
VI. évfolyam. Budapest, 1896. évi október hó 28 án. 87. (528.) szám. 

KÖZTELE 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁG I LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS 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: B u d a p e s t (Közte lek) . 
Ü l l ő i - ú t 35. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYE I . 

Figyelmeztetés. 

Azon tagjaink névsorát teszszük aláb-
biakban közzé, a kiknek tagsági kötelezett-
sége az 1896. év végével lejár. Az alapszabá-
lyok 7. §. I) pontja értelmében „a kötele-
zett 6 év lejárta után az évdijas rendes tag 
mindaddig tagnak tekintetik és tagdíjfizetési 
kötelezettsége további hat évre megujul, 
mig az egyesület igazgatóságánál az egye-
sületből való kilépését a kötelezett hatodik 
év második felében Írásban be nem jelenti." 
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Közzéteszi a Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület Igazgatója. 

Uj sertéshizlaló telep. 

Csigalassúsággal ugyan, de mégis 

csak a megoldás felé kezd közeledni 

Kőbánya ügye s nem kell nagy jóstehet-

ség annak kimondásához, hogy azon 

előmunkálatok, melyeket a főváros ez-

irányban végeztet, a kőbányai hizlaló-

telep megsemmisülését jelenti a nem is 

oly távoli jövőben. A ki figyelemmel 

kiséri a kőbányai piacz ügyét, a ki 

visszaemlékezik a földmivelésügyi minisz-

ter azon leiratára, a melyben a konzum-

vásár létesítését sürgetve, Kőbánya leendő 

kitelepítését szükségesnek mondja, a k1 

végre tudja, hogy a főváros Kőbányával 

szemben mily tartózkodó álláspontot 

foglal el s a nagy költségeket igénylő 

átalakítások megtételére mennyire nem 

hajlandó, az világosan kell hogy lássa, 

miként az intéző körök végre elhatároz-

ták e czéljának meg nem felelő telep 

kihelyezését, mert meggyőződést szerez-

tek arról a mit m i már régóta s oly 

sokszor hangoztattunk: hogy a telep 

helye meg nem felelő, továbbra ott meg 

nem hagyható s még óriási áldozatok 

árán sem alakitható át oly teleppé, a 

mely a modern igényeket kielégíthetné s 

teljes garancziát nyújthatna ugy egész-

ségügyi, mint veterinárius szempontokból. 

Feleslegesnek véljük részletezni s 

ismételni azon okokat, a melyek Kőbánya 

jövőbeni fentartását nem teszik kívána-

tossá, mert hiszen ez okokat ismeri már 

gazdaközönségünk a legapróbb részlete-

kig. Nem is ezekről, hanem a létesítendő 

uj hizlalótelepröl óhajtunk szólani, a 

mely immár kezd testet ölteni s egy lé-

péssel közelebb jutott a megvalósításhoz. 

Bizonyára örömmel vesznek tudo-

mást a dolog iránt érdeklődők azon ja-

vaslatról, a melyet a fővárosi tanács 

megbízásából a középitési hivatal igazga-

tója e napokban terjesztett be az uj 

hizlaló-telep létesítésére kiküldött bizott-

ság elé. E javaslat genezise az, hogy a 

fővárosi tanács meggyőződést szerezvén 

egy uj hizlaló-telep létesítésének elodáz-

hatlan szükségességéről, ez év tavaszán 

egy bizottságot küldött ki a kérdés tanul-

mányozására; a bizottság kiküldetésében 

eljárva, két területet szemelt ki s nyilvá-

nított alkalmasnak e czélra; ezek egyike 
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a Csepelsziget, a másik a rákoskeresztúri 
dűlőben fekvő terület. A középitési hivatal 

alapos tanulmányozás tárgyává tette e 

két területet s az eredményről vélemé-

nyes jelentést tett a bizottságnak. 

Közöljük e jelentést lehető részlete-

sen, hogy egybevetve mindkettő előnyeit 

s hátrányait véleményt nyilváníthassunk 

róla. 

íme a részletes jelentés: 

A Csspelszigeten levő terület a sziget 
északi csúcsán Csepel község közvetlen 
határában van; attól délkeretre és a sorok-
sári Dunaágig terjed, s jelenleg legelő. A 
terület összefüggő egészet képez, terjedelme 
434.360 négyszög öl s a belváros középpont-
jától nyolez kilóméter távolságra van. Magas-
sági mérete a legmagasabb helyen + 13 
méter, a legalacsonyabb részeken pedig 
-j- 6 m. a Duna sempontja - fölött. Talaja 
homokos. Az egész telep, a soroksári zárgá 
ton át és a szigeten az elzárt Dunaággal 
párhuzamosan vezető útvonal, valamint a 
terület északi határa mentén nyitandó ut 
kiépítésével, könnyen hozzáférhető lesz és 
esetleg a közúti helyi érdekű vasúttal való 
összeköttetése is aránylag könnyen eszközöl-
hető. Az egyes szálláscsoportok között a fő-
és mellékutak kiépítésével a közlekedés 
minden irányban biztosítva lesz. Ezen utak 
részint makadamszerüen, részint kavicscsal 
volnának burkolandók. A telep szenny- és 
csapadékvizeit egy közös főgyűjtő csatorna 
vezetné le a szabad Dunába, mely körülbelül 
1500 f. méter hosszura van tervezve. A 
szennyvizeket esetleg gazdasági czélokra is 
lehetne értékesíteni. Az uj telepen külön 
vizmütelep szolgáltatná a vizet. Világítás 
tekintetében legezélszerübb volna az elektro-
mos világítás házi kezelésben. 

Kiválóan fontos a vasúti összeköttetés 
kérdése, melynek főbb iránya akképpen van 
tervezve, hogy a zirnonyi vasutból egy ki-
térő ágazna el, s a fővonallal párhuzamosan 
haladnának tovább a sínpárok. Az elágazásra 
nézve, a következő helyeket hozza a középi-
tési igazgató javaslatba: 1. a soroksári zár-
gátat ennek fölhasználásával, 2. közvetlenül 
a zárgát alatt a soroksári dunaág átmetszé-
sével 45° alatt, a téglagyár érintése nélkül; 
3. ugyanaz a soroksári Dunaág élesebb met-
szésével és 4. a téglagyár alatti kiágazással, 
mely'mellett az összeköttetés a Csepelszi-
geten létesítendő álllomás tengelyébe esik. 
Mindezen alternatívák mellett a hizlaló te-
lepen létesítendő állomás a terület északi 
részen nyerné elhelyezését. Ötödik megoldási 
mód volna, hogy az állomást a soroksári 
Dunaággal párhuzamosan helyeznék el, a 
vonal irányának megfelelő változtatásával. 
A javaslat szerint a czélszerü alternatíva 
megválasztásánál irányadóul szolgáljon az, 
hogy bármely altervativa mellett a soroksári 
Dunaágat át kell hidalni, szem előtt kell 
tartani, hogy a soroksári Dunaág már a kö-
zel jövőben valószínűleg hajózható /lesz, s 
hogy mentül kevesebb kisajátítási költség 
merüljön föl. 

A keresztúri dűlőben levő terület a fő-
városé, Budapest keleti határában fekszik a 
m. á. vasutak losonczi vonala által határolva 
s az uj temetőhöz csati akozólag. Keletről a 
befásitott övig terjed. Területe 509920 D-öl, 
s a főváros központjából 10V2 kilométernyire 
fekszik. Magassága + 55 m. és + 31 m. 
közt változik a Duna sempontja felett. Ta-
laja ennek is homokos. A telep a maglódi-
uttól és a jászberényi-uttól hozzáférhető, 
s a köztemetői villamos vasút vágá-
nyainak meghosszabbítása által a közúti 
vasúttal is összekapcsolható, A területen 
megfelelő fő- és mellékutakat kell létesíteni. 
A szennyvizeket és csapadékokat a gyűjtő 
fogház előtti újhegyi-uton és a gyömrői-uton | 

át elvonuló gyűjtőcsatorna vezetné >h kő-
bányai uj csatornába. A Vfóellátást szintén 
önálló vizmü eszközölné, b á világítás szin-
tén elektromos völna. 

A vasúti összeköttetés akképp van ter-
vezve, hogy a m. államvasút rákosi rendező 

„pályaudvarából egy vágány elágazást létesí-
tenének. Az állomás a zsidó temető határá-
ban létesítendő. 

Mindkét területre nézve egy vázlatszerű 
elhelyezési tervet készített a középitési hi-
vatal igazgatója. 

A Csepd-szigden csupa önálló, egymás-
tól elkülönített szálláscsoportok volnának, 
melyek 4 kat. holdnál nem nagyobbak és 
egymástól 30 méter távolságban Vannak. 
Minden szálláson 2—2 leszuró-hely van' ter-
vezve elkülönített fürösztŐkkel, szerszám rak-
tárakkal s egyéb fölszerelvényekkel. Minden 
szállástelepnek külön vaBUsi rakodója van és 
sertésszállitó szekerekkel is közvetlen hozzá-
férhető. Minden telepbe egésíz vasúti kocsi 
is beállítható. Egy-egy telepen 3500 db sér-
tés helyezhető el s igy az egész telep 105,000 
darab sertést fogadhat be. Tervezve vannak 
központi kezelési épület, hivatalnoki lakó-
ház, tzolga- és munkáslakások, állatorvosi 
épület, raktár és géptelepek, megfigyelő ós 
veszteglő szállások 6000 sertés számára kü-
lön vasúti összeköttetéssel, a soroksári 
Dunaág mentén külön vasúti rakodó az eset-
leg majdan viziuton érkező szállítmányok 
lerakására. 

A keresztúri dűlőben tervezett elhelye-
zésnél hasonló irányelvek szolgáltak alapul. 
Befogadó képessége körülbelül olyan, mint 

- a csepel-szigetié. 
Összehasonlítva a két szóban forgó 

terület előnyeit s hátrányait, lehetetlen 
nem helyeselnünk az építési hivatal 
álláspontját, amely egész határozottság-
gal a Csepelszigetet jelöli ki megfelelőbb-
nek. Ha minden más egyébtől eltekinte-
nénk is, a költségkülönbözet e két terü-
let karbahozataláaál oly tetemes, hogy a 
rákoskeresztúri dűlőben levő területet 
szerintünk végleg számításon kivül kell 
hagyni. Mig ugyanis a költségelőirányzat-
ban a Csepelszigeten végrehajtandó föld-
munkálatok, útépítés, csatornázás, vízve-
zeték, világítás, vasutösszeköttetést léte-
sítő munkálatokért s az egész terület 
telekértékét beleértve 4.682,680 frt van 
megállapítva, addig a rákoskeresztúri dű-
lőben levő területen végrehajtandó ugyan-
ezen munkálatok s telekértekért 7.098,840 
frt van praelimínálva, vagyis 2.416,160 
frttal több, mint az elöbbérűnél. 

Abban az esetben, ha a rákoske-
resztúri terület oly előnyökkel birna, 
hogy ezek érdekében kívánatos volna 
oly nagy anyagi áldozat meghozatala, a 
mely csaknem a harmadfél millió forintot 
közelíti meg, az esetben az illetékes kö-
rök bizonyára nem riadnának vissza még' 
ily áldozatoktól sem, de mi azt hiszszük, 
erre még csak gondolni sem érdemes, 
ha az építési hivatal által benyújtott ter-
vezeteket összehasonlítjuk. Egy előnye 
van ugyanis a rákoskeresztúri dűlőben 
levő területnek, az hogy nagyobb; de ha 
tekintetbe veszszük, hogy a tervezet sze-
rint a Csepelszigeten 105 ezer darab ser-
tés helyezhető el, akkor ez az előny is 
semmivé törpül, mert ez a szám miqden 
körülmények között több mint elegendő 
az ez irányban támasztott igények kielé-
gítésére. De van azután egy igen nagy 

hátránya az előbbi területnek, az, hogy 

közelében temető van; már csak e szem-

pontból, sem alkalmas tehát e terület a 

szóban forgó czélra. 

Ha ellenben azon előnyöket Vizs-

gáljuk, ámelyet a Csepelsziget nyüjl, ü§V 

feltétlenül ezt a helyet kell elfogadnunk 

a felállítandó Uj sfertéshizlaló számára. 

Legnagyobb előnye, hogy teljésén izolálva 

van, előnyösen viztelenithetö, fcsatortóSár-

ható és a vasúti hálózattal nagyobb ne-

hézség nélkül összekapcsolható. Mind oly 

előnyök, amelyek egy hagy hizlaló telep-

tfél elsőrangú kívánalmakat képeznek. 

Á magunk részéről kívánatosnak kell 

jeleznünk, hogy a bízottság partolólag 

terjeszsze fel a javaslatot a tanácshoz, 

melytől viszont elvárjuk, hogy az ügy 

érdekében tőle telhetőleg előfogja moz-

dítani a terv realizálását. Természetes, 

hogy miután ezen uj hizlalótelep orszá-

gos érdekeket van hivatva előmozdítani, 

a kormány anyagi hozzájárulása és tá-

mogatása nélkülözhetetlen s tiém kétel-

kedünk benne, hogy azt meg is fogja 

adni. 

Tudjuk, hogy Kőbánya kilielyez-

tetése egy nagy érdekcsoportot érint kö-

zelről s egyáltalán nem csodáljuk, hogy 

azok mindent elkövetnek a status quo 

ante fentartása érdekében^ De viszont az 

sem szenved kétséget, hogy az országos 

érdek előbbre való az Övékéinél s azt 

alá kell rendelniök emennek. 

Minden túléli magát e világon s a 

mi évekkel vagy évtizedekkel előbb tel-

jesen megfelelt hivatásának, az idővel 

elévül s czélját többé betölteni nem 

képes. így van ez Kőbányával is. Hogy 

egy hasonlattal éljünk: olyan a kőbányai 

telep ma, mint egy régi, roskadozó épü-

let, a melyet toldozgatnak, toldozgatnak, 

emitt megtámogatnak, amott uj falat ál-

lítanak belé, de mindezzel nem tehetik 

az ócska épületet modernné s előbb-

utóbb kénytelenek átadni sorsának. Sza-

kasztott ilyen a kőbányai telep; a múlt-

ban talán megfelelt hivatásának, de ma 

már túlélte magát; ásathatnak ott is 

csatornákat, tataroztatják az egyes szál-

lástelepeket, toldozhatják, foldozhatják 

minden oldalon, de azért modern teleppé 

semmiféle költséggel át nem fogják azt 

alakítani. Hát csak foldozgassák addig, 

a míg az uj telep elkészül, mert addig 

szükség van reája, azután pedig enged-

jék át sorsának : az enyészetnek, Egyebet 

ugy sem érdemel. Jeszenszky Pál. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Mi a teendő a juhászat terén, 

i i . 

Az összes gazdasági termékek között 
a gyapjúnak van a legnagyobb eladhatási 
területe; korlátlan eltarthatósága, kapcso-
latban a kedvező viszonynyal, mely terje-
jedelme, súlya és értéke között fenforog, 
mindenütt versenyképessé teszik, holott a 
juh egyéb terményeinek, a tejnek és húsnak 
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eladhatási területe — ez anyagok nehézsé-
gekbe ütköző eltarthatása és szállításánál 
fogva — szűkebb korlátok közé van szo-
rulva. S még e terményekkel is mindinkább 
érezhetővé válik a tengerentúli országoknak 
konkurreneziája, tökéletesbitett forgalmi 
eszközeik folytán. 

A szóbahozott kérdés megoldásánál sú-
lyosan esik még a serpenyőbe a gazdasági 
üzemnek milyensége, mert ahhoz képest, 
hogy intenzivitás avagy extenzivitás indo-
kolt a gazdálkodásban, kell hogy berendez-
tessék és vitessék az állattenyésztés is. Hát 
belterjes gazdálkodás ott javalt, ahol a te-
lek és termőtalaj drága, a pénz olcsó, s ahol 
munkáskéz minden időben rendelkezésre áll. 
Az intenzív gazdálkodásban minden alkal-
mas talaj azonnal élelmiszerül felhasznál-
ható termény, vagy gyári feldolgozásra jó 
produktum előállítására vétetik igénybe s 
állattenyésztés ritka esetben, állattartás azon-
ban (pl. hizlalás, tejgazdaság) annál gyak-
rabban űzetik. 

Az extenzív üzemű gazdálkodás ellen-
kezőleg ott indokolt, a hol a telek és talaj 
olcsó, a pénz drága s a munkáskéz szűken 
kerül, tehát gyér népességű, terjedelmes 
területeken, távol fekvő, könnyű talajú vidéke-
ken, milyenek északkeleti Németországban 
is számosan vannak. Ily viszonyok között 
van igazán helyén az állattenyésztés, mely 
az azonnal el nem adható növényi termények-
nek az állatok utján való értékesítését s 
egyszersmind a munka megtakarítását teszi 
lehetővé. 

Ily helyeken a talajnak csak egy, rend-
szerint kisebb része munkáltatik meg, nagyob-
bik része legelőképpen tartós és könnyen 
szállítható produktumok t. i. gyapjú és sovány 
állat előállítására használtatik fel s így 
értékesíttetik. 

Végül legyen szabad a figyelmet arra 
felhivni, hogy valamint a szervetlen gép a 
legnagyobb munkaerőt abban a munkában 
fejti ki, a melynek véghez vitelére tulajdon-
képen szerkesztetett, azonképen minden állat 
teljes és magasfoku téteményképességet, csak 
azon egyetlen irányban fejhet ki, a melyre 
tenyésztetett s tápíáltatott, következésképpen 
pl. a silányabb legelőn és mostohábban ki-
mért takarmányon felnevelt gyapjas juh ki-
váló husprodukálóvá soha sem lehet. 

Ezen előrebocsátott alaptételek és té-
nyek elfogulatlan méltatása mellett már most 
nem lesz nehéz minden adott esetben aziránt 
tisztába jönni, hogy hol és mily terjedelem-
ben indokolt manapság ,is ajuhtartás és ille-
tőleg juhtenyésztés. Általában a követke-
zők vehetők iránytadóknak: 

1. Minél kedvezőtlenebbek a forgalmi 
körülmények s minél gyérebb és szegényebb 
a népesség, annál kevésbbé nélkülözhető a 
juh a gazdálkodásban. 

2. Minél szegényebb, szárazabb, köny-
nyebb a talaj, annál nélkülözhetetlenebb 
annak kihasználására a juh s annál kevésbbé 
pótolható az szarvasmarha által. Még a nedv-
dúsabb, de hideg és szegény talajon is 
csak részben helyettesitheti a marha a ju-
íiot, ily esetben a husjuhot. 

3. Minden, bizonyos mértékig extentiv 
gazdálkodásban a juhtenyésztés egyike a 
legfontosabb ágazatoknak, sőt azt mond-
hatni, hogy többé-kevésbbé egyenesen nél-
külözhetetlen ágazat az, s még intenzivebb 
gazdálkodásban is pl. a juhhizlalás sokszor 
indokoltnak tűnik fel, ha tekintetbe veszszük, 
hogy ily körülmények között nagyobb meny-
nyiségü, különösen pedig a juh által jól ér-
tékesíthető száraz hulladékok kihasználásá-
ról van szó. 

4. Hogy itt vagy amott mily terjede-
lemben űzendő a juhtartás, az csak az egyes 
adott Viszony és körülmény alapján Ítélhető 
meg, de irányadó az a megdönthetlen tény, 
hogy minél kedvezőbb arány áll fenn az 

egyes iizemerők között s ezek egymást mi-
nél jobban kiegészítik és támogatják, annál 
biztosabb és állandóbb jövedelemre lehet 
számítani. Minden gazdasági organizáczióban 
szabály kellene, hogy legyen a lehető több 
irányú produkczió, szabály kellene legyen, 
hogy mindent egy kártyára ne tegyünk fel. 

Arra a kérdésre, hogy milyen tenyqgz-
irányt kövessünk, szintén általánosságban a 
következők mondhatók: 

1. Minél kedvezőtlenebbek a forgalmi 
viszonyok g minél távolabb fekszenek a 
piaczok, annál indokoltabb gyapjúra dol-
gozni; ellenben a hústermelés ott méltatandó 
figyelemre, a hol a közelben (mint pl. Fran-
czia- és Angolországban, de nem Németor-
szágban s Magyarországban sem) juhhust 
kedvelő s azt meg is fizető népesség van, 
vagy a hol az ilyen fogyasztási központok 
könnyen és gyorsan elérhetők és biztos, nem 
erősen hullámzó árakat helyeznek kilátásba. 

2. A hol száraz, rövid szálú, távol fekvő 
legelők, kevés értékű, kemény, terimés ta-
karmányok használandók ki s ott, a hol 
időnkint takarmányszükség is mutatkozni 
szokott, a finom gyapjas merinó javait, név-
szerint pedig az elégülékeny, kevés igényű 
electoral, minél erőteljesebben közelebb fek-
vők a mondott legelők s minél egyenleteseb-
ben lehet az állatokat takarmányozni, annál-
inkább előtérbe léphet a gyapjú mennyisé-
gére való törekvés mellett a husprodukczióra 
való törekvés, vagyis annálinkább indokolttá 
válik a nagy gyapjuhozamu negretti juhnak 
s a nagytestű fésűs gyapjas juhnak a tar-
tása; míg végre nehéz, nedvesebb talajokon 
és illetőleg gazdagabb takarmányon a hus-
juh javalt, mely itt már a marhában is kon-
kurrenset lelhet. 

Bővebb taglalásba bocsátkozni a felett, 
hogy ezen irányok közül hol, melyik s mily 
terjedelemben követtessék és hogy melyik 
juhfajta választassák, azt hiszem, ezéltalan 
dolog volna, a mennyiben az elhatározás az 
egyes adott esetben sokféle körülménytől, 
igy pl. a klimatikus viszonytól, kereskedelmi 
körülménytől stb., sőt személyes magánkö-
rülményektől is függ; bármily irányban, 
terjedelemben és bárhol űzetik is azonban a 
juhtartás vagy tenyésztés, mint minden 
üzletág, jövedelmezőnek, sikéresnek az is 
csak akkor bizonyul, ha az ember kedvvel, 
ügyszeretettel s teljes tudással űzi; mind-
addig pedig, mig az, a mit jelenleg igen 
sokszor és sok helyen, csak szükséges rossz-
nak tartatik s a miatt amúgy mellékesen, 
ügyszeretet, figyelem és érdeklődés nélkül 
folytattatik, kielégítő jövedelmet nem hajt-
hat, megelégedést nem kelthet. 

Fordítsunk hát mindenütt ott, a hol a 
gazdasági viszonyok megengedik, megint 
több gondot és fáradságot a nemes gyapjú 
termelésére, mely évszázadokon keresztül 
annyi pénzt hozott s oly szép hírnevet szer-
zett nekünk. Ezzel saját hazai szükségle-
tünkre dolgozunk s az idegen versenynyel 
szemben bizonyosan megálljuk helyünket, 
ha odaadással és tudással dolgozunk azon, 
hogy ezen produktumunk a kor kívánalmai-
nak megfeleljen. 

Az egykor kivívott ,„arany gyapjút" 
megtartani, bizonyára érdemes, hozzánk 
méltó feladat, s különösen északkeleti Német-
ország mezőgazdaságára az kétségtelenül 
megint háládatos lesz és sokáig az is marad. 

Behmer e czikkéhez ugyancsak a J. 
L. Z. 57. számában egy K. M. jegyű iró a 
a következőket fűzi: 

Kívánatos eredménynyel és hosszabb 
időn át csak a juhtartó gazda képes olaj-
növényeket termelni, mert ezek hulladékait 
legjobban a juh értékesiti s a juhtrágya leg-
jobb ily körülmények között az előkészítő 
trágyázásra, mivel az olajnövények az ily 

hulladékok után nyert trágya iránt leghála-
datosabbak. De másfelől erre irányított 
gazdag almozás esetén minden egyes juh 
évenkint nettó egy szekér jó istálló-trágyát 
ad azon trágyán kívül, mely legelőn ielhullo-
gattatik általa. Harmadik sorban az évenkint 
25 cm. vastag földréteggel való alapalmozás 
a juhistállóban kitűnő komposztot szolgáltat, 
melyet az alom kihordása után a letarolt 
kaszáló javítására igen jól fellehet használni. 

Mindezeket dr. Rodiczky • előlérintett 
közleményeinek tartalmával összevetvén két-
ségtelennek látszik, hogy a juhtenyésztés 
jövője felett hazánkban és másutt is végleg 
kétségbeesni nem indokolt, sőt hogy némely 
körülmények és viszonyok kellő méltatásá-
val és kihasználásával oly üzemágnak mu-
tatkozik a juhtenyésztés, amelytől elállani 
nagy hiba volna, de sőt kiviláglik, hogy 
bizonyos körülmények között attól elállani 
— ha csak jól felfogott érdekeink ellen nem 
akarunk cselekedni — nem is lehet. 

A mondattokból aztán mint vörös fonál 
rí ki a nemes és kevésbé nemes gyapjúra 
való dolgozásnak kecsegtető volta ugy, hogy 
aki elfogulatlanul pillant bele az egész tag-
lalásba, s épp ugy veti azt össze a gyakor-
latban látható kérlelhetlen valósággal, lehe-
tetlen^ mondottakat alá nem írnia. 

Én aláírom. 
Monostori Károly. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 

A burgonyakiemelö-géppróba 
gépei. 

Mikor az 0. M. Gr. E. a f. é. tavaszán 
a burgonyavető, illetve ültető géppróbát s 
ennek folytatásaképp mult hó 25. és 26-án 
aburgonyakiemelő-géppróbát rendezte, módot 
akart nyújtani a gazdaközünségnek, hogy a 
burgonyatermelés két fő momentumát, a ve-
tést és kiszedést az e czélra készült modern 
gépekkel végezve a gazdaközönséggel meg-
ismertesse, s azok közül a legjobbakat 
ilyenformán tágabb körben ismertté tegye. 
Czélját azonban nem érhette el teljesen, 
mert a próbákon bemutatott gépek egyike 
sem végezte feladatát oly tökéletesen, hogy 
ezen az alapon egyiket vagy másikat telje-
sen megfelelő és minden körülmények közt 
jól alkalmazható gép gyanánt ajánlani le-
hetne. 

Jelen sorok czélja a próbán résztvett 
burgonyakiemelő-gépek szerkezetét ismer-
tetni s egyúttal a „Köztelei" m. hó 30-iki 
(79) számában megjelent s e tárgyra vo-
natkozó bírálóbizottsági jegyzőkönyvet bő-
vebben megvilágítani. A versenyen, illetve 
próbán résztvett burgonyakiemelő-gépek két 
csoportra oszthatók szerkezetük szerint és 
pedig burgonyakiszedő (arató) gépekre és 
burgonyakiszántó ekékre. 

A burgonya-íbiszecfó'-gépek általában 
azon elv szerint szerkesztvék, hogy a bur-
gonya-fészket a gép szántóvasa vagy kapája 
felemeli, meglazítja, a földtől elválasztja s 
ezen földdel együtt felemelt fészekből a 
szántóvas mögött forgó kiszedő-karok a bur-
gonyát kikaparják s egyúttal oldalt kidob-
ják. Hogy a burgonyagumók a földtől job-
ban elválasztassanak és nagyon messze el 
ne dobassanak, a forgó karok elé a legtöbb 
ily burgonyakiszedő-gépen ellenző háló vagy 
gereblye van alkalmazva, mely a gumókat 
visszatartja, mig a föld annak nyílásain át-
esik. A kiszedőkarok forgását a gép főten-
gelyére és a forgókarok közös tengelyére 
ékelt tárcsás és kúpos' fogaskerekek esz-
közlik. 
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Ezen általános szerkezeti elv ismerte-
tése alapján áttérhetünk az egyes gépek 
szerkezetének részletes ismertetésére. 

A Scholtz C. A. féle burgonyakiemelő 
gép, mint ez az 221. és 222. ábrából látható, 
áll a főtengelyre szerelt hajtóműből, mely 
burkolattal van körülvéve, továbbá a ki-
emelő szántó vasból és a forgó kiszedő ka-

sabban megtartsák és erősebb támaszt kap-
janak, minden karnak megfelelően a tárcsán 
mélyedés, illetve vályú (horony) van hagyva, 
melybe a kar vége beleillik. 

Ugyancsak a gép keretére van erő-
sítve két csavar segélyével a gömbölyű vas-
ból készült h tartókar, mely az a szántó-
vasat tartja. E kar tulajdonképpen kétkarú 

221. ábra. Scholtz-féle burgonyakiemelö-gép (hálsónézet.) 

rókból. A 221. ábrát tekintve látjuk, hogy 
a főtengely/e a gép vaskeretén kivül egy-egy 
bordázott illetve fogas talpú — az ábrán 
„Arbeits-Ráder"-el jelölve — u. n. munka-
kerék van lazán felhúzva. Mindegyik munka-
kerék agyán egy-egy kiemelkedő kapocsvas 
ül, mely a tengelyre mereven erősitettkilincsbe 
kapaszkodik s igy a kerék forgása által 
forgásba hozatik a tengely is. E kilincs, 
illetve kapaszkodó kiakasztható, hogy a gép 
esetleg üresen is járhasson, illetve járás 
közben a kiszedő karok ne forogjanak. E 
munkakerekeken kivül felhúzható még a 
tengely két végére egy-egy sima talpú u. n. 
járó, illetve szállitókerék is, — az ábrán 
„Transport-Rader"-el jelezve — mely na-
gyobb átmérőjű lévén a munkakeréknél, a 
gép szállításakor ezen kerekeken gördül. 
Munkánál, illetve munka előtt a szállító-
kerekek levétetnek. E szállitókerekek azon-
ban nem okvetlen szükségesek, mert éppen 
ott, hol e gépeket leginkább használják — 
Felsőmagyarországon — általában az a szo-
kás, hogy a gépet a munka színhelyére 
szekéren viszik ki, miután a fogatos erőnek 
úgyis ki kell menni s igy a gép ára a két 
szállító kerék híján 10 forinttal olcsóbb. 

A főtengelyen látjuk — a gép közepé-
től jobbra — a főtengelyre mereven ráékelt 
oldalt fogazott nagy fogaskereket, melynek 
fogkoszorujához a d tengely végére ékelt 
kúpos fogaskerék kapcsolódik s ily módon 
a főtengely forgását átadja a kiszedő ten-
gelynek. A d tengelyre, mely a gép vas-
keretébe két helyen van beágyazva, van 
ráhúzva a kiszedő karokat tartó c öntöttvas-
tárcsa, míg a tengely végén a lazán felhú-
zott kétfoganlyus g kiemelő ül. A c tárcsát 
a d tengelyen ék tartja helyzetében, mely-
nek meglazítása után a tárcsa a tengelyen 
előrébb vagy hátrább tolható s újból rögzít-
hető. Ezen c tárcsán vannak, mint a 221. 
ábrán látható, a kiszedő e karok sugár-
szerűen elhelyezve csavarok segélyével meg-
erősítve. Hogy e károk helyzetüket bizto-

emeltyü, mely h pontja körül elfordulhat, 
mely elfordulásával áz a szántó vas mélyebb 
vagy csekélyebb járása szabályoztatok. 

A mélyebb vagy csekélyebb szántás 
olyképp éretik el, hogy a h tartókar végét a 
b csavar segélyével a tartókaron átnyúló 
csavarorsón feljebb vagy lejebb állítják. Ha 
a kar végét 6-nél magasabbra veszik, akkor 
az ít szántóvas mélyebbre sülyed s viszont. 

állítás nem szabható meg igy a papiroson, 
mert azt az adott viszonyok állapítják meg. 
Minél gazosabb a burgonya vagy minél erő-
sebbek annak földfeletti szárrészei, annál 
távolabb állitandók a kiszedő karok a szántó-
vastól s viszont. A gép keretének elején 
van végre az állitható vonókészülék, mely 
nek segélyével némi gyakorlat után elérhető 
az, hogy a gép mindig a helyes irányban, 
soron működjön, illetve haladjon. 

A 221. ábrán a g karok ugy állanak, 
mint azok a munka közben lenni szoktak, 
mert a karok ily állásánál a szántóvasat 
könnyebben lehet belenyomni a talajba; 
mikor azonban a gépet kiemelni akarják — 
pl. a barázda, illetve a sor végén — akkor 
a fogantyúk ellenkező irányban azaz felfelé 
fordítandók, mert igy könnyebben esik az 
emelés. 

A gép vontatására (lévén annak vonó-
erőszükséglete a verseny alkalmával 269 kg.) 
elegendő négy ökör, vagy a mi még jobb, 
négy ló. Minél gyorsabban halad , a gép, 
annál jobb munkát végez. Maga a gép mun-
kája oly módon történik, hogy a géppel rá-
menve a burgonyatáblára, ugy kell azt be-
irányítani, hogy a szántás pontosan a bur-
gonyasor fölé essék. Ezután leeresztve a szántó 
vasat, a gép előrehaladtával az a burgonya-
fészkek alá nyul, azokat földdel együtt 
felemeli; a burgonya és föld a szántóvason 
hátracsuszik. A szántóvas mögött forgó ki-
szedő karok e keveréket szétszórják oly 
formán, hogy a földet szétkavarják, oldalt 
kidobják s e kidobásnál a burgonyagumók 
megszabadulnak a földtől és az oldalt eldo-
bott föld tetejére hullanak, honnan könnyen 
összeszedhetők. 

A gép járását, illetve a kiszedés irá-
nyát változtatni lehet a szerint, a mint a 
burgonyatábla szélesebb vagy keskenyebb. 
Ha a tábla keskeny, akkor legczélszerübb 
a géppel a középső barázdán megindulni, 
mikor a gép — mely rendesen jobb oldalra 
működik — következő vagyis legközelebbi 
jobboldali barázdát behányja ugyan földdel 
s burgonyával, de ez nem baj, mert a bur-
gonyát felszedve a behányt barázdát megle-
het azért látni s már most a gép erről a 
földet a már kiszedett barázdára fogja szórni 

222. ábra. Scholtz-féle burgonyafciszedö-gép (oldalné: et.) 

Természetes dolog, hogy ez az állítás csak 
korlátolt határok közt lehetséges. 

Ha azonban a szántóvas állását vál-
toztatják, ugyanakkor a kiszedő karok állá-
sát is megfelelően kell megváltoztatni, a 
közös tartó tárcsának előre vagy hátra tolásá-
val, míg pedig oly módon, hogy az e kiszedő 
karok közül azok, melyek éppen akkor alul 
vannak, végeikkel a szántóvastól mintegy 
2'5 cm. távolra álljanak. Egyébiránt ez az i 

s ezentúl minden menetnél a föld már ki-
szedett területre hull. Ilyenformán tehát a 
közepétől a szélek felé kell dolgozni. A szé-
lesebb burgonyatáblákon, külünösen, ha a 
szomszédos földdarabok is hozzátartoznak, a 
munkát a szélső barázdán kezdik az egyik 
szélen s azután átmennek a géppel a má-
sik szélső barázdára, melyről ismét vissza-
mennek a szélső barázdára s ilyen formán 
a szélétől a közép felé folytatódik a munka. 
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Ezen eljárásnak az az előnye, hogy a 
gép folyton dolgozhat, mert a helyes kéziy 

munka beosztás mellett mindig győzni fogja 
16—20 gyerek a gép után illetve előtte a 
burgonya kiszedését. 

A gép munkabírása naponként 2—3 kat. 
hold közt változik. Ára Matheóczon, szállító 
kerekek nélkül 110 frt, szállító kerekekkel 
120 frt. 

A Clayton és Schuttleworth-féle javított 
„Hanson" rendszerű burgonyakiemelő-gép 
szerkezete általában megegyezik a Scholtz-
féle burgonyakiemelő-gép szerkezetével. Mint 
a 223. és 224. ábrák mutatják, e gép-
nél is a vaskeretbe ágyalt főtengelyen van 
a két bordázott talpú fogaskerék, melyeknek 
ágyán rugóval leszorított záró kilincs szolgál 
a tengely forgásba hozásához. A hajtómű 
szintéri megegyez az előbbi gép hajtóművé-
vel, a mennyiben ez is a főtengelyen levő 
oldalt fogazott nagy fogaskerékből s a vele 
kapcsolatban levő s a kiszedő forgókarok 
tengelyére ékelt kúpos fogaskerékből áll. 

Helyesebb elrendezést mutat azonban a 
forgó karok vagy kiszedővellák szerkezete, 
azoknak felerősítési módja s végre a szántó-
vas felerősítése s annak állíthatósága. A forgó 
karok ugyanis nem öntöttvas tárcsára vannak 
ráerősítve, hanem azok oly módon vannak 
egy közös agyba (köldökbe) beillesztve, mint 
a keréknél a küllők. Az agy maga átmenő 
csavarokkal van összetartva. Ilyenformán 
a forgó karok illetve kiszedővillák biztos és 
erős támasztó pontot nyernek az agyban s 
miután, azok kovácsolt vasból készültek, 
mindenesetre szilárdabbak, tartósabbak ós a 

lesz előkészítve, hogy a kerék bordái fölé 
csavarral összehúzható talp-abroncsot tesz-
nek, melyet munka előtt — a csavart meg-
lazítva —- a kerekekről könnyen le lehet 
venni. A gép árjegyzéki ára Budapesten 
155 forint, munkabírás a 2—3 kat. hold na-
ponkint. 

A Carow-félo burgonyakiemelő-gép szin-
tén ugyanazon elven készült mint az előbbi 
kettő, de ennél a szántóvaskiemelő-készülé-
ken kivül még egy emelőszerkezetet látha-
tunk — 225. ábra — mely arra szolgál, hogy 
a gép munkaközben is gyorsabban s köny-
nyebben kiemelhető legyen, különösen a 
a barázdák végén és a fordulásoknál. A gép 
vaskeretére van ágyazva a fogaskerékkel 
ellátott főtengely, melynek két végén a záró-
kilincsekkel ellátott bordázott talpú járókere-
kek láthatók. A kiszedő karok közös ágyba 
vannak beerősítve oly módon körülbelül, 
mint a Clayton & Schuttlewort-féle gépnél 

223. ábra. Clayton és Schuttleworth. „Hanson" nevű 
burgonyakiemelő-gépje (szállításra felszerelve). 

visszamarad. E rosta is különböző elhajlá-
sok szerint állitható korlátolt határok közt. 

A gép vonóerőszükséglete (verseny al-
kalmával 325 kg.) négy ló vagy négy ökör; 
munkabírása 2—3 kat. hold. Ara a külön-
böző szerelvények szerint: I-ső számú 12 
karu, lóvontatásra berendezve, rosta nélkül 
135 frt, I-ső számú 10 karu, ökörvontatásra 
berendezve, rosta nélkül 140 frt, Il-ik számú 
16 karu, lóvontatásra berendezve, rosta nél-
kül 140 frt, Il-ik számú 14 karu, ökörvon-
tatásra berendezve, rosta nélkül 145 frt, 
rosta külön 10 frt. Kapható Fehér Miklós 
gépgyárában Budapesten. 

E három gép képviselte a versenyen 
a tulajdonképeni .burgonyakiszedő illetve 
kiemelő-gépeket. Ezenkívül a Bácher Rudolf-
féle ekegyár két burgonyakiszántó-ekét mu-. 
tátott be, melyek szerkezeti leírása a kö-
vetkező. 

A 226. ábrán látható egyszerű bur-
gonyakiszántó-eke szerkezete áll a geren-
delyből s az arra erősített vellásvégü szántó-
vasból. A versenyen a gerendely alá egy-
szerű taligaszerkezet is volt szerelve, mely 
azonban csekély állíthatósága miatt nem 
bizonyult czélszerünek. Az eke munkája 
abban áll, hogy a szántóvas a burgonya-
soron végig menve a fészkek alá nyul, azo-
kat földestől felemeli s mikor a kormány-
lemezt helyettesítő vellás részre jut, a föld 
a vellák ágai közt kihull, mig a nagyobb 
burgonyagumók a barázda két szélére hull-
nak le. Az eke vonóerőszükséglete két ló, 
vagy két ökör; munkabírása s/é—1 kat. hold, 
ára 28 frt taligává! együtt. Mivel ez ekét 

ii burgonyakiemelő 225. ábra. Carow-féle burgonyakiemelő-gép (szállításra felszerelve). 

külhatások iránt ellentállóbbak lesznek, mint 
a Scholtz-féle gép forgó karjai. 

A szántóvas állíthatóságát rendkívül 
megkönnyíti az egyszerű emeltyüs állító 
szerkezet, melynek emeltyürudja a gép 
keretére erősített fogas szegment segélyével 
bármely pontban rögzíthető s igy a szántó-
vas állása egy kézfogással még munka köz-
ben is változtatható. A szántóvasat tartó ková-
csolt vassin is mindenesetre biztosabb és 
erősebb támasztékot ád a szántóvasnak, mint 
a Scholtz-féle gép gömbölyű szántóvas-
tartója. 

E gépen még a forgó karok mellett 
láthatjuk a szétválasztó rácsot, melynek 
nyilasain át a felemelt föld átesik, mig a 
burgonya a rács pálczáiba ütődve, közelebb 
hull le. 

A rács elhajlása a függélyes állástól 
bizonyos határok közt változtatható. 

A gép keretének előrészén levő befogó 
készülék ugy a mély járat valamint az ol-
dalhuzás szerint beállítható. 

Vonóerőszükséglet (a versenyen 295 
kg.) négy ökör vagy négy ló. Itt is ugyanaz 
áll a munkára nézve, mint a Scholtz-féle 
gépnél, t. i. minél gyorsabban haladt a gép, 
annál jobb munkát végez. E gépnek szállító 
kerekei nincsenek, hanem —mint az a 223'. 
ábrán látható — a szállításra oly módon 

láttuk, mindenesetre jobban, minta Scholtz-
féle gépnél. E forgó karok felett látjuk a má-
sodik kiemelő-készülék kettős sin vasból készült 
kengyelét átnyúlni, melynek folytatását képezi 
a földre leérő mankóskerék. E kerék ren-
deltetése a tulajdonképpeni működő szerke-
zetet — szántóvasat és kiszedővellákat — 
felemelni, mikor nem akarjuk a gépet dol-
goztatni, vagy pedig a szerkezetet munkába 
beállítani. Ezt olyformán érik el, hogy a 
mankókereket a kengyelre erősitett féliven 
átnyúló emelőkar segélyével mélyebbre vagy 
magasabbra állítják s annak helyzetét az 
emelőkaron és féliven átdugott zárószeggel 
rögzítik. 

A mankókerékhez azonkívül egy kor-
mányzó rud is való — mely a 225. ábrán 
nincs feltüntetve — s mely arra való, hogy 
munkaközben a gép járásakor a munkás 
ezzel a kerekeket mindig helyes állásban 
tarthassa s azt félrecsúszni vagy fordulni 
ne engedje. Van azonkívül a gép keretén 
a járókerekek mellett egy-egy támasztórúd 
is felerősítve, melyeket akkor használnak, 
mikor a kerekekre a szállító-abroncsokat 
teszik fel vagy veszik le. E rudakkal tá-
masztják alá a kerekeket ilyenkor. Végül a 
forgó karok mellett oldalt látható a választó 
illetve burgonyafelfogó rosta, melynek nyí-
lásain át a föld áthull, de a burgonya 

pontosan s a szükséglet szerint beállítani 
bajos és mert járása sem teljesen nyugodt 
s biztos, azonkívül könnyen eltömődik az 
eketest és gerendely, közti tér s igy az eke 
vagy felemelkedik, vagy egyáltalán nem 
dolgozhat, nem lehet tökéletes észköznek 

A 227. ábrán látható burgonyakiszántó 
eke már inkább megfelel czéljának s vele 
kellő használati mód mellett bizonyára jobb 
eredmények érhetők el, mint az előbbivel. 
Az eke vasból és aczélból készülve oly mó-
don van szerkesztve, mint az általánosan 
ismert Sack-ekék, de az eketest helyett a 
vellásvégü burgonyakiszántó-eke van a ge-
rendelyen s a csoroszlyát pedig .egy jobb-
oldalra fordító hántóvas pótolja, mely előtt 
még a gerendelyen egy baloldal felé hajló 
sarlóalaku háritóvas van erősítve. E két 
szerelvény olyképpen működik, hogy az eke 
haladtával a háritóvas balfelé elhárítja a 
burgonya szárrészeit s esetleg a gazt mig a 
hántóvas meglazítja a földet s burgonyafész-
ket s ugyanekkor a gumók legnagyobb ré-
szét el is választja a szárrészektől, melyeket 
jobb oldalra kidönt, ugy hogy a tulajdon-
képpeni kiszántó eketestnek már csak a bur-
gonyát kell kiemelni s azt a földtől el-
választani. 

Az eke állását a sorban a 228, ábra 
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mutatja, melybíSl az előbb vázolt munka-
folyamat könnyebben megérthető. Hogy 
pedig maga az eketest ne billenhessen egy-
hamar féloldalt, az eketalprégen a talp-
hoz csapszeggel erősített kormánylemaz, in-
kább sarkantyú látható, malynek alsó vége 
belevág a barázda fenekén a földbe, s igy 
az eketest függélyes állását sagiti biztosí-
tani. Az ábrákon külön vázolt 6 águ szántó-
vasak kisebb gumóju burgonyánál nyernek 
alkalmazást. Hogy a burgonyagumók a ki-
emelés után újra össze ne keveredjenek a 
földdel, a mi homokos talajon hamar meg-
esik, lehet az eke csúszó talpára még két 
háritó vasat erősíteni, mint az a 229. ábrán 
látható. Az eke taligája a rendes önvezeték-
kel ellátott állitható taliga, melynek segé-
lyével az ekét tetszés szerint be lehet ál-
lítani. 

Ez az eke megfelelő vezetés mellett 
esetleg jó szolgálatokat tehet s a burgonya-
aratásnál előnyösen lesz alkalmazható. 
Munkabírása 0'75—1 kat. hold, vonóerő-

mmdható valami zseniális találminyaak, 
mert azzal a baállitás nam33ik ne'iéskes, 
de bizonyos mértékbe.í nem is tökéletes. A 
csavarokkal tartott szántóvas-kar azonkívül 
feleslegesen erős és éppen ezért meredek 
állású; ha hátrafelé ivben jobban behajolna, 
jóval gyengébb kar is megfelelne s ez a 
gépnek kedvezőbb alakot is adna. 

A kiszedő karok megerősítése a közös 
köldökön határozottan rosz, daczára, hogy 
a jelenvolt, felvidéki gazdák — kik e gépet 
már hosszú idő óta ismerik és használják — 
általában ugy nyilatkoztak, hogy a karok rit-
kán törnek. Ez azonban nem elég bizonyíték 
arra, hogy erősebb ellentállást le tudnak-e 
győzni, sőt ha az erősítő csavarok meg-
lazulnak — a mi a rázkódtatás alatt éppen 
nem lehetetlen — maga a köldök is, mivel 
vékony* és gyenge, eltörhet. 

A Olayton & Sehuttleworth-féle gépnél 
az anyag és kivitel, ellen kifogást emelni 
nem lehet. Ez a gyár gépeinél már általáno-
san elismert jó tulajdonság. De viszont itt a 

az aranyérem, ilyenformán első sorban is 
nem az érdem elismerését jelenti, hanem 
azt, hogy a gyárost a gépén észlelt hibák 
ós hiányok kijavítására, gépének tökéletesbi-
tésére buzdítsa. 

Az OMGE.-nek köszönettel tartozhat-
nak a gazdik, hogy e kérdés megvilágítá-
sához a verseny rendezésével hozzájárult s 
hogy e versenyen nem láthatott a közönség 
sok ujat és tökéleteset, az nem az OMGE.-n 
mult, hanem azon, hogy e téren még mindig 
csak a kezdet elején van a gazdasági gé-
pészet. Ifj. Sporzon Pál. 

EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS. 

Czukoripari kiállítás. 
A czukoripar a szesz- és malomipar 

mellett egyike Magyarország legfejlettebb 
iparának. A magyar czukorgyárosok egyesü-

i. ábra., Bacher Rudolf-féle egyszerű burgonyakiszántó-eke. 227. ábra. Bacher Rudolf-féle egyetemes burgonyakiszántó-eke oldalnézetben. 

szükséglete 2 ökör vagy 2 ló, ára 16'50 frt. 
Kapható a Bácher Rudolf-féle ekegyár rak-
tárában (Budapest, váczi-körut 78.) 

Ezekben ismertettük a burgony aki emelő-
gépbemutatáson résztvett gépek szerkezetét. 

Most még csak néhány szót a verseny, 
illetve bemutatás erkölcsi sikeréről s ered-
ményéről. 

Mindenekelőtt meg kell jegyezni, hogy 
az a terület, melyen a versenyző gépek dol-

goztak, éppenséggel nem volt e czélra al-
kalmas. Mint a jury jegyzőkönyvében ol-
vasható „a burgonyaszedő-gépek számára 
megkívánt előmunkálatok, nevezetesen a 
kellő mély szántás, az egyenes sorok hiánya 
a hanyagul megművelt gazos terület a 
burgonyakiszedő-gépek munkáját rendkívül 
megnehezítette s azoknak előnyös tulajdon^ 
ságai nem érvényesülhettek kellően". Ily 
körülmények közt önként értetődik, hogy a 
géppel való burgonyakiszedés nagyon is 
kétes eredményt mutathatott fel. De nem-
csak ez okozta azt, hogy a jelenvolt érdek-
lődők nem elégedhettek meg a látottakkal, 
hanem okozta az is, hogy a gépekkel telje-
sen gyakorlatlan munkások és a géphez 
nem szokott igás-erő dolgoztak. Nagyon 
természetes tehát, hogy a munka sem lehe-
tett rendes. 

Ez okozta azután azt, hogy a jury vé-
leménye megoszlott s mindhárom burgonya-
kiszedő-gépnek akadtak pártolói. Tényleg 
azonban ugy állt a dolog, hogy tulajdon-
képpen mindegyik gépen lehetett kifogásolni 
valót találni. Igy pl. a Scholtz-féle gépnél a 
szántóvas állíthatósága éppenséggel nem I 

verseny alatt azt lehetett tapasztalni, hogy 
nem volt képes a gép a burgonyát -ugy ki-
szedni, mint azt versenytársai tették. A ki-
szedő karok lassan forogtak — mi az át-
térésnél könnyen kijavítható — s néhányszor 
megtörtént, hogy a gép járókerekei nem 
forogtak, de csúsztak a földön, mi a hajtómű 
nehéz járásának, vagy esetleg újból csak a 
kiszedő karok lassú forgásának tulajdonit-
ható. Az mindenesetre kétségtelen — s ebben 
igaza van Nick Ede jury-tagnak, — hogy a 
Glayton & Schuttlewort-féle 'gép tartósabb 
s erősebb, mint a Scholtz-féle. 

A Carow-féle gép, ha csupán a végzett 
munka után Ítélnők meg, első helyen állhatna. 
De a jó munkán kivül alig lehetett más 
előnyös tulajdonságát felfedezni rajta. Az 
idomtalan s jórészt felesleges kiemelő készülék 
a gép súlyát nagyban növelte s igy természe-
tesen a vonóerőszükségletet is fokozta; igaz, 
hogy ezzel a kezelhetőséget kényelmesebbé 
tette. A gép nagy súlyát azzal okadatolni, 
hogy ez szükséges arra, hogy a gép illetve 
a szántóvas biztosabban járjon a mélységé-
ben megmaradjon, nem eléggé érthető. Ha a 
mélységet szabályzó készülék jó, akkor a 
mélyjárat is biztos; felesleges tehát azt 
holt sulylyal is biztosítani. Egyébiránt a 
kiemelő szerkezettel a gép súlypontja is 
magasabb helyre került, miáltal a gép biztos 
járása van veszélyeztetve, mely kitűnt akkor, 
mikor a gép a verseny alkalmával egy ízben 
— a vonóállatok félrehuzásánál — felbillent. 
Erre ugyan azt lehet mondani, hogy a 
szekér is feldűl, pedig az szélesebb! Igaz! 
De a szénásszekér még is csak könnyebben 
dől fel, mint az üres. 

Mivel azonban a jury ítéletének más 
alapja nem volt, csakis a versenyen észlelt 
tapasztalatok, mást nem tehetett, minthogy 
egybevetette és összehasonlította a gépek 
előnyös és hátrányos tulajdonságait s a 
melyiknél a többség "véleménye szerint a leg-
több jó tulajdonságot talált, azt tette első 
helyre. 

Így került a Scholtz-féle gép előre, da-
czára, hogy ennek is vannak hibái. 

Lehet, ha a verseny más helyen, más 
körülmények közt tartatik meg, az eredmé-
nyek is másként alakulnak. Az az első díj, 

lete iparkodott is ezen fejlett iparhoz méltó 
kiállítást létrehozni, a mi teljesen sikerült is 
s a magyar czukorgyárosok kollektív kiállí-
tása egyike a legszebben és leginstruktivab-
ban összeállított csoportnak. 

A Quittner építész által tervezett 
pavillon már kívülről elárulja, hogy mily 
czélra épült. A pavillonba belépve, a kupola 
alatt egy igen szép kivitelű, a mezőgazda-
ságot jelképező munkáspárnak szobrát lát-
juk, a kik felett egy géniusz lebeg s az in-
tenzív gazdálkodás jeléül balkezében czukor-

répát, jobbkezében pedig Fortuna bőség-
szaruját tartja. Az oszlopcsoportozat felett 
látjuk a herkulesi alakok által tartott föld-
gömböt, mint a kereskedelem jelképét. A 
szoborcsoport talapzatán és e körül vannak 
elhelyezve a különböző czukortermékek, a 
mint azok a kereskedelembe hozatnak. A 
kupolateremtől jobbra és balra nyúló szárny-
épületekben találjuk a czukorgyárak kiseb-
bített mintáit és rajzait, a statisztikai kimu-
tatásokat stb. 

A kupolaterem falán lévő körkép a 
czukorgyártás teljes menetét — kezdve a 
répa bevermelésétől a kész czukor előállítá-
sáig — tünteti fel. A gyártás egyes fázisait 
a körkép alatt lévő magyarázó szöveg rövi-
den és világosan mondja el. A fal körül el-
helyezett állványokon pedig a gyártás me-
netének megfelelő nyersanyagok kész- és 
melléktermények láthatók. Ugyancsak a ku-
polateremben látjuk a répa fejlődését feltün-
tető rajzokat, továbbá a czukorrépa, valamint 
annak egyes részei, igy a levél, gyökér stb. 
fejlődését feltüntető grafikonokat. A terem 
egy fülkéjében látható egy teljesen berende-
zett mintalaboratorium, magában foglalván , 
az összes a czukorgyártás nyers és kész 
anyagainak, valamint a mellékterményeknek 
vizsgálatához szükséges anyagok eszközöket. 
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Rendkivül érdekesek a statisztikai ada-
tok, amelyek a pavillon balszárnyában rész-
ben táblázatokban, részben térképeken, va-
lamint koezkák és kis zacskókba helyezett 
pénzdarabok által vannak feltüntetve. Ezen 
statisztikai adatok részben az egész világ, 
részben Ausztria-Magyarország, legnagyobb-
részt azonban Magyarország czukoriparára 
vonatkoznak. Lássuk ezek közül az érde-
kesebbeket. Egy táblázat a világ czukor-
produkczióját tünteti fel 1894/95-ben. E 
szerint a czukortermelés volt: az európai 
államokban körülbelül 47 millió tonna, a 
tengerentúli államokban mintegy 8'5 millió 
tonna. Az európai államok közül 1894/5-ben 
előállítottak : Németország 1.850,000, Ausztria 
910,000, Francziaország 800,000, Oroszország 
625,000, Belgium 240,000, Magyarország 
140,000, Hollandia 75,000, a többi államok 
150,000 tonnát; vagyis tehát Magyarország 
az európai államok között a 6-ik helyet fog-
lalja el. Egy másik grafikon az egyes 
európai államok czukorfogyasztását tünteti 
fel 1881—1890 és 1890—1895-ig. 

Ezen adatok szerint Magyarország a 
nyolczadik helyen áll 1881.—1890. években 
040, 1890—1895 években 076 millió q fo-
gyasztással. 

A világ czukorforgalmát feltüntető táb-
lázatból kitűnik, hogy Magyarországba 
1881—1890-ben évenkint még mintegy 0"2 
millió q czukrot hoztak be, mig 1890—95-ben 
már évenkint 03 millió q-t kivittek. A ki-
vitel volt: 

finomított nyers összesen 
czukor q-ban 

1888/89-ben 130.000 25.0J0 155.000 
1889/90 „ 150.000 30.000 180.000 
1890/91 „ 180.000 170.000 350.000 
1891/92 „ 160.000 165.000 325.000 
1892/93-ban 170.000 180.000 350.000 
1893/94-ben 190.000 220.000 410.000 
vagyis tehát a czukorkivitel 1893/94-ben 
majdnem háromszorosa volt az 1888/89-ben 
kivitt mennyiségnek. Az Ausztria-Magyar-
országból 1894-ben kivitt czukor értéke 734 
millió Mot, 1895-ben 60'0 millió forintot 
tett ki. 

Egy másik táblázat a czukorárak inga-
dozását mutatja 1855—1895-ig. Ezen kimu-
tatás szerint a czukorárak 1855-től 1895-ig 
hanyatlottak; mert még pl. 1855/56-ban a 
raffinadeért q-ként 86 irtot fizettek, addig 
1895-ben csak 28 frtot. A czukorárak állandó 
hanyatlását tünteti fel azon kimutatás is, a 
mely elénk tárja, hogy a vevő a 1 frtért 
mennyi czukrot kapott. E szerint mig pl. 
1855—60-ban 1 frtért 1"35 kg. finomított, és 
2'80 kg. nyers czukrot lehetett kapni, addig 
1890—95-ben már 2 90 kg. finomított és 
6'25 kg. nyers czukrot adtak. 

Egy további kimutatás egy q finomított 
czukor előállítási költségeit tünteti fel. E 
szerint az előállítás költségei voltak: 

1888/90-ben . 36 frt 50 kr. 
1890/1-ben . 32 „ 
1891/2-ban . 32 „ 50 „ 
1892/3-ban . 36 „ 
1893/4-ben . 39 „ 
1894/5-ben . 29 „ 

Az 1894/5. évi 29 forintnyi előállítási 
költségből esik: a felhasznált répa értékére 
32°/o = 9 frt 02 kr, a nyers czukor előállí-
tási költségeire 13% = 3 frt 48 kr, a fino-
mításra 17% 5 frt 50 kr, s végül adóra 
38% = 11 frt. 1 

Egy további táblázat a czukoradót 
tünteti fel 1868— 1894-ig. E szerint a czukor-
adó 1868-ban még csak 0"9 miilió frt volt, 
mig 1894-ben már 5V'á millió frtra emelke-
dett, Ezenkívül az államnak 1894-ben a 
czukorfogyasztási adóból még 2'8 millió frt 
bevétele volt. 

Lapunk igen tisztelt olvasóit talán leg-
jobban fogja érdekelni azon kimutatás, amely 

a répatermelőknek a magyar czukorgyárak 
által kifizetett összegeket tünteti fel. Ezen 
kimutatásból ugyanis örvendetes fejlődését 
látjuk a czukorrépatermelésnek. Mig ugyanis 
1867/68-ban csak 821,479 frtot fizettek ki a 
gyárak a beszállított ezukorrépáért, addig 
ezen összeg 1894—95-ben már megtízszere-
ződött, t. i. 8.809,286 frtra emelkedett. 

Hogy a czukorgyárak által beváltott 
répamennyiségből mennyi esett a nagy és 
kistermelőkre, azt szintén egy kimutatás 
tünteti fel" E szerint termeltetett 1888/9-ben 
répa összesen: 3.777,201 q. Ezen répameny-
nyiséget termelték: nagytermelők (10 hol-
don felül) 553-an (B'56%) kistermelők (10 
holdon alul) 14*950 cm. (9644%). 1894/5-ben 
termeltetett 10.480.587 q répa és pedig 2080 
(670%) nagy és 29,389 (93"30%) kister-
melő által. A czukorgyárak által kifizetett 
munkabérek összege volt 1867/8-ban 154,791 
forint, 1894/5-ben 1.627.855 frt. 

Igen érdekesek és a répatermelés ör-
vendetes fejlődését mutatják azok a grafi-
konok is, melyek a czukorrépa átlagos ho-
zamát s a czukorrépával bevetett területeket 
tüntetik fel. Ezekből látható, hogy pl. 
1894-ben 6 megyében az átlagtermés 32'9— 
50 q, 9 megyében 50—75 q, 16 megyében 
75—100 q és 10 megyében 100—1291 q 
volt. A répával bevetett terület 1894-ben 
legnagyobb volt Nyitramegyében 7"38%. 

A két mellékszárnyban találjuk a sár-
vári, marosvásárhelyi és szerencsi czukor-
gyárak mintáját. Különösen érdekes ezek 
közül a sárvári czukorgyár mintája, a mely 
nemcsak az egész gyártelepet tünteti fel, 
hanem a gyár belső berendezéseit is láttatni 
engedi. A szerencsi czukorgyár belső beren-
dezése fényképeken van feltüntetve. Ezen 
gyárban a Steffen-féle kiválasztó eljárás van 
alkalmazásban. Az eljárást a 42 db üvegben 
elhelyezett anyagok tüntetik fel. A büki 
czukorgyárban alkalmazott Riedinger-féle 
szabadalmazott répausztató-telep szintén min-
tában van feltüntetve. 

A falakon láthatók a magyarországi 
és pedig a nagyczenki, csinfalvi, petőházi, 
félszerfalusi, magyarfalvi, nagy-tapolcsányi, 
botfalusi, szerencsi, nagyszombati, ácsi, sár-
vári, hatvani, diószeghi, nagysurányi, oroszkai, 
kaposvári és mezőhegyesi czukorgyárak olaj-
festésű képei. 

A jobboldali szárnyban találjuk a 65 
répaféleségnek természethü mintáját, továbbá 
a gyakrabban és ritkábban előforduló répa-
torzulatokat természetimen papirosanyagból 
utánozva. Itt látjuk a Proskovetz által készí-
tett répavázat, a kereskedelmi czukrok gyűj-
teményét, a melasse feldolgozását stb. 

Nem akarom itt tárgyalni, hogy a répa-
czukorgyártás öiint mezőgazdasági ipar minő 
összeköttetésben áll a mezőgazdasággal, 
minthogy ez amúgy is ismeretes dolog. Csak 
annyit említek fel, hogy a répatermelésnek 
köszönhetjük azt, hogy nálunk ma már oly 
sok intenziven vezetett gazdaság van; a 
czukorrépatermelés felkarolása folytán ter-
jedt el nálunk a gőzekék és műtrágyák al-
kalmazása. A czukorgyárakkal kapcsolatos 
gazdaságok voltak azok, a melyeket nálunk 
elsőben intenziven kezdették kezelni, épp 
ezért a legnagyobb elismerés illeti meg a 
magyar czukorgyárosok egyesületét, hogy 
kollektív kiállításukban nemcsak a czukor-
gyártás technikáját, hanem két czukorgyár 
mintagazdaságát is bemutatják. Ez a dió-
szegi, továbbá a büki, csinfalvi, félszerfalui 
és nagyczenki egyesült czukorgyárak gazda-
ságai. 

A diószegi czukor- és szeszgyár rész-
vénytársaság kiállított különféle gabona-
nemüeket, különböző czukorrépamagvakat 
stb. A bejárat előtt látjuk a diószegi gyár 
által készitett répamagvető-gépet. A kiállí-
tásban látjuk a czukorgyár hizóistállóinak 
mintáját, hizók és igás állatok fényképeit 

stb. Legérdekesebb s a gazdákat leginkább 
érdeklik azonban azok a statisztikai kimu-
tatások, a melyek a terméshozamokra, ta-
karmányozásra, hizlalásra, gőzeke mivelésre 
vonatkoznak. 

A diószegi czukorgyár gazdaságában 
az átlaghozam volt 25 év alatt (1870-1895) 
1200 • öles holdon: 

buza 6-55 q, árpa 7*63 q, rozs 4"23 q, 
zab 4-66 q, répamag, 5"26 q, répa 94'43 q. 

Legnagyobb területen természetesen 
a czukorrépa termeltetett. 1870—1895-ig 
czukorrépával be volt vetve 58.812,913 hold, 
vagyis évenként 2.352,612 hold, a termés-
hozam összesen kitett 5.617,95219 q-t. 

A répa termelési költségei a következők 
voltak: 

holdanként 100 kg répára 
(a 1200 Ööl) 

talajmüvelés . . . 879 frt 9"26 kr 
vetés 3-01 „ 314 „ 
vetőmag 4"01 „ 4'27 „ 
ápolás 13-35 „ 13 97 „ 
kiszedésésbevermelés 11-31 „ 11'84 „ 
műtrágyázás . . . 10"98 „ 11-49 „ 
szállítás 11-99 „ 12-55 „ 
haszonbér . . . . 9'93 , 1040 „ 

Összesen , . 73"37 „ 76 92 ;„• 
Ilyen érdekesek azok a kimutatások, a 

melyek a gőzekék munkatéteményét, munka-
költségeit tárják elénk. A 2-ik számú gőz-
ekéről szóló kimutatás 12 évről (1883—1895) 
a kompound gőzekéről 4 évről (1891—1895) 
szól. E szerint a 2-ik számú gözelce - munka-
téteménye volt: 

3 á Í 
1 I i » 

évenkénti 
munkanapok 53-30 64'36 12-25 129-91 

évenkénti munka-
tétemény hol-
dakban (1200 
• öl) . . . . . llő8-287 1669-105 695-736 3552-1128 

munkátéte-
mény holdak-
ban (12 Odol) 22-356 25-1120 55-1162 — 

A munkabér 1200 D-ölenként volt: 

fogatos erő 
szén . . . 
javítás . . 
munkabér . 
anyag . . 

i 1 
1 

I f i - 1 l 
a | ü 

r se
ké

ly
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sn

ál
 

w • 
f 0 r • i n t o k b a n 

1033 0-46 040 0-18 
32-95 147 1-27 0-58 
31-63 1-42 1-22 Ö-56 
14-50 0-65 056 0-26 
3-00 0-13 o-ii 0'06 

Összesen 9241 4'14 3"56 i64. 

A coumpound gözelce munkatéteménye 
volt: 

mé]Lántásnáfély 

évenkinti 
munkanapok 54'- 52'56 ' 106"56 

évenkinti munka-
tétemény hol-
dakban . . 1252 377 1283-760 2535-1137 

naponkinti munka-
tétemény hol-
dakban . . 24-505 25744 — 

A munkabér 1200 Q ölenkint. volt: 

fogatos erő . . . 8*24 0'35 0'34 
szén 2649 115 1*08 
javítás . . . . 2574 111 1'05 
munkabér . . . 13"54 0'58 0'55 
anyag . . . . 2'90 012 012 

Összesen 76'91 3"31 314 
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A fentebbi számításban az amortizáczió, 
kamat és kisebb kiadások nincsenek számí-
tásba véve. 

A hizlalási adatok szerint 1875—1895 
években átlagos beállítás volt 2329 darab, 
á 401"3 kg. elősulylyal. A hizlalás befejezé-
sével 24 hét elteltével az átlagsuly kitett 
542-3 kgot, tehát a sulyszaporulat a hizlalási 
idő alatt volt: l40'9 kg. egy napra és egy 
darabra 0'838 kg. 100 kg. élősúlyra egy hétre 
1-401 kg. 

A büki, csinfalvi, félszerfalusi és nagy-
czenki egyesült czukorgyárak kiállításában 
látjuk a czukorgyárak gazdaságainak talaj-
mintáit, s ezeknek mechanikai és chemiai 
elemzését; továbbá üvegekben különböző 
mezőgazdasági terményeket, igás és tejelő 
marha fotográfiáit stb. Itt látjuk a büki 
czukorgyár 150 darab hizóra berendezett 
istállójának, és egy pajtájának mintáját 
és végül a gazdaságok statisztikai kimuta-
tásait. 

A czukoriparban alkalmazott gépekre 
az ezredéves kiállításon nem találtam. Ez 
sajnosan mutatja azt, hogy e tekintetben 
még teljesen a külföldre vannak utalva. Már 
pedig valószínu, hogy ott, a hol oly fejlett 
czukoripar van, mint nálunk, egy olyan gyár-
nak a felállítása, a mely czukorgyári gépek 
készítésével foglalkozna, kifizetné magát, s 
a gépekre kiadott nagy összeg idebent 
maradna. £2,". 

GAZDASÁGI IPAR. 
Rovatvezető: Zalka Zsigmond. 

Egy ujabb eljárás a melasse 
elerjesztésénél. 

Ha a czukoriiledéket gyárilag szeszé 
akarjuk átalakítani, ugy azt, hogy alkalikus 
vegyhatása megszüntettessék, illetve, hogy 
az savanyu vegyhatásuvá váljon, valamely 
savval meg kell savanyittani. Erre a czélra 
leginkább a só- és kénsavat, ez utóbbit kü-
lönösen olcsóbb voltánál fogva használják. 
Ezen savak alkalmazásával azonban külön-
böző hátrányok járnak így: 

1. Ha a mellassemoslék hamuzsirrá 
dolgoztatik fel, ugy a nyers hamuzsirban a 
só- illetve a kénsav alkalmazása folytán a 
chlor és kénsav vegyületek mennyisége sza-
porodik. 

2. A mellasseban lévő salétromsavas 
sók egyrésze a savak által felbontatik salét-
romsavra, a mely az erjedésre károsan hat. 

Az ujabb a gyakorlatba E. de Cuyper 
által bevezetett eljárás czélja, a szervetlen 
savakat szerves savakkal helyettesiteni, a 
minek az lenne az előnye, hogy a mellasse 
feldolgozása jóval olcsóbbá válnék, másrészt 
azonban a salétromsav képződésnek is eleje 
vétetnék. Erre a czélra igen alkalmas a tő-
zegben levő ulmirsav, a mely a mellasse 
kellő savanyitását is megadja. 

Az eljárás a következő : A melasset 
egy bizonyos czukortartalomra vízzel felhí-
gítjuk, s azután kellő mennyiségű tőzeggel 
keverjük. A keverés melegen vagy hidegen 
is eszközölhető. Ha a_ tőzeg a hígított melasse-
val bizonyos ideig állt, ügy a szilárd részek 
a folyadéktól elválasztatnak. 

A tőzeggel való keverés folytán a 
melasse ugy változott meg, hogy kierjesz-
tésx'e teljesen alkalmas. A folyadék savanyu 
g a tőzegben voltulmin sav a czukornak egy 
részét már invertálta. Ezután a folyadékot 
kellő sűrűségre hozva, élesztővel keverik, s 
minden sav hozzáadása nélkül kierjesztik. 

A kísérletek azt igazolják, hogy az így 
kezelt melasse igen könnyen kierjed ínég 

akkor is, ha az oldat konczentráltabb volt, 
mint az ásványi savakkal kezelt lenni szo-
kott. Sőt ezen eljárás [segélyével még a ne-
hezen erjedő melasse is könnyen kierjeszt-
hető. 

Ezen eljárás előnyei tehát a követke-
zők: 1. Könnyebb, egészségesebb kierjedés, 
2. tisztább szesz, 3. nagyobb szesznyeremény, 
4. a moslék feldolgozásánál a nyert hamu-
zsirban több szénsavsó. 

Ezen eljárás a német birodalomba sza-
badalmazva van. Z. Zs. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 

319. sz. kérdés: Az idei tengeriszár 
termésemet a zöld takarmányoknál szo-
kásos módon zsombolyázni óhajtanám ; tisz-
telettel kérdem, lehet-e azt czélszerüen esz-
közölni és kifizeti-e a zsombolyázás a reá 
fordított költségeket? 

Továbbá kérek arról is szíves felvilágo-
sítást, vájjon a tengeri szokásos feltöltögetése, 
avagy a sima kapál is előnyösebb-e? Neve-
zetesen a sima kapálásnál a tengeri szára, 
a szelek és zivatarok káros hatásainak nagyobb 
mértékben van-e kitéve, mint a feltöltöge-
tettnél ? 

Pa.-Bélahalma. K. J. 

320. sz. kérdés. Mintegy 15 hold. fele 
őszi bükköny, fele őszi borsó takarmányve-
tésem van, mely rendkívül kövér s máris 
meg van dűlve (szeptember 1. vetés). Kérem 
tudatni, hogy fagy beálltával szarvasmarha 
vagy birkával legeltethetem-e, vagy lekaszál-
tassam-e ? ezen takarmány vetést. A talaj 
kötött homok. 

Téth. L. A. 

321. kérdés. Mennyibe kerül f. méterje 
a kátrányos fedőpapirnak, helyesebben meny-
nyibe kerül egy • méter tető befedése s 
hol lehet a kátrányos fedőpapirt legjutányo-
sabban beszerezni? 

Cs.-Csány. K. L. 

322. kérdés. A majorjainkban lévő épü-
letek, olyannyira tele vannak patkányokkal, 
hogy minden ehető illetve elrágható anya-
got elpusztítanak. Már arzént, foszfort meg-
kíséreltem, de csak egyszer eszik belőle egy 
néhány ős habár többféleképp adattam, mind-
amellett csak nagyon kevés hull el. Mit 
kellene használnom, hogy ezon rendkívül 
kártékony állatoktól megszabaduljak. 

Pta-Kozma. F. B. 

Feleletek. 

Á tetigeriszár zsombolyázása. 

Felelet a 319. se. kérdésre. Gróf Szapáry 
Gyula „Szalók-Taskonyi" gazdaságában a 
tengeriszárat már évek óta a legjobb ered-
ménynyel zsombolyázzák. 

Böck Bertalan uradalmi tiszttartó szí-
ves értesítése folytán az ott dívó eljárást a 
következőkben ismertetem: 

A zsombolyai kazal 4 méter széles, 
20—24 méter hosszú s legalább 3 méter 
magasságban rakatik össze s köröskörül egy 
60—80 cm. vastag szalmakoszoruval vétetik 
körül azért, mert különben a kazal külső 
szélein hamar romlik. A kukoriczaszárat 
szecskázatlanul rakják a kazalba, jó erősen 
s egyenletesen megtaposva és pedig a kuko-
ricza törése alkalmával azonnal, lehetőleg 

rövid idő alatt. A kazal tetején a kukoricza-
szár koporsó módjára rakatik össze s egy 
60— 80 cm.-es földréteggel takartatik le, 
mely földtakarón az ülepedés után képződő 
repedések kiegyenlittetnek annyiszor, a 
hányszor szükséges, azért, nehogy az esővíz 
a kazalba hatolhasson. 

Az ily módon eltett kukoriczaszár meg-
puhul s barnás szint vesz fel; megromlás-
nak, ha csak az eső keresztül nem áztatja, 
kitéve nincsen és három hónap múlva már 
etethető. Az állatok szecskázott állapotban 
kapják. 

A különbség a zsombolyázott és a kö-
zönségesen kúpba vagy kazalba rakott szár 
között feltűnő; előbbi esetben megbarnulva 
teljesen felpuhul s igen jó takarmányt ád, 
utóbbi esetben pedig nedves időben össze-
rothad, a száraz téli fagy s szelek által 
pedig a kúpok külső része annyira kiszárad 
s megaszalódik, hogy alig bírnak valami 
értékkel. Ezen körülmény birta nevezett 
tiszttartót arra, hogy a tengeriszárat már 
néhány év óta csakis zsombolyai módon 
rakatja össze. 

A második kérdésre, a tengeri töltögetett 
vagy sima mivelésére nézve megjegyzem, hogy 
a tengeri sima mivelése hazánkban is mind-
jobban terjed, mert tagadhatatlan, hogy sima 
mivelés esetén a talaj nem szárad ki oly 
gyorsan, a mi hazai klimatikus viszonyain-
kat tekintve rendkívül fontos. Feltéve, hogy 
a tengeriföldet őszszel mélyen szántják meg, 
a szél sem fog a tengeriben nagyobb káro-
kat okozni, mint erről több alföldi gazda-
ságban alkalmam volt meggyőződni. Meg-
jegyzem azonban, hogy a tengeri sima mi-
velése csak azon esetben lesz hasznothozó, 
ha a töltögetés helyett kellőképpen kapá-
lunk, nem pedig, hogy a sima mivelést oly-
formán magyarázzuk, hogy a töltögetést el-
hagyva, a kapálást megtakarítjuk. Éppen 
azért a sima mivelést, elsősorban is a házi-
lag (saját regiben) kezelt tengeriföldeken 
alkalmazhatjuk, harmados vagy feles tengeri-
földeken nagy ellenőrzést igényel. X K. 

Felelet a 320. számu kérdésre. A rend-
kívül buja, máris megdűlő rozsos borsót és 
rozsos bükkönyt, most őszszel megkaszálni 
helyes lesz, mert a hótakaró alatt nagyrésze 
ki fog pállani. Megjegyzem, hogy az őszi 
kaszálás alkalmával, lehetőleg magasan vág-
juk a takarmányt, vagyis magasan kaszál-
junk, ellenkező esetben tavaszszal megkésik 
fejlődésében s nem nyerünk korai takar-
mányt. Az idei kedvező időben, a korai zöld-
takarmányok mind rendkívül buján fej-
lődtek. ö 

Kátrányos fedőpapir tetőkre. 

Felelet a 321. számu kérdésre. Kátrányos 
fedőpapir eladásával foglalkozó kereskedést 
vagy gyárat majd minden nagyobb város-
ban találhat. Czégeket elvből nem ajánlha-
hatunk, mert ha ismerünk is egy-két jó 
nevü gyárat, nincs kizárva, hogy épp oly 
jó minőségű gyártmányt ugyanazon az áron 
más, előttünk ismeretlen czég is szállit. Ez 
okból csakis tájékoztatásul tudatjuk, hogy 
pl. a fővárosi Aszfalt- s kálrány-gyárak, 
mint Biehn János (IX. Ferencz-körut 46. sz.), 
Fischer és Heidelberg (V. Arany-János-utcza 
25. sz,) Posnansky és Strelitz stb. az I. mi-
nőségű kátrányos fedéllemezt l'O méter szé-
les s ÍO'O méter hosszú tekercsekben négy-
szög-méterenkint 22—26 krért a II. minő-
ségűt 18—20 krért a IlI.-üt 15—16 krért 
szállítják. 

Mivel 1 m2 tető befedésre a kátrányos 
lemezen kivül még l'O méter szegélylemezt 
05 kr, 60 drb aprószeg (ezre 50 kr) 03 kr, 
7 a kg. vegyileg tiszta kátrány 03 kr, l ' l m. 
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háromszögű lécz 05 kr, munka 10 kr szük-
séges, a teljesen kész fedélhéj költségei a 
20—26 mm. vastag bedeszkázáson kivül 
48—50 krra, azzal együtt pedig átlag 95—100 
krra ragnak. —z.— a. 

Patkányirtás. 

Félelet a 322-ik kérdésre. Előre bocsát-
hatjuk, hogy mindenütt ott, ahol rozoga 
épületrészek, fahidlások, zárt csatornák stb. 
vannak, azok nehezen megközelíthető, kitűnő 
tartózkodási és szaporodási helyet képeznek 
a patkányok számára s ily körülmények 
között azoknak irtása jóval nehezebb. 

Hogy kérdósttevő a különben biztosan 
ható arzénikum -és illetőleg foszfor után nem 
sok eredményt látott, valószinüleg onnan 
van, hogy nem járt el az alkalmazásban 
elég „ravaszsággal." 

A patkányokban ravasz állatokkal lévén 
dolgunk, nem elég a mérget egyszerűen 
elibük szórnunk, hanem bizonyos „fogások-
hoz" kell nyulnunk. 

A legjobbnak bizonyult „fogás" abban 
áll, hogy előbb egy bizonyos helyre oda-
szoktatjuk a patkányokat pl. a következő-
képpen. 

Oly helyeken, ahol más állatok nem 
járhatnak, felszórunk vékony rétegben száraz 
homokot, s erre ráhintünk egészséges, édes 
szemekből készített kukoriczadarát, de lehe-
tőleg csak annyit, amennyit egy napra elég-
nek gondolunk. Ezt mindég egy és ugyan-
azon esti órában egy héten keresztül ismé-
teljük. Ekkor a darához hozzákeverünk Vs-ad 
résznyi arzénikumot s azt szórjuk fel az 
eddiginél nagyobb adagban. A rendes órá-
ban a rendes helyre csalogatott patkányok 
e mérges darát is ugy fogják felfalni, mint 
a nem mérgest s egyszerre nagy számban 
fognak elpusztulni részint kirin, részint lyu-
kaikban. 

Ez irtási müvelet alatt, de természete-
sen máskor is, szükséges minden más ele-
séget távoltartanunk tőlük. 

Amennyiben azonban kérdésttevő eddigi 
balsikere után ez irtási formára el nem hatá-
rozná magát, ugy készítsen 250 gramm zöld 
tengeri hagymareszelékből, 400 gramm burgo-
nya és 70 gramm búzalisztből repczeolaj hozzá-
adásával tésztát s abból labdacsokat készítve 
tétesse azokat a patkánylyukakba s illető-
leg azon búvóhelyekre, a hol e bestiák 
tartózkodnak, mert ezen szer is biztosan öli 
őket. 

Sok százra menő dicsérő iratból Ítélve 
igén kitűnő patkányirtó szer a Wasmuth-
féle „sculein" is, melyet Hamburgból hozat-
hat meg. A szerhez kimerítő használati 
utasítás adatik. 

Az egyenlő mennyiségben felszórt gipsz 
és czukorpor is, mely semmi más állatnak 
nem árt, a patkányt és egeret állítólag 
biztosan öli. Nem sokba kerül, meglehet 
tehát esetleg ezt is próbálnia. 

Végül a legkülönfélébb patkányfogó 
készülékektől, mint igen problematikus 
értéküektől eltekintve felemlítem, hogy van-
nak, a kik állítják, hogy oly helyeken, a 
hol bakkecske él, a patkány nem tartóz-
kodik. 

Részemről mint kipróbált dolgot, ehelyett 
inkább azt ajánlanám, hogy szerezzen és 
tanítson be kérdésttevő egy vagy két patkány-
fogó (rattler) ebet. Ugyanis ha ily eb éjjel-
aiappal résen van, s a patkányokat fáradha-
tatlanul üldözi és fogja, csakhamar kivándorol-
tnak azok s elmegy a kedvük a visszatéréstől. 

A 
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A m.-óvári gazd. akadémia köréből. A 
magyar-óvári gazdasági akadémiai hallgatók 
„Gazdasági Egylete" f. hó 20-án tartotta 
alakuló közgyűlését. A gyűlés tárgyát az 
egyleti tisztviselők megválasztása képezte. 
Az egylet tiszteletbeli elnökéül Hensch 
Árpád akadémiai tanár, elnökéül Schulpe 
Alfons akad. hallgató, főjegyzőjévé Voit 
Ottó akad. hallgató választatott meg. A tiszti-
kart a következő akad. hallgatókból válasz-
tották meg: pénztáros Qaszner Béla, gazda 
Kégel Árpád, ellenőr Unger Arthur, aljegyző 
Beretvás János, algazda Szőllösi Andor, bi-
zottsági tagok: Kubiwyi Mihály, Brokés 
Ferencz, Burg Ferencz, Koós Gyula, Ouha 
Frigyes, Istványi Ferencz és Papp Elemér 
akad. hallgatók. 

Gyógynövények értékesitése. A „Közte-
lek" 82. számában közöltük a földmivelés-
ügyi miniszter azon leiratát, a melyben a 
gyógynövények vételével vagy feldolgozásá-
val foglalkozó czégek neveit közölte a gazda-
közönséggel azon czélból, hogy ez által a 
gyógynövényeket termelő gazdaközönségnek 
terményeinek értékesítését megkönnyítse. E 
napokban ismét több ily megbízható czég 
nevét közölte a földmivelésügyi miniszter az 
OMGE.-vel; ezeket az alábbiakban soroljuk 
fel: Hamburgban Hasche & Wooge, H. 
Worlée & Comp., Jul. Grosmann, Tesdorpf 
Gebr., N. Braudt & Tiemann Nachf, Becker & 
Franek Nachf., Deppermann & Thiel, Sand-
berg & Schneidewind, Schütz & Co. Flohr & 
Hertz Nachf., Blembel Gebrüder, H. L. 
Muhle & Co., Walsőe & Hagen, Schrőder& 
Krámer, Lipmann & Gepfken. Halle a/S. 
Cásar & Loretz, Wilhelm Kathe. Hannover-
ben. Rump & Lehners, Nenners & Schmit, 
Gebrüder Bengea. Braunschweigban. Diedrich 
Buschmann, Wilhelm Kahlert. Kielben Ivers & 
Freese. Eendsburgban Paul Entz. Egyúttal a 
kiéli cs. és kir. konzulátus jelentése alapján 

közhírré teszi a miniszter, hogy az Ivers & 
Freese czég Kielben az osztrák-magyar mo-
narchiában már e tekintetben összekötteté-
sekkel bir — s hogy a gyógynövényekkel 
való kereskedés Németországban első sorban 
Leipzig, Drezda és Berlinben másodsorban 
Hamburg és Hannoverben űzetik nagyobb 
mértékben. 

Szölővessző-szaporitó és ojtványkészitő 
telepek. A filloxera által elpusztított szőlők 
felújításáról szóló 1896. V. t.-cz. végrehajtása 
során a földmivelésügyi miniszter hirdetést 
bocsátott ki, a melylyel azokat a vállalkozó-
kat, a kik a megállapított feltételeket s a 
körülirt állami segély igénybe vétele mellett 
szőlőojtványokat kereskedelmi czélokra ké-
szíteni hajlandók, felszóllitotta, hogy arra 
vonatkozó ajánlataikat a kitűzött határidőig 
— október 31-ig — hozzá nyújtsák be. Te-
kintve, hogy az utóbbi időkben a közönség 
érdeklődését a választási mozgalom kötötte 
le s így a szóba levő hirdetés szélesebb kö-
rök figyelmét esetleg könnyen kikerülhette, 
a földmivelésügyi miniszter, nehogy a jelzett 
határidőt önhibájukon kivül esetleg elmu-
lasztó vállalkozók az ajánlattevés lehetősé-
géből kizárassanak, az ajánlatok benyújtá-
sára megszabott határidőt meghosszabbította 
november 15-ig. 

Vasúti rakodás közben megszökött állat 
által okozott elszerencsétlenülés. Érdekes 
eset fölött itélt nemrégiben a bécsi legfelsőbb 
törvényszék., Közöljük az esetet annyival 
inkább, mert hasonló ügyek minálunk is 
napirenden vannak s ezek megítélésénél az 
alább közlendők esetleg tájékoztatásul szol-
gálhatnak. Az eset maga a következő: Egy 
vasúti állomáson ökrök rakodása alkalmával 
azok egyike megvadulván megszökött s egy 
munkást, ki a vasuttesten dolgozott, halá-
losan megsebesített. Az özvegy a maga és 
kiskorú gyermekei nevében az illető vasúti 
igazgatóságot a szavatossági törvény alapján 
a bécsi cs. kir. kereskedelmi törvényszéknél 
beperelte. A törvényszék magát illetéktelen-
nek jelentette ki, oly megokolással, mely a 
panaszos érdemleges elutasítását tartalmazza. 
Az 1869 márczius 5-iki szavatossági törvény 
ugyanis csak akkor alkalmazható, ha egy 
gőzüzemű vasúti vállalat "forgalmában vala-
mely esemény folytán ember halála vagy sérü-
lése következett be. „Vasúti forgalom" kifeje-
zés alatt pedig csak olyan üzleti kezelések ért-
hetők, a melyek a vasúti üzemnek a gőz alkal-
mazásával járó különös veszedelmességével 
közvetlenül vagy közvetve összefüggnek. Sem 
az állat megszökése, sem a panaszos férjé-
nek megsérülése azonban nem a vonat moz-
gása vagy a vasúti személyzet kezelése foly-
tán következett be, már pedig csakis e fel-
tétetek alatt lenne a kereskedelmi törvény-
szék illetékes. Ezt az ítéletet a cs. k. 
legfelsőbb törvényszék indokainál fogva 
megerősítette. 

Állatforgalmunk a Balkán országokkal. 
A most megjelent statisztikai kimutatások 
szerint Magyarország állatforga'ma a Balkán 
országokkal 1895-ben következőleg alakult: 
Szerbiából a behozatal volt 58,061 db ökör 
5.690,000 frt értékben, 95,899 db sertés 
3.774,000 frt 5032 db tehén 325 ezer forint, 
32,271 db juh és kecske 183 ezer frt 2057 
db nyers juhbőr 357 ezer frt és 365 db bá-
ránybőr 16 ezer frt értékben. Romániából a 
behozatal volt 2580 db sertés 135 ezer frt, 
1740 mm. bél és hólyag 133 ezer frt, 7057 
db kecskebőr 125 ezer frt, 365 mm. bárány-
bőr 31 ezer frt értékben Boszniából jött 
2581 db sertés 78 ezer 571 ökör 57 ezer frt 
értékben. Mint a fenti számokból látható az 
állatbehozatal a három nevezett országból 
ugyancsak tekintélyes mennyiséget tesz ki, 
ellenben kivitelünk ezen országokba nagyon 
jelentéktelen. Románia eddig főként gabona-
termelésünk terén okozott nagy konkurren„ 



1560 KÖZTELEK, Í896. OKTÓBER HÓ 28. 87. SZÁM. 5-IK ÉVFOLYAM. 

eziát, a moly mint a fenti adatokból kitűnik, 
nom kiesinylendő az állattenyésztés terén 
sem. 

A Vaskapucsatorna vizerejének felhasz-
nálása. Egy. vállalkozó lépéseket tett a ma-
gyar, román és szerb kormánynál az Alduna 
erős esésének turbinamüvek alkalmazása ut-
ján villámos erőfejlesztésére való felhaszná-
lására nyerendő engedély iránt. Az ajánlat-
tevő, ki e végből Budapesten, továbbá 
Romániában és Szerbiában az illetékes helye-
ken már járt, kifejtette merész terveit. A 
magyar helységek közül mindenekelőtt Orsova 
volna bevonandó az ipartelepek ama hálóza-
tába, a mely a vizi erő segítségével terem-
tendő lesz, továbbá a magyar parton értéke-
sítendő vizi erő alkalmazásával czement- és 
hordógyárak és különböző faipartelepek lesz-
nek felállitandók. A Vaskapu mellett a tele-
pet- egyelőre 10.000 lóerővel rendeznék be, a 
mi 30.000 lóerőig is fokozható volna. Turn-
Szeverinben a vizi erőt oly villámos müvekre 
akarnák fölhasználni, a melyekkel hajógyári 
gépeknek villámos világitásnak villamos 
vasutaknak üzemét látnák el. 

A kazánrobbanás jogi értelmezése. A 
német birodalmi belügyminisztérium meghí-
vásából egy jeles szakférfiakból álló bizott-
ság értekezletet tartott annak megállapítása 
végett, vájjon mi értendő kazánrobbanás alatt ? 
A következő értelmezésben állapodtak meg: 
„Kazánrobbanásról van szó, ha a kazánnak 
falai a gőzüzem következtében oly terjede-
lemben szétválnak, hogy a gőz- és viznek 
kiáradása folytán a feszültség a kazánon be-
lül és rögtönösen kiegyenlítődik." E szerint 
oly kazánrobbanások, melyek külső okokból 
következnek be (villámcsapás, épületek be-
dőlése) nem sorolandók a kazánrobbanások 
közé. 

Téli gazdasági tanfolyam Nyitrán. A 
II-dik nyitrai téli gazdasági tanfolyam a f. 
évi november hó 16-án kezdődik s a jövő 
évi február végéig tart. Felvétetnek önálló 
földmivelők bármely életkorban, továbbá 
olyan 17 éven tuli fiatalemberek, kik eddig 
is földmiveléssel foglalkoztak, nem különben 
azon jó magaviseletű s értelmes gazdasági 
cselédek, kiket munkaadóik béresgazdákká 
s munkavezetőkké akarnak kiképeztetni. 
A tanítás teljesen gyakorlati irányú, mert 
csakis oly dolgot tanítanak, melyekre az 
életben minden gazdának szüksége van. 
A tanítás nyelve magyar, német és tót. Egy-
egy tanuló havonkint teljes ellátáséit, lakásért, 
tanításért összesen 12 irtot fizet, semmi más 
kiadás nincs. A tanfolyamra való felvétel 
végett jelentkezhetni lehet október hó 24-ig 
a nyitramegyei gazdasági egyesület titkári 
hivatalánál. 

A magyar borokról a német természet-
vizsgálók és orvosok egyesületének f. évi 
szeptember hó 24-én Majna melletti Frank-
furtban tartott gyűlésén Dr. Bein német 
chemikus igen érdekes előadást tartott. El-
sőben is ismertette a magyar szőlő és bor-
termelés múltját, azután reá tért a magyar 

, borok előállításának ismertetésére. Előadó 
véleménye szerint a magyar borok készítésé-
nél követett eljárás egészen természetszerű 
s különösen az aszú borok készítési módja 
előnyös ellentétben áll a legtöbb délvidéki 
bor előállítási módjával, a mennyiben a must 
sem besűrítve, sem pedig az erjedés termé-
szetes lefolyása szeszezés által gátolva nem 
lesz. Dr. Bein már régebben foglalkozik a 
magyar borok chemiai elemzésével, s tapasz-
talatai alapján egyelőre azon eredményre 
jutott, hogy 1. a gallizált borok kifogásolan-
dók, 2. a fanyar magyar borok az ez irány-
ban Németországban elfogadott elvek alap-
ján itélendők meg. Kivételt csak az alkohol 
és glycerin aránya képez, a mennyiben ez a 
magyar fanyar boroknál 100: 5-re is lemehet. 
3. Azon borok, a melyek nem a tokaj-
hegyaljai kerületben termeltettek, s mégis 

„Tokaji" elnevezés alatt hozatnak forgalomba, 
kifogásolandók, s a forgalomból kitiltandók. 
4. Gyógy-bor (Medicinal-Ungarwein) név 
alatt csakis tokaji aszút, vagy pedig oly aszú 
bort legyen szabad forgalomba hozni, a mely 
az aszúszemeknek fanyar borral való ki-
vonása és természetes áterjesztés által állít-
tatott elő, s a melyek a megfelelő konczen-
tráczió mellett 0'4°/o hamu-, és 0-06 gr. fosz-
forsavnál 100 cm3 borban többet nem igen 
tartalmaznak, különben pedig normális össze-
tételüek. A gyógyborok czukrozása eltiltandó. 
Dr. Bein előadása kapcsán .Lohmann felem-
iitette, miszerint az ő tapasztalása szerint a 
magyar borok hamisítása nem a termelés 
helyén, hanem más országokban történik. 
Dr. Kosutány Tamás a m. óvári gazdasági 
akadémia tanára, a ki a gyűlésen szintén 
régzt vett, csatlakozik dr. Bein kifejtett 
nézeteihez. 

A németországi gazdasági egyesület. A 
németországi számos tagu gazdasági egyesü-
let elhatározta, hogy az általa évente rendezett 
nagy gazdasági kiállításokon kiváló suly 
fektettossék a tenyészállatok bemutatására. 
Erre nézve elvül kimondatott, hogy a kondi-
czió nem jön figyelembe a birálatnál, sőt a 
tenyészanyagnak nem való, túlságosan hizlalt 
példányok a versenyből kizárassanak. Tenyész-
tőnek azt tekintik, a kinek az anyaállat a 
fogamzáskor a tulajdonát képezte. Külön 
bizottság lett kiküldve abból a czélból, hogy 
tegyen beható kísérletet arra nézve, hogy 
mily sikerrel lehet a savval kezelt tőzeg-
port felhasználni az emberi és állati ürülékek-
ben előforduló káros baezillusok megsemmi-
sítésére. . 

Állategészségügyi értesítés. A földmi-
velésügyi minisztérium a marhavész és egyéb 
ragadós állatbetegségek állásáról okt. hó 
21-én a következő kimutatást teszi közzé: 
Magyarországon: I. Keleti marhavész-. Magyar-
ország, Fiume és környéke, valamint Horvát-
Szlavonország egész területe ez idő szerint 
vészmentes. — II. Lépfene: össz. 32 község-
ben 55 udv. —• III. Veszettség: összesen 11 
község, I I udv. — IV. Takonyhír és bőrfé-
reg-. összesen 97 községben 121 udv. — 
V. Ragadós száj- és körömfájás : összesen 1222 
községben 12787 udvar. — VI. Ragadós tüdő-
lób: összesen 6 közs. 11 udv. — VII.Himlő: 

zségben 7 udv. — VIII. 
és az ivarszerveken keletkező 

hólyagos kiütés: összesen 7 községben 110 
udvarral. — IX. Rüh-kór: összesen 43 köz-
ségben 148 udvar. — X. Sertésorbáncz: ösz-
szesen 224 községben 1647 udv. — XI. Bivaly-
vész : összesen 7 község 9 udv. — XII. 
Sertésvész-, összesen 1831 község, — udv. 

Baromfi- és tojáskivitelünk. Néhány év 
óta baromfitenyésztésünk örvendetes fellen-
dülését tapasztalhatjuk, amennyiben köz-
népünk mind rendszeresebben kezdi űzni 
mezőgazdaságunknak ezen mellékágát, a 
melyből némely vidékeken nem kiesinylendő 
összegeket vételez be. Sajnos azonban az, 
hogy e téren is nagyon érezhetővé kezd 
válni az orosz verseny s 1894. év óta osztrák 
fogyasztó piaczainkon mindinkább tért sző-
rit az oroszok produktuma. Különösen érez-
hető ez tojáskivitelünknél, amennyiben pl. 
1895-ben négy millió rubelt meghaladó értékű 
tojástöbbletet vittek be Oroszországból 
Ausztriába, mint az előtte való évben s ter-
mészetesen csaknem ugyanily arányban csök-
kent a mi kivitelünk Ausztriába. Ha pl* te-
kintetbe veszszük az alábbi adatokat 

métermázsa * frt 

1895 . . . . 242,753 8.739,000 
1894 . . . . 320,262 11.529,000 
1893 . . . . 264,396 8.989,000 
1892 . . . . 221,445 9.965,000 
1891 . . . . 180,081 8.104,000 

akkor azt tapasztalhatjuk, hogy mig 91-től 
94-ig bevitelünk Ausztriába folytonosan 

emelkedett, addig a következő évben az óriási 
mérvben megcsappant a bevitel, a megcsök-
kenés értéke körülbelül 3.210,000 frtot kép-
visel; — vagyis Ausztria tőlünk most már 
sokkal kevesebb árut importál, mint 1894-ben, 
amikor még az oroszországi tojásforgalom 
nem volt oly jelentékeny. A szárnyas barom-
fiak forgalma is csökkent 1894-ről 1895-re; 
és pedig 8.656,000 frtról 7.904,000 frtra. 
Egyedül az ágytollak forgalma növekedett 
4.469,000 frtról 4.806,000 frtra. 

Ausztrália hus é§ vaj kivitele. Ismere-
tes, hogy í Ausztrália évenként mily nagy 
mennyiségű friss hust, nevezetesen ürühust, 
azonfelül vajat szállít- Európába, mely czik-
keknek legnagyobb fogyasztó piaczát London 
képezi. A kivitelre szánt hust és vajat, hogy 
útközben a romlástól megóvják, erősen le-
hütött jégkamrákban szállítják. Legújabban 
azonban a vaj szállításánál és konzerválás-
nál egy egészen uj eljárást követnek. 
Ugyanis a kivitelre szánt vajból nagy koczká-
kat készítenek, melyek oldalaira üveglapokat 
préselnek, a mi által a vajat mintegy üveg-
szekrénybe helyezik el; a koczka éleit 
guttapercha papírral ragasztják be, végre az 
egész koczkát gipsszel öntik át, miáltal egy 
teljesen hermetikusan záró burok képződik, 
a mely e vajat a megromlástól tökéletesen 
megóvja. Az ily módon csomagolt vaj, mely 
Viktóriából Londonban szállítva ott szándéko-
san még két hónapig nem csomagoltatott ki, 
a burok eltávolítása után jóságából semmit 
sem veszítvén a friss vajjal csaknem teljesen 
egyenlő minőségűnek találtatott. Ezen uj 
csomagolási és konzerválási eljárás a jég-
szekrényekbeni konzerválás módjánál állító-
lag jóval olcsóbb. 

Pálinka monopólium Oroszországban. Az 
orosz pénzügyminiszter által két évvel 
ezelőtt kezdeményezett nagy reform, mely 
szerint az állam a pálinkaeladást monopoli-
zálja, mint orosz lapok irják, a legszebb 
eredményeket hozza. A hivatalos jelentés 
azt mondja, hogy a közönség most sokkal 
kedvezőbben ítéli, meg a monopóliumot, 
mint kezdetben, habár nagyrészt még elége-
detlenek azzal, hogy a pálinka megdrágult, 
másrészt azonban szívesen elismerik, hogy 
az áru tetemesen meg is javult. A lakosság 
józanabb része, a mely a dolog felett gon-
dolkozik is, tudja, hogy ez az ujitás igen 
sok jó eredményt szül, különösen az által, 
hogy sok könnyelmű embernek lehetetlenné 
tette vagy mindenesetre megnehezítette a 
pálinkának hitelbe való beszerzését. Azelőtt 
a pálinkakimérő egyúttal uzsorás is volt 
és igen sok parasztember kénytelen volt 
utolsó ingóságait is zálogba tenni, ha egy-
pohár wutkit akart kapni. 

Nyers szeszkii demények kedvezményes 
szállítása. Kosztolányról (Drahócz nevü kité-
rőn felrakott küldeményekre nézve) Győrbe 
szállítandó mezőgazdasági szeszküldemények 
után a m. k. államvasutak igazgatósága a 
rendes 100 kg.-kénti 46 kros díjtételből 12 
krt kedvezményképpen leengedett. 

Közvetlen áruforgalom Magyarország 
és Olaszország között. A legutóbbi időben 
nagy lendületet vett olasz-magyar árucsere 
további fejlesztése érdekében tárgyalásod 
folynak a m. kir. államvasutak és az olasz 
vasutak között oly czélból, hogy az állami-
lag segélyezett Impresa Fiume—Venezia és 
Fiume—Ancona hajóinak igénybevételével 
közvetlen díjszabások létesíttessenek a je-
lentékenyebb magyar és olasz vasúti állomá-
sok között. Ezen forgalomnak Fiúmén át 
való irányítása pedig az államvasutak javas-
latára azért határoztatott el, hogy minden 
idegen befolyás a szóban levő forgalom ala-
kulására már előre kizárassék, másrészt pedig 
hazai kikötőnk közvetítése ezen fejlődés-
képes forgalomban biztosittassék. A díjszabás 
életbeléptetése már rövid idő alatt várható. 
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Ezen díjszabás mindazon czikkeket fogja fel-
ölelni, melyekre az eddigi tapasztalatok szerint 
szükség forog fenn. Ilyenek kivitelünkben/. 
czukor, gabona, őrlemények, olajvetemények, 
fa, donga, ásványvíz, sör, szesz, papir, fa-
sejtanyag, vas, vasáruk, gépek, aszfalt, 
eserzőanyagok, üvegáruk stb. A behozatalban: 
déligyümölcs, bor, olajok, rizs, kénkövek, 
márványáruk, szövetek és fonalak, kender, 
élelmiszerek stb. Az érdekelt szállítási vál-
lalatok díjrészletei és az átrakodási költsé-
gek Fiúméban, valamint az olasz kikötők-
ben a lehető legolcsóbban szabattak meg. 
Mindezeknél fogva remélhető, hogy ezen uj 
köteléki díjszabás hasznos tényezőként fog 
szerepelni, ugy az önálló magyar tarifa-
politika, mint fiumei kikötőnk specziális 
érdekeinek szolgálatában. 

A világ leghosszabb vasutvonala. Szi-
béria nemrég nagy eseményt ünnepelt azon 
alkalomból, hogy Tomsk városába az első 
vasúti vonat robogott be, a melyet a világ 
legnagyobb vasúti vonala nyitott meg. 1891. 
május 31-én tették meg az első kapavágást 
és már a mult év augusztus havában 793 
kilometeres pályatestet adtak át a forgalom-
nak októberben a Wladiwostok-Graf-Skaja 
közti 414 kim. pályát nyitották meg és most 
Omsk-Tomsk közti vonal elkészültével az uj 
vasút minden eddigi pályát túlhaladott, mi-
vel a mostani pályatest 7609 kim. és ezzel 
szemben a legnagyobb európai vonal Páris-
Konstantinápoly között 3042 kim. a legna-
gyobb amerikai vonal a Paczifi.cz vasúton 
5368 kim. tesz ki. 

arany, ezüst és bronzéremmel díjazott 

egyetemes aczélekéimet, 
melyek anyag kivitel s olcsó áraknál fogva az összes 

eddigi konkurrencziát legyőzni képesek. 

BACHER RUDOLF, 
63. és kir, kizárólagos eke és talajmiyelő eszközöli: gyára. 

Budapest, Yáczi -körot sz. 

U r a d a l m a k , f ö l d b i r t o k o s o k , b é r l ő k , 

gazda t i s z tek 

alkalmazottaik, illetve a maguk részére rendeljék, 

meg, a nép között terjesszék a 

, F ü g g e t l e n Ú j s á g ' 
mezőgazdasági és politikai képes hetilapot 

Előfizetési á r a : 

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

A „Független Újság" egyetlen képes mezőgazdasági 

heti röplap, a mely politikai és szépirodalmi tartalom-

mal is bir. 

A férfiaknak magyar nemzeti politikát, pontos hírt 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.. 

ÜllSi-ut 21.) küldendők. 

KERESKEDELEM, TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 

(Outtmann és Wahl budapesti terménybizományi 
ezég jelentése. 

Az időjárás e hét folyamán nagyobbára borús 
volt esőzés azonban csak szórványosan fordult elő. 
Időközönként az égboltozat kitisztult és erősebb lég-
áramlatok mellett a hőmérséklet is tetemesen sülyedt. 
A vizállási viszonyok alig változtak. Az őszi vetés 
felől kedvező hirek érkeznek. . Külföldön kezdetben 
száraz, később azonban borús ős esőre fordult az 

• időjárás. 
A külföldi piaczok üzletmenetében lényeges 

változás állott be; a szilárd hangulat veszendőbe 
ment s a7. irányzat teljesen ellanyhult, később azon-
ban valamivel ismét javult. A hét kezdetével az emel-
kedés tovább tartott s 1 jó példával Amerika ment 
elől, a hol az indiai rossz terméseredmény s az evvel 
kapcsolatosan várható iuség, valamint a tartós eső 
hiány élénk üzletforgalmat s gyors áremelkedést vont 
maga után. Váratlanul következett azonban be a 
változás; terjedelmes eladások Európa számára, a 
haussierk nagymérvű lebonyolításai, a pénzpiacz 
szilárdülásk és á látható készletek egyszerre történt 
nagyobbodása a piaez teljes ellanyhulására vezettek 
és épp oly gyorsan mint az emelkedés,' oly gyorsan 
következett -be az áresés iá. Csupán a hét végén volt 
ismét valamivel kellemesebb az üzlet. Az európai 
piaczok teljesen Amerika befolyása alatt állottak. 
Angliában a hét kezdetével nagyon élénk volt az üzlet 
és bár a hangulat azután is ártattó maradt, később 
mégis csendesebbre fordult az üzlet. Franczia és 
Németországban az árfolyamok szökésszerüen emel-
kedtek, amerikai olcsóbb jegyzésekre azonban gyorsan 
csökkentek és ennek behatása alól a többi piaczok 
sem vonhatták ki magukat. 

Nálunk az irányzat kezdetben szintén nagyon 
szilárd volt és élénk üzleti tevékenység fejlődött, a 
hangulat azonban később teljésen ellanyhult és az e 
héten nyert árelőny — bár ma az irányzat ismét szi-
lárdabbá vált — nagy részben elveszett. 

Buza gyorsan emelkedő irányzatban indult. A 
lényegesen szilárdabb külföldi jegyzések a határidő-
piaczon az árfolyamok gyors emelkedést vonták ma-
guk után és minthogy a készáru tulajdonosok igy 
tartózkodóbbakká lettek, a malmok pedig annál jobb 
vásárlási kedvet tanúsítottak, 3ü krnyi áremelkedés 
volt keresztülvihető, melynél különösen szállítási áru 
részesült előnyben. A. külföldi piaczok már fenuebb 
emiitett ellanyhulása .azonban a mi piaczunkon is 
megtették hatásukat, -a kínálat sürgőssé vált és mint-
hogy malmok sem rendelkeznek hely felett, hogy 
árut beraktározhassanak — a mi egyébként már ezelőtt 
is hátrányt képezett — az árak fokozatosan lejebb 
szá'llak. A hét zárlatával Amerika ismét szilárdabb 
jelentést küldött és igy az irányzat nálunk is vala-
mivel barátságosabbra fordult. A nyert árelőny egy 
része azonban mégis elveszett és prompt waggonáru 
csak nehezen volt értékesíthető, A hetiforgalmat 180.000 
mm.-ra tesszük, a hozatalok 250.000 mm.-ra rúgnak. 

Rozs a hőt elejével ugyancsak jó keresletnek 
örvendett; különösen egyes malmok tanúsítottak élénk 
vételkedvet és 7.—7.10 frtot fizettek helyben átvéve, 
míg az export részére budapesti paritásra 6.85 frt 
volt elérhető. A búzaárak ellanybulásával a hangulat 
azonban ezen czikkben is csendesebbé vált, * az árak 
naponként nagyobb csökkenéseket tüntettek fel és a 
hét végével gyenge forgalom .mellett előbb 6.50 frt, 
később 6.60 frtot- fizettek budapesti paritásra 

Árpa takarmány és hántolási czélokra a fo-
gyasztás részéről jobb vételkedvre talált és 10—15 
krnál magasabb árakat ért el- Minőség szerint 4'10— 
4;40 frtot fizettek helyben átvéve. Állomásokon _ésak 
gyér a forgalom. A kivitel czéljaira változatlan árak 
mellett csak prima áru adható el, melyet azonban 
alig kínálnak, közép és gyengébb minőségek ellen-
ben el vannak hanyagolva. 

Zab elég bőven, főleg azonban gyengéblí mi-
nőségekben van kínálva, mig prima áru alig érkezik. 
A vételkedv elég kedvező és prima zabért 10 —15 
krral többet is, fizettek. . Szin -és tisztaság szerint 
helyben 5'4Ö—5'95 frt, elsőrendű áruért 6 frtot is 
fizettek. 

Tengeri egyes wággonokban a vidékre való 
szállítás czéljából jó keresletnek örvendett-és 4-25—35 
frton keltek el. A hét vége felé a kereslet alább 
hagyott. 

Olajmagvak: káposztarepczélen a forgalom kor-
látolt és a hangulat változatlan. Készáruért 10.50— 
11.50 frt, bánáti repcze 10 frt, vadrepczét 4-50-75 frt, 
gomborkát 7"75 frton Cassa jegyzünk Budapesten át-
véve. Uj káposztarepcze lb97. aug.-szeptemberre to-
vább szilárd, és 11.10—11.15-frtos árak mellett köt-
tetett.' -

. Hüvelyesek : Bábban a hangulat lanyha, mert 
kereslet úgyszólván nincs. Uj áruban trieurt apró-
szemü faábot ab Félegyháza-Gyöngyös 8.-8.25 frt, 
nagyszemüt 7.50 frton, a déli vasút mentén levő állo-
másokról, úgyszintén dunamenti állomásokról 7.50, frton,' 
barna babot 6.50 frton jegyzünk. Bükköny 5.25—, Mu-
har 4.76—5'— Kendermag 8.50, Lenmag 8.50—9.50 frt 
Budapesten. Köles 5.25—5.45 frt helyben. 

Heremagvak: Lóherében hangulat és árak gyenge 
forgalom mellett változatlanok. Jegyzéseink ó-áruban : 
Bánsági 36—38, erdélyi 38—42, felvidéki nagyszemü 
40—42 frt. Uj vöröshere szintén jó keresletnek ör-
vend : (bánáti) á 40—42 frtot, erdélyi 45-48 frtot, 
tiszavidéki 48 frtot jegyez ab Budapest. Luczerna 
gyengén van kínálva és uj árut 40—45 frton, ó árut 
35 36 frton jegyzünk Baltaczim 8.50—9.25 frt minő-
ség szerint Budapest. 

Napi jelentés 1896. október 27, 

Készbuza ma jól volt kínálva, a malmok-eleinte 
nagyon kevés vételkedvet mutattak, az irány tartott 
volt, elkelt körülbelül 25,000 métermázsa változatlan 
árak mellett. 

Eladatott: 

Tiszavidéki: 2600 mm . 80 kg. 
80 „ 

á 810 frt 3 hóra 
400 „ 

. 80 kg. 
80 „ „ 8-05 

200 „ 80 „ 8'— 
100 ,, 80 „ „ 7-80 
100 „ 79 „ „ 7-95 
100 , 79 , , 7-85 
100 „ 79 „ „ 7-95 
100 mm L. 79 kg. á 7-95 

Pestvidéki: 150 „ 
300 „ 

78 „ 
78 „ 

„ 7-77V2 
„ 7-721.2 l i 

100 „ 77 ,-, » 7-721/a 
100 » 77 » „ 7-60 

. 200 „ 77 „ » 7-65 
Fehérmegyei : 10Ö0 „ 76 „ „ 7-62i/a Fehérmegyei : 

2100 „ 75 „ „ 7-671/A 
- 1000 , 75 „ , 7-521/2 

Tolnai: 400 „ 77 „ „ 7'80 
100 „ 74 , , 7-55 , 

Makói:. 2400 „ 79 „ „ 8-10 
2400 , 79 „ „ 8-121/2 

•F,-Tiszai :• 850 „ 
600 , 
100 „ 

79 „ 
78 , 
80 , 

„ 7-80 
„ 7-80 
„ 7-95 

400 „ 79 » „ 7-80 
400 „ 78 „ ,,- 7-85 
100 „ 79 „ „ 7-60 » vegy. 
100 „ 78 „ ' .„ 7-83- „ 3 hóra 
100 ., 77 „ „ 7-80 

Szerbiai : 1800 „ 75 „ ' 7'— „ trsto. 

Készrozs változatlan , 6'60 Pesti paritásos ár 
mellett csekélység köttetett. 

Árpában az üzlet most szünetel, hántolási czélra 
valami adatik még e'l, 4—4-30 frt ab itt. 

Tengeri változatlan, 4'10— 4'30 frtig ab itt adatik, 
el, waggonrakományok szerint. 

Zab tartott. 
Határidők szilárdan kezdődtek,és később reali-

zálásokra ellanyhultak. 

Következő kötések történtek: 

. Köttetett. 

Tavaszi buza . . 7'97—7'89 • 
. Ős&i buza . . . ' '——' 
Tavaszi rozs . . - 6'85—6'78—'• 

Tavaszi zab. . . 5-94—5 92———-
Őszi zab . . . . ' — — • — _ _ -
Uj tengeri . . . 4-27-4-21 • 
Uj repcze . . .  

Élelmiczikkek a budapesti hetivásáron. 1896. év 
október 27-én. A székesfővárosi vásárigazgatósái 
jelentése. 

Halvásár a haltéren. A fővámtéri, Ferencz József-
rakparti és haltéri piaczra 11 helybeli halász ás 
halkereskedő által 50 q és vidéki, kocsikon 4 q, 
összesen 54 q kevert hal hozatott. A vásár élénk. 
Az árak métérmázsánkint 1—2 írttal csökkentek. 

Viszontelárusitók fizették a hal'q-át nagy élő 
1C0—120, nem élő 70—80, közép nagy élő 60—75, nem 
élő 40—50,-apró élő 20—30, nem élő 8—16 frtig. 

Vad. Hozatott a 'fővámtérre vaspályán 100 db, 
hajón 50 db, kocsin 20 db, gyalogosok ' által 50 
db, összesen 220 d^ ; a forgalom élénk volt. Nyul 
120—160,YadIud 80—120, Vadrécze 40—60, Fáczány 

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

Baromfi. Hozatott a fővámtérre vaspályán kb. 
50000 db, hajón kb 3000 db, — kocsin kb. 1000 db, 
helybeli árusoktól kb. 2000 darab, összesen kb. 56000 
db. A vásár élénk volt. Nagybani árak páronkint: tyúk 
110—130, csirke 60—120, (idei . kiv. -—), kappan 
hízott 140—170, kappan sovány 110—110. récze hizott 
— , (idei —) lud öreg h — lud (liba) uj 
hiz.. 400—700, uj lud sovány 300—403, öreg — ), 
pulyka hizott idei 350-450, sovány. 300—360, gyöngy-
tyúk 120—140, galamb pecsenyének 40—60 krig. 

Az István-téri élelmi piaczra élő baromfi hely-
beli és vidéki árusok által kb. 1200 pár hozatott fel, 1 

árak a következők: páronkint tyúk 120—150, csirke 
idei 70—130,kappan hizott 160—200, sovány 120—140 
réczs hizott 180—200, sovány 120—140, hizott lu 

Déli zárlat 

, 7-89—90 

6-79-81 

5-92̂—94 

4-21—22 
11-10—15 
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450—600, sovány 300-350, pulyka hízott , 
sovány 300—350 krig. A forgalom élénk. 

Tisztított baromfi, helybeli ós vidéki árusok 
által kb. 2500 db: forgalom élénk. Árak: Jércze 
80—100, csirke 35—70, kappan hizott , récze 
hizott 100—180. récze félkövér 90—100, lud (liba) 
hizott 250—300, lud liba félkövér 200—220 pulyka, 
hizott 200—300, pulyka félkövér 160—180, Galamb 

, ludmáj hizott 20—100 krig. 

Az ujvásártéri piaczra felhozatott a szokott köz-
ségekből vasp. kb. 1800 db, kocsin 1040 db, gyalog-
árusok 800 db, helybeli árusok 1060 db, összesen 
4600 db baromfi. A forgalom élénk. Az árak páron-
kint következők: tyúk 120—170, csirke 60—120, 
idei — , hizott kappan í 60-180, sovány130—140, 
hizott récze 200—300, sovány récze 130—150, hizott 
lud (liba) 450—700, sovány lud 300—340, hizott pulyka 
300—340, sovány pulyka 200—240, gyöngytyúk , 
galamb pecsenyének krig. 

Tojás. Hozatott a fövámtérre vasp. kb. 300,000 
db, hajón kb. 150000, darab, kocsin kb. 10,000 db 
helybeli árusoktól 30000, db, összesen kb 355,000, 
db. A vásár élénk. Nagybani árak: 1 láda friss (1440 
db) 3300—3400 kr., 100 -db 250—280 kr., tojás me-
szes 1 láda (1440 db) — k., 210 db 
kr, 1 db krig. 

Az ujvásártéri piaczra felhozatott a szokot 
községekból vasp. kb. 2000 drb, kocsin drtt, 
gyalogárusok 2000 drb, helyb. árusok 12200 darab, 
összesen 16200 darab friss tojás. A forgalom 
élénk. A következő árak jegyeztettek : friss tojás 
1 drb 2V2-3, 100 darab 220-250 40 krért 15—17 
drb, 1 láda 1440 drb 2800-3410, meszes tojás 1 db 
21/3—3 100 , 40 krért 16—17 db, 1 láda 
1440 drb krig 

Zöldség. Hozatott a Ferencz József-rakpartra va. p 
800 q, hajón 1600 q, kocsin 2000 q, helyb. árusok 
kb. 2000 q, össz. kb. 6400 q vegyes zöldség. A vásár és 
Nagy. árak sárgarépa 100 k. 30—450,1 q , 
petrezselyem 100 cs. 50 500, 1 q —, zeller 
lOOjdb 60- 140, karalábé 100 db 60-80, vöröshagyma 
100 db" 25—180, 1 q 300—350, fokhagyma 100 f. 
400—1200, 1 qllOO—1000, fehérrépa 100 darab200-220 
fejeskáposzta 1 q 60—300 krajczárig, vörösrépa 100 
darab 60—120 krajczárig, fejeskáposzta 100 darab 
180-600, kelkáposzta 100 db 60-80, vöröskáposzta 
100 db 300—600, fejes saláta 100 db 60-80, kötött-
saláta 100 db 120-160, burg. belföldi 1 q 180—230, 
külföldi , fekete retek 100 db, 80—120, 
hónapos retek 100 csomó , Ugorka s. való 
100 db , ugorka savanyu 100 db , 
zöldpaprika 100 db 8—40, tök 100 db 600—10 0, 
paradicsom 1 kg. 100—250, zöldbab 1 1. 8—12, zöld-
borsó 1 kg. zöldborsó fejtettl 1. 40 50 krig. 
Zöldtengeri 100 cső 8J-100 krig. 

Felhozatott az ujvásártéri piaczra a szokott köz-
ségekből szek. kb. 1560 q, gyalog és helyb. árusok által 
340 q, vasp. — q, összesen mintegy 19000 q vegyes 
zöldség. A forgalom élénk. Árak a következők: Bur-
gonya 1 zsák 60—100, uj 1 q 140—160, fejeskáposzta 
100 db 120—350, vöröskáposzta 100 db .kel-
káposzta 100 db 80—120, paradicsom 100 db 
1 puttony 35-40, fejes saláta 100 db 70—80, kötött 
saláta 100 db , ugorka savanyítani való 100 db 

•, ugorka savanyu 100 db zöld paprika 
100 db 8—50, zöldbab hüvelyes 1 kg. , 1 zsák 
60—120, zöldborsó héjas 1 kg. , zöldborsó fej-
tett 1 liter krajczárig. 

A Sunyady-téri piaczra felhozatott kocsin 3";0 q, 
gyalogárusoktól kb. q, helybeli árusoktól kb. 200 q, 
össz. 500 q; élénk forgalom mellett a következő árak 
jegyeztettek: burgonya 1 zsák 60—80, 1 q 180—210 
fejes káposzta 100 db 300-600, vörös káposzta 100 db 

, kelkáposzta 100 db 80—120 paradicsom 100 
db 30-60,1 puttony 20—35, fejessaláta 100 db 80— 
—120, kötöttaaláta 100 db , ugorka sav. valólOO 
db 40—50 savanyított; 100 db S0—100, zöld paprika 
100 db 8—ííO, zöldbb hüvelyes 1 kg. 6—,6 zöldbab 
hüvelyes zsák 60—70, zöldborsó héjas 1 kg. 
—, zöldborsó fejtett 1 liter krig. 

Gyümölcs. Hozatott a Ferencz-.Tózsef-rakparti 
piaczra vaspályán kb. 1600 q, hajón kb, 200 q. kocsin 
10 q, helybeli árusok által kb. 500 q, összesen 
kb. 2310 q vegyes gyümölcs. A vásár élőnk volt. 
Nagybani árak : Fajalma 1 q 1400—3000, köz. alma 
1 q 500—1400, fajkörte 1 q 1800—2600, közönséges 
körte 1 q 800—1600, köz. dió 1 q 1300—2400, szilva 
magvaváló 1 q , szilva vörös 1 q , 
szilva aszalt 1 q füge 1 kg. 19—17, mogyoró 
1 q . , gesztenye belföldi 1 q 80Ó—900, gesz-
tenye olasz 1 q 1600—1600, czitrom 1 láda 280 - 350, 
őszi baraczk 100 db , szőlő közönséges 1 q 
1400—2600,szőlő csemege 1 kg. 280—3500 krig, dinnye 
görög nagy 100 db , dinnye görög kicsiny 1. 0 
db -, sárga faj 100 db , dinnye sárga 
közönséges 100 db frt. 

Az ujvásártéri piaczra felhozatott a szokott köz-
ségekből vaspályán kb. 100 q„ kocsin kb. 150 q, gya-
log és helybeli árusok — q, összesen 400 q vegyes 
gyümölcs. A forgalom élénk. Arak a következők: 
Fajalma 100 db ,— 1 kg. 20—30, 1 db 3—5, 
közönséges alma 100 db 40—180, 1 kg. 6—12, 1 db 
Va—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 

, szőlő csemege 1 kg. 40—50, szőlő közönséges 
kg. 22 -26 krajczárig. 

A Sunyady-téri piaczra felhozatott a szokott 
községekből vasp. 10 q, kocsin 25 q, helybeli és 
gyalogárusoktól kb. 15 q, összesen kb. 50 q vegyes 
gyümölcs, közép forgalom mellett árak a követke-
zők: fajalma 100 db , 1 kg. 20-30, 1 db 
3—6, köz. alma 100 db , 1 kg. 10-15, 1 db 
1—2 kr, körte faj 100 db , körte faj 1 kg. 
28—40, körte faj 2—4, őszi baraczk 100 db , 
dinnye, görög nagy 100 db ——, dinnye gör., 1 
db , dinnye, görög, kicsiny 1 db , díunye 
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. 
40—60, szől5_közönséges 1 kg. 20—28 kr. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1896. október 27. A székesfőv. vásárigazgató-
ság jelentése a „Köztelek* részére). Felhozatott a 
szokott községekből 135 szekér réti széna 142 szekér 
muhar, 28 szekér zsupszalma, 4 szekér alomszalma, 
— szekér takarmányszalma, — szekér tengeriszár 
10 szekér egyéb takarmány (lóhere, luczerna, zabos-
bükköny, köles stb.), 1100 zsák szecska. A forgalom 
élénk. Arak q-ként a következők: réti széna 220—300, 
muhar uj 210—265, zsupszalma 180—200, alomszalma 
140—170, egyéb takarmány — , lóhere 

1 takarmányszalma ——, tengeriszár lu-
czerna sarjú 200—260, szalmaszecska 200— 
225, uj széna , zabosbükköny . 
Összes kocsiszám 330 suly 264.400 kg. 

Állatvásárok. 

Budapesti szurómarhavásár. Okt. hó 27-én 
A székes fővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgató-
ság jelentése. 

Felhajtatott: 133 drb belföldi, drb galicziai, 
— drb tiroli, 159 drb növendék élő borjú, — drb élő 
bárány; — drb belföldi, — db galicziai, — drb ti-
roli, — drb bécsi. — drb növendék borjú, drb 
ölött bárány. — db élő kecske. 

A borjuvásár vontatott lefolyású volt. 
Arak a következők. Élő borjuk : beltoldi 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 36—48 frtig, kivé-
telesen 50 frtig súlyra, növendék borjú 13—42 frtig, 
kivételesen 84 frtig drbonkint, frtig súlyra. 
Ölött borin : belföldi 62—65, tiroli frtig, 
galicziai 60 - 64 írtig, növendék borjú frtig 
dbonkint, bárány — frtig, bécsi 66 -68 frtig súlyra 
Élő bárány 6 50-9 — forintig páronkint. Élő kecske 
—' frtig páronkint, kivételesen— frtig. 

Budapesti juh vásár. 1896. okt. hó 27-én. (A 
budapesti közvágóhíd és marhavásár-igazgatóság je-
lentése a „Köztelek "részére.) 

Felhajtatott: 881 db belföldi hizlalt ürü, 453 
db feljavított juh, 92 db kisorolt kos, 200 db kiverő 
juh, — db bárány, 130 db kecske, 1369 db durvaszőrü 
juh, db szerbiai, 0 db angol keresztes. 

Birkavásár élénk lefolyású volt. 
Árak a következők : Belföldi hizlalt ürü 15—17 

frt páronkint, 21i/s frtig súlyra, feljavított juh 
11 13 frt páronkint, frtig súlyra, kiverő juhok 
6V2—IO frt pároDkint, kisorolt kosok 11.—13.— frt, 
kecske —. .— frtig páronkint, durvaszőrü kosok 
4.——15.1/2 frtig páronkint, szerbiai —. .— frtig 
bárány —.—1/2.— frtig, angol keresztes .— frtig 
páronkint. 

Bécsi vágómarhavásár. 1896, okt. 26 A bécsi 
marha és huspénztár jeleatése. 

Összes felhajtás 5204 db. Ebből magyar 3488 db, 
galicziai 262 db, bukovinai 389, németországi 1065 db, 
hizott 2702 db, legelő 765 db., fiatal 1737 db., ökör 
3411 db, bika 538 db, tehén 1050 db, bivaly 205 db. 

A szombati vesztegvásárra 1284'dbot hajtottak 
fel. A felhajtás mind a két vásárra mintegy 800 dbbal 
nagyobb vblt a mult heti felhajtásnál. A tulnagy 
felhajtás folytán a vásár irányzata lanyha volt és 
általános áresés volt tapasztalható. Legjobban tar-
totta magát aránylag prima áru, á mennyiben csak 
1/2 írttal esett métermázsánkint. Ellenben igen ked-
vezőtlen volt az üzlet közepes és rosszabb minőségű 
árukban, ezeknél métermázsánkint 1—2 frt áresést 
jegyeztek. Lanyha üzlet mellett nehéz eladások 
voltak tehenekbea, a mit szintén a nagy felhajtás 
idézett elő. 

Arak: prima magyar 35Va —37V2 frt, szekunda 
32-35 frt, tertia 28—31 frt. Galicziai prima 36 38— 
( ) frt, szekunda 32—35 frt, tertia 29—31 frt. Német 
prima 38—391/2 (41—), szekunda 34—37, tertia 31—33 
frt. Legelőmarha: szerb és magyar 18—28 é. s., rossz 
minőségű írté. s. Bika 21—31 frt é. s., tehén 19—30 
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 hízó ökrök. 

Eladók: 

Ar Ar 
Blau testvérek, Temesvár 36 —• 34 — 
Hacker M., Sopron • ... 321/a — 301/2 — 
Hacker Miksa, Sopron 36 — 34 — 
Józsefv. spirituszfinomitógyár, 

Temesvár 36 — 34 — 
Lederer és Kálmán, N.-Várad 371/2 - 36 — 
Neumann testvérek, Arad 371/2 — 331/2 — 

Erdélyi hízó ökrök. 

Eladók: 

Br. Bors és társa, M.-Vásárhely 35V2 — — 
Czell Frigyes és fia, Brassó ... 36 — 33 — 
Kosch & Schobel, Sz.-Régen ... 33 — 31 — 
Urmánczi F. Toplicza, 34 — — — 

Német hizó ökrök. 

Eladók: 

Blau testvérek, Temesvár ... ... 39 — 37 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott veszteg-
vásár ezentúl szombaton tartassék meg. A veszteg-
vásárra felhajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken 
kell_, hogy rendeltetésük helyér? 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, Yas, Veszprém, Zala, 
Zemplén vármegyékből és H.-M.-Vásárhely, Sopron 
és Székesfehérvár sz. kir. városokból. Az itt elő nem 
sorolt vármegyékből az ismeretes feltételek mellett 
állatok szabadon szállíthatók a vesztegvásárra. Az 
alsó-ausztriai helytartóság rendelete szerint a hasí-
tott körmű állatoknak Budapestről alsó-ausztriába 
való szállítása tilos ; kivételt képez e rendelet alól a 
kőbányai sertéshizlalda. 

Bécsi sertésvásár. 1896. október 20-án. Be lett 
jelentve: 9851 drb. Felhajtás: 4431 drb fiatal sertés, 
4052 drb kövér sertés, drb rideg sertés. Össze-
sen: 8483 drb. 

Az irányzat változatlan. 
Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nélkül: 

prima 49' 51 ( — ) kr., közepes 46 48, könnyű 
42-54 — kr., fiatal sertés 32—40 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1896. okt. 22-én. Fel-
hozatott: 3482 borjú, 2108 élő sertés, 1221 kizsigerelt 
sertés, 722 kizsigerelt juh, 235 bárány. 

Változatlan árak mellett az üzlet a borjuvásá-
ron lanyha volt. Kizsigerelt sertésekben ugyancsak 
változatlan árak mellett kedvező volt az üzlet. A 
nagy felhajtás folytán kizsigerelt juhokban az üzlet 
lanyha volt. 

Arak klgrammonkint: kizsigerelt borjú 40-50 
kr., prima 52—58 kr., primissima 58—60 kr, élő 
borjú 28—38 kr., prima 40—46 kr, primissima 48—50 
(—) kr., fiatal sertés 32—40 kr., kizsigerelt sertés 
nehéz 46—52 kr., süldő 46 — 50 kr., kizsigerelt juh 
25 -35 kr., bárány páronkint 4—10 kr. 

Bécsi jnhvásár. 1896. okt. 22-én. Felhajtás. 
3097 drb juh. 

Az exportőrök és vidéki vevők hiányában a 
vásáron teljes üzle:pangás volt ; eladások a vásári 
jelentés, zárlatáig nem történtek. 

Árak: export juh páronként '— (—•—) 
raczka: — , selejtes juh . 

Párisi juhvásár. 1896. okt. hó 19-én. Felhajtás 
20025 drb juh. 

Irányzat rossz. 

Az Orsi., magyar gazd. egyesület tulajdona 

Lapfelügyelő-bizottság: Gróf Dessewffy Aurél, Bernát 
István, dr. Darányi Gyula, Forster Géza, Galgóczy 
Károly, dr. Hagara Viktor. — 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. 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet, 
B U D A P E S T E N , VIII., J ó z s e f - k ö r u t 8. 

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

ANDIíiSSY GÉZA gróf, BUJANOVICS SÁNB03, DESSEWFFY ARISTID, KOMJÁTHY BÉLA, 
PÉCHV TAMÁS, PÜSPÖKY EMIL, RUBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY 

ZOLTÁN, SZŐNYI ZSIGMOND, SZTÁRAY ISTVÁN gróf, TELEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: SZŐRYI Zsigmond. 

A z Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövet-
kezet a gazdaközönség általános elismerése szerint hiven megfelel hivatá-
sának; folyton fejleszti a reforínokat, melyeket a gazdaközönség évek óta 
sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes 

épület és átalány (pauschal) biztositásnál 
rendkívül mérsékelt díjaival 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) 

- egye 
nagyságára — a tiszta díjból 5% díjengedményben részesülnek. 

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

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

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

mulattató dologgal. 

Szerkesztő . I1ABKOS (iYDI.A. 
Előf izetési i t a : ogész é ™ íix±, fél étrre 2 fr-fc, negyed átrra X fr-fc. 

A szegényebb, de olvasni szerető közönség számára a „HERKÓ PÁTER* 
népies kiadását egész évre 2 frtért, negyed évre 50 krért küldjük. 

A „HERKÓ PÁTER" tót nyelven is megjelenő heti élczlap egész évre 2 frt, 
fél évre 1 frt, negyedévre 50 kr. 

Márczius hó óta német nyelven is megjelenik a „HERKÓ PÁTER" heti élczlap. 
Naptáraié, magyar, német és tót nyelven, az idő előrehaladottságánál 

fogva már csak 20 kr. darabonkint. 
Szerkesztősé? és Kiadóhivatal: 

B U D A P E S T , IV. kerület , Zsi b á r u s - u t c z a 7 dik s z á m . 

Magyar királyi áJlamvasatak. 

ad 69942/96. Cl. 

Hirdetmény. 
Ebes hadi kitérőnek a rznkorrépa rakodás czéljaira való 

berendezése. 
A püspökladány-debreczeni vonalon Debreczen és Szoboszló állomások között 

az előbbitől 12, az utóbbitól 8 kilóméternyi távolságra fekvő Ebes nevü hadi kitérő 
a czukorrépa rakodás czéljaira berendeztetvén az alább felsorolt módozatok mellett 
1896. évi október hó 15-én a közforgalomnak álladatott és pedig: 

Ezen kitérőn csakis teljes kocsirakományokban szállítandó czukorrépa, illetve 
a megfordított irányban szállítandó répaszelet és mésziszap küldemények adhatók 
fel, illetve le; gyors és darabáruk, valamint egyébb kocsirakományi teheráruk tehát 

s hadikitérőn kezelendő Aruk berakásához szükséges kocsik 24 órával 
ig rendelendők, mely megrendek's valamint az áruk szabályszerű feladása 

es kiváltása Debreczen állomáson eszközlendő. 
A szóban levő kitérőről szállítandó illetve oda rendelt kocsirakományu czukor-

répa, répaszelet és mésziszap küldemények után a szállítási díj a m. kir. állam-
vasutak vonalait illetőleg az ezen vonalakon érvényes helyi árudijszabásban (II. rész) 

mutatójában Debreczen állomásra megszabott kilométer távolságokhoz 12 kilóméter 
a Püspök-Ladány irányban való szállításnál pedig a Szoboszló állomásra kitüntetett 
távolságokhoz 8 kilométer hozzászámittatik. 

Az ekként nyert közvetlen távolságok után az emiitett helyi díjszabásban 
foglalt dijszámítási táblázatok illetve a „Vasúti és Közlekedési Közlöny" mult évi 
156. számának, a magy. kir. államvasutak 1896. évre szóló díjkedvezményei tartal-
mazó mellékletében I. rész 4. folyó szám' alatt foglalt díjkedvezmény megfelelő díj-
tételei alkalmaztatnak. 

Budapest, 1896. október hóban. AZ IGAZGATÓSÁG. 
(Utánnyomás mem dijaztatik.) 

r. Mindennemű tornaszereket iü 
é s legjolbltí m i n ő s é g ű 

i gazdasági k ö t é l n e m ü e k e t , j 
] . ajánl a 

I B L E I E R é s W E I S Z , 
' kötélgyóri czég Budapest. 
| Raktár és iroda: Károly-körut 9. szám, a gróf Hadik-Barkóezy féle házban | 

Gyártelep: Hajtsár -ut 7307. sz . n 
Ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszközük, Cocos futószőnyegek, ö 

lábtör lők , ruhaszár í tó kö- S 
j telek, Q 

halhálók, 8 
kéz i t áskák stb. továbbá gaz- 0 
dasági cz ikkek u. m.: istráng, V 
kö tő f ék , rudaló gabona- g 
zsákok, vizhatlan ponyvák, Ö 
itató és tűz i vedrek, kender- y 
tömlők , hevederek, kender, h 
kócz stb. a legjutányosabb eredeti • 

gyári árakon. H 

VldélQ megrenfleléselc pontosan eszközöltetnelr. a 
Képes árjegyzék k̂ívánatra bérm.ntes.n j j 

13178/90. sz./C. I. Msgy. kir. államvasutak igazgatósága. 

Hirdetmény. 
Osztrák-magyar vasnti kötelék. Díjszabási pótlékok életbeléptetése. 

Az osztrák-magyar vasúti kötelékben 1896. november 1-én az 1892. február 
1-től érvényes „II. rész 4. füzet"-hez a X. pótlék, továbbá az 1892. márczius 15-től 
érvényes „IV. rész 1. füzet"-hez a VI. pótlék lép életbe. 

folytán következő díjtételek, illetőleg menetdíjak helyeztetnek az alan-
taby megjelölt, nappal érvényen kívül és pedig : 

1. a „II. rész 4- díjszabási füzet"-ben. 
a) A fődíjszabás 42-ik és 7Ö-ik oldalán a Héjasfalva—Székelyudvarhelyi helyi 

érdekű vasút állomásaival való forgalomra vonatkozó díjtételek 1896. deczember hó 
15-dikével. 

b) A fődijszabás 42-dik és 70-dik oldalán a Kun-Szt.-Márton—Szentesi helyi 
érdekű vasút állomásaival való forgalomra vonatkozó díjtételek 1896. decz. 15-ével. 

c) A fődijszabás 44-ik és/45-ik, továbbá 72-ik és 73-ik oldalán, illetőleg a III. 
pótlék 2-ik és 3-ik oldalain a Nyíregyháza—mátészalkai helyiérdekű vasút állomá-
saival való forgalomra vonatkozó díjtételek 1896. november 12-ével. 

d) A fődijszabás 45-ik és 73-ik oldalain a Szilágyságu helyi érdekű vasút ál-
lomásaival való forgalomra vonatkozó díjtételek 1896. deczember 23-ával. 

2. a „IV. rész .. díjszabási füzet"-ben. 
a) A fődijszabás 25-ik és 43-ik oldalain a Héjasfalva—székelyudvarhelyi helyi . 

érdekű vasút állomásaival való forgalomra vonatkozó díjtételek és menetdijak 1896. 
deczember 15-ével. , 

b) A fődijszabás 26-ik és 44-ik oldalain a Kun-Szt.-Márton—szentesi helyi ér-
dekű vasút állomásaival való forgalomra vonatkozó díjtételek és menetdijak 1890. 
deczember 15-ével. 

c) A fődijszabás 27-ik és 45-ik oldalain, illetőleg a III. pótlék 4-dik és 6-dik . 
oldalain a Nyíregyháza—mátészalkai helyi érdekű vasút állomásaival' való forga-

tásaival való forgalomra vonatkozó díjtételek és menetdijak 1896. decz. ̂ 23-ával. 

tétnek életbe. 
kivül helyezett díjtételek, illetőleg menetdijak i 

Mindkét pótlék példányai á részes vasutaknál legközelebb kaphatók lesznek. 
Budapest, 1896. október 17-én. 

Magy. kir. államvasutak 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) a részas vasutak nevében is. 

B l B l a l i l ^ 

Tenyészsertés eladás. 
A berezeg - S u l l i o w s k i *I. M. pankotai 

j© h i r n e v ü t e n y é s z t é s é b ő l IV2 é v e s f e -
h é r s z ő r ű v é s z m e n t e s i m m ú n i s 

tenyészkanok kaphatók. 
írásbeli megkeresésre bővebb felvilágosítással 

Herczeg Sulkowski J. ML 
urad. felügyelősége Pankotán. 
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L a p u i k M a d á M f a t a l á b a n , l i d a p e s t , Ü l l ő i é i 2 5 . < K b M « k . ) 
a következő g-azdaság-i s z a k m u n k á k és r e g é n y e k leszállított áron kaphatók: 

mezdoazdaságról 
mezörenflörséoröl 

szóló 1894. éri XII, törréijcjffii, 
a végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 

m a g y a r á z a t o k k a l el-

l á t va , e g y f ü z e t b e n . 

Ára bérmentes küldéssel 1 írt 10 kr. 

Magyar Gazdasági Czimtár 
nag-y s i e g y e d a l a l c , 3 S ítr •fcexjedeleaa'bexi. 

Tartalmazza az összes 

g-azd. e g y e s ü l e t e k , g a z d a k ö r ö k , f ö l d b i r t o k o s o k , 
u r a d a l m a k , liitbizoraáiByok, b é r l ő k , gazdat isztek , 

erdészek 
pontos és legmegbízhatóbb czimeit. 
Miután az össze? gazdasági egyesületek tagjainak névsora a lakhely és utolsó posta pontos 

megjelölésével benfoglaltatik, 

a gazdasági egyesületeknek és kereskedő világnak nagyon ajánlható. 

Á r a f ű z v e 7 f r t , kötve 7 i r t 5 © k r . 

A sertés javítása 
és 

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

nálatára. 

Irta: 

R o x f f y P á l 

uradalmi főtiszt. 

EBI Ára portómentes küldéssel 1 frt ÍO kr. • 
A. 

i r i i 
X g y @ n érdekes regények leszállított áron: A mezőgazdaság és mezőrendőr-

ségről szóló 1S»4. évi XII-dik 

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

AZ ERDÉSZ ÜR FIA, TJE£Z&* A MALOM TÖRTÉNETE, 
Ara portómentesen megküldve 1 frt hely. 40 kr. portómentesen megküldve 1 frt. helyett 40 kr. 

DTT T R Irta Anna Vertua Gentile. Ára portó- HM/TUHT VQ Á D r i A f Irta Mathers Helén 
D f iLLA , mentesen megküldve 1 frt helyett A W l l I A L £lí> V i l l /VU, Ára portómonte-

40 krajezár. sen megküldve 1 frt helyett 40 krajezár. 

MI A SZERELEM? ^ M a í r í á w ^ : BONDA MIKLÓS, S S r ^ 
fordította: Fáy J. Béla. Ara portómentesen küldve 1 frt helyett 40 krajezár. 
megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

törv.-czikk alapján összeállított: 

I. 

Káté községi mező- és hegyőrök 

készítésének 
forgalomba h o z a t a l á n a k 

tilalmáról szóló 

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

Ára 8 0 k r . 

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

AZ ERDÉSZ ÜR FIA, TJE£Z&* A MALOM TÖRTÉNETE, 
Ara portómentesen megküldve 1 frt hely. 40 kr. portómentesen megküldve 1 frt. helyett 40 kr. 

DTT T R Irta Anna Vertua Gentile. Ára portó- HM/TUHT VQ Á D r i A f Irta Mathers Helén 
D f iLLA , mentesen megküldve 1 frt helyett A W l l I A L £lí> V i l l /VU, Ára portómonte-

40 krajezár. sen megküldve 1 frt helyett 40 krajezár. 

MI A SZERELEM? ^ M a í r í á w ^ : BONDA MIKLÓS, S S r ^ 
fordította: Fáy J. Béla. Ara portómentesen küldve 1 frt helyett 40 krajezár. 
megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

Ára portómentes küldéssel 2 0 kr 

II. 

Káté az uradalmi csiszol 

Ára portómentes küldéssel 20 kr. 
Összeállította: dr. BALKAY BÉLA. 
Mindkettő csinos zsebköny valaku 
keménytáblába van kötve és 2 0 
oldalas jegyzék-naplóval ellátva. 

24545-1896/1. Q. M. kir. államvasutok. 
Üzletvezetöség Kolozsvártt. 

Pályázati hirdetmény 
páiyafentartási fák szállítása iránt, 

A majíy. kir. államvasutak kolozsvári üzletvezetösége a vonalai szükségletének 
fedezésére az 1897 és esetleg a következő 1898 és 1899 évekbéji szükséges páiya-
fentartási fák szállításának biztosítására ezennel nyilvános pályázatot hirdet. 

Az 1897. évi szükséglet, mely a tényleges megrendelés alkalmával még fel-
emelhető, esetleg lejebbithető a k ő v e t k e z ő 4 

Tölgyfadeszka ... ' '. 7 m̂  
Vörös fenyődeszka 
Faragott tölgyfa 7.0 

iécz puhafából... .. 
. „ „ keményfából . 

Vágott Iécz puhafából 

szükség szerint 
488 m3 

7—12 m-ig 178 m« 
.. szükség szerint • 

2100 drb. 
800 drb. 
98 m3 

200 drb. 
Tölgyfapalló páiyafentartási czélokra 30 m3 

hidpadozatokhoz szükség szerint m3 

Vörös fenyőfa palló „ „ 
Puhafa rud különféle „ „ ,, 
Keményfa rud „ „ 
Keritési rud tölgyfából 6000 m. 

, puhafából 13200 m. 
Tölgyszálfa páiyafentartási 134 m» 

» vizmentesitésher ... szükség szerint 
Fedőzsindely 42 cm. hosszú 230000 drb. 
Távirdaoszlop tölgyfából 15 drb. 

A fenti anyagok pontos méretei a részletes méretjegyzékben vannak felsorolva, 
mely méretjegyzék ajánlati minta és pályázati feltételek áz alulirt üzletvezetőségnél 
és az összes kereskedelmi és iparkamráknál ingyen kapható, mig. az általános és 
különleges szállítási feltételek csakis készpénz ellenében a magy. kir. államvasutak 
nyomtatványtárától (Budapest, Andrási-ut 73—75; szám.) 25, illetve 15 krnyi árpa 
szerezhetők meg. 

Az ajánlatok a külön e czélra'szerkesztett ajánlati*'mintán teendők. 
A szállítás a magy. kir. államvasutaknál érvényben levő s anyagok szállítá-

sára vonatkozó 136719/92. számú különleges feltételek értelmében eszközlendő, mely 
feltételek a pályázati határidőig alulirt üzletvezetőség anyag- és leltár-beszerzési 
osztályánál, valamint a magy. kir. államvasutak igazgatóságánál és minden üzlet-
vezetőségnél naponkit a hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az ivenként 50 kros magyar okmánybélyeggel ellátott ajánlatok ezen alábbi 
külczimmel,: 

„Ajánlat épületfák szállítására 24545/96. számhoz" 1896. évi november hó 
18-án déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak kolozsvári üzletvezetőségének általá-
nos osztálya főnökéhez benyújtandók, vagy posta utján beküldendők. 

Bánatpénz gyanánt az ajánlott mennyiségek értékének megfelelő 59/o-ka kész-
pénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban 1896. évi novemb 3r hó 17-én 
déli 12 óráig a kolozsvári üzletvezetőség gyüjtőpénztáránál leteendő, esetleg posta 
utján-oda beküldendő. 

Kolozsvár, 1896. október havában. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) Az üzletvezetöség. 

Elsőrendű 

vető-, nyeles- és fürtös-makkot, 
kedvelt Száva-vidéki terményt száll ít gondosán válogatott minő-
ségben 85...90 százalékig jótállással a esiraképességért. 1917 

Weiss Ferencz Sz iszek, Horvátország. 

HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóhvatalban 
B U D A P E S T , 

Ölői-Kt 25-dik szám. 

Hirdetmény. 
A császári és királyi kctoös hadügyminis-

! terium Lábodi (Somogymeg-ye) csikótelepén 4 © 
I drb m a g y a r f a j t a , t e n y é s z t é s r e a l k a l -

;i s. berni b i k á k k a l f e d e z e t t 

gulyabeli tehén 
J mint s z á m f e l e t t i e ladó . 

Tudakozódások, ajánlatok alulirott czimre 
|| intézendők. 

A csász. és kir. közös hadügyministerium 

gazdasági íntézősége. 
I h a t o d (posta-, távírda- és ^vasútállomás). 

1896. október 21. ' 
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minden beiktatásnál * K I S H I R D E T M L 
métógazdák és a szakirodalom terménjoi, 

továbiá a&m feíesö'k és adók BMetaMBjei 
Vétetnek fél é keátmtuéa-fes íOVatSaM. 

o leVfel sílírie v.ll; is/()li i i j|í, m e l y e k k e l v á l a s z r a sscfslcség'es l e v é l b é l y e g e t v a g l e y e l e z ő M p ö ^ líIIUJcitcl^V 

, Felkéretnek mindazok, 
tik valamely jeligés Bir-

wáliitiikhoz semmiféle 
eredeti,okmányt ne mellé-
keljenek, mért a kiadó-
hivatal ezekért felelőssé-
get nem vállalhat., 

i, ,,ggy, te\}'albihbá keres-
tetik égy minden tekintet-
ben megbízható feddhet-
len jellemű elsőrangú gaz-
datiszt, a ki a földmiveléB, 
répa termesítés, hálalás 
és tcjgaiídasáf Minden ágár 
ban tökéletesen jártas és 
eredményes működéséről 
ajánlatokat feépeS slöitiu-
tatní. Fölyamodványók !el-
Szer<é»é bizönyityány'ök 

U ,, 
Mii ádatnak, küldendők: 
báró Braunecker Lamorál 
úrhoz Budapest. IX., Pipa-u. 
6. Az állás január 1-én 
elfoglalható. 1885 

Nagyobb hírneves üía= 
dalomhoz kit gaM&8á(|i 
segéd kerestetik. Gazdasági 
tanintézetet Végzett, nötieil 

telníö ^ f f 
koílattttl birn'ak és ugy a 
gazdas. számvitelben jár-
tásqk, bizÖnyitVáp.̂  máso-
latokká! , ellátott folyamod-
ványokat küldjék ;,M. P. 
6496." jeligével Haasenstein 
és Vogler-hez (Jaülus és 
tsa) Dorottya u. 9. 
; büo kblás güzdá-

Éágba marha és juhtenyész-
tés, szőlő és gyümölcs mü-
veléssel, egy lelkiismeretes, 
szorgalmas és szerény fia-
tal ember, a ki valamelyik 
gazdasági tanintézetet vé-
gezte, gyakornok (irnok) 
gyanánt rögtön felvétetik. 
Czim a lap kiadóhivatalá-

tápasztaláttal biró ispán és 
szép írással biró irnok al-
kalmazást nyer Beőkönyi 
Victor földbirtokosnál Ludas 
iHevesmegye.) 1911 

A'lulirt gazdaságba ke-
restetik egy jó családból 
stármazó s legalább isgazd. 
tanintézetet Végzett fiatal 
ember, gazd. segéd minő-
ségben, ki á töt nyelvet.' 
is birja. Pályázók fordulja-" 
nali a „Névedi bérnökség-
hez" u. p. Verebély. Bekül-
dött bizonyítványok vissza 
nem adatnak. 1920 

30 darab tehénbői: és 
megfelelő számú növendék 
• állatokból álló tehenészetbe 
kerestetik egy tehenész két 
bojtárral jó konvenczió 
mellett. Czim a kiadóhiva-
talban. 

Állást keresők. 
Egy gyakorlott gazda-

tiszt, ki a gazdaság minden 
ágában tökéletes jártasság-
gal bír, már önállóan mű-
ködött, 27 éves, nőtlen, a 
magyar, német, tót, román 
nyelvet teljesen birja, 10 
évi gyakorlata után kitűnő 
bizonyítványokkal rendel-
kezik esetleg kisebb gazda-
ságot önálló kezelésre is 
elfogad. Szives megkere-
sések 8. G. alatt poszte-
restánte Orosháza Békés-
megye kéj-etnek. , 1898. 

tefy SidHiives iskolát vég-
zett fiatal ember, ki a gazda.-
ság körjili teendőkben vala-
mint az egyszerű, és kettős 
könyvvitelben jártassággal 
l?ir. Gzim a kiadóhivatal-
ban. Í9Ö2 

liáröanl fi ít öttt vlzetljg 
nagyobb gazdaságnak, he-

a kiadóhivatalban. 

Praktikus schwe;gzerős, ki 
ttláí Sok éven át tehtíné-
Síétben működik, jő Bizo-
nyítványokkal biiy a jelen-
legi tekettésíet felhágyása 
fülytán állást kefes 1897. 
jánü.ár.i-tSl. (Soma kiadű-
liiváüilBih:. iis?5 

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

Gzim a kiadóhivatalban. 
1877 

Elméletileg es gyakor-
latilag képzett 28 éves, 
'kejjeSztény jhillitgú eazjjász, 
jcejfés jói refeienczik meglett 
ispáni állást. Bírja amagyar, 
német és tót nyelvet. Czim 
a kiádóliivatalban Cé. D. 
jegy alatt. 1900 

Gazdasági írnoki vagy 
segédi állást keres egy 
foldmives iskolát jeles siker-
rel Végzett, előkelő család-
ból vifló 19 ÜveÉ, nÖtlen 
egyén, ki ugy a gazdasági, 
mint az irodai teendőkben 
jártas, mielőbbi belépésre. 
Czim a kiadóhivatalban. 

1878 

Szentimrei m. kir. föld-
ínives-iskolát kitűnő siker-
rel végzett ev. református 
vallású 18 ,éves egyén, na-
gyobb belterjesen kezelt 
gazdaságába óhajtana men-
ni mint gyakornok mielőbbi 
belépésre, csekély fizetés 

Mükertész fiatal nős gyer-

den ágában teljesen jártas, 
nagyobb grófi uradalmak-
ban működött, kittlnő bizo-
nyokkal feűdelkeáik, ha-
sonló állás keres. Gzim a 
kiadóhivatalban. Í882 

Megbízható, esetleg kaució 
képes nőtlen gazdás'z, öt 
évi gyakorlattal január 
elsején állását változtatni 
óhajtaná. Szives ajánlatok 

a feltételek s fizetés 
legjelőlésével „Segédtiszt" 
rimen kéretnek a kiadó-

hivatalba. 1904 

26 éves nőtlen gépész 
géplakatos • ki már több 
éven át, működött gazda-
ságban, éves állást keres 

nagyobb gazdaságban. 
Czim a kiadóhivatalban. 

1924 

Gazdatiszt, 33 éves, nős, 
ki e téren 17 évi gyakor-
lattal bír, jelenleg is egy 
nagyobb bérlete van, jó 
bizonyítványokkal rendel-
kezik, január 1-ére esetleg 
hamarább is állást keres. 
Szives megkeresések KI. I. 
jel alatt c lap kiadóhiva-
talába kéretnek. Közvetítők 
díjazva lesznek. 1879 

Sázdátisííí állást kérls 
egy kiitmíi bizonyítványok 
'és,, kiváló,, referencziákkal 
biró ügyes, szakképzett,. 
róm. kath. vallású, nőtlen 
39 éves- s a gazdálkodás 
mmaen. (kában teljesen 
jáítágj a gazdasági szám-
fejtig, kgtfe . k̂ iíyVfiéSSk 
S.,| Aú ijodfii h^pk&Kiifl 
belső ugy á, külső gazda-
sági" teendők ellátásában 
elméleti s gyakorlati teljes 
'képzettség, jó Írással,nyelv-. 
ismeretekkel és kellő intel-

a régi ügy az amerikai 
szőlőkultúra) ázáíttz éU zöld 
ojtáS; siSőlőüítetés,' pinezé-
•kezelés és áz állátökrlák á 
ragályos.betegségek elleni 

-.6? fíketfeí«ri ke-
zeli e acialom vaey negyeié' 
birtokban szerény foltételek 
mellett titkár, pénztárnok, 
számvizsgáló, mezőgazda-
tiszt nagá szölőkezelőtiszt 
azonnali belépésre alkalmaz-
tatni kíván. Szives megke-
resések , ,R" jelige alatt 
é lap kiadóhivatalához ké= 
rétnek: 1982 

. Egf naéyöb'b uradalom-
ban léfŐ .fiatig;, jíől,, iskó:; 
Iázott ' magtáros, íjánüSí 
1-jére magtárosi, kulcsári 
vagy hasonló állást keres. 
Czim a kiadóhivatalban. 

1897 

Két évi gyakorlattal biró 
és foldmives iskolát kitűnő 
sikerrel végzett izr, fiatal 
ember megfelelő állást te-
res. Czim a kiadóhivatal-, 

Gazdasági segédtiszt, ki 
jó bizonyítványokkal bír 
f. év november 1-ére állást 
keres. Czim a kiadóhiva-
talban. 1927 

Földmives iskolát jó si-
kerrel végzett egyén,. ki 8 
hónapig nagyobb gazdasá-
gápan mint segéd alkal-
mazva; állásáról is jó bi-
zonyitványnyal bir, 'állást 
keres szerény igényekkél. 
Czim a kiadóhivatalban. 

Gépész -kovács ki már 
több évig gazdaságban mű-
ködött, lóvasalásban is jár-
tas éves állást keres na-
gyobb gazdaságban. Czim 
a kiadóhivatalban. Í925 

Locomobil kezelő gépész, 
ki szakmájában teljesen 
jártas s jó bizonyítványok: 
kai bir, gazdaságban vagy 
malomban állást keres. 
Czim a kiadóhivatalban. s 

• 1028" 

Allatok. 
Málczán, Zemplénmegyé-

ben eladó 46 drb jó hus-
marha, mely tehenek és 
4 éves tinókból áll, továbbá 
90 drb tenyésztésre alkal-
mas tavalyi és idei süldő, 
kitűnő jó faj, és egészsé-
gesek. Szentivány László, 
Máleza. 1889 

Vadászatra jól betanított 
2 drb nagyobb fajta vadász-
tacskót, vagy kisebb fajta 
kopókat keresek megvételre. 
Ajánlatok Králik Istvánnak 
küldendők Vejiek Temes-
megye. 1915 

háli tSjt'á.jfb feí'ásj', szép 
bika eladó.' Qzikó, 

Tqlnamegye E rme l 
Vojnits Erzsi . 1871 

Emdenikeresztezésű libák, 
Szépen kifejlődött fehér 
töllfiak; 2pö drb.,- párja § 
frtérí efaf̂ Veges Sándofné 
u. fLxísí'a-S'úifi-.-

Eladó állatok. 
Pinzgaui igás lovak 

(4 éves, koesiba betanítva) 

Sinimenthalí bikák 

(1—2 évés tiszta férfi)x 

Smmentliali ftsisők 

(t—-2'éves tiszta vérű)1 

Magyar faj üszök 

Magyar faj bikák 
(2 éves tiszta véfü) 
B i v a l y t i n ó k 

': ' $-4 évesH 

Bivaly üszök 

Felvilágosítást a!d á!z tjfoi-' 
dalmi i g a z g a t ó s á g 
L.eng-yelt«ti, Somogy-

megye. 1825 

Két. darab Percheron és 
muraközi lefgBztez-ésü, szé-
pen fejlett s,távászszál te-
nyésztésre használható 23/4' 
éves méncsikó eladó. Meg-
keresések uradalmi tiszttar-
tóság Ötvenes, u. p. Arad 
küldendők. 1913 

Megvételre kerestetik 
25—30 brb. Algaui faj, fiatal 
tehén vagy elöhasú üsző, 
esetleg bika is. Ajánlatok, 
bőveblj leirás, és az ár meg-
határozásával, B. B. G. 
alatt a kiadókivatalhoz 
czimzendők. 1930 

Tiszta-vérü Berni bika 
az 0. m. g. e. által törzs-
könyvezve, 16 hónapos ki-
tűnő hágó,1 ritka szép 
példány eladó. Ára 250 frt. 
Náray Géza, Vadász, Arad-
megye. 1908 

Vegyesek. 

Törleszt, kölcsön 
-földbirtokokra. 

Jíngatlan- és Jelzáleg-
n Forgalmi-Intézet. 

Eladó 

i 

Kilián Gyulánál. 

Diófali. 
Eladok papiros héjú dió-
ról termelt, egyszer átülte-
tett óseirietéket, dus gyökér-
#ttej; a. vasüti állomásra 
Szállí]íva.;!, f météf lilágas 
iO la I 
70 kr, 50 drb. vétélnéf 
6% árengedmény! Meg-
rendelhetők Gedeon Lajos 
tulajdonosnál Miskolcz. 

Tej e ladás 
ft TfiefSíiováezí uradalom 
(jseraefniezai pusztáján, fél-
örá á BafcS-Pákfáelzi vasút 
tirötitica állomástól/ évi 
40-50 ezef far t«j .efadé 
/1 -1 j 11111111 111 • , 

lebbit a csemerniczai kasz-
nárságnál, posta Therezo-
Vácz megtudhatni. .1887 

Í2 Mk 

A báró Radyánszki csa-
lád porrtázi amerikai telepén, 
a fajtísztaság jótállása mel-
léit, következő gyökerés és 
SÍMa vesszők elaódfc: 
iijmmsiíacjuéz; ^ 

fy ffert«.'szoi:H 
Cúilmgíi'am 

,v íJoah1 1 

,V iuísiaria 
,y Elviní 
„ Cüntó'ri 
., Jork Mad. 

'„ Senasqua 
„ Bip. Selec. 
,. Othello 

Sima B.ip. Portalis 1 frj 

„ fíiíí. Selecta S frt. 
„ Otheliö I 

Ezrenként elcsomagolva g 
a vasútra feladva. A többi 
fentebbi, fajból sima vessző 
5 forint. • 1892 

Bérlet. Horvátországban 
2400 m. holdas bérlet csa-
ládi viszonyok miatt átadó 
Összes felszereléssel és 
készletekkel együtt. A bér-
let még nyolcz évig tart, 
áll 1766 Ji., szántó, 426 h. 
tét és 226 h. legelőből; a 
vasútállomás vagy e/i órára 
van. Esetleg társbérlő is 
elfogadtatik a ki tökével 
és tevékenységével hozzá 
járulna. Czim a kiadóhiva-
talban. p 1919 

Ifjabb . Széky Péter fa-
iskolájában Tisza Igaron 
kaphatók díszfák, bokrok, 
kenyőfák. Árjegvzék kívá-
natra megküldetik. 1918 

Burgonyát 
sárgát, vöröáet, kéket, 
kereket ÉS hosszúkását 

v e s z 
nagyobb meny-
nyiségben *ag-
gon s z á m r a min-
den állomásról i,H8;s' 

Hermáim Lcitner jim. 
Marienbad, (Bőhmen), 

Maciura AuVáíifeá. fe' 
jobb s legszebb élősövént') 
mély fagynak s rovarpusz-
titásóknak ellent áll, ezren-
ként' 18 Mért eladó bármily 

Ötvenes; i 

Haltojás. 
A Salzburg-i gazdasági 

egyesület I. központi hal-
tenyészto intézete ugy mint 
tömőén' evbén a ti év do-
czember náV^báit is- ifeét--
küld tenyésztésre atláhöas; 
legjobb fajtájú haltojás: Ka®!' 
gondos csomagolás mellett 
és pedig: 

500Ö dbon aluli megren-
delésiéi ÍQPh csomagolási 
költség szátóftaiii. Frettáf 
halak, kikelt pisztrángok és" 
lazaczok februárban 1000 
dbonkint 6 írtjával ad. 
Hintersee eladásra kerül-
nek. 1SÖ6 

U j 
a g r á r r ö p i r a t : 

Rustfeli* K.-tól, 

Felajánlva í 
a nagyméltóságú magy. kir. 
Földmivelésügyi miniszté-

riumnak. 

Gedeon Társa 
nyomdájábaii 

MI S K O 1, C X O 3V. 
Ára 30 krajczár. 

A tiszta j'övedelem a hazai 
hírlapírók nyugdíjintézete. 

alapjavára fordittatik. 
Szerző a teljesen intensiv 
gazdálkodás imminens be-
hozatalára egy uj telepí-
tési módszer meghonosítást 
mélyreható szakismerettel 

• tárgyal. 1895 

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

Mezőgazd. és erdészettel 
foglalkozók nyugdíjintézete. 
Eszközöl biztosításokat: 

nyugdíjra, rokkantsági 
dijra és özvegyi dijra, 
mezőgazdasági, erdészeti 
és ezekkel rokon foglal-
kozású egyének számára 
a legolcsóbb díjtételekkel, 
mert nem nyerészkedésre 
alakult Vállalat. Kívánatra 
alapszabály díjtáblázattal 
és bővebb felvilágosítással 
szolgál az iroda : Budapes-
ten, IX. kerület, Lónyay-
utcza 7. sz. alatt. 
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Bérssántás fősekével. 
A legújabb eredeti Fowler-féle Componnd gőzekékkel talajmive-

lésre vállalkozik 527 

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

ADRIA 99 
99 

magy. kir. tengerhajózási részvény-társaság. 
Vezériiffynökséffe i HOFFMANN S. és V., Budapest. 

1896. november havában a következő gőzösök fognak közlekedni: 

H o 

Liverpool 
London 
Hull, Newcastle o/T 
Liverpool 

Liwerpool 
> Rotterdam, Antwerpen 
Glasgow 

London 
Rotterdam Antverpen 
Liverpool 

Rotterdam, Antwerpen 
Liverpool 
Hull, Newcastle o/T 
London 
Liverpool 
Rouen 
Gibraltar1) London 
Tangei-íjPernambuco.Bahia 
Rio de Janeiro, Santos 
Liverpool 
Hull, Newcastle <VT 
Duncerque 
Rouen 
Barcelona2) 
Liverpool 
Algier1) Glasgow 

1 Leith 
New-York 
Rotterdam, Antwerpen 
Triest, Fiume 

Deák 
Tarifa (C. L.) 
Finnland 
Wm. Bailey 
Lesbian 

Kálmán Király 
| Zichy 
Samaria (C. L.) 
Palermo 

Stefánia 
Algérián 
Nagy-Lajos 
Széchenyi 
California (A. L.) 

Andaluzian 
Szent-László 
Kolpino 
Aleppo 
Mátyás Király 
Alsatian 
Matlekovits 
Petőfi 
Tibor 

Deák 
Marathon 

1—10 
1—10 
1—10 
5—15 
5—15 
10—20 
10—20 

20 

20—30 
20—30 

a/ii-í/m 

20-T-30 -
20—30 
20—30 
20—30 Fiume, Triest 

i) Ha a gőzös indulása előft 8'nappal Tanger,-Gibraltar vagy Algir kikötőkbe 
elegendő rakomány be nem jelentetett, az igazgatóság fentartja magának a jogot' e 
kikötőket nem érinteni. 

a) A gőzös Barcelonán kivül még egy »földközi tengeri spanyol kikötőt 
is fog érinteni, esetleg Cadixot. 

Átrakodási szolgálat közvetlen hajóraklevelekkel a felsorolt kiindulási kikötők-
ből az összes földközi és adriai kikötőkbe, valamint az osztrák Lloyd levantei, kelet-
indiai, chinai és japáni vonalaira. 

Középtengeri szolgálat. 
A) Fiume—Maita—Sziczlliai—Marséi, le-i vonal. November 5-én „Andrássy", 12-én 

„Szapáry", 19-én „B. Kemény" és 26-án „Rákóczy" gőzös indul Fiuméből Marseillebe 
és november 6-án „B. Kemény", 13-án „Rákóczy", 20-án .Andrássy", 27-én „Sza-
páry" gőzös indul Marseilleból Fiúméba. 

B) Fiume—Sziczilia Marseille-i gyorsvonal. November hó 2-kán „Árpád", 9-kén 
„Buda", 16-án „Tisza", 23-án „Adria" J30-án „Árpád" gőzös indul Fiuméből Marseillebe 
ós novomber 1-én „Tisza", 8-án „Adria", 15-én „Árpád", 22<«S „Buda", 29-én „Tisza" 
gőzös indul Marseilleból fiúméba. 

Szecskavágók 
járgány- és kézihajtásra, 

Répavágók, 
legújabb szabadalmazott 

_ „ H A P I D " darálógépek 
Wentzki-féle szabad. 

gyorstakarmány-ffillesztőb 
nagy, készletben̂  

Friedlaender József 
gépgyára, 

Budapest, VIII., kerepesi-ut 17. sz. 
w r Az összes gazdasági gépek gyártása, -m 

Árjegyzékei ingyen és DérientTe. 

Hirdetmény. 
(Bécs-Budapest és ' Pozsony-Budapest közt fennálló kombinált (vasúti és hajózási) 

menettérti jegyek kiadásának megszüntetése.) 
A magy. kir. államvasutak igazgatóságának értesítése szerint f. é. október hó 

10-töl kezdve a milleniumi kiállítás látogatására fennálló a bécs-budapesti és pozsony-
budapesti vonalon érvényes kombinált vasúti és hajózási menettérti jegyek kiadása 
megsztintettetik, miután ezen-naptól kezdve a bécs-budapesti hajóvonalon közlekedő 
személyhajók járata is megszűnik. 

Budapest, 1896. október 4. • 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Uépa-kiemelő villák. 
\ , T 

1 
1 

szelet horgok, trágya villák 

1 
k és horgok̂ kâ  

- a 
1 E S a S 

• m l, aczé*alÍrajo1kekék̂  asekék aczel szólek-
zott Uj, tisztán aczélból készült iziiletes boronák kaphatók 1857 

Griistay M ő d i g 
srazdasítgi eszköaolí B.vS-ritban MarcHegg, Alsó-Ausztria. 

Valódi 

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

ben és nagyságban szállít 

SCHMEIDLERI. N. 
cs. és kir. ruggyanta és celluloidnemüek gyára 

H K O S , 1228 

Főüzlet: I Fióküzlet: 

VII/2,Stiftpsel9.sz. 11. ter, &raben 10 sz. 

Sürgönyczim: GUMM I S C I I M E I D L E R . 

Egy k i logramm ára f r t 10.40. 
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Köztelek Zsebnaptár" 
1 8 9 7 - d i k é v r e . 

Szerkesztik : 

R U B I N E K G Y U L A é s S Z I L A S S 
a z O r s z . M a g y . G a z d , E g y l e t t i t k á r j a i . 

Y Z O L T Á IV. 
a z O r s z . M a g y . G a z d . Eg-ylet t i t k á r j a i . 

V C ^ O á í i l fi í j " praktikus uj beosztással, gazdag tartalommal s t e r j e d e l m e s 
A ( ) / í » J A D m A / 1 7\f\ k ö n y v v i t e l i r é s z s z e l é s j e g y z é l c u a p l ó v a i jelenik meg. 

F o s t a d í j 1Q lcr. i E D l Ő f i s O ' t é s i Ó l T S í X £ 3 0 l í Z Y . B o l t i á r a 1 f r t S O Icr. 

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

.Pátria" irodalmi és nyon a Budapest, (Köztelek). 


