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KÖZ- É S MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. • /TÁR „ 

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

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
Megjelenik míidea szériái és szomMoi. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest (Köztelek!. 
Ü l lő i .út 35. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI . 

Pályázati felhívás. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület, az általa kezelt következő földmi-
vesiskolai alapítványi helyekre hirdet pá-
lyázatot: 

1. A Batthyány herczeg alapítványára, 
elsősorban vasmegyei illetőségű egyén 
részére ; évi ösztöndíj 120 frt. 

2. Bakó-féle alapítványra, elsősorban 
borsodmegyei illetőségű egyén részére ; 
évi ösztöndíj 120 frt. 

Pá lyázhatnak ezen ösztöndijakra oly 
magyar honpolgárok fiai, kik 16-ik élet-
évüket betöltötték, a mi keresztlevéllel 
igazolandó; továbbá iskolai bizonyitvány-
nyal igazolandó, hogy a pályázó jól t u d 
irni és olvasni. Hogy a pályázó hibátlan 
testalkatú, azt legalább a községi elöljá-
róság által kell igazolni. Pályázhatnak 
továbbá magyarországi földmivesiskolába 
már felvett tanulók is, ha ezt az illető 
földmivesiskola igazgatója által bizonyít-
ják. Kellő okmányokkal felszerelt bélyeg-
telen kérvények folyó évi november hó 
1-éig az Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület igazgatóságához, Budapest (Közte-
lek) nyúj tandók be. Forster Géza 

igazgató. 

A szó'ló'törvény végrehajtása. 
A magyar szőlőtermelőknek egy régi 

óhaja ment teljesedésbe akkor, amidőn a föld-
mivelésügyi miniszter a filloxera által el-
pusztított szőlők felújításának előmozdításá-
ról szóló 1896. évi V-ik t.-cz. végrehajtása 
iránt intézkedett. E törvény végrehajtási 
rendeletét a miniszter e napokban adta ki. 

A rendelet négy melléklet kíséretében jelent 
meg és pedig a) Hirdetés amerikai szőlő-
vessző szaporító anyatelepek létesítése és 
szőlőojtványok készítésének előmozdítása 
tárgyában. 

b) Utasítás az állami szőlészeti és bo-
rászati szakközegek számára az 1896. V-ik 
t.-cz. végrehajtása körül teljesítendő szolgá-
latukra nézve. 

c) A művelési terv mintája. 
d) Szőlővessző és szőlőojtvány üzleti 

szokások. 
Az „ Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület" a szőlők felújításáról szóló törvény 
tárgyalásakor egyáltalában nem osztotta 
annak intenczióit, amennyiben sokkal szi-
vesebben látta volna a szőlőfelujitás egész 
akczióját az állam kezében és szövetkezeti 
alapon végrehajtva. Tekintve azonban azon 
körülményt, hogy a midőn a törvényjavaslat 
az egyesületnek véleményezés végett meg-
küldetett, már a törvény végrehajtásával 
megbízott bankkal az egyezmény a föld-
mivelésügyi miniszter által megköttetett; 
tekintve továbbá azt, hogy a szőlők felújí-
tásának sürgőssége egyáltalában nem indo-
kolta volna a további halasztást, egyesüle-
tünk a törvényjavaslatot általánosságban el-
fogadta,, és a részleteknél igyekezett érvénye-
sülni. Őszintén szólva az egyesületünk által 
formulázott óhajok megvalósulásához — 
éppen azért, mert már ez ügy az előkészítés 
stádiumán jóval tul volt— nem sok reményt 
lüztünk; és nem nagy fontosságot tulajdo-
nítottunk a földmivelésügyi miniszter által 
szeptember hó elején egybehívott anketnek 
sem annál kevésbbé, mert ez ankét nagyobb 
és lényegbe vágó módosításokat javasolt és 
azért is, mert megszoktuk már a múltból, 
hogy az ily ankettárgyalások rendesen csak 
formalitások s a dolog érdemén rendesen 
igen keveset avagy semmit sem változtatnak. 

Annál kellemesebben lepett meg az az 
örvendetes körülmény, hogy a földmivelés-
ügyi miniszter a legutóbb kiadott végre-
hajtási rendeletben mindazon elfogadható 
javaslatokat és módosításokat, amelyeket 
ugy az Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület, mint a szeptemberi ankét javasolt, a 
végrehajtási utasításban érvényre juttatta. 
A földmivelésügyi miniszter e tényével be-
bizonyította azt, hogy nemcsak udvariassági 
tényeképp hangoztatta és hangoztatja min-
den alkalommal,. hogy a gazdasági körök 
véleményére súlyt helyez, hanem ezen véle-
ményeket minden alkalommal meghallgatja 
és a mint azt a jelen eset igazolja, tőle tel-
hetőleg érvényre is juttatja. 

A földmivelésügyi miniszternek ezen 
eljárása bizalmatkeltő és különösen a gazda-
sági egyesületek munkásságát uj életre hivni 
alkalmas, mert a jövőben tudni fogjuk, hogy 
munkálkodásunk nem meddő, hanem az a 
legilletékesebb helyen kellő méltánylásra 
is talál. Ezt az irányzatot és ezen helyes fel-
fogást kellett eddig a földmivelésügyi minisz-
tériumban sajnosan nélkülöznünk; reméljük 
azonban, hogy a jövőben a gyakorlat emberei-
nek felszólalásai s javaslatai époly figyelem-
ben fognak részesittetni, a mint azok a szőlő-
töryény végrehajtásánál része3Ültek. 

A szőlők felújításáról szóló törvény-
javaslat tárgyalásakor egyesületünk főbb 
kívánalmai az alábbiakban csoportosíthatók: 

1. Szőlővessző ós ojtvány-termelő telepe-
ket ne kizárólag az állam létesítsen, hanem 
a szőlőojtvány-termelés lehetőleg magánosok, 

2 A szőlő felújításához szükséges szőlő-
vesszőkhöz a szegényebb néposztály ne csak 
jutányos áron, hanem ingyen is hozzá jut-

3. A kölcsönben necsak a most felújí-
tás alá kerülők, hanem a már felújítás alatt 
álló, de még nem termő-képes szőlőterületek 

4. A szőlők felújítására alakulandó szö-
vetkezetek tagjai egymásért kölcsönösen sza-
vatoljanak és ha valaki saját hibájából sző-
lőit hanyagul kezeli, vagy a törlesztést nem 
fizeti, ugy jogában álljon a szövetkezetnek a 
szőlőterületet saját kezelésébe átvenni s 
mindaddig kezelni; a míg a kölcsön teljesen 
törlesztve nincsen. 

5. Hogy a kölcsönben részesülők közös 

M A G Y A R M E Z Ő G A Z D Á K S Z Ö V E T K E Z E T E Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. szám. 
A szövetkezet czélja: L Olcsó közve-

títés gazdas. felszerelési és fogyasztási 
czikkek' beszerzésénél. II. Mezei gazd. 
termények legelőnyösebb értékesítése. 
III. Hitelnyújtás a tagok részére. 

Tűz és jég elleni biztositások 
közvetitése. 

Sürgönyczim: 
Mezőgazdák, Budapest. 

Hivatalos óra 1/29—l-ig és 2—5-ig. 
Árúraktár czime: 

M. A. V. ny. pályaudvar XX. . sz, raktár. 

S i z o m á n y o s z t á l y . 
Hadseregellátás. 
Gabonaeiadás. 
Erőtakarmányok vétele. 
Fedezeti, tőzsdei kötések. 

Á r ú - o s z t á l y . 
Összes gazdasági czikkek a legkivá-

lóbb minőségben. ' 
Műtrágyák. 
Építkezési anyagok. 
Gazdasági vasnemüek. 

Gyapjú, hizott marha és sertés bizo-
mányi értékesítése. 

V e t ő m a g - o s z t á l y . 
Mindennemű vetőmagvak megvétele 

és eladása. Eredeti külföldi magvak. 
Heremagvak bérrostolása. 

G a z c l a s á g i g é p - o s z t á l y . 
M. kir. államvas. gépgyára mező-

gazdasági gépeinek szövetkezeti kép-
viselősége. 

A „bergerdofi Eisenwerk" tejgazda-
sági gépgyár kizárólagos képviselete. 

Adrience Platt & Oo. new-yorki 
kaszáló, marokrakó és kévekötő gépeinek 
kizárólagos képviselete. 

V. Vermorel-féle Éclair-permetező 
kizárólagos képviselete. 

Csonka Bánki-féle petroleummo-
torok mezőgazdasági képviselete. 

Mindennemű kipróbált solid kivitelű 
gazdasági gép jutányos beszerzése. 

Gazdasági géptelepek, malmok, ta-
karmányos és tejes kamarák berendezése. 

M T A szövetkezet alapszabályait és havonkint kétszer megjelenc „Üzleti Értesitő'-jét bárkinek ingyen és bérmentve megküldi. M 

M*i számunk 16 oldal. 
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érdekeik gondozása czéljából tömörüljenek és 
egy egyesületet alakítsanak. 

Ezen kívánalmakat egyesületünk, — 
mint emlitém, — még a törvényjavaslattal 
szemben támasztotta és ezek közül a kép-
viselőház csakis egy kívánalmat vett föl a 
törvénybe — a 3 ik pont alattit. 

A földmivelésügyi miniszter által egy-
behívott s szeptember hóban megtartott 
ankét az egyesület által hangoztatott kívá-
nalmakon kívül a végrehajtási utasításra 
nézve a következőknek adott kifejezést. 

1. Az elsőrendű hegyvidékek borvidé-
kenként és ne községenként jelöltesse-
nek meg. 

- : 2. : - Az elsőrendüeknek megállapított 
hegyvidékek között a törvény végrehajtása 
tekintetében külön sorrend ne állapíttas-
sák meg. 

3. A régi szőlőknek uj területtol való 
feleserélése felett a miniszter csak akkor 
döntsön, ha más határban lévő területről 
van szó. 

4. A szövetkezetek létesítésénél a 300 
holdas terület-minimum tetemesen leszállit-
tassék. 

5. Az ültetésre előirt fajták ne várme-
gyénként, hanem borvidékenként csoporto-
síttassanak és több faj vétessék fel a jegy-
zékbe. 

6. Az ojtási módoknál, ha a helyi szo-
kás .és viszonyok megkívánják, tekintsen el 
a, megszorító rendelkezésektől. 

7. Az állami közegek felügyelete, ezek-
nek a bank közegei és a községgel való 
érintkezése egyszerűbbé és közvetlenebbé 
tétessék, a magán szőlővessző és ojtvány-
termelő-telepek 12 holdnyi minimumra le-
szállittassék. Az ily telepek vessző ós 
ojtvány árai ne limitáltassanak. 

8. A vessző- és ojtványforgalom szabá-
lyozása érdekében egy szokvány szabályzat 
dolgoztassák ki. 

Ezek voltak azok a kívánalmak, a me-
lyeket az egyesület és az ankét a végre-
hajtási rendelet irányában támasztott. A 
mint az elősorolt pontozatokból látjuk, e kí-
vánalmak nagyon is lényegbe vágók voltak, 
s a tárgyalás alapját képező végrehajtási 
rendelet ujabb és alapos átdolgozását von-
ták maguk után. Már az ankétén birtuk a 
földmivelésügyi miniszter igéretét, hogy a 
hallottakat felhasználni és a végrehajtási ren-
deletben érvényesíteni fogja és csak öröm-
mel konstatálhatjuk, hogy a miniszter ezen 
Ígéretét teljesen be is váltotta és hogy nem 
hangzott el az ankétén egy kívánalom sem, 
amely figyelembevétel nélkül hagyatott volna. 

Most, amidőn a végrehajtási rendelet 
előttünk fekszik, amidőn az egész nagysza-
bású szőlőfelujitási akezió előtt állunk, el 
kell ismernünk, hogy a törvény által fel-
állított alapon a szőlők felújításának végre-
hajtása az adott viszonyok és körülmények 
figyelembevételével, a legtökéletesebb. Igaz, 
hogy az egész szőlőfelujitási akezió magán 
az agrárbankon, illetve annak ellenőrzésén 
múlik, de nem kételkedünk afelett, hogy a 
földmivelésügyi miniszternek ezirányu intéz-
kedése is éppoly korrekt lesz, mint az 
eddigiek. 

A mi most már magát a kiadott ren-
deletet illeti, azt nagy általánosságban az 
alábbiakban ismertetjük. 

A végrehajtási rendelet a törvény hatá-
lyát kiterjeszti az összes hegyi borvidékekre, 
amelyeket az 1893.-ik XIII. t.-cz. végrehaj-
tása iránt 1893-ik évi november hó 29-én 
83432 szám alatt kiadott kereskedelmi mi-
niszteri rendelet 4-ik szakaszában felsorol, 
így tehát e rendelkezés folytán a szőlők 
ujjátelepitése egy időben minden hegyvidéken 
megindulhat. " , 

- A 2-ik szakasz intézkedik arra' nézve, 
hogy kölcsönben részesíthetők az oly szőlők 

is, amelyek felújítása már megkezdetett 
ugyan, de még be nem fejeztetett. 

A 3-ik szakasz a terület helyettesítésé-
ről intézkedik olyképp, hogy ha a helyette-
sítő terület ugyanannak a községnek hatá-
rában van, ugy az illetékes m. kir. szőlő-
szeti és borászati felügyelő, ha pedig más 
határban van, a földmivelésügyi miniszter 
dönt a helyettesítés felett. 

Az 5-ik szakaszból ki kell emelnünk, 
hogy a szövetkezeteknek az előzőleg 300 holdra 
tervezett minimuma 30 kat. holdra redukál-
tatott, amely körülmény reméhyleni engedi 
a szövetkezeteknek szabad alakulását. 

Ugyancsak ezen szakasz felöleli az 
„Országos Magyar Gazdasági Egyesülef-nek 
azon kívánságát is, hogy a következetes 
mulasztó, vagy hanyag szövetkezeti tagtól 
a szövetkezetnek joga legyen a szőlőt annak 
számlájára való kezelés végett átvenni és azt 
mindaddig szövetkezeti kezelésben tartani, a 
mig a szőlőtermelő kölcsöne teljesen tör-
lesztve nincs. 

A 6-ik szakasz kifejezetten utal arra, 
hogy a törvény rendelkezése, szelleme és 
czélzata szerint a felújítás rendszere a fillo-
xerának ellenálló amerikai alányfajta vesszői-
ből készült szőlőojtványok ültetésére van 
állapítva, ki van tehát zárva annak a lehe-
tősége, hogy a szénkénegezés alá, vagy víz-
elárasztásra berendezendő vagy direktter-
mőkkel beültetett szőlők kölcsönben része-
süljenek. 

A 7-ik szakasz nevezetes intézkedése 
az, hogy a szőlőnek csemegeszőlőfajta ter-
melése czéljából való beültetése esetére a 
kölcsönben részesülő birtokos a fajtákat 
szabadon választhatja. Továbbá, hogy a 
borfajtáktól való eltérést az összes körül-
mények figyelembevételével a kölcsönt en-
gedélyező bizottság kivételesen engedé-
lyezheti. 

A végrehajtási utasítás 14-ik szakasza 
felel meg az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület azon kívánságának, hogy a köl-
csönvevők közös érdekeik védelmére tömö-
rüljenek; a mennyiben a törvény végrehaj-
tásának általános ellenőrzése czéljából min-
den egyes elsőrendű borvidéken a bizottsá-
gok szervezéséről intézkedik. Tekintve, hogy 
ezen bizottságok a földmivelésügyi minisz-
terrel direkt összeköttetésben lesznek, azok 
működésétől sok gyakorlati hasznot remél-
hetünk. 

A végrehajtási rendelethez kiadott 
négy mellékletből elsősorban a hirdetést 
emeljük ki, a mely amerikai szőlövessző-sza-
poritó anyatelepek létesítésére és szőlőojtványok 
készítésének előmozdítására vonatkozik. Ezen 
hirdetés czélja, hogy az országban minél 
több magántelep létesüljön s hogy a szőlő-
és ojtványtermelés a magánosok kezébe 
juttattassék. A magántelepeken kivül ter-
mészetesen állami telepek is fognak felállit-
tatni, de csekélyebb számban. A magánte-
lepeket a hirdetés két részre osztja, úgy-
mint: a) A melyek szőlő vesszőket és szőlő-
ojtványokat eladás czéljából kereskedelmi 
üzemben nyilt piacz számára óhajtanak ter-
melni ; b) a melyek saját czéljaikra és nye-
reségi szándék nélkül óhajtanak szőlőt ter-
melni. 

A nyilt piacz számára való termelésnél 
az anyatelepek nagyságát az előzőleg meg-
határozott 12 kat. hold helyett 5 kat. holdra 
szállítja le a hirdetés. Ezen létesítendő tele-
pek az üzlethez szükséges vesszőmennyisé-
get 25% árleengedóssel állami telepekről 
szerezhetik be. E telepek 1900-ig hazai ter-
melőktől beszerzett amerikai alanyfajtáju 
szőlők felhasználásával állithatják elő a 
szőlőojtványokat; mig az 1900-ig évtől kez-
dődőleg a termelőknek nem szabad szőlő-
ojtványokat más mint saját anyatelepükön 

1 termelt amerikai alanyvesszőkkel készíteni. 

Kivéve azt az egy esetet, ha telepüket jég-
verés éri. 

Az ily állami felügyelet alatt álló ma-
gántelepek állami segélyben részesülnek ós 
pedig legkésőbb a beültetés évének szeptem-
ber hónapja 15-ig egyszer s mindenkorra 
minden kat. hold után 100 frt készpénz-
segélyben. 

Ezenkívül a tökéleteseknek " talált és 
eladó ojtványok 1000-réért. 

1897/98 őszi-tavaszi időszakban 7 frtot 
1898/99 „ „ 6 „ 
1899/900 ' „ „ 5 „ 
1900/01 „ „ 4 
1,900/02 „ „ . 4 „ 

Az ojtványoknak utóbb emiitett módon 
való díjazásának a magunk részéről nem 
nagy fontosságot tulajdonítunk, mert akkor, 
a midőn az ojtványok ezre 100—120 frt, a 
fennebb felsorolt segélyezés alig esik a mér-
legbe. Sokkal szivesebben látnók, hogy ha 
azon összeg, a melyet á miniszter ezen dí-
jazásra szánt, inkább ojtványok vásárlására 
és azoknak ingyen kiosztására fordíttatnék. 

Különösen kiemeljük, hogy az ilyen 
állami segély mellett való szőlőtelepek lé-
tesítése ügyében beadandó ajánlatok folyó 
évi október hó 31-ig egyenest a földmivelésügyi 
miniszterhez terjesztendök be. 

A nem nyerészkedésre alakult, mint 
községi, városi, egyesületi, vagy szövetkezeti 
szőlővessző- és ojtványtermelő-telepeket a 
miniszter üzemük terjedelme s működésűk 
arányában 5 éven át évről-évre készpénzben 
kiszolgáltatandó segélylyel óhajtja támo-
gatni ; sőt az állami telepek felállítása után haj-
landó amerikai szőlő vesszőket ojtványok készí-
tésére az ilynemű telepeknek ingyen ki-
szolgáltatni. Ez a legjelentőségteljesebb ked-
vezménye a végrehajtási utasításnak, amely 
remélhetőleg a társadalom tömörülését és 
öntevékenységét nagyban hivatott felkelteni. 

A végrehajtási rendelet 2-ik melléklete 
az állami szőlöszeti és borászati szakközegek 
számára kiadott utasítást tartalmazza. 

Ezen utasításból kiemeljük, hogy a 
termelendő borfajtákat borvidékenként és 
nem mint előbb megyénként csoportosítja 
és valamivel több fajtát ölel fel, mint az 
ankét elé benyújtott tervezet. Az egész 
szőlőfelujitási akezió ellenőrzésének kérdését, 
hogy helyesen-e azt a gyakorlat fogja iga-
zolni — ugy oldja meg az utasítás, hogy 
minden szőlőhegyen a hegyőr ellenőrzése 
alatt egy könyv kezelendő, amelybe a bank 
megbízottjai vagy alkalmazottjai a kölcsön-
ben részesülő szőlőbirtokosoknak adott 
minden utasítást egészen röviden szövegezve 
bejegyezni tartoznak. Ezt a könyvet az állami 
közegekminden megjelenésük alkalmával meg-
tekinteni és ha az abban foglaltakra észre-
vételük nincs, azt láttamozni, ha pedig van, 
azt a következő jegyzettel ellátni tar-
toznak : " Láttam és észrevéteteleimet az 
illetékes helyen megteszem". 

A 3-ik melléklet a művelési terv min-
tája. Ebből kiemeljük, hogy az ojtványké-
szités módjai nincsenek oly erősen korlá-
tozva, mint az ankét elé terjesztett mivelési 
tervezetben, a mennyiben ugy a fás, mint a 
zöldojtványokra nézve javasolt módozatok 
elé a rendszerint szó igtattatott be. 

Egész uj részlete a végrehajtási utasí-
tásnak a 4-ik melléklet, a mely az ankét 
azon óhajának felel meg, a mely a szőlő-
vessző- és szőlőojtvány-üzleti szokvány sza-
bályzat kidolgozására vonatkozott. A 4-ik 
melléklet a szőlővessző- és szölőojtvány-üzleti 
szokások czime alatt 17 szakaszban felsorolja 
mindazon kellékeket, a melyekkel egy jó 
szőlővesszőnek és tökéletes fás és zöld ojt-
ványn&k bírnia kell, mindazon módozatokat, 
a melyek mellett a szállításnak történnie 
kell. Egyszóval a szőlővessző- és ojtvány-
üzletnek az egész országra nézve egyöntetű 
és szolid alapjait veti meg. Most már a sző-
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lőtermelő gazdaközönségen múlik, hogy e 
szokványszabályzatot általánosítsa és a gya-
korlatba átültesse. 

Miután a miniszter rendelkezése már 
életbelépett, s a szőlővessző-és szőlőojtvány-
üzleti szokások már a jelén őszi idényben 
is gyakorlatba vehetők azért a közönség 
tájékoztatása szempontjából e szokványokat 
egész terjedelmében közölni fogjuk. 

Ezekben számoltunk be a szőlő felújítá-
sáról szóló törvény végrehajtására nézve 
történt intézkedésekről, a melyek hogy szőlő-
termelésünknek javára válnak hiszszük és 
kívánjuk. E. Gy. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Kerpely Kálmán. 

Figyelemre méltó burgonya el-
tartási mód. 

Ö Mindennapos és igen általános a panasz, 
hogy a télire eltett burgonya megfagy, meg-
penészedik, megrothad, kicsírázik s ismere-
tes, hogy e kalamitásnak oka közönségesen 
nem más, mint a czélszerütlen, nem alkal-
mas lokalitás s illetőleg a mód, melyen a 
konzerválás történik. 

Kisebb mennyiségekkel tudvalevőleg 
nem nehéz boldogulni, de nagyobb quantu-

, mokkái elbánni nem könnyű, azért érdemes-
nek tartjuk LocJce gazdasági intézőnek a 
W. L. Z.-ben e tárgyra vonatkozó tapasztala-
tait közölni. 

A burgonyának veremben való eltartása 
körül a következő tapasztalatokat szereztem. 
Az a burgonya, mely vermekben légmente-
sen tartatott, tavaszkor penészes, erősen ki-
csirázott s meglehetős mértékben rotthadt 
volt. E bajnak csak. némileg lehet útját 
vágni avval, hogy az ember a gumókat 
egy pár napig kinn a földön, a burgonya-
levelekkel betakarta, szikkadni hagyja, 
így némi nedvességet veszítvén, a vermek-
ben jobban áttelel. 

A jobb konzerválhatást czélozva, néme-
lyek a burgonyával megtöltött vermeket 
mindaddig fedetlenül hagyják, míg fagyok 
jönnek s csak ezek beköszöntése után fedik 
be • teljesen a vermeket. Ez a dolog azonban 
esős idő járáskor nehezen vihető keresz-
tül, mert alig kikerültető, hogy a vermekbe 
víz ne kerüljön s a burgonya romlásnak ne 
induljon. Ami az általánosan alkalmazásba 
vett közönséges szelőzhető lyukakat illeti, 
azoknak határozott ellensége vagyok, mert 
körülötte a párák lecsapódván, a verembe 
folynak s a burgonya romlását idézik elő, 
különösen ha e szellőztetők közel vannak 
egymáshoz elhelyezve. De nem előnyösek 
akkor sem, ha távol állanak egymástól, 
mert ekkor .meg igen lassan távolodván el 
a meleg a veremből, a burgonya benne ki-
csírázik, s rothadásnak indul, már pedig a 
krumplit felhasználandó a solanint tartal-
mazó csiráit le kell tördelnünk, ez pedig 
meglehetősen sokba kerülő dolog. 

A burgonya eltartás dolgában az a fő, 
hogy a gumók befogadására szolgáló tér 
hűvös legyen, hogy igy a rothadás és ki-
csírázás be ne következhessek. E feladat-
nak teljesen megfelel a gyakorlatban fénye-
sen bevált azon eltartási mód, melyet íme 
itt ecsetelek. 

A prizmatikus vermet körülbelül 125 
—150 méter szélesre és körülbelül 30 cm. 
mélyre készítjük s á verem egész hosszá-
ban, oldalfalaitól. 30—30 cm.-nyire 15 cm. 
széles és 20 cm. mély két árkot ásunk fe-
nekén. Ez árkot 2—2 méter távolságban fa-
darabokkal áthidaljuk, e hidalásokra hosz-
szában 2, vékony léczet fektetünk ugy, hogy 
köztük nyílás maradjon s aztán ezen egész 

árokhidalást rőzsével beborítjuk avagy át-
lyukgatott deszkával befedjük. Ez árkolás-
nak és hidalásnak czélja az, hogy alulról a 
hideg levegő a burgonyához juthasson, a 
meleg levegő pedig a tüstént említendő 
szellőztető csatornákon eltávolodhasson. Ké-
szíteni kell hát még a verembe az árkok 
végein, a fenékcsatornákkal közlekedő deszka-
kéményeket, melyek a verem tetején felül 
kell, hogy érjenek, azonkívül csinálni kell 
hasonló deszkakéményeket a verem egész 
hosszában, egymással szembe és egymástól 
2—3 méternyi távolságban, aképpen, hogy 
ezen kémények a burgonya között felmele-
gedett levegőt elvezethessék. Mind e kémé-
nyek felső nyílását egy-egy szeg körül forgó 
deszkafedéllel lehessen elzárni. 

A verembe rakott burgonyát egymás-
mellé rakott szalmakévékkel kell aztán be-
fedni s ha esőzés vagy fagy még nincs, 
csak vékony földréteggel kell beborítani. Ha 
aztán az esőzés és fagy beáll, 60 cm. vastag 
földréteggel borítandó be a burgonya s ek-
kor a verem kéményeinek fedeleit ki kell 
nyitni s azon lenni, hogy azokban 5—6 C. 
foknál kisebb vagy nagyobb meleg ne mu-
tatkozzék. Ha ily fokra szállott alá a hő-
mérsék, ugy a fedelek bezárandók, friss 
trágyával beboritandók s csak akkor kell 
megint megnyitni azokat, ha a hőmérsék-
letnek emelkedése tapasztalható s ekkor is 
csak nappal, éjjel tehát és esőzés meg ha-
vazáskor a szellőztetők mindig zárva tar-
tandók. 

Az igy kezelt burgonya épp oly jól 
eláll a veremben, mint a legjobb pinczében, 
feltevén még, hogy a vermet ugy árkoljuk 
körül, hogy az eső és hólé a verembe- utat 
nem lelhet"., 

Locke gazdasági intézőnek e leírásához 
csak annyi hozzáadni valónk van, hogy itt 
az ideje, tegyünk próbát az ő vermelési 
módjával mi is. —i. 

Fenti czikkel kapcsolatban nem tart-
juk érdektelennek, a D. L. P.-ben megjelent és 
a beteg burgonya besavanyitását ismertető köz-
leményt gazdáinkkal közölni. Erre vonatkozó-
lag Ernst Ring-Düppel a következőket írja: 

Több oldalról érkezett megkeresésre ki-
jelentem, hogy gazdaságomban az őszszel 
kiszedett beteg vagy fagyott, rothadásos bur-
gonyát, már 13 év óta, a legjobb eredmény-
nyel, a következő eljárással szoktam nyersen 
bevermelni: 

Megjegyzem, hogy a gőzölt (megfőtt) 
burgonya bevermelése szintén feltétlenül si-
keres, hanem a gőzölés hosszadalmas eljárás 
s az összetorlódó őszi munkáknál gyakran 
keresztül sem vihető. A czementezett ver-
mekben, vagy egyszerűen földbe ásott göd-
rökben' nyersen besavanyított burgonya egy 
évnél tovább is eláll s egészséges, a marha 
által szívesen elfogyasztott takarmányt képez. 

A burgonya egy burgonyamosó-gépben 
tisztára megmosatik. A mosó-gép vagy a 
kut mellett áll, vagy pedig lajtokban hord-
juk a tisztításhoz szükséges vizet. Fődolog, 
hogy a vizet gyakran felujitsuk. Piszok, 
homok, rothadásos részek a mosó által eltá-
volíttatnak, ugy hogy a verembe kerülő bur-
gonya tiszta, fehér tömeget képez. A bever-
melt burgonya rétegenként ásókkal ledön-
göltetik s egyúttal feldaraboltatik. Minden 
egyes, körülbelül egy láb vastagságú rétegre 
egy kevés marhasót hintünk. Uj réteg fel-
töltése előtt, a legfelül fekvő burgonyát leg-
alább négy részre kell feldarabolni, ámbár 
a félig zúzott burgonya is kitűnően eláll. A 
verem megtöltése után a ledöngölt burgo-
nyát először egy arasz magasságnyi polyva-
réteggel, majd pedig egy méter vastag föld-
takaróval látjuk el. 4 férfi és 12 női munkás 
naponként kényelmesen 300 mázsa burgo-
nyát képes bevermelni. y—n. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Lehet-e haszonnal hizlalni a je-
lenlegi árviszonyok mellett? 

A Az utóbbi években, különösen pedig 
a mint a mult télen, a szarvasmarhahizla-
lás — tekintve annak üzleti oldalát — hatá-
rozottan oly balul ütött ki, miszerint a hiz-
lalással foglalkozó gazdák egy jelentékeny 
része, a hizlalással egyáltalán mint rizikó-
val járó, de magát ki nem fizető vállalattal 
felhagyni akar. Tekintettel pedig arra a körül-
ményre, hogy a viszonyok ez idén sem sok-
kalta kedvezőbbek, csakugyan nagyon meg 
kell fontolnunk a dolgot, mielőtt a hízókat be-
vásárolnák s ugyancsak apróra számot kell 
vetnünk az esélyekkel s üzemi kiadásokkal, 
ha nem akarunk egy sok gondot, fáradságot 
okozó üzletet lebonyolítani, a melyet ott vég-
zünk, a hol megkezdtünk, avagy a melyre 
éppen rá is fizettünk. 

Időszerűnek tartom tehát most a hizla-
lási időszak beállta előtt, e kérdéssel foglal-
kozni s egy a hizlalás eredményét feltüntető 
teljes számítást keresztülvinni, a melynek 
adatai azután könnyen módosíthatók a helyi 
viszonyokhoz mérten. 

Első rendű hizott áru ma 27—32 frt 
között ingadozik, Il-od rendű pedig 25—26 
frt között inétérmázsánként; tegyük fel te-
hát, hogy ez árak a tél ós tavasz folyamán 
sem változnak jelentékenyebben s hogy en-
nek következtében hízóinkat, csak olyan 
áron mint tavaly, 25—27 frton értékesít-
hetjük. 

A hizóba való sovány ökröt ma 18—24 
frton lehet értékesíteni; vegyük fel tehát, 
hogy hizlaldánk részére eladunk vagy ve-
szünk ökröket 20frttal q-ánkint, a melyeket 
aztán teljes kihizásukig, hat hónapig hizla-
lunk, a mikor is mint I-ső rendű árut fog-
juk értékesíthetni. Szükséges tudnunk tehát, 
hogy ökreink a hat hónap alatt mit fogyasz-
tanak, mennyibe kerül takarmányozásuk és 
gondozásuk, mert csak igy számithatjuk ki 
a hizlalás pénzbeli eredményét. E végből 
oszszuk fel a hizlalás tartamát három egyenlő 
részre s számitásunk alapjául vegyünk 20 
db ökröt a 500 kg., vagyis 10,000 kg. élő-
súlyt a beállításkor. 

Takarmányszükséglet, 1000kg. élősúlyra, 
naponta 

i. l . 
Alaptakarmány 27'— kg. 
Zabosbükköny 

10 kg. 7-61 kg. 
Tengeridara 

in kg. 8-41 „ 
Répa 20 kg. 2'24 , 
Árpaszalma 7 kg. 5'60 , 
Repczepogácsa 

2i/2 kg. 2 03 „ 

Fehérje Zair 1 

2-5 15-— 0-50 

0-72 359 0-11 15.— kr 

0-84 6-06 0-48 30-— „ 
0-20 2-— 0-02 10"— „ 
0-08 2-83 0-04 V— , 

0-62 0-58 0 18 11-25 „ 
25-99 kg. 2-46 15'06 

Vagy 2., 
Zabosbükköny-

széna 10 kg. 7-61 kg. 
Répa 20 kg. 2-24 , 
Szalma 14 kg. 11-42 „ 
Tengeri 4 kg. 3"36 » 
Repczepogácsa 

0-72 3-59 0-11 15-—, „ 
0-20 2 - - 00 á 1 0 - - „ 
0:18 5-74 007 14— , 
033 2-42 0-19 12'— „ 

1-01 0;95 0-30 18-— 
27*89 kg. 2-44 14'70 0"B9 69'— kr 

II. időszak ; 1. 
Alaptakarmány 2 
Zabosbükköny-

seéna 10 kg. 7'61 kg. 
Répa 20 kg. 2-24 „ 
Tengeridára 10 kg. 8'41 „ 
Szalma 5 kg. 4'08 „ . 
Repczepogácsa 

5 kg. 4-08 

- kg. 3'— 14-80 0-70 

0-72 3-59 0-11 1 5 - -
0-20 2-— 0 02 10-— 
0-84 6-06 . 0'48 ' 30'.— 
0-06 2-03 0-02 5-— 

1-26 1-1.9 0-35 22-5 
26-42 kg. 3-08 14-87 0'98 82-5 kr 
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Vagy: 2. 
Zabosbükköny-

széaa 10 kg. V-61 kg. 0-72 3-59 011 15— „ 
Répa 20 kg. 2-24 „ 0-20 2-— 0-02 ío-— „ 
Szalma 10 kg. 8-16 „ 012 4-06 0-04 10— ,, 
Tengeridara 4 kg. 3-66 , 0-33 2-42 0-19 12-— „ 
Repczepogácsa 

6 kg. 1-51 1-42 0-46- 27-— ,, 
26-26 kg. 2-88 13-49 0-82 74"— kr 

III. időszak: 
Alaptakarmány 2 5 - - kg. 2-7 14-8 0-60 
Zabosbükköny 

10 kg. i 7-61 kg. 0-72 3-E9 011 15-— ki-
Répa 20 kg. 2-24 „ 0-20 2'— 0'02 10'— „ 
Tengeridara 10kg. 8'41 „ 0*84 606 0'48 30— » 
Szalma 5 kg. 4'08 , 0'06 2'03 0-02 6 — „ 
Repczepogácsa 

SV2 kg. 2-84 „ 0-87 0-82 Q-26 15'7 , 
25-18 kg. 2-67 14-50 0-89 70-7 kr. 

Ezen példákból mindenekelőtt az tűnik 
ki, hogy a kukoriczának 3 frtos ára mellett 
is olcsóbban takarmányozunk, ha kevesebb 
tengerit s több repczepogácsát etetünk fel; 
igaz ugyan, hogy a repczepogácsát csak4frt 
50 krral szerepeltetem, mint a hogy a la-
pokban legutóbb jegyezve volt; valószínű, 
hogy a tél folyamán drágábban lesz besze-
rezhető, de viszont nagyon is feltehető, hogy 
a tengeri is jóval 3 frton felül lesz értéke-
síthető s igy a mutatkozó differenczia, ami 
egy pár ökör napi takarmányánál 4—8 krt 
tesz ki, csak fenn fog állani. 

A 2-ős számmal jelzett, olcsóbb takar-
mánykeverékeket véve alapul az első 2 hó-
napban kerül a 10,000 klgrm élősulyu ökrök 
takarmánya 414 frtba; sulyszaporodás na-
ponta legalább 1 klgrm darabonkint vagyis 
2 kg 1000 kiló élősúlyra; az eredetileg 
10,000 kgmot nyomó ökrök sulyszaporulata 
tehát két hónap alatt 1200 kg lóvén, a Il-ik 
időszakot 11,200 kg élősulylyal kezdik meg. 

A Il-ik időszakban 1000 kg. élősúlynak 
napi takarmányozása kerül 74 krba s ez ki-
tesz két hónap alatt a 11,200 kg. élősúlyra 
496 frt 80 krt. Ezen időszakban 1000 kg. 
élősúly napi szaporulata 2'2 kgmra tehető. 
Összes szaporulat 1346 kg., vagyis a III. 
időszak 12,546 kgmmal kezdhető meg. 

A III. időszakban 1000 kg. élősúly 
napi takarmányozása kerül 70 7 krajczárba, 
s ez kitesz két hónap alatt a 12,546 kg. 
élősúlyra 531 frt 90 krt. Sulyszaporulatra 
ismét 2 kg.-ot véve fel 1000 kg. élősúlyra, 
1500 kg. lesz a sulyszaporulat az utolsó 2 
hónapban, vagyis a hizlalás befejezésekor 
az élősúly 14U46 kg; ebből az eladáskor le-
vonatik fejre á 50 kg., 1000 kg., marad el-
adásra 13000 kg. á 26 kr = 3380 frt. 

Kiadás: 
Hizók ára 10,000 kg. a 2=^2000'— frt 
Takarmány I. időszak 414— „ 

II. „ 496'80 , 
III. „ 531-90 „ 

Összesen: 3442"70 frt 
Veszteség: 62"70 frt 

Kitűnik tehát az előadottakból, mi-
szerint daczára annak, hogy csupán a ta-
karmányt számítottam fel s figyelmen kívül 
hagytam az épület amortizácziót, cselédség 
bérét, rizikót, daczára annak, hogy a takar-
mányféléket oly olcsón számítottam, a mily 
olcsón azokat beszerezni alig lehetséges, 
mégis már 20 drb hizlalásánál 62 frt, tehát 
darabonhint 3 frt veszteség mutatkozik. 

Mondhatja ugyan valaki ellenvetésként, 
hogy hát a trágya mit sem ér? dehogy is 
nem, ér bizony az annak, a kinek szük-
sége van rá, de az is megfizeti azt az 
alomszalmával, a mit szintén nem számitot-
tam fel. Mondhatná azt is, hogy a sulyszapo-
rulat kevés a mit felvettem. Olvastam én már 
sokszor, hallottam is beszélni 2—2-5 kgr. 
darabonkinti sulyszaporulatról, de még nem 
láttam hizlaldát, a hol 30—40 drb hízónak 
átlagos sulyszaporulata — rendes takar-
mányozás mellett, — a napi 1'2 kgrmöt, 

meghaladta volna. S ha lenne is ilyen hiz-
lalda, nem szolgálhatna zsinórmértékül, 
mert ott bizonyára olyan gonddal jártak el 
az állatok etetése és takarmányozása körül, 
a mely eljárást általánosságban feltételezni 
nem lehet. 

Felhozható volna ellenvetésként az is, 
hogy a hizott áru nagyon is olcsón van 26 
krral felvéve; megengedem, hogy azok, a 
kik a budapesti vagy bécsi piaczhoz igen 
közel vannak, jobban is értékesíthetik hízói-
kat. A kik azonban távol vannak a jelzett 
piaczoktól — mint a gazdaközönségnek nagy 
zöme — még akkor sein fogják hízóikat 26 
krnál jobban értékesíthetni, ha Budapesten 
vagy Bécsben 30 kron adják is el, mert tud-
valevőleg a hosszú ideig tartó szállítás alatt 
igen jelentékeny a sulyveszteség. 

Mind e körülmény nem azt bizonyítja, 
hogy immár egyáltalában ne hizlaljunk, csak 
figyelmeztetőül szolgál arra nézve, hogy a 
dolgot nagyon is fontoljuk meg mielőtt hozzá-
kezdenénk. A hol a nyers termékeket jobban 
értékesíteni nem lehet, ott meg kell eléged-
nünk azon értékesítési móddal is, melyet 
hizlalás utján elérünk. Ott azonban, a hol a 
sovány marha 20 kron felül értékesíthető, a hol a 
nyerstermények, talán a piacz közelsége miatt 
jobban értékesíthetők, mint a hogy a fentebbi 
számításokban jelezve van, ott nagyobb hasznot 
látunk ha nem fogunk a hizlaláshoz, miáltal 
bizonyára hozzájárulunk a hizott áru értéké-
nek emelkedéséhez, s ez által némi előnyt 
nyujtunk azon gazdatársainknak, kik nagyobb 
piaczoktól távol lévén kénytelenek hizlalás-
sal foglalkozni. Kovácsy Béla. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
RovatvezetS: Dr. Hntyra Ferencz. 

Ftistklistély a lovak kólikája 
ellen. 

Mostanában nap-nap mellett hirdetnek 
uj és biztos szereket egyes betegségek ellen, 
így Dittmann A. gyáros is a mult év máso-
dik felében nagy zajt ütött és a főváros ló-
tartó közönségénél nagy érdklődést is kel-
tett találmányával, a füstklistélylyel, a me-
lyet a lovak kólikája és a szarvasmarhák 
dobkórja ellen ajánlott. 

A készülék áll egy alapdeszkából, 
melyre felül a főrészek: egy pipa és egy 
légszivattyú vannak ráerősítve. A légszi-
vattyúval a levegőt, két egymásba nyiló 
gummicsövön át a pipába szorítjuk, a hon-
nan az a füstöt magával ragadja s a pipa 
alsó részéhez erősített gummicsövön át el-
távozik. Az emiitett főrészeken kívül a deszka 
alsó részén egy dohánylétartó is van és. egy 
fafogantyu, a melynek segítségével a készü-
léket karján tarthatja a kezelő. Alkalma-
zása abban áll, hogy a dohánynyal megtö-
mött pipába égőtaplót helyezünk s a fede-
lének rácsavarása után a • levegőt a füsttel 
együtt a pipán keresztül szorítjuk s midőn 
a pipából kivezető gummicsövön füst jön ki, 
a csövet lehetőleg mélyen az állat végbelébe 
toljuk. A hatása abban nyilvánulna, hogy 
az alkalmazás után bejutó füst izgatása foly-
tán bélmozgás s igy bélsár és gáz ürítése 
állana be. 

A gyáros megkeresése folytán az állat-
orvosi akadémia belgyógyászati osztályán is 
végeztünk az eszközzel kísérleteket ugy 
egészséges, mint kólikás lovakon összesen 
12 esetben. Egy pár esetben az alkalmazás 
után Vs—8/i órán belül egy legfeljebb két-
szeri bélsárürülés következett be a nélkül, 
hogy a kólika tünetei súlyos voltukból ész-
revehetőleg engedtek volna, ugy hogy min-
den esetben más hatásosabb kezelési módo-
kat kellett igénybe vennünk. 

A végbélbe szorított füst kizárólag csak 
helybeli hatást fejt ki nikotintartalmánál 
fogva s minthogy az élőbb fekvő bélrészle-
tekbe főképen a kólika eseteiben fennálló 
erőlködések miatt nem juthat, csak a vég-
bél nyálkahártyáján fejti ki izgató hatását, 
eredményezve a végbél összehúzódását s kö-
vetkezménykép tartalmának kiürülését, amit 
azonban sokkal egyszerűbben, nem ily kö-
rülményes eljárással, pl. hidegvíz beöntése, 
glyczerincsőre vagy kézzel való eltávolítás 
utján is elérhetünk. Az ilyen eljárásokkal 
azonban a kólikát csak akkor gyógyíthatjuk, 
ha annak a végbélben fenforgó bélsárpangás 
az okozója, a mi pedig igen ritkán van igy, 
mivel a kólika gyűjtőnév alatt összefoglalt 
megbetegedések oka az esetek szerint na-
gyon különböző, a tényleg fenforgó okot 
pedig a laikus felismerni csak ritkán képes, 
a készüléknek válogatás nélkül minden eset-
ben való használatából legtöbbször csak kár 
fog háramolni a beteg állat tulajdonosára. 

A készülék a tulajdonosok birtokába 
lévén, azt rendszerint a kocsisok alkalmaz-
zák, kik a végbélcsövet többnyire nem kéz-
zel, hanem farud segélyével tolják a vég-
bélbe, mi által mint volt rá eset, a végbél 
falát átszakították, a minek halálos kimene-
telű hashártyagyuladás volt a következménye, 
ezen kívül a készülék alkalmazása nehéz, 
sőt egyes esetekben kivihetetlen, mivel az 
állatok többnyire nagyfokú nyugtalanságot 
mutatnak, e mellett a készülék*vigyázatlan-
ság esetén tűzveszélyes is lehet. 

Azon feltűnő jó eredmények, melyeket 
egyesek a készülék alkalmazásával elértek, 
betudhatok a kólika nagyon enyhe eseteinek, 
a melyek azonban minden beavatkozás nél-
kül is gyógyulni szoktak. A súlyosabb esetek-
ben midőn az ok a belek előbbre eső részeilen 
van, a dohányfústklistély teljesen hatástalan; 
alkalmazása csak elodázza a megfelelő 
racionális kezelés igénybevételét s mert ennél 
a betegségnél a kezelés eredménye annak 
mielőbbi igénybevételétől függ, az előzetes 
sikertelen próbálgatás miatt a késedelmesen 
történő helyes beavatkozás is eredménytelen 
maradhat. Tokányi L. 

A veszettség elterjedéséről ha-
zánkban. 

X A földmivelésügyi minisztérium által 
julius hó 1-én kiadott állategészségügyi ki-
mutatás szerint a veszettség hazánkban 179 
községben 183 udvarban fordult elő. Eme 
megdöbbentően magas szám gondolkodásba 
ejti az embert és önkénytelenül fürkészi 
ama okokat, melyeknek ezen, ugy az álla-
tokra, de különösen az emberekre veszélyes 
betegség oly széleskörű elterjedését köszöni. 
Mily lelki kínokat és félelmetes napokat áll 
ki azon ember, kit veszett kutya harapott 
meg! Még hagyján, ha csak állatok fertőz-
tetnek, mert többé-kevésbbé kisebb-nagyobb 
anyagi kárral tulteszszük magunkat a dolgon, 
de a legbecsesebb anyag az ember, mi ma-
gunk, valamint övéink élete forog koczkán, 
ha veszett kutya kóborol s mit sem sejtő, 
járó-kelő embereket, avagy játszadozó gyer-
mekeket mar össze. 

Majdnem naponkint lehet az újságok-
ban olvasni, hogy majd itt, majd amott ve-
szett eb kóborolt s ennyi és ennyi embert 
harapott meg, de a székesfővárosban is, 
hol pedig az ellenőrzésnek a legszigorubb-
nak kellene lennie, minduntalan veszett eb 
által megmart egyénekről számolnak be a 
tudósítások. Az tény, hogy nem minden 
ember kapja meg okvetlen ezen irtóztató be-
tegséget, kit veszett kutya harapott meg, 
mert tudvalevő, hogy a ragályanyag a nyál-
hoz van kötve s a ruhán át történt harapás 
által gyakran a kelme veszi magába a nyált, 
s csak az éles, de már a nyáltól tisztított 
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fogak hatolhatnak a húsba; az állatoknál 
hasonlóan a szőrök fogják fel sokszor a ra-
gályanyagot rejtő nyálat. 

Pasteurnak az érdeme, hogy a szenvedő 
emberiség számára orvosságot talált ezen 
betegség ellen az ojtásokban. Azonban fáj-
daloüf, a mai napig az ojtások abszolút ér-
tékkel !még nem birnak, mert némelykor az 
ojtott egyének is megkapták később a beteg-
séget. Ezen mindenesetre jótékony, a kedélyt 
megnyugtató, a félelmet elűző, a jövő iránt 
a kétségbeesett töprengést eloszlató intéz-
ménynek megvan a jó erkölcsi oldala, de a 
betegség föllépését és elterjedését megaka-
dályozni nem képes, arra csakis az állat-
egészségrendőri intézkedések és az ebtartás-
ról szóló szabályrendeletek szigorú végre-
hajtása, valamint a gyepmesteri intézmény-
nek az 1888. évi VII. t.-cz. szellemének 
megfelelő behozatala és fölállitása volna 
hivatva. 

Az állategészségrendőri intézkedések 
abban nyilvánuljanak, hogy a veszett eb 
által megmart állatok állami kártalanítás 
mellett kiirtassanak, természetesen a macskák 
és kutyák a kártalanítás alól kivonatván. 
Ha valamely községben veszett eb kóborol, 
akkor az összes kutyák 40 napig megkötve 
tartandók, illetőleg biztos szájkosárral el-
látva pórázon vezetendők, a szájkosár nélkül 
kóborló kutyák azonnal kiirtatván. 

De éppen itt akad meg a végrehajtás 
keresztülvitele, mert ki irtsa ki ezen kutyá-
kat? A vidéken ezen múlik, hogy veszett 
ebek napokon keresztül kóborolnak és em-
bereket, állatokat a megmarás veszélyével 
fenyegetnek. 

A kóborló kutyák kiirtása a gyepmes-
ternek volna teendője és ezen intézményt 
ugy kellene felállítani, hogy minden kör-
állatorvosi székhelyen a kör községei által 
fizetett gyepmester alkalmaztassák, ki az 
állatorvos közvetlen felügyelete alatt álljon 
és utasítása szerint járjon el. Az 1888. évi 
XII. t.-cz. 19. §-a igéri, hogy a földmivelés-
ügyi miniszter a belügyminiszterrel egyet-
értőleg rendeletileg fog intézkedni a gyep-
mesteri intézményt illetőleg; a törvény meg-
alkotása óta már 8 év mult el, de ez a ren-
delet még mindig késik. Pedig a gyepmes-
teri intézményben j egyik főeszközét látjuk 
a veszettség oly nagymérvű elterjedésének 
megakadályozására. Egyéneket a gyepmes-
terségre okvetlen fogunk találni, mert elte-
kintve a kör községei által adott fix-fizetés-
től, még mellékjövedelemre is számithat-
nak, de másrészről a körállatorvosnak se-
gítsége lesz, mert a bonczolásokat, midőn 
némelykor lehetetlen reá egyént kapni, szin-
tén el fogja végezni. 

A harmadik faktor a veszettség elter-
jedésének megakadályozásában az ebtartásról 
szóló szabályrendelet szigorú végrehajtása 
volna. De azt látjuk, hogy a szabályrendelet 
megalkotásakor az ebeket összeírták s azóta 
nem, tehát a megszaporodott ebek után az 
adót nem hajtják be. De az adókulcs is ala-
csonyan van megszabva, a minimális összeg-
nek legalább 2 frtnak kellene lennie, mert 
a kutyák számának szaporodásával a veszett-
ség terjedése egyenes arányban áll. Ha töb-
bet kell fizetni a kutyáért, akkor a szegény 
ember meggondolja magát, hogy ebet tart-
son-e, a község belterületén pedig mint ház-
őrző elvesztette létjogosultságát, mert arra 
valók az éjjeli őrök, a pusztákon és tanyá-
kon azonban engedélyezésnek van helye. 

Ha tehát az állategészségrendőri intéz-
kedéseket szigorúan végrehajtjuk, ha a gyep-
mesteri intézményt behozzuk, ha az ebek 
számát az adóalap felemelésével megapaszt-
juk, akkor a veszettség fellépése rohamosan 
fog leapadni, mint azt a müveit nyugati ál-
lamok példája mutatja. Wahl Tgnácz. 

GAZDASÁGI VEGYTAN. 
Rovatvezető: Dr. Liebermann Leo. 

A párisi nemzetközi vegyészeti 
kongresszusról, 

in . 
A thomassalak kérdésről és néhány más mii-

trágyaféléröl. 
A „Köztelek" olvasói előtt nem isme-

retlen azon fordulat, mely már több év előtt 
Wagner P. közleményei folytán a thomas-
salak megítélésében és a német thomassalak-
vásárban beállott. Ezen sorok irója is kifej-
tette nézeteit ezen kérdésről a „Köztelek" 
hasábjain és akkor különösen két dologra 
figyelmeztette az olvasóit: először arra, hogy 
nincs még elegendő tapasztalatunk annak 
végleges megbirálására, vájjon a Wagner 
által ajánlott módszer (a thomassalak kivo-
nása egy bizonyos töménységű czitromsavas 
ammoniakoldattal) ád-e eléggé megbízható 
adatokat, hogy arra alapítva, az eddig divó 
adás-vevési módot teljesen . felforgassuk és 
a thomassalakot csakis citrát oldható phoszphor-
sav százalékai szerint adjuk vagy vegyük, s 
másodszor hangsúlyoztam azt is, hogy a 
gazda azzal, hogy a thomássalakot citrát-
oldhatóság szerint veszi, nem nyer semmit 
azért, mert az olyan magas százalékú salak 
ára alig kisebb, mint az ugyanolyan száza-
lékú szuperfoszfáté, a melyet, mert vízben 
oldható phoszphorsavat tartalmaz, még min-
dig hatásosabbnak tartanék. 

A párisi kongresszuson Clus Halliból, 
Márcker megbízásából, egy resolutió elfoga-
dását indítványozta, mely szerint a Wagner-
féle módszer és a thomassalak-forgalom azon 
módja, hogy az citrátoldható foszforsav 
százalékai szerint adassék és vétessék, álta-
lánosan elfogadottnak nyilváníttatnék. Bossel-t 
(Bernből) kivéve, ezt az indítványt senki sem 
pártolta. A felszólalók, kivált a belgák, mind-
nyájan oda nyilatkoztak, hogy a szóban forgó 
módszerrel nem birtak egymás között össze-
vágó eredményekre jutni. Az elnök (Dehérain) 
ennélfogva határozatképen kimondotta, hogy 
a kongresszus mezőgazdasági szakosztálya a kér-
désben elegendő tapasztalatok hiányában, állást 
nem foglalhat. 

A kérdés tehát Európaszerte Német-
országot kivéve, hol nagyon siettek a citrát-
oldhatóságot adás-vevési alapul elfogadni, 
még mindig ugy áll, hogy a citrátoldható 
foszforsav meghatározása ugyan igen jó 
eszköz annak megítélésére, hogy többféle 
thomassalak-minta közül melyik a legjobb s 
hogy igen jó szolgálatot tesz akkor is, ha 
hamisitott thomassalakkal van dolgunk: de 
hogy a dolog még nem érett meg annyira, 
miszerint ajánlani lehetne, hogy a thomas-
salakot citratoldható foszforsav százalékait 
fizessük éppen ugy, mint p. o. a superfoszfátok 
vizben oldható foszforsavszázalékait. 

A kongresszus tárgyalásai alkalmával 
most újból tapasztaltam azt, a mi mindig 
különösen feltűnt ha franczia vagy belga 
agrikulturchemikusokkal beszélgettem, hogy 
ők oly kevés súlyt fektetnek a vizben old-
ható foszforsavra s hogy egyenértékűnek 
tartják a citrátoldható foszforsavval annyira, 
hogy a gembloux-i gazd. tanintézet nagy-
érdemű tanára Petermann nekem egy alka-
lommal egyenesen azt mondta, miszerint 
büszke reá, hogy a mezőgazdákat az olcsóbb 
citrátoldható foszforsavra figyelmeztette. 

Hogy mennyiben van igazuk azon kül-
földi vegyészeknek, azt most nem volnék 
képes hatázozottan megmondani, de a való-
színűség nem szól mellettük. 

Remélhetőleg ezt a kérdést is jobban 
megfogják világítani azon kísérletek, melyek 
most Németországban és Ausztriában a ma-

gas százalékú citrátoldható thomassalakfé 
lékkel folynak. 

Végre még felemlítem, de inkább kurió-
zumképpen, hogy a nyers és u. n. visszament 
foszfátoknak is akadt szószólója és pártolója, 
a ki — igaz, hogy általános protestálás köz-
ben — azt állította, hogy valamennyi foszfát 
egyenértéJcü, ha elegendő gipszet keverünk 
hozzájuk. 

Ilyen általánosságban ez bizonyára nem 
áll, de hogy a gypsz még a nyers foszfátok 
asszimilálhatóságán is lendíthet valamit, az 
nem éppen valószínűtlen. 

Dr. Liebermann Leó. 

IRODALOM. 

Állatorvosi Belgyógyászat. Irta dl'. 
Hutyra Ferencz, állatorvosi akadémiai ny. r. 
egyetemi m. tanár. II. kötet. Budapest. 1896. 
Ara 4 frt. 60 kr. 

Az állategészségügyi viszonyok fokoza-
tos fejlődésének egyik alapfeltételét az állat-
orvosi szakismeretek fejlesztése és széles 
körben való terjesztése, ha ugy tetszik nép-
szerűsítése képezi. Kétségtelen, hogy a szak-
emberek eredményes működését nagyban elő-
segíti az a körülmény, ha az állattenyész-
téssel és állattartással foglalkozó gazdaközön-
ség tudatával bír az állatorvosok által 
előirt óvintézkedések czélszerüségének s ez 
okból minden tekintetben igyekszik azoknak 
keresztülvitelét elősegíteni és ellenőrizni. 

E czélból indokoltnak tartanok, ha az 
állategészségtan tanítására a gazdasági taninté-
zetekben, sőt a földmivesiskolákban is nagyobb 
suly helyeztetnék, hogy ily módon már az 
iskola falain belül megtanulják a gazdasági 
pályára készülők ismerni az állategészségügy 
nemzetgazdasági fontosságát. De másrészről 
gondoskodni kell arról is, \hogy megfelelő 
tankönyvek és kézikönyvek segélyével kiegé-
szíthessék és fejleszthessék ismereteiket mind-
azok, a kikre foglalkozásuknál fogva az 
állategészség fontossággal bír. 

Egy sokszor és érzékenyen érzett hiányt 
pótol e tekintetben dr .Hutyra Ferencz tanár-
nak „Állatorvosi Belgyógyászat" czimü nagy 
müve, melynek I. a fertőző betegségeket 
tárgyaló kötetét megjelenésekor már ismer-
tettük.*) Most a II. rész fekszik előttünk, a 
mely 520 oldalra terjedő díszes kötetben az 
egyes szervek megbetegedéseit tárgyalja. 

Az első fejezet a vér betegségeivel fog-
lalkozik, behatóan ismertetve annak minden 
egyes alakját. Első sorban részletesen leirja 
az egyes betegségek előidéző okait és a ke-
letkező boncztani elváltozásokat, azután tü-
zetesen tárgyalja mindazon tüneteket, me-
lyek a betegség lefolyása közben észlelhetők. 
Gyakorlati útmutatásokat ad a kórismének 
megállapítására, figyelembe véve mindazon 
betegségeket, a melyek jelenségeik tekinte-
tében a tárgyalt kóralakhoz hasonlóak; tá-
jékoztat a kórjóslat megállapításira vonat-
kozólag és előírja a kezelés módjait. 

Tudományos szempontból kiválóan ér-
tékes e fejezetnek azon részlete, melyben a 
vér mikroszkópos vizsgálatából és az ember-
orvostanban szerzett tapasztalatokból merít-
hető útbaigazításokat tárgyalja, 

A második fejezet a lépnek gyak-
rabban előfordulő megbetegedéseit, a harma-
dik fejezet pedig az anyagforgalom megbetege-
déseit tárgyalja a fentebb említett irányelvek 
alapján és figyelembevételével mindazon 
jelenségeknek, melyek az egyes betegségek 
lefolyását illetőleg a különböző állatfajokon 
megfigyelhetők. 

A negyedik fejezet az idegrendszer be-
tegségeivel foglalkozik négy szakaszban oly 
módon, hogy az elsőben az agyvelőnek, a 

*) „Köztelek", 1894., 63. sz. 1143, 1, 
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másodikban a gerinczvelőnek, a harmadikban 
a peripherikus idegeknek megbetegedéseit, a 
negyedikben pedig az általános idegbetegsége-
ket foglalja együvé. Az idegrendszer megbete-
gedéseiről Hutyra sokkal teljesebb és vilá-
gosabb képet nyújt, mint a külföldi szerzők, 
mert éles kritikával féldolgozta az irodalom-
ban elszórtan található adatokat, valamint 
saját megfigyeléseit is. 

Az ötödik fejezetben az izületek és izmok 
betegségeivel foglalkozik, és itt tárgyalja az 
izmokban előforduló élősdieket, különösen 
pedig aborsókakórt és trichinakórt is, mint a 
melyek a közegészség, illetve a husvizsgálat 
szempontjából kiváló fontossággal birnak. 

Igen részletesen ismerteti a hatodik 
fejezetben a lélekzö szerveknek, vagyis az orrnak 
és melléküregeinek, a gégének, hörgőknek, 
és mellhártyának betegségeit, melyek mái-
gyakoriságuk, valamint gyakorlati fontos-
ságuknál fogva is kívánatossá tették a lehető 
legalaposabb tárgyalást. Behatóan foglalkozik 
a lélekző szervekben tartózkodó állati élős-
diekkel is, melyek az egyes állatfajok között 
tömeges, sokszor tényleg járványszerü meg-
betegedéseket idéznek elő. 

Az utolsó fejezetben a szivluroknak, 
szivnek és vérereknek betegségeit találjuk, 
melyeknek tárgyalása közben épen ugy, mint 
a többi betegségek leírásánál is mindenre 
kiterjedő alapossággal sorolja fel a szerző a 
kezelés régibb és ujabb módjait, különös 
figyelmet fordítva azon eljárások megismer-
tetésére, melyeket saját tapasztalatai alapján 
gyakorlatilag legczélszerübbnek tart. 

Az „Állatorvosi Bélgyógyászat" II. kötete 
tartalmának ezen rövid ismertetéséből is ki-
tűnik, hogy ugy tudományos, mint gyakor-
lati szempontból is kiválóan értékes mü, a 
mely világosan, nagy alapossággal és tárgy-
ismerettel, éles kritikával és a gyakorlati 
ezélnak szemelőtt tartásával tárgyalja mind 
azt, a mit felölel. 

Az „Állatorvosi Belgyógyászat" első sor-
ban az állatorvosok és állatorvostanhallga-
tók igényeinek és szükségleteinek szemelőtt 
tartásával foglalkozik a felsorolt betegségek-
kel, a midőn a tudomány mai állásának hí-
ven mégfelelő képet nyújt azokról. Az a 
könnyen érthető leírás azonban, melylyel a 
szerző az egyes kérdésekről tájékoztat, igen 
hasznavehetővé teszik e könyvet a gazda-
közönség részére is. Nem tartozunk azok 
közé, a kik szívesen látják, ha a közönség 
a szakemberek igénybevétele nélkül maga 
akar gyógyítani, miután azonban elvitatha-
tatlan, hogy az észszerű tartás, czélszerü 
táplálás, a betegek megfelelő ápolása és 
gondozása nagyban elősegítik az állatorvos 
feladatát, nagyon kívánatosnak tartjuk, hogy 
Hutyra tanár szóban levő müve, a mely az 
egyes betegségek leirása közben mindezen 
kérdésekre kiterjeszkedik, minél szélesebb 
olvasóközönséget találjon a gazdák között is. 

Dr. Bátz István. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Feleletek. 
Tenyészmének használata. 

(2-ik felelet a 293. sz. kérdésre.) A mén-
vizsgálatok szabályozó miniszteri rendelet 
értelmében a járási főszolgabíró rendezi ez-
után is mint eddig a magánmének hivatalos 
szemléjét. Az ő elnöklete alatt működik az 
a bizottság, mely áll egy hatósági állator-
vosból, egy lótenyésztő gazdából, továbbá a 
megyei lótenyészbizottmányi elnökből vagy 
az általa kiküldött lótenyészbizottmányi tag-
ból s végül egy méneskari tisztből. A köz-
tenyésztésre alkalmasnak talált mének te-
nyésztési igazolványt kapnak, de mindig 
csak egy évre terjedő érvényességgel. 

A mi a kérdésnek azt az oldalát illeti, 
vájjon a mén fajtájánál fogva nyerhet-e 
igazolványt és nyilvános fedeztetési enge-
délyt, ahhoz legfőképpen a lótenyészbizott-
mányi elnöknek van hozzászólása, amiért is 
legczélszerübb lesz, ha kérdésttevő e tekin-
tetben a lótenyészbizottmányi elnök vélemé-
nyét kikéri, mielőtt a közhasználatra szánt 
nóri méneket beszerezné. K. M. 

Zsindelytetők bekenése carbolineuminal. 
Felelet a 295. számú kérdésre. A carboli-

neummal való bekenés épp ugy történik, 
mint bármely más festékkel, azaz hidegen 
festőecsettel vagy kefével. Csak ha a beke-
nendő tárgyak nem volnának teljesen szára-
zak vagy ha a bekenést hideg időjárás mel-
lett eszközölnék, volna tanácsos a carboli-
neumot kissé felmelegítve haszálni. Fa-
zsindelytetőket csak addig czélszerü carboli-
neummal bekenni, mig a fa felülete teljesen 
ép s rostjai sem bedugulva, sem megtámadva 
nincsenek. Ezért, egy esetleg két éves zsin-
delytetőre a carbolineumot még ajánlhatjuk, 
idősebbre azonban kár volna ezen aránylag 
drága anyagot pazarolnia. Sz. Gy. 

Fedöanyag cselédházakra. 
Felelet á 296. számú kérdésre. Cseléd-

házának befödésére adott körülmények kö-
zött elsősorban is a hornyos cserepet ajánl-
hatjuk. E teljesen tűzbiztos, könnyű s 
mindamellett aránylag olcsó fedőanyag, 
melyről különben e lap 1895. évi február 
15-iki számában olvashat kimerítő ismerte-
tést, — jó munka mellett, egy minden te-
kintetben megfelelő födelet fog szolgáltatni. 

Ilyen cserepet manapság már majd 
minden nagyobb téglaégető készit s ezért 
legczélszerübb lesz szükségletét egyik közel 
fekvő gyárban szereznie be. A rendes 40/25 
cm. nagyságú cserépből egy négyzetméter 
nagyságú fedélsikhoz 15—16 darab szüksé-
ges. A gerinczre külön formázott gerincz-
cserép lesz szögezve, melyből átlag 2V2—8 
darabot szokás egy folyóméter gerinczy 
hosszra számítani. A beléczezés a fentemli-
tett nagyságú cserepeknél 32 cm. távolságra 
történik. Ha minden négyszögméteren egy-
egy cserepet alsó lapján látható kis lyukon 
át vörösrézdróítal a legközelebbi léczhez 
erősit, egy oly fedelet nyer, mely a legna-
gyobb viharnak is ellentállni képes. Tűz-
biztos, a cseréptetőnél jóval könnyebb és az 
az első pillanatra olcsóbbnak is látszó fede-
let ad a kátrányos vagy aszfaltos tetőlemez. 
Ha azonban számításba veszszük, hogy a 
hornyos cseréptetőnél csak egy ritka belé-
czezés, a kátrányos lemeznél ellenben egy 
jóval drágább deszkaboritás válik szüksé-
gessé, maga az első befektetés között sem 
fogunk lényeges különbséget találhatni. 

A tető további fentartásánál azonban 
mihamarább kitűnik a hornyos cserép , nagy 
előnye, mert mig az ilyen fedél egyszer el-
készítve évek hosszú során minden javítás 
nélkül eláll, addig a kátrányos lemez min-
den másodévi költséges konzerválás daczára 
sem tartható 10—15 évnél hosszabb ideig 
fenn. Sz. Gy. , 

Kimaradó folyatás. 
(Félelet a 297-ik kérdésre.) A nyugoti 

marha korán érő természeténél fogva, de a 
forszírozott táplálás folytán is, jóval hama-
rább ivarzik, mint egyébb fajta szarvas-
marha s innen van, hogy nála a folyatás 
már 1 éves korban beáll és ettől kezdve 
2 éves korig fokozódik, majd pedig hízásnak 
indulván az állat, rendetlenül mutatkozik, sőt 
végképp is beszünik. 

Az, hogy a nyugoti marhá 1V2 éves 
korában üzekedvén, két éves koráig és azon-
túl meg nem indul többé, a kivételek közé 

tartozik, s ha ennek némileg is bizonyos 
okát akarnók adni, kérdésttevő tehenészeté-
nek összes viszonyait ismernünk kellene, 
így látatlanban a puszta tényre nehéz találó 
feleletet adni, az azonban kétségtelennek 
tűnik fel az adott kérdésből, hogy a két 
körülmény között összefüggés van, a legter-
mészetesebb segítség tehát az, hogyhágassa 
fel ezután kérdésttevő az üszőit 1V2 éves 
korukban. 

Jóllehet e sorok irója a tulkorai hága-
tásnak egyáltalán nem barátja s maga is ugy 
vélekedik, hogy a bonyhádi üszőt éppen nem, 
a simmenthálit pedig kellő megfontolás után 
czélszerü 7A éves kora előtt felhágatni, mégis 
nem lát nagyobb veszéljt abban, ha az az 
üsző 18 hónapos korában már megvemhesit-
tetik, hiszen látjuk a nyugoti marhák eredeti 
hazájában, hogy ez ott egészen uzuális, sőt 
vannak, a kik a felől biztosítják az embert, 
hogy a korábban vemhes tehén jobb tejelővé 
válik, de sőt hogy még ivadéka is ilyenné 
alakul. Ám, ha azt akarná kérdésttevő, hogy 
üszői 20—21 hónapos koruk előtt lehetőleg 
ne ivarozzanak, azt esetleg elérheti növen-
dék jószágának valamivel mostohább eteté-
sével is. Azért mondon, hogy esetleg, mert 
tapasztaltam azt is, hogy a mostohán táplált 
borjak is onanistákká és üzekedőkké lettek, 
de valószínűleg a különben kurtára kimért 
takarmányadagban beléjük jutott fűszerek, 
ingerlő, izgató anyagok folytán és amiatt, 
mert folyató tehenek közelében éltek és ille-
tőleg bikaborjakkal közös helyen tartózkodtak. 

Már most ha se ezen szűkebb és elkülö-
nített tartásra, sem pedig az IV2 éves kor-
ban való hágatásra el nem határozná magát 
kérdésttevő, ugy meg próbálhatja a besziint 
üzekedésnek felébresztését az alább jelzendő 
módon és meglehet, hogy sikerrel. 

Ha kóros bántalom, csira, (hermafrodita) 
állapot, egyszóval pathologikus körülmény 
fenn nem forog, az el nem öregedett üsző 
vagy tehén hosszabb vagy rövidebb idő 
múlva „megindul" 1. ha erőteljesen, de nem 
hizlalón tápiáltatik; 2. ha a szabadban, külö-
nösen bika társaságában, folyató és borjas 
tehenek között sokat mozog; 3. ha valamely, 
az ivarszervekre izgatólag ható anyaghoz 
jut. Ez utóbbi dologra nézve már ismételten 
az mondatott e helyen, hogy 15—20 grmnyi 
fekete bors, vagy paprika, avagy 1 grmnyi 
adagokban nyújtott kőrisbogár-por jó szol-
gálatot tehet. 

A borsot és paprikát több napon ke-
resztül is veszedelem nélkül adagolhatja 
kérdésttevő, a kőrisbogár porát azonban a 
mondott napi adagban csak 3 napon ke-
resztül, mert félő, hogy vese izgatottságot 
nagy fokban idéz fel. 

Legegyszerűbb tehát az ajánltak közül 
az IV2 éves korban való hágatás, ez elég 
természetes orvoslási mód is egyszersmint, 
azért részemről első sorban azt ajánlom, bár 
mint mondám, a tul korai hágatásnak ba-
rátja „általában" nem vagyok. A 

Yédekezés a gabonazsizsik ellen. 
Felelet a 298. sz. kérdésre. A gabona-

zsizsik ellen nincs sikeresebb védekezési 
mód, mint a gyakori forgatás és rostálás; 
mert ez az állat a nyugalmat kedveli s 
csak ott fészkeli be magát, a hol azt meg-
találja, a gyakori háboritások elől pedig el-
menekül. Ezzel az eljárással tehát csak ki-
zaklatni és kiüldözni lehet a búzából. 

Hogy azonban ez a háboritások elől 
menekülő állat búvóhelyet ne találjon, szük-
séges még az is, hogy a gabona raktár-
helyiségei tiszták és repedésektől mentek 
legyenek. A buza beszállítása előtt tehát ki 
kell hordatnunk minden, a magtárban levő 
szemetes, poros, pókhálós, gabonával kevert 
hulladékot. A falakat, padlót és mennyeze-
tet lesepertetjük, bemeszeltetjük ós ugy a 
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falban, mint a fás részekben mutatkozó re-
pedéseket, réseket gipszszel vagy enyves 
fürészporral kitöltjük. 

Hogy pedig a menekülő zsizsiket össze-
fogdoshassuk, tanácsos az is, hogy azt a 
helyet, a hová a gabonát átlapátolni fogjuk, 
már előre is rongyokkal, kóczczal körül-
vegyük. Azután a gabonagarmadára is 
hasonló rongyokat, vagy ha régi juhbőr-
darabjaink vannak, ezeket is ráteritjük. A 
bogarak mind bemenekülnek a szőr és ron-
gyok ránczai közé. Az igy megtelt kóczot, 
bőrt és rongyokat azután összeszedjük, forró 
vagy egy kevés benzinnel kevert viz fölött 
megrázzuk, hogy a bogarak belehulljanak, 
vagy pedig a kóczot bogarastól elégetjük. 
A rongyokkal való takargatást természete-
sen minden rostálás- vagy forgatásnál alkal-
mazni kell s a rongyokat a rostálás befö-
jeztétől számított 2—3 óra múlva kell át-
vizsgálni. 

Ha azután a magtár végleg kiürült, azt 
mindenkor a legalaposabban kitisztitatjuk, 
hogy sehol magvak elszórva ne maradjanak 
és óvszerül az egész magtár belsejét 1:100 
arányában higitott sublimattal meglocsol-
tatjuk. 

A búzának sóval való behintését nem 
ajánlhatjuk, mert a só nagy vizfelszivó ké-
pessége folytán a gabonát nyirkossá tehetné, 
a mi a gabona megdohosodását és-penésze-
dését idézhetné elő. 

Végül megjegyezzük, hogy ha a mag-
tár helyisége meleg, a zsizsik télen át is 
szaporodik. Vellay Imre. 

Magyar borjak napi gyarapodása. 
Felelet a 299-ik számú Mrdésre. Nyugoti 

marhák borjainak napi gyarapodására nézve 
több adat ismeretes, magyar borjak gyara-
podására nézve azonban részemről csak 
annyi felvilágositást nyújthatok, hogy a 
napi gyarapodás átlag a O'TO kilogrammot 
ritkán haladja meg. — y— 

Felelet a 301. számú kérdésre. Ha a 
búzavetőmag mégolyan üszkös is, okszerű 
csávázás után azt minden aggodalom nélkül 
el lehet vetni s a termés üszögmentes lesz. 
Tekintve vetőmagjának nagymérvű üszkös-
ségét, a rézgáliczcsávában való mosás he-
lyett mindenesetre ajánlatosabb lesz a magot, 
ugy a mint azt Kühn javasolta, 14—16 órán 
át 72%-OS rézgáliczoldatban áztatni. # 

Felelet a 302. sz. kérdésre. A bérlő 
jogosan cselekszik, ha a lóherést lekaszál-
tatja s termését felhasználja, föltéve, hogy 
ezt kellő időben, vagyis olyankor teszi, hogy 
a lóhere termőképességének nem árt. A ha-
szonbérlet decz. 31-én jár le, a lóherés októ-
ber havában adandó át, mi sem akadályóz-
hatja tehát a bérlőt abban, hogy a haszon-
bérelt föld gyümölcseit beszedje s akár szá-
razon eltegye, akár zölden fölétesse. E jogát 
nem szünteti meg az sem, hogy a magot a 
tulajdonos adta, mert a föld azért októberig 
a haszonbérlő birtokában és a haszon élve-
zetében marad. Az sem ok az ellenkező 
megoldásra, hogy a haszonbérlő ez évben 
egyszer már aratott azon a táblán, mert 
semmi oly megállapodás nem jött létre a 
felek közt, amely őt ezen, az okszerű gazdál-
kodás szabályainak teljesen megfelelő kettős 
haszonvételtől eltiltaná. 

Viszont semmi oly ok nem látszik fen-
forogni, amely a tulajdonostarra jogosítaná, 
hogy a haszonbérletbe adott földet a ha-
szonbérlet lejárta előtt részben ő haszon-
élvezze. A haszonbérlőt a szerződésnek ide-
vonatkozó pontja csak arra kötelezi, hogy 
egy termőképes lóherést októberben átadjon 
s ő ezen kötelezettségének "-'az egyszer leka- I 
szált lóherés átadásával teljes mértékben 
eleget tesz. ' Sz. F. [ 

Il-ik felelet a 302. sz. kérdésre. Ha a 
szerződésben kikötve nem volt, hogy a bérlő 
a herét nem használhatja, akkor az átadás 
idejéig a herének minden haszonvétele a 
bérlőt illeti. Ha azonban a herét az átadás 
idejéig le nem vágatta, ugy az a tulajdonos 
birtokába ment át. Ha a bérlő az átadás 
idejéig a herét lekaszáltatja, még ha a föl-
dön hagyja is, az ő tulajdona marad, amit 
a tulajdonos, ha szerződésük arra kötelezi, 
mint száraz szénát átvenni köteles. 

Bérlőnek az átadás idejéig a herét le-
kaszál tatni és felhasználni joga van. 

Fényes Károly. 

Makkoltatás. 
Felelet a 303. sz. Mrdésre. A makkoTta-

tást — hazai viszonyainkat tekintve, leg-
czélszerübb szeptember 25. és október 10-ike 
körül megkezdeni. Közönségesen 8—10 hétig 
szokás aztán a sertéseket a makkon tartani, 
t. i. rövidebb ideig u. n. futó-makkottatás ese-
tén, mikor ugyanis kevés makk fölött ren-
delkezvén, azzal sertéseinknek kihizlalását 
nem eszközölhetjük és illetőleg hosszabb 
ideig, mikor t. i. u. n. teljes maklcoltatással 
sertéseinkkel annyi makkot etethetünk fel, 
a mennyi meghizásukra elég. 

Makkra hajtunk közönségesen egy évet 
meghaladott, kivételesen 8 hónapos disznó-
kat is és számítunk 2—3 éves darabra 5—-6, 
öregebb darabra 7-^8 hektoliter makkot, 
két malaczot pedig egy nagy állatszámba 
veszünk. Azt megítélendő, hogy bizonyos 
bérelt, vagy saját tulajdont képező erdő-
terület makktermése hány sertés teljes vagy 
futólagos táplálására lesz elegendő, fel kell 
becsülnünk a makkhozamot. .Tudni kell 
tehát az erdőterület nagyságát. Ezen terü-
letet keresztül-kasul kell járni s meg kell 
figyelni a a makktermés nagyságát, el nem 
feledvén különösen azt, hogy a termés nem 
szokott mindenütt egyenlő nagy lenni. Erre 
azért fektetendő suly, hogy kiválaszthassunk 
egy csoport fát, a melyeken körülbelül átla-
gos termés mutatkozik. Jól szemügyre véve 
tehát az erdőt s az átlagos termést mutató 
fákat kiválasztván, a területet, melyen áll-
nak, körülmérjük. Ez a terület lehet bár-
mily nagy is, de igen kicsinynek lennie nem 
czélszerü. Legczélszerübb 50—100 négyszög-
ölnyi területet alapul venni. Ezen a terüle-
ten meghatározzuk tehát a fák számát, mit 
ha viszonyítunk az egész erdőterület nagy-
ságához, megtaláljuk az erdő összes fáinak 
megközelítő számát. Ezután a már lemért 
területen kiválasztunk 2—3 átlagos termést 
mutató fát, azokot lerázatjuk, a makkot fel-
méretjük s ily módon kiszámítjuk az egész 
erdő valószínű makktermését. 

Ha esetleg az ember a számításban 
csalatkozik s nem elég a makk a teljes ki-
hizlalásra, ugy természetesen nincs más 
hátra, mint a sertéseket elhajtani s kuko-
riczán vagy árpán tovább hizlalni; ha pedig 
a makk többnek bizonyulna, mint a mennyi 
a kihizlalásra szükséges, akkor arra egy. 
másik csoport disznó hajtható. 

Egyébiránt a makkos sertéseket min-
denképpen czélszerü 3—4 hétig tengerin 
tartani, hogy zsiradékuk ezen utóhizlalásra 
ikrásabbá s jobb izüvé váljék. 

Még megjegyzésre méltó;, hogy igen 
czélszerü lehetőleg az erdő középpontján 
egy elkerített helyről vagy éppen félszerről 
gondoskodni, hogy éjjelre és zord időben 
nappal is oda lehessen összeterelni a disznó-
kat. E szállás körül — mely elegendő víz-
zel is el kell hogy látva legyen —a makk-
terméssel gazdálkodni tanácsos azért, hogy 
szükség esetén kéznél legyen; ez okból az 
erdő szélein kezdjük az etetést s ugy hala-
dunk beljebb és beljebb a középpont felé. 
Sok és jó ivó viz mellett elkerülhetetlen a 
makkos sertés diszléséhez,valamint akonyhasó 

is. Ebből egy hétre és 100 darabra körül-
belül egy kilót kell nyújtani. A makkolta-
tásnak legjobban kedvez az enyhe, de nem 
meleg, nedves, de nem esős és nem 
sáros időjárás, bár nagyobb akadályt a 
középfokú hideg és nagyobb hő sem képez. 
Nagy baj azonban, ha a h'ó felülete vasta-
gabb jégkéreggé fagy, mert ilyenkor a 
földre hullott makkhoz a sertés nem juthat. 
E kéregnek baltákkal való feltörésével 
rendszerint nem segíthetünk a bajon, mert a 
jégdarabok sokszor az egész nyáj lábait fel-
vagdosván, súlyos sántaságot idéznek elő, 
ugy, hogy legczélszerübbnek mutatkozik ily 
esetben a makkoltatást idejekorán beszüntetni. 

Még figyelmet érdemel végül, hogy a 
makkon élő sertések gyakran szenvednek 
hasszorulásban. Ennek elejét veendő, 100 

, sertésre és egy hétre czélszerü 1U kiló ke-
serüsó és SU kilő konyhasóból álló keveré-
ket csinálnunk s nyujtanunk. Ha még min-
den 100 darab sertés őrzésére és ellátására 
egy-egy pásztornak alkalmazásától se riadunk 
vissza, ugy mindent megtettünk, a mit a 
makkoltatásra nézve a czélszerüség meg-
követel. M. K. 

Nyalakodási vágy. 
Felelet a 304. számú Mrdésre. A feltett 

kérdésben rendelkezesre bocsátott kevés adat-
ból — annyi valószínűnek látszik, hogy kér-
désttevő teheneibon a nyalakodás néven is-
meretes betegség lépett fel, vagy pedig a 
csontlágyulás nevü bántalomnak első tünetei 
mutatkoznak, vagy hogy végre tehenei eset-
leg gyomor és bélhurutban szenvednek. 

így látatlanban a valódi tényt megál-
lapítani tehát nem lehetvén,' nehéz tanács-
csal szolgálni, azonban a következők, azt 
hiszem, mégis tájékoztatni fogják kérdést-
tevőt a teendők felől. 

Tisztán csak gyomor- ós bélhurut fen-
forgásától azt gondolom el kell tekintenünk 
a miatt, mert ha az egyéb feltűnő jeleivel 
mutatkoznék, ugy e jeleket a kérdésttevő 
felsorolta volna. A szokatlan idegen anya-
gok felfalásából gyanúnk kerekedhetik ugyan 
arra, hogy a teheneknél a csontlágyulás van 
kitörőben, de mert karakterisztikusabb tü-
neteiről e betegségnek kérdósttevő szintén 
mit sem emlit, holott ha fenforognának azok, 
bizonyára említené, nagy valószínűséggel 
közel vélünk járni a tényhez, mikor kimond-
juk, hogy állatai a nyalakodás néven ismere-
tes bántalomban szenvednek. E betegséget 
sokan a csontlágyulás kezdeti formájának, 
mások különálló bántalomnak vélik, a mit 
azért hozok fel, hogy láthassa kérdésttevő, 
miszerint, ha pusztán nyalakodási vágy fo-
rog is fenn jelenleg állatainál, nincs kizárva, 
hogy az magára hagyva, s nem gyógyítva, 
csontlágyulás alakjában fog esetleg később 
mutatkozni. A baj közönségesen oly vidé-
ken fordul elő, a melyeknek talaja eredeti-
leg silány, vagy kiélt, a mely tehát ásványi 
anyagokban, különösen mészsókban szegény 
növényeket termel, továbbá oly területeken, 
a melyek tulnedvesek, savanyu, fehérjékben 
szegény növényzettel birók. 

Ily körülmények között s általában 
akkor, mikor az állatok .tartalomszegény, 
különösen fehérjét, foszforsavat és meszet 
alig tartalmazó takarmányt kapnak, még 
akkor is beleesnek a nyalakodási vágyba 
vagy csontlágyulásba, ha konyhasó elég áll 
rendelkezésükre. 

Nincs okunk bizonyosra venni, hogy 
kérdésttevő állatai ily mostoha viszonyok 
közt élnek, de okunk van feltenni, hogy 
konyhasón kivül kevés egyéb ásványi anyag-
hoz jutnak a takarmányból; feltehetjük ezt 
annál inkább, mert gulyáról emlékezvén meg 
a kérdésttevő, arra kell következtetnünk, hogy 
magyar tehenekről van szó, a melyeket pedig 
— sajnos — országszerte bizony igen silány 
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eleségen szokás tartani. Mennyiben találtuk, 
el e feltevésünkben a valóságot, mennyiben 
nem, azt kérdésttevő már most legjobban 
megítélheti. Mi még csak azt jegyezzük 
meg, hogy e betegség iránt különös fogé-
konysággal bírnak a vemhes állatok és a 
bötejelök, mert ezek több ásványi alkotó részt 
vonnak el és illetőleg adnak ki szervezetük-
ből, mint más állatok, következésképen többet 
is szükségeinek, s nem kapván, idegenszerű 
anyagokban is keresik azt, Ezért nyalnak-
falnak tehát a szóban forgó tehenek is szőrt, 
bőrt s más ilyen anyagokat, (bizonyosan 
hugyos szalmát, vakolatot, trágyát stbit is.) 

Ha tehát az a baj, hogy a szervezetben 
nincs elegendő ásványi anyag, nyilvánvaló, 
hogy segítendő, vinni kell ilyent bele. Ezt 
legtermészetesebben tartalomdus takarmány 
nyújtásával tehetjük, de eszközölhetjük mész-
sók adagolásával is. A . gyökeres segítség 
természetesen a talajjavításban áll, mert ha 
jobbá lesz a talaj, jobbá lesz a legelő és 
takarmány is. 

Mi vihető legkönnyebben s egyáltalában 
keresztül amott kérdésttevő viszonyai között, 
azt ő tudja legjobban megítélni, mi csak a 
következőket mondhatjuk: 

1. indokolt a foszforsavas trágyák hasz-
nálata. 2. javult a hüvelyésvetemény magvak 
és a buza ós rozskorpa nyújtása, 8. adható 
a foszforsavas mész, méginkább az u. n. 
takarmánycsont liszt. Ez utóbbi anyagnak 
ára Bpesten a „Hungaria"-gyárban 5 kilós 
zsákban 2 frt. Adható belőle naponta nagy 
marhának 25—40 gramm legczélszerübben 
konyhasóval keverve s a takarmányra hintve. 
Némely állatorvos dicséri és alkalmazza a 
sósavas apomorphin nevű szert bőr alá fecs-
kendezve. Ennek azonban legfeljebb múlékony 
hatása lehet, mert a szervezetből hiányzó 
ásványokat nem pótolja. —i— 

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

Pályázati felhívás , - 1447 
A szőlőtörvény végrehajtása 1447 

Növénytermelés. 
Figyelemre méltó burgonya eltartási mód 1449 

Állattenyésztés. 
Lehet-e haszonnal hizlalni a jelenlegi árviszo-

nyok mellett ?. .Kovácsy Béla.... _ 1449 
Állategészségügy. 

Füstklistély a lovak kólikája ellen. Tokányi L. 1450 
A veszettség terjedéséről hazánkban. Wahl I.... 1450 

Gazdasági vegytan. 
A párisi nemzetközi vegyészeti kongresszusról. 

ür. Liebermann Leó 1451 

Álatorvosi Belgyógyászat. Dr. Bátz István. ... 1451 

Levélszekrény 1452 
Tenyészménck használata 1452 
Zsindelytetők bekenése karbolineummal. ... ... 1452 
Fedőanyag cselédházakra ... 1452 
Kimaradt folyatás 1452 
Védekezés a gabonazsizsik ellen. 1452 

Vegyesek 1454 
Lóárverés a Tattersallban. — Hibaigazítás. — 

Zsokéfurfang. — Nyers kenderkóró kedvez-
ményes szállítása. — Állategészségügyi érte-
sítés. — Méltánytalanság. — Aranyos-Gyéres. 
— Magyarország külkereskedelmi forgalma 
1896. augusztus havában. — Magyarország 
őrlés-kikészitési forgalma augusztus havában. 
— Amerikái lovak Németországban. — 
Németország buzalisztfogvasztása. •— Fiume 
ára- és hajóforgalma 1896. augusztus havában. 1455 

Kereskedelem, tőzsde. 1456 
Budapesti gabonatőzsde. — Szeszüzlet. — Mű-

trágyák. — Élelmiczikkek a budapesti heti-
vásáron. — Budapesti takarmányvásár. — Al-
latvásárok: Budapesti szurómarhavásár. — 
Bécsi vágómarhavásár. — Bécsi sertésvásár. 
— Bécsi szurómarhavásár. — Bécsi juhvásár. 
Párisi juhvásár 1457 

Lóárverés a Tattersallban. A m. kir. 
állami ménesekből és méntelepekből kiso-
rolt lovak árverése f. hó 2-án vette kezdetét 
a Tattersall-telepen. Az árverés több napra 
van beosztva; és pedig október 2-án és 
folytatólag a kisbéri ménes számfeletti angol 
félvér és telivérkanczáit bocsájtották kala-
pács alá, melynek befejezte után Darányi 
földmivelésügyi miniszter engedélyéből a 
magántulajdonosok angol telivér kanczái ,ár-
vereztettek el. Ezt következőleg f. hó 5-én 
vette kezdetét a magántenyésztők használati 
luxusló-vásárja, melynek befejeztével október 
9., 10. és esetleg 11-én a mezőhegyesi ós 
kisbéri ménes heréitjei s a méntelépek ló-

. anyaga fognak elárvereztetni. A mi magát az 
árverést illeti, annak eddigi eredménye a 
legteljesebben kielégítő. Ösmeretes, hogy a 
földmivelésügyi miniszter a folyamatban levő 
lóárverések érdekében a külföld figyelmét a 
legszélesebb körökben felhívta; hogy ezen 
akcziónak mily sikere volt legjobban bizo-
nyítja azon tény, hogy a kalapács alá bo-
csájtott kisbéri anyagból alig egy néhány 
darab maradt vissza, mig a többi, átlagban 
igen jő áron cserélt gazdát s nagy részét a 
lovaknak külföldi vevők vásárolták meg. Ez 
a körülmény azonban némi visszahatással 
van a magántenyésztők lovainak árverésére, 
a mennyiben a megjelent vevők szükségle-
tüket az állami lovakból fedezték nagyobb 
részben, de mindazonáltal a magántenyésztők 
lovaiból már az első napon meglehetős 
számú ló cserélt gazdát s remélhető, hogy 
a még hátra lévő három nap alatt, különö-
sen ha egyesek az árakat méltányosabban 
fogják megszabni, a vásár teljesen kielégítő 
eredménynyel fog zárulni. A vásárokat ál-
landóan nagy közönség látogatja s számottevő 
hazai tenyésztőink és sportférfiaink kivétel 
nélkül jelen vannak az árveréseken. A föld-
mivelésügyi miniszter is hosszabb időt töltött 
tegnap a Tattersall-telepen, nagy érdeklő-
déssel szemlélve az ott levő értékes lóanya-
got. Külföldi vevők is szép számban jelen-
tek meg, a kik közül megemlítjük: Wulffen 
orosz, Löbstein cseh, Meridzi román, gróf 

- Apraxin orosz, Kasatti olasz nagybirtokoso-
kat, továbbá Renz, a német császári udvar 
kiküldöttjét, a szerb konzulátus megbízottját 
Buidgraber századost,Nissl Róbert insbrucki, 
Knödler stuttgarti, Cordiere és Huguez franczia 
nagybirtokosokat, az indiai alkirály megbízott-
ját Náthánt Bombayből, gr.Edelsteint Rajnából 
stb. A kisbéri fél- és telivér kanczákat mint 
már említettük, csaknem mind megvásárol-
ták ; a legalacsonyabb ár 310 frt volt, átlagban 
körülbelül 550—600 frtos árban keltek el a 
kanczák; egyes kiválóbb kanczákért igen 
tekintélyes összegeket fizettek; igy például 
Kisbér öcscse 4'/a éves kanczáért Lipót 
Szalvátor főherczeg 1270 frtot, Biró 4V2 
kanczáért a szerb konzulátus 1350 frtot, 
ugyanaz Swoetbrend 3 éves kanczáért 1420 
frtot, Nissl Róbert, Buck a Boo 4 éves kan-
czáért 1240 frtot, ugyanaz Viktor nevü kan-
czáért 1300 frtot. Löbstein V. egy mező-
hegyesi 4 éves kanczáért 1240 frtot fizetett. 
Az anyakanczákat belföldi lótenyésztők vá-
sárolták meg. A magántenyésztők angol 
telivér kanczáinak árverésén Luczenbacher 
Miklós 13 darab anyakanczát igen jó áron 
adott el, melyek közül 5 darabot Poroszor-
szágba vittek ki. A magántenyésztöh luxusló-
vásár jára, a mely 5-én vette kezdetét mint-
egy 180 darab lovat vezettek elő, melynek 
kétharmadrésze megfelel a luxusló követel-
ményeinek, egyharmad része azonban erre a 
minősítésre nem tarthat számot. Az első na-
pon történt eladásokat a következőkben kö-
zöljük : Kubinyi Márton lovát Dréher Antal, 
Berchtold Miklós lovát Miklóssy, Lukács 
László lovát Jager Róbert, Halász Zsigmond 
lovát Ruhsleitner Károly, Puky Márton lovát 
Rohonczy György altábornagy, ifj. Tisza 
Kálmán lovát Kress Frigyes Nürnberből, 

Steiner Károly lovát Wahrmann Ernő, 
Széchenyi Béla gróf lovát Bissingen Nándor 
gróf, Hadik János gróf lovát Borbélyi Lajos, 
Wolfner Sándor lovát Stolczenbeyer József 
Prága, , Maa/r Zoltán lovát Fiseher Ede, Mi-
kovics Ágoston lovát Junghaus H. E. Wür-
tenbergből, Jankovics Dezső lovát Freiberger 
Sámuel, Széchenyi Géza gróf lovát Pogány 
Lajos vette meg. A vételkedvből Ítélve remél-
hető, hogy a luxusló követelményeinek meg-
felelő anyag is, a még hátra levő három 
napi árverésen gazdát fog cserélni. 

Hibaigazítás. A „Köztelek" legutóbbi 
számában „a berkshirei és jorkshirei sertés" 
czim alatt megjelent czikkhez tartozó két 
ábra, elnézésből tévesen lett jelezve, a minek 
megtörténte magyarázatát találja abban, hogy 
kefelevonatban az ábrák ki nem vehetők s 
így ilynemű tévedés könnyen megtörténhe-
tik. Habár minden olvasónk az első pilla-
natban észre vette a tévedést, mégis köte-
lességünknek tartjuk a helyreigazítást s je-
lezzük, hogy a 206. sz. ábra egy jorkshirei 
sertést tüntet fel hizott állapotban, a 207. 
sz. ábra • pedig egy tenyészkondiczióban levő 
berkshireit. 

Zsokéfurfang. Azon sokféle esélyen kí-
vül, mely lóversenyeken a győzelmet a leg-
jobb ló számára is kérdésessé teszi, a zsoké-
furfang az, ami a legsúlyosabban esik bele 
az eredményt eldöntő mérleg serpenyőjébe. 
A szakembernek, aki nem csak nézni, ha-
nem látni is tud, e furfangok észlelésekor 
eláll szeme, szája, s nem tudja, hogy mit 
csodáljon, mit kárhoztassam inkább : a rövid-
látást, noncuramiát-e, melylyel ezen üzel-
meket a versenyistálló tulajdonosok illetik, 
vagy azt a mértéktelen szemérmetlenséget, 
és fekete lelkiismeretlenséget, amelylyel a 
zsokék ezen üzelmeket végrehajtják. A turf 
történetében szere-száma nincs azon gyalá-
zatosságoknak, amelyeket a lótulajdonosok 
és a turfot látogató közönség zsebe ellen 
ezek a professzionatus kocsisok elkövetnek, 
s valóban nem lehet csodálni, hogy istálló-
tulajdonosok valóságos képviselői fizetéseket 
adnak, hogy némileg lekössenek maguknak 
egy egy olyan zsokét, akiben garancziát lát-
nak arra, hogy érdekeik ellen nem dolgozik. 
S még ezek között is,- hogy nem akad-e 
gálád ember, az nagyon problematikus. Az 
ember szinte természetesnek kell, hogy ta-
lálja, ha a zsokéfurfanggal kijátszott kö-
zönség türelmét vesztve, e gálád ficzkók 
meglinchelésének kísérletétől se riad vissza 
a helyett, hogy inkább a játéktól vissza-
riadna. Az egész versenyügynek diszkre-
ditálására idők folytán semmi sem folyt 
be olyan lényegesen, mint azok a turf-
csalások, melyeket egynémely ilyen profesz-
szionatus lovas elkövetett s ha az intéző 
körök nem igyekeznek drákói szigorral oda-
hatni, hogy a közelebbről Bécsben és Buda-
pesten véghez vitt zsokéstiklikhez hasonló 
gyalázatosságok ne ismétlődjenek, valószínű, 
hogy atotalizatőrjövedelemből a turf-ügy pén-
zelni nem fog, sőt félő, hogy szégyenletes botrá-
nyok színhelyévé lesz a gyep, hol majdan 
zsoké és közönség fog hajba kapva verse-
nyezni. Az iránt nem lehetünk kétségben, 
hogy az intéző körök ilyen gyalázatosságo-
kat tudva nem tűrnek, de nincs kizárva, 
hogy a csalási szándékkal véghez vitt lo-
vaglást némelykor észre nem veszik. Mert 
oly furfang, a minő egynémely zsokéban 
lakik, nem lakozik semmiféle halandóban. 
Az ember sokszor meg merne esküdni, hogy 
X vagy Y zsoké minden erejét, tudását meg-
feszítve azon van, hogy az alatta levő lovat 
elsőnek behajtsa, pedig mikor a ló nyakára 
ráfeküdve legjobban hegedül az állat hor-
dászán a zablával, akkor tartja legjobban 
vissza, hogy annál bizonyosabban bekövet-
kezhessenek ama bizonyos meglepetések, 
a melyek gyakran 50rszeres pénzben nyil-
vánulnak s valószínűleg az összebeszélt 
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zsokék zsebébe kerülnek osztalékra. A 
Blondine hátán Bulford A. által Bécsben 
elkövetett furfangos lövaglás a közönségnek 
valami 60—8CK000 forintjába került s ezzel 
szemben csak igen kevés vigasztalást nyújt 
az a körülmény, hogy a nevezett zsokét 
500 korona birsággal s lovaglási engedélyé-
nek bevonásával sújtotta az ottani intézőség, 
mert látjuk, hogy Sharpé F. zsokéval szemben, 
aki Budapesten furfangos lovaglását Ignátz 
hátán avval tetézte, hogy a méltán felzudult 
közönségnek lovaglóostorral ment neki, az 
itteni intézőség mitsem tett, csak a rendőr-
ségnek köszönhetjük, hogy a bárdolatlan 
ficzkót pénzbírság és 8 napi elzárás fogja 
sújtani, amitől remélhetőleg el megy a kedve 
hogy hazánkban megint nyeregbe üljön 
s furfangjaival tovább boldogitson bennün-
ket. Lótenyésztésünk és versenyügyünk ér-
dekében, de általában is kívánatos volna e 
furfangokat éberebb szemmel kisérni, szigorúb-
ban venni, s további felburján ozásuknak 
erős rendszabályokkal útját vágni. A ló ki-
próbálásnak mai formája ugy is sok kifogás 
alá esik, kell hát, hogy tisztességtelenzsokók 
gálád üzelmei ne tehessék még illuzoriusabbá 
ez intézményt, melynek fentartásához állam 
és nagy közönség annyi áldozattal járul.. Nem 
lehet kétség, hogy hazánk ez ügyének inté-
zősége eddig is szigorú rendszabályait erre 
vonatkozólag még szigorúbbá tenni s minden 
alkalommal kegyetlenül alkalmazni is kész. 

Nyers kenderkóró kedvezményes szállí-
tása G-yires, Ihráz, Köt, Szakáll és Yésztő 
állomásokról Komádira 5000 kgr. mennyi-
ségben szállítandó ily küldemények után a 
hivatalos díjtételből Gyiresnél 2'5 Vésztőnél 
3, a többi helyekről 1'5 kr engedtetett le. 

Állategészségügyi értesités. A földmi-
velésügyi minisztérium a marhavész és egyéb 
ragadós állatbetegségek állásáról szept. hó 
30-án a következő kimutatást teszi közzé: 
Magyarországon: I. Keleti marhavész : Magyar-
ország, Fiume és környéke, valamint Horvát-
Szlavonország egész területe ez idő szerint 
vészmentes. — II. Lépfene: össz. 76 község-
ben 124 udv. — III. Veszettség: összesen 226 
község, 243 udv. — IV. Takonykor és börfé-
reg: összesen 113 községben 137 udv. — 
V. Ragadós száj- és körömfájás: összesen 982 
községben 9694 udvar. — VI. Ragadós tüdő-
lob : összesen 6 közs. 6 udv. — VII. Himlő: 
összesen 5 községben 7 udv. — VIII. 
Tenyészbénaság és az ivarszervéken keletkező 
hólyagos kiütés: összesen 7 községben 110 
udvarral. — IX. Rüh-kór: összesen 51 köz-
ségben 201 udvar. — X. Sertésorbáncz: ösz-
szesen 257 községben 1897 udv. —XI . Bivaly-
vész : összesen 9 község 11 udv. — XII. 
Sertésvész: összesen 2171 község, — udv. 

Méltánytalanság. Nem nevezhetjük 
másnak a m. kir. államvasutak azon eljá-
rását, melyet ez az alább részletezendő el-
járásnál követ. A vasúti díjszabás áruosztá-
lyozása szerint ugyanis cséplőgépek után 
mindaddig az I. rendes osztály díjtétele szá-
mítandó, mígnem kocsi és fuvarlevelenkint 
legalább 10000 kg.-ért a B osztály nem 
olcsóbb. Ugyanily eljárás követtetik akkor, 
ha egy kocsiba a cséplőgépen kivül a moz-
gonyt is be rakják. De ha ezeken kivül a 
kocsiba tüzifecskendő, szerszám vagy egyéb 
tárgy lesz berakva, mely nem képezi sem 
a mozgony, sem a cséplőgép szorosan vett 
alkatrészeit — jóllehet annak gazdasági ér-
telemben vett kiegészítő részét mégis csak 
képezi, ugy ezen utóbbiakért még külön díj 
számíttatik az esetben, ha a dijazás a 10000 
kg. B osztályának megfelelő díjtétel alapján 
számíttatott. Felhívjuk ezen körülményre 
első sorban gazdatársaink figyelmét avégből, 
hogy ily küldemények feladásánál a tüzi-
fecskendő, szerszám1 vagy egyéb a mozgony 
és cséplőgépen kivül a kocsiba rakott áru 
súlyát külön állapittassa meg, nehogy az 
összküldemény után számíttassák fel a drága 

I. osztályú fuvardíj, másodsorban felhívjuk 
ezen körülményre a kereskedelmi miniszter 
figyelmét is, hogy szíveskedjék ezen a 
gazdákra nézve káros határozmány meg-
szüntetése iránt intézkedni, mert a legna-
gyobb méltánytalanság az, hogy ha már az 
egész kocsi használatért a fuvar meg lett 
fizetve, akkor a szállítmánynak minden ki-
egészítő részét képező tárgyakért még külön 
fuvardíj is felszámitassék. 

Aranyos (*yéres~(Torda-Aranyosmegye) 
községében az őszi országos baromvásárok 
október hó 18, 19, 20 napjain fognak meg-
tartatni, október 21-én pedig országos kirakó 
vásár lesz. Ezen vásárok jó sikerét az szokta 
biztosítani, hogy a község a Budapest— 
Predeáli fővonalon fekszik, vásártere és ven-
déglője pedig közvetlenül a vonat mellett 
van. Az idei vásárok előreláthatólag nagy 
érdeklődés mellett fognak megtörténni. 

Magyarország külkereskedelmi forgalma 
1896. augusztus havában. Az országos m. 
kir. statisztikai hivatal által imént közzétett 
havi füzet adatai szerint a folyó évi augusz-
tus hónapban Magyarország behozatala 
41.584 darabra és 82,736.578 métermázsára 
rúgott, kivitele pedig 541,953 darabot és 
4,664.655 métermázsát tett. Összehasonlítva 
ez adatokat a mult év megfelő hónapjának 
adataival, különösen a suly szerint kimuta-
tott áruk kivitelénél látunk nagy emelke-
dést, a mennyiben itt a többlet az 1895. évi 
3,551.010 métermázsához képest 1,113.645 
métermázsát tesz. Kisebb mérvű emelkedé-
sek mutatkoznak a darab szerint kimutatott 
áruknál is ugy a behozatalban, mint a ki-
vitelben, ellenben a suly szerint kimutatott 
áruk behozatala tavaly augusztusban mint-
egy 162 ezer métermázsával nagyobb volt, 
mint az idén. A folyó év első nyolcz hó-
napjában, vagyis januártól augusztusig be-
zárólag, összesen 238,343 db és 22,927.766 
mm. árut hoztunk be, kivitelünk pedig 
ugyanezen időszak alatt 2,838.568 darabot és 
30,784.506 métermázsát tett. A mult' év első 
8 hónapjában ugyanis a behozatal mennyi-
sége csak 156,079 dbra és 21,381.356 mm.-ra 
rúgott, a kivitelé pedig 2,374.486 darabra és 
24,479.192 métermázsára, az emelkedés tehát 
különösen a súlyban kimutatott áruknál igen 
nagy mérvű s ott több mint 6 millió méter-
mázsát tesz. Azok között az áruk között, 
melyek behozatalunk mennyiségét gyarapít-
ják első helyen a kőszén áll. Csökkent a 
behozatal a buza, rozs kivételével az összes 
gabonanemüeknél és pedig az árpánál mint-
egy 160 ezer, a kukoriczánál 405 ezer, a 
kölesnél 70 ezer mm.-val s kisebb volt a 
behozatalunk a hüvelyesekből és rizsből is. 
Élő állatkivitelünk nem alakult ily kedve-
zően, a mennyiben itt a kivitel jórészt az 
1895. év ' keretei közt mozgott, vagy azon 
alul maradt, legfontosabb kiviteli czikkünk-
ből, a sejtésből alig 180 ezer darabot ex-
portáltunk. Borkivitelünk teljesen az 1895. 
évi kivitel magaslatán áll, az idei kivitel 
397,921, a tavalyi 397,603 métermázsa, el-
lenben nagyobb volt a kivitel kemény és 
puha szálfákból, dongából, fürészelt puha és 
kemény faárukból és korpából. 

Magyarország örlés-kikészitési forgalma 
18%. augusztus havában. Buzabehozatalunk 
az őrlés-kikészitési forgalomban a folyó év 
augusztus havában 59.936 métermázsára rú-
gott, míg tavaly ugyanezen hónapban 42.439 
métermázsát hoztunk be. Az év első nyolcz 
hónapjában előjegyzési eljárás mellett össze-
sen 507.028 métermázsa búzát hoztunk be, 
tavaly ugyanezen időszak alatt. 328.886 mé-
termázsát. A visszkivitt búzaliszt mennyisége 
a mult hónap 77.852 métermázsa, az óv első 
nyolcz hónapjában 616.690 métermázsa volt, 
tavaly ugyanezen időszakok alatt 82.924, 
illetve 698.278 métermázsa. Az előjegyzési 
eljárás mellett behozott buza mennyisége 
tehát az idén a mult évhez képest teteme-

sen' növekedett, ellenben a visszkivitt búza-
liszt mennyisége mintegy 82 ezer métermá-
zsával csökkent. Egyéb gabonanemüek az 
őrlés-kikészitési forgalomban csak nagyon 
csekély mennyiségben szerepelnek. 

Amerikai lovak Németországban. Az 
amerikai verseny már most nemcsak a 
gabonapiaezon veszélyezteti a kontinentális 
termelést, hanem a mezőgazdasági termelés 
s az állattenyésztés minden ága. A német 
mezőgazdák a legutóbbi időben erősen fog-
lalkoznak áz amerikai lovak importjával. 
Legújabban Amerikából fokozott mennyiség-
ben szállítják az élőállatokat, s nevezetesen 
a lovakat' Európába s különösen a Német-
birodalomba, a hová az 1895. év eleje óta 
legalább ,tízezer darab amerikai lovat szállí-
tottak. A britt lovak annyira tetszettek Né-
metországban, hogy most berlini, hamburgi, 
brémai és más kereskedők a lovak állandó 
importjára adták magukat. Egy küldemény-
nél, melyet Brémából Lipcsébe szállítottak, 
az eladásra került 'lovak középára 1400 
márka volt. 

Németország buzalisztfogyasztása. Né-
metország, mely eddig kiválóan rozsfogyasztó 
ország volt, rohamosan átfejlődik buzafo-
fogyasztó állammá. A rozsfogyasztás mind-
inkább csökken, míg a buzafogyasztás roha-
mosan növekszik. Ezen körülmény különös 
figyelmébe ajánlható ekszportáló malmaink-
nak, mert a Németországba bevitt búzák 
között első sorban szerepel Oroszország, 
majd Argentína s az. Egyesült-Államok. A 
mi bevitelünk Németországba nem mondható 
valami jelentékenynek, jóllehet oly közeli 
szomszédjai vagyunk s közlekedési eszközeink 
is alkalmasabbak és olcsóbbak is mint pl. 
Amerikáé vagy Argentínáé. 

Fiume áru- és hajóforgalma 189(i. 
augusztus havában. Fiume tengeri áruforgalma, 
a darabszám szerint kimutatott jelentéktelen 
mennyiségből eltekintve, folyó évi augusztus 
havában 675.246; métermázsát tett, mely 
menyiségtől 268.881 métermásza a behoza-
talra s 406.365 métermázsa a kivitelre esik. 
A behozatali áruk sorában a behozatal nagy-
ságát tekintve első helyen áll a barna- és 
feketeszén 90.536 métermázsával, ezt követik 
az ásványolaj (32.410 mm.), foszfátok (28.000 
mm.), nyersvas (27.993 mm.), bor (12.966 mm.) 
stb. A kivitelnél az első helyet a liszt fog-
lalja el (80.164 mm.), kivittünk továbbá 
66.540 mm. dongát, 60.732 mm. keményfa 
deszkát, 43,644 mm. ezukrot, 26.947 mm. 
árpát, 25.945 mm. puhafa deszkát, 16.973 mm. 
megmunkált gerendát stb. Az év első 8 hónap-
jában összesen 2,962.334 mm. áru jött Fiúméba 
tengeren és 3,559.549 mm. szállíttatott el 
onnét. A behozott áruk főként Olaszország-
ból, Nagy-Britanniából, Ausztriából, Orosz-
országból, Hátsó- és Élő-Indiából erednek, 
a kiviteli országok között 1,117.962 méter-
mázsával Francziaország áll az első helyen, 
ezt követik Olaszország (630.820 mm.), Nagy-
Britannia (549.340 mm,), Ausztria (429.690 
mm.) Északamerikai Egyes. Államok (216.947 
mm.), Hollandia (130.324 mm.) stb. 

„The Gresham" életbiztositótársaság London-
ban. E társulat 47. évi jelentése, mely az 1895. 
évi deczember 31-én befejezett üzletévről szól 
és a részvényesek • 1896. évi julius 1-én tartott 
rendes közgyűlésé elé terjesztetett, rendelkezé-
sünkre állván, következő főpontjait közöljük. Az 
189'5-ib évben 8761 kötvény 82,267,300 korona 
tőkeösszegről lett kiállítva. A díjbevételek, le-
vonva a visszbiztositásért fizetett összeget, ko-
rona, 21,556.656.77 fillérre rúgtak, mely összeg-
ben a korona, - 3.517.269.17 fillért tevő első évi 
dijak ben'foglaltatnak. A kamatszámla mérlege 
a lefolyt üzleti évben korona 5,538.218.43 fillért 
tett ki és a társaság jövedelmét a díjbevételek-
kel együtt korona 27,094.835.20 fillérre emelte. A 
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társaság az elmúlt évben korona 10,032.755 fil-
lért utalványozott oly követelések alapján, me-
lyek életbiztosítási kötvényekből eredtek. Lejár t 
kiházasitási és vegyes biztosításokra korona 
2.383.221.67 fillért, vissz vásárlásokra,; 1,209.712.50 
fillért fizetett ki a társaság az elmúlt évben. A 
biztosítási és járadékalapok a lefolyt üzleti év-
ben korona 8,692.230.03 fillérrel gyarapodtak. 
Az aktívák főösszege 1895. deczember 31-én 
korona 147,562.080.41 fillére rúgtak. Tőkebefek-
tetések : korona 490,778.85 fillér angol és , í r -
országi állami papírokban, korona 630,212:40 
fillér indiai és j gyarmati kormányok értékeiben, 
korona 27,002.077.81 fillér idegen államok érték-
papírjaiban, korona 5,651.001.56 fillér vasúti 
részvények, elsőbbségek és garantálnak, korona 
60,105.982.71 fillér vasúti és egyéb kölesönköt-
vényekben, korona 18,364.621.03 fillér a társa-
ság ingatlanaiban (ezek között vannak a társa-
ság budapesti és bécsi házai), kor. 6,556.711.77 
fillér jelzálogokban és korona 28,760.694.27 fillér 
különböző értékekben. 

Előfizetőinkhez. 
Fe lké r jük mindazon t. előfizetőin-

ket, k ik előfizetésükkel hátralékban 
vaunak, hogy ebbeli kötelezettségük-
nek folyó hó lO- ig eleget tenni szíves-
kedjenek, mert a további késedelmes-
kedést hallgatag beleegyezésnek vesz-
szük arra, hogy a hátralékot postai 
megbízás ut ján hajthassuk be. 

A „Közte lek" kiadóhivalala. 

Jutalékos utazó. 
t r á g y a g y á i * á t a d n á 

g y á r t m á n y á t e ladás véget t megfe le lő j u t a l é k -
ka l egy u t a z ó n a k , ak i Magya ro r szágo t gaz -
daság i ez ikkekben j u t a l é k r a m á r beu taz ta , 

A z i l le tőnek fo lyékonyan kel l m a g y a r u l 
beszélni és a g a z d á l k o d ó k é s földbirtokosoki 
közöt t j e l en t ékeny i smere tkör re l kel l b í rnia . 
A j á n l a t o k , , H . K . " je l ige a la t t e l ap k iadó-
h iva t a l ába k é r e t n e k . i s ié 

KERESKEDELEM, TŐZSDE. 
Budapes t i gabonatőzsde . 

(Ghdtmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése. 

Budapest, 1896. október 3. 
Az időjárás e hét első felében borús és esős 

volt. Az ország legtöbb részéből jelentettek csapadé-
kot, mely a kapásnövényekre volt további káros hatás-
sal. A tengeritörést gyakrabban kellett abba hagyni 
és a burgonyatermés felől is mind kedvezőtlenebb 
hirek érkeztek. A hőmérséklet állandóan enyhe volt, 
az égboltozat azonban csak a hét vége felé lett ismét 
derűs. A vizállás alig változott. Külföldön a mienkhez 
hasonló időjárás uralkodott, kezdetben esős és hűvös, 
később ismét száraz és enyhe. 

A külföldi piaezok üzletmenetét illetőleg a han-
gulat mindenütt továbbra is szilárd, mert a fogyasztás 
alig rendelkezvén készletek felett jó vásárlási kedvet 
tanusit. Amerikában fedezési vásárlások és tartósan 
jó kiviteli kereslet az árak fokozatos emelkedését hoz-
ták magukkal, és Anglia is régen nélkülözött hausso-
áramlatról küldött jelemést, melyből buza és liszt 
tetemes áremelkedést tüntet fel. Francziaország ugyan-
csak csatlakozott a szilárd hangulathoz. A német 
piaezok kezdetben lanyhák voltak ugyan; később 
azonban gyorsan emelkedtek és a mult heti árak mellett 
zárulnak. Németalföld, Belgium és a Svajczban a 
forgalom élénksége továbbra is tart és az irányzat 
emelkedő. 

Nálunk a kereslet kezdetben mérsékelt volt, 
kósőbb kedvezőbbre fordult a hangulat, mig a hét i 

végével az üzlet újból csendesebb lön. Mindennek 
daczára ugy kenyérmagvak, mint takarmányezikkek 
emelkedett árakat tüntetnek fel. 

Az üzleli hét részleteiről következőket jelent-
hetjük : ' 

Buza a hét kezdetével lanyhán indult. A kínálat 
mérsékelt volt ugyan, a malmok azonban ezzel szem-
ben is tartózkodóak maradtak, mert az előre vasárőlt 
árubani hozatalok a malmok idejét továbbra is teljes 
mérvben vette igénybe. Az eladók kénytelenek voltak 
tehát kisebb árengedményeket megadni, mig azután a 
gyorsan emelkedő határidőpiacz folytán a készáru 
üzlet irányzata is megváltozott. A szokványbuza gyors 
árjavulása a tulajdonosok tartózkodóbbakká tette és 
minthogy a külföldi jegyzések naponként magassab-
bak voltat, a malmok ismét az akczió terére léptek, 
nagyobb bevásárlásokat eszközöltek és azzal együtt 
a magasabb árköveteléseket is megadni voltak kény-
telenek. Tényleg azonban későbbi szállítások most is 
előnyben részesülnek, mig prompt áru kevésbé ke-
resett. A hét vége felé az üzlel esendesebb ugyan, 
az áremelkedés a mult héthez képest azonban mégis 
5 krra tehető. A heti forgalom 200.000 mm.-ra hoza-
tal 410.000 mm.-ra rug. 

Rozs ugy a fogyasztás, mint a kivitel czéljaira 
egyenlően .kerestetett és a hangulat is állandóan 
kellemes maradt. Későbbi szállítások azonban e czikk-
nél is több figyelemben részesültek. Minőség szerint 
prompt áruért 6.1Va frtot Cassa helyben és október 
Il-ik felében szállítandó áruért budapesti paritásra 
6-25 frtig fizettek. A hét vége felé a hangulat szintén, 
csendesebb. 

Árpa takarmány és hántolási czélokra mérsé-
kelten van forgalomban és alig változott. Gyárosok 
minőség szerint 4. 4.30 frtig fizettek ab Buda-
pest. Állomásokon átvéve jelentéktelen az üzlet, mert 
vevők alig találhatók. Príma világos 1 színű árpák 
iránt van ugyan némi kereslet, de ilyen minőségek 
csak szórványosan kerülnek a piaezra, mig alsóbb 
rendű vagy sárga árpák el vannak hanyagolva. Jobb 
tiszavidéki árut 5. 5.75 frt, finom felvidéki árut 
7.25—75 frttal jegyzünk ab állomás. 

Zab a fogyasztás részéről jó kéresletnek ör-
vend, mig a hozatalok mérséke'tek, príma áru pedig 
alig érkezik, minélfogva az árak 10—15 krral emel-
kedtek. Szin és tisztaság szerint 5.60—6.— frtot fizet-
tek helyben átvéve. 

Tengeri egyes waggonokban a vidékre való 
szállítás czéljából 3.85—95 frton kelt el. 

Olajmagvak : káposztarepezében a hangulat vál-
tozatlan szilárd és készáruért 10.50—11.— frt, bánáti 
repeze 10.— frt, vadrepezét 4.50—75 frt, gomborkát 7.75 
frton Cassa jegyzünk Budapesten átvéve. Uj káposzta-
repeze 1897. aug.-szeptemberre 10.45-^10.65 frtos 
árak mellett köttetett. 

Hüvelyesek: Babban a kínálat mérsékelt és jó 
kereslet mellett árak változatlanok. Uj áruban trieurt 
aprószeinü bab.ot ab Félegyháza-Gyöngyös 8.-8.25 
frt, nagyszemüt 7.50 frton, a déli vasút mentén levő 
állomásokról, úgyszintén dunameni állomásokról 8.— 
8.25 frton, barna babot 6.50 frtot jegyzünk. Bükköny 
üzlettelen 4 75—5.—. Muhar 5.50—75, Kendermag 8.50, 
Lenmag 8.50—9.50 frt Budapesten. Kzles 5.—-5.25 
frt helyben. 

Napi j e l en té s 1896. ok tóbe r 6. 
Készbuza ma jól volt kínálva, a malmok kevés 

vételkedvet mutattak, az irány azonban tartott ma-
változatlan árak mellett. radt, 30,000 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 200 m m. 80 kg. á 7-55 fr 13 hóra 

200 „ , 80 „ 7-4-5 
200 „ 80 „ „ 7-55 
100 „ 80 „ „ 7-50 
350 „ 80 » „ 7-50 
100 „ 80 » » 7-40 „ 
500 , 80 , , 7-40 

1000 „ 79 » * 7-55 
200 mi kg. á 7-30 
100 „ 79 „ „ 7-40 
700 „ 79 „ „ 7 50 
100 „ 78 . > 7-25 
400 , 78 . „ 7-25 

1000 , 77 » » 7-25 „ 
100 „ 78 » » 7-17V2 „ 
400 „ 78 „ „ 7-30 
900 , 77 » , 7-25 
100 „ 82 , „ 7-371/2 , 
100 „ 80 „ „ 7-371/a , 
100 „ 80 , „ 7-40 

1000 „ 80 » 7-50 
100 , 79 „ „ 7.35 
3C0 » 79 . » 7-40 

1000 , 79 . . 7-35 
íooo „ 78 . , 7-50 
1200 ' „ 74 , „ 6.85 
1700 „ 78 » „ 7-20 
700 „ 79 „ , 7-55 
500 „ 76 „ „ 7-40 

2900 „ 76 „ „ 7-35 „ 
300 „ 79 „ „ 7-271/2 „ 

4000 „ 76 „ „ 6-30 
F.-Tiszai 
Szerbiai : 

Készrozs változatlan, csekély forgalom mellett 
6-15-25 frton Pest paritással kelt. 

Árpa majdnem üzlettelen, a fogyasztók magu 
kat ellátták és keveset vesznek, jobb fajtákban az 
üzlet szünetel. 

Tengeri tartott. 
Zab szilárd. 
Határidők kezdetben bágyadtak voltak és ké-

sőbb azonban feiezeti vételekre szilárdabbaká váltak. 

Tavaszi buza . 
Őszi buza . . 
Tavaszi rozs . 

Tavaszi zab. . 
Őszi zab . . . 
Uj tengeri . . 
Uj repeze . . 

. 7-55—7-53—7-58 -

. 7-34—7-40 ' 

. 6 5 0 — 6 - 5 Í — 

. 6-28—6-38 • 

i 5-72—5-69—5.75— 
. 4-03-4-08 •• 
. 10.90 • 

7-57—58 
7-39-40 
6-53-54 

5-74-75 
4-07—08 

10-90—11 

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 
tudósítása. 

A hét elején a szeszüzletben valamivel jobb 
forgalom uralkodott és a szeszárak azonnali szállí-
tásra 13 krral olcsóbban jegyeznek. Finomított szesz 
nagybani vevők által meglehetősen lett vásárolva ós 
51 frton zárulva. Élesztőszesz valamivel szilárdabb, 
51.75 frton kelt el. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens 
nyersszesz 15 frton lett eladva felsővidéki állomások-
hoz szállítva kisebb tételekben. 

Galicziából kontingens nyersszészt 25 krral 
olcsóbban ajánlottak. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 15' 
15.25 frt. 

Bécsi jegyzés 15.70—15.90 frt kontingens 
nyersszeszért. 

Prágai jegyzés 50.80—50.90 adózott burgonya-
szeszért. 

Briinni jegyzés 10 70—11'— frt exkontigens 
szeszért. 

Trieszti jegyzés 27. frt magyar kiviteli 
szeszért. 

A kivitel a hét elején szünetelt. Fiúméba 53 'q 
szesz érkezett Aradról. 

Vidéki szeszgyárak közül : Kenyérmező, Lo-
soncz változatlanul, a többiek 13 krral drágábban 
jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomitott szesz 
51-25—51-50 frt, élesztőszesz 51.50—52.— frt, nyers-
szesz adózva 50.60—60.63 frt, nyersszesz adózatlan 
12. 12.50 frt, denaturált szesz 17. 17.50 frt. 
Kontingens nyersszesz —• •—. 

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

Halvásár a haltéren. A fővámtéri, Ferencz József-
rakparti ós haltéri piaezra 9 helybeli halász és 
halkereskedő által 50 q és vidéki kocsikon 4 q, 
összesen 54 q kevert hal hozatott. A vásár élénk. 
Az árak métermázsánkint 2—4 írttal csökkentek. 

Viszontelárusitók fizették a hal q-át nagy élő 
1C0—120, nem élő 60—70, közép nagy élő 60-80, nem 
élő 50-60, apró élő 25—35, nem élő 12—18 frtig. 

Vad. Hozatott a fővámtérre vaspályán 200 db, 
hajón 50 db, kocsin 300 db, gyalogosok által 100 
db, összesen 650 db; a forgalom élénk volt. Nyul 
130—180,Vadlúd , Vadrécze 60—80, Fáczány 

, Szalonka erdei , Fogoly 50 70, 
Fürj —— , Fenyőmadár, — kr. 

Baromfi. Hozatott a fővámtérre vaspályán kb. 
16000 db, hajón kb 1000 db, — kocsin kb. 1600 db, 
helybeli árusoktól kb. 2000 darab, összesen kb. 29500 
db. A vásár élénk volt. Nagybani árak páronkint: tyúk 
120—135, csirke 65—120, (idei kiv. ), kappan 
hízott , kappan sovány 110—140. récze hizott 
— — — , (idei —) lud öreg h lud (liba) uj 
hiz. 400—650, uj lud sovány 220—340, öreg ), 
pulyka bizott idei , sovány. 250—350, gyöngy-
tyúk 130—140, galamb pecsenyének 40—60 krig. 

Az István-téri élelmi piaezra élő baromfi hely-
beli ós vidéki árusok által kb. 900 pár hozatott fel, 
árak a következők: páronkint tyúk 120—150, csirke 
idei 70—130,kappan hizott 160—200, sovány 120—140 
récze hizott 180—200, sovány 120—140, hizott lud 
500—600, sovány 300—400, pulyka hizott , 
sovány 250—300 krig. A forgalom élénk. 

Tisztított baromfi, helybeli ós vidéki árusok 
által kb. 2000 db: forgalom élénk; Árak: Jércze 
80—100, csirke 35—70, kappan hizott , récze 
hizott 100—120. récze félkövér 90—100, lud (liba) 
hizott 250—300, lud liba félkövér 200—220 pulyka, 
hizott 250-300, pulyka félkövér 160—180, Galamb 

, ludmáj hizott 20—100 krig. 
Az ujvásártéri piaezra felhozatott a szokott köz-

ségekből vasp. kb. 8000 db, kocsin 950 db, gyalog-
árusok 150 db, helybeli árusok 1400 db, összesen 
3300 db baromfi. A forgalom élénk. Az árak páron-
kint következők: tyúk 120—130, csirke 60—110, 
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idei , hizott kappan 150-160, soványllO—120, 
hízott récze 200—200, sovány réeze 110—120, hizott 
lud (liba) 500—700, sovány lud 300—320, hizott pulyka 
350—320, sovány pulyka 350—360, gyöngytyúk — : — , 
gelamb pecsenyének krig. 

Tojás. Hozatott a fővámtérre vasp. kb. 45,000 
db, hajón kb. 15.000 darab, 2 kocsin kb. 10,000 db 
helybeli árusoktól 30000, db, összesen kb. 103,000, 
db. A vásár élénk. Nagybani árak : 1 láda friss (1440 
db) 3500—3500 kr., 100 db 260—280 kr., tojás me-
szes 1 láda (1440 db) k„ 210 db 
k r , 1 db krig. 

Az ujvásártéri viaszra felhozatott a szokot, 
községekből vasp. kb. 9000 drb, kocsin drl t, 
gyalogárusok 2000 drb, helyb. árusok 2000 darab, 
összesen 31000 darab friss tojás. A forgalom 
élénk. A következő árak jegyeztettek: friss tojás 
1 drb 2Va-3, 100 darab 230-270 40 krért 15—17 
drb, 1 láda 1440 drb 3000-3550, meszes tojás 1 db 
2V2-3 100 — , 40 krért 16—17 db, 1 láda 
1440 drb krig 

Zöldség. Hozatott a Ferem.cz József-rakpartra va. p. 
750 q, hajón 120 q, kocsin 2500 q, helyb. árusok 
kb. 1600 q, össz. kb. 4970 q vegyes zöldség. A vásár és 
Nagy. árak sárgarépa 100 k. 4 0 - 400,1 q , 
petrezselyem 100 cs. 50-500, 1 q , zeller 
100,db 40 140, karalábé 100 db 50-120, vöröshagyma 
100 db 25—180, 1 q 200—250, fokhagyma 100 f. 
400—700, 1 q 800—1000, fehérrépa 100 darabl80-20G 
fejeskáposzta 1 q 300 400 krajczárig, vörösrépa 100 
darab 50—100 krajczárig, fejeskáposzta 100 darab 
2U0-500, kelkáposzta 100 db 80—120, vöröskáposzta 
100 db 300-650, fejes saláta 100 db 80-160, kötött-
saláta 100 db , burg. belföldi 1 q 160—200, 
külföldi , fekete retek 100 db 80—200, 
hónapos retek 100 csomó , Ugorka s. való 
100 db 30-80, ugorka Savanyu 100 db 80—120, 
zöldpaprika 100 db 10—50, tök 100 db 250—600, 
paradicsom 1 kg. 30—120, zöldbab 1 1. 6—12, zöld-
borsó 1 kg. zöldborsó fejtettl 1. 70-120 krig. 
Zöldtengeri 100 cső 8.0- 100 krig. 

Felhozatott az ujvásártéri piaczra a szokott köz-
ségekből szek. kb. 700 q, gyalog és helyb. árusok által 
330 q, vasp. — q, összesen mintegy 1030 q vegyes 
zöldség. A forgalom élénk. Arak a következők: Bur-
gonya 1 zsák 40—90, uj 1 q 140—180, fejeskáposzta 
100 db 200—500, vöröskáposzta 100 db 300—1000,kel-
káposzta 100 db 80—120, paradicsom 100 db 20—60, 
1 puttony 16—20, fejes saláta 100 db , kötött 
saláta 100 db , ugorka savanyítani való 100 db 
30—40, ugorka savanyu 100 db 30— 60 zöld paprika 
100 db 8—20, zöldbab hüvelyes 1 kg. 7 8, Izsák 
30—60 zöldborsó héjas 1 kg. , zöldborsó fej-
tett 1 liter krajczárig. 

A Hunyady-téri piaczra felhozatott kocsin 300 q, 
gyalogárusoktól kb. q, helybeli árusoktól kb. 200 q, 
össz. 500 q ; élénk forgalom mellett a következő árak 
jegyeztettek: burgonya 1 zsák 50—100, 1 q 160—210 
fejes káposzta 100 db 400—7(0, vöröskáposzta 100 db 

, kelkáposzta 100 db 70—120 paradicsom 100 
db 30—80,1 puttony 20—25, fejessaláta 100 db 80— 
—120, kötöttaaláta 100 db —— - , ugorka sav. valólOO 
db 35—45 savanyitott 100 db 80—S0, zöld paprika 
100 db 8—30, zöldbb hüvelyes 1 kg. 4 - 5, zöldbab 
hüvelyes zsák 40—50, zöldborsó héjas 1 kg. 
—, zöldborsó fejtett 1 liter 40—50 krig. 

Gyümölcs. Hozatott a Ferencz-József-rakpartí 
piaczra vaspályán kb. 1000 q, hajón kb. 400 q. kocsin 
50 q, helybeli árusok által kb. 800 q, összesen 
kb. 22500 q vegyes gyümölcs. A vásár élénk volt. 
Nagybani árak : Fajalma 1 q 1300—1800, köz. alma 
1 q 600—1200, fajkörte 1 q 1600—2000, közönséges 
körte 1 q 700—1200, köz. dió 1 q 7600—2400, szilva 
magvaváló 1 q 700-1200, szilva vörös 1 q , 
szilva aszalt 1 q füge 1 kg. , mogyoró 
1 q , gesztenye belföldi 1 q 1300—1400, gesz-
tenye olasz 1 q 2000 —2100, czitrom 1 láda 350 450, 
5szi baraczk 100 db —, szőlő közönséges 1 q 
1200—2400,szőlő csemege 1 tg . 260—3500 krig, dinnye 
görög nagy 190 db - , dinnye görög kicsiny luO 
db , sárga faj 100 db , dinnye sárga 
közönséges 100 db frt. 

Az ujvásártéri piaczra felhozatott a szokott köz-
ségekből vaspályán kb. 30 q, kocsin kb. 210 q, gya-
log és helybeli árusok 80 q, összesen 320 q vegyes 
gyümölcs. A forgalom élénk. Árak a következők: 
Fajalma 100 db 140-300, 1 kg. 18—22, 1 db 2 - 4 , 
közönséges alma 100 db 60—180, 1 kg. 12—16, 1 db 
1/2—2, köz. alma 1 put. 120—250, körte, fajt 100 db 
140—400, körte faj 1 kg. 20—26, körte faj 1 db 2—5, 
szőlő csemege 1 kg. 30—45, szőlő köz. 1 kg. 16-20 kr, 
dinnye görög, nagy 100 db , dinnye görög 
nagy 1 db 15—20, dinnye görög kicsiny 100 db 
—, dinnye görög kicsiny 1 db 4—10, dinnye sárga fa j 
100 db , dinnye sárga faj 1 db — 1 — , dinnye 
sárga köz. 100 db , dinnye sárga köz 1 db 

, szőlő csemege 1 kg. 30—40, szőlő közönséges 
kg. 14 -22 krajczárig. 

A Hunyady-téri piaczra felhozatott a szokott 
községekből vasp. 70 q, kocsin 100 q, helybeli és 
gyalogárusoktól kb. 50 q, összesen kb. 220 q vegyes 
gyümölcs, közép forgalom mellett árak a követke-
zők : fajalma 100 db — —, 1 kg. 16 -24 , 1 db 
2—5, köz. alma 100 db , 1 kg. 10-14, 1 db 
1—2 kr, körte faj 100 db , körte faj 1 kg. 

25-40, körte faj 2—4, őszi baraczk 100 db 60—500, 
dinnye, görög nagy 100 db , dinnye gör., 1 
db — , dinnye, görög, kicsiny 1 db , diunye 
görög, 100 db •— , dinnye görög kicsiny, 1 db 
—,— dinnye sárgafaj 100 db , dinnye sárga 
faj 1 db , dinnye, sárga köz. 100 db , 
dinnye, sárga, köz. 1 db , szőlő csemege 1 kg. 
"1—40, szőlő közönséges 1 kg. 18—ÍO kr. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1896. október 6. A székesfőv. vásárigazgató-
ság jelentése a „Köztelek' részére). Felhozatott a 
szokott községekből 115 szekér réti széna 22 szekér 
muhar, 3 szekér zsupszalma, — szekér alomszalma, 
— szekér takarmányszalma, — szekér tengeriszár 
13 szekér egyéb takarmány (lóhere, luczerna, zabos-
bükköny, köles stb.), 800 zsák szecska. A forgalom 
élénk. Arak q-ként a következők : réti széna 190—270, 
muhar uj 100—235, zsupszalma 165—185, alomszalma 
120—160, egyéb takarmány , lóhere 
— , takarmányszalma — , tengeriszár lu-
czerna sarjú , szalmaszecska 200— 
215, u j széna , zabosbükköny . 
Összes kocsiszám 254 suly 203.200 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. Okt. hó 6-án 

A székes fővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgató-
ság jelentése. 

Felhajtatott: 194 drb belföldi, drb galicziai, 
— drb tiroli, 256 drb növendék élő borjú, — drb élő 
bárány : 5 drb belföldi, — db galicziai, .— drb ti-
roli, 111 drb bécsi, — drb növendék borjú, drb 
ölött bárány, — db élő kecske. 

A borjuvásár élénk lefolyású volt. 
Arak a következők. Élő borjuk : belföldi — 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 42—52 frtig, kivé-
telesen 54 frtig súlyra, növendék borjú 14—33 frtig, 
kivételesen — frtig drbonkint. 20—24 frtig súlyra. 
Ölött borjú: belföldi 65—68, tiroli frtig, 
galicziai frtig, növendék borjú frtig 
dbonkint, bárány — frtig, bécsi 68—72 frtig súlyra 
Élő bárány —' '— forintig páronkint. Élő kecske 
—• frtig páronkint, kivételesen — frtig. 

Bécsi Tágómarhavásár. 1896. okt, 5. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 5517 db. Ebből magyar 3613 db, 
galicziai 219 db, bukovinai 333, németországi 1352 db, 
hizott 2863 db, legelő 772 db., fiatal 1882 db., ökör 
400.7 db, bika 507 db, tehén 622 db, bivaly 381 db. 

A szombati vesztegvásárra 919 dbot hajtottak fel. 
Az összes felhajtás alig volt nagyobb a mult hetinél. 
Ennek daczára a vásárra igen kedvezőtlenül hatott a 
csekély felhajtási többlet. Csak a vásár kezdetén 
voltak a mult heti árak tarthatók, később, de legin-
kább a vásár vége felé igen lanyha üzlet állott be, 
ugy, hogy príma áru és jó középminőségeknél 1 frt, 
könnyebb és rosszabb minőségeknél 1 — 2 frt áresés 
volt észlelhető 100 kilónkint. A vásáron valószínűleg 
eladatlan is maradt. 

Arak : prima magyar 35—37 ( ) frt, szekunda 
3 1 - 34 frt, tertia 27—30 frt. Galicziai prima 36—38 
(—39) frt, szekunda 32—35 frt, tertia 28—31 frt. Német 
prima 37—39 (40 ), szekunda 33—36, tertia 29—32 
frt. Legelőmarha: szerb és magyar 18—28 é. s., rossz 
minőségű frté. s. Bika 21—31 frt é. s., tehén 19—30 
frt é. s., bivaly 15—19 frt é. s. (Kizárólagosan élő-
súlyra, minden % levonás nélkül történnek. Az érté-
kesítésben kitüntetett1 árak ugy értelmezendők, hogy 
egy és ugyanazon eladó, a jobb minőségű állatok 
kg.-jáért p. o. 40 krért, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások : 
Magyar hizó ökrök. 

Eladók: 
Ar Ar 

Blau testvérek, Temesvár 35V2 — 33Vs — 
Hacker Miksa, Sopron 34 — 321/2 — 
Hacker, & Engel, Győr 35 — 321/2 — 
Lederer és Kálmán, N.-Várad 361/2 — 33 — 
Löble H., Nagy-Várad 37 — — — 
Moskovits Adolf N.-Várad ... 36 — 34 — 
Neumann testvérek, Arad 87 — 33 — 
Schwartz M. Mátészalka 341/2 — 33 — 

Erdélyi hizó ökrök. 
Eladók: 

Br. Bors és társa, M.-Vásárhely 367>. — 33 — 
Czell Frigyes és fia, Brassó ... 36 — 34 — 
Voith Gergely, Deés 35 — 32 — 

Német hizó ökrök. 
Eladók: 

Blau testvérek, Temesvár 3 
Frisch F., Versecz " 
Hacker Miksa, Sopron oi — ou — 
Neumann testvérek, Arad 39 — 38V2 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott veszteg-
vásár ezentúl szombaton tartassák meg. A veszteg-
vásárra felhajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken 
kell, hogy rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az 
eddig elzárolt megyék közül szeptember 12-től kezdve 
további rendelkezésig csakis a következő vármegyék 
vannak száj- és körömfájás miatt zár alá helyezve 
és csakis ezen vármegyékből nem hajthatók fel álla-
tok a vásárra és pedig: Árva, Bereg, Baranya, 
Fejér, Mármaros, Moson, Nyitra, Pozsony, Somogy, 
Sopron, Tolna, Trencsén, Ung, Vas, Veszprém, Zala, 
Zemplén vármegyékből és H.-M.-Vásárhely, Sopron 
és Székesfehérvár sz. kir. városokból. Az itt elő nem 
sorolt vármegyékből az ismeretes feltételek mellett 
állatok szabadon szállíthatók a vesztegvásárra. Az 
alsó-ausztriai helytartóság rendelete szerint a hasí-
tott körmű állatoknak Budapestről alsó-ausztriába 
való szállítása tilos ; kivételt képez e rendelet alól a 
kőbányai sertéshizlalda. 

Bécsi sertégvásár. 1896. szept. 29-én. Be lett 
jelentve: 8920 drb. Felhajtás: 4178 drb fiatal sertés, 
4147 drb kövér sertés, drb rideg sertés. Össze-
sen: 8325 drb. 

Az irányzat a nagyobb felhajtás miatt lanyhább 
volt. 

Arak kilónként élősulybanfogyasztásiadónélkül: 
prima 48'50—49'50 (50) kr., közepes 46 47, könnyű 
42—45 — kr., fiatal sertés 34—41 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1896. okt. 1-én. Fel-
hozatott: 3319 borjú, 1412 élő sertés, 890 kizsigerelt 
sertés, 440 kizsigerelt juh, 48 bárány. 

Gyengébb kereslet miatt az üzlet a borjuvásá-
ron élénktelen volt, legutóbbi árak alig voltak tart-
hatók. Kizsigerelt sertések változatlanok. 

Arak Jrigrammonkint: kizsigerelt borjú 
kr., prima kr., primissima kr, élő 
borjú 30-40 kr., prima 42—46 kr, primissima 48—52 
(—; kr., fiatal sertés 34—41 kr., kizsigerelt sertés 
nehéz 48—54 kr., süldő 46—58 kr., kizsigerelt juh 
32 — 44 kr., bárány páronkint kr. 

Bécsi julivásár. 1896. okt. 1-én. Felhajtás; 
50X6 drb juh. 

Az üzletmenet meglehetős vontatott volt, az 
árak változatlanul maradtak. 

Árak: export juh páronként. 18—21'— (—'—) 
raczka 12-16, selejtes juh 12—15. 

Párisi julivásár. 1896. okt. hó 5-én. Felhajtás 
20319 drb juh. 

Az Orsi. magyar grazd. egyesület tulajdona. 

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

Jeszenszky Pál . 

a tökéletesság legmagasabb fokán állanak. 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

SKsT ö s s z e s "3WI 
gazdasági gépeket g y á r t j a . 

Kérjük miniden k é r d é s s e l feiza» 
I t m m a l h o z z á n k forduln i , 
k é s z s é g g e l adunk k i m e r i t ő é s 

f e l v i l á g o s í t ó v á l a s z t . 
C z i m : 

Első magyar gazdasági-gépgyár | 
részvény-társulat 

B U D A P E S T E N . 
* Czimre ügyelni tessék! 
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35.960/1896. tan. s 

AE- és NEVJEGYZEK 
Budapest székesfőváros szőlő- és gyümölcsfatelepeiről az 1896/97. évben eladásra kerülő 

szőlővesszők-, ojtványok- és gyümölcsfacsemetékről. 
Összeállította Deák Tamás székesfővárosi szőlő- és gyümölcsgazdasági intéző. 

I. Szőlővesszők és ojtványok. 
A f a j megnevezése. A f a j megnevezése. 

I. Európai fajok. 
a) Borfajok. 

Kadarka (vörös borfaj ._ 
Nagy burgundi (vörös borfaj) 
Cabernet franc 
Mérlot 
Szt-Lőrinczi 
Opportó 
Teroldega 

Sauvignon blanc (fejér borfaj) 
Slankamenta 
Rajnai rizling 
Olasz 
Mézes fehér 
Sylváni zöld 
Ezerjó. 
Hosszunyelű 
Semillon 
Veltelini zöld 

Rakszőlő 1 

Vörös dinka 1 

Chasselas rouge 
„ croquant 
„ - Thomery 
„ Angevine .. 
„ Negropont . 
„ rose de Faloux 
„ Tokaj Angevine 

Muscat lunel 
„ croquant 

Alexander 
„ chasselas de Nantes 

„ Frontignan .... . ... 
Madelaine Angevine ... 
Kék kecskecsöcs 

2. Amerikai fajok. 
Othello (direct termő) 
Jaques „ '„ , 

Riparia1 portalis 
tomentoux 

Solonis ....:... 
(válogatott).. 

3. Ojtványok. 
a) Vörös borfajok. 

Kadarka 
Nagy burgundi 
Cabernet franc 

sauvignon... 

Merlot 
b) Fehér borfajok. 

Vörös dinka 
Olasz rizling 
Rajnai „ » 
Piros veltelini 
Zöld „ j 
Slankaraenka 
Hosszúnyelö 
Zöld sylváni 

c) Csemegefajok. 
Chasselas rouge 

„ croquant 
„ de Thomery 
„ Negropont 
„ Angevine 
„ rose de Faloux 
„ Tokaj Angevine 

Muscat lunel 
„ croquant 
„ Alexander ..... .„,.. 
„ Frontignan l.-.i 
„ chasselas de Nantes 

„ „ Vray 
Kék kecskecsöcs ... 
Madelaine angevine 

T u d n i v a l ó k . 

jóí~Jkíezyetk 

1. A sima Vesszők szabályszerű 60 cta. hosszúak, épek, háromszor permezet-
tek és teljesen peronospora menteseit. 

2. A csomagolásért (munka; anyag) minden 1000 drb. sima vessző után 50 kr, 
ojtványok Után 80 kr, számíttatik. 

3. Minden megrendelés Deák Tamás széKes fővárosi Szőlő* és 
g-yüinölcsgazdaságrí intézőhöz (posta: Budapest, X. ker,, Kőbánya küldendő. 
(Lakás: a székes fővárosi minta (homok)-szölőtelepen.) 

4. Megrendelés ojtványokra csakis 1896. év novemlter hó 1-éig', 
sima európai és amerika vesszőkre pedig 1896. év deczember hó 31-éiisr 
fogadtatik él s ugyanezen időn belül lesz értesítve minden egyes megrendelő, Vájjon 
megrendelése — a.készlethez képest — mennyiben teljesíthető. 

5. A megrendeléseknél a helybelieknek elsőbbség adatik; a többi megrerldélé< 
seknek pedig — a mennyiben a készlet engedi — a beérkezés sorrendjének szigorú 
betartása mellett lesz elég téve. Megjegyeztetik azonban, hogy egyetlen megrendelő 
sem kaphat 3000 (háromezer) darab ojtványnál többet. 

6. A vesszők ára az intéző által kiállított utalvány alapján az illető kerületi 
elöljáróság pénztáránál fizetendő le, miért is a vesszők csakis a fizetés megtörténté-
ről szóló ottani pénztári nyugta előmutatása mellett adatnak ki. 

7. Vidéki megrendelések az ár és költségek utánvételezése mellett teljesíttet* 
nek. A vidéki megrendelők által a megrendeléssel egyidejűleg a megrendelt vesszők 
árának 10%*a postautalványon a szőlő- és gyümölcsgazdasági intézőhöz meg-

i küldendő. 
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II. G y ü m ö l c s f a e s e m e t é k . 
A f a j megnevezése. A f a j megnevezése. 

Angol arany parmen ... 
Ananász renet 
Asztrakáni vörös 

fehér... 
Bataul 
Fontos nyári 
Gásdonki renet 
Gravensteini 
Kevi Ízletes 
Kanadai renet 
Londoni pepin 
M;is;i nszk y 
Mihályíi pepinje 
Muskotályos renet 
Orleansi renet 
Őszi kormos renet 

Parker kormos 
Ripston pepinje 
Rozmarin piros 

Szercsika (szabadkai)... 
Török Bálint... 
Téli fehér calville 
Nyári piros calville 
Sikullai 
Sándor czár 
Cseresznye-alma 

Angoulemei herczegnö 
Erdei vajoncz 1 
Isambert •._'. 
Kálmánkörte : . 
Clapp kedvencze . . 
Kürje-körte 
Liegel téli vajoncza 
Ferdinánd koronaörökös (Hardepont vajoncz) 
Cserlevelü 
Vörösbelü nyári körte 
Téli esperes 

Kajszi baraczk. 
1—3 évesek. Ára darabonként 80 Kr. 

Nagyszombati 
Ananász 
Magyar nagy 
Pirospofás 

Hollandi muskátoly 

Őszi baraczk. 
1—3 é törpe. Ára darabonként 20 kr . 

Arkansas 
Willemor 
Olga királynő 
Precoce d'Alexander ... 

„ de Harper 
„ „ Montagne 

Rivers korai 
Korai Sándor 
Brugnon grand Royal.. 
Nectarine advance 
Dorrving 
Precoce de Halles 
Beatrix 
Incomperable 
Bondin : 

Precoce de Canada 
Badeni szép 
Waterloo 
Clemens Szaure 
Nerwington 
Precoce de St. Anile . 
Weathland 
Venus emlője 
Suttems te ad 
Badacsonyi duránci 
Amsden 

Wiirttcmberg királya 
Aehrenthal báró 
A u vergnei. baraczkj a 

lieaulin zöld baraczkja 
Dr. Hoog .. 
Fehér violány 
Honeivell - — 
Oldmiron frestone 
Piros kopasz inuscat — 
Plate de Chime ... 
Vörös levelű . 

Cseresznye. 
1—3 éves nejnesités. Ára darabonként SO Kr. 

Prágai muskotályos —-
Monstreuse de Bavay (savanyu) -
Fekete ropogós ... 
Hólyagos piros -
Badacsonyi óriás i 
Kóburgi fekete ropogós 
Cinboneria 
Balatonmelléki .. 
Baltavári piros ropogós -

Meggy. 
1—3 éves nemesítés. Ára darabonként 20 Kr. 

Váltva érő 
Spanyol meggy.. 1 
Amai'cila királyi 
Montmorenci kurta szárú ... 
Amarella franczia édes : .... 
Eugénia hólyagos meggy 

Szilva. 
1—3 éves. Ára darabonként 20 Kr. 

Beszterczei . 
Piros tojás szilva 
Dániel szilvája .,. 
Maisvi-Í korai 
Sárga uri szilva 
Engelbert herczeg 
Althman szilvája ... 
Viola kék ringló 
Mavlandi császár, szilva -
Sötétkék tojás szilva .. 
Lőweni szép 
Gondini szilva (vörös levelii) 
Fehér viasz szilva 
Schiesberger korai 
Prunus triloga (diszfa). 

Szeder (eper). 
1—3 éves nemesítés. Ára darabonként 20 Kr. 

Savanyu szeder 
Fakó szeder, édes i..'. — 
Rózsaszínű, édes 
Fehér „ „ „ r J 
Szomorú szeder 

Papirhéju .. 

Dió. 
2 éves. Ára darabonként 15 Kr. 

Ribiszke. 
Ára darabonként 5 Kr. 

Nagy gyümölcsű vörös 

Birsalma. 
ÁraT darabonként 20 Kr. 

Konstantinápolyi 

Málna, v 

Málna. 
Ára darabonként 5 Kr. 
i, nagy — — 

Naspolya. 
Ára darabonként 20 Kr. 

Berkenye. 
Ára darabonként 20 Kr. 

Szamócza (földi eper). 
Ára 1000 darabonként 50 Kr. 

T u d n i v a l ó k . 
Minden megrendelés Deák Tamás székes fővárosi szőlő- és gyümölcsgazdasági 

intézőhöz (posta: Budapest, X., Kőbánya, lakása: a fővárosi tóinta-szőlőtelepen) 
küldendő. 

A csemeték ára az intéző által kiállított utalvány alapján a székes fővárosi 
bármély kerületi elöljáróságnál fizetendő le, miért is a csemeték csakis a fizetés 

Budapesten, 1896. évi szeptember hó 3*án. 

, megtörténtéről a kerületi elöljáróságok által kiállított nyugta előmutatása mellett 
adatnak ki. 

Vidéki megrendelések utánvétel mellett szállíttatnak, mely esetben csomagolás 
és a feladási vasút- vagy hajó-állomáshoz való szállítás költsége fejében 100 drb 

| oiemete után 60 kr. számíttatik. 

A székesfőváros tanácsa. 

UH 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet, 
BUDAPESTEN, VIII., József-körűt 8. 

Elnök: TELEKI Géza gróf. Alelnök: CSÍVOS8Y Béla. 
Igazgatósági tagok: 

ANDRÁSSY GÉZA gróf. BUJANOTICS SÁNDOü, MSSEWFFY ARISTID, KOMJÁTHY BÉLA, 
PECHY TAMÁS, PÜSPÖKY EMIL, RDBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY 

ZOLTÁN, SZÖNYI ZSIGMOND, SZTÁRAY ISTVÁN gróf, TELEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: S Z Ő H Y I Z s i g m o n d . 

A z Or szágos M a g y a r Kö lcsönös Biztosító Szövet -
kezet 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 é s á t a l á n y (pauscha l ) b i z tos i tásná l 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövetke-
zet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel: minden 
más illeték kizárásával. 

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

OTP" Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül-a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5°/o díjengedményben részesülnek. -Jpffi 

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

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

Haszonbérbe adó 
Pestmegyében Boldog-Kátán, a szecsői és nagy-kátai vasúti állomástól 7—8 
kilométernyire, mintegy 

370 magyar hold fekete agyag és fekete homok 
jó föld hizlalásra a legtökéletesebb épületekkel, nagy takarmány-
készlettel, felszereléssel. Czim a kiadóhivatalban. 1774 

L a p u k tóaiéMY&lalátai^ B u d a p e s t , Ü l l o w i t 2 5 . p z y @ k . ) 
a következő g a z d a s á g i s z a k m u n k á k é s r e g é n y e k leszállított áron kaphatók: 

m e z ö Q a z f l a s á Q r d l 

m e z ű r e n d ö r s e g r ö l 
szóló 1894. ért Hl. türvéiycziKt, 

a vég reha j t á s á r a vonatkozó 

miniszteri rendelet, 
magyarázatokkal el-
látva, egy füzetben. 

Ára bérmentes küldéssel 1 frt 10 kr. 

Magyar Gazdasági Gzimtár 
aaagy s i e g y e d a l a k , 3 S ív t e r j e d e l e m b e n . . 

T a r t a l m a z z a a z ö s s z e s 
g - a z d . e g y e s ü l e t e k , g a z d a k ö r ö k , f ö l d b i r t o k o s o k , 
u r a d a l m a k , h i t b i z o m á n y o k , b é r l ő k , g a z d a t i s z t e k , 

e r d é s z e k 
pontos é s legmegbízhatóbb czimeit. 
Miután a» összes gazdasági egyesületek tagjainak névsora a lakhely és utolsó posta pontos 

megjelölésével benfoglaltatik, 
a g a z d a s á g i e g y e s ü l e t e k n e k és k e r e s k e d ő v i l á g n a k n a g y o n a j á n l h a t ó . 

A r a f ű z v e 7 f r t , k ö t v e 7 f r t 5 0 k r . 

A s e r t é s j a v í t á s a 
és 

h i z l a l á s a , 
gazdák és hizlalók hasz-

nálatára. 
Ir ta: 

HvLffy Pá l 
uradalmi főtiszt. 

•31 Ára portómentes küldéssel 
1 f r t 10 k r . B 

A. 

m e s t e r s é g e s b o r o k 
Igen érdekes regények leszállított áron: A mezőgazdaság és mezőrendőr-

ségről szóló 1894. évi XlI-dik 
törv.-czikk alapján összeállított: 

I. 

Káté községi mező- és hegyőrök 

A. 

m e s t e r s é g e s b o r o k NEM SZABAD SZERETNIE, EGY CSODAEMBER KALANDJAI. 
Lajos. Ara portómentesen megküldve 1 forint Irta Conan Doyle, fordította Fáy J. Béla. Ara 
helyett 40 krajezár. portómentesen megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

AZ ERDÉSZ ÜR FIA. T h S f f E f c * A MALOM TÖRTÉNETE, 
Ara portómentesen megküldve 1 frt hely. 40 kr. portómentesen megküldve 1 frt. helyett 40 kr. 

n m T 1 Irta Anna Vertua Gentile. Ára portó- I VHV H T ÚO A D F l A / 1 Irta Mathers Helén 
D £ i L L A , mentesen megküldve 1 fr t helyett A U U l A l i üli) l / i l i / V U , Ara portómente-

40 krajezár. sen megküldve 1 frt helyett 40 krajezár. 

MI A S Z E R E L E M ? £ r a £ a 3 5 T G J K B O N D A M I K L Ó S . . S t i S J S F J z 
fordította: Fáy 1. Béla. Ara portómentesen küldve 1 frt helyett 40 krafezár. 
megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

A mezőgazdaság és mezőrendőr-
ségről szóló 1894. évi XlI-dik 
törv.-czikk alapján összeállított: 

I. 

Káté községi mező- és hegyőrök 
k é s z í t é s é n e k 

forgalomba hozatalának 
tilalmáról szóló 

Törvény. 
Magyarázó jegyzetekkel el-
látta : Dr. Lónyay Ferencz. 

Ara 8 0 k r . 

NEM SZABAD SZERETNIE, EGY CSODAEMBER KALANDJAI. 
Lajos. Ara portómentesen megküldve 1 forint Irta Conan Doyle, fordította Fáy J. Béla. Ara 
helyett 40 krajezár. portómentesen megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

AZ ERDÉSZ ÜR FIA. T h S f f E f c * A MALOM TÖRTÉNETE, 
Ara portómentesen megküldve 1 frt hely. 40 kr. portómentesen megküldve 1 frt. helyett 40 kr. 

n m T 1 Irta Anna Vertua Gentile. Ára portó- I VHV H T ÚO A D F l A / 1 Irta Mathers Helén 
D £ i L L A , mentesen megküldve 1 fr t helyett A U U l A l i üli) l / i l i / V U , Ara portómente-

40 krajezár. sen megküldve 1 frt helyett 40 krajezár. 

MI A S Z E R E L E M ? £ r a £ a 3 5 T G J K B O N D A M I K L Ó S . . S t i S J S F J z 
fordította: Fáy 1. Béla. Ara portómentesen küldve 1 frt helyett 40 krafezár. 
megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

Ára portómentes küldéssel 20 kr-
n. 

Káté az uradalmi csőszül 
•zánúa. 

Ára portómentes küldéssel 20 kr. 
Összeállította: dr. BALKAY BÉLA. 
Mindkettő csinos zsebkönyvalaku 
keménytábl&ba van kötve és 20 
oldalas jegyzék-naplóval ellátva. 

| Kévekötő zsinórokat § 
é s a l eg - j obb minőségi i Q 

\ gazdasági kötélnemüeket, p 
í ajánl a H 

BLEIER és WEISZ, | 
köté lgyór l czég Budapest . S 

Raktár és iroda: Károly-körut 9. szám, a gróf Hadik-Barkóczy féle házban 5 
Gyártelep : Hajtsár-ut 7307. sz. H 

Ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszközök, Cocos futószőnyegelí, p 
lábtörlők, ruhaszárító kö- A 
telek, W 

l ó h á l ó k , p 
kézitáskák stb. továbbá sraz- d 
dasági czikkek u. m.: istráng, 5j 
kötőfék, rudaló gabona- H 
zsákok, vízhatlan ponyvák, Ű 
itató és tűzi vedrek, kender- H 
tömlők, hevederek, kender, K 
kócz stb. a legjutányosabb eredeti Ű 

gyári árakon. S3 
ViiéM megrendeléseipontosan esziözöltelnek. p 

| Bérbeadó esetleg eladó. 
a n é h a i F i a s k ó G y ö r g y ú r F e l e d - p á l y f a l v a i 169. 
cat. h o l d k i t e r j edése k i t e r j e d é s ű pusz t a i b i r toka , a I 
fe led i u r i l a k h á z a t és n a g y be l sőségge l több év re j 
b é r b e a d ó eset leg eledó. 

R.-Szombat , 1896. ok tóbe r 3-án. 

Marton János, ügyvéd. 



81'. SZAM. 6-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1896. OKTÓBER HO 7. 1461 

[ Hirdetési ár 15- szóig 30 
I szó 2 kr., feltűnő betűkkel 
• minden beiktatásnál 3 K I S H IRDETÉSEK , Csak mezőgazdák és a szakirodalom terményei, 

továbbá állást keresők és adók hirdetményei 
Tétetnek fel e kedvezményes rovatban. 

Osate oly levelekre válasitolniiU, melyekkel válaszra szükséges levéllbélyeget vagy levelezőlapot küldenek. 

Felkéretnek mindazok, 
kik valamely jeligés hir-
detésre reflectálnak, hogy 
ajánlatukhoz semmiféle 

eredeti okmányt ne m e g -
keljenek, mert a kiadó-
hivatal ezekért felelőssé-
get nsm vállalhat. 

Betöltendő állás. 
Gazdasági szakmában le-

hetőleg jártas 
kereskedő, 

ki a gazdaságba vágó üz-
leti ágnak önálló vezeté-
sére hivatottságot érez, 
gazdasági körökben össze-
köttetésekkel bir, a magyar-, 
német nyelv és levelezéshez 
valamint a könyvvitelhez 
ért, helyben alkalmazást 
nyer. Csakis fenti feltéte-
leknek eleget tevő, eddigi 
tevékenységüket igazolni 
tudó, lehetőleg 40 évén alul 
levő egyének pályázzanak 
„ R . " alatt a kiadóba. 1822 

Magángyakornok kereste-
tik belterjes gazdaságban 
október 1-től egy évre,' ki 
a magyar-óvári akadémiára 
készül, oly tiszt mellé, ki 
szakképzettségénél fogva 

. az illetőt a gyakorlati gaz-1 

daságba bevezetni képes. 
Czim a kiadóhivatalban. 

Kerestetik egy gyakorlott, 
erélyes, szorgalmas s tel-
jesen megbízható gazda-
tiszt egy 800 holdas gazda-
ságba, ki önállóan is képes 
működni; nőtlenéknek előny 
adatik. Fizetés 200 forint, 
állattartás, teljes ellátás s 
perczentuáczió. Ajánlatok 
a kiadóhivatalhoz intézen-
dők. 1792 

1897. január 1-ére belé-
péssel keresek keresztény, 
egészséges, erélyes ispánt, 
ki a magyar és tót nyel-
vet szóval és írásban tel-
jesen bírja, "a gazdaság 
minden ágában, (mint szőlő-
kultúra, czukorrépater-

mésztés, tehenészet, lóne-
velés, faiskoía-kultura, nö-
vénytermelés, állattenyész-
tés), teljesen jártas, azon-
kívül a kettős könyvelés 
ismerete kívánatos. Csakis 
kiválóan megfelelők pályá-
zanak. Fizetés megegyezés 
szerint. Bizonyítványmásod-
latokkal — melyek nem 
küldetnek vissza — felsze-
relt ajánlatok Bauer Antal 
földbirtokoshoz Ihászi pusz-
ta, u. p. Pápa intézendők. 

Kerestetik a vasmegyeri 
gazdaságba (u. p. Kemecse, 
Szabolcs m.) megbízható 
irnok. Megkívántatik a ma-
gyar és tót nyelvnek isme-
rete, valamely földmives 
iskola végzése. Előnyben 
részesül, ki katona kötele-
zettségének eleget tett. 

1801 
P á l y á z a t . 

Egy gazdasági segédet 
keresek. — Javadalmazása: 
500 frt készpénz; —lakás, 
fűtés, világítás. — Csak 
keresztény, nőtlen, a ma-
gyar és tót nyelvben jártas, 
felső gazdasági intézetet 

.végzett és néhány évi gya-
korlattal bíró fiatal gazdá-
szok nyújtsák be ajánla-
taikat okmányok másola-
taival együtt a birtokoshoz 
„D. M." jelige alatt e lap 
kiadóhivatalába. Az állás 
azonnal elfoglalható. 1803 

Kezeiőtiszt egy felvidéki 
800 holdas intensiv bér-
gazdaság számára kereste-
tik október 20 ára, jó bi-
zonyítványok és ajánlatok 
nélkül kár jelentkezni. Az 
aj ánl at bizonyítvány máso d-
latokkal együtt „G. S." alatt 
nyújtandó be e lap kiadó-
hivatalához. 1800 

Ellenőri állás október 
15-éig betöltendő. Pályá-
zóktól kívántatik, hogy fel-
sőbb gazd. tanintézetet vég-
zett 3—4 évi gyakorlattál 
bírjanak, magyar nyelven 
kivül németül is beszélje-
nek. Próba év kitöltése 
után az illető véglegesen 
alkalmaztatik. Évi fizetés 
360 forint. Élelmezésre, 
takarításra 320 forint. 
Pályázók bizonyítvány má-
solatokkal, keresztlevél, 

fényképpel ellátott okmá-
nyaikat küldjék be: Gróf 
Wenckheim Géza csorvási 
uradalmának intézőjéhez 
Csorvásra, Békésmegye. 

Egy nagyobb alföldi ura-
dalomba kerestetik olyan 
gazdasági segédtiszt, aki a 
gazdasági gépészet, mező-; 
gazdasági ipar vasutak be-
rendezésében elméleti s 
különösen gyakorlati jártas-
sággal bir s igy gazdasági 
ipartelepek, műhelyek veze-
tése, mezőgazd. iparvasuti 
szekrények felügyelése, ke-
zelésére képes. Előnyben 
részesülnek a gazdasági 
tanintézetet is végzettek, 
mert géptechnikai képzett-
ségen kivül gazdasági is-
meretek is kívántatnak. 
Csak nőtlenek pályázzanak, 
díjazás megállapodás sze-
rint. Ajánlatok „A" jegy 
alatt a kiadóhivatalba kül-
dendők. 1807 

Majoros kerestetik, 100 
drb. tehénből álló tehené-
szethez. Előnyben részesül, 
ki e téren már alkalmazva 
volt, , avagy kiszolgált ka-
tonai altiszt, vagy csendőr. 
Jelentkezhetni özv. gróf 
Zichy Rezsőné uradalmi 
főintézőségénél Enyiczkén, 
Abauj-Tornamegy.e. 1820 

Gazdasági irnok keres-
tetik Hász Béla puszta 
tővisegyházi gazdaságába. 
Utolsó posta Zimánd-Ujfalu 
(Aradmegye). 1819 

Január 1-sejére belépés-
sel keresek keresztény, 
erélyes, katonamentes több 
évi gyakorlattal biró napló-
vezetésben jártas kis csalá-
dunős, lehetőleg földmives-
iskolát végzett segédtisztet. 
Évi fizetés 200 frt conven-
tió és 2 marhatartás, 2 
hold föld, 4 öl fa és 2 
szobás lakás. Forster Elek 
Lörinte, posta Devecser, 
Veszprémmegyében. 1753 

Állást keresők. 
Oki. gépész-kovács, ki 

ugy a cséplő, mint az ösz-
szes gazdasági gépek ke-
zelését, javítását, továbbá 
a lóvasalást tökéletesen 
érti, több évről szóló jó 
bizonyítványai vannak s 
jelenleg is uradalomban 
van, január l-re állását 
változtatni óhajtja. Czim a 
kiadóhivatalban. 1779 

Gazdatiszt, 28 éves, izr., 
10 évi gyakorlatait előkelő 
uradalmakban töltötte, 3 
év óta nagyobb uradalmi 

ban működik, nos kezelő-
tiszti állást keres. Jártas-
sága: külső gazdaság ke-

dai teendők, állattenyész-
tés, hizlalás és tehenészet. 
Állását csakis felmondási 
idejével hagyhatja el. Szí-
ves megkeresések Gy. jel 
alatt a kiadóhivatalba ké-
retnek. 1788 

Kertész, nős, ki a ker-
tészet minden ágában jár-
tas, jó,bizonyítványokkal, 
alkalmazást keres. Czim a 
kiadóhivatalban. 1787 

Kulcsárnői vagy házvezető-
női állást keres, a háztartás 
minden ágazatában rend-
kívüli jártassággal biró 
intelligens fiatal hölgy. 
Szíves mégkeresések „Sze-
rény" jelige alatt e lap 
kiadóhivatalába kéretik. 

1700 a 
Ispáni állást keres, 

éves. izr. fiatal ember sze-
rény feltételek alatt. Szives 
megkeresések „Gazdálkodó" 
jelige alatt a kiadóhivatalba 
kéretnek. 1701/b 

Gazdatiszt kipraxis utján 
szerezte gazdasági ismere-
teit, nagyobb gazdaságot 
vezetett, szerem 
mellett állást keres. Czim 
a kiadóhivatalban. 1810 

„ Egy 29 éves. róni. kath. 
oki. gazdatiszt, jártas az 
állattenyésztés, ezukorrépa 
termelés, szeszgyártás és 
malomiparban, a kettős 
könyvezetésben, beszéli a 
magyar, német és szláv 
nyelveket, a két előbbit 
Írásban is bírja,1 jelenleg 
'egy 'intenziven kezelt bér-
uradalomban van alkalma-
zásban, intéző tiszti állást 
keres. Ajánlatok A. M. E. 
alatt a kiadóhivatalba 
kéretnek. 1809 

Állatorvos, ki gazdaság-
nál is alkalmazható, magya-
rul, németül és tóiul be-

Gazdatiszti állást keres, 
egy felsőbb gazdasági in-
tézetet végzett, róm. kath., 
nős, 2 gyermekkel biró 
egyén, ki egy nagyobb ura-
dalomban mar 24 év óta 
szolgál, jelenleg mint kasz-
nár egy 4000 holdas birto-
kot kezel önállóan, hol 
nagy áliattenyésztés, ezu-
korrépa- és dohánytermelés 
űzetik, bérbeadás miatt 
azonban állását változtatni 
kénytelen. Az uj állását 
újévkor foglalhatná el. 
Szives ajánlatok IV. F. alatt 
e lap kiadóhivatalába kéret-
nek, hol" a czim is meg-
tudható. 1813 

Okleveles gépész-kovács 
28 éves nőtlen, huszárok-
nál kiszolgált, . lóvasalást. 
jól érti, ki hosszabb ideig 
működött már gazdaság-
ban, szerény feltételek 
-mellett - éves állást keres 

nagyobb gazdaságbé 

Nős, kiscsaládu kertész, 
állást keres november l-re, 
konyha, gyümölcs és szö-
magkertészetet érti. Czim 
a kiadóban. .1824 

Gazdatiszt, özv. gyermek-
telen ki a gazd. összes ágá-
ban teljesen jártas s kitű-
nő bizonyítványokkal ren-
delkezik, franczia, német, 
oláh és kevéssé magyarul 
beszél, állást keres. Czim 
a kiadóhivatalban. 1826 

Állást keres, földmives 
iskolát jó sikerrel végzett, 
kiszolgált huszár altiszt ; 
ki a német és szerb nyel-
vet is bírja. Czim a kiadó-
hivatalban. 1827 

Kolozs-Monostori gazd. 
intézetet végzett s hadkö-
telezettségének eleget tett 
róm. kath. gazdász, kinek 
fél évi gyakorlata van, ír-
noki állást keres. Czim a 
kiadóban. '1830 

Okleveles gazdatiszt, 2fi 
éves, ki több évi önálló 
gyakorlattal és igen jó bi-
zonyítványokkal bir, azon-
nali belépésre állomást ke-
res. Gzime a kiadóhivatal-
ban. 1829 

Allatok. 
Ürübirkát tartani való, 

lVs—3 éveset, körülbelül 
200—300 darabot megvé-
telre keres Ruttkay Béfa, 
Szt.-Pál, u. p. Aranyoson. 

1828 

Eladó állatok. 
Pinzgaui igás lovak 

(4 éves, kocsiba betanítva) 

Simmenthali bikák 
(1—2 éves tiszta vérű) 

Simmenthali üszők 
. (1—2 éves tiszta vérű) 

Magyar faj üszök 
(1—2—3 éves tiszta vérű) 

Magyar faj bikák 
(2 éves tiszta vérű) 

B i v a l y t i n ó k 
' {3—4 éves) 

B i v a l y ü szök 

Felvilágositásd ad az Ura-
dalmi igazgatóság' 
lengyeltóti, Somogy-

megye. 1825 

Eladó 
ÍOO dl> másfé l éves 

erdé l y i tinó. 
Uradalmi czélokra kiválóan 

alkalmas. 1796 

BöveM) értesítést ád: 

Kenéz Zoltán 
• földbirtokos, 

T i i r k e v e , 
(Jász Nagy-Kun-Szolnokm.) 

3—4 éves tinót, 
kitűnő minőségű tavaszi 
s?alma és polyva, ugy zöl-

CÍJS tengeriszárral való 

kiteleltetésre 
a Hypolitibérgazdaság. 

Bővebb felvilágosítást 
nyújt az ottani intézőség, 
u. p. Szolgaegyháza, Fejér-
megye. 1782 

Vegyesek. 
Tej, 

naponta körülbelül 600— 
1000 liter évi szerződésre, 
közvetlenül a tulajdonostól 
megvételre kerestetik. Aján-
latok „G. H. 12." jelige alatt 
a kiadóhivatalba külden. 
dők. 1821 

uj szabadalmazott 

„Millenium" 

kazalvágó 
kése 

e nemben legkitűnőbb esz-
köznek bizonyult rendkívüli 
munkaképessége és könnyű 
kezelhetosegevel. 

Elismerő nyilatkozatok, 
ajánlatok tekintélyes gazda-
ságokból kívánatra ingyen 
ésbérmentve megküldetnek. 
Ára 1 drbnak 7 frt 5 0 kr. 

Megrendelhető utánvétel-
lel, mint 5 kgrot meg nem 
haladó postacsomag: 

H a d v i g e r Alber t 
urad. tiszttartónál 

KUkUllővár (Erdély) és 

Kühne E. 
séps.várnsiiil, Buda 
pest, váczi-Körut 37a 
szám. 1790 

Minden drbon „Hadviger 
Albert csász. és kir. sza« 
badalma" jelzés látható! 

Oszi 
vetésre 

szállít 

Luczernamagot 60 írtért 
Baltaczimot 10 „ 
Korán érő búzát 7 „ 
Őszi borsót 7 ,; 
ab Alvincz zsákostól mérve 
a vételár beküldése után 

Gróf T e l i Ariéi 
1790 

uradalmi intézősége 
u . p . K o n c z a . 

Magy. kir. államvasutak. 
118508/96. CIV. 
Menetdijleszállitás Fiume 
és Delince állomások között. 

A magy. kir, államvasu-
tak igazgatóságától vett 
értesítés szerint f. é. októ-
ber 1-től kezdve Fiume , és 
Delnice állomások közti 
forgalomban a távolsági 
forgalom IV. vonalszaka-
szának megfelelő menet-
dijak helyet a III. távolság , 
vonalszakaszu dijak lesz-
nek fizetendők. 

Bpest, 1896. szep. 11. 
Az igazgatóság. 

(Utánny. nem dijaztatik.) 

Törleszt, kölcsön 
1 földbirtokára. 

. j á E S S B S t t t e . 
i ^ r e f o 

KcBTortáli* bélng- it 
ítékmratM. Czim I 

j ingatlan- és Jelzálog-
Forgalmi-Intézet. 

nt, VioiI-kBrat 39. n. 

fc nídMrtokúokM] 

Kerestetik urilak kerttel, 
150—250 hold szántóföld-
del, vasúthoz nem messze. 
Czim a kiadóhivatalban. . 

1789 

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 özvegyi 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, Lónyay-
utcza 7. sz. alatt. 

Magyar kir. államvasutak. 

szerint a mult hó 15-én 
megnyílt kaposvár-fonyódi 
h. é. vasúton fekvő ' 

„Fonyód-fürdőtelep" állo-
más, mely annak idején 
csak személy- és podgyászr 
forgalomnak volt átadható, 
f. é. augusztus hó 29-én 
az összes forgalomra meg-
nyittatott. 

Bpest, 1896. aug. 29-én. 
Az igazgatóság. 

(Utánny. nem dijaztatik. 
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Bérssántás gézekével. 
A legújabb eredeti Fewlcr-féle Componnd sé'zckélíkcl talajmive-

lésre vállalkozik 527 

W O L F F E R N Ő gőzszántási vállalkozó, 
Budapest , Ke l en f ö l d , Fowler - te lep . 

ö cs. és kir. apóst. Felsége ® £ l f | | | 
legmagasabb elismerése. V Ö S E 

Nagy arany-érem, valamennyi 
világkiállításon. 

915 Az &1MÖ bécsi petrolenm-fljiomitó 
paraflii-, Ceresin-, stearingyertyák és zsiradékáru-gyár 

U u s t . W a ^ e i i n i a i i i i , W f e n . 
Központi iroda: FI . 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, kocsikenőcs, 
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, white. Gyári petróleum veszélytelen, csak 40° C-nél 
gyújtható: sálon petróleum, császárolaj egészen fehér és veszélytelen. 

S t e r a i n g y e r t y á k . Bécsi stearingyertya, I. minőségű, narancs vagy 
rózsaszínű csomagolás. Austria gyertya I. minőség, narancs- vagy rózsaszínű cso-
magolás, Ceresin (ásványviasz), templomi gyertyák minden vallásfelekezetnek. 

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

V a l ó d i 

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

ben és nagyságban szállit 

SCHMEIDLER 1. N. 

Magy. kir. államvasutak. 
94202/96. sz. Cl. 
Gács-magyar kötelék for-

galom. 
Az 1894. évi szeptember 
hó 1-je óta érvényes. „Ro-
vatolási dijtételek-"hez a 
IV. pótlék lépett életbe, 
mely díjtétel helyesbítése-
ket tartalmaz. 

Ezen pótlék példányai a 
részes vasutaknál besze-
rezhetők. 

Bpest, 1896. aúg. hóban-
A magy. kir. államvasutak 
igazgatósága a részes vas-

utak nevében is. 
(ütánny. nem dijaztatik.) 

cs. és kir. ruggyanta és celluloidnemüek gyára 

B E O S , 1228 
Főüzlet: 1 Fióküzlet: 

VíI/2., Stiftgasse 19. sz. 11. ter, M e n 10 sz. 
Sűrgönyczim: G ü H MIS C H !tl E 11) 1. Ií R. 

Egy kilogramm ára f r t 10.40. 

Magy. kir. államvasutak. 
94202/96. sz. Cl. 
Gács-magyar kötelék for-

galom. 
Az 1894. évi szeptember 
hó 1-je óta érvényes. „Ro-
vatolási dijtételek-"hez a 
IV. pótlék lépett életbe, 
mely díjtétel helyesbítése-
ket tartalmaz. 

Ezen pótlék példányai a 
részes vasutaknál besze-
rezhetők. 

Bpest, 1896. aúg. hóban-
A magy. kir. államvasutak 
igazgatósága a részes vas-

utak nevében is. 
(ütánny. nem dijaztatik.) 

E V V n V I B I I i n 0 V I V felvétetnek a kiadóhv: 
M I K I I D 1 l l S f t l K BUDAPEST, MWAnwwdiH m mamrmmnm tiMi-ut 25-aiit sz 

M a a r i e m i v i r á g f í a g y m á f i a t 
szobába vagy kertbe, 1750 

az összeg előleges beküldése vagy utánvét mellett szállítunk postacsomagokban 
3 frt 58 kréít, és pedig 15 jáczint, 48 tulipán és 30 crocus-hagymát több színben. 

Gíebrüder Knoop, Blumenzflchter, Warmond, Holland. 

Magyar kir. államvasutak. 101.240/96.. C/IV. sz. 
Hirdetmény. 

(Legolcsóbb és legrövidebb útirány Olaszországba Fiume-Velenczén és Fiume-Anconán át.) 
Fiume és Velencze között „Dániel Ernő" nevü uj elegáns termes gőzhajó közle-

kedik, mely ugy oda, mint vissza Pirano érintése nélkül, 10 órai időtartam alatt, 
tehát az eddigi menettartamhál 4 órával rövidebben teszi meg útját. 

A legnagyobb kényelemmel berendezett ezen hajó az I. helyen kivül még külön 
luxus osztálylyal is bir, mely külön elegáns teremmel, sétafedélzettel, kitűnő ágyakat 
tartalmazó kabinokkal, dohányzó teremmel, villanyos világítással és gőzfűtéssel van 
ellátva. 

A flume-anconei vonolon hasonló fényűzéssel berendezett „Villám* nevü gőzhajó 
közlekedik, mely az I. helyen kivül szintén még külön elegáns termet és kabinokat 
tartalmazó luxus osztálylyal van ellátva, azonkívül még egy kisebb 4 hálóhelylyel 
ellátott elegáns külön családi teremmel is bir, mely négy hálóhely megfizetése mellett 
kibérelhető. 

Mindkét termes gőzhajó jól berendezett és olcsó vendéglőkkel van ellátva. 
Ezen termes gőzhajók közlekedésével kapcsolatba az eddigi gyors és személy-

vonatokon kivül 1896. évi junius hó 15-től kezdve Budapest és Fiume között csupán 
első oszt. kocsikkal berendezett luxusvonatok közlekednek, melyek az utat ll3/4Óra 
alatt teszik meg. 

Ezen luxusvonatok menetrendje kapcsolattal a gőzhajójáratokkal a következő : 
Indulás Budapestről minden szombaton es kedden 1 óra 15 perczkor reggel; 

érkezés Fiúméba 7 órakor este. Tovább utazás Fiúméból Velenczébe, valamint 
Anconába gőzhajón 8 órakor este; érkezés Velenczébe 6 órakor reggel és Anconába 

~5Vá órakor reggel. 
Velenczéből, valamint Anconából indulás minden vasárnapon és csütörtökön 

9 órakor este ; érkezés Fiúméba más napon reggel. Tovább utazás Fiuméből hétfőn 
és pénteken a luxusvonattal Budapestre 8 óra 30 pkor reggel; érkezés Budapestre 
ugyanazon napon 8 óra 25 pkor este. 

A luxusvonatok Fiumében a gőzhajók kikötő helyéig közlekednek; hasonló-
képen Anconában is ugy, hogy az utasok a kikötő helytől, közvetlenül a vasútra 
vagy viszont szállhatnak, megjegyezvén, hogy Ancona kikötő és Róma között mind-
két irányban I/II. oszt. közvetlen kocsi közlekedik. 

A menetrend akként állapíttatott meg, hogy az Olaszországba utazók az egész 
utazás alatt csak egy éjjelt töltenek, még pedig a gőzhajon, hol kituno ágyak allanak 
rendelkezésre. 

A luxusvonatok használatáért a gőzhajó-menetdijjal együtt fizetendő : 
Luxusvonatért és luxusosztályért a gőzhajón ágygyal együtt Velencze, illetve 

Anconáig 23 frt. 
Luxusvonaton az I. helyen a gőzhajón ágygyal együtt Velencze, 

illetve Anconáig _ 1 21 „ 
Csak luxusvonatok hajó nélkül 15 „ 
A tengeri utért a gőzhajón a luxuságygyal együtt 8 frt és az I. osztályért 

ágygyal együtt 6 frt fizetendő. 
A fentebbi útirányok át közvetlen menetjegyek adatnak ki, következő árakon: 

Budapest—Florenz ) .g I. oszt. 72-55 frcs. II. oszt. 53'20 frcs. III. oszt. 30'— frcs-
Genua ( S g ^ * „ 87-90 „ -„ , ;, 64-05 „ „ „ 36"35 „ 
Milano (3.2"03 „ „ 69'05 „ „ „ 50'B > „ „ „ 28'60 „ 
Turin • ' . )£> „ „ 87-70 ,, „ „ 63-90 „ „ „ 36"25 „ 

Bpest—Nápolyi Fiéme-An- „ „ 98'95 „ „ „ 71-65 „ „ „ 40'80 „ -
Róma j conán át „ „ 72-80 „ „ „ 53-40 „ „ „ 30'15 5 

Ezen jegyeken kivül Bari, Battaglia, Bologna, Livorus, Padua, Pisa, Verona 
állomásokra is adatnak ki közvetlen menetjegyek, melyek Budapest k. p. u. állomá-
son a magy. kir. államvasutak városi menetjegyirodájában (Hungária szálló) és a 
Cook-féle utazási irodában (József-tér 5.), nemkülönben Arad, Pécs, Szabadka, Szeged, 
Temesvár és Zágráb állomásokon és a hasonnevű menetjegyirodákban válthatók. 

A közvetlen I. oszt. gyorsvonata és 1. oszt. körutazási jegyek az esedékes 
pótilíeték mellett a luxus-hajóosztályon is érvényesek. 

Budapest, 1896. szeptember 5. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) Az igazgatóság. 

N T Most jelent meg 
„Köztelek Zsebnaptár" 

1897-dik évre. 

Szerkesztik : 
R U B I N E K G Y U L A és S Z I L A S S Y Z O L T Á N . 

az Orsz. Magy. Gazd. Egylet titUárjai. 

^ Í C S j C B / ^ ^ ^ T T Í ^ ^ * * praktikus uj beosztással, gazdag tartalommal s terjedelmes 
könyvviteli részszel és jegyzékoaplóval jelenik meg. 

F o s t a díj 1Q kr. 3 E } l Ő f Í S © ' t © S Í é iXSi X f r t 3 0 ]f£3r. So l t i ára 1 f r t SO kr. 

Megrendelhető a „Köztelek" kiadóhivatalánál, Budapest, IX., Üllői-ut 25. (Köztelek). 

„PÁTRIA" irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Budapest, üllői-ut 2S. (Köztelek). ~ 


