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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. 

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

igész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
Megjeleni! Miien szerdái és szonMoa. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest (KSxtelelt). 
Ü l l ő i - ú t 35 . s z á m . 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Figyelmeztetés. 
Az alapszabályok 8. §. ér telmében 

ugy az alapítványi kamatok, mint az év-
dijak az OMGE. tagjai által márczius hó 
végéig b í f i ze t endök ; miután tagjaink 
közül még igen sokan n e m tettek eleget 
a folyó évi kötelezettségüknek, söt van-
nak, kik a múl t évre is há t ra lékban van-
nak, tisztelettel felkérjük tehát tagjainkat, 
miszerint kötelezettségeiknek eleget tenni 
szíveskedjenek, hogy az egyesületet az 
intölevelek postaköltségeitől s önmagu-
kat az intésektől megkíméljék. 

B urg'oiiy akiemel ó'-géppróba. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület a földmivelésügyi minisztérium támoga-
tásával f. évi szeptember hó 25. és 26. nap-
jain burgonyakiemelő-géppróbát rendez, mely 
a f. évi április hó 20-án megtartott burgonya-
ültető-géppróbának folytatását képezi. A 
próba Budapest közelében, Rákos-Kéresztu-
ron gróf Vigyázó Sándor uradalma területén 
tartatík meg. Részt vehetnek ugy bel- mint 
külföldi gépgyárak. A legjobbnak talált két 
kiemelő gép állami aranyéremmel, az ezek 
után legjobbnak talált gépek állami ezüst- és 
bronzérmekkel és oklevelekkel füntettetnek ki. 

A gépek behozatala vámmentes. Be-
jelentéseket az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület titkári hivatala augusztus hó 31-ig 
fogad el; a gépeknek legkésőbb szeptember 
hó 20-ára a próba színhelyén kell lenniök. 

A géppróba tervezetét az OMGE. bár-
kinek rendelkezésére bocsátja. 

Igazgató. 

Szorítsuk le a biztosítási dijakat. 
Most, amidőn a gazdák termésükét le-

aratják, megindulnak a biztosítási társaságok 
ügynökei, hogy a biztosításokat a maguk 
társasága számára megszerezzék. Időszerűnek 
tart juk e tárgyról, amely a gazdáknak éven-
ként több millió forintjába kerül, kissé el-
mélkedni. 

Hogy a biztosítás nyerészkedésre ala-
kult vállalatnál nem lehet oly olcsó, mint 
a nem nyerészkedés czéljából alapított szö-
vetkezeteknél, azt ma mindenki tudja ugyan, 
de fölötte érdekesek azok a számadatok, 
amelyek ezt bizonyítják. így p. o. az egyik 
nagyobb hazai biztosító részvénytársaságunk-
nál 1891. évi mérlege szerint (későbbi mér-
legek most nem állanak rendelkezésünkre) 
biztosítva volt tűzkár ellen 388.517,511 fr t 
41 kr. érték, amely érték után bevett a tár-
saság biztosított feleitől 4.842,515 frt 43 kr. 
dijat. Az átlagdíj tehát minden 100 frt érték 
után 1 frt 25 kr. 

A kölcsönösségen alapuló „Országos 
magyar kölcsönös biztosító szövetkezetnél" 
mely kizárólag csak hazánkban működik: 
42,354,359 frt tűzkár ellen biztosított érték 
után a díjbevétel 229,767 frt 65 kr. volt, 
vagyis minden 100 frt érték után az átlag-
díj csak 54 kr. volt, tehát 57%-al olcsóbb, 
mint az említett biztosító társaságnál, mely 
azonban busás osztalékot fizetett részvénye-
seinek. 

"A mig tehát az említett biztosító tár-
saságnál 100 frt érték biztosítása átlag 1 frt 
25 kr.-ba kerül, addig az országos magyar 
kölcsönös biztosító szövetkezetnél 100 frt 
érték után átlag 54 kr. dijat vagyis 71krral 
kevesebbet kellett fizetni. 

De miért fizessen a biztosító gazda 54 

kr. helyett 1 frt 25 krt minden 100 forint 
biztosított érték után ? 

Nem akarunk mi a kölcsönös biztosító 
társaságnak reklámot csinálni — bárha a 
szövetkezeti eszmének hivéi vagyunk — de 
a gazdaközönség érdekéről lévén szó, kivált 
a mostani terményárak mellett köteles-
ségünk figyelmeztetni, hogy a tűzbiztosítás-
nál tetemes megtakarítás érhető el, ha a 
gazdák a drága dijak ellen felszólalnak. 

Legjobb példa erre az, hogy a nye-
részkedésre alapított biztosító részvény-tár-
saságok a nem nyerészkedésre alapított biz-
tosító szövetkezetek versenye folytán díjté-
teleiket tetemesen alábbszállitják, ha a 
közönség ezt követeli. Ezt különben a leg-
utóbbi 2 év tapasztalatai hazánkban is bi-
zonyítják, mert köztudomásu tény, hogy a 
mióta a kölcsönös biztosító szövetkezet a 
részvénytársaságokkal versenyez, utóbbiak a 
dijakat máris tetemesen leszállították. 

De sokkal feltűnőbb e dijleszállitás ott, 
a hol a szövetkezeti alapon nyugvó, már 
megizmosodott kölcsönös biztosító intézetek 
a biztosító részvénytársaságoknak még erő-
sebb versenyt csinálnak, mint nálunk, a hol 
a szövetkezés eszméjét a közönség még nem 
karolta fel eléggé. 

Németországban a „Magdeburger" biz-
tosító részvénytársaság 100 márka érték után 
csak körülbelül 26 pfenninget szed díjban, 
a mi a nálunk dívó díjtételekkel szemben 
bámulatos olcsónak látszik, mégis a „Gothai" 
kölcsönös biztosító szövetkezet 100 márka 
tűzkár ellen biztosított érték után csak 8V2 
pfenning dijat szed, tehát körülbelül egy 
harmadával elégszik meg . annak, a mit a 
„Magdeburger" feleitől beszed.' 

Igaz, hogy a „Gothai" 1821-ben ala-
píttatott s azért képes oly olcsón biztosítani, 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, Budapest, Alkotmány-utcza 31., Váczi-körut sarok. 

A szövetkezet czélja: 
1. OleSÖ közvetítés, gazdasági fölszerelés 

és fogyasztási czikkek beszerzése. 

2. Mezei gazdasági termények legelőnyö-
sebb értékesítése. 

3. Hitelnyujtáá tagok részére. 

A l a p s z a b á l y t . 

Bizomány-osztály: 
1. Hadsereg-ellátás. 
2. Gabona-eladás. 
3. Erőtakarmányok vétele. 
4. Fedezeti tőzsdei kötések: 

ü z l e t i é r t e s í t ő t k í v á n a t r a b é r m c 

Tüz- és jégkár elleni 
biztositások közvetítése. 

Hizott marha és sertés 
bizományi értékesitése. 

s n t v ' e k í i l r h ' i n k . 

Mai számunJt 16 oldal. 
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mert a 75 év óta gyűjtött egész nyereségét 
nem volt kénytelen a részvényeseknek osz-
talékul kifizetni, hanem biztositott „tagjai" 
élvezik az elért kedvelő eredmények gyü-
mölcseit. 

De Ausztriában és az egyúttal hazánk-
ban is működő biztosító részvénytársaságok 
sokkal olcsóbb díjtételeket alkalmaznak, 
mint nálunk, a hol pedig a koczkázatok — 
átlag véve — vannak legalább is olyan jók 
mint odaát. Sőt nemcsak olcsóbb díjtétele-
ket alkalmaznak, hanem egy nálunk igen 
számottevő bevételükrőt is, t. i. a kötvény-
illetékről lemondtak. És mindezt miért? 

Mi azt hiszszük azért, mert Ausztriában 
is már rég gyökeret vert a szövetkezés esz-
méje a biztosítás terén. Mert ott is meg 
vannak már régen a kölcsönösségen alapuló 
biztosító szövetkezetek, melyek a karteleket 
legalább ezen a téren ártalmatlanná teszik 
és a nyerészkedésre alapított részvénytársa-
ságokat kényszeritik, hogy dijaikat leszál-
lítsák. 

- Ismételjük, hogy nem az a czélunk, 
hogy gazdáinknak egyik vágy másik bizto-
sító intézetet ajánljunk, hanem kizárólag az, 
hogy őket figyelmeztessük, miszerint a 
kartelben levő biztosítótársaságok díjsza-
básai a mi viszonyaink között drágák és 
hogy nincs kizárva a mód arra, miszerint e 
díjszabályt a gazdák magok módosíttassák, 
ha szövetkeznek. 

Szólaljon fel biztosítása feladásánál 
minden egyes gazda és ha a drága díjból 
az a társaság, melynél biztosítani akar, nem 
enged, forduljon olyan társasághoz, mely a 
viszonyokkal számolva ezt megteszi. Ily 
módon a gazdák évenkint milliókra menő 
kiadást takaríthatnak meg amúgy is szűkre 
szabott jövedelmeikből. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Kerpely Kálmán. 

Zöldtrágya tarló-vetés. 
A zöldtrágyázás iránt különösen. a ho-

moki gazdák fokozódó érdeklődést tanúsíta-
nak. A küszöbön álló zöldtrágya tarló-vetések-
ről kívánok tehát egyet-mást elmondani. A 
zöldtrágyázás, a talaj kihasználása szem-
pontjából czéljának tulajdonképpen akkor 
felel meg, ha tarlóba vethetjük, mert az ősz 
beálltáig kifejlődve, vagy még azon őszszel, 
vagy a következő tavaszszal leszántatnak a 
zöldtrágyanövények. Ily eljárás mellett a 
zöldtrágyázással külön földet nem foglalunk 
el, talajunkat pedig tetemesen megjavítjuk. 
A zöldtrágya értékét és talajjavító hatását, 
ismertetni, ez alkalommal nem czélom; csak 
azt jegyzem meg, hogy zöldtrágyául csakis 
pillangós virágú (légenygyüjtő) növények 
szerepelhetnek, ha a talajjavításon kívül a 
zöldtrágyázás tulajdonképpeni czéljára, a ta-
laj nitrogéntartalmának gazdagítására is súlyt 
fektetünk. 

A mészben szegény homoktalajnak leg-
jobb zöldtrágyanövénye a csillagfürt és pe-
dig keverékben vetve a kék, sárga és fehér 
virágú. Legjobb azért, mert gyorsan fejlődik, 
nagy tömeget ád, légenygyüjtő képessége igen 
erős és a mi a fődolog, nem jó takarmányt 
ad s igy a gazda nem sajnálja leszántani. 

Az egyenlő arányban kevert kék, sárga 
és fehér csillagfürtkeverékből. kat. holdan-

kint tarló vetésnél "80 kg.-ot vetünk 12 cm. 
sortávolságra géppel vagy szórva, ügyelve 
mindkét esetben arra, hogy a mag sekélyen 
(legfelebb 2—3 cm.-re) takartassék alá, mert 
a csillagfürt magja (nagysága daczára) a mély 
alátakarást nem türi s hiányosan, lassan 
kelne ki. A keverékvetés mindig biztosabb 
a tiszta vetésnél ugy, hogy én a csillagfür-
tökön kivül Viktória borsót vagy őszi borsót 
esetleg őszi bükkönyt vagy lóbabot is vetek. 

Tagadhatatlan, hogy a tarlóvetés a zöld-
trágyázás leghelyesebb módja, sikere azon-
ban —- különösen hazánk klimatikus viszo-
nyait tekintve — a helyesen keresztül vitt 
munkáktól függ. 

Hazánkban tarlószabaduláskor legtöbb-
nyire szárazság uralkodik; ezért is a tarló 
teljes kiszáradását megakadályozása, kell, 
hogy főczélunkat képezze. Addig várni, mig 
a kereszteket lehordva, tarlónk teljesen fel-
szabadul hiba lenne; a kereszteket a lehető 
legszélesebb kettős sorokba állítjuk és a 
sorközöket hármas vagy négyes hántó ekék-
kel sekélyen leszántjuk: a kaszát nyomon kö-
vesse az eke. A tarlót 8—10 cmnél mélyebben 
ne szántsuk alá, hogy a fejlődő növények 
gyökerei mielőbb a szántott réteg alatti 
nyirkosabb földbe juthassanak. 

A szántást nyomon kövesse a gyűrűs 
henger. A gyűrűs hengernek a zöldtrágya-
tarló-vetéseknél igen fontos szerepe van. A 
sekélyen lefordított tarló ugyanis nagyon 
üregessé teszi a földet. Ilyen üreges, laza és 
utólag erősen üllepedő talajban, a fejlődő 
növények nem jól érzik magukat. Ezen a 
bajon a tarlónak hengerezésével segíthetünk, 
mely czélra a közönséges sima fahengerek 
semmit sem érnek. Másrészt a nehéz gyürüs 
hengerekkel összenyomva a földet, vizfel-
szivó képességét fokozzuk s a magvak ki-
kelését jobban biztosítjuk. A leszántott tarló 
fogasolása (homokon) rendes körülmények 
között felesleges. Fogasolni (a hengerezés 
előtt) csak akkor kell, ha talajunk nagyon 
gyomos. A szántás és hengerezéssel lépést 
tart a vetés is, vetés után ismét gyürüs kenye-
rezünk. 

Mindezen munkáknál az a jó, hogy 
lehetőleg gyorsan egymásután, jóformán 
egyszerre végeztessenek. Késedelmeskedés, 
a munkák megszakítása, a vetés sikerültét 
(hacsak esőt nem kapunk) kétségessé teszi; 
a talajnak gyors és sürü beárnyalása ké-
pezze czélunkat. Ha vetésünk bármely oknál 
fogva rosszul kelt, ritka állású s gyomos, ne 
tétovázzunk sokat, hanem szántsuk ki; ezzel 
a rizikóval a zöldtrágyatarló-vetésnél szá-
molnunk kell. Ritkás s gazos zöldtrágya-
vetés nem ér semmit. 

A junius hó végén, vagy julius első 
felében elvetett s jól kikelt zöldtrágyanövé-
nyek (csillagfürt, őszi vagy Viktória borsó, 
őszi bükköny, lóbabó), szeptember elejére 
vagy közepére annyira kifejlődtek, hogy le-
szánthatók. Ha a zöldtrágyás földbe még 
őszit akarunk vetni, akkor a virágzás be-
álltakor szántunk. Ha ellenben csak tavaszi 
következik utána, akkor a hüvelykötés idején 
késő őszszel szántjuk le. 

A zöldtrágya leszántása, a nagy tömeg 
daczára könnyű s oly mélyen szántandó le, 
hogy a növények teljesen beborittassanak. 
A zöldtrágya előzetes lehengerezése teljesen 
felesleges. Tökéletes munkát végezünk, ha 
az ekére egy súlyos lánczot akasztunk oly-
formán, hogy egyik végét a taliga jobb ol-
dalára (hátulról nézve), másik végét pedig 
a szántóvas felett a gerendelyre erősítjük 
ugy, hogy a láncz a szántóvas előtt elegendő 
szabad játékkal bírjon a növények leszorí-
tására. Csak az első barázda kiszántása 
nehéz, a többi már könnyen megy. 

Ott, a hol a csillagfürt, akár a talaj 
mésztartalmánál, akár a talaj kötöttségénél 
fogva nem sikerül, zöldtrágyatarló-vetésre 

használhatjuk az őszi vagy Viktória borsót, 
az őszi bükkönyt, lóbabot, római bükkönyt 
lehetőleg keverékben vetve. 

. A csillagfürtmag termesztésére vonatkozó-
lag, a letakaritásnál szükséges egy-két do-
logra kívánom a figyelmet felhívni. A kék 
és sárga csillagfürt hüvelyei teljesen meg-
érve könnyen felpattannak s a magvak ki-
szóródnak. Ennek elejét vehetjük, ha a tel-
jes magérés beállta előtt fogunk az aratás-
hoz. Midőn a hüvelyek bőrnemüekké válnak 
s megbarnulnak, de azért még vonultak, a 
magcsillagfürtöt vagy sarlóval vágjuk le, 
vagy gyökerestől kinyüjjük s a hüvelyes rész-
szel befelé forditott kis csomókba rakjuk. A 
kellően megszáradt magcsillagfürtöí azután 
vagy kint a helyszínén egyszerűen csépek-
kel (aláteritett ponyvákon) kiverjük, vagy a. 
cséplőgépen tágra állított kosárral kicsépel-
jük. A fehérvirágu csillagfürt hüvelyei tel-
jes megérés után sem pattannak fel, ugy 
hogy ennek letakaritásával kevesebb bajunk 
van. A hüvelydarabokból stb. megtisztított 
magot szellős helyen, eleinte vékonyan réte-
gezve többszörösen kell átforgatni, mert igém 
könnyen penészedik és dohosodik, csirázó-
képességét pedig teljesen elvesztheti. Két; 
évesnél idősebb magot vetésre használni 
egyáltalában nem czélszerü. 

Kerpely Kálmán. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető : Monostori Károly. 

Teniszversenyeink. 
A „Köztelek" f. évi 53. számában a 

fenti czim alatt megjelent czikkemre meg-
tett észrevételekre vonatkozólag megjegyzem, 
hogy véleményem szerint az észrevételek 
szerzője egyes dolgokban félreértett engem. 
Azt mondja ugyanis, hogy a pönalitások 
eltörlésével a gyöngébb klasszisu lovakat tu-
lajdonosaik nem neveznék a versenyekre,, 
mert a nyerésre semmi esélylyel sem bír-
nak, mi által viszont a versenyeket fentartói 
anyagi körülmények vesztenének. Én a pö-
nalitások eltörlését csakis a tenyészverse-
nyeknél tartom szükségesnek, mert nézetem 
szerint egy tenyészversenyben a gyöngébb) 
klasszisu lónak nem is szükséges, hogy nye-
rési esélye legyen, mivel különben az illető> 
verseny már nem tenyészverseny, hanem kí-
egyenlitőverseny, a mely versenyek létjogo-
sultságát nemcsak hogy elismerem, hanem 
azok létezését, mint azt a „Köztelek" f. óvü 
31-ik számában megjelent „Lótenyésztés é© 
lóverseny" czimü czikkemben ki is fejtettem, 
feltétlenül szükségesnek tartom. A mi a ne-
vezések számát és a heréltek résztvehetését 
illeti, csak a Derby és St. Legerre, e valóban 
tipikus két tenyészversenyre hivatkozom, 
melyekben sem pönalitások nincsenek, 
sem heréltek nem vehetnek részt,, s, mé-
gis ez a két verseny az összes verse-
nyek közül a legtöbb nevezéssel zárul. Kü-

lönben is a nagyobb tenyészversenyek no-
Vezései lefutás napja előtt 1—2 évvel zárul-
nak, a mikor még úgysem tudható, hogy 
egyik vagy másik ló mennyivel jobb, miért, 
is a tulajdonos kénytelen több lovát nevezni 
s igy esetleg szükséglendő pacemaker fölött 
mindenkor rendelkezhet. Az időmérésre csak 
azt jegyzem meg, hogy a versenyek idejét 
jelenleg is mérik és a hivatalos versenyjelen-
tésben közzé is teszik; csakhogy ez a mé-
rés nem megbízható, mivel a jelenlegi intéző 
körök arra súlyt nem fektetnek s igy az csak 
felületesen történik. n—. a—. 
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E Z R E D É V E S KIÁLLÍTÁS. 

A gazdasági tanintézetek ki-
állítása. 

Hazánkban a mezőgazdasági szakisme-
retek terjesztésére öt felsőbb intézetünk van, 
úgymint a magyar-óvári gazdasági Akadémia, 
a keszthelyi, debreczeni, kassai és kolos-
monostori gazdasági tanintézetek; ezekhez 
mint alsófoku intézetek csatlakoznak a föld-
mives-iskolák. 

Mig az intézetek működésükről külön-
külön számolnak be oly tudományos irány-
ban, hogy ennek első sorban is a gyakorlati 
gazda vehesse hasznát, addig a földmives-
iskolák gyűjteményes kiállítása, egy minden 
tekintetben teljesen felszerelt alsóbb fokú intézet 
képét van hivatva bemutatni. A gazdasági tan-
intézetek kiállítása magán viseli hivatásuk 
bélyegét: a gazdasági szakismereteket bár tu-
dományos alapon, de oly irányban fejleszteni, 
hogy ennek elsősorban a gyakorlati gazda lássa 
hasznát: és hogy intézeteink eme feladatnak 
megfeleltek, azt a kiállítási tárgyak doku-
mentálják. 

Az első és főhelyet ugy a kiállítás ter-
jedelmét, mint a kiállított tárgyak értékét 
tekintve, a magyar-óvári akadémia foglalja el. 

Cserháti Sándornak, mint a növényter-
termelési és talajismereti tanszak tanárainak 
kiállított tárgyaiból, elsősorban is „gyökér-
tanulmányai" vonják magukra figyelmünket 
és méltán; mert a ki a gyökerek kimosásá-
sának és kikészítésének rendkívüli nehézsé-
geit ismeri, teljes elismeréssel kell, hogy 
adózzon Cserháti munkásságának. A főbb 
miveleti növények gyökérti részint teljesen 
kifejlődve, részint a fejlődés különböző sza-
kaiban, két egymástól lényegesen eltérő rend-
szer alapján vannak bemutatva; úgymint 
IVa—2 méter magas s folyadékkal töltött 
üveghengerekben a gyökéralakulás szemlél-
tetésére, és nagy üveglapokon kifeszítve az 
egész gyökérrendszer feltüntetésére. A tengeri 
czirok, kender, len, dohány, pohánka, bab, 
lóbab, luczerna, lóhere, buza, zab, burgonya, 
czukorrépa és borsónak ily módon bemuta-
tott gyökerei, változatos képét nyújtják a 
„gyökér-életnek". 

A gazdák soha jobb alkalmat nem 
nyernek, a növények eltérő gyökéralkotásá-
nak tanulmányozására, mint jelen esetben. 
A talaj különböző mélymivelésének befo-
lyása a dohány- és czukorrépa gyökérzeté-
nek eltérő fejlődésére, nemcsak szemléltető, 
de éppen hazai viszonyainkat tekintve, rend-
kívül tanulságos is. A gyakorlatnak s első 
sorban a vetőmag gondos megválasztására 
buzditólag hatni, vannak hivatva Cserháti 
tanulmányai a vetőmag nagyságának befolyá-
sáról a gabona fejlődésére (árpánál s zabnál 
bemutatva) a vetőgumó nagyságának befolyása 
a burgonya fejlődésére és termésére; a 
féleségnek befolyása a gabonafélék érésére, 
úgyszintén a dohánypalánta fejlődésére. 
Mindezeket látni és az eredményről meg-
győződést szerezni, a magyar gazdának 
szükséges, mert bizony a vetőmag s féleség 
megválasztására kevéö gondot fordit. A ma-
gyar buza nemesítése egyszerű kiválasztás 
utján, az ennél követendő eljárás és ered-
mény, két fali táblán van bemutatva s szin-
tén a gyakorlati gazdának van hivatva út-
mutatásul s buzdításul szolgálni. Ha felem-
lítem még Cserháti tanulmányait és készít-
ményeit a talajok vizfoghatóságáról, a szántás 
mélységének, a trágyázásnak és sortávolságnak 
befolyásáról a termések nagyságára, a gyök-
növények, mesterséges trágyák és répafélék 
gyűjteményét utóbbiaknál a botanikai elem-
zésekkel együtt, a sokoldalú dohányterme-
lési kísérleteket, oly nagy és változatos 
anyagot találunk együtt, melynek tanulmá-

nyozására az érdeklődő s tanulni akaró 
gazdák figyelmét ismételten felhívom. 

A növénytani és növénykórtaní tanszak 
tanára Linhardt György, körülbelül 150 drb 
üvegdobozban a mezőgazdasági növények-
nek, szőlőnek, gyümölcs- és erdei fáknak 
növényparaziták (gombák) által okozott beteg-
ségeit mutatja be. Merem állítani, hogy 
ehez fogható gyűjtemény még egy kiállítá-
son sem került bemutatásra, sőt, hogy ily 
tökéletes s teljes gyűjteménye a külföldi 
leghirnevesebb gazdasági intézeteknek sin-
csen. A gyűjtemény anyagát tudós tanárunk 
hazánkban személyesen gyűjtötte össze s 
állította ki oly szemléltető módon, hogy a 
gombabetegségekkel s ezek jellegzetes kár-
tételeivel eddigelé nem ismerős gazda is, 
kellő tanulmányozás után áttekinthető képet 
nyer ezen apró élőlények életéről és kárté-
teleiről. Ehhez sorakozik Linhart ,Magyar-
ország gombái" czimü többkötetes munkája, 
részben szárított példányokkal, részben fest-
ményekkel s górcsövi rajzokkal. Ez már a 
növénytan tudományos oldalát mutatja be s 
első sorban is, az ezzel specziálisan fog-
lalkozó szakembert érdekli. 

Az állattenyésztési tanszak tanára 
Cselkó István az allgaui, miesbachi és bony-
hádi tehenészetek évi tejmennyiségét s az ebben 
foglalt zsírtartalmat s vegyi összetételét 
részint évi, részint heti átlagokban ; a tej-
termelés heti ingadozásairól közöl érdekes 
tanulmányokat szines grafikonok alakjában 
melyeket legközelebb bőven fogunk ismer-
tetni, 

Hensch Árpád, mint az üzemtani tan-
nak tanára, a magyar-óvári gazdaság vetés-
forgóit s a termelt növények százalékos ará-
nyát ; a gabonafélék, kapások, egyéves és 
évelő takarmánynövényeknek 1870—1894-ig 
terjedő holdankinti terméseit; az akadémia 
allgaui tehenészetének eredményeit (tejelési 
s tej értékesítési eredmények 1870—1894-ig) 
grafikonokban állította ki. 

Suschka Rikárd intéző, a gazdaság^ 
számadásait az egyszerű s kettős könyvviteli 
rendszer szerint 7 kötetben mutatja be, mely 
munka annál tanulságosabb, mert Suschka 
a gazdaság ezen eddigelé legnehezebben 
megoldható kérdésének tanulmányozásában, 
egyike első szakembereinknek. 

Ezekhez sorakozik az akadémia frequen-
t iá ját feltüntető kép, az akadémia főépületé-
nek, a gazdasági majoroknak s épületeknek 
modelljei s fényképei; végül tekintélyes 
számban a tanárok irodalmi működése. 

A keszthelyi gazdasági tanintézet kiállítá-
sában, az állattenyésztési tannak tanára 
Kiss József nemcsak mint szakember, de 
mint kitűnő modellirozó mutatja be magát, 
sajátkezüleg készített s összeállított, papiros-
tésztából készült, mesterien színezett állat-
tenyésztési, állatélettani, boncztani, kórboncztani 
s halászati modelljeivel. Az egyes modellek 
megszámozva, az intézet által kiadott külön 
katalógusban részletesen vannak ismertetve. 
Kiss József gyűjteménye a gazdasági tan-
intézet gyüjteménytárának egyik diszét 
fogja képezni. 

A növénytermelési tanszak tanára Czakó 
Béla a pázsitféle növények nevezetesebb fajait, 
válfajait s fajtáit 16 táblán 487 példányban; 
és különös tekintettel Keszthely vidékére, a 
fontosabb talajalkotó ásványok és közetek, vala-
mint talajnemek gyűjteményét, a mechanikai 
elemzésekkel együtt 208 példányban állította 
ki. Ezen két terjedelmes és igen tökéletes 
gyűjtemény nagy szorgalomról tesz tanúságot. 

A természetrajzi tanszak tanára dr. 
Lovassy Sándor, a miveleti növények rovar-
ellenségeit gyűjtötte össze s állította ki oly 
instruktiv módon, hogy a kártevő rovarok 
természeti viszonyaik között, különböző fej-' 
lődési stádiumokban, jellegzetes kártételeik-
kel együtt láthatók. Lovassy a tér szűke 
miatt, két szekrényben gyűjteményének csak 

egyrészét és pedig 16 miveleti növénynek 
90 rovarellenségét mutatja be. 

Érdekes történeti becsénél fogva a 
Keszthelyen 1797—1848-ig fennállott „Geor-
gicon" gazdasági főiskolai tanár gyűjtemé-
nyéből fenmaradt 20 db gépmodell. Kiegé-
szítik a kiállítást az intézet beléletére vo-
natkozó grafikonok s a tanárok irodalmi 
működése. 

A debreczeni m. kir. gazdasági tanintézet 
kiállítását, Szüts Mihály igazgató grafikon-
jain (metereologiai adatok, talajtérképek, 
termésátlagok, frequentia) a hallgatók régi, 
UJ jegyzeteinek gyűjteményén s a tanárok 
irodalmi működésén kivül az állattenyésztési, 
növénytermelési s növénytani tanszak taná-
raínak dolgozatai képezik. 

Ferenczy Ferencz, az állattenyésztési 
tanszak tanára, a háziállatok fontosabb takar-
mányait állította ki. Képviselve vannak itt a 
különféle szálas és póttakarmányok, vala-
mint a legváltozatosabb abraktakarmányok 
mintegy 400 példányban, részint üvegfedeles 
dobozokban részint henger üvegekben. 

Ezen rendkivül hasznos és különösen 
tananyag czéljából készült gyűjtemény teljes 
mértékben kivívta a szakemberek tetszését 
és elismerését. Ferenczy a hely szűke mialt 
gyűjteményének csak egy részletét állította 
ki, de ez teljességében felöleli az összes el-
képzelhető állati takarmányokat. 

A növénytermelési s talajismereti tan-
szak tanára Kerpely Kálmán a seprőczirok 
fejlődéséről s a légenygyüjtő növények 
gyökérfejlődéséről mutat be egy-egy tanul-
mányt. A 20 drbból álló seprőczirok-szakál-
gyüjteményben képviselve vannak a czirok-
féleségek, a ritkán, sürüen vetett, rosszul 
munkált, későn egyezett, rosszul kezelt (fül-
ledt, penészes stb.) és hibás alakulásu czirok-
szakálak; ezen tanulmány első sorban is a 
cziroktermelő gazdáknak van szánva. A 
pillangós virágú növények közül a kék, sárga 
és fehér csillagfürt gyökereinek légenygyüjtő 
képessége van bemutatva különböző talajok-
ban, poszhomokban, fekete homokban, tele-
vényben, agyagban talajojtással s talajojtás 
nélkül. A tanulmány eredményeképen kitű-
nik, hogy a talaj televénytartalmának foko-
zásával a légenygyüjtés csökkenik, s a talaj-
ojtás nincs befolyással a légenygyüjtő gu-
mók fejlődésére. Kerpely ezenkívül bemutatja 

. a főbb talajviszonyok, mekanikai s chemiai alko-
tását s viziránti viselkedését; a talajalkotó 
főbb kőzeteket az elmállás termékeivel s a 
hazánkban műtrágyákkal elért terméstöbble-
teket, állványokban elhelyezett színezett 
pálczákból álló grafikonokban. Dr. Müller 
Ottó Debreczen vidékének polyvás füveit 
állította ki, természetes állapotban szárítva 
és festményekben. 

A kassai m. kir. gazdasági tanintézet álta-
lános érdekű tárgyain (grafikonok, termés-
átlagok, fényképek, fejési eredmények, hall-
gatók írásbeli dolgozatain, mag- s növény-
gyűjteményein) s a tanárok irodalmi műkö-
désén kivül Hazslinszky Frigyes tanárnak 
saját készitményü • rétöntözési modelljei igen 
érdekesek; a 12 dombormüvi minta a külön-
böző rétöntözési rendszereket (áztatás, árasz-
tás, lejtős, hátas öntözési mód stb.) tünteti 
fel. Ugyancsak Hazslinszky tervei szerint 
készült, kisebb üzemü lenkikészitö telep min-
tája köti le figyelmünket. 

A kémiai s technológiai tanszaktanára 
Zalka Zsigmond különféle gyök- és gumós-
növényeket állított ki egy saját készitményü 
folyadékban. Eddigelé ugyanis a növények 
húsos gyökerei, a gyűjteményekben hosszabb ' 
ideig eltarthatok nem voltak, mert alkohol-
ban összezsugordtak. A Zalka-féle folya-
dékban az összezsugorodás teljesen ki van 
zárva s az eltarthatóság is az eddigi jelek 
szerint igen jó. Igen szép tanulmányokat 
mutat be Zalka ezenkívül a gyümölcsbo: ok 
készítéséről, a katángkóró (czikória) gyökere-
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ről ugy nyers, mint szárított pörkölt s fel-
dolgozott alakban. A növénytermelési tan-
szak tanára, Gerlóczy Géza az árpa-, zab-
és búzának az intézet kísérleti telepén ter-
mesztett 97 féleségét mutatja be magban s 
kalászokban. 

A kolozsmonostori gazdasági tanintézet 
kiállított tárgyai közül elsősorban felemli-
tendők az intézetnél tenyésztett fajtiszta 
tyukfajták kitömött gyönyörű példányai (Brahma, 
Langshan, Plymouth-Rocks kakas s tyúk); 
a gyapjugyüjtemény a belőle készült szöve-
tek mintáival; az erdélyi részekben nagy-
bani termesztésre ajánlható 83 db gyümölcs-
fajtának gyűjteménye, az eredeti példányokról 

GAZDASÁGI ÁLLATTAN. 
Rovatvezető : Jablonowski József. 

A szőlőmoly. Cochylis ambiguella 
Hübn. 

II. 
A szölömoly élettörténete. 

A szőlőmoly az apró lepkék (Microlepi-
doptera) közé és pedig a sodró pillék (Tor-
tricidae) közé tartozik. Magának a molynak 
igazi népies magyar neve nincs, a mi szintén 

ismeri. Igaz, hogy nálunk is mondják itt-ott 
vacsoravesztö-nek, mert nekimegy az esti 
homályban világító lámpának, gyertyának s 
a közben bizony-bizony belehullik — a 
kényes gyomrú ember nem nagy, örömére 
— a vacsorának szánt eledelbe. Ámde ez a 
tulajdonság nemcsak a szóban levő molyt 
illeti meg, hanem valamennyi rovart, tehát 
bogarat, poloskát, reczés szárnyú rovart is, 
a mely estenden egyszermásszor tömegesen 
rajzik a világító lámpák körül. S igy tehát 
még ez az egy név a szőlőmolyra nem mint 
a szölőellenségre, hanem csak mint este kó-
borló állatra vonatkozik. 

S e sok különféle idegen név mellett, 

készített mintákban; a tanintézetnél tenyész-
tett mogyorófajták s kosárfüzek gyűjteménye. 
Ezekhez sorakoznak a tanintézetet, annak 
majorját, épületeit, kertjét, a gazdaság egész 
felszerelését feltüntető modellek, rajzok, 
képek; a gazdaság üzemét felölelő grafiko-
nok s a tanárok irodalmi működése. 

A gazdasági tanintézetek tehát a 
viszonyokhoz alkalmazkodva munkásságuk 
eredményeit más és más irányban mutatták 
be s kiállítási tárgyaik mindenesetre egy 
érdekes részletét képezik a nagy mezőgazda-
sági csarnoknak. 

a mellett tesz bizonyságot, hogy nálunk még 
nem adott okot a népnek, hogy vele köze-
lebbről foglalkozzék. Másképp áll a dolog 
Francziaországban. Itt veres féregnek, gonosz 
féregnek, szüreti féregnek, hogyóféregnek, fürt-
féregnek, szőlőféregnek, Burgundiában a ma-
gyarra lefordíthatatlan „ma?ar"-nak hívják; 
Svájczban ezenkívül „vinczellér"-iiek is mond-
ják. A németek is sok néven emlegetik, 
igy: szőlősodró pille, sávos szőlősodró pille, sa-
vanyitó féreg, szénaféreg, bogyófonó, szőlőfonó, 
szőlőkuTcacz, szőlő féreg, fonó féreg, szölömoly, far-
kas és a magyarra le nem fordítható „ Oosse 
(körülbelül ronda féreg). Az olaszok csak 
féreg-nek, meg moly-nak mondják. Ez tehát 
mind arra vall, hogy a nép ott ezekben az 
országokban gyakran találkozik vele és jól 

van neki sok tudományos neve is. Igy: 
Tinea ambiguella Hübn., Tinea omphaciella 
Faure B. S., Tinea uvae Menn., Pyralis am-
biguella For., Tortrix roserana Froel., Cochylis 
roserana Treitscke, Tinea uvella Vall. Cochy-
lis omphaciella Aud., Cochylis roserana Dup. 
Tinea uvana Menn. et auct. 

A szőlőmoly évente kétszer szokott je-
lentkezni.*) Az első nemzedék körülbeiül 
május elején vagy közepén mutatkozik. Hal-

*) Kaán János (A szőlőmoly és annak kárté-
kony volta szőlőinivelésünkre. Népszerű értekezés. 
Esztergom. 1877. p. 10,) mondja, hogy e moly éven-
kint négyszer jelenik meg!! És szerinte egy moly 
„néhány szaz petét tojik." Ez a két adat és a moly 
leirása képtelenség. A munka tele van hihetetlen 
adatokkal. 

148, 149, 150. ábra. A szőlőmoly repülő és 
ülőhelyzetben. (Háromszoros nagyítás.) 151. ábra. A szőlőmoly fészkei az elvirágzott szőlő-fürtön. 
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ványsárga szinü. A hátát háztető formájára 
takaró felső szárnyak közepén egy sötét-
barna sáv kis nyereg alakjában húzódik. A 
szárny hegyén 1—2, azelébbi sávhoz hasonló 
szinü pont van. Olyan termetű, mint az is-
mert ruhamoly, de annál valamivel nagyobb, 
termetesebb. Ha nyugodtan ül, 7—8 mill. 
hosszú, kiterjesztett szárnynyal szélessége 
13—15 mill. (Lásd 148—150. ábrát.) 

A szőlőmoly nappal csak ritkán repül 
s akkor is legtöbbször, ha nyugalmából ki-
zavarják, miközben hirtelen szárnyra kap, 
hogy következő perczben ismét elbújva a 
levél alsó lapján lepihenjen. Este szürkület-
kor, mintegy 9—10 óráig, valamint pityma-
latkor azonban igen élénk s a karók fölött 
ide-oda szállongva játszik és keresi a párját. 
A rövid ideig tartó párzás után a mo lv föl-
keresi aztán a fakadó virágfürtöket, a me-
lyekre petéit egyenkint tojja. Egy szőlőmoly 
átlag csak 30—40 petét tojik, ritkán többet. 
Dr. Heller szerint egy igen nagy és erőtel-
jes nőstény legfeljebb 70 petét rak. De ez 
ritkaság és kivétel számba veendő. 

152. ábra. A szőlőmoly második nemzedékétSl meg-
támadott szőlőfürt. 

Petéjét, mely fehér szinü és igen piczi, 
a szőlőbimbók nyelecskéire, tehát a fürt 
belsejébe tojja, a hol azt bajos észrevenni, 
gy tehát már e tekintetben is különbözik a 
szőlőilonczától, amelyről tudjuk, hogy petéit 
csomónként tojja, rakván egy-egy helyre 
10—20, vagy 50—60, de nem ritkán 150— 
200 petét is. 

Ha a dolog igy áll, hogy a moly egy-
egy fürtre csak egy petét rak, könnyen 
lehetne kérdezni, hogy hát honnan van az-
után az az eset, hogy egy fürtön, mint pl. 
külföldön, néha 5—10 hernyó is akad? Azt 
könnyű megmagyarázni. A hol kevés a 
moly, ott az egyes virágfürtre tényleg csak 
egyet tojik, de a hol a moly tömegesen 
mutatkozik; ott egy fürtre egymásután több 
moly is tojhatik. E tekintetben tehát a moly 
nem ismer semmiféle elsőbbségi jogot. 

A letojt petéből rendes tavaszi időjá-
rás mellett két hét múlva, de ha igen me-
leg napok járnak, akkor még korábban is 
kikel a piczi, szabad szemmel alig észre-
vehető hernyócska. Nem sokáig vár, hanem 
rögtön belebújik a legközelebbi bimbóba s 
minthogy igen kicsi, abban egészen meg-

KÖZTELEK, 1896. JULIUS HO 8. 

húzódik. Itt, a bimbó belsejében nekiáll a 
fejletlen virágrészeknek s azokat mind egy-
től végig elrágja. Ha az élelem itt elfogyott, 
eddigi helyét elhagyja s átvándorol a szom-
széd bimbóba, majd egy harmadikba s egy-
másután még többe is. De mikor már több 
bimbóval igy elbánt, a mely ennélfogva 
előbb talán csak elfonnyadt és megsárgult, 
később megbarnult és elszáradt, akkor a 
hernyó már nagyobb is és nem fér el egy 
bimbóba, hanem — minthogy rovar létére 
osztozkodik az emberi gonosztevők tulajdon-
ságában — bujkál. Búvóhelyét maga késziti. 
Szájából eregető finom pókszállal néhány 
szomszédos bimbót annyira összeköt, hogy 
neki elégséges helyet adjanak. Most már 
ezt a helyet nem hagyja el egyhamar. Itt 
van mindig. Inren nyújtja ki nyulékony 
testét, valahányszor enni akar. 

Ez a hernyó, ha már egy kicsit meg-
nőtt, szennyes zöldes-fehér, kivált ha vedlik, 
később szürkés-vereses, teljesen kifejlődött 
korában piszkos ibolyásbarna, de feje és a 
mellette levő első iz, nyakpaizs fényes bar-
nás-fekete. Ez utóbbi korban 8—12 mm. 
hosszú. 

Ha a szőlőmoly pusztítása közben a 
vegetáczió halad s a virágzás előbbrehalad, 
hernyó most már életmódján némileg vál-
toztat. Fészkét beljebb a fürt belsejébe építi, 
tehát a szőlővirág" nyelecskéi közé. Épitő 
anyagául egyrészt a már tönkretett bimbó-
kat, másrészt a nyiló virágnak lehulló 
szirmait használja fel. Ezeket is összekötöz-
geti, fonogatja és azok belsejében a teste 
termetének megfelelő, hosszúkás, de kes-
keny, csőalaku búvóhelyet készit (1. 151. 
ábrát). Ebben aztán addig él, mig közelében 
az ennivaló el nem pusztul, vagy mig valaki 
házikójából ki nem ugrasztja, mert megesik 
vele bizony egyszer-másszor az is. 

Minthogy a szőlőmolynak ez a kárté-
tele éppen a szénaérés idejére esik, a német 
gazdák szénaféregnek (Heuwurm) mondják. 

Ebben az utóbbi időben a hernyó most 
már a nyiló virágzatot falja és pedig nem 
csak talán a porzókat vagy termőt, hanem 
még a kötődött kis bogyót és annak nyelét 
is. Ilyen helyen látható, hogy a fürtön hi-
ányzik itt-ott egy egész gerezd. Sőt meg-
teszi azt is, hogy nemcsak a gerezdet eszi 
le egészen, hanem ha az idő meleg és szá-
raz, neki megy a fürt kocsányának, ezt kezdi 
ki, kieszi belét és beléje furakodik. Ez már 
aztán veszélyes, ha gyakran ismétli, mert 
ilyen esetben a hernyó is elég volna, hogy 
a tőke összes termését tönkretegye. Ugy 
látszik azonban, hogy ez ritkább eset, és pl. 
nálunk még ilyen kártételét még SQha sem 
láttam. 

Ha a hernyó megnőtt, a mihez körül-
belül 4—5 hét kell, s a mi junius hó végén, 
julius elején szokott bekövetkezni, nem igen 
hagyja el a fürtöt, hanem ugyanabban a 
szövedékben (gubanczban), amelyben eddig 
élt, s a melyet legfeljebb azzal tesz alkal-
masabbá, hogy belsejét a finom pókszállal 
még jobban kibéleli, bebábozódik. Igy talál-
tam e bábokat Kecskeméten és Halason is. 
De a bebábözódásnak ez a módja nem sza-
bály. Mert néha kénytelenségből, pl., mert 
a hernyó lerágta a fürt összes szemét, vagy 
pl. a tőke rugós volt, hogy azon csak 
néhány szem volt, akkor a hernyó kénytelen 
odébb állani és bebábozódásra magának 
külön alkalmas helyet keresni. Erre a czélra 
legjobban megfelel neki a kötöző anyag, s 
a karórepedések : a tőke alsó részének repe-
déseibe ez a nemzedék nem igen vándorol 
le. A kötőanyagban, vagy a karóban egy-
részt az ott talált anyagból (szalma, gúzsba 
csavart füzvesszők, faforgács), másrészt 
szálaiból épp olyan helyet készit magának, 
mint a fürt belsejében. Ritkább dolog az és 
inkább csak fogságban tartott hernyók te-
szik azt, hogy a gubóhoz hozzáfonják, vagy 
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elébb leszabják s csak aztán fonják hozzá 
a szőlőlevél egy-egy darabját. Mondom ez 
ritkaság és inkább a szőiőiloncza tulaj-
donsága. 

A szőlőmoly bábja világos barna szinü 
6 mill. hosszú; hegye széles és mintegy 
tizenkét karmos sertével van felszerelve. 
Ezek a karmok, szabad szemmel a kis bábon 
észre nem vehetők és arra szolgálnak, hogy 
majd a báb a moly kikelése előtt fészkéből 
egészen annak kijárójáig kimozdulhasson és 
belőle a kis moly akadálytalanul kikelhessen. 

A báb, mint ilyen, rendesen két hétig 
nyugalomban marad. Néha már tiz, máskor 

Í53. ábra. A szőlőkaróra telelőre húzódott moly 
hernyói (p). 

csak 16 nap múlva kél ki belőle a moly. 
Ez rendesen julius hó második felében vagy 
augusztus elején szokott bekövetkezni. 

' Röpködését és peterakását épp ugy foly-
tatja mint az első nemzedéke. Petéit most a 
megnőtt bogyókra vagy azok nyelecskéire 
tojja és szintén csak egyesével. A kékelő 
hernyó most a bogyókat kezdi ki. Nem éri 
be azzal, hogy a bogyót csak megrágja, 
hanem beléje furakodik s abban addig él, 
a mig belső tartalma tart. 

A kis lyukat, melyen át a bogyóba 
jutott, nem hagyja nyitva, hanem legtöbb-
ször ürülékével betömi. Ha a bogyó belseje 
elfogyott, akkor végre kivándorol ós más, 
szomszédos bogyóba megy be, miközben a 
két bogyót vagy még többet pókszálszerü 
fonalaival csakúgy, mint tavaszszal a virág-
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bimbókat összeköti. Ámde ha a hernyóeska 
nagyobbra nőtt, és kivált ha zaklatják, nem 
éri be ezzel az egy bogyóval és nem is te-
lepszik meg igen abban, hanem régi helyén 
marad és szabad zsákmánylásra veti magát: 
megrágja a szomszédos bogyókat csak ép 
annyira, a mennyire szükséges az egyszeri 
jólakásra. Megtörténhetik tehát, hogy a 
hernyó egy nap nemcsak 5—6 bogyót, de 
olykor 15 is kikezd. Érthető, hogy nemcsak 
a kirágott, hanem a megrágott bogyók is 

• rothadásnak indulnak és mint a németek 
mondják, megsavanyodnak. Azért nevezik is 
a szőlőmolynak ezt a második nemzedéké-
ből eredő hernyóját savanyító féregnek (Sauer-
ívurm.) *) 

Ez a rothadás, mely tehát közvetlenül 
a moly hernyója nyomán jár, csak egyik 
része a kárnak: hozzá kell vennünk ahhoz 
még azt' hogy a megsérült bogyókat nemcsak 
könnyebben megtámadhatják a parazita 
gombák, hanem a szaprofiták is s igy, ha 
a moly közvetetlen számadása folytán csak 
5—10 szem ment tönkre, a gombák tönkre 
tehetik közvetve az egész fürtöt. (Lásd 152. 
ábrát). Jellemző a hernyó ezen augusztusi 
kártételére az, hogy a fürtöt rendszerint a 
hegyén kezdi ki. 

A mi a hernyót illeti, az alakra, nagy-
ságra teljesen azonos a tavaszihoz, de szine 
némileg külünbözik attól, a mennyiben 
abban van mindig több rózsás, vagy ibolyás 
árnyalatból, holott az első nemzedéknél in-
kább a határozatlan szennyes-szürkés szin 
az uralkodó. 

A hernyó ezen kártétele eltart szintén 
vagy öt hétig; de minthogy a molyok nem 
egyszerre röpködtek, hanem egyik-másika 
elkésett, azért a kár folyhatik az öt héten 
tul is. Ákkor, a mikor a szüret ideje közeleg 
és a szőlő átlag véve teljesen érett, már 
nem igen találunk — hacsak elvétve nem — 
a fürtökben hernyót. A- hernyók akkor már 
kivándoroltak és telelő helyeikre húzódtak, 
mintha tudnák, hogy a fürtberi való további 
maradás halálukat okozhatja. 

A hernyók tehát levándorolnak a tő-
kékre; ha van repedés, kéreghasadás, vagy 
bármilyen kínálkozó kis odu a tőke fején, 
aöba vándorolnak. A melyik a* karóra téved 
és alkalmas helyet talál rajta, akkor ott 
marad. (L. 153. ábrát.) Más része meg fön-
marad a kötözésre használt anyagban s itt 
próbálja a telelést. 

Ugy mint nyáron, éppúgy készítenek 
most őszszeJ is a bebázódásra és kitelelésre 
szánt helyet, azzal, hogy most már nemcsak 
az ellen, hanem a hideg is kell védekezniök. 

Ha a hernyóeska ezzel a fészkével, 
gubanczával elkészült, nem bábozódik be 
azonnal, mint julius elején, hanem talán no-
vemberig mozdulatlanul vesztegel mint hernyó. 
Csák deczemberben, vagy még későbben bá-
bozódik be. 

A szőlőmoly a telet , tehát félig mint 
hernyó, félig mint báb húzza ki. 

Április végén, vagy május havában kél 
ki a pilléje. 

Ez a szőlőmoly élettörténete. 
Jablonowski Józsefi 

GAZDASÁGI VEGYTAN. 
Roratvezető: Dr. Liebermann Leo. 

A nyersrost megemésztett részé-
nek jelentősége az állati táplál-

kozásban. 
• ;• ,"-.«==!,. A . tiyersroet emészthetőségére és 

*) Azt a magyarázatot is lehet hallani, hogy a 
hernyó csak a savanyubogyót támadja.és ezért adták 
neki a németek fönnebbi nevet. A dolog azonban ugy 
áll, hogy a hernyó az érett bogyót is megtámadja. 

dig eltérő vélemények vannak. Dr. B. Hot-
defleiss a hallei kisérleti állomás legutóbbi 
jelentésében („Ber. aus d. phys. Lab. u. d. 
Versuchsanstalt des landw. Inst. der Unis. 
Halle" 12 Heft) részletesen foglalkozik ezzel 
a kérdéssel s közli erre vonatkozólag vég-
zett kísérleteit. Dr. Holdefleiss közleménye 
sok érdekes és részben uj adatot tartalmaz-
ván, következőkben ismertetjük. 

Szerző1 mindenekelőtt a nyersrost 
emészthetőségére vonatkozólag eddig végzett 
kísérletekkel és azok eredményeivel fog-
lalkozik. 

A nyersrostot régebben teljesen emészt-
hetetlennek tartották, később különösen 
Staubuer, Stöckhardt és Sussdorf állatokkal 
végzett emésztési kísérleteikkel bebizonyí-
tották, hogy a nyersrostnak még az u. n. 
elfásodott része is jó részben oldódik (meg-
emésztetik) a kérődzött állatok bélcsatorná-
jában. Hasonló eredményekre jutottak Henne-
berg és Stohmánn is, kik más kutatókkal 
(Maercker, Schultze) egybehangzóan azt is 
konstatálták, hogy a megemésztett rész ké-
miai összetétele azonos a tiszta czellulozéval 
s miután a kérődzők ürülékeiben még min-
dig kimutatható a tiszta czelluloze, feltehető, 
hogy a nyerrostból egyedül a benne lévő 
czelluloze emésztetik meg, de a rendelkezésre 
álló idő- és az emésztés'intenzivitása nem 
elégségesek arra, hogy azt teljesen feloldják. 

Ezek után áttér szerző azokra a kísér-
letekre, a melyek a nyersrost emésztésénél 
végbemenő kémiai folyamatok tanulmányo-
zásával foglalkoznak. Felsorolja Zuntz, Tap-
peiner, továbbá Hofmeister és Elknberger-nck 
erre vonatkozó kísérleteit és az azok ered-
ményeiből levont következtetéseket. 

Zuntz azt a nézetet vallja, hogy való-
színűleg alsóbbrendű szervezetek által elő-
idézett rothadásszerü bomlási folyamatok se-
gélyével következik be a czelluloze oldása 
(emésztése) s a képződő termékek értéktele-
nek az állat táplálkozására nézve. 

Tappeiner nagyjelentőségű munkálatai 
igazolták ezt a felvetést. Kísérleteinek ered-
ményeiből ugyanis arra a következtetésre 
jutott, hogy a czelluloze emésztése tulajdon-
képpen egy erjedési folyamat segélyével 
megy végbe, a melynél a czelluloze szénsav, 
kénhydrogén, mocsárgáz, továbbá eczetsav, 
propionsav, vajsav és aldehydre bomlik szét. 
Tappeiner azonban Zuntz-al ellentétben fel-
veszi, hogy a szétbomlott czellulozenak 50%-a 
az állatok táplálására szolgál. 

Hofmeister és Ellenberger más vélemény-
ben vannak. Szerintök a czellulozét a bél-
nedvek oldják fel, a nélkül, hogy az erje-

" désbe menne. A fellépő gázok nem erjedés 
produktumai, hanem csupán az oldásnál 
képződnek s mennyiségűk továbbá a meg-
emésztett czelluloze mennyisége között össze-; 

függés nem található. 
Szerző elsősorban is azt igyekezett kí-

sérleteivel kipuhatolni, hogy a czelluloze 
emésztésére vonatkozólag fennálló vélemé-
nyek közül melyik a helyes. Kísérleteihez 
tiszta lenrostot használt és ezt juhoknak 
közvetlenül a leölés után nyert bélnedvével, 
a különböző bélrészletek nyákhártyájának 
kivonatával, a bendő tartalmával, továbbá 
az ojtógyomor tartalmával kezelve, mester-
séges emésztési kísérleteket végzett. 

A kísérletek eredményeiből dr. Holde-
fleiss csak annyit következtethet, hogy a 
nyers rost az ojtógyomor által nem emésztik 
meg s oldása leginkább a bendőben, de 
kiváltképpen a vakbélben megy végbe, hol 
egy része erjedés következtében direkt fel-
oldódik, másik része pedig könnyen oldható 
alakba megy át. Szerző valószínűnek tartja, 
hogy a czelluloze mindig ilyen átmeneti 
stádiumba jut, mielőtt reszorbeáltatik. Az 
még kérdéses, vájjon ezen könnyebben ol-
dódó alakjának képződése tisztán az erjedés 
vagy tisztán az emésztőnedvek behatása 

folytán következik be vagy pedig mindakét 
tényező résztvesz ezen átalakulás létrehozá-
sában. 

Ezek után szerző azzal a fontos kér-
déssel foglalkozik, hogy a nyersrost meg-
emésztett részének milyen tápértéke van; 
hasonló-e az a nitrogénmentes vonatanyá-
gokéhoz vagy mennyire kisebbedik az a 
czelluloze emésztésénél beálló erjedési folya-
matok következtében, a melyeknél jó rész-
ben csekély vagy éppen semmi tápértékkel 
nem biró bomlási termékek keletkeznek? 
Mielőtt a hallei kisérleti állomáson ezirány-
ban végzett kisérleteit ismertetné, részlete-
sen foglalkozik mindazon vizsgálatokkal, a 
melyek ezen kérdés eldöntésére mások által 

Az e részben felsorolt számos adatból 
az világlik ki, hogy a czelluloze megemész-
tett részének tápértékére vonatkozólag igen 
eltérők a nézetek. Némelyek a szénhydrá-
tokhoz (ezukor, keményítő) hasonló fehérje-
megtakarító hatást tulajdonítanak neki, má-
sok pedig kétségbe vonják mindennemű 

Szerző kisérleteit egy ürüvel végezte, 
a mely ugy volt, egy — az ilyen exakt 
kísérletekhez szükséges mindennemű készü-
lékekkel felszerelt — nagy vaskalitkában 
elhelyezve, hogy összes szilárd és folyékony 
ürülékeit pontosan fel lehetett fogni. 

Az ürünek adott takarmány összetétele 
ismeretes volt; a szilárd ürülék naponta 
meg lett elemezve, úgyszintén a kiválasztott 
vizelet szárazanyag- és nitrogéntartalma is 
minden nap meghatároztatott. Ezen adatok 
segélyével pontosan meg lehetett állapítani 
az ürü által naponkint felvett tápanyagok 
mennyiségét, továbbá a nitrogénforgalom 
nagyságát is. Az utóbbiból úgyszintén az 
ürü sulyváltozásaiból következtetett szerző 
az egyes időszakokban adott különféle takar-
mányok hatására. 

Az ürü — megfelelő előtakarmányozás 
után — az első időszakban csakis szénát 
kapott; a második időszakban a szénaadag 
felét s annyi földidiópogácsát, keményítőt 
és ezukrot, hogy az igy összeállított takar-
mányban ugyanannyi volt az emészthető 
tápanyagok mennyisége, mint az előbbiben. 
A harmadik időszakban a keményitő helyett 
nyersrostot kapott az ürü és pedig egy papír-
gyárból beszerzett tiszta lenrost alakjában; 
a takarmányösszeállitás egyébként ugyanaz 
volt, mint a második időszakban. A negye-
dik időszakban végre csakis szénát (ugyan-
annyit, mint a 2-ik és 3-ik időszakban), 
továbbá földidiópogácsát és ezukrot adtak 
az ürünek; a keményitő és nyersrost ada-
golása tehát ezen időszakban elmaradt. 

A kísérlet ilyetén elrendezéséből pon-
tosan meg lehetett határozni, hogy mennyire 
helyettesitheti a nyersrost a keményítőt. 

Dr. Holdefleiss fentvázolt módon végre-
hajtott kísérleteinek eredményei főbb voná-
sokban a következők. AII . és HL időszakokban 
csaknem ugyanazon nitrogénfelvétel mellett 
alábbi nitrogénmentes tápanyagmennyiségek 
vétettek fel naponta az ürü által: 

II. időszak ... (13-55 q) 12'57 q 134-11 q 560*71 q 
III. „ ... (13-76 „) 13-67 „ 439-32 „ 32Ü-21 „ 
Vagyis a n i . idő-

szakban ... (+0-21 „) -1-60 „ +305*21 » —240-50 q 

Az 1'6 q. zsírnak megfelelő keményítő-
mennyiséget kiszámítva azt látjuk, hogy a 
Il-ik időszakban összesen felvett nitrogén-
mentes vonatanyagból 244-5 grammot a III-ik 
időszakban (mikor a keményitő helyett nyers-
rostot kapott az ürü) 305'41 gramm czelluloze 
helyettesitett. 

Az ürü élősúlya a III-ik időszakban 
kissé gyarapodott, a nitrogén lerakodás 
pedig a Il-ik időszakéval azonos maradt. 
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Ezen eredményekből szerző azt követ-
kezteti, hogy a megemésztett czelluloze táp-
értéke ugy aránylik a nitrogénmentes vonat-
anyagokéhoz mint 244*50:305*21-hez vagyis 
mint 801:100-hoz. 

A Ill-ik és IV-ik időszak eredményei-
nek összehasonlításából továbbá azt látni, 
hogy a czelluloze hiánya — különben ha-
sonló takarmány mellett — sokkal nagyi 
nitrogénforgalmat idézett elő. Mig a Il-ik 
Ill-ik időszakban ugyanis naponkint 1T313 
illetőleg 11*258 q nitrogént választott ki az 
ürü a vizeletben, addig a IV-ik időszakban 
14*445 grammra emelkedett a naponkint ki-
választott nitrogén mennyisége. Ebből szerző 
azt következtetheti, hogy a czelluloze megemésztett 
része á szénhydrátokéhoz hasonló fehérjemeg-
takaritó hatássál bir. 

Dr. Holdefleiss kísérleteit az előbbihez 
hasonló viszonyok között megismételte s az 
eredmények azonosak maradtak. Ezen kí-
sérletnél az emészthető nitrogénmentes vo-
natanyagok hatását 100-nak véve fel, a 
megemésztett czellulozenak 87'54 értókszám 
felelt meg. 

Mindezekből kifolyólag tehát szerző azt 
tartja, hogy a megemésztett czelluloze és nitrogén-
mentes vonatanyagok tápértéke ugy aránylik 
egymáshoz mint 80 ; 100-hoz. 

Kovács Imre. 

IRODALOM. 

Budapest székesfőváros vegyészeti és 
tápszervizsgáló intézetének évkönyve. 1895. 
Szerkesztette Bálló Mátyás tanár, az intézet 
vezetője. Budapest, 1896. 

Egy igen értékes publikáczió hagyta el 
a napokban a sajtót, a melyről bátran mond-
hatjuk, hogy kiadójának, a fővárosi vegyé-
szeti intézetnek, valamint ezen intézet veze-
tőjének, Bálló Mátyás tanárnak dicséretére 
válik. 

A főváros vegyészeti és tápszervizsgáló 
intézetének 1895-iki évkönyve t. i. nemcsak 
számos, a szakembert érdeklő közleményt 
tartalmaz, hanem mindenkinek, a ki saját, 
valamint embertársai egészségét szivén 
hordja, a tanulságos anyag oly tömegét 
nyújtja, mint a mennyire a külföldi, p. o. 
Németország városi vegyvizsgáló intézeteinek 
évi jelentéseiben sem találunk. Sajnos, hogy 
a szóbanforgó müvet csakis külföldi városi 
vegykisérleti állomások évkönyveivel hason-
líthatjuk össze, de hazánkban ez idő sze-
rint más municzipium, mint a székesfőváros, 
ilyen intézménynyel nem rendelkezik. 

Az intézet feladata a tápszerek ós él-
vezeti czikkek, nemkülönben használati czik-
kek és a gyógyszerek esetleges hamisításá-
nak, illetőleg rendellenes összetételének fel-
derítése, hogy ez által hozzájáruljon a felette 
nagyban űzött hamisítások meggátlásához. 
Azonkívül igen fontos feladata a budapesti 
ivóvíz minőségének folytonos ellenőrzése. 
Nem is csodálkozhatunk tehát, hogy ha az 
5004 analyzisből, melyek ott tavaly teljesít-
tettek, nem kevesebb, mint 1710 esik a 
budapesti ivóvízre. 

Tekintettel ezen lapok keretére, a je-
lentés egész tartalmának tárgyalásába nem 
bocsátkozhatunk s csakis azon részével fog-
lalkozunk, mely a tápszerek hamisításáról 
szól, hogy igy tájékozva legyen a gazda is 
arról, hogy mi lesz termeivényébői akkorára, 
mikor az a fogyasztó közönség kezéhez ke-
rül. Épületes dolgokról szerzünk itt tudo-
mást! 

Előre kell azonban bocsátani, hogy a 
székesfőváros vegyészeti intézetén a táp-
szerek vizsgálata alkalmával kiderült hami-
sítások nagy számából következtetést vonni 
arra nézve nem lehet, hogy a Budapesten 
piaczra kerülő összes tápszerek ugyanily 

arányban lennének hamisítva, mert itt leg-
többnyire csak oly minták vizsgáltatnak 
meg, melyek szokatlan izük vagy pedig fel-
tűnő küllemük által már gyanút keltenek 
eredeti voltuk iránt. 

Lássuk tehát, mennyire hamisítják a 
legfontosabb tápszereket? 

Tejpróba a lefolyt évben 1739 került 
vizsgálat alá, melyekből nem kevesebb, mint 
1254 esetben mutatkozott a hamisítás gya-
núja alaposnak, mert t. i. ennyi esetben volt 
ez kideríthető. Hamisítási szerül a legtöbb 
esetben viz szolgált, ebből 10—30 térfogati 
százalékot kevertek a tejjel. 

261 megvizsgált vajminta közül az inté-
zet 226-ot volt kénytelen kifogásolni. A hami-
sítás itt is vizzel történt, de a mellett /ide-
gen zsir is szolgált keverékanyagul; a min-
ták egy része pedig romlott volt, vagy mü-
vaj (Margarin) lett mint vaj eladva. 

A sertés szalonnazsirja már Amerikából 
hamisított állapotban kerül ide; a hamisí-
tást ott faggyúval vagy valamely csekélyebb 
értékű növényi zsírral eszközlik. 

Ludzsir sok esetben sertés szalonnazsir-
jával, illetőleg növényi zsírral hamisítottnak 
bizonyult. 

Vegyük fel itt a táblaolaj hamisításáról 
szóló adatokat is., 137 megvizsgált minta 
közül 102 hamisított volt. Hamisító anyagul 

gált. Szinte hihetetlen, a mit olvassunk, 
hogy t. i. az olivolaj elnevezés alatt forga-
lomba bocsátott táblaolaj az olivolajnak még 
nyomát sem tartalmazta; ezen név alatt 
tiszta szezámolajat adtak a vevőnek. 

Felette kis számmal találkozunk e je-
lentésben a megvizsgált bormintákkal, mert 
mindössze csak 31 esetben volt tavaly al-
kalma azzal a fővárosi vegyészeti intézetnek 
foglalkoznia. Ez abban leli magyarazatát, 
hogy a borhamisítás meggátlására hozott 
törvény végrehajtási utasítása szerint a föld-
mivelésügyi miniszter tárczájához tartozó 
csak néhány intézet van deszignálva a bor 
megvizsgálására. Megemlítjük, hogy a 31 
megvizsgált borminta mindegyike hamisitott volt. 
Pálinkaféle 22 került vegybontás alá és ezek 
közül négy lett kifogásolva. 

Minden érvnél világosabban szól a szé-
kesfővárosi yegyészetí intézet évkönyvében 
nyújtott anyaghalmaz a mellett, hogy egész-
ségi viszonyaink csak az esetben fognak 
javulni, ha a vidéken is minél számosabban 
állítunk fel vegyészeti és tápszervizsgáló 
intézeteket. Dr. Könyöki Alajos. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
206. kérdés. Biztonság végett, takar-

mánykazlaim hőmérsékletét, figyelemmel 
óhajtván kisérni, kérem velem tudatni, mily 
fokot érhet el a hőmérséklet lóher, zabos-
bükköny és réti széna kazalban, kizárva az 
önégés veszélyét s hogy hol és mily áron 
kapható, a czélnak teljesen megfelelő kazal-
hőmérő. K. 

207. kérdés. Szőlőm nagyon buján nő, 
akarnám csonkítani, vájjon nem lesz-e a 
csonkítás káros hatással az idei termésre 
vagy a jövő évi termésre nézve, szóval taná-

i-e most a szőlő tetejének a lecsonkitása ? 
K. I. 

208. kérdés. A mely 100 kat. hold, 
vagy azon felüli birtokot dülő, vagy országút 
két darabra oszt, annak tulajdonosa köte-
les* e a mezőőrök fizetéseihez hozzájárulni, a 
törvény az ilyen birtokokat egy darabban 
lévő birtokoknak tekinti-e? 

Jász-Apálhi. K. J. 

209. kérdés. A tavaszi sürgős vetési 
munkálatok idejében egy vasárnapi napon a 
kora reggeli órákban ökörfogatokat küldöt-
tem a szomszéd községbe, hogy nélkülöz-
hetetlen szükséget képező szemes kukoríczá-
mat onnét megszállitsam. A fogatok még a 
templomi istentisztelet megkezdése előtt, 
reggeli 9 órakor a lehető csendben és rend-
ben vonultak megrakottan hazafelé. Kérdem, 
hogy követtem-e el ezzel törvénysértést, mert 
a község vallás elleni kihágás czimén pa-
naszt tett ellenem az illetékes bíróságnál, 
sőt a járásbiró is a tárgyalás alkalmával 
kijelentette, hogy ezt tenni egyátalán nem 
szabad. Jövő eshetőségekre való tekintettel 
tisztába szeretnék jönni a kérdéssel, hogy 
milyen körülmények között megengedett és 
milyenek között büntetendő ezen cselek-
mény? Elitéltetésem esetén kilátással a si-
kerre felebbezhetem-e az Ítéletet és ha ked-
vezően dőlne el az ügy, igényt tarthatok-e 
költségeim megtérítésére ? 

1 Pa-Gyánth. H. J. 

210. kérdés. A szerkesztőség czimére 
küldött elsárgult buzakalászokat szívesked-
jék megvizsgálni és meghatározni, hogy mi 
okozza ezt a pusztítást, mert némely táb-
lánknak 5—10°/o-a is tönkre van igy téve. 

Mikosd. Ch. M. 

211. kérdés. A postán küldtem egy kis 
csomagot, mely dohányföld után 1895. év 
október hó 10—15-kén vetett búzát tartal-
maz, a mely annyira hibás, hogy a terméstmeg-
semmisültnek látom. Észleletem szerint a buza 
tövén apró peték vannak, melyre nézve szi-
ves felvilágosítását kérem s hogy ez ellen 
jövőben miként védekezzem. Ugyanazon cso-
magban melléklek takarmányrépaleveleken 
található rovarokat, mely rovar teljesen le-
rágja a répaleveleket. Erre nézve is kérném 
b. értesítésüket, hogy miféle rovar az és ho-
gyan lehetne az ellen is védekezni? 

,s ' 1 ' M. L. 

Feleletek. 
| Gabonaszipoly. 

. Felelet a 2Ö2- sz. kérdésre. A beküldőt t 
bogarak a Gabonaszipoly-ii'dk egyik faja és 
pedig az Anisoplia flavipennis. E bogár nem-
csak az által válik kártékonynyá, hogy most 
a kalász éredő szemeit részint kirágja, ré-
szint kitúrja, hanem az által is, hogy annak 
kis álczája, pajorja, a mely termetre nagyon 
hasonló a cserebogár pajorjához, de nagy-
ság dolgában attól lényegesen eltér, ezelőtt 
a buzagyökerek elrágásával is sok kárt tett. 
Azok az üres kalászu, kiszáradt szárak, me-
lyek most a mély zöldülő táblákon láthatók, 
legtöbbször e bogár pajorjától sérültek meg. 
Igaz azonban az is, hogy legtöbbször szipoly 
(Anisoplia) áleza a legelőföldeken élő skö-
dik s csak onnan húzódik a bogár ez idő-
szerűit a búzába. 

A most károsító bogarak ellen csakis 
a bogaraknak,rovarhálóval való szedetését 
ajánlhatom. És ezt annál inkább, mert ha 
a bogár szabadjára marad, akkor addig 
fog pusztítani, mig csak egy kalász künn 
lesz a mezőn: az egyik learatott tábla után 
átvándorol arra, a mely még áll. S a kár 
akkor még nagyobb lesz, mert az érett ka-
lászból a bogár aránylag csak kevés szemet 
eszik ugyan meg, de annál többet ki tur 
belőle és sokszor megesik, hogy egyik-másik 
kalászban, a melyen 5—6 bogár letelepszik 
legtöbbször alig marad egy szem buza. 

JabkmowszM Józséf. 

Ribizkebor készítése. 
Félelet a 203. számú kérdésre. A ribizke-

bor készítése czéljából a ribizkét akkor, a 



982 KÖZTELEK, 1896. JULIUS HO 8. 55. SZÁM". 6-IK ÉVFOLYAM. 

midőn az már jól megérett, leszedetjük. Ha 
csak kisebb mennyiség áll rendelkezésre, 
ugy a csutkáról a szemeket leszemeltetjük, 
s a leszemelt bogyókat használjuk fel a 
must készitéshez. Ha ellenben nagyobb 
mennyiségű ribizkét akarunk kisajtoltatni, 
ugy a leszemelés — minthogy rendkívül 
hosszadalmas munka — elmarad. A kisajto-
lás előtt czélszerü a ribizkét — akár le lett 
bogyózva, akár nem — fakádban fasulykok-
kal összezúzni. A kisajtolásra — ha nagyobb 
mennyiségű ribizke dolgozandó fel — czél-
szerüen alkalmazható a szőlősajtó. Ha ellen-
ben csak kisebb mennyiségű ribizkét kellene 
kisajtolni, ugy e czélra nagyon alkalmas az 
Alexander szerkezetű gyümölessajtó. (Kap-
ható Watterich Arnoldnál, Budapest, Dohány-
uteza 5. Ára 10 frt.) 

A kisajtolt mustot, minthogy az túlsá-
gos savanyu és kevés czukrot tartalmaz, fel 
kell vizzel higitani és meg kell czukrozni. 
A ribizkemust minden 100 literjéhez veendő 
250—260 liter viz. így tehát 100 liter ribizke-
mustból lesz 350—360 liter must. Az igy 
nyert felhigitott musthoz már most hozzá-
adandó a czukor. E czélra legjobb a fehér 
süvegczukrot használni. A musthoz adandó 
czukormennyiség attól függ, minő bort aka-
runk előállítani. Asztali bor készitéshez a 
már felhigitott must 100 literjéhez veendő 
16—18 kg. pecsenyebor készítéséhez 22—23 
kg, aszubor készítéséhez 30—32 kg. czukor. 

A czukrot darabokra törve, magában 
a mustban oldjuk fel oly módon, hogy abból 
egy részt kiveszünk, s gyengén 30—35° C-ra 
felmelegítjük, s azután a czukor feloldása 
után a mustot összekeverjük. A must magá-
tól is erjedésnek indul ugyan, jobb azonban, 
ha a musthoz kevés borseprüt keverünk, s 
ezzel indítjuk meg az erjedést. 

Az erjedésre a mustot tartalmazó hor-
dót melegebb, 18—20° O hőmérsékletű helyre 
állítjuk, s a megeczetesedés meggátlása czél-
jából erjesztő tölcsérrel látjuk el. Az erjedés 
2—3 hét múlva megszűnvén, a bort kitisz-
tulása után lefejtjük s igy kezeljük tovább, 
mint a szőlőből készült bort.*) Z. Zs. 

Filloxera fellépte és irtása. 
Felelet a 205. kérdésre. A filloxera által 

pusztított szőlők felismerhetők arról, hogy 
egyes, többnyire köralaku foltokban a szőlő 
vegetácziója a többitől elütőleg alább hagy. 
A fürtök gyöngén fejlődnek; a bogyók aprók 
színtelenek maradnak; a kék szőlők fakó 
szint öltenek; szóval: satnya az egész te-
nyészet s épen e miatt aztán az ilyen 
tőkékről az alsó levelek a többinél jóval előbb 
megsárgulva, lehullanak, a vesszők hiányo-
san érnek és télen át rendesen elpusz-
tulnak. Az utánna következő tavaszon egyes 
tőkék már ki nem fakadnak, a megmarad-
tak, még az előző évinél is gyengébb tenyé-
szetei; mutatnak és szárazság idején már a 
nyár folyamán pusztulásnak indulnak köz-
ben pedig a köralaku infekczió nagyobb ará-
nyokban terjed tovább; majd egyes körök 
egymásba folynak és 4—5 év alatt vége az 
előbb még viruló szőlőnek. Ezek — nagyjá-
ban véve, — a külső jelek; még biztosabban 
győződhetünk azonban meg a filloxera jelen-
létéről akkor, ha egyes, még kevésbbé meg-
támadott tőkéket kitakarunk és a gyökereket 
egy kézi nagyitóval alaposan megvizsgáljuk. 

A filloxera ellen ott, hol az elárasztás 
nem alkalmazható és a talaj alkalmas reá, 
sikeres a szénkéneggel való gyérítés. Szénkéneg 
és fecskendő minden állami szénkénegraktár 
kezelőségével kapható. Ilyenek vannak a 
többek között Budafokon, kezelője a községi 
elöljáróság, Pécsen, kezelője a városi tanács 

*) Bővebben, a Köztélek f. évi 45. számában 
„Gyümölcsborkészités bogyós gyümölcsökből" ezimü 
czikkben. 

és Szegzárdon, kezelője a Tolna vármegyei 
filloxera bizottság. 

A védekezés alkalmazható: őszszel 
szüret után, tavaszszal fakadás előtt és ju-
lius hó közepén, mindenkor olyan időben, 
midőn a talaj nem nedves. 1000 • öl terü-
letre elég lesz 1 g. szénkéneg, melynek ára 
a raktárban: 15 frt. Ehhez egy fecskendő, 
mely évekig használható, 30 frt. Továbbá 
4—6 napszám a szénkénegezéshez szükséges. 
Az eddigi mivelési többlet tehát körülbelül 
mintegy 30—40 frttal emelkednék. 

Beteg szőlőtőkék az áll. rovartani állo-
máshoz, Budapest, Nádor-utcza küldendők, 
honnét azonnal kap feleletet. Végül melegen 
ajánlom kérdést tevő tagtársnak: Szerezze 
meg a „ Szőlő betegségei és, ellenségei" czimü 
munkát. Irta Jablonöwszky József, kiadja a 
kir. m. természettudományi társulat Buda-
pest, VII. Erzsébet-körut 1. sz. Ara 2 frt. 
Abban alapos és bő feleletet talál felvetett 
kérdéseire. A. D. 

Szénakazal hőmérséke. 
Felélet a 206-ik számú kérdésre. A ka-, 

zalba rakott lóher s zabosbükkönyszéna 
hőmérséklete, a behordott széna állapotától 
függ. Kellően kiszáradt lóher és zabos-
bükkönyszéna 20—25° C.-nál magasabb fel-
melegedést nem mutat. A hőfok azonban 
50—60° C.-ra is emelkedhetik, anélkül, hogy 
baj lenne, mert még mindég igen jó minő-
ségű barna szénát kapunk. Ha azonban e 
felmelegedés 60° C.-on tul megy, akkor 
már ügyelnünk kell s vagy kellő számú 
függélyes s vízszintes szelelőről vagy a 
kellő időbeni átrakásról gondoskodjunk. 

Ha a hőmérő állásáról azt látjuk, hogy 
60° G-on tul a felmelegedés igen lassan 
emelkedik, ugy is segíthetünk a bajon, ha 
a kazal tetőzetét lehányva földet hordunk a 
kazalra 50—60 cm. vastagságban, mely a 
takarmány összenyomásával s a levegő 
kiszorításával a további1 hőemelkedésnek 
elejét veszi. 

Fém- s vasruddal ellátott kazal-hőmérő 
Calderoni és Társa budapesti czégnél 8—10 
frtért beszerezhető. A fém s vasrudat ugy 
verjük a kazalba (a hőmérőt előbb kivéve) 
hogy a vége a kazal közepébe érjen. 

Szölőhajtások csonkázása. 
Felelet a 207-ik számú kérdésre. A szőlő 

hajtásainak lecsonkázását e hónap második 
felében már meglehet kezdeni és aug. kö-
zepéig be kell fejezni, hogy a világosság 
ós melegség a termés színesedését és érését 
nemkülönben a vesszők megérését előmoz-
dítsa. Ebből látható, hogy a hajtások le-
csonkítása nem hátrányára, hanem előnyére 
van a szőlőnek, miért is azt minden okszerű 
szőlőtermelő megszokta tenni. A. D. 

Ut által kettészelt birtok. 
Felelet a 208. számú kérdésre. Bármily 

közút által kettészelt birtok a mezőrendőri 
szabályok szempontjából egy tagban fekvő-
nek tekintetik. Sz. F. 

Vasárnapi munkaszünet. 
Felelet a 209-ik számú kérdésre. Vasár-

napokon a nem sürgős nyilvános munka 
tiltva van. Sürgősség esetén leghelyesebb 
arról a hatóságnál előzetes jelentést tenni. 
Tartózkodni kell továbbá olyan cselekmé-
nyektől, melyek az isteni tiszteletre zavaró-
lag hathatnak. Az ítélet főleg a tárgyalás 
során kiderítendő tényállástól függ, melyet 
mi nem ismerhetünk. Marasztaló Ítélet ellen 
a felebbezés nyitva áll, ez utóbbinak sikere 
esetén azonban költségei megtérítésére igényt 
nem tarthat. Sz. F. 

Buzapusztitó rovarok. 
Felelet a 210-ik számú kérdésre. A be-

küldött búzának jelenlegi rossz szine még a 
mult őszi támadás nyomait viseli magán és 
e mult őszi támadás miatt igen beteg. Annyi 
bizonyos, hogy mult őszszel valamely para-
zita-légy (hesszeni, fri't, csíkos lábú vagy 
fekete buza-légy) támadta meg. Erre valla-
nak azok a tavalyi, de elszáradt és elkor-
hadt rövid tövek, a melyek a szalmás szá-
lak között nagyon bőven vannak. A kérdés 
az, hogy melyik légy okozta? Azt azonban 
a beküldött anyag alapján nem mondhatom, 
mert abban semmi állati maradék nincs. 
Nagyon valószínűnek tartom a hesszeni 
legyet. J. J. 

Buza- és répapusztitó rovarok. 
Felelet a 211. sz. kérdésre. A beküldött 

búzán gyökértetveket (Peuntaphis marginata) 
konstatáltam. Erről tessék figyelemre' mél-
tatni a „Köztelek" 1895. évi 56. számának 
1142. oldalán levő ismertetést, valamint a 
„Köztelek" 1893. évi jul. 1-én megjelent szám 
5. old., a mely a gyökértetvekkel bővebben 
foglalkozik. Találtam a búzán a hesszeni 
légy egy tavaszi bábtokmaradékát is. Erre 
nézve becses figyelmébe ajánljuk a „Köz-
telek" 1894. évi 16. és 17. számait, melyek a 
hesszeni légygyei bőven foglalkoztak. 

A répán a paizsbogár (Cassida nebulosa) 
álczáit találtuk, a melyek a répa ellenségei 
sorába tartoznak. Gazda növénye tulajdon-
képpen a közönséges libatop (paréj, Cheno-
podium) ezzel él legszívesebben s csak ha 
az nincs, vándorol át ugyancsak szívesen a 
répákra. Szedni kell, vagy a most alkalma-
zásban levő arzénsóval kell bepermetezni a 
fertőzött répát. Jó, ha a répa között fogó 
növénynek marad egynéhány szál libatop, a 
melyre a paizsbogár tömegesen letelepszik 
s a honnan — minthogy egy helyen van — 
könnyen leszedhető. J. J. 

Szerb sertéshús Budapesten. 
A „Köztelek" f. évi 53. és 54. számában 

e czim alatt közzétett czikkeink az érdekelt 
hentesek körében nagy felzudulást Okoztak. 
A hentesek szaklapja nagy haraggal ront a 
„Köztelek"-nek és védelmébe veszi a főváros 
hatóságát, a melyet szerinte semmiféle mu-
lasztás e kérdésben nem terhel. Mert sze-
rinte a teljes ellenőrzés meg volt a hus 
vizsgálatánál, sok romlott hust el" is koboz-
tak, a mi egy bizományos czéget nagy 
veszteséggel sújtott, a vásárjog emlegetése 
pedig szerinte fölösleges, mert vásár ott nem 
is volt, lévén csak egyetlenegy eladó s 
ezért az csak egyszerű iparüzlet. Szóval az 
egész szerb sertéshusbehozatal olyan lappália, 
a mi miatt kár egy szót is vesztegetni. 
Mindezt oly szaftos gorombaságokkal spókeli 
meg a czikkecske irója, a mi csak oly em-
bertől telik ki, a kinek keze bizonyára job-
ban van hozzászokva a taglóhoz, mint az 
irótollhoz, az eszejárása és szavajárása pedig 
a husvásárló pörlekedő szakácsnőkhöz, mint 
a tisztességes hírlapi polémiához. Ezért nem 
is haragszunk rá. Konstatáljuk azonban 
először is azt, hogy a hentesek szaklapja 
ugyanazon, bennünket czáfolni akaró czikk 
végén megjegyzi, hogy a hentesek maguk 
is legnagyobbrészt ellenségei a szerb sertéshús 
behozatalának, mert ez egészségtelen kon-
kurrencziának válik forrásává. 

Uraim! minek itt többet vitatkozni ? Mi 
ugyanezt állítottuk, de indokoltuk is, hogy 
miért, közöltük aggodalmainkat, a mit senki 
el nem oszlatott, sőt megerősített. Hát ha 
sem a gazdáknak, sem a henteseknek, sem 
a fogyasztónak nem kell a szerb sertéshús, 
mi a macskának hozzuK be? miért favori-
zálja a főváros hatósága ezt a behozatalt? 
miért nem lépteti azokat a legszigorúbb in-
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tézkedóseket életbe, a melyek a behozatal 
legalább megnehezítenék és csökkentenék és 
a gazdákat és a henteseket az egészségtelen 
és hozzátesszük igazságtalan konkurrencziá-
tól, a fogyasztókat pedig esetleg a romlott 
hústól megmentenék? Azt a hatóságot, a 
mely ily nyilvánvaló dolgokat felismerni nem 
tud, vagy nem akar, méltán lehet mulasz-
tással vádolni, mert a hatóság nem arra 
való, hogy az újságokból tudja meg, hogy a 
szerb sertéshús behozatala káros a gazdákra, 
káros a hentesekre, káros a fogyasztóközön-
ségre, hanem hogy intézkedjék. És vájjon 
intézkedett-e idejében? A sertéshusbehozatal 
idejét, mértékét és a romlott hus elkobzását 
feltüntető ós Junger Sándor és Morvay Gyula' 
X. kerületi állatorvosok által lapunknak be-
küldött alábbi kimutatás szerint a behozatal 
márcziusban megkezdődött s már ugyan-
akkor 10 borsókás sertés elkoboztatott, ápri-
lisban a behozatal az előbbi hónap kétsze-
resére emelkedett és már 19 sertés, mint 
romlott hus koboztatott el, májusban pedig 
10 borsókás és 30 romlott husu sertés ko-
boztatott el. 

De kérdjük, a X. kerületi elöljáróság 
kért-e a közélelmezési osztálytól intézkedést 
azonnal, mihelyt már áprilisban látta, hogy 
Szerbiából romlott hust is hoznak be ? kért-e 
intézkedést azonnal, midőn látta, hogy a 
szerb sertéshús a henteseknek egészségtelen 
konkurrencziát okoz ? Kért-e intézkedést arra, 
hogy a szerb sertéshús elárusitása szabá-
lyoztassék? Nem, sőt megengedte, hogy a 
sertéshúst már a waggonokból elvihessék a 
hentesek, vagyis tehát olyankor, a mikor 
az egészségügyi vizsgálatot tökéletesen vég-
rehajtani sem lehetett. 

No ezt az eljárást legfeljebb a szerb 
sertéshús behozatalával foglalkozók nevez-
hetik kifogástalannak, a kiknek érdekeit 
nem sérti. 

A már említett X. kerületi állatorvosok 
kimutatása szerint a szerb sertéshusbeho-
zatal a következőkép alakult: 

E l k o b o z t a t o t t 
S - ö 
1 1 2 a 

Érkezési idő g § | » Í n § 
K «<8 . £ <B & S 
S Sj s® 
£ « 2 s a 

Márczius havában 30 1412 10 — — 
Április „ 73 3222 — 19 137 
Május „ 120 424IVa 10 30 1635 
Junius „ 100 3910 4 — 5425 

E kimutatás alapján, — habár az nem 
hivatalos, de a beküldők ismerelen sze-
mélye iránti tiszteletből — elismerjük, hogy 
ia Kőbányára érkezett szerb sertéshúsban 
•romlott hus is volt és azt elkobozták. De 
ez is csak a mi álláspontunkat erősiti meg, 
a midőn a szerb sertéshús szigorúbb ellen-
őrzését követeltük. Miért titkolták el ezt 
eddig? A fővárosnak van hivatalos köz-
lönye, legalább abban közölték volna, de 
nem tették, csak mikor a lapok e miatt 
élesen megtámadták a hatóságot, addig a 
közönség azt sem tudta, hogy szerb sertés-
húst eszik, annál kevésbé, hogy annak egy 
része megromolva érkezik. Az illető kerü-
leti hatóság tehát mégis csak mulasztást 
követett el, a midőn a közönség felvilágosí-
tásáról és megnyugtatásáról a nyilvánosság 
utján nem gondoskodott és a midőn felettes 
hatóságot sürgős intézkedések megtételére 
nem figyelmeztette. 

Jellemző az említett hentesek lapjára 
az is, hogy az 1893. évi XXI. t.-ez.-et idézi, 
a;melyek szerint az állati nyerstermények a 
határon levő belépőállomáson megvizsgáltat-
nak. Szerinte ez is elegendő arra, hogy csak 
egészséges hus kerüljön a fővárosba, a hol 
a vizsgálatot már csaknem fölösleges hiva-
talos buzgóságnak nyilvánítja. De hisz a 
szerb hus a határtól Budapestig még_ majd-

nem egy napi utat tesz, a mely ilyen meleg j 
időben éppen elég a hus megromlását elő-
idézni. És a földmivelésügyi miniszter a mi- ; 

dőn ideiglenesen megengedte a szerb sertés- j 
húsnak Magyarországba való behozatalát, 
azzal egyúttal nem parancsolt rá a fővárosra, 
hogy az a szerb sertéshús behozatalát elő-
mozdítsa, a szerb sertéshús fogyasztását ter-
jessze, a mire a konzumvásár mellett semmi 
szükség. Hogy erre vonatkozó megjegyzé-
seink alaposak voltak, legjobban igazolja az, 
hogy a közélelmezési ügyosztály ugyanezt 
az álláspontot foglalta el, a midőn behoza-
tal eltiltását javasolta, a mi a főváros auto-
nóm jogában áll, de a mit az alpolgármes-
ter megakadályozott. 

Bármiképp támadjanak is bennünket 
azért, hogy a szerb sertéshús behozatala 
ellen állást foglaltunk, nem tántorodunk 
meg és álláspontunk igazolása és felszóla-
lásunk helyessége elégtételt nyer abban, 
hogy a főváros közélelmezési ügyosztálya 
felszólalásunk folytán foglalkozott e kér-
déssel ós már a junius 8-iki közgyűlés elé 
oly javaslatokat terjesztett, a melyek a szerb 
sertéshús behozatalát rendezik, az ellenőr-
zést szigorítják és ezzel a behozatalt meg-
nehezítik. Ezek oly eredmények, a melyek 
ugyan egészen ki nem elégíthetnek, de a 
melyek mégis azt a megnyugvást keltik, 
hogy rövid idő alatt sikerülni fog ez odiosus 
kérdést a termelő gazdák, a hentesek és a 
fogyasztók valódi érdekeinek megfelelőleg 
alaposan rendezni. Sz. Z. 
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Halálozás. Gróf Bethlen József, volt temesvári 
jószágigazgató és kataszteri igazgató, meghalt Buda-

Hágó mének vásárlása. A földmivelés-
ügyi miniszter a következő felhívást intézi 
hazai lótenyésztésünkhöz. Felhívom mindazon 
tenyésztőket, kiknek birtokában három és fél 
évet betöltött, de a nyolezadik évet meg nem 
haladt kora ménló van ós azt eladni óhajt-
ják, hogy ebbeli szándékukat annak kitün-
tetésével, hogy a ménló, mely vármegyében, 
mely városban, községben vagy pusztában 
áll, továbbá az eladási árt is hozzám (50 
kros bélyeggel ellátott beadványban) legké-
sőbb folyó évi augusztus hó 20-ig jelentsék 
be. Áz eladandó mének a bejelentések mér-
véhez és a bejelentők lakhelyéhez képest, 
ugy a mint a mult évben, ismét egyes köz-
pontokon fognak bizottságilag megszemlél-
tetni és a vételár tekintetében létre jött 
egyezkedés után azonnal megvásároltatni és 
átvétetni. 165 czentiméternél alacsonyabb 
mének, tekintettel a méntelepekben már 
meglevő anyagra, nem vásároltatnak, kivéve, 
ha az egyed kitűnő minősége a megszerzést 
kívánatossá teszi. A megvásárolt mének 
vételára csak, 1897. évi január hó első felé-
lében fog azon adóhivatalnál kifizettetni, 
melyet az eladó és vásárlás alkalmával ki-
jelölend. Budapest, 1896. junius hó 20. Föld-
mivelésügyi m. Jcir. miniszter 

Öszi luxus lóvásár a Tattersallban. A 
lótenyésztés emelésére alakult részvénytár-
saság, mint az előző években ugy az idén 
is megtartja a Tattersall helyiségeiben a 
szokásos őszi luxus lóvásárt. Eladásra kerül-
nek : állami kiselejtezett és számfeletti fia-
tal tenyószlovak, továbbá használati és be-
lovagolt magán tulajdont képező lovak. Az 
állami lovak árverése két cziklusban lesz. 
Az I-ső eziklus október 2rán egész nap és 
október 3-án esetleg 4-én délelőtt; a Il-ik 
eziklus október 9-én egész nap és 1 október 
10-én esetleg 11-én délelőtt. A luxus lóvásár 
(magántulajdont képező lovakra) október 
4—5 és 6-án, a ménlóvásár október 12, 13 
és 14-én tartatík meg. Bejelentések eszközöl-
hetők a luxus lóvásárra augusztus hó 20-tól 
szeptember hó 15-ig, a ménlóvásárra szep-
tember hó 15-től október hó l-ig, a „Tatter-
sall" titkári hivatalánál, ugyanitt az állami 
lovak árverési katalógusa már augusztus hó 
első napjaitól kezdve kapható lesz. A lóvá-
sárt illető fent jelzett terminusokban tett 
esetleges változások annak idején közöltetni 
fognak. 

Á ragadós tüdőlob miatt Németországba 
szarvasmarhák nem szállíthatók. A budapesti 
német császári főkonzulátus értesítése szerint 
Németországba, a ragadós tüdőlob esetleges 
behurczolásának veszélye miatt ez idő szerint 
Magyarország következő törvényhatóságaiból: 
Árva, Nyitra, Turócz és Zólyom vármegyék-
ből. Oly törvényhatóság területéről, melynek 
területén csak egy községben is ragadós 
tüdőlob megállapittatott vagy uralkodik, a 
miről a szakértők a nekik hetenként meg-
küldött „Állategészségügyi Értesítő" illető 
rovatából mindig hiteles tájékoztatást merít-
hetnek, szarvasmarhát Németországba szál-
lítani feltétlennül tilos, tekintet nélkül arra, 
hogy az illető törvényhatóság neve a német 
kormány által időnkint közzétett kimutatásba 
már felvétetett-e? 

Riczinustermelés. A „Délvidéki föld-
mivelők gazdasági egyesülete" elhanyagolt 
mezőgazdaságunk emelése érdekében a riczi-
nus termlóst ápolni és a ríczinusmagnak jobb 
értékesítése czéljából olajmalmot szándékozik 
szövetkezeti alapon létesíteni. Az egyesület 
jól indokolt beadványnyal fordult ezen válla-
lat támogatására a földmivelésügyi minisz-
tériumhoz és junius 27-én a miniszter meg-
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bízásából Kovácsv Sándor miniszteri taná-
csos és Szánthó Menyhért miniszteri titkár 
Temesvárra érkeztek, hogy az e napra össze-
hívott előtanáeskozáson részt vegyenek, a ri-
ezinusnövény állását és a már néhány év 
óta működő Mokry István tulajdonát képező 
riczinusmalmot megtekintsék. A földmivelési 
minisztérium képviselőinek alkalma volt ugy 
a riczinusnövény szép állásáról, mint a 
szövetkezet iránt tanúsított élénk részvételé-
ről meggyőződést szerezni. Az olajgyár létesí-
tése iránt érdeklődők tanácskozásán ezen 
életbe léptetendő iparág alapvonalait határoz-
ták meg és remélik, hogy a kormány e 
vállalatot anyagilag is támogatni fogja. A 
központi igazgatóság kérésére a kiküldöttek 
felhasználták az alkalmat arra is, hogy a 
„Délvidéki földmivelők gazdasági egyesüle-
tének" működéséről behatóan meggyőződést 
szerezzenek. Megtekintették a jegyzőkönyve-
ket, a működés egyes ágait stb. és megelé-
gedéssel tapasztalták a mezőgazdaság érde-
kében elért szép sikert. Másnap junius hó 
28-án egyes községi fiókegyesületet is szem-
ügyre vettek: Gyertyámosról, Kís-Jécsa, 
Nagy-Jécsa, Csatád, Bogáros, Kis-Ősz, Nagy-
Ősz, Nagy-Teremia, Nákófalva községekbe 
mentek, azután Nagy-Kikindán át Szegedre, 
a „Délvidéki földmivfelők gazd. egyesülete" 
fiúnevelő-intézetének megtekintésére. Minden 
egyes községben igen melegen fogadták, 
beszédekkel üdvözölték, az egyesületek műkö-
déséről a legjobb informácziókat vettek. 

Földmives-iskola Szabadkán. A hazánk-
ban levő földmives-iskolák száma nemso-
kára ismét egygy el szaporodni fog. Mint 
értesültünk, a szabadkai gazdáknak azon 
óhaja, hogy Szabadka város területén egy 
autonom jogokkal biró földmives-iskola álli-
tassék fel, teljesülőben van. Az iskola fel-
állítását még a mult évben határozta el a 
város törvényhatósága s evégből a tárgya-
lásokat a földmivelésügyi miniszterrel annak 
idején meg is kezdette. A folyó év tavaszán 
az iskola felállítása a közeli megvalósulás 
stádiumába "jutott. A mult hó vége felé .Tór-
may Béla miniszteri tanácsos lent járt Sza-
badkán, a midőn is a felállítandó iskola 
irányelveire nézve ugy a város képviselősége, 
valamint a miniszteri kiküldött között a vég-
leges megállapodás létre is jött. Az iskola 
„Palics" fürdőhely szomszédságában, a „Ra-
donovácz" nevű pusztán fog felépülni. A, 
város az iskola gazdasági, szőlőszeti és ker-
tészeti czéljaira mintegy 250 kat. hold terü-
letet, a halgazdaság üzésére pedig a palicsi 
tavat engedi át. Az épitést a földmivelési 
minisztérium által készített üzemtervek alap-
ján mielőbb megkezdik s remélhető, hogy 
az iskola a jövő őszszel már meg is nyílik. 
Az iskola nagy feladatokat van hivatva meg-
oldani a nagy alföldi városban s mennyiben 
fog e ezéljának megfelelni, ezt majd a jövő 
igazolja. 

Mezei munkát és munkásokat keresők 
jegyzéke összeállítva a földmivelésügyi mi-
nisztériumhoz beérkezett hivatalos jelentések 
alapján. Mezei munkát keresnek Liptó vár-
megyében: 1084 egyén, Bereg vármegyében : 
4340 egyén, Zemplén vármegyében: 3141 
egyén, Veszprém vármegyében: 348 egyén. 
Mezei munkásokat keresnek Liptó várme-
gyében : 3781 egyént, Bereg vármegyében : 
2545 egyént, Zemplén vármegyében: 10.863 
egyént, Veszprém vármegyében: 1016 egyént. 
Bővebb tájékozás a földmivelésügyi minisz-
térium mezőgazdasági statisztikai ügyosztá-
lyánál, vagy pedig az illető vármegyék al-
ispánjánál szerezhető. 

Uj gözcséplőgép. A nyitramegyei gazda-
sági egyesület a folyó évi cséplési idény 
kezdetén Propper Samu ur szívessége foly-
tán egy uj rendszerű s 4—500 métermázsa 
napi átlag munkaképességű gőzcséplőgépet 
fog a gazdaközönségnek bemutatni. A loko-
mobil kazánja egy eddig ismeretlen anyag-

ból, nikel-aczélból van készítve, A cséplőgép 
egyöntető készülékkel és egy uj rendszerű 
szalmakazalóval van ellátva. Ezen gépek 
szállításához nem szükségesek fogatok, mert 
a cséplőgép 1 és az összes hozzátartozók el-
szállítását a befűtött lokomobil eszközli. A 
bemutatás ideje és helye rövid idő alatt 
közhírré lesz téve. Ezen érdekes gép bemu-
tatására a gazdaközönség figyelmét mármost 
felhívja az egyesület elnöksége. 

Fővárosi közvágóhíd és marhavásár 
takarmányszükséglete. A székes-fővárosi 
közvágóhíd és marhavásár állományának el-
látására 1896. évi november hó 1-től 1897. 
október hó 31-ig terjedő egy éven át szük-
séglendő széna és szalma szállítására 1896. 
évi julius hó, 20-án d. e. 10 órakor a ta-
nácsi VIII. ügyosztályban, Írásbeli ajánlatok 
utján, nyilvános árlejtés tartatik. Vállal-
kozni akarók ajánlataikat az árlejtés napján 
délelőtt 10 óráig a tanácsi VIII. ügyosztály 
vezetőjének MatusJca Alajos városi tanácsos-
nak (IV. ker. Borz-utcza 7. szám I. em. 
3. sz. ajtó) tartoznak benyújtani, a hol egy-
szersmind az árlejtési feltételek felől felvilá-
gosítást nyerhetnek, úgyszintén az ajánlati 
mintákat beszerezhetik. 

Magyarország külkereskedelmi forgalma 
1896. május havában. Az orsz. m. kir. sta-
tisztikai hivatal által imént közzétett füzet 
adatai szerint Magyarország behozatala a 
folyó év május havában 82.482 darabra és 
3.248,043 métermázsára, kivitele pedig 237.282 
darabra és 4.228,915 métermázsára rúgott., 
Összehasonlítva ezen adatokat a mult év 
megfelelő hónapjának adataival, ugy talál-
juk, hogy a darabszám szerint kimutatott 
áruk behozatala 13629 darabbal, a suly sze-
rint kimutatott áruk behozatala pedig 455.798 
métermázsával emelkedett. A kivitelnél az 
emelkedés szintén ugy a darab, mint a suly 
szerint kimutatott árukra kiterjedt, neveze-
tesen a darab szerint kimutatott árukból 
42.312 darabbal, a suly szerint kimutatott 
árukból pedig 730.619 métermázsával vittünk 
ki többet mint 1895 május havában. A folyó 
év első öt hónapjában összesen 113.744 da-
rab és 14.393,564 métermázsa árut hoztunk 
be, kivitelünk mennyisége pedig ugyanezen 
időszak alatt 1.238,038 darabot és 17.992,982 
métermázsát tett. Ez adatokat a mult év 
megfelelő szakának adataival összevetve, ki-
tűnik, hogy ugy a darabszám, mint a suly 
szerint kimutatott árukból nagyobb forgal-
munk volt az idén, mint tavaly, legnagyobb 
az emelkedés a suly szerint kimutatott áruk 
kivitelénél, hol az mintegy 3'34 millió mé-
termázsát teszen, míg a behozatalnál az 
emelkedés csak l -78 millió métermázsa. ,A 
darabszám szerint kimutatott áruk szintén a 
kivitelnél emelkedtek erősebben, a mennyi-

, ben itt a többlet 252.201 darabot, ellenben a 
behozatalnál csak 15.195 darabot tesz. A 
behozatalnál a suly szerint kimutatott emel-
kedés legnagyobb része, — mintegy 1.09 
millió métermázsa — a kőszénre esik, jelen-
tékenyen nagyobb volt továbbá a behozatal 
pirszénből, fürészelt puha faárukból, borból, 
nyers ásványolajból stb.; a kivitelnél emel-
kedést látunk a gabonanemüeknél általában, 
különösen pedig a kukoriczánál, búzánál, 
rozsnál, zabnál és lisztnél, többet vittünk ki 
továbbá tojásból, dongából, vasúti talpfából, 
fürészelt kemény és puha faáruból, korpá-
ból stb. 

Magyarország őiiés-kikészitési forgalma 
1896 május havában. Előjegyzési eljárás mel-
lett a folyó évi mujus hó folyamán 72.807 
métermázsa búzát hoztunk be, szemben a 
tavalyi 31.540 métermázsával. Az év első öt 
hónapjában az összes behozatal 332.984 
métermázsát tett, tavaly a megfelelő időszak-
ban csak 258.636 métermázsát. A visszkivitt 
búzaliszt mennyisége a mult hónapban 73.147 
metermázsára, az év első öt hónapjában 
pedig 387.274 métermázsára rúgott, mig a 

tavalyi kivitel mennyisége ugyanezen idő-
szakok alatt 94.448, illetve 399.755 méter-
mázsát tett. Egyéb gabonanemüek és őrle-
mények az előjegyzési forgalomban csak je-
lentéktelen mennyiségben szerepeltek. 

Állatkiviteliink hanyatlása. A mióta a 
sertésvész szedi áldozatait, azóta megszűnt a 
sertés kereskedelmi czikk lenni. A külföldre 
mult évi május elseje óta alig van kivitelünk 
sertésekből, pedig minden esztendőben 10—12 
millió forint értékű sertést helyezett el 
Ausztria és Magyarország a külföldön. Ma-
gyarország azonban Ausztriába és külföldre 
mindén évben 60—65 millió forint értékű 
élő sertést exportált. A folyó évben általában 
az élő állatok forgalma épp a sertésvész miatt 
körülbelül kilencz millió forinttal csökkent. 
Sertéskivitelünk hanyatlásán kivül csökkent 
a szarvasmarhakivitel is. Egyedül lovat 
szállítottunk többet a külföldre, nagyon ter-
mészetesen a lókivitelben is Magyarország 
vette ki a fő részét; emelkedett a lókívitel 
2541 darabbal, közel 1 millió forinttal. Mi-
kén alakult állatkivitelünk, kitűnik külön-
ben ez a következőkből: szarvasmarhaki-
vitel az első öt hónap alatt volt: 41.549 
darab, (1895-ben január-májusban: 64.374 
darab), összesen 8 millió forint értékben; 
juhkivitel 136.929 darab (1895-ben 136.892 
darab) 2 millió forint értékben; sertéskivi-
tel 4181 darab (1895-ben 108.400 drb) 387.258 
frt értékben; lókivitel 20.548 darab (2895-ben 
18.007 darab) 8.96 millió forint értékben. A 
szarvasmarhakivitel főiránya volt Német-
ország, a lókivitelé Olaszország. A mult má-
jus hónapban Olaszországba több mint 3600 
darab lovat szállito ttak többnyire a dunán-
tuli vármegyékből. Romániába az összes ló-
kivitel 795 darabra rúgott, Németországba 
pedig 914 darabra. 

A hintók és egyéb közúti jármüvekre 
fennálló díjszabási határozmányok megvál-
toztása. Az általános határozmányokat tar-
talmazó közös dijszabási I. résznek mult évi 
augusztus 1-én megjelent VIII. pótlékával 
életbeléptetett azon módosítás ellen, mely 
szerint a párnázott és fényezett TcocsiderelcaTc ugy 
osztályoztatnah, mint a szét nem szedett hintók, 
a kocsiiparosok részéről számtalan panasz 
lett illetékes helyen beadva a sérelmes ha-
tározmány megváltoztatása érdekében, mert 
ezen határozmány által megszűnt azon előny, 
melyet a kocsiiparosok azelőtt a szétszedett 
állapotban feladott jármüveknél a szét nem 
szedettekkel szemben élveztek. Ezen kér-
déssel foglalkozott többek között az osztrák 
és magyar vasutak bizottsága, mely a jelenlegi 
különben is bonyolult dijszabási határozmá-
nyok helyett oly javaslatot dolgozott ki, mely 
a vasutak pénzügyi érdekeinek lehető meg-
óvása mellett (hiszen mindig ezt nézi első 
sorban a vasút, közgazdasági az csak mel-
lékes. Szeri.) a felek jogos igényeit olyképpen 
igyekszik kielégíteni, hogy a németországi 
vasutakhoz hasonlóan egészen mellőzi a hin-
tólc és egyéb jármüveit eddigi sorozatokba, való 
leosztását és a mostani tulmagasnalcCjelzett 
szabványsulyolcat leszállítja. A javaslat szerint 
tehát ezentúl a díjszámítás tekintet nélkül 
arra, vájjon a jármüvek szétszedve vagy 
szétszedetlenül készülnek feladásra a tényle-
ges suly alapján 5000 kgr. feladásánál illetve 
ezen suly után való fizetés mellett pedig az 
A) osztály díjtételeinek alkalmazása mellett 
történik. Csakis oly jármüveknél, melyek a 
szedett teherkocsik oldalajtóin be nem rak-
hatók, fog íentartatni bizonyos minimális 
suly alapulvétele. Örülünk, hogy a vasutak 
végre belátták a közúti kocsik szállításánál 
fennállott abnormitásokat, mely nekünk 
gazdáknak is csak kárt okozott. A javasolt 
díjszámítás méltányos és megfelel igényeink-
nek, kívánságunknak, most csak az Van hátra, 
hogy a minisztériumok mielőbb hagyják 
jóvá a javaslatokat, hogy mihamarabb élet-
beléptethető legyen az uj határozmány. 
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Mibe kerül a buza termelése Amerikában. 
Az amerikai Egyesült-Államok statisztikai 
hivatala Washíngthonban sok ezer farmer-
nek az adata alapján a következőleg állította 
össze a búzatermelés költségeit: 1 hektáron 
a földrente 17 frt 40 kr., trágyázás 13 frt 
30 kr., vetőmag 6 frt, munka 31 frt, értéke-
sítés 5 frt, tehát összesen 55 frt 30 kr. egy 
hektárnak a költsége. Az átlagos termés 
pedig 11.586 hl. és igy 1 hl.-nek a termelési 
költsége 6 frtnál valamivel több, a méter-
mázsája pedig 8 frtba jön. Ezen számítás 
szerint tehát Amerikában is a buza a ter-
melési költségeken alul termeltetik és ez 
megmagyarázza azt, hogy miért redukálják 
a farmerek mind nagyobb mértékben a búza-
termelést. 

Gőzeke-szántás-bemutatás. Egy újfajta 
gőzéke (Mechwart szabadalma) munkáját 
szemlélheti meg az eziránt érdeklődő gazda-
közönség az ezredéves kiállítás egész ideje 
alatt és pedig a főváros közelében levő 
Pomázon. A gép ásószerüen ható forgó ekékkel 
van felszerelve s a gőzgép az ekével magán a 
szántóföldön halad. Rendszerint háromszor 
szántanak vele hetenként, még pedig kedden, 
csütörtökön és szombaton, de a Ganz és Tsa 
czég, mely e gépeket gyártja, igen szívesen 
szántat bármely más napon is, ha az erre 
vonatkozó kívánságról egy nappal előbb ér-
tesül. Pomáz a budapest — szt-endrei h. é. 
vasút állomása, a főváros közvetlen közelé-
ben van és egy óra alatt kényelmesen oda-
juthatni. Mindkét irányban kilencz vonat 
közlekedik naponkint. Az induló állomás 
Budán van a Pálffy-téren, mindjárt a Mar-
githidon alul. Bővebb magyarázatot és le-
írást, valamint kitűnő aratási kimutatásokat 
a kiállításon a Ganz-féle pavillonban, to-
vábbá nevezett társulat budai törzsgyárában, 
valamint Pomázon, a szántás színhelyén 
kaphatni. 

Urada lmak , fö ldb i r tokosok, Ibérlők, 
gazdatisztek 

alkalmazottaik, illetve a maguk részére rendelj élt 
meg-, a nép között terjesszék a 

,Faggetlen Újság1 
mezőgazdasági és politikai képes hetilapot 

Előfizetési á ra : 
negyedévre 50 kr., — félévre I frt., — egész évre 2 frt. 

A „Független Újság" egyetlen képe* mezőgazdasági 
heti néplap, a mely politikai és szépirodalmi tartalom-

A férfiaknak magyar nemzeti politikát, pontos hirt a 
világ dolgairól és oktatást a helyes mezőgazdaságról; — 
asszonynak, leánynak hasznos és szivnemesitö/ mulattató 
olvasmányt, gyermekeknek mesét, verset, játékot közöl. 

A „Független Újság" a leghasznosabb és legolcsóbb 
néplap, mely a nép barátjainak és vezetőinek pártolását 
megérdemli. 

Előfizetési pénzek a kiadóhivatalhoz (Bpest, IX. ker.. 
Köztelek, földszint) küldendők. 

KERESKEDELEM, TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

Budapest, 1896. julius 7-én. 
A lefolyt héten az időjárás nagyobbára borús 

és hűvös volt. Az ország minden részéből bőséges 
esőzésről érkezett jelentés és ez a hőmérséklet tete-
mes lehűtésével járt kapcsolatban. A buzavetések ez 
által helyenként szenvedtek, mert megdőltek és 
rozsda, valamint üszög tovább terjedhet. Legtöbb 
helyütt azonban, szerencsére — a hol túlságos csapa-
dék nem volt — a vetések állása továbbra is kielé-
gítő és a terméshozam átlagosan közép és jó közép 
között fog Váltakozni. A rozs aratását több helyütt 
már megkezdették és jó minőséget szolgáltat. Zab és 
árpának meleg és végre száraz időre volna szüksége, 
mert félő hogy különösen jó fajta sörárpáink minőség 
és színükben veszteni fognak. A vízállás csökkenő-
ben van. Külföldön az időjárás a miénknek megfele-
lően borult és esős volt. A vetések fejlődését ez ter-

mészetesen itt is befolyásolja és különösen 
államokban késlelteti az aratást, a hol — mint nálunk 
is — most kerülnek a vetések kasza alá. Német-
országban jó középtermést várnak, Francziaországban 
kezdetben szárazság, utóbb túlságos esőzés a növény-
zet fejlődési prozessusát befolyásolta, mig ellenben 
Amerikában a vetések javult állása ismét az ismert 
fölöslaget helyezik kilátásba. 

A külföldi piaczok üzletmenete továbbra is 
korlátolt. Amerikában jobb kiviteli kereslet és gyen-
gébb hozatalok folytán a hangulat valamivel javult 
és árak lassan emelkedtek, míglen Anglia továbbra 
is kedvetlen üzletről és változatlan árakról ad jelen-
tést. Csupán későbbi szállítások részesültek némi 
figyelemben. Francziaországban tulajdonosok az el-
adásnál engedékenyek voltak és Németországban is 
csökkenő volt az irányzat. Németalföld, Belgium és a 
Svájczban az ajánlatok olcsóbbak voltak ugyan, a 
fogyasztás azonban csupán a legszükségesebb bevá-
sárlásokra szorítkozott és igy az üzlet gyenge maradt. 

A mi piaczunkon szintén csendes volt az irány-
zat. Mérsékelt forgalom mellett kenyérmagvak alig 
változtak, míg ellenben takarmányczikkek nagyobb 
árcsökkenést tüntetnek fel. 

Az üzleti hét részleteiről következőket jelent-
het jük: 

Buza a hét kezdetével csak gyenge vételkedvre 
talált. A kinálat ennek ellenében tekintettel az el-
lanyhult határidőpiaczra nagyobb lőn és tulajdonosok 
kénytelenek voltak árengedményeket tenni. A napi 
forgalom mindazonáltal mérsékelt maradt, míglen 
késfibb a tartós esőzések folytán a kinálat ismét 
mérsékeltebb lett és malmok, melyek jobb vételked-
vet kezdtek tanúsítani ismét magasabb árakat voltak 
kénytelenek engedélyezni. A mutt héthez képest árak 
változatlanul zárulnak kellemes hangulat mellett és a 
keti forgalmat 120,000 q, a hozatalokat 176,000 q-ra 
tesszük. 

Rozs gyengén volt kínálva és a kereslet is 
mérsékelt maradt, Mindazonáltal változatlan szilárd 
volt a hangulat és minőség szerint 5.76—6.— frtot 
fizettek helyben és Budapest távolságában átvéve. Uj 
rozsban szintén gyenge volt a forgalom és árak 
csökkenőek. Szokvány minősugért juliusi szállításra 
kezdetben 5.60 frt, utóbb csak 5.40 frt, aug.-szept. 
szállifósra é.221/2 frtig volt Budapest távolságában 
átvéve — elérhető. A hét végén ismét kellemesebb, 
az irányzat és árak emelkedőek. 

Árpa (takarmány és hántolási czélokra) el van 
hanyagolva és 20 3é krral olcsóbb árak mellett is 
csak nehezen volt értékesíthető. Minőség szerint 4.— 
4.30 frt jegyzünk helyben. Uj szokvány árpa á 4.25 
frt budapesti paritásra van ajánlva, a nélkül, hogy 
arra vevő akadua. 

Zab bőségesen kínálva, a fogyasztás azonban 
tartózkodó és igy árak fokozatosan 20 krral csökken-
tek. Szin és tisztaság szerint 6.80—6.25 frtot jegyzünk 
ab Budapest. 

Tengeri eladásra nem érkezik fel, kisebb téte-
lek romlott áruban 3 3.60 frt között keltek el. A 
határidőpiaczon e héten vette kezdetét a julius— 
augusztusi felmondás és összesen 131.000 mm. lett 
felmondva, melyek a spekulácziónál találtak felvételt. 

Olajmagvak: á 6-káposztarepcze á 10.25 frt, bán-
sdgirepcze á 8.50—9.60 frt, vadrepcze 4.60—75 frt, 
gomborka 8.-8.25 frtot jegyez. Uj áruban a káposzta-
repcze á 10.30 frt budapesti paritásra, bánáti repcze 
á 9.50 frt aldunai állomásokon van kínálva, a vevők 
azonban tartózkodóak. A hangulat, tekintve az esős 
időjárást, mindazonáltal szilárd. 

Hüvelyesek: Bábban e héten sem volt üzlet ós 
árak továbbra is csak névlegesek. Jegyez trieurt 
aprószemü Gyöngyösön, Félegyházán 7.—, fehér Baja, 
Mohács, Zomborban 6.50—.75 frt, barna bab Nagy-
Károly 6.—, erdélyi 5.75 állomásokon átvéve. Bükköny 
4.75—5.—, Muhar 6.50—.75, Kendermag 8.50, Lenmag 
9.50-9.75 frt Budapesten. Köles üzlettelen 5.20—30 
frt helyben: 

Napi jelentés 1896. julius 7. 
Készbuza ma jól volt kinálva, a malmok kevés 

vételkedvet mutattak és lanyha iránynál 15,000 mm. 
vásárolták 10 kr.-ig olcsóbb árak mollett. 

Búzában következő eladások történtek : 
frt 3 hóra. Tiszavidéki: 800 mm i. 82 kg. á 6 95 

700 , 81 , „ 6 90 
100 „ 81 „ „ 6-86 
200 , 81 „ , 6-85 
200 „ 81 „ » 6-921/a 
100 „ 80 „ „ 6-921/í 
200 , 80 , . 6-85 
150 „ 80 „ „ 6-80 
100 , 80 , , 6-75 
100 , 80 , „ 6-80 
100 „ 80 „ „ 6 75 
200 „ 80 „ „ 6-90 
100 , 76 . , 6-50 
100 „ 76 „ » 6-50 
100 „ 75 „ „ 6-50 

Makói: 3600 „ 80 „ „ 6-86 
Pestvidéki: 1200 „ 76 » „ 6-65 
Fehérmegyei: 400 „ 77 „ „ 6-75 
Bánsági: 600 „ 78 , » 6-60 
Felső-Tiszái: 100 „ 79 „ „ 6-70 

100 „ 78 , . 6-70 
Szerbiai : 2000 „ 75 „ „ 5-75 

1000 , 75 , , 5-75 

A többi czíkkek kevés forgalommal lanyhák. 
Határidők szép időre és lanyha, New-Yorkra 

lanyhák. 
Következő kötések történtek: 

Köttetett déli zárlat : 

Tavaszi buza —• • •— frt —• fi 
Őszi buza 6-39—6-29—•— „ 6.29—30 , 
Oszi rozs 5-26—5-l'8—•— „ 6-18—20 , 
Őszi zab 6-12—6-09—•— „ 5*08-09 , 
Junius buza —• •• •— , —• , 
Tavaszi rozs —• • •— „ —• , 
Tavaszi zab —• •—«—•— , —•— , 
Jul.—aug. tengeri 3-72—3-70—•— , 3.70—72 , 
Aug.-szept . „ ... 3-77—3-74—•— „ 3.74—75 , 
Uj tengeri 1897-re... 4 02—4- •— , 4- 01 , 
Repcze aug.-szept.-re 10-72Vá—10'671/a » 10-65—70 , 

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 
tudósitásafa „Köztelek" részére.) 

Szesz. A héten elején a szeszüzletben gyér 
forgalom uralkodott és az árak változatlanui lany-
hán jegyeznek. 

Mezőgazdasági szeszgyárak részéről a kinálat 
e hétnek elején valamivel jobb volt és felsőmagyar-
országi vasútállomáshoz szállítva kb. 400 hektoliter 
14.25—14.40 frtig kelt el. 

Galieziából kontingens finomított szesz tartá-
lyokban szállítva 16 frtig kelt el bérmentve Buda-
pestre szállítva. 
lg f ^ kontingens nyersszesz ára Budapesten 14.75— 

Bécsi jegyzés 15.00—15.80 frt kontingens 
nyersszeszért. 

Prágai jegyzés 61. 51.10 adózott burgonya-
szeszért. 

Vidéki szeszgyárak közül: Arad, Lúgos, P.-
Tuzla 1/4 frttal olcsóbb, a többiek l/s frttal olcsóbban 
jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
61-75—52.— frt, élesztőszesz 52. 52.26 frt, nyers-
szesz adózva 50.76—51— frt, nyersszesz>dózatlan 
13. 13.25 frt, denaturált szesz 18. 18.25 frt. 
Kontingens nyersszesz —• •—. 

Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkül 
budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés 
mellett értendők. 

Szárazmoslék: Lanyha 5.20—5.25 frt a névlegos 
jegyzés. 

Élelmiczikkek a budapesti hetivásáron. 1896. év 
julius 7-én. (A székesfővárosi vezérigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére.) 

Halvásár a haltéren. A fővámtéri, Ferencz József-
rakparti és haltőri piaezra 9 helybeli halász és 
halkereskedő által 50 q és vidéki kocsikon 3 q, 
összesen 53 q kevert hal hozatott. A vásár élőnk. 
Az árak mőtermázsánkint 0 krral csökkentek. 

Viszontelárusitók fizették a hal q-át: nagy élő 
90-100, nem élő 40-65, közép nagy élő 60-70, nem 
élő 26—40, apró élő 20—30, nem élő 12—16 frtig. 

Baromfi. Hozatott a fővámtérre vaspályán kb. 
11500 db, hajón kb 1200 db, — 3 kocsin kb. 1000 db, 
helybeli árusoktól kb. 3200 darab, összesen kb. 16900 
db. A vásár élénk volt. Nagybani árak páronkint: tyúk 
115—120, csirke 60—110, (idei kiv. ), kappan 
hízott , kappan sovány . récze h sott 

, (idei —) lud öreg h lud (li'., u j 
híz. 380—600, uj lud sovány 210—260, öreg — ) 
pulyka hízott idei , sovány , gyöngy-
tyúk —, galamb pecsenyének krig. 

Az István-téri élelmi piaezra élő baromfi hely-
beli és vidéki árusok által kb. 600 pár hozatott fel, 
árak a következők: páronkint tyúk 140—160, csirke 
idei 70—120, kappan hízott , sovány , 
récze hízott 180—200, sovány 120—150, hízott lud 
500—600, sovány 300—400, pulyka hízott 500—500, 
sovány krig. A forgalom élénk. 

Az ujvásártéri piaezra felhozatott a szokott köz-
ségekből vasp. kb. 880 db, kocsin 300 db, gyalog-
árusok 250 db, helybeli árusok 1100 db, összesen 
2530 db baromfi. A forgalom élénk. Az árak páron-
kint következők: tyúk 120—140, csirke 55—120, 
idei , hízott kappan sovány , 
hízott récze 200-250, sovány récze 130—140, hízott 
lud (liba) 300—500, sovány lud 220—260, hizott pulyka 

, sovány pulyka , gyöngytyúk , 
galamb pecsenyének krig. 

Tojás. Hozatott a fővámtérre1 vasp. kb. 43'000 
db, hajón kb. 16000 darab, 2 kocsin kb. 11,500 db. 
helybeli árusoktól 33,000 db, összesen kb. 140,000 
db. A vásár élénk. Nagybani árak: 1 láda friss (1440 
db) 2400—2600 kr„ 100 db 180—200 kr., tojás me-
szes 1 láda (1440 db) k., 210 db 
kr., 1 db krig. 

A% ujvásártéri piaezra felhozatott a szokott 
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összesen 26500 darab friss tojás. A forgalom 
élénk. A kővetkező árak jegyeztettek : friss tojás 
1 drb 2 2, 100 darab 190—195, 40 krért 20—22 
drb, 1 láda 1440 drb 2500—2550, meszes tojás 1 db 

100 , 40 krért db, 1 láda 
1440 drb krig 

Zöldség. Hozatott a Ferencz József-rakpartra vasp. 
500 q, hajón 50 q, kocsin 250 q, heiyb. árusok 
kb. 80 q, össz. kb. 1600 q vegyes zöldség. A vásár élénk. 
Nagy. árak sárgarépa 100 k. 40-400, l q , 
petrezselyem 100 cs. 40-400, l q , zeller 
100 db 50 - 120, karalábé 100 db 50-160, vöröshagyma 
100 db 20—120, 1 q 500—600, fokhagyma 100 f. 
100—400, 1 q 1000—1200, fehérrépa 100 darab , 
fejeskáposzta 1 q krajczárig, vörösrépa 100 
darab 50—140 krajozárig, fejeskáposzta 100 darab 
400—900, kelkáposzta 100 db 50—200, vöröskáposzta 
100 db , fejes saláta 100 db 60—200, kötött 
saláta 100 db 30—140, burg. belföldi 1 q 200—500, 
külföldi -—, fekete retek 100 db 140.—160, 
hónapos retek 100 csomó — — — U g o r k a s. való 
100 db 70—140,' ugorka savanyu 100 db 120—250, 
zöldpaprika 100 db 40—250, tök 100 db 500—1000, 
paradicsom 1 kg. 14—24, zöldbab 1 kg. 4—12, zöld-
borsó t i kg. 8—15, zöldborsó fejtett 1 1. 18-60 krig. 

Felhozatott az ujvásártéri piaczra a szokott köz-
ségekből szekéren k. 120 q, gyalog és helyb. árusok által 
240 q, vasp. — q, összesen, mintegy .240 q vegyes 
zöldség. A forgalom élénk. Árak a következők: Bur-
gonya 1 zsák 60—120, uj 1 q 300—350, fejeskáposzta 
100 db — , vöröskáposzta 100 db , kel-
káposzta 100 db 100—120, paradicsom 100 db , 
1 puttony , fejes saláta 100 db 60—120, kötött 
saláta 100 db 80—100, ugorka savanyítani való 100 db 
80—85, ugorka savanyu 100 db 130—140, zöld paprika 
10O db , zöldbab hüvelyes 1 kg. 12—14, 1 zsák 
60—130 zöldborsó héjas 1 kg. , zöldborsó fej-
tett 1 liter 28—40 krajczárig. 

A Kunyady-téri piaczra felhozatott kocsin 200 q, 
gyalogárusoktól kb. 40 q, helybeli árusoktól kb. 160 q, 
össz. 400 q ; élénk forgalom mellett a következő árak 
jegyeztettek: burgonya 1 zsák 100—300, 1 q 300—600 
fejes káposzta 100 db 400—800, vörös káposzta 100 db 

, kelkáposzta 100 db 160—2C0 paradicsom 100 
db , 1 puttony , fejessaláta 100 db 
60—140, kötöttsaláta 100 db 40—50, ugorkasav. valólOO 
<,b 90—100, savanyitott 100 db 120—140, zöld paprika 
100 db , zöldbab hüvelyes 1 kg. 6 -10, zöldbab 
hüvelyes 1 zsák , zöldborsó héjas 1 kg. 
—, zöldborsó fejtett 1 liter 30—70 krig. 

Gyümölcs. Hozatott a Ferencz-József-rakparti 
piaczra vaspályán kb. 403 q, hajón kb. 200 q. kocsin 
250 q, helybeli árusok által kb. 400 q, összesen 
kb. 1200 q vegyes gyümölcs. A vásár élénk volt. 
Nagybani árak : Fajalma 1 q — —, köz. alma 
1 q^l600—2000, fajkörte 1 q —, közönséges 
körte 1 q 1500—2500, köz. dió 1 q , szilva 
magvaváló 1 q , szilva vörös 1 q , 
szilva aszalt 1 q , cseresnye faj 1 q 
2400—3500, cseresnye köz. 1 q 1200—29U0, meggy faj 
1 q 1800—2600, meggy köz. 1 q 800—1600, mogyoró 
1 q , gesztenye belföldi 1 q , gesz-
tenye olasz 1 q , baraczk 1 láda 150—250, 
czitrom 1 láda 220-350, füge 1 kg. 15—16 krig 

Az ujvásártéri piaczra felhozatott a szokott köz-
ségekből! vaspályán kb. 8 q, kocsin kb. 19 q, gya-
log és helybeli árusok 14 q, összesen 41 q vegyes 
gyümölcs. A forgalom élénk. Árak a következők: 
Faj alma 100 db , 1 kg. , 1 db , 
közönséges alma 100 db , 1 kg. 20—26, 1 db 
1—IVs, szőlő csemege 1 kg. , szőlő köz. 1 kg. 
— kr, cseresznye'faj 1 puttony 100—130, cseresznye 
faj 1 l . | 16—24, cseresznye köz. 1 put. 70—80, 
resznye köz. 1 kg. , cseresznye köz. 1 1 R 

meggy faj 1 put 100—130, meggy faj " 1 

meggy köz.- 1 putt. 70—"" 
krajczárig. 

. A Sunyady-téri piaczra felhozatott a szokott 
községekből vaspályán 10 q, kocsin 20 q, helybeli és 
gyalogárusoktól kb. 20 q, összesen kb. 50 q vegyes 
gyümölcs, közép forgalom mellett árak a követke-
zők : fajalma 100 db , 1 kg. , 1 db 

, köz. alma 100 db , 1 kg. , 1 db 
kr, cseresznye, faj 1 kg. 30—40, cseresznye faj, 

1 1. 16—25, cseresznye, köz. 1 put. , cse-
resznye 1 kg. 10—16, cseresznye köz. 1 1. 3—14, 
meggy, köz. 1 kg. 10—12, meggy, köz. 1 1, 8—9 kg. 

Budapesti takarmdnyvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1896. julius 7." A székesfőv. vásárigazgató-
ság jelentése a „Köztélek" részére). Felhozatott a 
szokott községekből 162 szekér réti széna, 7 szekér 
muhar, 18 szekér zsupszalma, 12 szekér .alomszalma, 
4 szekér takarmányszalma, — szekér tengeriszár 

' 38 szekér egyéb takarmány (lóhere, luczerna, zabos-
bükköny,! köles stb.), 400 zsák szecska. A forgalom 
közép. Árak q-ként a következők : réti széna 230—290, 
muhar uj 280—300, zsupszalma 200—240, alomszalma 
120—160, egyéb takarmány lóhere 

,' takarmányszalma ——, tengeriszár lu-
czerna sarjú , szalmaszecska 200— 
225, uj széna 200—270, Összes kocsiszám 242 suly 
19b,600 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. Julius hó 7-én. 

A székes fővárosi közvágóhíd és marhavásári igazgató-
ság jelentése a „Köztelek" vészére.) 

Felhajtatott: 759 drb belföldi, —drb galicziai, 
— drb tiroli, 53 drb növendék élő borjú, 20 drb élő 
bárány; — drb belföldi, — db galicziai, — drb ti-
roli, — drb bécsi, — drb növendék borjú, drb 
ölött bárány, — db élő kecske. 

Birkavásár élénk, borjuvásár vontatott lefolyású 
volt. 

Arak a következők. Élő borjuk : belföldi 
frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 25—40 frtig, kivé-
telesen 41 frtig súlyra, növendék borjú 14—30 frtig, 
kivételesen — frtig drbonkint, frtig súlyra. 
Ölött borjú: belföldi —, tiroli frtig, 
galicziai frtig, növendék borjú frtig 
dbonkint, bárány — - frtig, bécsi frtig súlyra 
Élő bárány 3"50—5'50 forintig páronkint. Ölött kecske 
—• •_ frtig páronkint, kivételesen — frtig. 

Bécsi Tágómarhavásár. 1896. julius 6. (A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése a „Köztelek" részére.) 

Összes felhajtás 5117 db. Ebből magyar 3296 db. 
galicziai 745 db, bukovinai 123, németországi 953 db, 
hizott 3384 db, legelő db., fiatal 1233 db., ökör 
3473 db, bika 766 db, tehén 694 db, bivaly 184 db. 

A szombati vásárra 551 darabot hajtottak fel. 
A mai felhajtás a mult hetinél 450 dbbal nagyobb 
volt. Az üzlet kezdetén élénk kereslet mellett mult 
heti árak voltak elérhetők, később az üzlet lanyhult 
s kedvetlen hangulat mellett árak 0"50—1 frttal es-
tek 100 kilónkint. A'vásáron zárlatkor is lanyha 
irányzat uralkodik, de valószínű, hogy mégis minden 
eladatik. 

Arak : príma magyar 31—35 ( ) frt, szíekunda 
28 - 30 frt, tertia 25—27 frt. Galicziai príma 31—341/2 
(—) frt, szekunda 28—30 frt, tertia 25—27 frt. Német 
prima 35-37V2 (—), szekunda 31-34, tertia 28—30 
frt. Legelőmarha: szerb és magyar é. s., rossz 
minőségű frt é. s. Bika 22—31 frt é. s., tehén 20—30 
frt é. s., bivaly 17—22 frt é. s. (Kizárólagosan élő-
súlyra, minden % levonás nélkül történnek. Az érté-
kesítésben kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy 
egy és ugyanazon eladó, a jobb minőségű állatok 
kg.-jáért p. o. 40 krért, a kiverésért pedig 35 kr); kap.) 

Egyes eladások: 
Magyar hizó ökrök. 

_ l. 6—10, 
1. 16-24 

), meggy köz. 1 liter 6—10 

Eladók: 
Ar Ár 

A mai vásár változatlan irányznt mellett a mul 
héti árakat megtartva folyt le. 

Arak klgrammonkint: kizsigerelt borjú 
, prima kr., primissima kr., élő 

borjú 28—36 kr., prima 38—45 kr., primissima 46—52 
(—) kr., fiatal sertés 32—40 kr., kizsigerelt sertés 
nehéz 45—50 kr., süldő 48—58 kr., kizsigerelt juh 
32—44 kr., bárány páronkint 5—13 frtig. 

Bécsi juhvásár. 1896. julius 2-án. Felhajtás. 
1480 drb juh. 

A mai üzletmenet barátságosabb volt. 
Árak: export juh páronként 16—21—, raczka 

•, selejtes juh 12—15. 

Párisi juhvásár. 1896. junius hó 29-én. Felhajtás 
18782 drb juh. 

Irányzat rossz. 

Szerkesztői üzenetek. 
J. S. és M. Gy. X. kerületi állatorvos uraknak. 

A kimutatást köszönettel kézhez vettük s mai szá-
munkban fel is használtuk; azonban éppen abból, 
hogy ezt a kimutatást csak most látták jónak a nyil-
vánossággal közölni, az derül ki, hogy az . uraknak 
van szükségük a maguk reputácziójára, jobban vi-
gyázni, hogy az ilyen utólagos reparáczióra ne szo-
ruljon. A mi reputácziónkat ne féltsék, azt megvéd-
jük magunk is. 

H. E. Eperjes. A két választ kézhez vettük, de 
nem használhatjuk, mert szakrovatvezetőink kézirata 
ezen kérdésekre már beérkezett, csak a hely szűke 
miatt nem közölhettük eddig. Különben is az egyik 
beküldött válasza nem egyéb, mint egy szaklap-
nak utolsó számai egyikében megjelent közlemény 
reprodukcziója, melyet magunk is ismertünk. 

N. G. Dobrihát. Említett első levelét nem kap-
tuk meg, mostani levele következtében a kivánt ló-
kapát megrendeltük.. 

Az Orsz. magjai- gazd. egyesület tulajdona. 

Blau testvérek, Temesvár 34 — 31 
Hácker Miksa, Sopron 31 — 29 
Józsefv. spirituszfinomitógyár, 

Temesvár 33l/s —. 30 — 
Löwinger Salamon, Nyögér_ 31 — 28V2, — 
Neumann testvérek, Arad 35 — 31 — 
Nyitray Jakab, Nagy-Várad ... 34 — 33 — 

Kémet hizó ökrök. 
Eladók: 

Blau testvérek, Temesvár 37 — 34 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
f. é. április hó 25-től az eddig minden hét hétfőjén 
megtartott vesztegvásár ezentúl szombaton tartassák 
meg. A vesztegvásárra felhajtandó állatok a vásárt 
megelőző pénteken kell, hogy rendeltetésük helyére 
megérkezzenek. Az eddig elzárolt megyék közül 
április hó 1-től kezdve további rendelkezésig csakis 
a következő vármegyék vannak száj- és körömfájás 
miatt zár alá helyezve és csakis ezen vármegyékből 
nem hajthatók fel állatok a vásárra és pedig : Baranya, 
Liptó, Nógrád, Pest - Pilis-Solt-Kis-Kun, /Sopron, 
vármegyékből és Sopron sz. kir. városból. Az 
itt elő nem sorolt vármegyékből az ismeretes feltéte-
lek mellett állatok szabadon szállíthatók a veszteg-
vásárra. A cs. k. belügyminiszter f é. junius hó. 24-én 
kelt, a száj- és körömfájás kihurczolását meggátló 
rendelete folytán a P&risba átmeneti forgalomra 
szánt juhok, további rendelkezésig csak közvetlen 
forgalom utján via Penzingi etető és itató állomáson 
át szállíthatók. 

Bécsi sertésvásár. 1896. junius 30-án. Be lett 
jelentve: 9472 drb. Felhajtás: 4079 drb fiatal sertés, 
5200 drb kövér sertés, drb rideg sertés. Össze-
sen: 9279 drb. 

Az üzlet, daczára a csekély felhajtásnak, a 
gyenge kereslot folytán lanyha volt. 

Arak kilónként élősulybanfogyasztásiadónélkül: 
prima 39- 40V2 (—) kr., közepes 37—38'—, könnyű 
34—36 kr., fiatal sertés 32—40 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1896. julius 2-án. Fel-
hozatott: 3357 borjú, 1543 élő sertés, 955 kizsigerelt 
sertés, 118 kizsigerelt juh, 157 bárány. 

Lapfelügyelő-bizottság: Gróf Dessewffy Aurél, Bernát 
István, dr. Darányi Gyula, Forster Géza, Galgóczy 
Károly, dr. Hagara Tiktor. — Főszerkesztő és ki-
adásáért felelős: Forster Géza az O. M. G. E. igaz-
gatója. — Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 
.0. M. G. E. szerkesztő-titkára. — Társszerkesztő: 

Jeszenszky Pál. 

Gőzcséplűk 
|MKL' Szigorúan a magyar gazda-

sági viszonyokhoz alkalmazott gyárt-
mányok. ^ H 

Az összes gazdasági gépeket 
tartalmazó árjegyzékkel, szakba-
vágó felvilágosítással és tanács-
csal, árak és feltételek köz-
lésével szívesen és díjmentesen 

szolgál 

ELSŐ MAGYAR 
GAZDASÁGI GÉPGYÁR 

részvény- társu la t . 

Gyártelep: Budapest, I M váczi-tt 7. 
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BUDAPESTEN, VIII., J ó z s e f - k ö r u t 8 . 
Elnök: T E L E K I Géza gróf. Alelnök: C S Á T O S S y B é l a . 

Igazgatósági tagok: 
ANDHÁSSY GÉZA gróf. BUJANOVIOS SÁNDOR, DESSEWFFY AR1STID, KOMJÁTHY BÉLA, 
I'ÉCHY TAMÁS, PÜSPÖKY EMIL, lí[IBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZ1LASSY 

ZOLTÁN, SZÖNYI ZSIGMOND, SZTÁBAY ISTVÁN gróf, TELEKI SÁNDOlt. 
Vezérigazgató: 8 Z Ö K Y I Z s i g m o n d . 

A z O r s z á g o s M a g y a r K ö l e s ö n ö s B i z t o s í t ó S z ö v e t -
k e z e t a gazdaközönség általános elismerése szerint hiven megfelel hivatá-
sának ; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta 
sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes 
megelégedését vivta ki magának, az 

épület és átalány (pauschal) biztositásnál 
rendkívül mérsékelt d;jaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövetke-

A takarmány és termények (szalmás eleség) 
biztosítása szintén a legkedvezőbb feltételek mellett eszközölhető. A dijak itt 
is a lehető legmérsékeltebhek. 

Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték-
nagyságára — a tiszta dijból 5u/o díjengedményben részesülnek, "38® 

Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlat-
tal terményeiket biztositiák, IO°/> engedményben részesülnek. 

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

BÉRBEADÁS. 
1896. évi októbertől bérbeadandó 217 magyar hold 

SZÁNTÓFÖLD, 
urasági lakház, 

Bővebbet KURTICSON, Aradmegye 

SCHÁDER MÁRIA t u l a j d o n o s n á l . 

M Ű T R Á G Y Á T 
minden minőségben szállít bárhova 

1349 versenyképesen 

S C H R A M A . , 
kénsav- és műtrágyagyára 

Központi iroda: PRÁGA, Heinrichgasse 27. 

Magyar királyi államvasutak 
82725/96 szám. 
Hirdetmény. 

(Magyar-német fa- és kéreg 
forgaiom.) 

(Állomások törlése a díj-
szabásból) 

Az 1894. évi február hó 
1-től érvényes magyar-

német fa- és kéreg díj-
szabásból -z Altenbeken, 
Halle (VVestf.) Hersleld. 
Osnabruck (Hann. Bhof.) 
Pardorborn és Soest állo-
másokra érvényes díjtéte-
lek f. évi julius hó 1-től 
való érvénynyel törlendők. 
Ez állomások nevezett na-
pon a rajna-westphali-oszt. 
magyar vasúti kötelékbe 
kebeleztetnek be s igy az 
azokkal való forgalomban 
az utóbb nevezett kötelék 
II. rész 4. füzetében foglalt 
2-ik kivételes díjszabásban 
1896. julius hó 1-től való 
érvényes dijtételek lépnek 
hatályba. 

Bpest, 1896. évi junius 
hó 25-én. 
Az igazgatóság a többi 
részes vasutak nevében is. 
(Utánny. nem dijaztatik.) 

Fontos minden járműtulajdonos részére! 
I. Wiener Neustadti gyanta-terpentb, olajfinomító 

kátrány és zsirnemüek gyára 
FRANZ v. FURTENBACH 

• Nem faov m Nem fagy meg 
i W ^ 0 i í / nem csurog le 8 ki-

V > ^ í e t l e n m á r h a s a n á l t t e n -
V ^ & c | J e k s z á m á r a , bármely 

mód szerinti kenésre alkalmas. 
Vegyileg megvizsgálva. — Gyakorlatban 

kiróbált. Savmentes, vízmentes, gyantaméntes 

Egy doboz ára : 
Ausztria-Magyarországban díjmentesen minden postaállomásra 2 frt 50 kr. 
Bosznia és Herczegovinában díjmentesen minden postaállomásra 2 frt 75 kr. 
Külföldre a bécsújhelyi állomástól 2 frt 25 kr. 

Az „ A Z U R I 1 V " házi ké-
szítéséhez való 

Kecskeméti port 
600 grammos csomagokban 
használati utasítással együtt 

csomagonként 20 krjával 

Savmentes 

olvasztott faggyút 
g é p k e n é s h e z , 5 kilogram-
mos p o s t a c s o m a g o n k é n t 

2 forintjával 

M a y e r f i Z o l t á n , Kecskeméten. 

A legelterjedtebb néppárti heti élczlap, változatos szöveggel, mulattató eredeti ké-
pekkel, a politikai romlott korszellemnek szatyra éá gúny által ostorozott heti ese-
ményeivel, versekkel, adomatárral, kép-, szám-, sakk- és szórejtvényekkel és sok más 

mulattató dologgal. 

Előfiae-fcési ára : egésa énre frt, fél é-srre 3 irt, negyed é-srre 1 fr-b. 
A szegényebb, de olvasni szerető közönség számára a „HERKÓ PÁTER" 

népies kiadását egész évre 2 frtért, negyed évre 50 krért küldjük. 
A „HERKÓ PÁTER" tót nyelven is megjelenő heti élczlap egész évre 2 frt, 

fél évre 1 frt, negyedévre 50 kr. 
Márczius hó óta német nyelven is-megjelenik a „HERKÓ PÁTER" heti élczlap. 
Naptárak, magyar, német és tót nyelven, az idő előrehaladottságánál 

fogva már csak 20 kr. darabonkint. — s 
Szerkesztősig és Kiadóhivatal: 

BUDAPEST, IV. k e r ü l e t , Z s i b á r u s - u t c z a 7 dik s z á m . 
79560/96. számhoz. Magy. kir. államvasutak. 

C II. H irde tmény . 
Rajna westfalia-osztrák-magyar vasúti kötelék.) 

Folyó évi augusztus hó 1-ével az elberfeldi kir. vasutigazgatóság Remscheid-
Bliedinghausen állomása a fenti kötelék forgalomban 1893. évi deczember 1-től ér-
vényes II. rész, 4. füzet osztályáru díjszabásába, továbbá az 1, 2, 7, 8, 12, 19, 20, 
21, 22, 23 és 25. kivételes díjszabásokba felvétetik. 

Az említett állomással való forgalomban elszállítandó küldeményekre további 
intézkedésig a megnevezett díjszabásban Remscheid-Vieringhausen állomásra fennálló 
dijtételek alkalmaztatnak. 

Budapest, 1896. julius 1-én. 
A magy. kir. államvasutak Igazgatósága 

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

Maay. kir. államvasuták. 
83676/.CII. sz. 

Hirdetmény. 
(Osztrák-magyar-bajor vas-
úti kötelék. A III. rész 2. 
(gabona) díjszabási füzeté-
hez a II. számú pótlék 

kiadása. 
F. é. julius hó 1-ével a 

fenti kötelék III. rész 2. 
díjszabási füzetéhez a II. 
számú pótlék lép életbe, 
mely a fődijszabás I. és II. 
csoportjának kiegészítését, 

dijtételek helyesbítését, 
illetve mérséklését,továbbá 
néhány állomási név meg-
változtatását tartalmazza. 

A pótlék a részes vasút 
igazgatóságoknál díjmen-
tesen kapható. 

Bpest. 1896. junius 27. 
Az igazgatóság a részes 

vasutak nevében is. 

Eladó gulya. 
B i h a r m e g y é b e n H e n c z i d a köz-

ség h a t á r á b a kebelezet t E v a k l a i 
p u s z t á n : 

60 d r b t ehén 
15 „ 3 éves 
20 „ 2 „ 
23 „ 1 „ éves üsző, 

g a z d a s á g fe losz la tás véget t e ladó. 
É r t e k e z h e t n i s zemé lyesen a v a g y a 

H e n c z i d a i posta u t j á n l evé l i l eg 
t u l a j d o n o s Balásházy Bertalannál 
E v a k l a pusz tán . 1438 

T I N O - E L A O A S . 
Nagyméltóságú gróf Káro ly i Sándor ur felgyői gaz-

daságában 
(csongrádi vasúti állomástól 3A órányira) 1437 

72 drb. 5 éves erdélyi fajtinó eladó. 
Bővebb felvilágosítást ad Felgyön (posta Csongrád) 

Az uradalmi tiszttartóság. 
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Haszonbéri hirdetmény. 
Nagyméltóságú gróf Andrássy Gyula ur Aranyos?" 

Torda vármegyében fekvő Maros-ludasi, összesen 
3 0 8 5 h . 6 7 9 1200 t e v ő u r a d a l m a , 
melyből a szántóföld 1424 holdat tesz ki, 

f . é. október hó l-sö nap já tó l számí tandó 12 é v r e 

haszonbérbe fog adatni. 
Bővebb felvilágosítást ad 1417 

MALONYAY FERENCZ, jószágigazgató, 
TOKE-TEREBESEN. 

M. kir. állami ménesparancsnokság Mezőhegyesen. 
893 ikt. szám 

L é - á r v e r é s . 
A mezőhegyesi m. kir. állami 

ménesből / . évi junius hó 26-án 
reggel 8 órától kezdve az alább 
felsorolt 84 tírh. kiselejtezett 
Só nyilvános árverés útján készpénz-

fizetés mellett Mezőhegyesen a piacztéren eladatni 
fog. —. És plédig: 

Anyakancza 7 drb. 
5 éves kancza — ___ . 1 „ 
4 ... „ 1 .. 
3 „ „ — 1 1 „ 
2 „ „ - t 2 
1 „ - ' 3 „ . 
választott „ ___ __ ___ 1 „ 
igás ló 1 , 
nyerges ló 5 „ 
5 éves herélt 2 v 
4 „ jj 20 „ 
3 , „ „_ - 18 „ 
2 „ „ - — — 12 „ 

A mezőhegyesi magyar kir. állami 
ménesparancsnokság. 

H I R D E T M E N Y . 
A néhai Fiaskó György úr Hagyatékát képező Feled-

Pálfal vai 169 kat. hold kiterjedésű pusztai bir-
toka, a feledi lakházzal és nagy belsőséggel; vagy 
annélkül több éyi 

h a s z o n b é r b e k i a d ó . 
Értekezhetni alólirottnál. • 
Rimaszombat, 1896. junius 29-én. 

Nlarton János. 

Tenyész- és haszonállat-eladás. 
Méltóságos g r ó f D K V S I Í O V K I I I V Á I V úr Baranya-

Sellyéi hitbizományi uradalmában 

W e l a d ó - ' M 
22 darab 3 éves megfolyatott fajtiszta szám-
feletti magyar üsző; 60 darab 4 éves és 62 

darab 3 éves ökörtinó. 
= Közelebbi felvilágosítással szolgál s 

K I S F A L U D Y KÁROLY, uradalmi kasznár, 
B a r a n y a - S e l l ' y é n , posta és vasúti állomás. 1411 

# 
parafln-, Ceresin-, stearingyertyák és isiradéKírn-gyir 

t n u s t . W a ^ i i m a i i i i . W i e n . 
Központi iroda: VI. Magdalenenstrasse 16, a Theater a. d. Wien mellett, 
ajánl elismert kitűnő minőségben legolcsóbb gyári árakon: ásvány-, gépkenö-olajat 
és zsiradékot. Orosz ásvány-kenőolajat (Bakusine, Oleonaphta) legjobb fagymentes 
gép-kenőolajat, olívaolajt,faolajt, ásvány-gépolajat mezőgazdasági gépekhez; Wagen-
mann-féle hengerolajat és hengerzsirt a gőzhengerek kenéséhez; szabad, kocsikenöcs. 
fekete, sárga, kék, uszó, olasz világos I. és II. minőségben, szolid gyártmányok 
legolcsóbb gyári áron, teherkocsik és hegyitargonczák stb. kenéséhez. Ásvány vi-
lágító olajok : petróleum stand, whjte. Gyári petróleum veszélytelen, csak 40° C-nél 
gyujthaíS^salon petróleum, császárolaj egészen fehér és veszélytelen. 

Steraingyertyák. Bécsi stearingyertya, I. minőségű, narancs vagy 
rózsaszínű csomagolás. Austria gyertya I. minőség, narancs- vagy rózsaszinü cso-
magolás, Ceresin (ásványviasz), templomi gyertyák minden vallásfelekezetnek. 

Brillant parafln diszgyertyák, sárga pinczegyertyák. 
JVjK. Mintákat gyártmányaimból ingyen küldök. 

Magy. kir. államvasutak. 
75.477. C—IV. szám. 
(Bpest környékén az I. oszt. 
menettérti jegyek árai fel-

emeltettek.) 
A m. kir. államvasutak 

igazgatóságától nyert érte-: 
sités szerint Bpest ny. p. 
u.-ról Kis-Maros-Nagy-Ma-
ros,1 Nagy-Maros-Visegrád 
és Ver'őcze állomásokra fen-
nálló I. oszt. menettérti 
jegyek árai f. é. augusztus 
1-től 1 frt 20 krról 1 frt 
50 krra és Bpest ny. p. u.-
ról Zebegényre érvényes 
I. oszt. menettérti jegyek^ 
nél pedig 1 frt 60 krróí 
1 frt '90 krra félemeltetnek. 

Bpest, 1896. junius 18. 
Az igazgatóság. 

(Utánny. nem dijaztatik.) 

Dr. KRÖCZER LÁSZLÓ-féle 
szabadalmazott ruggyanta ojtószalagokat Dr Krö-
czer László úrtól személyesen jóváhagyott minőség-

ben és nagyságban szállít 

SCHMEIDLER I. N. 
• cs. és kir. ruggyanta és celluloidnemüek gyára 

B JH G S , ' 122S 

Főűzlet: I Fióküzlet: 

VII/2,, Stiftpsse 19. sz. | L Ier, Grata 10 sz. 
Sürgőnyczim: GUSIIHISCHMEII»JL,ER. 

E g y Kilogramm ára f r t 10.40. 

Gazdasági n y o m t a t v á n y o k 

az aratási és cséplési idényre: 
Cséplési mázsakönyv. (Keskeny alakban két egyenlő 

szelvénynyel, melyekből egy Jeszákitható) 100 lappal, 
kemény kötésben. 

drbja 50 kr. 10 drb. 4 frt 50 kr. 
Cséplési jegyzőkönyv. (Egy-egy íven 16 szelvény-

nyeí, melyekből 8 lészalátható) . . . • — 
Hetilap. (Napszám-, bér- és jegyzetrovatokkar' ..1 
Ugyanaz '(rendes iv. alakjában) — 
Slagtári napló. (Buza, rózs, árpa, zab, tengeri, stbiről 

szóló bevétel- és kiadás-rovatokkal) 
Munka napló. (Időt, munkaerőt, időjárást stbit feltün-

tető rovatokkal) ..." 
Vetési, aratási és cséplési segédkönyv 

\a[isiárnkönyv. (Heti jegyzet, a hetilapnak megfelelő beosztással a napló alakjá-
ban) 100 lappal, vászonkötésben drbja 80 kr., 10 drb. ára 7 frt 20 kr. 

SÜSIT 2 frtnyi összegnek előre beküldése után gazdasági nyomtatványunknak teljes 
(mintegy 40 drból álló) mintagyüjteményét bérmentesen küldjük. " 9 0 

LÁSZLÓ AIjBERT, 

Debreczenben, 
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KIS HIRDETÉSEK, reresök és adók t 

C » a k oly l e v e l e k r e T á l á s z o l u u k , m e l y f l i k e l v á l a s z r a s z ü k s é g e s l e v é l b é l y e g e t T a g y l e v e l e z ő l a p o t k ü l d e n e k . 

Betöltendő állás. 
Ifj. Scheftsik Istvánnál, 

Szolnokon, gazdaságában 
egy felügyelő azonnali belé-
péssel alkalmaztatik. Ezen 
állásra csakis katonaságot 

, kiszolgált egyszeri! családos 
egyének, a kik jó Írással 
tej kezelési számadásokat 
vezetni tudják, alkalmaz-
tatnak. Személyes jelent-
kezés feltétlenül megkíván-. 
tátik. Az évi füetés 360 frt 
készpénz havi részletekben, 
két hold tengeri föld, na-
ponként 3 liter* tej, két-ser-
tés járás, kétszobás lakás 
és fütö. 1384 

Egy nős vadász a magyar 
és német nyelvbon jártas 
felvétetik. Bizonyítvány-má-
solatokkal ellátott kérvény 
a Béke és Gombai uradal-
mak jószágigazgatóságához 
Békére u. p. Csallóköz-
Csütörtök intézendő 1409-

Alkalmazást nyer egy nős, 
vagy nőtlen gazdatiszt, 
vallás külömbség nélkül, 

kinek szándéka rövid idő 
alatt nősülni; megkívánta-
tik teljes jártasság a gaz-
dasági könyvitelben ugy 
szintén- a tehenészet és 
állatgyógyászatban. Az állás 
október elsején foglalandó 
'el. Évi fizotés 500 frt és' 
•deputatum. Okmány-máso-
latok, melyek vissza nem 
küldetnek, Berger Emil föld-
birtokos Gusztávmüve u. p. 

iBaranya-Szt.-Lörincz kül-
dendők. 1423 

iCséplési idényre, október 
l-ig keresők egy kisegítőt 
teljese-ellátás és esetleg 
fizetést is kap. Megkíván-
tatik, hogy az illető 18 
évét betöltötte. Hofman 
József, Torony (Vasmegye.) 

Gazdatiszt, ki a kül- és 
jbeiterjes gazdaság vezeté-
sében tökéletes, azonnali 
\vagy legkésőbb augusztus 
i5-iki belépésre kerestetik. 
Ajánlatok az eddigi /mű-
íködés, képzettség ós fize-
tési igénv megjelölésével 
„ B . G . " jelige valatt a 
Magyar Általános Hirdetési 
Irodába, Budapest,. Erzsé-
bet-körut 15. küldendők. 

1436 

Állást keresők. 

jó bizonyítványokkal 
azonnali belépésre állomást 
keres. Czime a kiadóhiva-
talban. .1391 

Magyórvári gazd. aka-
tflémiát végzett izr. nős 
/gyermektelen 31 éves 10 
iévi gyakorlattal bíró gazda-
itiszt állást keres. Ajánlatok 
„•Megbízható" alatt a kiadó-

- Mvatalhoz kéretnek. 1401 

iGazdatiszti állást keres 
. <ót évi gyakorlattal Magyar-
óvári-gazdasági akadémiát 

végzett izraelita fiatal 
ember. Csakis oly állásra 
reflektál, hol megnősülhet-
Állását bármikor elfoglal-
hatja. Czim a" kiadóhivá-

-talban. 1408 

Küld és lejsazdaságiszak-
kolát végzett, több évi 
gyakorlattal, ki Erdélyben 
is működött, állást lcares, 
Czim a kiádóhivatalban. 

Egy 38 éves, nos, csa-
ládtalan, gyakorlatilag kép-
zett igen értelmes meg-
bízható, és üzleti téren is 
alkalmazható gazda szol-
gálatot keres. Bővebb érte-
sítéssel szívességből szol-
gál Szobonya Bertalan az 
adai m. kir. földmives is-
kola igazgatója.-... .1416 

tűnő sikerrel végzeit.. gaz-
datiszt, kiszolgált katona, 
ki egy 1200 holdas belter-
jes gazdaságnak 10 év óta 
önállóan rendelkező kezelő 
tisztje, besyél magyarul ro-
mánul az egyszerű és kettős 
könyvvitelben valamint'" a 
gazdálkodás minden ágában 
teljes jártasággal bír; ~-í 89?. 
év január 1. egy uradalom-
ban oly kezelötiszti állást 
óhajt elfoglalni, "hol tiszta 
jelleme szorgalma és szak-
képzettsége' által, — vala-
mint nősülhétés czéljából 
jövőjét biztosithatná. Szí-
ves megkeresések Lunkafi 
jelige, alatt Seprősre (Arad-
megye) kéretnek. 1425 

Egy a ' készthelyi tan-
intézetett végzett fiatal gaz-
dász szerény felvételek mel-
lett minél előbb írnoki 
állást keres. Szíves meg-
keresések P. J. .czimen a 
kiadóhivatalba kéretnek, 

1418 

Gazdaságban alkalmazást 
keres, egy földmives és tej-
gazdasági szakiskolát vég-
zett közép idejű, megbíz-
ható egyén, ki jó bizonyít-
ványokkal rendelkezik s 
igényei szerények; esetlég 
aratási és cséplési idényre 
kisegítőnek is elmenne. Szí-
ves megkeresések „J. 1." 
jelige alatt a kiadóhiva-
talba kéretnek. 1424 

Fiatal ispán, 25 éves, r.óm. 
kath. nőtlen, egéSzéges, 
hadmentes, beszél magya-
rul és németül, földmives 
iskolát. végzett, praxisát 
nagy uradalmakbán szer-
zette, s * jeleilleg" is állás-
ban van, a mezőgazdaság 
minden ágában s az irodai 
munkálatokban is teljesen 
jártas, szerény feltételek 
mellett, azonnali belépésre 
állást keres. Szives megke-
resések „D" jel alatt a 
kiadóhivatalba kéretnek. -

- 1429 

33 éves földmives isko-
lát végzett-jelenleg vizmes-
ler, nös egyén, ki mármint 
ispán egy alföldi gazdaság-
ban alkalmazva-volt, kezelő-
tiszti állást keres. Jártas 

a gazdasági növények, 
kendéi és rizstermelésben, 
érti a talajjavításhoz 'meg-
kívántató műszaki feltéte-
leket, lecsapolás, alagcsöve-
zés és öntözés berendezé-
sét. Czime a kiadóhivatal-

Gazdatiszt, 30 éves, nős, 
gyerméktelen, ki. 12 éyi 
gyakorlattal a gazdaság 
minden ágában Jártas, ál-
lást" keres. Czim a kiadó-, 
hivatalban. ' 1435 

Gazdasági tanintézetet és 
földmives iskolát végzett 26 
éves egyén, kath. jelenleg 
nagyobb irodalomban mint 
ispán működik ispáni állást 
keres. Czim a kiadóhiva-
tblban. . 1441 

A kolozs-monostori gazdi 
tanintézetet elég .jó siker-
rel végzett s katona köte-
lezettségének eleget tett, 
kath. gazdász, lá nagyobb 
uradalomban van alkal-
mazva, gazd. Írnoki állást 
keres. Czime a kiadóhiva-
talban. 
. Intéz1® tiszti, urad. titkári 

esetleg föszámvevői állást 
keres egy 29 éves r. k. 
okk gazdatiszt, ki a mező-
gazdaság csaknem minden 
.ágában s a könyvvitelben 
teljesen jártas, a magyar, 
német és szláv nyelvekqt 
bírja. Az illető jelenleg az 
ország egyik leginténsiveb-
ben kezelt béruradalmán 
mint Urad. titkár működik. 
Ajánlatok A. A. M. E. J. alatt 
a kiadóhivatalba kéretnek. 

, Földmives iskolát vég-
zett, 32 évés, róm. kath., 
nős, 12 évi gyakorlattal, 
jelenleg is egy nagyobb 
uradalomban mint kezelő-
tiszt alkalmazva van, meg-
felelő állást keres október 
elsei belépésre. Czim" a 
kiadóhivatalban. 1445 

. Segédtiszti állást keres 
nagyobb gazdaságban 

gazdasági intézetet végzett. 
izr. vall. fiatal ember, bel-
és külgazdaságban, állat-, 
tenyésztésben, dohányter-
melésben, könyvvezetés-
ben jártas, 3 év óta na-
gyobb gazdaságban van 
alkalmazásban. —. Czim a 
kiadóhivatalban. 1433 

Allatok. 
Eladó 2 darab ÍVs éves 

t. v. Pinzgaui és 2 darab 
Oberinnthali bika. Bővebb fel-
világosítást ád á Béke és 
Gombai uradalmak jószág-
igazgatósága Békén u. p. 
Csallóköz-Csötörtök 1410 

Orsz. törzskönyvezet teli-
vér berni tehenek üszők és 
bikák mint számfelettiek 
eladók Hertelendy Ferencz 
gazdaságában Lesencze-

Tomaj 1379 

Eladó tehenészet. 20 drb. 
részbenhasas, részben fejős 
tehén, továbbá -16 darab 
külömböző korú üsző Vas-
megyei tájfajta és egy 
tiszta vérű simmenthalifaju 
bika eladó Nagy Ferencznél 
Alsó-Lö u. p. és vasutiállo-
más Felső-Eőr (Vasmegye.) 

1415 

Vegyesek. 
Egy. csak néhány hőna-

pighasználatbanvolt, majd-
nem teljesen uj, Hofherr és 

Schrantz-féle locomobil 
— eífectiv 8 ló erőre — 
jútányosan eladó. Czim a 
kiadóhivatalban. 1073/c 

Nógrádmegyei birtok: 
750 kat. hold»szántó , 
140 hold rét, 600 hold 
erdei legelő haszon-
bérbe adó. Tudakozód-
hatni Jószágigazgatá-
ság Gács, 1394 

Pestmegyében egy kitűnő 
talajú birtok, 1163 hold, 
melyből már 670 hold meg-
vétel végett előjegyzésbe 
vétetett, az "előjegyzettel 
együtt vagy anélkül eladó. 
A birtok áll .600 hold kítünp 
minőségű szárítóból 2"50 
hold kaszálóból s a többi 
igen jó legelő. Egy hold 
100 frt. A vételösszeg 30-%a. 
-azonnal, a,fenmaradó ösz-
szeg 6 év alatt fizetendő. 
A czimet ki bővebb felvi-
lágosítással szolgál, meg-
mondja a kiadóhivatal. A 
venni szándékozóknak fel-
világosítás csakis f. hó 13. 
adatÍK.. 1439/a 

Törleszt, kölcsön 
főldMrtok®krá. 

talán. Beküldendő esakii a 1 Wonat, kataii-ália bPly.jr ét 

|íngatlan- és Jelzálog-
Forgalmi-Intézet. 

[Buüap§8t, Váozl-kfirut 39. sz. 
[nagyabb Ingatlan «• Jel. 
nw^Jl.̂ aneÍj'rffl'l̂ iílT 

, dsájrok U a legteklii-
téljeiebb földbirtokosoktól 1 aJínlTi raa. 

Birtokvétel. 
Barsmegyébeí, Lévához 

közel egy birtok kerestetik 
200,000" tóig'egy budapésti 
házért csefébe. Ajánlatok 
a birtok részletes leírásá-
val Schuller Ferenczhez, 
Budapest, Nefelejts-utcza 

32. küldendők. 1434 

Ajánljuk mindenkinek, a 
ki Magyarország történetét 

dióhéjba szorítva birni 
óhajtja, hogy rendelje meg 
a Független Újság kiadásá-
ban megjelent -

története 
Honfoglaló őseink históriája 
czimü könyvet, irta Alpári 
Lajos, mely zamatos ma-
gyarsággal tárgyalja ezred-
éves multunk történetét. A 
könyv 8 darab szép képpel van 
diszitve. Ára bérmentes kül-
déssel 25 kr. Megrendel-
hető a kiadóhivatalban. 

Magy. kir. államvasutak. 
Hirdetmény. 

'75407/96. szám. 
A magy. kir. államvas-

utak igazgatóságának érte-
sítése . szerint, kereskede-
lemügyi m. kir. Minister 
ur Ő Nagyméltósága ren-
deletéből a Bács-Bodrogh 
vármegyei helyi érdekű 

vasutakon fekvő: Zentai-
száliások állomás neve 
„Karjad"-ra; Ó-Kanizsa 

szállás állomás neve pedig' 
„Oroméra változ-tattatott. 

Bpest, 1 §96. junius 23. 
Az igazgatóság. 

(Utánny. nem dija/tutik.) 

Bérlet Baranyában 120Ö: 
kath. hold fundus iristruc-i 
tussal szeptemberre át-
adandó. Czim . a kiadqhi-. 
vatalban. 1073/a 

Bérlet kerestetik500—800. 
holdig; nem messze'Buda-
pesthez. Czim' a kiadóhiva-
talban. - . . ,1073/b 

A magyar gazdatisztek és 
erdőtisztek országos egye-
sülete ajánlja a t. cz. föld-
birtokos és bérlő urak-
nak állásközvetítő osztá-
lyánál bejelentett tagjait 
elhelyezésre. Az ez ügy-
ben való fölvilágositások 
és közvetítések dijmen-

Mezőgazd. és erdészettel 
foglalkozók nyugdíjintézete. 
Eszközöl biztosításokat : 
. nyugdíjra;" rokkantsági 
dijra és özvegyi1 dijra, 

: mezőgazdasági, erdészeti 
és ezekkel. rokon foglal-
kozású , egyének számára 
a legolcsóbb díjtételekkel, 
mert nem nyerészkedésre 
alakult vállalat. Kívánatra 
alapszabály díjtáblázattal 
és bővebb felvilágosítással 
szolgál az iroda : Budapes-
ten, IX. kerület, Lóuyay-
utcza 7. sz. alatt. 

A l f a B a l b y 
kézi tej centrifugáló gép, 

óránként 120 liter mun-
kaképesség, igen kevéssé 
'használt, üzemváltozás 
miatt 125 tóért eladó. 

lUjonnan 180 frt. Bölte F. 
földbirtokos Nagy-Halmágy. 

1427-

Eladó birtok a főváros 
közelében. A váczi vasúti 
állomáshoz egy," a mácsai-
hoz fél órai távolságra 
fekszik. Kiterjedése 700 
magyar hold. Bővebb fel-
világosítást a kiadóhiva-
tal nyújt. 1414 

Bérlet kerestetik 
1500—2000 holdig. Meg-
kívántatik jó szántó, lega-
lább 300 hold rét, legelő, 
jókarban levő . gazdasági 
épületek. Ajánlatok a bir-
tok részletes- leírása és évi 
haszonbér kimutatásával a 
kiadóhivatalban . megtud-
ható czimre küldendők. 

. ' - . - . ' 1432 

Alagcsövekre 
megrendeléseket elfogad 

a bethleni uradalom 
tég la- é s 

alagcsőgyár-a. 

M y á r i 
v e t é s r e 

tarlórépa, 
muhar, 
spergula, 
csillagfürt, 
hajdina, 
mustár, 
köles, 

biborhere, 
kitűnő minőségben jutá-
nyos árban kapható 1370 

Haldek 
magkereskedésében 

Budapest, Károly-kürut 9. 

FISCHER J. 
zsák gyári r ak t á rában 

B U D A P E S T 
Nagy-korona-utcza 18. sz., 
vizmentes ponyvák kölcsön-
ben, valamint uj és egyszer 
használatban volt vízmen-
tes ponyvák jutányosán 
kaphatók. Repczeponyvás 

Nagy bérlet 4600 holdas, 
október 1-től 25,000 tóért 
tiz évre kiadó. Földadókat 
a tulajdonos viseli, Czim 
a kiadóhivatalban. ,1315 

Tejtermelők kik, őszre tejü-
ket biztos helyre szerződési-
leg eladni óhajtják, szíves-
kedjenek megbízásaikkal 
mielőb hozzám teljes biza-
lommal'- fordulni. Spitzer 
Jakab VH., Rombach-utcza 
10. , sz. 1357. 

Magy, királyi államvasutak 
83198/96 szám 
Hirdetmény. 
(Felső-sziléziai osztrák-

magyar kőszén forgalom.) 
Folyó évi julius hó 1. 

a következő állomások 
vétetnek fel a közvetlen 
forgalomba: 1. Breslau 
(Freiburger Bahnhof) a bo-
roszlói kir. vasút igazgató-
ság állomása a kivételes 
kőszén díjszabások I., II. 
és III. füzetébe. 2. Bikás 
vasgyár és Breznóbánya a 
magy. kir. államvasutak 
állomásai ezen kivételes 
díjszabások II. füzetébe. 

Az alkalmazandó közvet-
len díjtételek nevezett állo-
másokon, valamint a ré-

szes vasutigazgazgatósá-
gok sizékhelyén megtudha-
tók, 
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Bérssántás gőzekével. 
A legújabb eredeti Fowler - r é l e Compound gőzekékkel talajmive-

lésre vállalkozik 527 

W O L F F ERNŐ gőzszántási vállalkozó, 
B u d a p e s t , K e l e n f ö l d , F o w l e r - t e l c p . 

A Zalathnai kénkovand ipar r. t. 

Brassói kénsav-cs műtrágyagyára 
ajánl: mindennemű száraz és könnyen szórható s z u p e r * 
f o s z f á t o t , r é p a - , s z ő l ő - é s á r p a t r á g y á t , T h o m a s -
s a l a k l i s z t e t , c h i l i s a l é t r o m o t , k é n s a v a s a m m o -
n i á k o t é s m i n d e n e g y é b m ű t r á g y á t szavatolt 
béltartalommal. 

Fölvilágositásokkal és részletes árjegyzékkel szívesen 
szolgál • 
« . g y á r v e z e t ő s é g 1 B r a s s ó n , y a l a m i n t 

a központi iroda 
BUDAPEST IV., Bécsi-utca 5. szám. 

85767/96. szám. 

Hirdetmény. 
Magy. kir. államvasutak. 

K ö z v e t l e n j e g y e k é l e t b e l é p t e t é s e a n a g y v á r a d -
h e l é n y e s - v a s k o h i h . é . v a s ú t R o n t ó , P ü s p ö k f ü r d ő é s 
F é l i x f ü r d ö á l l o m á s a i é s a n a g y v á r a d i g ő z m o z d o n y u 

v a s p á l y a r é s z v é n y t á r s a s á g v á r o s i v o n a l a k ö z ö t t . 
nyert értesülés szerint a nagyvárad-A magy. kir. ál 

belényes-vaskohi h. é. 
kir. államvasutak igazg igazgatóságától nyt 

ényes-vaskohi h. é.- vasút Rontó, Püspökfürdő és Félixfürdö állomásai és a nagv-
•adi gőzmozdonyu vaspálya részvénytársaság városi vonala között f. é. junius 

27-től közvetlen jegyek' lépnek életbe. 
A menetárak a következők: közvetlen mer 

Püspökfardő vagy Félixfürdö között II. oszt. 30 
a II. vagy III. osztályban 15 kr. menettérti jegyek ugyanazon viszonylatbán II. oszt. 

- 60 kr., III. osztály 50 kr., gyermekjegy a II. vagy III. osztályba 30 kr. 
Budapest, 1896. junius hó 30-án. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) Az igazgatóság. 

C s . é s k i r . s z a b . 

3 3 k i t ü n t e t é s . 

ELSINGER M. J. és FIAI 
B U D A P E S T , B E C S , 

V., M á r i a V a l é r i a - u - b c a a Í O . — I., V o l g l t s g a r t o n s t i a s s e X. 

V Í Z M E N T E S T A K A R Ó K ( P O N Y V Á K ) , 
kazalok, gépek, kocsik és vasúti kocsikra olcsóbb és legjobb elpusztíthatatlan 

minőségekben, továbbá 

R K P C Z E - P O N Y Y Á K , M A G G Y Í Í J T Ő - P Ö N Y Y Á K , T Ö M L Ő K , 
E S Ő K Ö P E N Y E K és Ö L T Ö N Y Ö K k a u t s c h u k b ó l és anélkül . 

T Ű Z I - é s I T A T Ó - V E D R E K , S Á T R A K , L I N Ó L E U M . 
I Á R J E G Y Z É K ÉS M I N T Á K I N G Y E N ÉS B É R M E N T V E . 

„ L E G G Y O R S A B B K I S Z O L G Á L Á S . " 
Minden város jobb üzleteiben a mi gyártmányainkat tartják, s szíveskedjen 

határozottan ELSINGER gyártmányt kérni. 928 

K é v e k ö t ő z s inóroka t g 
és u legjobb minőségű P 

gazdasági kötélnemüeket, fi 
BLEIER és WEISZ, 

§ 
i l gyár i c z é g Budapest, 

ly-körut 9. szám, a gróf Hadik-Barkóczy féle házban [ 
rtelep : Hajtsár-ut 7307. sz. 
: torna-eszközök, Cocos futószőnyegrek, L 

lábtörlők, ruhaszárító kö- [ 
telek, f 

I o l i á I ó k , 
kézitáskák stb. továbbá gaz-
dasági czlkkek u. m.: istráng, 
kötőfék, rudaló gabona-
zsákok, vízhatlan ponyvák, 
itató és tűzi vedrek, kender-
tömlők, hevederek, kender, 
kécz stb. a legjutányosabb eredeti 

gyári árakon. 
l é M m e g r e n d e l é s e k p o n t o s a n e s z k ö z ö l t e t n e k 
pes árjegyzék 

1 

Magy. kir. államvasutak. 
76676. A IV. szám. 

Hirdetmény, 
A m. kir. államvasutak 

igazgatóságától vett értesí-
tés szerint a f. hó 15-től 
kezdve kiadandó munkás 
heti bérletjegyekkel való 
használatra Bpest ny. p. u. 
és Palota-Újpest állomások 
között a Palota-Ujpeströl 
reggel 5 óra 25 perczkór 
és reggel 6 óra 20 percz-
kór induló s Budapestre 
reggel 5 óra 40 perczkór, 
illetve 6 óra 35 perczkór 
érkező visszautazásra pe-
dig a Bpestről este 6 óra 
10 perczkór és este 7 óra 
55 perczkór induló Palota-
Újpestre este 6 óra 25 
perczkór, illetve 3 óra 10 
perczkór érkező személy-
vonatok jelöltettek ki. 
Bpest, 1896. junius 16. 

Az igazgatóság. 
(Utánny. nem dijaztatik. 

• F o n t o s a m e z ő g a z d a s á g , t e c M i a é s i p a r r é s z é r e I 

A m e r i k á i 

szabadalm. 
aczéllánczok 

forrasztás nélkül 

szab. aczélláncz gyárából 

W e i s s e n f e l s , O b e r k r a i n , 
Előnyei: a forrasztott láncz felett 
nagyok ellenállóképesség; 2) sulymegtaKaritas 

feltétlen biztosság. 1294 
Készit minden fajta 16b vagy békőlán-
ezokat, továabá felszerelt lánczokat, 
u. m. tehén, ló, kutya, rud, saraglya lánczokat stb-

1'8—6-5 m/m vastagságban. 
Kapható minden nagyobb vaskereskedésben, 

HIRDETÉSEK 
felvétetnek a kiadóhivatalban 

B U D A P E S T , 
fíllői-nt 35-dik szám. 

Ú j o n n a n s z a b a d a l m a z o t t 

=GIGG= 
e g y f o g a t ú k o c s i o s z á g u t a k r a . 

Legjobb l ego lcsóbb kétülés i i e g y f o g a t ú kocs i 
A l e g r o s s z a b b ú t o n is l e h e t haszná ln i . 

A r a X 3 0 f o r i n t . 
S o k f é n y e s e l i s m e r ő 

1318 l e v é l . 

P r o s p e c t u s k i m e r í t ő 

l e í r á s s a l i n g y e n é s 

b é r m e n t v e . 

J . W G I G L , P r e r a n 
Raktár: Wien, I., Nibelungengasse 4. 

„PÁTRIA" irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Budapest, Üllöi-ut 25. (Köztelek!. 


