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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

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

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest (KözteleK). 
t l l ő l - ú t 35. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Kérelem az O.M.G.E. t. Tagjaihoz. 
A folyó év folyamán egyénenkint már 

kétszer intéztünk felhívást azon t. tagjaink-
hoz, a kik a folyó évre alapítványi kamat- és 
évdij-tartozással még hátralékban vannak. 
Felhívásunknak azonban kevés eredménye 
volt, mert igen tekintélyes számú tagunk 
kötelezettségének még eleget nem tett. 

Felkérjük tehát tagjainkat hogy köte-
lezettségüknek október hó végéig eleget 
tenni szíveskedjenek. 

A kik ez ideig tartozásaikat be nem 
fizetnék, azoktól postai megbízás utján fog-
juk azt beszedetni. 

Kérjük t. tagjainkat szíveskedjenek ezen 
költséges ut mellőzésével tartozásaikat mi-
előbb kiegyenlíteni. 

Csehek akcziója a magyar liszt 
ellen. 

Azok a visszaélések, amiket a buda-
pesti kartelmalmok az őrlési engedélylyel 
űztek és a román buza oly mértékű fel-
használását eredményezték a magyar 
exportliszteknél, hogy ezzel a magyar 
lisztnek régi jó hírnevét a külföldön alá-
ásták, a legközvetlenebb okát képezték 
annak , hogy a csehek a maguk malom-
iparának a megvédésére a magyar liszt-
nek Csehországból való kiszorításán ered-
ménynyel működhetnek . Csehország ké-
pezte és képezi a magyar lisztnek leg-
nagyobb és legjobb külföldi fogyasztó te-
rületét. Ámde a csehek maguk is ki-
ter jedt mezőgazdasággal birnak és főleg 

nagy iparral, amelyhez ott minden ter-
mészetes körülmény igen nagy mér tékben 
kedvező. A malomipar terén azonban a 
magyar iparral a versenyt saját hazájuk-
ban sem vehetik fel, mert a magyar liszt 
kitűnősége és olcsósága a fogyasztást 
tel jesen kielégíti. 

A csehek azonban ebbe belenyu-
godni semmiképpen sem akarnak és mi-
vel a természetes verseny u t j án meg-
küzdeni n e m tudnak , a magyar liszt 
ellen olyan agitácziót indítottak meg már 
néhány év előtt, a mely semmiképpen 
sem illik bele azon közgazdasági viszony 
keretébe, a melyben hazánk a közös 
vámterület a lapján Ausztriával és ebben 
Csehországgal van. Ennek az agitáczió-
nak szerencsére nagyobb jelentősége n e m 
volt. A fogyasztók sajá t előnyüket n e m 
áldozták fel az agitátoroknak és az 
olcsóbb és jobb magyar liszt csehországi 
poziczióját egyáltalában n e m vesztette el. 

Az i rányadó köröket a megindított 
agitácziónak a kudarcza azonban n e m 
csüggesztette el, sőt oly lépés megtéte-
lére ösztönözte, a mely ha sikerül, nagy 
mér tékben alkalmas lehet arra, hogy a 
magyar lisztet a cseh piaczokról kiszo-
rítsa vagy legalább is ottani érvényesü-
lését nagy mér tékben megnehezí tse . 

A cseh „Landeskul tur ra th" a kerületi 
és községi választmányokhoz á követ-
kező átiratot i n t é z t e : 

„A cseh molnárok és mezőgazdáknak 
a jelenlegi nehéz helyzet feletti panaszuk, mely 
első sorban a magyarországi nagymalmok 
versenye folytán okoztatott, eléggé isme-
retesek. 

A magyar liszt behozatala a monarkia 
innenső felébe az utolsó 10 év alatt (1884— 

1893) 1.996,000 mm.-ról 4.600,000 J m m . - r a 
emelkedett, melynek legnagyobb része Cseh-
országba jutott. Ebből tehát azt a következ-
tetést vonhatjuk le, hogy a cseh királyság-
ban minden egyes fejre évenkint több mint 
1 / i mm. magyar liszt jut. 

A magyar liszt nemcsak a városokat 
árasztja el, mert a legkisebb falvakban is 
található s a vidéki lakosság is előnyben 
részesiti a magyar lisztet a hazai búzából 
készült liszt felett. 

Végzetessé válható tévedés azonban, ha 
a lakosság azt hiszi, hogy a magyar liszt 
minőség tekintetében a hazai lisztek felett 
előnyben van. A magyar malmok nem álla-
nak egészségügyi hatóságok felügyelete alatt 
és nem egy esetben rájöttek, hogy a magyar 
liszthez néha olyan anyagok vannak hozzá-
keverve, melyek az egészségnek nem használ-
nak, sőt sokszor ártalmasak. Utalunk pl. 
arra, hogy Ausztriában szigorúan meg van 
tiltva anyarozstartalmu gabonát felőrölni, 
Magyarországon pedig bátran felőrölhetik. 

Azonkívül a magyar liszt igen gyak-
ran hosszú időn át hever a vasúti raktárak-
ban ós a kereskedőknél, a honnan romlott, 
dohos állapotban kerül a kiskereskedelem 
forgalmába. A közegészségügyi viszonyokba 
vág ama körülmény is, hogy a magyar liszt 
alsó fajtái kiszorítják a belföldi rozslisztéi 
való kereskedést, p^dig a magyar búzaliszt 
alsó fajtái tápláló érték tekintetében messze 
mögötte állanak a belföldi rozslisztnek. Mi-
után azonban ezen több millió mm.-ában 
Cislajthániából behozott élelmi szer egész-
ségügyi közegeinek vizsgálata alól ki van 
vonva, annál inkább szükséges nyilvános 
egészségügyi szempontból, hogy a kereske-
delemben ezen czikk egészségügyi felügyelete 
szigorittassék. 

Erre első sorban maguk a községek 
hivatottak: a községi szabályzat 28. §-ának 
4. pontja és az 1870. április 30-i 68. t.-cz. 3. 
§-ának A) pontja alapján erre nemcsak jogo-
sítottak, de kötelesek is ; a csehországi Lan-
des-Kulturrathnak teljes tisztelettel alulírott 
választmánya indíttatva érzi magát azzal a 
fölhívással fordulni a községekhez, hogy a 
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közegészségügyi bizottságok hatáskörét a 
magyar liszt vizsgálására kiterjeszszék, ille-
tőleg szigorítsák és erre illetékeket szabjanak 
ki. Az ellenőrzés leghelyesebben ugy volna 
keresztülvihető, ha valamennyi kereskedőnek 
és iparosnak (pékeknek stb.), a kik magyar 
lisztet használnak, a községi szabályzat 35. 
§-a szerinti pénzbüntetés terhe alatt megha-
gyatnék, hogy minden magyar lisztszállit-
mányt a községi hivatalnak jelentsenek be. 
A községi hivatal a liszt vizsgálására egy 
szakértőt (pl. orvost) alkalmaz és megálla-
pítja azokat az illetékeket, melyeket a vizs-
gálatért fizetni kell. Megjegyezzük azonban, 
hogy ez illetékek kiszabása a községi sza-
bályzatban foglalt föltótelekhez (felső jóvá-
hagyáshoz) van kötve. Ezért a magyar liszt 
ellenőrzésre egészségügyi bizottságok szerve-
zését hozzuk javaslatba." 

A „Landes-Kulturrath" ezen kiált-
ványa kétségtelenül nagy veszedelmet 
rejt magában és pedig nem azért, mintha 
attól kellene félni, hogy a magyar liszt 
az egészségügyi vizsgálatnál tényleg rossz-
nak, a fogyasztása alkalmatlannak talál-
tatnék és ez által hitelét veszitve, a cseh 
fogyasztás forgalmából kiszorulna. Ez az 
egészségügyi vizsgálat csak ürügy. Mert 
a csehek nagyon jól tudják, hogy a ma-
gyar liszt a három-négy havi tengeri 
szállitást jól kibírja, hogy az annál ke-
vésbé romlik meg a rövid, szárazföldi 
uton Csehországig, még ha az a liszt 
nem is volna a legfrissebb őrlésből való; 
nagyon jól tudják a csehek azt, hogy a 
búzában az anyarozs nem szokott elő-
fordulni s igy az a magyar lisztben sem 
lehet je len ; nagyon jól tudják a csehek, 
hogy a magyar elsőrendű malomtech-
nika a gabonát a megörlés előtt minden 
idegen, káros és a liszt minőségét hátrá-
nyosan befolyásoló keveréktől megtisz-
t í t ja; nagyon jól tudják tehát, hogy a 
magyar liszt ellen egészségügyi tekintet-
ben kifogást emelni nem lehet. De nem 
is ezt akarják a csehek, hanem egysze-
rűen meg akarják a magyar lisztet Cseh-
országban drágítani azáltal, hogy a kö-
telező egészségügyi vizsgálatért oly dijakat 
fognak a magyar lisztre róni, amely annak 
fogyasztását megdrágítván, eddig elfoglalt 
poziczióját meggyöngítse. Csakis ez az egye-
düli czélja a cseh „Landes Kulturrath" 
akcziójának. 

Hát a cseheknek ezt a perSdiáját 
nemcsak, hogy szó nélkül nem hagyhat-
juk, hanem az ellen a legerélyesebben 
tiltakozva, kormányunknak minél sürgő-
sebb és minél erélyesebb közbelépését 
kell követelnünk. 

A cseheknek ez az akcziója homlok-
egyenest ellenkezik az Ausztriával fenn-
álló vám- és kereskedelmi szövetség 
szellemével. A vám- és kereskedelmi 
szövetség mellett a legerősebb érvet 
éppen az képezi, hogy ezen szövet-
ség folytán Magyarország mezőgazda-
sági terményeinek az osztrák tartomá-
nyokban biztos piaczuk van, viszont 
Ausztria ipari terményeinek értéke-
sítése Magyarországon a legkedvezőbb 
mértékben lehetséges. A csehek azonban 
ezt a kölcsönösséget nem respektálják, 
hanem tehetetlen önzésükben a maguk 

ipari terményeinek Magyarországon biz-
tosított értékesítése mellett a magyar 
mezőgazdasági termények értékesítését 
megnehezítik. A magyar liszttel ezt más-
képp nem tehetik. Közbeeső vámot és 
külön fogyasztási adót a magyar lisztre 
ki nem szabhatnak, mint a tiroliák év-
százados gyakorlat alapján azt a kiegye-
zési törvény világos rendelkezése daczára 
megteszik, mert ez Ausztriában is túlsá-
gosan szemetszuró volna és akcziójukat 
csirájában megfojtaná. Hanem ravasz 
fífikával megkerülik a kérdést és a tör-
vény, a jog, a gyakorlat és a méltányos-
ság ellenére kötelező egészségügyi vizs-
gálat czimén oly illetékekkel akarják a 
magyar lisztet megterhelni, amelyek azt 
megdrágítsák és versenyképességét gyön-
gítsék, ezáltal értékesítését lehetetlenné 
tegyék. 

A cseheknek ezt az akczióját mi-
hamarább ellensúlyozni kell. Azt hisszük, 
hogy elegendő lesz egyelőre, ha kormá-
nyunk egy erélyes jegyzékben tiltakozik 
az egészségügyi kötelező vizsgálat és az 
azért szedendő dijak megállapítása ellen. 
Az egészségügyi vizsgálattól magától nem 
félnénk, de ez mindenesetre az elárusí-
tókra és az iparosokra oly zaklatást képez, 
mi a magyar liszt elhelyezését megne-
hezíteni alkalmas. A dijak azonban jog-
talanok, amelyek ellen feltétlenül állást 
foglalunk. 

Ha kormányunk ily értelmű közbe-
elegendö nem voJna, ugy a vi-

szont megtorló intézkedések léptetendök 
életbe. Csehország hazánkba évenkint 
nagymennyiségű fogyasztási czikket im-
portál : hust (prágai sonka, oldalas, kol-
bászok), czukorkákat, csokoládét, stearint, 
szeszt stb,, ezek ellen az élelmi és fo-
gyasztási czikkek elleni törvények a leg-
szigorúbb mértékben alkalmazandók, bír-
ságokkal és vizsgálati dijakkal. 

De Csehország hazánkba évenkint 
közel 200 millió forint értékű ipari czik-
ket is importál. Ezek behozatalát atársada-
lomnak kell megakadályoznia. A nyitra-
megyei gazdasági egyesület már megtette 
a kezdeményező lépéseket. Ki kell zárnia 
a magyar fogyasztóközönségnek a -
mezőgazdasági gépeket, a cseh üveg és 
porczellánipar, a szövő ipar termékeit. 
Ha a cseheknek tetszik, meg kell indí-
tani a háborút a cseh ipar összes ter-
mékei e%n. Mert azt még sem lehet el-
tűrni, hogy a kiegyezési törvény betűjé-
nek és szellemének, a jog, méltányosság 
és igazság ellenére a 'csehek háborút in-
dítsanak egyedüli kiviteli terményünk: 
gabonánk és lisztünk ellen. 

Mindenesetre elvárjuk kormányunk-
tól, hogy a csehek akczióját erélyes köz-
belépésével meg fogja akadályozni, ha az 
nem sikerülne, ugy a társadalomnak kell 
kötelességét teljesítenie és irgalom nélküli 
háborút indítani a csehek ipari gyárt-
mányai ellen. Reméljük, hogy erre szük-
ségünk nem lesz. Sz. Z. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Lóárverés, luxusló-vásár és 
ménvásár a Tattersallban. 
Október hó első napjaiban a budapesti 

Tattersall rendkívül élénk képet mutatott, a 
mennyiben az állami lótenyószintézetekből 
árverésre került mintegy 300 és az őszi 
luxuslóvásárra felhozott körülbelül 200 ló 
népesítette be istállóit, udvarát és a hajtó-
pályát. 

Az állami ménesek számfeletti fiatal 
kanczái az idén is szép átlagáron keltek el. 
A kisbéri félvér kanczáknál 968 frt, a mező-
hegyesieknél 698 frt, a bábolnai arab kan-
czáknál 549 frt, a fogarasiaknál pedig 324 
frt átlagárt értek el darabonként. Mindamel-
lett azt lehet mondani, hogy a fiatal kan-
czák nagyrésze — a kisbériek kivételével 
— olyan olcsó áron ment el, hogy csak 
sajnálható, hogy jobbára nem tenyésztők 
kezébe kerültek. A jó átlagárakat leginkább 
azok a magasra fölvert példányok csinálták, 
a melyekórt egyes bel és külföldi amatörök 
versengtek. 

A vevők, néhány külföldi kivételével, 
főleg a hadsereg tisztjei és a katonai lóavató 
bizottság által voltak képviselve. Ezek persze 

hátas typust keresik s igy nem csoda, ha 
kisbéri angol félvérlovak voltak a legka-

pósabbak és a mezőhegyesiek közül azok, 
a melyek a nyereg alatti szolgálatra legal-
kalmasabbaknak látszottak. 

A lovastisztek és a lovascsapatok álta-
lában véve az angol jelleget kedvelik s 
előnyben részesitik az angol telivér apától 
származó félvér-lovakat azokkal szemben, a 
melyek csak félvér-méntől származnak. A 
tüzértisztek izlése már inkább a magasság 
és a tömegesebb testalkat felé hajlik, a mi 
az ő csapatjuk lóanyaga minőségének ter-
mészetes következménye. 

A mezőhegyesi ménesből nagyszámú 
oly herélt ló is került kalapács alá, melyek 
egyéves korukban mint méncsikók vásárol-
tattak nagyobb tenyésztőktől, de a fölneve-
lés folyamán tenyészméneknek nem váltak 
be. Ennél a csoportnál világosan lehetett 
látni, hogy mily nagy befolyással van egyik-
másik magántenyásztés hirneve az árakra. 
Érdekes volt megfigyelni, a mint a vevő-
közönség, mely a 300 frtos kikiáltási ár fel-
emlitésénél elég tartózkodóan viselkedett, 
egyik-másik ló tenyésztője nevének halla-
tára mindjárt bátran kezdett hezitálni. 

Kevésbé élénk volt a luxuslóvásár lovai 
utáni kereslet, bár ez is meglehetős jó 
anyaggal volt képviselve. Kiválóbb tenyész-
tőink közül ifj. Tisza Kálmán két angol vérű 
hátas lovat s egy lipizzai jukkerfogatot, 
LuMcs László egy hatalmas termetű Nonius 
származású kettős fogatot, Muzslay Gyula 
néhány jó angol félvér hátas lovat, Kulinyi 
Márton négy csinos fekete jukkert, mely. 
csakhamar el is kelt, Oraefl Jenő egy angol 
telivér kanczát és hátas lovakat, Trauttenberg 
Frigyes báró egy rendkívül nemes angol-
vérü, de kissé drága kettős fogatot, Farkas 
Ábrahám a szokott rutinjával összeállított 
csinos hámos és hátas kollekcziót, Fáy Béla 
egy csinos jukker négyest s több hátaslovat, gr. 
Dessewffy Aurél angolvérü vadászlovakat, Kazy 
Lázár, Maár Zoltán, Putnohy József, gróf 
Széchényi Géza jukkereket, Foglár Lajos, 
Andrássy Géza, Andrássy Sándor, Andrássy 
Aladár grófok és Fidth Pál báró nagyobb 
számú angolvérü és lipizzai hámos és hátas 
lovakat hoztak fel. 

A tenyésztőkön kivül azonban több 
lókereskedő is hozott ezúttal lovat a luxus-
vásárra, amit egyáltalán nem helyteleníthe-
tünk, mivel most a Tattersal rendezte a vá-
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sárt s ennek érdekében áll, sőt némileg kö-
telezve is van, hogy a lókeresdőknek is át-
engedje istállóit. Egészen más lett volna, ha 
az Orsz. Magy. Gazdasági Egyesület rendezi a 
vásárt; akkor bizonyára csak a tenyésztők 
szerepelhettek volna mint eladók. Különben 
pedig tanulságos volt ezúttal a lókereskedők 
anyagának a kiállítása, főleg Mihovits 
Ágostoné, akinek sikerült összes lovait a 
legrövidebb idő alatt eladni. 

A ki a lovakat a katalógus szerint né-
zegette, mely a tenyésztő és kereskedő 
között nem tett különbséget, azt könnyen 
bámulatra ragadhatta az a csinos kollekczió, 
melyet Mikovits kiállított és elismeréssel 
gondolhatott arra a tenyésztésre, mely ilyen 
keresett anyagot produkál. Pedig alig volt 
közöttük két ló, amelyik tenyésztőtől 
származott volna. A hires szabadkai lókeres-
kedő alkalmasint ugy választotta össze őket 
a Bácskában, Szegeden, stb. 

Mindebből tehát láthatni, hogy helyes 
összeállítással, előkészítéssel és kondiczióba-
hozással milyen szép eredményeket lehet 
elérni. Mennyivel könnyebb a tenyésztőnek, 
akinek hatalmában áll a tenyésztésben szem 
előtt tartott következetességgel a kivánt 
egyöntetűséget megteremteni! 

Általában véve a luxusló-vásár ismét 
azt a benyomást keltette, hogy a közönsé-
gesebb apró jukkeranyag itt alig talál vevőre, 
mert azt a vidéki vásárokon is könnyű be-
szerezni. Kivételt képez természetesen a ki-
válóbb tenyésztésekből származó, összeállítás 
és menőképességre nézve már ismert hír-
névvel biró jukkeranyag. 

Hámos lóban a közép és nagytermetű 
hintós a legkeresettebb typus, de ennél is 
nagy súlyt fektetnek a fogat helyes össze-
állítására, széles, öblös testalkatra, korrekt 
állásra és ép, még agyon nem hajtott vég-
tagokra. 

Sportszempontból bizonyára szép egy 
tökéletesen bejukkolt, valóságos training 
kondiczióban levő fogat, de ez a luxusló-vá-
sáron ritkán jár a kivánt haszonnal az el-
adóra nézve. A luxusló-vásár vevői rendsze-
rint jobban szeretik a kissé vaskosabb kon-
dicziót, de élénk, figuráns akcziót, mint az 
agárhusu állapotot, roskadozó, reszkető tér-
dekkel, bármily sebes és kitartó mozgással 
járjon is. 

Fiatal, nyers lovat nem tanácsos erre. a 
vásárra felhozni; még a katonatiszti hátas-
nak alkalmas lónál is czélszerü, ha a nyereg-
alatti szolgálat elemeivel már előre megba-
rátkoztatták. 

Az eddigi tapasztalat pedig azt bizo-
nyítja, hogy jobb vásárt csinál az, a ki egy-
két kifogástalan fogatot vagy hátaslovat 
mutat be a luxuslóvásáron, mint a ki egy 
egész gyűjtemény kevésbé gondosan össze-
állított és betanított lovat felhoz. 

A luxuslóvásárt s az árveréseket kö-
vette az október 10—14-én ugyancsak a 
Tattersallban tartott ménlóvásár, melyre 
mintegy másfélszáz mént hoztak be a te-
nyésztők. 

A méneknek kétharmadrésze a verseny-
pályáját befejezett angol teliverménekbői 
állott, melyek között ezúttal elég tenyész-
tésre alkalmas anyag találkozott. A föld-
mivelésügyi minisztérium megvett közülük 
az állami méntelepek részére 15 darabot, 
nevezetesen Csapiárost, Gentlemant, Biztost, 
Settit, Fishtofry-t, Secretet, Blasiust, Lepo-
rellót, Mendikást, Ábrát, Nem Marad-ot, 
Rajkót, Vitézlőt, Góbét és Pávát. 

Vettek magántenyésztők is néhányat. 
Igen jó vevő volt az osztrák kormány a 
telivérekre nézve, mivel 7 mént 29,000 frton 
vásárolt. 

A többi mének, részben angol félvérüek, 
részben arab és lipizzai fajtájúak közül 9-et 
vett meg a magyar kormány. Ezek között 

van gróf Andrássy Gézának a luxuslóvásá-
ron is bemutatott négy remek lipizzai 
ménje is. K. M. 

SZŐLŐSZET, KERTÉSZET. 
Rovatvezető; Angyal Dezső. 

Szőlőterületek rigolozása mélyitő-
ekével. 

Egyik legfontosabb feladat uj szőlők 
létesítésénél a talaj kellő előkészítése. Mielőtt 
ezen munkához fognánk, több körülményt 
kell fontolóra vennünk s ehhez képest eljá-
rásunkat módosítanunk. Első sorban vegyük 
figyelembe a fel- és altalaj minőségét. Na-
gyon hibás azon nálunk majdnem általáno-
san elterjedt nézet, hogy a beültetendő terü-
let mindenütt egyforma mélységig forgatandó, 
pedig alább be fogom bizonyítani, hogy a 
nehéz, kötött, nedves és hideg talajt nem 
szabad annyira mélyíteni, mint a könnyű, 
homokos és televényes földet. A rigolozás 
legczélszerübb mélysége függ továbbá a 
földszin domborzati viszonyaitól is. Merede-
kebb fekvésű talajt mélyebben kell forgat-
tatni, mint a laposabb fekvésűt. Egyik fő-
kérdés azután még a munkálat költsége, 
mert ettől függ az egész vállalat jövedel-
mezősége. A szőlő telepítés költségvetésében 
a kézi erővel való rigolozás költsége egyike 
a legnagyobb tételeknek, mely azonban igen 
sok esetben a fogatos erő alkalmazása által 
tetemesen csökkenthető volna, a nélkül, hogy 
a munka minősége is rosszabbodnék. Á mé-
lyítő-, ill. altalajmivelő eke, mint a rigolo-
zást legolcsóbban teljesítő eszköz, ma már 
a legtöbb szőlőmivelő országban nagy elter-
jedtségnek örvend ós különösen Franczia-
országban majdnem általánosan használják. 
Azt hiszem, hogy ha ez másutt lehetséges 
és áldásos befolyással volt a szőlőmivelés 
fejlődésére, nálunk is beválik s azért szük-
ségesnek vélem, hogy itt a szőlőmivelőket 
erre figyelmeztessem és reámutassak, misze-
rint ugy a gyakorlati, mint a theoretikus 
szakkörök sokszor egészen indokolatlanul 
elitélik ezen eszköz használatát, a mivel 
nemcsak hogy szőlőmivelőinknek nem 
használnak, hanem gyakran egyenesen meg-
károsítják, megfosztván őket egyik hathatós 
fegyvertől a létükért való küzdelemben. 
Hogy ez tény, láthatjuk azon törvényekben, 
melyek nálunk az újonnan alakított szőlők 
adómentességéről szólnak, Ausztriában pedig 
szőlőalakitáshoz nyújtandó kamatmentes köl-
csönök adományozásánál még a legutóbbi 
időkig érvényben voltak. E törvények ugyanis 
azt irják elő, hogy azon telkek, melyek szá-
mára az adómentességet ill. az államsegélyt 
igénybe venni akarják, okvetlenül 70 cm. 
mélységig megrigolozandók. Ezzel szemben 
a dolog természete hozza magával, hogy — 
mint azt a gyakorlati tapasztalatok is bizo-
nyítják — éppen azon talajnemek, a melyek 
fizikai és kémiai összetételüknél fogva az 
amerikai szőlők ültetésére és mivelésére ki-
válóan alkalmasak, a törvény által előirt 
mélységű rigolozást nemcsak, hogy meg 
nem kívánják, sőt oly mély földforgatás szá-
mos esetben az ültetvény fejlődésére fölötte 
káros befolyással lesz. Sokszor, különösen 
a nehezebb és sikfekvésü talajokon, 50 cm. 
mély rigolozás teljesen meg fog felelni s a 
földmunka költsége ezáltal, kézi munkaerő 
alkalmazása mellett is, lényegesen leszállít-
ható. De lássuk most az altalajeke haszná-
latának czélszerüségét és hasznát. 

Azon számos, részben egészen indoko-
latlan kifogás, melyet az altalajekéknek a 
a rigolozásra való alkalmazása ellen tá-
masztottak s amelyek többnyire elméleti 
okoskodásokon alapultak, vezettek az ujab-

ban Ausztriában több helyen rendezett 
próbarigolozásokra altalajekékkel, amelyeken 
a gyakorlati szőlőmivelőkön kivül állami 
szakközegek is, mint bírálók vettek részt. 
Ezen próbarigolozásokon a Sack R.-féle 
R 18 M és R 18 S jegyű*) altalajekéket 
használták s ezekkel különböző helyeken 
lényegesen eltérő eredményeket konstatáltak. 

Miután ezen kísérleteknél nem jártak 
el mindig a kellő alapossággal és a fenforgó 
körülmények teljes figyelembevételével, az 
eredmény sem minden egyes esetben meg-
bízható. Az idei kísérletek közül csak a 
Gumpoldskirchen, Schrattenthal és Hirsch-
stattenben tartottakat tekintem egészen kor-
rektül keresztül vitteknek és ezeken az altalaj-
eke használhatósága bebizonyult. Sok évi 
gyakorlati tapasztalataimra támaszkodva 
bátran állithatom, hogy ezen kitűnő eszköz 
alkalmazása teljesen jogosult és ha némely 
esetekben a kivánt siker elmaradt, ott nem 
az eszköz tökéletlensége volt a sikertelenség 
oka, hanem a viszonyok és mellékkörülmé-
nyek figyelmen kivül hagyása, mint ezt 
alább látni fogjuk. 

Ami a rigolozás költségeit illeti, tudjuk, 
hogy a kézimunka a talaj alakulása és a 
vidékenként változó munkabérekhez képest, 
a legkedvezőbb körülmények közt 20—24 krba 
kerül négyzetölenkint és pedig azért, mert a 
föld 70—100 cm. mélységik lesz megforgatva. 
Ily mély rigolozásnak csak ott van helye, 
a hol a fekvés igen meredek, vagy a hol 
laza, kavics, szikla között altalajt képez, a 
hol a csapadékok és a megmunkálás folytán 
a föld nagyobb mozgása áll elő, a hol a 
szőlőnövényt nyári kiszáradás ellen kell biz-
tositanunk az által, hogy az altalaj fellazí-
tásával a gyökerek mélyebbre hatolását elő-
mozdítjuk, vagy a hol végre czélirányosnak 
mutatkozik, hogy a levegő és meleg behato-
lását oly mély rétegekre lehetővé tegyük s 
ezáltal a talajban működő fizikai erők üdvös 
összhatásának föltételeit megadjuk. 

Egészen mások a viszonyok a szelíden 
lejtős, sikabb fekvésekben, hol a legtöbb 
esetben kötött, vastartalmú agyagtalajok van-
nak; ott a tulmély rigolozás nemcsak fölös-
leges költséget okoz, hanem a termékeny 
föld túlságos lesülyesztése és a holt talaj 
tulvastag rétegének reáforgatása által a szőlő 
gyarapodására a legkedvezőtlenebb állapotot 
teremtjük, mint ezt a gyakorlati tapasztalás 
számos esetben bebizonyította. Ilyen talajon 
a többnyire 45—50 cm. lesz a legczélszerübb 
mélység, a meddig a munka foganatosítandó, 
hogy a szőlőnek a legjobb fejlődést biz-
tosítsuk. 

A földnek ilyen mélyre való forgatását 
a 218. ábrán bemutatott altalajeke'alkalma-
zásával érthetjük el kellő tökéletességgel. 

Ujabban a gőzekét is használják a ri-
golozásra, még pedig kitűnő sikerrel. Nálunk 
legismeretesebb a Fowler-féle gőzeke, melyet 
a 219. ábrán mutatunk be. 

Ezen géppel a f. év április és május 
havában történtek bemutató próbák Károlyi 
Sándor gróf fóthi szőlőtelepén, illetve a Ke-
lenföldön, melyek minden tekintetben kielé-
gítő eredményét lapunk 32-ik és 45. számá-
ban ismertettük. 

A kézi erővel való rigolozás költsége 
a legkedvezőbb körülmények közt katasztrá-
lis holdankint legalább 150 forintot fog ki-
tenni, néha azonban 350—400 frtot is. 

A mi vidékünkön 45—50 cm. mély 
rigolozásért könnyű, laza földben 14 krt, 

*) E két eke az eketest alkatában különböznek 
egymástól. R 18 M dőltebb eketesttel bir, az ekevas 
és a kormánylemez hosszabbak, utóbbinak állása a 
barázdában szélesebb és állitható, tehát inkább könnyű, 
mély talajú földben használható, mig a R 18 S jegyű 
eke ekevasai rövidebbek, eketeste meredekebb állású 
és a kormánylemez keskenyebb, az ilyen eke ennél-
fogva nehezebb, vagy köves talajban fog czélszerü-
nek mutatkozni. 
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nehéz, köves talajban egész 33 krt fizettem 
négyszögölenkint. 1891 óta a soproni „János"-
szőlőtelepen a rigolozást Sack-féle ekékkel 
végzik, a költség pedig 45—50 cm. mély 
forgatás mellett a talaj minősége szerint 
4—6 kr négyzetölenkint. 

Hogy a föld forgatása az emiitett esz-
közökkel a lehető legegyenletesebb, ennél-

, fogva tehát a legtökéletesebb módon törté-
nik, arról meggyőzhet minket a 230. ábra, 
mely a Pirquet báró hirsehstatteni jószágán 
rendezett ekepróbán Saek R 18 M jegyű 
ekéjével forgatott talaj fotográfiái felvételét 
mutatja. 

A felforditott felső talaj 2 5 - 3 0 em. 
vastagon a barázda fenekén fekszik, egyen-
letesen szétosztva, rajta 20—25 cm. vasta-
gon a kiemelt altalaj. Ez eredményt az elő-
hántó teszi lehetővé, mely készülék-, meg-
felelő beállítás mellett, a föld felső rétegét 
tetszésszerinti vastagságban a barázda fene- szántóföldeken 
kére fordítja; e mellett 
a föld porhanyitása 

lelő. A 

gyenge állkapcsai miatt aligha küzdhet meg 
a lótetü előlábainak hatalmas erejével s igy 
feltehető, hogy a vakond a lótetveket csak 
addig pusztíthatná, míg fiatalok, gyengék és 
tehetetlenek. Túrásai egyébként éppen olyan 
kellemenetlenek és kárt okozók, mint a ló-
tetüké. Reája tehát az irtásnál egész biz-
tonsággal számítani nem lehet. 

Kitűnő szolgálatokat tesz azonban a 
disznó, de szintén csak a tarlókon és a 
már kihalt mezőkön. Ez a talajt igazán lelki-
ismeretesen tisztítja nemcsak a lótetvektől, 
hanem minden a talajban élő rovartól, főleg 
ha azok jó húsosak. A fiatal gyümölcsösben, 
a konyha- és erdei csemetekertben azonban 
nem volna tanácsos igénybe venni kitűnő 

Mondják, s különösen Meyer (a Forst 
és Jagdzeitung 1885. 177. lap) azt állítja, 
hogy a róka nagyon sok lótetüt pusztít a 

' a Rovartani Állomáshoz 

mint azt előbb is kimutattuk, a 
sem kellemes reájuk nézve és bizonyos kö-
rülmények között megárt nekik a nedves-
ség is. 

A természetes ellenségek és egyéb té-
nyezők lassú és szükségleteinkhez képest 
nem irányitható közreműködése tehát igé-
nyeinket ki nem elégíti. Önmagunknak kell 
gondoskodnunk módokról, melyek az irtás 
proczessusát siettetik és a bajt legkisebb 
mérvre szorítják. 

A védekezés alapja az, hogy a lótetvek-
nek a szántóföldekre való kitelepítését meg-
akadályozzuk. E végből tartsuk rendben 
trágyatelepeinket s ne tűrjük, hogy a trágya 
az udvarokon szerteszéjjel heverjen, ahol a 
lótetü megtelepedhetik. Irtsuk a lótetveket 
gondosan már a trágyadomb környékén, 
olyképpen, hogy a trágyadomb körül kes-
keny és meglehetős mély árkot huzunk, 
melybe a trágyáié is beszűrődhetik és a 

melyben a lótetvek 

megfelel 
bok ezen rétegezése az 
ültetésnél azon előnyt 
nyújtja, hogy a 35—40 
cm. hosszú veszszők 
alsó gyökereikkel min-
dig termékeny, laza 
földbe jutnak, ennél-
fogva könynyen meg-
fogamzanak és erőtel-
jesen terjeszkedhetnek, 
Mélyebb rigolozásnál a 
gyökerok a felemelt ter-

1 méketlen földbe jönnek, 
a növény sokáig sínylő-
dik, néha ki is vész, 
vagy csak a 2-ik, 3-ik 
évben tér magához, mi-
dőn gyökereivel az el-
temetett jó földet eléri, de 
mivel a levegő és meleg ily 
mélyre csak nehezen hat, él-
tető hatásuk csak csekély 
mértékben érvényesülhet. 

Mindezen említett körül-
mények tehát jól megfonto-
landók, mielőtt a munkát tény-
leg megkezdenők. Mert ezek-
ből látható, hogy mennyire 
káros lehet a törvény azon 
rendelkezése, mely bizonyos 
állami kedvezmények meg-
adásának feltételéül a sablon-
szerű 70 cm. mély rigolo-
zást teszi s ezzel nemcsak a 
telepítés költségeit hiába sza-
porítja, hanem még esetleg 
a vállalat sikerét is veszé-
lyezteti. 

Vetter K. Pál. 

után megfulladnak, vagy 
ha az árok véletlenül 
száraz, benne a lótetü 

218. ábra. Sack-féle mélyitőeke, 50 cm. 19" mély járással, 3—t pár vonóállatra. Ára 71 frt 84 kra 
vámköltséggel együtt. A védőlemez, B előhántú eke,D csoroszlya. Az ekefőtest részei: a ekevas, 
hántó ekevas, c középső lemez, d felső lemez, e állítható korinánylemez. R 18 M jegyű laza és k 

kötöttségű talajra; R 18 8 jegyű nehéz agyag, kavicsos köves talajra. 

Jobb azonban, ha a trá-
gyadomb körül köcsö-
göket vagy virágcsere -
peket — melyeknek fe-
nekén lévő vízszűrő 
lyukát betömjük — 
ásunk be a földbe oly 
mélyen, hogy peremük 
a talaj felszínével egy 
vonalba essék. A lótetü 

, . járkálása közben ezekbe 
'eisí belehull s onnan ki 
zép- nem menekülhet. Ha 

tehát ezeket a cserepe-
ket naponkint meg-

vizsgáljuk és a kelepczébe 
került lótetveket kiszedjük 
és megsemmisítjük, szántóföl-
dünkre nem fog annyi lótetü 
kerülni, mintha ezt a mun-
kát elmulasztjuk. 

GAZDASÁGI ÁLLATTAN. 
Rovatvezető: Dr. Horváth Géza. 

A lótetüró'l. 
(Grillotalpa vulgáris Lotr.) 

II. 
(&) A lótetünek aránylag véve igen 

kevés természetes ellensége van, mert elrej-
tett életmódja hozzáférhetetlenné teszi. Csak 
a mikor a földszinre kerül, lehetne kelep-
czébe keríteni. Ilyepkor azonban mindazok 
az állatok, a madarak, melyek mohón kap-
nának utánna, estszürkületkor már mind 
nyugalomra keltek. 

A földben turkáló állatok közül élet-
módja folytán csak a vakond közelitheti 
meg a lótetveket. Ez azonban aránylag véve 

talaj képe. 

1888-ban beérkezett jelentés kiemeli, hogy 
Turóczmegyében a lótetü elszaporodását 
egyedül csak az idézte elő, hogy a lótetvek-
nek e hatalmas ellenségét a rókát kiirtották 
(!) amely éjjelenkint kiásta a földből a ló-
tetveket és felfalta. Nödlinger azonban nem 
tartja a rókát a lótetvek nagy ellenségének, 
mert ugy véli, hogy csak a föld szinén 
mászkáló lótetveket kaparithatná meg s nem 
valószínű, hogy amidőn az erdőben elég 
rovart talál, mégis a szántóföldekre kivo-
nuljon. 

A varjak és csókák is szedegetik; az 
őrgébics pedig sokat tüzöget fel a tüskés 
bokrok ágaira; de természetesen csak akkor, 
ha pl. szántáskor a földszinén megtalálják. 
A búbos bankáról is azt hiszik, hogy leske-
lődik utánuk, ugyanazt állítják a ragadozó 
futó bogarakról is. 

Tömegesen pusztítja őket az időjárás. 
Azt mondják, hogy a száraz, havazás nél-
küli hideg tél a lótetveket tönkreteszi. De a 

zünk, ha a fészkeket kiemel-
jük a földből és a benne levő 
ivadékot megsemmisítjük. 

E végből mindenek előtt 
a munkásokat kell kioktat-
nunk a fészkek feltalálására, 
mert a gyakorlott munkás 
azoknak helyét már távolról 
felismeri. 

A hol a fű vagy más 
növény olykor már májusban, 
de legtöbbször junius elejé-
től julius végéig egyes helye-
ken megsárgul, elkonnyad és 
elhal, vagy ahol a vetemény -

ágyakban a magcsemeték sinylenek, ott kü-
lönösen eső után 2'5 cm. mélységben meg-
találjuk a lótetünek járatait, melyeknek a 
föld szine fölött kidomborodott része száraz 
időben korábban szárad mint a talaj többi 
része. Ha az igy megtalált járatba ujjunkat 
beledugjuk s a talajt hasítva a járat irányát 
követjük mindaddig, mig a járat 15—30 cm. 
átmérőjű körbe csavarodni s azután mé-
lyedni kezd, akkor itt mintegy 8—15 cm. 
mélyen megtaláljuk a fészket. 

A megszántott vagy felásott s vetésre 
előkészített csapasz talajon a lótetünek jelen-
létét és a fészeknek helyét csakis ezek a 
körben futó járatok árulják el. 

Hiába kutatjuk a járatokat száraz nyári 
időben, a midőn a lótetvek mélyebbre ned-
vesebb talajrétegbe húzódtak, vagy a dom-
bokról a nedvesebb talajba ; hiába akkor is, 
ha a nőstény már peteit kezdi lerakni, mert 
ezentúl már lustább s pete lerakásával levén 
elfoglalva ujabbi járatokat nem készit. Ilyen 
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elkésve már csak egyszerű lyukakat kell 
keresnünk, melyekbe mutató ujunkat leg-
alább félig beledughatjuk. Ezeket a szabály-
talanul szakgatott kerületű lyukakat a nős-
tény készitette, a mely a lyukak falát őr-
ködő kikandikálása közben szakgatta meg. 
Az ilyen lyukakon bizton eljutunk ahhoz a 
járathoz, mely körben a fészekhez vezet. 
Ez vagy tele van ivadékkal, vagy félig telt, 
avagy egészen üres. 

Olcsó és kevés fáradsággal jár a téli 
irtás, mely abban áll, hogy a hűvös napok 
beálltával őszkor az inficziált területen szór-
ványosan több 30 cm. mély, ugyanilyen szé-
les s 50—60 cm. hosszú vagy hosszabb ba-
rázdát huzunk, ezeket főleg lótrágyával meg-
töltjük, jól letapossuk s azután földdel beta-
karjuk. A trágya erjedése folytán támadó 
meleg a lótetveket oda csalogatja s ha az 
idő megengedi, t. i. ha a földeken hó nincs, 
január vagy február havában ezeket a baráz-
dákat legalább is hetenkint egyszer felbont-
juk, a bennök levő trágyát széthányjuk, a 
lótetvek itt nagy számmal összegyűjthetők 

trágyán kivül 
bármely más kigyom- -
Iáit gaz,vagy kerti utak-
ról összekapart anyag, 
mely összevegyitve 3—4 
napig háboritlanul ra-
kásban marad, gyüle-
kező helyül szolgál a 
lótetünek. Az ilyen ra-
kások is átböngészen-
dők. 

Mindenütt ismerik 
a trágyának azt a tulaj-
donságát, hogy a lótet-
veknek kedvencz gyüle-
kező helyéül szolgál, 
miért is Francziaország 
déli részében a trágyát 
használat előtt megége-
tik. Az ilyen trágyával 
kezelt földben kevesebb 
a lótetii, mint a ren-
des trágyával trágyázott 
földben. 

Igen sikeres, még 
nagyobb területeken is, 
a virágos cserepek, csup-
rok, köcsögök alkalma-
zása is, mint azt a trá-
gyadombok tisztításánál 
is emlittetük. Igy Zala-
megyében, a hol a ló tetű 
nagyon elszaporodott 
Geyer Lajos reszneki birtokos a mult évben 
egy 64 holdas búzatáblája körül és a tábla 
barázdáiban 3000 darab talpatlan poháralaku 
20 cm. hosszú és 10 cm. nyilásu üveget 
helyezett el olyan mélyen a földben, hogy 
nyílásuk a föld színével egy vonalba esett, 
A mult évi nyár folyamán ezekben az üvegek-
ben több mint 300.000 drb lótetüt fogott 
össze. 

Igen jó szolgálatokat tesznek bizonyos 
szerek, melyekkel a lótetveket járataikból 
kiülni lehet. Ilyenek: 

a) ha a fészekhez vezető függélyes 
csőbe előbb vizet, s azután 2 rész köszén-
kátrányból és 1 rész terpetinből álló keveré-
ket öntünk. (Term. Közi. 1891. XXIII. köt. 
500 1.) Ez utóbbi keverék helyet alkalmaz-
ható bármely olaj is; pl. avas lenolaj; 

b) ha a munkás a fészekhez vezető 
járatot ujjával jól kitágította, abba előbb 
bőven vizet s azután egy kevés petroleumot 
önt, mit a leszivárgó viz az üreg fenekén 
tartózkodó rovarig vezet. (Erdészeti Lapok 
1891. 575. lap); 

e) ha — a mint ezt Berlin környékén ( 
egy tulajdonos megkisérlette — a mélyedni , 
kezdő járatba egy kis locsoló-kannával 
sapokarbolt öntünk; a lótetvek ezeknek a | 

szereknek hatására előbújnak lyukaikból s 
könnyen megsemmisíthetők. 

Illés Hugó hg. Coburg rappi uradalmá-
nak kertésze foszfort, oldott fel vízben s 
azután annyi kukoriczalisztet kevert bele, 
mig az egész sűrű pép lett. Ezt a pépet 
azután apróbb adagokban beledugdosta a 
lótetü kijáró lyukaiba vagy a járatokba. 

Jamin egy ültető pálezával egyenlő tá-
volságban furt lyukakban gelatinból készült 
tokokba zárt 2—3' gr. sulyu szénkéneget 
helyezett el s ha a talaj száraz volt, azt a 
lyuk körül meglocsolta. (O. Mohr. Die In-
sektengifte. 1893. 45. lap). A locsolás jelen-
tősége az, hogy a zselatin-burok a nedves 
földben fölpattanjon s a szénkéneg hatását 
egyszerre kifejtse. Ez tehát a szénkénege-
zés egyik módja. 

Francziaországban 10%-os petróleum-
mal telitett rongyokat ástak a földbe, mert 
ugy vélekedtek, hogy igy nemcsak a lótetü-
től, hanem más rovarálczáktól is megvédel-
mezik a termést. Ennek semmi sikere sem 
volt. 

Mindezek a szerek irtásra valók, mert 

219. ábra. A John Fowler-féle rigolozó gőzeke. 

tőlük a rovarok elpusztulnak igy; az 1. alatt 
emiitett foszfor elhelyezése este történt s 
reggelre a lótetünek semmi nyoma sem mu-
tatkozott. A 2. alattira az eredmény közölve 
nincs, de feltehető, hogy kötöttebb talajban 
eredménye lehet, mert a szénkéneg valóban 
hatásos rovarölő szer. Azonban a szénkéneg 
kiszabadulásához nagyfokú nedvesség kell, 
mely a gelatint feloldja és a szénkéneg ki-
szabadulásának és elterjedésének teret nyit. 
Egyébként a szénkénegezést egyszerűbb mó-
don lehet végrehajtani gépekkel. A 3. alatti 
módszernek pedig az a hátránya, hogy na-
gyon sok rongyot kellene felhasználni s 
hogy az eljárás sikeres legyen, a talajt jó-
formán meg kell trágyázni rongygyal. Egy 
hektár területre 4—5000 kiló petroleumos 
rongy kellene s az eljárás hektáronként 
250—275 frankba kerülne. 

A többi irtószerek pl. a szántóföldek-
nek oltatlan mész, kénvirág és fahamu ke-
verékével való behintése, valamint szappan-
vizzel való leöntése; továbbá a talajnak 
szénporral való keverése, a vetőmagnak bü-
dös anyagokkal való csávázása, szagos anya-
goknak terpentin, kőolaj, kozmaszesz, foszfor, 
rothadt rák és halak szórványos elhelye-
zése a szántóföldeken vagy a lótetük jára-

taiban, — inkább a mezőgazdasági kuruzs-
lás jellegével bírnak s mint ilyenek mai 
napság figyelembe nem vehetők. 

Távoltartás végett pedig disznótrágyá-
val való trágyázást ajánlják, mert azt tart-
ják, hogy a disznótrágya a lótetveknek ki-
állhatlan s tőle biztosan elvándorolnak. 

Mindezekből tehát kiviláglik, hogy a 
lótetü ellen csak ugy védekezünk legegysze-
rűbben és legsikeresebben, ha a trágyadom-
bokat helyesebben kezeljük, ha trágyadom-
bokba, trágyával megtöltött árkokba, vagy 
cserepekbe összegyűjtjük, főleg pedig, ha a 
fészkeket lelkiismeretesen összeszedjük. 

Hogy azonban ez a munkálatunk sike-
res legyen, mindenekelőtt a baj elterjedési 
köre megállapítandó, s azután szükséges, 
hogy az irtást a maga idején és ne egyen-
ként tetszés szerint, hanem az egész meg-
állapított területen minden tulajdonos kivé-
tel nélkül ellenőrzés mellett hajtsa végre. 

A hol tehát nagymérvű elszaporodás 
tapasztalható, ott az illető közigazgatási ha-
tóságok a gazdaközönséget eleve is figyel-
meztessék, hogy bizonyos kitűzött határidőben 

adandó utasításhoz ké-
pest az irtást kivétel 
nélkül s következmé-
nyek terhe alatt fogana-
tosítsák. 

Az irtás végrehaj-
tásánál követendő mun-
karend tehát a követ-
kezőkben állapitható 
'meg: 

1. A trágyadom-
bok helyesebb kezelése 
azonnal elrendelendő ós 
egész éven át figyelem-
mel tartandók. 

2. Ha lehetséges a 
tarlók és 1 puszta földek 
disznókkal megjáratan-
nók, minél többször an-
nál jobb. 

3. A trágyával meg-
töltendő árkok a hő-
mérsék csökkenéséhez 
képest már október ele-
jén, de legföllebb no-
vember elejéig elkészí-
tendők, vagy a csalo-
gató trágyakupaczok el-
helyezendők, hogy ezek 
a téli szállásra készülő 
lótetvek befogadására 
készen legyenek. 

4. Az ilyen árkok 
és trágyakupaczok addig, mig az idő engedi, 
legalább hetenként egyszer átvizsgálandók. 

5. Ha a hó leesett vagy fagyok állot-
tak be, az irtás munkája szünetelhet ki-
tavaszodásig. Mihelyt azonban a hó elolvadt 
s a föld is kissé megszikkadt, a trágyával 
telt árkok az előbbeni módon átvizsgálan-
dók, mig az idő egészen felmelegedett s a 
lótetvek kóborlásaikat megkezdik. Ekkor már 
a járatokra kell ügyelnünk s elérkezett annak 
az ideje, hogy a járatokba az előbb is emii-
tett virágcserepeket, csuprokat stb. edénye-
ket helyezzünk el, melyeket most már 24 
óránkint átvizsgálunk. 

6. Május vége felé éber figyelemme 
kell kisérnünk azokat a körben futó járato-
kat, amelyek a fészekhez vezetnek. Mihelyt 
ilyenek mutatkoznak, munkálkodásunk ezek-
nek irtására szorítkozzék mindaddig, mig a 
fiatal ivadék szétmászkálni kezd, tehát 
augusztus elejéig. 

Természetes, hogy ez a munkálat drákói 
szigorral ellenőrizendő. 

Ez a rendszabály szigorúnak és terhes-
nek látszik ugyan, de ha végrehajtjuk, meg-
termi a maga gyümölcsét: nyugodtak leszünk 
a lótetvektől. Vellay Imre. 
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ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
RovatvezetS; Dr. Hntyra Ferencz. 

Védekezés a sertésvész ellen. 
A sertésvész, sajnos ez idő szerint is 

érthetővé teszi, hogy az ellene való védeke-
zés kérdése élénk érdeklődés tárgya és hogy 
a sertéstulajdonosok mindent megkísértenek 
a betegség elhárítására, illetőleg a beteg 
sertések gyógyítására. 

Ebből kifolyólag az utóbbi esztendőben 
annyiféle gyógyító és óvó'eljárást hoztak 
javaslatba, részint gazdák, részint gyógy-
szerészek, hogy azoknak felsorolása itt le-
hetetlen volna, ha pedig azoknak értéke felől 
kellene nyilatkozni, valóban nagy zavarba 
kellene jönni, mert ezen gyógyszerek egy 
részét készítőik egyszerűen, mint sertésvész-
ellenes szereket bocsátottak világgá, mig 
másrészről bírálat nélküli kísérlet alapján 
nyerték „jó nevüket". Nem hiányzott ezen 
óvó eljárások között sertésvészes dögöknek 
egészséges sertésekkel való etetése sem, a 
mint azt a gazdák egy része bizonyára 
tudja. 

Legtöbb feltűnést keltett és legnagyobb 
elterjedést nyert azonban az elmúlt nyár 
folyamán az u. n. Fuchs Andor-féle védő-
ojtás, mely sertéshulláknak savójával tör-
tént. 

A mennyire tudom, ezen védőojtásokat 
egy* kísérlet előzte meg, a mely kedvezőnek 
látszott, a mennyiben 4 db savóval ojtott 
malacz közül csak 1 db pusztult el, ezen 
kísérlet eredménye tehát felbátorító volt és 
csakugyan találkoztak is gazdák, kik serté-
seiket ezen uj eljárás szerint, t. i. savóval 
több ezer sertést kezeltek. 

Az eredmény, illetőleg a következmé-
nyek azonban oly különbözők s részben oly 
zavartak és ellentmondók voltak, hogy azok-
ból a legjobb akarattal sem mondhatja senki, 
hogy a nevezett eljárás hasznos volt, de még 
azt sem. hogy ártalmatlan volt. 

A savóval való védőojtás, azaz immu-
nizálás nem uj felfedezés; német bakteriologu-
sok már évekkel ezelőtt kimutatták, hogy 
bizonyos fertőző betegségeken keresztül ment 
állati (vagy emberi) szervezetben kifejlődnek 
oly anyagok, melyek az illető betegségnek 
úgyszólván ellenmérgei; ezen ellenmérgek 
főképpen a vér savójában foglaltatnak és a 
savóval együtt más szervezetbe átvitetvén, 
abban is kifejtik (legalább egy bizonyos 
ideig) ellensúlyozó, azaz immunizáló, men-
tesítő hatásukat. Ezen alapszik az emberi 
a difteria ellen való védekezés és gyógymód, 
difteritisz elleni vérsavónak ma már minden 
laikus által ismert alkalmazása. 

Tény az is, hogy a sertésvész elleni 
védekezés megkísérlését főképen ezen az 
alapon kell megindítani és kutatni, vájjon 

savóval való gyógymód és immunizálás. 
Ennek kipuhatolása azonban sokkal 

hosszadalmasabb és fáradságosabb, mint 
aminőnek az első pillanatban talán látszik. 
Ennek illusztrálása végett, minden egyéb 
körülmény mellőzésével, csak a következőt 
említem fel. 

A kísérleteknek a legnagyobb ekzakt-
sággal, azaz oly módon kell végeztetniök, 
hogy azoknak kimenetele és eredménye a 
kísérleti müvelettel kétségtelen oki összefüg-
gésbe hozható legyen. Hogy ily kísérletek 
csak akkor lehetnek döntő értékűek, ha na-
gyobb számú sertéssel és hasonló számú 
kontrolállattal történnek, az könnyen ért-
hető. Miután nem valószínű, hogy az első 
kísérlet már meghozza a kívánt eredményt, 
de ha igy is volna, akkor is a kísérlet is-

métlendő és ezenkívül megállapítandó, vájjon 
az elért immunitás mennyi időre terjed k i ; 
ezen okoknál fogva és mivel egy védőojtó 
eljárásnak a gyakorlatbá való átvitele rend-
kívül nagy felelősséggel jár, a kísérletek 
egész sorozatának kell az eljárás hasznos 
voltát minden kétség fölé emelni. 

A sertésvész elleni védekezés nagy 
horderejére való tekintettel a földmivelésügyi 
miniszter lehetővé tette annak tanulmányo-
zását és az állami bakteriológiai intézetnek 
nagyobbszabásu kísérletekre alkalmas pénz-
összeget utalványoztatott ki, minekfolytán a 
főváros közelében e czélra kísérleti telep fog 
berendeztetni. 

De már ezt megelőzőleg (f. évi julius 
havában) elrendelte, hogy a mezőhegyesi 
állami ménesbirtokon alulírottnak minden 
ilyen kísérletekre szükséges hely és anyag 
rendelkezésére bocsáttassák, miből kifolyó-
lag ott nagyobb kiterjedésű immunizáló kí-
sérleteket végeztem. 

Az alap, amelyből ez alkalommal kiin-
dultam, a fentvázolt savó-immunizálás volt, 
melynek eredményét röviden összefoglalva 
a következőkben ismertetem: 

A kísérlethez teljesen egészséges és 
egyenlő viszonyok közt nevelt, betegekkel 
soha sem érintkezett, 6—7 hónapos mala-
czokat vettem s azokat tiszta ólba zárattam, 
a 60 malacz közül julius 24-én 30 darabot 
beojtottam, 30 pedig kezelés nélkül maradt 
kontrolnak. Ezen 60 malacz közé egyidejű-
leg néhány sertésvészben szenvedő beteg 
malaczot csapattam. 

A következő napokban a malaczok leg-
nagyobb része megbetegedett, de több a be 
nem ojtottakból, mint a beojtottakból. A be-
ojtás napjától számított 13-ik napon elhullá-
sok is kezdődtek. Ebben az időben megte-
kintve a falkát, szembetűnő volt a különbség 
a beojtott és a be nem ojtott malaczok közt, 
a mennyiben a be nem ojtottak legnagyobb 
része fejlődésében visszamaradt, satnya, ét-
vágytalan volt, mig a beojtottak legnagyobb 
része jól fejlett, virgoncz és jó étvágyú volt. 

A sértésvész az állományban typikúsan 
lefolyt; elhullások augusztus végéig fordul-
tak elő a következő arányban: 

30 beojtott malaczból elhullott 9 db = 30.0%. 
30 be nem ojtott mai. „ 29 „ — 96.6%. 

A betegség ezután teljesen megszűnt, a 
megmaradt, összesen 22 db malacz a mai 
napig is él és egészséges. 

Bár ezen kísérlet által nem sikerült a 
sertéseket fertőzéstől teljesen megóvni, a 
mennyiben a beojtottakból is elpusztult 30%, 
mindamellett nem szenved kétséget, hogy a 
kísérleti eljárás a beojtottak nagy részét meg-
mentette a halálos fertőzéstől. 

Korai volna az eljárást további kísérleti 
adatok hiján a gyakorlatnak átadni, annyi 
azonban jogosan várható, hogy az emiitett 
és hasonló uton folytatott kísérletek a közeli 
jövőben oly eljáráshoz fognak vezetni, a 
melylyel a sertésvész ellen sikeresen fogunk 
védekezhetni. 

Remélhetjük ezt annál inkább, miután 
földmivelésügyi miniszter a jövő évi költség-
vetésben bakteriológiai kutatásokra olyan 
jelentékeny személyzeti és dologi kiadásokat 
irányoz elő, amelyek a kísérletezést az eddigi-
nél szélesebb alapon fogják lehetővé tenni; 
ezenkívül pedig egy nagy, az eddiginél 
minden tekintetben kibővített és megfelelő 
módon berendezendő uj bakteriológiai inté-
zet létesítését tervezi, mely különösen állat-
egészségügyi gyakorlati feladatok megoldá-
sára lesz hivatva. 

Egyelőre a további kísérletezés ugy a 
mezőhegyesi ménesbirtokon, mint az előbb 
emiitett kísérleti telepen folyamatban van. 

Dr. Preisz Hugó. 

Az 1895-diki sertésvész-járvány. 
Azokat a veszteségeket, melyeket a 

mult év tavaszán fellépett sertésvész-járvány 
okozott, lehetetlen valamely értékben szaba-
tosan megállapítani. Itt ugyanis nemcsak ar-
ról a közvetetlen kárról van szó, melyet a 
megbetegedett és elhullott vagy szükségből 
leölt sertések képviseltek, hanem azokról a 
talán még jóval érzékenyebb veszteségekről 
is, melyeket a tenyészanyagnak erős meg-
apadása, a forgalom megbénítása, a kivitel 
csökkenése folytán első sorban a gazdák, 
másodsorban pedig a közvetítő kereskedés 
is szenvedett. 

De ha a kárnak pontos felbecsülése 
nem is lehetséges, annak nagyságára leg-
alább közelítőleg következtethetni az elhul-
lott állatok számából s azért nem lesz ér-
dektelen, ha a most megjelent „Állategész-
ségügyi Évkönyv" idevonatkozó főbb adatait 
az alábbiakban ismertetjük. 

Az 1895. óv folyamán a beérkezett hi-
vatalos adatok szerint a sertésvész az ország 
63 vármegyéje közül 41-ben és ezek terüle-
tén 1,495 községében fordult elő. 

Megbetegedett összesen 413,562 sertés 
és ezek közül 

elhullott 337,018 db, 
leöletett 10,376 „ azonkívül 

mint gyanús leöletett 18.050 „ 
összes veszteség 365,444 db sertés. 
Minthogy a megbetegedések és elhullá-

sok bejelentése általában még nem nagyon 
pontos, azért a tényleges veszteség a kimu-
tatottnál bizonyára még jóval nagyobb volt. 

így is azonban már ijesztően magas a 
szám, a mi még inkább kitűnik, ha azt az 
országnak mult évi sertéslétszámához viszo-
nyítjuk. A veszteség ugyanis az ország 
összes sertéslétszámának 5'7%-át teszi ki, 
mely arány azonban az átlagot jelenti, mig 
az egyes vidékekre vonatkozólag az nagyon 
tág határok között ingadozik és azok szerint 
a következő : 

g ! \ tó 

drb %' 
a Duna balpartján . . . . 67,799 1"3 
a Duna jobbpartján . . . 201,331 14'2 
a Duna és Tisza közén . . 71,443 6"9 
a Tisza jobbpartján . . . 3,512 0"7 
a Tisza balpartján . . . 12,409 l'O 
a Tisza és Maros szögén . 8,925 1"0 
az erdélyi vármegyékben . 25 0003 

. . . . 365,474 db azaz 
5'7 százalék. 

E szerint a vész legerősebben a Dunán 
tul és a Duna és Tisza közti területen pusz-
tított, mig ellenkezőleg Erdélyt a járvány 
alig hogy érintette, a mennyiben csak Alsó-
Fehér és Hunyadvármegyék egy-egy közsé-
gében lépett fel, de gyorsan foganatosított 
intézkedésekkel rövid idő alatt eifojtatott. 

A. sertészvésznelc fellépése és terjedése 
módját az Évkönyv a következőkben is-
merteti : 

Tekintettel arra, hogy a betegség, mely 
az 1895. évig majdnem ismeretlen volt az 
országban, hosszabb idő óta Európa nyugati 
és északi részeiben honos és hogy a sertés-
kolerának nevezett alakja, mely Amerikában 
kb. negyven év óta évenkint nagy vesztesé-
geket okoz, onnan a hatvanas évek elején 
Angolországba, majd innen Svédországba és 
Dániába, később pedig Németországba hur-
czoltatott be és terjedésében következetesen 
a délkeleti irányt követte, nem szenvedhet 
kétséget, hogy nyugat, illetőleg észak felől 
jutott Magyarországba. Szórványos esetek 
Kőbányán már megelőzőleg mutatkoztak 
koronkínt, anélkül, hogy a betegség, mely 
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az u. n. német sertésvészre utaló tünetek-
ben nyilvánult, komolyabb jelleget öltött 
volna. Az 1895. év tavaszán már sűrűbben 
jelentkeztek ilyen esetek és pedig majd 
mindig Bihar vármegyéből s nevezetesen 
Okányról és Kotrói oda hozott sertések 
között, mely utóbbi két községben, mint azt 
az utólag foganatosított vizsgálat megállapí-
totta, már február hóban jelentékeny vesz-
teséget okozott. 

A betegségnek később az ország terü-
letén nyert nagy elterjedése elsősorban a fer-
tőzött Bihar vármegyével illetve a kőbányai 
piaczczal áll szoros összefüggésben. Az 
utóbbi vármegyében már előbb lappangott 
betegség ragálya, az 1895. év tavaszán szo-
katlan erősséget nyert és a hová onnan fer-
tőzőit sertéseket szállítottak, a ragály nagy 

kat. Bihar vmegyéböl sertéseket leginkább 
a kőbányai és a győri sertéspiaczokra szál-
lítottak s ezzel két járványfészek létesült, 
melyeknek főleg elsejéről azután a vész 
minden irányban elterjedt. Midőn ugyanis 
Kőbányán a megbetegedések sűrűbben kö-
vették egymást, a sertéshizlalók még egész-
séges vagy legalább látszólag egészséges 
állományaikat mindenképpen csökkenteni 
iparkodtak. Az árak sülyedése folytán főleg 
a közeli vidékekről a hentesek nagyobb 

nyokkal széjjelhurczolták a ragályt lakó-
helyeikre, később pedig, midőn a piacz már 
zár alá került, még csempészett sertések is 
szétvitettek a közeli községekbe. Ilyen mó-
don elsősorban Pest vármegyének északi, 
Kőbányával szomszédos részét lepte el a 
vész, de a távolabbi vidékekre is eljutott 
az. Kőbányáról származó sertésszállitmányok 
elhurczolták ugyanis: Esztergom, Bars, 
Gömör, Nógrád, Nyitra, Szepes, Fejér, 
Veszprém s még több vármegyébe, melyek 
mindegyikében ily módon egy vagy több 
járványfészek létesült, melyeket csak ritkán 
fedeztek fel azonnal. 

A legtöbb ilyen járványfészekből az-
után sugarak irányában terjedt a vész az 
illető vármegyék más községeire és a szom-
szédos vármegyékre, de némelykor nagyobb 
távolságra is, igy pl. Gömör vármegyéből 
egy vasúti szállítmány azt Szatmár és Szilágy 
vármegyékbe hurczolta be. 

A míg azonban a kőbányai járvány 
főképpen az ország közepét veszélyeztette, 
addig a határmegyékbe a szomszéd országok 
felől jutott be, közel egyidejűleg, sőt rész-
ben már előbb is, a sertésvész. 

Legtöbb behurczolás a bécs-ujhelyi 
sertésvásárról történt és pedig ezek elseje 
már márczius hó folyamán Nyitra várme-
gyébe, Holics községbe, majd április hó ele-
jén Pozsony vármegye pozsonyi, szempczi 
és malaczkai járásába házalók által hajtott 
sertésekkel. Többet szenvedtek a dunántuli 
határszéli vármegyék (Moson, Sopron, Vas 
stb.), hová sertésházalók ismételten hoztak 
Bécs-Ujhelyről sertésfalkákat, melyek kis 
részletekben történt eladásával rövid idő 
alatt sok községet fertőztek. 

A déli határszéli vármegyékbe a Duna 
jobb partján, főleg Baranya varmegyébe, 
Szlavónia felől tört be a nyár derekán a be-
tegség s rövid idő alatt a Dráva mentén 
sok község volt fertőzve, melyek felől, ugy 
mint az alsó-ausztriai és a styriai határ fe-
lől is, a Dunán tul közepe felé terjedt tovább 
a járvány. 

További behurczolások történtek Bosz-
niából ismételten Bács-Bodrog vármegyébe, 
Szerbiából pedig Krassó-Szörény vármegye 
területére, mely utóbbiból Temesbe, innen 
pedig Torontálba terjedt tovább. 

A Duna és Tisza két partján fekvő 
vármegyék a sertésvésznek több irányból 
való terjedése folytán ily módon összefüggő 
óriási fertőzött területté egyesültek, melyen 

belül csak aránylag kevés község maradt 

Ezzel szemben az ország északi határ-
megyéi, melyeket a Kárpátok összefüggő 
hegyláncza védett az erősen fertőzött Gali-
cziával szemben, szintúgy az erdélyi várme-
gyék, tehát a romániai határszélen levők is, 
majdnem egészen vészmentesek maradtak. 
(Csak Sáros, Szepes, Alsó-Fehér és Hunyad 
vármegyék területén merült fel néhány eset 
egy-egy községben.) 

A járvány rendkívül rohamos terjedé-
sét jól illusztrálja a fertőzött vármegyék és 
községek számának gyors emelkedése.Fertőzve 
volt ugyanis: 
junius hó elején 4 vármegyében 7 
julius „ „ 22 
aug. „ „ 25 
szept. „ „ 26 
október „ „ 28 
novemb.,, „ 30 

120 
361 
577 
787 
957 

1015 
A betegségnek az emiitett irányokban 

történt gyors és nagymérvű elterjedése első 
sorban azzal függött össze, hogy azelőtt 
ismeretlen lévén, előkészületlenül találta a 
hatóságokat, melyek ellene csak aránylag 
későn, midőn kormányrendelet azt a hivatal-
ból jelentendő fertőző betegségek közé sorolta, 
foganatosítottak bizonyos óvó ós elfojtó intéz-
kedéseket. Hogy ilyen intézkedések tényleg 
eredményesek ott, hol azokatideje korán és a 
megfelelő módon foganatosítják, azt bizonyítják 
azok az esetek, midőn nemcsak egyes gazda-
ságok vészmentesen tudták magokat tartani, 
hanem némely vármegyékben a már fellépett 
vészt az először fertőzött udvarokra korlá-
tozni sikerült, (igy pl. Alsó-Fehér, Sáros és 
Szepes vármegyékben.) Általában véve azon-
ban a hatóságok által alkalmazott intézke-
dések kevés eredményre vezettek. 

Mint más fertőző bajok tekintetében, 
ugy itt is napirenden voltak az eltitkolások, 
ugy hogy a vész kitörése többnyire csak 
akkor jutott a helyi hatóságok tudomására, 
midőn már nagyobb elterjedést nyert. A kór-
eseteknek hivatalos megállapítása és a szük-
séges óvóintézkedések életbeléptetése sok-
szor a szakerők hiánya miatt is késedelme-
sen történt. A zárlatok betartása körül, melyek 
pedig itt indokoltak, mert a betegség kizáró-
lag állatról-állatra való átragadás utján ter-
jedt, sok mulasztás és visszaélés törtónt. 
A vész kitörése után a betegeknek mutat-
kozó állatokat legtöbbször leölték és a for-
galomba került fertőző hus alkalmas közve-
títője volt a vész terjedésének. A sertésárak 
csökkenése folytán a vészlepte helyekről 
hentesek tömegesen vásároltak sertéseket, 
melyekkel azután, mert köztük némelyek 
már rendszerint fertőzve voltak, a szomszé-
dos községekbe, sőt távolabbi vidékekre is 
elhurczolták a vészt. 

Tömeges elhulások alkalmával a hullák 
eltakarítása természetszerűleg hiányos volt 
és azok nemcsak a már fertőzött állományo-
kat, hanem a szomszédosokat is veszélyez-
tették. A czigányok részint ajándékba kap-
ták, részint a dögterekről kiásták az ilyen 
hullákat, melyeket azután magokkal czipelve, 
más községek határában fogyasztottak el, a 
félredobott belső részekkel pedig fertőzték 
az utakat és a legelőket. Főleg a déli vár-
megyékben sok helyen voltak a czigány-
karavánok a vész terjesztői. 

A sertésházalók ennél még hathatósab-
ban terjesztették a vészt, főleg a délnyugati 
és a déli vármegyék területén. 

A szarvasmarhák veszettsége. 
A veszettség felől általános az a felfo-

gás, hogy az mindig dühöngésben és támadó 
fellépésben nyilvánul. Tény azonban, hogy 
a veszett kutyákon ia nem ritkán teljesen 

hiányzanak az izgatottság jelei és a beteg-
ség mindvégig tompultság, majd bénulások 
tünetei között folyik. Ujabb észleletek, mi-
nőket Faulon közölt, kiderítették, hogy fő-
leg a szarvasmarhák veszettsége legtöbbször 
az u. n. csendes düh képében nyilvánul és 
nemrég Keleti József vármegyei állatorvos 
tizenhárom idevonatkozó észleletet közölt a 
„Veterinarius" 1895. évi 12-dik számában, 
melyeket alább azért ismertetünk, mert a 
gazda nem ritkán jut abba a: helyzetbe, hogy 
veszett kutyától megharapott szarvasmarhán 
a betegség első jeleit észlelheti, ezek kellő 
értelmezése pedig a veszett állat veszedelmes 
voltára való tekintettel igen fontos. 

„Az észlelt valamennyi esetben a leg-
jellemzőbb s minden betegnél jelenlévő tünet 
az volt, hogy az állatok az állandó 
lázas állapot és a csökkent étvágy, vagy a 
napokig tartó koplalás mellett is, mindig bi-
zonyos élénkséget árultak el. 

Eltérőleg minden más lázas betegség-
től, az állatok nem szomorúan állnak vagy 
feküsznek s általában a lázzal járó bizonyos 
tompultság vagy bódultság nincs jelen. Sőt 
inkább a közérzés emelkedett, az idegrend-
szer éber; ha a nyugtalanság nem is foko-
zódott dühöngéssé, de a betegek a legkisebb 
neszre vagy mozdulatra is gyanakodva figyel-
nek vagy tekintgetnek körül. 

Az izgatottság, vagy az élénkség foka, 
ugy látszik, szoros összefüggésben van az 
illető állat egészséges állapotában tanúsított 
vadabb vagy szelídebb magaviseletével. Vagy 
talán sok esetben nem is fokozódott az 
élénkség; a láz és a koplálás daczára is, 
csak eredeti éberségük marad meg továbbra 
is sokáig, a mi — beteg állatról lóvén szó 
— szintén szokatlannak tűnik föl és csak 
fölületes megtekintésre a betegek azt a pil-
lanatig tartó benyomást teszik, mintha egész-
ségesek volnának. 

De ha e tünetek után még némi kéte-
lyeink vannak is a veszettségre, az teljesen, 
eloszlik, ha a pár nap múlva — leggyak-
rabban a 3-ik napon — a hátulsó testrésze-
ken kezdődő, mindenesetre bekövetkező bé-
nulást csakugyan jelentkezni is látjuk, mely-
nek kezdetén az állatok, mintha valamely 
benső, sajátságos félénkségét árulnának el. 

A bénulás elég gyorsan halad előre; 
12—16 óra múlva, ha már az állat elesett, 
fölkelni nem tud; csak a földön fetreng, de 
elülső lábaival még kapaszkodik. Majd le-
csendesül és a teljes bénulás bekövetkezése 
után a halál nem késik sokáig. A bénulásos 
állapot ritkán tart tovább 24 óránál. 

A gyakori bőgés és az erőlködés bél-
sárkiüritéssel, szintén értékesíthető tünet 
ugyan, de nincs mindig jelen. Ellenben a 
Faulon által emiitett tünet: a hátnak és a 
kereszttájnak lefelé való görbülése, nem 
önálló, hanem csak következménye a bénu-
lásnak. 

Az elmondottak szerint tehát a szarvas-
marhák veszettségét fölismerni nem nehéz, 
hanem ragaszkodunk, — még a szakértők 
között is nagyon elterjedt — azon téves 
nézethez, hogy ha már veszett az állatt, akkor 
annek okvetlen dühösnek is kell lennie; 
mert a dühöngési állapot veszett szarvas-
marhákon nagyon is ritka esetben • követke-
zik be. 

Ha a kisebb-nagyobb fokú izgatottság 
vagy dühöngés, vagy akár a betegség kezde-
tének tünetei, az itt el nem sorolt bármiféle 
más módon nyilvánulnának is, a bénulás 
bekövetkezése és annak nagyon is typikus 
lefolyása a veszettség kórismézésére nézve 
mindig útba igazit. 

Yédó'ojtások sertésorbáncz ellen 
Németországban. 

Németországban aLydtinés Schottelius 
által régebben végzett nem igen kedvező 
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eredményű kísérletek óta, éveken keresztül 
tartózkodó álláspontot foglaltak el a Pasteur-
féle védőojtásokkal szemben, ujabban azon-
ban ezeket ott is mind sűrűbben veszik 
igénybe, olyannyira, hogy most már Stutt-
gartban is van a párisi Institut Pasteurnek 
fiókja, mely az ojtóanyagot szétküldi és 
mind több közlemény jelenik meg a szak-
lapokban, melyek kedvező eredményekről 
számolnak be. így Ehlers Moringenben 
(Berl. thierárztl. Wochenschrift, 1896. 10. sz.) 
a mult év tavaszán 64 tulajdonosnak 80 
sertését ojtotta be oly időben, midőn hely-
ben az orbáncz már erősen uralgott. Az 
eredmény az volt, hogy a mig a be nem 
nem ojtott sertésállományokban 25% hullott 
el, addig a beojtottak között a megbetege-
désnek egy esete sem fordult elő. Az 5 hó-
napnál idősebb sertések 12%-ánál azonban 
később feszesség, ill. izületgyuladás lépett 
fel a hátulsó végtagokban; egy idősebb 
sertés szivbelhártyagyuladásban betegedett 
meg, több ilyen sertés egészen 41° hőemel-
kedéssel reagált. A második ojtás után 
azonban semmiféle kóros tünet nem mutat-
kozott a beojtott állatokon. Mindezek alap-
ján E. a védőojtást a legraczionálisabb és 
legjobb védekezési módnak tartja a sertés-
orbáncz ellen, sőt kívánatosnak véli, hogy a 
betegség teljes kiirtása végett az állam az 
általánosan kötelező beojtást rendelje el. 
Végül megjegyzi, hogy a gazdaközönség 
most nagyon bizik az ojtásokban, ugy, hogy 
a folyó év tavaszán már nagy arányokban 
fogják azt igénybe venni. —y.— 

Ekepróba, répa és burgonya ki-
szántó ekék bemutatása. 
A modern technika haladása a külön-

féle talajmivelő eszközök terén is csaknem 
napról-napra észlelhető, a mit annyival in-
kább kell természetesnek találnunk, mert hi-
szen a mai értékesitési viszonyok egyenesen 
arra utalják a gazdákat, hogy a talaj kitűnő 
megmivelése által a termést ugy miiíőség, 
mint mennyiségileg lehetőleg fokozzák, s a 
terméstöbblettel pótolják a terményárak 
esése következtében beállott jövedelemcsök-
kenést. Egyrészt ez, másrészt a nagymérvű 
verseny is veti felszinre az ujabb és ujabb 
konstrukczióju ekéket s gépeket s miután a jó-
nak legnagyobb ellensége a jobb, egymásután 
tűnnek le az eddig kitünőeknek tartott talaj-
mivelési eszközök s adnak helyet a még 
kitünőbbeknek, a melyek bizonyos idő mul-
tával bizonyára szintén az előbbiek sorsában 
fognak osztozni, de ez idő szerint mint leg-
jobbak dominálják a helyzetet. 

A gazdaközönségnek természetesen nem 
áll módjában minden ujitást kipróbálni; erre 
a gazdasági egyesületek vannak hivatva, oly 
formán, hogy versenyek és géppróbák ren-
dezése által lehetővé tegyék az érdeklődők-
nek meggyőződést szerezni az ujabb gépek 
használtatóságáról. 

Legutóbb a fehérmegyei gazdasági egye-
sület rendezett Kápolnás-NyéJcen Kenessey 
Kálmán birtokán] gépbemutatást, a mely-
nek lefolyása igen érdekes volt. Bemuta-
tásra kerültek SulJcy-féle mélyszántó ekék, 
továbbá több Sack rendszerű Bacher-féle 
egyetemes aczélekék s néhány répa és bur-
gonyakiszántó-eke. A gépbemutatás iránt a 
környékbeli földbirtokosok és gazdák élénk 
érkeklődést tanúsítottak ; ott voltak • Arany 
József, Baly Kálmán, Csontos Andor, gróf 
Cziráky Béla, Déry Andor, báró Durneisz, 
Fény István, Franki Géza, Hollo'ssy N., Ke-
nessey Kálmán, Kenessey Lajos, Kwtassy 
Endre, Koncz Antal, Meszlényi Pál, báró 
Mansclorff, Spitzer Simon, Szőllössy Géza, 
Szabó Sándor, Tóth Károly, Vértessy Lajos, 
gróf Zichy János s , az OMGE. részéről 
Jeszenszky Pál. stb. Érdekességet kölcsön-

zött a gépbemutatásriak azon körülmény, 
hogy a SacJc-féle ekék ottani helyi képvise-
lője több ily ekét bocsájtott az egyesület 
rendelkezésére azon czélból, hogy ezek a 
Bacher-féle, szintén Sack rendszere szerint 
készült ekékkel munkaképesség tekintetében 
összehasonlíthatók legyenek s az egybegyűlt 
gazdák párhuzamot vonhassanak a két gyárt-
mány között. Érdekes volt ez már csak 
azért is, mert a Sack és a Bacher-féle ekék, 
bár anyag és kiállítás tekintetében csaknem 
teljesen megegyezők, ár tekintetében mégis 
nagyon különbözők; nevezetesen az egy-
vasu Sack-ekék körülbelül 7—8 írttal drá-
gábbak az ugyanazon minőségű Bacher, 
ekéknél, a mi abban találja magyarázatát, 
hogy a külföldről behozott Sack-ekékre da-
rabonként 7—8 frtnyi behozatali vám van 
kivetve. Ez pedig lényegesen számításba eső 
körülmény, a melylyel bizonyára minden 
gazdának számítania kell. A kétféle gyárt-
mányú eke között megejtetvén az erőpróba, 
a bizottság a következő eredményt hir-
dette ki : 

A Sack4é\a R. 14. számú eke vonóerő 
szükséglete IOV4" mély és 10" széles ba-
rázda szántásánál 357 kg. 

A Bacher-féle SulJcy ekének erőszükség-
lete 10" mély és 15" széles barázda szán-
tásnál 392 kg. 

A ,Sack-féle D. 10. M. N. jegyű eke 
vonószükséglete 8" mély és 12" széles ba-
rázdaszántásnál 363 kg. 

A Bacher-féle D. 10. M. N. jegyű eke 
vonószükséglete 8" mély és 14" széles 
barázda szántásnál 256'50 kg. 

A jelenvolt gazdák a Bacher-féle 
egyetemes aczélekéknek ítélték oda az első-
séget, nemcsak olcsóbbságuk, de tetemesen 
csekélyebb vonószükségletük miatt is, a mi 
kitűnik az előbb közölt adatokból. 

A mi magát a Bacher-féle Sulky-eké--
ket illeti, azok tisztán mélymüvelésre szol-
gálnak stagadhatatlan, hogy igen jó munkát 
végeznek aránylag csekély vonóerőszükség-
let mellett, mindazonáltal nagy hibájuk ezen 
ekéknek szerfeletti drágaságuk, darabonkint 
160 írt, ugy, hogy erre való tekintettel ezen 
ekéknek nálunk nem nagy jövőt merünk 
jósolni, ellenben a Bacher-féle egyetemes ekék 
határozottan elsőbbséget érdemelnek a Sack-
féle ekék fölött. 

Bemutatásra kerültek továbbá a Bacher-
féle uj répakiemelők, a melyek az egyetemes 
ekére a legegyszerűbb módon felszerelhetők. 
Ezen répakiemelők különösen a középbirto-
kosok igényeit vannak hivatva kielégíteni, 
mert nemcsak gyors, de kifogástalan mun-
kát végeznek. 

E répakiemelők annyira megnyerték a 
bemutatáson jelen volt gazdák tetszését, 
hogy sokan azonnal megrendelték e tény-
leg nagyon használható eszközt. A bur-
burgonyakiszántó-ekéről legközelebb beha-
tóan fogunk megemlékezni. 

A mezőgazdasági szeszgyárak 
adómentességének kérdéséhez. 

E lapok folyó évi 83. számában Hreblay 
Emil ur megjelent czikke kapcsán az aktuá-
lis kérdéshez néhány megjegyzést szándéko-
zóm ténni. 

A földmivelésügyi miniszternek a gazda-
sági szeszgyárak kedvezményeit megszorító 
leirata méltán kelt aggodalmat az évek óta 
tengődő gazdasági szeszipar körében és 
mintha csak még egy utolsó csapást akarná-
nak reá sújtani, hogy az végleg megsemmi-
süljön, nemcsak a gazdaság, de az állam 
nagy kárára is. 

A ki a szeszgyártás technikai részével 
tisztában van, az előtt a leirat teljesen ért-
hetetlen ós joggal tiltakozik az ellen, hogy 

ilyen általánosságban legyen kimondva a 
nélkülözhetlen gazdasági szeszipar kedvez-
ményeinek megadása vagy megtagadása. Ha 
ugyanis ezen kérdés elbírálását tisztán 
technikai szempontból nézzük, a leirat sé-
relmes és érthetetlen volta mindenki előtt 
tisztában, lesz. 

Valamely gazdasági szeszgyár üzemé-
nek helyessége attól függ, vájjon a feldol-
gozott nyersanyag keményítőjéből mennyit 
sikerül a gyártás egyes folyamatai alatt 
szeszszé átváltoztatni, vagyis a nyersanyag-
ból milyen magas szesznyeremény éretett el. 
Igaz ugyan, hogy ezen magas szesznyere-
mény eléréséhez; a tökéletes gépék és esz-
közök nagy mértékben hozzájárulnak, de 
hogy mit értünk „a technika mai követel-
ményének megfelelő berendezés" alatt, na-
gyon is általánosan van kifejezve. 

Igen sok olyan szeszgyár, mely töké-
letes berendezéssel bir, nem ritkán kisebb 
szesznyereményt érhet el rossz vezetés mel-
lett, mint a primitívebb eszkszökkel felsze-
relt szeszgyár, mely vezetőjének gondossága 
és szakképzettsége által busásan pótolhatja 
a berendezés hiányait. 

, Tény az, hogy gazdasági szeszgyáraink 
nagyrésze nemcsak rosszul van berendezve, 
de a vezetés is igen sok kívánnivalót hagy 
maga után, a mely két körülmény a nyo-
masztó helyzetet sok helyen teljesen elvi-
selhetetlenné teszi. Ha tehát a kormány 
hatni akar a gazdasági szeszgyárosokra az 
ipar technikai nívójának emelése tekinteté-
ben, az ellen kifogása senkinek sem lehet, 
de ezt ne tegye olyan kényszer-eszközökkel, 
melyeknek nincs meg a kellő alapja és ne 
kényszerítse a válságos helyzet közepett a 
szeszgyárosokat olyan nagy költséget igénylő 
berendezések keresztülvitelére, melyet el sem 
bírnak és melyeket ha már eszközöltek is, 
kétséges, vájjon jobb kihasználást elér-
nek-e vele. 

Különösen érthetetlen a szakember előtt 
a sérelmes leirat azért, mert a gazd. szesz-
gyárak kedvezményeinek megadásának eon-
ditio sine qua non-ja gyanánt a folyton 
működő készülék beszerzését feltételezi. Már 
1893-ban az Orsz. Gazdasági Egyesületben, a 
mezőgazdasági szeszipar helyzetének érde-
kében megindult mozgalom alkalmával e 
sorok irója — mint az ügy előadója — em-
iitettem, hogy pénzügyi kormányunknak 
nagy mulasztását képezi az, hogy nincsen a 
minisztériumban olyan technikai szakkép-
zettséggel biró szakközeg, mely az adó ellen-
őrzése szempontjából szükséges rendeleteket 
technikai oldaláról elbírálná, aminek oka 
aztán, hogy sok olyan végre nem is hajt-
ható utasítás adatik ki, mely a szeszgyáros-
nak sok költséget, még több zaklatást okoz 
anélkül, hogy az adó ellenőrzés biztos-
ságához csak egy szemernyivel is hozzá-
járulna. 

Ezen leirat ismét egy eklatáns példája 
annak, hogy nálunk a rendeletek szakem-
ber közbenszólása nélkül csináltatnak. Min-
den szakember, ki a szeszgyártás üzemét a 
gyakorlatból ismeri, tudja azt, hogy a régi 
szerkezetű úgynevezett szakaszos lepárló 
készülékek az üzem raczionális voltára nézve 
hátránynyal alig járnak, mert jó Schwarcz 
vagy Pistorius-készülék üzeme ellen kifogás 
nem emelhető. Hanem bizonyos az is, hogy 
folyton működő készüléknél is előfordul 
— sajnos gazd. szeszgyárainknál elég gyak-
ran — hogy a moslékban szesz marad. A 
kétféle szeszfőző készülék szesze között 
különbség — legalább lényeges különbség 
nincs, mert mind a kettő szesze tartalmaz 
kozmás olajokat, ha tehát kormányunk az 
egészségügy szempontját tartaná szem előtt, 
akkor a kötelező finomítás behozatalát kel-
lene követelnie. 

Ha már kormányunk hatni akar a 
gazdasági szeszgyárosokra, hogy használják 
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ki a technika vívmányait, mindenesetre na-
gyobb hasznára volna a szesziparnak, ha 
nem olyan problematikus feltételeket kötne 
ki, mint pl. a folyton működő készülék, 
mely nem okvetlenül szükséges kellék a 
gazdasági szeszgyár helyes üzemvezetésének, 
hanem kikötné a czukorképződés és erjedés 
folyamatának helyes és czélszerü lefolyását. 
Kijelentem azonban előre is, hogy én az 
államnak az üzembe réndezésre vonatkozó 
presszióját indokolva sehogyse látom, de ha 
már a kedvezmények megadását feltételek-
hez óhajtja kötni, legyen annak alapja. A 
czukorképződéshez jó gőzölő és jó maláta-
szerü kell, az erjedés czélszerü vezetéséhez 
pedig első sorban pedáns tisztaság kell, 
melyhez a legegyszerűbb berendezés is elég 
jó, ha a kellő értelem meg van. Lehet a 
a berendezés bármilyen jó is, ha szakképzett 
vezetője nincs a szeszgyárnak, jó kihaszná-
lást elérni nem. fog., Éppen ezért igenis köt-
het ki az állam a gazdasági szesziparnak 
feltételt a kedvezmények megadásánál, de 
ez csakis arra terjedhet ki, hogy legyen a 
szeszgyár vezetője szakember. Követelje 
meg inkább az állam a szakképzett vezetőt, 
evvel azután a jó kihasználás is szoros össze-
függésben van. A rossz szeszgyárvezető 
sokkal több kárt okozhat, mint bármilyen 
rossz készülék. 

Azt hiszem egy gazdasági szeszgyáros 
sem fog ilyen kormányrendeletet helytele-
níteni, habár az valamivel több kiadást is 
fog nekik okozni, mert annak az első ter-
melési évben már hasznát fogják látni. 

A pénzügyminiszter legutóbbi expozé-
jában a gazdasági szeszgyártásnak adandó 
kedvezményeket érintette és bizony a leg-
főbb ideje is annak, hogy a kormány ne 
nézze összetett kezekkel a gazd. szeszgyárak 
pusztulását. De a nyújtandó kedvezmények 
fejében ne legyenek, a gyárosok még több 
zaklatásnak kitéve. Épen azért elérkezettnek 

.vélem az időt, hogy még az Ausztriával 
végleg megkötött szerződés előtt beszéljék 
meg az érdekeltek a teendőket és adják elő 
illetékes helyen kívánalmaikat, meg vagyok 
győződve, hogy azok figyelembe fognak vé-
tetni. A fődolog azonban, hogy idejekorán 
tegyék meg a gazd. szeszgyárosok a lépéseket. 

Dr. Szilágyi Gyula. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
,316. sz. kérdés. Tisztelettel kérdem, 

megfelel-e a valóságnak, hogy Mezőhegyesen 
avagy bármely méntelep osztálynál a tény-
leges katonai szolgálati idő csak két évig 
tart? s 

Továbbá kérnék arról is felvilágosítást, 
vájjon tény-e az, hogy földmivesiskolát vég-
zett egyének bármilyen ezrednél — a had-
ügyminiszter legújabb rendelete folytán — 
csak két évi szolgálattételre vannak köte-
lezve? Ha csakugyan két évig tart a szol-
gálati idő, ugy kérem az erre vonatkozó 
-miniszteri rendelet számát is közölni. 

Temesvár. g. 0. 

317. sz. kérdés. Jó karban tartott és jó 
íainőségü földjeim egy részét az idén mű-
trágyával (prima szuperfoszfál) hintettem 
meg és pedig számítván a búzával elvetendő 
táblákra 1200 • - ö l e s holdjára 125 kgot, a 
rozszsal elvetendő táblákra 100 kgot. 

Tévedésből azonban a buza alá csak 
87. kgot, a rozs alá pedig csak 70 . kgot hin-
tettek el embereim. 

Kérek szives felvilágosítást, vájjon 
'elegendő-e ezen csekély mennyiség is és vár-
ható-e eredmény, vagy pedig szükséges-e 

tavaszszal a hiányt valamely fejtrágyával és 
minővel pótolnom. 

Pa.-Körtélyes. N. D. 

31S. sz. kérdés. 16 napi, őszi gyakor-
latra lettem behiva, főnökömnek ezt tudo-
mására hoztam és ő felszólított, hogy tud-
nék-e egy helyettest állittam, mely kérdé-
sére nemmel feleltem. Erre ő állított egy 
helyettest 1 frt napi díj és teljes ellátás 
mellett; köteles vagyok-e én ezen 16 napra 
eső összeget főnökömnek visszafizetni, 
vagy csak az engem illető fizetés szerint, 
mivel nekem nincs 1 frt napidijam. 

Réde B. A. 

Feleletek. 
Borókamag értékesítése. 

Il-ik felelet a 311. sz. leér ölésre. Kiegé-
szítésül ugyan e czim alatt a „Köztelek" 83. 
számában megjelent feleletünkre, értesítjük, 
hogy borókamagot szárított állapotban vásá-
rol a Magyar Kiviteli- és Csomagszállítás! 
Részvénytársaság (Bpest, Mérleg-utcza 11.) a 
minőséghez képest 5—6 frtért mmázsánként. 

Felelet a 313. sz. kérdésre. A vadászati 
törvény értelmében kártérítés pusztán a 
szarvasok és dámvadak által okozott károkért 
jár s így a fenforgó esetben sem a tulajdo-
nos, sem a bérlő kártérítésre nem szorítható. 

Felelet a 314. sz. kérdésre. A gazdasági 
és növénytani szemponton kivül van még 
egy harmadik, a jogi szempont s a kérdés 
elbírálásánál éppen ez a legfontosabb. Jogi 
szempontból ugy áll a dolog, hogy már 
elvileg a kivételek mindig szorosan magya-
rázandók, vagyis a haszonbérlő szabad hasz-
nálati jogát korlátozó azon kivételt, hogy 
répát csak a birtok 1/7-ed részén termelhet, 
a czikóriára kiterjeszteni nem lehet. Mi 
tehát a bérlőnek adunk igazat azzal, hogy 
a szerződések értelmezésénél a szerződés 
szavai levén az irányadók, analógiák után 
indulni nem szabad. Sz. F. 

Túlbujíi repeze kiritkitása. 
Felelet a 315. számú kérdésre. Az idei 

nyár a repezevetésre igen kedvező volt, mert 
a gyakori csapadék nemcsak az egyenletes 
s gyors kelést biztosította, de a repeze fej-
lődését is siettette. A repeze ez ideig ország-
szerte kitűnő, férgek sem bántják, csak az 
a baj, hogy sok helyütt nagyon is szép, tul-
sürü s buja, ugy, hogy a gazdák a téli 
kipállástól már előre is félnek s a repeze 
ritkításával, fogasolásával igyekeznek a baj-
nak elejét venni. Különösen félnek ott, a hol 
a repezét sürüen és .szűk sorokba vetették. Saját-
szerű, hogy utóbbi eljárás még sok vidéken 
szokásban van; a repezét 14—16 cm.-es sorok-
ban sűrűn vetik, azért, hogy ha féreg bántja, 
bolha pusztítja, jut is, marad is. Ez minden-
kor rossz spekuláczió, mert a bolha, féreg 
nem fogja a repezét egyenletesen megritkí-
tani, hanem foltonkint-pusztít s így helyen-
kint semmi se lesz, helyenkint pedig mégis 
tulsürü s a ' tél i kipálással szenvedni fog ez 
esetben is. Ennek a kalamitásnak legköny-
nyebben elejét vehetjük, ha a talaj erőálla-
pota szerint 35—50 cm.-es kapás sorokba 
vetjük, a mint ez különben sok helyütt már 
szokásban van. A termés ezzel egyáltalán 
nem csökkenik, mert az őszi repeze erősen 
elágazodik (ha erre helye van), a tulbuja 
fejlődés s kipállás veszélye pedig tetemesen 
csökkenik. 

A tulbuja és sürü repeze ritkítása min-
denkor bajos dolog. Ezen czélra felhasznál-
hatjuk a többsoros kapáló-gépeket, melyekre 
a kis gabnakéseket szerelve, keresztbe já-
runk a repeze-sorokra; ennek .hiányában 
egyenes fogú boronát használhatunk, de ez 

több kárt okoz előbbinél. Végül óvatosan 
kaszálni is lehet s a levágott leveleket fel-
takarmányozni. K. K. 

Földmivesiskolát végzett vagy azt végezni 
szándékozó egyének kedvezménye a tényleges 

katonai szolgálatra nézve. 
Felelet á 316. számú kérdésre. A tényle-

ges katonai szolgálati idő az állami méne-
seknél és méntelepeknél három évre terjed 
épp ugy, mint a hadseregnél. Előfordulhat 
azonban, hogy oly esetekben, mikor az illető 
csapatnál vagy intézetnél létszámfölösleg 
mutatkozik, a tényleges szolgálatból az 
öregebb katonák „behívásig" szabadságol-
tatnak. 

A szabadságoltatás a szolgálati1 idő 
arányában történik ugy, hogy pl. októberben 
az ujonezok bevonulásakor első sorban a 3 
évet szolgált katonák szabadságoltatnak s 
ha ezután még mutatkozik létszámfölösleg, 
akkor a 2 évet szolgált emberek kerülnek 
sorra kiképzésük ós magaviseletük tekintetbe-
vételével. 

Ez alkalommal figyelembe vétetnek: 
1-ső sorban azok a katonák, a kik a 

véderőtörvény 33. és 34. §. értelmében, csa-
ládi okokból való szabadságoltatás iránti 
igényeiket bejelentették, de a törvényes fel-
tételeknek teljesen nem felelhettek meg, 
vagyis igényjogosultságukat minden kétséget 
kizárólag nem bírták igazolni. 

2-od sorban azok, akik valamely gazda-
sági tanintézetet sikerrel végeztek, ha a tény-
leges szolgálatból való kilépésük után a 
szülők birtokának müvelés'énél közreműköd-
nek, vagy saját birtokukat akarják kezelni és 

3-ad sorban oly katonák, a kikbesoroz-
tatásuk előtt a mezőgazdasággal foglalkoz-
tak s ezek között különösen azok, a kik 
már besoroztatásuk előtt valamelyik földmi-
ves vagy vinczellériskólába, vagy gazdasági 
szaktanfolyamba fölvétettek vagy az említett 
iskolák egyikébe való felvételüket még 
tényleges szolgálati idejük folyamán előze-
tesen biztosították s végül azok, a kik az 
iparosmunkásosztályhoz tartoznak. 

Az emiitett kedvezményben az imént 
felsorolt egyének azonban csak akkor része-
sülhetnek, ha arra való érdemességük iga-
zolt és a hadkiegészítő hatóságok a kivéte-
les eljárást elfogadhatónak találják. 

A szabadságoltatás iránti folyamodványt 
az illető katona hozzátartozói az utolsóelőtti 
(8 évi szolgálatnál tehát a 2-ik) tényleges 
szolgálati év folyamán a járási főszolgabíró 
(polgármester) utján nyújtják be az illetékes 
hadkiegészítő parancsnoksághoz. 

Ebben áll á kérdésttevő által érintett 
hadügyminiszteri rendelet lényege. A föld-
mivesiskolát végzett egyén tehát szintén kö-
teles 3 évet szolgálni. Ha azonban a fentebbi 
feltételeknek megfelel, akkor lehet kilátása 
a korábbi szabadságol tatásra, kérheti is, dö 
megtagadás esetén nem áll jogában azt kö-
vetelni. 

Az ^llami méneseknél és méntelepek-
nél az időelőtt szabadságoltakat azonban a 
fedeztetési idény tartamára be szokták hivni 
tényleges szolgálatra. K. M. 

Felelet a 317. száinu kérdésre. Ha a 
szuperfoszfátból, az előirt mennyiségnél ke-
vesebbet szórtak ki és szántottak le, ezt 
most utólagosan pótolni már nem lenne czél-
szerü, mert a szuperfoszfát, felszórása s egy-
szerű befogasolása például tavaszszal az őszi 
vetések szokásos tavaszi fogasolása előtt 
nem lenne helyes azért, mert a kellően be 
nem takart szuperfoszfát értékét veszti. Mi-
után magyar holdanként a 16%-os szuper-
foszfátból rendesen 100 kgrot szoktunk hasz-
nálni, a valamivel kevesebb felszórt meny-
nyiség oly nagy különbséget már nem fog 
okozni. Ő 
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Felelet a 318. száma kérdésre. Néze-
tünk szerint, ha a helyettes napidíj ja na-
gyobb, a különbözet fizetésére azt, a ki erre 
nem mulasztásával adott okot, nem lehet 
jogosan kényszeríteni. 

Második kérdésére, miután az nem 
gazdasági sem nem közérdekű, választ nem 
adhatunk. 
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Kinevezés. A földmivelésügyi 
vármegye közigazgatási bizottságába közgazdasági 
előadóvá Erőss Rezső törvényhatósági bizottsági tagot 
nevezte ki. , 

Eljegyzés. Gróf Teleki Ádám nagybirtokos, el-
jegyezte báró Zeyk József nagybirtokos és főrendi-
házi tag leányát, Ágnes bárónőt. 

Olcsó marhasói. Az osztrák kormány 
minduntalan jelét adja annak, hogy mennyire 
szivén viseli a gazdák érdekeit, s Lajthán 
tuli szomszédjainknál folytonos egymásután-
ban látnak napvilágot a mezőgazdák javát 
előmozdító intézkedések. így a legutóbbi 
napokban az osztrák pénzügyminiszter be-
terjesztette a képviselőház elé azon törvény-
javaslatot. a mely a gazdáknak az olcsó áron 
való marhasó kiszolgáltatását van hivatva 
biztosítani. A törvényjavaslat szerint a marhasó 
ára métermázsánJcint öt forintra száMttatih le. 
Ennek az intézkedésnek mi reánk is kiha-
tása lesz, a mennyiben ugyanily javaslatot 
fog beterjeszteni a két kormány megállapo-
dása következtében a magyar pénzügymi-
niszter a jövő országgyűlés egybeülése után. 
Tehát ez esetben is, mint csaknem minden 
más alkalomkor az osztrák érdekek előmoz-
dításának köszönhetjük, hogy kormányunk 
a magyar gazdák érdekében mélyre ható 
intézkedések foganatosítására mintegy kény-
szerítve van. 

Mezőgazdasági termék hamisítása. A 
mezőgazdasági termékek hamisításáról szóló 
törvény végrehajtása érdekében a földmivelés-
ügyi miniszter most megállapította azokat 
az illetékes fórumokat, melyek az ellenőrző 
vizsgálatot a magok kerületében teljesitik. 

Ezek a fórumok a következők: a magvak 
megvizsgálására nézve a rn. kir. magvizsgáló-
állomások Budapesten, Magyar-Ovárott, 
Kassán, Debreczenben, Keszthelyen és 
Kolozsvárott. A vegyészeti vizsgálatokra 
nézve pedig: az orsz. kémiai intézet Buda-
pesten, a székesfőváros vegyészeti és táp-
szervizsgálati intézete, továbbá a m. kir. 
vegykisérleti állomások Budapesten, Pozsony-
ban, Magyar-Ovártt, Kassán, Debreczenben, 
Keszthelyen és Kolozsvárit. 

Német czukor kartel. A német gazda-
közönséget nem csekély izgatottságba hozta 
a német czukorgyárosok egyesületének azon 
törekvése, hogy Németország összes nyers-
czukorgyárosai lépjenek egymással érintke-
zésbe azon czélból, hogy kartelt alkotva kö-
zös megegyezéssel diktálják a nyers czukor 
árát, illetőleg a czukorrépa átvételi árát. A 
kartel mozgalom központja Magdeburg, mely 
nemcsak Németország, de az egész világ 
legnagyobb czukorpiacza. A kartel tervezői 
eljárásukat azzal okadatolják, hogy a czu-
korgyártás jövedelmező üzése manapság nem 
képzelhető más módon, mintha a gyárosok 
kartelt alkotnak s minden vételt és eladást 
egyetértve és előre megállapított árakon bo-
nyolítanak le. Ezen állításuk illustrálásául 
felhozzák a kali szindikátust, a westfaliai 
kőszénbányák egyesülését s több más vi-
rágzó gyári vállalatok kartelbe lépését. A 
legújabb keletű hirek szerint már 400 czu-
korgyár tette magáévá az eszmét s ilyformán 
a kartel megalakulása teljesen biztosra ve-
hető, mert valószínű, hogy a többi gyárosok 
is, a kik eddig nem jutottak megállapodásra 
s a kartel eszméjét nem tartják jó segítség-
nek a czukoripar jövedelmezőségének elő-
mozdítására, bizonyára meghajolnak a 
többség akarata előtt s valószínű, hogy a 
kartel valamennyi német nyers czukorgyár 
résztvételével alakul meg. Ha ez a kartel 
megalakul, elsősorban a német gazdák és a 
német nagyközönség fogják annak hatását 
megérezni; a gazdák azért, mert a kartel 
legfontosabb feladatának tartja a czukorrépa 
árának leszorítását, pedig a répaárak már 
most is oly kedvezőtlenek, hogy igen sok 
gazda felakar hagyni a czukorrépatermesz-
téssel. A nagy közönség pedig drágábban 
jut a czukorhoz, mert a kartel a nyersczu-
kor árát is emelni szándékozik. A finomító 
gyárak teljesen távoltartják magokat a moz-
galomtól s ez ideig egy sem tiltakozott az 
árak emelése ellen, mert ők ennek arányá-
ban fogják azután emelni a forgalomba ho-
zott czukor árát. Ránk nézve ezen kartel-
mozgalom azért bír fontossággal, mert a ve-
zető körök nem csupán a német gyárosok 
kartelbe állásának szükségességét hangsú-
lyozzák, hanem meg akarják nyerni eszmé-
jüknek az osztrák-magyarországi és orosz 
nyers czukorgyárosokat is! Sajnos, már 
minálunk is észlelhető czukorgyárosaink kar-
teljeinek kihatása, s tudjuk, hogy ezek is 
ugyanabban fáradoznak, a miben német 
koíegáik. E törekvés ellen gazdáink csak 
ugy tehetnek valamit, ha a kartelmozgalom-
mal szemben egyesült erővel foglalnak állást, 
s ezt czélozza a nyitra vármegyei gazdasági 
egyesület által megindított mozgalom, a mely 
az OMGE.-el karöltve akczióra hivja fel a 
czukorrépatermelő gazdákat, a minek re-
mélhetőleg meg lesz a kivánt eredménye. 

Pályázat. A tarezali vinczellériskola 
igazgatósága az ezen iskolánál rendszeresí-
tett egyéves munkásképző tanfolyamba való 
felvételre pályázatot hirdet.' A tanfolyam 
folyó évi deczember hó 1-én kezdődik s a 
felvételre azon egyének pályázhatnak, k ik : 
a) a munkára alkalmas elég erős testalkat-
tal bírnak s katonai kötelezettségüknek ele-
get tettek, vagy az alól fel vannak mentve; 
b) magyarul irni s olvasni tudnak; c) szőlő-
munkával már foglalkoztak és d) fedhetlen 
előéletüket községi erkölcsi bizonyítvánnyal 

igazolják. Oly egyének, kik a katonaságnál 
mint altisztek szolgáltak, a felvételnél előny-
ben részesülnek. Az ellátásért 144 frt fize-
tendő két részletben és pedig 72 frt folyó 
évi decz. hó 1-én és 72 frt 1897. évi junius 
hó 1-én. Vagyontalan folyamodók fél vagy 
egész ösztöndijat kaphatnak s ehhez képest, 
ellátásukért az egész évre vagy csak 72 frtot 
tartoznak előleges félévi (43 frtos) részletek-
ben fizetni, vagy egészen az állam költségén 
végezhetik az évfolyamot; ruházatról és ágy-
neműről azonban minden tanuló kivétel nél-
kül maga tartozik gondoskodni. A felvétel 
iránti folyamodványok 50 kros bélyeggel 
ellátva a földmivelésügyi minisztériumhoz 
czimezvó, legkésőbben folyó évi november 
20-áig a tarezali vinczellériskola igazgató-
ságához nyújtandók be. A folyamodványhoz 
melléklendő: 1. a folyamodó életkorát tanú-
sító bizonyítvány, (akár keresztlevél, katona-
könyv, vagy az életkort igazoló községi 
bizonyítvány;) 2. erkölcsi bizonyítvány; 3. 
vagyoni bizonyítvány: 4. katonai könyv vagy 
cselédkönyv, ha folyamodó ezek egyikével 
rendelkezik; 5. iskolai vagy más bizonyít-
ványok, a melyekkel a folyamodó rendelke-
zik, s a melyekkel " tanusitja, hogy minő 
iskolákat, vagy eddig mivel foglalkozott; 6. 
ha a folyamodó még atyai hatalom vagy 
gyámság alatt áll, az atyai, vagy a gyám 
beleegyezése, s ha a pályázó saját költségén 
való felvételért, vagy ösztöndíjért folyamodik, 
egyszersmind nyilatkozata arra nézve, hogy 
az évi 144, illetőleg 72 frtot a megállapított 
feltételek mellett a vinczellériskola igazgató-
ságának pontosan be fogja fizetni. Azok a 
tanulók, kik az egész év alatt kifogástalanul 
viselték magukat s jeles előmenetelt tanúsí-
tottak, a tanfolyam bevégeztével megtartandó 
viszga eredményéhez képest jutalomban 
részesülnek. 

Áruforgalom közvetítése a Ibudapest-
közuti vasút budapest-ujpest-rákospalotai vo-
nalain. A főváros közélelmezése érdekében 
aktuális jelentőséggel bir azon tény, hogy 
szóban levő társulat a mondott vonalon 
rendszeres, leginkább éjjel lebonyolítandó 
áruforgalom közvetítését rendezte be tekin-
nélkül a szállításra kerülő áru súlyára, ne-
mére, mennyiség és térfogatára. Élelmisze-
rek és utipodgyászért darabonkint egész 20 
krig. 5 kg.-tól 50 kg. 10 kr számíttatik. 
Teherárukért tonna és kilométerenkint 50 
kr, az ezen súlyt meghaladó súlyért 75 krt 
számítanak. Terjedelmes áruk alapdíja 80 
krt, kocsirakományi áruknál minden meg-
kezdett tonna és kilométer után 20 kr, 
félkocsirakornányoknál az alapegység 30 kr. 
Kezelési dij ezimen fuvarlevelenkint 10 kr 
és a különböző vasúti teljesítményekért mint 
mázsálási dij, lerakás stb. különböző dijak 
vannak megállapítva. 

Állat- és husbevitel Németországba. Ti-
zenkét hónap alatt (1895. augusztus havá-
tól kezdve 1896 julius hó végéig) az állat-
bevitel Németországba a következő volt: 
szarvasmarha 235.000 db., sertés 156.273 db; 
friss és praeservált húsból mintegy 26.900,000 
kg.-ot szállítottak be. Dániából a mondott 
idő alatt a Németországba való bevitel kitett 
mintegy 36.211 db sertést, szemben az előző 
évi 182.562 db bevitellel. Ugyancsak nagy 
apadás tapasztalható a dán marha kivitelé-
nél, a mely 123.400 dbról 99.600 dbra szállott 
alá. Az élősertések száma Ausztria-Magyar-
országból 351.855 dbról 7635 dbra, az expor-
tált szarvasmarhák száma 179.280 dbról 
103.703 dbra csökkent. A friss és konzervált 
hus bevitele az utóbbi két évben a követ-
kezőleg alakult; az amerikai Egyesült-Álla-
mokból 17.208,800 kg.-ról, 13.230,0U0 kg-ra, 
Hollandiából 9.039,500 kg.-ról 4.808.000 kg.-ra, 
Ausztria-Magyarországból 1.366.500 kg.-ról 
1.113,700 kg.-ra csökkent a bevitel; ellen-
ben Dániából 1.718,700 kg.-ról 2.560,500 
kg.-ra, Oroszországból 2.614,600 kg.-ról 
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3.220,000 kg.-ra emelkedett a friss- és kon-
zervált hus bevitele. Oroszországból az élő-
sertések bevitelénél szintén nagy az emel-
kedés. Egy németországi lap a l e n t i statisz-
tikai adatokhoz a következő megjegyzést 
fűzi: Az élősertések bevitele több mint 
75%-kal csökkent, a hűsbe vitel mintegy 
33%-kal kisebbedett. Annak daczára, hogy 
az import tetemesen csökkent a fogyasztás az 
utolsó években mind nagyobb és nagyobb 
mérveket ölt, ami azonban idáig lényeges 
áremelkedést nem idézett elő. Ezen jelek 
arra engednek következtetni, hogy a hazai 
termelők immár rövid idő múlva képe-
sek lesznek arra, hogy saját terményeikkel 
láthassák el piaczukat anélkül, hogy nagyobb 
bevitelre szorulnának, vagyis ez azt jelenti, 
hogy néhány év múlva legnagyobb fogyasztó 
piaczunk — Németország — nem lesz, ráutalva 
a mi bevitelünkre, a mi állattenyésztésünk 
szempontjából nem vigasztaló körülmény. 

Párbaj-Codex. Clair Vilmos külföldi 
forrás munkák alapján, „Párbaj-Codex„ czim 
alatt könyvet irt a párbajról, mely novem-
ber hó folyamán jelenik meg. Az érdekes 
munka előfizetési felhívásában, melyet most 
vettünk, ezeket mondja á szerző: „Valahány-
szor a párbaj egy-egy áldozatot követel, a 
társadalom mindig ellene fordul a becsület-
ügyek fegyveres elintézésének. De azért á 
becsületet nem védi meg a törvény. A gyil-
kost, a ki megöli embertársát, halálra itélik 
vagy fegyházba zárják. Azt a gyilkost ellen-
ben, a ki az ember morális élete ellen tör, 
egyszerű pénzbüntetéssel sújtják. A mig a 
törvényhozás csakigy védelmezi a becsületet 
csak igy bünteti azt, a ki sérti a becsületet, 
— addig a párbajok nemcsak nem fölösle-
gesek, de szükségesek. Isten mentsen meg 
az olyan társadalomtól, a melynek tagjaiból 
hiányzik a morális sértések iráut való lovagias 
érzék. Nem állitom, hogy minden párbajnak 
van jogosultsága. Azt sem, hogy a párbajo-
kat nem kell szűkebb korlátok közé szorítani. 
De tagadom, hogy ezt törvényes intézkedé-
sekket el lehet érni. Az ember inkább enge-
delmeskedik a társadalmi törvényeknek, mint 
a büntető codexnek. A párbajokat tehát nem 
megszüntetni, de korlátozni kell. Ez a társa-
dalom mai viszonyai között tökéletesen elég. 
A párbajokat pedig korlátozni csak szigorú 
párbajszabályokkal lehet. Ezért határoztam 
el, hogy Chateauvillard, Du Verger de Saint-
Thomas, Chappon báró, Hergsell stb. kútfők 
nyomán megírom és kiadom „Párbaj-Codex" 
czimmel a párbajszabályokat." Á könyv 
november hónapban fog megjelenni 8—10 
iven a következő tartalommal: I. A párbaj 
története. II. A párbaj ós a törvények III. 
Párbaj-Codex. (A párbaj általában. A sértés. 
A fegyverek. A segédek és tanuk. A párbaj 
nemei. A kard- és vitőrpárbajok. A pisztoly-
párbajok. Rendkívüli párbajok. A becsület-
bíróság. A párbajbíróság. A fegyverbiróság. 
Jegyzőkönyvek.) IV. Példák. V. Nevezetesebb 
párbajok. A kard-, vitőr- és pisztolypárbajok 
összes nemei Erdélyi cs. és kir. udvari fény-
képész illusztráczióban lesznek bemutatva. 
A Párbaj-Codex ára 1 forint. A ki a könyv-
nek — biztonság okáért — ajánlottan Való 
küldését kívánja, 20 kr. ajánlati dijjal többet 
fizet. Az előfizetési pénzek a „szerző, Clair 
Vilmos czimére Budapest, IX., Üllői-ut 22. sz. 
alá intézendők. 

Lótenyésztési jutalomdijosztás. Élénk 
részvétel mellett folyt le e hó 11-én Garaton 
a bács-bodrog vármegyei gazdasági egyesü-
let által rendezett lótenyésztési jutalomdij-
osztás. A díjazásnál képviselve voltak a 
gazdasági egyesület, a nagykőrösi méntelep-
parancsnokság és a törvényhatóság. A díja-
zásra elővezetett lóanyagban a megye népies 
lótenyésztésének okszerű fejlődését konsta-
tálta a jelen volt bíráló bizottság. Elovezettet-
tek : 1. Csikós anyakancza 23 drb ; 2. három 
éves kanczacsikó 14 drb; 3. kétéves kancza-

csikó 8 drb; 4. egy éves kanczacsikó 8 drb; 
5. kétéves méncsikó 10 drb; 6. egy éves 
méncsikó 12 drb; 7. mén elő lett vezetve 
4 drb. A nyertes tenyésztőknek kiadatott 
összesen 4 drb díszoklevél és 20 pénzdíj 
540 korona értékben. 

Követésreméltó példa. Mint aR.H. jelenti, 
gróf Andrássy Dénes a gömörmegyei gazda-
sági egyesületet nagylelkű alapítványban ré-
szesítette azor czélból, hogy ezzel a gazdasági 
egyesület sikeresebb működését elősegítse. 
Gróf Andrássy Dénes ugyanis, az egyesület 
fáradhatatlan elnökének gróf Serényi Béla 
azon kérvényért, melyben a vármegye főúri 
és nagybirtokosait, pénzintézeteit és egyéb 
társulatait felkéri, hogy a gazdasági egyesü-
letet anyagilag segélyezzék azon czélból, 
hogy munkásságát és működését elősegítsék, 
öt ezer forintos alapítványt tett. 

A fogarasi ménes ügye. Egyik legutóbbi 
számunkban ösmertettük a földmivelésügyi 
miniszter azon leiratát az Erdélyi Gazdasági 
Egyesülethez, a melyben az egyesületet érte-
siti, hogy a fogarasi ménest nemcsak fen-
tartani óhajtja, de ugyanott az erdélyi jel-
legű kanczákból szervezendő külön ménest 
is létesíteni kiván. E leirátot az Erdélyrészi 
lótenyésztő gazdák nagy örömmel fogadták 
s az E. G-. E. azonnal felhívást intézett az 
ottani lótenyésztéssel foglalkozó gazdákhoz, 
felszólitván őket arra, hogy a kiknek birto-
kában a fenti czélra alkalmas erdélyi jellegű 
tenyészkanczák találhatók és e czélra bevá-
sárolhatok volnának, hogy azokat — az ál-
latok részletes leírásával, kor, eladási ár és 
hely megnevezésével — az erdélyi gazda-
sági egylet állattenyésztési, szakosztályánál 
(Kolozsvár, Belközép-u. 11. sz.) az ügy ér-
dekében ez év végéig bejelenteni szívesked-
jenek. Valószínű, hogy a felhívásnak lesz 
eredménye s a létesítendő külön ménes szá-
mára sikerülni fog a szükséges anyakanczá-
kat beszerezni. 

Állategészségügyi értesítés. A földmi-
velésügyi minisztérium a marha vész és egyéb 
ragadós állatbetegségek állásáról okt.- hó 
14-ón a következő kimutatást teszi közzé: 
Magyarországon: I. Keleti marhavész: Magyar-
ország, Fiume és környéke, valamint Horvát-
Szlavonország egész területé ez idő szerint 
vészmentes. — II. Lépfene: össz. 30 község-
ben 54 udv. — III. Veszettség: összesen 179 
község, 188 udv. — IV. Takonykor és bőrfé-
reg: összesen 100 községben 124 udv. —• 
V. Ragadós száj-.és körömfájás: összesen 1090 
községben 11656 udvar.— VI. Ragadós tüdő-
lob : összesen 3 közs. 9 udv. — VII. Himlő: 
összesen 4 községben 6 udv. — VIII. 
Tenyészbénaság és az ivarszerveken keletkező 
hólyagos kiütés-, összesen 7 községben 110 
udvarral. — IX. Rüh-kór: összesen 43 köz-
ségben 149 udvar. - - X. Svrtmvrbáneg: ösz-
szesen 237 községben 1736 udv. —XI . Bivaly-
vész: összesen 7 község 9 udv. — XII. 
Sertésvész : összesen 2028 község, — udv. 

A magyar kir. államvasutak szállítási irodája 
a Lipótvárosban. 

A magyar kir. államvasutak igazgató-
sága a Lipótvárosban (V;, Arany-János-
atcza 19. szám alatt) szállítási irodát rende-
zett be, a hol gyors és teherdárabáru szál-
lítmányok az összes állomásokra feladhatók. 
Ez iroda, előleges értesítés ellenében jutá-
nyos szabványáxak mellett gondoskodik a 
küldemények házból való elszállításáról is 
és közvetíti ugy a helybeli, mint az átmenő 
vámköteles küldemények elvámolását. 

Budapest, 1896, szeptember 2Q. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik). 

Urada lmak , f ö l d b i r t o k o s o k , bérlők 
g a z d a t i s z t e k 

alkalmazottaik, illetve a maguk részére rendeljék 
megr, a nép között terjesszék a 

iFüggetlen Újság' 
mezőgazdasági és politikai képes hetilapot 

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

A „Független lljság" egyetlen képes mezőgazdasági 
heti néplap, a mely politikai és szépirodalmi tartalom-
mal is bir. 

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

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

Előfizetési pénzek a kiadóhivatalhoz (Bpest, IX. ker.. 
Üllői-ut 21.) küldendők. 

Szőlőtermelők 
figyelmébe! 

Legyen az hegyi szőlő (ameri-
kai fajtára ojtott) vagy futó homo-
kon való uj, szakértő műveléssel hajt 
ma csak a gazdának a szőlő jöve-
delmet. 

Erre a szakértő müvelésre tanit 
meg mindenkit a 28 év óta minden 
vasárnap megjelenő 

„ B o r á s z a t i L a p o k " 
(szerkeszti Baross Károly)-

Tessék olvasni. Legalább fél-
éves u j előfizetők ingyen kapják a 
„Magyarország szőlő terme-
lésének múltja és jelene" 
czimü milleniumi diszmüvet (Bolti 
ára 3 frt), mely felöleli és 264 nagy 
albumalaku oldalon 360 ábrával 
tárgyalja a szőlőművelést és leir 
8 0 magán szőlő telepet. 

A „Borászati Lapok1' kiadóhivatala 
Budapest, 

V I I I . keríile-fc, Ü l lő i -u - t 2 -4 . s z á m . 

Előfizetési ára: egész évre 5 frt., 
félévre 2 frt 5 0 kr., negyedévre 

1 frt 25 kr. 

k e r e s k í S e l e í í t ő z s d e ! 

Budapesti gabonatőzsde. 
(Ghdtmann és Wahl budapesti terménybizományi 

czég jelentése. 
Budapest, 1896. okt. 20. 

A lefolyt jelentési két időjárása nagyobbra ked-
vező maradt és a hét első felében száraz, derült na-
pok mellett a hőmérséklet is magas volt. Később 
azonban nagyobb felhőzet mellett csapadékos ett az 
időjárás és esőzést több helyről jelentettek. A vízállás 
csökkenőben van. A kukoriczatörést az országban 
nagyobbrészt befejezték ős az eredmény, ha nem is 
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sági szeszgyárosok a magasabb tengeriárak folytán 
jobb árakat remélnek. Csak néhány tétel jött forga-
lomba 13.80—14.20 frton, 

volt, n ^ r f í í ^ 
és csak finomított szeszben volt nagyobb kereslet. 

51—51.13 frtig, éle " 
a 50.25-

kb. 1500 q, össz. kb. 3T00 q vegyes zöldség. A vásár és 
Nagy. árak sárgarépa 100 k. 4 0 - 5 0 0 , l q 
p e r s e l y e m 100 cs. 40-600, 1 q , zeller 
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100 db 63 140, karalábé 100 db 80-160, vöröshagyma 
100* db 35—200, 1 q 300—350, fokhagyma 100 f. 
800—1200, 1 q 900-1000, fehérrépa 100 darabl60-20G 
fejeskáposzta 1 q 180-400 krajczárig, vörösrépa 100 
darab 60—100 krajczárig, fejeskáposzta 100 darab 
180-600, kelkáposzta 100 db 70—100, vöröskáposzta 
100 db 300—600, fejes saláta 100 db 100—160, kötött-
saláta 100 db , burg. belföldi 1 q 180—230, 
külföldi , fekete retek 100 db 80—120, 
hónapos retek 100 csomó , Ugorka s. való 
100 db 60—1C0, ugorka savanyu 100 db 100—120, 
zöldpaprika 100 db 10—C0, tök 100 db 500—800, 
paradicsom 1 kg. 80—120, zöldbab 1 1. 8—12, zöld-
borsó 1 kg. zöldborsó fejtettl 1. 40-50 krig. 
Zöldtengeri 100 cső 80- 90 krig. 

Felhozatott az ujvásártéri piaczra a szokott köz-
ségekből szek. kb. 900 q, gyalog és helyb. árusok által 
320 q, vasp. — q, összesen; mintegy 3210 q vegyes 
zöldség. A forgalom élénk. Arak a következők: Bur-
gonya 1 zsák: 45—110, uj 1 q 135—180, fejeskáposzta 
100 db 150—4C0, vöröskáposzta 100 db .kel-
káposzta 100 db 80—120, paradicsom 100 db 20—40, 
1 puttony 20—25, fejes saláta 100 db 70—80, kötött 
saláta 100 db , ugorka savanyitani való 100 db 

t ugorka savanyu 100 db zöld paprika 
10U db 8—50, zöldbab hüvelyes 1 kg. , Izsák 
50-100, zöldborsó héjas 1 kg. , zöldborsó fej-
tett 1 liter krajczárig. 

A Hmyady-téri piaczra felhozatott kocsin 200 q, 
gyalogárusoktól kb. q, helybeli árusoktól kb. 200 q, 
össz. 400 q ; élénk forgalom mellett a következő árak 
jegyeztettek: burgonya 1 zsák 60—90, 1 q 170—200 
fejes káposzta 100 db 300—650, vörös káposzta 100 db 

, kelkáposzta 100 db 80—120 paradicsom 100 
db 30—60,1 puttony 20—25, fejessaláta 100 db 80— 
—120, kötöttaaláta 100 db , ugorka sav. valólOO 
db 40—50 savanyított' 100 db 90—100, zöld paprika 
100 db 8—30, zöldbb hüvelyes l k g . 6—,6 zöldbab 
hüvelyes zsák 60—70, zöldborsó héjas 1 kg. 
—, zöldborsó fejtett 1 liter krig. 

Gyümölcs. Hozatott a Ferencz-József-rakparti 
piaczra vaspályán kb. 1000 q, hajón kb, 400 q. kocsin 
10 q, helybeli árusok által kb. 400 q, összesen 
kb. 1810 q vegyes gyümölcs. A vásár élénk volt. 
Nagybani árak : Fajalma 1 q 1300—2400, köz. alma 
1 q 500—1200, fajkörte 1 q 1500—2400, közönséges 
körte 1 q 700-1400, köz. dió 1 q 1400—2400, szilva 
magvaváló 1 q , szilva vörös 1 q , 
szilva aszalt 1 q füge 1 kg. 17-18, mogyoró 
1 q gesztenye belföldi 1 q 900—1000, gesz-
tenye olasz 1 q 1600—1900, czitrom 1 láda 300 400, 
őszi baraczk 100 db , szőlő közönséges 1 q 
1400—2200,szőlő csemege l k g . 260—3600 krig, dinnye 
görög nagy 100 db , dinnye görög kicsiny 100 
db , sárga faj 100 db , dinnye sárga 
közönséges 100 db frt. 

Az ujvásártéri piaczra felhozatott a szokott köz-
ségekből vaspályán kb. 20 q, kocsin kb. 48 q, gya-
log és helybeli árusok 60 q,,összesen 128 q vegyes 
gyümölcs. A forgalom élénk. Arak - a következők: 
Fajalma 100 db ,— 1 kg. 18—25, 1 db 3—5, 
közönséges alma 100 db 40—180, 1 kg. 8—12, 1 db 

• i/3—2, köz. alma 1 put. ; , körte, fajt 100 db 
140—400, körte faj 1 kg. 20—25, körte faj 1 db 3—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 faj 
100 db , dinnye sárga faj 1 db , dinnye 
sárga köz. 100 db , dinnye sárga köz 1 db 

j szglg csemege 1 kg. 40— 50, szőlő közönséges 
kg. 20 -26 krajczárig. 

A Hunyady-téri piaczra felhozatott a szokott 
községekből vasp. 15 q, kocsin 20. q, helybeli és 
gyalogárusoktól kb. 51 q, összesen kb. 50 q vegyes 
gyümölcs, közép forgalom mellett árak a követke-
zők: fajalma 100 db , 1 kg. 16-25, 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. 
26—40, körte faj 2—4, őszi baraczk 100 db , 
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. 
30—45, szőlő közönséges 1 kg. 20—£6 kr. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1896. október 20. A székesfőv. vásárigazgató-
ság jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a 
szokott községekből 45 szekér réti széna 60 szekér 
muhar, 35 szekér zsupszalma, 7 szekér alomszalma, 
— szekér takarmányszalma, — szekér tengeriszár 
8 szekér egyéb takarmány (lóhere, luczerna, zabos-
bükköny, köles stb.), 1000 zsák szecska. A forgalom 
élénk. Arak q-ként a következők: réti széna 200—260, 
muhar uj 180—251/, zsupszalma 160—180, alomszalma 
120—190, egyéb takarmány , lóhere 

t takarmányszalma ——, tengeriszár lu-
czerna sarjú 180—240, szalmaszecska 2Í.0-
220, uj széna , zabosbükköny 
Összes kocsiszám 165 suly 123.600 kg. 

Állatvásárok. 

ság jelentése. 
Felhajtatott: 423 drb belföldi, drb galicziai, 

— drb tiroli, 120 drb növendék élő borjú, — drb élő 
bárány; 40 drb belföldi, — db galicziai, — drb ti-
roli, 47 drb bécsi, — drb növendék borjú, drb 
ölött bárány, — db élő kecske. 

A borjuvásár lassú lefolyású volt. 
Arak a következők. Elő borjuk: belföldi 18 - 32 

frtig, kivételesen — írtig dbonkint, 34—49 írtig, kivé-
telesen — frtig súlyra, növendék borjú 12—23 frtig, 
kivételesen — frtig drbonkint, frtig súlyra. 
Ölött borjú: belföldi , tiroli frtig, 
galicziai frtig, növendék borjú frtig 
dbonkint, bárány —frtig, bécsi 60—66 frtig sulyra 
Élő bárány —' •— forintig páronkint. Élő kecske 
—• frtig páronkint, kivételesen — frtig. 

Budapesti julivásár. 1896. okt. hó 19-én. (A 
budapesti közvágóhíd és marhavásár-igazgatóság je-
lentése a „Köztelek 'részére.) 

Felhajtatott: 824 db belföldi hizlalt ürü, 333 
db feljavított juh, — db kisorolt kos, — db kiverő 
juh, — db bárány, 327 db kecske, 798 db durvaszőrü 
juh, 1537 db szerbiai, 0 db angol keresztes. 

Árak a következők : Belföldi hizlalt ürü 17—18 
frt páronkint, 21V2—23 frtig sulyra, feljavított juh 
111/2—14 f r t páronkint, frtig sulyra, kiverő juhok 
—71/2 frt páronkint, kisorolt kosok —. .— frt, 
kecske —. .— frtig páronkint, durvaszőrü kosok 
10.1/2—15.— frtig páronkint, szerbiai 11.—16.— frtig 
bárány 4.75—6.— frtig, angol keresztes .— frtig 
páronkínt. 

Bécsi vágómarhavásár. 1896. okt. 19. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4362 db. Ebből magyar 2884 db, 
galicziai 85 db, bukovirai419, németországi 974 db, 
hizott 2660 db, legelő 455 db., fiatal 1247 db., ökör 

db, bika 472 db, tehén 478 db, bivaly 104 db. 
A szombati vásárra 751 dbot hajtottak fel. 

ai felhajtás a mult hetinél ugyan egy-két száz db 
jó minőségű ökörrel nagyobb volt, de ennek daczára 
a kereslet élénk volt s igy a kedvező hangulat mellett 
príma és közép minőségű áruk legutóbbb jegyzett 
árakat szilárdan tartották. Rosszabb minőségű áruk 
iránt a kereslet élénk levén az árak 1/2—1 frttal 
emelkedtek. A vásáron .minden ára eladatott. 

Arak: prima magyar 36 —38 (38Va) frt, szekunda 
33 - 35 frt, tertia 30—32 frt. Galicziai prima 
(391/2) frt, szekunda 34—36 frt, tertia 31—33 frt. Német 
prima 3S-40V2 (41'—), szekunda 35—37, tertia 32—34 
frt. Legelőmarha: szerb és magyar 20—30 é. s., rossz 
minőségű frté.s.Bika 22—33 frt é. s., tehén 20—31 
frt é. s., bivaly 17—21 frt é. s. (Kizárólagosan élő-
súlyra, minden % levonás nélkül történnek. Az érté-
kesítésben kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy 
egy és ugyanazon eladó, a jobb minőségű állatok 
kg.-jáért p. 0. 40 krért, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások : 
Magyar hizó ökrök. 

Eladók: 
Ar Ar 

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 sertésvásár. 1896. o-któber 13-án. Be lett 
jelentve: 10351 drb. Felhajtás: 4266 drb fiatal sertés, 
5058 drb kövér sertés, drb rideg sertés, össze-
sen: 9324 drb. 

Az irányzat igen lanyha volt. 
Arak kilónként élősulybanfogyasztási adó nélkül: 

prima 49' 50 (51-50) kr., közepes 46 48, könnyű 
42-45 — kr., fiatal sertés 33—41 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1896. okt. 15 én. Fel-
hozatott: 3522 borjú, 2075 élő sertés, 1187 kizsigerelt 
sertés, 811 kizsigerelt juh, 138 bárány. 

Az üzlet a borjuvásáron, nevezetesen kizsige-
relt árakban nagyon vontatott volt és mult heti árak 
alig voltak tarthatók. Kizsigerelt sertéseknél 2—4 kr, 
áresés mellett az üzlet lanyha volt, hasonló áresést 
gyeztek kizsigerelt juhoknál is. 

Arak klgrammonkint: kizsigerelt borjú 
kr., prima kr., primissima kr, élő 
borjú 28—38 kr., prima 40—46 kr, primissima 48—50 
(—) kr., fiatal sertés 33—41 kr., kizsigerelt sertés 
nehéz 46—50 kr., süldő 44—54 kr,, kizsigerelt juh 
26-34 kr., bárány páronkint 4—10 kr. 

Blau testvérek, Temesvár ... ... 3 6'/a — — — 
Hacker Miksa, Sopron 37 — 35 — 
Hacker & Engel, Győr 30 — 28 — 
Lederer és Kálmán, N.-Várad 38 — 36 — 
Moskovits Adolf N.-Várad ... 38 — 36 — 
Neumann testvérek, Arad — ... 38 — 34 — 
Nyitray Jakab, Nagy-Kanizsa ... 321/2 — 3l1/a — 

Erdélyi liizó ökrök. 
Eladók: 

Czell Frigyes és fia, Brassó ... 38 — 35 — 
Hager M. Szeben 36 — 30 
Urmánczi F. Toplicza 36 — — — 
Yoith Gergely, Deés 41 — 391/2 — 

Német hizó ökrök. 
Eladók: 

Blau testvérek, Temesvár 39Va — 36Va — 
Hacker Miksa, Sopron 38 — 37 — 
Neumann testvérek, Arad 40Va — 38 — 

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, Sáros, Somogy, 
Sopron, Tolna, Trencsén, Ung, Vas, Veszprém, Zala, 
Zemplén vármegyékből és H.-M.-Vásárhely, Sopron 
és Székesfehérvár sz. kir. városokból. Az itt elő rnTn 

Bécsi jnhvásár. 1896. okt. 15-én. Felhajtás. 
4345 drb juh. 

Daczára a mult hetinél kisebb felhajtásnak, 
sem az árakban, sem az irányzatban változás nem 
történt. 

Árak : export juh páronként 17—20"— (—-—) 
raczka 12—I6V2, selejtes juh 9—15. 

Párisi julivásár. 1896. okt. hó 19-én. Felhajtás 
19963 drb juh. 

Irányzat rossz. 

Szerkesztői üzenetek. 
Dr. Cs... B ludapest. Tárcza közleményét saj-

nálatunkra nem közölhetjük. Reflekcziói nagyon is 
egyéniek oly -módon egybeállítva és feldíszítve, hogy 
intencziói egészen elvesznek. Irmodora sem áll iro-
dalmi szinvenalon. 

AB O r s z . m a g y a r gazd . e g y e s ü l e t t u l a j d o n a 

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

Jeszenszky Fái. 

a tökéletesség legmagasabb fokán állanak. 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

I ® " ö s s z e s " S Í 
g a z d a s á g i gépeke t g y á r t j a . 

Részletes árjegyzékkel és szakbavágó fel-
világosítással díjmentesen szolgálunk. 

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

f e l w i i á g e s i t é v á l a s z t 
Czim: 

Első magyar gazdasági-gépgyár 
részvény-társulat 

B U D A P E S T E N . 
H U T l l H a Czimre ügyelni tessék! 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet, 
BUDAPESTEM, VIII., J ó z s e f - k ö r ú t 8. 

Alakult IS94. évbaü. 
Elnök: TELEKI Géza gróf. Alelnök: c s l v o s s y Béla. 

ANDIÚSST flÉZA gróf, BÜJANOTICS SÁND03, DESSEWFFV ARISTID, KOMJÁTHY BÉLA, 
PÉCIIY TAMÁS, PÜSPÖKY EMIL, KCB1NEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY 

ZOLTÁN, SZŐNYI ZSIGMOND, SZTÁRAI ISTVÁN gttf, TELEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: SZŐNYI Zsigrmond* 

Az Országos Magyar Kölcsönös 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 tá sná 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 legkedvézőbb feltételek mellett eszközölhető. A dijak itt 
is a lehető legmérsékeltebbek. 

gjggT" Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta díjból 5°/o díjengedményben részesülnek. "Tp® 

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. 

| Mindennemű tornaszereket í 
C é s l e g j o b b m i n ő s é g ű Q 

•] g a z d a s á g i k ö t é l n e m i i e k e t , p 

| BLEIER és WEISZ, B 
" kötélgyári ezég Budapest. 

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

Ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszközök, Cocos futószőnyegck, 
lábtörlők, ruhaszárító kö- ' 
telek, 

halhálók, 
kézitáskák stb. továbbá graz- ' 
daságl czikkek u. m.: istráng:, Q 
kötőfék, rndaló gabona- h 
zsákok, vízhatlan ponyvák, • 
itat© és tűzi vedrek, kender- 5 
tömlők, hevederek, kender, h 
kócz stb. a legjutányosabb eredeti Ű 

gyári árakon. p 
VidéM megrendelések pontosan eszközöltetnek:, d 
Képes árjegyzék ^ kívánatra bérmentesen H 

Hirdetmény. 
Uj tengerinek soronkivttli elszállítása a m. kir. államvasutakoii. 

A m. kir.államvasutak igazgatósága, kereskedelemügyi in. kir. miiiister ur 
engedélye alapján az előző években követett eljárásához képest az idén is azon 
intézkedést tette, hogy uj termésű morzsolt tengeri akár zsákokban akár ömlesztett 
(alla zinfusa) állapotban kerül feladásra, f. évi október hó 16-ától visszavonásig de 
legkésőbb jövő évi február hó utolsó napjáig minden egyébb áru és gabona szállít-
mány előtt első- sorban rakassék kocsiba és szállíttassák el. 

Budapesten, 1896. október 16-án. 
Utánnyomás nem dija'ztatik.) Az igazgatóság. 

Hirdetmény. 
Uj személydijszabás életbe-
léptetése a baja-zombor-

ujvidéki h. é. vasúton. 
A magy. kir. államvasu-

tak igazgatóságától nyert 
értesülés szerint, a baja-
zombor-ujvidéki helyi ér-
dekű vasúton a f. év junius 
hó l-re hirdetett személy 
és podgyászdij szabás, csak 
f. év deczember hó 1 én 
lép érvénybe. 

Bpest, 1896. október 3. 
Az igazgatóság. 

(Utánny. nem dijaztatik.) 

"Victor the Tounger, angol i 
törzskönyvezett "ITorkshire 
h a c k n e y ménhez, valamint I 
Boussu hidegvérű brabanti j 
ménhez, most kéretnek tétetni. 

Fedeztetési feltételeket, valamint nagyobb állo- I 
mánynál az állatok odaküldésének feltételeit : 
ménes-igazgatóságnál megtudhatni. 184! 

W a h r m a n n - m a j o r , 
u. p. Sziget-Szt.-Miklós, Csepel-Sziget. I 

a köve tkező g a z d a s á g i szalum u n k á k és regfények leszál l í tot t á ron k a p h a t ó k : 

iz ipjasásrol 
Köreflilrségri 

Kóló 1894, ótí XII. tönésyczitt, 
a végrehaj tására vonatkozó 

miniszter i r ende le t , 
m a g y a r á z a t o k k a l e l -

l á t v a , e g y f ü z e t b e n . 
Ára bérmentes küldéssel 1 frt 10 kr. 

M a g y a r G a z d a s á g i C z l m t á r 
x i a g - y s i e g y e d a l a l c , 3 S í t r • f c e r j e d e l e n a ' b e s i . 

Tartalmazza az összes 
g - a x d . egyesü letek , g azdakö rük , fö ldb i r tokosok , 
u r a d a l m a k , l i i tb izományok, bé r l ők , gazdal isztek, 

e rdészek 
pontos és legmegbízhatóbb czimeit. 
Miután a* össze? gazdasági egyesületek tagjainak névsora a lakhely és utolsó posta pontos 

megjelölésével benfoglaltatik, 
a gazdasági egyesüle teknek és ke re skedő v i lágnak nagyon a j án lha tó . 

A r a f űzve 7 f r t , kötve 7 f r t 5® k r . 

A sertés javítása 
és 

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

nálatára. 
Irta: 

XT. H-uffy Pál 
uradalmi főtisit. 

SEffl Ára portómentes küldéssel 
1 f r t 10 k r . ES3 

A. 

mesterséges borok 
Igen érdekes regények leszállított árén: A mezőgazdaság és mezőrendőr-

ségről szóló 1H94. évi Xll-dik 
törv.-czikk alapján összeállított: 

L Káté községi mező- és hegyőrök 
A. 

mesterséges borok NEM SZABAD SZERETNIE, B̂ÓÍ EGY CSODAEMBER KALANDJAI. 
Lajos. Ara portómentesen megküldve 1 forint Irta Conan Doyle, fordította Fáy J. Bela, Ára 
helyett 40 krajezár. portómentesen megküldve 1 frt heljett 40 kr. 

AZ ERDÉSZ ÜR FIA. A MALOM TÖRTÉNETE, £ 2 . % 
Ara portómentesen megküldve 1 frt hely. 40 kr. portómentesen megküldve 1 frt. helyett 40 kr. 

OUT T « Irta Anna Vertua Gentile. Ára portó- R M/ÍV ÁT VQ Í\T)T\Í\P Irta Mathers Helén 
D C i l i M , mentősen megküldve 1 frt helyett M u l A L l £lÖ U Í Í Ü U U , Ara portómente-

40 krajezár. sen megküldve 1 frt helyett 40 krajezár. 

MI A SZERELEM? ^ . S F t ó : BONDA MIKLÓS, £ 
fordította: Fáy J. Bela. Ara portómentesen küldve 1 frt helyett 40 krajezár. 
megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

A mezőgazdaság és mezőrendőr-
ségről szóló 1H94. évi Xll-dik 
törv.-czikk alapján összeállított: 

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

forgalomba hozata lának 
tilalmáról szóló 

T ö r v é n y . 
Magyarázó jegyzetekkel el-
látta : Dr. Lónyay Ferenez. 

Á r a 8 0 l i i - . 

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

AZ ERDÉSZ ÜR FIA. A MALOM TÖRTÉNETE, £ 2 . % 
Ara portómentesen megküldve 1 frt hely. 40 kr. portómentesen megküldve 1 frt. helyett 40 kr. 

OUT T « Irta Anna Vertua Gentile. Ára portó- R M/ÍV ÁT VQ Í\T)T\Í\P Irta Mathers Helén 
D C i l i M , mentősen megküldve 1 frt helyett M u l A L l £lÖ U Í Í Ü U U , Ara portómente-

40 krajezár. sen megküldve 1 frt helyett 40 krajezár. 

MI A SZERELEM? ^ . S F t ó : BONDA MIKLÓS, £ 
fordította: Fáy J. Bela. Ara portómentesen küldve 1 frt helyett 40 krajezár. 
megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

azimitai, 
Ára portómentes küldéssel 20 kr 

n. 
Káté az uradalmi csiszol 

k é s z í t é s é n e k 
forgalomba hozata lának 

tilalmáról szóló 

T ö r v é n y . 
Magyarázó jegyzetekkel el-
látta : Dr. Lónyay Ferenez. 

Á r a 8 0 l i i - . 

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

AZ ERDÉSZ ÜR FIA. A MALOM TÖRTÉNETE, £ 2 . % 
Ara portómentesen megküldve 1 frt hely. 40 kr. portómentesen megküldve 1 frt. helyett 40 kr. 

OUT T « Irta Anna Vertua Gentile. Ára portó- R M/ÍV ÁT VQ Í\T)T\Í\P Irta Mathers Helén 
D C i l i M , mentősen megküldve 1 frt helyett M u l A L l £lÖ U Í Í Ü U U , Ara portómente-

40 krajezár. sen megküldve 1 frt helyett 40 krajezár. 

MI A SZERELEM? ^ . S F t ó : BONDA MIKLÓS, £ 
fordította: Fáy J. Bela. Ara portómentesen küldve 1 frt helyett 40 krajezár. 
megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

Ára portómentes küldéssel 20 kr. 
Összeállította: dr. BALKAY BÉLA. 
Mindkettő csinos zsebkönyvalaku 
koménytáblába van kötve és 20 
oldalas jegyzők-naplóval ellátva. 
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I Hirdetési ár 15 szóig 30 kr., ezen felül mindet 
szó 2 kr., feltűnő betűkkel 4 kr. Czim közléséné 

I minden beiktatásnál 30 kr. bélyegilleték. K I S H I R D E T É S E K , vétetnek fel e kedvezményes 

melyekkel válaszra szükséges levélbélyeget vagy levelezőlapot kaidenek. Csak oly level kre válaszolunk, 

Felkéretnek mindazok, 
kik yalamely jeligés hir-
detésre reflectálnak, hegy 
ajánlatukhoz semmiféle 

eredeti okmányt ne me lé-
keljenek, mert a kiadó-
hivatal ezekért felelőssé-
get ním vállalhat. 

Betöltendő állás. 
Majoros kerestetik, 100 

drb. tehénből álló tehené-
szethez. Előnyben részesül, 
ki e téren mái- alkalmazva 
volt, avagy kiszolgált ka-
tonai altiszt, vagy csendőr. 
Jelentkezhetni özv. gróf 
Zichy Rezsőné uradalmi 
főíntézőségénél Enyiczltén, 
Abauj-Tornamegyo. ' 1820 

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

Ailást keresők. 
Kulcsárnői vagy házvezető-

női állást keres, a háztartás 
minden ágazatában rend-
kívüli jártassággal biró 
intelligens fiatal hölgy. 
Szives megkeresések „Sze-
rény" jelige alatt e lap 
kiadóhivatalába kéretik. 

1700/a 

G a z d a s á g i irnold vagy 
segédi állási keres egy 
föídmives iskolát jeles siker-
rel végzett, előkelő család-
ból való 19 éves, nőtlen 
egyén, ki ugy a gazdasági, 
mint az irodai teendőkben 
jártas, mielőbbi belépésre. 
Czim a kiadóhivatalban. 

1'878 

Ispáni állást keres, 26' 
éves. izr. fiatal ember sze-
rény feltételek alatt. Szives 
megkeresések „Gazdálkodó" 
julise alatla kiiulúbivn talba 
kéretnek. 1701/b 

Mükertész fiatal nős gyer-
mektelen, a kertészet min-
den ágában teljesen jártas, 
nagyobb grófi uradalmak-
ban működött, kitűnő bizo-
nyokkal rendelkezik, ha-
sonló állás keres. Czim a 
kiadóhivatalban. 1882 

Nagyságos és Főtiszte-
lendő csanádi Székeskápta-
lan Saágh Paróczi Uradalmá-
ban egy 

Í r n o k i á l l á s 
betöltendő. Ezen állásra 
csakis római katholikus 
felsőbb gazdasági taninté-
zetet végzett egyének pá-
lyázhatnak, kik a magyar 

, és német nyelvet szóban 
és Írásban teljesen birják. 
Előnyben részesülnek, kik 
néhány évi gyakorlattal bír-
nak és tejgazdaságban vol-
tak alkalmazva. Próbaév 
betöltése' után az illető 
véglegesen alkalmaztatik. 
Évi fizetés 200 frt kész-
pénz, 400 frt élelmezésre 
és 8 ür méter tűzifa fűtésre. 
Pályázók sajátkezüleg irt 
folyamodványukat kereszt-
levél és bizonyítványaik 
kíséretében a Nagyságos és 
Főtisztelendő csanádi Szé-
keskáptalanhoz Temesvárra 
küldjék be. Október 20-án 
túl beérkező folyamodvá-
nyok nem vétetnek figye-
lembe. 1834 

Államvizsgázott e rdész 
kerestetik egy nagyobb 
uradalomba, folyó évi no-
vember 1-sejével. Pályázók 
forduljanak jószágfelügye-
lőséghéz Ferihegy u. p. 
Rákos-Reresztur. 1833 

Szakképzett szorgalmas 
ispánt keresek, ki huza-
mosabb ideig szolgált - -
gyobb bérgazdaságok 
ki ugy a hizlaláshoz mint 
ezukorrépa termeléshez is 
ért. Fizetése 400 forint 

conventio, jószágtartás. 
Ajánlatok a gyapolyi gazda-
sághoz Biharmegye ezim-
zendők. Bizonyítvány máso-
latok vissza nem küldet-

Nagyobb gazdaságba; 
nali belépésre kerestetik 
gazdasági iskolát végzett, 
a gazdaságikönyvvitelbenis 
jártas izr. fiatal ember, 
ki jó bizonyítványokkal ren-
delkezik. Ajánlatok . bizo-
nyitványmásolatokkal fel-
szerelve, melyek viszanem 
küldetnek „Jó jövő" jel 
alatt a kiadóhivatalba kéret-

nek. 1619 

Szakiskolát kitűnően vég-
zett, több évi gyakorlattal 
biró, nőtlen gazdatiszt, ki 
ugy a mezőgazdálkodás 
terén, mint a homoki és 
amerikai szőlő-kúitura, a 
száraz és zöld ojt ás, szőlő-
telepítés. és pinczékezelés-
ben teljesen jártas, mint 
mezőgazdatiszt vagy szőlő-
kezelő tiszt január 1-ei vagy 
előbbi belépéssel alkalma-
zást keres. Szives meg-
keresések e lap kiadóhiva-
talába kéretnek „H" jelige 
alatt. 1863 

folyamot végezte, eszterga-
padon dolgozik, egy ura-
dalomban tizenkét éve 
alkalmazásban van, alkal-
mazást keres. Czim a ki-
adóhivatalban. 1862 

Praktikus sehweiczeros, ki 
már sok éven át tehené-
szetben működik, jó bizo-
nyítványokkal bír, a jelen-
legi tehenészet felhagyása 
folytán állást keres 1897. 
január 1-től. Czim a kiadó-
hivatalban. 1875 

Okleveles gazdatiszt, 26 
éves, ki több évi önálló 
gyakorlattal és igen jó bi-
zonyítványokkal bír, azon-
nali belépésre állomást ke-
res. Czime a kiadóhivatal-
ban. 1829 

Föídmives iskolát jeles 
sikerrel végzett, 34 éves,, 
róm. kath., nős egyén, ki 
állomásában 4 évet töltött, 
ispáni állást óhajt elnyerni 
oly gazdaságban, hol egyet-
len fiát iskoláztathatná. 
Czim a kiadóhivatalban-
„H. S." jelige alatt. 1849 

Kereskedelmileg képzett 
képzett gazdatiszt, 16 évi 
gyakorlattal, deczember 
vagy január l-re állást 
keres. Czim Pártos Gyula, 
Temes-Buttyin. 1846 

Béresgazda, vagy tehe-
nész gazda állást keres 
nős, 32 éves egyén, ki-
szolgált katona, kinek jó 
bizonyítványai vannak. 

Czim a kiadóhivatalban. 
1877 

Gazdatiszt, 33 éves, nős, 
ki e téren i ? évi gyakor-
lattal bír, jelenleg is egy 
nagyobb bérlete van, jó 
bizonyítványokkal rendel-
kezik, január 1-ére. esetl~~ 
hamarább is állást kert 
Szives megkeresések KI. 
jel alatt e lap kiadóhiva-
talába kéretnek. Közvetítők 
díjazva lesznek. 1879 

100 koronát fizetek annak, 
aki nekem január l-re na-
gyobb uradalomban, rendes 
fizetéssel gépész-kovács 

állást szerez. Több évről 
szóló jó bizonyítványaim 
vannak. Czim a kiadóhiva-
talba. 1844 

Szentimrei föídmives is-
kolát igen jó sikerrel vég-
zett 27 éves nőtlen egyén 
egy rendes gazdaságban 
írnoki vagy ehbez hasonló 
állást keres. Czim a kiadó-
hivatalban. 1843 

Gépész - lakatos ki egy 
nagy uradalomban 12 éve 

l alkamazva, kezelt négy 
plőgépet egy fekvőgépet 
lomban, ily minőségben 

alkalmazást keres újévre, 
ért minden kazánkovács 
munkát, esztergályos szóval 
a gépek bármily nagy javí-
tására vállalkozik. Czime a 
kiadóhivatalban. 1839 

Vegyesek. 
Kerestetik urilak kerttel, 

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

1789 

Telelésre elvállaltatik a 
királykuti gazdaságban 

60—80 db. 3—4 -éveiLgulya-
beli marha, széna, szalma 
és polyvára. Czim a kiadó-
hivatalban. 1881 

E r d e i 
csexn .e ték . 

Peez Ármin , 

Két telek, 
egyik 800, más\k 400 Q 
öles, Rákosfalván, előbbi 
a. Zöldikével, ' utóbbi a 
Sárga csikó vendéglővel 
szemben, elköltözés miatt 
igen o l c s ó n eladó. 
Czim a kiadóhivatalban. 

- 1.90Ö'" 

H i r d e t m é n y . 
(üj személydijszabás életbe-
léptetése a békésvármegyei 

hl é. vasúton.) 
A m. kir. államvasutak 

igazgatóságától nyert érte-

Magy. kir. államvarutak. 
133103/CIV. 

H i r d e t m é n y . 
(Osztrák-magyar-orosz köz-
vetlen személy forgalom). 

A niagy. kir. államvasu-
tak igazgatóságától vett 
értesítés szerint az osztrák-
magyar-orosz vasúti köte-
lékben az Orosz- és Magyar-
ország közti személyforga-
omra legközelebb közvet-
en személy és podgyász-' 

díjszabás .2. füzete fog 
életbelépni, melyben egy: 
részt Budapest, Fiume, 
ílerkt üiá11 I i 

Tepla-Trencsén-Teplicz 
magyar- másrészt pedig 
Moskva, Szt.-Pélervár és 
Varsó orosz állomások 
közti személy cs podgyász 
forgalomra nézve közvet-
len menet és podgyász-
viteldijak foglaltatnak. 

Bpest, 1896. október 9. 
Az igazgatóság. 

(Utánny. nem dijaztatik.) 

Allatok. 

Eladó ál latok. 
Pinzgaui igás lovak 

(4 éves, kocsiba betanítva) 
Simmenthali bikák 
(1—2 "éves tiszta vérű) 
Siramentliali üszök 
(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 s z ő k 

Felvilágosítást ad az Ura-
dalmi igazgatóság 
Lengyeltóti, Somogy-

, megye. 1825 

uj zónarendszerü személy 
és podgyászdijszabás lép, 
életbe, melynek menetdijai 
némileg' fölemeltetnek s 
mely által az 1893. évi 
julius 1-től érvényes ha-
sonló díjszabás érvényen 
kivül helyeztetik. Ezen díj-
szabás a m. kir. állam-
vasutak díjszabás elárusító 
irodájában, (Budapest, 

Csengery-utcza 33- sz.) 10 
krért kapható, 

Bpést, 1896. okt. 6-án. 
Az igazgatóság. 

(Utánny. nem dijaztatik.) 

Egy három é 
hádi tájrajta . 
bika eladó. Czéko, 

Tolnamegye Ermel 
Vojnits Erzsi. 1871 

Országos törzskönyvbe 
bevezetett 2 darab két éves 
simenthali bika eiadó Kaj-
toron u. p. Sár-Aba, Fej ér-
megye Boda Sándornál. 

Pekkingi óriási fajtiszta 
kacsák, tiszta fehérek 
drbonként 2 írtért eladók. 

Törlesst. kölcsön 
^mdMrtolMkrfc. 
«|m»g..»t)bllöl 

|értékal»«JiueOrftO 

Semmi síSlegss kblttég. 
'— id«» felriMíO»itá« 4" 

m. Beküldendő eaakti 
[telíkkSwTl kivonat, katai 

tókmeaím* Cafii' 
jíngatlan- és Jelzáleg-
1 Forgalmi-Intézet. 
jaudapett, Váotl-kürat 39. i 
Leporythb Imgratlan ís Í«V 

•stónájok <• a leftokl* 
;élj.»«M> f«ldMrtok..oktfl 

Rjáaha TM, - : 

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

Bir tok csere . 
Egy fővárosi háztulajdonos 

háromezernyolczszáz 
•int tiszta jövedelmet adó 

egyemeletes házát meg-
felelő földbirtokért elcse-
rélni óhajtja. Kívánatos, 
hogy a földbirtok jó piacz 
közelében, járható utmellett 
eső faluban vagy; kis város-
ban legyen. Az illető csak 
az olyan ajánlatokat-veheti 
figyelembe, a melyekben 
pontosan ki van tüntetve 
a lakóház, a gazdasági 
épületek száma, terjedelme, 
a földbirtok mennyisége, 
minősége a mivelési ágak 
szerint, különös tekintettel 

az állattenyésztésre. 
Ajánlatok .Fővárosi ház-
tulajdonos" czim alatt e 
lap kiadóhivatalába kül-
dendők. 1865 

Hadviger Albert 
uj s z a b a d a l m a z o t t 

„Millenium" 

kazalvágó 
kése 

nemben legkitűnőbb esz-
köznek bizonyult rendkívüli 
munkaképessége és könnyű 
kezelhetőségével. 

Elismerő nyilatkozatok, 
íjánlátok tekintélyes gazda-
ságokból kívánatra ingyen 
és bérmentve megküldetnek. 

Ára 1 drbnak 1 frt 50 kr. 
Megrendelhető utánvétel-

lel, mint 5 kgrot meg nem 
haladó postacsomag: 

H a d v i g e r A l b e r t 
urad. tiszttartónál 

KüköHővár (Erdély) és 

K.ühne E . 
g é p g y á r o s n á l , B u d a -
p e s t , v á c z i - K ö r n t S T a 

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

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 díjra, 
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. 
-12116. C/II. 

Hirdetmény. 
Osztrák-magyar-svájczi-

vasuti kötelék. 
(A gyümölcs kivételes díj-
szabás érvényen kivül he-
lyezése.) 

A „Vasúti és Közlekedési 
Közlöny" f. évi augusztus 

-iki 102. számában 112., -
__6. sz. a. közzétett hirdet-
mény értelmében f. évi 1 

szeptember 30-val hatályon 
kivül helyezett kivételes 
díjszabás csak folyó évi 
október hó 31-vel lép érvé-
nyen kívül.. 

A helyébe lépő uj kivé-
teles díjszabás, mely díj-
felemeléseket tartalmaz, 

1896. évi november 1-én 
lép érvénybe. 

Bpest, 1896. szept. 14-én. 
A m. kir. államvasutak igaz-
gatósága, a részes vasutak 

nevében is. 
(Utánny. nem dijaztatik.) 

Magyar kir. államvasutak. 
133778/96/b/IY. sz. 

H i r d e t m é n y . 
Uj személydijszabás életbe-
léptetése a kecskemét-tisza-

ughi h. é. vasúton. 
A m. kir. államvasutak 

igazgatóságától nyert érte-
sülés szerint f. év deczem-
ber hó 1-től' kezdve a 
kecskemét-tiszaughi h. ' é. 
vasúton uj személy- és 
podgyász-dijszabás lép 

életbe, melylyel a megnyitás 
napján életbe lépett díj-
szabás érvényen kívül he-
lyeztetik s melynek menet-
díjai némi fölemelést szen-
vednek. Ezen díjszabás a 
m. kir. államvasutak díj-
szabás élárusitó irodájában 
(Budapest, Csengery-utcza 
'53. sz.) 10 krért kapható. 

Bpest, 1896. október 4. 
Az igazgatóság. 

(Utánny. nem dijaztatik.) 
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Bérszántás gőzekével. 
A legújabb eredeti F o w l e r - f é l c C o m p o u n d g r ő z e k é b k e l talajmive-

lésre vállalkozik 527 

W O L F F E R N Ő gőzszántási vállalkozó, 
Budapest, Kelenföld, Fowler-telep. 

Hirdetmény. 
A csAszári és királyi közös hadügyminis-

terium Lábodi (Somogymegye) osikótelepén l ö II 
drl> magyar fa j ta , tenyésztésre a lkal -
mas, berni bikákkal fedezett 

gulyabeli tehén 
mint számfeletti eladó. 

Tudakozódások, ajánlatok alulírott czimre I 
intézendők. 

A csász. és kir. közös hadügyministerium j 
gazdasági intézősége. 

1880 { L á " b o d (posta-, távírda- és vasútállomás). 

H H i Ű E T B S E K t'eívétetnek a kiadóhvatalban 
BUDAPEST, 

Í M ő t - n t 25-<lik s z á m . 

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

ben és nagyságban szállít 

SCHMEIDLER i. I. 
cs. és kir. ruggyanta és celluloidnemüek gyára 

B É O S , 1228 
Föüzlet: I Fióküzlet: 

VII/2., Stiftgasse 19. sz. 11. íer, Mén 10 u, 
Sürgőnyczim ii l I 1 J I I S € EJ J! i : S I» t, E I t . 

E g j Küos r r a r a in á r a f r t 1 0 . 1 0 . 

Rcpa-kiomelő villák. 

Eladó szőlőtermés. 
Mezőőrményesen (Kolozsmegye) mintegy 1 0 0 
hektoliter legfinomabb Rizling, Leányka és 
Som fajtájú 

s z ő l ő mustu l e ladó . 
Termést jég nem érte. Tudakozódások 1872 

Mezőőrményesi nradalom-hoz 
Mezőőrményes-re (Kolozsmegye) intézendők. 

Magyar királyi államvasutak ftzletvezntöség Aradon. 
21765. sz. I. 

Pályázati Hirdetmény. 
alábbi táblázatban 

(Kavics, homok és terméskő biztosítása iránt.) 

A magyar királyi államvasutak aradi üzletvezetősége 
lt és 1897. évber — - 1 - ' — — 1 — ' - « 

dékozik biztosítani: 
A biztosítani szándékolt anyag megnevezése 

Építési homok egység 3m mennyisége köbm. 1500 
Rostált kavics • , , „ „ 20000 
Darabolt „ „ , 15000 
Terméskő nagyobb darabokban „ „ „ „ 10000 

„ kisebb „ „ „ 2000 
A táblázat magában foglalja az előreláthatólag biztosítandó mennyiségeket, 

azonban a magyar királyi államvasutak aradi üzletvezetőségének jogában áll a fent 
kitüntetett mennyiségeket a végleges átengeeés alkalmával 50°/c-kal csökkenteni, avagy 
a szállítási év folyamán 50°/o-kal felemelni. 

A fenti anyagok ajánlattételéhez szükséges ajánlati űrlapok pályázati feltételek 
az alább felsorolt hivataloknál és az összes kereskedelmi és iparkamaráknál megte-
kinthetők, mig az általános szállítási feltételek csakis készpénzfizetés mellett a magy. 
kir. államvasutak nyomtatványtárától (Budapest Andrássy-ut 83/75 szám) 25 krnyí 
áron szerezhetők meg. 

Az ajánlatok a külön e czélra szerkesztett ajánlati űrlapon teendők. 
A szállítás az anyagok szállítására nézve fennálló 129381/91. számú általános, 

valamint az aradi üzletvezetőség részéről egyidejiileg kiadott pályázati feltételek alap-
ján eszközlendő, mely feltételek a pályázati határidőig alulirt üzletvezetöség anyag 
és leltár beszerzési osztálynnál ingyen megszerezhetők, valamint a magyar királyi 
államvasutak Igazgatóságánál és minden üzletvezetőségnél naponként és hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Az 50 krajezáros magy kir. okmány bélyeggel ellátott ajánlatok ezen alábbi 
külczimmel. 

„Ajánlat kavics, homok és kő szállításra 21765/96. számhoz" 1896. évim 
bor ho 3 íl ilth 12 o i 1 i < /ctoségének 

főnökéhez l.enyujlamlók, vagy posta utján beküldendők. 
Bánatpénz gyanánt az ajánlott mennyiségek értékének megfelelő 5°/o-a kész-

általános osztálya fi 

pénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban 1896. évi november hó 2. 
déli 12 órájáig az aradi üzletvezetöség gyüjtőpénztáránál teendő le, esetleg oda 
posta utján küldendő be. 

Aradon, 1896. október hó 5-én. 
Az iizletvezetSség. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Lapunk bekötési táblája 
i f r t 3 6 fejért (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

M o s t j e l e n t m e g 
a 

„Köztelek Zsebnaptár" 
, , :: ~ l S O T - d i k é v r e . : — 

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

az Orsz. Magy. Gasid. Egylet titkárjai. 

J h Y C l * í 5 á í J h D V J l o " praktikus uj beosztással, gazdag tartalommal s terjedelmes 
J\ „ A J A U n A r i r\T% könyvviteli részsizel és jegyzéknaplóral jelenik meg. 
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Megrendelhető a „Köztelek" kiadóhivatalánál, Budapest, IX., flllői-ut 25. (Köztelek). 

„PÁTRIA" irodalmi és nyoi Budapest, OUői-ut 25. (Köztelek), 


