tiszta, száraz legyen; ne találjon ott 
a csótány hulladékot, melyen elélhet, akkor 
csakhamar elpusztul. Ugyanez áll a kamaráról. 
A sündisznó is sok csótányt eszik, ki is irtja, 
de éjjel vadászván, fellármázza dorombolásá-
val az egész házat. 

Jablonowsky József. 

Csikoslábu buzalegyek. 
L. J. ur (Bashalomról)' a következő kérdést in-

tézte a „ Köztelek" szerkesztőségéhez. 
A mellékelt üvecskében felküldött apró legyek 

milliárdjai lepték el, csak a napokban kikelt buzavetési-
met. A vetésre lépés alkalmával az ember előtt a föld-
színe fölött apróbb távolságokra röpködnek tova. A 
vetésen még semmi nyoma kártételüknek. Kérem szíves 
meghatározását, és esetlegesen az ellene -való védeke-
zési eljárást. 

A küldött rovarok csikoslábu buzalegyek 
(Chlorops Saeniopus). Ez a küldemény igen 
tanulságos és gazdákra, kik okulni szeretnek, 
igen érdekes is. Mert azt hiszem, hogy most 
már ugy a t. beküldő ur, mint egyáltalában a 
kétkedő gazdák is belátják, hogy a késői veté-
seknek, valamint a csalogató vetések alkalma-
zásának ajánlása nem theoretikus elmélkedés. 
Amit a t. kérdésttevő ur emlit, hogy a bekül-
dött legyek, milliárdjai lepték el a vetést, és 
hogy az ember előtt felkapva, csak apróbb 
távolságra röpködnek, ez azt jelenti, hogy e 
légyfaj most tojik és fertőzi a kelő vetést. 
Tessék a vetést most közelebbről megvizsgálni. 
Sásán kétféle jelenséggel találkozhatik. Egyik 
esetben kis, körülbelül egy milliméter hosszú, 
hajszál vastagságú és fehérszínű, második eset-
ben ugyanolyan nagyságú, de borostyánszínű 
testeket találhat: előbbi esetben a fehér kis 
test a csikoslábu buzalégy petéjének héja, a 
második esetben pedig a még ki nem kelt pete 
maga. Az előbbit a zöld alapon jól kirívó fehér 
szine miatt jobban és könnyeben lehet észre-
venni, az utóbbit, csak ha a szem hozzászokik 
a sárgás kis testecskék kereséséhez. 

Egy-két hét múlva a tőben már kukacz 
is lesz (feltéve, hogyha még most nem volna) 
s akkor vastagodni fog, mig földalatti része 
végre kis hagymanagyságuvá nem válik. 

Hogy mindezekre mennyire igazam van, 
azt tessék künn a fertőzött vetésen figyelem-
mel kisérni. 

Feltéve, hogy a petéket valami baj nem 
éri, a szóban levő vetés, ha egészen ki nem 
vész, igen sokat fog szenvedni. 

Most már ezek után a t. kérdésttevő ur 
talán azt vethetné föl, hogy a csalogató vetés-
sel mit akarok én és mit a késeivel ? 

Válaszon ez! Ha Bathalmon augusztus 
végén, vagy szeptember folyamán, vagy lega-
lább akkor, a mikor a szóban levő vetés tör-
tént, néhány barázdányi csalogató vetést al-
kalmaztak volna; a most rajzó légy mind 
ebbe a csalogató vetésbe húzódott volna s 
ezt fertőzné meg. Ugy találtam én, hogy a most 
rajzó kártékony legyek (ide értve a hesszeni-
frít,- csikoslábu- és fekete buzalegyet) két féle 
vetés, közül inkább a régebbit (koraibbat) 
bántják s igy ha most Bathalmon meg volna 
szintén ez az esét, akkor a most elepett ve-
tés a korábban alkalmazott csalogató vetések 
mellett alig, vagy csak keveset szenvedne e 
légytől. Ha pedig a rendes vetés csak október 
10—12-ike után történnék, a mikor a legyek 
rajzása legnagyobbrészt megszűnt, akkor a ve-
tés egészen tiszta volna e parazitától, mert 
akkor nincs már semmi, ami megfertőzhetné. 
Dft igy a most beköszöntött igazán gyönyörű 
őszi napokban nagyban segítik elő e légy sza-
porodását. 

Azután ne tessék elfeledni, hogy ott, a 
hol most az őszi vetés szenved, szenvedni fog 
az jövő tavaszszal e légy tavaszi generáczió-
jától, a mely miatt azután az ilyen búzának 
temérdek sok szára köszvényes lesz, azaz ka-
lásza hasban marad. 

Mindezek után tessék figyelemmel kisérni 
a vetést; ha már október elején sok a fertő-
zött tő, tessék a fertőzött foltokat kiszántani 
ós 10—12-ike után újból bevetni. Igy szép és 
egészséges lesz a vetés. 

Jablonowsky József. 

GAZDASÁGI IPAR. 
Rovatvezető: Zalka Zsigmond. 

Az erjesztőpinczék szellőztetése 
a must erjedése alatt. 

Jó bort csakis oly pinczékben nyerhetünk 
amelyek megfelelnek mindama kívánalmaknak 
amelyet ez irányban a borászat előir. Ezen 
kívánalmak között nem az utolsó helyet fog-
lalja el a pinczék kellő szellőztetése. 

A boros pinczében tiszta levegőnek kell 
lenni s ez okból szükséges, hogy a boros 
pincze ugy legyen készítve, hogy abból a 
megfülledt rossz levegő elszállhasson s ennek 
helyét friss levegő foglalja el. Különösen pedig 
szükséges a pincze szellőztetése,^ a must erje-
désének ideje alatt, hogy' a szénsav, amely az 
erjedés alkalmából a czukorból képződik, a 
pinczéből akadály nélkül elszállhasson. 

A szénsav nehezebb lévén a levegőnél, 
a pincze alján gyül össze s maga előtt a le-
gőt kiszorítja. Ha a pincze talaja laza föld-
nem, ugy a szénsav ebbe beivódik, ugy hogy 
a pinczében a szénsav soha sem gyül meg 
annyira, hogy az emberi szervezetre ártal-
mássá váljék. Ha azonban a pincze talaja a 
szénsavat nem engedi át,. ugy a szénsav oly 
mennyiségben gyűlhet össze, hogy a pinczébe 
való belépést lehetetlenné teszi, minthogy be-
légzése rögtöni halált okoz. 

A pincze szellőztetése ilyenkor nem sokat 
használ, minthogy a szénsav az alsóbb réte-
gekben marad s a levegővel csak igen lassan 
keveredik össze. 

A felgyülemlett szénsavnak eltávolítására 
ajánlják azon eljárást, hogy a pinczébe ége-
tett meszet dobjunk be. Igaz ugyan, hogy a 
mész a szénsavat magához vonja s vele szén-
savas mészszé alakul át, azonban e czélra oly 
pinczékben, amelyekben nagyobb mennyiségű 
must erjed, több métermázsa meszet kellene 
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alkalmazni; másrészt azonban a szénsavnak 
a mészszeli egyesülése hosszú ideig tart. Mint-
hogy pedig az erjedőmustnak utána kell nézni, 
ez okból inkább ajánlható a szénsavat oly el-
járással eltávolítani, amely csak rövid időt 
vesz igénybe. 

E czélra legajánlatosabb eljárás egy 
szivattyúnak szívócsövét a pincze ablakán át 
ugy leereszteni, hogy a tömlő vége a pincze 
padlójáig érjen s azután a szivattyúval a szén-
savat kiszivatjuk mindaddig, mig nem a pincze 
padlózatáig leeresztett égő gyertya már el nem 
alszik. Ekkor a bemenet már veszélylyel 
nem jár. 

Ha a főerj.edés már bevégződött, ugy a 
szénsavfejlődés már oly lassú, hogy az oly 

. mennyiségben a pinczében össze nem gyül, a 
mennyi az emberi szervezetre ártalmasan 
hatna. 

Az erjedés alkalmával a mustból viz is 
száll el. A nedves levegőtől a pincze falai át-
nedvesedhetnek és megpenészesedhetnek. Ezen 
nedves levegő eltávolításáról is gondoskodni 
kell. Ezt azonban oly módon végezni, hogy 
esetleg a pincze ablakait éjjel-nappal nyitva 
tarjuk, nem lehet, minthogy az éjjeli hideg 
levegő az erjedő mustot lehűtené s igy az er-
jedés lassabban menne végbe. A szellőztetés-
nek ez okból tehát csakis nappal, a melegebb 
órákban szabad történnie. A nedves levegő el-
távolítására is igen alkalmas á szivattyú. A 
szivattyúzást is azonban oly időben végezzük, 
mikor a külső levegő meleg és száraz. 

Uj pinczék építésénél már előre gondos-
kodni kell a kellő szellőztetésről oly módon, 
hogy több, közvetlenül a padlózat fölött szá-
jadzó csatornát építtetünk s a csatornákat bele-
vezetjük egy oly kéménybe, amely alatt gyak-
rabban tüzelnek, igy p. o. a kon'yhakéménybe. 
A szellőztető csatornák alsó nyilasát tolóajtócs-
kával kell ellátni, hogy szükség esetén a szel-
lőztetés beszüntethető legyen. —a —a. 

A kicsirázott gabona felhaszná-
lása a szeszgyártásban. 

Dr. Büchéler, a weichenstephani szesz-
kísérleti állomás vezetője egy igen érdekes és 
bizonyára a mi mezőgazdasági szeszgyárainkat 
is közelről érdeklő czikket tett közzé a ,Wo-
chenblatt des landwirtschaftliehen Vereins in 
Bayern" f. évi 36. számában. Ezen czikkből 
kitűnik az, hogy a kicsirázott gabona igen elő-
nyösen felhasználható a zöldmaláta helyett a 
czefrék elcznkrositására. 

Nálunk is épp ugy, mint Németországban, 
az aratási, behordási és cséplési idő alatt 
igen sok vidéken esős idő járt, a minek ered-
ménye a gabona kicsirázása volt. Különösen 
pedig kicsirázott a buza és a rozs. Kérdés 
már most, vájjon a kicsirázott gabona felhasz-
nálható-e a czefrék elczukrositására és az 
élésztőkészitéshez. 

Ezen kérdés eldöntésére dr. Bücheler 
megvizsgált egy kicsirázott búzát, amelynek 
gyököcskéje 2—2Va-s:zer, levélcsirája egyszer 
oly hosszú volt, mint maga a szem. A buza 
nedvességtártalmát 15'55%-nak, elfolyósitó ké-
pességét 2'25 cms-nek, elczukrositó képességét 
3'60 cm8-nek találta. 

A víztartalom szerint a megvizsgált buza 
inkább megközelíti az aszalt malátát, mintsem 
a zöldmalátát, minthogy az előbbinek víztar-
talma átlagosan 10 százalék szokott lenni, az 
utóbbié pedig 35— 65 százalék között inga-
dozik. 

Mértékadó azonban csakis a fermentáló 
képesség. E tekintetben a megvizsgált buza, 
keményítő iránt jóval nagyobb elfolyósitó és 
czukrositó képességgel bírt, mint több száz 
minta árpából készült zöldmalátánál tapasz-
taltatott. Ezen vizsgálati eredményekből tehát 
az következik, hogy az ily egyenletesen kicsi-
rázott gabona épp ugy felhasználható a czef-
rék elczékrositására, valamint a kovász készí-

tésére, mint a szeszgyárban készített zöld-
maláta. ' 

Tekintettel azonban ama körülményre, 
hogy a kicsirázott gabona még nagyobb mérv-
ben van ellepve az apró organizmusok álta), 
mint a mesterségesen készített maláta és mint-
hogy az apró organizmusok az élesztőnek leg-
nagyobb ellenségei, ebből következik, hogy a 
kicsirázott gabonát csakis bizonyos óvó sza-
bályok betartása mellett szabad a czukrosi-
tásra és kovász készítésre felhasználni. 

Ha a czukrositást kicsirázott gabonával 
óhajtjuk végezni, ugy a czukrositás hőfoka 
legalább 51 R. fok legyen s ezen hőfoknál 
álljon a czefre még 30—40 perczig. Az élesz-
tőt minél korábban kell a czefréhez keverni. 
Igy legjobb, ha a czefréhez az élesztőt akkor 
keverjük, amidőn annak hőfoka 24—25 R. fok 
s azután a czefrét tovább hűtjük a beállítási 
hőfokig. Szükséges továbbá, hogy a kovászban 
sok sav (3— 3 3 fok) legyen. Ajánlatos továbbá 
a dezinflcziáló szerek alkalmazása. 

Elővigyázatból czélszerü leend a kicsirá-
zott gabonát a mesterségesen készített zöld-
malátával vegyesen felhasználni oly módon, 
hogy 3 rész kicsirázott gabonára 1 rész zöld-
malátát veszünk. A czukrositást ekkor oly mó-
don végezzük, hogy a kicsirázott gabonával 
50 R. foknál czukrositunk, azután a czefrét 
felmelegítjük 54 R. fokra s 10 perczig állani 
hagyjuk. Ezután a czefre vissza lesz hűtve 50 
R. fokra s a zöldmaláta hozzákeverve. Ily 
módon elérjük azt, hogy az erjedés tiszta lesz 
s a maláta utóhatása is érvényesül. 

Az elmondottak azon malátára vonatkoz-
nak, amelyet Bücheler megvizsgált. Ha a szesz-
gyárnak kicsirázott gabona áll rendelkezésére, 
azzal megelőzőleg kísérleteket kell tennie s a 
gyakorlatban meghatározni czukrositó képessé-
gét s a továbbiakban a nyert eredményekhez 
kell alkalmazkodnia. <Q, 

IRODALOM. 
A tuberkulin-kérdésröl. Ezen czim alatt 

jelent meg Ujhetyi Imre, gazd. akadémiai tanár 
jelentése, *) melyet f. é. junius hóban Dániá-
ban tett útjáról Darányi Ignácz földmivelés-
ügyi miniszterhez felterjesztett. Ebben számot 
ad azokról a tapasztalatokról, melyeket Bang 
tanár kalauzolása és ismertetése mellett több 
tehenészetre vonatkozólag szerzett, ahol a tu-
berkulin rendszeres alkalmazásával a szarvas-
marhák gümőkórját eredményesen irtják. 

Ismételten szóltunk részletesen erről a 
kérdésről és .ismertettük a Bang által Dániá-
ban kitűnő eredménynyel alkalmazott eljárást. 
Az évek óta folytatott ismertetéseknek azonban 
mindezideig vajmi kevés volt az eredménye, 
mert a gazdaközönség még mindig kevéssé 
hajlandó a betegség veszedelmes voltában 
hinni és előreláthatólag hosszabb idő fog még 
elmúlni, mig a helyesebb meggyőződés álta-
lánosabban utat fog magának törni. Terjeszté-
séhez sikeresen járulhat hozzá az előttünk fekvő 
füzet, mert a Dániában tökb év óta folyó el-
járásnak már pozitív eredményeiről számol be. 

A legfontosabb ezek között az, — amit 
egyébiránt Bang már két év előtt határozottan 
állithatott, — hogy gümőkóros szülők ivadékai 
túlnyomó részben egészségesen jönnek a világra 
és egészségesen nevelhetők fel. 

Ez a most már biztosan megállapitot 
tény, az emberek gőmőkorja elleni védekezés 
közben is megfelelő, méltánylást érdemelne, 
eleve alapos reményt nyújt a siker iránt. S 
ha azután idővel a gümőkórtól mentes állatok 
terményeinek előnyösebb értékesítésének lehe-
tősége is nyilvánvaló lesz, akkor ez a szem-
pont is meggyőző lesz abban az irányban, 
hogy az állatállományoknak mentesítése a 
gümőkórtól a gazdának érdekében áll. 

*) Kapható a szerzőnél M.-Óvárott; ára 10 kr. f 

Érdekes példát . közöl ide vonatkozólag 
Újhelyi. Svédország egy gazdasága ugyanis, 
mely a tejet Stockholmban értékesiti, a tuber-
kulinpróba negatív eredménye szerint gümő-
kórtól mentes tehenek tejét jóval magasabb 
áron, 6'7 kr helyett 167 krön értékesiti. 

Bang kiváló gyakorlati érzékét bizonyítja 
az, hogy eljárását mindig a kivihetőség szem-
pontjából is mérlegelve, a'tuberkulinra reagáló, 
tehát gümőkóros bikákat nem zárja ki föltét-
lenül a tenvésztésből, hanem azokkal szintén 
reagáló tehenek fedeztetését megengedi, föl-
téve, hogy tüdeje s főleg heréje egészséges, 
sőt szükség esetén még egészséges tehenet is 
fedeztet ilyen bikával, természetesen mindig 
csak kézből, mely eljárás mellett a kölcsönös 
fertőzés lehetősége, a megfelelő óvatosság 
mellett nagyon csekély. Az általános elv azon-
ban természetesen az, hogy a bika lehetőleg 
gümőkórtól mentes legyen, a tuberkulinpróba 
pedig minden esetben kötelező, hogy a tulaj-
donos tájékoztatva legyen a bika egészségi 
állapota felől. 

A gümőkór elleni védekezés kérdése 
előbb-utóbb nálunk is napirendre fog kerülni. 
Ha túlzás is az olyan állítás, hogy „az embe-
rek gümőkórjának csiráit jórészt a gazdák 
szolgáltatják drága pénzen a közönségnek", a 
veszedelem ugy köz- mint állategészségügyi 
szempontból ugy is elég nagy, hogy az állam 
és a gazdatársadalom minden észközzel töre-
kedjék a betegségnek gyérítésére s lehetőleg 
teljes kiirtására. Kedvező jelnek tekintjük ebben 
az irányban, hogy illetékes helyen érdeklődnek 
a fontos kérdés iránt; erre vall az, hogy a 
földmivelésügyi miniszter a folyó év nyáron 
több szakértőt és állatorvost és tenyésztőt 
Dáiiiába kiküldött, hogy a védekezési eljárást 
ott a helyszínén tanulmányozzák. 

Részünkről szintén czélirányosnak véljük 
ankét összehívását, amely az akczió megindí-
tása és a további teendők iránt megtegye a 
részletes javaslatait. —y.— 

LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdések. 

428. sz. kérdés. 1. Szabad-e és mily mó-
don, ojtási czélokra hazai, illetve eu.rópai ne-
mes szőlővesszőt külföldről behozni, főleg, 
Ausztria,- Német- és Francziországból ? 

2. Hol és mily árban lehetne nagyobb meny-
nyiségben, hazánkban, tiszta fajú „Ortlieber" 
nemes szőlőt kapni. 

Tót- Vázsony Uradalmi intéző?.ég. 
429. sz. kérdés. Szives értesítést kérek 

hogy a hizlaláshoz szükséges napraforgó po-
gácsát hol szerezhetem be. 8. A. 

430. sz. kérdés. Egy dülő baltaczimem 
van, amit a tavaszszal vetettem el, ezt én egy 
évig akarom meghagyni vagyis 1898. évi tava-
szán megkaszáltatom és kaszálás után felszán-
tatom. Az idei kedvező időjárásban szépen 
meggyarapodott és 10—12 cm. magasra meg-
nőtt. Most birkákkal szeretném az ősz folyamán 
legeltetni, kérem t. gazdatársaimat, vájjon nem 
lesz-e ez hátrányára, nem lesz-e kevesebb ez 
által a takarmány? M. D. 

Feleletek 
Szőlővesszők behozatala tilos. Az „Ort-

lieber" beszerzési forrása. Felelet a 428. sz. 
kérdésre. 1. Szőlő vesszőket sem Ausztriából 
még kevésbbé Német- vagy Francziaországból 
hozatni nem szalad. Az ellene vétők nagyon 
szigorú. büntetést kapnak. 

2. Ortlieber vesszőket, a mely különben 
.sem valami „nemes" fajta, legfeljebb Pozsony-
megyében lehetne kapni. Tegyen kérdést: Hor-
váth László urnái, a pozsonyi kertészeti ős 
szőlészeti iskoln igazgatójánál, talán az vállal-
kozik annak" beszéraésése. A. D. 
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V E G Y E S E K . 
Mai számunk tartalma: 

Oldal 
Sörárp aki állítás. — Hizott állatvásár. — 1897. 

szeptember havában befizetétt alapítványi ka-
matok és évdijak nyugtázása. — 1361 

A bortörvény végrehajtása 1361 
Tárcza. Fiók ördögök. - — 1362 

Állattenyésztés. 
Még egyszer a táparányelméleti és a körülmények 

szerinti etetésről. Boly Kálmán 1365 
Gazdasági állattan. 

Német csótány. Jablonowski József. 1366 
Csikoslábu buzalegyek. Jablonowski József. . 1366 

Gazdasági ipar. 
Az erjesztőpinczék szellőztetése a must erjedése 

alatt 1366 
A kicsirázott gabona felhasználása a szeszgyár-

tásban 1367 
Irodalom. 1367 
Levélszekrény . 1367 
Vegyesek 1368 
Kereskedelem, tőzsde. ... 1370 
Budapesti gabonatőzsde. — Vetőmagvak. — Mű-

trágyák. — Szeszüzlet.— A központi vásárcsarnok 
árujegyzése a nagyban (on gros) eladott élelmi-
czikkek árairól. — ÁUatvásárok: Budapesti 
gazdasági és tényészmarhavásár. — Budapesti 
vágómarhavásár. — Budapesti lóvásár. — Kő-
bányai sertésvásár. — Budapesti szurómarha-
vásár. — Ingatlanok árverései (20000 frt becs-
értéken felül 1371 

Szerkesztői üzenetek 1371 

Sörárpakiál l itás. Az Orsz. Magyar 
Gazdasági Egyesület által a Köztelek nagy-
termében rendezendő sörárpakiállitás ün-
nepélyes megnyitása októöer hó 3-án 
délelőtt 10 Órakor fog megtörténni. 
Érdeklődök már október hő 1-töl kezdve 
megtekinthetik a kiállítást, amely október 
hó 10-ig naponta d. e. 9 órától estig 
nyitva lesz. 

Magyar tanár előadása Német-
országban. Kerpely Kálmán a debre-
czeni m. kir. gazdasági tanintézet tanára, 
a „Köztelek" növénytermelési rovatának 
vezetője a földmivelésügyi m. kir. mi-
niszter megbízásából a f. évben három 
izben járt kint Németországban, különö-
sen Baden és Elszaszban a dohányter-
melést, dohánykezelést és dohánykeres-
kedelmet tanulmányozni. Ezen tanul-
mányi utazása alatt ezen dohánytermelő 
vidékeket bejárván, a legelőkelőbb do-
hánytermelőkkel és kereskedőkkel isme-
retséget kötött, akiknek felszólítására a 
„Dohánykereskedök egyesületében" Man-
heimban egy előadást tartott tapasztala-
tairól és elsősorban azokról a hiányok-
ról, melyeket a német dohánytermelés 
terén észlelt. Kerpely előadását rendkívüli 
nagy érdeklődés és tetszés mellett tar-
totta meg számos dohánytermelő, keres-
kedő és tudományos férfiú jelenlétében. 
Előadásánál azonban még érdekesebb 
volt az előadását követő gyakorlati és 
tudományos vita, amelyben maguk a 
német dohánytermelők és kereskedők 
igazat adíak az előadó kifejtett nézetei-
nek és amidőn az egylet elnöke hivata-
losan megköszönte az előadó tanár 
fáradtságát, egyúttal azon óhajának adott 
kifejezést, vajha többször hallhatnák ha-
sonló előadását, amelyből oly sokat ta-
nultak. Amidőn az előadás sikerét kon-
statáljuk, afölött érzett különös örömünk-
nek adunk kifejezést, hogy épen kitűnő 
munkatársunk előadása hozott ismét diszt 

és elismerést külföldön is a magyar i 
mezőgazdasági tudománynak. 

Országos sörárpa kiállítás. Az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület által évenkint ren-
dezni szokott országos sörárpakiállitás bíráló-
bizottsága szeptember hó 30-án délelőtt 10 
órakor a Köztelek palota üléstermében Ivánlca 
Oszkár elnöklete alatt ülést tartott s birálat alá 
vette a kiállításra felküldött árpamintákat. Je-
len voltak mint bíráló-bizottsági tagok Bálintffy 
Pál, Brüll Mór, Cserháti Sándor, Deiniger 
Imre, Hirsch Lajos, Kerpely Kálmán, Koppély 
Géza, Lejthényi György, Mesko Pál, Éauprecht 
Antal, Thaisz Lajos és Rulinek Gyula ügyve-
zető-titkár mint előadó. Az ország sörárpater-
melő vidékeiről összesen 67 minta küldetett 
be, melyeket előzőleg az állami magvizsgáló 
állomás beható vizsgálat alá vett. Az állomás 
által a bizottság elé terjesztett adatok alapján 
vétettek birálat alá a minták hektoliter, suly, 
abszolút suly, csirázási erély, héjvastagság, 
víztartalom, lisztesség, protein tartalom és szín 
szerint, valamint tekintetbe vette a bizottság a 
kereskedői szempontokat is. A birálat alá vett 
sörárpa minták csak sorszámokkal voltak meg-
jelölve s csak a birálat megejtése ős az érmek 
odaítélése után hozatott, a bizottság tudomására 
a kitüntetett sörárpatermelők névsora. A birálat 
eredménye a következő: Állami aranyérmet nyert 
a veszprémi püspökség hajmáskéri uradalma által 
beküldött 57 s. sz. Oregon árpaminta 17 érték-
számmal, állami ezüstérmet nyertek : veszprémi 
püspökség ősi uradalmának 53 sorszámú 
18 értékszámot nyert Oregon árpája, Ne-
.deczky Jenő balaton edericsi gazdaságának 
chevalier árpája 17 ért. számmal és gróf 
Pálffy József kátloczi uradalmának hanna 
árpája 16 ért. számmal. Bronzérmet itélt 
oda a bizottság dr. Ofner Oszkár leszenyei 
gazdasága, 15 ért. számmal biró nemesitett 
hanna árpájának, dr. Suhajda István kis-ecseti 
gazdaságának 14 ért. számmal biró chevalier 
árpájának, cs. és kir. családi uradalom sasvári 
gazdaságának 15 ért. számmal biró Saale ár-
pája és Golden Melón árpáinak, a nyitrai püspöki 
uradalom (Puszta-Bodok) 15 ért. számmal cheva-
lier árpájának, gróf Esterházy Mihály (Szemez) 
14 ért. számú hanna árpájának és gróf Hunyady 
Imre (Szárszó) chevalier árpájának 14 érték-
számmal. Az aranyérem odaítélésénél tekintetbe 
vette a bizottság, hogy az első dijjal kitünte-
tett 57 sorszámú sörárpa kereskedelmi értéke 
nagyobb volt, szemben az 53 sorszámú sör-
árpamintával s az 57 sorsz. minta csak azért 
kapott 1 pointe-vel kevesebbet, mert valamivel 
apróbb szemű lévén, 1000 szem összsúlya va-
lamivel csekélyebb volt, mint az 53 sorszámú 
árpamintáé. A sörárpakiállitás megtekinthető 
október 10-iga „Köztelek" palota nagytermében 
naponkint d. e. 9-től estig. 

Nemzetközi vetőgépverseny Kisbéren. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által 
a kisbéri ménesbirtokon rendezett nemzetközi 
vetögépveseny e hó 1. és 2. napján folyt le. 
A bíráló-bizottság Sárközy Aurél elnöklete alatt 
már szeptember hó 30-án megkezdte működé-
sét s a bírálati eljárást e hó elején fejezte be. 
Mind a tizennégy bejelentett gép. versenybe 
állott. A nyilvános verseny szombaton megy 
véghez. A földmivelésügyi minisztert Malcomes 
Jeromos báró osztálytanácsos képviseli. Az 

. OMGE. képviseletében pedig Forster Géza igaz-
gató s Jeszenszky Pál titkár vesznek részt a 
versenyen. A versenybe állott gépek igen ér-
dekesek s a legújabb szerkezetűek. A gazda-
közönség, amely a verseny iránt nagyon ér-
deklődik, valóban sokat tapasztalhat. A vető-
gépeken kivül más talaj mivelő eszközök is 
kerülnek bemutatásra. A verseny lefolyását leg-
közelebb részletesen ismertetni fogjuk. 

Orosz buza Jfagyarországon. A „Köztélek" 
multszámában közöltük egy értesülésünket, 
amely szerint egy tekintélyes gabonakereskedő 
czég a magyar nagymalmok megbízásából 
Oroszországban búzát vásárol, amelyet a nagy-

malmok maguk közt felosztanak. Miután pedig 
szükségletüket ilyen módon fedezik, a magyar 
buza iránt tartózkodók, s ez a magatartásuk a 
termelők előtt annyival talányszerübb, mert a 
börze az orosz buza eladásokról tudomást 
sem vesz. Kiegészítésül ezen értesülésünknek 
alább közöljük a „Concordia gőzmalom rész-
vénytársaságnak" üzletfeleihez intézett levelét, 
amely igy szól; „Köztudomás szerint Magyar-
ország ez idei búzatermése mennyiség tekinte-
tében igen gyenge eredményt szolgáltatott, 
minek következtében szerb, román sőt orosz 
buza is nagy mennyiségben hozatik be Buda-
pestre, hogy itt őrlésre felhasználtassák. Eme 
ez idei külföldi búzaárakkal csekély mérvben 
általunk is eszközölt próbaőrlések meggyőztek 
bennünket arról, hogy csakis a tisztán magyar 
búzából gyártott liszt bir ama tulajdonságokkal, 
melyek táplálékony és ízletes sütemény előállí-
tásához szükségesek. Hogy már most azon 
helyzetben legyünk, igen tisztelt vevőinknek 
mindig a legjobb minőségű liszttel szolgálhatni, 
nagy anyagi áldozatokat nem kiméivé, arra 
határoztuk el magunkat, hogy ezentúl is kizá-
rólag magyar búzát fogunk őrölni és azon 
esetre, ha magyar búzában szűkölködnénk, 
inkább üzemünket szállitanók le, jelentékenyen, 
mintsem idegen fajtájú búzát dolgozzunk fel." 
A Coneordia beismerése csak megerősíti azt, 
amit már eddig is több oldalról bizonyítva 
láttunk, hogy ̂ ugyanis a magyar búzából előállí-
tott őrlési gyártmányokkal idegen buza nem 
vetekedhetik. Hogy tehát a Concordia csupán 
magyar lisztet szándékozik forgalomba bocsá-
tani, ezt hazafias, üzleti szempontból pedig 
korrekt eljárásnak tartjuk, mint ahogy inkorrekt 
eljárásnak tartjuk a többi nagymalmok részéről 
azt, ha a magyar liszt czége alatt idegen bú-
zából készült s értéktelenebb őrleményeket bo-
csátanak forgalomba, amely a hazán belül a 
fogyasztók érdekét sérti, a külföldi piaezokon 
pedig a magyar liszt jó renoméjának árt. Nem 
ütközünk meg azon, ha a nagymalmok üzemük 
fenntarthatása végett idegen búzát is vesznek 
őrlés czéljára, sőt ez igen természetes az esetben, 
ha idegen búzára üzleti forgalmuk elláthatása 
czéljából csakugyan szükségük van. Tudjuk azon-
ban, hogy a lisztüzlet pang s a nagymalmok meg-
levő készleteiket sem képesek elhelyezni. Kér-
dés tehát, hogy miért van szükségök mégis a 
malmoknak orosz búzára? Ha a tőzsde, je-
gyezné az oroszországi búzát, akkor erre a 
kérdésre megkapnánk a feleletet a tőzsdei 
árakban, megkapnánk pedig a feléletet leg-
egyszerűbben akkor, ha az orosz buza alacso-
nyabb ára indokolttá tenné annak behozatalát, 
de ez esetben kérdőre vonhatnánk a malmo-
kat, hogy mivel indokolják a liszt árában be-
állott 70%-os áremelkedést, mikor a magyar 
búzához olcsóbb, idegen búzát kevernek? Ha 
pedig azt, tapasztalnánk, hogy az orosz buza 
nem olcsóbb a magyarnál, mint ahogy okunk 
van feltenni, akkor semmi másra nem gondol-
hatnánk, minthogy az orosz buza csupán spe-
kulatív czélokat szolgál, azt a czélt, hogy a 
nagymalmok a belföldi buza vételétől tartóz-
kodhassanak s ezzel a gazdákat olcsóbb kíná-
latokra hangolják. Mindkét esetben fennmarad 
az a kérdés, hogy miért nem teljesiti a tőzsde 
a kötelességét! Hangoztatják, hogy az agráriu-
sok ellenszenvet igyekeznek szítani a malom-
nagyipar iránt: Hát ez ugyan nem áll, de ha 
igy állana is a dolog, nem lehetne csodál-
kozni azon, hogy ha ilyen és ehhez hasonló 
eljárások bizalmatlanságot és ellenszenvet kel-
tenének irányukban a gazdák között. Amit a 
mezőgazdák ez alkalommal kívánhatnak, ez 
az, hogy a tőzsdén eladásra kerülő orosz 
buza is hivatalosan jegyeztessék, mert való-
színű, hogy az orosz gabonakiviteli tilalom 
életbeléptetését megelőzőleg a malmok erős 
behozatali akcziót fejtenek ki, amit végre ne-
künk is „illik" tudomásul venni. Másik kíván-
ságunk azon vasúti tarifakedvezmények meg-
szüntetésére irányul, amelyeket az orosz búzá-
nak az osztrák vasutak nyújtanak és amelyek 
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módot adnak a magyar gazda kárára űzhető 
gabona-spekulácziókra. 

Oltott mész, miut dezinficziáló s/er. 
Gaál Dénes úrtól (Bátéróí) alábbi sorokat vet-' 
tök. A „Köztelek"-ben gyakran találkoztam 
gazflatársaim tanácsával a sertészvész orvos-
lása, érdemében. lin is megpróbáltam mindent, 
<ie eddig hasztalan. Végre kísérletet tettem a 
mészszef, Ez hatott, s vele még egy részét 
sertéseimnek megmentettem'. Tanácsomat'., egy 
szomszédomban fekvő uradalom ' is . követte,/ 
ahol szintén nagymérvben hulLottak a sertések 
s az uradalom intézője is fényes eredményt 
ért el, amennyiben teljesen megszűnt nála a 
vész. Méltóztassanak kísérletet tenni, igen örül-
nék, ha gazdatársaim hasznára lehetnék. Az 
orvosság igen egyszerű. Az oltott mész meg-
szárítandó és igy porrá törendő, darába két-
szer hetenkint keverve, ugy az egészséges, 
valamint a beteg sertéseknek adandó. Az egész-
ségeseknek preservatórium, a betegeknek hasz-
nos gyógyszer. Hogy a szarvasmarháknál a. vér-
baj be ne következzék, és Antrax soha, vagy 
csak igen ritka esetben forduljon elő, erre, el-
járásom kpvetkező. Május hónap elején már a 
mikor"a'meleg idő beállni szokott, a marha-
állomány számaránya szerint, az . itatókuthoz 
egy vizzel telt hordó helyezendő. Ebbe egy 
fél sajtár (attól függ mekkora a hordó, ha 5 
akós akkor fél sajtár, ha nagyobb akor több) 
oltott meszet adunk, ami a vizzel jó. össze-
keverendő. Ez bizonyos idő múlva megtisztul. 
Ebből minden héten kétszer, az itatás alkal-
mával, egy veder tiszta me'szesviz, melyet a 
leüllepedettel fölkeverni .már nem kell, a vályúba 
két veder friss vizzel összekeverendő." Ha 
a jószág ebből iszik, biztosítom, hogy sem 
Antrax sem egyébb vérbaj előfordulni nem fog. 
A juhoknál a mész sóba, keverendő, szinte por-
álakban. Magam sajnos tapasztalatából tudom 
a juhokról. Néhány évvel ezelőtt juhaimba 
beleütött a lépfene. Én megpróbáltam mindent. 
Gyógyítottam hasonszerü módon arsenicummal 
s mindenféle más orvossággal. Aklomat kitisz-
togattattam, desinficziáltam, újra kimeszeltet-
tem. Nem használt semmit. Egy nap 1000 
birka közül 15—16 legszebb példány elesett. 
Végre egy régi x elhunyt barátom tanácsára 
megpróbáltam a meszet. A vész egyszerre meg-
szűnt. És hála isten azóta, sem szarvas-
marháimnál, sem juhaimnál vész nincs. Ennek 
következtében de már későn alkalmaztam ser-
téseimnél. Ezeknél is, szinte rögtön, ugy a 
tanácsomat követő uradalomnál megszűnt a 
vész. Eddig a levél, molyet elég figyelemre-
méltónak tartottunk a közlésre, melyre azon-
ban pontosabb adatok ismerése nélkül, termé: 

szetesen nem lehet véleményt mondani. Álta-
lában annyi jegyezhető meg, hogy a mészviz 
tényleg fertőtlenit ugyan, de a gyomorban ár-
tatlan chlórealciummá, illetve szénsavas cal-
ciumriiá alakul át s ez alakjában egyáltalán 
nem várhatunk tőle valami különös élettani 
hatást. 

Díjmérséklés buza és rozsvetőmag szál-
lítmányokra. Hazai állomásokról, hazai állo-
másokra az összes budapesti és kőbányai pálya-
udvarok kivételével, mezőgazdasági czélokra 
Valamely közigazgatósági hatóság, gazdasági 
egyesület vagy egyes gazdák czimére, teher-
áruként szállítandó buza és sorvetőmagkülde-
mények útán a) kocsi és fuvarlevelenkint leg-
alább 10,000 kgr. súlyért való díjfizetés esetén 
a m. kir. államvasutak vonalain és a pécs-
barcsi vasúton 100 kgr. és 1 kimként 0"20 
fillérnyi egységtétel, 100 kgrkint 4 fillér keze-
lési illeték és a szállítási adó, a baja-zombor-
Ujvidéki h. érd. vasúton pedig 100 kgr. és 1 
kmkint 0'30 fillér egységtétel 100 klkint 4 fillér 
kezelési illeték, b) Kisebb mennyiségek feladása 
esetén pedig a m. kir. államvasutakon a bécs-
barcsi vasúton 100 kgr. és klmkint 0'32 fillér 
egységtétel 100 kgrkint 8 fillér kezelési illeték 
és a szállítási adó, a baja-zombor-ujvidéki h, 
é. vasúton 100 kgr. és 1 klmkint 0'06 fillér 
egységtétel és 100 kgrkint 8 fillér kezelési ille-

ték alapján számítandó mérsékelt, díjtételek 
alkalmazandók. Ezen díjmérséklés azonban 1 

csakis oly küldeményekre alkalmazható, me-
lyéknél a vonatkozó fuvarlevelekhez a feladó 
részéről a fölmivelésügyi m; kir, minisztérium 

:megbizásából kiállított, pecséttel és aláírással 
ellátott, kellően kitöltött igazolvány csatoltatik. 
Jelen díjmérséklés visszavonásig, de legkésőbb 
f. évi november hó végéig érvényes.,-; 

Országos állatvásárok forgalma augusz-
tusban. A ni. kir. központi, statisztikái hivatal . 
Havi Közleményeinek augusztus havi füzetében 

• közölt adatok tanúsága szerint az országos 
állatvásárok száma az előző hóval szemben 
319-röl 442-re emelkedett. Aminek természetes . 
magyarázata, hogy a szorgos mezei munka, az 
aratás már az ország nagy részében befejez-
tetett s a vásárjárásra a közönség jobban ráér. 
Az időjárás eléggé kedvező volt a vásárokra; ' 
amennyiben az összes 442 vásár közül, csak 
három folyt le kedvezőtlen időben, mig a többi 
vásárra kedvező volt az idő. Az augusztusi 
vásárokra felhajtatott összesen: 516,228 szarvas-
marha, 177,069 ló,- 146,485, juh, 42,551 sertés.. 
Eladás szarvasmarhánál 186,220, lónál 52,311, 
juhnál 82,688,< sertésnél 19,679 'esetben. A 
szarvasmarha és lóvásár eredménye augusztus 
hónapban daczára, hogy több vásár tartatott, 
mint julius hónapban, alig mutat kedvező ered-
ményt. A felhajtás szarvasmarha és lónál csak-
nem megegyezik az előző hónap eredményével, 
de a; juh és sertés némi emelkedést mutat. 
Amint az előző hónapok -adatai is mutatják, 
szarvasmarhát az erdélyi és dunántúlipiaezokra 
hajtottak fel legtöbbet, a lóvásárokra ezúttal 
ismét a Dunántul, servásárok a Tisza balparti 
részében, ahol ezúttal a juhvásárok is a leg-
erősebbek voltak. A nagyobb piaezok közül, a 
honnét az eladási árak magasságára is gyűj-
tetnek adatok, legélénkebb szarvasmarhavásárt 
Debreczen (felhajtás 11,700 darab, eladás 4670), 
Besztercze (felhajtás 10,122, eladás 3718), Csák-
tornya (felhajtás 7120, eladás 4715 darab) 
piaczain találunk. Jelentékeny lóvására volt 
Csáktornyának (felhajtás 5120,- eladás 2190), 
Bács-Kulának (felhajtás 3420, eladás 302), 
Debreczennek (felhajtás 3200, eladás 1690 db.) 
is. Birkát legtöbbet Debreczenben -hajtottak fel 
48,500, amelyből 32,350 darab került eladásra. 

A szarvasmarha legdrágább volt a sop-
roni .vásáron, ahol I-ső rendű tarka jármos-
ökröt. páronkint 475 frton is eladtak. Az I. 
rendű nehéz igás lovakért Sopronban darabon-
kint 950 frtot, sőt kocsilóért ugyanott 1150 
forintot is fizettek. A juh legdrágábkan a deb-
reczeni vásáron kelt, hol egy kosért 23 frtot is 
lehetett kapni s bár ez ugy látszik kivételes 
ár, melyeket csak tenyészállatoknál lehet el-
érni, a debreczeni vásáron mindazonáltal a 
birka elég kedvező áron került forgalomba. 
Sertés Hátszegen volt a legdrágább, áhol kocza 
sertésért 70 frtot is megadtak. 

Kartelböl szövetkezet. Ausztriában tud-
valevőleg elfogadásra készen áll a kartel tör-
vényjavaslat, amely egyelőre csak. bizonyos, a 
mindennapi fogyasztás tárgyát képező czikkekre 
kötött karteleket, állami ellenőrzés alá helyezi. 
Még meg sem született a törvény, a kartelezők 
már is keresik a kibúvó ajtókat. Igy a gali-
cziai nyers pétroleumtermelők azt találták ki, 
hogy kartelüket felbontják s szövetkezetet ala-
kítanak, mely azután nyers petroleumtermelést 
és annak forgalombahozatalát kezében tartaná. 
Nagyszerű furfang. Valóságos Kolumbus tojása. 
Nem tetszik nektek a kartel ? jó, hát csinál-
junk szövetkezetet. Annyi üdvös dolgot be-
szélnek a szövetkezésről; reméljük, senkinek 
se lesz kifogása az ellen, ha ezt a magasztos 
eszmét saját körünkben is propagáljuk. Igy 
gondolkozhatnak a petroleumosok, féledik azon-
ban, hogy a törvény nem gramatikai kifejezé-
seket akar üldözni, hanem közgazdasági vi-
szásságokat s ugyan naiv szemüvegen kellene • 
látnia a törvény végrehajtóinak, ha ezeket a 
viszásságokat változtatott czilhék alatt is fel 
nem fedeznék. A petroleumosok bölcs elhatá-

rozása tehát legfeljebb a humoros érzéket 
{csiklandozza, de komoly' fogalomzavart szö-
vetkezet'és kartel-között- nem idézhet elő, mert 
nincs az a szövetkezeti palást, amely alatt 
a kartel lólábai'a legnagyobb könnyűséggel 
felfedezhetők ne; volnának. 

Baisse a tőzsdén. A gabonatőzsdén né-
hány nap óta „lanyha hangulat" felől panasz-
kodnak. A külföldi piaezok, főleg a new-yorki 
/tőzsde alacsonyabb' jegyzéséi ós,'a lisztipar 
pangása következtében a gabnaá rák lassan, de : 
biztosan esnek. Három nap aJatt a beállott 
árhanyatlás búzánál 20 22, rozsnál 8—11, zab-
nál 5, tengerinél 13 kr. A baisse okául azt 
hozzák fel, hogy hír szerint Amerika gabna-
termése jobb lesz a közepesnél s már most 
is nagy készletek fölött rendelkezik. Ennek a 
hirnek azonban csak fentartással adhatunk 
hitelt, mert ha Amerikának válóban nagy kész-
letei volnának, ugy sokkalta nagyobb esésnek 
kellett volna beállani az eddig mesterségesen 
fentartott árakbán, ha pedig ezek a bizonyos 
készletek csak a papiroson vannak meg, akkor 
a gazda tanácstalanul áll a tőzsdespekulácziók-

talánya előtt. Amennyiben Amerika gabona-1 

készlete csakugyan fedezhetővé teszi a világ-
szükségletet, ugy kéznél fekszik az az aggasztó * 
feltevés, hogy az egész hausse-tendenczia nem 
volt egyéb egy rettentő spekulácziónál, amely 
arra szolgált, hogy Amerika felhalmozott nagy 
gabonakészletét, mesterségesen előállított, jó 
árakon adhassa el Európának. Simiiseh Alfréd, 
osztrák közgazdasági iró e spekuláczió lehető-
ségével foglalkozván, figyelmeztet arra a ka-
tasztrófaszerü veszélyre, amely Amerika gabna-
spekulácziói révén, az egész Európa mezőgazda-
ságára háramolhat. Tényleg, az európai mező-
gazdák feje fölött mindég hajszálon függ a 
kard ; úgyszólván védtelenül és tanácstalanul 
állunk a tőzsdei mahinácziókkal szemben, ame-
lyeket a transatlanti titkos erők hoznak mű-
ködésbe, mert tagadhatlan, hogy az egész világ 
tőzsdéi amerikai befolyás alatt állanak. Aktuá-
lissá vák tehát a középeurópai vámunió kér-
dése, mint egyedüli mód arra, hogy Európá 
mezőgazdái magukat az amerikai versenytársak, 
végzetes befolyása alul emanczipálják. 

Viteldijkedvezmériyjuh-küldeményeknek. 
A kereskedelemügyi miniszter elrendelte, hogy 
a Liptó vármegyei gazdasági egyesületnek a 
földmivelésügyi miniszter által is, pártolt kérel-
mére, az erdélyi részekből, valamint Mára-
maros vármegyéből Liptó vármegyébe a fönt-
emlit-ett gazdasági egyesület czime alatt szállí-
tandó juh-küldemények után f. évi jul. végéig 
engedélyezett kocsi- és kilométerenkint 15 

' krnyi egységtételen, kocsinkint 2 frt kezelési 
illeték és a szállítási adón alapuló mérsékelt 
viteldijak a' magy. kir. államvasutak tekintetbe 
jövő vonalain f. évi október hó l-től 1898. évi 
május hó 15-ig terjedő érvénynyel újból ren-
delkezésre bocsáttassanak. Egyúttal utasította 
a miniszter a magyar kir. államvasutak igaz-
gatóságát, hogy a kassa-oderbergi vasúttal ha-
sonló kedvezmény engedélyezése iránt érint-
kezésbe lépjen és ennek hozzájárulása után a 
folyamodó egyesület részéről bejelentendő föl-
adási állomásokról a fentiek értelmében képe-
zendő „viteldijakat szabályszerűen hirdesse ki. 

Örléskikészitésiforgalmunkl897. augusz-
tus havában. Magyarországba folyó évi augusz-
tus havában 49,327 mm. buza hozatott be elő-
jegyzés mellett, a visszkivitt búzaliszt mennyi-
sége pedig 38,149 mm. volt. Tavaly ugyanezen 
hónapban 59,963 métermázsát tett a buzabe-
hozatal • mennyisége, a visszkivitelre került 
búzaliszt mennyisége pedig 77,852 mmázsát. 
Az őrléskikészitési forgalom tehát az idén 
augusztus havában jóval kisebb volt, (mint ta-
valy ugyanazon időszakban. A forgalom csök-
kenését mutatják az év első 8 hónapjára vo-
natkozó adatok is. Tavaly januártól augusztusig 
ugyanis összesen 507,028 mm. buza jött be 
hazánkba előjegyzés mellett, mig a visszkivi-
telre került búzaliszt mennyisége 616,690 mm., 
volt, a folyó év első 8 hónapjában pedig a 
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behozott buza mennyisége csak 448,404 méter-
mázsát, a visszkivitt búzaliszt mennyisége pedig 
497,136 mmázsát tett. Egyéb gabonanemüek 
az örléskikészitési forgalomban csak nagyon 
csekély mennyiségekkel szerepelnek. 

: B u d a p e s t i 
g y a p j u a u k c z i ó k . 

Az idei gyapjuaukczióknak 

h a r m a d i k s o r o z a t a 

november 10-én és 11-én 
tartatik meg. Az árverésre szánt külde-
mények, melyek „Gyapjuárverési Vállalat, 
Budapest, Dunaparti teherpályaudvar" czimén 
adandók vasútra, a m. kir. államvasutak 
összes vonalain tetemes díjkedvezményben és 
olcsó raktárban részesülnek. — Azonkívül 
sem beraktározási avagy mérlegelési költsé-

geket nem fizetnek. 
Minden egyéb felvilágosítással 

„ © y a p j u á r v e r é s i v á l l a l a t " 

g e l l e r M . s T á r s a 
BUEAFESTEXnT, 

Erzsébet-tér 13. 

BACHER RUDOLF 
csász. és királyi szabadalmazott kizárólagos ekegyára, 

Budapest, VI., Nagymező-utcza 68. 
Teljes szavatosság mellett olcsó árban ajánlom 

közkedveltségnek örvendő, felülrm\lhatlan aczélekéi-
met és talajmivelő eszközeimet. 

Ekéim az 1896. . évi októberben Visocsányban 
tartott nemzetközi ekeversenyen mind a négy, tehát 
az összes első dijakat nyerték és ugyancsak 
az 1896. év október havában a Hódmező-Vásárhelyi 
ekeversenyen egy arany, egy ezüst és egy bronzérem-
mel lettek díjazva. 

Árjegyiékek bérmentve. 

tétlenül szolid kivitelű. 
Leírás és árajánlattal bérmentve szolgál 

N E L I C H Á R FERENCZ 
cs. és kir. szab. vetögépgyára, 

B U D A P E S T , 
VI., Na^ymező-utcza 68. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 
ezég jelentése.) 

Napi jelentés 1897. Október 1. 
Készbuza ma jól volt kinálva, a malmok va-

lamivel jobb vételkedvet mutattak és szilárd irányzat-
nál fogva kb. 15,000 mm. vásároltak 5 krral magasabb 
árak mellett. 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 300 mm. 80 kg. á 12-60 frt 3 hóra 

100 „ 78 „ „ 12-25 , , 
100 „ 78 „ „ 12:20 „ „ 
200 „ 77 „ „ 11-90 , „ 
260 mm. 74 „ 1-90 frt 

1800 „ 76 , , 12-17V2 . , 

77 , 
t . ,11-30 „ vegyül 
' „ „ 12-15 „ 3 hóra 

Dunavidéki-. 1700 „ 73 , 
Pirmiai: 1300 „ 75 , 

:erint 5- 70-

t keit el. 

kelt e . 
Árpa keresetlen volt és minő 

5-90 frt ab Budapest adatott el. 
Tengeri az usancetengeri ára 
Zab változatlan. 

• Határidők magasabb Newyork folytán szilárdan 
indultak és ez irányt mindvégig megtartották. 

Következő kötések történtek. 

Köttetett. Déli zárlat. 

Őszi buza . . . 11-83—11-92 11-90—91 
Tavaszi buzá . .. 11-56—11-66—11-64 11-64—65 
Ószi rozs . . . 8-46-8-50 • 8-50—51 
Tavaszi rozs . . 870—8?72— — 8-70—71. 
Öszi zab . . . . 5-85——- — 5-83—85 
Okt. tengeri . . . 4'35 1- 4-35—40 
üj tengeri . . . 5'15—5-18-5-16— 5-16—18 
Javaszi zab . . 6'18- * 6;17—19 
Aug.-szept. repcze. —"—: —• r-

Szeszüzlet. 

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 
tudósitása.) 

A szeszüzletben a héten változatlan irányzat 
uralkodott és a szeszárak a multheti zárlatjegyzés sze-
rint zárulnak. Kontingens nyersszesz e héten Bécsben 
valamivel olcsóbb volt, de Bpesten az ára változatlanul 
jegyeztetik '̂ Finomított szeszben több kötés 56 frt, 
élesztőszeszben 55.50- 56 frton létesült azonnali és 
októberi szállításra. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz 25 krral olcsóbban lett kinálva, de üzlet nem lé-
tesült, mert a vevők olcsóbb árakat remélnek. 

Galicziából kontingens szeszben kínálat nem volt. 
A kontingens nyersszesz ára Budapesten 19-

19-25 frt. 
Bécsi jegyzés 19-60—19-80 frt kontingens nyers-

Prágai jegyzés 53-25—53-75 frt adózott burgo-
nyaszeszért. 

Trieszti jegyzés 9'—9'25 frt hektoliterenként 
90°/o magyar kiviteli szeszért. 

Lembergi jegyzés 15-——15'25 frt kont. fmojn. 
szeszért. 

Brünni jegyzés 11. 11-63 frt exkontigens.finom. 
szeszért; . 

A kivitel e héten 120 q. finomított szeszt vá 
sárolt. 

Vidéki szeszgyárak közül: Baja, Kenyérmező, 
Lúgos, Temesvár, Arad 25 krral olcsóbban, a többiek 
változatlanul jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
56. 56.13 frt, élesztőszesz 55'50—55'75 frt, nyers-
szesz adózva 55. 55'25 frt, nyersszesz adózatlan 
13.75—14.— frt, denaturált szesz 18-50—18.75 frt. 
Kontingens nyersszesz —. .—. 

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

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1897. szeptember hó 30-ról. Az el-
múlt napokról élénk gyümölcsforgalmat jelenthétünk, a 
készletek mult heti árakon adattak el. Csemegeszőlő-
árak sem változtak, mivel az olcsó közönséges fajtájú 
szőlő igen nagy mennyiségben jön a piaczra. 

Gondosan osztályozott első minőségű alma és 
körte keresett: kevert áru tulnagy mennyiségben érke-
zik, de ez a finomabb vevő közönséget — mely a hi-
bátlan szép gyümölcsöt megfizeti — nem elégíti ki. 

Vadkészletek kielégítők, áruk változatlan. 
Az első tisztított malaczküldemény is beérkezett, 

de a kereslet e czikkben még nem indult meg s a me-
leg időjárás következtében még el is romlik a szállítás 

Tojásárak változatlanok, készlet csekély. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1897. szept. 30-án. 

Hus. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 52—58, 
n. oszt. 48—54, III. oszt. 46—48, eleje I. oszt. 46—48, 
II. oszt. 45—46, III. oszt. 40—45, borjúhús hátulja I. 
oszt. 68—70, II. oszt. 60—64, eleje I. oszt. 62—64, II. 
oszt. 60—60, birkahús hátulja I. oszt. 42—44, II. oszt. 
40—40, eleje I. oszt. 38—40, H. oszt. 36—36, bárány 
kifejtve 1 db —.—•—, bőrben —•—•—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 56—56-5, vidéki ——sza-
lonna nélkül elsőrendű 60—60, vidéki , sertés-
hús pörkölt , sertéshús szerb szalonnával 57— 
—57, szalonna nélkül 62—62, sertéshús füstölt magyar 

, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
72—72, füstölt belf. csonttal , csont nélkül 0"90 
—0-90, sonka füstölt külf. csont nélkül 0-85—0-85, 
szalonna sózott 1 q 53—55'5, füstölt 59"0—61'0, ser és-
zsir hordóval 60-0—60-0, hordó nélkül 58-0—58-0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 60—60, szalámi belföld' 150 
— 170, külföldi , malacz szopós élő 1 db , 
tisztított . 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1- 1-20 
csirke 0-60—1-30, kappan hizott 1-10—1-60, sovány 1-10 
—í-40, récze hizott 1-50—2-50, sovány 0-80—1-30, lud 
hizott 4-00—6-00, sovány 1'40—3'—, pulyka hizott 0-— . 
—0-—, sovány 2-50—3-50. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 

, 1 kg. 0- 0-—, csirke 1 db 0'30—0'60, 1 kg. 
, kappan hizott 1 db 0-60—1-20, 1 kg. —• •—, 

récze hizott 1 db 0-90—1-50, 1 kg. , félkövér 
1 db 0-40—0-90, lud hizott 1 db 2-50—3, 1 kg. 0'43— 
0-54, félkövér 1 db 1-20—2-—, 1 kg. —, pulyka hizott 
1 db 1-80—2-—, 1 kg. , félkövér 1 db 1-20—1-20, 
1 kg. , ludmáj 1 db 30—1'—, 1 kg. 1- 1-40, 
ludzsir 1 kg. 70—0-80, idei liba 1 db —• 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-30—1-00, csuka 1-— . 
—1-20, ponty (dunai) 0-30-0-80, süllő —• •—, ke-
csege —•——, márna 0-60—0-80, czompó 0-50^0-60, 
angolna 1-20—1-20, apró. kevert 0-25—0-30, lazacz • , 
pisztránĝ  ^ t e j t e r m é k e k T e j t üt_ frt 0-08—0-09, 
lefölözött 0-05—0-07, tejszin 0-20—0-20, tejföl 0-28—0-35, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-90—1-10', I. rendű 0-78—0-85, II. r. 
0-60—75-—, olvasztott 0—, MargarinI. rendű —— 
0-—, II. rendű 0- 0-—, tehéntúró 0'05—0-14, juh-
turó , liptói 0-56—0-56, juhsajt 0- , emmen-
thali sajt 0-90—1-00, groji sajt 0-68—0-72. 

Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-18—0-18, barna kenyér 0-15—0-15, rozskenyér 0-10 
—0-10. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —•—, 1 —•—, 
2 —•—, 3 —•—4 —•—, 5 —•—. 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7—12 stoke-
raui 27—27, borsó héjas magyar 7-5—14-—, koptatott 
magyar , külföldi 13—22, bab fehér apró 7—10, 
nagy 6—10, színes 8—13. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 20-5O-̂ 3O-O' 
II. oszt. (1440 db.) 23—26-50, meszes , orosz tojás 
ICO db. , tea tojás 2-80—3-—, törött tojás —-0. 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 3-50—8-—, 1 q 
2-5—3-0, Petrezselem 100 kötés 3-60—8-—, 1 q 0-0—0-0, 
zeller 100 drb 0-60—1'00, karalábé 0-5—0-7, vöröshagyma 
100 köt. 4-50—5;—, 1 q 2'7'5—4"50, foghagyma 100 köt. 
12—20, L1 q.10-0—12-0, vörösrépa 100 drb 0-30—0-80, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 2-5—4-0, kelkáposzta 100, db 
1-00—1-2, vörös káposzta 4"0—8'—, fejessaláta 0-80— 
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1-40, kötött saláta 0-—, burgonya, rózsa 1 q . í'80 
2-20, sárga 1'70—3'00, külföldi —•—•—, fekete retek 100 
drb 0-30—1-20. uborka nagy salátának 100 db 3- -3-50, 
savanyítani való 100 db 0-80—1-20, savanyított 0-9—l'O, 
zöld paprika. 0-3—0-40, tök főző 4-0—10, zöldbab 0 10— 
0-12, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. , fejtett 1 lit. 
— , tengeri 100 cső 0-60—0-80 karfiol 100 db 5—8, 
paradicsom 1 kg. 0'03—0-06, spárga —• •—, torma 
100 db 10—14. 

—240. Összes 

, ringló , baraczk kaj-
16—20, dinnye görög nagy 100 drb 

15—20,- kiesi 6—10, sárga fáj 3'——10-0, 1 kg. közönsé-
ges —, szőlő 1 kg. 0.08—0.18, csemege 18—30, dió (faj 
papirhéju) 20—26, közönséges 18—20, mogyoró 28—56, 
gesztenye magyar , olasz 16—22, narancs messi-
nai 100 drb —•—•—, pugliai 4'—4'—, mandarin 0' 
0—, czitrom 1-50—2 50, füge, hordós 1 q .koszo-
rús 18--—20, datolya , Mazsolaszőlő 40—65, 
egres ,1 lit. 0—0 kr, eper 1 kg ——0'—-

Főszerek és italok. Paprika 1. rendii 1 q. frt 
35—52, II. rendű 18̂ -30, csöves 30—35—, (szá-
rított) ————. köménymag , borsókamag 

. mák 1 q. frt 18—20, méz csurgatott 0"30— 
0-32, sejtekben 1 kg. 0'——0—, szappan szin , 
közönséges •, fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—0-60, vörös asztali palaczkban 0-55—0-85, házi. 
pálinka palaczkban 0'- 0*00, ásványvíz palaczkban 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Méster-
utcza, 1897. okt. 1. A székesfőv. vósárigazqatóiág" 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozaíott a szokott 
községekből 95 Szekér réti széna, 185 szekér muhar, 
43 zsupSzalma, 2 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár 2 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles síü.) 
300 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-knt a 
következők: réti széna 230—300 muhar uj 210—260, 
zsupszalma 1000—110Q, alomszalma 130—140, egyéb 
takarmány , lóhere — , takarmány-
szalma , tengeriszár -—i—,' luczerna , 

, sarjú — , szalmaszecska, 210-
, uj —, zabosbükköny 

kocsiszám 330, suly 254850 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. 1897 

szeptember hó 30-án. (A budapesti közvágóhíd és marha-
vásflrigazgatóság jelentése a „Köztelek" részére.) Felhaj-
tatott: 245 db, úgymint: jármos ökör elsőminőségü 24 
db, közép 199 db, alárendelt 20 db. Fejőstehén: fehér 
— drb, tarka — drb, tenyészbika 0 drb, tarka ökör —, 
db, tinó — db, jármosbivaly '2 db, hizlalni való fehér 
:ökör — db, tarka — db. 

A gazdasági marhavásár nagyobb vbvők hiányá-
ban vontatott irányzat mellett nyert lebonyolodást. Az 
egyes vevők közül emlithetők : Strasser Zsigmond Kis-
Perkáta 12 db, Kaposvári uradalom 22 db, Kubik 
István1 Köbölkút 46 db jármos ökör. 

Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos 
ökör 3271/2—350, középminőségü jármos ökör 270—280, 
alárendelt minőségű jármos ökör 190—220, hizlalni 
való — , jármosbivaly -—-225 forintig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör —• mm.-kint é. s., 
tarka tinó 1 éves frtig. Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka kevert 
származású tehén , bonyhádi tehén — 
frtig, bika frtig páronkint. 

Budapesti vágómarhavásár. 1897. szeptember hó 
30-án. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a »Köztelek" részére.) Felhajtatott: 2703 db 
nagy vágómarha, nevezetesen: 774 db magyar és tarka 
ökör, 904 db magyar és tarka tehén, 701 db szerbiai 
ökör, — db boszniai ökör, 28 db szerbiai tehén, 139 db 
bika és 157 db bivaly. 

Minőség szerint: 216 darab elsőrendű hizott, 
2214 db középminőségü és 273 db alárendelt min., 
• db elsőrendű . hizott ökör, db közép-
minőségű ökör és — db alárendelt min. ökör; — db 
elsőrendű hizott tehén, db középminőségü tehén, 
— db alárendelt minőségű tehén. 

A mai vágómarhavásáron kevés idegenek jelen-
tek meg,- ezek azonban nagy bevásárlásokat tettek. A 

jó minőségű marhákon kivül a bikák is igen élénk ke-
reslet tárgyát képezték. A silányabb állatok és különö-
sen a bivalyok később is csak nehezen voltak eladha-
tók. Az árak a jó. minőségnél 1 frttal emelkedtek, a 
silány ipinőségnél 1—2 frttal csökkentek, j 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 28—34-50, kivételesen —• , 
hizott magyar ökör középminőségü. 26' 28:—, alá-
rendelt; minőségű magyar ökör 21- 25-—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 21—28-—, kivételesen tarka 
tehén —32, magyar tehén középminőségü, 21 28-—, 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 

, szerbiai ökör jobb minőségű 27/ 30'—, kivé-
telesen —•—, szerbiai ökör középminőségü 18—26-—, 
szerbiai ökör alárendelt minőségű 18—26, szerbiai bika 
21- 28-—, kivételesen —•—, .szerbiai bivaly 15-25—-
17-— frtig métérmázsánkint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1897. szept. 30-án, 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a „Köztelek" 
részére)., 

A forgalom közép. 
Felhajtatott összesen 528 db. Eladatott 269 db. 

Jobb minőségű lovakból hátas 8 db, eladatott 3 db 
120—400 írtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 15 db,' 
eladatott 5 db 100—165 frtért, nehezebb kocsiló 
{hintós) 40 db, eladatott 18 db 80—110 frtért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 30 db, eladatott 20 db 75— 
— 140 frtért, ponny 2 db, eladatott 0 db— frtért; 
•közép minőségű lovakból : nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 100 db, eladatott 30 db 40—80 frtért, könnyebb 
félék (parasztié stb.) 140 db, eladatott 56 db 25—70 
frtért; alárendelt minőségű lovakból 193 db, eladatott 
137 db 8—18 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 24 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott 3 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai sertésvásár. 1897. okt. 1. (Első 
magyar sertéshtzlaló-részvénytársaság telefon-jelentése a 
„Köztelek" részére.) Az üzlet csendes volt. Heti átlag-
árak : Magyar válogatott 320—330 kg. nehéz 56—56-50,' 
280—300 kg. nehéz kr, öreg 300 kgontuli 
kr, vidéki sertés könnyű — krajczár. Szerb 54—56.— 
kr. Román tiszta klg. páronkint 45 kigr. élet-
sulylevonás és 4% engedmény szokásos. — Eleség-
árak: Tengeri ó 4-80—-— frt, árpa 6-60 frt Kőbányán 
átvéve. Helyi állomány: szept. 24. marad: 29194 drb. 
Felhajtás: Belföldről 834 drb, Szerbiából 3011 darab, 
Romániából —— drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 3845 db. Főösszeg 33039 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I--X. kerület) 679 drb, belföldre Budapest 
környékére 584 drb, Bécsbe — drb, Csehországba, 
Morvaország és Sziléziába — drb,' Ausztriába 635 db, 
Német birodalomba —— drb, egyéb országokba — db. 
A szappangyárakban feldolgoztatott: a szállásokban el-
hullott 0, vasúti kocsikból kirakott hulla 18, borsókásnak 
találtatott 2, összesen 20 drb. Összes elhajtás 1923 
darab. Maradt állomány 31116 drb. A részvény-szállá-
sokban 7141 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban maradt 5155 drb. Felhajtás: Szerbiá-
ból 3011 drb, Romániából — drb, összesen 8166 drb, 
Elhajtás: 2161 drb, maradt állomány. 6005 drb és 
pedig 6005 drb szerb és — db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-től máig 917 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélokra féldolgoztatott. 

Budapesti szuróinarhavásár. Szept. hó 30-án 
A székesjcváresi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
'iele.-itése, 

Felhajtatott: 312 drb belföldi, db galicziai, 
—— drb tiroli, 64 db növendék élő borjú, — db élő 
bárány; — drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, 65 drb bécsi, drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő ke.cske. 

A vásár élénk lefolyású volt. 
Arak a következők: Élő borjuk: belföldi 20--—-35 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 39—50 frtig, kivé-
telesen 52 frtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 21—22-— frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi , kiv. —, tiroli — frtig, gali-
cziai frtig, növendék borjú ——— frtig dbkint, 
ölött bárány—•—•—frtig, bécsi 64—68 frtig súlyra. Élő 
bárány — frtig, kivételesen 0^-írtig páronkint. 
Élő kecske —•— frtig páronkint. Hizlalt ürü — . 
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Ingatlanok árverései (20000 frt becsértéken 
felül.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 

Okt. 4 Sz.-fehérvári atkviha- Horchy 23288 
kir. tvszék tóság Antalné 

Okt. 4 Debreezeni a tkvi ha- Vecsey 31900 
kir. tvszék tóság Imre 

Okt. 4 Budapesti kir. atkviha- Tarnóczy 92472 
törvényszék tóság Guszttv 

Okt. 5 U.-ŝ őllősi kir. atkviha- Becslay 23132 
járásbíróság tóság Buday Erzsébet 

Okt. 5 N szőllösí kir. a tkvi fia- Becsky ' 46548 
járásbiróság tóság Emiiné J 

Okt. 7 Debreezeni atkviha- Beke 36237 
kir. tvszék, tóság ' László . 

Okt. 7 K.-helmeczi a tkvi ha- Pásztor 22752 
kir. jbiróság tóság István és neje 

Okt. 8 ' N.-szőllősi kir. atkviha- Becsky 23416 . 
járásbiróság tóság Emiiné 

Okt. 20 Verseczi kir. a tkvi ha- Bachrack 20430-72 
járásbiróság tóság Jakab 

Okt. 25 Debreézeni atkviha- Szabó 35488 
kir. tvszék ' tóság. István 

Okt. 28* Dévai. kir. atkviha- özv. Tornya 21190 
törvényszék tóság Sándorné 

Okt. 29 Kassai kir. atkviha- Kuhlmann 26233 
törvényszék tóság Nándor örökösei -

Nov. 2. 3. Nyitrai kir. atkviha- Fonfeder 40971 -
törvényszék tóság Vilmosné és tsai Nov. 4 • Aradi-kir. a tkvi ha- Barth Lajos 22055 
törvényszék tóság és Barth Mária 

Nov. 15 Lugosi kir. atkviha^ Pökoráczky . 38354 
törvényszék tóság Djuró Szerkesztői üzenetek. 

K. F. urnák Feketefalu. B. levelét illetékes elin-
tézés végett a Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó 
Szövetkezetéhez tettük át (Budapest, Központi Vásár-
csarnok). 

K. Gy. urnák M.-Gencs. B. levelezőlapját a m. 
kir. í állomáshoz tettük át. 

Az Orsz. magy. grazd. egyesület tulajdona. 

Lapfelügyelő-bizottság: Gróf Bessewffy Aurél, Bernát 
István, dr. Darányi Gyula, Forster Géza, Galgóczy 
Károly, dr. Hagara Viktor. — Főszerkesztő és kiadá-
sért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igazgatója. 
— Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 0. M. G. E. 
szerkesztő-titkára. — Társszerkesztő: Buday Barnabás. 

A -f• B = asztali dara, 0 
liszt, 4 = elsőrendű kenyérliszt, 5 »= 
kenyérliszt, 8 = takarmányliszt, 9 = 

= királyliszt, 1 = lángliszt kivonat, 2 = elsőrendű zsemlyeliszt, 3 = zsemlye-
közép kenyérliszt, 6 = kenyérliszt, 7 .«m barna kenyérliszt, 71/* = barna 
finom korpa, 10 = goromba korpa, 11 = rozsliszt. 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 
g a z d a s á g i gépgyára, 

niely a gazdálkodáshoz szükséges 

S J P ö s s z e s 
gazdasági gépeket gyártja. 

Rendelések megtétele előtt kérjük minden 
szákbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. 

Részletes árjegyzékkel 
I és szakszerű felvilágosítással díjmentesen 

MSzecskavágól 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szö^ 
B U D A P E S T E N , VIII., J ó z s e f - k 5 r u t 8 . 

Alakúit 1884. ivban. 
glnök: T E L E S i eé ia gróf. Alelnök: C8ÁTOSSY Béla. 

Igazgatósági tagok: 
ANDRÁSSY GÉZA gróf, BUJANOVICS SÁIÍD03, ÜESSF.WFFV ARISTOI, PÍCHY TAMÁS, 
PÜSPÖKY EMU, BUBINEK GYULA, SZENTKIBÁ1YI KÁLMÁN, SZILASSY ZOLTÁN, SZŐSYI 

ZSIGMOND, TELEKI SÁNOOB gróf. 
Vezérigazgató: SZÖH~YI sZsisrmoiMi. 

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

épület és átalány (pauschal) biztosításnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövetke-
zet pusztán csak a dijakat 3zámitja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden 
más illeték kizárásával. 

Ü A takarmányt és szalmáseleséget H 
tűzkár ellen a szövetkezet 

t e t e m e s e n o l c s ó b b a n 
biztosítja, mint a hazánkban működű bármely más biztosító intézet. 

JS&T Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta díjból 5 % díjengedményben részesülnek. 

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

Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 
8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 30lg 

Magy.̂  Wr.̂ államvasutak. 

II. póüék életbeléptetése a s, 
H i r d e t m é n y . 

október hó I-ével II. pótlék lép életi 
tályában (VII. Csengeri-uteza 33. sz. 

Budapest, 1897. szeptember 1 

Sorvetőgépeket 
a legújabb és legjobban bevált szerkezétben, 

egyetemes- és többvasu ekéket pánozélaczéí-kormányleme-
z;ekkel, boronákat, hengereltet, konkoly ozókat, gabona-
tisztitó-rostakat és teljes takarmánykamra-berendezése-

ket, nagy választékban és jutányos árakon szállítanak 

U m r a t h é s T á r s a 
mezőgazdasági gépgyárosok 

B O D A P C S T C N , 
V . k e r . , V á c s i - k ö r u t S O . ssáaaa. 

Árjegyzékkel és költségvetéssel kívánatra ingyen és bérmentve 
szolgálunk. 

U. i. B o r s a j t ó k (System Mabille) és s z ő l ő z u z ó k kitűnő 
kivitelben és mindenféle nagyságban." 

importált, 

most megérkezett 

flál 
t , 

'kezeti 

P e M c l i a 
tenyészsertések pedigfréevel, 

P I C K 0 S ¥ / A L D 
VI I I . , K ü l s ő K e r e p e s i - ú t 1. sz. 

PÍCHLER KA TOJVA I-FÖÁLLA TOR VOS 

ÁLLATGYÓGYSZEREI. 
Vorarlberai orrhurut-oor megakadályozza és gyógyítja az orrhurutot, 

a l ' " p l SJ1 UII"M'M«- (gégésbrvadást, egyszerűkatharrust), fér-
geket minden gége és mirigybántaimat, 1 doboz 60 krajczár. Kóíika és felfúvódás elleni balzsam ^ S S S . 
gyorsan és biztosan hat, 1 kis palaczkkal 1 frt 20 kr. 
fíií/aQ7tn c-rannari mindennemű küteg és külső baj ellen, nélkülöz-
UIVda/LU &Zd)ipdn, hete t len állatorvosok és lótulajdonosoknak, 1 drb 
1 frt 20 kr. 
Amerikai farmer-fluid 1 ü6ogSével Seb-balzsam 1 ^e|«sével 

Nagybani eladás Indvi í Ertl vegyész és drogistánál I>ornl>irn 
Vorarlberg Oesterreich. 

Raktár: BVDAPESTÉN, Török József gyógyszertárában,, 
VI., Király-utcza 12. szám. 

Hirdetmény* 
Méltóságos Báró Orczy Andor ur ujszászi 

uradalmában a gulya és juhászat feloszlatása 
miatt a következő tenyész- és haszon-állatok 
kerülnek folyó évi október 1-től eladásra. 

Gulyabeli: 
Számos Harmadfű Tavalyi Idei 

T e h é n 69 8 20 

B i r k á s 

Öreg | Kevert | Tokju j Bárány 
d a a b 

K o s 53 21 16 ^2 

A n y a 1100 — 330 350 

Ü r ü 200 250 250 320 

A jószág folyó évi október 1-től az ujszászi 
uradalom gőbölyjárási pusztáján megtekinthető, 
(félórányira az ujszászi vasútállomáshoz). 

Bővebb felvilágositást nyújt 
P ó k a L a j o s , tiszttartó. 

Uj szász, (Pestmegye) 1897. szept. 13. 
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„HAMPSHIREDOWNNJUHOK. 
Kitűnő hús, jó gyapjú, nagy súly. 

Ezen kiválóan értékes 

Angolországban tenyésztett juhok 
bámulatosan korai 

ezen kivül pedig oly erős szervezetüek, hogy 

minden éghajlathoz alkalmasak, 
és a hús mennyiségét és a viszonylag nagy mennyiségű 
sovány húsra való tekintettel egyedül állanak. 

A „Great Schmithfield Club" 1896. deczemberi kiállításán 
Londonban több „Hampshire Down" volt kiállítva mint 
bármely más fajta. A kiállított 22 csoport bárány élő 
sulja (3 drb minden versalis), átlag nem kevesebb mint 
197 fontot tett ki minden báránynál, és ezen a bárányok 
egy csoportja a legjobb rövid gyapjasok mesterdijára 
reserváltátott a kiállításban 21»/a hónaposak . ellenében. 
Egy „Hampshire Down" megnyerte továbbá az első 
dijat a levágott állatok versenyében valamennyi más 
rövídgyapjas fajok ellenében. 

B Á R Á N Y Á T I., 
turfatermények és szabadalmazott 

önműködő turfahintő-closetek, 
valamint 

toyéM-taMezíiSi 
és 

felszerelési tárgyai vállalata 
B U D J L F E S T , 
II., Iiánczbid-utcza 3. 

Árjegyzékek 
kívánatra 

bérmentesen 
küldetnek. 

G R A E P E L H Ü 8 0 
szabadalm. lóhere • tokászoló készüléke 

j/L 

Legkitűnőbb szerkezet legolcsóbb árban 
GRAEPEL HUGÓ gépgyárosnál Budapesten, 

V., Külső vnx-Ki-ut 46. sz. 

730 kocsi széna, 278 kocsi sarjú 
és körülbelül 

1300 métermázsa burgonya 
E L A D Ó . 

Szent-Agotán, a székes-féhérvár-sárbogárdi vasút 
Szent-Ágota állomása közvetlen közelében. 

S z e n t - á g o t a l uradalmi z á r p i t a o i s á g . 
(Posta: Sárkeresztur). 4454 

50 darab különfé le korú 
kaneza, 30 darab lierélt és 

csődorből áll, 
" azonnal szabad Kézből, vagy pedig 

október hő 30-dikán délelőtt 9 órától 
kezdve árverés utján eladatik. 

Ugyancsak eladásra kerül 

S c h w e i z c r c i (Gulya), 
70 darab különféle korú szarvasmarha és 70 darab 
bivaly, a gróf Somsicb Tiktor-féle uradalom-
ban ÍSabocsán (déli vasútállomás). 

.1. K . E R K E B , W I E U , 
IX., Stroheckgasse 3. 4421 

Különlegesség 
cs. és kir. szab. 
gyorsnyiró gé-
pekben lovak, 
szarvasmarhák, 
juhok és serté-
sek számára. 

L) Ezzel a géppel 
egy lovat 

n i u i i l i lPH óra alatt> 
"*naT^ darab szarvas-

marhát 25 perez alatt, 60 drb. disznót és 20 drb. juhot 
óránként nem szakértő is a legtisztábban lenyírhat. 
— Gépem a legnagyobb szarvasmarha és lótenyésztő 
intézeteknél legjobb sikerrel van alkalmazásban és 

a legjobb referencziák állnak rendelkezésemre. 
Prospectusok és árjegyzékek ingyen. 

gZIVATTYUK MERLEGEK 
minden neme. házi. nvilvános. mezőffazda- lecmiahh íavitott rendszerű tizedes, száz minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda-

sági és iparczélokra. 
BOWER-BARFF-féle szabadalmazott inoxydálás 
módszer szerint inoxidált szivattyúk rozsda 

ellen védve. 

Árjegyzékek 
ingyen és bérmentve. 

1806 

legújabb javított rendszerű tizedes, száza-
dos és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, 
közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. 
Embermérlegek, mérlegek házi használatra, barommérle-
gek. Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. 

WalfischgaBae 14. sz. 

Schwarzenliergstrasse 6. W . G A R V E N S , W i e n , t 

Legjobb és erős 

burgonya-kiemelögépek, 

SGHOLTZ 0. A. gyárában IHATHEÓCZON. 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javitásaés hizlalása 
mm gazdák és hizlalók használatára. • • 

Irta K . R u f f y Pá l . 
Ára portómentes küldéssel I forint 10 krajezár. 

Arak franco csomago-
íás, bécsi indóháztól 

TERMESZEI! NYERS-VASEUNE 
Pata és Böriípotószcr 

4Kilo tiszta suly bérmenfesen fit&M 

tartány ca 60 kiló, 
kilónként 35 kr. postán 
ígyen csomagolás és 

bérmentesen 4 kiló 
iléhszelenczé-

3ii 2 frt 50 kr., 4 kiló 
4 pléhszelenczében 
frt. Kaucsukkal 

gyitve kilónként IC 
krral több. Vízmentes 
bőrkenőcs vadászcsiz-

A t. i azdakynsé jr , vadászok, erdészek stb. részére. 
Bordáit, puha, 
elpusztithatat- chester,jószínü 

készletben 71 szin, 21 minőségben I frt 02 krtól 
3 frt 20 krig. 

Vadász-lenszövet 35 krtól, vízmen-
tes 59 krtól felfelé. Vadászlóden 
vízmentes 2 frt 20 krtól, Vadász-
melton 2 frt 20 kr. Jnt/dtweed 2 frt 
50 krtól, vízmentes 2 frt 60 krtól. 
Vadászkőper 3 frt 30 krtól, Vadász-

trikót 4 frt 10 krtól feljebb.. 
C i v i l - ö l t ö n y s z ö v e t e k b e n 
a gyűjtemény 450-en felüli nagy mintán a legjobbat 

nyújtja 
Posztó, Buckskin, Kammgarn, Cheviot stb.-ben. 

Minták portomentesen küldetnek. 
30 foton felüli rendelmények után a vám ellenében 

109/o Rabatt. 4453 

Tuchhaus MaX Geller, Köln (Rlieln). If. 123, 

STAHEL é s LENNER 
i Budapest, V. 
'jKatona József-utca 8. 

Ajánljuk 

TieirielBi 
minden gabona 

tisztítására. 
5 kiló nyerster-
mény beküldése 
mellett speciális 

frieurt 
készítünk. 

Lekopott trieurköpenyt gyorsan és olcsón ujjal fel-
cserélűnk. Kívánatra képes árjegyzékkel szolgálunk 
bérmentve. Jutalék mellett szolid elárusitók megbi-

zást nyerhetnek. Anon 
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Hz állattengesztágnél ég gazdaságban gzükgegelti ggóggérnt 
•aa»K^HBMESaKM| é s v e g y s z e r e k e t , 

borkősav, kén-aether, szalmiákszesz, kreolin, vaselin, kötszerek stb. jutányos 
árak. és pontos kj?z0'gáltatás mellett ajánl : 

Detsinyi Károly Budapest, Fürdö-u. 10. 
Árjegyzékkel kívánatra szolgálok. — Pontos czimezést kérek. 

Üzletvezetöség Kolozsvártt. Magyar királyi államvasutak. 
233)3/97. I/d. szám. 

Fályásati hirdetmény. 
(Rostált, rostálatlan és darabolt kavics szállításának biztosítása iránt. 

A magyar kir&lyi államvasutak kolozsvári tízletvezetősége az alábbi 
íáblazatban foglalt és 1898. évben szükséges rostált, rostálatlan és darabolt 
kavicsmennyiségek szállítását biztosítani szándékozik. 

Gsztálymérnökség, mely Vonalrész, melyre a ka-
vics, feíhasználtatik 

Rostálatlan Rostált | Darabolt 
, részére a kavics, szűk-. Vonalrész, melyre a ka-

vics, feíhasználtatik k i a v i . 
sé!geltetík 

Vonalrész, melyre a ka-
vics, feíhasználtatik 

köbméterben 

Nagy-Váradi B.-Püspöki — B.-Hunyad _ _ 2500 

Kolozsvári B.-Hunyad—Gyéres ... 
Gyéres—Torda - 500 

4000 

N.-Enyedi Gyéres—Medgyes ... ... - 6000 -

Segesvári Medgyes—Ilomorod ... 
Héjasfalva — Sz.-Udvarh. 1500 

3000 
z 

Brassói Momorod—Predeál ... — 2000 2000 

M.-Vásárhelyi 
Kocsárd —M. -Vásárhely 
M.-Vásárh. — Sz,-Régen 
M.-Ludas—Budatelke ... 
Budatelké—S.-Magyaros 

600 
2300 
3400 

„ 2200 

3000 

N.-Szebeni: 

K,-Kapus—N.-Szeben ... 
N.-Szeben—Felek ... ... 
Felek-̂ Fogaras... 
N.-Szeben — N.-Disznód 
Nagy-Szeben — Szelistye 

1200 
1400 
400 

2000 1
1

1
1 

1 

Brassó Háromszékmegyei Brassó—K.-Vásárhely ... 
Brassó—Zernest 

2000 
1000 - z 

Csik-Szeredái S.-Szt-György- -Cs.-Szer. 
Cs.-Szereda—Cs.-Gyimes = '4000 

2000 

Összesen: 17500 ' 22500 10500 

Egyúttal biztosítani kívánja az ezen vonal részeken 1899. és 1900, évek-
ben felmerülő kavics szükségletét is, mely kavics mennyiség azonban a 
fónebbi táblázatban foglat mennyiségeknél 100°/o-al nagyobb, vagy 20% kis-
sebb lehet és a melynek mennyisége a kötendő szerződés értelmiben szállí-
tónak mindig az eíözö év október hó végéig fog tudomására adatni. 

A láblázat magában foglalja a biztosítandó mennyiségeket és azon vonal-
részeket, melyeken azok szükségeltetni fognak. 

A szállítás a magy. kir. államvasutaknál érvényben lévő ós 1896. évi 
122291. szám alatt kelt általános szállítási feltételek alapján eszközlendő. 

A különleges szállítási feltételek a következők: 
1. A kavics a pályatest vagy a bánya vágánya mellett szabályos ala-

kokban rakva átadandó, megjegyezvén, hogy a mennyiben a kavics a vasúti 
intézet területén nem helyezhető el, szállító az utolsó szerződési évre követ-
koző junius hó végéig a lerakási hely ingyenes használatát a vasútnak biz-
tosítani tartozik. 

2. A minden évre biztosított' illetve megrendelt kavicsmennyiség */a 
része az előző végig, de legkésőbben az illető évi március hó végig Va-ad 

. része pedig április hóban szállítandó be és bocsátandó átadásra. 
3. Ajánlati minták/gyanánt az üzletvezetőség által elkészített ivek hasz-

nálandók, mely minták valamint a pályázati feltételek is a kolozsvári üzletveze-
tőség (Kolozsvártt, Trencséntér, Emkebalota II. emelet 44. ajtó) jínyagbeszer-
zési osztálynál díjmentesen megszerezhetők. 

Különösen figyelmeztetjük az ajánlókat, hogy az ajánlati mintában a 
beszállítási helyek pontosan meg:nevezendők, illetőleg kijelölendő, mely állo-
másokét szelvények közt kivánják a szállítást eszközölni. A „szóval,, jelzett 
rovatában az ajáulati egységár betűkkel is kitüntetendő. 

4. Az üzletvezetőségnek jogában á[l az 1898. év folyamán a fenebb ki-
tüntetett mennyiségeket 20%-al lejebbiteni vagy 50%-al felemelni és szállító 
tartozik ezen pótmegrendeléseket az ajánlati árakon és feltételek mellett be-
szállítani. 

5. Az ajánlatok az 50 kros magyar bélyeggel és a rendes czimezésen 
kivül nég ezen kül cimmel: 

• Ajánlat 23313/97 számhoz kavicsszállitás iránt" ellátva 1897 évi októ-
ber 16-ika déli 12 óráig a titkársági hivatalunkba személyesen beadindók 
vagy posta utján beküldendők. 

6. Bánatpénzképen az ajánlott, mennyiség értékének 5% készpénzben 
vagy állami, letétekre alkalmas étékpapirokban 1897 évi október 15-ike déli 12 
óráig a kolozsvári üzletvezetöség gyüjtőpénztárnál leteendő. 

Az 'ajánlatban á megtörtént letétel megemlítendő, az erről nyert elismer-
vény azonban nem csatolandó az ajánlathoz. 

. 7 . Az ajánlatot az egész kiirt mennyiségre vagy annak tetszés szerinti 
..részletére lehet tenni. 

Kolozsvár. 1897, évi september hó 10-én. 
Az üzletvezetöség. 

M i n d e n n e m ű t o r n a s z e r e k e t 
és legjobb minőségű 

gazdasági köté lnemüeket , [ 
B L E I E R é s W E I S Z , r 

köté lgy&r i c z é g Budapest . H 
Rpktár és iroda: K Á R O L Y - K Ö R U T T. S Z Á M . Q 

Gyártelep :Hajtsár-tat 7307. sz. H 
Ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszközök, Cocos rntószőnyegrek, • 

lábtörlők, ruhaszárító kö- A 
telek. q 

halhálók, B 
kézitáskák stb. továbbá sraz- B 
dasági ezikkek u. m.: istráng, ft 
kötőrék, rudaló graboma- H 
zsákok, vízhatlan ponyvák, Ű 
itató és tűzi vedrek, kender- H 
tömlők, hevederek, kender, h 
kócz stb. a legjutányosabb eredeti ű 

gyári árakon. fi 
ViléM megrendelések poiitosan eszközöltetnek, fi 
Képe. árjegyzék kívánatra bérmente.en H 

küldetik. g 

Knuth Károly 
r mérnök és gyáros. 

QTÁE ÉS IRODA: 

B U O & P E S T , 
VII. ker., earay-ntcza 6—8. szám, 
Elvállal: Központi-, viz-, lég- és gőzfűtések, lég-
szesz- és vízvezetékek, csatornázások, szellőz-
tetések, elesettek, szivattyúk, vizerömüvi emelő-
gépek stb., nemkülönben kőszén-, olaj- és 
róleum váladékból nyert gázok értékesítését 
czélzó készülékek létesítését, városok, indó-
házak, nagyobb épületek és gyárak számára 
Tervek, költségvetések, jövedelmi előirányzatok 

gyorsan készíttetnek. 
..egjo'ib minőségű feőagyag-osövek raktáron 

u t c z a i l o k o m o t i v o l í , 
I gőzcséplőgépek hajtására a főherczegi vasmüvekből. A gépek vásár-

lásánál mezőgazdasági szakértői tanács adatik. Szives tudakozódások 

E r z h e r z o g l i c h e C a m e r a i - D i r e c f i o n 
in T e s c h e n in S c h l e s i e n , czimen. 

Biriokbérlet. 
Veszprémmegyében két vasútállomás közelében, egyik 

pedig helyben, kitűnő fekvéssel, körülbelül 1650 hold 
(1200 D-öl) nagyobbrészt első minőségű szántóföld, megfelelő 
és kitűnő állapotban lévő gazdasági épületekkel és újonnan 
építendő bérlőlakkal 

12 évre kiadandó. 
Az élő és holt leltár, valamint a vetések, készpénz-

ben váltandók meg. 
A bértartam 1898. október hó 1-től kezdődik. «48 
Bővebb felvilágosítással a tulajdonos, 

BAUER ANTAL, 
IHÁSZI-PUSZTA, u. p. PÁPA szolgál. 

—— — Közvetítője teljesem hizárva. 
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Hofherr és Schrantz Budapest, 
V I - , V á c z i - k ö r u t 5 7 . 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 

HIRDETÉSEK 

i I, 2, 3 i 

i tinó, 3 H 5 
I birtokos 

Mihály örököseinek macsi 
elhalálozása folytán — 

eladóvá tétetett. 
] Részletesebb felvilágosítással szolgál 
K ö v e n d y D o m o k o s , főtiszt, [ 

Szarvasmarha-árverés. 
Az alólirt uradalom részéről folyó évi október 

hó 4-ére kitűzött 
— á r v e r é s — 

az időközben Beregmegye felső vidékén fellépett 
száj- és körömfájás miatt ' 

xi.€xxi f o g 3negpk&3r ta , tx i i , 
hanem a jövő év tavaszára halasztatik el. 

B Ü D A P E S , 

V. ke rü l e t , A l k o t m á n y - u t c z a 10. 

megrendelhetők a következő szakmunkák: 

Erűéért M 

jacsemeték nevelése. 
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Gfíanovici „Síast"-Burgonya 
a üirneves %)oiüovsüi-féie eredeti „ífiast"-ról utántermelt 

Az alulírott Chanovici uradalom felhívja a t. cz. uradalmak és mezőgazdák figyelmét ezen leg-
jobb szeszfőzdei és keményitőgyári burgonyára, mely egyúttal kiváló minőségű asztali burgonya is, 
és kéri a beszerzendő tavaszi szükségletnek mielőbbi biztosítását, mert a megrendelések a, beérkezés 
sorrendje szerint csupán f. évi november l-ig vehetők tekintetbe, miután a nevezett határnapon még 
fenmaradó meg nem rendelt készlet keményítőgyártásra fog felhasználtatni. 

Piast, a legdúsabb keményítő tartalmú, a művelési időszakban minden időjárási behatásoknak 
legjobban ellenálló, garmadában leginkább fagyálló, legkésőbben hajtó vörös burgonya, 25 százalék 
keményítő-tartalommal és 22,000 kgr hozammal heotáronként nagyban való mivelésnél. 

Az osztrák gazdasági kísérletezési egyesületnél Bécsben három egymásután következő évben 
eszközölt burgonya-próbakisérletek azon eredményre vezettek, hogy „Piast" keményítő tartalmára 
nézve minden évben valamennyi uj és régi tenyészetet: Luciust, Magnum bonum-ot, Márkért, Reichs-
kanzlert, Junkert, Szász hagyma, Imperátor, Phoebus, Witsmann Athénét stb. jelentékenyen meg-
haladta. — Kedvezőtlen időjárással szemben való ellenállási képességében „Piast" egyedül álló. 

Tiszta homoktalajban még igen jól megterem, kiváltkép pedig sok nedvességet elbír, mit a leg-
utóbbi évek kellőképpen igazoltak. 

Az uradalom a Piast-ot 100 kilónként 3 frtnyi csekély áron szállítja, minden megrendelést és 
előjegyeztetést az annak idején való átvételre kötelezőnek tekint, és ha az 1897. év őszén előjegyzett 
mennyiség előre készpénzzel fizettetik, 8 százalék engedményt ad. Az árak zsák nélkül ab Wolschan 
értendők. Zsákok 20 krjával számittatnak, vagy bérmentesen Wolscbanba küldendők. 

A szállítás fagymentes időben, 1898. év tavaszán utánvét vagy előre fizetés ellenében történik. 

&ie Verwaitung der %>omaine 
Gfíanovic. 

Vasúti állomás: WOLSCHAN, a. tí. Franz Josefsbahn, § 

Post Chanovic bei Horaztíovic 
(Csehország). 

ff K 1 A I I V I T 
n a g y b a n é s k i c s inyben . 

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

nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A vas-
úti szállitásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomá-

sok szerint 180—140 frt között váltakozik. 
Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egye-

sületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 3 frt. 
A megrendeléssel egyidejűleg a kainit árát egyesületünk pénz-
tárához beküldeni kérjük, a szállitási költségek a küldemény 

átvételénél fizetendők. 

®te grijgte írni bebcutenbfte üreHjettiraa Deftet 
i|t bit 1851 gegriinbete, B— 
inSaltSreiide, tei<$ iHuf elegan! auSg flatt t a 8 o 6 

S i e t t e t 8at t .b to i r f l ) f f lq f t t i f l e Be i t o i tn . 

©roger erlefener ajiitarbeiterlreW. 3rter Rtoeig bcr Sotibíoitt̂ ícfjaft beriiifi<W|it. 
sieüííaltiger jelefener annoncentDeil. ffür SienTtgeber SHenftgefudie, füt DienftfucHentie 
offene ételen in groSer 3«W. »rett öiertelj. ft.s—, fik SDeUtMlanb ff S-25, für ba« 
fibrigt SuSIanb ft. 3-50. einbanbbedtn fl. 1 annoncen 5 (c. pro ©baite nnb WiHi. 
roetec. gilflo ipilfiiimami'8 Sournnlticriitii. SSien. I..5BoniiniIanttbaftei 5. 

Magy. kir. államvasutak. 
125.763/97. A. V. sz. 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 
Az 1898. évben különféle fanemekből szükséges müfákat biztosítani óhajtván, azok szállítá-

sára nyilvános pályázatot hirdetünk. 
Az ajánlatok f. évi október hó 15-ig beterjesztendók, a bánatpénz pedig október 14-ig 

>en a szUkséges monnyiségekrSl̂ és méretekről 
igteklnthetők vagy u; 

teljesen berendezve: tzecskavágók,répavágók 
ét zúzók, kukoricza-morzsolók. 

. & S H Ü T ^ w Daráló 
LT J _ /N , kitöiiS erede 

> ^ s / mező-

Főraktára: Budapest, 
VI. kerület, váczi-kőrut 63. szám. 

Kimeritő képes árjegyzékek és tervrajzok kívá-
natra ingyen és bérmentve. 
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M e g j e l e n t 

W Köztelek Zsebnaptar" 
é s 

„Köztelek Évkönyv" 
1 8 9 8 - i k é v r e . 

S z e r k e s z t i k é s k i a d j á k : 

Rtjbxxtexc G y u l a és Ssxi^&ssir Zoi/rAu. 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárjai. 

Az Évkönyv bővített tartalommal, a tavalyinál nagyobb terjedelemben, körülbelül 
32,000 gazda és gazdatiszt pontos czintével jelent meg. 

A IrCfc'f i - k H r a i f l f előfizetési ára az „0. M. G. E." tagjai A § f j f f j L ™ 
H i i C l ü , U B H J f W e s a „Köztelek" előfizetői részére ^ 1 • 

posta dijjal együtt 
M T A két könyv csak együttesen rendelhető meg, kiilwn-kiilön nem kapható. " M 

Bolti ára 2 frt 5© kr. 
Megrendelhető a „Közfelek" kiadóhivatalában, Budapest, IX., Ü l l ö i - u t 25. 

1 © 

J f l É 

Amerikai szabadalmazott forrasztás nélküli 

a c z é 1 

Ö K Ö R L Á N C Z O K 
A forrasztott lánczokhoz képest kétszer 

oly nagy ellenállás a töréssel szemben. 

E r ő s , k ö n n y ű é s o l c s ó b b ™ 

minden egyéb láncznúl. 
088T* Bizonyítványon; és árjegyzékeit ingyen. 

G O G P P I N Q E E & CB 
Aczélmti, Weissenfels Felsö-Krajnában. 

K a p h a t ó minden nagyobb vaskereskedésben. 

B u d a p e s t i k é p v i s e l e t : H O F F M A N N S. V I . , L e n d v a y - u t c z a 2 5 . 

Lapunk bekötési táblája | 
i f r t 36 k r é v t ( p o r t ó m e n t e s e n ) 

kapható kiadóhivatalunkban. | 
®®T" Gyümölcs és szőlő bor készítési gépek. "ÚRI 
G y ü m ö l c s és s z ő l ő s a j t ó k , 

folytonosan ható kettős emeltyű szerkezettel, és nyomerő 
szabályozóval. A munka képesség 20% nagyobb, mint 

bármely más sajtónál. 

Szőlő és gyümölcs iMl és tiogyó morzsol. 
Teljesen felszerelt szüretelő készülékek. 

Szőlő és gyümölcs őrlők, Aszaló készülékek gyümölcs és 
főzelék aszalásra, gyümölcs vágó és hámozó gépek leg-
ujaib szerkezetű szab. önműködő „Syphonia" gyümölcs 
és szőlővessző permetezők, gyártatnák es szállíttatnak 

jótállás mellett a legjobb kivitelben 4164 ' 
M a y f a r t h P h . ó s T á r s a 

et. kir, ktzár. szabad, gazdasági gépgyár, vasöntöde és gőzhámor 
BÉCS, II. ker., Taborsírasse 76. 

GEPOLAJÁT, 
u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű 
savtalanitott repezeolajat- elsőrendű ásvány-

olajat stb. 

KocsikenöcsÖt, Petroleumot 
zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, 

kátrányfestékeket, fe déllakot. 

S z a l o n n á t 
F e r t ő t l e n í t ő s z e r e k e t , 
u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zőldgálicz stb. 

rézgálicz karbololeumó.t, keserűsót csudasót stb. 

1 Ű T R Á G Y Á T . 
Mindenkor a legmagasabj) napi áron, készpénzfizetés 
mellett vásárolok; gazdásági és erdei vetőmágvakat, 

mely czélra. mjjitáíott ajánlatot kérek. . 

L u c z e r n á t , l ó h e r é t , 
f i i m a g v a k a t , 

minden czélra és minden egyéb gazdasági czikket és 
Vetőmagot a legjutányosabb áron és garan-

tált jó minőségben. 
Olasz Szaponáriát tiszta vastag gyöke-

rekből őrölve. 

K R A M E R L I P Ó T , 
T e l e f o n . 

BUDAPESTEN, 
V . k e r . , A k a d L é m i a - u t c z a Í O . s z . 

S i i r g ö n y c z i m s „ C E R E S " B u d a p e s t . T e l e f o n . 
Árjegyzékkel és részletes külön ajánlatokkal kívánatra szolgálok. *— 



1378 KŐZTELEK, 1897. ÓÉTÓBÉR HÖ 2. 70. SZÁM. 7-ik ÉVFOLYAAf. 

Az Orsz. Magy. GazdL Egyesület által | | 
1000 f r t pá lyadí j j a l jutalmazott 

—•- és még ez év folyamán kiadandó .. — 

gazdasági könyvviteltan 
a l a p j á n , ö s s s e á l l i t o t t 

gazdasági 

könyvviteli nyomtatványok 
si jegyzék, 
napló, ^ 

SnyozfcUegyzék 
- melyekből állandó raktárt tartunk. — 

21. Juh- és sertés-kimutatás 
22. Különfélê  tárgyak kimutatása 

25'. Szerszám 8̂ 
26. Állati termények 
27. Póttakarmány , 
28. Mérleg 
29. Próbacséplési jegyzék 
30. Vetési és áratási jegyzék 

34. Darálási jegyzék 
35. Fejési napló 
36. Gazdasági napló 
37. Trágyázási „ 
88. Cséplési jegyzék 

Öss z eá l l i t o t t i i 

H i k é i a r d 
a magyaróvári gazd. akadémia gazd. intézője. 

Az összes ny mtatványokból mintaÍTek. az 0. M. G. E. tagoknak 
és a „Köztelek" előfizetőinek 2 frt 20 krért előleges beküldés mellett 
portómentesen küldetnek. 

Árjegyzékkel és felvilágosítással készséggel szolgálunk. 

Megrende l é s ek 

a „ K Ö P T E L E K " Maűétoata lához 
IX., Üllői-űt 25. sz. küldendők. 

s i t i t i r t i % ¥ ¥ % i f i I f i a % t f t f f w 

Marokrafeó aratógépebre Mezőhegyesen 1897, Első di j : nagy 
állami aranyérem! 

KUHNE E. Mosonban 
M&gyaroíszág legrégibb, 1856. óta fennálló gazdasági gépgyára ajánlja: 

a legnépszerűbb és legkedveltebb 30°/o vetőmagot megtakarító 

„HUNGÁRIA" és „MOSONI DRILL" somtó'gépeit 
sík és hegyes talajra, 17500 példányban elterjedve. 

Sack-féle Ékéit, 2—3—4 vasú ekék. 
Legjobb Laacke-féle rét és szántó-

k föld boronák. 
1 Rosták, Konkolyozók, Szelelök, Wentzky-

féle füllesztők; Répa- és szecska-
vágók stb. 

1 Vtf! „Rapid darálók" minden nagy-

t/s// Combinált hengerek: 
UJl Burgonya választók: 
VJ! Czirok cséplőgépek! 

; Különlegesség: 

Takarmánykamra berendezések! 
FÖRAKTAR: 

Budapest, VI., Váczi-kőrut 57a. 

Első Proszniczi Gazdasági Gép- és Gőzmotorgyár. 
Wicüterle 

B U D A P E S T , G y á r - u t e z a 50. 
Teljes jótállás mellett ajánlja általánosan ismert, szabadalmazott 

„ M O N T A N I A - D R I L L " 
Legegyszerűbb ás legtökéletesebb vetőgépe a jelenkornak. 

Évi gyártás líiOO darabon felül. 
1893., 1894., 1895., 1896.. évben 24 első díjjal kitüntetve. 

Szab. „Montania-Drill" sorvetőm a következő, előnyöket egyesíti 
magában: 
I. Mindennemű gabnanemet, m'nden kívánt mennyiségben, egy és ugyanazon vet8-

tengelylyel, a mag minden sérülése nélkül, kifogástalan pontossággal, egyen-

2. Inditásnál rögtön vet: ve'etlen helyet sohasem hagy. 
3. A „Montania-Drill" akár sik, akár hegyes vagy völgyes talajon, gyors vagy 

lassú menetnél egyaránt pontosan vet. 
4. A vetendő mag mennyisége vetés közben is pontosan szabályozható. 

• - : - j .J 'Hi; 'íi:. 
6. Egy 17 soros „Montaine" 2 ló vagy ökörvoneröt Igényel. 

Újonnan javított marha-mérűszalag 
(Matievic cs. és kir. pénzügyi tanácsos szabadalma). 4332 

Az élősúly megállapításához szarvasmarhák és sertéseknél. 
US" Pótolja a marhaméHeget. 

Mint a mellékelt rajz mutatja, 
csupán csak egynéhány méretet kell 
alkalmazni, hogy az állat élősúlya /p ; 
megállapítható légyen. — Tabellákba • í/KNx i / 
nem szükséges a betekintés, mivel '^-l i 
minden szükséges adat rajta van a ' j-*"*»—- i 
szalagon. Ára darabonként sárgaréz 
tokban 2 frt 70 kr., bőrtokban, simán 
elhelyezett forgattyuval 3 frt 55 kr., 
franko valamennyi m. kir. postaállo-
másra utánvét vagy az összeg elő-
zetes beküldése ellenében. 3978 
B Á L U T H S Á N D O R , 

Wien, 3/3, Salesianergasse 8/1. 

I Magyar tőzeg- és mütrágya-ipar részv.-társ. | 
| ajánlja losonczi gyárából, kitűnő minőségű ® 

J f a e e á l * / § p | 
| trágyáit 

feltárt faecáliák, faecál-superphosphát, 
tözegphosphorsav stb. stb. 

Részletes árjegyzékkel és felvilágosítással készséggel szolgál { 
g g v a z i g a z g a t ó s á g I S O 3138 « 

I Budapest, YI., Andrássy-út 30. szára, II. emelet 8. ajtó. I 
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KIS H I R D E T É S E K , vétetnek fel e kedvei 

Csak oly levelekre válaszolunk, melyekkel válaszra szükséges levélfoélyeget vagy levelezőlapot küldenek. 

gés hirdetésre ajánlatuka 

megfelelő levélbélyeg 
saját költségén nem 

satoljanak, mert 
iml felelősséget 

ajánlatok 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
Belterjes 

gazd?,nfgjobbflzetéssel keres-
tetik. Czim a kiadóhivatalban. 

Gaidasígi 
felsőbb . tanintézetet végzett 
fiatalember gazdasági segédül 
Eze" áMssalO1240 frt évf üíet-
S t ^ v l ^ r i 

l és lehetőleg art 
ereit kérvények 
loz Simontornys 
) nyújtandók t 

e. Ajánlatok Ju-
ttatókkal Hász 
toshoz, Magyar-

KertéSZ 

szerényebb ̂ gényü̂ esetleg 

lata vétetik ̂ figyelembe ak 

SánTatok A?"" jelige 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Állást 

d̂tisztî ĵ nőségbeâ ó̂l̂ tan̂  

Keszthelyi 
gazdasági tanintézetét jó i 
ménynyel' végzett, róm. ] 
fiatal ember, katonai kötele 
elsejére megfelelő'áííást0 k 

; végzett s gazdáságk isme-

das alföldi gazdaságot önállóan 
dohány-ezukorrépa termelési 

Szerény igényeinek megfelelő 
lást keres lehetőleg sikfekvésü 

' I: . : • • :. 

Gazdatiszt, 

S s S I S S 
ben nagy jártassággal bír; ê 
ködlk éŝ ez idő̂  alatt̂ ^évet 

Sí éves, 
gépész, a gazdaságî gépek ĵa-

Eladó íirű. 
A brány?Lrsondmegyé°mér'44A32 

Gazdatiszt, 

S s S I S S 
ben nagy jártassággal bír; ê 
ködlk éŝ ez idő̂  alatt̂ ^évet 

Sí éves, 
gépész, a gazdaságî gépek ĵa-

Hááder 
György oszlári gazdaságában 
30 drb., augusztus, szeptember 
hóban leellett pirostarka friss, 
Tápió-Sáp. ' 4431 
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thai? tenyéŝ eté'bőMO d™"í—2 
éves t,'ii.\ ésssbilca elaöó. 30 napi próbaidő 

5 évi Írásból 
jótáiiás. 

^ r ^ J j^Allaláno-
^^"^legjobb, zajtalanul 

» S M 3 5 . 5 O 
mely a próbaidő 
Bozlt jól, saját 

J M • S E r 

35 éves, 
jól vizsgázott, irodai teendők-
ben jártas, jó irásu erdóőr állást 
keres.̂ Ajánlatokat kér a kiadó-
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A boldogasszony! 
darab fésűs, gyapjas anyabirka 
eladó. Bővebb felvilágositást ad 
az uradalmi tiszttartóság Bol-
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Okleveles 
gépész keres alkalmazást me-

• zőgazdaságban, ki az összes 
gazdasági gépekhez ért, ugy-
szinte a mezőgazdasági szesz-
gyártáshoz is. Czim a kiadó-
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gépész keres alkalmazást me-

• zőgazdaságban, ki az összes 
gazdasági gépekhez ért, ugy-
szinte a mezőgazdasági szesz-
gyártáshoz is. Czim a kiadó- Bmdeml lufl 

zsenként (2 tojó \ gunár)" pako-
rintért, A megrendelésnél 5 frt 
előleg melléklendő. Fajtisztasá-
Kovásznay Szajol vasutáilomáEL 

e%"SW*yŰBynökeim nin-
felo.ért a Ug'obb gyártmány 

STRAÍjSS ÍLAJOS 
varrógépszétkiildési áruháza. 

egyesületének szállítója: 
IV., Margaretíienstrasse 12/du. 

Gazdatlszt, 

gyakorlattal, 4 évig mint kezető-
tiszt működött, állást keres. 
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Jó 
családból való 24 éves, róm. 
kath. vallású g i 
évi gyakorlattal és kitűnő bi-
zonyítványokkal, azonnali eset- . 

a^adóMvatalban'.k6reS' 

Eladó poland china malacz. 
Br. Harkányi Frigyes ur takta-
harkányi gazdaságában, telivér 

darabja 15 frt. Előjegyzéseket 

a°nyá̂ mSegtek̂ P̂ ê őÛ Ta'l̂ a-
Harkányban Zemplénmegyé-' 
ben', vasút Takta-Harkány. ^ 
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Haszonbérbe 

t̂olatí̂ tárgyaíás'on ̂ Baldáosy 
Jász-Ŝ agykunSzolnok ™eJ>yé-

és Nagykörű község határában 
fekvő 1672 hold 1182/1200 öl 
legelőből stb.̂ álló alapítványi 

sági épületekkel,' külön-külön, 
de együtt is 1898. szeptember 
Stand Lajos alapítványi ügyvi-
vőnél : Budapest, IX. kerület, 
11."ajtó" °Za " m' ' Só 

C-yósTSoTács, 
ki az állami ménesintézeteknél 
12 évet szolgált, jelenleg mint 
ménesmester és tejgazdaság 
Ycz.'trtju működik, iár.jiH a in>-
hajtás és belovaglásban, kép-
zettségének megfelelő állAst • 
keres. Czim a kiadóhivatalban. 
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czok eladandók. 7 drb juliusl 
áprilisi, 5 drb juniusi, 5 drb 
főherczeg Ő Fensége tescbeni 
uradalmából szereztetett be és 
il- 1 ,11 t ,1 Illl. 1 JR , l< 1 ,1 
Felvilágosítással szolgál Jege-
nyési gazdaság, u. p. Szedres, 
Tolnamegye. 4447 
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A dal 
földmivesiskolát jelesen végzett 
nőtlen, kiszolgált katona, gazda-
ságban állást keres bármikori 
belépésre. Czim a kiadóhiv̂  
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állást keres nagyobb gazdaság-
ban 20 évi gyakorlattal, a gazda-
ság minden ágában jártas 
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B o r j u v é r h a s í , 
kutyabetegTség-et, baromfi-

íhUringiíabdaesok 
Wallmann Erfurti kerületi' állat-

Intézői 
állást keres nagyobb gazdaság-
ban 20 évi gyakorlattal, a gazda-
ság minden ágában jártas 
egyén. Czim a kiadóhivatalbâ  Igen szép, válogatott vörös-

tarka simmenthali jellegű 1—2, 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

mepételre ajánlanat 

B o r j u v é r h a s í , 
kutyabetegTség-et, baromfi-

íhUringiíabdaesok 
Wallmann Erfurti kerületi' állat-

39 éves, 
róm. kath. vallású, nőtlen férfi, 
gazdasági tanintézetet végzett, 
9 evet előkelő uradalmakban 
ványai vanSk ^tellbbí"^!" 

Igen szép, válogatott vörös-
tarka simmenthali jellegű 1—2, 
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és üsző borjakat 
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KLEIN ÉS SPITZER 
lis-Gzelli tosíMffi. 

Megrendelések egyezség szerint 
bármikorra is elfogadtatnak. 

az egyedüli gyáros ' 
CL. LA&EMAN 

vegyészeti gyára Erfurt. Meg-
rendelhető minden gyógyszerész 
1 frt. 50 krért. Píraktár: Török 

, V!., király-u.' 12. 

Erélyes, 
megbízható, nStlen férfi, föld-

KLEIN ÉS SPITZER 
lis-Gzelli tosíMffi. 

Megrendelések egyezség szerint 
bármikorra is elfogadtatnak. 

az egyedüli gyáros ' 
CL. LA&EMAN 

vegyészeti gyára Erfurt. Meg-
rendelhető minden gyógyszerész 
1 frt. 50 krért. Píraktár: Török 

, V!., király-u.' 12. 

Erélyes, 
megbízható, nStlen férfi, föld-

Eladó 

az egyedüli gyáros ' 
CL. LA&EMAN 

vegyészeti gyára Erfurt. Meg-
rendelhető minden gyógyszerész 
1 frt. 50 krért. Píraktár: Török 

, V!., király-u.' 12. 

Erélyes, 
megbízható, nStlen férfi, föld-

Eladó 

SOO Hold!!! 
Elsőrendű birtok, lakház ós 
gazdasági épületekkel, közel a Miikertész, 

állást keres november 1-sőre, 
jártas,virágházi növény tenyész-

metszi" st, a korai ĥ talást, a 

érti, ajánlatok kéretnek a'ffze" 
tés megjelölése mellett a ki-

Eladó 

SOO Hold!!! 
Elsőrendű birtok, lakház ós 
gazdasági épületekkel, közel a Miikertész, 

állást keres november 1-sőre, 
jártas,virágházi növény tenyész-

metszi" st, a korai ĥ talást, a 

érti, ajánlatok kéretnek a'ffze" 
tés megjelölése mellett a ki-

g ^ Mikus, 

teh errel, mely tovább maradhat. 
. : K-k Ül. valnnunt 

Miikertész, 
állást keres november 1-sőre, 
jártas,virágházi növény tenyész-

metszi" st, a korai ĥ talást, a 

érti, ajánlatok kéretnek a'ffze" 
tés megjelölése mellett a ki- Fehér komondort, 

teh errel, mely tovább maradhat. 
. : K-k Ül. valnnunt 

Oazdatlszt, 
gazd. tanintézetet végzett, több 
fölLoíydítlm ánásbíele3(Té e? 
izr., jártas a tejgazdaság, hiz-
lalás és gazd. szeszgyár kezelé-
sében, oly állást kervs. hol te-
vékenysége által jövőjét meg-
alapíthatná. Megkeresések 

tálba kéretnek. 4364 

nagy tízzta .fajt és 

tacskót (daxli), 
mind a két fajból egy 

Baross Károly. 
Ajánlatokat a kiadóhiva-

talba kér. 

Lóhere és luezernamagot, 
gomborkát, vadrepezét 
és minden egyéb magfélét 
a legmagasb árakon értéke-
sít és mintázott ajánlatot kér 

W O L F S O M A 
magügynök, külföldi czégek 
képviselője Budapest, (gabona-

csarnok.) 4423 

Veszek 
gazdasági 
bármely mennyiségbí. 
legmagasabb napi árakon. 
Ajánlatokat az eladó meny-
nyiség megjelölésével na-
gyobb minta kíséretében 

Ajánlok 
öszi v e t é s r e 
szöszös bükkönyt 

(Vicia villosa), 4162 
téli bükkönyt, 
öszi borsót, 
Szent János rozsot, 
bi borherét stbt. 
mindent a legjobb minő-

ségben. 

Az ezredéves oronsz. Mállitás 
kitüntetve. 

kir. szab. 
hangszer-ipar 

B u d a p e s t , 

VE, József-körut 20. sz. 
Ajánlják saját gyártmányú min-

Szabadalmazott 
tiz évig is e l tartó 

kévekötelek 
4Va mfai vastag, 150 c/m 
hosszú egy próba posta-
csomag 200 drb-al I frt 60 kr 
1000 drbot 7 frtért Ugyanily 

porfiókötelek 
6 m/m vastag, 200 c/m. 
hosszú, egy posta csomag 
100 drb I írt 60 kr. 1000 
darab i5 forintért szállít 
utánvét mellett; úgyszin-
tén más gazdasági kötélne-
miieket ajánl legjutányo-
sabb árakon 

Bellán Mátyás, 
Bács-Cséb. 3083 

H o i t a l telepítése. 
Irta: Rácz Sándor. 

Ára l frt 50 kr. 

Szöszös és * 

őszi borsó, 
b i b o r h e r e 
k ivá ló - ' f i s 
H A L D E K 
BMasest Károly-Körát g. v 
Ő csász. és kir. Fensége 
József főherczeg és 
Ö királyi Fensége Fülöp 

Szász-Coburg-
Golhat hecczeg udv 

szállítója 

Dr. Lendl Adolf, 

praeparatoriuma 

tanszerkészité-
Intézete 

B U D A P E S T , 
II. Donátí-u. 7. 

Legmagasabb és magas elis-
merések ; aranyérmek, disz 
oklevél stb. stb. miniszt, i 

ajánlások. 2036 

emüSsök és madar: k 
természethü,művészi éstar-
tós kitömésére. 

Jutányos árak.. 
Az állatok friss állapotban 
előleges preaparatio nélkü! 

küldendők be. . 

Gyökeres sző '16 ' o j t Y á n y o k 
Bajor József 

vánŷ Mep érőf Ráczaím áso°n̂  

1 Törleszt, kölcsön 
földbirtokokra. 
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Gőzekékef, 
G ő z - u t i h e n g o r e k o t 

és 

6őz-ntimozdonyokat 
a legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállít 

Jolin FowIer&Co. 
hol is épített uj telepükön gőzeke szerkezeteiről tárlatot rendeztek 
be. Ugyanott teljesen berendezett tartalékrész-raktárt és javító-

műhelyt tartanak fenn. 

FRIEDLAENDER JÓZSEF gépgyára 
ajánlja az őszi idényre : 

T R I U M P H III.-
$ © M V E T Ő « É P E I T 

meritőkerekek, nélkül meritökanalak nélkül, 
beszóró csigák „ vetővályuk , 

D.7M., D.8M., D.10M. Sack-rendszerü 

EGYETEMES ACZÉLEKÉIT, 
továbbá saját gyártmányú szecska vágóit, 

i répavágóit, darsló- és "őrlőmalmait, ugy-
J szintén takarmányfüllesztoit. 
'Alapíttatott 1870-ben. 

L E S J O B B BXSONYITVÁITVOÍS . 
CZIM: 

Budapest, ¥111., Külső Kerepesi-ut 1. sz . 
a központi pá lyaudvar mellett . 

BSBUH árjegyzék ingyen és bérmentve. —8BBi 

EGERES! MŰTRÁGYA-GYÁR 
H B A M E R JT. 

százalékú _ ^ , „ . 
Fölvilágositásokkal, árszabással és ismertető füzetekkei készséggel szolgál 

a központi iroda: 
B U D A F E S T , 7 . k e r ü l e t , D o r o t t y a - u t c z a 9 - d i k s z á m . 

SCem Stó€ert 
Budapest? V. kor , Vácziúí 26. 

Dúsan felszerelt raktárt tart a következő kiváló minőségű czikkekből: 

Hengerelt rúd és idomvas, i f t ^ ' B E f t i f t 
keret- és U-vas, gerenda stb. 

Vaslemez, mindé, nféle méretben. 

fnrócső stb. 
i, sajtó cső, kútcső, for r cső, 

. mindennemű felszerelési tárgryab. • 
légszesz- és gőzvezetékhez, mint: tolattyúk, mindenféle csapok, fémáruk 
légszeszvilágitáshoz stb. stb. 
CJbahcm wnl? különlegességek saját gyáramból, mint: marók, 
tóúcrbiialllöxi, dörzsárak, csavarmetszők, fúrók, csigafúró, cső-
csavarmetsző, csővágó, csősatu stb. 

ÁrjegryzéKelc bérmentve és ingryen. 4070 

C I 

Magyar kir. államvasutak. 

H i r d e t m é n y . 
.suti kötelék. — (A díjszabás ni. rész 1. füzete VII. pótlékának és 2. füzete III. 

megváltoztatását, és 
ótlék. pedig-,, melynek 
igjelent 91. számában 
.g életbe lépni. 

névváltoztatását, III. Uj mag; 

Ezen pótlék példányai ar 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága, egyúttal a 

többi részes vasutak nevében is. 
(Utánnyomás, nem dijaztatik). 

BÜBAPEST, EMsé váczi-ut 1443. sz. 
Első és egyedüli magyar ep'eoial gépgyár. 

G Y Á R T M Á N Y O K : 

mezőgazdasági iparágak s z ámára s zükséges 

g é p e k . N e v e z e t e s e n : 

t e l j e s berendezése és átalakí tása. 

Czukorgyárak, 

Sörgyárak, 

Malátagyárak, 

Szeszgyárak ' 

Szaktekintély mezőgazdasági czukorgyárak és szesz-

főzdék terén. 

S z ö v e t k e z e t i a l apon több m i n t 100 m e z ő g a z d a s á g i 

e z u k o r g y á r a t létesitett. 

M e z ő g a z d a s á g i c z é l o k r a m i n t ha j t ó e r ő k i v á l ó g y á r t -
m á n y a a 

Hoffmeister-gőzmotor 
l e g o l c s ó b b és l e gb i z t o -

sabb g ő z g é p . — He lye t t es i t m i n d e n 
g ő z g é p e t és l o comob i l t . Cséplésre és 
m i n d e n e g y é b g a z d a s á g i g é p ha j tá -
sára a l e g a l k a l m a s a b b . — Fűthe tő 
szénne l , f á v a l , cse r re l és m i n d e n 
e g y é b hu l l adékka l . M i n d e n n a g y Ság-
ban, Va l ó e r ő t ő l k e z d v e e g és z 30 
l ó e r ő i g g y á r t j u k . 

Minden szakbavágó felvilágosítással, tervekkel, költségvetéssel szolgálunk. 
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