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Kéziratokat a szerkesztőség nem küld t 

AZ OMGE. K Ö Z L E M É N Y E I . 

Felhívás thanatonnal való kísér-
letezésre. 

A m. kir. dohányjövedék, belföldi 
dohányból készült olcsó s mezőgazdasági 
czélra alkalmas thanatonnak elöállitása 
tekintetében kísérleteket folytat. E kísér-
leteknek eddigi eredményeként többféle 
thanatont állítottak elő, a melyek mező-
gazdaságilag való használhatóságuk szem-
pontjából kipróbálás alá kerülnek. Hogy. 
e rovarirtószerek minél szélesebb körben 
kipróbáltassanak, az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület felhívja azon t. 
gazdatársakat, kik a thanatonnal még ez 
évben vállalkoznának fecskendezési kí-
sérleteket végrehajtani, hogy az egyesü-
letnél jelentkezni szíveskedjenek. A m. kir. 
dohányjövedék a thanatonokból az egye-
sületnek korlátolt mennyiséget idöröl-idöre 
rendelkezésére bocsájt, melyeket az egye-
sület a kísérletre vállalkozónak 1 kilo-
grammos dobozban ad ki s a szükséges 
útmutatással ellátja. Igazgató. 

Burg'onj'akiemel ü-gépproba, 
Az Országos Magyar Gazdasági Egye-

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

A gépek behozatala vámmentes. Be-
jelentéseket az Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület titkári hivatala augusztus hó 31-ig I 
fogad e l ; a gépeknek legkésőbb szeptember 
hó 20-ára a próba színhelyén kell lenniök. 

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

Igazgató. 

A fővárosi tej kereskedők 
kartellje.. 

Nulla dies sine linea. Minden nap 
meghozza a maga uj átkát a gazda nya-
kára. A gabonatermelés jövedelmezötlen-
sége miatt már megszűntünk panaszkodni 
s rezignálva nézzük a tőzsdetudósításo-
kat, a melyek az árak folytonos hanyat-
lását regisztrálják, de a melyek egyúttal 
a jó terméseket is világgá kürtölik s a 
gazdák helyzetének javulását hirdetik. 
Kétségbeesve tapasztaljuk, hogy a gabona 
árának hanyatlásával lépést tart a többi 
gazdasági terménynek: a húsnak, tejnek, 
vajnak az ára. Keressük az okokat, be-
szélünk tengerentúli versenyről, arany-
valuta forszirozásáróí, tulprodukczióról 
még oly téren is, a hol az nincs meg, 
iparkodunk termelésünket minélolcsőbbá 
tenni, szükségleteinket a legszűkebbre 
szabni, csakhogy megélhessünk. Mindez 
nem használ. Az árak folyton hanyatla-
nak, mert a kulisszák mögé csak a leg-
ritkább esetben sikerül bepillantanunk s 
ha észreveszszük a baj gyökerét és a 
segítséget sürgetjük, azt meg nem kap-
juk, mert törvényhozásunk a nagyra tar-
tott szabadkereskedelmi irányú intézke-
déseivel éppen azon a téren tette mono-
poliumok alakítását lehetővé, a melyen a 
legszabadabb versenynek kellene lennie, 
hogy a termelők munkájának megfelelő 
értékesítése és a fogyasztók érdekei biz-
tosíttassanak. A kartellgazdálkodás valósá-

| gos dühhel uralkodik és néhány lelket-
len közvetítő egyén valóságos szipolyozó 
uzsorájává fajul, mely egyaránt tributá-
rius szolgájává teszi a termelöt és a fo-
gyasztót, hogy ezek keserves munkájá-
nak gyümölcsében duskálódhassék. 

Volt alkalmunk a „Köztelek" hasáb-
jain a kartelek káros-voltát több izben 
kifejteni, volt alkalmunk a gazdasági 
egyesületeknek a kartellek ellen feljajduló 
szavát tolmácsolni, a kartellek ellen a leg-
uíóbbiidöben is törvényhozási intézkedése-
ket sürgettünk, minek folytán a képviselő-
házban akartellek ellen való törvényhozási 
intézkedések életbeléptetésére a képviselő-
házban is indítvány tétetett. Sajnos, mindez 
a pusztában elhangzó szó maradt. A kar-
tellek ellen e panaszkodásról egyebet 
nem tehetünk. A pénzügyminiszter a 
képviselőház f. évi junius hó 20-án tar-
tott ülésében nyíltan kimondotta, hogy a 
kartellek ellen a kormány magánjogilag 
mit sem tehet, sőt konczedálta azt, 
hogy „mint minden dolognak, tagadhatat-
lanul vannak a kartelleknek jó hatásaik 
is".*) Ilyen nyilatkozat mellett nem 
csoda, hogy napról-napra uj kartellek 
keletkeznek, melyeknek az a látszata, 
mintha azok megalakítására még bátorí-
tást is nyernének onnét, a honnét azokat 
megakadályozni kellene. 

Mi a magunk részéről minden kar-
telt erkölcstelen és büntetendő üzletnek 
tartunk: tagja legyen annak bár állami 
üzem, — mint a vaskartelnél, — vagy. 
csak magánosok alakítsák azt meg, irá-
nyuljon a kartel a termelés korlátozására, 
vagy az árak alakítására. Mert minden 
kartel mesterségesen avatkozik be azokba 

*) „Nemzet" 4968. (170.) 1896. junius 21-ik 
számának Melléklete. 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, Budapest, Alkotmány-utcza 31., Váczi-körut sarok. 
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a termelési és fogyasztási viszonyokba, 
melyeknek természetes fejlődését az ál-
lampolgárok az állam fenhatőságá és vé-
delme alatt a maguk boldogulása érde-
kében előmozdítanak s a minek lehető-
ségét ők, az állampénztárba befizetett 
adójukkal maguknak biztositani akarják. 
Ezen a téren kell, hogy érvényesüljön a 
szabadelvű közgazdasági politika „laisser 
fairé" elve, a melyet az államnak a beavat-
kozásával biztosítania kell. 

Országszerte a legnagyobb megbot-
ránkoztatást kell, hogy keltse az a kapzsi, 
lelketlen, a termelő és fogyasztó bőrét 
egyaránt nyúzó kartelszerződés, a melyet 
tizenkét ' fővárosi nagy tejkereskedö czég 
a tej árának a termelőkkel szemben való 
mesterséges leszorítása és, a fogyasztók-
kal szemben való emelése érdekében a 
mult hóban kötötték s a melyet ország-
világ okulására az alábbiakban egész ter-
jedelmében közlünk. 

A fővárosi tejkereskedők karteljének 
szerződött tagjai kötelezik magukat, hogy 
a termelőktől tfVs Jcrnál drágábban tejet , 
nem vásárolnak, a mely árban a teli és 
üres kannák ide-oda szállítása, a kövezet-
vám és a szállítással járó mindennemű költ-
ség bent foglaltatik, viszont kötelezik ma-
gukat, liogy a tejet a fogyasztóknak (tehát 
a viszontelárusitóknak és direkt fogyasz-
tóknak egyaránt) 8V2 kmál olcsóbban nem 
adják. Ez a szerződés leglényegesebb 
pontja, mert ennek biztosítására irányul-
nak a szerződésben kikötött kötbérek és 
büntetéspénzek, erre irányulnak a termé-
szetes versenyt teljesen kizáró üzleti tu-
dósítások közlésének kötelezettsége, ennek 
a biztosítására vonatkozik a szerződés 
minden részlete. És a törvényes tilalom 
védelem hiányában történhetik a legna-
gyobb nyilvánossággal, a mit bizonyít, 
hogy nemcsak mi tudunk e dologról, ha-
nem már a vidéki tejtermelő gazdák, ré-
széről is kaptunk figyelmeztetést. 

A szerződés szövege minden ma-
gyarázat nélkül beszél önmagáért, azt 
tehát tovább nem taglaljuk, hanem a 
gazdákra és fogyasztókra nézve fontosabb 
kérdésről kívánunk nyilatkozni. Arról, 
hogy mi legyen a teendő? 

Sajnos, hogy arról már eleve is le 
kell mondanunk, hogy a fővárosi tejke-
reskedök kartellje ellen a leghatalmasabb 
védelmet, az államét igénybe vehes-
sük, mert nem létezik oly törvényho-
zási intézkedés, amely a kartellek létre-
jövetelét megakadályozhatná, vagy mű-
ködésűket megbéníthatná, A kartell ellen 
való védelemben á tejtermelő gazdák 
teljesen magukra vannak hagyatva, csakis 
önerejükre támaszkodhatnak. 

Az első tanács tehát, amit a tej-
kartell ellen adhatunk az, hogy a gazdák 
szeget szeggel viszonozzanak és egyetlen 
gazda se kössön a karteflben lévő . és 
majdnem minden tejtermelő által ismert 
tejkereskedö czéggel semmiféle feltétel 
mellett tejszállítási szerződést és egyetlen 
egy fogyasztó (tehát a viszontelárusitók 
és a direktfogyasztók is) ne kössön velük 
a szállításra szerződést. Boykottálni kell 

ezeket a jó urakat. Ám kössenek egy-
mással kartellt a termelők tejének árle-
nyomására és a fogyasztóknak adandó 
tej árának emelésére. 

De ne legyen termelő és fogyasztó, 
aki ezen kiszipolyozó üzletüket pártfogá-
sával támogassa. Ha ezek a tejkereske-
dők nem kapnak a gazdától tejet és nem 
lesznek rendes tej vevőik, maguktól fog-
nak rájönni arra, hogy kartellt kötni 
nem jő. 

Jól tudjuk, hogy a boykottnak ez a 
neme nagyon nehezen kivihető, mert a 
legtöbb gazdának termelt tejét el kell 
adnia, nem rendelkezvén megfelelő be-
rendezéssel annak másnemű értékesíté-
sére, meg azután a tejnek direkt eladása 
a legkevesebb fáradsággal 'és költséggel 
jár, a fógyasztónak meg kell valahol a 
tejet vennie. Ámde ezen boykott nélkül 
a védekezést még csak megkezdeni sem 
lehet. De a védekezés ezen módja ke-
resztülvihető azért, mert a központi tej-
csarnok szövetkezet (Budapest, Rottenbiller-
utcza) előttünk hajlandónak nyilatkozott 
mindazon termelöknek a tejét átvenni 
és értékesíteni ugyanazon feltételek 
mellett, mint tagjaiét, akik előnyös tej-
szállítási szerződés hiányában a kartell 
karjai közé volnának kénytelenek magu-
kat dobni. Amint tehát igy a tej termelök-
nek tejük értékesítése a védekezés meg-
kezdésekor lehetséges, azonkívül a boy-
kottáló fogyasztóknak is meg van adva 
a lehetősége annak, hogy a tejcsarnok 
szövetkezetnél szükségletüket beszerez-
hessék. 

A védekezés további lépése az volna, 
hogy mindazon tejtermelő gazdák, a kik-
nek szerződése mostanában letelik, azt 
szeptemberig meg ne ujitsák és egyálta-
lában minden tejtermelő csak szeptem-
bertől kezdve kössön szerződést. Ez 
azért szükséges és czélravezetö eszköz a 
tej árának legalább a mostani nivón 
való megtartására, mert a töváros fo-
gyasztó közönsége szeptemberben a leg-
nagyobb, ekkor legtöbb a tej és a tej-
kereskedők ekkor hajlandók a legnagyobb 
árat fizetni érte, igy tehát szeptember-
ben az egész évi szállítás szeptemberi 
átlagáron biztositható. A központi tej-
csarnok szövetkezet ugyancsak hajlandó 
a szerződéssel nem bíró tejes gazdák 
tejét átvenni és értékesíteni. 

A további teendő volna, hogy a 
tejtermelő gazdák minél előbb egy nagy 
értekezletet tartsanak, a melyen míg 
egyrészt maguktartásukat állapítanák meg 
a kartellel szemközt, addig másrészt a 
kormányhoz megokolt előterjesztést te-
gyenek, hogy mint a tejkereskedelem te-
rén, ugy általában is minél előbb tör-
vényhozási intézkedés történjék a kar-
tellek megakadályozására. 

Ugyanez az értekezlet hivatva volna 
reámutatni arra, hogy a kartellbe lépett 
tejkereskedök üzleti haszna óriási mér-
tékben megnövekedvén, megadóztatásuk 
a fennálló törvények és szabályrendele-
tek keretében ennek megfelelöleg kiter-
jesztendő és kéressék fel a pénzügy-

miniszter ur, hogy közegeit ennek meg-
felelő eljárásra utasítani szíveskedjék. 

Ezekben soroltuk fel azt a kevés 
eszközt, a melylyel a tejtermelő gazdák 
a fővárosi tejkereskedök ellen társadalmi 
uton némileg védekezhetnek, de csakis 
akkor, ha összetartanak és egyöntetű 
eljárást követnek. És ezen kartell esete 
alkalmából újból bebizonyítva látjuk azt, 
a mit már oly sokszor hangsúlyoztunk, 
hogy mindaddig, mig a gazdák saját ér-
dekeik megvédésére minden téren nem 
szervezkednek, addig ne is várják azt, 
hogy csak részleges bajaik is orvoslást 
lelnek, annál kevésbé, hogy általános 
bajaik szanáltassanak. Segítsünk tehát 
magunkon és ne várjuk az úgyis elma-
radó idegen segítséget. Sz. Z. 

Fővárosi tejkereskedök kartel-
szerződése. 

Szerződés 
mely mai napon Ooldmann József, Tusáh 

Marczel és társa, Felner és Klein, Ooldhammer 
József, Ooldhammer Ármin, Kohn József, 
Klein Péter, ifj. Klein Gyula, Kohn Lajos, 
Kohn J . és Fia, Krausz József, Fischer József 
budapesti tejkereskedők között az egymás-
közt tejvásárlás és tejeladás körül tapasz-
talt versengés folytáni károsítások elhárítása 
czéljából alulirt napon következő feltételek 
mellett köttetett. 

1. Szerződő felek kijelentik, hogy a 
tejbeszerzésnél és eladásánál egymásközt ta-
pasztalt versengést beszüntetik oly formán, 
hogy ez idő szerint az egyes szerződő felek 
és tejtermelők illetve tejvevők között fenn-
állók akár szóbeli akár írásbeli szerződése-
ket respektálni tartozik olykép, hogy tiltva 
van bármely szerződő félnek akár saját sze-
mélyében, akár egy harmadik személy által 
oly termelőnek s illetve vevőnek, kivel szer-
ződési viszony fennáll literenként 6V2 krnál 
magasabb árt kinálni vagy megadni s illetve 
literenkint 8V2 krnál alacsonyabb árban el-
adásra kinálni vagy tényleg eladni. 

A 6V2 krnyi vételárban a teli és üres 
kannák ide és oda szállítása, a kövezetvám, 
szállítással járó mindennemű költség is be 
van tudva. 

2. Szerződő felek az 1-ső pontban el-
vállalt kötelezettségből kifolyólag kötelezik 
magukat arra is, hogy termelőkkel s illetve 
vevőkkel jelenleg fennálló szerződéseket 
egymással közlik olyformán, hogy szerződő 
felek termelőik s illetve vevőikről szóló a 
tej literenkénti vétele és illetve eladási áru-
nak és a szállítandó mennyiségek világos 
kitüntetését is tartalmazó jegyzékeket egy-
más közt kicserélik, vagyis egymásnak 
kölcsönösen átadják s illetve egymástól 
átveszik. 

Történt átadás s illetve átvétel s an-
nak igazolására, hogy átvevő átadónál levő 
példánynyal azonos jegyzéket vett át, átvevő 
a jegyzékek kézhez vétele alkalmával az át-
adónál levő azonos jegyzéket aláirja. 

8. Minden további, jelen szerződés alá-
írása utáni változásról, kivéve azokat, a 
melyekre jelen szerződés hatálya a 19-ik 
pont szerint ki nem hat, a szerződő felek 
mindegyikéhez ajánlott levélbem azonnali 
értesítés küldendő. 

4. Nevezetesen: 
a) A mennyiben bármely szerződő fél 

kijelentené, hogy a szerződési viszonyt a 
termelővel felbontani óhajtja, tartozik ebbeli 
szándékát a többi féllel azonnal ajánlott le-
vélben tudatni. Ez esetben fenti korlátozás 
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az ezen termelővel újonnan kötendő uj szer-
ződésre is kihat. 

b) Ha valamely szerződő fél kijelenti, 
hogy a szerződési viszonyt a termelővel 
óhajtja felbontani, tartozik ebbeli szándékát 
a szerződő felek mindegyikével ajánlott le-
vélben közölni, mely esetben jogositva van 
a többi szerződő fél bármelyike az illető 
tejvevővel jelen szerződéss korlátain belül 
szerződést kötni. 

c) Ezen értesítés kötelezettsége kiterjed 
azon esetre is, a midőn a jegyzékbe foglalt 
valamely régi vevő a szerződő felek bár-
melyikétől egy másik szerződő félhez megy 
vevőként. E helyütt megjegyeztetik, hogy 
a mennyiben a régi eladó a vevőt 3 nap 
alatt vissza nem szerezheti, az uj eladó a 
szerződést az illetővel megkötheti. 

5. Szerződő felek a kicserélt jegyzék-
ben foglalt vevőknek ugyanabban vagy 
alacsonyabb árban tejet nem kínálhatnak. 

6. Ugyancsak tiltva van, hogy a szer-
ződő felek a jegyzékbe foglalt tejtermelők-
től ugyanazon árban tejet vegyenek oly 
mennyiségben, hogy ezáltal a tejtermelők a 
kicserélt jegyzékben kitünteti szerződési kö-
telezettségüknek megfelelni képesek nem 
volnának. Világosan megjegyeztetik azon-
bán, hogy fenti korlátozás nem terjed ki 
azon esetre, midőn szerződő fél valamelyi-
kének ily termelőtől való tejvétel a már 
előbb többi szerződő féllel fennálló szerző-
dési kötelezettségnek megsértésével nem jár. 

7. Jegyzékbe foglalt vevőnek s illetve 
termelőnek nem tekintendő, ki a szerződés 
felbontása esetén már legalább 30 nap óta. 
nem a szerződő felek valamelyikénél, hanem 
másutt lépett fel vevőként, illetve termelő-
ként. 

8. A szerződési viszonyban állóknak 
tiltva van a jegyzékben foglalt vevőknek 
bármily kedvezményt vagy hitelt nyújtani, 
üzletbért előlegezni, kezességet vállalni vagy 
üzletét berendezni. Jogositva van azonban 
a szerződő felek bármelyike vevőnek, ha 
azok tejelárusitók vagy kávémérések tulaj-
donosai, Va hónapon át a kávéháztulajdo-
nos vagy üzletek tulajdonosai, egész hónapon 
át, mint maxmális időn át hitelt adni. 

9. Tiltva van szerződő feleknek, mint 
termelőiknek bármily czimen kölcsönt adni, 
értök kezességet vállalni. 

10. A termelőknek adandó óvadék maxi-
mális összege: 

a) Literenként megállapításánál 100 li-
terenként 100 frtban állapittatik meg. E he-
lyen megjegyeztetik, hogy tekintettel arra, 
miszerint ilyen esetben a szállítandó és a 
tényleg szállított tej mennyisége között fel-
és lefelé 20% megengedett differenczia mu-
tatkozhatik, — az óvadék összege a kikö-
tött maximális mennyiség után fizetendő. 

b) Amennyiben a szerződés tehén után 
állapittatik meg, a deponálandó cautió maxi-
mális összege tehenenkint 6 frt. 

11. Az óvadék készpénzben vagy papí-
rokban deponálható; utóbbi esetben ezek az 
átadás napján jegyzett árfolyamban számi-
tandók. 

12. Mindenik szerződő fél köteles a 
többi szerződő fél bármelyikének kívánatára, 
ha ez az illetőre nézve érdekkel bírónak 
látszik, termelőikkel vagy vevőikkel kötött 
szerződéseket, nemkülönben az ezekre vo-
natkozó nyugtákat, elszámolásait, esetieg az 
azon ügyre vonatkozó összeg könyvbeli le-
velezéseit felmutatni. 

13. Ha szerződő fél, valamely a jegy-
zékekben foglalt termelővel szerződést kötne, 
mielőtt az előbbi szerződő fél a szerződés 
megszüntetésére irányuló szándékát a többi 
szerződő félnek be nem jelentené, tartozik a 
szerződést megszegő fél azon szerződő, félnek, 
kivel a termelővel való tejszerződés előbb 
fennáll 2000 frtnyi bírságot azonnal meg-
fizetni. 

14. A szerződés többi pontjai ellen vé-
tők pénzbirsággal sujtandók és pedig el-
adásnál : 
100 literen alul 200 frtig 
100 „ felül . 400 „ 

15. Ha a szerződő fél égy másiktól 
jogtalanul vevőt vesz fel és az erről tudo-
mással bíró régi eladó az uj eladót felszól-
litja, miképp a vevőt engedje vissza és ennek 
uj vevő eleget tesz, ugy ez csak az addig 
szállított tej teljes értékét tartozik sértett 
eladónak visszatéríteni; a felszólításnak nem 
engedő uj eladó azonban emellett még az 
előbbi pontban megállapított bírságot is tar-
tozik megfizetni. 

16. Jelen szerződés tárgyát képező üz-
letből felmerülendő minden vitás kérdés el-
döntésére s illetve bírságok kiszabása alul-
írottakból alakított választott bíróság illeté-
kessége köttetik ki. 

17. A választott bíróság tagjai a felek 
mindegyike, névszerint: Goldmann József, 
Klein Adolf, Goldhammer Ármin, Gold-
hammer József, Kohn József, Tusák Marczell, 
Klein Péter, ifj. Klein Gyula, Kohn Lajos, 
Kohn Jakab, Krausz József, Fischer József. 

Mindegyik fél, illetve pertársak, neve-
zettek közül 4—4-et jelöl ki, kik közül 
mindegyik fél 2—2-őt indokolás nélkül 
visszavet. A visszavetésnek 48 óráig van 
helye azon időtől kezdve, melytől a kijelö-
lés a félnek tudtára adatott. Ha ezen idő 
elmultával a fél jogával nem élt, a vissza-
vetési jog a másik felet illeti. 

A választott bíróság köteles magának 
24 óra alatt a ki nem jelölt és vissza nem 
utasított tagok közül elnököt és jegyzőt vá-
lasztani. Erre vonatkozólag mérvadó : első 
sorban a választott tagok egyező akarata; 
ilyen hiányán sorshúzás dönt. 

18. Szerződő felek névszerint: Gold-
mann József, Klein Adolf, Goldhammer 
Ármin, Goldhammer József, Kohn József, 
Tusák Marczell, Klein Péter, ifj. Klein 
Gyula, Kohn Lajos, Kohn Jakab, Krausz 
József, Fischer József, a bíráskodást elvál-
lalják, kötelezik magukat az 1868. LIV. 
t.-cz. 495-502. §., 505—507. s 511. §. és az 
1881. LIX. t.-cz. 74—79. §.-ainak megfele-
lően eljárni. 

19. Ezen szerződésben fennálló korlá-
tozások a már fennálló szerződési viszonyo-
kon változást nem idéznek elő; továbbá 
azon tejkereskedőkkel szemben, kik jelen 
szerződést alá nem írták, ezen szerződés 
egyáltalán nem hatályos. 

20. Jelen szerződés hatálya 1897. év 
végéig állapittatik meg. 

21. A 13-ik pontra vonatkozólag pótló-
lag megjegyeztetik, hogy az uj szerződő fél 
az előbbi szerződő felet tartozik azonnal ér-
tesíteni, ha valamely termelője nála eladás 
végett jelentkezik s ha az előbbi szerződő 
fél e tárgyban 8 nap alatt akár nyilatkozik, 
akár nem nyilatkozik, megkötheti a jelen 
szerződésben kikötött árban a szerződést. 
Ha előbbi szerződő fél kijelenti, hogy a 
szerződést a termelővel végleg megszünteti, 
az uj szerződés bármely árban megköthető. 

22. A 15-ik pontra vonatkozólag pót-
lólag megjegyeztetik, hogy sértett fél 14 nap 
tartozik jogát érvényesíteni, ellenben a tej 
értékének megtérítését nem követelheti. A 
kártérítés terjedelme legfeljebb 14 napra 
terjedhet. 

23. A második pontra vonatkozólag 
megjegyeztetik pótlólag, hogy a kicserélendő 
jegyzékekbe a tej eladási és vételi ára, vala-
mint mennyisége nem veendő be. 

24. Szerződő felek e szerződésben fog-
laltakat helyben hagyják és beleegyezésük 
jeléül aláírják azzal, hogy a 7-ik pontban 
meghatározott 30 nap a termelőkkel szem-
ben 90 napban állapittatik meg. 

Kelt Budapesten, 1896. évi jun. hó 10. 

Goldhammer Ármin s. k., Kohn József 
s. k., ifj. Klein Gyula s. k., Kohn Lajos s. 
k., Kohn J. és fia, Kohn Samu s: k., Fischer 
József s. k., Goldhammer József s. k., Tusák 
Marczel ós társa helyett Klein Péter s. k., 
Klein Péter s. k., Feln er és Klein, Klein 
Adolf s. k., Goldhammer József s. k., Krausz 
József s. k. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető : Monostori Károly. 

Juhtartás bárány hizlalással. 
A A Juhtartás csupán gyapjuterme-

lés czéljából sok helyen már régen nem 
fizette ki magát és ezért a gazdák a gyapju-
hozam mellett más termelési iránynyal ipar-
kodtak azt kapcsolatba hozni és pedig vagy 
tej- vagy husprodukczióval, hogy igy a be-
vételt biztosítsák s illetőleg többoldalúvá te-
gyék és emeljék. 

A hústermelés, jobban mondva hizlalás 
két részre oszlik és pedig: vagy már kinőtt 
állatok, nagyobbára ürük vagy pedig bárá-
nyok felhizlalására. 

Ez utóbbi juhtartási ágról óhajtok né-
hány szót ejteni. Ha megnézzük az elmúlt 
tíz évi vásári jelentéseket, látjuk, hogy az 
árak az utóbbi években 25%-al csökkentek; 
mert ezelőtt 6—7 évvel a prima bárányo-
kért 16—18 kgnyi vágósulylyal igen köny-
nyen 16 frtot érhettünk el holott mai nap az 
ily sulyu bárányokért 12 frt legmagasabb 
heti árt érhetünk csak el. Az ezévi húsvéti 
17 frtos árt nem lehet itt zsinórmértékül 
venni, én csak a heti árakra hivatkozom. 

Tehát a bárányhizlalás is megszűnt oly 
jövedelmező lenni, mint volt s jövedelmet 
csak ugy hajt manapság, ha az anyákhoz 
jutányosán juthatunk ós épp azért többnyire 
nem gazdaságos, ha a bárányok közül az 
anyabárányokat meghagyjuk, közönségesen 
elönyösebb anyajuhokat vásárlás utján be-
szereznünk. 

Tudjuk, hogy az anyajuhnak párját 12 
írtjával a vásáron megvehetjük, pedig annak 
felnevelése 2 éves korig, a mikor az bárányt 
adhat, rendszerint többe kerül. Megengedem, 
lehetnek viszonyok, hogy az anyajuhok fel-
nevelése talán, ha nem is olcsóbb, de indo-
koltabb, viszonyaink között azonban a te-
nyészanyag bevásárlása okadatoltabb. 

A tenyószanyák kiválasztásánál fő te-
kintettel legyünk azok tejelő képességére, 
mert bőséges tej nélkül nem lehet jó bá-
rányokat nevelni. Hiba volna tehát merinó 
electoral vagy negretti anyákat e czélra fel-
használni; rambouillett már megfelelőbb, 
azonban drága tenyészanyag; legjobbak 
lesznek a hazai kétnyiretü fésűs juhok és 
a raczka, ha e mellett még jó termetre is 
tekintünk. Ezen anyák bőséges takarmá-
nyozás mellett jól tejelnek és szép bárányo-
kat nevelnek fel. 

Prima bárányok elérése czéljából ok-
vetlenül szükségünk lesz azonban angol te-
nyészkosokra. Ezen keresztezés ivadéka 
össze sem hasonlítható bármely más hazai 
juhokból eredt produktummal. Angol hus-
juhokból eredt keresztezés nem csak jobb 
kvalitása, hanem jobb hizási képessége által 
tűnik ki. Már pedig hizlalásnál nagy előny 
az állat jó hizóképessége. Az ily állatok 
jobban használják ki a takarmányt, és igy 
végeredményében jobban jövedelmeznek. 

Több évi tapasztalatból és különféle 
angol tenyészapaállatok után elért eredmény-
ből azt mondhatom, hogy minél durvább 
csontozatu az anyatenyészanyag, annál fino-
mabb angol tenyészanyagot válaszszunk ke-
resztezésre és megfordítva. Az ivadékban 
keressük az ideális egyenközényt a bárány 
törzsében elérni. Ez a jó hizóállat alkati 
követelménye. Apró, finom lábakon széles 
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szügy, nyakkal egyenes hát, gömbölyű, nem 
csapott far fog csak kielégíteni. Magas lábu, 
durva csontozatu bárány sohasem hizik jól. 

Angol husfajta juhok közül kivált a 
southdówn-ok váltak be, mint kitűnő át-
örökítő képességgel bíró legjobb tenyész-
anyag. Az utánok nyert bárányok leginkább 
közelitették meg a fent irt formát és a ta-
karmányt kitűnően értékesítették. Igaz ugyan, 
hogy southdown-kosok után a bárányok ter-
metre kisebbek voltak, mint pl. cotswold-
kosok után, azonban az utóbbiak durvább 
csontozattal, gyakran szük és szabálytalan 
törzszsel birtak. Kitűnő korrektivum asouth-
down merino-anyákra, utánok a bárányok igen 
jól sikerülnek. 

A bárányok rendesen 2 és fél, legfel-
jebb 3 hónapos korukban kerülnek eladásra 
és ekkor 20—24 kg. élősulyuak. Minthogy 
pedig Bécsben már újév után a bárányidény 
megkezdődik és a bárányok az idény elején 
jobb árakat is érnek ei, okvetlenül szüksé-
ges, hogy a bárányelletés mindenszentek 
napján már elejét vegye, hogy igy korai 
bárányainkkal a bécsi vásárt felkereshessük. 

Ehhez mérten kell tehát a hágatást is 
berendezni, vagyis 5 hónappal előbb hágai-
juk be az anyákat. A lebárányozást megha-
tározott időre szabályozni könnyű mindaddig, 
mig az anyáktól évenkint csak egy leellést 
követelünk; hatalmunkon kívül esik azon-
ban ez akkor, ha két évben három bárányt 
akarunk, mert akkor mindjárt a bárányok 
eladása után az anyákat be kell hágatni. 

Ott, a hol a bárányok eladása után a 
juhokat fejik, azonnali üzekedésről szó sem 
sem lehet. Ha tehát két év alatt háromszor 
akarunk bárányoztatni, a bárányok eladása 
után az anyákat nem fejjük, hanem azonnal 
kos alá bocsátjuk. 

A hágatás vagy szabadon vagy kézből 
próba kos felhasználásával végeztetjük. Az 
előbbi jobb elletési perczentet, az utóbbi 
a kosnak jobb kihasználását eredményezi. 
Viszonyaink lesznek mérvadók, hogy melyi-
ket alkalmazzuk. 

Hogy bárányaink, jól hízzanak nem 
szabad őket sokat futkosni hagyni, inkább 
szük téren kell tartani, és azon lenni, hogy 
folyvást egyenek. Bárányoknak legmegfele-
lőbb az első kaszálásu lóhere, ha már ezt 
jól eszik megkezdjük a dara etetést. 

"Vigyázzunk arra is, hogy a bárányok 
kezdetben kisebb csapatokban legyenek, 
nehogy az erősebbje a kicsinjit — nem any-
nyira a takarmánytól, mint inkább szoptatás-
nál elnyomja. 

Ezek előre bocsátása után közlöm ma-
gát az üzleti eredményeket és takarmányo-
zási adatokat: 

238 darab bárány megevett: 
75'54 q. lóhereszénát, 
38-70 „ tengeridarát, 

ehhez 4% őrlési vám 1'61 q., 
összesen 4031 q. tengerit, 

31 q. sót. 
Esik tehát egy bárányra: 

'31'7 kg. lóhereszéna, 
16'5 tengeridara, 

őrlési vámmal: 
16'9 tengeridara. 

Ha már most a lóhereszénát ugy a 
mint annak nálunk az árát számítjuk q-ját 2 
írtjával, a tengerit fuvarral együtt öt írt és 
sót 1 krral, tenne a feletetett takarmány értéke: 
lóhereszénáért 151-08 frt. 
tengeriért - . . . . 201-55 „ 
Sóért . . . . , ,, ^ , i ; „ ; 4-03 „ 

összesen . . . . . 356*66 frt. 
Ezzel szemben nettó bevételek*) 1139'86 frt. 

marad tisztán . . . 783"20 frt. 

*) Itt már ki vannak zárva az összes költsé-
gek, valamint a st.-marxi pénztár csakis nettó bevé-
telei lettek számadásba véve. 

vagyis esik ebből egy darab bárányra nettó 
haszon 2 frt 76 kr. 

A bárányok nagyobbára a bécsi piaczon 
értékesültek és eléretett 36 kr. tisztán hely-
ben istálló vágósulyért, kisebb része pedig 
itthon adatott el. 

Nyomtak pedig a bécsi vásárra küldött 
bárányok élősúlyban 201 kg .-ot, vágósulyban 
pedig 15 kg.-ot, emígy apadás az élő- és vágó-
suly közt 25'4%. A bárányok itthon leszúrva, 
kizsigerelt állapotban küldettek fel és tett az 
összes költség holt állapotban expediálva 
darabonkint 50 krt. Élő álláspotban küldve a 
költség darabonkint 1 frtra rug fel, a mi az 
élő állapotban való küldést nem ajánlja. 
Expediálásnál arra ügyeljünk, hogy a vér a 
testből jól kifolyjék, különben véresen jön-
nek fel a bárányok, a mi által rosszabb ér-
tékesítést érnek el. Legjobb e czélból a bá-
rányokat jó soká függeni hagyni, hegy a vér 
jól kifolyjék és csak ezután kizsigerelni. 

Hogy a takarmányoztatáshoz vissza-
térjek, meg kell jegyeznem, hogy a hizla-
lásra a legjobb dara a tengeri, ezt már ré-
gen hangoztatom és vallom; — és nem cse-
kély megelégedésemre kell ezeket hallanom: 
„Die stickstoffarme Maisfütterung hat an-
scheinend eine etwas bessere, jedenfalls 
aber, auf gleiclier nahrstoffmenge berechnet 
eine ebensogute Mastwirkung, wie die stick-
stöífreiche Bohnenfütterung."*) 

Kivált ha lóhereszénát etetünk a szop-
tatásnál, a tengeridara a legmegfelelőbb 
hizlaló takarmány lesz. Próbát tettem — a 
midőn a tengeri drága volt majd borsó, majd 
pedig bükkönydarával, azonban a gyarapo-
dás még sem volt olyan mint a tiszta ten-
geridara etetésénél, de sőt a bükkönydara 
etetésénél egy gyapjubetegséget is észleltem, 
a mely abban állott, hogy a gyapjú borzas 
volt mintha hullani akarna. Nem állítom 
azt, mintha ez csakis bükkönydara etetésé-
nek a következtében fordult volna elő, 
hanem ezen jelenséget miután többször 
bükkönydarát nem etettem sem ezelőtt sem 
ezután, nem tapasztaltam. 

A tengerinek ezen kiváló hizlaló ké-
pessége tápanyagainak rendkívül jó emészt-
hetőségében rejlik, holott a hüvelyes magvak 
tápanyagai sokkal nehezebben emészthetők. 

Még megjegyezem, hogy a tengerit nem 
szabad megdarálni, mert a darát a bárányok 
a jászolban hagyják, haném a tengerit csak 
apróra kell megtörni és az igy megtöröttt 
tengeriből is a darát kiszitálni. 

Etetési kísérleteimből a következőket 
közölhetem: 

I. héten elfogyasztott 40 darab bárány 
246 kg. lóherszénát, ebből 26 kg. izéket le-
vonva, marad 220 kg. feltakarmányozva; dará-
ból fogyasztottak 109 kg., esik tehát dara-
bonkint 5-5 kg. hereszéna és 2-7 kg. dara. 

II-ik héten elfogyasztott 40 darab bárány 
261 kg. lóhereszénát, ebből 28 kg. izék ma-
rad, 233 kg. feletetve, elfogyasztott dara 
108-5 kg., esik darabonkint 5'8 kg. here, 2-7 
kg. dara. 

III-ik héten 18 darab bárány elfogyasz-
tott 110-5 kg. lóherét, 23 kg. izék, tisztán 
87'5 kg.-ot és 48 kg. darát, esik darabon-
kint 4-8 kg. here, 2 3 kg. dara. Nyomott 
pedig a 40 darab bárány az I. hét elején 
355 kg.-ot átlag 17*7 kg.-t, a II. hét végén 
388 kg.-ot átlag 19'4 kg.-t, hizási gyarapo-
dás átlag í-7 kg.-t, II. hét végén 415 kg. 
átlag 1-4 kg., a 18 darab bárány a III-ikhét 
elején 223*5 kg. átlag 18"6 kg., Ill-ik hét 
végén 235 kg. átlag 20"2 kg., hizási szapo-
rulat átlag 1"6 kg. Napi adagul esne dara-
bonkint 0'8 kg. here és 0-4 kg. dara. 

Az esetben, ha a bárányoztatást ugy 
rendeztük be, hogy az anyákat a bárányok 
eladása után azonnal behágatjuk vagy is két 
évben három bárányt, ha akarnak nyerni; 

•*) Landw. Jahrbüchern Br. XXX. 

akkor a nyári juliusi és augusztusi bárányok 
számára lóherefüves legelőt kell a szántón 
létesiteniök, hogy a bárányok azon legel-
hessenek, a szükséges tengeridarát pedig 
az akolban kapják. 

Itt az ideje, ha korán akarunk bárá-
nyokat nyerni, az anyákat behágatni. Ha 
esetleg nem üzekednének, jó tartással és in-
gerlő szert adagolásával az üzekedé'st fel-
éleszthetjük. 

' Jattka Ferencz. 

EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS. 

Frigyes főherczeg uradalmainak 
kiállítása. 

Frigyes főherczeg néhány évrel ezelőtt 
örökölte nagybátyja Albrecht főherczeg rop-
pant uradalmainak legnagyobb részét s ezek 
közt a m.-óvárit és a béllyeit is. Igy lett 
magyar nagybirtokossá a szó legszorosabb 
értelmében, mert az uradalmak terjedelmükre 
is a legnagyobbak közé tartoznak, a mi pe-
dig a gazdálkodási rendszert illeti, nemcsak 
a belterjesség, hanem az okszerű gazdálko-
dás tekintetében is határozottan az elsők 
közé tartoznak. 

Albrecht főherczeg uradalmai rendsze-
rint részt vettek a mezőgazdasági kiállítás-
ban s a bemutatott állatok különösen, de 
egyéb kiállítási tárgyak is az illető kiállítás-
nak mindig egyik díszét képezték. 

Frigyes főherczeg hü maradt elődje 
tradiczióihoz s mint magyar nagybirtokos 
szükségesnek tartotta s elrendelte, hogy ma-
gyar uradalmai részt vegyenek az ezredéves 
kiállításon. Nem követte azoknak a nagy-
birtokosoknak példáját, a kik jelentékeny 
része — sajnos — csak távollétük által 
tündökölnek. 

A m.-óvári és a béllyei uradalmak, to-
vábbá az igló-bindi és mária-hutta-zsakárfalui 
vasbánya-telepek kiállítása külön pavillon-
ban van elhelyezve, mely pavillonnak csak 
egy hibája van — hasonlólag annyi sok más 
pavillonhoz — hogy szük. Az a sok rend-
kívül érdekes és tanulságos kiállítási tárgy, 
a mely e pavillonban látható, sokkal jobban 
érvényesülne, sokkal mutatósabb volna, ha 
nem lennének annyira tömötten egymás mel-
lett; azonban ez csak szépséghiba, annak, a 
ki tanulmányozni akarja a kiállítást, ez ép-
pen nem akadály s a ki ezt teszi, az rögtön 
tapasztalni fogja, hogy e pavillon a gazdára 
egyike a legérdekesebbeknek, a legtanulsá-
gosabbaknak s azért különösen is felhívjuk 
reá gazdáink figyelmét. 

A kiállítás megtekintéséből mindenek 
előtt arról győződhetünk meg, hogy csak az 
uradalmak tulajdonosa változott, a rendszer 
maradt a régi, melynek az uradalmak régi 
jó hírnevüket köszönhetik. A főherczegi 
uradalmak régóta mintagazdaságoknak tar-
tatnak, még pedig a szó szoros értelmében, 
mert a gazdálkodás valóban mintaszerű, a 
mennyiben az uradalmak igen szépen jöve-
delmeznek a nélkül, hogy a jövedelem a 
talajerő rovására menne, sőt a gyengébb 
talajok egyre javulnak. 

A m.-óvári és a béllyei uradalmak egy-
mástól nemcsak terjedelemre, hanem sok 
más tekintetben is különböznek. A béllyei-
ben akárhányszor több a viz mint kellene 
— áradások alkalmával, — a m.-óváriban 
igen gyakran kevesebb, a viz mint kellene, 
ugy hogy a m.-óvári uradalom tisztjeinek 
igen bő alkalmuk van a szárazság ellen való 
küzdelemben tehetségüket érvényesíteni. A 
két uradalom talaja is különbözik egymás-
tól, a béllyei olyan, a milyet az úristen csak 
jókedvében teremthetett, mély rétegű, ter-
mészettől gazdag talaj. A m.-óvárihoz ha-
sonló talajt csak a haragos isten teremt-
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hetett. Sekély feltalaj alatt vagy mindjárt 
kavics, vagy előbb homok s ezalatt kavics, 
de ez utóbbi mindig megvan, hozzá szá-
razságra hajló klima. Lehet-e rosszabb 
viszonyokat képzelni. Hány gazda mondaná, 
hogy az ily birtokon nem érdemes gazdál-
kodni, vagy legfeljebb csak nagyon exten-
zive ? A tapasztalat az ellenkezőt bizonyitja. 
A m.-óvári uradalom legfényesebb bizonyí-
téka annak, hogy szakértelemmel, szorga-
lommal, a viszonyok figyelembevételével 
folytatott okszerű gazdálkodással a jelenlegi 
rossz gazdasági viszonyok között is lehet 
még kedvezőtlen talaj és gazdasági viszo-
nyok között is jövedelmet produkálni. 
Arról, hogy miként lehet ezt megcselekedni, 
legjobban tájékoztatnak a kiállított grafikonok. 

A statisztikai kimutatásokat a kiállítást 
látogató közönség nem igen szokta figye-
lembe venni, a gazdaközönségnek nagyon 
ajánlom, hogy térjen el ez esetben ezen 
szokástól, mert sok igen tanulságos adatot 
tartalmaznak ezek a kimutatások. 

A m.-óvári uradalom kiterjedése 32000 
hold, ennek 49'4%-a szántóföld, 22'3%-a 
rét — leginkább hansági, — a legelő 6%>, 
1850-ben a szántóföld összes területe 36*2, 
a rét 17'6, a legelő 25'6°/o-át tette ki. A le-
gelő tehát jelentékenyen megapadt, daczára, 
hogy az állatállomány tetemesen megnöve-
kedett. A szántóföldön termesztett növények 
száma nem nagy, a piaczi növények közül 
termelnek búzát, rozsot, árpát, zabot, ten-
gerit, a terület 59'5%-án 2'5%-ot tesz ki az 
ugar. A szántóföldi terület fenmaradó részén 
(38%) takarmányt termesztenek és pedig 
répát (7°/o), bükkönykeveréket és csalamá-
dét 25-8%, baltaczimet, luczernát l"2°/o, .mo-
hari 4%. 

Azon papiros gazdáknak, a kik egyre 
azt hangoztatják, hogy redukálni kell a ga-
bonatermelést nagyon, ajánlom ezen adatok 
figyelembevételét, mert meggyőződhetnek, 
hogy mily nehéz ezen tanácsot megvalósi-
sitani. A m.-óvári uradaloméhoz hasonló 
nagyságú állatállomány hazánkban aligha 
található s mégis még ezen uradalomban is 
a szántóföld 48-8°/o-át, vagyis majdnem felét 
a kalászos növények termelése foglalja el. 

Igen érdekesek a gabonafélék kat. hol-
dankinti átlagos szem termését 1850—1894-ig 
feltüntető táblázatok. Ezek szerint az átlag-
termések voltak: 

1850-1859 
'1860—1869 
1870-1879 
1880—1889 
1890—1894 

A buza termése az utolsó öt évtől el-
tekintve, jelentékeny változást nem mutat, a 
minek oka, hogy a rozsda és a köd gyakran 
tesznek nagy károkat, s ezen évek gyenge 
termése paralizálja a normális évek termé-
sét. Az őszi rozs, az árpa és a zab termése 
fokozatos növekedést mutat, a tengeri ter-
mése az első 10 évtől eltekintve, majdnem 
állandó. Az összes számok azonban azt bi-
zonyítják, hogy az uradalom, daczára a 
gyenge talajnak, oly termésátlagokat produ-
kál, a melyhez hasonlóval kevés hazai ura-
dalom dicsekedhetik. 

Két további táblázat az évi gabonater-
més kat. holdankinti pénzértékét tünteti fel. 
Ezen táblázatokból megtudjuk, hogy egy 
kat. hold pénzértéke volt 

1850—1859. években 
1860—1869. 

. 1870-1879. 
1880—1889. 
1890-1894. 

Ezen számok szerint a boldog emléke-
zetű 70-es években, a midőn a buza átlag-
ára a mosonyi piaczon 11 frt 86 krt tett 
ki, volt legnagyobb a termésátlag azonban 
ha a jó árak teljes mértékben érvényesül-
nek és holdankinti bruttobevételben, a 
számok mégis azt bizonyítják, hogy nem 
azon arányban lesz kevesebb a bevétel, a 
mily arányban csökkenek az árak. 

A mosonyi piaczon a buza és a rozs 
ára 1850—1894-ig terjedő időszakban leg-
alacsonyabb volt az 1890—1894. években és 
mégis a bruttobevételt csakis a 70-es évek 
múlják felül, jeléül annak, hogy az árcsök-
kenés okozta hátrányt a termelés fokozásá-
val igen intenzív gazdálkodással ellensú-
lyozni lehet. 

A kiállítás VIII. és IX-ik tabellája 
felvilágosítást nyújt arra nézve, — részben 
legalább, — hogy mily módon vált lehetővé 
a gyenge talajú uradalomban oly jelentékeny 
átlagterméseket és nagy bruttóbevételt el-
érni. E táblázatok az uradalom állatállomá-
nyáról tájékoztatnak. A m.-óvári uradalom 
már régóta nagy suly fektetett az állattenyész-

. tésre, tudva azt, hogy az okszerű állattenyész-
tés közvetlen és közvetve — a trágya utján — 
a birtok jövedelmezőségét nagy mértékben 
képes fokozni. 

Az ötvenes években a juhászat volt a 
legjövedelmezőbb, 1850-ben 19,233 db juh 
volt, a tehenek száma pedig csak 117, ezen 
évtől kezdve a juhok száma apasztatott, a 
teheneké növekedett, 1870-ben a juhok 
száma már csak 7391, a teheneké 1004, 
1881-ben a juhászatot feloszlatták, a fejős 
tehenek száma ez évben 1521 db. Jelenleg 
van az uradalomban 72 bika, 2456 db fejős 
tehén, 2216 növendék állat, 494 db igás 
ökör, 112 göböly. Számos marhára számítva 
a szarvasmarhaállomány 4585 dbot tett ki. 

1880-ban az állomány 3085 db. 
1885-ben „ „ 3574 „ 
1890-ben „ „ 4095 „ volt. 

A növekedés tehát évente átlag 100 db. 
2400 db fejőstehén egy uradalomban 

valósággal unikum. A tehenek száma egy-
magában azonban legfeljebb csak a laikus-
nak imponál, a gazda azt kérdi, jövedelmez-e 
ez a sok állat. Erre a kérdésre a feleletet 
megadja a X. táblázat, mely szerint a fejési 
átlag az 1890—1894. években darabonkint 
2366 liter, a napi átlag 6"44 liter. A tej 
legnagyobb része a bécsi központi tejcsar-
nok utján adatik el. A 90-es években a 
bécsi központi tejcsarnok utján átlag 5 
millió liter tej adatott el. A bécsi eladásnál 
a tej a mosonyi és hegyeshalomi állomásig 
szállítva, mintegy 8 krral értékesül. Vaj- és 
sajtkészitésnél a tej literje csak 5—6 krral 
értékesül, mely okból ezen czélra csak azon 
tej fordittatik, mely közvetlenül el nem ad-
ható. A tej és a tejtermékből származó évi 
pénzbevétel 1890—1894-ig átlagban 430,000 
frt, hozzászámítva a szarvasmarha-eladásból 
származó bevételt, az állattartás évi bruttó-
jövedelme 540,000 frt, míg a szemesgabona 
eladásából származó bevétel átlagban csak 
250,000 frtot eredményezett. 

Nagyon érdekesek a fejési eredmények 
1853-tól 1894-ig, volt u. i.: 

a napi átlag az évi átlag 
d a r a b o n k i n t 

1853—1859 évben 4-96 1809 
1860—1869 „ 5-53 2018 
1870—1879 „ 4-96 1809 
1880—1889 „ 5:60 2044 
1890—1894 „ 6-44 2366 

A fokozatos növekedés 1880-tól kezdve 
egész határozottsággal kitűnik, jeléül annak, 
hogy a tejgazdaságban nem a fajtától függ a 
termelés mértéke egyedül, hanem igen nagy 
mértékben a gazda szakértelmétől. Ily nagy 
állatállománynak takarmánynyal, különösen 
zöldtakarmánynyal való ellátása bármely 

vidéken nagy gondot okozna a gazdának, 
mennyivel inkább az oly helyen, a hol a 
talaj sekély volta miatt az évelő takarmány-
növények a szántóföldnek , csak 1'2%-át 
foglalják el. 

Az érdekes táblázatok közül azonban 
hiányzik egy és pedig nagyon fontos, az 
uradalom tiszta jövedelmezőséget feltüntető, 
amit annál inkább lehet sajnálni, mert teljes 
határozottsággal tudom, hogy ezen táblázat 
dicsérné az uradalom gazdálkodását leg-
jobban, lévén a tiszta jövedelem állandóan 
igen jelentékeny. 

Az uradalom egyéb kiállított tárgyai 
közül megemlitendők még az uradalmi kes-
kenyvágányu lóvasut és az ennek mentén 
levő épületek fényképei. Ezen vasút szintén 
egyik nevezetessége az uradalomnak, hossza 
32 kilométer és 6 majort köt össze. A ki-
állított épületminták arról tesznek tanúságot, 
hogy a mezőgazdasági építkezés az urada-
lomban valóban mintaszerű. A Monier bol-
tozata tehénistálló, melyet a „Köztelei* 56. 
számában bőven ismertettünk, — az első e 
módon épült — a higenia minden követel-
ményének megfelel, szép és olcsó. Az épü-
lésben lévő Frigyes major pedig mintaképül 
szolgálhat, hogy mi módon kell majort 
építeni. A cselédlakás rajza azt bizonyitja, 
hogy az uradalom valóban atyailag gondos-
kodik cselédségéről. 

A béllyei uradalomról több év előtt egy 
kitűnő kimerítő monografia jelent meg, ugy 
hogy ezen uradalom gazdasági viszonyairól 
tájékozott lehet a magyar gazdaközönség. 
A gazdasági rendszer egészen elüt a m.-

, óváritól, mások a viszonyok s ezért más 
a rendszer, csak egyben egyezik meg mind 
a két uradalom, hogy mindenik jövedelmező 
gazdálkodást folytat. 

A béllyei uradalom legnagyobb része 
egykoron nagy mocsár volt, ebbe rakodott 
le az a termékeny iszap, mely most a leg-
jobb szántóföldeket alkotja, a sok viz leve-
zetésére nagy arányú lecsapolási munkála-
tokat kellett végezni. Nemcsak a belvizeket 
kellett levezetni, hanem az árvizek ellen is 
kell védekezni, ezen védekezési módok ér-
dekesen vannak a kiállításon rajzokban be-
mutatva. 

A legnagyobb kiterjedésben termelt 
növény Béllyen a tengeri, ezt követi a buza 
és a zab. az állatállomány itt is jelentékeny, 
csakhogy itt hizlalással is nagyban foglalkoz-
nak, a tejet leginkább sajt és vaj alakjában 
értékesítik. 

Felette érdekes az uradalmi cseléd-
lakások fejlődésének rajza, melyből kitűnik, 
hogy 1849-ben 4 család lakott egy szobá-
ban, 1862—72 már minden családnak volt 
egy szobája és kamrája és két családnak 
egy közös konyhája. 1872 óta minden csa-
ládnak külön szobája, kamrája és konyhája 
van. Ez se sok uradalomban fordul elő. 

A béllyei uradalomban jelentékeny te-
rületet foglal el az erdő, ezért a pavillon e 
részében igen érdekes erdészeti tárgyakkal 
is találkozunk, igy a tölgyfa és nyárfa növe-
kedése, törzselemzések stb. 

Különben is hosszura nyúlt ismerteté-
sem csak egy részét tartalmazza a kiállításban 
látható tanulságos tárgyaknak, azért ujolag 
csak azt ajánlhatom gazdatársaimnak ne 
mulaszszák el e pavillon megtekintését. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Kerpely Kálmán. 

A lóbab termesztéséről. 
Ö A legrégibb kultúrnövények egyike, 

melynek ősét nem ismerjük. Már a történe-
lem előtti időszakban termelték. Az ókorban 
már mindenfelé el volt terjedve. Különösen 
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becses mint abrak s hizlaló takarmány. 
Magvaiban sok protein van, több mint az 
árpa-, zab- vagy tengeriben s több, mint a 
buza- vagy rozskorpában'. Ugyanis dr. Wolff 
vegyelemzése szerint van benne : 

T7. 1 ,„, Fehérje 25*6% 

« 2 ooo/ Szénhydrát 45*5% 
Szervesanyag 82% N y e r s / o s t U"S»/o Hamu 3 5% Zsir 2"0% 

Megkülönböztetünk aprószemü s nagy-
szemü lóbabot. Ez utóbbit disznóbabnak is 
nevezik (Yicia faba minor et major). 

A' lóbab a mérsékelt meleg s nedves 
klimát kedveli, de a zord éghajlatot is elég 
jól türi, csakhogy nem mindenütt érik be 
ily helyeken, mivel tenyészideje hosszú; 
6—7 hóra terjed. Hol a nyári meleg nem 
több + 1 8 C. foknál, ott inkább a kisebb 
szemű lóbabot termeljük, mert ez előbb be-
érik, mint a nagy lapos szemű. 

A lóbab a pillangós virágú növények-
hez tartozik, 80—100 cm. magasra nő, 
virágai fehérek, pettyesek, junius hóban 
virágzik, hüvelyei vastagok s felfelé állók, 
sok virágot hoz, egy száron 10—12 hüvelyt 
is képez, melyek nem egy időben érnek be. 

A hűvösebb időjárást s a kisebb tavaszi 
dereket jól kiállja, tehát nem kényes termé-
szetű, mint a paszulyfélék. Lassan nő s nö-
vekedése az egész nyarat igénybe veszi. 

Minél szárazabb a klima, annál előbb 
kell vetni, szóval a tavasz elején. Néhol ké-
sőn érik be, ily helyeken is korai vetése 
ajánlatos. 

A lóbab sok tápanyagot vesz ki a föld-
ből, tehát sovány talajban nem érdemes ter-
melni. Legjobban kedveli a televényes agyag-
talajt. Ez nedvességgel is el tudja látni. 

Rendesen trágyázni szoktak alája, vagy 
az előveteményét trágyázzák meg. Néhol a 
vetésforgóban a buza előtt áll, mert utánna 
a talaj tiszta és jól munkált. 

A talajból legnagyobb mennyiségben a 
nitrogént, foszfort és a meszet fogyasztja, 
tehát a műtrágyák közül ezeket kell alája 
alkalmazni. Pl. o. csontlisztet, szuperfoszta-
tot, gipszet, meszet. 

Érdekesnek találom közölni néhány ál-
talam végrehajtott trágyázási kísérletet. 

Trágyázásra a gipszet és meszet alkal-
maztam. Terület egyenkint 55 • öl, a gipsz-
ből 60 kg. s az égetett mészből 50 kg. hasz-
náltatott fel. Tala j : iszapos, agyagos homok. 

Terméseredmény a következő volt: 
„ , Termés Esik 1 k. holdra T . . 
T r a S y a liter kg. hl. q. J e ^ z e t 

mész 72 52 20"03 14*48 A jégeső 
gipsz 45 32 1296 9.39 megrongálta 

Kat. holdankint tehát 5'09 q-val adott 
többet a mésztrágyába vetett lóbab. Minőség 
tekintetében is jobb volt 1 kilóval a mag 
hektoliter súlya ( = 72 kg.). Megjegyzendő, 
hogy mindkét parczella, előtte való évben 
istállótrágyát kapott. 

A másik kísérletnél a gipsz hatását a 
kénsavéval hasonlítottam össze. Ugyanis 
16 • öl területen felszórattam áprilisban a 
30 kg. gipszport, illetőleg 1 kg. vizzel hígí-
tott kénsavot öntöztettem. 

A termés volt kat. holdra számítva a 
gipsz után 14'55 mm., a kénsav után 16'10 
mm., a kettő közt a különbség tehát 1'50 kg. 
Trágya nélkül terem 7—8 mázsa. *) 

A vetés következőképpen történt. Az 
őszi és tavaszi szántás után a föld elboro-
náltatván, 40 cm. sorokba egymástól 20 cm.-re 
levő fészbekbe kettesével vettetett el a mag. 

*) Közöljük e kísérletet is, mely mindem s 3tre 
mutatja, hogy a kénsav hatása nagyobb volt mint a 
gipszé, azonban azt a következtetést, a mit czikkiró 
tesz, nem tartjuk helyesnek, mert a kis területen az 
eljárás sokkal gondosabb lehet, mint az nagyban 
kivihető és igy nem helyeseljük, hogy kis területen 
elért eredmények holdakra számitassanak át. 

A vetőmagszükséglet volt kat. holdankint 
150 kg. 

A lóbab jó talajmivelést kíván, mint 
a tengeri;; két szántást, melyből az őszi 
szántás legyen elég mély. Orsó formájú 
gyökerét ugyanis mélyen bocsátja a földbe 
s mivel kevés elágazó gyökérrel bír, ked-
vezni kell neki a mély kulturával. 

A lóbabot vetőgéppel kell vetni, vagy 
eke után a barázdákra fészekbe rakni a 
magát. Kikelése 14—16 napot vesz igénybe, 
jó csírázó erővel bir, meglehetős vastag 
takarót eltűr, de sok nedvességet kiván a 
csírázásához. 

Tenyészideje alatt a lóbab kétszeri ka-
pálást kíván. Néhol nagy gazdaságokban, 
kikelése után meg szokták fogasoltatni, mi a 
talajt porhanyitja s a gyomoktól tisztítja. 

A lóbabot károsítani szokták nedves 
esztendőben a rozsdagomba, legtöbbször 
azonban a levelészek. 

Az érésére ügyelni kell, mert ha túl-
érik, hüvelye felpattogzik s elszórja a mag-
ját. Kicsiben sarlóval aratják, nagyban ka-
szával vagy aratógéppel, sőt gondos felsze-
dése, ha a lóbab hüvelyei felpattogzani kez-
denek, kinyüni is tanácsos olcsó napszám 
mellett. 

Letakaritása után kévékbe kell kötni 
s ha nem elég száraz, utószáradni kell 
hagyni s keskeny kazlakba rakható. 

A lóbab szára, mint takarmány nem 
becses, mert nagyon kemény, fás és levél 
nélküli; de alomnak vagy tüzelésre hasz-
nálható. Hamvában sok káli s foszforsav 
foglaltatik s igy trágyaszernek is alkalmas. 

Réti János. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
233. kérdés. Augusztus hó folyamán 

jó agyagos talajba, buza után 50 holdnyi 
vörösherét és mezei komócsint keverve szán-
dékozom vetni, — szives értesítését kérném, 
hogy a buza-tarlót mélyen vagy sekélyen 
szántassam-e le? — továbbá 1200 EJ öles 
holdjára mennyi vöröshere és hány kg. 
mezei komócsint vettessek, védnövény nélkül ? 

Yeleg. G. I. 

234. kérdés. Ajánlatos-e luezernát 
őszszel vetni ? mi az előnyös vagy hátrányos 
oldala a tavaszi vetéssel szemben? Védő 
növénynyel vagy a nélkül czélszerübb-e ? 4 
hüvelyksoros géppel vetve hány kg. vető-
magot használjak katasztr. holdankint, „eset-
leg a téli fagyra is számítva. 

Kösülyszeg. S'. I. 

235. kérdés. A küldött dobozkában ta-
lálható két hernyófaj takarmányrépa és ká-
poszta-ültetvényeimet nagyban pusztítja oly 
módon, hogy bent a földben a palánták 
gyökereit lerágja. Kérem ugy a barna, va-
lamint a. fekete szinü hernyóknak a meg-
határozását, valamint annak a közlését, 
hogy lehet-e és mi módon ellenük véde-
kezni ? 

Zólyom. H. J. 

237. kérdés. Minthogy a vidéki házaló 
kereskedők a dögbőröket potom árért szok-
ták megvenni s más vevő hiányában a 
gazda azt adni kénytelen a mint veszik; 
kérdem, mely czég vásárolja a dögbőröket? 
mily árban veszi az ló-, tehén-, ökör-, borju-
és birkabőrt darabonkint, illetve kilószámra ? 

J. 

236. kérdés. A czukorrépamásodik kapálá-
sánál, a midőn tehát a répalevelek már megle-

hetős nagyok voltak, a cleonusok által ugyís 
eléggé megrongált leveleket a megküldött her-
nyók is pusztították. Feltűnő nagy számmal 
ugyan nem találtam ezen hernyókat, csak he-
lyenkint és csoportonkint, amennyiben egyes 
5—6 répából álló területen csoportosan vol-
tak. Kérdem, miféle hernyók ezek s jelen-
tékenyebb mennyiségben előfordulnak-e, mit 
azért tartanék veszedelmesnek, mert a répa-
levelet oly stádiumban rágja, a midőn már 
a cleonus kártételeitől nem kell félni. 

Pa.-Kéty. V. K. 

Feleletek. 
Mennyi takarmányra van szükségük a fejős-

teheneknek ? 

Felelet a 228. számú kérdésre. A A kér-
désre, ugy a mint az fel van téve, feleletet 
adni nem lehet. Ugyanis, mint kivehető, , 
azt akarná tudni a kérdésttevő, hogy a 
kérdésben felsorolt száraz takarmányokból, 
a réti szénából, a vermelt csalamádéból és 
a szárított csalamádéból lehetőleg egyforma 
mennyiséget véve mindegyikből, mennyit 
kell adagolni a fejős teheneknek nyáron, 
midőn azok 5 kg. abraktakarmányt is kap-
nak és mennyit télen, midőn fejenkint 10 
kg. burgonyát is fogyasztanak? 

Erre pedig csak ugy lehetne felelni, 
ha tudnók azt, hogy a napi 5 kg. abrak-
takarmánymennyiség 1 darab állatra vo-
natkozik-e, avagy pl. 1000 kg. élősúlyra? 
Tudni kellene továbbá, hogy a téli hónapok-
ban a 10 kg. burgonya mellett etet-e még 
abraktakarmányt is és ha igen, mennyit? 
Tájékozódva kell lenni arról is, hogy az 
állatok körülbelül mily átlagos súlyúak ? 
Yégül pedig ismerni kellene azt is, hogy 
mily takarmányt ért a kérdésttevő „abrak-
takarmány" elnevezés alatt. Ez ugyanis na-
gyon sokféle lehet, melyekben a tápláló-
anyagtartalom nagyon is variál. Ezt pedig, 
hogy a szabványoknak megfelelő összeállí-
tás legyen készíthető, ismerni kell, mert 
éppen ezen alapszik a szabványok szerinti 
takarmánymennyiség megállapítása. A táp-
lálóanyag tartalmát pedig egyik vagy másik 
takarmánynak csak ugy lehet legalább 
hozzávetőlegesen megállapítani az e czélra 
szerkesztett táblázatokból, ha ismerjük ma-
gát a takarmányt és tájékozódva vagyunk 
arról is, hogy közepes, vagy silány, vagy ki-
tűnő minőségü-e ? 

Ha az elsoroltakra felvilágosítást nyújt, 
ugy, ha egyátalán lehetséges, állithatunk 
össze egy a szabványoknak megfelelő takar-
mányösszeállitást. 

Ebből azonban még nem következik 
az, hogy az ajánlandó takarmányozás mel-
lett adják majd állatai a legtöbb és legzsí-
rosabb tejet és mindig egyforma jó kondi-
czióban maradnak, mert a szabványok sze-
rint való takarmányozás csak utmutató, 
melytől a körülményeknek megfelelő eltérés 
lehet. A leghelyesebb takarmányozást kísér-
let utján lehet megállapítani, figyelembe 
véve a kifejt tej mennyiségét, minőségét, 
az állatok kondiczióját stb. Sz. J. 

Magyarországi juhvásárok. 
Felélet a 229. sz. kérdésre. A legnagyobb 

juhvásárok közül a jelzett időben elsősorban 
a budapesti vásár említhető, a hol csak a 
mult évi kérdéses hónapokban felhajtott 
mennyiséget tekintetbe véve határozottan 
állitható, hogy ily nagy juhvásárok az or-
szágban egy helyen sem találhatók. Ugyanis 
mult évi julius hóban 15,763 db, augusztus 
hóban 25,315 db, szeptember hóban 31,781 
db és október hóban 34,646 db juh hajta-
tott fel, azonban daczára ezen nagy felhaj-
tásnak, tenyészállatokat ezen vásáron alig 
lehetne beszerezni, sőt nem is volna aján-
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latos beszerezni. Ezt pedig véleményem sze-
rint sem a budapesti, sem más vidéki juh-
vásáron, ha az még oly nágy is, beszerezni 
nem azért nem lehet vagy nem ajánlatos, 
mintha kosok vagy anyajuhok nem volná-
nak itt találhatók, hanem főképp azért, mi-
vel tenyésztésre alkalmas juhok, melyek 
tenyészképességeért az eladó szavatolást is 
elfogadna, a vásárra,, tekintve, hogy ilyene-
ket vásárokon nem is keresnek, n e m haj-
tatnak fel. Ilyen állatokat legozélszerübb 
magánhelyeken, hol úgyszólván csakis te-
nyészállat-tenyésztéssel foglalkoznak, besze-
rezni. A tenyészállatok beszerzésénél a be-
szerzési hely a tenyészteni kivánt állatok 
faja szerint választandó meg. 

Igy pl. Magyar raczkák beszerezhetők 
Debreczenben. Erdélyi raczkák beszerezhetők 
Murányban, Munkácson. Bambeuillet besze-
rezhető belföldön: Munkácson, Zala-Szt-
Mihályon, Bábolnán, Kisbéren. Külföldön : 
Mittel- Schreibedorfon (Sziléziában) stb. Fésüs-
gyapjas julcok beszerezhetők: Kolthán, Csaba-
csüdön, Debreczenben stb. Cottswold juhok 
beszerezhetők : Kisbéren, Bars-Füssön, Molin 
J. S.-nél Neu-Hitring Bécs stb. Oxford juhok: 
Bábolnán, Keszthelyen, Bars-Füssön. Electoral-
Negrettik: Ürményben, Tót-Megyeren, Csur-
gón, Mágócson, Gyömrőn stb. stb. 

Különben pedig tenyészjuhok bármely 
fajának kisebb vagy nagyobb mennyiségben 
való beszerzésénél igen ajánlhatók az ezen 
állatok importálásával foglalkozó és e téren 
már jó hírnévnek örvendő és teljesen meg-
bízható . czégek. 

hizóökör trágyáját képes befogadni, feltéve, 
rendes időben hordjuk ki belőle a trágyát. 

A telep belső mérete 25 és 24 méter. 
A fal vastagsága 64 cm., magassága az alap-
zattal együtt 160 cm., hossza pedig 92 mé-
ter, (mert a be- és kijárásra szolgáló kapu-
féle nyílás beszámitatik). A téglafal belső 
oldala czementtel van bevakolva, külső ol-
dala közönséges téglafestékkel bemázolva és 
tégfalalakra kidörzsölve ; tetején félgömbölyü 
téglasüveggel ellátva, hogy az esővíz a falat 
ne áztassa, hanem arról eresz módjára le-
csurogjon. 

Költsége folyóméterjének 3 frt 15 kr, 
tehát összesen 289 frt 90 kr. A két oldalán 
50 cm. átmérőjű csatona külső felén 32 cm. 
magas fal van, szintén czementvakolattal ós 
simára kicsiszolva, ennek külsősége: 52 mé-
ter á 2 frt 70 kr, kitesz tehát 140 frt 40 krt. 

A trágyatelep burkolata 588 m2 54 
krjával, kitesz 317 frt 52 krt, azonkívül még 
két hid a ki- és bejárásnál 12 frt 60 kr. 
Összes költsége volna tehát a trágyatelep-
nek 760 frt 42 kr. Természetesen a viszo-
nyoktól függ, mennyivel olcsóbban lehet a 
telepet készíteni, ,mivei nálunk aránylag 
drága ugy a mesterember, mint a gyalog-
munkás, a mi tehát drágitja a költséget is. 

Más rendszerű trágyatelepet sokkal ol-
csóbban lehet készíteni, kivált ha a telep 
homorú és csak agyaggal kivert. Ekkor csak 
két oldalfalat építünk s a gödörben trágya-
lészivattyut alkalmazunk. E czélra legjobb az 
úgynevezett „paternoster" szivattyú, mely-
nek ára 70—90 frt, de én a fennebb leirt 

a) Tessék öt font repczeolajban egy 
font disznózsírt addig főzetni, amig annak 
egyharmada el nem párolog és a főző-
edényben csak kétharmada marad. Az igy 
nyert zsiradékhoz lassú kavarás közben 
hozzákeverendő egy font terpentin és egy 
font ,kolofonium, a mely utóbbi kettő szin-
tén előzetesen összeolvasztatott. Ha sikerült 
ez az anyag, akkor annak kihűlés után 
olyannak kell lennie, hogy ecsettel kenhető 
legyen: ha ennél sűrűbb, akkor újra fel 
kell melegíteni és hozzá még megfelelő 
mennyiségű repczeolajat keverni, ha pedig 
nagyon híg, akkor még tovább főzendő, hogy 
sűrűsödjék. Természetes, hogy ez nemcsak 
a föntebbi arányban készíthető, hanem 
kisebb mennyiségben is, ugy hogy a közlött 
számok csak a keverési arány kitüntetésére 
szolgálnak. Ha jól készült az anyag, akkor 
kell, hogy annak ragadós tulajdonsága négy 
hétig maradjon meg. 

b) A második fajta hernyóenyv pedig 
„valódi" kulimászból és sürü terpentinből 
készül. A „valódi" kulimász alatt nem a 
mostani modern szekérkenőt kell érteni, 
hanem azt a gyantaolajat, a melyet a szén-
égetők és kulimászolvasztók szurkos-gyantás 
fenyőfából és kivált fenyőgyökerekből ter-
melnek. Ez a „valódi" kulimász már csak 
kevés helyen kapható, s kötve hiszem, hogy 
Alsó-Fehérmegyében hozzá lehetne férni. 
Másfélfont kulimászra félfont sürü terpentínt 
(olajat) kell önteni és tűzön folytonos kava-
rás közben összekeverni s kavarás közben 
csak arra kell vigyázni, hogy a kicsapó 
láng az olvadó anyagokat meg ne gyújtsa. 

Modern trágyatelep. 

Felelet a 230. számú kérdésre. A millen-
niumi kiállításban bemutattam saját rend-
szerű trágyatelepemet, a minőt már építet-
tem az alsójattói (Nyitramegye) és a csek-
lészi (Pozsonymegye) gazdaságainkban. Ezen 
trágyalelep elve azon alapszik, hogy a trágya 
sohasem áll trágyalében, mert a trágya által 
felnem szívott lé a meneteles alapon a telep 
falnyilásain átszivárog egy csatornába, hon-
nan azután a lé szivattyúval megint vissza 
a trágyatelepre kiöntözhető. 

A telep alapja domború, élére állított 
téglákkal van burkolva, az egész pedig cze-
menttel beöntve. Bekerítésére szolgál egy 
szintén czementezett, alján a fenék mentén 
kis négyszögű lyukakkal ellátott téglafal, 
melynek külső oldalán hasonló módon ké-
szített csatorna van építve. Igy az esőviz 
be nem hatol a trágyába, a csatornában 
összegyűlt ganajlé pedig egyenesen vissza 
fecskendeztetik a trágyára. A mi a trágya 
kezelését illeti, azon elvnek hódolunk, hogy 
sohasem rakjuk be egyszerre az egész telep 
felületét trágyával, hanem mindig csak a 
telep egy bizonyos hányadát, mondjuk nyoly 
czadrészét; igy a kihordott tágyatelep f'elii-
lete a lehető legkisebb és ha ezen tömeg 
elérte a kivánt magasságot, akkor egyszerűen 
beföldeljük. 

Ezen telepben a trágya nem penésze-
dik meg és teljesen egyenlően érik. Az ezen 
trágyatelep árnyoldala, hogy meglehetősen 
drága, de a ki az istállótrágyát érti használni, 
nagyon is alkalmasnak fogja tartartani az 
ilyenféle befektetést, 

Ide mellékelem a trágyatelep tervrajz-
vázlatát és költségvetését, megjegyezvén, 
hogy e számítás szerint a telep 100 darab 

164. ábra. Modern trágyatelep keresztmetszeti rajza. 

trágyatelepnél a „forgatható" szivattyút hasz-
nálom, melynek ára 50—55 frt. 

Rovara Frigyes. 

Hernyóenyv készítése. 

Félélet a 231. sz. kérdésre. A hernyó-
enyv tulajdonképpen nem rovarirtó szer, 
hanem csak arra van hivatva, hogy egyes 
rovarokat megakadályozza a fára való fel-
mászásban. S mint ilyen szer az tulajdon-
képpen csak a téli araszoló pillék hernyói 
ellen és kellő időben alkalmazva a rügyfuró 
ormányosbogarak (Authonomus cinctus, portio-
nom és Pyri) ellen válik be : egyéb hernyók 
ellen, amelyek kifejlődött rovaralakjai (lep-
kék) nincsenek annyira lekötve, mint az 
elébb emiitett fajuak, a hernyóenyv alkal-
mazása hiába való volna. - Hangyák ellen 
szintén jó. 

A mi az I. és II. alatt emiitett keve-
réket illeti, az tulajdonképpen nem hernyó-
enyv, hanem csak olyan ragadós anyag, a 
mely elég híg, hogy a szőlőmoly megragad-
jon benne s mert nagyon híg, azért gyorsan 
is szárad, ugy hogy azt hernyók ellen al-
kalmazva minden nap ismételni kellene. 
Különben nem bántaná sem az egyik, sem 
a másik keverék a fát, mert majdnem 
ugyanazon az alkotórészekből készül, mint 
az ojtóviaszk. A fára csak olyan anyagok 
veszélyesek, amelyekben karbolsavtartalmu 
kátrányolajok vannak s ha azokban a kar-
bolsav 3°/o-nál több. A fára azonban mindig 
tanácsos lesz vastag kéregpapirost erősíteni 
és az enyvet csak arra kenni, mert igy 
legalább el nem csuful a fa törzse. 

Ha hernyóenyvet házilag óhajt készí-
teni, azt a következőkép teheti. 

Minden használat előtt föl kell melegíteni 
és azon melegen ecsettel a fára, illetőleg a 
már elkészített kéregpapir-alapra fölkenni. 

Jablonowszki József,\ 

Eovariupermetezés almamoly ellen. 
Félélet a 232. számú kérdésre. A mi a 

„Rovarin"-nal, vagyis helyesebben szólva 
arzénsókkal való permerezést illeti, az virág-
zás idejében éppen a méhekre való tekintet-
ből tilos, nem ugyan azért, hogy a méhek 
elpusztulnának tőle, hanem azért, hogy a 
virágokból mézzel együtt arzén-mérget is ne 
vigyenek a kaptárba, mely aztán esetleg 
nagyobb mennyiségben felhalmozódva a méz 

A gyümölcs, ha fáit virágzás után, aztán 
még egyszer junius végén permetezi, nem 
szenved az arzénsótól s az emberi egészségre 
sem ártalmas, mert e kis mérget addig mig 
az alma megérik, az eső régen lemosta róla. 
Igy védekeznek az amerikaiak az almamoly 
ellen már évtizedek óta s ugyanazt a szert 
tessék használni szintén, a melyről az alma-
molyról (Carpocapsa pomonella) irott czikkben 
a „Köztelek" 1895. évi 44. számának 925. 
lapján többet irtam. Jablonowski József., 

Vöröshere és komócsin keverék vetése. 
Félélet a 233. számú kérdésre. A vörös 

here és komócsin keverék vetése, hazai vi-
szonyaink között egyike a legjobb vetési 
módnak, még a vörös herét biztosan meg-
termő talajokon is. A keverék aránya 70% 
vörös here és 30% komócsin, mely esetben 
a herefüvest 3—4 évig használhatjuk, a 
mennyiben a fokozatosan kivesző here helyét 
a komócsin foglalja el. A jó minőségű mag-
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ból magyar holdankint 8 kg. vörös herét 
és 3 kg. komócsint vetünk egyszerre, össze-
keverve. A füves, herét — különösen agya-
gos talajokon — rendesen tavaszszal vetjük 
védőnövénynyel azért, hogy az eleinte igen 
gyenge s finom növésű fű (komócsin) kellő 
védelmet találjon. Kérgesedésre nem haj-
landó talajokon,1 lehet őszszel is vetni, de 
ennek helyességéről először kisérlet utján 
kell meggyőződnünk. Kötött agyagtalajon, 
melyet az eső könnyen lesulykol, melyet a 
nyári szárazság alkalmával kellően előké-
szíteni nem lehet, az őszi vetés (védőnövény 
nélkül) mindég bizonytalan, mint például 
jelen esetben is, midőn a buza tarlöt csak 
egy szántással készithetjük elő. Homokos 
vagy vályogos, porhanyó talajokon az őszi 
vetés jól szokott sikerülni, de'jelen esetben 
a tavaszi vetésnek adnám az előnyt, az őszi 
Vetést pedig csak kísérletileg próbálnám 
meg: kötött talajon az őszi szántást s a 
téli fagy porlasztó hatását, semmiféle mun-
kával nem pótolhatjuk. Kötött talajon az 
őszi vetést is védőnövénynyel kellene esz-
közölni, mely czélra legjobb a takarmány-
rozs. Augusztus hó folyamán elvetve, ked-
vező őszszel a takarmányrozsot mig nagy-
jából megkaszáljuk; ha erre nincs szükség, 
akkor tavaszszal, május hó elején vágjuk 
le s igy az alája vetett füves here csak-
hamar felszabadul. A tavaszi vetésnél is le-
hetőleg hamar lekerülő védőnövényt (árpát, 
zabos bükkönyt) használjunk. ö 

Délmagyarországi növény-ola j -
gyári szövetkezet. 

Mokry István tenjesmegyei gazda egy 
riczinus féleséget állított elő, mely a többi 
fajokkal korábban érik, bő termést szolgál-
tat, olajtartalma a 60%-o,t meghaladja és az 
eddig termelt riczinus félékkel szemben még 
azon nagy előnynyel is bir, hogy törpe nö-
vésű, vékony szárú, kórója könnyen alászánt-
ható és ezen tulajdonságánál fogva kevésbbé 
használja ki a talajt, mint a többi magas 
növésű és vastag kóróju riczinusfajok. 

Ezen korán érő riczinus termelésével 
a mult évben már több temesmegyei gazda 
tett kísérletet, mely kísérletek jó eredményre 
vezettek, a mennyiben a rendkívüli és hosz-
szan tartó szárazság daczára ott, hol katasz-
trális holdanként 5—6 métermázsa tengeri 
termett, a riezinus 8—10 métermázsa tiszta 
szemet adott. Mokry István a riczinusmagot 
8 frtta,l váltotta be, a tengerivel egyforma 
mivelési és kezelési költségek mellett tehát 
a mult évi tengeri termés után elért 17—20 
frttal szemben 64—80 frt holdankinti bevétel 
állott. 

Ezen kedvező eredmények indították a 
délvidéki gazdákat arra, hogy a korán érő 
riczinusnak nagybani termelése és egyúttal 
annak kész olajjá való feldolgozására szö-
vetségbe lépjenek, és miután a földmivelés-
ügyi minisztérium a délvidéki földmivelők 
gazdasági egyesületének tagjai között ez év 
tavaszán a Mokry-féle riczinusból 200 holdra 
való vetőmagot kiosztatott és ezenkívül még 
mintegy 300 hold lett elvetve, igy azon 
gazdák, kik a riezinus termelését felkarolták, 
elérkezettnek látták az időt a , már régebben 
tervezett gazdasági növényolaj-gyárnak szö-
vetkezeti utón való felállítására. 

A kibocsájtott aláírási íveken rövid idő 
alatt 1000 üzletrész jegyeztetett, mely ugyan-
annyi hold termelésének felel meg, és igy 
a delmagyarországi növényolajgyári szövetke-
zet ez évi julius hó 12-én Temesvárott megtar-
tott közgyűlésében tényleg meg is alakult. 

Az elfogadott alapszabályokból a gazdá-
kat érdoklő alábbi kivonatot közöljük: 

2. §. A szövetkezet czélja az olajnövé-
nyek, főleg a riczinus, napraforgó és len 

termelését meghonosítani és terjeszteni, ezen 
terményeket iparilag feldolgozni és érté-
kesíteni. 

4. §. A szövetkezet tagja lehet minden 
önálló feddhetlen egyén (férfi vagy nő) vagy 
testület, ki illetve mely üzletrészt jegyez és 
ennek arányában magát öt évre" kötelezi, 
megfelelő holdszámban riczinust, napraforgót 
vagy lent, esetleg az igazgatóság beléegye-
zésével más olajnövényt termelni és ezen 
egész termést a szövetkezetnek-- rendelkezé-
sére bocsátani. 

8. §. Minden tagnak kötelessége: a) ha 
termelési kötelezettség mellett áll be szövet-
kezeti tagnak, minden hold riczinus, napra-
forgó vagy len után egy 50 frtos üzletrészt 
váltani, melyből 5—10 frt folyó évi szeptem-
ber hó 1-éig készpénzben befizetendő, a 
többi vagy készpénzben, vagy olajmagvak 
(riczinus, • napraforgó, len) beváltási árával 
1898. év végéig fizethető, b) csakis az igaz-
gatóságtól kapott magvakat vetni, c) az 
egész termést a szövetkezetnek beszállítani, 
d) a magvak kezelése és beszállítására nézve 
az igazgatóság utasításaihoz alkalmazkodni, 
é) a szövetkezet adósságaiért a tagok csakis 
üzletrészük kétszeres értékéig szavatolnak. 

9. §. A szövetkezetből kivált tagok és 
örököseik a szövetkezet hitelezői irányában 
kiválásuk időpontjától kezdve egy évig sza-
vatolnak azon adósságokért, melyek kiválá-
suk időpontjáig keletkeztek ós melyekre 
nincs rövidebb elévülési idő törvényesen 
megállapítva. 

10. §. A kivált tagok vagy örököseik a 
szövetkezet tartaléktőkéjére és más vagyo-
nára nem tarthatnak igényt, ellenben igé-
nyük van a kiválás évéről szóló zárszáma-
dás szerint reájuk eső nyeremény részese-
désre és üzletrészeik befizetett összegére, a 
mennyiben a zárszámadás szerint az alap-
tőke a kiválás évében teljesen megvan. 

24. §. A tiszta nyereményen való részese-
dés olykép történik, hogy a tartalékalap javára, 
vagy esetleg még más a közgyűlés által 
meghatározandó czélokra történt levonások 
után fenmaradó és szétosztandó nyereség-
ben az alaptőke 6%-os kamatoztatásáig va-
lamennyi üzletrész — a termelésre való te-
kintet nélkül — egyformán részesedik. A 
6%-os kamatoztatáson felül szétosztandó 
összegnek 50°/o-a csakis azon üzletrészek 
között lesz felosztva, melyekkel a lefolyt 
évben megfelelő termelés volt egybekötve, a 
többi 50% pedig ismét valamennyi üzlet-
rész között egyformán osztatik fel. 
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Megbízatás. A földmivelésügyi miniszter Fazekas 
Árpád szász-vesszősi lakost Kis-Küküllö vármegye 
hosszu-aszói járására, Sztankovics János sajó-kazai 
lakost Borsod vármegye szendrői járására és Szedlák 
Sándor littmanovai lakost Szepes vármegye ó-lublói 
járására nézve az állandó gazdasági tudósítói tiszttel 
bizta meg. 

Halálozás. Veinhofer Károly, a körmendi hér-
czegi uradalom' nyugalmazott számtartója, Vas-Ná-
dasdon f. hó 22'én, 69 éves korában elhunyt. 

Gróf Dessewffy Aurél üdvözöltetése a 
Sárosvármegyei Gazdasági Egyesület által. 
Gróf Dessewffy Aurél vbt. tanácsos urat és az 
O. M. Gazdasági Egyesület Elnökét a Sáros-
megyei Gazdasági Egyesület legutóbbi igaz-
gatóválasztmányi üléséből a legmagasabb 
királyi kitüntetése alkalmából az alábbi fel-
irattal üdvözölte: 

„Nagyméltóságú Elnök TJr! Kegyelmes 
Urunk! Hazánk ezredéves fennállása világ-
történelmi jelenteségü évfordulójának ma-
gasztos, dicső és feledhetetlen nemzeti 
ünnepén, midőn valamennyien ezen, kor-
szaknak határjelző mesgyéjén elmerengve 
és megilletődve nézünk vissza a viszontag-
ságteljesen lefolyt múltra, elménk előtt el-
vonulnak az O. M, Gazdasági Egyesület és 
vidéki gazdasági egyesületek történelmének 
rendkívül változatos eseményei. 

Ezen elmúlt idők feletti elmélkedésünk-
ből kifolyólag benső meggyőződésünknek 
adunk kifejezést akkor, midőn konstatáljuk, 
hogy a Gondviselésnek hazánk iránti vég-
telen kegyelme az, melynek segélyével az 
ország összes gazdasági egyesületei, de leg-
inkább a Nagyméltóságod bölcs vezetése 
alatt álló O. M. Gazdasági Egyesület lan-
kadatlan működéséből kifolyólag, bár sok 
nehéz megpróbáltatás után ma mégis az uj 
ezredév hajnalán, egy erősnek, virágzásra 
jogosultnak ígérkező szövetkezés és köz-
gazdasági haladás első nyomaira véti az 
éltető nap fénysugarait. 

A Gondviselés végtelen kegyelmén 
kívül ezen örvendetes tény konstatálhatását 
köszönhetjük még azon előharczosnak, kiben, 
mi a szerény vidéki társegyesület Nagy-
méltóságodnak a fenkölt gondolkodású szel-
lemét tiszteljük, ki a haza javáért az O. M. 
Gazd. Egyesület élén hosszú évek óta fára-
dozik, ki nem az önző hatalmi érdekek ápo-
lásában, hanem a közjó szolgálatában keresi 
dicsőségét és magasztos lelke vágyának ki-
egyenlítését. 

Midőn tehát e nemes hazafiság a leg-
magasabb helyen koronás királyunk Ő fel-
sége által is oly magas kitüntetés által, 
mint a minő kegyelmes Urunkat érte, el-
ismertetik, mi kik édes hazánk mező és 
közgazdasági viszonyainak jobbra fordulását 
szintén melegen szivünkön viseljük — sietünk 
Nagyméltóságodat üdvözölni és szivünk leg-
őszintébb kivánatait tolmácsolni, kérve az 
egek urának áldását Nagyméltóságod további 
működésére is, hogy minél több fényt, minél 
több dicsőséget szerezhessen szeretett ha-
zánknak. 

A Sárosmegyei Gazdasági Egyesület 
Eperjesen 1896. évi julius hó 6-án tartott köz-
gyűlésének határozatából. Pillér Kálmán s. k. 
g. e. elnök. Hreblay Emil s. k. g. e. titkár. 

Magyar gazdák vásárcsarnok-ellátó szö-
vetkezete. A székesfőváros törvényhatósági 

.bizottság f. év jul. 8-án tartott közgyűlése 
a „Magyar Gazdák Vásárcsarnok-Ellátó Szö-
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vetkezetének" a központi vásárcsarnokban 
egy hatósági közvetítői helyet biztosított, 
így tehát ezen szövetkezet a vásárcsarno-
kok megnyíltával akadálytalanul kezdheti 
meg a gazdák által már nehezen várt mű-
ködését. Az előmunkálatok a szövetkezet ré-
széről serényen folynak, a gazdaközönség 
érdeklődését pedig legjobban mutatja azon 
körülmény, hogy eddig már 300 üzletrész 
jegyeztetett, mely szám az ország minden 
részéről folyton történő ujabb jelentkezések 
következtében a vásárcsarnokok megnyíltáig 
előreláthatólag még tetemesen meg fog na-
gyobbodni. 

Iparosok szövetkezetei. Ez ügyben az 
általunk már jelzett tanácskozást a napok-
ban Dániel Ernő miniszter elnöklése alatt 
megtartották. Résztvettek benne a hazai 
szövetkezetek részéről.. Károlyi Sándor gróf, 
Hajós József, Hevesi Ödön, György Endre, 
Bernát István. Az iparosokat Kreutzer Balázs, 
Oserna Lajos, Madary Gábor, CsiJcos József 
képviselték. A minisztériumból jelen voltak 
Vörös László államtitkár, Kvassay István, 
Hunfalvay Géza és Andor Endre, mint jegyző. 
Az elnöklő miniszter utal a szóban forgó 
kérdés nagyfontossságára és azokra az örö-
mökre, melyek sikeres megoldása esetén 
belőle a kisiparra hárulnának s fölkéri az 
értekezlet tagjait, nyilatkozzanak, vájjon a 
megoldás a szövetkézetek utján tartják-e 
elérhetőnek. E pontra nézve Hajós, Madary, 
Kreutzer és Bernát szólaltak föl s az érte-
kezlet tagjai közül senki oly expedienst, 
mely szerint a kisiparosok fölsegitése más-
ként, mint szövetkezetek utján lenne esz-
közölhető, föl nem emiitett. Ezután a köz-
ponti orgánum kérdése került megvitatásra. 
Károlyi Sándor gróf részletesen körvonalozza 
az elnöksége alatt álló intézet álláspontját. 
Utal arra, hogy az általa követett eljárás a 
kisgazdákra nézve bevált s hiszi, hogy az 
iparos-szövetkezetek tekintetében is lehető 
volna sikert fölmutatnia, Nem kiván áz in-
tézet magának hasznot biztosítani,, hanem 
kötelességérzetből vállalkozik e munkára, a 
melynek nehézségeit jól ismeri. Véleménye 
szerint elsősorban nyersanyag-beszerző, az-
után hitelszövetkezeteket kellene létesíteni, az-
után következnének a raktári és termelő szövet-
kezetek. Ajánlatos a lassú és óvatos haladás, 
elhamarkodott alkotásokkal nem szabad az 
ügyet kompromittálni. Ha az iparos szövet-
kezetek megerősültek és megszaporodtak, 
akkor lehet részükre külön központi intéze-
tet létesíteni. Hasonló értelemben szólott föl 
György Endre, hangoztatván különösen, 
hogy tulajdonképpen arról is van ssó, hogy 
iparosainknak megadassák az, mit szövetke-
zeti növelésnek lehet nevezni s a melyre 
ma csak egy intézet vállalkozhatik. E nél-
kül az alapítandó szövetkezetek nem lesz-
nek életre képesek. Az iparosok jelenlevő 
képviselői ezzel szemben arra helyeznek 
súlyt, hogy külön intézet létesüljön, ellátva 
a kellő dotáczióval. Gyorsan kell tenni, ha 
igazán segíteni akarunk. A külön intézet 
tervezetét be fogják mutatni mielőbb. Erre 
az elnöklő miniszter, biztosítván a jelen-
levőket arról, hogy a hallottakat komoly 
megfontolás tárgyává fogja tenni s az ala-
pon határoz, az értekezletet köszönete kife-
jezése mellett berekeszti. Megjegyezte még 
a miniszter, hogy téves az értekezleten fel-
merült az a nézet, mintha bárki is a kis-
iparosokat hitelszükségleteik kielégítésében 
a gazdaosztálynak mintegy alá kívánná ren-
delni, mert bármely intézetre bizzák is a 
hitelszükségletek kielégítését, nem isemlitve 
azt, hogy az intézet, mely e czélt szolgálná, 
a kormány felügyelete alatt állana, az illető 
intézet alapszabályaiban is lehetne garan-
cziáról gondoskodni arra nézve, hogy a 
kisiparosok hitelszükségleteinek kielégítése, 
mint különálló czél honoráltassék. Mi ré-
szünkről' azt óhajtottuk volna, hogy az ipa-

rosság képviselői fogadják el a gróf Károlyi 
Sándor elnöklete alatt álló intézet által nekik 
ajánlott segítséget, mert uj központi intéze-
tet sem a kormány nem fog csinálni, sem 
pedig ők nem hoznak egykönnyen létre s igy 
az igazán sürgős akczió igaz ok nélkül ha-
lasztást szónved annyi ezer kisiparos kárára. 

Őszi katonai lóvásárok. A földmivelés-
ügyi m. kir. minisztérium az 1896. évi őszi 
katonai lóvásárok tervezetét a következők-
ben közli: 

1. csoport. Léva szept. 15. Nagy-Salló 
szept. 17. Esztergom, szept. 19. Perbete 
szept. 21. Nagy-Surány szept. 23. Galantha 
szept. 25. Duna-Szerdahely szept. 26. Győr 
szept 28. Tata szept. 30. Csorna okt. 2. 
Szombathely okt. 3. Kis-Czell okt. 5. Pápa 
okt. 7. Lázi okt. 9. 

2. csoport. Enying szept. 15. Székes-
fehérvár szept. 17. Lovasberény szept. 19. 
Sárosd szept. 21. Nagy-Perkáta szept. 23. 
Czecze szept. 25. B.-Szt.-Lőrincz szept. 26. 
Pinczehely szept. 28. Hőgyész szept. 30. 
Dombovár okt. 2. Kaposvár okt. 3. 

3. csoport. Szabadszállás szept. 15. Ka-
locsa szept. 17. Bács-Almás szept. 19. Zom-
bor szept. 21. Szabadka szept. 23. Ó-Becse 
szept. 25. Török-Szent-Miklós szept. 26. 
Szolnok szept.. 28. Czegléd szept. 30. Nagy-
Kőrös okt. 2. 

4. csoport. Forró szept. 15. Miskolcz 
szept. 17. Tornaija szept. 19. Hatvan szept. 
21. Gyöngyös szept. 23. Heves szept.. 25. 
Jász-Apáti szept. 26. Kunhegyes szept. 28. 

5. csoport. Ungvár szept. 15. Tőketere--
bes szept. 17. Sátoralja-Ujhely szept. 19. 
Kis-Várda szept. 21. Nyíregyháza szept. 23. 
Máté-Szalka szept. 25. Nyír-Bátor szept. 26. 
Hajdu-Nánás szept. 28. Ér-Mihályfalva szept. 
30. Székelyhíd'okt. 2. Nagy-Károly okt. 3. 
Szatmár-Németi okt. 5. 

1 6. csoport. Szarvas szept. 15. Orosháza 
szept. 17. Békés-Csaba szept. 19. Mezőberény 
szept. 21. Nagy-Szalonta szept. 23. Nagy-
Várad szept. 25. Püspök-Ladány szept. 26. 
Karczag szept. 28. Turkeve szept. 30. Déva-
ványa okt. 2.F.-Gyarmat okt. 5. Kornádi okt. 7. 

7. csoport. Zsombolya szept. 15. Lovrin, 
szept. 17, Temesvár szept. 19. Arad szept. 
21. Kunágota szept. 23. Megyes-Bodzás 
szept. 25. Nagylak szept. 28. Nagy-Kikinda 
szept. 30. Basahid okt. 1. Glogon okt. 3. 
Franzfeld okt. 5. Mramorak okt. 7. 

8. csoport. Deés szept. 15. Gyéres 
szept. 17. Maros-Vásárhely szept. 19. Kő-
halom szept. 21. Brassó szept. 23. Sepsi-
Szt.-György szept. 25. Zabola sZept. 28. 
Nagy-Szeben szept. 30. 

Állategészségügyi értesítés. A fö'ldmi-
velésügyi minisztérium a marhavész és egyéb 
ragadós állatbetegségek állásáról julius hó 
22-én a következő kimutatást teszi közzé: 
Magyarországon: Keleti marhavész-. Magyar-
ország, Fiume és környéke, valamint Horvát-
Szlavonország egész területe ez idő szerint 
vészmentes. — Lépfene: öszzesen 70 község-
ben 109 udv. — Veszettség: összesen 173 
község, 182 udv. — Takonykór és bőrféreg: 
összesen 94 községben 120 udv. — Ragadós 
száj- és körömfájás-, összesen 216 községben 
2121 udvar. — Ragadós tüdölob: összesen 4 
közs. 4 udv. — Himlő: öseszsen — községben 
—• udv. Tenyészbénaság és az ivarszerveken 
keletkező hílyagoskiütés: összesen 14 köz-
ségben 88 udvarral. — Rüh-kór: összesen 105 
községben 376 udvar. — Sertésorbáncz: ösz-
szesen 358 községben 1432 udv. — Bivaly-
vész : összesen 3 község 3 udvar. — Sertés-
vész: összesen 1799 község. 

Szarvasmarha-tenyésztési egylet Mosony-
megyében. A 'külföldön, leginkább Német-
országban már rég belátták azt, hogy egyes. 
vidékek népies szarvasmarha-tenyésztése csak 
olyformán emelhető a mai viszonyoknak 
megfelelő színvonalra, ha az egyes vidékek 
tenyésztői szövetkezve közös erővel és össze-

tartássál szarvasmarhatenyésztésüket oly 
irányba terelik, hogy anyaguk egyöntetű-
ség, jó tejelőképesség és elegendő hústerme-
lés folytán értékesebbek lesznek, s igy 
állataikat nemcsak saját körükben érté-
kesíthetik jobban, hanem nagyobb vásá-
rokra elhajtva állataik kiváló tulajdonaik-
nál fogva biztos és jó vevőkre is talál-
nak. Nem is olyan régen, ha az e fajta te-
nyésztési egyletek, szövetkezetek működé-
séről, tenyészeljárásairól egy szóval tevé-
kenysegéről tapasztalatokat akartunk szerezni, 
kénytelenek voltunk a külföldet felkeresni, 
a hol is éppen ezen vidéki tenyésztési egye-
sületek működése oly előnyös volt az egyes 
vidékek szarvasmarhaállomány áriak fejlő-
désére, hogy nemcsak hírnévre, de egyszer-
smint nagy anyagi haszonra is tettek szert. 
Hogy a szövetkezésnek a tenyésztőkre nézve 
mily nagy haszna van, azt legjobban meg-
mutatja szintén a külföld, de ma már hazai 
gazdákra is hivatkozhatunk. A szövetkeze-
tek által elérhető, hogy egy községben a 
jelenleg össze-vissza kevert mindenféle fajta-
jelleget magán viselő állomány kellő isme-
rettel megfelelő apaállatok használata által 
egyöntetű áliománynyá változtatható át. A 
jó apaállatok beszerzése az egyes tenyésztő-
nek sok esetben lehetetlen volna, mert 
sokba kerül, mig ellenben egyesületi uton 
az ilyen közös apaállat már sokkal, köny-
nyebben megvehető és ezáltal lehetővé téte-
tik az, hogy a tenyésztők csekély díj mel-
lett állataikat a czéljaiknak megfelelő apa-
állattal fedeztessék. Az apaállatok beszerzé-
sénél mindenesetre szem előtt tartandó a 
kitűzött tenyészirány. A növendékállatok 
felnevelése szövetkezés utján szintén sokkal 
jobban és könnyebben eszközölhető, a meny-
nyiben e czélra. közköltségen a szükséges 
legelők megvehetők, fentarthatók. Nagy 
előnye a szövetkezeteknek továbbá, hogy az 
egyes tenyésztők, ha állataikat vagy az 
állati termékeket eladni, illetve értékesíteni 
akarják, azt a szövetkezet közvetítése foly-
tán , eszközölhetik. Jelenleg már hazánkban 
is vannak egyes vidékeken szarvasmarha-
tenyésztő-szövetkezetek (Tolna-, Sopron-
megyében és a szászok lakta erdélyi várme-
gyékben), a melyek czélirányos és megfelelő 
tenyészirányt követvén, örvendetes eredmé-
nyeket értek el és állataik nemcsak az or-
szágban, de a külföldön is nagy keresletnek 
örvendenek. Legújabban Mosonmegyében, 
egyelőre Magyar-Óvárott Újhelyi Imre gazd. 
akadémiai tanár ' kezdeményezése folytán 
alakult egy ilyen szarvasmarha-tenyésztési 
egylet, melynek tervezetét és alapszabályait 
ugyancsak Újhelyi tanár állította össze ala-
pos szaktudással és a helyi viszonyok te-
kintetbe vételével. Az uj egylet működése 
mindenesetre hasznos lesz a megye jövőbeli 
szarvasmarhatenyésztésére. 

Sertésforgalmi könnyítések. Ismeretes 
dolog, hogy a Szerbia ellen fennálló sertés-
behozatali tilalom meg lesz szüntetve, ha 
Szerbia sertésállományának egészségi álla-
pota azt megengedi. A földmivelésügyi mi-
niszter Szerbia sertésállományának megvizs-
gálására Makoldy Sándor kir. állategészség-
ügyi felügyelőt, Mihály Miklós nagy-beeske-
reki kerületi állami főállatorvost és Jung 
Péter I. oszt. állatorvost küldötte ki. Ha a 
szerbiai sertésbehozatal ismét megengedtetik, 
a kőbányai sertéspiacz újbóli megnyitását is 
bizonyos korlátozások mellett tervezik. E 
czél elérése végett mindenekelőtt szükséges 
a kőbányai sertésszálásók mielőbbi teljes ki-
ürítése és a szállások alapos tisztítása és 
fertőtelenitése. A Kőbányáról származó, il-
letve ott hizlalt sertések e végből a minisz-
ter engedelmével forgalomba hozhatók f. hó 
26-tól kezdve ugy-Magyarországban, mint 
Ausztriában. A mint tehát a Kőbányán levő 
mintegy 6000 db hizott sertés eladatik, a 
szükséges fertőtlenítés! munkák bevégezté-
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vei , megfon to lás t á r g y á v á teszi a min i sz te r , 
h o g y bizonyos kor lá tozások mel le t t n e m 
volna-e K ő b á n y a lega lább részben a n a g y o b b 
forga lom részére is megny i tha tó , ezért az 
oszt rák k o r m á n y n y a l . már i s t á rgya l á soka t 
fo ly ta t . A z engedély m e g a d á s á t m indenese t r e 
a legsz igorúbb óvrendszabá lyok szoros betar-
tásá tó l ke l lene függővé tenn i . A minisz te r -
n e k s zándéka a k ő b á n y a i p incz mel le t t egy 
m á s o d i k hasonló kivi te l i ser tóspiaczot és 
hizla lótelepet is felál l í tani , e részben a fő -
várossa l folyta t a minisz te r t á rgya lásoka t . 
Ké t ség te l ennek t a r t j á k azonban , hogy h a e 
t á rgya lások b á r m e l y okból m i h a m a r á b b n e m 
veze tnének a k i v á n t e redményre , a minisz te r 
b izonyára fog a l k a l m a s u t a t és módot ta lá ln i 
arra , h o g y ezen in t ézmény t m e n t ő l előbb 
m a g a m e g a l k o s s a s ezen eshe tőségre való 
t ek in te t t e l az e lőmunká la tok m á r is fo lynak . 
CzélszerüDek t a r t j u k végü l — a közönség -
n e k ez i r á n y b a n való t á j é k o z t a t á s a vége t t 
— közölni a fö ldmivelésügyi min i sz t e rnek 
a m a tovább i in tézkedésé t is, m e l y szer int a 
fer tőzöt t , i l letve zár la t és fo rga lmi kor lá tozá-
sok a la t t álló községekben levő ser tésál lo-
m á n y k ö n n y e b b ér tékes í tése és a b u d a p e s t -
ferenczvárosi s e r t é s -konzumvásá r á r a i n a k j a -
v í t á sa é r d ek éb en a min isz te r m e g e n g e d t e , 
h o g y az eml í te t t községekbő l B u d a p e s t - F e -
renczvárosra érkező fer tőzés g y a n ú s ser tés-
szá l l í tmányok az eddigi 3 n a p h e l y e t t 5 na-
pig l egyenek a k o n z u m v á s á r i s zá l l á sokban 
t a r t ha tók . F i g y e l m e z t e t j ü k egyú t t a l a gazda -
közönséget , h o g y a b u d a p e s t i k o n z u m v á s á -
ron (az úgyneveze t t pe t ró l eumrakodón) el-
hullott v a g y oda elhullva érkezett sertésele hul-
láit a tulajdonosok, nem kötelesek a gyepmester-
nek átadni, h a n e m az i lyen h u l l á k a t — a 
közegészségügyi szempontbó l szükséges óv-
rendszabá lyok b e t a r t á s a mel le t t — ipari czé-
lokra való fe ldolgozás vége t t a s zappanosok -
n a k közve t lenü l is e l a d h a t j á k , 

Olvasó n k szives figyelmébe a j á n l j u k 
Raaber Adolfnak l a p u n k m a i s z á m á b a n 
közzéte t t h i rde tésé t . 

KERESKEDELEM, TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Ghittmann és Walil budapesti terménybizományi 
czég jelentése a ,Köztelek* részére.) 

Budapest, 1896. julius 28-án. 

A lefolyt héten nagyobbára száraz és meleg 
időjárás volt; csapadék, — zápor és zivatarok alak-
jában — az egész ország területén fordult elö ezek 
azonban nagyon rövid tartalmúak voltak és elmultuk 
ntán csak annál nagyobb volt a hőség. Az aratási 
munkálatokra az idő nagyon kedvező és a cséplés is 
mindenütt folyamatban van. A terméseredmény felől 
érkező jelentések azonban kevéssé vérmesek ; minő-
ség tekintetében több helyütt szorult a szem és szín-
ben sem sikerült; mennyiséget illetőleg pedig egyes 
vidékeken gyengébb eredményt nyújt mint azt felté-
telezték. Nagyjában azonban a termés kielégítő és 
megfelel a várakozásnak. A kapásnövények szépen 
fejlődnek. A vízállás a mult héthez képest alig vál-
tozott. Külföldön az időjárás nagyobbára száraz volt 
és aratási kilátások nem rosszabbodtak. 

A külföldi piaezok üzletmenetében alig történt 
változás. Az árak nagyobbára megtartották poziczió-
jukat és az irányzat is kellemesebb ; a spekuláczió 
ós a fogyasztás tartózkodása folytán azonban árjavu-
lás nem következhet be. Amerikában az üzlet lany-
hán indult, később azonban fedezési vásárlásokra a 
termést illető rosszabb becslésekre szilárdabban zárul. 
Anglia kezdetben csendes, később kellemesebb han-
gulatot jelez változatlan árak mellett. Németországban 
az árak csökkenő irányzutot követtek és Franczia-
.országban mérsékelt forgalom mellett az eladók 
ugyancsak engedékenyek voltak. Németalföld, Belgium, 
és a Svajcz valamivel jobb vételkeovet tanúsítottak 
anélkül, hogy ez az áralakulásra befolyással lett volna. 

A mi piaezunk üzletmenetében a multhéthez 
képest kedvezőtlen fordulat következett be. A nyert 
árelőny kenyérmagvakban ismét veszendőbe ment, 
mig a takarmányezikkek alig változtak A hét végé-
vel a hangulat valamivel barátságosabb. 

Az üzleti hét részleteiről a következőket jelent-
hetjük 

Buza a hét kezdetével különösen nagyobb téte-
lekben volt ajánlva és bár csendes irányzat mellett, 
némi vételkedvre talált. A határidőpiacz ellanyhulá-
sával a kereslet azonban úgyszólván teljesen meg-
szűnt és a legcsekélyebb napiforgalom mellett árak 
fokozatosan körülbelül 15 krral csökkentek. Csupán 
a legutóbbi napokban volt — egyes malmok nagyobb 
vétele folytán — ismét kedvezőbb hangulat, anélkül 
azonben, hogy árak javultak volna. A forgalmat 
110,000 mmra teszzük, a hozatal 78,000 mmra rug. 
Uj búzában is aránylag gyenge a forgalom, mert fo-
gyasztás és spekuláczió még tartózkodóak. Kiviteli 
czélokra csak néhány kisebb tétel tiszavidéki buza 
kelt el körülbelül 6'SO frttal Oassa Budapest paritás-
ban átvéve. 

Rozs (ó-áruban) alig kerül a piaezra és hely-
ben 5.80—5.95 frtot jegyez. Uj-rozs kezdetben az ex-
port részére jó keresletnek örvendett, mig ellenben a 
fogyasztás rezerváltabb maradt. Később az érdeklő-
dés megszűnt és még a hét elején prompt szálitásra 
5.55—5.60 frtot fizettek, addig később 5.40—5.45 fo-
rintnál több budapésti paritásra nem volt elérhető. 
Augusztusi szállításra szintén csendes az üzlet és 
5.40 frt után 5.30 frtot jegyzünk. 

Árpa (takarmány és hántolási czélokra) kisebb 
tételekben gyárosoknál á 3.75 frton talált elhelyezést. 
Uj-árpából minták érkeznek, melyek minősége termé-
sjetesen különböző. Nebány kocsi gyengébb tisza-
vidéki árpa á 4 50—4.75 frt budapesti paritásra kelt 
el. Szokvány árpa szeptember-október 3.85—3.90 
frton jegyez. 

Zab továbbra is gyengén van kínálva és a fo-
gyasztásnál gyors elhelyezést talál. Arak változatlan 
szilárdak. Szín és tisztaság szerint 6.20—65 frt érhető 
el helyben. 

Tengeri csak határidőszállitásra érkezik és ela-
dásra elvétve kerül néhány kocsi, melyek 3.65—80 
frt között jegyeztetnek. 

Olajmagvak: káposztarepeze 6 áru 10.25 frt, bán-
sdgirepcze á 9. 9.50 frt, vadrepeze 4.50— frt, 
gomborka 8.—=. frtot jegyez. Uj áruban a káposzta-
repeze á 10.30 frt, bánáti repeze á 9.80 frtot jegyez a 
forgalom azonban gyenge. Alsóbbrendű áru továbbra 
is el van hanyagolva. 

Hüvelyesek : Babban (ó-áru) e héten sem volt üzlet 
és árak továbbra is csak névlegesek. Jegyez trieurt 
aprószemü Gyöngyösön, Félegyházán 7.—, fehér Baja, 
Mohács, Zomborban 6.25—.50 frt, barna bab Nagy-
Károly 5.75 erdélyi 5.50 állomásokon átvéve. Uj áru-
ban trieurt aprószemü babot ab Félegyháza á 7.— 
frt, nagyszemüt á 6.50 frton adtak el. A déli vasút 
mentén levő állomásokról, úgyszintén dunamenti ál-
lomásokról 6,50—6.75 frton vannak ajánlatok, üzlet 
azonban csak s órványosan fordul elő. Bükköny 
4.75—5.—, Muhar 5.50—.75, Kendermag 8.50, Lenmag 
9.50—9.75 frt Budapesten. Köles üzlettelen 4.75—85 
frt helyben. 

Napi je lentés 1896. julius 28. 

Készbuza ma jól volt kinálva, a malmok gyenge 
vételkedvet mutattak, az irányzat azonban változat-
lan maradt, elkelt 15 000 mm. változatlan árak 
mellett. 

Búzában következő eladások történtek : 
Ó-áru. 

81 kg. á 6-90 frt 3 hóra Tiszavidéki : 

Pestvidéki: 
100 
200 „ 6-80 

200 
79 

„ 6'67Va , 
„ 6-67Va , 
„ 6-65 

Készrozs csekély forgalom mellett változatlan 
árak mellett kelt el, prompt szállításra 5.40—5.45 
frtig, augusztusra 5.30—Ö.35 frtig, szeptemberre 
520—2.25 frtig pesti paritással adható el. 

Árpa ó-áruban 3.70—3.90 frtig ab itt adható el, 
uj-árpa ára még fejletlen. 

Tengeri forgalom nélkül. 
Zab változatlan. 
Erőtakarmányok változatlanok. 

Következő kötések történtek : 

Őszi buza 6-37—6'35—•— 
Tavaszi buza 6 72 —6 70—'•— 
Őszi rozs 5-25-5-22—• -
Uj tengeri 1897-re... 3-80—3'82--— 
Augusztusi tengeri 3"64—3"62—•— 
Szeptemberi „ ___ 3*70—3"69—•— 
Őszi zab ... 5-19-5-17—•— 
Repeze aug.-szept.-re 10'42i/2—' 
Julius tengeri —• •••——•— 
Tavaszi rozs — • •— 
Tavaszi zab —• • •— 

Déli zárlat. 
frt 6.35—36 frt 
„ 6-71—72 , 
, 6-22—23 „ 
» 2-81—82 , 
„ 3.62-63 , 
„ 3.69-70 „ 
„ 5-17—18 , 
, 10-40-45 , 

A hét elején a szeszüzletben a változatlan 
irányzat fentartotta magát és a szeszárak változatla-
nul jegyeznek. Exkontingens szess még mindig 
lanyha, mig ellenben a denaturált szesz ára valami-
vel megszilárdult és 1/4 frttal drágábban jegyeztetik. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens 
nyersszesz a hét elején gyéren lett kinálva és mint-
hogy a kereslet élénk volt, ugy a piaezra került téte-
lek 15-25 krral drágábban lettek eladva. Elkelt 
kontingens nyersszesz 14.53—14.75 frt. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 15— 
15.25 frt. 

Bécsi jegyzés 15.70—15.90 frt kontingens 
nyersszeszért. 

Prágai jegyzés 50.80—51.— adózott burgonya-
szeszért. 

Brünni jegyzés 10-50—10-75 frt exkontigens 
szeszért. 

Lembergi jegyzés l^'-—-14-60 frt kont. nyers-
szeszért. 

A kivitel e hét elején több nagyobb tételt vá-
sárolt, mely Fiúmén át Samos felé lett szállítva. 

Vidéki szeszgyárak közül: D.-Tuzla, Losoncz, 
Nagyvárad 1/1 frttal drágábban, a többiek változatla-
nul jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
51-50—52 frt, élesztőszesz 52. 52.1/í frt, nyers-
szesz adózva 50.71—51.— frt, nyersszesz adózatlan 
12.75—13.— frt, denaturált szesz 17.50-18.— frt. 
Kontingens nyersszesz —• •—. 

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

Elehnicziktek a budapesti hetivásáron. 1896. év 
julius 28-án. (A székesfővárosi vezérigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére.) 

Halvásár a haltéren. A fővámtéri, Ferencz József-
rakparti és haltőri piaezra 10 helybeli halász és 
halkereskedő által 50 q ős vidéki kocsikon 5 q, 
összesen 55 q kevert hal hozatott. A vásár lanyha. 
Az árak métermázsánkint —frttal emelkedtek. 

Viszontelárusitók fizették a hal -q-át: nagy élő 
85—100, nem élő 40—65, közép nagy élő 45—65, nem 
élő 24—36, apró élő 20—30, nem élő 12—16 frtig. 

Baromfi. Hozatott a fővámtérre vaspályán kb. 
8300 db, hajón kb 1200 db, — kocsin kb. 1000 db, 
helybeli árusoktól kb. 3100 darab, összesen kb. 13600 
db. A vásár élénk volt. Nagybani árak páronkint: tyúk 
110—120, csirke 50—100, (idei kiv. ), kappan 
hizott , kappan sovány . récze hizott 

, (idei —) lud öreg h lud (liba) u j 
hiz. 400—600, uj lud sovány 200—250, öreg ) 
pulyka hizott idei , sovány. 280—400, gyöngy-
tyúk 120—130, galamb pecsenyének 45—50 krig. 

Az ujvásártéri piaezra felhozatott a szokott köz-
ségekből vasp. kb. 850 db, kocsin 300 db, gyalog-
árusok 450 db, helybeli árusok 980 db, összesen 
2580 db baromfi. A forgalom élőnk. Az árak páron-
kint következők: tyúk 110—140, csirke 60—120, 
idei , hizott kappan ..., sovány , 
hizott récze 200—300, sovány récze 120—140, hizott 
lud (liba) 380—550, sovány lud 230—280, hizott pulyka 

, sovány pulyka , gyöngytyúk , 
galamb pecsenyének krig. 

Tojás. Hozatott a fővámtérre vasp. kb. 40,3G0 
db, hajón kb. 15000 darab, kocsin 5 kb. 18,000 db. 
helybeli árusoktól 39,500 db, összesen kb. 112,800 
db. A vásár élénk. Nagybani árak: 1 láda friss (1440 
db) 2100—25C0 kr., 100 db 70—210 kr., tojás me-
szes 1 láda (1440 db) k., 210 db 
kr., 1 db krig. 

A* ujvásártéri piaezra felhozatott a szokot, 
községekből vasp. kb. 4000 drb, kocsin 14000 drtt, 
gyalogárusok" 1000 drb, helyb. árusok 34560 darab, 
összesen 40960 darab friss tojás. A forgalom 
élénk. A következő árak jegyeztettek: friss tojás 
1 drb 2 2, 100 darab 160-170 40 krőrt 21—25 
drb, 1 láda 1440 drb 2200—2400, meszes tojás 1 db 

100 — , 40 krért db, 1 láda 
1440 drb krig 



61. SZÁM. 6-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1 8 9 6 . JULIUS HÓ 29. 
11 

kb. 1000 q, össz. kb. 2000 qvegyes zöldség. A vásár é. 
Nagy. árak sárgarépa 100 k. 30—350,1 q , 
petrezselyem 100 cs. 40-400, 1 q , zeller 
100 db 40-120, karalábé 100 db 60-160, vöröshagyma 
100 db 20—150, 1 q 400—500, fokhagyma 100 f. 
100-700, 1 q 1000—1200, fehérrépa 100 darab 
fejeskáposzta 1 q krajczárig, vörösrépa 100 
darab 50—120 krajczárig, fejeskáposzta 100 darab 
200-600, kelkáposzta 100 db 60—160, vöröskáposzta 
100 db - , fejes saláta 100 db 70—200, kötött-
saláta 100 db , burg. belföldi 1 q 170—250, 
külföldi — , fekete retek 100 db 40—180, 
hónapos retek 100 csomó —, Ugorka s. való 
100 db 10—40, ugorka savanyu 100 db 70—120 
zöldpaprika 100 db 10—40, tök 100 db 200—500, 
paradicsom 1 kg. 60—250, zöldbab 1 1. 3—7, zöld-
borsó 1 kg. — zöldborsó fejtett 1 1. 15-40 krig 
Zöldtengeri 100 csö 30—140 krig. 

Felhozatott az ujvasártéri piaczra a szokott köz-
ségekből szekéren k. 510 q, gyalog és helyb. árusok által 
310 q, vasp. — q, összesen,mintegy 820 q vegyes 
zöldség. A forgalom élénk. Arak a kővetkezők: Bur-
gonya 1 zsák 50—120, uj 1 q 180—220, fejeskáposzta 
100 db 250—600, vöröskáposzta 100 db , kel-
káposzta 100 db 100—150, paradicsom 100 db 60—160, 
1 puttony , fejes saláta 100 db , kötött 
saláta 100 db , ugorka savanyítani való 100 db 
20—30, ugorka savanyu 100 db 40—60, zöldpaprika 
100 db 15—40, zöldbab hüvelyes 1 kg. , 1 zsák 
20—80, zöldborsó héjas 1 kg. , zöldborsó fej-
tett 1 liter 16—40 krajczárig. 

A Hunyady-téri piaczra felhozatott kocsin 800 q, 
f^yalogárusoktól kb. — q, helybeli árusoktól kb. 200 q, 
össz. 1000 q ; élénk forgalom mellett a kővetkező árak 
jegyeztettek: burgonya 1 zsák 100—140, 1 q 240—300 
fejes káposzta 100 db 200—600, vörös káposzta 100 db 
— , kelkáposzta 100 db 120—160 paradicsom 100 
db 80—200,1 puttony , fejessaláta 100 db 120— 
—150, kötöttsaláta 100 db 30-40, ugorka sav. valólOO 
db 20-35, savanyitott 100 db 70—100, zöld paprika 
100 db , zöldbab hüvelyes 1 kg. 4 - 5, zöldbab 
hüvelyes 1 zsák 50—60, zöldborsó héjas 1 kg. 
—, zöldborsó fejtett 1 liter 20—30 krig. 

Gyümölcs. Hozatott a Ferencz-József-rakparti 
piaczra vaspályán kb. 400 q, hajón kb. 200 q. kocsin 
100 q, helybeli árasok által kb. 400 q, összesen 
kb. 1100 q vegyes gyümölcs. A vásár élénk volt. 
Nagybani árak : Fajalma 1 q 2000—2500, köz. alma 
1 q 900—1600, fajkörte 1 q 2200-2500, közönséges 
körte 1 q 1000—18C0, köz. dió 1 q , szilva 
magvaváló 1 q — , szilva vörös 1 q 1000—1400, 
szilva aszalt 1 q , cseresnye faj 1 q 

, cseresnye köz. 1 q 1200—1510, meggy faj 
l f q , meggy köz. 1 q 900—3400, mogyoró 
1 q , gesztenye belföldi 1 q , gesz-
tenye olasz 1 q , czitrom 1 láda 200 2b0, 
füge 1 kg. , baraczk kajszin 100 db 150—130 
Sszi baraczk 100 db 150—400 krig. 

Az ujvasártéri piaczra felhozatott a szokott köz-
ségekből vaspályán kb. 6 q, kocsin kb.12 q, gya-
log és helybeli árusok 28 q, összesen 46 q vegyes 
gyümölcs. A forgalom élénk. Arak a következők: 
Fajalma 100 db , 1 kg. , 1 db , 
közönséges alma 100 db , 1 kg. 10—15, 1 db 
tys—4, köz. alma í put. — —, körte, fajt 100 db 
290—320, körte faj 1 kg. 25—30, körte faj 1 db 2—5, 
Szőlő csemege 1 kg. , szőlő köz. 1 kg. — kr, 
cseresznye faj 1 puttony 80—350, cseresznye faj 1 
kg. —, cseresznye faj 1 1. 12—14, czeresznye 
köz. put. —, cseresznye köz. 1 kg. —, cse-
resznye köz. 1 1. 10—12, meggy faj 1 put, , 
meggy faj 1 kg. 15 20, meggy faj 1 1. , 
meggy köz. 1 putt. -—-—, meggy köz. 1 kg. — —— 
meggy köz. 1 liter 10—12, baraczk kajszin 1 puttony 
80—400, baraczk, kajszin 100 db 80—280 krajczárig. 

A Hunyady-téri piaczra felhozatott a szokott 
községekből vaspályán — q, kocsin — q, helybeli és 
gyalogárusoktól kb. — q, Összesen kb. — q vegyes 
gyümölcs, közép forgalom mellett árak a követke-
zők : fajalma 100 db , 1 kg. 20-25, 1 db 
4—5, köz. alma 100 db , 1 kg. 12-14, 1 db 
1—2 kr, körte faj 100 db —, körte faj 1 kg. 
40-60, körte faj 2—4, cseresznye, faj 1 kg. 16—16, 
cseresznye faj, 1 1. 12 , cseresznye, köz. 1 put. 

, cseresznye 1 kg. , cseresznye köz. 
1 1. , meggy köz. 1 kg. 30—35, meggy, faj 1 1. 
16—45 kg. Baraczk, kajszin 100 db 140—180 befőzni 
való, baraczk, őszi 100 db 800—2400, dinnye, görög, 
kicsiny 1 db 10—30, dinnye, sárga faj 1 db 30—80 kr. 

Budapesti takarmányyásár. (IX. kerület Mester-
iitcza, 1896. julius 28. A székesfőv. vásárigazgató-
ság jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a 
szokott községekből 135 szekér réti széna, 16 szekér 
muhar, 40 szekér zsupszalma, 3 szekér alomszalma, 
— szekér takarmányszalma, — szekér tengeriszár 
10 szekér egyéb takarmány (lóhere, luczerna, zabos-
bükköny,! köles stb.), 1200 zsák szecska. A forgalom 
közép. Árak q-ként a következők : réti széna 220—285, 
muhar uj 240—260, zsupszalma 180—200, alomszalma 
120—160, egyéb takarmány , lóhere 
• , takarmányszalma «——, tengeriszár lu-
czerna sarjú , szalmaszecska 200— 
220, uj széna , zabosbükköny 220—250. 
Összes kocsiszám 216 suly 172,800 kg. 

súg jelentése a „Köztelek" vészére.) 
Felhajtatott: 803 drbbelföldi, — drb galicziai, 

— drb tiroli, 50 drb növendék élő borjú, — drb élő 
bárány; — drb belföldi, — db galicziai, — drb ti-
roli, — drb bécsi, — drb növendék borjú, drb 
ölött bárány, 287 db élő kecske. 

Borjuvásár vontatott lefolyású volt. 
Arak a következők. Élő borjuk: belföldi 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 26—40 frtig, kivé-
telesen 42 frtig súlyra, növendék borjú 12—26 frtig, 
kivételesen — frtig drbonkint, frtig súlyra. 
Ölött borjú: belföldi —, tiroli — frtig, 
galicziai — frtig, növendék borjú frtig 
dbonkint, bárány frtig, bécsi frtig súlyra 
Élő bárány —' •— forintig párohkint. Élő kecske 
10'—16— frtig páronkint, kivételesen — frtig. 

Bécsi Tágómarliavásár. 1896. julius 27. (A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése a „Köztelek" részére.) 

Összes felhajtás 4788 db. Ebből magyar 3223 db, 
galicziai 565 db, bukovinai 298, németországi",702 db, 
hizott 3047 db, legelő 386 db., fiatal 1355 db., ökör 
"""0 db, bika 606 db, tehén 658 db, bivaly 264 db. 

A szombati vásárra 398 darabot hajtottak fel. 
nai felhajtás ugyan mintegy 200 dbbal kevesebb 

volt a mult hetinél, daczára ennek, a vásár irányzata 
nyomott és lanyha, akár csak nagyobb felhajtások 
idejében. A kereslet feltűnően gyenge, a miéit is az 
üzletek igen élénktelenek és árak ezért nem javul-
hatnak. Élénkebb kereslet mutatkozott kivételképpen 
bikák iránt, melyeknél a jobb anyagot tetemesen ma-
gasabb árban fizették, mint a mult vásáron. Való-

' íü, hogy minden eladatik. 
Arak : prima magyar 30—331/2 (34) frt, szekunda 

28-29 frt, tertia 24—27 frt. Galicziai prima 31—34 
(—35) frt, szekunda 28—30 frt, tertia 24—27 frt. Német 
prima 34—86Vs (37—), szekunda 30—33, tertia 26—29 
frt. Legelőmarha: szerb és magyar— é. s., rossz 
minőségű frt é.s. Bika 21—31 frt é. s., tehén 19—30 
frt é. s., bivaly 15—20 frt é. s. (Kizárólagosan élő-
súlyra, minden % levonás nélkül történnek. Az érté-
kesítésben kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy 
egy és ugyanazon eladó, a jobb minőségű állatok 
kg.-jáért p. o. 40 krért, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások : 
Magyar hizó ökrök. 

Eladók: 
Ar Ar 

Hacker J., Sopron, 83 — 31 — 
Hacker Miksa, Sopron 30 — 29 — 
Hacker & Engel, Győr 27 - 251/a — 
Józsefv. spirituszfinomitógyár, 

251/a — 

Temesvár 33 - 30 — 
Kellner Dávid, Pápa 31V2 - 29 — 
Löwinger Salamon, Nyögér 32Va — 28 — 
Neumann testvérek, Árad 331/2 — 29V2 — 

Erdélyi hizó ökrök. 
Eladók: 

Br. Bors és társa, M.-Vásárhely 32 — 30 — 
Kosch & Schobel, Sz.-Régen ... 827*' — — — 
Urmánczi F. Toplicza ... ... ... 34 — 32 — 

Német hizó ökrök. 
Eladók: 

Blau testvérek, Temesvár 36V2 — — — 
Hacker Miksa, Sopron 34 — 32 — 
Neumann testvérek, Arad 87 — — — 

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

Bécsi sertésrásár. 1896. julius 21-én. Be lett 
jelentve: 9312 drb. Felhajtás: 3364 drb fiatal sertés, 
4944 drb kövér sertés, drb rideg sertés. Össze-
sen: 8308 drb. 

A nagyobb felhajtás és gyengébb kereslet 
folytán az üzlet lanyha volt. 

Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nélkül: 
prima 38V2—40-— (—) kr., közepes 37' 38, könnyű 
34—36 — kr., fiatal sertés 33-42 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1896. julius 23-án. Fel-
hozatott: 3043 borjú, 1797 élő sertés, 749 kizsigerelt 
sertés, 201 kizsigerelt juh, 30 bárány. 

A borjuvásár gyengébb kereslet mellett igen 
lanyha volt. Hizslgerelt sertések olcsóbban jegyeztek 
1 — 2 krral kilogrammonként, mint a mult vásáron. 
Többi áru változatlan. 

Arak klgrammonkint: kizsigerelt borjú 
kr., prima kr., primissima kr., élő 
borjú 25—34 kr., prima 36—42 kr., primissima 44—50 
(—) kr., fiatal sertés 33—42 kr., kizsigerelt sertés 
nehéz 42—46 kr., süldő 42—52 kr., kizsigerelt juh 
26—40 kr., bárány páronkint frtig. 

Bécsi juhvásár. 1896. julius 23-án. Felhajtás. 
2203 drb juh. 

A vásár változatlan árak melleit igen élénk le-
folyású volt. 

Árak: export juh páronként 18—23 50, raczka 
, selejtes juh 12—16. 

Párisi juhvásár. 1896. junius hó 27-én. Felhajtás 
18548 drb juh. 

Irányzat nehézkes. 

Szerkesztői üzenetek. 
Ecsédi. A „Földmivelésügyi Értesitő"-re elő-

fizetni is lehet a földmivelésügyi minisztériumnál, 
ára egész évre 2 frt. Egyébként a gazdasági tudósí-
tók hivatalból ingyen kapják. Egy járásban több 
gazdasági tudósító is lehet, de ezen tiszttel a föld-
mivelésügyi minisztérium által való felruhsztatás 
egyszerű jelentkezésre nem történik, hanem az illető 
járás főszolgabirájának ajánlatára. 

Az Orsz. m a g y a r gazd. e g y e s ü l e t t u l a j d o n a . 

Károly, dr. Hagara Viktor. -
adásáért felelős: Forster Géza az O. M. G. E. igaz-
gatója. — Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 
O. M. G. E. szerkesztő-titkára. — Társszerkesztő: 

Jeszenszky Pál. 

Gűzcséplűk 
0QgK" Szigorúan a magyar gazda-

sági viszonyokhoz alkalmazott gyárt-
mányok. " É | 

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

szolgál 

ELSŐ M A G Y A R 
G A Z D A S Á G I G É P G Y Á R 

részvény-társulat. 

Gyártelep: Budapest, I s i váczi-fit 7. 
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Kölcsönös Biztosító Szövetkezet, 
BUDAPESTEM, VIII., József-kőput 8. 

Elnök: T E L E K I Géza gróf. Alelnök: C S Í T O S 8 Y Béla. 
Igazgatósági tagok: 

ANDRÁSSY GÉZA gróf. BUJANOTICS SÁNDOR, PESSEWFFY ABISTIB, KOMJÁTHY BÉLA, 
PÉCHX TAMÁS, PÜSPÖKI EMIL, ItUBINEK fillllA, SZENTKIRÁLYI KÁI.MÁN, SZILASSÍ 

ZOLTÁN, SZÖNY1 ZSIGMOND, SZTÁRAY ISTVÁN gróf, TELEKI SÁNDOR. 
Vezérigazgató: s z ő r r e l Zsigmond. 

A z Országos Magyar Kölesönös Biztosító Szövet-
kezet a gazdaközönség általános elismerése szerint hívén'megfelel hivatá-
sának; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta-
sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes 
megelégedését vivta ki magának, az 

épüle t é s á t a l á n y (pauschal ) b iz tos i tásná l 
rendkivül mérsékelt d;jaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövetke-
zet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden 
más illeték kizárásával. 

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

ÜSSE" Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta díjból 5% díjengedményben részesülnek. "3JR5 

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

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

A D R I A 99 
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magy. kir. tengerhajózási részvény-társaság. 
V e z é r ü f f y n ö k s é f f e : HOFFMANN S. és V., Budapest. 

1 8 9 6 . a u g u s z t u s havában a következő gőzösök fognak közlekedni: 

H o n n a n H o v á Gőzös neve 1886. aunsztus 

Fiume 1296 Rotterdam, Antwerpen • Zrínyi 1—10 
Oporto, Bordeaux Andj-ássy 1 — 10 
Hull, Newcastle °/T 

GibrStari) London 
Athéni an 
Szent-László 

1—10 
5—15 

Rouen Széchényi 5—15 
Liverpool Sarq.gossa (C.L.) 

Petőfi 
5—15 

Rotterdam, Antwerpen 
Sarq.gossa (C.L.) 
Petőfi 10—20 ' 

London William Bailey 15—25 
Liverpool Andalusian 15—25 
Dunkerque Dunkerque 

15—25 
Barcelona2) Deák 25 
Algier1) Glasgow Matíekovits 21—31 
Liverpool Marathon (C. L.) 21—31 
New-York Scindía (A. L.) 21—31 
Tanger1) Pernambueo, 

Scindía (A. L.) 

Bahia, Rio de Janeiro,, 1 Báthori 31 
Santos ", j 

Liverpool Fiume,. Triest Tarifa (C. L.) 1 — 10 
Bordeaux Triest, Fiume , Tibor 1—10 
Rouen 

Triest, Fiume , 
Báthori 

London Mátyás Király 1 — 10 
Rouen Stefánia 1—10 
Liwerpool 5—15 
Rio de Janeiro, Santos Szent István 5—15 
Hull, Newcastle o/T 10—20 

15—25 
Liverpool Fiume, Triest Samaria (C. L.), 15—25 
Rotterdam, Antwerpen Triest, Fiume 21—31 
London Sultana 21—31 
Liverpool 21—31 

Jókai 21—31 
Bordeaux Andrássy 25/VII—5/Vffl 

!) Ha a gőzös indulása előtt 8 nappal Tanger, Algír vagy Gibraltar kikötőkbe 
elegendő rakomány be nem jelentetett, az igazgatóság fentartja magának a jogot e 
kikötőket nem érinteni. 

2) A gőzös Barcelonán kivül még egy földközi tengeri spanyol kikötőt" fog 
érinteni, esetleg Cadixot, 

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

KÖZÉPTEirCiERI SZOLGÁLAT. 
A) F i u m e — M a l t a - S z i c z i l i a — M a r s e i l l e - i v o n a l augusztus 6-dikán 

„Buda", 10-én „Adria", 17-én „Tisza", 24-én „B. Kemény', 31-kén „Szápáry", gőzös 
indul F i ú m é i b ó l Marseil lefoe és augusztus hó 5-dikén „B. Kemény*, 12-dikén 
„Szápáry", 19-én „Buda", 26-án „Adria", gőzös indul M a r s e i l l e b ő l F i ú m é b a . 

B) T y r r h e n n i vonal , kz elsőosztályu • gyorsgőzös „ Á r p á d " minden 
vasárnap délben Marseilleből—Genuáia, minden' hétfőn este 8 órakor Genuából— 
Nápolyba és minden szerdán délután 4 órakor Nápolyból egyenest Marseillebe indul. 

A Zalathnai kcnkovand ipar r. t. 

Brassói kénsav-és műtrágyagyára 
ajánl: mindennemű száraz és könnyen szórható szaiper-
foszfátot, répa-, szőlő- és áppatrágyát,Thomas-
salakSisztet, chaiisaBétromot, kénsavas ainmo-
niákot és minden egyéb műtrágyát szavatolt 
béltartalommal. 

Fölvilágositásokkal és részletes árjegyzékkel 

a g y á r v e z e t ő s é g B r a s s ó n , v a l a m i n t 

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

Újonnan szabadalmazott 

= € I I C 5 € r = 
egyfogatú kocsi oszágutakra. 

Legjobb legolcsóbb kétiilésü egyfogatú kocsi 
A legrosszabb úton is lehet használni. 

Á r a 130 forint. 
Sok fényes elismerő 
isis levél. 
Prospectus kimerítő 
leirással ingyen és 

bérmentve. 

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

Cs. és kir. szab. 

vízmentes szövetgyár, 
legnagyobb és legrégibb az országban. 

Alapíttatott 1831. 
3 3 k i t ü n t e t é s . 

ELSINGER M. J. és FIAI 
BUDAPEST, BÉCS, 

V., Iktária Va.léria-u.tcza ÍO. — X., Volgksgar-fcenstraBsa 1. 
WBZIÜEilTES TAKARÓK (PONYVÁK), 
kazalok, gépek, kocsik és vasúti kocsikra olcsóbb és legjobb elpusztíthatatlan 

minőségekben, továbbá 

REPCZE-PÖNYYÁK, MAGGYÖJTŐ-PONYVÁK, TÖMLŐK, 
E S Ő K Ö P E N Y E K és Ö L T Ö N Y Ö K k a u t s c h u k b ó l és anélkül . 

T Ű Z I - ÉS I T A T Ú - V E D R E K , S Á T R A K , L I N Ó L E U M , 
ÁRJEGYZÉK ÉS MINTÁK INGYEN ÉS BÉRMENTYE. 

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

határozottan ELS5HGER gyártmányt kérni., 928 
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A legelterjedtebb néppárti heti élczlap, változatos szöveggel, mulattató eredeti ké-
pekkel, a politikai romlott korszellemnek' szatyra és gúny által ostorózott heti ese-

ményeivel, versekkel, adomatárral, kép-, szám-, sakk: és szórejtvényekkel és sok más 
mulattató dologgal. 

EISfise-fcési ára: egésa éirra frt, fél é-srre 3 frt, negyed évre lírt. 
. A szegényebb, de olvasni szerető közönség számára a „HERKÓ PÁTER* 

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

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

fogva már csak 20 ltr. darabonkint. 
S z e r K e s z t ő s é g és k i a d ó h i v a t a l : 

BUDAPEST, IV. kerület, Zsibárus-utcza 7 dik szám. 

MŰTRÁGYÁT 
minden minőségben szállít bárhova 

1349 versenyképesen 

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

Központi iroda: PRÁGA, Heinrichgasse 27. 

M i n d e n n e m ű 

Z S A K O K - a t 
a legolcsóbb gyári áron szállít az 

ELSŐ OSZTRÁK JUTE FONÓ ÉS SZÖVŐGYÁR 

flókgyíu-a 1453 

Ú J P E S T . Bécs, Mária Theresienstrasse 22. 

Southdowo kos. 
12 darab IV2 éves hágó-kosokat, 
Southdown merino keresztezés, 7/s 
vér, e l a d a isis 

B ü k - f c z n k o r g y á r 

Déli vasút állomás, Sopron-megye-

Paraszt 

s o c i a l i s m u s , 
E czimen jelent meg 

RUBINEK GYULA az 
O. M. G. E. ügyvezető 
titkár j ának nagy érdekű ta-
nulmánymüve hazai szo-
cziális bajaink okairól, 
keletkezéséről s azok or-
voslásának módjairól. A 
füzet 1 forintért lapunk 
kiadóhivatalánál megren-
delhető, a pénz előleges 
beküldése mellett: 

Magyar kir. államvasutak. 
87727/96 C/IÍ. 

Hirdetmény. 
(Kelet-német-magyar vasúti 
kötelék. Helyesbítési lap ki-
adása a köteléki árudij-
szabás II. részének I. füze-
téhez tartozó V. pótlékhoz.) 

A fenti kötelék árudij-
szabásának (Il.részl. füzét.). 
1896. évi augusztus hó 1-én 
életbe lépő V-ik pótlékához 
egy helyesbítési lap jelent 
meg, mely a nevezett pótlék 
Ill-ik szakaszában foglalt 
pótdijtételek módosítását 
tartalmazza. 

Ezen helyesbítési lap a 
magy. kir. államvasutak 
dijszabás-elárusitó irodájá-
ban (Csengery-utcza_ 33.) 
ingyen kapható. 

Bpest, 1896. aug. 22-én. 
A magy. kir. államvasutak 

igazgatósága, a részes 
vasutak nevében is. 

(Utánny. nem -díjaztatík.) 

i 

Tenyészjuh-eladás. 
Gróf Draskovich Iván baranya-sellyei hitbizo- |j 

mányi uradalmában eladandó 4 6 9 drb. különféle j 
korú és nemű, tenyésztésre alkalmas angol hamp- j 
shire keresztezésü husjuh és pedig: 
1 4 darab öreg kos , 

5 darab h a r m a d f ű kos , 
3 0 0 darab öreg anya , 

1420 1 5 0 darab idei bárány . 

Venni szándékozók bővebb értesítést nyerhet-
nek az uradalmi tisztségnél, Baranya-Sellyén, — |j 
utolsó posta és vasut-állomás helyben. 

C s . é s k i r . 4 . h a d t e s t h a d b i z t o s s á g a . 

É r t e s i t v é n y . 
A büdapesti cs. és kir. élelmezési raktár számára 12,5000 métermázsa rozs 

s 41.500 métermázsa zab kereskedelmi szokványok alapján fog bevásároltatni. 
A beszállítás az alább megnevezett raktárokba, a meghatározott részletekben 

s időben eszközlendő. 

R a k t á r b a 
Októ-. florei-

ber 
Deczei-

Ber Január Feb-" Már- Ápri-
lis 

Május 
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1 8 9 6 . [897 . 

,• 
a

 v
ác

zi
 h

at
á-

ron
 

m
é

t
e

r
m

á
z

s
a 

2100 2100 2100 2100 2100 200(.) 

,• 
a

 v
ác

zi
 h

at
á-

ron
 

m
é

t
e

r
m

á
z

s
a 

2200 2200 2300 2400 2400 2400 2400 2400 

él
el

m
ez

és
i f

ió
k-

ra
kt

ár
 1 

2 

m
é

t
e

r
m

á
z

s
a 

2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 3000 

él
el

m
ez

és
i f

ió
k-

ra
kt

ár
 1 

2 

m
é

t
e

r
m

á
z

s
a 

200 200 200 200 200 200 200 :200* 

Az 1. számú élelmezési fiók-raktár „Laposdülőn", a 2.' számú pedig II: kerü-
leti Retek-utczában van. 

A rozs és zabnak szabályszerű minőségűnek és idei termésnek kell lennie. 
Az 50 kros bélyeggel ellátandó és legalább 14 napi impegriót tartalmazó 

szállítási ajánlatok; legkésőbb 1896. évi augusztus 19-ik .napjának1 délelőtti 10 óráig 
a budapesti cs. és kir. 4 hadtest hadbiztosságához (vár) nyújtandók be. 

Az ajánlatok lepecsételve s a borítékon: „Szállítási ajánlat rozs és zabra" jel-
zetű felirattal ellátva legyenek. 

i A fentjelzett szükségletek beszállítására nézve az ezen ügylet számára Buda-
pesten 1896. évi július 20-án hivatalosan kiállított és a hadbiztosságnál betekinthető 
szokvány-füzetben foglalt hatái ozványokon kivül — a katonai élelmi czikkeknek — 
tőzsdén kívüli — kereskedelmi szokás szerint eszközlendő vételeknél, a következő 
határozványok is mérvadók: 

1. Az átadás elvileg a kincstári raktárakban eszközöltetik. 
Ezenkívül a kiirt szükségleti mennyiségek részeinek szállítására is ajánlatok 

tehetők (részlet ajínlatok) és pedig: a kivánt beszállítási: határídó megjelölése mellett 
lefelé egészen 100 métermázsáig. 

A kincstár fentartja magának a jogot, csak egyetlen egy czikket is, avagy 
mennyiségrészeket, az ajánlott mennyiségekből elfogadni. 

Az ajánlott gabonának származási helye mindenkor megjelölendő. 
Hogy ha a szállításnál a katonai díjszabás, kedvezménye igénybe vétetik, 

akkor a származás a vétel helye szerint kitüntetendő. 
Külföldi terményü gabona a vételből ki ván zárva. 
A raktárszerü minőségre megállapított legkisebb súlynál nehezebb zabért vagy 

kenyérre való gabonáért kárpótlás nem engedélyeztetik. 
A kincstári zsákoknak kölcsönbe adása csak a zsákonként naponta' megállapí-

tott 3/io kr. kölcsöndij fizetése mellett engedtetik ,'meg. 
A bevásárló bizottság előtt ismeretlen vállalkozók kötelesek az iránt intézkedni, 

hogy a megbízhatóságukat és vállalatképességüket igazoló és a kereskedelmi és ipar-
kamara, esetleg gazdasági egylet részéről kiállított bizonyítványok, közvetlenül a had-
test hadbiztosságához beküldessenek. 

Vállalkozó részéről óvadék , fejében ;az ajánlati czikjcek értéke után számítandó 
10%-nyi pénzösszeg lefizetendő, a mely az ügylet megkötése után legkésőbb 5 nap 
alatt letéteményezendő. 

2. Az 1896. deczember hó végéig beszállítandó zab és rozs árának kifizetése 
1897. január hó folyamában eszközöltetik, a további részletszállitásokért azonban az 
esedékes pénzösszeg az időnként eszközölt beszállításokhoz képest fog kiegyenlittetni. 

Ezen fizetési mód még az esetben is fentartatik, ha a kellően rendelkezésre 
álló raktárhelyiségek miatt a szállítónak korábbi beszállítása megengedtetnék. 

3. A szállító által kötlevélben határozottan felemlítendő, hogy a vételügylet 
lebonyolítása az e végből a katonai élelmezési czikkeknek kereskedelmi módon való 
szállítása iránt, 1896. évi julius hó 20-ról kelt és előtte teljes tartalmában ismeretes 
szokványfüzet szerint eszközöltetik. 

A szokványfüzet a cs. és kir. budapesti és székesfehérvári élelmezési raktár^ 
nál bárki által megtekinthető és ivenként 4 kr. lefizetése, mellett ugyanott meg-
szerezhető. 

Budapest, 1896. julius hó 20-án. 

A CS. és ÜT. L 
.(Utánnyomat nem dijaztatik.) 
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Lapunk kiadáhiiratalában, Budapest, Üllői-ut 25. (K«»t«uk.) 
a következő g -azdasági s z a k m u n k á k és r e g é n y e k leszállított áron kaphatók: 

mezöoazflasáordl 
mezőrendörseordl 

szóló 1891. Sri III. töiréiycxitt, 
a végrehaj tására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 
m a g y a r á z a t o k k a l e l -

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

Magyar Gazdasági Czimtár 
n a g y n e g y e d a l a k , 3 S í v t e r j e d e l e r x i b e i i . 

Tarta lmazza az ö s s z e s 
g-azd. egyesü letek , g a zdakö rök , fö ldb i r tokosok , 
u r a d a l m a k , h i tb izományok, bé r l ők , gazdatisztek, 

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

megjelölésével benfoglaltatik, 
a gazdaság i egyesüle teknek és ke re skedő v i lágnak nagyon ajánlható* 

A r a f ű zve 7 f r t , kötve 7 f r t 50 k r . 

A sertés javítása 
és 

hizlalása 
gazdák és hizlalók hasz-

nálatára. 
Irta: 

2 C . R u f f y P á l 
uradalmi főtiszt, 

• i Ára portómentea küldéssel 
1 f r t 10 K r . mm 

A. 

mesterséges kok 
Igen érdekes regények leszállított áron: A mezőgazdaság és mezőrendőr-

ségről szóló 18a4. évi XH-dik 
törv.-czikk alapján összeállított: 

L 

Káté k ö z s é g i m e z ő - é s h e g y ő r ö k 

A. 

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

AZ ERDÉSZ ÜR FIA. t^&ST*. A MALOM TÖRTÉNETE. 
Ára portómentesen megküldve 1 frt hely. 40 kr. portómentesen megküldve 1 frt. helyett 40 kr. 

T>m T H Irta Anna Vertua Gentile. Ára portó- |UT/1V AT VQ CiDTifiP IrtaMathers Helén 
DUlliLA. mentesen megküldve 1 frt helyett AMllIAu Lí> Uí\l/V/U. Ara portómente-

40 krajczár. sen megküldve 1 frt helyett 40 krajczár. 

MI A S Z E R E L E M ? ^ t í t L S i BONDA MIKLÓS. 
fordította: Fáy J. Béla. Ara portómentesen küldve 1 frt helyett 40 krajczár. 
megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

A mezőgazdaság és mezőrendőr-
ségről szóló 18a4. évi XH-dik 
törv.-czikk alapján összeállított: 

L 

Káté k ö z s é g i m e z ő - é s h e g y ő r ö k 

készítésének 
forgalomba hozatalának 

tilalmáról szóló 

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

Ára 8 0 l sr . 

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

AZ ERDÉSZ ÜR FIA. t^&ST*. A MALOM TÖRTÉNETE. 
Ára portómentesen megküldve 1 frt hely. 40 kr. portómentesen megküldve 1 frt. helyett 40 kr. 

T>m T H Irta Anna Vertua Gentile. Ára portó- |UT/1V AT VQ CiDTifiP IrtaMathers Helén 
DUlliLA. mentesen megküldve 1 frt helyett AMllIAu Lí> Uí\l/V/U. Ara portómente-

40 krajczár. sen megküldve 1 frt helyett 40 krajczár. 

MI A S Z E R E L E M ? ^ t í t L S i BONDA MIKLÓS. 
fordította: Fáy J. Béla. Ara portómentesen küldve 1 frt helyett 40 krajczár. 
megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

Ára portómentes küldéssel 2 0 kr-
n . 

Káté az uradalmi csőszök 
as&ta&ra. 

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

1896. évi 3400. sz. G a b o n a - b e ' v á s á r l á s . 

A es. és Ic. 7• hadtest intendúnssága kereskedelmi szokvány szerint raktárszerü minőségű 1.700 métermázsa búzát, 9.065 métermázsa rozsot 
vagy kétszerest és 19.315 métermázsa zabot vásárol be. 

Beszállítandó : 

1897. évi 

Mentesen a k a t o n a i é l e l m e z é s i 
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Uj raktárak bécsi Buza 630 

Temesvár kapu mellett rozs vagy kétszeres 1000 1000 1000 535 Temesvár Raktárak belvárosban Zab 1000 
Gyártelepi raktárak Zab 1000 1000 1000 1160 

Buza , 445 
Arad Raktárak a várban rozs vagy kétszeres 700 700 690 

Zab 1000 1000 2000 1000 1430 
K.-Szt.-Miklós Raktárait L - S z t . - M f f i ó s o n Zab t>00 500 500 500 
S d Éleim, raktár Buza 210 zege Éleim, raktár rozs vagy kétszeres 300 300 335 300 

Buza 415 
Nagyvárad Kepes-féle raktárak rozs vagy kétszeres . 500 1000 500 205 

Zab 1000 1000 1000 1000 1725 
1. Az ajánlatok az egész szükségletre vagy kisebb részekre tehetők. Az egész mennyiségre vállalkozó ajánlattevőknek azonban bele kell nyugodni abba, hogy aján-

latuk csak egyes szállítási részletekre, ületőlég egyes czikkekre és áUomásokra is fogadtatik el. Miután a katonai igazgatóság fenntartja magának azt, hogy kétszerest vagy 
rozsot, vagy rozs helyett búzát vásároljon be, a szállítandó rozsmennyiség mellett még hasonmennyiségü kétszeresre is nyújtandók be ajánlatok. 

2. A bevásárlás minta és ajánlott minőségű suly szerint történik. Minden ajánlattal tehát két lepecsételt, legalább 2—2 kgos minta nyújtandó be és az ajánlatban 
azon minőségű suly beírandó, mely szerint ajánlattevő szállítani szándékozik. 

3. A szállítandó árunak nemcsak a mintának és a minőségű súlynak, hanem a szokványfüzet II. czikk értelmében a raktárszerü tisztaságnak is meg kell felélni, 
mely tisztaság az áru átvevésénél állapitttatik meg. A rozsnak teljes, nem kicsiny vagy csenevészes szemekből kell állni; csenevészes, tört és beteg, szemek kiszemelésre 
számítanak. Csak sárga zab vásároltatik be; fekete zab szállításból ki van zárva. 

4. Kincstári zsákok csak a szokványfüzet XII. czikkében meghatározott használati ár fizetésé mellett kölcsönöztetnek. 
5. Az 50 kros bélyeggel ellátott lepecsételt eladási ajánlatoknak 1896. évi augusztus hó 10-ik napjának délelőtti 10 óráig a 7. hadtest intendánsságánál Temesvárott 

kell beérkezniök. A kötelezettségnek legalább is 10 napra kell szólnia. Az árajánlatok métermáfeánként minden költség nélkül teendők. Az áru származása az ajánlatban 
kiteendő. Ha a beszállításra a katonai díjszabás kedvezménye vétetik igénybe, mi csak térítési uton engedhető meg, ugy a származás lehetőleg a beszerzési helyek szerint 
részletesitendő. Az intendánsság előtt ismeretlen ajánlattevők kötelesek azon esetben, ha az ügylet létre jön, az ajánlott mennyiség értékének 10<)/o-át pénzbeli biztosíté-
kul benyújtani. 

6. Az ezen bevásárlásra nézve alapul szolgáló, Temesvárt, 1896. július hó 15-én kelt szokványfüzet az alulírott indendánsságnál és a Temesvári, Aradi, Nagyváradi 
élelmezési raktárnál, továbbá a Szegedi élelmezési' fxókraktárnál a szokásos hivatalos órák alatt mindenki által megtekinthető. Ugyanaz minden nyomtatóiv után 4 kr. 
lefizetése mellett minden élelmezési raktárnál megszerezhető. Mindgn ajánlattevő már az ajánlat benyujtás ával az ezen szokványfüzet és a jelenlegi hirdetés határozmá-
nyaira kötve van. ' 

7. Ajánlatok az 1896. évi beszállítására nem teendők. 
T e m e s v á r o t t , 1896. julius hó 15 én. A es. és k. 7. hadtest intendánssága. 
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K I S H I R D E T É S E K , 
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Betöltendő állás. 
A báró Stummer Ágost-

féle uradalom jószágigaz-
gatósága, Tavarnok, u. p. 
Nagy-Tapolcsány f. é. szep-
tember elsejei belépésre 
egy nőtlen legalább gazda-
sági középiskolát végzett 
gazdasági segédet keres, 
kinek szép irása van s a 
magyar, német és tót nye'v-
ben jártas. Bizonyítvány 
másolatokkal ellátott folya-
modványok német nyelven 
f. év augusztus 10-ig a 
fenti czimre küldendők. 

1473 

Zierer Vilmos ur mikosdi 
uradalmában egy Írnoki ál-
lás évi 240 frt fizetéssel és 
teljes ellátással van ürese-
désben. Megkívántatik a m.-
óvári gazdasági akadémia 
vagy pedig egy felsőbb gaz-
dasági iskolai képzettség, 
a magyar és német nyelv-
nek szóban és írásban tö-
kéletes bírása és némi gya-
korlat. Az állás azonnal 
elfoglalandó. A folyamod-, 
ványok bizonyítvány-máso-
latokkal ellátva a mikosdi 
uradalomintézőségéhez Mi-
kosdra (Vasm.) czimzen-
dők. 1487 

Gazdasági segédtiszt tel-
jes ellátás, egyelőre 300 
frt évi készpénz-javadal-
mazással és próbaszolgálat 
után alapszabály szerinti 
nyugdíjjogosultsággal egy 

dunántuli uradalomban 
esetleg f. é. október else-
jétől alkalmazást nyer. Ke-
resztény, nőtlen folyamo-
dók, sajátkezüleg irt, jó si-
kerrel végzett gazdasági 
tanintézet és már más he-
lyen szerzett gazdasági gya-
korlatról tanúskodó bizo-

nyítvány-másolatokkal, 
egészségi bizonyitványnyal 
és lehetőleg az illető fény-
képével felszerelt ajánla-
taikban a magyar és német 
nyelvnek szóban és írásban 
való bírását igazolni tar-
toznak.— Folyamodványok 
,,Gazdasági segédtiszt" alatt 
e lap kiadóhivatalába kül-
dendők. 1488 

Ügyes kertész, nős, gyer-
mekte len vagy kisebb 
családu.ki virág-és konyha-
kertészetben jártas és ezt 
bizonyítványokkal igazolni 
tudja, fölvétetik. Czim a 
kiadóhivatalban. 1492 

Gazd. segéd kerestetik 
azonnali belépésre oly meg-
bízható szorgalmas, a ki 
huzamosabb gyakorlatot 
igazolhat. Részletes aján-
latok e lap kiadóhivatalá-
hoz küldendők „ A . " jegy 
alatt 1499 

Bő tapasztalatú, erélyes 
főtehenész, 

ki hasonló minőségben sok 
éven át már alkalmazva 

volt, kerestetik. Czim: 
Hirschmann Vilmos tejgaz-
dasága Aradon. 

Erélyes nőtlen gazdatiszt 
nagyobb gazdaságban alkal-
mazást nyerhet. Több évi 
gyakorlat megkívántatik. 
Fizetés egyelőre 400 frt és 
ellátás, mely pár év multán 
megfelelő magatartás mel-
lett felemeltetni fog. Folya-
modványok bizonyítvány 
másolatokkal Aranyosra 
(Komárom-megye) külden-
dők. Ocsovszky Oszkár. 

1504 

„y keresztény, nőtlen 
segé"dtíszt a csépiési idényre 
és esetleg továbbra is fel-
vétetik. Fizetés 15—20 frt 
egy hónapra és teljes ellátás. 
Czim Okoiicsányi Dénes 
gazdasága Urai-Ujfalu, Vas-
megye. Bizonyítványok és 
iratok vissza nem küldet-
nek. .1491. 

96. november hó 1-én 
való belépésre kerestetik 
egy gépész-kovács. Fizetés 
280 frt, 4 p. mérő buza, 
16 p. mérő rozs, 16 p. mérő 
árpa, 1200 • öl föld, 16 
méter tűzifa, naponta 3 
liter tej. Józan, becsületes 
egyének küldjék bizonyít-
ványaikat az erdömajori 
gazdasági intézöséyhez, — 
posta Nyitra. 1498 

Gazdatiszt, bizonyítvány-
másolatokkal, levélileg 

ajánlkozhatik " nagyságos 
Wahrmann Ernő úrhoz, ja. 
posta Sziget-Szt.-Miklós, 
Csepelsziget. Személyes be-
mutatás augusztus 2—5-ke 
között lehetséges. 1501 

Egy nagyobb gazdaság 
vezetésére kerestetik hosz-
szabb gyakorlattal bíró níis 
gazdatiszt, ki intensiv gaz-
daságokban sikkerrel mű-
ködött, a czukorrépa-müve-
lés-, dohánytermelés-, állat-
tenyésztés és hizlalásban 
tökéletesen jártas. Kimerítő 
ajánlatok bizonyítvány má-
solatokkal „R. K." betű 

alatt e lap kiadóhivatalába 
intézendők. - 1520 

Állást keresők. 
Csépiési idényre vagy ír-

noki állást keres augusz-
tus és szeptember hóna-
pokra egy fiatal ember, ki 
jelenleg végezte a keszthelyi 

kir. gazd. tanintézetet. 

Egy képzett okleveles 
gazdatiszt jó bizonyítvá-
nyokkal állást keres. Czim 
a kiadóhivatalban. 1503 

Egy müveit, a legjobb 
ajánlatokkal ellátott, 39 
éves, kis családu, nem fel-
mondott állásban lévő 

gazdatiszt január 1-érevagy 
későbbié, állandó, lehetőleg 
önálló állást keres. Ajánl-
kozó Németországnak leg-
termékenyebb vidékén több 
éven keresztül nagy birto-
kokon a.legjobb eredmény-
nyel gazdálkodott, jártas az 
összes gazdasági ágazatok-
ban, úgymint: czukorrépa, 
dohánytermelésben, szesz 
égetésben, tehenészetben 
és jószágtenyésztésben. 

Több év. óta Magyarország 
legjobb vidékén egy 5000 
holdas birtokon intéző tiszt. 
Beszél magyarul, németül 
és tótul. Szíves ajánlatok 
„X. ?.'• alatt e lap kiadó-
hivatalához kéretnek. 

1517 
Gazdatiszt 33 éves, nős, 

gyermektelen, ki 18 évi 
gyakorlattal hír, mely idő 
alatt 12 évet mint kezelő-
tiszt töltött el, a gazdaság 
minden 1 ágában tökéletes 
jártassággal bír, jelenleg 
egy 4000 holdas gazdaság-
nak intézőtisztje október 
elsejére állást keres. Szíves 
megkeresések Intézőtiszt 

jelige alatt a kiadóhivatalba 
kéretnek. 1495 

Hét évi gyakorlattal bíró' 
28 éves róm. kath. nőtlen 
gazd; tanintézetet jó siker-
rel végzett fiatal ember, ki 
jelenleg is nagyobb birtokot 
önállóan kezel, alkalmazást 
keres ; állását augusztus 
15-től kezdve bármikor el-
foglalhatja. Megkeresések 
„Erélyes" cz. a. kiadóhiva-
talba kéretnek. 1512 

Gazdasági segédtiszti ál-
lást keres egy nőtlen, 22 
éves, róm. kath. vallású, 
a Keszthelyi tanintézetet 
végzétt oki. gazdász és oki. 
gépész, rendelkezik 3 évi 
gyakorlattal a gazdaság 

összes ágaiban, valamint 
az egyszerű és kettős szám-
vitelben jártas, ugy a ma-
gyar, valamint német nyel-
vet szóban és Írásban 

tökéletesen bírja. Alását 
október 1-én foglalhatja el. 
Czim a kiadóhivatalban. 

1521 

Számtartó, ellenőr esetleg 
kulcsári alkalmazást kere-
sek. Ajánlatokat „P" alatt 
poste restante Rózsavölgy, 
Pozsonymegye, kérek. 

Segédtiszti állási keres 
azonnali belépésre egy 21 

éves intelligens erélyes 
fiatal ember, ki a földmives 
iskolát jeles sikerrel végezte 
s 2 évi praxissal bir. Szíves 
megkeresést kér e lap 
kiadóhivatalába. 1470 

Csépiési idényre ajánl-
kozik földmives iskolát 
végzett fiatal ember bármi-
kori belépésre. A nyerendő 
állásban csak október l-ig 
maradhat. Czim a kiadó-
hivatalban. 1511 

Állatok. 

3 B t 
A tarnamérai uradalom 

juhászatábél gyönyörű pél-
dányú telivér Rambouillet 
Precoce 

tenyészkosok 
jutányos áron eladók. 

Felvilágosítással szolgál 
Uradalom Tarnaméra (v. a. 
Ludas, Hevesm.) 1591 

A világhírű „Caesar" 

ivadékaiból sikerült kölyök-
párok és egyes példányok 
jutányosán kaphatók. Czim 
a kiadóhivatalban. 1515 

Eladó Gosztonyi Tibornál 
Ordeal (Buccaneer-Firefly) 
18 éves angoi telivér (volt 
állami) hágómén. Világos 
sárga, 172 cm. Árá~2p0 frt. 
Felvilágosítást nyújt 'Sári 
Mihály ispán, Vácz-Hartyán. 

1507 

Vegyesek. 
Kerestetik 30—35 lóerejü 

jó karba lévő használt gőz-
kazán. Ajánlatok a kiadó-
hivatalba intézendők. 1494 

a Sárga csikó vendég-
lővel szemben 

4 0 0 • ö l 

telek 
o l c s ó n eladó. 

| WIATSCHKA JÓZSEF 

MiiUr. Scbönberg. 

Patt&iy-iaszta 

KíadőMvatalunban .kapható: 

HomoMö telepítése. 
Irta 

Ráei Sándor. 
Ára 1 forint 50 kr. 

Ajánljuk mindenkinek, a 
ki Magyarország történetét 

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

Magyarofszág 

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

Kitünötermés 
eredmény 

érhető , el a morvaországi 
repczével. Ajánlom 100 
klgkint 13 írtjával ab vasút 
állomás Fülnek. Bérgazda-
ság Fülnek, Morvaország. 

- 1516 

Keresek öt vagy hatszáz 
holdas jó búzatalaju, város 
vagy vasútállomás közelé-
ben lévő bérletet, jó lakó-
ház és gazdasági épületek-
kel. Közvetítők kizárva. — 
Ajánlatokata feltételek pon-
tos ismertetésével „Bérlet 
600" alatt e lap kiadóhi-
vatalába kérek. 1484 

Tarlóba: 
H o m o k b ü k k ö n y -

Őszi borsó-
Biborhere-

Mu s tár-
P o h á n k a -

Csibehur-
Tar lórépa-
Luczerna-

mag kiváló mőségben kap-
ható HALD EK magkeres-
kedésében B u d a p e s t , 
Károly-körut 9. 
Magyar kir. államvasutak 
96817/C/II. szám. 

Hirdetmény. 
0 sztrák-magy ar-baj or 

vasutikötelék.. 
(Sajtóhiba helyesbítése.) 
A fent megnevezett kö-

teléki forgalomban 1895. évi 
október hó 1-től érvényes 
áru-dijszabás (II. rész. II. 
füzet) Budapest-dunáp. t. p. 
u. München C. B. viszony-
latban a III. külőndíjszabás 
díjtétele mint szembeötlő 
sajtóhiba azonnali érvé-
nyességgel 1,68 márkáról, 
1,86 márkára helyesbittetik. 

Bpest, 1896. julius 18. 
A magy. kir. államvasutak 
igazgatósága, egyszersmind 
a részes vasutak nevében. 
(Dtánny. nem dijaztatik.) 

Birtok bérbeadási hirdet-
mény. Alsó-Csallóközi járás-
ban gazdasági épületekkel 
s lakással felszerelt pusztai 
birtok, mely 550 hold 
szántóföld és 390 hold első 
osztályú rétből áll, 1896. 
október hó 1-ső napjára 
bérbe adandó; a rétből 
80 hold ártérben fekszik. 
Bérleni szándékozók for-
duljanak Galba Károlyho2, 
Komáromban. 1502 

Egy teljesen uj berende-
zésű gőzfürész 1—2 gatter-
rel 8—10 évre bérbe adandó 
felső Zemplénben 13 kilóm, 
a vasútállomástól. A fel-
dolgozandó nyers anyagot 
a bérbeadó a telephez díj. 
mentesen szállítja. A fel-
dolgozott anyagot pedig a 
teleptől az állomásig ugyan-
csak a bérbeadó megálla-
pítandó egységárak mellett 
szállítja. Ajánlatokat a ki-
adóhivatal továbbit. ,1493 

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

Mezőgazd. és erdészettel 
foglalkozók nyugdíjintézete. 
Eszközöl biztosításokat: 

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

földbirtokokra. 

| é r t < k t « f y j 

jtetlk. Leboyollt 
Semmi elSIege* költség. 

idea feWU»o»it»i dij-m. Bakffldendó Makii * ikkSnyri kivonat, kataax-It. KODTertáJá* bclpg- ét 
|lngatlan- és Jelzálog-

Forgalmi-Intézet. 
;uajrr*bb Ingatlanai JeJ. 
S r i r S a 
reiebb MldblrtokoiokMl «JialT*TM. 

Wo. 97054 C. IV. 
M. kir. államvasutak. 

Hirdetmény. 
Zónaremlszerü személy és 
podgyászdijszabás életbe-
léptetése a nógTádinegyei 

h. é. vasuton. 
A magy. kir. államvas-

utak igazgatóságától nyert 
értesülés szerint a Nógrád-
megyei h. érd, vasúton a 

' " napjával zóna-

gyász díjszabás lép életbe. 
Ezen díjszabás a m. kir. 
államvasutak díjszabás el-
árusító irodájában (Csen-
geri'utcza 33. sz.) 10 krért 
kapható. Búdapest, -1396. 
julius hó 21-én. 

Az igazgatóság. 
(Utánnyomás nem dijaz-

Elsőrendü bérletek, 4000 
holdas szép, egyenes fek-
vésű, közel vasúthoz, per 
október 1-ére; 1800 holdas 
kitűnő jó minőségű, per 
október 1-ére; és 1500 hol-
das, 10 perez a vasúthoz, 
per 1897. május, direct a 
tulajdonostól kibérelhető. 
Kisebb részletekben is le-
hetne ezekből bérelni. Kö-
zelebbit Österreicher Ber-
nátnál, Nagykanizsán. 1475 

Eladó Szt.-János rozs mm. 
8 frt, őszi borsó mm. 7 frt, 
őszi árpa mm. 6 frt zsák 
nélkül, a hatvani állomás-
hoz szállítva. Értesítést ad 
Somogyi Sándor, tiszttartó, 
Hatvan. 1479 

Aszód-balassa- gyarmati 
vasút mentén 540 holdas 
birtok eladó. Czíiii a kiadó-
hivatalban. 1497 

Tejgazdaságra berende-
zett 200—300 holdas bérlet 
kerestetik Budapesthez kö-
zel, akár instructióval, akár 
anélkül. Czim a kiadóhi-
vatalban. 1482 

István kasznár-
hoz Kistur u. p. Ipolyság 
intézendők. 1461 

FISCHER J. 
zsák gyári raktárában 

B U D A P E S T 
Nagy-korona-utcza 18. sz., 
vizmentes ponyvák kölcsön-
ben, valamint uj és egyszer 
használatban volt vizmen-
tes ponyvák jutányosán 
kaphatók. Repczeponyvák 
darabonként 3 forinttól 
feljebb. 1116 
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Bérszántás fősekével. 
A legújabb eredeti F e w l e r - f é l e Componnd g o z e l t í k k e l talajmive-

lésre vállalkozik 527 

W O L F F ERNŐ gőzszántási vállalkozó, 
Budapest , K e l e n f ö l d , Fowler - te lep . 

HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóhvatalban 
BUDAPEST) 

ÍUlői-ut 25-dik szám. 

ö cs. és kir. apóst. Felsége Nagy arany-érem, valamennyi 
legmagasabb elismerése. H 5 világkiállításon. 

parafln-, Ceresin-, stearingyertyák és zsiradék ám-gyár 

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

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

B r i l l a n t paraf ln d i s i g y e r t y á k , s á r g a p i n c z e g y e r t y i k . 
NJí. Mintákat gyártmányaimból ingyen küldök. 

TSrvéyesBn v é l v e 676. SZ. alatt 
Felette fontos 

mezőgazdák, iparosok, ház-
tulajdonosok, gyárosoknak. 
30 évi gyakorlat után si-
került a patkányok és 
egerek kiirtására oly szert 
feltalálnom, mely utasítá-
saim szerint alkalmazva 
feltűnő és biztos eredményt 
ad. A szer a patkányok 

falánk természetének 
megfelelőleg van össze-
állítva és mivel részükre 
nyalánkságot képez, 

íaguk keresik fel. 

az irtást, osak teljes siker 
után igénylek fizetést. De 

sze emet épen olyan biztos eredménynyel bárki Is, szakember nélkül alkalmaz-
hatja. A szer biztos voltát kitűnő és hízelgő bizonyítványaim igazolják. E szerből 
25 dkgr. 1 frtért egy körülbelül 100D-ölnyi térségre elég, ezen kiszámítás 
mérvadó nagyobb területekre nézve is. — Kitűnő rovarporom 1 kilója 2 frtért 
kapható, legkisebb szállítható mennyiség 25 dkgr., helyben 5 dgr.-tól feljebb 
is kiszolgúltatik. Az ürgék, hörcsögök, mezei egerek irtására általam feltalált 
koc/kaálakú biztos szer, mely egyszerűen kirakandó, á kgr., 4 frt, évekig 
eláll. 1 kgr. = 700 koczka. Nagyobb megrendeléseknél megfelelő árkedvez-

ményt engedek. 

RAABER ADOLF vegyészeti czikkek készítője, 
B U D A P E S T , VI., kor . , vácz i -k i i rút 31. szám. 

Főraktárak: Budapesten Török József, Király-utcza 12. Filó János gyógy-
szertárában, VIII., Mátyás-tér 2., továbbá Vajda Eé:a droguista-üzlet Szegeden 
és Fuss F. Nándor gyógyszertárában Alsó-Lendván, Kohn Mór és fia Pápán, 
Papp Árpád gyógyszertárában Hátszegen ég Raabe Brúnó droguista-üzletében, 

Bécs, 11/3. Schoellerhof. 660 . 

IMT E l i s m e r ő ny i la tkozat . " M 

T. RAABER ADOLF urnák 
Budapest. 

Azon alkalomból, hogy Ön az újhelyi vadászlak és melléképüle-
teiben nagy mértékben elszaporodott patkányokat az 1891. évi 
október havában kötött egyezményünk alapján sikeresen kiirtotta 
és ugyanazon helyiségeket még mostan is a patkányoktól tisztán 
tartja, ezennel elismerésemet fejezem ki és egyúttal az Ön irtási 
módszerét nagyon alaposnak nyilvánítván, azt mindenkinek jó 
lélekkel ajánlom. 

Vedrőd, 1896. julius 4. G r ó f Z ichy József . 

Ló-árverés. 
Néhai nagyméltóságú gróf K á r o l y i A la jos örö-

kösei íótmegyeri uradalmában 2 0 drb k i se le j te -
z e t t f ö l ö s s z á m ú g a z d a s á g i 

I G Á S L Ó 
f o l y ó é t r i a - u g - u s s t u s h , ó l O - é n 

délelőtt 10 órakor n y i l v á n o s á r v e r é s e n készpénz-
fizetés mellett f o g e ladatni . A z á r v e r é s a tótme-
gyer i vasúti állomáshoz alig egy kilométernyire 
fekvő c s i k e i m a j o r b a n f o g tartatni . 
1508 A z urada lmi t i s z t tar tóság . 

M. klr. államvasutak. 
90033/C. I V . szám. 

Hirdetmény. 
(Vízakna és Nagy-Szeben 

szerint f. évi augusztus 
hó l-jével Nagy-Szeben és 
Vízakna, illetve Vízakna 
község megállóhely között 

az I. személydijszabási 
csoport szerinti mérsékelt 
menettérti jegyek lépnek 
életbe, melyek ára, a II. 
osztályban 37 kr., a III. 
osztályban pedig 20 kr. 

Budapest, 1896. évi julius 
hó 15-én. 

Az igazgatóság. 

Valódi 

Dr. KRÖCZER L Á S Z L Ó - f é l e 
szabadalmazott ruggyanta ojtószalagokat Dr. Krö-
czer László úrtól személyesen jóváhagyott minbseg-

ben és nagyságban szállít 

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

B É O S , 1 2 2 8 

Főüzlet: I Fióküzlet: 

VII/2., Stiftgasse 19. sz. 11. ier, Grato 10 sz. 
Sürgönyczim: G C M M I S C H M E I B I í E B . 

E g y k i l o g r a m m á r a f r t 1 0 . 4 0 . 

Magyar királyi államvasutak. 
99081/CI. SZ. 

H i r d e t m é n y . 
(Az osztrák-magyar vasúti kötelékben 1892. augusztus hó l-től érvényes III. rési I, díj-

szabási füzetéhez VI. pótlék kiadása.) 
Az oszíráímagyar vasúti kötelékben 1892. éti augusztus hó 1-től érvényes 

III. rész 1.;díjszabási füzethez 1896. évi augusztus hó 1-étől és a mennyiben dijfel-
emelések állanának elő, 1896. évi szeptember hó 1-étől a VI. számú pótlék lép életbe. 

Ezen pótlék tartalmazza: 
I. a reexpedicióra vonatkozó határozmányok megváltoztatását; 
II. uj osztrák állomásoknak bevonását a díjszabásba; 
III. díjtételek módosítását; 
IV. állomás nevek megváltoztatását. 

Ezen pótlék példányai a részes vasutaknál már legközelebb megvehetők lesznek. 
Budapest, 1896. julius hó 23-án. 

A magyar királyi államvasutak, egyúttal a 
részes vasutak nevében is. 

(Utánnyomás, nem dijaztatik.) 

Fontos mi: len járműtulajdonos részére! 
ier Neustadti gyanta-terpentin, olajfinomító 

kátrány és zsirnemiiek gyára 
FRANZ v. FURTENBACH , . 

. V 
Bejegyzett 

\ VÉDJEGY. ^ 

K 

' ^ j J * / / / Nem fagy meg 
^ ^ r .cV0 nem csurog le s ki-

zárja a menésközben való 
' á lhevülés t> né lkü lözHc-

v .. í e t I e n m á r h a s z n á l t ten-
grelyek s z á m á r a , bármely 

mód szerinti kenésre 
Vegyileg megvizsgálva. — Gyakorlatban 

kiróbáit. Savmentes, vízmentes, gyantamentes 

Csakis 5 kilogramos eredeti bádogdobozokban kUIdetik szét. 
E g y d o b o z á r a : 

Ausztria-Magyarországban díjmentesen minden postaállomásra 2 frt 50 kr. 
" " ' ' minden postaállomásra 2 frt 75 kr. 
Külföldre a bécsújhelyi állomástól 2 frt 25 kr. 

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


