
VH. évfolyam. Budapest, 1897. évi október hó 6-án. 80, (626.) szám. 

KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI L A P . SUH. itf^TcT^v. 

AZ ORSZÁCOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNY!. J I ^ " 'Ó' 

Ás országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési díj: 

ggész érre 10 frt, félévre 5 frt, negysdévre 2 frt 50 kr. 
MegjeM miMoi szeriái és szombaton 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: K a d á p e a t d 
Ű l l ö t - é t S S . mxim. ' 

Kéziratokat a szerkesztíség nem küld y 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Figyelmeztetés. 
Áz OMGE. igazgató-választmányának 

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

lyes megnyitásán résztvenni óhajtanak, 
tisztelettel felkéretnek, hogy ebbeli szán-
dékukat az OMGE. igazgatójával f. hó8-áig 

tudatni szíveskedjenek, hogy a keszthelyi 
lakásokról gondoskodni lehessen. 

Hizott állatvásár. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü-

let folyó évi deezember 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 ezukorgyárosok 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 rendező-bizottság. 

Idegen gabonával elárasztott 
Európa. 

Az európai rossz gabonatermés a 
túltermelési theóriákat alaposan tönkre-
silányitotta, mert éppen most, amidőn 
az európai hiányt a túltermelés fölösle-
gének fedeznie kellene, kisül, hogy sem 
az elözö években, még kevésbé pedig az 
idén, nem termeltek a tengerentúli államok 
annyi gabonát, amennyi a világszükség-
let fedezésére elegendő volna és a gabona 
ára világszerte emelkedésével elérte azt 
a fokot, amelyet a legvérmesebbek sem 
mertek még csak álmukban sem remény-
leni. Azokban a világrészekben tehát, 
amelyek amúgy is fölös mennyiségű ga-
bonát termeltek, megindult az óriási 
spekuláczíó az idei gabonatermésnek 
Európában való előnyös értékesítésére. 

Első helyen áll e téren kétségkívül 
Amerika, amely mig egyrészt az uj elnök 
által inaugurált vámpolitika védőszárnyai 
alatt iparának prosperálását biztosítja, 
addig másrészt siet a gabonaárak ked-
vező helyzetét terményei értékesítésére 
kivitelének forszirozásával felhasználni, 
legalább addig az ideig, mig az európai 
országok magukhoz térnek tanácstalan-
ságukból s mellőzve a szabadkereskede-
lemnek némely osztályokra oly előnyös 
magyarázatát, a tengerentúli termények 
beözönlésének meggátlására hozandó 
rendszabályokkal fogják az ameriak ipari 
vámjait megtorolni. Addig azonban áz 
Egyesült-Államok termésének külföldi ér-
tékesítése teljesen biztosítva lesz és az 
európai gazdák azon fogják magukat 
észrevenni, hogy a gabonatermesztés 
még a jelenlegi magas árak mellett sem 
jövedelmező, mert a piaezot elfoglalja a 

külföldi áru, amelylyel a piacz szatu-
rálva lévén, az európai gabonát már 
felvenni nem tudja, vagyis inkább nem 
akarja, nehogy a magas árakat az európai 
gazdáknak állandósítsa. Az amerikaiak 
serény tevékenységét legjobban bizonyít-
ják azok a statisztikai adatok, melyek 
az idei gabonakivitel alakulását már a 
kezdet elején mutatják. 

Az amerikai kincstár statisztikai osz-
tályának jentése szerint u. i. a mező-
gazdasági fötermények kivitele ez év 
julius hónapjában 36.945,278 dollárra 
rug a mult évi 35.645,849 dollárral 
szemben s az-1895. évi julius 29.445,300 
dollárjával szemben. A kenyér termények 
kivitele e hónapban 13.914,487 dollár 
volt. Nevezetes kiviteli többletet konsta-
táltak a tengerinél, 12.405,466 bushel 
kivitelt vagyis csaknem 7 millió bushel-
lel többet, mint 1896 juliusában s az 
elözö hét hónap alatt a mult évben 64 
millió bushelt, ez évben ellenben 115'6 
millió bushelt vittek ki. Nagyon nagy 
mértékű volt a rozskivitel, mely 18V>6 
első hónapjában 1.251,158 bushelre, ez 
évben pedig 4.898,779 bushelre rúgott. 
A buzakivitel 1896 juliusban 6 millió 
bushel volt 3.824,031 dollár értékben, 
1897 juliusában 3.98 millió bushel 
3.136,808 dollár értékben. Ebből látható, 
hogy ugyanannyi buza értéke 1897-ben 
csaknem 50%-kal nagyobb, mint 1896 
juliusában volt. 

Azóta, hogy a gabonakivitel java-
része megindult, tényleg napról-napra 
olvashatunk a napilapokban híreket, ame-
lyek amerikai gabonának Európába való 
megérkezéséről tesznek jelentést. Hogy 
ez ma már nem puszta ijesztgetés, azt 
a Concordia gőzmalomnak a „KöztelekK 

szükségletünk jól sikerült ^etömsig^silsban, mint 
herefajok, mák-, baltaczim-, repezey len-, gomborka- és takarinányfümagvakbaii 
je lentékeny . Kérjük a t. cz. gazdaközönséget ezekből czimünkre hű m i n t á k a t 

küldeni, melyekre előnyös ajánlattal készséggel szolgálunk. 

M a g y a r M e z ő g a z d á k S z ö v e t k e z e t e B u d a p e s t , V . , A l k o t m á n y - u t c z a 31. s z . 

Mai számunk 20 oldal. 
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mult számában közölt levéle is" igazolja, 
ahol a budapesti malmok tényleges ide-
gen buza behozataláról van szó. 

És ebben az esetben egy cseppet 
sem változtat a dolgon az, hogy a bu-
dapesti malmok' nem éppen amerikai 
búzát, hanem orosz búzát akarnak ör-
'leni, vagy már talán örlenek le, mert az 
igy elhelyezett orosz buza Németország-
ban, vagy egyéb helyütt csinált az ame-
rikai búzának helyet, melyet ez ott annál 
könnyebben elfoglalhat. 

Az amerikai gabona beözönlésének 
egyik biztos jele az is, hogy a „Deutsche 
Tages Zeitung" szerint a német kormány 
egyik hivatalos újságjában szükségesnek 
tartotta a német gazdák tudomására 
Tiozni, hogy Amerikában nagyszabású 
tervszerű előkészületek történnek arra, 
hogy Németországot az amerikai gabona 
óriási behozatalával valósággal elárasz-
szák. A „Wiener Landw. Zeitung" jelen-
tése szerint pedig az amerikai gabona 
eddig Ausztriába csak az Elbén át ju-
tott, a legutóbbi napokban azonban az 
„Austro-Amerícana" társaságnak három 
gőzöse búzával rakottan New-Orleansból 
Triesztbe indult az „Economo" malom-
társaság részére, mely legutóbb Budapest 
számára is szállított lisztet és valószinü, 
hogy az Economo részéről érkező búzá-
ból Ausztria és Magyarország belső ré-

. szében levő malmok is őrölni fognak. 

Az emiitett jelenségek kétségkivül 
sürgősen parancsolják, hogy az európai 
államok vámpolitikájában az európai 
mezőgazdasági termények védelmére szük-
séges intézkedések életbe léptettéssenek. 
Nem beszélünk arról, hogy az amerikai 
behozatal elsősorban Németország mező-
gazdaságát sújtja, bennünket az érdekel, 
hogy az indirekt károsodáson kívül, 
amely abból származik, hogy eddigi kül-
földi kiviteli piaczainkról az amerikai 
gabona és liszt* bennünket kiszorít, 
direkte is károsodunk, amidőn az ame-
rikai gabona legtermészetesebb piaczun-
kon Ausztriában jelenik meg, sőt, fő-
városunkban, az ország szivében szolgál 
a malmok nyers anyagául nemcsak, de 
a kétségtelen lisztbehozatal folytán nem 
tudjuk, hogy magunk is nem fogyasz-
tunk-e már akaratunk ellenére is ame-
rikai lisztet. 

Az amerikai Dingley-bill két hónapja 
életbe lépett s Európa teljesen tétlenül 
nézi azt a kizsákmányolást, amelyet az 
Egyesült-Államok egyrészt a bevitt ipari-
czikkeknél magának Európával szemben 
megenged, másrészt pedig amelyet mező-
gazdasági terményeinek reánkzuditásával 
megkísérel. Pedig ha valaha, ugy éppen 
most volna meg a kellő alkalom és mód 
a Dingley-bill megtorlásául az amerikai 
mezőgazdasági nyerstermények ellenében 
a vámokkal védekezni. 

Annál inkább szükséges pedig ez, 
mert az Egyesült-Államok mezőgazda-
sági kiviteli terményei között a szemes 
termények lassankint csak másodrendű 
fontossággal fognak birni és más eddig 
még kevésbé veszedelmesnek látszó té-

reken fognak megjelenni és még több 
romlást fognak az európai gazdákra 
hozni. A friss hus,s£i disznózsír, szalona 
és sertéstermények, sőt az élő állatok-
nak Európába való behozatala, daczára 
a szigorúbb ellenőrzésnek és behozatali 
intézkedéseknek, napról-napra növekedő-
ben van, ehhez járul a gyümölcsimport, 
amely éppenséggel nem kicsinylendö s 
mindez azért, mert az amerikaiak Európa 
eddigi türelméből bátorságot merítettek 
maguknak, hogy Európát teljesen a ma-
guk számára foglalják le. Valóban itt az 
ideje, hogy ezen ̂ veszedelmessé igazán 
csak most alakuló amerikai verseny el-
len az európai országok nemzetközi 
egyezséggel védekezzenek. 

Napról-napra jobban igazolódik azon 
keveseknek a helyes fölfogása, akik a 
gabonavédö vámoknak behozatalát sür-
getik és viszonyainknál fogva e részben 
nemzetközi egyezség létrehozatalát java-
solják. Persze addig, mig az európai 
ipari országok az Egyesült-Államokban 
ipari termékeik biztos és jó piaczát lel-
ték föl, a nyerstermelö államoknak a 
feljajdulását meg nem értették, de most, 
amidőn mezőgazdaságuk tönkretétele 
után a Dingley-bill ipari termésükre is 
érzékeny csapást mér, súlyosabban érzik 
a csapást és hajlandóbbak a védekezésre. 
Éppen azért most a legtöbb kilátás van 
arra, de egyszersmind a legtöbb indok 
is, hogy az amerikai verseny ellen az 
összes európai országok közösen véde-
kezzenek. 

Magyarországra nézve ez a kérdés 
kétszeres érdekkel bir. Az amerikai ver-
seny főként indirekte érint, de immár 
direkte is. Ehhez járul, hogy a bennün-
ket délről övező dunai fejedelemségek 
fölöslegeiket mind reánk zuditják és 
ebben a munkájukban egész a legutóbbi 
időig törvényhozási intézkedéseink még 
elő is segítették őket, de másrészt ezek-
nél és reánk nézve még az amerikai ver-
senynél is veszedelmesebb az orosz ver-
seny, amely Ausztriában és Magyarorszá-
gon évről-évre növekedőben van. 

Eddig a budapesti malmok tagadták 
az orosz buza felhasználását. Ma már 
annál kevésbé tagadhatják, mert nem-
csak egy tekintélyes budapesti malom 
ezt nyilvánosan beismerte, hanem előt-
tünk van a bécsi Schönberger-féle „Bor-
sén und Handelsbericht", amely a börzei 
körökkel a legszorosabb összefüggésben 
van, ennek jelentése szerint a Sulinában 
székelő alkqnzul tudatja, hogy az ottani 
kikötőbe öt "gabonával terhelt gőzös ér-
kezett be, amelyek közül három orosz 
gőzös 2.150,940 kg. és két görög gőzös 
2.806,600 kg. orosz búzával Galaczon 
keresztül Budapestre megy, ezenkívül 
azonban még több jelentékeny mennyi-
ségű orosz búzával terhelt hajót várnak 
oda budapesti rendeltetéssel. 

Magyarországnak tehát életkérdése 
az, hogy a gabonabehozatal ellen vá-
mokkal védekezzék, még akkor is, ha 
ebben az összes európai államok között 
egymagában maradna. A nemzetközi po-

litika kétségkivül nehézségeket támaszt 
ezen a téren. Az orosz jóbarátságát 
nagyon drágán fizetteti meg velünk, 
mert a monarchia két állama közül min-
dig csak mi hozzuk az áldozatot, egy-
szer Szerbiának, máskor Romániának, 
harmadszor Oroszországnak, de mindig 
Ausztria javára. Itt az ideje, hogy ez az 
állapot megszűnjék és történjenek már 
egyszer olyan intézkedések, amelyek a 
hazai mezőgazdaság érdekében vannak. 
Irányadó körökben már tavaly hangzot-
tak ígéretek a gabonavámok felemelésére, 
A kiegyezés megfeneklett, vele együtt az 
autonóm vámtarifa kérdése is. Azt hisz-
szük azonban, hogy ez soha sürgősebb 
nem volt, mint ma és a magyar gazda-
közönségnek az autonom vámtarifának 
revíziója mellett állást foglalnia soha több 
oka nem volt, mint éppen most. Hisszük, 
hogy ez meg is fog történni s bár a 
döntés mai viszonyaink között nem a 
gazdák óhajtásán és akaratán múlik, de 
az az általános sülyedés, mely a mező-
gazdaság minden terén észlelhető, talán 
létre fogja hozni mégis az utolsó pilla-
natban a gazdák javára szóló intézkedé-
seket, amelyek nélkül egyenesen állami-
ságunk fennmaradása van veszélyeztetve, 

Sz. Z. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető: Dr. Hutyra Ferencz. 

A kutyák riihössége és kezelése. 
A. K. ur a következő kérdést intézte a „ Köztelek" 

szerkesztőségéhez : 
„Minek következtében kapják a kutyák a riihös-

séget és hogyan kell a betegséget gyógyitani?" 

A kutyák gyakori makacs bőrbántalmai-
nak nagyrésze, melyet nem is tekintenek pa-
rasitárius eredetűnek, a rühösség, ugyannytra, 
hogy egyes helyeken, különösen nagyobb váro-
sokban a kutyák tekintélyes százaléka ezen 
bőrbántal ómmal fertőzött (igy Berlin kutyáinak 
10°/o-a rühös). A rühősséget igen apró, mik-
roszkopás kicsinységü állatok idézik elő, me-
lyeket szabad szemmel egyáltalában nem vagy 
csak alig lehet észrevenni, még kevésbé fel-
ismerni. Rühösség ezen állatkák nélkül nem létezik. 
Régibb időben, de még ma is vannak, kik a 
rühösség okául a tulbő táplálást, mások a ki-
zárólagos hastáplálást stb.- tekintették, ezen 
nézeteknek azonban nincsen semmi komoly 
alapjuk. 

Kutyákon a rühösségnek három alakja 
fordul elő, u. m. 1. a sarcoptes-, 2. a derma-
tophagus- és 3. az acarus-rühösség. 

1. A sarcöptes-rühösség leggyakoribb a 
kutyákon. Előidézője a Sarcoptes squamiferus, 
I. ábra, egy teknősbéka alakú, igen apró 
(0;2—0-5 milliméter) atka, patkóalaku fejjel, 
amelynek erős száj szerveivel az atka a bőr 
felhámrétegébe meneteket fur. Négy pár lába 
közül két pár elől, két pár pedig hátul van 
elhelyezve, a him atkák az első, második és 
negyedik pár lábon tulipán alakú tapadó ko-
ronggal birnak, a nőstények az első és máso-
dik páron. A többi lábon serték vannak. 

A nőstényatkák a bőrbe furt menetekbe 
rakják petéiket, azután elhalnak; a petékből 
rövid idő múlva, alig néhány óra alatt, a nym-
fáknak nevezett ébrények kelnek ki három pár 
lábbal, melyekből az ivarérett állatok fejlődnek. 

A sarcoptes rühösség legtöbbször a fejen 
kezdődik, még pedig a szőrrel kevésbé benőtt 
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helyeken, az orrháton, a fiilek tövén, a szem-
boltokon. Innen a nyakra, az elülső lábakra 
(különösen a könyökre), a has aljára, farok 

! tövére stb. terjed oly gyorsasággal, hogy egy 
hónap alatt már az 'egész test felülete meg-
lehet támadva. 

A sarcoptes a kutyáról emberre és lóra 
is átragad; kutyára" emberről, sertésről, macs-
káról, juhról és kecskéről ragadhat át. 

Első tünete a nagyfokú viszketegség. Az 
ezt megelőző lappangási idő igen tág határok 
között ingadozik; lehet 14 nap, de lehet 4—6 
hét is, ez a fertőzés mértékétől függ. Befolyás-
sal van továbbá az állatgondozása; jól ápolt, 
fésült és tisztogatott kutyáknál hosszabb a 
lappangás ideje, mint elhanyagolt, talán több 
helyen hámtól fosztott, horzsolásokkal borított 
állatnál. 

A nagyfokú viszkető érzés mellett, a bán-
talmat jellemzi ragadós természete, gyors el-
terjedése és a fentebb emiitett testrészeken 
való előfordulása; teljes bizonyossággal azon-
ban csak az atkák kimutatása utján állapit-
ható meg. 

A viszkető bőrrészleten kezdetben számos 
bolhacsipéshez hasonló vörös folt látható, me-
lyek különösen a kevésbé festenyzett helyeken, 
a kas alján és a czombok belső felületén ve-
hetők jól észre. A bőr a vakarástól és dör-
zsöléstől élénkebb piros szinü. A foltok helyén 
rövid idő múlva köles- egész lencsenagyságu 
csomók keletkeznek, melyek később hólyagokká 
alakulnak át. Máskor nem is jut? ennyire a 
dolog, hanem a csomók lehámlanak, az ilyen 
könnyebb esetek azonban meglehetős ritkák. 

Az esetek többségében a keletkezett hó-
lyagok megrepednek és nedvedző felületet 
hagynak hátra. Ismét más esetekben a hólya-
gok savós tartalma genyessé lesz, genyes hó-
lyagok keletkeznek, melyek később szintén 
megrepednek. A nedvedző felületek idővel 
pörkökké száradnak be; majd ezen szürkés-
sárga pörkök kezdenek leválni, velők együtt 
a szőrök is kihullanak és igy nagyobb kopasz-
felületek maradnak vissza. A bőr megvastago-
dik és ránczossá lesz, mi különösen a fejbőr 
arczorri részletén feltűnő. A, viszketés állandó, 
folytonosan tart, a betegek igen erősen vaka-
ródznak, különösen ha melegebb helyre (szobá-
ban konyha mellé) kerülnek. 

A bántalom rendesen igen hosszadalmas 
lefolyású, koronkint meg-megszünik a viszkető 
érzés, a szőrözet is kezd , utánanőni, de az 
ilyen javulás többnyire csak látszólagos, csak-
hamar ujabb kiütések jelentkeznek. Ha a bán-
talom már a test felületének egymástól távol 
eső részein is jelentkezik, alig várható gyógyu-
lás. Függ a betegség kimenetele az elterjedt-
ségén-kivűl a kutya tápláltságától és korától 

•is, amennyiben rosszul táplált ós fiatal állatok 
súlyosabban betegednek meg. Úgyszintén nyá-
ron is lassan halad a gyógyulás előre. 

A kutyák sarcoptes-rühössége ellen szá-
mos és különféle összetételű szereket használ-
nak. Itt csak az élősdiellenes rühellenes sze-
rek jöhetnek tekintetbe; zöld szappannal, ége-
tett mészszel, szalmiákszeszszel, marhavizelet-
tel és más ehhez hasonló szerekkel a rühös-
séget meggyógyítani alig lehet. Ha még csak 
kisebb bőrterületek betegek, ajánlható a kreolin 
(ugyanannyi zöldszappannal és tízszer annyi 
borszeszszel keverve); ugyanilyen arányban 
alkalmazható a kátrány is. Kreosot tízszeres 
mennyiségű olíva vagy repczeolajjal használa-
tos. Kisebb területek naponta bekenendők. Ha 
az egész testen (bár csak elszórtan is) talál-
hatók elváltozások, akkor egy napon a test 
elülső harmadát, a második napon a második 
harmadát, harmadik napon a hátralevő test-
részeket kell bekenni, a negyedik napon be-
kenve marad, az ötödik napon lemosandó*, egy 
napi szünet után pedig ismételjük ezen gyógy-
módot. 

Perubalzsam 10%-os borszesz oldata 
kisebb értékes állatokon szintén alkalmazható. 
Ellenben a benzin- és a petróleum, melyet 

pedig nagy előszeretettel használnak, " csak 
nagyon kevéssé hatásos. 

2. A dermatophagis-rühÖSség igen1 ritka a 
kutyákon. Állítólag a kutyák fülrühösségét 
okozza; hogy azonban az u. n. „fekélyes fül-
folyással" oki összefüggésben áll-e, az még 
kérdéses. 

3. Sokkal gyakoribb az acarus-rühösség, 
melyet a szőrtüszö-atka (Acarus v. Demodex 
folliculorum) idéz e]ő, 125. ábra. Az acarüs 
teste levélalaku, megnyúlt, 0*25—0'35 milli-
méter hosszú, feje lant vagy patkóalaku, tes-
tének elülső részén négz pár lábbal, bir. A 
petéből négyszeres vedléssel fejlődik a harán-
tul csikóit ivarérett atka, a, fejletlen alakok 
háromlábuak ós csikoltságot nem mutatnak. 

-(hím.) 

lórum.) 

Az acarus a faggyumirigyekben és a'szőr-
tüszőkben él, fejjel lefelé itányúlva főképen a 

. mirigyek kivezető nyílásaihoz közel helyeződik ; 
egy mirigyben- 30—200 drb.is található. Ku-
tyák közül főleg a rövidebb szőrüeknél, így a 
patkányfogóknál (rattler) gyakori. Mesterségesen 
csak igen nehezen ojtható át kutyáról-kutyára 
vagy emberről kutyára (Plósz), az irodalomban 
csak alig 1—2 positiv esetet (Haubner, Gruby) 
találunk feljegyezve. De természetes utón igen 
könnyen ragad át, a többi közt az emberre is, 
de itt nem okoz súlyosabb bőrbetegséget. 

A betegség tünetei az"írikák száma ős 
elterjedése szerint változnak. Egyes esetekben 
csak nagyobb fokú hámleválás szőrkihullással 
kapcsolatban ős csak mérsékelt viszketegség 
észlelhető, de gyakoribb az az eset, midőn a 
fejen és a fejtől kiindulólag a torókjáratban, 
a nyakon, az elülső lábak belső felületén, a 
hónaljakban, a szegycsont mentén a bőr duz-
zadt ős melegebb, érzékeny ; a duzzanat kö-
vetkeztében a szőrök felmerevednek.. Később a 
szőrtüszőknek megfelelően köles- egész ken-
dermag nagyságú kékesvörös göcsök képződ-
nek, melyek utóbb véres; genyét tartalmazó 
hólyagokká alakulnak át. E mellett, a bőr 
csaknem kétszeresére megvastagodik és a fel-
tört hólyagokból kijutott genyes izzadmánynyal 
vagy beszáradt szürke-sárga pörkökkel fedett. 

Idővel a feltört' hólyagok alapjai kitöltődnek, a 
bőr még vastagabb, kérgesebb és ránczoso-
dásra hajlamosabb lesz oly annyira, hogy az 
elefánt bőréhez hasonlóvá válik. A viszketeg-
ség sohasem oly nagyfokú, mint a sarcoptes-
rühösségnél. A beteg állatok nagyobb fokú 
elváltozások mellett is elég jó étvágygyai esz-
nek, de állandóan soványodnak és végül el-
hullnak. Éppen ezért nagyobb elterjedés ese-
tén a teljes, gyógyulás felette nehéz, sőt né-
melyek szerint az acarus-rühösség egyáltalában 
nem gyógyul tökéletesen (Konhaurer). Hogy a 
bántalom oly nehezen kezelhető, annak oka 
abban rejlik, hogy- az atkák mélyen a bőrben 
fészkelnek s a gyógyszerek nehezen jutnak el 
odáig, részben pedig annak tulajdonítandó, 
hogy a szőrtüsző atka igen szívós s a rüh-
ellenes szereknek sokkal tovább képes ellen-
állni, mint a többi rühatka (Müller), másrészt 
pedig erősebb szerek, huzamosabb alkalmazása 
az állatra nézve mérgező lehet. 

Az acarus-rühösség ellen ajánlott számos 
szerek közül a legmegbízhatóbbak ,a követ-
kezők: . 

A kissé drága perubalzsam 10°/o-os~ bor-
szeszQs oldata, de csak könnyebb esetekben s 
ekkor is hosszabb időn át alkalmazandó. Itt 
is a bekenés előtt a szőröket le kell nyirni, 
hogy a szer közvetlenebbül a beteg bőrrész-
lettel érintkezzék. A. kreolin egyenlő mennyi-
ségű borszeszszel keverve még leginkább 
ajánlható. Elég jó eredményt ad az ichtlysol 
10%-os oldatban. Brusaseo eljárása a követ-
kező : A kutyát előzetesen kónmáj oldatban 
(5 : .1000 vízhez) megfürösztik, azután az 
egész testet fokozatosan három,, nap alatt kő-
risbogárkenőcsesél (1 : 6 zsírhoz) kenik be,, 
majd az 5—6-ik napon újból kénmájfürdőt al-
kálmaznak. Egyesek ezen módon igen szép 
eredményt értek el, másokat azonban cserben 
hagyott. Általánosságban ki kell ' emelnünk, 
hogy a fűrösztés kerülendő, mert ezáltal a 
még esetleg őp, egészséges bőrrészletekre is. 
vihetünk át atkákat, abántalmat ; terjesztjük, 
mert oly erős fürdőt, mely a szőrtüsző atkát 
megölni képes, sohasem alkalmazhatunk anél-
kül, hogy a kutya életét is ne veszélyez-
tetnők. 

Végül nem szabad figyelmen kivűl hagyni, 
hogy mmtán valamennyi rühféleség kizárólag 
ragályozás utján terjed, a beteg kutyával érint-
kezésben levő tárgyakat, melyek a bántalom, 
hathatós terjesztői, szintén alaposan lehet fer-
tőtleniteni, vagy ami a legjobb és legbiztosabb, 
megsemmisíteni kell, úgyszintén, a beteg kutya 
közelébe más kutyát vagy egyéb állatot nem 
engedünk, nehogy, önmagokat megfertőzzék és. 
azonkívül a ragályanyagot továbbhurczolják. 

Zimmermann Ágoston. , 

GAZDASÁGI JOG. 
Rovatvezető : Dr. Szilárd Ferencz, 

Megilleti-e a bérlőt a rendelke-
zési jog a bérbirtokon lévő élő-

fák fölött. 
. (3. felelet a 409. számú kérdésre. 

A fenti kérdés oly fontos és érdekes 
tárgyat képez, hogy én is óhajtok hozzá szólni 
annál is inkább, minthogy igen tisztelt B. P, 
laposmajori gazdatársamnak e kérdésben e 
lap 76. száámában kifejtéit nézetét ebben a 
speciális ésetben' sem jogi sem gyakorlati szem-
pontból teljesen nem osztom. 

A tényállás a következő : 
A kérdésttevő ur ez év tavaszán egy 

birtokot bérelt a melyhez a hozzá tartozó le-
gelőkön részben ritka erdő, részben sorba ül-
tetett ákáczfá van- a birtokos ezeket a terü-
leteket a bérlőnek haszonélvezetre bizonyos 
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időtartamra — saját részéről minden további 
kikötés nélkül — átengedte, mindenről lemon-
dott, tehát csak a tulajdonjogát tartotta fenn. 
A birtokos köteles tehát a status quo fentar-
tására tudniillik, mindent kerülni, ami a legelő 
terűletek állapotát vagy minőségét képes volna 
változtatni illetve csökkenteni. Ha tehát a bir-
tokos magának a haszonbéri szerződésben vi-
lágosan a rendelkezésijogot a bérbirtokon lévő 
élőfák fölött fent nem tartotta, nem áll jogában 
a bérlő beleegyezése nélkül a fákat levágni 
vagy eltávolítani, mert ezáltal a bérlőnek ha-
szonélvezetre átengedett értékét csökkentené 
és a legelőterület jogos és teljes használatát 
háborgatná. 

A mint a kérdésből továbbá kitűnik a bérlő 
egy beültetett árnyékos birkalegelőt óhajt fel-
törni és szántófölddé átalakítani, de a birtokos 
ugyan a feltörést nem akadályozza, hanem 
az élőfák levágása ellen tiltakozik. Ez által 
felmerül az a kérdés, hogy a bérbeadó tilta-
kozása abban az esetben is jogos-e, ha a 
bérszerződésben erre vonatkozólag a következő 
pont foglaltatik: „Bérlőnek szabadságában 
álland, a birtok művelési; ágaiban tetszése 
szerint változásokat megejteni, legelőt és rétet 
felszántani és viszont szántóföldeket legelővé 
vagy rétté átalakitani, szóval, szabad gazdál-
kodást űzni." 

A bérszerződési pont értelmében határo-
zottan ki van mondva, hogy a bérlőnek jogá-
ban áll, a bérbe vett réteket és legelőterüle-' 
teket szántófölddé tetszése szerint — tehát 
semmiféle modus vivendihez kötve nincs •— 
átalakítani tekintet nélkül arra is, hogy azok 
élőfákkal vagy bokrokkal bevannak-e ültetve 
vagy sem. A haszonbérlő eszerint csak jogá-
val él, ha az emiitett legelőt minden további 
kérdés nélkül szántófölddé raczionálisuton és mó-
don átalakítja. Ezt pedig csak is ugy teheti meg, 
ha a legelőről mindent eltávolíttat, a mi a 
szántást vagy a növény termelését és annak 
fejlődését akadályozná, ezek közé pedig első 
sorban az élőfák, bokrok és gyökerek tartoznak, 
mert egy befásitott szántóföldet még radikális 
értelmezéssel sem lehet elképzelni. A bérlő 
ur még is igen helyesen cselekednék, ha 
ugyan komolyan szándékozik a kérdésben lévő 
legelőt szántófölddé átalakitani, hogy az abbeli 
szándékát ajánlott levél utján a birtokosnak 
tudtára adná és egyúttal felszólítaná, hogy a 
felszántandó legelőterületről az élőfákat bizo-
nyos idő alatt a haszonbérszőrződés értelmé-
ben eltávolítani szíveskedjék, mert csakugyan 
a bérbeadott területen bárhol található fák 
nem cseréltek birtokost, tehát a bérbeadó 
egyedüli tulajdonát képezik, de — amint már 
említettem — ezek fölött egész bértartama 
alatt rendelkezési joggal nem bir. 

Véleményein szerint a kérdésre röviden 
a következő feleletet adhatom: 

1. a bérbeadott legelőkön levő fák a 
birtokos tulajdona, mert a földbirtok tartozé-
kát képezik, 

2. a bérlő által szántóföldnek kiválasztott 
legelőről köteles a bérbeadó az élőfákat eltá-
volítani, mert ezt szerződésileg a bérlőnek I 
olyformán biztosította, hogy a bérlőnek jogá-
ban álland a birtok művelési ágaiban tetszése 
szerint változásokat megejteni. 

3. Miután a birtbkos a fákat a földbirtok-
kal a bérlőnek haszonélvezetre átengedte és 
azok felett rendelkezési jogot magának nem 
biztosított, igy a fákat a bérlő beleegyezése 
nélkül nem is vághatja ki. 

Végül mindkét félnek csak melegen 
ajánlhatom, hogy a bérszerződésben — e kér-
dést illetőleg magasfoku felületességgel fogal-
mazott — kölcsönös jogaikat és kötelezettségeiket 
utólagosan — nagyobb differencziák elkerülése 
végett — kiegyezése utján rendezzék és bizto-
sítsák. 

Kulhanek Ferencz. 

GAZDASÁGI VEGYTAN. 
Rovatvezető: Dr. Liebermann Leo. 

Válasz „A vaj kondiczionálásá-
ról" cz. czikkre. 

Midőn a „Hungária" vajkiviteli társulat 
megalakult, olyan szerződést kötött a terme-
lőkkel, mely habár nem részesítette abban az 
arányban a gazdát, mint fáradsága megérde-
melné, de minden esetekben csodálkozásommal 
találkozott, hogy azok közül e tűrhető feltéte-
lekre oly kevesen vállalkoztak termelni. 

Ugy hallom, hogy a vállalat nem ütött 
be, de már azt nem tudom, hogy hol a hiba, 
a gazdák részvétlensége, az értékesítésnél be 
nem vált remények, avagy a rossz vezetés. 

Egyet tudok, a társulat reálépett arra az 
útra, hogy a szállítóit szétugrassza. Ennek 
egyik módja — avagy hogy ugy nevezzem — 
eszköze azon czikk, amelyre itt reflektálok. 

A czikk megfedd egy-egy zalamegyei, 
abauj-tornamegyei, somogyi gazdaságot és en-
gem egy udvarhelymegyei gazdaság képében. 

A többi gazdaságokról olyat ir, ami ha 
igaz, teljesen indokoltan érinti őket, de az 
enyémnek semmi értelme sincs, mert én szer-
ződés értelmében bivalyvajat szállítok s igy 
azok az adatok legfeljebb tudományos értékkel 
bírnak, hogy vajam átlag 4°/o-on felüli szabad 
savat tartalmaz, mert az én szerződésem csak 
vizre szól, ahol a maximumot sohasem érem 
el, mint az adatok is mutatják, átlag 13l/2% viz 
tartalma van, mig a többi felsoroltvajnak20%-on 
felül. Nálam a kezelés talán nem is az én 
érdemem, de mintaszerű tisztasággal és leg-
pontosabb betartásával a vajtudomány azon 
passzusainak történik, amelyek Hungária uta-
sításaiban tudomásomra jutnak. Pontosan be-
tartom a szállítás körüli rendelkezéseket és 
jéggel bőven el voltam még mindig látva. 

Igaz, hogy időm pénz és utálok vesze-
kedni a társulattal s igy e nyáron lényegesen 
megkárosított, töméntelen vajam másodosztá-
lyúnak osztályoztatván éppen a m. k. chemiai 
intézet szakértője által. 

Vegyész szakértő ur! Önt a kormány a 
gazdák védelmére állította oda, hiszem, hogy 
teljes lelkiismerettel teljesiti azt, a mit a káli-
lúg kikutat, de ne feledje el, hogy egy gazda 
kötött egy szerződést, melyet a részvénytársa-
ság ajánlott. Ö tudta, hogy én 601 km.-re la-
kom, — tudta, hogy bivalyvajat szállítok, igy 
én ma nem tehet ék arról, hogy ők akkor nem 
tudták, hogy a 601 km.-ről érkezett bivalyvaj 
nekik nem üdvös. Kérem tehát vegyész szak-
értő urat, véleményét ezeket tudva megalkotni 
s nem segédkezni abban, hogy a társulat abból 
a hínárból kijusson, amelybe belejutott azzal, 
hogy én igen tiszta, jól pakkolt és teljesen a 
szerződés értelmében szállítok bivalyvajat, mely 
neki nem alkalmas. 

A szerződés kétfelé üthet ki, de ha azt 
megkötöttük, annak hátrányait is kell viselni. 

Ugrón Zoltán. 

Székely ur czikkét csak egy okból vettem 
fel s az nem volt más mint az, hogy a magyar 
vajtermelők egy részé talán észre fogja igy 
venni, hogy egy kis figyelemmel, a cselédség 
szigorúbb ellenőrzésével jövedelmüket teteme-
sen növelhetik. 

Én egyenesen hallatlan dolognak tartom 
azt, hogy a főváros jobb üzleteinek túlnyomó 
részében magyar vajat kapni nem lehet, hanem 
igenis sziléziai, morva, salzburgi, milanói stb. 
vajat. 

Hogy Székely ur czikkét még más szem-
üveggel is lehetne nézni, azt nem is álmond-
tam volna, valószínűleg Székely ur sem. 

A fent közölt czikk igen tisztelt irója bi-
zonyosan sohasem gyanúsította volna a che-
miai intézet vaj szakértőjét s igy magát az 
intézetet azzal, hogy a Hungária vajkiviteli 
részvénytársaság szekerét tolja, ha csak kicsit 
jobban ismerné a viszonyokat. Arról nem aka-
rok szólni, hogy jól áll-e ez a részvénytársa-
ság, vagy rosszul, mert azt nem tudom, vala-
minthogy ezen társaság ügyeibe beavatva 
nem vagyok, sőt azt sem tudom, hogy az & 
részvénytársaság voltaképpen kikből áll. Én 
csak annyit tudok bizonyosan, hogy ez a 
részvénytársaság nekem már igen sok kelle-
metlenséget okozott s hogy nem egyszer kér-
tem az illetékes forumot arra, hogy ezt az 
intézetet mentse fel ezen háládatlan, kellemet-
len tevékenység alól. 

Ez nem akar szemrehányás lenni, a vaj-
kiviteli társaság csak jogával élt, a midőn kö-
veteléseivel, melyek azonban csak oda irányul-
tak, hogy az intézet folytonosan és egészén az 
ő belátásuk szerint rendelkezésükre álljon, az 
intézet elébe lépett, mert a kormánytámogatás, 
melyben a vajkiviteli részvénytársaság része-
sül, egyik lényeges pontja éppen az, hogy az 
országos chémiai intézet ellenőrizze a vajkon-
diczionálást. 

Az igen tisztelt czikkiró meg lehet győ-
ződve, hogy akkor, mikor a Köztelek jelen 
száma kezébe kerül, már ott lesz a földmive-
lésügyi kormánynál előterjesztésem, melyben 
újra és most még hathatósabban kérni fogom 
ezen intézet felmentését a vajkondiczionálás 
alól és indokolva lesz ezen kérelem azzal, 
hogy az intézet tej- és vajszakértő vegyésze 
minden alap nélkül részrehajlással lett vá-
dolva. 

Hogy különösen az igen tisztelt czikkiró 
urnák miféle differencziái voltak a vajkiviteli 
társasággal, azt nem tudom. Lehet, hogy 
Székely ur jobban van tájékozva és talán meg 
fogja adni a felvilágosításokat, ha majd mód-
ában lesz hozzászólni. Hogy a bivalyváj ellen 
azért, mert bivalyvaj, kifogást lehetne tenni, 
azt nem tartom valószínűnek, tekintettel arra, 
hogy ez legalább Budapesten csemege-, raritás-
számba megy és csak ritkán kapható. 

Dr. Liebermann Leó. 

Amidőn e két nyilatkozatot közöljük, 
kötelességünknek tartjuk megjegyezni, 
hogy azt csakis azért tesszük, hogy az 
országos vegytani intézet igazgatójának 
alkalmat adjunk nyilvánosan is vissza-
utasítani azt a vádat, melyet V. Z. ur 
hozzánk intézett levélben — habár csak 
burkoltan is — kifejezni jónak látott. 
A magunk részéről is eleve kizártnak 
tekintünk minden oly gyanúsítást, amely 
bármely állami tudományos és a gazdák 
érdekeit ellenőrző intézményünket részre-
hajlással vádolhatná és az ilyen vádat a 
magunk részéről is visszautasítjuk. Hová 
jutnánk, ha azokat az intézményeket, 
amelyek feladatukat lelkiismeretesen tel-
jesítve, észleleteiket még akkor is közzé* 
teszik, ha a gazdákat kell hibáztatni, 
ilyen vádakkal magánúton, vagy nyilvá-
nosan ellenmondás nélkül illetni lehetne ? 
Ebben az esetben annál inkább áll ez, 
mert magunk is tudjuk, hogy bizony a 
vajkészités terén óriási hibák történnek, 
amelyeknek a megszüntetése csak ezen 
hibáknak a felfödésével lehetséges, aki 
pedik kötelességéhez képest megteszi, az 
gáncsot legkevésbé sem érdemelhet. 

Szerk. 
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Nemzetközi vetőgépverseny 
Kisbéren. 

Ama fontos szerep, melyet a vetőgépek 
a mezőgazdálkodás terén betölteni hivatva 
vannak, könnyen érthetővé teszi a gyárosok 
azon igyekezetét, hogy a vetőgépeket lehetőleg 
tökéletesítsék. Ennek természetes folyománya 

• volt azután az, hogy az utolsó évek alatt 
annyi uj ^s szerkezetileg tökéletesített vetőgép 
került forgalomba, hogy valóban szükség volt 
használhatóságukról egy a legkisebb részletekre 
kiterjeszkedő alapos verseny utján meggyőző-
dést szerezni s módot nyújtani a gazdáknak, 
hogy összehasonlitó próbák révén a különböző 
gépek előnyeit vagy hátrányait megismerhessék. 

Ez a czél vezérelte az OMGE.-t akkor, a 
mikor a komárommegyei gazd. egylettel egye-
temben egy nemzetközi vetőgépverseny rende-
zését határozta el, amelynek a kisbéri m. kir. 
ménesuradalomban való megtarthatását a főld-
mivelésügyi miniszter a rendező egyesületek 
kérelmére nemcsak készségesen engedélyezte, 
hanem a verseny költségeinek fedezésére 500 
írttal' is hozzájárult. 

A nemzetközi jellegű vetőgépversenyen 
legjobb nevü hazai gyárosainkon kivül több 
külföldi gyáros is résztvett gépeivel s habár 
csak 14 gép volt a versenyre bejelentve, mégis 
e szám igen tekintélyesnek - mondható, ha 
figyelembe veszszük a rendezőség azon meg-
szorító intézkedését, hogy a versenyre csak oly 
gépeket bocsátott, amelyeken az utóbbi évek-
ben figyelemre méltó szerkezeti újítások esz-
közöltettek. A gyárosoknak azon igyekezete, 
hogy ilynemű versenyeken résztvesznek, nem-
csak azon szempontból méltánylandó,, hogy a 
verseny sikerét biztosítják, s érdekesebbé teszik, 
hanem szükséges is az ő érdekükben, még 
pedig azon okból, hogy gépeik esetleges szer-
kezeti hibáira figyelmessé tétetvén, azok ki-
küszöbölésével gépeiket tökéletesíthessék. . 

Méltán kelthetett feltűnést az, hogy akkor, 
amikor külföldi gyárosok szükségesnek tartot-
ták résztvenni a Kisbéren rendezett nemzet-
közi vetögépversenyen, ugyanakkor egyes hazai 
gépgyárosok, névszerint Clayton és Shuttle-
ivorth, Kühne Ede, Mayer E. és fiai, Umráth 
és Tsa, s az Első Magyar Gazdasági Gépgyár 
feleslegesnek tartották azon megjelenni. 

A rendező-bizottság méltán ütközött meg 
afölött, hogy a nevezett gyárosok távolmarad-
tak a versenytől s okát kereste ennek a tar-
tózkodásnak, amely annál kevésbé helyénvaló, 
mert a magyar gazdaközönség elvárhatná, hogy 
azok a gépgyárosok, akik Magyarországon a 
legjobb üzleteket csinálják, elég figyelmesek, 
ha kell, áldozatkészek is legyenek ilyen ver-
senyen magukat képviseltetni. Minden tekintet-
ben csak javukra leendett, ha ez alkalommal 
bebizonyították volna, hogy gyártmányaik a be-
mutatott kiváló gépekkel sikeresen felvehetik a 
versenyt; mig távolmaradásuk ebben az irány-
ban a legjobb akarattal sem tudható be bizo-
nyítéknak versenyképességük mellett. 

A bejelentett 14 gép közül a következő 
gyárosok gépei állottak versenybe: 

Nicholson gépgyár r,-társaság (Bpest), 17 
soros tolókerekes rendszerű „Nemzeti". 

Nicholson gépgyár r.-társaság (Bpest), 19 
soros meritőkorongos rendszerű „Simplex". 

Weiser József (N.-Kanizsa), 15 soros 
meritőkorongos rendszerű „Perfecta". 

Weiser József (N.-Kanizsa), 13 soros to-
lókorongos rndszerü „Zala drill". 

Saclc Budolf (Bpest), 19 soros tolóvályus 
rendszerű „IV. számú". 

Drössler Károly (Bpest), 17 soros állitható 
merítő korongos rendszerű „Haladás". 

Drössler Károly (Bpest),, 15 soros toló* 
kerekes rendszerű „II. számú". 

Melichár: Ferencz (Bpest), 16 soros vető-
vályús rendszerű „Unicum drill". 

Wichterle Ferencz (Prosnitz) 17 soros 
Vetőtárcsás rendszerű, „Montania drill", i 

Pracner János (Baudnitz a/E.), 17 soros 
tolókerekes rendszerű „Zukunft". 

Pracner Jánosx (Baudnitz a/E.) 17 soros 
kettős csigarendszerü gépe, 

E gépeken kivül be volt jelentve CervinJca 
et Comp. prága-bubnai gyáros 1, és F. J. 
Kovaritz, prositzi gyáros 2 vetőgépe, amelyek 
azonban nem érkezvén meg idejében, nem 
voltak versenyre bocsájthatók. 

A versenyző vetőgépeken kivül bemuta-
tásra került Melichár F. mütrágyaszóróval 
kombinált 4 soros vetőgépe, ugyanannak egy 
lóherevetőgépe és az első magyar malomipar 
részvénytársaság Schweitzer-féle 3-as számú 
malma; mely gépek azonban bírálat tárgyát 
nem képezték. 

A bíráló-bizottság közösen az „Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület" és a „Komárom 
vármegyei Gasdasági Egyesület" tagjaiból ala-
kult meg. Elnök Sárközy Aurél a „Komárom 
vármegyei gazdasági egyesület" elnöke: tagjai: 
Ágoston Miklós, Bálintffy Pál, Bolla Mihály, 
Cserháti Sándor, Ferenczy Zsigmond, Forster 
Géza, Jeszenszky Pál, Nick Ede, Benner Gusz-
táv, Sarlay Károly és Sporzon Pál. 

A biráló-bizottság szeptember hó 30-án 
kezdette meg működését. A bírálat a lehető 
legnagyobb pontossággal és részletességgel 
ejtetett meg s két részből állott és pd. 1. 
a gépeknek nyugodt állapotban fedett szín 
alatt megejtett vizsgálatából és 2. a szántó-
földön végzett bírálatból. 

Mint a vetőgépeknek egyik legfontosabb : 
részére a vetőkészülék működésének megbirálá-
sára fordított igen nagy gondot a bizottság, és e 
tekintetben kiterjeszkedett különösen arra, hogy 
mily pontosan vetik el az egyes gépek vízszin-
tes állásban az előre meghatározott vetőmag-
mennyiséget egy kat. holdra; mily egyenletesen 
vetnek az egyes csoroszlyák sikvetésnél, mily 
pontosan vetnek az egyes gépek lejtőn föl és 
mily egyenletesen vetnek a csoroszlyák lejtőn 
le; mily pontosan vet a gép lejtőn le s mily 
egyenletesen vetnek az egyes vetősaruk lejtőn 
le, mily pontosan vet a gép ferde állásban, mily 
pontosan vetnek az egyes csoroszlyák a gép 
ferde állásánál, továbbá mily pontosan vetnek 
a gépek zabot, lóherét, tengerit és répát. Ezen-
kívül bírálat tárgyává tette a bízottság azt is, 
hogy zuzza-e a vetőkészülék a vetőmagot,, kü-
lönösen a buzaszemnél nagyobb magvakat. 

Mindezen próbák fedett színben ejtettek 
meg, pontosan leméretvén, ,hogy minden egyes 
gép mennyit vetett el az előre meghatározott 
vetőmagmennyiségből s. megméretvén külön-
külön minden gép egyes csoroszlyája által el-
vetett magmennyiség is, mely alkalommal a 
bizottság 1800 mérést eszközölt. Hogy lehető-
leg pontos adatok származzanak, a biráló-
bizottság másnap ugyanezen munkálatokat 
kint a szabadban is elvégezte s az egyes gépek 
által vetett magmennyiséget szintén meg-
mérte. Hogy mennyire fontos volt az egyes 
csoroszlyák által elvetett magmennyiség pon-
tos lemérése, kitűnik abból, hogy egy-két, nem 
eléggé pontosan készített gépnél, az egyes 
csoroszlyák által elvetett magmennyiség 50 
kerékfordulatnál 50—150 grammal is dífferált, 
a minek kihatását a vetés egyformaságára 
magyarázni felesleges. 

A vetőkészülék működésének megbirálása 
után a vetőgépeknek szerkezeti megbirálása kö-
vetkezett, ahol különösen a vetőkészülék szer-
kezete, annak állíthatósága, a vetőcsoroszlyák 
minősége és szerkezete, a gép kormányozha-
tósága, a magszekrény kiürítése s végül az 
egész gép szerkezeti összeállítása és anyaga 
képezte főleg a bírálat tárgyát. A vonóerőszük-
séglet nagyon természetesen szintén birálat 
tárgyát képezte. 

Mindezen tulajdonságokra azok fontossá-
gának arányában különböző nagyságú érték-
számok állapíttattak meg, melyek összege 218 
pointett tett ki. A fent említett birálat befe-. 
jezte után, minden egyes gép az előre meg-
határozott buzamamennyiséggel egy katasztrális 

holdnyi próbaterületet vetett be, amely par-
czellák a jövő évben külön fognak learattatni 
és kicsépeltetni; ami tekintettel az egyforma 
talaj- és egyéb viszonyokra, bizonyára érdekes 
összehasonlításokra fog módot nyújtani. Ezen 
parczellák szolgálnak egyszersmind a mag mi-
kénti elosztásának a meghatározására is. 

Végleges Ítéletet a bizottság az egyes 
gépekre vonatkozólag még nem mondott, mi-
után a mag mikénti elosztása csakis a vetés 
kikelése után lesz teljes pontossággal megha-
tározható ; ennek megtörténte után a verseny 
eredménye is közzé fog tétetni. A gépeknek 
nyilvános bemutatása október hó 2-án ment 
végbe, amely alkalommal minden egyes gép 
2 holdat vetett be. 

Másodikán délben a biráló-bizottság elnöke 
a gépgyárosok és az érdeklődő közönség jelen-
létében a versenyt befejezettnek nyilvánította, 
beszédében megemlékezve azon fontosságról, 
amelyet a vetőgépek a mezőgazdálkodás kere-
tében betöltenek s kifejezést adva azon remé-
nyének, hogy a verseny a gépgyárosokat ösz-
tönözni fogja a gépek tökéletesbitésére. Köszö-
netet mondott a főldmivelésügyi m. kir. minisz-
ternek azon készségéért, hogy a verseny meg-
tarthatását anyagi támogatásával is lehetővé 
tette ; a gyárosoknak, hogy a versenyen részt-
vettek; a biráló-bizottságnak kifejtett tevékeny-
ségéért és a ménesbirtok igazgatójának, vala-
mint tisztikarának a verseny sikere érdekében 
kifejtett fáradozásáért. 

Az elnök szavai után az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület nevében Forster Géza 
igazgató mondott köszönetet az elnöknek, gyá-
rosoknak, s mindazoknak, kik a verseny körül 
tevékenységet fejtettek ki. Különösen felhívta 
a gyárosok figyelmét a jövő évben Szegeden 
rendezendő országos kiállításra, azon remé-
nyének adva kifejezést, hogy ott gyárosaink 
teljes számban fognak részt venni: A gyáro-
sok nevében Propper Samu köszönte meg a 
biráló-bizottság pártatlan tevékenységét. 

Altalánosságban annyit kiemelhetünk a 
verseny eredményének kihirdetése előtt, hogy 
á bemutatott gépeken határozottan haladás 
konstatálható,• ugy a szerkezet egyszerűségét, 
mint az.anyagot illetőleg. 

Az OMGE. a verseny eredményéről egy 
külön jelentésben fog beszámolni, melyet meg-
jelenése után teljes egészében közölni fogunk. 

J. P. 

Védekezés a sertésvész ellen.*) 
Nyilvánvaló, hogy a sertésvész távoltar-

tására, gyógyítására és elfojtására eddig igénybe 
vett és kipróbált gyógy-, vagy házi szerek és 
más eljárások mindezideig biztos' eredményhez 
nem vezettek. Bár a hit — mély tudvalevőleg 
épp ugy, mint a levegő, minden ürt betölt, a 
hova már tudás nem jut — fentart még né-
hány értéktelen s részben károsan ható szert 
és eljárási módot, de az úgynevezett szakvéle-
mény lassankint elfordult már a kapkodástól 
és kísérletezéstől, összevonván figyelmét arra 
a pontra, mely a megbízhatóbb kísérletek töm-
kelegéből leginkább kidomborodik s e mellett 
ugy a tudományos felfogás, mint a gyakorlat 
utján elért eredményekből Ítélve, ezidőszerint 
legtöbb reményt nyújt a teljes siker eléré-
séhez. Csak ezidőszerint mondjuk, mert hiszen 
nincsen kizárva, hogy a folyton tartó tudomá-
nyos búvárlatok és kísérletek biztosabb, jobb 
és talán inkább általánosítható eljárásra vezet-
nek; ma azonban illetékes szakkörökben az f a 
megállapodás, hogy csakis a sertésvészből ki-
gyógyult sertések vérsavójával történő védő-
ojtás által mentesíthető (immunizálható) az 
állat a betegségtől. 

A Perroncitó-féle ojtőanyág, mint tudjuk, 
nem vált be és a beteg sertésektől vagy hui-

*) Ezen czikket, mely az „Erdélyi Gazdasági 
Egylef-nek egy igen. fontos közérdekű és gyakorlati 
fontosságú kezdeményezését tárgyalja, az „Erdélyi 
G-azda" szeptemberi ázámából veszszük át. Szerit, 
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Játból vett vérsavónak szintén bizonytalan, 
olykor pedig éppen káros hatása volt. Közvet-
len közelünkben végrehajtott kísérleti ojtások 
is bizonyítják ezeket, éppen ugy, mint ahogy 
bizonyítják azt is, hogy a sertésvészen keresz-
tülment ős abból teljesen felgyógyult sertések 
vérsavója tényleg hatásos védőszer. 

Ujabban a földmivelésügyi minisztérium 
is melegen ajánlotta az ilyen sertések széru-
mával való védőojtásokat, persze az esetleges 
károsodásokért való felelősség nélkül. Ami ter-
mészetes is. Eddigelé ez az eljárás azonban 
nem volt foganatosítható mindenütt idejében, 
mivel alkalmas állat, amelyből megfelelő ojtó-
anyag lett volna nyerhető, nem állt rendelke-
zésre, vagy legalább nem állt egészen meg-
bízható anyag. Veszély fenforgása esetén pedig 
mikor néha 24 órai idő is olyan hosszú, hogy 
a nagy arányokban fellépő betegedések miatt 
az egész védőojtási eljárás értéke kétségessé 
válhatik: nincsen ideje a gazdának ilyen 
állatok után kutatni s azoknak elszállithatása 
végett engedélyeket kérni. 

Némelyeket ezen eseteknek latolgatása, 
másokat pedig a közeledő veszély arra a gon-
dolatra vezetett, hogy az „Erdélyi Gazdasági 
Egylet" rendezzen be ilyen vérsavó-termelő 
telepet és a lehető legolcsóbb áron bocsássa 
azt a gazdaközönség rendelkezésére. 

A választmány ezen indítványt magáévá 
tette és Reich Albert állategészségügyi fel-
ügyelőt, Jakab László állatorvost és Tokaji 
László egyleti titkárt bízta meg az ügy keresz-
tülvitelével. 

Az ügy reálizálása az eddigi megállapo-
dások szerint ugy történik, hogy az egylet a 
szükséglethez mérten megbizható helyről orvosi 
kiválasztás utján szerez be olyan sertéseket, 
melyek a vészen keresztül esvén, a betegség-
ből felgyógyultak. Ezek a sertések orvosi fel-
ügyelet alatt az elhelyezésükre kijelölt telepen 
lesznek és szükség esetén vérsavó nyerése 
végett leöletnek : az állomány pedig a fogyasz-
tás arányában kiegészíttetik. 

Mihelyt az első beszerzés és elhelyezés 
meglesz, a vérsavó szétküldését azonnal meg-
kezdik és e körülmény a napilapok utján is 
köztudomásra hozatik; ettől kezdve bármely 
állami és hatósági állatorvos megkeresésére; a 
sertés-tulajdonosok nevének, lakhelyének és a 
beojtandó sertések számának közlése után az 
alábbi feltételek mellett kiszolgáltatjuk a vér-
savót : 

a) ha a megrendelés legalább 50 adagra 
szól; 

b) ha csomagolási és postaköltségekre 3 
korona és 

c) a megrendelt savó adagjáért minden 
malacz után 30 ós öreg sertés után 50 fillér 
az Erdélyi Gazdasági Egylet titkári hivatalához 
beküldetik. A megrendelés ugyanoda intézendő. 

A vérsavó a megrendelés beérkezése 
után való napon postára adatik, ha a megren-
delő más határidőt nem jelöl ki. 

A megrendelés alkalmával a rendeltetési 
hely, illetve a postaállomás, hova az anyag 
küldendő lesz, pontosan megjelölendő. 

A savóból malaczoknak (2—12 hónapo-
sig) 5 köbczentimétert, öreg sertéseknek 10 
köbczentimétert kell a czomb belső felületén 
szabályszerű fertőztelenités után, befecsken-
dezni. 

A beojtás csak egészséges állatnál alkal-
mazható eredményesen, amiből az következik, 
hogy vagy a betegség fellépésének' első órái-
ban, vagy még előbb alkalmazzuk azt. De 
a már fertőzött nyájban is megpróbálható. 

A beojtandó állatok számáról, az ojtás 
előtt és az ojtás után történő elhullásokról, 
majdan pontos jegyzéket kérünk, hogy az ada-
tok feldolgozhatók ós szakszempontból értéke-
síthetők legyenek. 

Az E. G. E. tehát nem csak várja, de 
kéri is a gazdaközönség, a birtokos osztály 
teljes támogatását, különösen arra nézve, hogy 
a sertésvészből felgyógyult sertések neki folyó 

árban, ugy, amint azokat a kereskedő vagy 
hizlaló veszi, átengedtessenek, illetve a terve-
zet kivitelének megkönnyítése czéljából részére 
felajánltassanák. 

Számit továbbá a földmivelésügyi minisz-
térium hathatós támogatására, nehogy ezen 
fontos és komoly munkálkodásában csekély 
anyagi ereje megbénítsa. —j. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
431. sz. kérdés. Szándékom volna az 

őszre 50 db ökröt hizlalásra befogni. Miután 
azonban az idei burgonya- és répatermés ezen 
a környéken nem a legjobban sikerült és a 
távolabbi vidékekről való beszerzés nagy költ-
ségekbe kerül, kérdem gazdatársaimat, vájjon 
mivel pótolhatom a fentieket. Rendelkezésemre 
áll tengeridara, árpadara, korpa, repczepogácsa, 
jóminőségü füszéna, bükkönyszéna, köles, árpa 
és zabszalma, ugyanezekből a pelyva is, ten-
geriszár, minden ad libitum. Kérem velem tu-
datni, hogy mily arányban etessek, hogy a 
kellő táparányt megadhassam. 

Taraczk-fészek. B. K. 
482. sz. kérdés. Tenyésztés végett né-

hány db szimmenthali üsző és egy bikaborjut 
óhajtanék venni, kérem tisztelt gazdatársaimat, 
hogy a kinél ilyenek vannak eladók, erről ér-
siteni szíveskedjenek. 

Söjtör. P. E. 
433. sz. kérdés. Beszterczei szilvamagot, 

mely uton-módon és mikor kell elvetni, hogy 
tavaszra a legbiztosabban kikeljen? 

Deés. Sz. J. 
434. sz. kérdés. 1. Egy a bérletből kijött 

birtokomon, hogy a természetszerűleg hármas 
vetésfordában (őszi, tavaszi, ugar) beosztott 
birtokrészletnek egyik harmada ezen rendszer-
ben beilleszthető legyen, szükséges, hogy ta-
vaszszal bevettessék. Ezen terület 1894-ben 
ugar volt és trágyát kapott, 1895-ben búzát, 
1896-ban árpát s a folyó 1897-ben rozsot ter-
mett. A jövő 1898. évben pedig újból tavaszi 
alá kell jönnie. Kérdem: mi alkalmasabb a 
talaj erejének kímélése érdekéből s a jobb 
hozam biztosítása czéljából: kapással (burgonya) 
vagy kalászossal (árpa) leendő bevetése? És 
miután elegendő istállótrágya hiányában olyant 
e tábla nem kaphat e vetemények előtt, kér-
dem: melyik műtrágyát használhatom legsike-
resebben ezen egyes veteményekre, mily meny-
nyiségben holdankint s hol legjutányosabb 
annak beszerzése? 

2. Kérdem továbbá, hogy annak a talaj-
nak, mely trágyázva búzát termett, másod-
szori buzahozama mely műtrágyával lenne 
biztositható ? 

Czekeháza. H. M. 

V E G Y E S E K . 

Mai számunk tartalma: 
Oldal 

Figyelmeztetés. — Hizott állatvásár 1381 
Idegen gabonával elárasztott Európa _ 1381 
Nemzetközi vetőgépverseny Kisbéren. 1385 
Védekezés a sertésvész ellen .. 1385 

Állategészségügy. 
A kutyák rühössége és kezelése. Zimmermann Á. 1382 

Gazdasági jog. 
Megilleti-e a bérlőt a rendelkezési jog a bérbirto-

kon levő élőfák fölött. Kulhanek Ferencz 1383 
Gazdasági vegytan. 

Válasz „A vaj kondiczionálásáról" cz. czikkre. 
Ugrón Zoltán. Dr. JLiebermann Leó. — — — 1384 

Levélszekrény. 1386 
Vegyesek. 1386 
Kereskedelem, tőzsde ... ... 1388 
Szerkesztői üzenetek. 1389 

A sörárpakiállitás megnyitása. 
Az OMGE. által ezidén rendezett sör-
árpakiállitás megnyitása október hó 3-án 
délelőtt 10 órakor ment végbe a Közte-
lek nagy üléstermében. A kiállítást az 
elnökség fölkérése folytán dr. Rodiczky 

Jenő igazgató-választmányi tag nyitotta 
meg, üdvözölvén a megjelent érdek-
lődőket s bemutatta a földmivelésügyi 
minisztérium kiküldötteit, báró Malcomes 

Jeromos miniszteri oszt. tanácsost és 
Róth Lóránt min. titkárt. A mai kiállítás 
— úgymond — tételekre nézve nem nagy 
számú, de mégis láthatjuk belőle, hogy 
Magyarország még oly kedvezőtlen évek-
ben is, mint az idei volt, képes első-
rangú sörárpát produkálni, ami minden-
esetre ezen termelési ág jövőjét, illetőleg 
a legjobb reményekre enged következ-
tetni. Ezután a földmiv. minisztérium 
képviselői a jelenvolt érdeklődő gazdák-
kal együtt tüzetesen megtekintették a 
kiállítást, mély október hó 10-éig lesz 
nyitva s ingyen megtekinthető. 

Őszi luxuslóvásár. Az OMGE. és 
a Lótenyésztés emelésére alakult (Tatter-
sal) részvénytársaság által együttesen 
rendezendő ez évi őszi luxuslóvásár e hó 
6-án azaz szerdán nyilik meg s bezárólag 
október hó 8-ig tart. A vásárra 72 tulaj-
donos 220 lovat jelentett be ; ezek kö-
zött a legnagyobb számban az angol vér 
van képviselve, amennyiben a bejelen-
tett lovak közül 80 angol félvér és 8 
telivér, 26 arabs van; ezenkívül az 
orosz, amerikai, irlandi, lipizzai fajták is 
képviselve vannak. Miután ez idén állami 
lovak kisebb számban árvereztettek el, 
mint az elözö években, a luxuslóvásár-
nak élénk forgalomra van kilátása. Rossz 
idő esetén a lovak az uj fedett vásár-
csarnokban fognak elővezettetni. 

Kísérlet fagyasztott tejjel. A napokban 
a földmivelésügyi miniszter kezdeményezéséből 
egy nagy jelentőségű kísérletet hajtottak végre. 
A földmivelésügyi miniszternek ugyanis az a 
terve, hogy tejgazdaságunk termékeinek a 
messze fekvő keleti államokban szerezzünk 
piaezot. Evégből a tej hosszabb szállításra al-
kalmassá tételének módja: a fagyasztási eljá-
rás került most kipróbálás alá. A tej fagyasz-
tásának módját Casse Frigyes, koppenhágai 
mérnök találta fel s Nagy Vincze orsz. tej-
gazdasági felügyelő e nyári tanulmányútja al-
kalmából megállapodott vele az első kísérletre 
nézve. A Koppenhágában feladott fagyasztott 
tej 300 literes bádogkanesókban, mint gyors-
áru tizenhárom napig utazott. Az indulóhelyén 
egy ottani közjegyző lepecsételte és bizonyit-
ványnyal látta el, itt pedig érintetlenül érkezett 
a szeptember 19-ike óta nyári melegben uton 
levő tej. A bádogkancsó hermeticze el van 
zárva és nemezbe van csomagolva. De ha na-
gyobb mennyiségben szállítják a fagyasztott 
tejet, akkor a csomagolás nem szükséges, ha-
nem egyszerűen a kancsókba zárt fagyasztott 
tejet, nyiltvasuti kocsikra teszik, letakarják szal-
mával és a kancsók maguk közt fentartják a hideg 
atmoszférát. A dán tejet,melyet Ulersleven Fünen 
szigetén hütöttek, az e czélból megjelent s 
szakértőkből állott bizottság előtt bontották fel. 
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A tej tetejét, mintegy 20 centiméternyire fehér 
tejszinü és rizskása alakú jegeczekbe tömörült 
jég födi. A jégnek tejize van s a lefejtett jeget 
melegvízbe állított kancsókban megolvasztják. 
A míg a fagyasztott tejben — föltéve, hogy 
az uton a jég megolvad — csak egy szemernyi 
jég van, addig nem romolhatik meg. A lesze-
dett jég alatt a legízletesebb sürü édes tej van, 
melyet a társaság megízlelt és a legjobb tej-
színhez foghatónak talált. A föloldott jégtejet, 
mely kevésbé értékes tej, a kétharmad rész 
sürü aludt tejjél össze fogják keverni és rész-
ben vajat készítenek belőle. Gasse mérnök rö-
vid beszédben ismertette az eljárás módját és 
hasznát s utána Tormay miniszteri tanácsos 
köszönte meg a mérnöknek és a társaságnak 
megjelenését. A próbatejet még több tekintet-
ben vizsgálat tárgyává teszik. Egyelőre is je-
lezhetünk annyit, hogy alkalmunk volt a kop-
penhágai tejet megízlelni s azt kitűnő izünek 
találtuk. A kísérlet kedvező sikere remélni en-
gedi, hogy e nagy jelentőségű találmány ná-
lunk gyakorlatilag értékesithetővé válik. 

Állatkiviteli tilalom és forgalmi korlá-
tozás. A földmivelésügyi miniszter értesítése 
szerint a ragadós tüdőlobnak jelenlegi elterje-
déséhez mérten és a német kormány álal f. 
évi szeptember hó 23-án közzétett kimutatás 
szerint, a szarvasmarháknak Németországba 
való bevitele, a ragadós tüdőlob esetleges be-
hurczolásának veszélye miatt, ez idő szerint 
Magyarország következő törvényhatóságaiból 
tilos : Árva, Liptó és Pozsony vármegyékből. 
Oly törvényhatóság területéről, melynek terü-
letén csak egy községben is ragadós tüdőlob 
megállapíthatott vagy uralkodik, szarvasmarhát 
Németországba szállítani feltétlenül tilos, tekin-
tet nélkül arra, hogy az illető törvényhatóság 
neve a német kormány által időnként közzé-
tett kimutatásba felvétetett-e. A boszniai és 
herczegovinai orsz. kormány pedig a következő 
intézkedéseket léptette életbe: I. Ragadós tüdő-
lob miatt a szarvasmarháknak Boszniába és 
Herczegovinába való bevitele Árva és Pozsony 
vármegyék Magyarország területéről tilos. II. 
Ragadós száj- és körömfájás miatt kérődzőknek 
Boszniába és Herczegovinába való bevitele 
Magyarország következő törvényhatóságainak 
területéről tilos: Abauj-Torna, Alsó-Fehér, Arad, 
Baranya, Békés, Bihar, Gömör-Kishont, Sunyad, 
Kolozs, Nógrád, Szeben, Temes, Torda- Aranyos 
és Zemplén vármegyék területéről. III. Sertés-
vész miatt élő sertések bevitele Boszniába és 
Herczegovinába Magyarország egész területéről 
tilos. 

A magyar gazdatisztek és erdőtisztek 
orsz. egyesülete 1897. oktober hó 7-én d. u. 
1/i4 órakor a „ Köztelken" választmányi ülést 
tart. Tárgysorozati Mult választmányi ülés 
jkvnek bemutatása. Két hitelesítő tagkiküldése. 
Intézkedés az ujab hátralékokról. Ügyészi je-
lentés a hátralékok behajtásáról. Az állásköz-
vetítés. Tagok mozgalma. Kérvények és folya-
modványok. Pénztári jelentés. Folyó ügyek és 
esetleges índitványok. Ez követőleg a mező-
gazdasággal és erdészettel foglalkozók nyugdíj-
intézetének igazgatósága tart ülést d. u. 4 
órakor. Tárgyai: Mult ülés jegyzőkönyvnek hi-
telesítése. Könyvelés és pénztár megvizsgálás a. 
Ügyvezetői jelentés. Esetleges indítványok. 

A kenyérkérdés Francziaországban. 
Francziaországban a magas kenyérárak miatt 
mozgalom folyik a gabonavám, vagy a fuvar-
dijtételek leszállítására. Némi fúvarmérséklések 
történtek is, — de mint Párisból jelentik — a 
várt eredmény nélkül, ugy, hogy most a mező-
gazdasági egyesületek az összes gabonanemüekre 
a fuvardijak 25°/o-os leszállítását kívánják. A 
gazdasági egyesületek a fuvar mérséklése által 
nyilván állást akarnak foglalni a vámleszállitási 
mozgalommal szemben. 

Pályázat. A néhai Csáky Petronella grófnő 
által magyarországi gazdasági tanintézetben 
tanuló vagyontalan ifjak részére tett alapítvány 
kamataiból négy, egyenként 300 frtos ösztön-

díjra az 1897/8. tanévre a földmivelésügyi mi-
niszter pályázatot hirdet. Ezen ösztöndijakra 
elsősorban a teljesen árva, ilyenek hiányában 
pedig oly szegénysorsu hallgatók pályázhatnak, 
akiknek atyjuk nem él. A pályázni szándéko-
zók kellően felszerelt folyamodványaikat a föld-
mivelésügyi magy. kir. miniszterhez czimezve, 
f. évi október hó 15-ig bezárólag a magyar-
óvári m. kir. gazdasági akadémia vagy az 
illető gazdasági tanintézet igazgatóságánál, 
nyújthatják be. 

Ménló kiállítás és vásár. A „Lótenyész-
tés emelésére alakult részvénytársaság" által 
Budapesten, a „Tattersar-ban október 11., 
12. ős 13-án tartandó ménló-kiállitás és vá-
sárra eddig a következők jelentettek be eladó 
méneket, még pedig: 

Telivér csikók árverezése a Tattersal-
ban. A Lótenyésztés emelésére alakult (Tatter-
sal) részvénytársaság telepén október 1-én 
tartott telivér anyakanczák és csikók árveré-
sére felhajtatott összesen 99 db ló, amelyek 
közül összesen 47 db cserélt tulajdonost. Az 
árverezés forgalmának eredményéről az alábbi 
adatok számolnak be. Eladatott: A Kilenezes-
bizottmány tulajdonából Gomiola, megvette 
Péchy Andor 2000 frtért. Sárgámén, megvette 
Szemere Miklós 2000 frtért. Sárga kancza, 
megvette Szemere Miklós 2000 frtért. Isabelle, 
megvette gróf Gisitzky József 8800 forintért. 
Pej mén, megvette Szemere Miklós 6200 frtért. 
Petzel, megvette báró Königswarter 4500 frtért. 
Sárga mén, megvette Szemere Miklós 6700 
forintért. Shotunder, megvette báró Harkányi 

Báró Üehtritz Zsigmond 

Huszár Tibor . . . 
ifj. Luczenbacher Pál 
Gróf Festetich Tassiló 

Gróf Hunyady Imre . . 
Báró Harkányi Károly . 
Gróf Bawarovsky József 
Gróf Bawarovsky Budolf 
Szemere Miklós . . . 
Blaskovich Ernő . . . 

Franki Izidor és Zsigmond 

Gróf Andrássy Tivadar 

Sényi Sándor alezredes 

Egyedi Arthur 

Hoffmann Lipót százados . 
Báró Dőry Andor . . . 

Gróf Kinski Zdenkó . . . 

Györgyei Illés . 

Schwarz Pál . 
Báró Bánffy Ernő 
Kondor Emil . 
Beér Antal . . 
Báró Orczy Béla 
Sebastiani Jenő 
Szluha István . 

Em. Janik Ágostonné 
Halász Gábor . . . . 
Özv. gr. Chorinski Igóné 
Szentmiklóssy István 

Mr. Fieldwawe . . . 

I. Angol telivéreket. 
A 

Kora sziue neve Ára 
, 12 éves pej • Ugod . . . . - frt 

4 „ fekete Füstfaragó . . 3000 „ . 
• 8 , sárga Orclean . . . — „ 
• 4- „ 
• 3 „ 

Dáridó . 
Captain Violet - ' " f i 

• 5 „ » • Don Gomus . . — „ 
4 „ pej • Zöld Marczi. . — 
4 „ Hős . . . . — 
3 „ Guerrier . . . —: 
3 „ sárga Souvenir . . . • ölsi 
4 „ pej • Weathercock, . 25000 ., 

. 3 ., s. pej ' Almaviva . . . — n 

• 5 „ sárga Fred' . . . . 2500 . 
• 4 „ pej • Princ Gregoire . — „ 

5 „ s. pej Eltoli r, 
4 „ sárga Dandár . . . . ? M 

10 „ v. pej Merész . . . . ' !> 
• 3 „ sárga Kupecz . . . . . ,. 
• 5 , v. pej Vinea . . . . íooo 

3 „ ' sárga Péter Pál . . . 1200 „ 
6 „ s. pej K a p i t á n . . . . 4500 „ 

• 8 „ sárga Ráros . . . . 1000 „ 

3 „ 
pej . 
sárga Drag . . . . Z i 

5 * pej . G o u n o d . . . . —
 % 

sárga Pervat . . . . — 
5 » sárga Bohócz . . . . — „ 

• 3 „ Pej . Galárd . . . . — n 

. 3 „ 
Pej . 

Ammon . . . . — B 

. 5 „ s. pej Vedero . . . . 4000.,, 
• 4 „ sárga Carmelit . . . 3000 „ 
. 3 „ s. pej Gyprus . . . . 1000 

4 „ pej • First Phil . . . 2000 „ 
4 „ pej • Zimankó . . . 2000 „ 
4 „ s. pej Piros . . • . . l1000 „ 

• 3 „ - pej . Petur . . . . 1500 „ 
9 „ 

- pej . 
Filkó . . . . •— „ 

• 7 „ sárga Követ . . . . — „ 
14 „ pej • Arcadian . . . — : „ 

. 5 , 
6 „ 

pej • 
. Gladiátor . . . 

Cadeau . . . 
3000 „ 

• 51. „ sárga Elbrus . . . . — „ 
7 „ pej • Korszak . . . 6000 ., 
7 , 

pej • 
Coeur d'Or . . 6000 „ 

5 „ világos pej Loser . . . . 5000 „ 
8 ., . 
8 

- sárga 
pej 

Meteor . . . . 
Vihar . . . , . 

2000 „ 
2000 ., 

5 „ Gavallér . . . 2500 „ 

11. Egyéb i vérű méneket: Ára 
i deres ang. félv. m. 167 c ím. Matyi . . ,. 800 frt. 

pej „ B 168 „ Sámson . . 1600 „ 
fekete „ 164 Miska . . . 800 „ 
sárga „ 168 „ Bemus . . . 850 „ 
pej „ „ 170 Bánkbán II. . 600 „ 
sárga „ 160 Bibor . . . 600 „ 

164 „ — . . . 1500 „ 
n 170 » — • i . . 2000 „ 

s. pej arab ÍV. 160 „ Dombovár. . 600 „ 
v.sárga „ 165 Zariff . . . 1000 „ 
fek. lipizzai tv. „ 154 — . . . 600 „ 

. yasd. „ ; „ „ 157 „ — . . . — „ 
V. sz. „ 157 „ — . . . — „ 
pej amerikai „ - i " „ "Willier Bysdyk 4000 , 
pej , » — „ Sürgős 3000 » 
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Karoly 4100 frtért. Adorment, megvette báró 
Könígswarter 50Ö0 frtért. Pejmén, megvette 
Szemere Miklós 7100 frtért. Gróf Károlyi 
Mihály _ur tulajdonából Pejmén, megvette 
Geiszt Gáspár 450 frtért. Pejkancza, megvette 
gróf Károlyi István 300 forintért. Sötét pej-
mén, megvette Mr. Silton 400 forintért. 

•' Luczenbacher Miklós ur tulajdonából Pejkancza 
megvette dr. Magyar Károly 150 forintért. 
Szilassy István ur tulajdonából, Pejmén, meg-
vette Geiszt Gáspár ? Illyés Viktor ur tulaj-
donából, Ostreger, megvette gróf Zichy Jenő 
100 frtért. Báró Harkányi Károly i r tulaj 
danából, Alma, megvette gróf Zichy Jenő 100 
frtért, Fascination, megverte gr. Zichy Jenő 
150 frtért, Grazia, megvette gr. Zichy Jenő 
250 frtért, The Nun, megvette gr. Zichy Jenő 
350 frtért. Gróf Hadik BarJcóczy Endre ur tu-
lajdonából Forward II., megvette báró Har-
kányi Andor 300 frtért, Pejmén, megvette gróf 
Zichy Jenő 250 frtért, Fortune's Wheel, meg-
vette báró Harkányi Andor 700 frtért, Miss, 
megvette Mr. Freyer 150 frtért, Anina, meg-
vette báró Harkányi Andor 300 frtért, Lilla, 
megvettte báró Harkányi Andor 400 frtért. 
Foglár Lajos ur tulajdonából.Sárgamén, meg-
vette Newmarket 600 frtért, Pejmén, megvette 
Mr. Redgrai 200 frtért, Pejkancza, megvette 
Mr. Redgrai 200 frtért, Sárgakancza; megvette 
Farkas Ábrahám 150 frtért. Lebaudy Róbert 
ur tulajdonából Simon Renard, megvetjte Leblatt 
J. 400 frtért, Gensaei megvette A1 Batton fhg. 
550 frtért, Párisién,' megvette Monasterotti hg. 
550 frtért, Spectakel, megvette Mautner 400 
frtért, Gran Vin, megvette Jékey száz. 450 
frtért, Lübeck, megvette Ávesin 250 frtért, Bee-
Auer, megvette gróf Degenfeld Imre 650 frtért, 
Maritime, megvette gróf Zichy Jenő 400 frtért, 
Sister, megvette gróf Károlyi István 600 frtért, Pet 
Mouse, megvette gróf Károlyi István 1400 frtért. 
Herczeg Esterházy Alajos ur tulajdonából, Pej-
mén, megvette Mr. Freyer 150 frtért. Mr.John 
Reeves ur tulajdonából, Ap&ffy, megvette Klein 
Nándor 850 frtért. Teleki László ur tulajdoná-
ból, Barna pejmén, megvette gróf Zichy Jenő 
550 frtért. Mr. Lincoln ur tulajdonából, Splügen, 
megvette Szauter Ödön 650 frtért. Captain Gas-
ton ur tulajdonából, Tarts, megvette Mr. Freyer 
600 forintért. Beniczky Ádám ur tulajdonából, 
Pejmén, megvette gróf Degenfeld J. ? Báró 
Edelsheim Gyulai Lijpót ur tulajdonából Forres, 
megvette gróf Szápáry Pál ? Az állami lovak 
árverése október hó 4-én és 5-én tartatott meg 
élénk' részvétel mellett és kedvező eredmény-
nyel, amelyről legközelebb részletesen beszá-
molunk. 

A mesterséges borok készítésének és 
azok forgalomba hozatalának tilalmazásáról 
szóló 1893 : XXIII. t.-czikk végrehajtása tár-
gyában kiadott- 53,850 1897. számú kereskede-
lemügyi miniszteri rendelet, mely fontosságá-
nál fogva; országszerte szükségszerűen érdekli 
a szőlősgazdákat, most jelent meg. A földmir 
velésügyi miniszter, e nagyhorderejű rendelet 
terjesztésé érdekében intézkedett az iránt, hogy 
mindenkinek, ki a földmivelési minisztérium 
„Szőlőszéti és borászati" ügyosztályához, szó-
val vagy írásban fordul, ingyen küldessék meg. 
Ezen rendeletet az Országos Magyar Gazd. 
Egyesület is 5 kr. bélyeg beküldése ellenében 

' minden érdeklődőnek megküldi. 

Árajánlati hirdetmény. A kassai katonai 
élelmezési bizottság naponként szállítandó 
13000 adag kenyér h 840 gramm ős körülbelül 
14000 mm. évi zabszükséglet szállítása iránt 
írásbelileg beadott árajánlatra felhívást bocsát 
ki. A bérleti tárgyalás Kassán és Nyíregyházán 
ejtetik meg és pedig: Kassán f. hó 14-én 
Eperjes, Igló, Beszterczebánya, Eger, Miskolcz, 
ugyancsak Kassán f. hó 20-án Losoncz, Kis-
Szeben, Lőcse, Gyöngyös állomások számára, 
Máramaros-Szíget, Szatmár, Ungvár, Munkács, 
Nyíregyháza állomásokra, Nyíregyházán f. hó 
20-án. Az ez iránt érdeklődők a közelebbi fel-
tételeket az 0. M. G. E. kiadóhivatalában is 
megtudhatják. 

Marharakodó állomás engedélyezése. A 
földroivelésügyi miniszter a m. kir. államvas-
utak kezelése alatt álló debreczen—derecske 
—nagy-létai h. é. vasút vonalán, Bihar vár-
megye területén fekvő Monostor-Pályi állo-
mást marharakodó állomásul engedélyezte. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

{Cruttmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

Budapest, 1897. október 2. 
Az időjárás a mult héthez viszonyítva lényeges 

változást tüntet fel. Az esőzések megszűntek és nyá-
riasan meleg hőmérséklet mellett az időjárás derült és 
száraz maradt. A kukoricza törése és a mezei munká-
latok igy szakadatlanul voltak folytathatók. A vízállás 
csak kevéssé változott. Külföldön az idő nagyobbára 
száraz volt, csupán Európa északi részeiben volt csa-
padék. 

A külföldi piaczokon az üzleti viszonyok kevéssé 
változtak. A fogyasztás továbbra is tartozkodó volt és 
igy a forgalom korlátolt, bár a kinálat is aránylag 
gyenge maradt. Az európai piaczokon az árak csak 
mérsékelt csökkenést tüntetnek fel, mig Amerikában, 
egyrészt nagyobb belföldi hozatalok, másrészt Argentí-
nából valamint Indiából érkezett kedvezőbb hirek gyor-
sabb áresésre adtak impulsust. A haussierek nagyobb 
mérvű lebonyolításokat eszközöltek és ez, bár futólago-
san némi javulás is következett be, az árfolyamok cn. 
3 cnyi csökkenését vonta maga után. Angliában prompt 
buza el van hanyagolva és -az árak 1—1 Va sh. olcsób-
bak, később azonban uszó áru iránt jobb érdeklődés 
dés mutatkozott és liszt is jobb keresletnek örven-
dett. A franczia piacaik szilárd irányzatot jelen-
tettek és bár utóbb némi viszzaesés következett be, az 
árak a mult héthez viszonyítva nem változtak. Német-
országban a fogyasztás csak mérsékelten vett részt az 
üzleten és minthogy a tulajdonosok engedményekre 
voltak hajlandók, az árak mérsékelt csökkenést tüntet-
nek fel, a többi piaczokon a" hangulat csendes és az 
árak nagyobbára változatlanok. 

Nálunk a forgalom e héten csupán 4 napra szo-
rítkozott ós ez idő alatt korlátolt maradt, mig az árak 
csupán búzában mutatnak csökkenést. Takarmányczik-
kek alig változtak. 

Az üzleti hét részleteiről következőket jelenthetjük : 
Buza lanyha irányzatban indult. A malmok rossz 

lisztkelendőségről panaszkodnak, és igy a vásárlásban 
tartózkodóak, minélfogva tulajdonosok is kénytelenek 
voltak árengedményeket tenni. A tetemesen ellanyhult 
határidőpiacz is hozzájárult az árak csökkenéséhez és 
az első napokban 25 krt tett ki az árveszteség. Kedve-
zőbb külföldi jegyzésekre, később azonban szilárdabb 
irányzat következett be és habár a forgalom azért nem 
is élénkült meg, az árveszteségből ca. 10 kr. be volt 
hozható. A hét végével a hangulat ismét csendesebbre 
fordult, az árak azonban nem változtak. A forgalom 4 
nap alatt összesen 4b,000 mm.-át tett ki, a hozatalok 
250,000 mm. rúgnak. Külföldi búzákból néhány ezer 
mm. kelt el. 

Rozs ugyancsak lanyha irányzata volt. A fogyasz-
tás mint egyedüli vevő tartózkodó maradt és igy árak 
fokozatosan ca. 15—20 krt vesztettek. A hét vége felé 
e czikkben is kedvezőbb lett a hangulat, a vételkedv 
valamivel javult és az eddigi árcsökkenés ismét pótol-
ható volt. Jegyzéseink a mult héthez viszonyítva válto-
zatlanok és minőség szerint Budapest távolságában át-
véve 8'25—8'30 frt és helyben 8'35 frton zárulnak. 

Árpa (takarmány és hántolási czélokra tovább 
is el van hanyagolva és csak nehezen értékesíthető. 
Gyengébb minőségekért alig érhető el 5'60 frtnál több, 
mig jó fajták 5'90 frtig jegyeznek helyben átvéve. Állo-
másokon átvéve végre az export részére jobb kereslet 
vólt észlelhető. A déli vasút menti áru megfelel, minő-
ségekben njár csak gyengén van kínálva és igy jobb 
felvidéki és tiszavidéki áru iránt is volt érdeklődés. A 
déli és buda-pécsi vasút menti áruért 8—9-25 frt kö-
zött, jó felvidéki áruért 6-50—7-50, jobb tiszavidéki 
minőségekért 6 6'75 frtot fizettek állomásokon átvéve. 

Zab elég jól van kínálva és a fogyasztásnál 
megfelelő vételkedvre talált. Az árak igy alig változtak 
és a forgalomban volt 4000 mm.-ért szin és tisztaság 
szerint 6.——6 35 frtot fizettek hélyben.' 

Tengeri cseh-, morvaországi és bécsi számlára 
nagyobb tételekken került élázállitásra és igy a forga-
lom élénken alakult. Egészséges áru a folyó határidő 
árán felül néhány krajczárral drágábban kelt el, mig 

tiszavidéki állómásokon 4.40—4.50 frtot fizettek. 
Olajmagvak: Kdposztarepczében e héten alig volt 

forgalom. Jegyzéseink 12.25—12.50 frt. Bánáti repeze 
12. 12.25 frton jegyez helyben. Szeptemberi káposzta-
repczét 12.90 és 12.60 frt között kötöttek és immár tel-
jesen la van bonyolítva. Gomborka kb. 10̂ 50—11.50 
frtot, vadrepcze kb. 5.50—6.— frtot, lenmag 10.75 frtot 
jegyez. 

Hüvelyesek : Bábban a hangulat továbbra csendes ; 
a kinálat uj áruban elég jó, vételkedv azonban ninas. 

Ab Baja-Zombor 7.65 frtot, törpe babért Félegyházán 
8.50 frtót, barna babot (dunamenti) 7.— frtot jegyzünk. 
Köles csendes 5.— frton jegyez helyben. 

Napi jelentés 1897. Október 5. 
Buza ma jól volt kínálva, a malmok valami-

vel jobb vételkedvet mutattak az irányzat ennélfogva 
szilárdabbá lett, elkelt kb. 15,000 mm. és az árak 5 
krral magasabbaknak mutatkoznak. 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 100 m m. 77 kg. á 12-35 frt 3 hóra 

77 „ „ 12-30 . 
300 „ 76 „ „ 12.021/2 „• 
100 , 76 . „ 12-02V2 . 

II., 75 „ „ 12-02Vafrt 
'75 , , 12-021/2 , 

500 „ 76 , 
100 „ 76 , » 1210 ' . vegyül 

75 , , 11-80 „ 3 hóra 
Pestvidéki : 75 „ „ 12-05 „ 

100 , 73 „ 
100 , 73 » » H'35 , 
300 „ 73 „ „-11-35 „ 
1Ó0 . 76 , , 12-221/a „ 
100 , 76 » . 12'221/a ,-
150 „ 76 „ „ 12-05 „ 
100 m m. 75 á » 11'05 ,. 
100 . 75 , „ 11-95 , 

Fehérmegyei: 150 „ 76 '„ „ 11-90 „ 
100 „ 75 „ „ 11-90 . 

75 „ „ 11.90 „ 
Ó-Becsei: 2000 \ 74 „ » lf75 „ 
Bánsági : 3850 „ 74 „ , 11-50 „ 
Somogyi: 200 „ •76 „ "'SÓ , 
Tolnai: - 200 „ 76 „ » 12-15 „ 3 hóra 
Felső-Tiszái : 100' „ 76 „ „ 12— „ 

100 „ 76 » 12-10 „ 
• 12-05 , 

. 76 „ 3 hóra 
700 , , 
250 „ 75 „ w 12'— „ 
100 „ 74 „ » 11-971/2 „ 

Készrozsban csekély forgalom mellett az árak 
változatlanok. 

Árpa kevés keresletnek örvend. 
Tengeri szilárdabb. 
Zab tartott. 
Határidők magasabb Newyork és az esős idő 

folytán szilárdak voltak. 
Következő kötések történtek. 

Őszi buza . . . 
Tavaszi buza . . 
Őszi rozs . . . 

Okt. tengeri . . . 
Uj tengeri . . . 
Őszi zab . . . 
Aug.-szept. répcze. 

Köttetett. 
12-16—12-22—-
11-67—11-78 -•— 

•50-60 

Szeszüzlet. 
Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben a hét 'elején az üzletmene 

valamivel lanyhább volt és a nagyobb kinálat folytán 
a szeszárak 25 krral olcsóbban zárulnak. Finomított 
szeszben több kötés 55'75 frt, élesztőszeszben 55150 
frton létesült azonnali és októberi szállításra., 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről ; kontingens 
nyersszesz felsőmagyarországi állomásokhoz szállítva 
17-50—17-75 frton lett kínálva, de üzlet nem létesült. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 18" r 
18-25 frt. 

Bécsi jegyzés 18*50—18-80 frt kontingens nyers-
szeszért. 

Prágai jegyzés 53'. 53-10 frt adózott - burgo-
nyaszeszért. 

Trieszti jegyzés 9-88—i'O— frt hektoliterenként 
90°/o magyar kiviteli szeszért. 

A kivitel e hét elején szünetelt. 
Vidéki szeszgyárak közül: Nagyvörad, M.-Vásár-

hely, Kenyérmező, Győr, Arad, Losoncz 25, a többiek 
13 krral. olcsóbban jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
55.50—55.57 frt, élesztőszesz 55-50—55"75 frt, nyers-
szesz adózva 54.50—54-75 frt, nyersszesz adózatlan 
13,50—13.75 frt, denaturált szesz 18-50—18.63 frt. 
Kontingens nyersszesz — .—. 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül 
budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés a 
lett.'' 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1897. október, hó 2-áról. Tekintve a 
mindenütt folyamatban levő szüretet — a vidék bősé-
gesen árasztja el,a vidéket közönséges fajta szőlővel 
olcsó áron, minek következtében a csemegeszőlő cse-
kélyebb kereslet mellett olcsóiban kelt el. 
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Egy nagyobb küldemény gondosan válogatott 
fajalma élénken keresve, következő árakon kelt el' 
kilogrammonkint: Téli arany Parmen és Batul 25 kr., 
Török Bálint 18 kr., Bőra'ma , 22, Canadai és piros 

>, Reinetté 10 krajpzár, Botzeni 16 kr. 
Finomabb fajkörték szintén keresettek és 18—20 

krajczárig találnak elhelyezést. Szilvában élénk volt a 
forgalom, tételeinket 8—10 krajczárért adtuk . el. Az 
utolsó szállítmány görögdinnye (Marsovszky-féle) szá-

. zanként 16 forintért cserélt gazdát. 
Tekintve, hogy ujabban, ismét 4 héten aluli, úgy-

szintén 2 hónapnál idősebb borjuk érkeztek czimünkre, 
melyek eladása a vásárcsarnoki szabályrendelet értel-
mében tilos, ez uton is : figyelmeztetjük beküldőinket 
ezen körülményre, nehogy ilyen borjuk beküldése. által 
korosodjanak.! 

Vadüzlet élénk, a meleg időjárás mellett azon-
ban ajánljuk a vadféléket feladás előtt jól kihűlni en-
gedni, különben a szállítás alatt elromlanak: Yajkészle-
tek lassan fogynak változatlan árak mellett. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1897, okt. 4-én, 

Hus. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 54—56. 
II. oszt. 50-52, III. oszt. 46—48, eleje I. oszt. 44—48, 
II. oszt. 42—46, III. oszt. 36-44, borjúhús hátulja I. 
oszt. 66—66, II. oszt. 60—60, eleje I. oszt. 62—64, II. 
oszt. 60—60, birkahús hátulja I. oszt. 42—44, II. oszt. 
40—40, eleje I. oszt. 38—40, II. oszt. 36—36, bárány 
kifejtve 1 db —.—••—, bőrben —•—•—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 57—57'5, vidéki , sza-
lonna nélkül elsőrendű 62—62, 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 51'5—5Í>'5, füstölt 58-5—60-5, ser-

; tészsir hordóval 60"—60, hordónélkül 58-0—58-0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 60—60, szalámi belföldi 150 
—170, külföldi -, malacz szopós élő 1 db , 
tisztított . 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1- 1'25 
csirke 0'60—1-30, kappan hizott 1'10—1'60, sovány 1-10 
—1-40, récze hizott 1-30—2-40, sovány 0-90—1-20, lud 
hizott 3-00—5 00, sovány 1'80—2 80, pulyka hizott 0'— 
—0'—, sovány 1-80—3'20. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 

, 1 kg. 0' 0-—, csirke 1 db 0-30—0'60, 1 kg. 
, kappan hizott 1 db b"60—1-30, 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"50— 
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—1-20, 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 , 
pisztráng —• •—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—0-09, 
lefölözött 0-05—0-07, tejszín 0-20—0-20, tejföl 0-28—0-35, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-90—1-10,1. rendű 0-78—0-85, II. r. 
.0-60—75-—, olvasztott ;0"—, Margarin I. 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—l'OC, groji sajt 0'68—0"72. 

ICO db. -

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 ápró 7—10, 
nagy 6—10, színes 8—13. . 

Tojás. Friss I.; o. (1440 db.) 1 láda frt. 30-50—34-0, 
" - t. (1440 db.)/ 23—26-50, meszes , orosz tojás 

-, 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 0'7—0'8, vöröshagyma 
100 köt. 4-50—10-—, 1 q 2-25—5-50, foghagyma 100 köt. 
12—20, 1 q 10-0—12-0, vörösrépa 100 (drb 0-30—0-80, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 2-0—5-0, kelkáposzta 100 db 
1-00—1-2, vörös káposzta 3-0—5'—, fejessáláta 0'50— 
1-20, kötött saláta ——0—, burgonya, rózsa 1 q 1-80 
2-20, sárga 170—3 20, 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, savanyitott 0-9—l'O, 
zöld paprika 0'25—0'4, tök főző 4'0—10, zöldbab 0 10— 
0-14, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. , fejtett 1 lit. 

, tengeri 100 cső 0-60—0-80 karfiol 100 dh 2-5—5, 
paradicsom 1 kg.' 0 02—0-05, spárga —•-—-•—, torma 
100 db 12—15. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 15—25, közönséges 
alma 5—10, fajkörte 12—20, közönséges körte 7—10, 

szin — , ;ŐSZÍ 20—60, dinnye görög nagy 100 drb 
15—20, kicsi 6—10, sárga faj 3- 10-0, 1 kg. közönsé-
ges —, szőlő 1 kg. 0.12—0.16, csemege 20—28, dió (faj 
papirhéju) 20—30, közönséges 18—20, mogyoró, 28—56, 

gesztenye magyar , olasz 12—18, narancs ír 
nai 100 drb —•—•—, pugliai 41—4-—, mandarin 0-
0-—, czitrom 1-50—2-50, füge, hordós 1 q —, k'wu-
rus 18- 20, datolya , Mazsolaszőlő 40—65, 
egres 1 lit. 0—0 kr, eper 1 kg —-0-—. 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
35—52, % Ü. rendű 18—30, csöves 30—35—, (szá-
rított) . köménymag , borsókamag 

. mák 1 q. frt 18—26, méz csurgatott 0"30-
0-32, sejtekben 1 kg. 0' 0'—, szappan szin 
közönséges —, fehérbor asztali palaczkban 1 lil 
0-40—0-60, vörös asztali palaczkban 0-55—0-85, házi 
pálinka palaczkban 0- O'OO, ásványvíz palaczkban 

Bndapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1897. okt. 5. A székesfőv. vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozaíott a szokott 
községekből 47 szekér réti széna, 36 szekér muhar, 
8 zsupszalma, — szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár — szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükkőny, köles slb.) 

zsák szecska. A forgalom lanyha. Árak q-knt a 
következők: réti széna 220—260 muhar uj 220—240, 
zsupszalma 140—160, alomszalma , egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-
szalma , tengeriszár -, luczerna — 

, sarjú ——: , szalmaszecska, , szé 
, uj , I zabosbükköny . Öss2 

kocsiszám 91, suly 84000 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. Október hó 5-é 

A székes/í várcsi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
ületitése. 

Felhajtatott: 343 drb belföldi, db galicziai, 
drb tiroli. 138 db növendék élő borjú, — db élő 

bárány; — drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, 44 drb bécsi, drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A vásár élénk lefolyású vólt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi - • 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 40—51 frtig, kivé-
telesen 54, frtig sulyia, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 21—24-— frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi , kiv. —, tiroli — frtig, gali-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány —••—••— frtig, bécsi 75—80 frtig súlyra. Élő 
bárány — • — f r t i g , kivételesen 0— írtig páronkint. 
Elő kecske —•— frtig páronkint. Hizlalt " " 

Budapesti juhvásár. 1897. október hó 4-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 2584, feljavított 
juh 325, kisorolt'kos —, kiverő juh 121, bárány , 
kecske 20, szerbiai 410, angol keresztezés 200, ro-
mániai — durvaszőrü 633 db. 

Birkavásár vontatott lefolyású volt. 
Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü 14—16-25 

frtig, kivételesen 21 frt páronkint, 19—21-50 frtig súlyra, 
feljavított juhok 10-0—11-5, kiv. 0 frtig páronkint, 
—-0, kiv. — frtig súlyra, kisorolt kosok •—, kiv. 
— frtig páronkint,. , kiv. — frtig súlyra, kiverő 
juhok 6-50—8, bárány , kecske 12—12-50, szerbiai 

durvaszőrü 11-0—1'5 frtig páronkint. 
Bécsi vágómarliavásár. 1897. okt. 4. A bécsi 

marha- és huspénztár jelentése. 
Összes felhajtás 4685 db. Ebből magyar 3128 db» 

galicziai 530 db, bukovinai 131, németországi 896 db, 
hizott 2297 db, legelő 858 db, fiatal 1550 db, ökör 
3104 db, bika 642 db, tehén 743 db, bivaly 196 db. 

A szombati vesztegvásárra 525 dbot hajtottak 
fel. A felhajtásban nem.volt nevezetesebb változás. 
Ugyanez mondható általán véve az árakról is, a for-
galom azonban valamivel élénkebb volt mint a mult 
vásáron, kivált gyengébb minőségű árukban, melyek 
az idegen vevők kereslete fogytán csekély áremelkedést 
is értek el. A vásárüzleteket kedvezőtlenül befolyásolta 
az a körülmény, hogy a prima árukbani való szükséglet 
nagy része a gyárakkal való direkt üzletkötések által 
fedeztetik. A vásáron minden eladátott. 

Árak: prima magyar 37—38'50 (—) frt, szekunda 
33—36 frt, tertia 30—32 frt. Galicziai prima 37. 39.— 
(41-—) frt, szekunda 33—36 frt, tertia 31—32 frt. Német 
prima 39—41-50 (—.—)', szekunda 36,-38, tertia'32—35 
frt. Konzervökrök . 20"—28'— é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 21—33-— (—) frt é. s., tehén 20—32 
frté.s., bivaly 16—21-— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o, levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitűntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
krt, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyeseladások : Magyar liizó ökrök. Eladók : 
Ár Ár 

Lederer és Kálmán, N.-Várad... 38V2 — 3bVa, — 
Löwinger Sal. Nyögér 31 — 27 — 
Moskoritz Ad., Nagyvárad 381/a 
Neumann' testvérek, Arad 38'' 
Schwartz M„ Mátészalka ___ 37 
Weisz M. & fia, Munkács 38 
Windisch József, Zákány 32 

- 34Vs 

Erdélyi hízó ökrök. Eladók : 
Br. Bors és tsa, M.-Vásárhely... 38 

Német hizó ökrök. Eladók : 
Blau testvérek, Temesvár 41 — 38 — 
Hacker Miksa, Sopron • 39 — 3.7 , — 
Józsefvárosi spirituszfinomitó-

gyár, Temesvár „} 41 — 38 — 
Schnabl H„ Ung-Brod ... 29 — 25 — 
Seidl & Bader, Pohrlitz 39 — 36 — , 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy \ 
az eddig minden hét .hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassék meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárolt 
megyék közül a következő vármegyék vannak tüdővész 
és száj- és körömfájás miatt zár alá helyezve, és csakis 
ezen vármegyékből nem hajthatók fel állatok a vásárra 
éspedig: 1. Tüdővész miatt a következő megyék: Árva, 
Liptó, Nógrád, Nyitra, Pozsony, Szepes és Trencsén, 
továbbá Pozsony sz. kir. városból. 2. Száj- és köröm-
fájás miatt a következő megyék: Alsó-Fehér, Arad, 
Békés, Hunyad, Nógrád, Torda-Aranyos, továbbá Arad, 
Debreczen, Kolozsvár és Szeged sz. kir. városok. 

Horvátországból száj- és körömfájás miatt Zágráb 
és ennek járásai. 

Az itt elő nem sorolt vármegyékből az ismeretes 
feltételek mellett állatok szabadon szállíthatók a veszteg 
vásárra. 

Bécsi sertésvásár. 1897. szept. 30-án. (Schleiffel" 
der és társai bizományi czég távirati jelentése, a ,Köz-
teleií" részére). 

Felhajtás: 4750 lengyel, 4185 bakonyi sertés. 
Az üzlet lanyha. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 50—51-50 kr, kivételesen 52 kr, közepes 
44—49'— kr, süldő 35—45 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1897. szept. 30-án. Fel-
hozatott: 2930 borjú, !1930 élő sertés, 788 ' kizsigerelt 
sertés, 648 kizsigerelt juh, 40 bárány. 

A borjuvásáron az irányzat és az árak a mult 
hetiekhez képest alig változtak. Sertések lanyhábban 
irányultak, egyéb áruk változatlanok. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 50 —54 
kr., prima 56—58 kr., primissima — kr., élő borjú 
32—40 kr., prima 42—46 kr., primissima 48—50 (—) 
kr., fiatal sertés 32—43' kr., kizsigerelt sertés nehéz 
54—57 kr., süldő 50—56 kr., kizsigerelt juh 24—36 kr., 
bárány páronkint 4—10 kr. 

Lanyha üzletmenet mellett az árak nevezetes 
>zást nem szenvedtek. 

Árak : export juh páronként 17- 19.50, raczka 
-í'—, selejtes juh 10--—-16-— frt. 

Szerkesztői üzenetek. 
B. S. urnák Pápa. A bagolypille kukaczának fei-

lődesére és irtására vonatkozó kérdezősködését a m. k 
rovartani állomáshoz tettők át; a nyerendő feleletet a 
,Köztelek" leveles szekrényében közülni fogjuk. Óhaj-
tandó volna, ha gazdatársaink sürgős esetekben egye-
nesen a rovartani állomáshoz fordulnának, miután 
szakszerű felvilágosítások végett mi is csak ide vagyunk 
utalva. Megjegyezzük egyébként, hogy a bagolypille 
hernyói elleni védekezésre vonatkozólag a „Köztelek" 
1896. évfolyamának 90. számában kimerítő közlemény ' 
jelent meg a Széli Lajos tiszttartó tollából. 

K. J. urnák Gibár. A gabonazsizsik (Calandra 
granaria) irtásáról a „Köztelek"-ben már számtalanszor 
volt szó s igy az erre vonatkozó, úgyszólván köz-
ismertté vált tanácsokat ismételten nem közölhetjük 
hanem utalunk a többek közt a „Köztelek" 1891 évi' 

!. számára, £ i 82. számra, 
amelyekben a zsizsik irtási módjaival foglalkozó közle-
ményeket méltóztatik találni. A mult évi 82. számban 
foglalt közlemény a chlórgázzal való irtásról ad számot. 

Br. A. Gy. urnák Temesremete. Küldött sürgö-
nyünkhöz kiegészítésül,, a m. kir. rovartani állomás 
megállapítása alapján a következőket közölhetjük: Az 
árpán talált rovar levéltetü, árpalevéltetü (Siphonophora 
cerealis Kaltenbach.) ; most őszszel még nem kártékony, 
mert csak az árpa sását támadja meg s azért az árpa 
jövőre még szép lehet Igaz, hogy a mostani fejlődést 
hátráltatja, de a beköszöntött eső véget vet a kárté-
telnek. Most tehát semmit sem lehet tenni ellene. 

Az Orsz. magy. grazd. egyesület tulajdona. 

Lapfelügyelő-bizottság: Gróf Dessewffy 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. 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet. 
B U D A P E S T E N , VIII., Jóxse f - kö i - u t 8 . 

ülnök: .a. gróf. Alelnök: CSÁVOSST JSélm. 
Igazgatósági tagok: 

ANDRÁSSY GÉZA gróf, BÜJANOT1CS SÁHD03, DESSEWFFV ARISTID, PŰSPÖKT EMU 
BUBINEK GYÜ1A, SZENTK1BÁ1YI KÁ1.MÁX. SZItASSY ZOLTÁN, SZÖNYI. ZSIG3IOM), 

IELÉKI SÁNDOR gríf. 
Vezérigazgató: szóira Zslgmoad, 

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

épü let és á t a l ány ( p a u s c h a l ) b iz tos i tásná l 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövetke-
zet pusztáá csak a dijakat 3zájhitja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden 
más illeték kizárásával. 

H A takarmányt és szalmáseleséget H 
tűzkár ellen a szövetkezet 

tetemesen olcsóbban 
biztosítja, mint a hazánkban mijköclö bármely más biztositő intézet. 

MF* Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta díjból 5% díjengedményben részesülnek. JpJ 

Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlat-
tal terményeiket biztosítják, I0°/o engedményben részesülnek. 

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

H i r d e t m é i i y . 
lyegkötelezettsége dijviss 

A kereskedelemügyi m. kir. Minister ilr, 6 Nagyméltóságának 1898. évi május hó 20-án 
! : • - . " : 1 1 i 1 1 I ' 1 1 li . , : ' .: . : , ,.. • . 
tet-e. folytán; értesítjük az'értokel̂ fétek̂ ty ho|y a dijvisztéritési igényeknek nem az arra kSzvet-

, engedmények, és ut 

gy;ztk-82. tételének-f) pontjí 
•ék-üijjégyék 93. té 

... ..... ti, bélyegjei látandók __ 
yégz.és hiánya vagy hiány.Q̂ ágai .esetében, avagy ha az engedményezi 

további eljárás" végeff áttótótnek?8 fel> • ' ^ r ' 8 , °ku atök, az illetékes pénzug; 
Budapest, 1898. szeptember hő, t ..,< 

A magy. kir. államvasutak igazgatósága, a magyar korona 
területén fekvő összesvasutak nevében. 

-i hatósághoz 

I i Rövid 
utmutatás 

a g a z d a s á g i 
könyvvite l i 

n y o m t a t v á n y o k -
hoz . Ara SO kr. 

Portómentesen 25 kr. Megrendelhető a 
„KÖZTELEK" kiadóhivatalánál. 

mmm m m « Rövid 
utmutatás 

a g a z d a s á g i 
könyvvite l i 

n y o m t a t v á n y o k -
hoz . Ara SO kr. 

Portómentesen 25 kr. Megrendelhető a 
„KÖZTELEK" kiadóhivatalánál. 

Albion Albion 
Rövid 
utmutatás 

a g a z d a s á g i 
könyvvite l i 

n y o m t a t v á n y o k -
hoz . Ara SO kr. 

Portómentesen 25 kr. Megrendelhető a 
„KÖZTELEK" kiadóhivatalánál. 

& m m 1 * » » 

Rövid 
utmutatás 

a g a z d a s á g i 
könyvvite l i 

n y o m t a t v á n y o k -
hoz . Ara SO kr. 

Portómentesen 25 kr. Megrendelhető a 
„KÖZTELEK" kiadóhivatalánál. 

3267 

Rövid 
utmutatás 

a g a z d a s á g i 
könyvvite l i 

n y o m t a t v á n y o k -
hoz . Ara SO kr. 

Portómentesen 25 kr. Megrendelhető a 
„KÖZTELEK" kiadóhivatalánál. 

d a r á S ó - g é p @ i 
a legjobbak. Kapható 

Gpaepel IfugÓBiál, 
Budapest, V., külső táczi-ut 46. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Rövid 
utmutatás 

a g a z d a s á g i 
könyvvite l i 

n y o m t a t v á n y o k -
hoz . Ara SO kr. 

Portómentesen 25 kr. Megrendelhető a 
„KÖZTELEK" kiadóhivatalánál. 

Out „Waldhof' in Stlibing an der Südbahn 
„a tejgazdaság feloszlatása folytán" 
a Mövétiözö iiiiportált''-püvogtíti-i szarvasmarhákat eladja: 

1 bikát . . . . . . ... ... 250 frtért 
• ' i teheaet'borjastól... ... .. ... ' 170: „ 

1 liasas tehenet . . • 170 „ 
< 2 üszőborjút.-a ___•___ ... 120 „ 

Miiid a 6' darab elsőrendű áru és fiatal állatok. . 4464 

Első Proszniczi Gazdasági Gép- és Gőzmotorgyár, 
WicMerle 

B U D A P E S T , &yár-uteza 50. 
: Teljes jótállás mellett ajánlja általánosan ismert, szabadalmazott 

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

Évi gyártás 1200 darabon felül. 
p f 1S93., 1894., 1895., 1896. 'évben 24 első díjjal kitüntetve. "TWB 

Szab. „Montania-Drill" .sorvetőm a következő előnyöket egyesíti 
magában: 

Mindennemű gabnanemet, m nden kívánt mennyiségben, egy és ugyanazon vető-
tengelylyel, a mag minden sérülése nélkül, kifogástalan pontossággal, egyen-
letesen vet. 

2. Indításnál rögtől vst; ve'e:'en helyet sohasem hagy. 
3. A „Montania-Drili" akár sik, akár hegyes vagy völgyes talajon, gyors vagy 

!l egyaránt pontosan vet. 
4. A vetendő mag mennyisége vetés közben is pontosan szabályozható. 
5. A magszekrány állítása felesieges, és kiürítése egy pillanat alatt eszközölhető. 
6. Egy 17 soros ,Bontania" 2 ló vagy ökörvonerőt igényel. 
A felsorolt előnyöknél fogva több mint 10.000 darab „Montania Drill" sójr-
vetőm jott hâ / l > i ' < i natkozat igazolja.. 
JĴ IT Nagy képes árlappal összes mezőgazdasági gépeimről kívánatra bérmentve 

szolgálhatok. "^SKl 

M e g j e l e n t 
a 

„Mvzíelek Zsebnaptár" 
„3Cö%telek évkönyv" 

1898-ik évre. 
Szerkesztik és kiadják: 

R U B I N E X G Y U L A és S Z I L A S S Y Z O L T Á N 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárjai. 

Az Évkönyv bővített tartalommal, a tavalyinál nagyobb ter-
jedelemben, körülbelül 3 2 , 0 0 0 g a z d a é s g a z d a -

t i sz t pontos c z í m é v e l jelent meg. 

M IrM Lnnvu elSfizetés' ára az M- G- E" ta9jai 
fi K&l KünyU é s a t Közteiefr> előfizetői részére 

2 frt 20 kr. 

A két könyv csak együttesen rendelhető meg, külön-külön 
nem kapható. 

Bolti ára 2 frt 50 kr. 

Megrendelhető a „Köztelek1' kiadóhivatalában, 
Budapest, IX., Ülló'i-ut 25. 
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KOSZEN 
összes gazdasági ipari és házi czélokr 

leg-Js 

ItAltYW KAROLY 

Tokodi, Dorogi és Ebszöny- annavölgyi szén, 
Osztraui gyári, dió-, koczka A és darabos, 
2-szer mosott ostraui Henrikaknai kovácsszén, porosz, szalonszén, 
coaks, szobafütésre és épületek szárítására, 

összes gazdasági ipari és házi czélokra 
lsg-lsi-fc'ü.n.ő'bTs ssainőséc^'beri leg-j i itán.yo3a"b"ba.ri . I s a p l i a t ó 

kőszén-nagykereskedőné l , 

Budapest, Váczi-körut 80. sz. 
A. cs. és k i r . szab. Hitel intézet kőszén -osztá lyának vezérképviselete. 

üj , javított répakiemelő aczélból 
ára darabonként 80 kr. (ab Wien.) 

Nagyobb megrendelésnél megfelelő árengedmény. 
Ezen uj répakiemelő előnyei abban állanak, hogy annak 
lábnyomói a nyak alapján és a váll alsó részén, a melyből 

a. nyúlványok kiindulnak, a répavágóval egybe-
kötve, illetőleg egy darabból kovácsolva vannak és 

igy a lábnyomók letörése ki van zárva. 

Uj répakés hengeraczélből 
reá forasztott fafogó- ^ 
val, nagyon tartós és / 55SI1 
kézhez álló, egész -
hossza 42 cm., a penge 
hosszúsága 26 cm., szélessége 55—60 mm., ára darabon-

ként 45 kr., tuczatonként 4 frt 80 kr. (ab Wien.) 
Szétküldés röv idség kedvéér t u t á n v é t mellett. 

Megrendelést idejekorán kérek. 4330 

B Á L I N T H SÁNDOR, fioil, 313. 
Sürgöny-czim: „Bálinth íi ti. Wlei 

HIRDETÉSEK 
felvétetnek a kiadóhivatalban 

BUDAPEST, 
fTllől-ut 25-diK 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. 

G u l y a b e l i s 
Számos | Harmadfűj Tavalyi ] Idei 

d a 

Tel ién 69 8 20 

Birka: 
Öreg Kevert Tokju Bárány 

d a r a b 

K o s 53 21 16 22 

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 felvilágosítást nyújt 
P o k a L a j o s , tiszttartó. 

Ujszász, (Pestmegye) 1897. szept. 13. 

Üzletvezető kerestetik 
mielőbbi belépésre a 

„Kassai tejcsarnok szövetkezethez" 
Megkívántatik 1500 frt óvadék, a tejkezelés, feldolgozás, zsírtartalom szerint 

vizsgálat és értékesítés miadea,módjában való. Qttbftnosság,. erfis üzleti szellem, a 
számvitel és könyvvitelben váló teljes jártasság. Javadalmazás: 1000 frt készpénz, 
szabad lakás, fűtés, világítás, a tej tiszta értékesítéséből bizonyos perczént. Bfóö-

11 yitvány-niásolatokkal felszerelt folyamodványok; 

b á r ó Schel l G y u l a czimére Nagy-Idára 
(Kassa mellett) intézendők. 4467 

Az Orsz. Magy. Gazd. Egyesület által 
l O O O f r t p á l y a d í j j a l j u t a l m a z o t t 

— é s még ez év folyamán kiadandó \ — 

gazdaság*! könyvviteltan 
a l a p j á n ö s s z e á l l i t o t - b 

g a z d a s á g i ~ ~ ~ ~ 

úgy mint: 
nyomtatv. sz. 
1. Előjegyzési könyv 
2. Napszámbér éjszak 
4. Szeg6dmény-t4bíázVat, 
5. Szemesgabona kimuti 
6. Csépletlen gabona , 
8*. TefeladfcTjÍCTzé? 
9. Pénztári napló, 

10. Pénztári főkönyv, be 

liiá 
elések̂ jegyzéke, 

24. Tüzelő anyag 
K l̂atftSmény 
27. Póttakarmány 
29.' Prőbacséplési Cséplés! jegyzék 

í és aratási jegyz 
jegyzék (csikó és 

34. Darálás! jegyzék 
85. Fejés! napló 
87'. Trárofclsi118'®1'5 
88. Csépiési jegyzék 

melyekből állandó raktárt tartunk. — 

ÖsszeáUitótt:i 

S u s c h k a H i k á i r d | 
a magyaróvári gasd. akadémia gazd. intézője. 

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

Árjegyzékkel és felvilágosítással készséggel szolgálunk. 

M e g r e n d e l é s e k 

a „KÖZTELEE" UadóbivataláJioz 
IX., Üllői-út 25. sz. küldendők. 

f W ¥ l W f 7 7 ¥ T ? T " i ¥ ¥ ¥ ¥ f ¥ l : ¥ l > i 
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I . J K ü r d e t m é n y 
az alább megnevezett állomásokon elhelyezett cs. és kir, közös hadseregbeli és a m. kir. 

honvédségi csapatok élelmi szükségleteinek bérlet ntján való közös biztosítása iránt. 

L E G Y A L Á S 

. á l l o m á s 

számára 

s k. .csapatolí, ,intéz,etek, elszigeteltek e m. kir. honvédcsapatok számára. 

közös hadsereg 

1közös hadsereg 

közös hadsereg 

A fegyvergyakorlatokra bevonuló szabadságolt, tartalékos, póttartalékos és 'honvédlegénység szükségletét a slzállitó szintén köteles az elfogadott szállítási árakér 
kiszolgáltatni. , 

A bérletnyertesek kötelesek az átvonuló (jsapatok szükségletét a feltételi "fjizet A—c határozmánya érteimébén kiszolgáltatni. 

Különös feltételek:. 
A os. é s k i r . k ö z ö s h a d s e r e g r é s z é r e . 

1. A vállalkozók kötelesek az esetleg engedélyezett aabpótlékokat a szerződés-
szerű árban szállítani. 

• Hasonló kötelezettség terheli azon állomások bérletnyerteseit, melyeken a 
szerződés tartama alatt, osztály- vagy ezredösszpontositás, vagy lovassági' dandár-
gyakorlatok, vagy vegyes fegyvergyakorlatok, dandár dandár ellen vagy gyakorlatok, 

a hadosztályban tőrténnek, a bérlők kötelesek at ez által felmerülő szükségtöbblete 
mindenkor a tényleges szerződési árban kiszolgáltatni. 

2. A kenyér és zab rendesen 5—5 naponkint kézvényeltetik. 
3. Az egri állomáson a kenyérszállitás ' bérletnyertesének kívánsága folytán 

teljesen berendezett katonai kincstári sütődéi és raktárhelyiségek 25 frtnyi havi bér 
fizetése ellenében rendelkezésre bocsájthatók. 
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A m. kin. honvédcsapatok részére. 
1. A szállító a termény-czikkeket rendszerint a következő-időszakokban köteles 

kiszolgáltatni; a kenyér és* zab, minden hő 1-étől kezdődőleg előlegesen 5 napra 
illetőleg a hó 26-tól végéig terjedő időre; a zab különben'ha egyes állomásokon a 
helyi viszonyok, valamint, a honvédcsapatok érdekei megengedik, 5 nap helyett 10 
esetleg 15 napra is kiszolgáltatható, de ezáltal a kincstárra semminemű kiadási több-
let nem háromolhat. A tiszti tulajdon lovak számára illetékes lótáp félhavonkint, 
vagy az egész hóra is, előre felvehető. 

2. A vállalkozók kötelesek az esetleg engedélyezett pótlékokat a szerződésszerű 
árban szállítani. 

Hasonló kötelezettség terheli azon állomások bérletnyerteseit, melyeken a szer-
ződés tartama alatt, osztály- vagy ezredösszpontositás, vagy lovassági dandárgyakor-
latok vagy vegyes fegyvergyakorlatok, dandár dandár ellen vagy gyakorlatok a had-
osztályban történnek, a bérlők kötelesek az ez által felmerülő szükséglettőbbletet 
mindenkor a tényleges szerződési árban kiszolgáltatni.-

3. Azon vállalkozó, ki valamely közös . állomás szükségleteinek szállítására 
vállalkozik, ajánlatával még akkor is, ha. abban határozottan nem volna kitéve, hogy 

a közös hadsereg és a honvédség, hanem röviden esak az, hogy N. állomás szükség-
leteinek szállítására vállalkozik, tekintet nélkül arra, hogy ajánlata a közös hadsereg 
részéről elfogadtatott vagy visszautasittatott, a honvédség irányában mindaddig köte-
lezettségben marad, mig a honvéd hatóság elfogadó vagy elutasító értesítését kezei-
hez nem kapta. 

4. A honvédkerületi parancsnokság részéről a kerület területén lévő minden 
gazdasági egyesületnek, szab. kir. és rendezett tanácsú városnak, négyközségek elöl-
járóságának, valamint a kereskedelmi és iparkamarának a szállítási feltételek füze-
tének egy példánya azon czélból küldetett meg, hogy a netán vállalkozó termelőknek, 
az azokban foglalt határozványok tudomásvételére alkalom nyújtassák. 

5. Minthogy az egri állomáson elhelyezett honvédség kenyérszükséglete az 
egri várlaktanyába kincstár költségén fog elfuvaroztatni, ennélfogva ajánlattevőknek 
ajánlatukban aziránt is kell határozottan nyilatkozniok, hogy a kenyeret az ajánlati 
árért a laktanyába elfuvarozzák-e vagy nem, mert különben feltételeztetik, hogy az 
elfuvarozási költség az ajánlati árban már benfoglaltatik. 

Általános határozványok a cs. és kir. közös hadsereg és a m. kir. honvédség részére. 
1. A cs. és kir. közös hadsereg és a m. kir. honvédcsapatok fentkimutatott 

élelemszükségleteinek közös biztosítása végett a táblázatban megjelölt napokon, ki-
zárólagosai! Írásbeli ajánlatok utján, nyilvános tárgyalás fog tartatni. — 
A tárgyalás helye, a szállítási időszak, melyre az biztosíttatni fog, az állomás, vala-
mint a szükséglet mennyisége a táblázatban van előtüntetve. 

2. Minden ajánlattevő, — a szerződési kötelezettségben már álló és teljesen 
jóhitelünek bizonyult, vagy a tárgyaló-bizottság előtt vlllalatképesnek és megbízható-
nak ismert vállalkozók kivételével, — üzleti képességét és erre vagyonának elégséges 
voltát, — a kereskedelmi és iparkamara által, ha pedig a. kereskedelmi lajstromba 
bejegyzett czégje nem volna, az illetékes gazdasági egylet által kiállított bizonyit-
ványnyal tartozik igazolni. 

Bizonyítványok, melyek a tárgyalás napjától számított két' hónál korábbi 
kelettel bírnak, tekintetbe nem vétetnek. 

Az ezen bizonyítványokban igazolandó vállalat-képesség iránya és terjedelme 
a fentebbi táblázatban van megjelölve. 

3. Az alábbi mintának teljesen megfelelőleg szerkesztett és 50 kros bélyeggel 
ellátott ajánlatoknak, — lepecsételt boríték alatt, az előirt bánatpénzek külön borí-
tékba helyezve, az illető állomás szükségletének tárgyalására kitűzött napon legkésőbb 
délelőtti 9 óráig, — kell a tárgyaló bizottsághoz beérkezniök, későbben érkező 
vagry távirati utontett ajánlatok nem vétetnek tekintetbe. — Oly állomásokra szóló 
ajánlatok, hol a biztosítás a közös hedsere'g és a m. kir. honvédség csapatai részére 
együttesen történik, a vállalkozók részéről két példányban küldendők be, melyek közül 
a bélyeg nélkül készített példány mint a bélyeggel ellátottnak másolata szolgáland és 
másolatul kell, hogy jelölve legyen. 

4. Ha valamely ajánlatban a számbkkal és szóval kitett ár között eltérés 
mutatkoznék, akkor a betűvel irt ár fog helyesnek tekingetni. Rövidebb mint 14 napi 
kötelezettséj) nem jön tekintetbe. A kötelezettségben maradás hatálya a biztosítási 
tárgyalást követő naptól fogva számíttatik. 

5. A beszállításoknak a fentebbi táblázatban felsorolt állomásokon kell történni. 
6. Az élelemszükségleteknek az állomáshoz tartozó helységekbe való elfúvaro-

Zására nézve, a cs. és kir. közös hadseregbeli csapatok .szükséglete iránt előkészített 
feltételi füzet XVII. pontja értelmében, a honvédcsapatok szükségletének a laktanyákba 
való elfuvarozására nézve pedig az utóbbiak számára előkészített feltételi füzet X. 
pontja szerint külön ajánlat teendő, mert különben feltételeztetik, hogy az elfuva-
rozás a követelt szállítási árban már benfoglaltatik. 

Ha az elfuvarozásra többen egyenlő árak mellett ajánlkoznának, akkor a bér-
letnyertes részesül előnyben. 

7. Az ajánlkozók a hadsereg-, illetőleg honvéd-igazgatásnák ajánlatuk elfoga-
dása iránti nyilatkozata tekintetében lemondanak az 1875. évi, XXXYII. törvényczikk 
314. és 315. §§-aiban valamely ajánlat elfogadása iránti nyilatkozatra. nézve megál-
lapított határidőnek betartásáról. 

8. Ajánlatok a kenyérre nézte 840 grammos adagok szerint teehdőkj a kiszolta-
tándó kenyér azonban 1400 grammos adagokban sütendő kii 

9. Összetes ajánlatok kenyér és zabra csak oly állomásokon fogadtatnak el, a 
hbl nem több mint 10 lóra való napi zabszükséglet van. 

Ezen megengedhető összetes ajánlatok is csupán egyes állomások és kerüle-
tükhöz tartozó helységekre nézve tehetők meg s csak is akkor vétetnek tekintetbe, 
ha összetességükben kedvezőbbek az egyes ajánlatoknál. 

Oly összetes ajánlatok, melyek több állomásra vonatkoznak, feltétlenül, még pedig 
már a biztosító bizottság által fognak visszautasittatni. 

10. Bérletnyertes köteles sütőlisztben és zabban 30 napi tartalékkészletet fen-

11. Községek a bánatpénz letételétől mentesek, de ajánlataikért s az ezek-
ben elvállalt kötelezettségekért ugy mint más vállalkozók szavatolni tartoznak. 

Termelőknek a bánatpénz vagy óvadék letételétől való mentesség csakis azon 
zabra nézve adható meg, melyet ők maguk termelnek,, de írásbeli nyilatkozatot kell 
adniok, hogy ők az elvállalt kötelezettségek teljesítésére nézve összes vagyonukka1 

szavatolnak és az öntermelést hivatalos bizonylattal igazolniok kell. A kenyérszállító 
az óvadék letéteményezése alól felmentve nem lesz. 

12. A közös biztositások eredményéről az ajánlattevők, ajánlatuknak a cs. és 
kir. közös hadseregre vonatkozó részére nézve a hadsereg igazgatása ellenben a m. 
kir. honvédségre vonatkozó részére nézve a m. kir. honvédkerületi parancsnokság 
által értesíttetnek. 

Határozottan, megjegyeztetik: 
A honvédkerületi parancsnokságnak jogában áll a hadsereg igazgatása által 

elfogadott — utólagosan íejebbitett — árakat, a honvédségre nézve is elfogadni; 
hasonló joga van a hadsereg igazgatásának, a honvédkerületi parancsnokság által 
elfogadott — utólagosan Íejebbitett árakra nézve is. 

13. A részletesebb feltételek a cs. és kir. közös hadseregbeli csapatok szük-
ségletére nézve Kassán 1897. évi szept. hó 30-án és a m. kir. honvédcsapatok 
szükségletére nézve Kassán 1897. évi szept. hó 20-án két-két összhangzó példányban, 
külön előkészített, a szállítási feltételeket tartalmazó füzetben foglaltatnak, mely 
füzet a cs. és kir. katonai élelmezési raktárnál Kassán és Nyíregyházán, a honvéd-
ségre vonatkozólag pedig Kassán, Miskolczon, Ŝ atmárt, Beszterczebányán, Iglón, 
Eperjesen, Egerben, Ungváron, M.-Szigeten, Munkácson és" Nyíregyházán, az illető 
honvédállomás parancsnokságoknál naponta délelőtti 8 órától 12-ig betekinthető. 
Ezen szállítási feltételek füzetében foglalt feltételeknek betartására minden ajánlattevő, 
ajánlatának benyújtása következtében már kötelezve leend* Az előirt bérletfeltételi 
füzetet bárki a cs. és kir. élelmezési raktárnál Kassán vagy Nyíregyházán 3 3 kr. 
megtérítése mellett megrendelheti, a honvédségi szállítási feltételi füzet azonban a 
honvédkerületi-, gyalogezred-, továbbá zászlóalj- és huszárezred-parancsnokságoknál 
8 krért megkapható. 

Kelt Kassán, 1897. szeptember hó 30-án-. 

A k ö z ö s b i z tos i tó b i zo t t s ág tó l . 

Ajánlati minta. 
Én (5Ö,kíos bélyeg) alulift az 1897. évi szept. hó 30-án 4050. alatt szám kelt hirdetmény alapján kötelezem magamat, hogy az N állomásra 

nézve az ahhoz tartozó helységekkel • . 
a kenyérnek 840 grammos adagját . . . . kr., szóval . . . . . 1898. évi január hó ,1-étől 1898. évi oktober 31-ig. 
a zabnak 4200 grammos adagját . , . . . ' „ „ , 

1898. évi január hó 1-től 1898. évi október hó végéig terjedő időtartamra szállítom, továbbá az átvonuló élelmezést is a cs. és kir. közös hadseregbeli és honvédségi 
csapatok részére a feltételi füzet . . . . pontja értelmében kiszolgálom és ezen ajánlatért a mellékelt (vagy az idecsalt elismervény szerint a . . . . pénztárnál letete-
ményezett, semmi más kötelezettségért nem szavatoló) nevezetesen összesen . . . . forint bánatpénzzel kezeskedem. 

Továbbá kötelezem magamat azon esetben, ha a szállítást elnyerem, hogy. legkésőbb 14 nappal az ez iránti hivatalos értesítés után bánatpénzemet a 
10 százaléknyi óvadék erejéig kiegészitendem s ha ezt elmulasztanám, a hadsereg, illetőleg a honvédigazgatást feljogosítom arra, hogy ezen kiegészítést a kijáró száUitási 
keresetemből való levonás utján eszközöltesse. 

Égyébiránt a hirdetményben közzétett feltételeken kívül a tárgyalásra előkészített feltételi füzetekben foglaltaknak is alavetem magamat. 
Az N. . . . nek N-ben kelt ide mellékelt értesítése szerint a megbizhatóságomról és a vállalatképességemről szóló bizonyítvány közvetlenül az 

" . . . nek fog átküldetni. 
Kelt N ben, 189 'hó-, . -én. N. N. (vezeték-ég keresztnév, lakhely, megye.) 
Az ajánlat lepecsételendő és borítékára Írandó : 
„Ajánlat az 1897. szeptember 30-án hirdetett és 1897. évi október hó 14-én (vagy 20-án) tartandó tárgyaláshoz."... , . . 
A letéteményézett bánatpénz jaz ajánlatban részletezendő. 



í 394 KÖZTÉLEK, 1897. OKTÓBER HO 6. 80. SZÁM. 7-ik ÉVFOLYAM. 

^ ^ I I . H I R B E T M É M Y . 
Az általános és továbbá kiválóiag a cs. és kir . közös hadsereg részére meghatározott feltételek fentartása mellett, 
melyek a Kassán 1897. évi szeptember 30-ik napján kelt 4050[I. számú 1-ső hirdetményiben felhozattak, a fo ly-

tatólagos bérleti tárgyalás az alanti táblázatban meghatározott napon fog megtartatni. 

A. t á r g y a l á s t a r t a t ik . 

napon 

mely állomásop a jelenleg ahhoz mely' 
mely állomás 

a jelenleg ahhoz mely' 

és 
mely állomás 

tartozó csapat 

hivatalban helyiségeikkel számára 

mely időtartamra 

i következő katonai 
élelem szükségle-

tekre nézve z oldalvást ki-
mtatott élelmi 

szükséglete kö-
rülbelül áll 

A helyőrségi cs. és kir. csapatok, intézetek és elszigeteltek számára. 

Megjegyzés 

Kassán a cs. és 
kir. élelmezési 
raktárnál dél-
lőtt 9 órakor 

Gyöngyös 

»8. 
október 

31-ig 

Bánatpénz fejé-
ben a szállításra 
ajánlott me ' 
ség - az . 
lati árhozképest 
számítandó -
értékének 5°/o-
letéteménye-

zendő 

A részletes feltételek naponta reggel 9 órától déli 12 óráig a kassai cs. és kir . katonai élelmezési raktár -
ban betekinthetők, hol is az ezen tárgyalásra előkészített hason tartalmú és Kassán, 1S97. évi szeptember hő 30-án 
kelt két darab feltételi füzet letéve van és 32 kr . lefizetése ellenében kapható. 

K e l t K A S S Á N , 189?. évi szeptember hó 30-án. ^ c § ^ § | e | m e z é S Í r a k t á r t ó l . 

ts- BIKINIT s 
n a g y b a n é s k i c s i n y b e n . 

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 távolsága 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 8 frt. 
A' megrendeléssel egyidejűleg a kainit árát egyesületünk pénz-
tárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény 

átvételénél fizetendők. 

5 0 0 darab I, 2, 3 éves tarka, nyugati fa j ta | 

gulyabeli tinó, 
í Steinfeld Mihály örököseinek macsi uradalmában, — 
| birtokos elhalálozása folytán — 

eladóvá tétetett, j 
Részletesebb felvilágosítással szolgál 

H l K ö v e n d y D o m o k o s , főtiszt, [ 
Hlacs , p e r D e b r e c z e n . 

B H 

II, 97. szám. Magy . Isii. á l lamvasutak. 

Pályázati hirdetmény. 
A magy. kir. államvasutak Dálja állomásán megüresedő pályaudvari vendéglő-bérletére 

19-én veszi *e?de«t és tart ezen időponttői sí Ámított három 
•t, vagyis 1801 évi február bő 19-ig. . . . 
Az 50 kros bélyeggel és „Ajánlat a m. kir. államvasutak Dálja állosiásán (az állomás pon-

megnevezendő) levő vendéglő üzletére felirattal ellátott, lepecsételt boritikba zárt, nem-
ien kellő okmányaikkal felszerelt ajánlat 1897-ik évi október bő 16-án déli 12 őrálg az alulirt 

an a Szegedi üzletvezetőség gyüjtőpénztáránál 1897. < 
™éé?tél?papiíokna6buda/esü̂ váĝ Wcsl tőzsdén'legní 
Sket meg nem haladó napiárfolyam csak 90°ft> szerinti 

te'eltM^térő, 
k táviratilag té 

negtőténte . 

ithetők!mn 

(61606. számhoz 

HMDtréS. 
A honvédmenház részére 1898. évi január hó 

1-től deczember hó végéig szükséges étkezési és anyag-
járandósági czikkek szállítására pályázat hirdettetik. 

A szállításra yon átkozó részletes feltételek a honvéd-
menház parancsnokságnál betekinthetők; az 50 kros 
bélyeggel ellátott magyar nyelven szerkesztett írásbeli 
ajánlatok a szállítani szándékolt czikkek után esedékes 
5%-al felérő bánatpénz csatolása mellett 1897. évi 
október hő 15-én déli 12 óráig a honvédelmi 
ministerium segédhivatalai Főigazgatójához 
benyújtandók. 

Budapesten, 1897. szeptember hó. 4476 
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K I S H IRDETÉSEK . % siadrirodalam torménjei. 

Csat* o l y l<-vch l » - e v A t o o h m k , m ^Tyeh Ice l v B » ü k g é g e S l e e g e t ™ s y l e r e l e z ő l a p o t k O l d e n l T 

nemé»álla1Űnk.nl Az^ántotol 
megfelelő levélbélyeggel 
saját költség-én nem továbbitji 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 

Egry 
nagyoM) kiterjedésű bélterje-
segédtiszti állás mieldbl 

Belterjes 
gazdaságba képzett, nős maj< 
gazda, nagyobb fizetéssel kert 
tetik. Czim a kiadóhivatalba 

Kertész 
féle disz- és konyhákéi 
sére alkalmazást nyerhe 
erényebb igényű, .esetle. 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Segédtiszti 

vagy ispání állást azonnali be 
lépésre keres,földmives-iskolá 
kötefezettsé éí®26"' katona 

nőtlen egyén, ki a gazdaság 
terén több évi gyakorlattal bir. 

. Czim a kiadóhivatalbáű. 4470 

Gazdasási 
ménynyel végzőit gazda 
12 évig nagyobb urada 

Kezeidtiszt alkalmaz-
t. Czime a kiadóhiva-

mezőgazdaság 
úgy állatneveié 
lalásban és 
czukorrépa és i '̂ gazdaságban, 

den .tekintetben a legmegbiz-
nyai, s 'refM'enoziái 'igazolnak; 
das alföldi ̂ gazdaságot önállóan 

Kertész, 
íártas a Tirágj'konyhakerti ni 

zőgazdaságban, L 
gazdasági gépekhez é: 
gyártáshoz is., Czim a 

Gazdatiszt, 

minden ágában sze 

beíép'és 

Adai 
iskoWUelese 

Erélyes, 
egbizható, nőtlen férfl, föld-

gyako'rlatta, bármikori belépés-

"kéMrl: 

jártas,virágházi növénytenyész-
<-»st, rózsafa, faiskola, konyha-

irt, a franczia gyümölcsfa 
-*"-*-» a kkorái hajtatást, a 

ÁLLATOK, 
Eladó polantl china maiacz. 

iroda, Bpest, Andrássy-ut 4. s: 

áprilisi, 5 drb 
tö.zs''F,-iffyó' 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

mepetelre ajánlanalc 

KLEIN ÉS SPITZER 
Kis-Czelli testeit. 
likorra is elfogadtatna"!11' 

E l ad<T^~ 

„. Jz'Vdar»bMl 'áU^iSgylr 
fajú, jó húsban levő, de tenyész-

A boldog-asszonyi 

Bővebb felvilágosítást 
•dalmi tiszttartóság E 
zonyban, Mosomneg 

Kerestetik 
^ ,Jiágóképes,ij 

Fehér komondort, 
nagy tiszta fajt és 

tacskót (daxli), 
mind a két fajból egy 

.párt, keres 

Baross Károly. 
Ajánlatokat a kiadóhiva-

talba kér. 

Magyar kir. államvasui 
188472/97. 

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

tényleg összegyűlő és eladásra* 
kerülő egész mennyiséget az 
mellet f|tlaj4nlott egységárak 
h dók ^ ^0lyamán összegyűlő 
hó végéig összesyülendőkp|dig 

josáttatni. 
A hordók eladása kőtelezett-

• állapotára tör-ség n, 
•t is hatái 

-Jgy M ajánlatba 

fiely MlapoSSlev5artVai ért értetnek, a melyeknek 
• 

VEGYESEK, 
Vetésre 

llkalmas 4-500 .mm. ő-buzá 
ran-- eladó. Hornyánszky P, 
legyköz-Pályi u. p. Nagyvára 

dása iránt-122291/96. sz. a. fen-
álló általános feltételeket köte-
krajezárjával a nyomtetváhytá'-
tól megszerezhetők és melyek 
15 kros magy. kir. bélyegjegy-
gyel és az ajánlattevő aláirásá-

ÍOO Hl III. 

ISirtokbérlct 

A 

mesterséges 
borok 

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

Törvény. 
Magyarázó jegyzetek-

kel ellátta: 
Dr. Lónyay Ferencz. 

A r a S O k r . 

lz ajánlatok̂  kizárólag e 

-an ingyen kapható űrlapon 
mellett áliitandók ki. 
.z ajánlatban az ajánlati 
okkal fa betűvel, végre 

MU2 óráig a 

Bánatflénztépen â aiánlott 
egységár szerint kiszámított ér-

12 óráig a főp uztáST'k.fsz1-
pénzben, vagy állami letétekre 
alkahnas órtékpapirokbah le-

len bánatpér 
m ' S T t ? 

Egyébként a magy. kir. 
lllamvasutak igazgatósága fen-
ntartja magának a jogot, hogy 
iz ajánlatok között tekintetnél-
sül az ajánlott árakra szabadon 
választhasson, továbbá hogy a 
nennyiben ennek" ellenőrzője 
'̂ ajánlaton jki nem köttetett 
nennyis Sget engedhe 

êlérésére más intézkedj 
idapest, 1896. évi szep-
íg-a-asg-atósAg-. 

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

kérek. 

Ajánlok 
öszi v e t é s r e 
szöszös bükkönyt 

(Vicia vilíosa), 4162' 
téli bükkönyt, 
őszi borsót, 
Szent János rozsot, 
biborherét stbt. 
mindent a legjobb minő-

ségben. 

Minden fajta 

sához szép és olcsó: fertyő, 
erdei fenyő, fekete fenyő, szo-
morú fenyő, Douglas fenyő, 
égerfa, Jávor, bükk, fehér 
juhar, sznfa, nyírfa, tölgy-, 
akáczfa es bodzafa csemeté-

ket ajánl 
Gutsverwaltung Borowna, 

posta Bochnia, Galiczia. Ár-
jegyzék kívánatra ingyen. Le-

velezés német nyelven. 

Magy. kir. államvasutak. 

P á í y á z a t V ' 
h i r d e t m é n y . 

s pályázati fo' 
Sgekről és rnérc 

osztályunknál, tc 
megtekinthetők v 

tízabadalmazott 
tiz évig is e l ta r tó 

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

portiókötelek 
6 m/m vastag, 200 c/m. 
hosszú, egy posta csomag 
100 drb 1 írt 60 kr. 1000 
darab 15 forintért szállít 
utánvét mellett; úgyszin-
tén más gazdasági kötélne-
müeket ajánl legjutányo-
sabb árakon 

Bellán Mátyás, 
Bács-Cséb. 3033 

V 
ö csász. és kir. Fensége 
József főhei'czeíj és 
O királyi Fensége Fülöp 

Szász-Coüurg-
Gothai berezeg udv 

szállítója 

Dr. Lendl Adolf, 
praeparatoriuma 

tanszerkészitő-
Intézete 

b u d & p e s t , 
II. Donáti-u. 7. 

Legmagasabb és magas elis-
merések ; aranyérmek, dísz-
oklevél stb. stb. miniszteri 

ajánlások. 2036 
A.lHjlLl(02!ÍU 

emlősök és madarak 
természethü,művészi éstar-
tós k i t ö m é s é r e . 

Jutányos árak. 
Az állatok friss állapotban 
előleges preaparatio nélkül 

küldendők be. 

Gyökeres szőlöojtványok 

tt ^ szokványminőségnek 

BZÓIÓ 1894. íri III. töryénjezitt, 
i végrehajtására vonatkozó 
miniszteri rendelet, 

Törleszt, kölcsön 
földbirtokokra. 

VLtgmagatabb leöl' , 
•••tön m valódi becs- 1 

Ingatlan-és Jeizálog-
Forgalmi-Intézet, 
udapeat, Váczl-kHrut 39. 

Legnagyobb Ingatlan- té 
Jebalog-jrorgalmi'Intézet a 

fcotóT'"™' 'av"fm' 
Mntdyrsrbb fMbirUil/v'LÍ 



Kovácsolt csövek, 

1396 _ . . . , KÖZTELEK, 1897. 

Bérszántás gőzekével, j 
A legújabb eredeti Fowler-féle Comjiound gőzeliékkel talajmive- I 

lésre vállalkozik 3171 I 

W O L F F ERNŐ gözszántási vállalkozó, 
33-udapest, K e l e n f ö l d , F o w l e r - t e l e p . 

Hirdetmény. 
A szajáni uradalom Irma majorjában 1 

3 igázásra vagy hizlalásra egyaránt alkalmas 4—ő I 
éves magyar tinók, továbbá tenyésztésre al- 1 
kalmas magyar bikák és végre könnyű hámos 1 
lovak kerülnek eladás alá. 1 

Megkeresések Bartholomeidesz János ura- | 
dalmi intézőhöz Paszta-Száján, Irma major, 1 
u. p. Tisza-Szaján, Torontálmegye czimzendők, | 
hol az eladandó állatállomány is megtekinthető. 1 
— Vasútállomás Nagy-Kikinda, honnan a 1 
birtok egy óra járásnyira fekszik- I 

Á z i n t é z ő s é g . 

M A L O M I P A R RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
(Schweitzer rendszer.) 

Budapest. VI. ker., Gyár-utcza 48. szám alatt. 
Szabadalmazott Schweitzer-féle mal-

maink a mezőgazdaság terén igen fon-
tos újítást képeznek. 

Ezen teljesen uj szerkezetű, átjavított 
malmok egyaránt alkalmasak darálásra 
és simaörlésre: a gazdaságban e mal-
mokkal szükség szerint készíthető igen 
jó minőségű liszt és takarmánydara. 

Ezen malmok a Ganz-féle és a Sa 
gerhauseni gépgyárak által gyártatnak, 
mig az őrlőtárcsák a világhírű Ganz-féle 
kérégöntvényből készíttetnek. 

A gazdasági élet követelményeinek 
megfelelöleg ezen malmokat 5 különböző 
nagyságban hozzuk forgalomba, locomo-
bil, motor, járgány vagy kézihajtásra. 

A Schweitzer-féle malmok rendkívüli 
előnyei a következők: 

1. Csekély hajtóerő szükséglet. 
3. Rendkívüli nagy munkaké-

pesség:. 
3. Kitűnő minőségit őrlemény. 
4. Kiválóan tartós, javításra 

nem szoruló szerkezet. 
5. Igen egyszerű kezelés. 

" Részletes leírással, ár-
jegyzékkel és felvilágo-
sításokkal szívesen szol-
gálunk. 

Magy. kir. államvasutak igazgatósága. 

OKTÓBER HÓ 6. 80. SZÁM. 7-ik ÉVFOLYAM. 

Birtokbérlet. 
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 t 
építendő bérlőlakkal 

j 12 évre kiadandó. 
Az élő és bolt leltár készpénzben váltandók meg. 

| A bértartam 1898. október hó l-töl kezdődik. 

a Bővebb felvilágosítással a tulajdonos, 

B A U E R A N T A L , 
IHÁSZI-PUSZTA, u. p. PÁPA szolgál. 

f K ö z v e t i t ó k t e l j e s e n U i z á r v a . 

Magy. kir. államyasntak. 

HIRDETMÉNY. 

SCern Siódért 
BudapestV. k&r , Váczi úi 26. 

Dúsan felszerelt raktárt tart a következő kiváló minőségű czikkekből: 

Hengerelt rúd és idomvas, S Ü S K S 
keret- és U-vag, gerenda stb. 

Vaslemez, mindenféle méretben. 

furócső stb. 

Öntött csövek, S 
) zetéki cső, sajtócső, kútcső, forrcső, 

vízvezetéki- és csatornázási czélokra, valamint 
, mindennemi felszerelési tárgyak viz-, 

légszesz- és gőzvezetékhez, mint: tolattyúk, mindenféle csapok, fémáruk 
légszeszvilágitáshoz stb. stb. 

« * * ! » különlegességek saját gyáramból, mint: marók, 
bzerszamojs, dörzsárak, csavarmetszők, fúrók, csigafúró, cső-
csavarmetsző, csővágó, csősatu stb. 

Árjegyzékek bérmentve és ingyen. 4070 

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




