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KOZZ r E ! E K 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI 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. 
MoóM mifiáei szí srflfo és szombaton. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: B u d a p e s t ( K ü l t e l e k ^ 
Ü l l ö l - i t »5 . s z ám . 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld tímzs. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Ülésnapok a Köztelken. 
1899. január 11. d. u. 3x/a a gazda-

tisztek orsz. egyesületének 
igazgatóválasztmányi ülése. 

1899. „ 13. d. u. 4 -kor szegedi 
kiáll, kertészeti bizottságá-
nak ülése. 

1899 „ 14. d. e. 10. szegedi ki-
állítás IV. főcsoportjának 
ülése. 

1899. „ d. u. 4. Növénytermelési 
bizottság ülése. 

Meghívó 
az „Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület" igazgató-választmányának 
1899. évi január hó 14-én, szombaton d. u. 

4 órakor a „Köztelken" tartandó ülésére. 
1. Mult ülés jegyzőkönyvének bemutatása. 
2. Jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag ki-

küldése. 
3. Meghalt tagok bejelentése. 
4. Uj tagok felvétele. 
5. Tagsági ügyek. 
6. Egyesületi tanács jelentése: 

a) néhai Wodiáner Albert báró hagya-
téki ügyében ; 

b) tisztviselők adója ügyében; 
e) budapesti első gyermekmenhely-egy-

let kérelme ügyében; 
d) „Dohány-Ujság" segélyezése ügyében. 
/) számviteli iroda erkölcsi támoga-

tása tárgyábais ; 
e) Szakvélemények adása tárgyában 

hozott tanácsi határozat. 
7. Egyesületi tanácsban megüresedett 

tagsági hely betöltése. 
8. Közös szövetkezeti bizottságba elnök 

és 2 tag kiküldése. 
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9. Tariffa-bizottságba 2 tag kiküldése. 
10. Iparegyesület háziiparszakosztályába 

2 tag kiküldése. 
11. Jelölés Csáky Petronella grófnő által 

alapított 4 alapítványi helyre. 
12. Jelentés a M. A. V. által berendezett 

gyümölcsszállitó kocsikról. 
13. Irodalmi és tanügyi szakosztály ja-

vaslatai. 
1. Szakosztály megalakulása. 
2. Kertészeti tanfolyam a Köztelken. 
3. Köztelki gazd. előadások. 
4. Simunyák-alap kamatainak hova-

forditása. 
5. Cserháti kérvénye „Talajismeret" 

átengedése tárgyában. 
14. Állattenyésztési és állategészségügyi 

szakosztály javaslatai: 
1. Szakosztály megalakulása ; 
2. Tenyészállatvásár megtartása 

ügyében. 
3. Ellenőrző tejvizsgálat. 
4. Sertésszállitási tarifák mérséklése. 

Miniszteri leiratok. 

15. Földmivelési miniszter 1899. évben 
rendezendő díjlovaglásra 2000 frtot adományoz. 

16. Keresk. miniszter abraktakarmányokra 
engedélyezett szállítási kedvezmény tárgyában. 

Tudomásul veendők: 
17. Kereskedelemügyi miniszter a gyapju-

minősitő-intézet életbeléptetéséről értesít. 
18. Ugyanaz „Kozma Ferencz emléke" 

czimü mü 51 példányát küldi. 
19. Ugyanaz a magyarországi geologiai 

térképhez megjelent magyarázó szöveg egy 
példányát küldi. 

20. Ugyanaz a gyümölcsfatenyésztéssel 
foglalkozó s jutalomdíjban résszesült tanítók 
névsorát közli. 

21. Ugyanaz az 1897-ről szóló állat-
egészségügyi évkönyv 1 példányát küldi. 

22. Ugyanaz a kelet-indiai lókivitel tár-
gyában. 

Budapest, 1899. január hó 7. 

Gróf Dessewffy Aurél/ s. k., 
elnök. 

Egyró'l-masrol. 
(A nyitraiak programmja. A tojáskereskedelem szer-

vezése. Vasúti szállítási refakcziák. 
A nyitramegyei gazdasági egyesület mult 

hó 28-án tartott közgyűlésén Emődy József, az 
egylet érdemes elnöke, hosszabb s színekben 
gazdag beszédben foglalkozott a mult év 
eseményeivel. Néhány újság az ultra-agráriz-
mus tipikus megnyilatkozását látja ebben a 
beszédben. Felfogás dolga. 

A mérsékelt hang, a higgadt tárgyilagos-
ság előnye vitán felül áll, mig a túlzás még 
ugyanazon irány követői között is nézetelté-
résre ad okot. Ám, ha a tisztelt kritikus urak 
egy teljes életet szántak volna valamely eszme 
megvalósítására, olyan életet, amelynek múltja 
már az önzetlen munkakészség bizonyítékaira 
is utalhat s ha eközben tapasztalták volna, 
hogy törekvésükben néhány elszánt emberen s 
a jó Istenen kivül senki sem támogatja őket, 
akkor talán megértenék és átéreznék a jogo-
sultságát olyan emeltebb hangok és erősebb 
szinek alkalmazásának is, amelyek tulajdonsá-
gai az erős meggyőződésnek. 

Tény az, hogy a nyitramegyei gazdasági 
egyesület hivatást töltött be. Vezet mindenütt, 
mozgékonyan a tettek színhelyén terem, in-
dítványoz, szervez és alkot, ha nem is hang 
nélkül, de nem is eredmények nélkül. Az ön-
segély érzetét senki jobban fel nem ébresz-
tette, mint ő. 54 hitelszövetkezetet alakított 
immár s ezek koronájá a legutóbb megalakult 
megyei központi hitelszövetkezet. Ez az egylet 
s ennek buzgó vezetősége nemcsak figyelmet 
érdemel, hanem ma a példaadás hivatása is 
az övé. Amit életének egyik eredménydus sza-
kasza után az elnöki megnyitója tartalmaz, az 
előttünk se fusson el nyom nélkül. S nézzük, 
hol van benne a túlzás. 

Azt mondia. hogv a kiesrvezési kérdés 

Mai számunk 10 oldal. 
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megfeneklcse a merkantil-liberális közgazdasági 
irányzatnak utóbaja, mert ha az okos* agrár-
politika emlőin erőt nyert volna közgazdasá-
gunk, most riem kellene visszakínálni a gazda-
sági felszabadulás alkalmát. Ez igaz. 

Azt mondja, hogy az önálló magyar vám-
terület önálló magyar agrár-politikának kell 
megelőznie. Ez is igaz. 

Panaszkodik, hogy a központi Hitelinté-
zet megalakításánál a pénzügyi köröknek ju-
tott a döntő szerep, hiányzott azonban onnan 
a szövetkezetek ősz atyamestere : gróf Károlyi 
Sándor. Jogosult észrevétel. 

Panaszkodik állategészségügyi törvényeink 
végrehajtása ellen; hizómarháinkatnem tudjuk 
felszabadítani a st.:marxi veszteglő vásártól. 
Felpanaszolni való hátrány. 

Kikél a kartélek garázdálkodása ellen. 
Teljes joggal. Utal a jövő programmjában az 
önsegély kifejlesztésére szövetkezetek létesitése 
révén ; utal az egyéni függetlenségre és a 
felebaráti szeretetre, melyek ősforrásai a be-
csületes munkálkodásnak, alapkövei a szabad 
és igazságos intézményeknek. Ez az irányjelö-
lés nemcsak helyes, de szép és nemes is. 

E kijelentéseknek sem jó intenczióját, 
sem meggyőződésteljességét nincsen ok kétségbe 
vonni. A kinek az erős hang nem tetszik, az 
gondolja meg, hogy az erő megnyilatkozása 
mindig sértő. Ám a mentő kezeknek nem tud-
juk be hibául, ha durván ragadnak. S gyen-
géd kezek finom legyintése nem is mentő szol-
gálatra való. 

Eféle kijelentések súlyát és értékét a tett-
készség meg a tettképesség garancziái után 
Ítéljük meg. A nyitramegyei gazdasági egyesü-
let eddigi működése eredményeiben felmutatta 
a kellő garancziákat. Kívánjuk, hogy a jövő-
ben is legyen ereje s kitartása derék, hazafias 
programmjának megvalósításához. 

A Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó 
Szövetkezetének igazgatósága egy igen életre-
való terv érdekében felhívást bocsájtott ki. 
Czélja a tojás kereskedelmet szövetkezeti 
alapon szervezni. Evégből a vidékeken működő 
hitel-, fogyasztási- és tejszövetkezeteket fel-
hívta, hogy a tojás gyűjtését ós értékesítését is 
vegyék be üzletük körébe. Hogy a dolog 
könnyen megindulhasson, a Magyar Gazdák 
Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete hajlandó : a 
vidéki szövetkezetek áltál gyűjtendő tojásárut 
fix árakban átvenni, sőt azoknak a szövet-
kezeteknek, melyek a tojásgyüjtésre vállalkoz-
nak, a szükséges szállitóládákat; egyelőbe 
ingyen bocsátja rendelkezésre s ellátja azokat a 
szükséges útmutatásokkal is. A vidéki szövet-
kezetek a beszerzési ár és az eladási ár kö-
zött mutatkozó különbözetet, tehát a nyereséget 
vagy termelő tagjaik között osztanák szét, 
vagy saját közérdekű czéljaikra használhatnák. 

Sem a vállalkozás, sem az annak révén 
elérhető eredmények nem kícsinylendők. Tojás-
kivitelünk értéke évenként átlag 10 millió frtot 
tesz ki. Tudvalevőleg ez az elég fontos keres-
kedelmi ág teljesen közvetítők kezében van, 
akik a vidékenként összeszedett tojásárut egye-
nesen Bécsbe irányítják; itt történik az áru osz-
tályozása, konzerválása s kereskedelmi útra való 
indítása." A tojáskereskedelemből eredő hasznot 
tehát nem a magyar kistermelő, hanem javarészt 

az osztrák nagykereskedelem rakja zsebre. A 
Magyar Gazdák Vásárcsarnok|Ellátó*Szövetkezete 
fordítani akar a dolgon; melegen felhívjuk tehát 
a vidéken működő szövetkezeteket, hogy okos 
és hazafias vállalkozását saját érdekükben is 
segítsék elő. A vidéki szövetkezetek általában 
igen szerény eszközökkel szokták működésüket 
megkezdeni; megbecsülendő tehát a tojás ok-
szerű értékesítése révén kínálkozó jövedelmi 
forrás is, annál inkább, mert a legszerényebb 
anyagi eredmények is a szövetkezés előnyét 
fogják dokumentálni éppen azok előtt, akiknek 
a társulásra legnagyobb szükségük van. 

Magyarország és Ausztria egymás között 
való forgalmában, jelesen oly forgalmakban, 
ahol a hajózas egyáltalán szóba jöhet, a vas-
úti igazgatóságok nevezetes díj tételkedvezmé-
nyeket adtak, még pedig vissztéritmény alakjá-
ban. A kedvezményes versenyszállit&si díjtéte-
lek a rendes szállítási díjtételekhez viszonyítva 
a Budapest és Bécs viszonylatában Iá-tói egé-
szen 100%-ot tesznek ki, A kedvezményt (re-
fakcziát) a küldemény feladója veheti igénybe. 

A szállítási dij olcsóságának az érdekelt 
szállitóközönség örül legjobban és ha mi még-
sem örülünk annak, hogy a vasút a vízi ver-
seny által kényszerítve van szállítási díjtételeit 
leszállítani, annak fontos és súlyos oka a 
„refakczia". A refakczia okozója annak, hogy 
a legtöbb esetben nem a jogosult megrendelő 
— vagy mondjuk nem az, ki a szállítási költ-
séget fizeti — élvezi az olcsóbb szállítási költ-
ség előnyeit, hanem élvezi a legtöbb esetben 
az, kinek a szállításhoz semmi köze sincsen: 
a speditőr. Valamint eddig, ugy most is fel-
emeljük ez ellen szavunkat; mert ez a refakczia 
előnyt ad annak, akinek a szállítás létrejöve-
telében semmi érdeme nincsen. Ha a vasút a 
szállítás nagyobb forgalmát biztosítani akarja 
és ezt a versenydij tételek által véli elérhetni, 
tegye az érdekelteknek hozzáférhetőkké ezen 
versenydijtételek igénybevehetését nem refakczia 
utján, hanem oly módon, hogy a feladásnál 
alkalmaztassanak a kedvezményes fix díjtételek. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 
Rovatvezető: ifj. Sporzon Pál. 

Gőztalajmivelő eszközök, 
ii. 

A gőzekék. 
A gőzerőver való talaj mi velés általános 

elterjedésére, a, különböző gőztalajmivelési 
rendszerek egymagukban véve még nem ele-
gendők. Ezek inkább csak a terület- és 
le'repviszonyökra, meg a befektetési tőkékre 
nézve birnak jelentőséggel. A tulajdonképpeni 
talaj műveléshez ezeken kivül még a talaj mi ve-
lés munkálatainak megfelelő eszközökre is var 
szükség. 

Fowler ezirányban is eleget tett a köve-
telményeknek, amennyiben ma már a legkü-
lönbözőbb talajviszonyoknak és mivelési mó-
doknak megfelelő gőztalajmivelő eszközök 
állnak a gazda rendelkezésére. 

A Fowler-féle gőztalajmivelő eszközök 
szántáson kivül a lazítás, porhanyitás, boro-
nálás és hengerezési munkára is készülnek, 
sőt e rendes munkálatokon kívül különleges 
viszonyoknak megfelelő gőztalajmivelő eszkö-
zök is léteznek. 

A talajmivelési munkák neme szerint ez 
eszközök is felosztatnak, ekék, lázítók, porha-

nyitók, boronák, hengerek és különleges esz-
közök csoportjára. 

A Fowler-féle gőz-ekék a szántási munka 
különböző módjai szerint különböző alakban, 
nagyságban és szerkezeti elrendezésben ké-
szülnek. A közönséges szántásnak ugyanis 
általában háromféle módját alkalmazzák a mi 
viszonyaink közt és pedig a mély szántást a 
mélyítésnél, a közép mély szántást, keveréskor 
és vetés előtt és a sekély szántást a tarló-
buktatásnál. 

E háromféle szántási munkának meg-
felelően Fowler készített hozzávaló ekéket, 
melyeknek jellegzetesebb alakjai következőkben 
vannak ismertetve. 

Mielőtt azonban a Fowler-féle gőzekék 
részletesebben ismertetve lesznek, tisztában 
kell lenni a mai gőzeke általános szerkezeti el-
vével. A gőzekék általában a balartce-renclsz<ér 
elvén készülnek. Ez pedig abban áll, hogy két 
teljesen felszerelt eke egymássál szemközt 
lesz állítva és egy közös taligával van a két 
gerendely alátámasztja. E közös taliga tenge-
lyéhez á 'gerendelyek — melyek e gőzekéknél 
háromszögalaku vas- vagy aczélkeretek 
csuklószerüen vannak kapcsolva, ugy hogy á 
tengely körül függélyes irányban bizonyos ha=-
tárok közt elfordulhatnak, 

így tehát elérhető az, högy míg áz egyik 
eke a földön áll, a vele szemközt levő másik 
eke kiemelkedik és felfelé hajlik, Az ekék ki 
vannak egyensúlyozva s egy pontot! — a kö-
zös tengelylyel — alá vannak támasztva. Ami 
a munkát illeti, az ügy történik, hogy míg az 
egyik eke szánt, addig a vele szemben fekvő 
eke ki van emelve. Mikor a barázda végére 
jön az eszköz, akkor a szántó eke kiemeltetik 
a barázdából s most a másik eke jön le a 
földre, hogy a visszamenő uton dolgozzon. 

Az eketestek ennek megfelelően mindkét 
gerendelyen ugyanazon irányba lorditóan van-
nak megerősítve. A gerendelyen ülés van ké' 
szitve az ekét vezető munkás számára, ki ön> 
nan kormányozza az eke irányát csavarkere-
kes kormányzó készülékkel. A taliga felett pe-
dig van a mélységet szabályozó készülék, 
melylyel a taliga kerekei állíthatók a barázda 
mélységének megfelelően. 

Ezen itt vázolt elv szerint készülnek 
Fowler gőzekéi az egy, forgó rendszerű, 8 ba-
rázdás szántó ekén kivül, mélynek részletesebb 
szerkezeti leírása ezen eke ismertetéséhez lesz 
mellékelve. 

Az előbb említett háromféle szántási 
módra szolgáló ekék jellegzetesebb alakjai a 
következők : 

A mély szántáshoz való ekék általában 
— nagyobb erőszükségletük miatt — kevesebb 
-eketesttel birnak. Minél mélyebbre kell az illető 
ekének dolgozni, annál erősebbnek kell lenni 
az illető szerkezetnek s annál kevesebb baráz-
dát húzhat az eke. A legmélyebben járó gőz-
eke, mely azonban a közönséges szántási mun-
káknál nem használtatik, a rigol-eke, melylyel 
80—90 cm. mély barázdákat lehet húzni. Ezen 
eke a gazdaságban csak rigolozási munkákra 
való s különösen nagy jelentősége van a szőlő-
telepítéseknél, komlóskertek, füztelepek, gyü-
mölcsösök, faiskolák rigolozásánál. 

A Fowler-féle gőzrigol-ekén csak egy eke-
test van, hosszú és igen erős kormánynyal, az 
eketest előtt pedig előhántó van a gerendelyre 
erősítve. Ilyen ekét mutat a 18. sz. ábra, amint 
az a barázdában áll. Hazánkban is már több 
helyen használják ezt a gőzrigól-ekét, elsősor-
ben a szőlőtelepítéseknél, amennyiben a rigo-
lozási munkát jóval olcsóbban végzi, mint a 
kézierő és jobban is. Vele naponként átlag 
3—4 kat. holdnyi te,rület rigolozható meg 80 
cm. mélységre még kötött földben is. 

A közönséges gazdasági mély szántásnál, 
az úgynevezett mély mivelésnél, midőn tehát 
30—45 cm. mély szántásról van szó, a két 
három- és négybarázdás eke felel meg legjobban. 
Kötöltebb talajon a két- vagy hárombarázdás, 
lazább talajra a négybarázdás eke való. Ilyen 
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Amint azonban az eke megindul, akkor 
a földön levő eke hátrább marad, az alátá-
masztási pont előre csúszik a kengyel végéig. 
És ezzel a súlypont is, mely a két ekegeren-
dely találkozási helyén van, hátrább kerül a 
földben levő ekéhez közelebb, amint az a 
22. sz. ábra baloldali rajzán látható. így tehát 
a dolgozó ekénél nagyobb lesz a suly, mint a 
vele szemben levő lengő ekénél. A nagyobb 
suly következtében a dolgozó eke még sekély 
szántásnál és gyors mozgás közben is bizto-
san áll helyén. Ezzel a készülékkel tehát el 
van hárítva az a hiba, mely eddig a gőzeké-
vel való sekély szántásnál fellépett, hogy t. i. 
az eke kiugrott a barázdából. Ilyen szántó-
ekét mutat a 23. sz. ábra is. 

Ezenkivül van Fowlernek egy másik hántó 
ekéje riyolez eketesttel, mely nem a balance-

. jabb hárombarázdás Fowler-féle gőzekét mutat 

. 9. sz. ábra. Egy-egy gerendelykereten három 

. ketest van csoroszlyákkal együtt. A vonó horgok 

. taliga alatt vannak elhelyezve. A gerendelyek 

. ülső végén egy-egy kar nyúlik ki, mely a 
odronykötelet fekteti le a barázda mellé. Az 
lyen rendszerű mélyitő ekék azonban csak 
oly talajviszonyok közé valók, hol az altalaj 
is jó és annak felhozásával nem romlik el a 
jó feltalaj s ahol elegendő trágya is van a 
gazdaságban arra, hogy az igy megnagyobbított 
termő réteg megfelelően trágyázható legyen 

A másik — dolgozó — eke azonban csak 
sekélyén hatol a földbe, tehát a szabadon 
lengő eke súlya az előbbit a földből kiemelni 
iparkodik. Különösen áll ez a gyors menetnél, 
mikor a rázkódtatás is nagyobb s igy a szaba-
don lengő ekének kiemelő hatása még fokoz-
tatik. Ez a régibb szerkezetű gőzhántó ekék-
nél tényleg meg is volt és éppen ez volt az 
oka annak, hogy a gőzekével sekélyen szántani 
sohasem lehetett oly jól, mint mélyen szántani. 
E bajon azonban az ujabb Fowler-féle gőz-
hántó balance-ekén segítettek az úgynevezett 
cmifí&atoce-készülékke]. Az antibalance-készü-
lék elrendelését és működési módját a 22. 
ábra mutatja. 

A többi balancze gőzekéknél ugyanis a 
gerendelyek közvetlen a taligatengelyre vannak 
szerelve ugy, hogy a két eke a tengely körül 

18. ábra. Fowler-féle gőzrigoleke. 

De sok olyan talaj létezik, hol a. felső 
termőréteg alatt nincs jó altalaj, tehát annak 
felszántása s foltozása hátrányos lenne. Ily 
talajnál az altalajt felhozni nem szabad ugyan, 
tehát a közönséges mélyítés nem alkalmazható, 
de azért az altalaj fellazítása mégis kívánatos 
és haszonnal jár. Erre szolgál a 20. ábrán be-

mutatott altálajturóval ellátott 
mélyitő eke. Ennél minden 
eketest mögött van még az 
ekénél mélyebben járó turó-
eke felerősítve, mely munka-
közben a barázda talpát 
túrja fel még 10—12 cm. 
mélységre, de az ott levő 
földet nem hozza fel. Ily-
formán a felső talajréteg egy 

mivelettel felszántatik s 
ugyanakkor az alsó talajré-
teg is fellazittatik. A hol 
tehát a talajviszonyok nem 
engedik meg a rendes mé-
lyítést, vagy a hol nincs ele-
gendő trágya, — mert a 
mély müveléshez a mély 
szántáson kivül bő trágyá-
zás is szükséges, hogy jó 
eredményt érhessünk el — 
ott ezen ekét alkalmazva'biz-
tosithatók a mély müveléssel 
járó előnyök. 

A középmély vagyis a 
rendes szántáshoz való gőz-
ekék szerkezetre nézve azo-
nosak a 19. sz. ábrán lát-
ható gőzekével s tőle csak 
annyiban térnek el, hogy a 
három, illetve négy eketest 
helyett négy-öt eketest van egy-egy gerendely-
kereten. 

A sekély szántásra szolgáló gőzekék azon-
ban már más beosztással vannak szerkesztve. 
Sekély szántásnál ugyanis — miután ehhez 
kevesebb vonóerőre van szükség — mindenek-
előtt sok eketestet tesznek egy gerendelyre, 
mint az pl. a 21, ábrán feltüntetett hétbaráz-
dás hántó-ekénél látható. De mivel ezen ekék 
is a balance-rendszer elvén készültek, az 
egyik eke szántás közben itt is fel van emelve. 

mint forgó, vagy jobban mondva alátámasztási 
pont körül elfordulhat. A hántóekéknél ez az 
alátámasztás nem fix (álló) pont, hanem a két 
ekegerendelykeret találkozási pontja alatt van 
egy kétkarú, belül fogazott kengyel vezeték, 
mely mintegy a gerendelyek folytatását képezi, 
ugyanazon irányban menvén karjai, mint ahogy | 

a két gerendely összeér. A kengyelvezetéken 
nyúlik át a taliga tengelye, melyre itt fogas-
kerék van tolva ugy, hogy a tengely a veze-
tékben, illetve a vezeték a tengelyen, előre-
hátra mozoghat. Ilyen vezeték van kettő, a 
két taligakerék mellett. Ha az eke mindkét 
része egyenlő magasságra van kiemelve a föld-
ből, vagy az eke nyugodtan áll, akkor á tengely 
a vezeték közepén áll annak legmagasabb pont-
ján és az eke súlypontja is most középen van, 
mint azt a 22. ábra jobboldali rajza mutatja. 

rendszer elvén • épült. Ez az uj, úgynevezett 
fordulórendszerü gőzeke, melyet 24. ábra mutat. 
Itt csak egy gerendelye van az ekének és ez 
a gerendely elfordítható hossztengelye körül. 
Erre a gerendelyre van nyolcz iker, vagy váltó 
eketestpár felerősítve ugy, hogy minden eke-
testpárnál, mikor az egyik eketest dolgozik, a 

másik efelett szabadon áll. 
A két eketest közös 

csuklóval van a közös ge-
rendelyre erősítve s azon-
kívül kormánylemezeik is 
össze vannak kapcsolva, 
Az ekén csak egy ülés van 
készitve a kormányzó mun-
kás számára, ki innen mind 
két menet alkalmával kor-
mányozhatja azt. Mivel az 
ekék csak egy gerendelyen • 

fülnek, elesik az a hátrány, 
hogy a lengő eke a dolgozó 
ekét kiemelni iparkodik hely-
zetéből. 

De ugyancsak a közös 
gerendely következtében az 
egész eke is rövidebb lett, 
emiatt tehát kisebb területen 
is megfordulhat. Ami pedig 
a munka módját illeti, az 
nagyban s egészben [meg-
egyezik ugyan a balance* 
gözekék munkájával, de a 
fordulás máskép történik itt. 
Mig a balance-ekéknél for-
duláskor előbb a dolgozó 
részt kell kiemelni s Jezzel 
a másik ekét munkába ál-
lítani, addig itt a fordulást 

a gőzgép sodronykötelével önműködőlég végzi. 
Amint ugyanis az eke a barázda végére ért, : 

akkor a kötél segélyével a gép az ekét egyik 
kereke körül megfordítja. E fordulás alkalmával 
egyúttal aláfordulnak az eketestek is és a vissza-
menet azonnal megkezdődhet. Tehát a fordulás 
gyorsabban és egyszerűbben történik, nem kell 
hozzá külön munkás. Mellékelt 25. sz. ábránk 
mutatja ezen két ekét munka közbén. 

Ezek a gőztalaj mivelésre szolgáló Fowler-
féle gőzekék jellegzetesebb alakjai. Vannak az 

20. ábra. Fowler-féle kombinált mélyitő-eke altalajturókkal. 
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vera éppúgy megél, mint akár a búzán, rozson 
vagy az árpán. 

Rozsdán kivül a beküldött búzán még 
egy más gombabetegség is észlelhető. Ugyanis 
az elszáradt levelek többjén sötétbarna moly-
hos foltok észleibetők, mit a Gladospórium 
herbarum nevü gomba okoz. 

Majdnem bizonyosra vehető, hogy ez a 
gomba, mint másodrendű jelenség, tehát mint 
szaprofita, telepedett meg a levelek elszáradt 
foltjain, tehát maga a betegség előidézésében 
nem vett részt. A tárgyalt két gombán kivül 
azonban a búzában két parazita legyet is le-
hetett találni, úgymint a hesszeni légy bábjait 
és a fritlégy álczáit és bábjait. 

Mint a hesszeni légy egymagában, mind 
a fritlégy egymagában is képes ugyanolyanképü 
károkat okozni, mint a rozsda, s igy tehát 
lehetséges, hogy a buza szóban forgó káro-
sodásának ezek a legyek a főokai. Ezt csakis 
a helyszíni vizsgálat döntheti el. Tessék a 
száradó . buzanövények tövét, lefejtegetve a 
külső leveleket, vizsgálni; ha ezek túlnyomó 
mennyiségében megtalálja a legyek bábjait s 
esetleg álczáit: ez annak a bizonyítéka, hogy 
a legyek végezték főleg a pusztítást, különösen 
akkor, ha sok a rozsdától nagyon belepett 
búzát talál a nélkül, hogy ezek száradásnak 
indultak volna, s a nélkül, hogy ezekben a 
legyekre ráakadna. 

itt tárgyaltakon kivül még más ekealakok is, 
de azok vagy csak ezeknek változatai, á külön-
böző talajnemeknek megfelelően készítve, pl. 
hirtelen fordító, vagy lassan forditó eketestek-
kél ellátva; vagy pedig különleges czélokra 
szolgáló ekék, melyekre a rendes gazdasági 
üzemben nincs, vagy csak ritkán van szükség. 

ifj. Sporzon Pál. 

A Puccinia Rubigo vera második gazdáit 
az Érdeslevelüek családjába tartozó nö-
vényak képezik, minők a mezei Tcömag 
(Lithospermum arvense) az orvosi atraczél (An-
chusa offiicinalis). Közönségesen a gabona-
szalmát belepő téli spórák tavaszi csírázása 
után ezeken a növényeken- jelennek meg a 
Puccinia Rubigo vera csészikéi (aecidiumai) s 

21. ábra. Fowler-féle hétbarázdás sekélyszántásu' eke antibalance készülékkel. 

S. J. ur Kisházáról a következő kérdést intézte 
hozzánk: 

A kezelésem alatti gazdaságban a korai, szep-
tember hó közepén vetett, búzában általam ismeretlen 
növénybetegség jelentkezett. Beküldtem egy-két beteg 
buzatövet, kérem a betegséget meghatározni. 

A Kisházáról beküldött buzavetésen elő-
ször is rozsdát látni, mely erősen belepte a 
leveleket s különösen a még zöld leveleken 
feltűnő. Górcsői vizsgálatnál meglátni, hogy a 
Puccinia Rubigo vera Winter nevü gabonarozs-
dával van dolgunk. Hazánkban is nem egyszer 
tapasztaltatott — a „Köztelek" hasábjaiban 
is töbször volt róla szó — hogy ez a gomba 
már őszszel annyira megtámadja a vetéseket, 
hogy ezekben jelentékeny kár esik, sőt tudok 
példát arra is, hogy a vetést a rozsda miatt 
már őszszel ki kellett szántani. 

23. ábra. Fowler-féle 

A Puccinia Rubigo vera nevü rozsda-
gombafaj nevezetes arról, hogy téli spórái (te-
íeuto spórái), melyek a gabonaszalmán talál-
hatók, nem igényelnek nyugalmi időt, hanem 
már őszszel is kicsirázhatnak. 

S ha ez megtörtént, beállhat a már ki-
kelt vetés infekcziója. Ez esetben tehát a 
rozsdagomba fejlődése eltér a rendes menettől, 
mert tudjuk, hogy a fejlődés rendes meneté-
nél a rozsdagombák valamely gabonafélén ki-
vül egy második gazdát is igényelnek s ha ezen 
tanyát ütött a rozsda, a gabonát az infekczió 
innét szokta érni. 

s gőzeke antibalane'e-készülékkel. 

téli spórák közvetlenül képesek voltak a ki-
kelő őszi vetést inficziálni. 

De az infekczió úgyis elképzelhető, hogy 
akkor, a midőn a gabona már érésbe ment, 
tehát a midőn megkézdődik ebben a téli spó-
rák keletkezése, egyes olyan füveken (Bromus-
féléken), a melyek ekkor is zöldültek még, a 
nyári spórák képzése tovább is tartott, honnét 
ezek egyrészt a tarlóra hullott magvakból ki-
kelt búzát, majd pedig a kikelt őszi vetést in-
íicziálták; tehát ebben az esetben a téli spóra 
fejlődési alak maradt ki, illetve ugortatott át. 
A Bromus-féléken ugyanis a Puccinia Rubigo 

Már most a rozsda őszi megjelenése 
megfejthető úgyis, hogy a szóbanforgó rozsda-
gomba a csészike alakot egyszerűen átugrotta, 
a midőn tehát felteszszük, hogy a rozsdás 
szalmán lévő s már őszszel csírázásnak indult 

Természetes azonban, hogy az esetben 
is, ha az derül ki, hogy főkártevők a legyek, 
ahhoz, hogy a legyek által megtámadott tövek 
mielőbb elpusztuljanak a rozsda is hozzárárult. 

Ha a helyszíni vizsgálat azt derítené , ki, 
hogy a legyek a főkártevők, a teendő attól 
függ, hogy milyen mérvű és milyén elosztású a 
pusztulás ? 

Ha ez kismérvű és elszórtan jelentkezik, 
nincs egyéb hátra, mint nyugodtan bevárni a 
tavaszt; ha ellenben a pusztulás nagymérvű 
s egyes táblákon vagy a táblák egyes nagyobb 
területein konczetrálódik, ez esetben az ilyen 
területeket tanácsos mélyen elszántani s kora 
tavaszszal meg nem bolygatni, s csak kései 
csalamádét vagy más későn vethető növényt 
abba bevetni. 

Ha a helyszíni vizsgálatok azt derítenék 
ki, hogy aránylag kevés buzatövön találhatók 
a légyparaziták, s hogy száradnak azok a nö-
vények is, a melyeken csak rozsda észlelhető : 
ez azt bizonyítaná, hogy a főpusztitó a rozsda. 

Ez esetben legfeljebb a legeltetést lehetne 
ajánlani, a mi hátráltatja a búzát buja fejlődésé-
ben s ezzel együtt hátráltatja a rozsda fejlő-
dését is. 

Kiszántani most már a rozsda által erő-
sen pusztított vetést nem volna tanácsos, mert 
ennek haszna nem sok lenne. 

Ha hideg idők állanak be, a rozsda nem-
csak megakad fejlődésében, hanem tönkre is 
fog menni, s lehet, hogy kedvező tavaszi idő-
járásnál a buza még jól összeszedi magát. 
Sokszor a károk becslésében a gazda szeme 
nagyon csalódik; megesett nem egyszer, hogy 
az a vetés, a melyre őszszel már a gazda 
keresztet vetett, nagyon kielégítő termést szol-
gáltatott. Mezey Gyula. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető: Mezey Gyula. 

Beteg buzavetés, 

csakis eme csészikékben fejlődő spórák terjesz-
tik át a tavasz későbbi folyamában a beteg-
séget a zöld gabonára, melyen ilyenkor jelen-
nek meg az első rozsdafoltok, a gomba nyári 
spórái (uredo spórái). 
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Miután a föld megfagyott s a legelőn való 
hálatás lehetetlenné vált, az állat egy bekerí-
tett, félszerrel ellátott helyiségbe jut. Ezen he-
lyiség oly nagy legyen, hogy abban minden 
egyes állatra legalább 5 D-ö l terület jusson, 
mely területen szabadon mozoghat testmele-
gének fejlesztésére, mert tudnivaló, hogy a moz-
gás által a vérkeringés gyorsabbá válik, miből 
kifolyólag a hőképződés is fokozódik. Akarattal 
hajszolni és kifárasztani az állatokat nem sza-
bad, mert a felhevült test a nyugalomban hir-
telen lehűlés után betegségeket kaphat, tehát 
őket békében hagyni a legjobb, mert minden 
állat a test melegének fentartásához szüksé-
geltető mozgást magától is megteszi, csak ele-
gendő területe legyen reá. Lekötni az állatot 
emiitett okoknál fogva nem szabad. 

A bekerített hely azon részén, merről a 

vekedése arányában könnyen felemelhesse, [ 
mikor is azt a falazathoz, vagy annak osz- | 
lopaihoz vaskapcsok, vagy horgokkal kell meg- > 
szilárdítani, hogy az állatok által fel ne dön-
tessék. A szilárdan készített jászlak mellett 1 

a folytonos almozás folytán annyira felszaporo-
dik a trágya, hogy utoljára egy irányban lesz a 
jászol tetejével, mikor az egyfelől etetésre nem 
alkalmas, másfelől az állatok beleesnek, vagy 
egymást beletaszítják. 

Az almozást, ha lehetséges, pelyvával 
kell eszközölni, mert ez jobban összenyomul, 
ürülékfelszivó képessége is nagyobb, mint a 
szalmaféléknek, tehát az erjedés alkalmával 
nagyobb meleget fejleszt s azt jobban is meg-
tartja. A trágyát a feleltetés alatt az állatok 
alól kihordani nem szabad, mert ez esetben ' 

nál, mivel nem is piszkolják ugy be magukat. 
Takarításnál ne szoktassuk az állatokat lekö-
tésre, hanem a szabadban végezzük s ha eleinte 
el is futnak a vakaró elől, később megszokják és 
szeretni fogják, mert a nagy szőrözeten keresz-
tül a bőr nem ingerlődik ugy, mint az istállón tar-
tottaknál, sőt kellemes érzést idéz elő. 

Azok az állatok, melyek az első teleltetést 
állják a szabadban, megsínylik, miért is ezek-
nek erős hidegben külön való dédelgetése aján-
latos, hanem a másodikon már meg sem érzik 
és az ilyen állatok edzettebbé és mozgékonyabbá 
válnak, mint az istállózás által elkényeztet-
tek, miért is a legjobb igavonó állatok az ily 
gulyákból kerülnek ki. 

Székely Oábor. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

szélfuvás leggyakoribb, félszer állítandó a szél 
irányában bedeszkázva a fedélig, hol az állat 
eső, hó és szélfuvásoktól védve legyen. Ezen 
félszer akkora térfogattal kell hogy birjon, hogy 
alatta minden egyes állatra IV2 D-ö l terület 
jusson. 

A készités sürü deszkázat, vagy sövény 
lehet, 1 öl magasságra emelve, mert a ritkán 
léczezett kerités közé szarvát, fejét mesterke-
dik bedugni az állat, vagy az alacsonyan ke-
resztül ugrani kisérli meg. 

Az etető jászlakat a félszer deszkázott 
fala mellé állítsuk, mert a szabadban elhe-
lyezett-jászlakon a kötetlen állatok átugranak 
és könnyen megnyomorodhatnak. E czélra al-
kalmasak az emelhető jászla.k, melyek a szé-
lesség és mélységnek megfelően olyan hosz-
szura készítendők, végeiken 2 négylábú bak-
hoz erősítve, hogy azt 2 ember a trágya nö-

24. ábra. Fowler-féle forduló rendszerű uj gőzeke. 

megfosztjuk őket még ama melegtől is, mit a 
trágya kifejt. Az állatokat piszkos és nyirkos 
almon feküdni ne hagyjuk, hanem minden 
nap friss száraz almot hordjunk alájok, mert 
ellenesetben az alomtól piszkos, nyirkos test 
könnyen meghűl. Az almozás csak annyi helyre 
terjedjen ki a félszerben és félszer körül, a 
mennyin az állatok kényelmesen lefeküdhetnek, 
'mert ha az egész bekerített területre történik, 
ugy a hideg levegővel való érintkezés folytán a 
széles alomfelület kihűl, vagy ahol állati ürülék-
kel érintkezett, megfagy, nem erjed és meleget 
nem fejleszt, az állatok szórványosan feküsz-
nek s igy egymásnak meleget sem kölcsönöz-
hetnek. 

A takarmányozás száraztakarmánynemek-
kel történjék, a sok vizet tartalmazó répa, 
vermelt és füllesztett takarmányok stb. nem 
etethetők, mivel nagy hidegben már az evés 

alatt megfagynak, ha-
nem a melegíthető mos-
lék stb., jó hatással 
bír. A bő és jó takar-
mányozás okvetetlen 
megkívántatik, mert a 
gyenge és szűk takar-
mányozást nemcsak, 
hogy megsínyli az ál-
lat, hanem el is pusz-
tulhat mellette. 

Az állatok taka-
rítását és tisztántar-
tását ne mulaszszuk 
el; ez nem vesz annyi 

fáradságot igénybe, 
mint az istállózottak-

Szarvasmarhák szabadban való 
teleltetése. 

A A szabadban való teleltetés indokolt 
lehet nagyobb gulyáknál, hol az istállóhiány, 
vagy a költség megtakarítása kívánja azt. 

A szabadbani telelést kiállják a 2 éven 
felüli heverő állatok, azonban a hízókon, vem-
hes és borjas teheneken, igás ökrökön, 2 éven 
aluli fiatal állatokon, valamint az idegen nyu-
goti marhán megkísérlem nem tanácsos. 

A szabadbani teleltetésre szánt állatot 
már a legeltetés idénye alatt szoktatni és edzeni 
kell, t. i. zivataros időben vagy éjszakai há-
lásra istállóba, vagy félszerekbe hajtani nem 
szabad, hanem gzabad-
ban járjon-keljen és 
háljon. A törzsről a 
szőrt augusztus végén 
nyirógéppel czélszérü 
eltávolítani, miáltal a 
test az idő viszontag-
ságaihoz hozzászokik 
és a bekövetkező télre 
sűrűbb és nagyobb sző-
rözetet kap. A szabad-
ban addig tartandó 
említett módon, mig a 
föld megfagyott, csak 
a szükségeltető ete-
tésre hajtandó a fél-

ábra. Fowler forduló rendszerű uj gőzekéje szántás közben. 
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ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető: Dr. Hutyra Ferencz. 

A serczegő üszök elleni védő-
ojtásokról. 

A serczegő üszök elleni védőojtásaak 
nemcsak tudományos értéke van, hanem nagy 
gyakorlati fontossággal is bir. Tapasztalati tény, 
hogy a serczegő üszkön egyszer átment szarvas-
marha többé nem betegszik meg, másrészt 
pedig kisebb mennyiségű fertőzőanyagnak be-
ojtásával mesterséges uton múlékony, enybe 
betegséget lehet létrehozni. 

Arloing, Oornevin és Thomas ebből kiin-
dúlólag ojtási kísérleteket végeztek és a múlé-
kony betegségen keresztülment állatokat még 
nagyobb mennyiségű fertőzőanyag beojtásával 
sem voltak képesek megbetegíteni. Ezen kísér-
leteiken alapulnak a serczegő üszök elleni 
védőojtások. Arloing és társai először ugy 
ojtottak, hegy közvetlenül a vérbe fecskendez-
ték az ojtóanyagot a torkolati vivőeren keresz-
tül, majd a légcsőbe fecskendezték, de ezen 
eljárásoknál sokkal egyszerűbb, könnyebben 
vihető ki és kevésbé veszélyes a bőr alá 
való ojtás. 

Az ojtóanyag serczegő üszőkben beteg 
állat izomporából készül, melyet melegítéssel és 
szárítással ugy praeparálnak, hogy a beteg 
izomban foglalt fertőzőanyag veszít virulencziá-
jából, fertőző képességébői és ennek folytán a 
szervezetben is csak enyhébb reakcziót hozhat 
létre, még pedig ezen reakczió annál enyhébb 
lesz, minél" inkább gyengítettük a virulencziát. 
Ezért minden kellemetlen következmény elkerü-

„ lése végett Arloingék kétszer ojtanak. Az első 
ojtóanyag részére az izompor 100°-ra, a máso-
dikhoz csak 85°-ra hévittetik és az eíősebb 
anyaggal való második ojtás 9—11 nap múlva 
követi az elsőt. 

A kétszer való ojtás bizonyára költsége-
sebb, de viszont sokkal kevésbé veszélyes,_ 
mint az egyszeri ojtás. Kitt, a két izbén való 
ojtást egyszerűsítette oly módon, hogy az ojtó-
anyagot mindjárt 85—90°-ra melegíti és ennek 
egyszeri beojtása is immunitást létesít. 

Mindkét ojtási eljárásnál a praeparált 
izomport forralt vízzel kis poi-czellán-mozsár-
ban bensőleg jól összekeverve, tiszta megned-
vesített finom vásznon átszűrjük, a zavaros 
szürletet fecskendőbe szívjuk fel, mélyet ezután 
egy segéd által folytonosan mozgattatunk, 
hogy üledék ne képződjék. Az ojtás helyén a 
bőrt előzetesen finom árral kell átszúrni, ennek 
megtörténte után az árt óvatosan kihúzva, a 
fecskendő tompa végű tűjét vezetjük be az 
árral készített nyílásba és a folyadékból az 
ojtóanyagnak mégfelelő mennyiségét beszo-
rítjuk. , 

Arloing eljárása szerint az ojtás a farok' 
alsó felületének bőre alá történik és pedig 
első ízben liáröm tenyérnyire, másodízben két 
tenyérnyire a farok alsó végétől; a beojtás 
után a farkot a beszúrás magasságában szé-
les szalaggal alá kötjük, mely kötés körülbelül 
négy óra múlva levehető. Kitt eljárása szerint 
a serczegő üszök elleni védőojtás fa lapoczka 
piögötti tájon, a váll mögött történik. Az ojtás 
helyén rendesen kisebb fokú duzzanat jön 
létre, mely azonban néhány nap múlva elmú-
lik; a hőmérséklet csaknem kivétel nélkül né-
hány tizedfokkal felemelkedik, általános rosszul-
lét ritkábban észlelhető. 

Az ojtás idejéül legczélszerübb a tavasz 
kezdetét választapi, még mielőtt az állatok le-
gelőre bocsátatnak, hogy aztán ezen időre már 
immunitást, védmentességet nyertek legyen a 
serczegő üszök ellen. Az ojtást az állatok négy-
éves koráig évenkint ismételni kell, mert az 
igy mesterségesen létesített immunitás csak 
17—18 hónapig tart. De nem szükséges az 
egész marhaállományt beojtani, mert a féléven 
alóliak ugy sem betegszenek meg, a négyéven 

felüliek pedig csak azon esetben, ha más hely-
ről származnak, a mikor ezek is beojtandók. 

Magyarországon, éppen ugy mint a kül-
földön is, főleg Svájczban és Ausztriában 
(Salzburgban), a serczegő üszök ellen volt 
védőojtást kiterjedten és jó sikerrel alkalmaz-
ták. Az eredmény is biztosabb, mint bármely 
más védőojtásnál, ámbár ujabban egyes he-
lyekről kevésbé kedvező eredményekről is szá-
molnak be. íSíre5eZ(0esterreichishe Monatschrift 
für Thierheilkunde 1898, 1. és 2. sz.) ennek 
okát részint az ojtóanyag elkészítésében ke-
resi, részint pedig az ojtás. helyének megvá-
lasztásában. 

Az ojtóanyagot ugyanis Svájczban és kül-
földön egyebütt is, némely esetekben maga a 
gyakorló állatorvos készíti a beteg szarvas-
marha kivágott izmából s miután többnyire 
nem állanak oly eszközök rendelkezésére, me-
lyekkel egészen pontosan és steril módon jár-
hatna el, könnyen megtörténhetik az, hogy az 
ojtóanyag tulerős marad és igy az ojtás követ-
keztében súlyos megbetegedés lép fel, vagy 
pedig az ojtóanyag annyira gyengittetik, hogy 
a beojtott szarvasmarhákat nem képes immu-
nizálni. 

A farokba való ojtás kevésbé veszélyes, 
mint az, mely a váll mögé történik. Strebel 
volt az első, ki vállojtásokat végzett, de mint. 
első is hagyta abba ezt a nem veszélytelen 
eljárást. A farok bőre alatt a kötőszövet ke-
vesebb, másrészről feszesebb és alacsonyabb 
hőmérsékletű; ezért még erősebb hatású ojtó-
anyag sem idéz elő halálos megbetegülést. 
Igy Ausztriában az ojtás utáni megbetegűlések 
száma a farokojtás'után 0'15%-ot, a vállojtás 
után 1-3%-ot tettek ki; Strebel 160 szarvas-
marhát farokba ojtott, minden utóbaj nélkül; 
ugyanavval az anyaggal 4 nappal ezután a 
váll mögé beojtott 71 szarvasmarhából elhul-
lott 5 darab, vagyis, 7°/o. A freiburgi kanton-
ban a váll mögé való ojtás után 1896-ban 
4'54% hullott el, ellenben a farokba yaló oj-
tás után csak 0'64°/o. 1897-ben a freiburgi 
kantonban csakis az Arloing-féle eljárás sze-
rint, farokba ojtani volt szabad és tényleg 
8891 beojtott állat közül csak 1 drb hullott el. 

Ezen számadatok is kétségtelenné teszik, 
hogy sokkal tanácsosabb a farokba való ojtás-
sal több időt tölteni, mint a kevesebb fárad' 
ságot és ügyességet igénylő vállojtással a be-
ojtandó állatot az elhullás veszélyének kitenni. 
Úgyszintén a kétszeri ojtás fokozatosan erő-
sebb ojtóanyaggal sokkal ajánlatosabb, mint áz 
egyszeri ojtás az erős anyaggal. 

Az ujabban leirt kevésbé kedvező ered-
mények a serczegő üszök elleni védőojtások 
értékéből nem vonnak le seipmit, mert kellő 
szakismerettel lélkiismeretesen végzett ojtások 
a kívánt eredményre szoktak vezetni. Csak 
utalni kell a Svájczban elért eredményekre, 
ahol 129705 drb ojtott 'és 237,408 drb ojtat-
lanul maradt szarvasmarha „együtt legelvén, 
az előbbiekből 0'42°/o, az utóbbiakból ellen-
ben 0'76°/o hullott el. Magában a freiburgi 
kantonban 14 év alatt beojtott 12,607 állat 
közül csak 0'48°/o hullott el, mig a 34,000 
ojtatlanból 2'54°/o pusztult el. 

Magyarországon a nagyobbrészt az állami 
bakteriológiai intézetből beszerzett anyaggal 
végzett védőojtások eredményei mindig ked-
vezők voltak, amint ez a következő hivatalos 
adatokból-kitetszik: 

1893 10 2418 1 2 
1894 13 1711 — — 
1895 26 . 2276- 1 2 
1896 25 3303 , — 3 

• Egészben tehát a négy évben beojtott 
8708 drb szarvasmarha közül a két ojtás közti 
időben 2 drb, a második ojtást követő év 

folyamán 7 drb, összesen 9 drb, azaz 0 '1% 
hullott el serczegő üszőkben, oly helyeken, ahol 
a védőojtást éppen a korábbi években tapasz-
talt tetemes veszteségek miatt vették igénybe. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni to-
vábbá azt sem, hogy a fertőzött vidékeken, a 
hol már eddig a védőojtást igénybe vették, 
még a be nem ojtott állatok között is a meg-
betegedési szám évről-évre javul, ami bizonyára 
arra vezethető vissza, hogy a talajt évről-évre 
kevesebb beteg állat hullája fertőzi. 

Zimmermann Ágoston. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
11. kérdés. Köteles-e a községhez köz-

igazgatásilag csatolt puszta, illetőleg rendsze-
res gazdasági terv szerint kezelt erdőtestek 
tulajdonosa az ipartörvényről szóló 1884. évi 
XVII. t.-czikk 87. §-a és a • kisdedóvásról szóló 
1891. évi XV.: t.-czikk 1-8, §-a értelmében a 
község részéről, a községben fizetendő • egyenes 
adó 2%-a illetve 3°/o-a erejéig kivethető, a 
tanoncziskolák illetőleg a kisdedóvoda és gyer-
mek menedékház költségeinek fedezésére fordí-
tandó pótadót annak egész összegében befizetni, 
avagy tekintetnek ezen járulékok „közigazga-
tási költségeknek" s ez esetben alkalmazást 
talál e a községekről szóló 1886. évi XXII. 
t.-czikk 130. §-a és illetve ezen §. ötödik be-
kezdésének azon határozata, mely szerint az 
ilyen pusztáknál és erdőtesteknél a közigazga-
tási költségek kivetésének alapjául az ezen 
puszták és erdőtestek után fizetett egyenes 
adóknak csak fele része vétethetik ? 

D. L. A. 
12. kérdés. Egy újonnan építendő ökör-

istálló fölött vasgerendákon nyugvómagtárt 
akarunk elhelyezpi. Vájjon ajánlatos-e itt a 
faczementes tető ? Meg; kell jegyeznem, hogy 
vidékünkön rendkívül heves szélrohamoknak 
vannak kitéve a gazdasági; épületek, ugy, hogy 
cserép- vagy bádogtetőkkel nem boldogulunk. 
A zsindelytetőket pedig tűzveszélyességüknél 
fogva kerüljük. Tervbe van véve. továbbá egy 
uj tisztilak építése; vájjon czélszerübb-e itt a 
palatető ? Mennyivel drágább a palatető, mint 
á cserép ? Jobban • ellentáll-e a gzélroha-
moknak ? G. K. 

Feleletek. 
Tanoncziskolák és kisdedóvók. (Felélet 

a 11. kérdésre.) A szóbanforgó pótadók kiveté-
sénél nem a községi törvény, az 1'886. évi 
XXII. t.-cz. irányadó, hanem az ipartörvény 
és a kisdedóvásról szóló törvény s mivel az 
utóbbiak egyszerűen a községben1 fizetett 
egyenes adók utáni kivetésről szólanak, kivé-
telnek helye nincs és a: kérdésben levő válla-
latok adójuk egész "összege után tartoznak a 
pótadót viselni. 

Az 1886. évi XXII. t.-cz. 130. §-ának 8. 
bekezdésében emiitett „közigazgatási költségek" 
közé bő magyarázattal oda lehetne ugyan so-
rolni a tanoncziskoláknak és a kisdedóvásnak 
költségeit is, de ezekre, mint specziális tör-
vényen alapuló pótadókra a szóbanforgó ked-
vezmény csak akkor volna alkalmazható, ha a 
törvény maga ezt világosan elrendelné. 

A faczement és a hornyos cseréptető" 
{Felelet a 12. sz. kérdésre.) A teljesen tűzbiztos, 
eső, hó ellen jól. védő s minden javítás nélkül 
is legalább 55—60 évig tartó faczementfedést 
gazdasági épületeinkre ritkán szoktuk alkal-
mazni, mert jóval drágább, mint bármely más 
tűzbiztos fedőanyag. Maga a fedés ugyan arány-
lag nem kerül sokba, mert négyszögméteren-
kint 95—105 krnyi egységárért mindig találunk 
rá vállalkozót; de a ráhordandó 10 cm. vas-
tag föld-s kavicsréteg nagy súlya következté-
ben igen erősre méretezett fedélszéket kell 
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aláállitanunk, ami a költségeket aztán jelenté-
kenyen növeli. 

A kérdéses esetben mindazonáltal a fa-
czementtetőt találjuk a legalkalmasabbnak, 
egyrészt mert a gyakori szélviharok e lapos 
fedélnek mit sem árthatnak, másrészt mert 
módunkban áll a fedélszék s ezáltal az egész 
tető költségeit is jelentékenyen redukálni. Ha 
t. i. a fedélszéket alkalmas helyen több fa-, vagy 
vasoszloppal támasztjuk alá s ezeket az osz-
lopokat közvetlenül az istálló boltozatot hordó 
vasoszlopok felé állítjuk, lehetséges lesz az 
egész fedélszéket egyszerű szarufákból s 1—2 
mestergerendából állítani össze. Ily módon a 
faezementtető jóval kevesebbe kerül, mint pl. 
egy cseréptető. 

Magától értetődik, hogy az istálló oszlopait 
a hordandó nagyobb tehernek megfelelőleg 
valamivel erősebbre kell-méretezni. 

Ha folyamkavics, vagy apró zúzott kavics 
nem esik messze, ugy ajánlom, hogy téglabol-
tozat helyett „ Alonier"-rendszerű betonbolto-
zatot alkalmazzon. A jelentékeny, vasanyag — 
vastravers, oszlop, kapocsvas — megtakarítása 
következtében a Monier-boltozat alig kerül 
többe, mint egy jól megszerkesztett, megfelelő 
teherhordó képességű fapadlás. 

Ilyen Monier-boltozatu, faczementtetejü 
emeletes istállókat, raktárakat stb. alulírott 

, már több helyre tervezett s készséggel szolgál 
közelebbi adatokkal. 

Az újonnan építendő tisztilak' befedésére 
pala helyett egyszerű hornyos-cserép fedelet 
ajánljuk, a mely a mellett, hogy teljesen tűz-
biztos, jóval olcsóbb, mint a pala vagy a kö-
zönséges cseréptető is s alig kerül pár kraj-
czárral többe, mint a fazsindelyfedél. 

E cserepeket majd minden nagyobb gőz-
erőre berendezett téglagyár készíti és ezrét 
84—40 frtért szállítja. Mivel egy m2 tetőfelület 
befedéséhez átlag csak 15—18 drb szükséges, 
a fedés a ' munkával s a vízszintes hézagok 
esetleges kimázolásával együtt legfeljebb 75—85 
krba kerül. 

Hogy egy erősebb szélroham a tetőt ki 
ne kezdhesse, tanácsos minden négyszögméte-
ren -2—2 cserepet dróttal a léczekhez erősíteni. 

Száhlender Oy. 
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Országos baromvásár Marosvásárhelyt 
legközelebb január hó 14-én tartatik. 

Borellenőrző bizottságok. A foldmivelés-
ügyi m. kir. miniszter a mesterséges borok 
készítésének és forgalomba hozatalának tilal-
mazásáról szóló 1893 : XXIII. t.-cz. 11-ik szakasza 
értelmében alakított állandó borvizsgáló szak-
értő bizottságok tagjaivá az 1899. évre a kö-
vetkezőket nevezte ki: a) a budapesti bizott-
ságba : Ágoston József kir. tanácsos, országyülési 
képviselőt, Szalay Imre földbirtokost, Takács 
Mihály jószágigazgatót és Lindmayer Ferencz 
székes-fővárosi törvényhatósági bizottsági tagot; 
a kolozsvári bizottságba pedig báró Jósika 
Gábor cs. és kir. kamarás, országgyűlési kép-
viselőt, Simay Ferencz földbirtokost, Tokaji 
Lászlót, az erdélyi gazdasági egylet titkárát és 
Weisz Józsefet, az erdélyi pinczeegylet igaz-
gatóját. 

Pest vármegye szövetkezeti mozgalma. 
A pestmegyei gazdasági egyesületek ós hitel-
szövetkezetek képviselői e hó 9-én népes ér-
tekezletet tartottak' azon czélból, hogy rész-
letesen megvitassák Károlyi Sándor grófnak a 
fogyasztási ós értékesítő szövetkezetek alapítása 
érdekében a mult közgyűlésen felvetett esz-
méjét. Gróf Keglevich Gábor elnök megnyitó 
beszédében főleg a szövetkezés és együtt-
működés előnyeit fejtegette. A súlyos gazdasági 
körülmények enyhítésére irányuló törekvések 
vezették a gazdasági egyesületet, amikor 
Károlyi Sándor gróf kezdeményezésére meg-
alakította a községi hitelszövetkezeteket. Most 
ugyancsak Károlyi gróf egy másik üdvös eszmét 
vetett föl: a Jcözségi értékositési és fogyasztási 
szövetkezetek létesítését. Károlyi Sándor gróf 
először is azokat az ellenvetéseket czáfolja 
meg, amelyeket rendesen felhoznak a fogyasz-
tási szövetkezetek ellen s egyúttal fejtegeti 
azokat az előnyöket, amelyek a fogyasztási 
szövetkezetek lőtesitósével járnak. Az egyes 
községi szövetkezetek fölött a gróf egy orszá-
gos központi szövetkezetet kontemplál, amely 
mig egyrészt fogyasztási czikkekkel látja el az 
egyes szövetkezeteket, másrészt- felügyeletet is 
gyakorol felettük. Nem minden falura tervez 
külön szövetkezetet, hanem egy-egy községi szö-
vetkezetnek 20—30 faluban lehetnek fiókjai, 
Hosszasabban foglalkozik azután a fogyasztási 
szövetkezetek megalakításának módozataival s 
azután áttér az értékesítési szövetkezetekre, 
amelyek annyiban üdvösek a termelőkre nézve, 
hogy a tömeges árukért a kereskedő többet ad 
már csak azért is, mert nem kénytelen sok 
helyről összeszedni a termel vény eket, melyek-
nek ez utóbbi esetben a minősége is nagyon 
kétes. Óhajtja végül, hogy Pestmegye, amely-
nek gazdasági körei leginkább vannak megba-
rátkozva a szövetkezeti eszmével, ismét menjen 
elől a jó példával. Az értekezlet elvben egy-
hangúlag elfogadta Károlyi gróf indítványát s 
elhatározta, hogy fölkéri a gazdasági egyesület 
igazgató-választmányát, alakítson egy állandó 
szakosztályt, amely tisztán a felvetett eszme 
megvalósításával foglalkozzék. Kimondotta az 
értekezlet azt is, hogy a hitelszövetkezeteknek 
állami kezelésbe való átmenetele alkalmával 
fölszabaduló 100,000 forintnyi tőkét a fogyasz-
tási és értékesítési szövetkezetek alaptőkéje-
ként kivánja fölhasználni. 

Frigyes í'öherczeg Mosonymegye szarvas-
marhatenyésztéséért. Két évvel ezelőtt alakult 
M.-Óváron a megye elhanyagolt szarvasmarha-
tenyésztésének fejlesztésére a„M.-Óvári szarvas-
marhatenyésztési egyletAz egylet, mely 22 
taggal alakult, ma már mintegy 700 tagot 
számlál s élénk tevékenységét a földmivelés-
ügyi minisztérium, a vármegye és a megyei 
gazdasági egylet is melegen támogatja. Az 
egylet ez idén eddigi működésére és törekvé-
seire hivatkozva a megyei nagybirtokosok tá-
mogatását is kikérte, elsősorban Frigyes fő-
herczegét. Ő fensége, a főherczegi uradalmi 
igazgatóság javaslatára az egylet czéljait elő-
mozdítandó, 600 frtot adományozott. Ö fenségé-
nek nagylelkű adománya nemcsak az egyleti 
tagoknak, de az egész vármegye gazdaközön-
ségének őszinte örömére szolgált. Remélhető, 

hogy a fő beremeg nemes példáját követve a 
többi megyei nagybirtokosok is pártfogá-
sukba veszik a törekvő egyletet, mely Új-
helyi Imre m.-óvári akadémiai tanár buzgó 
vezetése alatt példát adott már eddig is arra, 
hogy egy intézmény ügybuzgó férfiak vezetése alatt 
kis eszközökkel is üdvös eredményeket érhet 
el a közjó előmozdítása körül. 

Gazdasági cselédek és munkások jutal-
mazása. A földmivelésügyi tárcza 1898. évi 
költségvetésébe megfelelő összeg vétetett föl a 
jó gazdasági cselédek és munkások jutalmazá-
sára, azon czélból, hogy a földmivelésügyi 
miniszter, az elismerésre méltó kiválóság, a 
példás hűség, a kifogástalan munkálkodás 
anyagilag is értékes alakban való kitüntetése 
révén, serkentő példát nyújthasson a munkás-
osztálynak s ezzel is tanúságot téve a törvény-
hozásnak s a kormányzatnak a munkásokról 
való gondoskodásáról, ily módon is hozzájárul-
hasson azon társadalmi okok elhárításához, 
melyek a munkásnépet a bujtogatásokra itt-ott 
fogékonyabbá tették. A gazdasági egyletek, 
mezőgazdasági bizottságok vezetőinek közre-
működésével a helyi hatóságok deczember hó 
folyamán terjesztették föl a jutalomra érdemes, 
hosszabb időt egy helyben töltött gazdasági 
cselédek és munkások névjegyzékét, akik között 
nem egy cseléd van, ki 30—40 éve szolgál 
egy helyen s nem egy munkás van, ki évtize-
dek óta mindig egyazon gazdaságba jár aratni 
s napszámba. A földmivelésügyi miniszter e 
javaslatok alapján ezúttal több, mint 200 
cselédnek, illetve munkásnak utalványozott 
fejenkint 50 frtiiyi jutalmat s emellett mmdenik 
részére díszesen kiállított dicsérő oklevelet is 
adott. A pénzbeli jutalmak s a dicsérő okira-
tok csinos keretbefoglalva ez év elején lesznek 
a hatóság s a gazdaközönség képviselői által a 
jutalmazottak részére kézbesítve, a helyi viszo-
nyoknak megfelelőleg mindenütt oly ünnepélyes 
formában, melynek révén egyfelől leginkább ki-
fejezésre juthat a jutalmazások erkölcsi értéke, 
másfelől a gazdasági , cselédek és munkások 
előtt leginkább feltüntethető lesz az elismerés-
sel jutalmazottak követésre méltó példája. 

Abraktakarmányok kedvezményes vasúti 
szállítása. A mult évben ilynemű küldemények 
szállítására fennállott 20%-os ármérséklés ez 
évben megújítva nem lett. A magyar mező-
gazdák szövetkezetének a kereskedelmi minisz-
terhez intézett felterjesztése folytán a földmi-
velési miniszternek meghallgatásával- a keres-
kedelmi miniszter tekintettel az ország némely 
vidékein mutatkozó takarmányszükségletre,. 
szóban levő küldemények után folyó év május 
hó 31-ig (erjedő hatálylyal 10%-os ármérsék-
lést engedélyezett. A miniszternek ezen intéz-
kedéséből kifolyólag előrelátható, hogy köz-
vetlen a gazdáknak az állattenyésztés előmoz-
dítása érdekében nyújtott eme kedvezmény 
többé megújítva nem lesz. 

Vasúti szállítási refakcziák. Magyaror-
szág és Ausztria egymásközötti forgalmában a 
hajójáratok által támasztott viziverseny által 
kényszerítve, a yasutigazgatóságok a hivatalos 
díjfeltételekből az I. osztályba tartozó áruk 
után 40 fillér vissztéritményt engedélyeznek 
100 kgként; a többi osztályokba tartozó áruk-
nál 5000 kgnál kisebb mennyiség feladásánál 
a II. osztály díjtételeiből 94 fillér visszaté-
ménvt 100 kgkint. Az A. osztályba tartozó áruk 
után, ha legalább 8000 kg. adatik fel a vissz-
téritmény kitesz az A. osztály díjtételeiből 12 
fillért. Ha több áru közül az itt különösen 
felemlítendő vaj ós marhazsir avagy margarin 
8000 kg. mennyiségben kerül feladásra, a 
vissztéritmény a II. oszt. díjtételből 100 kg.-
ként 126 fillért teszen. A refakcziát a külde-
mény feladója veheti igénybe. A rendes szállí-
tási díjhoz viszonyítva versenyszállitás költsége 
tehát az első esetben pl. Budapest és Bécs 
között kitesz 300 fillér helyett 260 fillért a 
második esetben 238 fillér helyett 144 fillért; a 
harmadik esetben 124 fillér helyett 112 fillért 
és a margarinnál 238 fillér helyett 112 fillért. 
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Az országos jégszövetség ügye. Egy 
pénzügyi szaklap avval a jól értesült hírrel 
biztatja a biztosító társulatok érdekeltségét, 
hogy a gazdáknak egy országos jégszövetség 
alapítására irányuló törekvését sikerült lefúj-
niok. Ezzel a híreszteléssel szemben a mi ér-
tesülésünk ugy hangzik, hogy a jégszövetség 
mozgalma annyira nincsen lefújva, hogy ez 
ügyben a gazdaközönségnek legközelebb hatá-
rozott indítványokkal lesz alkalma foglalkozni. 
Kérjük tehát a jól értesült köröket, hogy ne 
igyanak áldomást, mert a medve még mindig 
mozog. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

Budapest, 1899. január 7. 
<) kz időjárás á hét kezdetével még enyhe és bo-

rús volt, később bőséges csapadék következett be, mig 
utóbb erősebb légáramlatok mellett, melyek egész vi-
harokig fokozódtak, az égboltozat kiderült, egyben azon-
ban erősen csökkent a hőmérséklet és fagyot hozott 
magával. A hét végével ismét derült és enyhébb időnk 
van. A vetések még hótakaró nélkül az időjárás sze-
szélyének vannak kitéve, az utóbbi napokban megjelent 
hivatalos kimutatás azonban konstatálja, hogy az őszi-
vetések és a repcze általánosságban kielégítően állanak. 
Erdély és a felvidék néhány megyéjében száraz fagyok 
és egerek károkat okoztak. Külföldön az időjárás télies. 

A külföldi piaczok üzletmenete továbbra is ked-
1 vező, a forgalom azonban állandóan szük keretben 

i 
rendelkezik és a tengerentúli ajánlatok is drágábbak. 
Oroszország kínálatában tartózkodó és a balkánállamok 
a liyugateurópai piaczok részére egyelőre számon kivül 
maradtak. Amerikában e héten nyugodtabb volt az 
irányzat, mert realizácziók voltak túlsúlyban és Newyork 
úgymint Chicagóban az árak 2 c. csőkkentek. Angliában 
az üzlet jelentéktelen és, a mult heti árelőny ismét ve-
szendőbe ment. A franczia piaczokon valarnun! |obb 
érdeklődés mutatkozik és buza, úgymint liszt emel-
kedő volt. 

Nálunk az üzlet az összes czikkekben korlátolt. 
Az árak csak búzában követtek csökkenő irányt és 
a takarmányczikkek áraikat — tengeri kivételével — 
csak nehezen tarthatták. 

Az" üzleti hét részleteiről a ' következőket jelent-
hetjük : 

Buza iránt az egész hét folyamán alig volt ké-
résiét és azok, kik az évi zárlatutánra kedvezőbb irány-
zatot reméltek,.csalódni voltak kénytelenek. A malmok 
teljesen tartózkodóak, a mi főleg a lisztüzlet* kedvezőt-
len helyzetére és ama i etheto vissza, 
hogy a helyben beraktározott külföldiIbuzakészlet nagy-
sága megszünteti a későbbi ellátásra való aggodalmat. 
Ezen származékokból a kinálat is erősebb, mig hazai 
búzák gyengén és csak kis mennyiségben érkeznek, 
illétve kináltatnak. Külföldi búzákat tulajdonosok kény-
telenek is voltak 10—20 krral olcsóbban áruba bocsá-
tani, mig hazai búzánk, tekintettel az általános kedvet-
lenségre, ugyancsak 10 krt vesztettek. Különösen a hét 
végével volt az irányzat lanyha és gyengébb búzák alig 
találtak vevőkíe. Az összes forgalom néhány malom 
vételei között oszlik meg és 55,000 mm. tesz ki, a heti 
hozatalok 40,000 mm. rug. 

ítozs nagyon korlátolt kinálat mellett alig része-
sül figyelembe. A fogyasztás tartózkodó és csak elvétbe 

: lehetett néhány kocsirakomány jobb minőségű árut a 
mult heti árak mellett elhelyezni. Helyben és budapesti 
paritásra 8' 8'15 frt jegyzünk, ami mellett gyengébb 
áru alig adható el. 

Árpa (takarm. és hántolási czélokra) ugyancsak 
gyenge forgalom mellett változatlan maradt. Hizlalók és 
gyárosok tartózkodóak, minthogy azonban a kinálat is 
gyenge, változás nem történt. Néhány kisebb tétel 
fi'10—6-40 frtos árakon kelt el helyben. Állomásokon 
átvéve alig történtek eladások, habár e héten valamivel 
jobb érdeklődés volt konstatálható. 

Zab gyenge keresletre talál, a hozatalok mérsé-
keltek és az árak változatlanok maradtak. Az eladott 
ca. 4,000 mm. szin és tisztaság szerint helyben 5.70— 
6.10 frtot ért el. 

Tengeri ó áruban hiányzik és helyben 5.60 frtig 
jegyez, üj tengeri jobb érdeklődés mellett 10 krral 
emelkedett és prompt vasúti áru, mely ugyancsak hiány-
zik 4.60 frtig, Kőbányán 4.70 frtig is ért el. Szállításra 
szintén jobb kereslet van és budapesti paritásra 4.45— 
4.50 frtig fizettek. A hét végével az irányzat ismét 
csendesebb és budapesti paritásra 4.4272—45 frtnál 
több alig érhető el. 

Olajmagvak. Készáru káposztarepcze teljesen üz-
lettelenül 11' -12'50 frton jegyez. Bánátirepcze 11'25 
—11-75 frton, vadrepcze 5-50—6.20 frton, lenmag 
10.5P—11.50 frton, gomborka 9'25—10'— frton. Uj 
káposztarepcze 1899. augusztusra —.-^b-— forinton 
köttetett és üzlet nélkül á 12-20—30 frton zárul.. Ken-
dermag 11, 11.50 frton jegyzett. 

Hüvelyesek : Bab (uj) változatlan csendes üzlet 
. nélkül.- Névleg trieurt aprószemü bab Gyöngyös-Félegy-

házán 7.-^7-25 frtot, gömbölyű Baja-Zomboron 6.50— 
6.75 frtot, barna bab Kalocsán 6-80, Nagy-Károlyban 
6-50—75 frton jegyez. Köles helyben 4.25—4-50 frton 
értékesíthető. 

Vetőmagvak: Vöröshere változatlan, üj bánáti 
vöröshére 42. 45-— frt, felvidéki áru 48.-55.— 
frt. Luczernát 48.—54.— forint. Muharmag 6. 6-50 
frt, bükköny 6'—6"25 forint. Baltaczim 12. 
13.50 frt között jegyzünk helyben. 

Napi jelentés 1889. január 10 
Kész buza ma mérsékelten kináltatott, a keres-

let ennek ellenében meglehetősen gyenge, a malmok 
nagyrésze az üzemet még nem indította meg s 
nagyobb szükséglet nem állott be. A forgalomban 
mintegy 10,000 n 
adatott: 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 

i. 5 krral olcsóbb árakon kelt 

100 -Öli m. 79 kg frt 10 55 í 
500 „ 78 „ „ 1045 
100 , 79 , , 10-50 
600 » 79 „ „ 10-47V2 

, 79 , „ ' 1Ó-47V3 
100 , 78 , » 10-40 
800 79 „ „ 10-40 
400 „ 78 , „ 10-40 

„ 78 , „ 10-40 
400 „ 78 ,. „ 10-40 
100 . 80 , „ 10-40 
100 , 80 . » 10-40 
150 . „ 77 „ „ 10.271/2 , 
500 . , 77 , , 10-15 
200 » 78 „ „ 10.10 , 

„ 78 , „ 10-10 
100 , . 77 , , 10-10 
200 
100 . 79 . , 9-90 
100 >, 76 „ „ 9-971/2 
100 „ 9-75 
200 » 7 .4 „ „ 10-10 

„ 78 „ „ 10.35 
500 „ 78 , , 10.45 , 
100 » 78 „ • „ 10-50 
100 . 78 . , 10-10 
100 , . 77 „ „ 10.10 , 

. 76 , 
„ 10.20 

100 . 79 „ „ 10.171/2 : 
100 . 78 , „ 10.15 , 
200 „ 10'— , 

1000 , , .76 „ „ 10-10 , 
1000 . 76 . „ 10-10 

Árpa változatlan. Takarmányáruért 6 
Budapest. 

Tengeri lanyhább. Budapest távolságáb: 
4-45 frt-ig ér el, mig egyes tiszavidéki állomásol 
4'20 fizetik. 

' Zabban gyenge a forgalom, az árak változatlar 
5-70—6-10 frtot ér el minőség szerint. Határidők daczára 
a magasabb külföldnek nálunk nem voltak képesek 
nagyobb javulást mutatni. Az üzlet a készáruüzlet 
szünetelése folytán nem a rende,s mederben mozog s 
egyes spekulánsok kedvteléseinek van kitéve. 

Déli 12 órakor következőképp áll: 
Köttetett. Déli zárlat. 

Buza márcz. . . . 9-43—"41—-47—•— 9-45—46 
„ áprilisra . . 9-31—"30-34 9-32—33 

Rozs márcz. . . . 8 04—'07—• •— 8'( 3—05 
Tengeri máj. . . . 4 .85—"87—•— . 4'86 - 87 
Zab márcz. . . . 0'—-—•———— 5'75—77 
Káp.-repcze aug.-szept. -—,-— •- 12-20—30 

Bzeszüzlet. 
Ssest. (Qoldftnger Gábor szeszgyári képviseli 

tudósítása.) 
A szeszüzletben e hétnek elején az üzletmenet 

gyér volt és a forgalom nem volt kielégítő. Elkelt 
finomított szesz azonnali szállításra 54.50—55-— frtig 
nagyban, élesztőszesz változatlanul 54-75—55.— frtig. 
Kicsinyben az ár fél frttal drágább. 

Mezőgazdasági szeszgyárait ált 
szesz azonnali szállításra 17. 17 
magyarországi állomáshoz szállítva, azonnali szállításra 
több nagyobb tétel 17-50 frton kelt. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 17.75— 
18.— forint. 

Bécsi jegyzés 18.10—18.50 frt kontingens nyers-

Prágai jegyzés 54.— forint adózott és 17.50— 
18.— frt adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 11.50—12.— frt kiviteli szeszért 
90% hektoliterje. 

A kivitel e hétnek elején szünetelt. 
Vidéki szeszgyárak közül: Losoncz, Temesvár, 

Barcs 25 krral drágábban, a többiek változatlanul 
jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
54-50—55-— frt, élesztőszesz 5475—55"— frt, nyers-
szesz adózva 53'50—54-— frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontmgens) 14- 14-25 frt, denaturált szesz 21-50 
—22 — frt. Kontingens nyersszesz —.— .—. 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül bér-
mentve budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfize-
tés mellett értendők. 

A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban 
(en gros) eladott élelmiczihkek árairól. 

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898. január hó 7-ről. 

Az üzletmenetben az ünnepek elmultával csend 
állott be, a húsnál a forgalom élénk, árak alig válto-
zók, baromfi keresett; a gyümölcs ára daczára, hogy 
kevés érkezik, visszament; a tojásüzlet élénknek mond-
ható ugyan, azonban az enyhe időjárás folytán az 
árak hanyatlottak. Vajban az üzlet teljesen pang, s te-
kintettel a halmozódó készletre és az áru romlandó-
ságára, az árun jóval leszállított áron kell túladni. 

Elkelt : 
Húsféle, márhahus 30—56, borjú egészen 45—54 

kgként, bárány darabja 3-50—4-50, sertéshús vidéki 
szalonnával 40—44, szalonna nélkül 32—44, sonka füs-
tolt 60-110, kolbász füstölt 60—80 kgként. 

Baromfi tisztított, csirke 60—70, kacsa hizott 
100—150, drbként, hizott liba 50—54 kgként. 

Vad, őz 50—60 kgként, fáczán 150—180, nyúl 
80—100 darabonnént. 

Vaj főző 80—90, teanaj 80—110 kgként. 
Gyümölcs, alma la 1L—25, Ha 6—12, szőlő 50— 

60 kgként. 
Beküldésre alkalmas, vad, tojás, bárány, disznóhús 

(A székesfővárosi vásarcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1899. január 4-ről. 

Has. Marhahús hátulja L oszt. 1 q frt 52—56, 
[1. oszt. 48—52, IH. oszt. 44—48, eleje I. oszt. 48—62, 
II. oszt. 44—50, III. oszt. 40—44, borjúhús hátulja 1. 
oszt. 62—66, II. oszt. 56-60, eleje I. oszt 50—56, II. 
oszt. 35—50, birkahús hátulja I. oszt. 38—40, II. oszt. 
34—38, eleje I. oszt. 34—38, II. oszt. 30—34, bárány 
eleje 1 db 0. 0 —, hátulja • •—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 48—50 0, vidéki 40—44, sza-
lonna nélkül elsőrendű 46—50, vidéki 32—44, sertés-
hús pörkölt 40-0-46, sertéshús szerb szalonnával — 

, szalonna nélkül , sertéshús füstölt magyar 
—-—•—, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
70—90, füstölt belf. csonttal 0 70—1*0, csont nélkül 0-80 
—100, sonka füstölt külf. csont nélkül —• •—, 
szalonna sózott 1 q 48'Ö—50 0, füstölt 50'—52-, sertés-
zsír hordóval 55-5—565, hordó nélkül 54-0—55-0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 64—80, szalámi belföldi 130 
—140, külföldi , malacz szopós élö 1 db 0 00—0-—, 
tisztított 0-60—80. 

Baromfi. a) Élö. Tyúk 1 pár frt 1-10—1-40, 
csirke 0'80—1-30, kappan hizott 1'80—2'20, sovány — 
0.—, récze hizott 2-40—3-20, sovány 1-60—2-40, lud 
hizott 5-00—7-00, sovány 2-00—3 20, pulyka hizott 3-00 
—5-00, sovány 2-00—2-70. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0-50—0-75, 1 kg. — , csirke 1 db 0'30—0'90, 1 kg. 

, kappan hizott 1 db 1-40—1-40, 1 kg. —• •—, 
récze hizott 1 db 1-00—1-50, 1 kg. .félkövér 1 db 
0-70—1-00, lud hizott 1 db 2-50—3-50. 1 kg. 50—0-54, 
félköv. 1 db 1-50—2-50, 1 kg. 40 -44 , pulyka hizott 
1 db 1-80—2-50,1 kg. 46-54, félkövér 1 db 1- 1-50, 
1 kg. , ludmáj 1 db 10—0-80, 1 kg. 1-20—1-50, 
ludzsir 1 kg. 0 8—1-10, idei liba 1 db . 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-80—1 00, csuka 0 83 
-100, ponty (dunai) 0 50—0 80, süllő—- •—, ke-
csege 0-—0-0, márna — 60—-70, czompó 0'60—0"70, 
angolna O- 0-—, apró kevert 0-25—0'35, lazacz , 
pisztráng 0 0 —. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—0-09, 
efölözött 0-06—0-07, tejszín 0- 0-—, tejföl 0-20—0-35, 
tebénvaj (tea) 1 kg. 0-80—1 00,1. rendű 0-70—0 75. II. r. 
>50—70-—, olvasztott 0-60—60, Margarin I. rendű 
0-—, II. rendű 0- 0"—, tehéntúró 0-06—0-1?,, juh-
turó 45—48, liptói 0-48—0-60, juhsajt 0-48—48, emmen-
hali sajt 1-10—1-10, groji sajt 0-45—0-65. 

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

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

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt .36-0—37-50 
ű. oszt. (1440 db.) 28-0—30-0, meszes 32-34, orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 3 50—3-60, törött tojás 0" 0-— 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés'frt 2. 4-—, 1 q 
2 0—3-5, Petrezselyem 100 kötés 0*0—O'0,1 q 2-00—4 00 
zeller 100 drb 1-00—1-50, karalábé 1-0—1-60 vöröshagyma 
100 köt. 0-00—0-00, 1 q 3' 5-50. foghagyma 100 köt 

-, 1 q 18-—22-—, vörösrépa 100 drb 0-80—1-30, 
fehérrépa , fejeskáposzta 3 0—6-00, kelkáposzta 100 drb 
1-00—1.30, vörös káposzta 4-—8-— fejessaláta 0-
0-—, kötött saláta 0-0—O'OO, burgonya, rózsa 1 q 1-60 
2 10, sárga 1-70—2-50, külföldi —• -, fekete retek 100 
drb 0-70—1-80, uborka nagy salátának 100 db —•—•—, 
savanyítani való 100 db 0-0—O'O, savanyitott- • , 
zöld papr. 0——0— ,tök fözö —• •—, zöldbab •—-0, 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —• •—, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső O'O—0"0, karfiol 100 db 2-5—8.5, 
paradicsom 1 kg. 0- 0-—, spárga 0- 0-—, torma 
1) q 4—16. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 12—25, köz. alma 6—7, 
fajkörte 20—50, közönséges körte 8—15, szilva magva-
váló 0-0—0-0, vörös —•—, aszalt 8—14, cseresnye faj 
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, közönséges 0 , meggy faj , közön 
séges — — r i n g l ó — , baraczk kajszin 
őszi , ;—, dinnye görög nagy 1 db O'OO, kicsi 
———, sárga faj O'O—O'—, 1 kg. közönséges — 
szőlő 1 kg. 0'50—0'60, csemege , dió (faj, papir-
héju) 16—24, közönséges 14-0—16, mogyoró 28—32, 
gesztenye magyar 0 , olasz 16—24, narancs messi-
nai 100 db —-0—O'O, pugliai l'l—2'0, mandarin 1'50— 
2-50, czitrom 1' -1'20, füge hordós 1 q 20—24, ko-
Bzorus 20-—22—, datolya 38—40, mazsolaszőlő 58—70, 
egres 1 lit. 0 , eper 1 kg. ——•— kr. 

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

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

Hidegliusvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 
1899. jan. 10-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
ielehtése a ,Köztelek* részére.) Felhozott Budapestről 
49 árus 55 db sertést, 0 árus 10 db süldőt, 2000 kg. 
friss hust, 1200 kg. füstölt hust, 700 kg. szalonnát, 500 
kg. hájat. 

Vidékről és pedig: Czegléd 11 árus 153 db 
sertést, Nagy-Kőrös 9 árus 157 serlést, Czecze 2 árus 
11 sertést, Nagy-Székely 5 árus 79 sertést, Duna-Vecse 
1 árus ,7 sertést, Tasi 2 árus 13 sertést, Szabad-Szállás 
1 árus 7 sertést, ^Sziget-Szt.-Márton 1 árus 9 sertést, 
Madocsa 4 árus 24 sertést, Dunaföldvár 3 árus 19 
sertést, összesen 39 drb 489 sertést. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 52—68, 1 q 4200—4500, süldőhus 1 kg. 
64—65, 1 q 5000—5200, füstölt sertéshús 1 kg. 64—72, 
1 q 5900—6000, szalonna zsirnak 1 kg. 50—54, 1 q 4700— 
4800, füstölt szalonna 1 kg. 64—72, 1 q 6000—6200, háj 
1 kg. 54—56, 1 q , disznózsír 1 kg. 62—64, 
1 q 5600—6000, kocsonyahús 1 kg. 30—44, 1 kg. 2600 
3600, füstölt sonka 1 kg. 76—80, 1 q krig. 

Bideghnsvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1899. 
január hó 10-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek* részére). Felhozott Budapestről 
63 árus 75 db sertést, 0 árus — db süldőt, 2480 kg. 
friss hust, 350 kg. füstölt hust, 1000 kg. szalonnát, 
890 kg. hájat, — kg. zsirt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— db) sonkát, — 
kg. töpörtőt. 

Vidékről és pedig: Dömsöd 2 árus 12 sertést, 
Dunavecse 2 árus 14 sertést, Solt 2 árus 13 sertést, 
Szent-Márton 1 árus 4 sertést, Szabad-Szállás 1 árus 
7 sertést, Dunapataj 1 árus 5 sertést, , Czegléd 1 árus 
4 sertést, Nagy-Kőrös 2 árus 17 sertést, összesen 12 
árus 76 drb sertést. Kilónkint 43^46 krig. 

Forgalom élénk. Arak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 48-54, 1 q 4600—4700, süldőhus 1 kg. 

, 1 q , füstölt sertéshús 1 kg. 60—72, 
1 q , szalonna zsirnak 1 kg. 52—54, 1 q 
— 50C0, füstölt szalonna 1 kg. 56—64, 1 q 
— —, háj 1 kg. 56-̂ -60, 1 q 5400 —, disznózsír 1 
kg. 60——, 1 q — , kocsonyahús 1 kg. 28—30, 
1 q 2400 , füstölt sonka 1 kg. , 1 q 6800— 

krig, kolbász 1 kg. Disznósajt 1 kg. — 
—, hurka 1 drb , töpörtő 1 kg. krig. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1889. jan. 10. A. székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 252 szekér réti széna, 42 szekér muhar, 
45 zsupszalma, 25 szekér alomszaJma, 1 szekér takar-
mányszalma, 7 szekér tengeriszár, 18 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles sü>.), 
1000 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak a-ként a 
következők: réti széna 180—300, muhar uj 280- 330, 
zsupszalma 130—150, alomszaJma 110—130, egyéb 
takarmány , lóhere — , takarmány-
szalma 130—130, tengeriszár 700—900, luczerna 

, sarjú 220—330, szalmaszecska 180—190, széna 
, uj , zabosbükköny 240—265 összes 

kocsiszám 400, suly 400000 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti szarómarhavásár. Január _hó 5-én. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 

Felhajtatott: 409 drb belföldi, db galicziai, 
drb tiroli, 9 db növendék élő borjú, 11 db élö 

bárány; 131 drb belföldi, 40 drb galicziai, — drb 
tiroli, — drb bécsi, — drb növendék borjú, 106 drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

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

írtig, kivételesen — frtig dbonkint, 30—44 írtig, kivé-
telesen ; 45 frtig súlyra, növendék borjú 18—22 frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, •— frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi 38—44 frtig, tiroli 40—44 frt, gali-
cziai 36—44 frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 6 0 - 9 0 frtig, bécsi ölött borjú , kiv. 
— frtig súlyra. Élö bárány 6 0—9 0 frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•— frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Budapesti juhvásár. 1899. január hó &-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a "Köztelek" részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 333, feljavított 
juh —, kisorolt kos —, kiverő juh , bárány —, 
kecske ——. boszniai —, szerbiai —, angol keresz-
tezés —, romániai — durvaszőrü — db. 

Birkavásár jelentéktelen lefolyású volt. 
Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü 18'—20— 

frtig páronkint, —• 20'5 frtig 100 kiló élősúly szerint, 
kiv. — frtig, feljavított juhok —-0 •— páronkint, —-— 
—•— frtig súlyra, kisorolt kosok —• •— pár., kiv. 
frtig, kiverő juh 6'—9'— páronkint, —••——•—, kiv. 
frtig súlyra, bárány -—'0 , kecske —, kiv. frt pár. 
anya juh 0' — pár., suly, szerbiai —•• , 
boszniai 0' •— frtig páronkint, 100 kiló után—frt. 

Budapesti gazdaság] és tenyészmarhayásár. 1898. 
évi január hó 5-én. (A budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a .Köztelek" részére. 
Felhajtatott: 127 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. 4 
db, közép 8 db, alárendelt — db. Fejőstehén : fehér 
0 drb, tarka 67 db, tenyészbika 0 drb, tai-ka tinó —, 
fehér — db, jármosbivaly 0 db, bonyhádi 48 db, 
hizlalni való ökör — db, tarka — db. 

Fejős tehenekre jobb vásár volt, az árak dara-
bonként 5 -10 írttal emelkedtek. 

Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos 
ökör , középmin. jármos ökör pár., 
alárendelt minőségű jármos ökör , hizlalni 
való, jármosbivaly — é. s., — frtig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör •— mm.-kint é. s., 
bekötni való ökör frtig. Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyar tehén ———, tarka kevert 

Budapesti vágómarhavásár. 1898. január hó 
5-én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére.) Felhajtatott: 2613 db 
nagy vágómarha, nevezetesen : 1464 db magyar és tarka 
ökör, 481 db magyar és tarka tehén, 450 db szerbiai 
ökör, — db boszniai ökör, — db boszniai tehén, 46 db 
szerbiai tehén, 121 db bika és 51 db bivaly. 

Minőség szerint: 663 darab elsőrendű hizott 
1782 db középminőségü és 168 db alárendelt min. bika 

db elsőrendű hizott ökör, db közép-
minőségű ökör és — db alárendelt min. ökör; — db 
elsőrendű hizott tehén, db középminőségü tehén, 
— db alárendelt minőségű tehén. 

A felhajtás 200 drbbal nagyobb, mint mult heti; 
az irányzat általánosságban nem változott, csupán öreg 
csontos marha ökrök ára hanyatlott helyenként Vs—1 
frttal, a bikák az utolsó bécsi rossz vásár hatása alatt 
1—2 frtot vesztettek. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 30- 33-—, kivételesen —• , 
hizott magyar ökör középminőségü 25- 29-—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 22- 25-—, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 20—30"—, kivételesen tarka 
tehén — • •—, magyar tehén középmin., 20 30-—, 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 20— 
30'- , szerbiai ökör jobb minőségű 22'——26-—, kiv. 
29'—, szerbiai ökör középminőségü 18'—21—, szerbiai 
ökör alárendelt minőségű —• •—, szerbiai bika 
22- rSl-—, kivételesen 32'—, szerbiai bivaly 17.—21, 
kiv. —•— frtig métermázsánkint élősúlyban. 

Bécsi vágóinarhavásár. 1899. jan. 9. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4950 db. Ebből magyar 2950 db, 
galicziai 1141 db, bukovinai 257, németországi 592 db, 
hizott 3992 db, legelő - — db, fiatal 948 db, ökör 
3783 db, bika 515 db, tehén 567 db, bivaly 75 db. 

Szombaton a vesztegvásárra 251 darab volt fel-
hajtva. 500 drbbal volt nagyobb a felhajtás, ami igen 
megnehezítette az üzletmenetet és már a vásár kezde-
tén árak 100 kgkint 1—2 frttal csökkentek. A közép 
és alárendelt minőségűek üzlete még lanyhább volt s 
ha a konzervgyárak részére nem történtek volna vá-
sárlások, ugy ezen minőség még nagyobb árhanyatlást 
szenvedett volna. Csak kevés eladatlan maradt. 

Árak: prima magyar 34—37'50 (—•—)frt, szekunda 
28-33 frt, tertia 24—27 frt. Galicziai prima 34' 35' — 
(—'—) frt, szekunda 29—33 frt, tertia 25—28 frt. Német 
prima 36—39'— (—.—), szekunda 31—35, tertia 28—30 
frt. Konzervökrök . —• — é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 21—32'— () frt é. s„ tehén 18—30 
frt és bivaly 18—20'— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden % levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
krt, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások : Magyar hizó ökrök. Eladók: 
Ár Ár 

Böhm Vilmos, Csab-Rendek. ... 30'75 3QVa — 
Grubitsch V, Kopháza ... 29 — 27 . — 
Hacker L., Sopron 34V2 — 34 — 
Neumann testvérek, Arad 37'/2 — 33Va — 

Erdélyi hizó ökrök. Eladók: 
Kosch és Schobel Sz.-Régen' ... 3 4 — 3 1 — 

Német hizóökrök. Eladók : 
Blau testvérek, Temesvár 39 — 37 — 
Hacker Miksa, Sopron 38 — 35 — 
Neumann testvérek, Arad 39Vs — 3i>Va — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassák meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárt 
megyék közül a következő vármegyék vannak tüdővész 
miatt zár alá helyezve és csakis ezen vármegyékből 
nem hajthatók fel állatok a vásárra és pedig: Árva, 
Iiptó, Nyitra, Pozsony (CsaUóköz határa kivételével), 
Trencsén és Pozsony sz. kir. város. 

Bécsi szurómarhavásár. 1898. jan. 5-én. Fel-
hozatott: 3985 borjú, 2818 élő sertés, 2530 kizsigerelt 
sertés, 598 kizsigerelt juh, 984 bárány. 

A borjuvásár nagyon lanyhán alakult és mind-
járt kezdetben árcsökkenés állott be, ami később még 
erősebbé vált. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 30—36 
kr., prima 38—44 kr., primissima 46—56 kr., élő borjú 

kr., prima kr., primissima (—) 
kr., fiatal sertés 35—44 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
44—48 kr., süldő 48—54 kr., kizsigerelt juh 24—36 kr., 
bárány páronkint 4—13 kr. 

Bécsi sertésvásár. 1899. jan. 10-én. (Schleiffelr 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a ,Köz-
telek" részére). 

A vásár forgalma valamivel élénkebb. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 42—43.50 kr, kivételesen 44 kr, közepes 
37—42 00 kr, könnyű 37—42 kr, süldő 36—45 kr. 

Bécsi juhvásár. 1899. jan. hó 5-én. Felhajtás 
2195 db juh. 

A nagy felhajtás következtében az üzletmenet 
lanyha volt és 1.— frt árcsökkenés jegyeztetett. 

Árak : export juh páronként 19' 21-—, kivét. 
—, raczka —•—•—, selejtes juhpárkint 10'—15'— frt. 

Szerkesztői üzenetek. 
J. B. urnák, Taródháza. Az ' OMGE. kiadásában 

e napokban megjelenő Száhlender „Gazdasági Építkezés 
kézikönyvében" a kérdéses, épületek tervezéséről, költ-
ségéről stb. kimerítő adatokat találhat. A német mun-
kák közül Tiedemann „Landw. Baukunde"~ie foglalkozik 
e tárgygyal a legbővebben. Az ott ismertetett szerke-
zetek. azonban oly kevéssé illenek a mi viszonyainkhoz, 
hogy azokat aligha fogja alkalmazni. 

A i O r s i . magy . g u d . egyesület tu la jdona. 

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

Barnabás, az 0. M. G. E. titkára. 

|Elsőrangú hazai gyártmány. 

fordulni. 
árjegyzékkel 

díjmentesen s; 
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Országos Magyar KölcsOnUs Biztosító Szövetkezet, 
B U D A P E S T E N , VIII. , Jőzsef-körut 8. 

Alakult 1894. évi en. 
Elnö c: TELEKI GÉZA gróf. Alelnök: CSAVOSSY BÉLA. 

Igazgatósági tágofe : 
RÜBINEK GYULA, S 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOÍiITG SZÖVETKEZET a gazdakő-
zönség általános elismerése szerint ugy a tiiz- nint a jégbiztosítás terén hiven 
megfelel hivatásának ; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség 
évek óta sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek 
teljes megelégedését vivta ki magának, az 
é p ü l e t é s á t a l á n y ( p a u s c h a l ) b i z t o s í t á s n á l 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövet-
kezet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; — 
minden más illeték kizárásával. 

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

mellett mint a szövetkezetnél. 
M ? Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 

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

terményeiket biztosítják, 10% engedményben részesülnek. 
Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 

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

Eladó 
s z ő l ő v e s s z ő . 

Az „Országos Magyar Gazdasági Egpesület 

„istvántelki homoktalaju immúnis4 

szőlőjéből a követke 

európai és amerikai szőlővesszők 
eladók. 

1. Gyökeres európai vesszők. 

Olasz Rizling 18,000 ezre 16 frt 
Nagy Buígundi. 5,000 „ 16'. , 
Mézes fehér .,„ 5,000 „ 16 „ 
Madelaine angevifté 2,000 „ 16 „ 
Tramini piros 3,000 „ 16 » 

2. Sima európai vesszők. 

Olasz Rizling ... ... 25,000 ezre 8 frt 
Nagy Burgundi • 8,000 8"„ 
Mézes fehér 4,000 „ 8 „ 

Madelaine angevine 7 3,000 , 8 frt 
.nTramini piros 4,000 , 8 „ 
Piros Bakar 2,000 „ 8 „ 
Szent-Lőrincz 2,000 , 8 „ 
Nemes Kadarka 500 „ 8 , 
3. Gyökeres amerikai vesszők. 
Jaquez í 1,000 darab 10 , 

4. Sima amerikai vesszők. 
Herbemont 1,000 darab 
Jaquez 
Riparia Sauvage 

6,000 
5,000 

OrszágosMagyar G azdaságiEgyesület 
Budapest 

igazgatójához 
„ K ö z t e l e k " i n t é z e n d ő k . 

Az elszállítás őszszel vagy tavaszszal történik a megrendelés sorrendjében. A meg-
rendelésnél a vesszők fele ára előre beküldendő, hátralevő rész utánvéttel szedetik 

be. Csomagolásért és vasútra szállításért ezrenkint 1 frt számíttatik. 
Igazgató. 

H i r d e t m é n y i 
Egy éves méncsikók vásárlása. 

Felhívom mindazon tenyésztőket, kiknek 
birtokában legalább is négy jó származású, erős 
csontú, szabályos testalkatú, saját nevelésű egy éves 

méncsikó 
van s azokat az államnak eladni kívánják, hogy 
ebbeli szándékukat a helynek és utolsó postájá-
nak, a hol a csikók állanak, valamint a csikók 
származásának, magasságának, színének ,és árá-
nak pontos megjelölésével a földmivelésügyi m. 
kir. minisztériumhoz benyújtandó s 50 kros bé-
lyeggel ellátott Írásbeli nyilatkozatban legkésőbb 

1899. évi február hó l-ig 

béjelenteni szíveskedjék, mivel az ezen határidőn 
tul érkező bejelentések figyelembe vétetni n e m 
fognak. 

Budapest, 1899. évi január hő 4 -én . 

7138 Földmivelésügyi m. kir. minister. 

w m w 
Hirdetmény. 

Délnémet-osztrák-magyar vasúti kötelék. 
A fenti kötelékben 1896. évi márczius 1. óta érvényben levő tenyészállat 

dijszabás fog életbe lépni, mely díjszabás közvetlen díjtételeket tartalmaz: Donaue-
sehingen, Mengen, Messkirch, Pfullendorf és Radolfzell badeni nagyherczegségi továbbá 
Mengen és Pfullendorf würtembergi állámvasuti, valamint Budapest nyugoti pálya-
udvar és Budapest-Ferenezváros marhavásár állomások közti forgalomban. 

Ezen dijszabás a részes vasutaknál díjmentesen megszerezhető. 
Budapest, 1898. deczember 9-én. Az igazgatóság. 

Lapunk bekötési táblája 
1 f r t 8® k r é r t (portémentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 
f f f f f f f f f f l f f f l 

Hirdetmény. 
Magyar-boszniai vasúti forgalom. Díjszabási füzet kiadása. 

A magyar-boszniai vasúti forgalomban 1899. évi január 1-én II. rész, 2 füzet 
czim alatt uj díjszabási füzet lép életbe, mely által: az 1897. évi január 1. ota 
érvényes hasonczimü díjszabási füzet hatályon kivül helyeztetik. 

Az uj díjszabási füzet tartalmaz mérsékelt díjtételeket, egyes áruczikkek és 
viszonylatok számára és a részes vasutaknál megszerezhető lesz. 

Budapest, 1898. deczember hóban. 
A m. kir. államvasutak igazgatósága, 
egyszersmind a többi részes vasutak 

(Utánny. nem dijaztatik.) *. nevében is. 

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

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

Bender-féle szabadalmazott csapdákat. 
Egyszeri Sisdás! Kéljen prosieciust ingyen és bérmentve. Tartös védelem! 

g v ' K £ EK < ; ^ u m i m í m ^ L m m m n 
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•detési ár 15 szóig 30 kr., ezen felül minden 
2 fa., feltűnő betűkkel 4 fa. Czim közlésénél 
minden beiktatásnál 30 kr. bélyê illeték. K I S H I R D E T É S E K , 

C s a u o l y l o v c - M c r c ^ l ^ o l m . u , . n e l y e k h d > a s . n v s ^ . ^ w , 

Az állások betöltésére vo-
natkozó .uHyjiaByi mint kis-
hiMetésekét lapunkban ezen-
túl csakis a czim kité-
telével f o g j a k Kö-
zölni, hogy ezáltal elejét 
vegyük az esetleges vissza-
éléseknek és a költséüéjj 

.levelezésnek. 

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

nyilván, csakis 
küldött hirdetéseket 

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

Kezelt* tiszt 
atik, ki a gaídálkodás i ágazatában — ideértve 

jártas. Csak 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
Foerdész 

törvények 86. §-boz flőirt kép zettséggel bír, nős, fiatal, erő teljes, erélyes és lovagolni tud. Óvadék 600 fbrint. Magyar 
búönyitváayalknak másdli 
eddigélé tevékenységeik:1, járulékaik megje"" ' Számtartói 1 

láorgalmas, lehetőleg földr 
kerestetik. Tejgazdaságba! 

, tehetségű 

beszélő, a gazdasági, számvitel" ben teljesen jártas, középkor 

országgyüiéí >est, VI., Tej 

írnoki állás. 

iá? jött üresedésbê  Pályázótól megkívántatik felsőbb gazda-sági intézeti végzettség, a — 

k másolatokkal el-
ounal elfoglalandó 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Fiatal gazdatiszt, 

Magyaróvári 
gazdasági akadémiát kitün 
téssel végzett, bárom évi gi 
korlattal bíró fiatal gazdatis 
máj 

igény megjelölésével Czocher Béla, Kajsza, posta Üzbégh Nyitramegye küldendők. 7085 sikerrei végzett,, a gazdaság minden ágában s a könyveié-
huszár altiszt, magyar, német 
láddalf Tjő̂ 6bTzonyitvány6kkal 
keres azonnali belépésre, ti-
nik. Czim Hézsa6MibáÍyefrdő-
tarcsa, Nőgrádm. 706! 

írnoki állás. 

P̂ályázhatnak gazdasági akâ  
taî tézetetJó̂ Mkerr̂ vőgzeft keresztény egyének. Fizetés évi lr.O frt, teljes ellátás és az évi 
dés. Némi gyakorlati előképzett-séggel fairó és a német nyelv-ben ta.Wrlas egyének előnyben 

A kinevezett egy próba év elteltével fog állásában Végle-

Sajátkezüleĝ  irt folyamodvá-

gocsra.Üldend5k 0s0ngrad 

sikerrei végzett,, a gazdaság minden ágában s a könyveié-
huszár altiszt, magyar, német 
láddalf Tjő̂ 6bTzonyitvány6kkal 
keres azonnali belépésre, ti-
nik. Czim Hézsa6MibáÍyefrdő-
tarcsa, Nőgrádm. 706! 

írnoki állás. 

P̂ályázhatnak gazdasági akâ  
taî tézetetJó̂ Mkerr̂ vőgzeft keresztény egyének. Fizetés évi lr.O frt, teljes ellátás és az évi 
dés. Némi gyakorlati előképzett-séggel fairó és a német nyelv-ben ta.Wrlas egyének előnyben 

A kinevezett egy próba év elteltével fog állásában Végle-

Sajátkezüleĝ  irt folyamodvá-

gocsra.Üldend5k 0s0ngrad 

Kezelőtiszt 
35 éves keresztény, szakképzett törekvő, megbízható, kl első-rendű bizonyítvány okkal bír, 

Megkeresések S,Teh^é^«°red-
Slba VérePekla" a.klaCl<51l70OT 

írnoki állás. 

P̂ályázhatnak gazdasági akâ  
taî tézetetJó̂ Mkerr̂ vőgzeft keresztény egyének. Fizetés évi lr.O frt, teljes ellátás és az évi 
dés. Némi gyakorlati előképzett-séggel fairó és a német nyelv-ben ta.Wrlas egyének előnyben 

A kinevezett egy próba év elteltével fog állásában Végle-

Sajátkezüleĝ  irt folyamodvá-

gocsra.Üldend5k 0s0ngrad 

Béresgrazdai 

nagyPgazdaságban volt e mi-nőségben alkalmazva s jó bi-zonyitványnyal rendelkezik. Czim a kiadóhivatalban. 7135 
írnoki 

ánás, ĝazdasági tanintézetet 

M^kivánt̂ l̂ jö îrá^könyve-

vány-másolatokkal l̂látotT'sa-játkezüleg- irt ajánlatok, me-

Béresgrazdai 

nagyPgazdaságban volt e mi-nőségben alkalmazva s jó bi-zonyitványnyal rendelkezik. Czim a kiadóhivatalban. 7135 
írnoki 

ánás, ĝazdasági tanintézetet 

M^kivánt̂ l̂ jö îrá^könyve-

vány-másolatokkal l̂látotT'sa-játkezüleg- irt ajánlatok, me-

^ ^ Gazdatiszt, 
ótâ 2000 holdas bérgazdaságot 
den ágában, ngy az irodai teen-
bî felmomlatla9 í<i,r'assiig'8?1 
g,liá|ra óhajtaná változtatni.8 

jelige alatt a "kiadóhivatalba Hontmegyében 
fekvő' 800 holdas gazdaságba 
len ispán kerestetik, kinek e gazdaság vezetésében legalább 

és írásban jól bírja. Csak ŝẑ  
nel/pályázbatnakf Azok, kft̂ a tejgazdaságban l s n ,u , 

szesülnek. Belvilágositással szolgál Bodó Péter, Galgócz (Nyitraoxegye). .7M8. 

^ ^ Gazdatiszt, 
ótâ 2000 holdas bérgazdaságot 
den ágában, ngy az irodai teen-
bî felmomlatla9 í<i,r'assiig'8?1 
g,liá|ra óhajtaná változtatni.8 

jelige alatt a "kiadóhivatalba Hontmegyében 
fekvő' 800 holdas gazdaságba 
len ispán kerestetik, kinek e gazdaság vezetésében legalább 

és írásban jól bírja. Csak ŝẑ  
nel/pályázbatnakf Azok, kft̂ a tejgazdaságban l s n ,u , 

szesülnek. Belvilágositással szolgál Bodó Péter, Galgócz (Nyitraoxegye). .7M8. 

OKleyeles mérnök, 
gyakorlattal és nyel.ísm™ rétfel! 
szeti-, ut-, vasút-, híd'épilészeti"-, 

nők-számvevői állást is elfogad-ni. Czim a kiadóhivatalban. 
7129; 

Msífeertész, 
jártas s nagy uraságtól 

Adai 
'2-1 

W8sá|tt|ybUlada-lmak-
gori belé. 

gyakorlattal, 
Mágocsi János, 

Sajt és vajmestér, 
vagy tejgazdasági üzletvezetői 
n t , k a T i L ^ i T i X i 
IskolátTéc elf aZd'tSégÍ S-ké" szitésben vegyészeti tejvizsgá-latban és az állat tenyésztésébeü teljesen jártas. Mágyar, német, 

Földmives 
iskolát végzett 24 é-ires" n egyén szgrény igények m gazdaságbah állást keres: C 

Miikertész, 
ágaiban'̂ tökéletfeŝ  jártassággal 

Uraságok figyelmébe. 

ĵ gfárnoki. 
kéletesen'js 

ÁLLÁTOL 
Berkshire 

50©—6®O drl> 

magas, sötétpej, 
. Felvilágosítás' 

Eladó 
:, valódi erdéllyi 

VEGYESEK, 
Birtok-eladás. 

olgy nyitrameg 

í épjüetékböl 

Kerestetik 
gazdasági épületek és megfeíelő 
vagy a szomszédos megyék-

Megjelent:| 
J. C. Schmidt 

erfurti magtermelő 
német Cs.-és kii. udv. száll. 

Yilághirü 
főzelék és virágmagYainak 
magyar árjegyzéke. 

Kkpható 

Szőló'ojtványok, 
iros és Fehér gyöngyszőlő, Adelaiue és számos borfajok 

i gyöke ... ővebb leirás ingyen, ep, Nagy-Kágya, 

5. Czim a kiadóhi.a 

A legjobb minőségű 
uj és használt 

vízhatlan 

takaró-
ponyvák 

olcsón kaphatók 
F I S C H E B J. 

ponyva- és zsákgyári 
raktárában 

Biiapest, Nagyioroia-í. 18. 

Most jelent meg: 

;éke 500 fai gyökeres ressz&tr felölelő tartalommal s i, szőlő kulturális általánosság-

ryaló ozikksorozatával.ê klvá-íatra bjrmelrtve ̂ megküldi a 

Öszi és tavaszi szállí-
tásra ajánlok, tavak és 
folyók benépesítésére, 
gyorsnijvésii, csehfaju 

egy és két éves 
w p o n t y o t "®4 

és ivarérett 
a n y a H a l a t , 

továbbá 6429 
tenj é s z s ü l í ő t , 

csukit , ezompot 
és pákot . 

C o r c h u s B é l a 

BUB4PEST, 17., Mollár-lltca 17, 

Lóhere 
I luczerna 

m a g 7083 
legjobban értékesíthet® 

m m 
magkereskedésében 

Budapest, Károly-körat 9. 

m e g j e l e n t 

m 

1 8 9 9 - i k é v r e 
Szerkesztik és kiadják 

RuMnek Gyula és 
Szilassy Zoltán 

az'Orsz. Magy. Gazj!. Egyes'. 
titkárjai. 

A zsebnaptár ára az 0. M. 
G. £. tagoknak és a „Köz-
telek- előfizetőinek bérmeh-
tes küldéssel együtt 1 forint 

0© kr. 
Bolti ára 2 forint. 

Megrendelhető a 
„ K Ö Z T E L E K " 

- . HaflióMysíaiálai, . 
Budapest, IX., Üllői-ut 25, 

Szálas takarmány 
adagolására 

páratlanok a 

Magyar kir. államvasutak. 
187042/50730". CV. sz. 

H I R D E T M É I S Y . 
(Gabona- és őrlemények 
soron kívüli szállítása, az 
üzletszabályzat 55. §. 3. 
pontjának alkalmazása és 
a rakodási idő leszállítá-
sára vonatkozó korlátozá-

soknak beszüntetésé.) 
A m. kir. á'lamvasutak 

igazgatósága közli, hogy 
annak idején közhírré tett 
azon ministerileg engedé> 

lyezett határpzmányok, 
melyek szerint a Fiúméba 
-és-a vámkiilföldre rendelt 
gabonaszállitmányok és őr-
lemények soron kívül szál-
líttatnak, mig a bel- és a 
magyar-osztrák forgalom-
ban feladásra kerülő kocsi-
• rakomán.yu teherárukra 
nézve a felvétel és szállí-
tási határidő iránt az üzlet-
szabályzat 55. §. 3. pontja 

az 0. Ni. G. E. kiadá-
sában a 

Ma BicMri 

számvitele 
az 0. M.. G E. által 
1000 f r í pályadíj-

jal koszorúzott 
p á l y a m ű . 

Bolti ára cs inos 
vászonkötésben 3 frt. 

0. M. G. E. tagjainak, 
illetve a „Köztelek" előfize-
tőinek csomagolás és portó- . 

mentes megküldéssel 
i f r t 3 0 k i - . 

, K ö z t e l e k 4 
kiadóhivatalába, 

BUDAPEST, IX. ker., 
Üllői-út 25. s zám alá 

intézendők. 

' Ih. .A 
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Gőzmívelés. 
Nagyobb területek szántását gözekévef 
kajlandó vagyok eivAIialnij épűgp 

siéfyrigolozást sídlff-telepitisekhiz, 
Érdeklődők kéretnek, hogy alanti czimemhez forduljanak. gözszáníási vállalkoií 

Wora Ernő, Budapest-Kelenföld. 

Budapest, Köztelek. 
Útbaigazítással, felvilágosítással szolgál minden adózási vagy 

műszaki kérdésben. 
Hivatalos lapja a „Magyar Szesztermelő" nélkülözhetlen 

támasza a gyakorlatnak. 
Egyesületi tagok ingyen kapják. 

Egyesületi tagdíj egy évre 10 frt. A „MAGYAR SZESZ-
TERMELŐ" előfizetési ára egy évre 5 frt. 

, . 7144"* 

felvétetnek a kiadóhivatalban 
B U D A P E S T , 

Üllői-Mi 25-dilt n i n . 

,Hazai pokróczok' 
a n. é. gazdaközönség figyelmébe a j á n l v a ! 

cm. 1.90 ; 145/190 cm. 2.60. 
(erős minőségű) 120/160 cm. 2.25 ; 140/170 cm. 320 ; 160/190 

120/160 cm. 2SÓa;PjU140/Í75 i 3.80; 160/190 om. ... 4 10.60, 170/210 om 

lesikkal, 140/195 om. 

Szétküldés kétszer naponta utánvét vagy a pénz előleges beküldése mellett. 
Nem tetsző áru kicseréltetik, esetleg a pénz visszaadatik. 

3 0 forinton felüli rendeléseket Ibérmentve küldünk. 
I * e v é l - ír a g y s ü . r g - S a y c z i n a . : 

„SZONYEGHÁZ" BUDAPEST. 

Komposztirozott trágyát 
rmely irányában vasi 

B u d a p e s t — S z t . - L ő r i n c z i s z e m é t s z á l l í t ó v a s ú t 
IX., Külső rilői-ut. 

'"^Minden k é r d e * _ . . bontást (analyset) fenti személyi 
3583 

trágya sol 
iséggal szolgál felvilágosítással, úgyszintén küld ve 

igazgatósága. 

Fedezési- hirdet é s. 
Gróf Zichy Jánosjzifehy-iQf^íuái-éiénose-' 

ben a jövő fedezési idényben idegeú k&áczákat 
is fedez : ,'r t & f f y f ' i 

K i n g - A l m o t o a r c l i 
9 éves amerikai ügető (ap. Almonarch, a. Dam 
of S. R.), sötét sárga, 170 cm. magas, record 
1 : 35. (1 kilométert 1 perez 35 mp. alatt fut be. 

Fedezési dij : 50 frt. Kanczák ellátása 
kisbéri árakon. Bővebbet 
7145 a ménes-intézőség. 

Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: 

A^ertés javitásaés hizlalása 
mm gazdák és hizlalók használatára. 3138 

Irta K . R u f f y Pá l . 
Ára portómentes küldéssel I forint 10 k r a j e z i r . 

SIEMENSésHALSKE 
BUDAPEST, VIII., Kerepesi-ut 21. 

vi l lamos világítási és erőátviteli központi telepeket és berendezéseket 

városok, bányák, gyárosok és magánosok részére, elektrolytikus berendezéseket, 
villamos vasutakat, bányavasutakat, egyenáramú, forgóáramu és válta-
kozó áramú generátorokat és motorokat, vezeték-anyagokat, kábeleket, 
ív- és izzólámpákat, táviró- és távbeszélő-készülékeket, mérő-
készülékeket, vasúti váltőbiztositő berendezéseket, jelző-berendezéseket, 
vízmérőket, vezetékberendezéseket központi telepekhez való bekap-

csolásra, világító testeket. 

- MARSCHALL A.' 
k o c s i - , h a j t ó - , l o vag ló - és i s t á l l ó s z e r g y á r , 

g ö z f ü r é s z e és f a h a j l i t ó t e l e p e 

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

l a n d a u e r b r o o m , f é l f e d e l e s , n y i t o t t v a d á s z k o c s i j a i t 
és h i n t ó i t , i gen k ö n n y ű és e l e g á n s k i v i t e l b e n és 

a l e g k ü l ö n f é l é b b a l a k o k b a n . 

5 elsőrangú éremmel kitüntetve. 

Tiszti és polgári lovagló eszközök I 
G é p h a j t ó s z i j a k . L ó s z e r s z á m o k , u r i f o g a t o k és g a z d a s á g i l o v a k r é s z é r e . 

: Mintaraktár a kereskedelmi muzeum állandó kiállításában Budapesten, Városliget. = = = ^ = -
KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTVE. 

„Pfttria* irodaimi és nyomása Budapest, (Köztelek). 


