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AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. ~J, 

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

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 írt 50 kr. 
Meg j eM liMea szériás és szoiöatoi. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapes t ( K ö l t e t e k ^ 
Ü l i ő i - á t 35. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld yímz*. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 
Ülésnapok a Köztelken. 

1899. január 21. d. e. 10. Luxuslóvásár 
rend. bizottság ülése. 

1899. „ 30. d. u. 4 óra. O.M. G.E. 
földmivelési és növényterm. 
szakosztályának ülése. 

Kertészeti tanfolyam. 
Az Országos Magyar Gazd. Egyesület ugy 

is mint a Gazdasági Egyesületek Országos Szö-
vetségének központja a földmivelésügyi m. kir. 
miniszter ur anyagi és erkölcsi támvgatásával 
1899. évi január hó 30-tól február hó 11-ig 
tartó időközben a Köztelek (IX. ker., Üllői-ut 25'.) 
nagytermében kétheti időre terjedő kertészeti 
tanfolyamot rendez. 

Részvétel. 
A tanfolyamot az OMGE. tagjai ingyen 

látogathatják; idegenek részvételi dija 3 forint. 
A tanfolyamban résztvenni szándékozók 

személyesen, vagy levélben jelentkezhetnek 
január hó 28-ig az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesületnél. (Budapest, Üllői-ut 25.) 

A részletes tervezetet a „Köztélek" ez évi 
5. számában közöltük. 

Meghívó 
az OMGE. földmivelési és növénytermelési szak-

osztályának 

1899. évi január hó 30-án (hétfőn) d. u. 
4 órakor a Köztelken tartandó ülésére. 

1. Szakosztály újjáalakulása. 
2. Javaslat a szálastakarmány és kerti 

magvak, czukorrépamag termelésének előmozdí-
tása érdekében. 

(Az előadói javaslat a „Köztelek" m. évi 
100-ik számának mellékletén volt közzétéve.) 

Gróf Szápáry Gyula, 
szakosztályi elnök. 

Gróf Festetich Györgynek Keszthelyen 
állítandó szobrára január 13—19-ig ada-
koztak : 

A torontálmegyei gazdasági egyesület 
A kolozsmonostori gazdasági taninté-

zet gyűjtése : 
Németh András — 
Horváth István ... 
Vass Sándor 
Osváth Dénes ... 
Elekes Gyula ... 
Csiby Lőrincz ... 
Bodó Károly 
Zolláni Ferencz — 
Györffy Károly ... 
Fördős Lajos ... 
Gocsman Jenő ... 
Szentkirályi Gábor 
Deár János.__ ... 
Buchwald Ödön... 
Csippek Gyula ... 
Pál Kálmán 
Ferenczy András 
Felszegi Gábor ... 
Szentpéteri... 
Gratz Ottó 
Joós András 
Kethely István ... 
Szenes Jenő 
Gvardezony Béla 
Ifj. Groisz Ottó ... 
Asztalos Albert... 
Szilágyi Jenő 
Schram Lajos ... 
Schmidt Péter ... 
Nyarády János ... 
Erős Lajos ... — 
Osváth Dénes — 
Gál Elek 
Eckárt István ... 
Török Mihály .... 
Kertész György — 
Ritter Gusztáv ... 

Gróf Majláth György ... ... 

Utolsó kimutatásunk ... .2134 

Nézetek a jégkárok elleni általá-
nos kötelező állami biztosításról.*) 

„Mit ér a gazdasági 
világban a legszebb elmélet, 
ha nem járul hozzá a praxis ? 
Nem beszélni kell, hogy jó 
volna ezt, vagy azt tenni, 
hanem cselekedni kell!" 

Mudrony Pál. 

Sajátságos dolognak tartottam hivatalos 
szolgálatom éveinek hosszú során át azt, hogy 
gazdaközönségünk tisztességes része, mindez-
ideig semmi számbavehető kísérletet nem tett 
arra nézve, hogy azon készerhelyzetből, melybe 
őtet a létfentartás ösztöne a biztosítás terén 
sodorta, — kibonlakozhassék. 

Stoikushoz illő lelki. nyugalommal ment 
bele gazdaközönsegünk mindenkor a biztosító-
társaságok díjszabásainak elfogadásába, — s 
legkevésbbé sem gondolt arra, hogy ezen ki-
zsákmányoltatáson teljes jogosultsággal és igen 
egyszerűen segíteni is lehetne! 

A biztosítás általában oly kétoldalú egyez-
mény, melynek főlényege abban áll, hogy az 
ebből várt nyeremény mindkét szerződő félre 
nézve bizonytalan ; mert azt ezektől teljesen 
független események hozzák létre. 

Ez magában véve igen helyes tétel 
volna; — azonban a biztosító-társaságok a 
gazdaközönség rovására alkalmazott magas 
díjtételek mellett mégis nem a magasabb szem-
pontokból kívánatos eredményt érték el, 
hanem az eddigi társasági biztosítási mód 
mellett, egyoldalulag, egyes biztosító-társaságok 
a gazdaközönségtől milliókat vontak el, —ami 
közgazdasági szempontból egyáltalán nem mond-
ható üdvös hatással biró működésnek. 

*) Készséggel helyt adunk az alábbi érdekes 
és időszerű fejtegetésnek, habár czikkiró nem is a miénk-
kel azonos uton igyekszik czélhoz jutni. Szerit. 
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De amellett, hogy az ily társasági bizto-
sítás a nemzeti jövedelem egy jelentékeny 
részét, látszólag teljes joggal és indokol-
tan, néhány részvényes zsebében torlasztja 
össze, másrészről oly alapszabályok mellett 
működik,, melyek a kis embert a legönkény-
szerübb elbánásnak szolgáltatják ki; —: s ez 
oknál fogva már sok oly kisgazdát ismerek, ki 
jóllehet a legnagyobb koczkázattal, •— de 
mégis mindennemű biztosítástól idegenkedik. 

Tehát a társasági biztosítást nem csak 
közgazdaságilag, de társadalmi szempontból is 
károsnak kell-tekintenem! 

Minden káros hatás, mely a társasági biz-
tosítással karöltve jár, véleményem szerint, 
egyedül az állami kötelező biztosítás által szün-
tethető meg; miáltal a gazdaközönség jövedel-
mének jó része, szétosztva a gazda rendelke-
zésére megmaradna s ezáltal nem vonatnék 
el a kis embertől, megélhetési segédeszközeinek 
ezen része. 

Azt jól tudom, hogy vannak földbirtoko-
sok és földbérlök, kiknél a biztosításból nyer-
hető haszon, költségvetésük nyereség-lapján 

úgyszólván — előre számításba jön, de 
azt is tudom, hogy éppen ezen tisztes-
ségnélküli elemek erőszakos és indokolat-
lan kárleibecsléseinek kielégítése képezi az 
okot a biztosító-társaságok részéről arra 
nézve, hogy a kis'emberek jogos kártalanítási 
igényei is, annak kiegyenlitéseül, a legtöbb 
esetben elüttéssenek. 

De térjünk át az állami biztosításra és 
különösen, a jelenleg tárgyunkat képező állami 
jégbiztosítás kérdésőre. 

Nézetem szerint az állani , jogosítva van 
azon alapot biztosítani, melyen az állami 
megadóztatás felépült; de ennek daczára a 
jelenben érvényesülő törvényes intézkedések 
mellett az állam jövedelmének egy részéről 
elemi károk, ezek között a jégverés következ-
tében évről-évre lemondani kénytelen. 

T Á R C Z A . 

A szerelem köDjve. 
Bársony István ismét könyvet irt. 
Ezt a könyvét a szerelemnek szentelte. 

Még pedig nem annak a szerelemnek, amelyet 
ő, a költő érez. a természet egyszerű alkotásai 
iránt; a hősök itt nem a napraforgó és nem 
a réti virágok. A vadász, a ki a zizegő nádas 
és a suttogó erdő mélyében várta biztos fegy-
vercsöve elé a vadat és az iró, a ki a vára-
kozás csendjében édes, szép képeket látott; 
egy még ennél is mélyebb birodalomba szál-
lott alá : az emberi szenvedélyek labirintusaiba 
és a lélek véget nem érő viharai között is 
épp olyan biztos léptekkel halad, mint az er-
dők-mezők virányain. Szerencsés kezű ember, 
a ki mindenütt megtalálja az igazgyöngyöket. 

Haladást jeíöl ez a könyv a Bársony iróí 
pályáján, csakhogy nem a régi uton, hanem 
egy uj irányban, a melyet mi nem figyelhe-
tünk meg'kellőleg. Hiszen csupa szerelemről 
beszél ez a könyv, égő vágyakról, emésztő 
szenvedélyekről. Géniusza olyan térre csábí-
totta az irót, a melyre mi e helyről nem kö-
vethetjük. Nem a térmészetet mutatja be és 
nem a természet gyermekeit, de a modern 
ember lelkét analizálja. Hogyan végezi mun-
káját, azt megbírálni mi nem vagyunk illeté-
kesek, milyen gyönyörűséget találunk munká-
jában, azt innen nem hirdethetjük. 

Somogy vármegyében, mely működési 
körömet képezi, a rendelkezésemre álló hiva-
talos adatok szerint, a jégeső által okozott 
elemi károk folytán elengedett és leírásba ho-
zott földadó és általános jövedelmi pótadó az 
utolsó nyolcz évben — részletezve — a követ-
kező összegekre rúgott: 

1891. évbei i 6,693-89 forint 
1892. „ 5,355-74 „ 
1893. „ 81-38 „ 
1894. „ 7,221-65 „ 
1895. „ 4,871-75.' „ 
1896. ., 29,239-82 „ 
1897. „ 18,596-03 „ és 
1898. „ 44,146-14 forintra, 

összesen 116,206 40 forintra, 

mely összegnek egy évi átlaga 14,525 forint 
80 krajczárt tesz ki. 

Ezen elengedett jövedelem biztosítására 
az állam, tételes törvények alapján éppen ugy 
fel lehet jogosítva, mint azok elengedésére. 

Azon egyedüli módot, melynek alapján a 
jégkárok elleni általános kötelező állami biz-
tosítás intézménye életbe léptethető lenne, 
véleményem szerint a földadó kataszter nyújtja. 

Az állam biztosítaná minden egyes föld-
birtokosnak a kataszteri tisztajövedelem alap-
jául szolgáló nyers jövedelem kiszámításánál 
felbecsült szemtermés értékét, községi bizott-
ságok vennék fel évenként a kalászos növé-
nyekkel és (gumós növények és takarmányne-
müek kivételével,) más terménynyel bevetett 
területeket, az összes biztosítási munkálatokat 
járásonkint egy kataszteri tisztviselő — szak-
értő gazda — vezetné és ellenőrizné, a bizto-
sitási dijak évenkint, a jégverés által okozott 
elemi károk arányában utólag lennének meg-
állapítva és minden óv utolsó negyedében a 
közadókkal együtt állami közegek által be-
szedve. 

E mellett azután alkalmazást nyerhetné-

Jogczimem mégis akad ahhoz, hogy a 
Bársony uj könyvének megjelenését, ne hagy-
jam e helyen sem nyoní nélkül. Ezt a jog-
czimet már megtudnám szerezni azzal is, ha 
munkájából egyes . részleteket közölnék s be-
bizonyítanám velük, hogy a Bársony kezébe 
az írói hatás legerősebb fegyverét a természet 
megfigyelése szolgáltatta. Bebizonyíthatnám 
velük, hogy Bársony addig a legerősebb, a. 
míg a mí birodalmunk határai között mozog. 
Bebizonyíthatnám, hogy Bársony mégis csak a 
mienk. 

De hisz ezt a jogczimet nem is kell már 
keresnem, ezzel a bizonyítékkal nem is kell 
már előhozakodnom. Bársonynyal bennünket 
erős kapocs füz össze. Ennek a kapocsnak 
vékonyabbik szála csak az, amely közte és a 
„Köztelek' olvasóközönsége között létesült ; 
az izmosabbik szálat piaczra került 5 irodalmi 
termékei révén teremtette meg a természetet 
kedvelő s benne élő nagyközönséggel szemben. 
Hogy pedig milyen jelentősége van a miszem-
pontunkból egy ilyen összeköttetésnek, amelyen 
keresztül a földmivelés, falusi élet, vadászat: 
a szabad, élet örök poézisei átköltözködnek a 
szépirodalom terére s ott1 bűbájos alakot ölte-
nek egy hivatott iró kezében: ezt a jelentősé-
get alig szükséges magyaráznom. 

Az irodalom a közfelfogásnak dajkája 
vagy csemetéje, de 'köztük a kölcsönhatás 
rendkívül szoros. Ha az irodalom elhanyagolja 
a természet kultuszát, ez hiba. Azt jelenti, hogy 
elfordultak a romantika áldott szülőanyjától: 
a földtől. A föld szeretete, annak termékenyítő 

nek a magy. kir. gazdasági tanintézetek azon 
végzett hallgatói is, kik protekczió hiányában 
egy olyan társadalmi réteget képeznek, mely 
tanulmányaival arányban levő alkalmazást 
nyerni alig képes. 

Megjegyzem, hogy az általános kötelező 
állami biztosítás nem zárná ki a jégkárok el-
leni biztositások elfogadása által állítólag any-
nyira sújtott biztosító-társaságok résztvevősét 
sem; mert bármelyik földbirtokos vagy föld-
bérlő, a kataszteri becslésnél felvett, átlagter-
mésen felül remélhető terméstöbbletét a bizto-
sító-társaságoknál biztosíthatná. 

Hogy gazdaközönségünknek némi fogalma 
legyen arról, hogy az általános kötelező állami 
jégbiztosítás reá nézve mily előnynyel járna, 
a következő számítást teszem, mely megköze-
líti a valóságban elérhető tényleges eredményt. 

Előre bocsátom, hogy ezen számitásnál a 
szántóföldimvelési ág nyolcz minőségi osztálya 
közül a közepes V. minőségi osztály kat. tiszta-
jövedelmét, illetőleg földadóját veszem alapul, 
mely utóbbi kat. holdanként és évenként 1 frt 
34 krra rug. Megjegyzem továbbá, hogy az V. 
osztályú szántóföldek nyerstermés értékének ki-
számításánál, a búzánál a szemtermés értéke 
holdanként 39 forintban vétetett fel, mig a ta-
vaszi termények, u. m. kukoricza és zab szem-
termésének holdankénti értéke 21 frt 12 krban. 

Miután a nyolcz évi átlagban évenként 
elengedett 14,525 frt 80 krban a földadó után 
járó általános jövedelmi pótadó is bennefog-
laltatik, — ezért a földadót első sorban az 
utóbbi adónemtől el kellett különiteni, — s e 
szerint maga a földadó 11,185 frtot tesz ki, 
mely összeget, ha elosztjuk a fentebbi, hol-
danként 1 frt 34 krt tevő földadóval, előáll 
az, hogy évenként átlagban 8,346 hold káro-
sodott teljes mértékben jégeső által. 

Ezen terület felerésze, vagyis 4,173 kat. 
hold búzával volt bevetve, s a szemtermés 
értékét a fentebbi 39 frtjával számítva, ezen 

erején való csüggés nem leikésit már, nem 
lelkesít már a szabadság eszméje sem, mely-
nek kultusza szintén ott fejlődik ki erdők-me-
zők illatos ö'ében, a végtelen rónákon. Azt 
jelenti, hogy a képzelődés meg a kedély táp-
lálékát izgatóbb, mesterkéltebb tárgyakban ke-
resi, nem olyanokban, melyeknek forrása az 
anyatermészet. A szabadba való vágyódást fel-
váltja az emberáradatba való vágyódás, ahol 
nesztelen szemlélődések, édes álmodozások 
helyett idegizgató, érzékingerlő czikkek terem-
nek, nap helyett az arany csillogása világit, 
az edzetlség vértjétől megfosztott testben pe-
dig a lelki kórok csirái ütnek tanyát. Nagy-
városban üti fel a sátrát a divatos ízlés, a 
fény, a pompa; ide özönlenek, a jólét elké-
nyeztettjei, követik őket az álmodozók, az el-
csábítottak s nyomukban jár, mint árnyék, az 
elégedetlenség ős a nyomor. 

A tanyai ház pedig üresen marad, vagy 
hasztalan vágyódás emészti gazdáját; kevés 
már, aki a föld igazi gyermekének vallja ma-
gát, még a pénz is szalad innen,. elbújik a 
palotasorok közé, lesve a léha kalandokra s a 
könnyű érvényesülésre. Lám, mindezek a ba-
jok a közszellem s a közízlés elfajulásának 
következményei s ezekkel az elfajulásokkal 
szolidáris a szépirodalom is, mely a közízlés-
nek mindennapi táplálékát nyújtja, annak fej-

. lődősére irányitóla g hat, vagy amely gyengén 
és ellentálló képesség hijján pusztán a divatos ' 
izlés hatása alatt termékenyül meg. 

Túlzás nélkül ugy állithatom fel a tételt, 
hogy a szépirodalomnak iránya és fejlődése 
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kerületet 162,747 frt kártalanítási összeg illette 
volna meg, mig a károsult terület másik fele 
tavasziakkal lévén bevetve, a szemtermés ér-
tékét 21 frt 12 krral véve, az 88,133 forint 
76 kr. kártalanítási összegben részesült volna. 

Ezek szerint a kártalanítási összeg 
250,880 forint 76 krt tenne ki, mihez még a 
kezelés költsége fejében a megye nyolcz járá-
sára, ugyanannyi kat. becslőbiztos fizetését és 
az eljáró bizottságok díjazását, járásonként 
6,000 forintjával számítva, még 48 ezer forint 
jönne, mi összesen 298,880 forint 76 krt 
tesz ki. 

Somogymegye szántóföldterülete 575,000 
kat. holdat foglal magában, melynek l/s részét 
ugarra, gumós növények és takarmányfélékre 
leszámítva, marad őszi és tavaszi termények-
kel bevetett területekre egyenként 191,666 hold. 

A károsult búzaterület szemtermés-érté-
kéhez, 162,747 forinthoz hozzáadva, a kezelési 
költség felét 24,000 forintot és az igy előálló 
186,747 forintot elosztva az összes búzaterü-
let 191,666 holdjával, esnék biztosítási díj 
gyanánt minden búzával bevetett holdra, ille-
tőleg minden őszivel bevetett V. osztályú 
szántóföld holdjára 97 krajczár. 

A tavasziakkal bevetett károsult terület 
szemtermés-értékéhez 88,133 frt 76 krajczár-
hoz hozzáadva a kezelési költség másik felét 
24,000 forintot, ezen két összeg kitesz össze-
sen 112,133 forint 76 krt, melyet felosztva a 
tavasziakkal bevetett 191,666 hold között, es-
nék biztosítási díj ezimén minden kataszteri 
holdra 58 krajczár. 

Ezen alacsony biztosítási díjtételek mel-
lett a kisgazda is boldogulhatna, ezenfelül a 
kezelés a kincstárnak mibe sem kerülne, sőt 
megmaradna az államkincstárnak azon adó-
összeg is, melyet a fennálló pénzügyi törvé-
nyek és szabályok értelmében jelenleg leíratni 
kénytelen. 

Ezek azon alapeszmék, melyek alapján — 

egyfelől a nemzet gazdasági életének irá-
nyára nézve is következtetéseket enged meg, 
másfelől pedig ennek fejlődésére első pilla-
natra alig belátható hatást gyakorol. E szoros 
kölcsönhatásnál fogva valóságos hivatást tölt 
be az az író, aki Istenadta képességeit arra 
használja fel, hogy a természet egyszerű alko-
tásai és az egyszerű szabad élet iránt való 
lelkesedésnek kultuszt teremtsen. 

Bársonynak megvan az ereje ehhez a 
hivatáshoz. írói hatásának üdvös volta abban 
nyilvánul, hogy bizonynyal igen sok fogékony 
kedély képzelgésének adott már helyes, egész-
séges irányt. És azonkívül, hogy dolgozatainak 
anyagát beavatott szakszerűséggel is ellen-
őrizni tudja, a természet leírással foglalkozó s 
a népéletből vett dolgozatai annál értékeseb-
bek, mert bennük áz ifjúság számára is ne-
mesen szórakoztató olvasmányokat nyújtott. 

Mi eleitől kezdve a beavatottság szem-
pontjából Ítéltük meg a Bársony irói munkás-
ságát s ilyen ítélkezésre a közöttünk fennállott 
nexus és megfigyelési köreink találkozása ille-
tékessé is tett bennünket. Amint pedig tapasz-
taltuk azt, hogy nagy avatottságával micsoda 
hasznos missziót tölt be, attól fogva ugy 
megbecsüljük Bársonyt, mint egyetlen más 
irót sem. 

Megillet tehát bennünket a jog, hogy 
most, mikor Bársony — habár csak rövidke, 
pajkos kalandokra is — távozott a mi birodal-
munkból, néhány szót mi is mondjunk. Kérjük 
őt, hogy jöjjön fel abból a labirintusból, 
amelybe most leszállott, jöjjön fel mielőbb a 

szerény nézetem szerint — nemcsak lehetsé-
ges, hanem társadalmi szempontból szükséges 
is, hogy a jégkárok elleni állami biztosítás 
életbe lépjen. 

Somogyvári-Somogyi Ferencz. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Káteám 

Termelési kísérletek az amerikai 
herefélékkel. 

(A budapesti m. kir. állami vetőmagvizsgáló-állomás 
közleménye.)-

Kísérletek az amerikai luezerndval. 

Azon alkalomból, hogy Stebler tanár, a 
zürichi magvizsgáló intézet vezetője legutóbb*) 
közzétette az amerikai luczernával végzett kí-
sérleteinek eredményét, időszerűnek tartom 
czikkének kivonatát a magyar gazdaközönség-
gel megismertetni. Időszerűnek pedig azért 
kell tartanom az eredmények közlését, mert a 
magvizsgálati saíson elején állunk s immár 
konstatáltuk, hoyy a budapesti piaczon, hazánk 
magkereskedelmi központján, ismét megjelent 
az amerikai lucz&rnamag. 

Midőn az amerikai herefélékről közölt 
nagyszámú külföldi szakirodalomból éppen 
Stebler czikkét választom, teszem ezt azért, 
mert ezen elismert reális gondolkozású tudós-
nak előítélet nélkül végzett pontos kísérletei 
előreláthatólag végképpen el fogják némítani 
mindazokat, akik szavukat itt ott (s bizonyos 
feltételekhez! kötve) az amerikai áru használha-
tósága mellett felemelték. 

Stebler, miután kísérleti kertjében végzett 
kisebb kísérletei nyomán azon eredményre ju-
tott, hogy az amerikai származású luczerna 
az európai származásút hozamra nézve nem-
csak hogy el nem érte soha, de még idő előtt 
ki is pusztult, 1890-ben több'gazda közreműkö-
désével nagyobb aránvu kísérleti sorozathoz 
fogott. Minthogy azonban e kísérletek nem ad-
tak teljesen megbízható s pontos számítás 

*) Landw. Jahrbuch dér Schweiz Bd XII. 

szép napvilágos földre. Ott sokan vannak, itt 
kevesen vannak nagyon. Ott csak szórakoztat,.; 
itt hivatást teljesít. A kis fehérblúzos hölgye-
ket s a féltékeny férjeket hagyja sorsukra. 

Hiszen élvezettel, sőt ini több izgatottság-
gal olvastam én el a szerelem könyvét is. A 
szivafférekben az érdeklődésnek is nagyszerű 
gyújtó anyaga van. De hisz éppen ez az! Hogy 
mi az ilyesmit olyannyira élvezzük, s hogy 
aztán olyan szívesen gondolunk vissza a fehér-
blúzos asszonyka forró ajkaira. A vágy fel-
ingerlésének ezt a szolgálatát akárki megteheti 
nekünk, ehhez nem kell egy Bársony. Ebben 
a zsánerben sokakkal kell megosztania az 
elsőséget, az erdőn, mezőn ő jár legelői. Marad-
jon tehát itt. 

Különös óhaj, mikor egy írótól azt köve-
teljük, hogy specziálista maradjon. A költői 
szárnyalásnak bizonyára igen bajos utat jelölni, 
vagy azt határok közzé szorítani. Mert ez 
nem a tanácsadás dolga, hanem a Géniuszé. 
Hallgasson tehát Bársony arra a régi Géniuszra, 
mely az ákáczvirágról írott költői elbeszélésé-
ben és a Légyott czimü növeliettben most is 
legbájosabban íibbenti szárnyait. Hallgason erre 
és ne hagyja magát elszeretni. 

Uram, uram, Bársony uram, térjen vissza 
a mi világunkba, az édes anyatermészet egy-
szerű teremtményei közé! Itt kevesen néznek 
s ezek is rosszul látnak. Szükségünk van tehát 
reá, hogy jól látó szemeivel s lelkének'igazi 
poézisével mindvégig hívünk maradjon. 

Buday Barna. 

alapjául elfogadható adatokat, e kísérleteket a 
rendelkezéséra álló nagyobb kísérleti telepen 
(Wollishofenban) saját felügyelete alatt meg-
ismételte. 

Ily előzmények után az 1892. évi április 
23-án Wollishofenben (Zürich mellett) két min-
den tekintetben egyenlő 252 méteres parczellát 
75—75 gramm luczernamaggal vetett be. Az 
egyiken nyugot amerikai luczernát vetett, mely-
nek tisztasága 98'7°/o, csiraképessége 93°/o, 
használati értéke pedig 91 '8% volt ; a másikon 
ellenben 97'6% tisztaságú, 92% csiraképes-
ségü, tehát 89"8% használati értékkel biró 
dél-franczíaországi luczernát. Ezek szerint 
utóbbi 2%-al kisebb használati értékkel birt, 
a mi tehát az amerikai luczerna előnyére 
szolgálhatott volna. 

Azért választotta Stebler az Északame-
rikai Egyesült-Államok nyugoti részéből szár-
mazó magot, mert ez zordabb éghajlathoz lé-
vén szokva, kevésbé kényes, mint a keleti 
állam szülöttje. 

A kísérleti tér talaja középkötött, mély 
talajú, mész- és televénytartalmu, jó erőben 
levő és jó mivelés alatt álló talaj volt, mely a 
luczernatermelésnek különösen megfelel, a mi 
abból is kitűnik, hogy a közvetlen szomszéd 
területek a legközelebbi múltban is még szőlő-
termelésre használtattak. 

A kísérletet 6 éven át folytatva, a ka-
szálás mindannyira száraz, harmat nélküli dél-
utánon eszközöltetett, ne hogy a növényhez 
tapadó harmat- vagy vízcseppek a mérések pon-
tosságát befolyásolják. 

A kísérletek végeredménye a következő: 
Z ö l d t a k a r mányt a d o l 

Kaszáltatott : 
luczerna 

a franczia 
luczerna i 

1892. junius 
1892. okt. 

28-án 
3-án 

28-0 kg. 
15-0 „ 

32-5 kg, 
. 19-5 „ 

43-0 kg. 5L-0 
1893. junius 
1&93. julius 
1893. aug. 

9-én 
20-án 
26-án 

44-5 kg. 
39 0 „ 
32-0 „ 

55-0 ;kg. 
54 5 „ 

115-5 kg. 148-5 
1894. május 
1894. aug. 

18-án 
9-én 

60'3 kg. 
46-0 „ 

80-0 kg. 
47-0 „ 

106-3 kg. 127-0 
1895. május 29-én 
1895. julius 13-án 
1895. aug. 19-én 
189b. október 2-án 

53-0 kg. 
39-5 „ 
23-6 „ 
13-5 . „ 

58-0 kg. 
54 0 „ 
29-0 „ 
20-5 

129-6 kg. 161-5 
1896. junius 
1896. aug. 

13-án 
14-én 

33-0 kg. 
19-0 „ 

52-0 

61'0 kg. 
:33'0 „ 

kg. 94-0 
1897. május 
1897. julius 
1897. aug. 
1897. szept. 

19-én 
5-én 

17 én 
22-én 

24-0 kg. 
15-0 „ 
25-0 „ 
10-0 „ 

58-0 kg. 
41-0 „ 
37-0 „ 
18-0 „ . ; 

74-0 kg. 154-0 kg. 

Összesen 520'4 kg. 737'0 kg. 

Átlag egy évben 25̂  méteren 86'7 kg. 122-8 kg. 
, 1 kat. holdon 199-6 mm. 282-7 mm. 

1 hektáron 346'8 „ 491-2 , . 
„ „ . „ lm . holdon 1497 „ 212-0 „ 

AJ franczia luczerna hozamának lOOkgr.-nyi 
mennyiségéhez viszonyítva az amerikai luczerna 
hozamát, ez az első esztendőben 82'7%, a 
másodikban 77'8%, a harmadikban 83'7°/o, a 
negyedikben 80-2%, az ötödikben 55'3% és a 
hatodikban 48 0% volt; a hat és átlaga pedig 
70-6°k~nak felel meg. 

Az amerikai luczerna csekély hozama 
abban leli magyarázatát, hogy lassú fejlődése 
mellett, a csekélyebb értékű gyomnövényzet 
felburjánozását nagyban megkönnyíti. Pontos 
megfigyelések azt mutatták, hogy franczia 
luczerna három héttel a második kaszálás 
után már a 33 cm.-nyi magasságot érte el, 
mig az amerikai alig birt 15 cm.-nyi magas-
ságra felvergődni; mely állapotban az európai 
luczerna hozamának alig egy-hatod részét adná 
meg. Később ugyan részben utóiéri fejlődésé-

. ben az előbbenit, 'de kezdetbem lassú fejlődé-
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sének következtében a már mind jobban fel-
burjánzó pongyola pitypang (Paraxacum offici-
náié Hall.) és sovány perje (Poa triviális L.) 
növények térfoglalása okoz pótolhatatlan vesz-
teséget. Ez a tulajdonképpeni oka annak, 
hogy az amerikai luczerna oly gyorsan ritkul 
meg, s hogy az ötödik vágásnál az amerikai 
mag után termelt zöldtakarmánynak a luczerna 
már csak alig néhány százalékát teszi ki. 

Ezen állítás helyességét a zöldtakarmány 
botanikai elemzése bizonyítja, melynek ered-
ménye a következő táblázatban van feltün-
tetve. 

kaszálás kaszálás 

ben lépett fel, mig a franczia luczernával be-
vetett parczellán alig lehetett észrevenni. Káros 
hatása jelen esetben abban nyilvánult, hogy 
gyenge hozamával az összes hozamot csök-
kentette. 

A fehér here a réteken, de különösen a 
legelőkön kis mennyiségben nagyon is kívána-
tos növény, de ott, a hol kaszálható nagy ta-
karmáaymennyiségre helyezünk súlyt, így kü-
lönösen a luczernásban, fellépése mindenkor 
csak kellemetlen. 

Stebler kísérleteit a következő, a kerti 
ellenőrző jegyzőkönyvéből kivett adatok egé-

1896. évben 1897. é v b e n 
I. II. I. II. III. 

kaszálás kaszálás kaszálás kaszálás kaszálás 

l. jumus 9. 

1. junius 27. 

2. julius 23. 

2. október 1. 

s z á z a 1 é le b 
Luczerna ... — ... __. 76 
Pongyola pitypang 17'4 l'O 28'4 1'4 10'3 10' 
Sovány perje ... 2'9 0'2 0'1 0 10'7 5' 
Fehér v. réti here... 0*3 0 0"4 0 5'4 0' 
Boglárka ... . 

Összesen ..... ... 100-0 ÍOO'O ÍOO'O 100-0 100*0 ÍOO'O 100 

Az amerikai luczernával bevetett terület 
hozama légszáraz állapotban a 6. esztendő-
ben az első kaszálás alkalmával előbbi kimu-

, tatás szerint tehát 90% egyéb növényt (gyomot) 
tartalmazott, melyek közt a legelső helyet a 
pongyola pitypang foglalta el 70%-al. Zölden 
mérve, az idegen növények súlyszázaléka min-
denesetre még feljebb, legalábbis95%-igemel-
kedett volna, minthogy a túlnyomó mennyiségben 
előforduló pongyola-pitypang víztartalma még 
egyszer akkora, mint a luezernáé. 

Ezt Stebler az 1895. évben eszközölt 
harmadik kaszálás alkalmával megejtett mérése 
igazolja: 
kaszáltatott 1160 gr. zöld luczerna száritva 330 gr. 

„ 920 „ „ pongy.-pitvp. » 132 „ 
100 rész zöld anyagból kikerült tehát: 

luczerna . . . . . 28"5 
pongyola-pitypang . . 14'3 

így tehát zölden mérve a pongyola p. 
tényleg nagyobb mennyiséget mutatott volna; 
ami különben az amerikai luczernával bevetett 
parczellán még szabad szemmel is feltűnt, 
olyannyira, hogy az 5. és 6. esztendőben már 
csak elvétve lehetett itt-ott egy-egy luczerna-
bokrot látni; annál feltűnőbben diszlett azon-
ban a pongyola pitypang (Taraxacum officináié), 
a sovány perje (Poa triviális) és a fehér v. 
réti here (Trifolium repens). 

A sovány perje csak az első kaszálás al-
kalmával ád némi hozamot, mert az első ka-
szálás után az évben többé kalászba nem hajt 
s csak néhány cm. magasságú sürün összenőtt 
gyepet képez, mely mellett a luczerna megle-
hetősen kiszorul. 

Érdekes a sovány perje magatartása a 
luczernásban. Az egyes kaszálások alkalmával 
nyert zöldtakarmányban a sövény perje a kö-
vetkező mennyiségben volt jelen: 

a sovány perje mennyisége az 

0 1000 ÍOO-Ó 100-0 1 

I. 
iszálá 

o/o 
amerikai luezernában: 

az 1895. évben 2'9 
„ 1896. , 107 
„ 1897. , 10-0 

provencei luezernában: 
az 1895. évben 

0-2 
Ö"7 

5-9 - r .--
„ 1887. „ 13-4 0"3 O'l 

Mindezekből kitűnik, hogy a sovány perje 
hozama az összes sarjukaszálásoknál majdnem 

Az amerikai luczernával bevetett par-
czellán a fehér here is meglehetős mennyiség-

szép, sürü, 15 cm. szép, sürü, 15 cm. 
magas, magas, 

kaszáltatott, kaszáltatott, szebb, 
kevesebb gyom, 

elszinesedik, kicsi, szép, sürü, magas, 
nyurga, buja, 

55 cm. magas, vé- 70 cm. magas, ke-
' kony, sok gaz vés gyom, 

(Ranunculus re-
pens (boglárka) 
Trifolium repens 
(fehér here), 

60 cm. magas, ké- 80 cm. magas, 
sőbb virágzott, 

' a provencei, 
1893 junius 9. kaszáltatott, kaszáltatott, 
1893 junius 27. lassan fejlődik, gyorsabban fejlő-

dik, 
1893 julius 13. 80 cm. magas, meg-

lehetős szép, 
80—90 cm. magas, ' 

bujább, 
1893 julius 20. kaszáltatott, kaszáltatott, 
1893 aug. 14. 40—50 cm. magas, 55—60 cm. magas, 
1893 aug. 26. kaszáltatott, . - kaszáltatott, 
1893 szept. ' 14. gyengébb, kisebb, sűrűbb, nagyobb, 
18Ö4 márcz.. 21. vékony, sok tő ki-

pusztult, a mara-
dék elszinesedik. 

nagyon sürü, zöld 
&-<em. magas, 

1894. április 5. vékony 5—10 cm. 
magas, a talaj 
részben kopár, 

sürü, 15 cm. magas, 

1894. április 18. vékony, 15 cméter sürü, 25—30 cm. 
magas, magas, -

1894. május 7. vékony, 40 cm. ma-
gas, sok gyom 
(boglárka,sovány 
perje, pongyola-
pitypang), 

sűrű, 55-60 cm. 
magas, gyöm alig 
észlelhető, 

1894. október 31. ritkább levelű, sűrűbb levelű, 
l. ritka állás mellett sürü, szép, 

sovány,temérdek 
a p.-pitypang, 

5. ritka állás, temér- szép, sürü, 
dek p.-pitypang, 

). kaszáltatott, kaszáltatott, 

í. lassan utói éri, sok nagyobb, gyorsabb 
a p.-pitypang és növésű, a p.-pity-
a sovány perje, pang . és sovány 

perje alig talál-
ható, 

1896. aug. .8. leginkább csak a luezernás mégmin-
p.-pitypang lát- dig meglehetősen 
ható, sürü, 

lu-. esztendő szintén 
czernának na- ártott, de.távol-
gyon ártott, ról.sem ugy, mint 

az amerikainak, 
1897. julius 5. nagy ritkán talál- ismét megerő-

ható egy-egy lu- södött, tovább 
czemaszál, lu- használható, 
czernás feltö-

Ezen kísérlet egyszersmind a begyepese-
désnek a menetét is elénk tárja, a mint az 
hasonló vidéken ugyanezen változások mellett 
szokott történni. S ez utóbbi kimutatásból ki-
tűnik az is, hogy mennyire óvatosnak kell lenni 
a luczerna talajának megválasztásánál még 
akkor is, ha nem a silány minőségű amerikai 
luczernával van dolgunk, mely lassú fejlődése 
mellett a sokkal szívósabb természetű gyomok 
•mellett mihamarabb kiszorul. 

Az utóbbi összehasonlító jegyzetekből 
még azt is tapasztaljuk, hogy az amerikai lu-
czerna már a harmadik esztendőben teljesen 
el van gyomosodva ; a negyedik esztendőben 
meg éppenséggel sem nevezhető többé luczer-
násnak, mert már csak elvétve találhatunk ott 
egy-egy luezernatövet. 

Stebler ezen közleményéhez még csak a 
következő megjegyzést fűzhetem. A kísérlet 
helye, mely a tenger felelt 435 m. magasság-
ban fekszik a zürichi tó mellett, e nagy víz-
tükörnek a hőmérsékleti végleteket kiegyenlítő 
hatása alatt áll s ennek folytán az amerikai 
luczerna a lehető legelőnyösebb viszonyok közé 
jutott, mely kedvező viszonyt hazánkban ez 
elkényeztetett jövevénynek csak igen kevés 
helyen volnánk képesek megteremteni. Ki-
emelem ezen körülményt azért, mert az im-
portált amerikai luczerna és lóhere éghajlati 
igényét mindig a saját kárunkon fogjuk csak 
megismerni, mert az amerikai maggal egy 
egészen más éghajlati viszonyokhoz szokott nö-
vény magját vetjük el, egy oly magot, mely a 
miénktől elütő körülményekhez szokva, hazánk 
zord telét és aszályos nyarát ki nem birja. 

Schmidt Oszlcár. 

július 13. 
julius 30. 
aug. 15. 

kaszáltatott. kaszáltatott, 
nagyon ritka állás, sürü állás, 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető : ifj. Sporzon Pál. 

Gőztalaj mivel ő eszközök, 
ni. 

B) Kultivátor, grubler, borona és henger, 

A talaj mivelési munkák végzésére az eke 
egymagában véve még nem elegendő. Kelle-
nek ide olyan eszközök is, melyek az eke 
munkáját kiegészítik és a talajmegmunkálás 
egyéb miveleteit végzik. Ezek közt megemli-
tendők a kultivátor, a grubber, a borona és a 
henger. 

A göz-Teultivátor ugyanazon feladatot van 
hivatva végezni, mint a fogatos erővel dolgozó 
kultivátor, t. i. a talaj fellazítására annak meg-
forgatása nélkül. Mivel azonban a fogatos erő-
vel működő kultivátor csak legfeljebb 25 cm. 
mélységig dolgozhat, a mélyebb lazítást csakis 
a gőz-kultivátor végezheti jól, mely 45—50 
cm. mélyen is képes dolgozni. 

A Fowler-féle gőz-kultivátor alakjára nézve 
nagyban s egészben megegyezik a közönséges 
fogatos-kultivátorral, amennyiben itt is egy 
közös kereten 5—7—13 előrehajló erős kapa ül. 

A közös keret két nagyobb keréken nyug-
szik, melyeknek állításával lehet a keretet 
süllyeszteni, vagy felemelni, s azonkívül a keret 
elől kormánykerékkel van alátámasztva. A 
kapák a keretben szintén mélyebbre, vagy 
magasabbra állíthatók, állásukban a kapanyélen 
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31. ábra. Fowler gőzkultivátorjának fordulási módja. 

átmenő csapszeggel rögzíthetők. A kereten van 
azonkívül a kormányozó készülék, melylyel a 
kereten ülő munkás az eszközt helyes irányi 
ban tarthatja; az ugyanitt levő emeltyüve 
pedig a mivelés mélységét szabályozza. E szer-
kezeteken kivül van még a forditókészülék, 
melynek segélyével az eszköz menetének végén 
megfordítható. E szerkezettel érte el Fowler, 
hogy kultivátorja és grubberje minden különös 
nehézség nélkül fordulhat vissza a menet 
végén uj munkába. 

A fordulás módját s az egész szerkezet 
elrendezését a mellékelt 30. és 31. sz ábrák 
mutatják. 

A 30. sz. ábrán a kultivátor kerete és 
állványa felülrül nézve vannak ábrázolva. A 
kereten belül látható a két nagy h és z járó-
kerék, melyek előtt a d c a b villaalakuan szét-
ágazó emeltyű fekszik, c pont körül elforgat-
hatóan. Ezen emeltyű a végpontjába van 
akasztva jelen esetben a huzó kötél, míg a 
laza kötélrész az emeltyű b pontjába lévén 
akasztva az eszköz mellett rajzolt szakgatott 
vonal irányban" lazán fekszik a földön. Az 
:emeltyü d pontjáról pedig rövid láncz vezet 
az eszköz könyökbe hajtott fő tengelyén levő 
lánczkoronghoz. A keret melső részét képező 
gyűrűben látható a g kormánykerék, melynek 
mozgató lánczait a kormány tengelyéig menő 

vonalak mutatják. 
Fordulásnál következően működik a két-

ágú emeltyű: 
A mint a kultivátor utja végére ért s 

fordulnia kell, akkor a b pontba akasztott, 
eddig laza, kötél fog húzni. Ennek húzása kö-
vetkeztében a kétágú emeltyű c pontja körül 
el fog fordulni, a mint a 31 ábrán látjuk. Az 
emeltyű ezen elfordulásakor először is a kö-
nyökbe hajtott főtengelyt húzza előre, minek 
következtében az egész keret felemeltetik s a 
kapák kiemeltetnek a földből. Ugyanekkor a 
kormánykereket tartó gyűrű is megfordul a g 
kormánykerék pedig az ábrán jelzett irányban 
fordul. 

Ha most a kötél b pontnál tovább is 
huzólag működik, akkor az egész keret a £ 
járókerék, mint központ körül megfordul, a h 
kerék a pontozott helyzetbe jut, a g kereket a 
kormány segélyével szintén előre igazítja a 
munkás s ugyanekkor leereszti a kereket azzal, 
hogy kikapcsolja a kézi emeltyűt a fogas záró-
kerékből, melyet a keret felemelésekor oda 
bekapcsolt. Ha ez megvan, akkor mehet az 
eszköz vissza. Mint látható tehát, a fordulás 
egyszerűen s gyorsan történhet. 

Ily kultivátort Fowler két nagyságban 
készít. Nagyobb mélységre és oly viszonyok 
közé, hol az altalajt felszántani nem szabad, 
csak lazítani, a 32. ábrán látható erősebb 
alakot. Kisebb mélységre, könnyebb talajra 
pedig a 33. ábrán vázoltat. 

A göz-grubbert a 34. számú ábra mutatja. 
Alakjára nézve hasonlít a kultivátorhoz, fordító 
szerkezete is ugyanaz, csak fogai, illetve kapái 
kisebbek" de nagyobb számban vannak a ke-
reten. Ezen eszköz különösen tavaszszal bír 
nagy jelentőséggel az őszi szántás szétporha-
nyitásánál. Ilyenkoz a grubber oly jó munkát 
végez, a minőt semmi más eszközzel elvégezni 
nem lehet. Mivel pedig aránylag könnyű és 
elé? széles, munkabírása rendkívül nagy. Na-
ponkint 30 kat. holdat minden megerőltetés 
nélkül meg lehet vele munkálni. 

A gőzborona szerkezete szintén megegyezik 
a fogatos erővel dolgozó borona szerkezetével. 
A teljes boronakeret lánczokkal kocsiállvány-
hoz van akasztva, mely állványon az ujabb 
boronáknál a kormányozó munkás ülésén és a 
két kormányrudon kivül még emelőszerkezet 
is van készítve, melvlyel a boronák munkaköz-
ben is, ha esetleg eltömődnének, felemelhetők. 
Ily ujabb szerkezetű Fowler-féle gőzboronát 
mutat a 35. sz.®ábra, 

A mi végül a gözhengert illeti, az is 
kocsiállvány alá van helyezve s a henger-
keretbe vagy gyürüs, vagy sima, vagy rögtörő. 
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hengertestek állíthatók be. Gyűrűs hengertest-
tel felszerelt gözhengert mutat a 36. ábra. 

Ugy a borona, mint a henger menetük-
nek végén nem fordulnak, hanem egyszerűen 
visszamennek, a munkaszélességnek megfelelően 
oldalt állva. Csak a kormányozó munkás for-
dul meg ülésén s kezeli az íllotd — vissza-
menésre szolgáló — kormányt. 

E négy főalakon kivül vannak még kom-
binált talajmivelő eszközei is Fowlernek, me-
lyek egyikét a grubberrel és boronával össze-
tett henger képezi. Ezen kombinált porhanyitó 
különösen a földnek a vetőgép alá való elké-
szítésére felel meg.1 Az egész eszköz oly for-
duló rendszerű keretre van szerelve, mint a 
kultivátor, vagy a grubber. De járó kerekei 
nincsenek ; ezeket a henger pótolja. A henger 
a keret közepén van elhelyezve. Előtte, mint 
az a 3.7. sz. ábrán látható, kisebb grubber 
túrja fel a földet. A feltúrt földet a henger 
lesimítja s a lesimított talajt a henger mögött 
levő könnyű borona felkarczolja s így legked-
vezőbb állapotba hozza a vetőgép számára. 

Az eddig tárgyalt gőztalajmivelő gépek 
és eszközök leírásából kitűnik, hogy azok a 
legkülönbözőbb talajviszonyoknak és talajmive-
lési munkáknak meg képesek felelni, ugy, hogy 
ott, ahol a gőztalajmivelés alkalmazásának 
kedvező tényezők megvannak, az erre szolgáló 
gépek ós eszközök hiánya nem képezhet 
akadályt. i f j . Sporzon Pál. 

GAZDASÁGI VEGYTAN. 
Rovatvezető: Dr. Liebermann Leo. 

Még néhány szó a czukorrépa-
termelésről. 

Dr. Liebermann Leó urnák & „Köztélek' 
f. évi 7-ik számában „ Néhány szó a czukor-
répa termeléséről" czim alatt megjelent czikké-
ben felsorolt tanácsok, hogy mennyire indokol-
tak és megszívlelendők, azt első sorban azok 
tudják méltatni, a kik a czukorrépa termelését 
illetőleg alapos tapasztalatokkal birnak. 

Tény az, hogy a czukorrépa termelőinek 
egy tetemes hányada a gyárak túlságos köve-
teléseivel szemben a répatermelés csekély jö-
vedelmezőségéről panaszkodik. 

Egyikben sincs igazuk! 
A termelő és gyár közös érdeke, hogy a 

répatermés minél nagyobb s minél jobb minő-
ségű legyen. Ha már most a gyár e czélzattal 
szemben kiköti, miszerint frissen trágyázott 
földbe répát vetni nem szabad, e kívánsága 
méltányos, mert — mint mindenki tudja — az 
ily földön termelt répa oly nagy mennyiségű 
savakat tartalmaz, hogy azok a czukorgyártást 
gátolják; míg a gazdának, — a ki legalább 
helyes vetésforgót alkalmazni tud — nem is 
áll érdekében ezt tenni, mert hisz a friss-
trágyázott földbe legtöbbször zabosbükkönyt, 
utána őszi gabonát vagy repczét s csak ezután 
vet czukorrépát. A többi követelés alig jöhet 
szóba. 

Hogy pedig a czukorrépa hozama, tehát 
annak jövedelmezősége — ha a szükséges fel-
tételek a talaj és klimatikus viszonyokat illető-
leg megvannak s a mivelés a kellő szakértelemmel 
vezettetik, nemcsak, hogy nem csekély, hanem 
igen tisztességes, azt bátran állítom, sőt ezen 
állításomat be is bizonyítottam akkor, ha a 

, mult év márczius havában e lapokban „Hogyan 
munkálják nálunk a czukkorrépát?" czim alatt 
közölt czikkeim utolsójában hozott mérlegre 
hivatkozom. 

Miben áll tehát a czukorrépa sikeres ter-
melésének a titka? Nem lesz talán érdektelen, 
ha a következőkben röviden előadom azt. 

Első kívánalom a termelő szakértelme, s 
fáradságot nem ismerő tevékenysége; mert 
kezdve a szántástól egész a répa kiszedéséig 
minden munkálat igen nagy alapossággal vég-

KÓZTELEK, 1899 JANUÁR HÓ 21. 

34. ábra. Fowler-féle gőz-grubber-borona vagy porbanyitó. 

35. ábra. Fowler-féle gözborona emelőkészülékkei. 

36. ábra. Fowler-féle gőzhenger. 

kombinált porhanyitó. 37. ábra.. 
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zendő, s ezek mindegyikét nagy szigorúsággal 
kell ellenőriznie. 

A szükséges és olcsó munkáskéz bizto-
sítása, bogy az egyes munkálatok a kellő idő-
ben és módon legyenek megadhatók. 

A termelési költség redukálása, amit az 
egyes munkákat elvégezni tudó gépek (pl. 
Planet-kapa, fogatos-permetező stb.) —- s ott, 
ahol az indokolt, — mezei vasút alkalmazása 
által érhetünk el. 

A rovarkárok (pl. csimasz, oirmányos, 
bolha, dögészálcza) lehető meggátlása szintén 
nagy fontosságú dolog. 

Legutoljára hagytam a talajt, melynek 
minőségétől, alkalmas voltától függ a czukor-
répa termése. A talajnak mindazon alkatrészek-
kel birnia kell, melyek a répa diszlésére okvet-
lenül szükségesek, s ha ezek közül egyik-
másik hiányoznék, vagy elégtelen mennyiség-
ben volna jelen, ezt a gazdának — ha más-
ként nem — talaja analizáltatása által okvet-
len meg kell tudni, s annak idejekorán való 
pótlásáról gondoskodni. 

Hogy e tápanyagok közül mily nagy fon-
tossággal bir — mint azt Liebermann dr. ur 
is említi — különösen a mész elegendősége, 
azt az alábbi eset hűen fogja illusztrálni. 

Az általam kezelt területben — ahol 350 
m. hold czukorrépa. termeltetik — a talaj, 
mely természeténél fogva, de az okszerű ke-
zelés folytán is humuszban bővelkedő s kiváló 
erőben levő vályog, mely részben nyugatnak 
szelid lejtéssel bir, részben egészen sik. A lej-
tős táblák közepén egy* gyenge emelkedésű, 
homokban gazdagabb domb húzódik valami 
hat — 50 holdas — táblán keresztül. E dom-
bon sem a takarmány, sem a gabona vagy 
repcze, de különösen a répa nem diszlett Kellő-
képpen s bár a kikeléskor erőteljesen fejlő-
dött minden, később a növekedésben megakadt, 
majd elcsenevészedett. Keresve, kutatva ez 
észlelet inditó okát, egy talajmetszetet készí-
tettem 120 cm. mélyen s ugy a termő, mint 
az alatta lévő rétegből, mint az altalajból talaj-
mintát vettem s ezt analizálás czéljából a 
keszthelyi vegykisérleti állomásnak s vélemény-
adás végett a gazdatanácsadó-bizottságnak ad-
tam át. ügy a termőréteg, mint az altalaj ugy 
reá nézve egészen megfelelőnek látszott. 

Mily nagy volt tehát csodálkozásunk, mi-
dőn kitűnt, az analízis és gazdatanácsadó-bi-
zottság véleményéből, hogy a mész minimális 
jelenléte folytán nem diszlettek az egyes 
gazdasági növények. A táblák tervbe vett me-
szezése folytán előreláthatólag megszűnik a 
jövőben e kalamitás. 

A czukorrépa a foszforsavas trágyákkal 
szemben nagyon háladatos, mert mig — az 
általunk keresztülvitt műtrágyázások szerint — 
a chilisalétrom csak kevés, vagy semmi, addig 
a szuperfoszfát lényeges sőt egyes esetekben 
tetemes terméstöbbleteket eredményezett; 

Végezetül még csak azt emlitem meg, 
hogy az itt felhozott gazdaságban éppen a 
czéltudatos mivelés és SZÍVÓS tevékenység foly-
tán a czukorrépa termése évről-évre nagyobb 
átlagot mutat. Horváth Jenő. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 

Francziaország. A fogyasztási adóJc tör-
lésének elodázása. Emiitettük, miszerint az 
1897-ik decz. 27-iki törvény értelmében, a 
községeknek 1898. decz. 31-ikével fogyasztási 
adójukat kellett volna megszüntetni s az ily-
formán, a budgeten támadt ürt valamely más 
adónemmel kellett volna pótolniok. Ez nem 
történt meg. 

Midőn a Páris város tanácsa által a kép-
viselőház elé terjesztett 60 milliós deficzit kár-
pótlásáról szóló javaslat szóba került, ott az vita 
tárgyát képezte, felette megállapodásra nem 
juthattak s igy történt, hogy a borfogyasztási 

adó törlését 1899. decz. 31-ikére kellett ha-
lasztani. 

Már most egyes lapok azt vetik fel, a 
halasztásból nem lesz-e örökös — elodázás? 

Ez másképp nem is lehetett. A , fogyasz-
tási adót, egy csapásra nem is lehetett törölni. 
A reform, hogy realizálható legyen, előzetes 
hosszas tanulmányt igényel. Bármikor legyen 
arról szó, hogy valamely adó töröltessék, az 
egész világ örömmel fogadja azt. Már ha aztán 
arról van szó, hogy a törölt helyébe más adó 
létesíttessék, akkor hiányzik az okos tanács. 

Ezt igazolta a franczia kamara is eljá-
rásával. 

Kétségtelenül igaz, hogy a hygienikus 
italra mért adó igazságtalan, erkölcstelen, meg 
mindenféleképp rossz, dehát a fejadón kivül, 
mely adónemre lehet azt mondani, hogy igaz-
ságos? Vájjon az örökösödés s az adományo-
zás után szedett illetékek — melyek néha az 
érték 12°/o-át teszik — nem-e valóságos rab-
lás-e ? A czukorra nekezedő adó nagyobb, mint 
e táplálkozási czik valódi értéke! 

Dehát az államnak 3V2 millfárdnyi bud-
getje csakis az adók különböző neméből lesz 
egyensúlyozva — azt tehát kell fizetni ! ! 

Helyes tehát, ha töröltetik az ital fo-
gyasztási adója, de helytelen a hübele Balázs-
féle eljárás, mert hogy most halasztást szen-
ved a dolog, csak annak tulaj donitható, hogy 
kellő tanulmányozás nélkül mentek a felette 
komplikált kérdés megoldásába. 

Általános vélemény szerint a községeknek 
először csak azt kellett volna betartaniok, hogy 
uj fogyasztási adókat ne alkossanak s csak az-
után kellett volna körültekinteni, hogy a hus 
s ital helyett minő más — nem táplálkozási 
czikket :— lehetett volna adóztatás alá venni? 

Ki lehetett volna vinni azt is, hogy a fo-
gyasztási adót évente huszad, harminczad, 
vagy negyvened részével — tehát részletekben 
töröljék s bizonyos évek végén azt vették 
volna észre a fogyasztók, hogy a sokat szidott 
teher maga-magától enyészett el. Dehát 60 
milliónyi budgetet máról-holnapra törölni akarni, 
az oly vállalkozás, mely mint tényleg be is 
következett, csakis hajótörést szenvedhet. Már 
most kíváncsian várják, vájjon ezen év végé-
vel bekövetkezik-e a megígért törlés? 

Csökken a len és kenderrel hevetett terület 
nagysága. A kender- s len termelőknek az 1898-ik 
évben adományozott prémium hektáronkint 95 
frankra emelkedett. Tekintve, hogy az előző 
két évben ugyanaz sokkal kevesebb volt : 
1897-ben 78 frk 50 cm. s 1896-ban 72 frank, 
az a körülmény nyilvánul egész határozottság-
gal, hogy a len- s kendertermelés alá vont 
terület legutóbb jelentékenyen csökkent. A 
mult évi április 9-én hozott törvény értelmé-
ben a 8 acre-nyi terület jogosit fel a prémium 
elnyerésére, ennélfogva világos, hogy abban az 
esetben, ha a mult évi területkiterjedés meg-
maradt volna, a prémium magasságának is 
ugyanakkorának kellett volna maradni. Dehát 
igazolja a bevetett területcsökkenést a statisz-
tikai hivatal jelentése is. így 1892-ben a két 
növénynyel az országban 65,112 hektár volt 
bevetve, 1897-ben már csak 57,317 maradt. 

Konstatálva lett végre az is, hogy főleg 
a kendertermelés az, mely az utóbbi időben 
a prémiumozás daczára csökkenést mutat. A 
szaklapok véleménye oda konkludál, hogy 
abban az esetben, ha nem sikerül az idegen 
len- s kendertermelés behozatalát megfelelő 
vámokkal csökkenteni, abban az ^setben a 
két növény termelése Francziaországban az 
állami támogatás daczára is fogyni fog. 

Oroszország. Az orosz piacz idegen tér-
foglalói. A pétervári lapok annak könstatálásá-
val vannak telve, hogy az orosz piaczon főleg 
az angol, német s osztrák-magyar ipari s 
gazdasági termékek foglalják el a helyet s 
érthetlennek tartják, hogy a „szövetséges" 
franczia miért nincs ott? 

Tudják mindenfelé, hogy az utóbbi évek-
ben az orosz kereskedelem, ipar s mezőgazda-
ság óriási fejlődést mutat, nagvobbat, minőt a 
németek 1870 után kifejtettek. Dehát az 
oroszok fiatal gyári fejlettsége, továbbá ter-
melésük bizonyos hézagossága mégis arra 
késztetik őket, hogy európai, jobban felsze-
relt szomszédjaiktól szerezzenek be bizonyos, 
nálok hiányzó anyagokat. 

Mint emliténk, főleg a németek s angolok 
dominálják az orosz piaczot. 1894-ben a né-
met bevitel 143 millió rubelt tett ki, mely 
1896-ban már 180 millióra emelkedett, Anglia 
az előző évben 133 millió rubel árát szállított 
Oroszországnak, mely ezidőszerint 100 millió 
rubelra csökkent; ám az amerikaiak négy év 
óta 40 millióról 48 millióra emelték oda bevi-
telüket. Már most az oroszoknak rosszul esik, 
hogy a franczia csak 28—25 millió rubel árát 
képes importálni, mely érzelmet a francziák 
készségesen osztják is. 

Most mindkét részről ennek okát kutatják 
s rá is jöttek, hogy a közlekedés lassúságában, 
továbbá a franczia kereskedők csekélyebb vál-
lálkozási kedvében keresendő az. Azonfelül a 
német kereskedő üzletkötése is sokkal kulan-
sabb, mert a hitelnyújtás s a részletfizetések 
oly módjaival él, mely a franczia kereskedő 
előtt teljesen ismeretlen. Az oroszok evvel a 
szemrehányással illeték „szövetséges" üzlettár-
sukat s abban látják azok kisebb térre szorí-
tásának okát. 

Olaszország. A perugiai gazdasági tanin-
tézet megnyitása. Perugiában, mely város a 
Flórencz s Róma közötti ut közepén van, az 
olasz kormány közelebb gazdasági tanintézetet 
nyitott, mely hivatva leend az olasz gazdák 
fiainak elméleti s gyakorlati felsőbb gazdasági 

. kiképeztetését nyújtani. A tanintézet 3 évfo-
lyamos. 

Az első évfolyamban főleg a mezőgazda-
ságot érdeklőjogi, bölcsészeti, előképzéstnyernek, 
az éghajlattan, földtan,rovartan, acryptogámiában 
nyernek a hallgatók gyakorlatokkal kapcsolatos 
kiképeztetést. A 2-ik évfolyamon specziálisan 
gazdasági szakelőadásokat tárgyalnak, minő a 
növénytermelés, erdészet, állattenyésztés, gazda-
sági vegytan s a gazdasági mellékiparágak 
valamennyie, beleértve a kereskedelmi jogot, 
egészségtant, könyvvitelt a szövetkezés tanát stb. 

A végbizonyítvány elnyerése után a nö-
vendékek még egy évet a casilianai gazdaság-
ban tartoznak tölteni, mint, gazdasági gyakor-
nokok, mely után diplomavizsgára jelentkez-
hetnek. (Nálunk fordítva, a tanintézetbe irat-
kozás előtt kötelező a gazdasági praxisban 
eltöltött egy év. Szerk.), 

Olasz tudósok szerint a tanintézet az 
európai intézetek nívóján áll, a mennyiben 
az elméleti s gyakorlati szakoktatás összes 
szükségletével el van látva. Olaszországban 
most nagyon sokat remélnek ettől a gazdasági 
intézettől; többek között azt, hogy a rettene-
tesen zilált gazdasági helyzetnek az lesz biz-
tosan ható orvosszere. 

Bosznia-Herczegovina. Délszláv mező-
gazdasági és társadalmi viszonyok. Egy szera-
jevoi lap tudósítása szerint az okkupált tarto-
mányokban az átalakulások lassan bár, de nor -
málisan s biztosan történnek meg. Á hódítók 
ahelyett, hogy egyszerre akarnák a társadalmi 
rendet átalakítani, bölcsen csak a fokozatos 
haladás utján járnak. A husz év előtti hübér-
rendszer csak szórványosan mutatkozik, a 
mezőgazdasági hitelbankok kölcsönöket nyújta-
nak a parasztoknak, kik az igy szerzett pénz-
zel örök áron veszik meg a földet az uraság-
tól. A »Zadrága", vagy a házközösség itt-ott 
még érintetlenül virágzik. Ezeknél a család 
legidősebb tagja kormányozza a család ügyeit 
s intézi az uraságnak nyújtandó robotmunkát. 
Dehát az ósdi intézmény nap-nap után kivesző 
félben van. 

Montenegró ellenkezőleg még ma is a 
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hadviselést kedvelő ország. Ezidőszerint oly 
fejedelemmel bir ugyan, ki a népet inkább 
munkára s a föld miveíésére szeretné- szok-
tatni. Gazdasági tekintetben persze haladást is 
végeztetett, vélök. Ámbár, hogy csakugyan 
siker is koronázza fáradozását, maga kell, 
hogy elől járjon jó példával. 

L E V É L S Z E K R É N Y 

Kérdés. 

24. kérdés. Becses lapjának mult évi 
valamelyik számában ajánlva volt a. keresz-
tezéseknél a borzderes faj apaállat alkalmazása, 
szemben a simmenthálival. Az uradalomnak 
van néhány keresztezett üszője, bonyhádi 
bikák után, melyektől van is már néhány, sim-
menthali bikától származott borjú. Kérném 
tehát velem tudatni, hol volnának kaphatók az 
ajánlott borzderes apaállatok s esetleg, ha 
megmaradnánk a simmentháli fajta apaállat 
mellett, hol kaphatnánk, különösen Debreczen 
környékén, tiszta vérű simmentháli bikákat? 

B. Ö. * 

25. kérdés. Egy istállóban tartott (20drb) 
növendék marháim s üszőim ugy megvannak 
lepve telükkel, hogy daczára a legjobb etetés-
nek, mindinkább visszamennek s elsatnyulnak. 
Kérném tanácsát, mi a legjobb szer ellenük, 
hogy a szegény állatokat tőlük megszabadít-
sam ? több ajánlott szert használtam már, de 
hiába. K. J. 

26. kérdés. Bérgazdaságomban egy rész-
őrlésre berendezett gőzmalom van és a na-
pokban kaptam a járási főszolgabiróságtól egy 
felhívást, mely szerint egy a felhíváshoz csa-
tölt munkarendnek a malomban való kifüggesz-
tését és szem előtt való tartását rendeli el. 

E munkarend első pontjában az áll: hogy 
vasár- és ünnepnapokon a malom zárva van. 
Egy másik pontban pedig: hogy a felügyelői 
teendőket maga a malomtulajdonos teljesiti. 

Kérdem tehát, hogy 1. a vasár- és ünnep-
napokat kell-e respektálni? 2. hogy a felügyeiői 
teendők és az ezekkel járó felelősség nem ru-
házható-e át a tulajdonosról a gépészre? 
Illetve, hogy a munkarend ezen pontjai meg-
egyeznek-e a törvény idevágó intézkedéseivel. 

D. B. 

27. kérdés. Egy szolgálatát felmondó 
cselédnek ismét elszegődéséhez törvényszerűen 
hány nap engedélyeztetik helykeresésre ? Vagy 
van-e oly törvény, a mely előirja, hogy hány-
szor kell elengedni a cselédet (értve külső 
mezei cselédet) hely keresésre és hány napig? 

K. J. 

28. kérdés. A törvényileg megengedett 
legnagyobb gazdasági szeszgyár egy idény alatt 
mennyi czukorrépát tud feldolgozni legkedve-
zőbb körülmények között ? H. A. 

Felelet. 
Borzderes és simmentháli fajta apa-

állatok beszerzési forrása. (Felelet a 24. sz. 
kérdésre) A bonyhádi tájfajta tudvalevőleg a 
magyar fajta marhának különféle pirostarka 
fajtákkal való keresztezéséből keletkezett s ma 
mindinkább a simmentháli jelleg jut benne 
túlsúlyba. A kérdésttevő által említett czikkben 
pedig csakis a magyarfajta szarvasmarha ke-
resztezésére ajánltatott a borzderes faj. Piros-
tarka, tehát túlnyomóan nyugati vérrel biró 
keresztezőket azonban borzderesekkel keresz-
tezni nem volna tanácsos és előrelátható, hogy 
ily irányú kísérlet kudarczczal végződnék. 
Ajánljuk tehát, hogy a meglevő bonyhádi tör-
zsöt csakis simmentháli bikák alkalmazása mel-
lett szaporítsák. 

Debreczenhez közelebb eső [simmentháli, 
Orsz. Törzskönyvbe bejegyzett ' tenyészetek a 
következők: 

Salamon-Forgáeh Margit .grófnő urad. 
Thuzsér, Szabolcsmegye. — Özv. Steinfeld 
Mihályné urad., Macs, Hajdumegye. — M . kir. 
foldmivesiskola, Bimaszombat. — Dessewffy 
Miklós gróf urad., VencselKK Szabolcsmegye. — 
Fáy István, Hacsi pta, u. p. Bátka, .Gömörm. 
— Brüll Ignácz, Szilágy-Somlyó. — Burger 
Pál, Nyíregyháza. 

Kívánságára még töbfa, de távolabb fekvő 
tenyészetek czimeivel is készséggel szolgálunk. 

W. N.' 

Növendékállatok tetvessége. (Felelet a 
25. Tcérclésre.) A tetvek elszaporodása ellen a 
legbiztosabb védekezési mód -a tisztaság ; • jól 
szellőztetett, tiszta istállóban tartott állatok, 
melyek bőrét keféléssel gondosan tisztogatják, 
nem tetvesednek meg. 

Ha a baj már fellépett, akkor is, az is-
tálló alapos kitisztogatása és az állatok napon-
kinti. kefélése a legelső és legfontosabb teendő. 
Ha az időjárás kedvező és nem kell meghű-
léstől tartani, akkor a tisztogatást egyszer-két-
szer 3°/o-os kreolin- vagy lysol-oldatba mártott 
kefékkel ajánlatos végezni, ezt követőleg pedig 
a test felületét szárazra dörzsölni. Kevésbé jó 
eljárás, mert szűk és rosszul szellőztetett is-
tállóban tartott állatokon, főleg, ha már előző-
leg elgyöngültek, mérgezést okozhat, abban 
áll, hogy az állatok tarkójára vagy szarvak tö-
vébe szürke higanykenőcsöt (huszárzsirt) ke-
nünk, mogyorónyi részletet véve egy-egy állatra. 

Mindig gondoskodni kell egyébiránt az 
állatok jó táplálásáról, proteinban gazdag ta-
karmánynyal és kedvező időjárás esetén, taná-
csos őket sokat a szabadban tartani. —y.— 

Gőznialmi munkarend. (Felelet a 26. sz. 
Icérdésre.) A kifüggeszteni rendelt munkarend-
nek a vasárnapi munkaszünetre vonatkozó 
része helyes és törvényes, mert a vasárnapi 
munkaszünetről szóló törvényen alapul. Az 
ünnepnapokra — Szt.-István ünnepét kivéve — 
ezen törvény ki nem terjed s azért a munka-
rendnek ily értelemben való helyesbítését, a tu-. 
lajdonos kérheti. 

A felügyelői teendőket mindaddig a tu-
lajdonos köteles teljesíteni, illetőleg a felügye-
lettel járó felelősség mindaddig a tulajdonost 
terheli, mig maga helyett az ipartörvény hatá-
rozmányainak megfelelő munkavezetőt nem 
állit és az iparhatóságnak (főszolgabíró) ezt be 
nem jelenti. Ha ily bejelentést tesz, és az ipar-
hatóság azt tudomásul veszi, akkor a munka-
rendnek ezen pontja megfelelően módosítandó. 

Cselédszegödés. (Félelet a 27. Icérdésre) 
A törvény a gazdát csak arra kötelezi, hogy a 
szolgálatból távozó cselédnek kellő időt enged-
jen helykeresésre. Hogy ez mikor és hányszor 
történjék, arról bajos volna tételes szabályt 
alkotni, mert ez a szokásoktól és viszonyoktól 
függ. 

Helykeresésre a vasárnapokat szokás fel-
használni és az ily vasárnapi távozást a gazda 
mindaddig nem tagadhatja meg jogosan, mig 
a cseléd el nem szegődött vagy mig távozása 
nem jár a gazdának nyilvánvaló kárával. 

Egy mezőgazdasági répaszeszgyár czu-
korrépa-szükséglete. (Felelet a 28. kérdésre.) 
Hogy egy mezőgazdasági; répaszeszgyár egy 
idény alatt mennyi czukorrépát tud feldolgozni, 
az főképp a szeszgyár berendezésétől és a 
répa czukortartalmától függ. A maximális 
szeszmennyiség előállítására p. o. 12% czukor-
tartalmu répából szükséges 28,000 q. Vannak 
oly mezőgazdasági répaszeszgyáraink, a melyek 
ezen répamennyiséget nappali és éjjeli munka 
mellett négy hónap alatt feldolgozzák, ugy 
hogv a naponként feldolgozott répa mennyi-
sége 200—2.50 q.-t is kitesz. Négy hónapnál 
tovább a czukorrépát eltartani bajos, minthogy 
nagy a czukorveszteség és a répa igen köhy-
nven romlik. —a— 

Gazdasági egyletek mozgalma. 

A szolnok-dobokamegyei gazdaságiegye-
sület abból a czélból, hogy megyéjének 
községei erdélyi-magyar fajtájú tenyészbika-
szükségletüket hosszas utánjárás nélkül, lehetőleg 
egy helyen szerezhessék be; másrészről, hogy 
a szükséges számú és szép tenyészbikákat 
megyei gazdák neveljék fel s igy a tenyész-
bikák tenyésztésére fordítandó jelentékeny 
összeg a szarvasmarhatenyésztés előnyére a 
megyében maradjon, Deésen f. évi február hó 
27-én rendezi a IX-ik dijzaással egybekötött 
bikakiállitást és vásárt. A kiállításon 1—2 és 
3 éves erdélyi-magyar fajtájú bikák mutathatók 
be, díjazásban azonban csak amegye területén 
nevelt állatok részesülhetnek. Az egyesület a 
legszebb bikák és bikaborjuk díjazására 1000 
koronát tűzött ki; az oly községek részére, 
melyek eziránt az egyesületet megkeresik, a 
vásárláshoz kamatmentes kölcsönt nyújt, sőt 
buzdításul segély czimén a vételár 20%-át 
adományozza a kérelmező községnek, hogy elő-
segítse a jó tenyészanyag beszerezhetését. — 
A nyitramegyei gazdasági egyesületnek a 
szövetkezetek létesítése közül kifejtett kiváló 
tevékenysége máris oly eredményeket mutathat 
fel, melyek méltán megérdemlik, hogy azokra a 
szövetkezeti eszme terjesztésére hivatottak 
figyelmét felhívjuk. Ugyanis ez egyesület 
megyéje területén ezideig 55 hitelszövetkezet 
áll fenn, ezek közül a 94-ben 2,95-ben 7, 97-ben 
3, 98-ban 40 és a folyó évben 3 szövetkezet 
kezdette meg működését. A szövetkezetek jelen-
leg 8118 tagot számlálnak, az üzletrészek ez-
időszerinti száma 12562-re rug, melyekre be-
fizettetett mintegy 112-538 frt; a betétek összege 
jelenleg Hl '406 frt és az eddig kölcsön adott 
összeg mintegy 325'028 frtot tesz ki. Az egye-
sület által nemrég alakított nyitramegyei köz-
ponti hitelszövetkezet tagjainak száma 134, kik 
56,100 korona értékű üzletrészt jegyeztek. — 
A mosoumegyei gazdasági egyesület már 
évekkel ezelőtt tervbe vette, hogy megyéje terü-
letén ugy hitel- mint fogyasztási szövetkezeteket 
létesít, e szándékát azonban többféle akadályok 
miatt ezideig meg nem valósithatta. Az eszmét 
az egyesület ismét napirendre hozta, s felkérte 
a Gazd. Egyesületek Orsz. Szövetségét, hogy 
a jövő hó 9-én tartandó közgyűlésre egy szak-
értőt küldjön ki, aki a szövetkezetek mikénti 
alakításáról és szervezéséről ez alkalommal 
előadást tartson, hogy ezúton is a gazdaközön-
séget a szövetkezeti ügynek megnyerhesse s 
az eszme iránt felmerülő kételyeket eloszlathassa. 
A szövetség mint az e téren legilletékesebb 
faktorhoz, a Magyar Gazdaszövetség „Hangya* 
értékesítő- és fogyasztási szövetkezetéhez fordult, 
felkérvén, hogy az egyesület közgyűlésére az 
előadás megtartására egy szakértőt küldjön ki. 
Az egyesület által a tél folyamán kisgazda 
tagjai részére tartandó népszerű gazdasági elő-
adások tervezete szerint Hensch Árpád gazd. 
akad. tanár s egyleti titkár a kisbirtok okszerű 
berendezéséről, Molnár József állami állatorvos 
a lótenyésztésről, Eázsó Imre az orsz. növényt, 
kísérleti állomás vezető-helyettese a műtrágyák 
helyes alkalmazásáról, Varga Kálmán akad. 
segédintézö a tengeri, csalamádé és egyéb 
takarmányfélék termeléséről, Korek Kálmán 
akad. intézősegéd az istállótrágya kezeléséről 
és Barna Balázs a növénykórtani állomás 
segéje az üszög és aranka elleni védekezésről 
fog értekezni. Az előadások Halászi, Kiüti, 
Feketeerdő, Püski, Arak, Darnó, Lipót, Kis-
Bodak, Mósony-Szt.-Miklós és Lébény községek-
ben fognak megtartani. — A borsodmegyei 
gazdasági egyesület ez idei téli gazdasági elő-
adásait már részben meglartotta és pedig Sajó-
Vámoson, Sajó-Németiben, Ózsdon és Sajó-
Ecsegen. A folyó hóban és februárban még 30 
előadást rendez az egyesület, ezék Mező-Köves-
den, Belső-Böcsön, Szalontán, Sajó-Kazán, 
Bánhorváthon," Mező-Csáthon, Ernődön, Heő-
Bábán, Cserépfaluban, Borsod-Ivánkán, Edelény-

1 ben, Ónodon, Csernelyben, Apátfalván és 
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Parasznyán tartatnák még "9. elődó közre-
működésével; — A veszprémmegyei jrazdasági 
egyesület népies gazdásági előadásait Vámoson, 
Papkeszin, Szt.-Kir.-Szabadján, Berhidán, Ménes-
helyen,' Zírezen, Kis^Kovácsiban, Öskün, 'Hajmás--
kéren- Városlődön, Szt-Gaáion, Réden, Paszta-
Miskén, Pölöskén, Noszlopon, Eolontáron. 
Hálinbán, Tósok-Berénden,' Csajághon, Vörös-': 
berényben, Siófokon,. Peremartonban, \B.-Fő-
Kajáron, Mező-Komáronban, Fokszabadin, Sió -
Maroson, Szti-Istvánon, Lepsényben, Mező-.Szt-
Györgyön, Enyingen, Hidvéghen, Tót-Vázsony-
ban, Magyar-Barnagon, Nagy-Hidegkuton, Ősi-
ben és Ráthóton rendezi. Az előadások január 
hó 26-tól, márczius hó 16-áig terjedő időközben 
tartatnak meg. — A somogymegyei gazdasági 
egyesület f. hó 22-én, 29-én, és február hó 
5-én népies gazdasági előadásokat rendez Dráva-
Tamásin, Kilitiben, Istvándin, Csülökön, Darány-
ban, Babócsán, Barcson, Köttsén, Nagy-Bajom-
ban, Saárdon, Belováron és Kis-Korpádon. — 
A Wharmegyei gazdasági egyesület által 
rendezendő gazdasági elöadasok ' sorozata f. hó 
12-érn vette kezdetét .Bihar-piószegen ; áz 
egyesület f9lytatólag Szalárdon, Nagy-Lé tán, 
Sarkadon; Ermihályfálván, Komádiban, Mező-
Telegden, B.-Tordán, Mező-Keresztesen és 
Nagy-Váradon rendezi előadásait. — A nagy-
küküllömegyei közgazdasági bizottság a tél 
folyamán magyar, német és oláh nyelvű gazd. 
előadásokat tart a megyei gazdák részére, az 
előadások Héjjasfalván, Kis-Kapuson, Alsó-
Rákoson, Hévizén, Halmágyon, Ürmösön, Kóbor-
ban, Mihályfalván, Bürkösön, Mohán, Boldorfon, 
Datkon, Miklóstelken, Apoldon. Segesden, Hégen, 
Mesén, Szászkézden, Nagy-Szőllősőn, Szász-
Vesződön, Riomfalván, Segesvárit, Kőhalmon, 
Egerbégyen, Asszonyfalván és Bárt helyen 
rendeztetnek. — A vaáli járás mezőgazdasági 
bizottsága Tabajdon, Mányon, Buda-Bicskén, 
gazd. előadásokat tartott, mélyek folytatólag 
Alcsuthon, Kajászó-Szt.-Péteren, Sóskúton és 
Tárnokon rendeztetnek. 

A szegedi mezőgazdasági orszá-
gos kiállítás igazgatóságának 

ülése. 
(1899. január 19.) 

A szegedi mezőgazd. orsz; kiállítás igaz-
gatósága f. hó 19-én d.e. 10 órakor ülést tartott. 
Jelén voltak: Forster Géza, a kiállítás alelnöke 
elnöklete alatt br. Maleomes Jeromos min. oszt. 
tan., a földmivelési miniszter kiküldöttje, László 
Gyula h. polgármester, rend. bizottsági alelnök 

, Szegedről,. Liehtenberg, Mór, a szegedi gazd. 
egyl. alelnöke, Bokor Pál, a szegedi gazd. egyl.' 
titkára, vár., tanácsnok; igazgatósági tagok, Ru-
binek Gyula á kiállít, iroda főnöke, Jeszenszky 
Pár főcsoportbiztos és Horváth Jeiiő, a kiállít, 
ijoda vezetője. 

A Tóth , Mihály . Szeged városi főmérnök 
épülettervei' elfogadtatván, azok elkészítésére 
zárt ajánlat fog hirdettetni; az ajánlati föltéte-
lek a Szieged városi székházban László Gyula 
h. polgármester, a kiállít, igazgatóság alelnö-
kénél megtekinthetők;' s ugyanide lesznek in-
tézendők a lepecsételt ajánlatok is f. évi feb-
ruár hó, 20-ig. 

Az elfogadott tervek alapján véglegesen 
megállapittattak a'térdijak is, fizetendő lesz 
1 drb ló után 4 frt, külön rekeszben (box) 
1.0 frt. Egy drb szarvasmarha után istállóban 
3 frt, borjúért 1 éves korig 2 frt, szopós bor-
júért dij nem fizettetik. A sertés és birkakiál-
litásnál 1 rekesz 3 frt,. 1. drbért l.frt. 

Baromfiaknál 25 | >rnéter területen ké-
szített ólakban és udvaron egy csoportért 25 
frt, ketreczekért '3 drb. számára 3 frt, nagyobb 
baromfiak számára (per 3 drb) készült ketre-
czekért' 5 frt és minden égyéb élő állat vagy 
tárgyért ez "osztályban ,a szabadterület. Q-mé-

- terjéért járó T frt fizetendő. 
A termény és * háziipari kiállításnál á 

szabad terület per •-méter 1 frt, szabad szin 

és falterület 2 frt, zárt épület alapterülete 3 
frt, asztalt^rület gazdáknak 3 frt, mái kiállí-
tóknak 4 frt. 

Szőlő-, bor- és kertészeti kiállításnál per 
in-méter szabad terület 1 frt, zárt épületben 
'alapterület 2 frt és falterület 1 frt. 

• Gép és eszközök kiállításánál per n-méter 
szabadban 1 forint' a mézőgázdasági és an-
nak keretében tartozó gépeknél, egyéb gépék 
és- eszközöknél 1 forintt 50 krajczár. Fedett 
sziábeín. a mezőgazdasági, vagy annak keretébe 
'tartozó gépek s eszközöknél per • -méter 2 
:frt, egyéb gépek s eszközöknél 3 frt. Telje-
;sen fedett és padlózott munkacsarnokban a 
mezőgazdasági és annak üzemébe tartozó gép 
és eszközöknél 3 frt, egyéb gép és eszközök-
inéi 5 frt. 

Ezek után a beérkezett egyes ajánlatok 
fölött döntött az igazgatóság, ilyenek voltak a 
kiállítási érmek és díszoklevél beérkezett 
mintái, a kiállítási tárgyaknak a pályaudvarok-

éról a kiállítási területre való szállítása, a meg-
nyitási és zenesátor készítése, a szükséglendő 
ponyvák kikölcsönzése és a kiállítási terület 
körülkerítésére vonatkozó ajánlatok. 

Örvendetes tudomásul szolgáltak a föld-
''mivelési minisztérium, az államvasutak, Szeged 
sz. kir. város stb. által kilátásba helyezett ado-
mányok és kedvezmények. . 

V E G Y E S E K . 
Mai számunk tartalma : oidaJ. 

Az OMGE. közleményei. 109 
Nézetek a jégkárok elleni általános kötelező állami 

biztosításról. Somogyvári-Somogi Ferencz.... ... 109 
A szegedi mezőgazdasági országos kiállítás igaz-

gatóságának ülése. ... — ... ... ... ... 117 
Tárcza. 

A szerelem könyve. Buday Barna ... ... .110 
Növénytermelés. 

Termelési kísérletek az amerikai herefélékkel.. 
Schmidt Oszkár. 111 

Gazdasági gépészet. 
Gőztalajmivelő eszközök, ifj. Sporzon Pál. Jfl2 

Gazdasági vegytan. 
Még néhány szó a czukorrépatermelésről. Horváth 

Jenő. 114 
Külföldi szemle. 115 
levélszekrény. ._ .... ... ... ... ... ... ... ... 116 
Vegyenek. ... ... ..... 117 
Kereskedelem, tőzsde ... . . ... ... 119 
Budapesti gabonatőzsde. — Szeszüzlet. — Er-

zsébet gőzmalom. — Lujza gőzmalom. — Here 
magvak. — Vetőmagvak. — Apolló kőolajfino-
mitógyár részv.-társ. — A központi vásárcsarnok 
árujegyzése a nagyban (en gros) eladott élelmi 
czikkek árairól. — Állatvásárok: , Budapesti 
szurómarhavásár. — Budapesti vágómarhavásár. 
— Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. ! 
Budapesti lóvásár. — Kőbányai sertésvásár, —, 
Ingatlanok árverései (20000 forint becsérté-
ken felül.). ... ... 120 

; Megbizás. A földmivelésügyi m. kir. miniszter a 
Budapesten szervezett m. kir. gyapjuminősitő intézet 
vezetésével dr. Rodiczky Jenő központi szolgálattételre 
beosztott gazdasági .tanintézeti igazgatót bízta meg. 

Eljegyzés. Belházy Géza eljegyezte Platthy Elza 

Mezőgazdasági szesztermelök küldöttsége a 
földmivelésügyi és pénzügyminisztereknél. 

A Nyitra vármegyei gazdasági egyesület 
által e hó 11-ére Nyitrára egybehívott értekez-
let határozata folytán a kontingens-hiányban 
szenvedő felvidéki mezőgazdasági szesztermélők 
monstre küldöttsége 18-án szerdán járult a 
földmivelésügyi és pénzügyminiszterek elé. A 
küldöttség tagjai az OMGE. Köztelek palotájá; 
nak nagytermében gyülekeztek s onnan indul-
tak a földmivelésügyi minisztériumba. Hozzzá-
juk csatlakozott a szesztermelők orsz. .egyleté-
nek választmánya is. 

Dr. Darányi földmivelésügyi miniszter dél-
előtt 10 órakor fogadta minisztériuma nagyter-
mében a küldöttséget. Gróf Zselenski Róbert, 
mint a mezőgazdasági szesztermelők országos 
egyletének alelnöke bemutatta a Nyitra vár-
megyei gazdasági egyesület küldöttségét, meyl-
hez csatlakoztak egyéb vármegyék kontingens-

hiányban szenvedő szeszgyárosai is, s arra 
kérte a minisztert, hogy á szesztérmelők mél-
tányos kérelmét méghallgatni s figyelmére mél-
tatni kegyeskedjék; bemutatta aztán a küldött-
ség szónokát: Jattka Ferénczét, a ki élőter-
jesztette a Nyitrán tartott értekezlet határoza-
tait a miniszternek. 

A felvidék szesztermelői — úgymond — 
sulyös helyzetbe kerültek; a jó burgonyatermés 
folytán pótkontingensre volna szükségük, mert 
különben hizlalásra beállított állatállományukat 
i és kész anyagukat kénytelenek Olcsó áron el-
vesztegetni. De nemcsak a mezőgazdaszági' 
szeszipar, hanem maga a mezőgazdaság fejlő-
dése is hátrányosan befolyásoltatik azáltal, 
hogy a szeszfőzdék a kontingens-hiány folytán 
kénytelenek üzemüket beszüntetni. Kéri a mi-
nisztert, járjon közbe a pénzügyminiszternél 
aziránt, hogy váltson vissza a nagyipari gyárak-
ból kontingenst a mezőgazdasági szeszter'me-
lők részére. A nagyipari gyárak 1888. év óta 
úgyis többször kitermelték már • a mezőgazda-
sági szeszfőzdék által visszabocsátótt kontin-
genst. Memorandumot nyújt át a miniszternek, 
melyben a mezőgazdasági szesztermelők ké-
relme részletezve van. 

Dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi mi-
niszter elismeri, hogy a szesztermelés a mező-
gazdasággal szoros összefüggésben van. Két-
szeresen fontos pedig ez a kérdés a felvidéken, 
mely állattenyésztésre van utalva; a felvidéket 
sok csapás érte az utóbbi időkben, megérdemli 
tehát, hogy a kormányzat a szesztermelők 
kérelmét figyelmére méltassa. A pénzügyminisz-
terrel ismételten beszélt e kérdésről, a ki haj-
landó törvényjavaslatot terjeszteni a képviselő-
ház elé, melylyel segélyére lenne a mezőgazda-
sági szesztermelőknek. Oda fog hatni minisz-
tertársánál, hogy oly megoldás létesüljön, a 
mely minden jogos igénynek megfelel. 

Lukács László pénzügyminiszter délután 
félhatkor fogadta a küldöttséget a pénzügymi-
niszteri palotában. 

Itt ismét Jattka Ferencz tolmácsolta a 
mezőgazdasági szesztermelők kérelmét. 

A pénzügyminiszter kijelenti, hogy csak 
annyit tehet a szesztermelőkért, a mit a tör-
vény keretén belül tehet. A szeszkontigens ki-
osztása körül felmerült bajok orvoslása eddig 
sem az ő akaratán mult, hanem azon, hogy a 
politikai viszonyok nem engedték meg, hogy 
már a mult évben egy törvényjavaslatot nyújt-
son be a szeszkontingens kiosztás egészsége-
sebb alapokra fektetését illetőleg. A javaslat 
készen van, de nemlehet tárgyaltatni ide ném 
tartozó oisok miatt.: Iparkodni fog még azt 
is megtenni, hogy az ipargyáraktól is elvonja 
a kontigenst, melyet kitermelni azok nem képesek 
és kiosztja azt a mezőgazdasági szeszgyáraknak ; 
a kiosztásnál azt a vezérelvet fogja követni, hogy 
a kevesebb törzskontingenssel bíró mezőgazda-
sági szeszgyáraknak adja első sorban a pót-
kontigenst. A küldöttség memorandumában ha 
oly eszméket talál, melyek összeegyeztethetők • ' 
a törvénynyél, figyelembe fogja azokat venni. 

Hibaigazítás. Lapunk f. é. 6-dik számába 
a 101. lapon „Szavatosság májmételyes juhokért" 
cz. alatt közölt feleletbe sajtóhiba csúszott be. 
A feleletnek alulról számítva 10. és 11-dik 
sorába „fogyasztásra alkalmas májmételyes juh 
ára1' helyett ugyanis „fogyasztásra alkalmas 
juh mételyes májának ára" a helyes szöveg. 

Gabonauzsora-perelr. A napilapok érte-
süléseként közöljük az alábbiakat: „Csak a 
napokban járt a 'földmivelésügyi miniszternél 
egy deputáczió, amely a kormány sürgős in-
tézkedését kérte a gabonauzsora ellen. E sze-
rint nagyon is aktuális az a monstre-bünpőr, /, 
amelyet a szabadkai törvényszék indított meg 
száznegyven moholi károsult fél feljelentésére. 
Ismeretes, hogy a budapesti nagygabonakeres-
kedők már évek óta megveszik a kisebb gazdák-
tól 3—6 forintért métermázsánként a még lá-
bon álló gabona remélhető termését. A gazdá-
nak aratás után a lekötött gabonamennyiséget 
kell szállítani,; ha erre nem képes, akkor az 
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ügynök az effektív gabnaárban, 8—10 forintban 
számítja a lekötött gabonát s a gazdáktól vál-
tót hajt be, amelyet irgalom nélkül perelnek. 
Ilyen módon egész sereg kisgazda ment már 
tönkre. A 1 szabadkai törvényszék a gabona-
uzsora megdöbbentő eseteit derítette ki vizs-
gálat közben s 126 fél panaszára Kronstein 
Adolf, Feuer József, Beek Miksa és Weisz 
Márton gabonaügynökök ellen, megindította a 
fenyitővizsgálatot. Az eljárást azonban nem 
fejezhette be, mert a vizsgálat során negyven-
hat ujabb feljelentés érkezett. A vád alá he-
lyezett ügynökök Bischitz Salamon és Fia, 
Schlesinger és PolJákovits, Strasser és König, 
Deutsch Károly és Fia budapesti terménynagy-
kereskedő czégek megbízottjai. A monstre-bün-
pörben, amelynek szenzácziós eredménye lehet, 
a vizsgálatot csak február vége felé fejezhetik 
be, mert nap-nap után tömegesen jelentkeznek 
az ujabb panaszok." Ez az értesülés arról 
tesz bizonyságot — ha ezt máskülönben nem 
tudnánk — hogy a gabona-uzsora, mint lap-
pangó kór, folyton nagyobb pusztítást visz 
véghez a kisemberek exisztencziájában. A ga-
bonauzsora-perek a harmadévi rossz termés 
következményeként halomszámra foglalkoztat-
ták a bíróságokat. Akkor alaposan megvilágí-
tottuk a helyzetet s elengedhetetlennek tartot-
tuk az uzsoratörvények módosítását. A földmi-
velésügyi és belügyi miniszterek néhány ren-
delettel véltek segíteni a bajon; ám a követ-
kezmények igazolták, hogy az mind kevés 
volt. Az uzsoraüzelmek immár olyan országos 
csapássá váltak, a birói gyakorlat a keletkező 
perekben annyira ellentétes, hogy a törvény-
hozói beavatkozást áz ujabb tényekkel szem-
ben azok sem fogják már talán szükségtelen-
nek tartani, akik eddig az u. n. gabonaelővéte-
lek jogosultságát oly ékesen védelmezték. Meg-
nyugtató volt a napokban a kormány részéről 
azt a kijelentést hallanunk, hogy az uzsora-
üzelmekkel szemben törvényes garancziákat, 
fog nyújtani. Ez az Ígéret felment bennünket 
egyelőre a kérdés további feszegetésétől, abban 
a reményben, hogy várakozásunk nem marad 
kielégítetlenül. 

Gazdasági tanfolyam a görög-kath. lel-
készek részére. 'A ruthén nép leghivatottabb I 
vezetői, a gör. kath. lelkészek részére, kik a 
nép között élve azon helyzetben vannak, hogy 
egy jobb, jövedelmezőbb gazdálkodási módra 
nézve jó példával járjanak elől s erre híveiket 
is rávezessék, a földmivelésügyi miniszter 
Alsó-Vereczkén folyó évi január hó 25-étől 
kezdve négy hétig tartó gazdasági tanfolyamot 
rendeztet. A tanfolyamon 25 lelkész fog részt 
venni, ezek oktatásánál különös figyelem fog 
fordíttatni az ottani vidéken fontos állattenyésztés 
és kisebb gazdasági ágak ismertetésére. A tan-
folyam vezetője Egan Ede miniszteri megbízott 
lesz. 

Patkányirtószer. Nóvák Emil úrtól a kö-
vetkező értesítést veszszük: Azon hitem, hogy 
jelen soraimmal gazdatársaimnak, a közjónak 
hasznos szolgálatot teszek, ösztönzött arra, 
hogy a következő egyszerű, biztos pat-
kányirtó és üző szert közismertté teszem, ki-
kijelentvén, hogy a szert nem magam találtam 
föl, hanem Johán Vilmos csákvári m. kir. 
földmives-iskola igazgató tanácsára vettem 
teljes sikerrel alkalmazásba. Közönséges fa-
kátrány forró vizzel könyen folyóvá felhígítva 
a patkánylyukakba 2—3 liter mennyiségben 

1 öntetik be. 

Stassfurti 
KAINIT-ot 
teljes kocsirakományokban, köz-

vetlen kisebb mennyiségekben 
budapesti raktárából 

legjutányosabban ajánl a 

N G Á R 

I I H ® 

MŰTRÁGYA,KÉNSAYÉSYEGYI IPAR 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

B U D A P E S T E N , 
V . K E R . V f l C Z I - K Ö R Ú T 21. S Z Á M . 

f 1898. évi forgalom: 26,239 m 

Felhívjuk 
a t. cz. gazdaközönség 

figyelmét 

Gazdaságok és iparosok figyelmébe ajánlja 
a „Drezdai Motorgyár" részvénytársaság (ez-
előtt Moritz Hille) legújabb gáz-, benzin- s 
petroleum-motorait és mozgonyait, melyek nagy-
szerű javításokkal és újításokkal vannak ellátva. 
E világhírű és elterjedt motorok szilárd szer-
kezetükkel, megbízhatóságukkal és egyenletes 
működésűkkel minden más gyártmányt felül-
múlnak. 

Ivilágositással szolgál: 

H E L L E R M . s T Á R S A , 
X BUDAPEST, V., EméM-tér 13. < 

r , t 

Részvénytőke 3,000.000 korona. 

Gyár : Pozsony. 
Iroda : Budapest, V., VáciMtSrnt 33. 

Táviratok : APOLLO BUDAPEST.' 
Budapest telefon 2692. * Pozsony telefon 195. 

Petroleum, ligroin, nyersbenzin, motorbenzin, 
rektifikált benzin minden minőségben, gazolin, 
ásvány-, kenőolajok, l-a. hengerolaj, l-a. gép-
olaj, orsóolaj, tengelyolaj, paraffin. Stearin- és 
paraffin-gyertyák. 

Az olaj bizalmi czikk. 
Ásvány-, gép- és hengerolajokat szállítunk 

amerikai és orosz nyersanyagból előállítva, 
mindenkor egyenlő minőségben és a ki egy ízben 

szükségletét ismét újból nálunk 
fogja fedezni, mivel szolidan szolgáljuk k 

Kérünk tehát próba-megrendeléseket. 

Apollo kőolajf inomitó-gyár részvénytársaság. 
Iroda : Budapest, V., Váczi-líörut 33. 

ALAPÍTTATOTT 1872. 

SCHOTTOLA ERNŐ, BUDAPEST. 
Műszaki közp.! üzlet: Gyár : 

VI . , Andrássy - i í t 2. V I . , Révay -u . 16. 
Fönciéíe-palota. (Saját telepén.) 

bátorkodik a t. ct. érdekeltéknek 
„Hellos" istálló- és gazdasági v ihar lámpáját 

i teljesen felszerelve árkonként frt 2.80. 

Van szerencsém egyúttal kitűnő minőségű tartós. 
csikójegyü aczél trágya" és széna-viiláimat, 
minden egyes darabot jótállás mellett 3 ággal drbonként 
75 Jtrral, 4 ággal darabonként 90 Krra l ajánlani. 

Az őszi bekötésre legolcsóbb árakon ajánlok leg-
jobb minőségű finom sodrott szemű 

marha lánczokat: 
sodronyerősség | 
r darabonként | 

!• s'/2 •! 1 6V2 |7m 

Legolcsóbb beszerzési forrás ló és szarvasmarha 
nyíró ollókban, valamint minden egyéb mező-

gazdasági szükségleti czikkben. 

„REMINGTON" 
Í R Ó G É P E K 

v i l A g i z e ü e e . 

Hivatalos Közlöny-bői. 
„A vallás és közoktatás-

ügyi magy. kir. minister a 
fíemington Írógépet (kapható 

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

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

nagyobb sokszorositó képességgel. 
REMIN G-TONT nagy sikerrel használják. 

gyár bosnyák h 

1 kormányzóság, 

kir. államvasutak gépgyárai, — Magyar általi 
bank, - Ganz és Társa, - Budapest székes fSl 
tábla Budapest, Győr stb. — Gr. Károlyi Imre i 
gatósiga, Mágocs. — Magy. Mezőgazdák szi 
Bpest.̂ Beé Jenő̂ püspöki ̂ rad^ bérlő̂ Veigi 
Győri püspökségi központi iroda Győr. Osztr. i 
társ. urad. igazg. Budapest. Zichy 
gróf urad. számvevői hivatala Bpest., I., K 

22. M. kir. állami jószágigazgatóság Ar 
Továbbá számtalan pénzintézetnél, gyárban, ke 
nél, iparkamaránál, ügyvédeknél, megyéknél, v; 

ségünkre az ország bármely részébe dijmentes be-
mutatásra és az egyszerű kezelés begyakorlására 
bárhova ugyancsak.saját költségünkre küldjük ki 
tisztviselőinket — Árjegyzék bérmentve és ingyen. 

Erzsébet-tér 16. 
Bemington Írógépek és Edison-mimeographok kizárólag 

jogositott eladási telepe. 
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KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde, 

(Owttmann és Víahl budapesti terménybizománvi 
czég jelentése.) " 

Napi jelentés 1899. január 20. 

Utolsó jelentésünk óta a, készáru üzletben jelen-
tekenyebb változás nem fordult elil A kereslet ugv 
mint a kínálat rendkívül korlátolt. A malmok a rossz 
lisztkonzum folytán úgyszólván csak a napi szükség-
letre vásárolnak s igy; a ma forgalomba jött mintegy 
150QO mmázsa buza, melynek kétharmadrésze oláh és 
szerb áru, változatlan tartott árakon kelt el. 1 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 

Fehérmegyei: 
Bihari -. 
Bánáti: 

I. 79 kg frt 10'40 t 3 hóra 
79 „ „ 10-40 „ , 
79 . , 10-40 . „ 
79 „ , 10-30 , , 
73 , , 10-05 . 

76 « , 10.10 
77 . , 8-60 ;. 
77 „ „ 8:10 

z üzlet csaknem teljesen pang, jó mi-
'.80—7.90 fizetnek Budapest távolsá-

Rozsban 
nőségü rozsért 

Árpa teljesen el van hanyagolva, egyes takar-
mánywaggonok 6 írttól 6.25 frtig adatnak el minőség 

Tengeri valamivel csendesebb̂  Budapest távolsá-
gban 4.50—55, helyben 4.60—75-ig kél el. 

Zab változatlan 5.7Ö—6.10 helyben kél el 
Határidők a változatlan külföld és csekély érdek-

lődés folytán, csendes hangulatban indulnak üzletkötés 
csak elvétve történik. 

Déli 12 órakor következőképp áll 
Köttetett. 

Suza márcz. . 
„ áprilisra 
„ októberre 

Rozs márcz. . 
Tengeri máj. . 
Zab márcz. 

. 0- • 

. 0-— iy. 
o-~— • 

Káp.-repcze aug.-szept. —• • 

Déli zárlat. 
9-49—50 

8-43—46 
7-91—92 
4-84—85 
5-82—84 

12- 10 

Szeszüzlet. 

tudósítása? <Goldfinger G á b o r szeszgyári képviselő 
A szeszüzletben e héten az üzletmenet még min-

dig gyér es korlatolt volt és az árak e hét végén vál-
tozat anül a mult heti zárlatjegyzés szerint zlródnak. 
Elkelt - finomított szesz nagyban 54.13-54.25 frtig, 
élesztőszer 54.50 frtig azonnal és későbbi szállításra 
Kicsinyben az ár 50 krral drágább. 

Mezőgazdasági szeszgyárán által kontingens nyers-
P Ü V I - 1 - 2 0 f r t o s b é c s i jegyesen 
alul es 17 frt fix árban volt kínálva és több tétel ez 

, áron el is kelt azonnali és februári szállításra. 
17 50 f -^mgens nyersszesz ára Budapesten 17.25— 

1, -'?gYzés 53.25-53-50 frt adózott és 17.-17.50_frt adózatlan szeszért. 
ono/ / í t r f * jeSyzés 11.75-12.25 frt kiviteli szeszért 90% hektoliterje.. 

A kivitel néhány tartály finomított szeszt vásá-
rolt, mely Szjilomki.és üszköb felé lett szállítva. 

Vidéki szeszgyárak közül: Nagyvárad, Kenyér-
mező, Arad, Temesvár 13 krral olcsóbban, a többiét 
változatlanul jegyzik. 
kJoK budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
54 25—55 —frt, élesztöszesz 54 50—55-— frt, nvers-
szesz adózva 53-25-54-- frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontmgens) 13-50—13 75 frt, denaturált szesz 20 50 

21'— frt. Kontingens nyersszesz —. . . 
Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül bér-

mentve budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfize-
tés mellett értendők. 

Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) 
Az egész vonalon élénk a.piacz., Ez részben az 

enyhe időjárás következménye, részben és főleg annak 
hogy a gazdák a még létező teljes készletekből akarják 
szükségletüket igazán megbízható minőségekben fedezni. 
Meggyőződtek ugyanis arról, hogy a látszólag olcsó 
magvaknál legkevésbé a gazda van előnyben és immár 
a magvak eredetére is súlyt fektetve, az általunk gyak-

ran hangoztatott -és ajánlott szavatolásokat követeli. 
Legelői áll ezen szavatolások közt azon biztonság, 
hogy csak állami ólom'zárral ellátott lóherét és luczer-
nát vásároljanak a gazdák, mert csak igy vannak biz-
tosítva a felől, hogy tisztán amerikai vagy amerikaival 
kevert heremagot nem kapnak, amennyiben a magyar 
magvizsgáló-állomások ily heremagot nem ólomzárolnak. 

Vö'röshere. Hogy az áru olcsóbbá váljék, eszten-
dős mag részben a belfogyasztás, részben a kivitel 
Czéljára vásároltatott meg. Németország honitermésünk 
iránt az utóbbi napokban nagy érdeket mutatott és a 
mit a külföldre ajánlottak, jó áron és könnyen volt el-
helyezhető. A lefolyt év eseményei tökéletesen igazol-
ják azon feltevést, hogy a hazánkban lé»ö készletek a 
belföldi szükségletet nem képesek fedezni. Ennek követ-
kezménye okvetlenül az lesz, hogy akadnak, majd mégint 
kereskedők, kik a viszonyainkoz értéktelen amerikai 
heremaghoz fognak nyúlni. A jelek erre mutatnak és 
valószínűleg már a közeli tudósításokban biztos ada-
tokkal fogunk előállíthatni, tehát tul akarnak adni a 
biztos jó magon és cserébe veszik érette az értékte-
lent. Összegezve a mondottakat t. i. Németország ér-
deklődését, a nagy belföldi szükségletet és hogy a 
gazdák már eladták termésüket, egyelőre 3—4 ' frtnyi 
áremelkedés a végeredmény. 

Luczema. A franczia ajánlatok már oly gyérek, 
hogy szerepet nem játszanak, Olaszországból bár emel-
kedő árakat jelentenek, de árut nem kínálnak, a bel-

forgalom igen élénk. 
Nyulczapuka szűken van. Némethonból az hirlik, 

hogy Pomerániának lesz kivitelre feleslege, de kézzel 
fogható bizonyítékokkal, ajánlatokkal, még nem léptek fái. 
, Fehérheréből csak az elsőrendű kelt érdeklődést. 

Muharmag. Az gzlet igen szilárd és ami piaczra 
kerül, könnyen elhelyezhető. Bükkönyben alig volt for-
galom. Takarmányrépamagot illetve már tisztult a hely-
zet. Megbízható termelőknek már alig van készlete és 
csak azon kereskedők fognak a keresletnek eleget te-
hetni, kik a helyszínén tájékozódtak a termés fölött és 
szükségletüket nyombnn ott fedezték. Természetesen ez 
csak megbízható árura vonatkozik. Az üzlet ily helyze-
tével szemben ezidén is ismétlődnek azon kísérletek, 
hogy hasznavehetetlen: régi magot hoznak piaczra, de 
ezen ténykedésnek csak ott van eredménye, hol a gazda 
érdekét mellékesnek tekintve, látszólagos olcsósággal 
ekarnak tüntetni. 

Jegyzések nyersáruért 100 kilónkült Budapesten. 
Vörös lóhere, mult évi . . 46—49 „. 
Vörös lóhere uj . . . . . 52—56 frt. 
Luczerna, olasz, . . . . 58—62 „ 
Luczerna, magyar, . . . 56—62 „ 
Luczerna, franczia, . . . 70—80 „ 
Baltaczim 14—15 „ 
Muhar 5-50—6-50 „ 
Bükköny „ 

Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósí-
tása a „Kőztelek" részéré. Budapest, 1899. jan. 19-én. 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

A és B dara —-.— frt. 
71/2 

liszt:frt 16.60 16.- 15.40 14.80 14.20 13.50 12.30 10.10 8.20 
buzakorpa 

8-as takarmányliszt finom goromba 
frt 5.70 4.30 4.20 

Lujza Gőzmalom Részvény-Társaság- üzleti tu-
dósítása a „Köztelek" részére. Budapest, 1899. jan. 19. 
Netto-árak 100 kgként, Budapesten, elegysuly tisztasuly-
kent, zákostul. Kötelezettség nélkül. 

16.20 15.50 14.90 14.40 13.80 12.80 10.60 8.50 
Takarmányliszt K o r p a 

Az Apollo koolajfinomitógyár-részvénytársaság 
üzleti tudósítása a „Köztelek" számára. Budapest, 1899 
jan. 18. r 

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

sötét- 24 50 „ 
„ orosz gépolaj világos 17.50 , 

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

Petroleum,: Liliom császárolaj . 23-50 frt 
egysziv kőolaj . . 20-75 „ 
háromsziv kőolaj . 19-75 
csillagkereszt kőolaj 19-25 5 

nettó 10 kgként, hordóval együtt, 20°/o tara, készpénz-
ben engedmény nélkül Pozsonyban átvéve. Dgyanezen 
kőolajok Budapesten átvéve 50 krral drágábbak. 

A központi vásárcsarnok árnjegyzése nagyban 

(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898. január hó 18-ról. 

Az üzletmenet a felhozatalok aránya tekintetében 
kielégítő, a vásári forgalom a hus és' vadnemüeknél 
élénk, baromfinál lanyha, vaj és tejfelnél elhanyagolt, 
tojás és gyümölcsnél vontatott. Míg a vajnál a felkül-
dések folyton nagyobb arányokat öltenek, addig a ke-
reslet éppen ily mérvben gyengül, mely körülmény az 
árakat teljesen" lenyomta s "daczára a nyomott áraknak, 
a beérkezett vaj nem talál vevőre. 

Eladatott: marhahús 35—54, borjú nyuzatlan, 
vidéki 42—50 kgként, báránv 3-50—4-50 darabonként, 
-sertés, vidéki szalonnával 40—44, sonka, füstölt 70— 
100, kolbász füstölt 64—80, paprikás szalonna 70—80 
kr. kgrként. 

Baromfi tisztított : csirke 50—70, kappan 90— 
130, kacsa 100—150 darabonként, hízott liba és 
pulyka 50—55 kr. kgronként. 

Vad: szarvas 30—40, vaddisznó 30—40 kr. kgr.-
ként, nyul 90—110 dbonként. 

Tejtermékek : tea-vaj 75—95,r főzővaj la 60—75, 
Ha 50—60 kr. kgronként. 

Tojás, 1 láda 1440 drb 33-34 frt, tea-tojás 100 
drb. 3—3-20 frt. 

Gyümölcs: fajalma la 16—28,' Ila '8-16 kr. 
kgrként. 

Beküldésre ajánltatik: vad, tojás, hizott liba, 
leölt disznó és bárány. 

Has. Marhahús hátulja L oszt. 1 q frt 52—56, 
U. oszt. 50-52, Hl. oszt. 46—50, eleje I. oszt. 48—50 , 
U. oszt. 44—48, III. oszt. 42—44, borjúhús hátulja I. 
oszt. 50 -70, II. oszt. 56-60, eleje I. oszt. 45-60, A. 
oszt. 35—45, birkahús hátulja I. oszt. 38—40, II. oszt. 
34—38 eleje I- oszt. 34-38, II. oszt. 30-36, bárány 
eleje 1 db 0 . - - 0 - , hátulja • • - , sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 48—50 0, vidéki 36—44 sza-
lonna nélkül elsőrendű 48—50, vidéki 32—44 sertés-
hús pörkölt 40-0-46, sertéshús szerb szalonnával — 

, szalonna nélkül , sertéshús füstölt magyar 

70—90, füstölt belf. csonttal 070—1'0? csont "nélkül10-80 
—1-00, sonka füstölt külf. csont nélkül —• •— 
szalonna sózott 1 q 48-0—49-0, füstölt 51'—53', sertés-
zsír hordóval 55-0—56 0, hordónélkül 53-0—55-0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 64—80, szalámi belföldi 130 
—140, külföldi , malacz szopós élő 1 db 0 00—0-— 
tisztított 0-°" 

. kappan hizott 1-80—2-20, sovány — 
0.—, récze hizott 2-80—4-00, sovány 1-60—2-80, lud 
hízott 5-00—7-00, sovány 2-00—3 00, pulyka hizott 3-00 
- 5 00.- sovány O'OO—0"—. 6) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0-50—0-75, 1 kg. , csirke 1 db 0"30—0"90, 1 kg. 

, kappan hizott 1 db 0 90—1-40, 1 kg. —• •— 
récze hizott 1 db 1-00—1-50, l kg. .félkövér 1 db 
0-70—1-00, lud hizott 1 db 2-50—3-50. 1 kg. 52—0-58 
félköv. 1 db 1-20-2-50, 1 kg. 44-48, pulyka hizott 
1 db 1-80—2-50, 1 kg. 46-54, félkövér 1 db 1- 1-50, 

fg-. , ludmáj 1 db 10—0-80, 1 kg. 1-20—1-50. 
ludzsir 1 kg. 0 8—1-10, idei liba 1 db . 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-90—1-00, csuka 1-00 
i, ponty (dunai) 0 60—0'7O, süllő —• •—, ke-

- o-—0-0, márna —-60—-70, ezompó 0-60—Ó-70, 
angolna 0- 0—, apró kevert 0-25—0-40, lazacz 
pisztráng 0' 0>—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—o-üö, 
lefölözött 0-06—0-07, tejszin 0- -0"—, tejföl 0-20—0-28 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-70—0 90,1. rendű 0-60—0-70, II. r! 
0-50-60-—, olvasztott 0-60—60, Margarinl. rendű 
0-—, II. rendű 0- 0'—, tehéntúró 0-06—0-12, iuh-
turó 45—48, liptói 0-48—0-60, juhsajt 0-48—48, emmen-
thali sajt 1-10—1-10, groji sajt 0-45—0-65. 

Liszt és kenyérnemfi. Fehér kenyér 1 kg. frt 
13-0—18-0, barna kenyér 11-0—14'0, rozskenyér 11-0 
—11-0. Búzaliszt 00 sz. 1 q , o —•—, 1 —•—, 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7—9, stoke-
raui 24—35, borsó héjas magyar 7-00—15-—, koptatott 
magyar 13—15, külföldi 17—22, bab fehér apró 6-7 
nagy 6-8, színes 7-00—10. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 34-0—34-50 
:t. (1440 db.) 24-0—30-0, meszes 26—30, orosz tojás 

100 db. —, tea tojás 3 00—3-20. törött tojás 0" 0-— 
Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 2. 4-—, l q 

2 0—4-0, Petrezselyem 100 kötés 2-0—4-0, 1 q 2-00—4-00 
zeller 100 drb 0-70—1-60, karalábé 0-8—1-00 vöröshagyma 
100 köt. 0-00—0-00, 1 q 4- 6 00. foghagyma 100 köt. 

-> 1 q 22-—24-—, vörösrépa 100 drb 0-60—1-40, 
fehérrépa , fejeskáposzta 3-0—7-00, kelkáposzta 100 drb 
0-80—2.00, vörös káposzta 3-—8-— fejessaláta 0-

kötött saláta 0-0—0-00, burgonya, rózsa 1 q 1-60 
. sárga 2-50—3-00, külföldi —• -, fekete retek 100 

drb 0 60—1-50, uborka nagy salátának 100 db —•—•—, 
savanyítani való 100 db 0-0—0-0, savanyított' • , 
zöld papr. 0- 0-—, tök főző —• •—, zöldbab •—-0, 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —• •—, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső 0-0—0-0, karfiol 100 db 2'5—8.5, 
paradicsom 1 kg. 0——0-—, spárga 0" 0—, torma 
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fajkörte _ _ 
váló 0-0—0-0, vörös —•—, aszalt 8—14, cseresnye faj 

, közönséges 0 , meggy faj közöc-
séges « , ringló —" , baraczk kajszin —:——,, 
őszi , dinnye görög nagy 1 db O'OO, kicsi 
— — s á r g a faj O'O—O-—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. O'őO—0-80, csemege , dió (faj, papir-
héju) 16—24, közönséges lO'O—16, mogyoró 30—82, 
gesztenye magyar 0 , olasz 16— 24, narancs messi-
nai 100 db —-0—0-0, pugliai 1-0—1-5, mandarin 1-20— 
2-50, czitrom 0 90—1 20, füge hordós 1 q 20—24, ko-
szorús 22-—22—, datolya 30—38, mazsolaszőlő 58---70, . 
egres 1 lit. Ö , eper 1 kg. •— kr. 

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

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

Hideghusvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 
189Ö. jan. 20-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek' részére.) Felhozott Budapestről 
55 árus'35 db sertést, 0 árus 10 db süldőt, .2500 kg. 
friss hust, 1000 kg. füstölt hust, 800 kg. szalonnát, 500 
kg. hájat. 

Vidékről és', pedig: Czegléd 10 árus 144 db 
Nagy-Kőrös 8 árus 128 sertést, Hidegkút' 1 árus 13 
sertést, Német-Kér 1 árus 5 sertést, Monor 1 árus 24 
sertést, Tas 1 árus 8 sertést, Dunaföldvár 2 árus 13 
sertést, Duná-Szent-G ö̂rgy 1 árus 6 sertést, Madocsa 
1 árus 5 sertést, Szabadszállás 2 árus 12 sertést, 
összesen 32: árus 358 drb sertést. Monorról még' 830 
kgj friss hust. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús Ckg. 56—58, 1 q 4300—4500, süldőhus 1 kg. 
60—70, 1 q 5600—5700, füstölt sertéshús 1 kg. 64—72, 
1 q 6000—6100, szalonna zsirnak 1 kg. 50—54, 1 q 4700— 
4800, füstölt szalonna 1 kg. 60—70, 1 q 5800—6200, háj 
1 kg. 54—56, 1 q — , disznózsír 1 kg. 62—64, 
3 q 5600—6000, kocsonyahús 1 kg. 30—44, 1 kg. 2600 
3600, füstölt sonka 1 kg. 76—80, 1 q krig. 

Hideghusvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1899. 
január hó 20-án. (A székesfővárosi vásárigazgatőság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozott Budapestről 
67 árus 68 db sertést, 0 árus 0 db süldőt, 2300 kg. 
friss, hust, 440 kg. füstölt hust, 800 kg. szalonnát, 
330 kg. hájat, — kg. zsírt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, — 
kg. töpörtőt. 

Vidékről és pedig: Jász-Kara-Jenő' 1 árus 7 
sertést, Dunavecse 1 • árus 7 sertést, Solt 2 árus 12 
sertést, Sziget-Szent-Márton 1 árus 6 sertést, összesen 
"5 árus 32 drb sertést. Kilónkint 45—46 krig. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 48-64, 1 q 4600—4700, süldőhus 1 kg. 

, 1 q , füstölt sertéshús 1 kg. 60—72, 
1 q —*— , szalonna zsirnak 1 kg. 52—54, 1 q 
pr 5200, füstölt szalonna 1 kg. 56—60, 1 q 

, háj 1 kg. 56—5S, 1 q 5400 , disznózsír 1 
-kg. 60 , 1 q , kocsonyahús 1 kg. 26—36, 
1 q 2200 —, füstölt sonka 1 kg. 75—85, 1 q i. 

krig, kolbász l<kg. , Disznósajt 1 kg. — V 
hurka —, 1 drb -töpörtő 1 kg. krig. 

Budapesti tafcarruányvasár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1899. jan. 20. A székesfővárosi vásarigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 180 szekér réti széna, 25 szekér muhar, 
35 zsupszalma, 15 szekér alomszalma, 0 szekér takar-
mányszalma, 6 szekér tengeriszár, 23 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles síb.), 
1100 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-ként a 
következők: réti széna 190—300, muhar uj 290—Ó30, 
zsupszalma 140—160, alomszalma 110—120, egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-
szama — , tengeriszár 800—1000, luczerna 260 — 
280, sarjú 250—290, szalmaszecska 170—180, széna 

, uj , zabosbükköny 250—270. Összes 
kocsiszám 295, suly 295000 kg. 

Allatvásárok. 
Budapesti gznrómarhavásár. Január hó 19-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 

Felhajtatott: 210 drb belföldi, db galícziai, 
dib tiroli, 16 db növendék élő borjú, £0 db élő 

bárány; 46 drb belföldi, 4 drb galícziai, — drb 
tiroli, 3 drb bécsi, — drb növendék borjú, 596 drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

Börjuvásár élénk lefolyású volt. 
Árak a következői: Elő borjuk: belföldi —• , 

írtig, kivételesen — frtig dbonkint, 35—45 frtig, kivé-
telesen frtig súlyra, növendék borjú 18—23 frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, •— frtig sulyra 
Ölött borjú : belföldi 40—47 frtig, tiroli frt, galí-
cziai 38—44 frtig. növendék borjú —; frtig dbkint, 
ölött bárány 4 O—7'O frtig, bécsi ölött borjú — , kiv. 
— frtig súlyra. Élő bárány 5'Ó—6 5 frtig, kivételeseti írtig 
élő kecske —•_•— frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. 1898{ 
évi január hó 19-én. (A budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a „Köztelek" részére. 
Felhajtatott: — db, úgymint: jármos ökör elsőmin. — 
db, közép — db, alárendelt - db. Fejőstehén : fehér 
0 drb, tarka 86 db, tenyészbika 1 drb, tarka tinó —, 
fehér — db, jármosbivaly 0' db, bonyhádi 32 db, 
hizlalni való ökör — db,tarka — db. 

Fejős tehenekre valamivel jobb kereslet volt. 
Következő árak jegyeztettek : Elsőrendű jármos 

ökör , középmin. jármos ökör —-• pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör — i—, hizlalni 
való, jármosbivaly — é. s., frtig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör •— mm.-kint é. s., 
bekötni való ökör frtig. Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén , tarka kevert 
származású tehén 60—110, bonyhádi tehén 120—160 
kiv. — frtig, bika frtig páronkint. 

Budapesti Tágómarhavásár. 1898. január hó 
19-én. (.á budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentésé a „Köztelek" részére.) Felhajtatott: 2282 db 
nagy vágómarha, nevezetesen: 1491 db magyar és tarka 
ökör, 438 db magyar és tarka tehén, 243 db szerbiai 
ökör, — db boszniai ökör, — db boszniai tehén, 9 db 
szerbiai tehén, 75 db bika és 26 db bivaly. 

Minőség szerint: 573 darab elsőrendű hizott 
1579 db középminőségű és 130 db alárendelt min. bika 
—— db elsőrendű hizott ökör, db közép-
minőségű ökör és — db alárendelt min. ökör; — db 
elsőrendű hizott tehén, db középmiiiőségü tehén, 
— db alárendelt minőségű tehén. 

Majdnem változatlan felhajtás mellett, bár keve-
sebb idegen vevő volt a vásáron, az árak a múlt heti 
színvonalon '.ártották magukat. Legjobb és jó közepes 
minőségű áru, továbbá jó tarka marha, ha fiatal és 
gömbölyű volt, könnyen elkelt, míg más minőségek ne-
hezebben keltek el. Bikák 1 frttal drágábban keltek. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 29- 32 —, kivételesen 34- , 
hizott magyar ökör középminőségű 24- -29'—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 20- 24-—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 20—31-—, kivételesen tarka 
tehén 32; •—, magyar tehén középmin., 20 31'—, 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 20— 
31-—, szerbiai ökör jobb minőségű 22- 27-—, kiv. 
—•—, szerbiai ökör középminőségű 18"—21—, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű —* ••—, szerbiai bika 
22' 31-—, kivételesen —•—, szerbiai bivaly 17.—21, 
kiv. 23'— frtig métermázsánkint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1898. jan. 19-én. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a ,Köztelek" 
részére). 

A vásár forgalma gyenge volt. 
Felhajtatott összesen 610 db. Eladatott 269 db. 

Jobb minőségű lovakból hátas 15 db, eladatott — db, 
írtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 20 db, 

eladatott 3 db 170—200 frtért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 45 db, eladatott 16 db 115—145 frtért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 35 db, eladatott 10 db 85— 
150. frtért, ponny 6 db, eladatott 0 db —frtért; 
közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 80 db, eladatott 35 db 66—86 frtért, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 200 db, eladatott 110 db 15—45 
frtért; alárendelt minőségű lovakból 209 db, eladatott 
95' db 7—12 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 44 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott 18 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai sertésvásár. 1898. január 20. (Első 
magyar sertéshizlaló-részvénytársaság telefon-jelentése a 
„Köztelek' részére.) A vásár csendes volt. Heti átlag-
árak : Magyar válogatott 320—380 kg. nehéz 48-5—49-0, 
280—300 kg. nehéz 47-50—48-00 kr, öreg 300 kg. tuli 
45-50—46 — kr, vidéki sertéskönnyü 43-0—47-0 kr. Szerb 
kr. Román tiszta klg. páronkint 45 klgr. élet-
sulylevonás és 4»/o engedmény szokásos. — Eleség-
árak: Tengeri ó 5-80—•— frt, árpa 6-70 frt Kőbányán 
átvéve. Helyi állomány: Jan. 13. maradi 32818 drb 
Felhajtás: Belföldről 670 drb, Szerbiából 1153 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 1823 db. F ő ö s s z e g 34641 db. Állomány 
és felhajtás együtt - — drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 9159 drb, belföldre Budapest 
környékére 402 drb, Bécsbe 611 drb, Csehországba, 
Morvaország és Sziléziába — drb, Ausztriába 823 db. 
Német birodalomba drb, egyéb országokba — db, 
A szappangyárakban feldolgoztatott : szállásokban el-

. hullott 4, vaggonból kirakatott hulla. 5, borsókásnak 
találtatott 12, összesen 21 db. Összes elhajtás 4016 
darab. Maradt állomány 30625, drb. A részvény-szállá-
sokban 8386 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban maradt 5403 drb. Felhajtás : Szerbiá-
ból 1153 db, Romániából drb, összesen 6556 drb. 

.Elhajtás: 2246 drb, maradt állomány 4310 drb és 
pedig 4310 drb szerb és —db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-től máig 33 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Sovány sertésüzlet. (A magyar élelmiszer-szállitó 
részvénytársaság heti jelentése. 1898. jan. 20-án.) 

V ' . 
lőre meghiúsulván, a sovány sertésüzlet meglanyhult. 
Vevők tartózkodó álláspontja következtében" a forgaloní 

1 jelentéktelen volj. 

Sertésvészen átment malaczok árai : 
Í00-i120'kg. (páronk.) súlyban 48-r5Ö krig. 
T20—1'60 , „• „ ' 48—5'0 
160—200 „ » „ 45—48 „ 
Gazdaságba-való- malaczok „ 
Scrtcsvcszen keresztül nem 
ment malaczok 10Ó—120'kg. 37—40 , 

Pusztán átvéve 4% levonással. 

Ingatlanok árverései (20000 frt becsértéken 
felül.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 

Jan. 24. Belényesi a tkvi ha- Géczy' 41428 ' 
kir. jbiróság tóság János 

a tkvi ha- Farkas 24848 
kir. jbiróság tóság Lajos 

Jan. 25. Budapesti a tkvi ha- Daubek 
kir. tvszék tóság Jakabné . . 

Jan 25. Borosjenői a tkvi ha- Sanka 2351.5. 
kir. jbiróság tóság Vilmos 

2351.5. 

Jan. 31. Nagykikindai a tkvi ha- Dr. RuzSits 60312 
kir. tvszék tóság György 

Febr. 3. Ungvári a tkvi ha- Berzseny: . 24772 
kir. jbiróság tóság • Vilmos 

Febr. 4. Törökbecsei a tkvi ha-' Melenczei 37175. 
kir. jbiróság tóság szerb egyh.' 

község 
! Febr; 7. Budapesti a tkvi ha- J. Hernády 80837'' 

kir. tvszék tóság ' István 
Febr.. 9. Budapesti a tkvi ha- gr. Szapáry 126643,; 

kir. tvszék tóság Ivánné 
Febr. 13. M.-turi a tkvi ha- Freyberger 54727"': 

kir. jbiróság .tóság Dávid 
Febr. 13. Brassó a tkvi ha-Dück. •46034 

kir. tvszék tóság József j 
Febr. 13 a tkvi ha- Kondorosy 31052 ; 

kir. tvszék tóság József 
Febr. 2tí Budapesti a tkvi ba- Weisz 53486 

kir. tvszék , tóság, . Mórné 
Febr. 23J Győri a tkvi ha- Goda 112665 

kir. tvszék tóság Béla 
- Márcz. 2. ' Turócz-szt.- a tkvi ha- Rosenfeld 22794 

inártoni kir. jbir. tóság Ernő 
Márcz. 28. Tornallyai a tkvi ha-. Szentiványi 46000 j 

kir. jbiróság tóság . Géza 
Ápr. 5. Kecskeméti a tkvi'ha- Nagy 24000 Ápr. 5. 

kir. tvszék tóság. . Balázs 
Ápr. 13. Budapesti a tkvi ha- Deutsch 218205' 

kir. tvszék tóság imréné 

Ab O n & magry. g u i . í g y e s f l e t t n i a j i o m 

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

0. M. G. E. titkára. 

^E/sőrangú hazai gyártmányt 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 
[ g a z d a s á g i g é p g y á r a , 

mely a gazdálkodáshoz' szükséges 

I P S T ö s s z e s " H Ü 
gazdasági gépeket gyártja. 

fel Rendelések megtétele előtt kérjük minden Imi 
~ szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. 

Részletes árjegyzékkel 
s szakszerű felvilágosítással díjmentesen 

gálunk. 

jSzeoskavágók^^^M" 
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Kölcsönös I M i i t ó Szövetkezet . 
B U D A P E S T E N , V I I I . , Jó zse f -kö ru t 8. 

Alelnök: CSAVOSSY BÉLA. Ela5 :: TELEKI GÉZA gróf. 
Igazgatósági tagot : 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOÍlITt, SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint ugy a tiiz- nint a jégbiztosítás terén hiven 
megfelel hivatásának; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség 
évek óta sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek 
teljes megelégedését vívta ki magának, az 

épület és átalány (paaisctaal) biztosításnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövet-
kezet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bé'yeggel; — 
minden más illeték kizárásával. 

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

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

nagyságára — a tiszta dijból 5°/o díjengedményben részesülnek, "3gli 
Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlattal 

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

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

Takaraiánykamra 
berendezések 

nevezetesen: szecskavágók. szabadalma-
zott védökészülékkel, répavágók szelet- és 
koczk a vágásra, répazúzók, kukoricz'a-
morzsolók, darálómalmok kézi-, jár-
gány- és gőzhajtásra, amerikai Duplex-

darálók gőzhajtásra, csöves- és szemes-kukoricza és minden-
nemű gabonafajok egész finom darálására, egy- és kétjáratu 
malmok vasállványon, olajpogácsatörők, járgányok, trans-
missiők, 

burgfonyafőző- és takarmányfül-
lesztö készülékek, 

ovábbá trágyáié-szivattyúk és fecskendők, trágyaiéosztók 
széna- és szalmasajtók, nemkülönben az összes talajmü-
velőeszközök, vető-, kaszáló- és aratógépekgabonatisztitó 

és osztályozó gépek. 
nagy választékban jutányos árakon kaphatók 

Símrath és föársa 
mezőgazdasági gépgyáré soknál 

BUDAPESTEN, V., Váczi-körút 60. 
Árjegyzék és költségvetés kívánatra ingyen és bérmentve. 

; Vintschgaui hasas tehenek( 
I t e j e l é s i k é p e s s é g 

2 5 0 0 — 3 0 0 0 l i t e r , j 
melyet több oldali b i z o n y l a t o k k a l igazolhatok, 

kaphatók 

j P I C K O S W A L D n í t i , 
VIII , Kü l ső Kerepes i -ú t 1. sz, 

Minden rendelményhez, a melynek 
3 forinton felüli' az értéke, ingyen csatolok 
egy a konyhakerttulajdonosokra nézve igen hasz-
nos és az összes főzelékféléket magában foglaló 
részletes magyar 

czimü k ö n y v e c s k é t . Rendelmény-kiséret 
nélkül! csEik 20 krajezárnak levéibélyegekben 
való ;beküldés# ellenében kapható. . — Magyar 
levelezés. 

Pu\z Ottó, Sr fur í . 

A zalatbnal kénkovaud Ipar r. L 

kénsav- és műtrágya-gyára 
ajánlja legjobb minőségű mindennemű 

M Ű T R Á G Y Á I T 
i t. cz. gazdakőzdnség b. figyelmébe. 

Árajánlatokkal készséggel szolgál a 
K ö z p o n t i i r o d a , B u d a p e s t , IY , , B é c s i - u t c z a 5, 

Sok pénzt 
takaríthat meg, ha az egereit és patkányok okozta 
kiszámithatlan károk ellen védekezik. 

Európa valamennyi katonai hatósága, sok ezer gazdál-
kodó, földbirtokos, erdész, molnár és magánzó ajánlja e 

Bender-féle szabadalmazott csapdákat. 
Egyszeri iiaflás! Kérjen prospectust ingyen §s térmentYe. Tartós Téielem' 

KARL BENDER I., WIEN, IYAF, 
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GANZ és TÁRSA 
Petróleummal és adómentes 
benzinnel hajtott motorok 

gazdaság czéljaira 
(BÁNKI és CSONKA szab. rendszere). 

Mechwart-féle gőzekék és 
petroleumekék. 

Hengerszékek, köjáratok és teljes 
malomberendezések. 

Turb inák . — Vil lamos világítási és 
Részletes árjegyzékeinket kívánatra megküldjük. erőátviteli berendezések. 953. sz. 

STAHEL és LENNER 
, Y. ker. T R I E U R ( i Y Á K l K a ~ József-utcza 8. 

trieuriemket 
minden gabona 

5 kiló nyerster-
bekül-

t r i e u r t 

Lekopott trieurkőpenyt gyorsan és olcsón ujjal felcseré-

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A sertés javitásaés hizlalása 
hbem gazdák és hizlalók használatára, n a 

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

E. Leinhaas, Freiberg in Sachsen 
gépgyár, rézműves és kazánkovács 

ajánlja mint hosszú évek óta specialista, teljes 

DMM" mezőgazdasági szeszfőzdé it, 
szeszfiriomitő-ités élesztőgyár berendezés eit, 
ugyszinte minden egyes e szakmába vágó gépeit és 

eszközeit, 

gőzgépek-et és gőzgépkazánok-at. 
D 8 F Magyarországon eddig 26 szeszgyárat rendeztem be. ~EK9 

Előnyös re ferenozié ib . 

4 pléhszelenczében 3frt 
Kaucsukkal vegyitv' 
kilónként 10 krral töbV 
Vízmentes bőrkenőc: 

ÍUST E. A. és Társa, 

SZIVATTYÚK M É R L E G E K , 
minden neme, házi, nyilvános, mezőgazda-

sági és iparczélokra. 
BOWER-BARPF-féle szabadalmazott inoxydá-
lás módszer szerint inoxytiálf szivattyúk 

rozsda ellen védve. 

Árjegyzékek 
ingyen és. bérmentve. W. GARVENS, Wien, 

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

I., Walfisebgasse 14. sz. 

Schwarzenbergstrasse 6. 

V Originan£ 

von Proskowetz junior által 
termelve, a meddig a kész-

let tart, ajánl' 
Actien Zuckerfabrik 

Kwassitz 
Kwassitz Máhren, Nordbahn. 
E termelés ujabban a bécsi 
jubileumi kiállítás alkalmá-
val afőldmivelésügyiminis-
terium „Ztichter Ehren-
preise"-vel lett kitüntetve. 

Sándor gabona kiviteli c: 

Főraktár: BUDAPEST, 
VI . kerület, Váczi-körut 63. szám. 

teljesen berendezve; szecska vágóli, 
répavágrők és zuzók, kuko-

ricza-morzsolék. 

mezőgazdasági 



Bármi fé le 

gőzcséplőkészletnél 
alkalmazható. 
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ifi A m. kii. államvasutak gépgyárának vezértlgynöksége 
B u d a p e s t , Váczi-körnt 3 3 . s z á m a l a t t . 

Ajánlja a magy. kir. államvasutak gépgyárában készült gözcséplősarnitnrált, ipari czélokra alkalmas „Compounft" lokomobiljalt, teljesen vasból készült 
ssalmakazalozó gépeit, gőz-fenkorlczamorzsolóit, Stibor-féle körfűrészeit, 

„Ililleniiam" kassaié és a r a t ó g - é p e í t , 
továbbá SACK-féle ekéit, vetőgépeit, boronáit és egyéb gazdasági gépeit. 

A „ F a i r b a n k s " m é r l e g é s g é p g y á r k i z á r ó l a g o s k é p v i s e l e t e . 
- Árjsgjraélc ingyan. és báimentes. — 

" iparosok és gazdaságok részére ajánlja a SZZSSSS 

első érmekkel és dijakkal kitüntetve. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vezérképviselet: Gellért Ignácz Budapest 

É p p e n m o s t j e l e n t m e g 

A z ü j É v k o r É l e t b e l é p e t t : 

IIj Fogyasztási Adók • 
• lifiÉ/jiTS Ismertetése 

Részletes Magyarázatokkal Ellátva. 
A szeszadóról szóló 1888: X X I V . t.-cz. 3. §-ában, valamint 
A czukoradóról szóló 1896: X I X . t.-czikkben foglalt határoz-

mányok meghosszabbítása. (1898: XV . t.-cz.) 
A szesz forga lmi adó. (1898 :XVI . t.-czik)87,651/98. p. m. számú 

végrehajtási utasítással. 
A czukor- és sörfogyasz+ási adó. (1898: XVI I . t.-czikk), 

87,652/88. és 87,653/98. p. m. számú végrehajtási utasítá-
sokkal). 

Á tmenét i intézkedések. Az uj fogyasztási adók életbeléptekor 
készletben lévő szesz, czukor és sör pótadója s az ezen 
czikkek után már-fizetett adók visszatérítése. (95,808. p. m. 
számú rendelet). 

Összeállította: GÁSPÁR I. IMRE. 

Megrendelhető a 

M a g y a r K e r e s k e d ő k L a p j a 
kiadóhivatalában: 

Budapest, VII., RottenMller-utcza 34. 

A méltóságos báró Vécsey József ur milleniumi 
nagy éremmel kitüntetett ' . ., 

c s e g ö l d i g u l y á j á b ó l 

12 darab 2 éves és 3 darab 3 éves, tenyészigazolványnyal 
bíró 

magyarfajn bika. 
Az eladás február hó 12-én délelőtt 9 órakor kezdődik, 

de előjegyzés addig is elfogadtatik. 

Az árak szabottak 
.és pedig: a 2 éveseknél 150,írttól 250 frtig, .(átlag 200 frt), 
a 3 éveseknél 200 írttól 400 frtig. Két vagy több vevő kívá-
natára a többek által is előjegyzett állatokra árverés kérhető. 

Bővebb értesítési nyújt és eladást eszközöl Csegöldön, 
(u. p. Fánk). 

S z . T r ó g e r A l b e r t 

7180 urad. intéző. 

É p p e n m o s t j e l e n t m e g 

A z ü j É v k o r É l e t b e l é p e t t : 

IIj Fogyasztási Adók • 
• lifiÉ/jiTS Ismertetése 

Részletes Magyarázatokkal Ellátva. 
A szeszadóról szóló 1888: X X I V . t.-cz. 3. §-ában, valamint 
A czukoradóról szóló 1896: X I X . t.-czikkben foglalt határoz-

mányok meghosszabbítása. (1898: XV . t.-cz.) 
A szesz forga lmi adó. (1898 :XVI . t.-czik)87,651/98. p. m. számú 

végrehajtási utasítással. 
A czukor- és sörfogyasz+ási adó. (1898: XVI I . t.-czikk), 

87,652/88. és 87,653/98. p. m. számú végrehajtási utasítá-
sokkal). 

Á tmenét i intézkedések. Az uj fogyasztási adók életbeléptekor 
készletben lévő szesz, czukor és sör pótadója s az ezen 
czikkek után már-fizetett adók visszatérítése. (95,808. p. m. 
számú rendelet). 

Összeállította: GÁSPÁR I. IMRE. 

Megrendelhető a 

M a g y a r K e r e s k e d ő k L a p j a 
kiadóhivatalában: 

Budapest, VII., RottenMller-utcza 34. 

A méltóságos báró Vécsey József ur milleniumi 
nagy éremmel kitüntetett ' . ., 

c s e g ö l d i g u l y á j á b ó l 

12 darab 2 éves és 3 darab 3 éves, tenyészigazolványnyal 
bíró 

magyarfajn bika. 
Az eladás február hó 12-én délelőtt 9 órakor kezdődik, 

de előjegyzés addig is elfogadtatik. 

Az árak szabottak 
.és pedig: a 2 éveseknél 150,írttól 250 frtig, .(átlag 200 frt), 
a 3 éveseknél 200 írttól 400 frtig. Két vagy több vevő kívá-
natára a többek által is előjegyzett állatokra árverés kérhető. 

Bővebb értesítési nyújt és eladást eszközöl Csegöldön, 
(u. p. Fánk). 

S z . T r ó g e r A l b e r t 

7180 urad. intéző. 
Ára bérmentve 3 korona. — 

A méltóságos báró Vécsey József ur milleniumi 
nagy éremmel kitüntetett ' . ., 

c s e g ö l d i g u l y á j á b ó l 

12 darab 2 éves és 3 darab 3 éves, tenyészigazolványnyal 
bíró 

magyarfajn bika. 
Az eladás február hó 12-én délelőtt 9 órakor kezdődik, 

de előjegyzés addig is elfogadtatik. 

Az árak szabottak 
.és pedig: a 2 éveseknél 150,írttól 250 frtig, .(átlag 200 frt), 
a 3 éveseknél 200 írttól 400 frtig. Két vagy több vevő kívá-
natára a többek által is előjegyzett állatokra árverés kérhető. 

Bővebb értesítési nyújt és eladást eszközöl Csegöldön, 
(u. p. Fánk). 

S z . T r ó g e r A l b e r t 

7180 urad. intéző. 

A Magyar Mezőgazdasági Szesztermelők 
Országos Egyesülete 

B u d a p e s t , K ö z t e l e k . 

Útbaigazítással, felvilágosítással szolgál minden adózási vagy 
műszaki kérdésben. 

Hivatalos lapja a „Magyar Szesztermelő*' nélkülözhetlen 
támasza a gyakorlatnak. 

Egyesületi tagok ingyen kapják. 
Egyesületi tagdíj egy évre 10 frt. A „MAGYAR SZESZ-

TERMELŐ" előfizetési ára egy évre 5 frt. 

7144 

H sagk r u d o l f enjeili icéuTiselőj e Magyarorszápi 

s a i ü 
B u d a p e s t , V á c z i > k § r u t 5 2 . szám. 

0 Előre bocsátva, hogy Sack Rudolf világhírű gyárt-
||j máuyai eredeti minőségben csak nálam kaphatók: 

Ajánlom közkedveltségü egyetemes és többvasu 
jffî f̂ea'̂ ^v ekéimen kivül sik és dombos talajra egyaránt 

Ha ''^dLT â almas sorba- és szórva vető-

3 X l t e f ^ M szecskavág'ó-, 

H répairágfó gépeimet. 
||| Kézi, járgány- im göab.aj'tásra 

1 j á r g á n y a i m a t , 

1 a j eSezl e t l j o b b t a k a r m á n y p á r o l ó 
b i készülékeimet s minden egyéb gazdasági gépeket és eszközöket 
p| Mindenről kimerítő áurjegryzéli és készséges fel-rll&g'osit&soW. 



7. SZÁM, 9-ik ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1899. JANUÁR HO 21. ,121 

C r ö z e k é k 
u t c z a i 1 o k <> n i o t i v o l i , 

gőzcséplőgépek hajtására a főherczegi vasmüvekből. A gépek vásár-
lásánál mezőgazdasági szakértői tanács adatik. Szives tudakozódások 

E r z f h e r z o g l i c i s © Cast iea^ l - D i r e c t i o n 
in Teschera in S c h l e s i e n , czimen. 4091 

Arankamentes, államilag ólomzárolt lóherét, luczernát, 
r é p a m a g v a k a t , f ü m a g v a k a t , 

minden czélra és egyéb 
vetőmagot a legjutányosabb áron és garan-

tált jó minőségben. 
Olasz szaponáriát tiszta vastag gyöke-

rekből őrölve. 
Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés 
mellett Vásárolok: gazdasági és erdei vetömagvakat, 

mely czélra mintázott ajánlatot kérek. 

A J Á N L O K : 

Kocsikenőcsöt, PetroIeumot, 
Zsákokat, ponyvákat, kátrány festékeket, 

fedéllakot és minden egyéb gazdasági czikket. 

G É P O L Á J A T , 
u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű 
savtalanltott repczeolajat- elsőrendű ásvány-

olajat stB. 

Szalonnát 
F e r t ő t l e n í t ő s z e r e k e t , 
u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. 

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. 

H Ű T R Á G Y Á T . 

BUDAPESTEN, 
V. kei'., Akadémia-ntcza lO. sz. 

Síirgönyczim : „CERES" Budapest. Telefon. 

Árjegyzékkel és részletes külön ajánlatokkal kívánatra szolgálok. " 

K R A M E R L I P Ó T , 

382 dijjal kitüntetve. 1898. évi Bécsi Separator-versenyen l-s8 dij. 

ALFA SEPARATOR RE8ZY.-TARS. 
ezelőtt PFANHAUSER A. 

BUDAPEST, VII. Erzsébet-körut 45. sz. 

Tejszövetkezetek és tejgazdasági telepek 
b e r e n d e z é s e . 

Tejgazdasági eszközök és gépek gyártása, 
1898. évi gyártás 28,209 fölöző gép. 7052 

Árjegyzékek, tervek és költségvetések díjmentesen. 

W E I S E R J . C . 
gazdasági gépgyára és vasöntődéje 

N A G "3T-K A W I Z S A H , 
tudomására hozza a nagyérdemű gazdaközönségnek, hogy 

Magyarország legjobb sorvetőgépe a 

Z A L A - D R I L L 
Az Orsz. Magy. Gazd. Egyesület 1897, október hóban Kisbéren rendezett nemzet-

közi vetőgépversenyén a legelső dijjal, a 
J j á l l a m i a r a n y é r e m m e l ^ az 1897< szeptember 

hóban Léván megtartott 
vetőgépversenyen a leg-
első dijjal „nagy üzemre* 

arany- éremmel 
tüntettetett ki. 

m Ajánlja szabad, kiváltható 
- a / > h > « m i h i M-̂mm. kapacsuklyókkal ellátott 

Zala-Mii és PerMta 

„Planet jr." rsz. kézi-toló répakapa és töltögető, á 11 frt. 

ESadé t $ y ö k e r ® s f á s q j t v á n y o k . 
Jól meggyökeresedett, fajt., tökéletesen beforradt fa jok . 
Solonis alanyon: Fürmint 700 darab á 130 frt. Rupestris Monticola alanyon Kövi-
dinka 2000 drb á 130 frt. R'paria Portalis alanyon : Madelaine angevine 1080. 
Piros Chasselas 570, Chasselas croquant, 650, Chasselas blanc 9500, Passatuti 
500 á 180 frt, Olasz Rizling 25000, Ezerjó 750, Mézesfehér 400, Sárfehér 2500, 
Fehér szőlő 2500, Kövidinka 1100, Szerémi Zöld 450, Muskat Lunel 2380 á 115 frt. 

Ezrenkint helyből számítva, csomagolással együtt. 
Megrendeléseket 25% előleg beküldése mellett elfogad 

Az ecséri szőlőbirtok, Révfülöpnél a Balaton mellett. 

1898. Szolnok és Eperjesen első dijak : Arany érmek. 

ő s z i T f í V m T U Tjl ő s z i idény- I v U I i i m íii idény-
Magyarország legrégibb gazdasági gépgyára 

MOSONBAST (1S56) 
ajánlja az őszi és téli idényre: 

Legjobb szecskavágó és 
répavágóit, daráló, 

tengeri morzsoló és répamosóit. 

Uj! „RAPID" darálók 
egyedüli képviselete! 

Uj! Bnrgonya választók, 
Ventzki-féle ta^máng-fülledtől^! 

Tervek, költségvetések díjmentesen. 
Uj, teljes nagy árjegyzétt Mnatra iiimentesen. 

Főraktár: 

Budapest VI., fai-köpuí 57|a. 
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1 BUDAPEST, Muzeum-körut 35. 

Törzsgyárunk L A N D S B E R G a W . 
gépgyár, vasöntöde, gőzkazán-gyár és rézműves-műhely 
j S S S " 53 éves fennállása óta 
mint legkiválóbb különlegességét 
legjobban jövedel-

reDdezett be a 

K5 -fllbelfll 1700 telepet állítottunk fel 50 év óta. 

Szállítjuk továbbá a szükséges berendezéseket szeszfinomitók, 
keményítőgyárak, t e j g a z d a s á g o k , malátagyárak és sörfőzdék számára. 

t Paucksch, Budapest, Muzeum-körut 35. czimre kérjük. 
(Gyártelep: Kőbánya.) 

Van szerencsénk ajánlani 
sza.-va.tolt t i s z t a s á g ú 

h o m asf o s zf át I j sztet 
tolt, 15—20% citrátban oldható foszforsavtartaiommnl és 

85—100% porfinomsággal. 
... Felülmulhatlan, minden talajra alkalmas trágyaszer, különösen sovány 

t talajok javítására, kitüúö hatású az összes gabonanemüek, kapás és olaj-
növények, lóhere és luczerna, szőlő, komló és kerti veteményekre, kivált-
képen a i'.'NSü'O. 1-ea.jobh, leghatásosabb és legolcsóbb fosz-
forsavtrágya tekintettel, hatásának tartósságára, felülmúlja az összes 
szuper foszfátokat. — A czitrátban oldható foszforsav-tartalomért 
szavatosságot vállalunk,- netaláni hiániyt megtérítünk. Árajánlatokkal, 
szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással a legkészségesebben szolgál 
A csehországi Tliomasművejc prágai foszfátliszt 

eladási i rodájának vezérképviselősége 
a magyar korona orsz. területén 

KALMAR VILMOS, VII., Erzsébet-körut 34. szám. 

Martellin a legfinomabb dohánynemesitő trágya kiz. eladása. Kainit. 

Magy. kir. államvasutak. 
205109. sz. 

Hirdetmény. 
Új díjszabás kiadása Carlsbad és 

Franzensbad állomásokkal való 
forgalomban. 

A .aiagy. kir. államvasutak igazgató-
ságától nyert értesülés szerint, egyrészt a 
magyar kir. államvasutak néhány állomása 
másrészt Carsbad és Franzensbad közötti, 
közvetlen forgalom számára az 1899. évi 
január l-re hirdetett uj személy- és pod-
gyász díjszabás csak 1899; évi február 
l-jével lép epletbe. 

Budapest, 1899.. január 11. 

Az igazgatóság. 

I ALAPÍTTATOTT 1802. ÉYBEN. ALAPÍTTATOTT 1802. ÉYBEf 

B á n h e g y i C . J . 
„Az arany kalapácshoz" IV., Rostély-utcza 13. 

I Lószerszám vereték és kellékek. 
Kész istrángok, angol gyeplők, nyergek, lovagló szerek. Nyereg-

szappan, angol bőrlakok, szerszámmáz, Kwizda-íluid. I 

I Halászati czikkek. Szabadalmazott patkány és egérfogók. 
Szerszám nagykereskedés minden iparág részére. 

~ Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

mesterséges 
borok 

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

T ö r v é n y . 

kel ellátta: 
Dr. LÓNYAY FERENCZ. 

Á r a 8 0 k r . 
Megrendelhető a .Köztelek, 
kiadóhivatalában, Buda-

pest, Üllöi-ut 25. 

K 0 N K 0 L Y 0 Z 0 K 
(trieurök) 

minden gabonanem osztályozására 

gépgyárosnál 
Budápest ,Y . , kü lső v á c i - u t 4 6 . 
Mintegy 10 klgr. gabona-
minta beküldése esetén 
különleges trieur készít-

tetik. 6442 

Malomberendezési 
osztá lyomat a t. ez. n a g y k ö z ö n s é g sz íves figyelmébe a j á a l o m . 

JLrjejryxéie i » c f y » » és bérmentHS. 

K I S H I R D E T É S E K . 

« 
Kizárólag 

mésü magyar 

luezernamag, 
duppaui zab, 
tavasz buza, 
rigai lenmag, 
fehér bokorbab, 
prairie 708i 

királyné 

székely tengeri 
ötven kilós zsákok-

ban nagy mennyi-

ségben is kapható 

Gróf Teleki Arvéd ur 
drassói uradalmában 

n. p. Koncza. 
Minták, ár és megrendelő-
lapok kívánatra azonnal 

küldetnek. 

Kitűnő alkalom 

Kérjen ön mindenkor 

csontolajat/ 
mely 

Kerékpárok- és 
varrógépekhez 

külön van preparálva. 
Kapható 6552 

valamennyi joHib 
üzletben. 

Gazdaságikisbiblia, 
A mai síőlőmivelés, borá-
szat, növénytermelés, állat-
tenyésztés, tejkezelés, gyü-
mölcs- és konyhakertészet 

és stb. 7049 

gyakorlati m i m n 

ligerten, Hevesmegye. 
Ára ajánlott bérmentes kül-

déssel : I frt 15 kr. 

Szálas takarmány 
adagolására 

g a z d á k és h i z l a l ók ha s zná l a t á r a . 
Irta K . Ruf fy Pál. 

Ára p̂ or tömeges küldéssel 
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Hirdetési ír 15 szóig 30 
szó 3 fa., feltűnő betűkkel 

minden beiktatásnál S< 

a., ezen felül mindéi 
: fa. Czim közléséné 
ki. bélyegilleték. K I S H IRDETÉSEK . Csak mezőgazdák és á 

továbbá állást keresők 
Tétetnek fel e kedve! 

C s a k o ly l e v e l e k r e v á l a s zo l ank , m e l y e k k e l v á l a s x r a s z ü k s é g e s l e v é l b é l j e g e t v B g y l e v e l e z ő l a p o t kü ldenek . 

ÁLLÁST KERESŐK, Az állások betöltésére \ 
natkozó ugy nagy, mint kis-
hirdetéseket lapunkban ezen-
túl csakis a czim telté-
telével fogjuk kö-
zölni, hogy ezáltal elejét 
vegyük az esetleges vissza-

Gazdatiszt, 
!000 holdas bérgazdaságqt 
óan kezel, a gazdaság miu-
ágában, ugy az irodai, teen-
en tökéletes jártassággal 

éléseknek és a költsége 
levelezésnek. 

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

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéseket 

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

A kiadóhivatal. 

BETÖLTEKDÖ ÁLLÁS, 

gazdaság vezetésében legalábl 

fs" Írásban jöl'blrjl̂ Osak''sze 
rény igényű szorgalmas egyé 
nek pályázhatnak. Azok, kik t 
tejgazdaságban és a répamüve 
lésében já'tasak, előnyben ré-
szesülnek. Eelvilágositással 

Szolgál Bödó Péter, Galgóc: 

Gépész kerestetik. 
Olyanok,̂ kik szeszgyárakban 
és lágy forrasztásokban járta-
sak, mindenfajta mezőgazda-
sági géphez értenek, előnyben 
részasülnek. Évi járandóság: 
600 

'' föld̂ szái 

írnok 
azonnal felvétetik egy nagy 
bérgazdaságba. Olyanok, kik 
hasonló állást már betöltöttek, 
jártasak, egy m̂ezőgazdasági 
szolgálathoz szokottak, pályáz-
hatnak. Fizetés : havi 20 frt és 
teljes ellátás. Eagán Bíla, Bu-

Gépész, 
rí a gazdasági gSpészat és gép-
avitás minden ágában jártas, 
illást keres f. évi április hó 

Kezelőtiszti, 

éves gazdatiszt, \í' gyiko" 

' korrépatOTmeíésben̂ áliat 

Eöldmives-
kolát jeles- sikerrel végz 
h évi gyakorlattal birő 24 é 
ital ember gazdaságban ál 
ares._ Czimê  Győré Józ 

Magyar-Óvári 
gazdasági akadémiát kitünte-
téssel végzett, három évi gya 
ki katonakötelezettségének ii 
már megfelelt, állást keres 
Szives megkeresések S. S, je: 
alatt e lap kiadóhivataláhoi 

Gépész-kovács 
állást keres április l-re, ese 
leg előbbi belépésre, ki ugy 
cséplő̂  mint aẑ összes gazd 

Kiszolgált 
i'[,-.• ..-

élüeyelőí állást keres. cL 

vi gyakorlattal t 
i S i á S T W 

gépészeti vizsgáhoi 
Hudi Béla, Üllő ] 

gyakorlattal,melyeket elsőrendű 
uradalmakban szerzett, alapos 
jártassággal bir, állattenyész-
tés, tehenészet, ezukorrípa és 
dohánytermelésben, úgyszintén 
bírja, fcttttaS bizonyítvány és 
lást bármikor elfoglalhat, igé-
nyei- szerények. Czim a kiadó-

Földmives 
kath.Sjeles bizonyitváUy-

lő ™ulstr°ke esSiAlláat 
ikor elfoglalhatja. Czime 
ahely, Vasmegye.' ' 7194 

Gazdasági 
gyakornoknak ajánlkozik fí 
izraelita vallású flataleml 
ki ^ katonai kötelezettségéi 

ágábai 

Kertész, 
jn'ágában jártas, nagyobi 

i igázgatősághoz 

Gazdatisztet 

Gazdatiszt 
elhSá'ozás fflytán̂ -̂ kCTE 

lalás és tejgazdaság min 
ágáian tökéletesen jártas 

jelzéssel Mezéi Antal hirde 
irodájához, Budapest, Gizs 
mikor elfoglalható. ; 

het. Eddig a legjobb hirnevü 
gazdaságokban működött és 
pedig a Diószeghi ezukorgyár-
ságában ítb! ÉvSfszókí^' 
bizonyítványokkal, a gazda-
ságban teljesén jártas és pedig 
répatermelés, hizlalás, állat-

^Önáll<V 

idaság minden ágazatá-
íértvê a szeszgyártást, 

3detÍethezVOltárentkk!ís ' 
ik. Zárt ajánlatokat 

ÁLLATÖL 
Eladó 

egy 1̂68 cm. mágas, sötétp 

központi irodájába Galgócẑ c 
50 darab 

3t° kis-jenői fajtiszta m 

Kerestetik 
yé'szképes angol nagy yc 

Eladó 
gyon kevéssé 
ben tenyészté̂  

Vészentull 

VIGYESJSK, 
Bérbeadó 

^ M e g j e l e n t « 

1899-iki 

Megjelent: 
J. C. Schmidt 

erfurti magtermelő 
német cs. és kir. udv. száll. 

Yilaghirii 
főzelék és Yirágmagvainak 
ni agyar árjegyzéke. 

Kapható 

K a t a r ós Rónai 
Budapest, V., Fiirdő-utcza 4. 

Telefonszám 490. 
Szőlőojtványok, 

Madelafne és^zto^^fafok 
dús gyökérzetü, teljesen forradt 
kifogas:alan. Rupestris, Monti-
cola, sima és gyökeres, Ár-

E g y 
a .legújabb'-

..; t 2()Két, 

A legjobb minőségű 
uj és használt 

vízhatlan 

takaró-
ponyvák 

olcsón kaphatók 
F ISCHER J. 

ponyva- és zsákgyári 
raktárában 

Budapest, Nagyiorona-a. 18. 

Most jelent meg 

éke - 500 fai -gyökeres szőfő-
szölő kulturális általánosság-

én borjas, részben rövid idő 
inos ispáâ Fülek*1 N̂ grádnu 

Telivérméneb. 

Méneladás. 

is angol anyától, 400 fr 

oltalmat csakis az én világhírű 
t i s z t i 

l ó p o k r ó c z a i m 
eiőkelő gazd f̂ótofajdotM bír" 
elpusztíthatatlan, tehát a leg-
jobb lápokEÓcznak ismert 
élénk ̂ zínü̂ sávo'kkal éŝ boj-

is használhatók. Ár 
g 1 frt 80 kr., ~ 
frt. Sárgaszőrü 

Szétküldés jótállás mell 
pénz visszaadatlk. Egya 
rendelési hely: M. Kun 

sertésvészt, ugyszlnte az 
ál'atok mindennemű hasme-
néseit a legsúlyosabb ese-

tekben gyógyítják a 

-Állatorvosok, mezőgazdák, 
stb. számos elismerő leve-
lét ingyen ' é* bérmentve 
küldi meg 3z egyedjili 

gyáros 
C L . LAGEMAN 

vegyészeti gyára Erfurt. 
Megrendelhető minden 
gyógyszerész és állatorvos 
á tal >/i dobozonként 1 frt. 
SOkrért, Vá doboz ára 80 kr. 
Magyarországi főraktár : 
Tőrük József gyógy-
szertára, Budapest, VI., 

Király-utcza 12. 

Oszi és tavaszi szállí-
tásra ajánlok, tavakés 
folyók benépesítésére, 
gyorsnövésii, csehfaju 

egy és két éves 

továbbá 6429 
ít észsn l tő t , 

esukist,czompot 
és rákot. 

C o r s h u s BéSa haltenyésztő 
BDMPEST, IY., Boluár-ltca T7. 

Tavaszbiiza 
(eham[)lien) vetőmag eladó, 
^kicsinybe* ég nagyban, 

Minden fajta 

| erdei csemeték 
rdők és sövéuyek alapitá-
ához szép és olcsó : fenyő, 
rde .fenyő, fekete fenyő, 
zomoru fenyő, Douglas 

I töígy-,̂ akáczfaZ'éÍ'bô zafa 

| Gutserverwaitung Borowna, 
posta Bochnia, Galíczia. Ár-
jegyzék kívánatra ingyen. 
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GÖZEKÉKET, 
6ÖZ-UTIHENGEREKET 

GÖZ-UTIMOZDONYOKAT 
a legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállít 

JOHN FOWLER&Co. 
T . » . 82-50. B u d a p e s t - K e l e n f ö l d , " ' t S " " 1 

liol is épitett u,j telepükön gőzeke szerkezetiről tárlatot rendeztek 

be. Ugyanott teljesen berendezett tartalékrész-raktárt és javító-

műhelyt tartanak fenn. 

Közlekedés vasúton és villamos vasúton. 

Kérjünk specziális árjegyzéket 

v í z v e z e t ékek rő l . 
Mindennemű vizvezetékek és szivaty-
tyúk, városok, községek, falvak,villák,parkok, 

majorok, gyárak vizzeli ellátására. 
Szélmotorok önszabályozással, a vihar-
biztonság kezessége mellett. Elismert legjobb 

gyártmány. 
Hőfég-szivattyúgépek mély kutakhoz is. 
Hydraulikus vizemelőkosok erösbitett 
rugószeleppel, önműködő és állandó vizemelő-

képességgel minden magassághoz. 

Kéz i - s z i v a t t yúk 
-g minden viszonyhoz, kútmélységhez és nyomómagassághoz. 

iLakos Nándor 
| hydrotechnikai irodája; szélmotor, szivattyú és vízvezetéki 
| berendezések vállalata. 

I Budapest, Külső Kerepesi-út 1. szám. 

Takarmánymeszet, 
avatolt 40—42% phosphorsav tartalommal, tiszta, ártalmas al-

kotó részektől ment, arscnmcntes, ajánlunk brünnl raktárunk-
ból a pénz előleges beküldése vagy utánvét mellett 50 kiló 6 frt, 

100 kiló 12 frt — kr. 554 

Knochenmeh!-, Spodium-, Gelatine- und Leimfabrik, Brechelshof, Preuss. Schlesien. 
Kérdezősködések és megrendelések közvetlenül hozzánk intézendök. 

j ẑ állattengeszfeágnél és gazdaságban gztiks egeit gpggáráí 
I ó s v e g y s z e r e k e t , j1 

különösen: Síentian éíi< 
keserüsó, marhapor, pata, 
pangyökér, üditönedv, y, 
borkősav, kén-aether, szeA: 

kálmosg-yökérpor, karbolsav, kehepor, kénvirág, 
jnőcs, rézgálicz, salicylsav, sali'cylsavas nátron, szap-
jgálicz, salétromsav, kénsav, sósav, bőrsav, csersav, 
íiiakszesz, kreolin, vaselin, kötszereket stb. jutányos 
pontos kiszolgáltatás mellett ajánl 

Detsinyi Károly Budapest, Fiirdö-n. 10. 
Árjegyzékkel kívánatra szolgálok. — Pontos czimezést kérek. 

CHALL A. 
kocsi-, hajtó-, lovagló- és istállószergyár, 

gözfürésze és fahajlitó telepe 

Pozsonyban, III., Grössling-utcza 16. sz. 
Ajánlja: 

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

a legkülönfélébb alakokban. 
5 elsőrangú éremmel kitüntetve. 

Tiszti és polgári lovagló oszkőzökí 
Géphajtószijak. Lószerszámok, uri fogatok és gazdasági lovak részére. 

Mintaraktár a kereskedelmi muzeum állandó kiál l í tásában Budapesten, Város l iget . = = = = = 
KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. 

berendezéseket teljesen, ugy egyes malomgépeket, valamint 

gépöntvényeket 
gazdasági gépműhelyek részére gyárt és szállít: 

Wörner J. és Társa 
Budapesten, Külső váczi-ut 54—56. sz. 

malomépitő 
sépsyára és 

vasöntödéje 

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


