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Meghívó 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

'könyvtárfelügyelő-bizottságának 1896. októ-
ber hó 22-én d. u. 5 órakor a „Köztel-
ken" tartandó ülésére. 

Főtárgyak: A könyvtár jelenlegi ál-
lásáról szóló jelentés ; a bekötések iránti 
további intézkedés. 

Meghívó 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
könyvkiadó vállalatának 1896. éyi október 
hó 22-én d. u. 4 órakor a „Köztelken" 
tartandó ülésére.. 

• Főtárgyak: A könyvkiadó vállalat 
j ilenlegi állásáról, a kiadandó szakmüvek 
pótlásáról,' a tervezett szakmüvek elké-
szülésének idejéről szóló jelentések, a 
Pátria nyomda által felmondott nyomda 
szerződés iránti intézkedés. 

Magyar malomipar. 
Az országos statisztikai hivatal a ke-

reskedelmi miniszter kezdeményezésére az 
ezredéves kiállítás alkalmából egybegyüj-
tötte Magyarország malomiparának sta-
tisztikai adatait és egy tekintélyes füzet-
ben a napokban bocsájtotta közre! Két-
ségtelen, hogy malomiparunk a leg-
jelentékenyebb hazai ipar, mely mező-
gazdasági jellegű államunknak legfőbb 
nyersterményeit dolgozza fel, mely nagy 
kiterjedésénél fogva az egész országban 
el van terjedve és a mely működésével 

évenkint óriási mennyiségű gyártmányt 
állit elő, nagy értéket hozva forgalomba. 
Ez az ipar általános közgazdasági jelen-
tősége mellett a mezőgazdasági köröket 
közelebbről is érdekli, mert a legszoro-
sabb viszonyban áll a mezőgazdasági 
termények értékesítésével és arra jelenté-
keny befolyással van. És habár a buda-
pesti nagymalmoknak az őrlési enge-
délylyel űzött visszaélései az utóbbi idők-
ben jelentékeny sérelmét képeztek, ugy 
a vidéki malomiparra, mint különösen a 
mezőgazdasági körökre nézve, az egyál-
talában nem áll, a mit a statisztikai hi-
vatal közleménye több izben kiemel, 
mintha a mezőgazdasági körök a malom-
ipar ellenében ellenséges indulattal visel-
tetnének. Sőt ellenkezőleg, senki sincs, a 
ki a magyar malmok közgazdasági jelen-
tőségét és áldásos tevékenységét jobban 
méltányolná, mint -éppen a mezőgazda-
sági körök, azonban a budapesti nagy-
malmoknak oly mértékű kedvezmények-
kel való felruházása, a melyek nemcsak 
a vidéki malmok létérdekét támadják meg, 
hanem a mely kedvezményekkel való 
visszaélés amúgy is súlyos gazdasági 
helyzetünket a buza árának csökkentésé-
vel még nehezebbé teszi, nagyon termé-
szetesen lelkesedésünket nem érdemel-
heti meg. 

A magyar malomipar évszázados 
múlttal bir. A malomipar a legkifej ezet-
tebb mezőgazdasági ipar volt hazánkban, 
nemcsak mivel egyedüli nyersterménye 
mezőgazdasági eredetű, hanem főképp 
azért, mivel a malomipar egész a jelen 
század közepéig a mezőgazdasággal szo-
rosan összefüggött és a malomtartási 
jog, mint királyi haszonvételi jog a föld-

birtok elválaszthatatlan tartozékát ké-
pezte. Mint ilyent a legtöbb esetben ma-
gok a birtokosok kezelték, vagy önálló 
malomiparosoknak bérbeadva hasznosí-
tották. Csak akkor, amidőn a malomipar 
megszűnt pusztán a saját, vagy a szű-
kebb vidék számára dolgozni, csak akkor, 
amidőn a természetes erőforrások — a 
víz-, szél- és állati erő — mellett a 
mesterséges erőforrás : a gőz alkalmazása 
megkezdődött s amidőn a munkaképes-
ségnek emelésével a liszt előállítása ol-
csóbbá, azonkívül a közlekedési eszkö-
zök szaporodtával a szállítás könnyebbé 
vált, alakult át malomiparunk egy része 
nagyiparrá, amely mezőgazdasági ter-
ményeink fölöslegét liszt alakjában a kül-
földön értékesítette. 

A magyar nagymalomipar kiváló 
technikai berendezései, párosulva a liszt 
anyagát adó buza kiválóságával, hazánk 
lisztjét a külföldön a legelsővé tették és 
ott biztos piaczát megteremtették) ezzel 
egyúttal mint egyik legjövedelmezőbb 
iparág részére a hazai és külföldi tőkéket 
biztosítván, a nagymalomiparnak hazánk-
ban óriási fellendülését idézték elő. Ad-
dig, a míg ez a nagy malomipar a ter-
mészetes viszonyok fejlődésének megfe-
lelő módon, életföltételeit a hazai fölösle-
iegek felörlésével és a bel- és külföldön 
való értékesítésével kielégíthette, ez ipar-
nak áldásos volta elvitázhatatlan. Mihelyt 
azonban a nagymalomipar ezen túl-
menve, a külföldi terményeknek a hazai 
rovására történt mind nagyobb mérvű 
feldolgozása által iparkodott jövedelmeit 
szaporítani, mihelyt ez iparnak létele 
csak mesterséges kedvezmények segélyé-
vel volt biztosítható, mihelyt e nagyipar 
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éppen a részére biztosított kedvezmények 
folytán á vidéki malomipar lételét tá-
madta meg s hazai mezőgazdasági ter-
mények értékesítését veszélyeztette, meg-
szűnt régi közgazdasági helyzete és áldá-
sos volta helyett károssá vált, a melynek 
a megfelelő-korlátok közé való szorításá-
ról a közjóiét érdekében gondoskodni 
kellett. _ 

Magyarországon az 1894. év végén 
összesen 20,000 malom volt, ezek között 
488 nagy gőzmalom, 1235 kis gőzmalom,-

: 29 nagy gőz- és vízimalom, 90 kis gőz-
és vízimalom, 222 nagy vízimalom, 15,191 
kis vízimalom, 5 nagy szélmalom, 707 kis 
szélmalom és 2033 szárazmalom volt. 
E malmokban összesen 46.498 egyén 
foglalatoskodott, kik között 14.844 volt 
az önáíló iparos, 8438 az- üzletvezető 
és tisztviselő, 20.124 állandó alkalmazott, 
állandó munkás, a többi pedig napszámos, 
tanoncz és a gyártelepen kívül foglalkozók 
száma. . v~ / 

E két irányú adatcsoport" legjobban 
megvilágítja malomiparunk .közgazdasági 
és szoczialis , 'jelentőséget- és leginkább 
ád .irányt azok fejlesztésére. 14.844 önálló 
iparos megélhetését biztosította és ugyan-, 
annyi kisebb-nagyobb "vidéknek szükség-
letét elégítette ki a. malmok számának 
.több.mint 90%-ka,/csak a többi, nem 
^egészen 10% dolgozhatott már berende-, 
zésének kiválósága és gyártelepeinek ki-
terjedése folytán á kivitelre. 

Amig azonban az előbbieknél az 
egyén munkája, ^rtékesült-és a tulajdonos 
vagy bérlő megélhetését biztosította,- addig -
az " utóbbi kategóriánál a- nagytőke' ér-

' vényesitette befolyását, magának busás ' 
jövedelmet biztosítván s alig egy néhány" 
ezer munkásember ideiglenes megélheté-
séi eredményezte. A malomipar szem-
pontjából tehát helyes politikának azt 
kell tartanunk, hogy az önálló iparosok^ 
megélhetése és boldogulása e kisebb ipar-" 
telepek kedvezményezése által biztosítás-' 
sék, mert a nemzet munkás' népességé-
nek fentaxtása és szaporítása társadalmi 

.és nemzeti* politikai szempontból fonto-
sabb, mint milliónyi tőkéknek egynéhány 
tulajdonos részére való gyümölcsöztet-ése. 
Ehhez járul még az, hogy a vidéki ma-
lómipar terményeit a közvetlen vidéken 
leli, tehát létalapja a legtermészetesebb, 
melyen tul neki terményei értékesítésére 
gondolnia nem kell. Az eddig folytatott 
malomipari politika azonban a vidéki 
iparnak ezt a legtermészetesebb- életföl-
tételét támadta meg. A nagy malomipar 
és első sorban a fővárosi, a részére 
biztosított kedvezmények által abba a 
helyzetbe jutott, hogy a vidéki malom-
iparral nemcsak felvette a konkurren-
cziát, hanem sok helyütt azokat sa-
ját vidékük piaczairól kiszorította és 
lételük alapját megtámadván, ázt lehe-
tetlenné tette. Ezt bizonyítja az, hogy 
az 1885-iki malomipari statisztikai össze-
állítása óta az önálló vidéki malomiparo-
sok száma 20,727-ről 14,844-re szállott 
le. Vagyis a nagy 'malomipar, a mélynek 
áldásos volta éppen abban rejlett, hogy 

nyersterményeink fölöslegét a külföldön 
értékesítette, a hazában vette fel a kon-
kurrencziát, a külföldön pedig —- habár 
kivitelünk oda abszolúte növekedett — 
azzal alábbhagyni volt kénytelen. 

Lisztkivitelünk 1885-iki 3*4 millió 
métermázsáról 6'5 millió métermázsára 
emelkedett, ez a 3 millió emelkedés 
azonban egyedül Ausztriára esik, mert 
oda,1885-ben 2\3 milliót szállítottunk; 
1895-ben pedig 5'3 millió .méter-
máÉsát. Ez annak a jele, hogy malom-
iparunk .fejlődése túlszárnyalta Ausztriáét, 
mert kivitelünk búzában csökkent, liszt-
ben emelkedett, Ausztria szükségletét 
lisztben elégetvén ki. Erre vezethető vissza 
Aüsetriának Oly vehemens izgatása amagyar 
malomipar ellen. A vámkülföldre irányuló 
kivitelünk azonban egészben véve hanyat-
lott. Éa ennek meg is van a maga természe-
tes-oka. Ezt az okot pedig nem mi eszeltük 
ki 'és nem is most vetettük fel, hanem 
megmondja azt a budapesti: kereskedelmi 
kamara 1887. évben kelt jelentése. A 
jelentés a magyar malomipar helyzeté-
ről és jövőbeli fejlődéséről a következő-
leg- nyilatkozik: 

„A magyar -malomipar virágzása, a 
belföldi gabonatermelés nagy mérvei mel-

. lett, különösen a magyar buza kitűnő, 
' súlyos'és -áczélos minőségén alapszik, a 
. ménnyiben, a magyar buza olyan lisztet 
szolgáltat; melyet semmi más őrlemény 
felül-nem -mul,/ Mióta á búzaszükséglet 
a,.malmok ^felszaporodása következtében 
megnövekedett, ezzel egyidejűleg pedig a 
buza ára, a. honi mezőgazdaság javára, 
tetemesen emelkedett,, elannyira, hogy 
nem ritkán a.malomipar jövedelmezősége 
is:. kérdésessé' válik; mióta a rossz termé-
sek arra kényszeritették malmainkat, "hogy 

'külföldi; főleg "oláhországi búzát vegye-
nek, a .behozott gabonára' vetett vámnak 
előbb ideiglenes, majd végleges megszün-
tetése pedig a behozatalt még .tetemesen 
meg is könnyítette: -kísérletek tétettek a 
magyar búzának külföldi, főleg oláhor-
szági • búzával" -való kéverésére, sőt né-
mely malom .tisztán . oláhországi búzát is 
kezdett feldolgozni, azon- hamis feltevés-
ből indulván ki; hogy a malom kitűnő 
technikai berendezése mellett a -nyers 
térmény ' minőségének gyengébb volta 
nem fog bajt okozni*-De tíem gondolták 
meg, hogy malmaink, berendezésé" éppen 
a hazánkban termő nagy , sikértartalmú 
buza következménye, mint a mélyhez az 
u. n. amerikai magas, vagy daraörlés al-
kalmazva van; nem' gondolták meg, 
hogy a nyugati államoknak nagyon 
előrehaladott molnárai azért nem igen 
utánozzák a mi őrlési módunkat, mivel 
azzal nem sokra mennének sikérben 
szegény, puha buzájuk mellett, melyből 
a legjobb őrlési mód sem - csinálhat ke-
mény darát; végre nem gondolták meg, 
hogy keményítő gyáraink azért nem 
használhatják az oláhországi ' búzát, mi-
vel ez csak kevés és rossz sikért tar-
talmaz. 

A kísérleteket tehát, á melyek tisz-
tán oláh buza őrlésére irányultak, hatá-

rozottan elhibázottaknak mondhatjuk. 
Ezek árát nem egy malom nagy veszte-
séggel fizette meg pénzben és jó hírében. 
Azonban bizonyos határig keverni, lehet." 

E tapasztalatok eléggé tanúsítják, 
hogy milyen egészséges jó alapon nyug-
szik a mi malomiparunk és kitűnik be-
lőlük még az is, hogy a magyar gőz-
malmok olyan közgazdászati különleges-
ségek, amelyek csakis a mi földünkön 
állhatnak fenn, hol helyes kezelés mel-
lett közvetve és közvetlenül nagy áldás-
nak lehetnek kutforrásai. Sőt a magyar 
gőzmalmok példaszerű technikai berende-
zése és kezelése még azt is" lehetővé 
tette, hogy a sokkal gyengébb minőségű 
oláh buza segélyével is kitűnő liszt nye-
ressék, noha nem olyan, amilyen koráb-
ban tiszta magyar búzából nyeretett." 

A budapesti ipar- és kereskedelmi 
kamara tehát megmondja az indokot, a 
mely a magyar malomipari termények-
nek a külföldön való térfoglalását elő-
idézte. Ez az indok ma még inkább áll, 
mint az előtt, á midőn még csak kísér-
let számba ment az oláh buza keverése. 
A kiviteli malmok a magyar liszt hitelét 
maguk rontották meg a vámkülföldön, 
ezt "nekik külön, megköszönni nem kell. 
Akkor tehát, a midőn az oláh buza ke-
verésével a magyar liszt elfoglalt külföldi 
piaczait elveszítették, akkor, a mikor-a 
vámmentes buza behozatalával a magyar 
buza árát lenyomták • és. a hazai vidéki 
malomiparnak igazságtalan kónkurrencziát 
teremtettek, a magyar mezőgazdáknak 
azon kívánságát, hogy az egész közgazda-
ság kárára élvezett kedvezmények meg-
szüntettessenek, a malomipar elleni ani-
mozitással senki sem azonosíthatja, leg-
feljebb azok, a kiknek czirkulusait e kí-
vánságok teljesítése keresztezi. 

Hogy különben a nagy malomipar 
oláh buza" nélkül is jöyedelmezö, azt a ' 
statisztika világosan mutatja, a midőn 
az 1880—1895 évi tizenöt év alatti idő-
ben a budapesti malmok hétszer értek 
el 10% fölötti jövedelmet, a melyeknek 
legnagyobb része az őrlési engedély élet-
beléptetése előtti időre esik. A vidéki 
malmok ellenben távolról sém érték el 
a budapestiek jövedelmezőségét, a mely 
még 1894-ben -is 6-59°/0volt; jeléül an-
nak, hogy a malmok által hangoztatott 
panaszok túlzottak. 

Röviden ezekben vázoltuk a malom-
ipari statisztika főbb eredményeit és azok-
hoz fűzött eszméinket. A magyar malom-
ipar jelentékeny ága közgazdaságunknak, 
amelyet ápolni, fejleszteni .nemzeti köte-
lesség, de csak addig, míg ez á termé-
szetes eszközökkel lehetséges, csak addig, 
míg a malomipar briliáns helyzete a 
mezőgazdaság és a vidéki malomipar 
veszedelme nélkül fentarthaió. ügy lát-
szik, hogy a fővárosi malmoknak adott 
kedvezmények nem igazoltak sem az-
általános közgazdasági, sem a malmok 
helyzete által. Az egészséges'fejlődés nem 
a budapesti malmoknál keresendő, hanem 
a vidékieknél, amelyek hivatva vannak 
saját vidékük szükségleteit fedezni, saját 
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vidékük terményeit felőrölni és értéke-
síteni. A malomipari politikának a jövő-
ben tehát a vidéki malomipar megerősí-
tésére és fejlesztésére kell irányulnia. 

Sz. Z. 

E Z R E D É V E S KIÁLLÍTÁS. 

Bosznia és Herczegovina mező-
gazdasága a kiállításon. 

Bosznia és Herczegovina mezőgazdasági 
kiállításának különös érdekességet kölcsönöz 
az, hogy párhuzamban mutatja az okkupált 
tartományok régi s uj mezőgazdasági viszo-
nyait, vagyis Bosznia mezőgazdaságát az 
okkupáczió előtt és után. Első tekintetre is 
feltűnik azon óriási haladás, melyet a boszniai 
tartományi kormány e téren, viszonylag 
rövid idő alatt elért. A mivelt „nyugat* vív-
mányaival találkozunk itt lépten-nyomon, 
anélkül azonban, hogy Bosznia „keleti" jel-
legét elvesztette volna. 

A szorosan vett gazdasági kiállítás a 
bosnyák iparcsarnok három nagy termét 
foglalja el változatos, gazdag, tanulságos s 
reánk nézve sokban idegenszerű anyaggal. 

Az első teremben azonnal szembe tűnik 
az egyik főfalat elfoglaló lépcsőzetes állvá-
nyon elhelyezett gazdasági magvak gyűjte-
ménye. Az állvány 15, folytonosan keskenyedő 
lépcsőből áll; minden egyes lépcső 100—100 
méter tengerszin felétti magasságnak felel 
meg. A bemutatott termények tehát terme-
lési helyük magassága szerint 100 métertől 
1500 méter tengerszin feletti magasságig 
vannak elrendezve. A legfelső lépcsőn vagyis 
1500 méter tengerszin feletti magasságban 
csak egy terményt látunk kiállítva s ez a 
hegyi zab; ezt követi 1400 méter magasság-
ban a közönséges négysoros tavaszi árpa, 
majd a tönköly s kétszeres, 1000 méternél a 
buza, 900-nál a tengeri, hajdina, bab, lóbab, 
800-nál a kender, len; 700-nál a kétsoros 
árpa, köles, seprőczirok, 400-nál a lencse, 
300-nál a mák, 200-nál a muhar s buzér 
termesztése. A gazdasági termények ilyetén 
bemutatása nemcsak érdekes, hanem egy-
úttal tanulságos is. Az állvány alatti asztalt 
Kravic Hugó magán kiállítónak gazdag buza-, 
árpa- és zabkalász-gyüjteménye foglalja el. 
Két állványon vannak a tartományban elő-
forduló babfajták 69 üvegben s a termények 
magvai 120 üvegben felölelvén a legválto-
zatosabb anyagot a gabonafélék, kapások, 
takarmány- és ipari növények csoportjából. 

A szőlőtermelés köréből a szőlöszaporitás 
módjai s a különböző eljárásokkal kezelt 
tőkék vannak bemutatva, igy többek között 
a boszniai szokás szerint karó nélkül nevelt 
tőkék, egy, két és három éves korukban. 

A szőlőmivelésre, mely különösen Her-
czegovinában, a dohány mellett, a nép jólé-
tének legfőbb forrását képezi, a tartományi 
kormány nagy gondot fordít. Az országos 
kincstári szőlőtelepről évenként körülbelül 
280.000 db. sima szőlővesszőt oszt ki az 
okkupált területek számára kiválóan alkal-
mas szőlőfajokból. A peronoszpora terjedésé-
nek megakadályozására 360 db. permetezőt 
osztottak szét nagyobbára ingyen, a hozzá-
való anyaggal együtt. A filokszéra behur-
czolásának megakadályozására hozott rend-
szabályok szigorú keresztülvitelének köszön-
hető, hogy a bosnyák-herczegovinai szőlők 
e veszélytől mindez ideig megóvattak. 

A szőlőmivelésre használt terület a meg-
szállás óta 1894-ig 4500 hektárról 5760 hek-
tárra szaporodott, az e területen termett szőlő-
m ennyiség pedig 3,958.986 kilogramról (évente) 
átlag 7,059.319 kilogramra. A bortermelés 

1890—1894-ig évente átlag 46.599 hekto-
literre rug. 

A gyümölcsfa-tenyésztés köréből a kincs-
tári gyümölcsfa iskolákban nevelt különféle 
vadonczok, dugványok, nemesítések, olajfa, 
gránátfa, eperfa, fügefa stb. vannak bemu-
tatva. Igen gazdag a természetes s aszalt 
állapotban bemutatott gyümölcsöknek gyűj-
teménye és pedig gesztenye, dió, mogyoró, 
mandula, narancs, kenyérfa-gyümölcs, grá-
nátalma; az aszalványok közül meggy, cse-
resznye, körte, füge, alma s különösen nagy 
számban aszalt szilva, mely utóbbi az ok-
kupált tartományok egyik legjelentékenyebb 
jövedelmi forrását képezi. Ehhez sorakozik 
a gyümölcs-íz és gyümölcs-pálinkák gyűj-
teménye, melyekben szintén a szilvalekvár 
és a szilvórium (rakija) dominálnak. 

A gyümölcsfa-tenyésztés előmozdítására 
az országban 3 kincstári gyümölcstelepet és 
egy faiskolát állítottak fel, melyek évente 
körülbelül 40.000 db nemesitett gyümölcsfát 
és 50.000 db vadonezot osztanak ki, részint 
teljesen ingyen, részint igen mérsékelt áron. 
A kisebb helyi szükségletek kiegészítéséről 
179 községi faiskola gondoskodik. A 30.413 
hektárnyi kerti területen ez idő szerint 
186,051.777 kg szilvát termesztenek, mi a 10 
év előtt mennyiségnek jóformán ötszörösét 
teszi. Az aszalók okszerűbb berendezésével 
az aszalványok minősége is tetemesen ja-
vult, és hogy a tartományi kormány által 
beszerzett legújabb rendszerű aszalók mily 
mértékban terjednek el, arról egy nagy tér-
kép nyújt felvilágosítást (a középső terem 
főfalán.) 

A középső termet a különböző gazda-
sági, borászati, méhészeti, tehenészeti eszkö-
zök, állati termékek s a selyemtenyésztés 
foglalják el. 

A gazdasági eszközök mindég 2—2 cso-
portban vannak bemutatva éspedig az egyik 
csoportban a régi belföldi, a másikban az 
ujabban használt modern eszközök. Az esz-
közgyüjteményben feltaláljuk a gazdasági 
kézi eszközök, a tehenészeti, gyümölcsterme-
lési és értékesítési, a szőlőmivelési, szüretelő 
és méhészeti eszközök csoportját. Az ipar-
csarnok háta megett, a szabadban vannak a 
régi és uj talajmivelő eszközök és gépek, 
melyekre az érdeklődők figyelmét ez utlal 
is felhívom, mert igen érdekes összehason-
lító anyagot szolgáltatnak. Itt láthatjuk a 
régi boszniai „raló" mellett a Sack-féle 
aczélekét, az egyszerű egytagú faborona mel-
lett a legújabb vasboronákat s lánczfogato-
kat; ugyancsak itt van a régi római csata-
kocsikra emlékeztető széles vágányu fakocsi, 
a sajátságos alakú jármokkal stb. A régi 
primitív szőlőmivelő s pinczegazdászati esz-
közök mellett a legmodernebbek; a fából 
házilag készült tehenészeti és kézi eszközök 
mellett, a bádogból s aczélból készült uj 
modern eszközök; egyszóval egy darab régi 
s uj világ, melyet látni kell, mert elsorolása 
igen hosszadalmas lenne. 

A modern gépek és eszközök elterjedé-
sére, az országos kormány nagy gondot fordit. 
Ezen czélból a gépeket s eszközöket nagyon 
mérsékelt beszerzési áron, hitelbe adja a 
gazdáknak; a visszafizetés évi részletekben 
történik. Ez uton az előbb említett ó -boszniai 
ralót s a primitív faekét, főleg Bosznia északi 
vidékein teljesen kiszorította a modern vas-
eke. A hitelnyújtás utján beszerzett ekék 
száma ez idő szerint mintegy 2000 darab. 

A hitelnyújtás utján beszerzett többi 
mezőgazdasági eszközök közül felemlítendő 
még 4000 db különféle rendszerű borona, 
180 db répamivelő, 120 db Cazennille-féle 
szilva-aszaló s mintegy 400 db egyéb gazda-
sági eszköz. 

A középső terem falait belföldi s kül-
földi birkák gyapjas bundái borítják a 
raczkák, merinók s a perzsa kövérfarku 
juhok csoportjából. Ugyancsak a falakat 

diszitik s belföldi marha, juhok, kecskék és 
sertések kidolgozott koponyáinak tipikus 
gyűjteménye. 

A selyemherr.yótenyésztést a különböző 
vidékeken termelt gubók s azok feldolgozott 
nyers termékei; a méhészetet pedig külön-
böző méz, és pedig ákácz, hársfa, virág, 
őszi, erdei, réti stb. méz képviselik, bizony-
ságául annak, hogy ezen elsősorban is a 
nép jólétét emelő ágakra is kiváló gondot 
fordítanak. A selyemhernyótenyésztés eme-
lésére az országnak szederfaültetésre külö-
sen alkalmas helyein 17 szederfaiskolát 
állítottak fel. Eddigelé mintegy 250,000 db 
szederfát osztott ki a tartományi kormány. 

A harmadik teremben a kincstári mező-
gazdasági gyümölcs- és szőlőmivelési stb. állo-
másoknak gyűjteményei, grafikonjai, karto-
gramjai, tanulmányai s gyönyörű színezett 
fényképei vannak kiállítva. 

Ezen csoportos kiállításból kiemeljük 
az egyes állomásoknak albumok alakjában 
bemutatott gazdasági és építészeti tervrajzait, 
a tartományi kormány vizépitészeti osztá-
lyának munkálataits tervrajzait 2 mappában. 
Az egyes állomásoknak színezett fényképeit 
a boszniai népéletről, a gazdasági udvarok-
ról s istállókról, a Boszniában honos haszon-

' és igás állatokról, tenyészmén- és szama-
rakról. 

A terem főfalát a tartomány mivelési 
ágait feltüntető nagy térkép foglalja el. 
Boszniának és Herczegovinának összes, 
mintegy 5.102,700 hektárnyi területéből, a 
megsszállás idején becslés szerint esett: 
termőföldre s legelőre 1.811,300 hektár, 
erdőre 2.727,200 hektár, jelenleg van termő-
föld s legelő 2.335,894 hektár, erdő 2.681,910 
hektár. 

A mivelés alatt álló területből, mely a 
megszállás óta mintegy 525,000 hektárral 
nagyobbodott, esik: szántóföldre 1.030,248, 
kertre 39,413, rétre 331,246, szőlőre 5760, 
legelőre 929,226 hektár. 

Igen érdekes, hogy mig 1882-ben őszi 
vetéssel "81,277 ' hektár, tavaszival 221,227 
hektár volt bevetve, addig 1890—1895-ig 
átlag őszivel 243,979 hektár, tavaszival 401,484 
hektár volt bevetve. 

A kincstári gazdasági állomások nagy 
mértékben foglalkoznak a növényféleségek 
honositásával s vetőmag termelésével; ez 
irányú működésüket a telepeken termesztett 
növények magvainak gyűjteményével mu-
tatják be. 

Ezen állomások tevékenysége folytán 
terjedt el a czukorrépatermelés különösen 
a dolna-tuzlai kerületben oly mértékben, hogy 
egy részvénytársaság czukorgyárat is állit-
hatott. A czukorrépa termelésének az ország 
északi vidékein való meghonosításával, Her-
czegovina déli részeiben a burgonyaterme-
lést honosították meg; a sörárpatermelés 
javítására, alkalmas helyeken magyar, cseh 
és skót árpát osztottak ki a gazdasági állo-
mások. Ezen állomásoknak azonkívül az is 
a feladatuk, hogy tenyészhelyéül szolgálja-
nak az országos marhatenyésztés czéljaira 
szükséges tenyészmarháknak. Azonkívül kö-
rülbelül 100 paraszt ifjút oktatnak három 
éves tanfolyamban az okszerű gazdálkodásra. 
Az állomások egyrésze, mintaszerűen beren-
dezett havasi gazdaságokkal van összekötve. 
Ha mindezeken kivül felemlítem, hogy az 
országos kormány évenkiut bikakiállitásokat, 
lóversenyeket rendez, csikótelepeket alakit, 
baromfitenyésztő intézeteket alapit, paraszt-
minta gazdaságokat rendez be stb. nem is 
csodálkozhatunk ama sikereken, a melyeket 
a gazdaság terén oly viszonylag rövid idő 
alatt elérni képes volt. A tartományi kor-
mány főfeltidatát a nép anyagi jólétének 
emelésében keresi, s ezzel a nép jóindulatát 
biztosítja minden más téren is. K. K. 
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Rovatvezető: Zalka Zsigmond. 

A szőlőtörköly értékesítése. 
A borkészítésnél többféle melléktermény 

nyeretik, a melyeket ott, a hol a termelés 
nagyban történik, maga a termelő nagy ha-
szonnal értékesíthet. Ilyen melléktermények: 
a kisajtolt törköly, a nyers borkő, a seprű. 
Ezek közül a legkönnyebben, kevés befekte-
tés mellett értékesíthető a törköly. A követ-
kezőkben legyen szabad az értékesítés mód-
ját röviden tárgyalni. 

; A törköly elsőben is felhasználható 
törkök/bor.készítésére. Az 1893. XXIII. t.-cz., 
a mely á törkölybor készítését és ezen el-
nevezés alatti forgalomba hozatalát megen-
enge.di, a törkölybort következőképp defi-
niálja: „Törkölybor az az ital, a mely a 
friss szőlő törkölyben maradt boralkatrészek-
nek czukros vizzel való kivonása utján át-
crjesztéssel állíttatik elő. 

A szőlőtörköiyben a kisajtolás után 
még vissza marad tetemesebb mennyiségű 

A czukorviz készítéséhez legjobb a 
fehérrépaczukrot használni. A feloldás czél-
jából a ezukrot darabokra törve, a felmele-
gített vízben feloldjuk, Ezen felmelegített 
víz szolgál a must kívánt hőfokának a be-
állítására. 

A már egyszer petiotizált törköly újra 
felhasználható törkölybor készítésére. Ez 
azonban csakis jobb minőségű törkölynél 
ajánlatos, minthogy a rossz minőségű tör-
kölyből, a második kivonásnál mái- igen 
silány minőségű bort nyerünk. 

A petiotizált törköly ha 15—17 suly 
százalék czukor lesz a ezukrozásra felhasz-
nálva, már megfelelő bort szolgáltat. Hogy 
1 hl. czukoroldat készítésére mennyi czu-
kor és mennyi víz használandó fel, arra 
nézve felvilágosítást nyújt a következő 
táblázat. 

12 
13 
14 

9"86 
10-89 
1193 
12*97 
1402 

93'95 
93-31 
92-67 
92-03 
91-38 

szitésére. A törkölyben ugyanis még mindig 
tetemesebb mennyiségű eíerjeszthető czukor 
illetve a csigerkészitésre használtban alkohol 
van. A czukor kierjesztés után szintén al-
koholt szolgáltat. Az alkoholt tartalmazó 
törkölyt lepárolva, egy aromatikus, sok bor-
olajat tartalmazó szeszes italt nyerünk, a 
mely kellő érlelés után iható, vagy pedig 
borjavitásra, likőrkészitésre használható fel. 

A törkölypálinka készítése legczélszerüb-
ben a szüretelés befejeztével, a téli hónapok 
alatt hajtható végre. E ezélból a törkölyt, 
amint az a sajtóból kivétetik, konzerválni 
kell. A konzerválás czéljából a törkölyt 
azonnal, a mint a sajtóból kivétetik, fa-
kádakba vagy czementből készült edényekbe 
kell tenni s jó erősen letipratni. Lehet 
azonban a törkölyt földbeásott vermekbe 
is bevermelni, e czélra azonban lehetőleg 
agyagtalajban készíttessék a verem, s oly 
helyen, a hol a viz belé nem juthat. 

Akár fakádakban, czementedényekben, 
vagy pedig veremben konzerváljuk is a tör-
kölyt, a főfigyelmet arra kell fordítani, hogy 
abból a leyegő minél jobban kitiportassék 
ha ez megtörtént, ugy a törkölyt a levegőtő 

15 15'08 9072 
16 16'14 9006 
17 17-21 . 89-38 
18 18-30 88-70 
19 19-40 - 88-04 
20 20-49 87-38 

ÍJ08. ábra. Konkolyválasztóval kombinált gabonatisztitógép. (Oldalnézet.) 

czukor. Ezenkívül vissza marad a törkölyben 
az extraktiv anyagoknak nagyobb része. 
Kézen fekvő dolog volt tehát, ezen anyago-
kat értékesíteni, a mi igen egyszerűen czuk-
ros vizzeli kivonás és az igy nyert must-
nak áterjesztése által eszközölhető. Ezen eh 
járás feltalálója Petiot chaminy földbirtokos 
volt, a kiről az egész eljárás petiotizálásnak 
neveztetett eL 

A petiotizálásnál az első és fődolog, a 
törkölyt a levegőtől lehetőleg elzárni. Ha a 
törköly a levegővel hosszabb ideig érintke-
zik, ugy a belőle készített bor kellemetlen 
nyers izt kap* e mellett azonban megtörtén-
hetik, hogy a törkölyön a legkülönbözőbb 
apró organizmusok elszaporodnak s kerülnek 
a borba s azt esetleg teljesen ihatatlanná 
teszik. Ez okból a törkölyt, a mint az a 
sajtóból kijön, azonnal le kell a czukros viz-
áéi öíiteni. Ha a törkölyt borkészítésre akar-
juk felhasználni, ugy azon eljárást, hogy a 
kivett törkölyt fellazítva újra a sajtóba te-
szik s kipréselik, mellőzni kell. 

A második feltétel, hogy jóminőségü 
töfkölybort nyerjünk az, hogy az erjedés 
gyors lefolyású, erélyes legyen. Ezt igen 
könnyen el lehet érni, ha a czukoroldatnak 
egyik része felmelegittetik, s azután a hideg-
vízzel összekevertetik. 

A petiotizáláshoz a czukor helyett al-
kohol is felhasználható. A szeszezésre az 
1893. XXIII. t.-cz. a 95%-os tiszta szesz, 
vagy a cognac használatát engedi meg. Az 
igy készített bor csiger vagy lőre név alatt 
hozható forgalomba. A csiger vagy lőre 
sohasem oly jó minőségű, mint a törkölybor, 
minthogy vonatanyaga csekélyebb, savtar-
talma kevesebb. A savtartalmat a csiger-
készítésnél — de ha szükséges a törkölybor-
készitésénél is — növelni lehet oly módon, 
hogy a viz hektoliterjéhez 100—150 gr. bor-
kősav adatik. 

Hogy a csigerkészitésnél 1 hl. vízhez 
mennyi szesz adandó, az mindig attól függ, 
mily alkoholtartalmú bort akarunk készíteni. 
Természetes, hogy a szesz vagy cognac 
hozzáadásánál mindig tekintetbe kell venni 
a szesz, vagy cognac erősségét. 

Ugy a kisajtolt, valamint a már tör-
kölybor, vagy csigerkészitésre felhasznált 
törköly is felhasználható törlcölypálinJca ké-

éi kell zárni, a mit ugy érünk el, hogy a 
fakádak-, vagy czementedényekben levő 
törköiyt 20—80 cm. vastag agyagréteggel 
befödjük s lesulykoljuk s végül az agyagot 
megnedvesítve kisimítjuk. A verembe eltett 
törkölyt szintén 20—30 cm. vastag agyag-
réteggel födjük be. Ha a- törköly a levegő-
től nem lesz tökéletesen elzárva, ugy meg-
eczetesedik vagy pedig e mellett még tej és 
vajsav erjedésbe is átmehet, a midőn is ér-
téktelenné válik. 

Minthogy a konzervált "törkölyben a 
czukor elerjed s az erjedésnél szénsav kelet-
kezik, gondoskodni kell arról, hogy a kifej-
lődő szénsav elszállhasson. Ezt ugy érjük 
el, hogy a törköly közé a betiprás alkalmá-
val 5—6 cm. átmérőjű, gömbölyű póznákat 
állítunk, a melyeket azután a beföldelés után 
kihuzunk. 

Ha a konzervált törköly fölbontatik, 
ugy azt azonnal le kell destillálni, nehogy 
a törköly megeezetesedjen s a keletkezett 
alkohol nagy része elszálljon. 

A törköly lepárlására különböző készü-
lékek használhatók. Igy ledesztillálható a 
törköly közönséges, kavaró-készülékkel el-
látott közvetlen tüzelésű kis üstön; ledestil-
lálható továbbá gőzzel, akár kis üstön, akár 
tökéletesebb rendszerű rektilikatorral éá 
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deflegmatorral ellátott lepárló-készülékeken. 
A kinek szeszgyára van, az a törkölyt le-
desztillálhatja Pistorius, vagy Schwarz-féle 
főzö-készüléken stb. 

A pálinkanyeremény a törköly minő-
ségétől függ. Minél jobban ki lett a törköly 
sajtolva, annál kevesebb pálinkát lehet be-
lőle égetni. Nagy átlagban 100 kg. törkölyre 
7—9 liter 50%-os törkölyszeszt lehet szá-
mítani. 

A törkölypálinka értéke függ első sor-
ban is a felhasznált anyag minőségétől. El-
romlott törköly rossz pálinkát ad. 

Függ továbbá a szőlőfajtájától. Jobb 
fajta, zamatos szőlő törkölye jobb minőségű 
szeszt ad, mint a silányabb, kevesebb zamat-
tal biró szőlőfajta. 

A nyers szőlőtörköly nem éppen kel-
lemes izü; a torkot karczolja. Zamatja cse-
kély. Hogy sima izt, kellemes zamatot kap-
jon, érlelni kell, a mit hordókban 1—2 évig 
való kezelés mellett' érnek él. A kezelés 
alatt a törkölypálinkát néhányszor le kell 
fejteni, hogy a levegővel érintkezzék. 

A kifőzött törköly feltakarmányozás 
utján értékesíthető. —a—d. 

GAZDASÁGI GÉPÉSZET. 

Konkolyválasztóval kombinált 
gab onatisztitó -gép. 

Ennek a gépnek czélja a tisztátalan 
gabonát egyszeri átbocsátás után lehető 
rövid idő alatt tökéletesen megtisztítani. 

A gép (208. ábra) három főalkotó 
részből áll: az állványzaton nyugvó garatból 
(b), a rázóból (A) és a trieurból (B). 

A garat, melynek feneke hátrafelé 
lejtős, hátul tolóajtóval szabályozható ki-
ömlő nyílással bír. A tolóajtó-beállítása egy 
állító segmenttel rögzíthető emelőkarral tör-
ténik. A töltő garat alatt az állványzatban 
a szélkerék ugy van elhelyezve, hogy fuvó-
nyilása éppen a garat kiömlő nyílása alá 
esik. A garat-állványzat baloldalán alul vas-
állványzatban a trieur van elhelyezve, mind-
kettő mögött pedig a 4 farugóra megerősí-
tett rázószekrény foglal helyet. A gép haj-
tása egy az állványzat mellső részén levő 
csapágyazott tengelylyel történik, mely az 
(Z) forgatóval kézi erővel vagy motorikus 
erővel is mozgásba hozható. A (&) tengely 
egy nagy homlokkereket és egy kis kup-
kereket hord. A nagy homlokkerék a ten-
gelylyel párhuzamosan és alacsonyabban el-
helyezett tengelyen ülő kis homlokkerékkel 

kapcsolódik. A tengely túlsó végén egy kis 
szijkorong van, melyről a trieur mozgatása 
keresztezett szíj hajtással történik. A tengely 
bal végén elhelyezett szijkorong (w) nyitott 
szijhajtással a szélkerék (w) korongját moz-
gatja. Az (u) szijkorong egy forgatócsappal 
(x) van ellátva, melyre egy hajtórud (y) van 
ágyazva, ez a (A) rázószekrénynyel csukló-
san van kapcsolatba hozva, ugy, hogy ily 
módon az (u) korong a rázószekrényt is 
mozgásba hozza. 

A rázószekrény, mely egy igen inten-
zív alternatív mozgásban vesz részt, három 
alkotó részből áll, úgymint (a') beömlő csa-
tornából, az alatta elhelyezett (b') osztályo-
zóból, az ezalatt található (e') szitaszekrényből. 

A gabona a garat nyílásából egy a 
szélkerék fuvónyilása alatt elhelyezett (d') 
csatornába ömlik, ugy, hogy itt hathatós 
szélárammal találkozik, mely a könnyebb 
tisztátlanságokat egy ellenkező lejtősségü 
csatornán (e') hajt ja föl. Ezen (e'j csatorna 
alul egy keresztrudacska (f ) segélyével a 
(d') csatorna fogazott széleiben nyugszik, 
míg felül egy a garat tolóajtajára megerősí-
tett fogazott rudacska (g') által tartatik. 
Mindkét csatorna tehát az (a') beömlő csa-
torna fölött fekszik, mely hosszirányában az 
osztályozó (?/) jobboldalán fölötte foglal 
helyet. 

Az osztályozó a baloldalon a szítaszok-
rényen fekszik föl és munka közben a jobb-
oldalon az (o') csavar (I. 210. ábra) segélyével 
többé-kevésbbé megemelhető. 

Ezen osztályozónak működése a rázás 
által egy egészen sajátságos hatásban nyil-
vánul. A gabona t. i. a (k) elosztószekrény-
ből egyenletesen jut a hasábok konkáv falai 
és a belső falak közé, melyek között ide-oda 
sodortatik. Ezáltal a súlyosabb magvak el-
válnak a könnyebbektől. Az előbbiek a haj-
lás irányában (tehát balfelé) az utóbbiak fel-
felé (tehát jobbfelé) haladnak, hol az osztá-
lyozó jobboldali oldalfalának két (p') nyílá-
sán át kihullanak. Ezen nyílások az osztá-
lyozó fenekénél kissé magasabban fekszenek, 
nehogy a súlyosabb magvak is kiessenek, 
mig a könnyebbek közvetlenül a nyílások 
alatt összehalmozódásuk által mintegy utat 
készítenek elő maguknak. A súlyos magvak 
az osztályozóból(c') szitaszekrény garatjára 
(1. 212. ábra) esnek és innen az (r') nyíláson 
a szitaszekrény felső szitalapjára, hullanak. 
A szekrény t. i. áll farugókon nyugvó szek-
rényből, melyben két különböző kötésű és 
ellenkező hajtású (s' és t') szitalapok vannak 
elhelyezve, melyek a gabonát kőtől, földtől, 
stb. tisztítják meg; az (s') szita durvább 
kötésű és jobb felé eső hajlással bir ugy, 
hogy ettől jobbra csakis a tisztátlanságok 

211. ábra. Osztályozó keret. 212. ábra. Konkolyválasztóval kombinált gabonatisztitógép. (Metszet a 
szitaszekrényen át). 

A nehezebb magvak a (d') csatornán 
át a beömlési hely (a') mellső garatszerü 
részében \h') (1. 210. ábra) mig a könnyebb 
por- és polyvarészek stb.. az (e') csatornán 
fúvatnak ki vagy pedig hátul a beömlési 
hely hátsó részeibe (i') hullanak. Az (i') 
rész hátrafelé eső ferde sik, mely a hossz-
irányban eltolható, ezen eltolásnak szüksége 
akkor lép föl, hogyha az (e') csatornát me-
redekebbre kell állítani a gyorsabb munka-
végzés czéljából alkalmazott erősebb szél 
miatt. Az (e') csatornának meredekebbre ál-
lítása a (g') fogasrudacska segélyével törté-
nik. A súlyosabb magok a beömlési hely 
(h') részéből a ( / ) fenéknyiláson át az osz-
tályozóba és pedig annak jobboldali trapéz-
alaku elosztó (h') szekrényébe jutnak és in-
nen a fenéknyiláson át jutnak csak az osz-
tályozó fenekére (1.212. ábrát). Az osztályozó 
egy alacsony felül és baloldalról nyitott 
szekrény, a mellső és hátsó belső falai (m') 
zeg-zug alakban a jobb oldal felé divergál-
nak, mig a középen háromoldalú (rí) hasábok 
sorozatát látjuk oly módon elrendezve, hogy 
ezen prismák —• melyek mindegyike két 
konkáv és egy sik oldallappal van határolva 
— a konkáv felületeik által képezett élükkel 
a jobboldal felé állanak, mig a sik és egy-
mással párhuzamos oldallapjaik bal felé néz-
nek, az átellenben fekvő élek pedig mindig 
a következő prismák sik felületeihez csatla-
koznak ; a hasábok a jobb oldal felé növe-
kedő keresztmetszettel bírnak. 

(kavicsok, földdarabok stb.) távolódnak el, 
mig a magvak átesnek és az alatta található 
vezetőlemezen át a bal felé eséssel biró lej-
tős és finom (t') szitalap jobb részébe ve-
zettetnek. 

Ezen ( f ) szitán át csak is a finomabb 
tisztátalanságok esnek át, melyek ismét egy 
alatta elhelyezett (v') vezetőlap segélyével 
jobb felé vezettnek el. A gabonamagvak, 
melyek már most csakis bükönynyel és egyébb 
gömbölyű magvakkal vannak keverve a (t') 
szitáról a (v') irányító lemez alatt levő előre-
felé lejtős fenékkel ellátott , (w'j kamarába 
esnek, melynek mellső nyílásán át a (B') 
trieur (y') beömlőgaratjába jutnak. A trieur-
ban a már tisztított gabonamagvak kiválasz-
tása a már ismert módon megy végbe. 

Ily módon kombinált gabonatisztitó-gép 
munkaképességé több ily hasonló gép kombi-
nálása által fokozható. Epp ugy a rázó is más 
hasonló gépeknél is nyerhet alkalmazást. 

A gép által elért gyakorlati eredmények 
tekintetében adatok ezideig nem állának 
rendelkezésemre. Tudomásom szerint az állami 
gazdasági gépkisérleti állomásnak be lett 
küldve kipróbálás és véleményadás czéljá-
ból, a próba eredménye azonban mindezideig 
nyilvánosságra nem jutott. 

A gép a kiállítási gépcsarnokban ki van 
állítva. O. Z. 
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Egy káros és sérelmes intézke-
dés a mezőgazdasági szeszgyárak 

adómentessége tárgyában. 
A földmivelésügyi miniszter f. év ele-

jén Sáros vármegye közönségéhez intézett 
leiratában egy igen káros és sérelmes hatá-
rozatot küldött, mely ha érvényben marad, 
a még megyénkben tengődő szeszgyárak 
működésben maradását lehetetlenné fogja 
tenni. A rendelet szerint a kormány a mező-
gazdasági szeszgyáraknak az 1890. évi XIII. 
t.-cz. 3. §-ában biztosított kedvezményt egyedül 
azon esetben adja meg, ha a gyár a technika 
mai követélményeinek megfelelő berendezéssel 
fog birni, jelesen, ha a jelenleg alkalmazásban 
levő lepárló készülék folytonosan működő lepárló 
készülékkel, a burgonyazuzó pedig burgonyamosó 
géppel fog kicseréltetni. 

Ezen, a szeszgyártást egyenesen be-
szüntetni rendelő leirat nagy megütközést 
keltett a vármegye gazdái közt, de az intéző 
körökben is, mivel mindnyáján ismerve 
mezőgazdasági szeszgyáraink nyomorúságos 
helyzetét, azon csodálkoztak, hogy lehet azt 
csak feltételezni is, hogy a szeszgyártulajdo-
nosok 6—10 ezer frt uj befektetést képesek 
volnának tenni s e mellett még folytatni a 
veszteséggel járó szeszipart. 

Gazdasági egyesületünk igazgató vá-
lasztmánya a „Köztelekében is közölt fol-
terjesztést intézett a földmivelésügyi kor-
mányhoz, melyet junius hó 6-án az igazgató-
választmány kiküldöttei a földmivelésügyi 
miniszternek személyesen adtak át. Felter-
jesztést intéztünk az'O. M. G. Egyesülethez 
is — sajnos — eddig jogos kérelmünk nem 
vétetett tárgyalás alá és megküldöttük a 
felterjesztés másodlatát azon társegyesüle-
teknek is, melyek működési területén szesz-
gyárak léteznek, de eddig — két egyesület 
-kivételével — egy sem tette sérelmes pana-
szainkat magáévá. 

Azt hisszük hogy valószínűleg azért, mert 
a társegyesületek a nyári szünidő alatt nem 
tartanak üléseket s igy nem is tárgyalhat-
ták felterjesztésünket; kérjük azonban e he-
lyen is, hogy ki ne maradjon a tárgysoro-
zatból kérelmünk^tárgyalása, ki ne maradjon 
azért, mert ha többen leszünk, talán*) hama-
rabb fogunk meghallgattatni! 

Egyébiránt nem lesz érdektelen, ha né-
hány adattal, melyet legújabban hiteles for-
rásból beszereztem, még jobban megvilágí-
tani azt, mily káros az államra és mily sé-
relmes a gazdákra a fentebbi rendelet, mely-
nek megváltoztatását nem feltételezni, szinte 
lehetetlen. 

A most szeszgyáraink nagy részében 
fennálló és működő lepárló készülékek átlag 
80—90% alkoholtartalmú szeszt képesek elő-
állítani, mely alkohol erősségi foka ugyan 
minden kívánalmat ki nem elégíthet, de 
végre is ezen körülmény nem követelheti az 
eddig jónak bizonyult rendszer kiküszöbölé-
sét már csak azért sem, mivel a kifőzendő 
czefre akár időnként vitetik a lepárló készü-
lékbe, akár folytonosan pároltatik az a mező-
gazdára épp ugy mint az államra nézve sem 
több előnyt nem biztosit, sem veszteséget 
nem okoz. De meg ugy a hazai, valamint a 
külföldi szakértők azon nézetben vannak, 
specziel azonban Máerker tanár ezen esetre, 
midőn vele a kérdést közöltük, azt felelte, 
hogy arra nézve, vájjon a folytonosan mű-
ködő lepárló készülék mellett nagyobb-e a 
szesznyeredék — az még mindig kétséges 
s mondhatni semmi különbséget sem mu-
tat s ennélfogva csakis vízhiány és drága 
tüzelőanyaggal dolgozó szeszgyárosoknak 

*) Az O. M. G. E. tényleg azért nem foglalko-
zott e felterjesztéssel, mert a nyári időszakban ülése-
ket nem tart, de már a legközelebbi választmányi ülés 
tárgy sorozatába e tárgy fel van véve. 

ajánlja a folytonosan működő lepárló készü-
lék alkalmazását. 

Ezek után még azt is felhozhatom, hogy 
éppen Sárosvármegyében ily megszorítás 
alkalmazása igen aggályos, azért, mert kis 
terjedelmű szeszgyárainknál, a hol nem a sok 
szesznek fejlesztése és az alkoholtartalom 
fokozása áll a szeszgyárosnak érdekében, 
hanem első sorban kellő minőségű és meny-
nyiségü takarmánynyerés — melyet a mos-
lékban nyerünk s csakis ezzel képes a fel-
vidéki gazda állatállományának nagy részét 
7—9 hónapon keresztül fentartani. 

Különben igen sokat és világosan be-
szélnek az alábbi adatok, melyek egy részt 
a vármegyénkben évről-évre ' apadó szesz-
gyárakról tesznek tanúbizonyságot, de más-
részt a 6—8 év alatt feldolgozott anyagot, 
valamint az abból nyert szeszt és az ezért 
fizetett állami adót is feltüntetik, nagy kérdő 
jelben felállítván azon kérdést, hisz hát ezen 
adatok szerint csakis az államnak és nem 
a gazdának volt haszna, miért hát a törek-
vését megszoritani a még létező szeszgyárak 
működés ? 

Ezt igazán nem értjük, annál is inkább 
nem, mert hisz köztudomásu dolog, hogy ma 
az embernek fizikai és gazdasági élete az 
elemekkel való állandó harczot képez, a sok 
oldalú támadások és nehézségek lenyügözé-
sében már-már kifárad a test és elme s 
ennélfogva oda kellene törekednünk, hogy 
az állami békés viszonyok közt, a közálla-
potok és vállalatok fejlesztése legyen a czél, 
de ezt nem az elmélet elvont rendszere szerint, 
hanem a gyakorlati életnek megfelelőleg, a 
tapasztalatok alapján alkotott szisztéma ke-
retén belül érhetjük csak el. S így ha pél-
dául egy rendelet jó az ipari fejlődés elő-
mozdítására, kérdés, jó lehet-e az a mező-
gazdasági élet felvirágoztatására ? 

Az alábbi kimutatásból a fentieken kí-
vül kétségtelenül még az is kitűnik, hogy 
az 1888. évi 24. t-cz. nemzetgazdaságilag 
károsan hatolt közgazdaságunk fejlődésére 
és tökéletesbitésére, előidézvén a szeszipar 
rohamos hanyatlását. 

Alábbi kimutatás az 1888/89. évektől 
egész az 1895/96. évi termelési évad végéig 
kiosztott szeszkontingenst a termelt szesz-
menyiséget és az ezután fizetett adót vala-
mint a termelésnél felhasznált anyag meny-
nyiséget tünteti fel. 

51 83,252 22,198 776,930 
51 33,814 26,590 930,656 

1890/91 46 33,308 19,800 693,000 
1891/92 36 32,594 17,790 662,650 
1892/93 43 34,505 21,353 747,355 
1893/94 35 29,570 19,013 665,455 
1894/95 35 30,442 18,740 655,900 
1895/96 32 27,632 17,436 610,260 

Ezen adatokból világosan látható, hogy 
a szeszgyárak évről-évre kevesebb szeszt 
égetnek, másrészt egészen beszüntetik az 
üzemet. 

Felhasználtak a vármegyében szesz-
gyártásra : 

években ít burgonyát 
m é t e r m á z 

1890/91 12,401 189,305 15,556 
1891/92 10,685 49,645 39,150 
1892/93 12,367 178,432 2,626 
1893/94 11,443 48,838 40,743 
1894/95 12,449 152,209 674 
1895/96 10,416 87,925 23,666 • 

Látjuk ezen adatokból, hogy a mező-
gazdaságra felette szigorú szeszadó törvények 
csupán megyénkben is mily káros hatásúak 
voltak a kincstárra nézve is, s ha a fel-
használt nyersanyagok mennyiségének ará-
nyát és súlyát mérlegeljük, arra a következ-
tetésre jutunk, hogy Sárosvármegyében a 

szeszlepárló készülékek megtartása mellett 
oda kell az állami kormánynak törekedni, 
hogy minél inkább lehetővé tegye a kis- és 
középgazdaságokban is a moslék előállítását. 

És mi abbán a reményben számláljuk 
a napokat, hogy a földmivelésügyi kormány 
a fent idézett rendeletet hatályon kívül fogja 
helyezni. Ugy legyen I Hreblay Emil. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Feleletek. 
Borókamag értékesítése. 

Felelet a 311. számú kérdésre. A borókai-
magot többféleképp lehet értékesíteni. 

1. Szárított állapotban a borókamag 
kereskedelmi áruczikket képez. Használják 
fűszerül, továbbá likőrök előállítására, gyógy-
szerül stb. A szárított boróka eladása czél-
jából tegyen kérdést a budapesti nagyobb 
droguistáknál. (Thalmeyer és Seitz, Neruda 
Nándor, Detsinyi Frigyes, Kóchmeister és 
társa.) A borókamag szárítása oly módon 
történik, hogy a teljesen érett, tehát fekete 
szinü bogyók egy száraz, szellős és pormen-
tes padláson ponyvákra vékony rétegben ki-
terítetnek s több izben átforgattatnak. Ki-
száradásuk után zsákokba felmérve elszál-
líthatok. 

2. A borókamag felhasználható boro-
vicska készítésére. E czélból a teljesen érett 
mag leszedetik s azután össze lesz zúzva. 
A zúzást legczélszerübb rovátkolt hengerek 
között végezni. Ezután az összezúzott mag-
vakra meleg vizet öntünk, hogy az igy nyert 
czefre hőfoka mintegy 25° C. legyen. Hogy 
a czefre erjedésbe jöjjön, ahhoz friss élesztőt -
keverünk. A czefre csakhamar erjedésbe 
jön, s a főerjedés 48—72 óra alatt be van 
fejezve. Az utóerjedés, minthogy a boróka 
sok gyantát tartalmaz 14—20 napig is el-
tart. Az erjesztő helyiség hőfoka 24—25° C. 
legyen. Minthogy nyitott edényekben a 
czefre könnyen megeczetesedik, czélszerü a 
czefrét hordókban erjeszteni, s a hordó nyí-
lását erjesztő tölcsérrel ellátni, Az erjedés 
befejeztével, a mit a czefre kitisztulása mu-
tat meg, a czefre akár kis üstön, akár más 
tökéletesebb főzőkészüléken lepárolható. 100 
kg. friss magból 12—18 liter 45—50°/.o-os 
borovicska állithaló elő. 

3. A borókamagból előállítható boróka-
magolaj (Oleum janiperi communis) is. 
Ezen előállítás azonban, minthogy teteme-
sebb befektetést igényel, csakis nagyban 
fizeti ki magát. 
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Személyi hir. Szilassy Zoltánt, az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület titkárját, lapunk 
felelős szerkesztőjét, ő felsége a király az 
ezredéves" országos kiállítás rendezése és 
szervezése körül szerzett érdemeinek méltány-
lásául a Ferencz József-rend lovagkeresztjével 
tüntette ki. Szilassy Zoltán a gazdasági egye-
sületek és gazdasági tanintézetek gyűjtemé-
nyes kiállításának és a juhászati kiállításnak 
rendezése, valamint a gazdasági egyesületek 
monográfiájának megírásával szerzett a ki-
tüntetésre érdemeket. 

Kitüntetések az ezredéves kiállítás alkalmából. 
Ő felsége a király az ezredéves országos kiállítás 
szervezésse és rendezése körül jelesül a mezőgazda-
ság terén szerzett kiváló érdemek méltánylásául meg-
engedte, hogy gróf Andrássy Aladár főkamarásmes-
ternek, Baranyay István közgazdasági előadónak, 
Baross Károly a „Borászati Lapok" szerkesztőjének, 
Bedő Albert államtitkárnak, Bezerédy Pál országos 
selyemtenyésztési miniszteri meghatalmazottnak, Emich 
Gusztáv az országos magyar kertészeti egyesület el-
nökének, gróf Fesztetits Andor volt országgyűlési 
képviselőnek, báró Harkányi Frigyes nagybirtokosnak, 
herényi Gotthard Sándor földbirtokosnak, Kvassay 
Jenő miniszteri tanácsosnak, Máday Izidor miniszteri 
tanácsosnak, Miklós Ödön volt országgyűlési képvi-
selőnek, Nagy Vincze országos tejgazdasági felügye-
lőnek, Nemegyey Ákos uradalmi főigazgatónak, Rodiczky 
Jenő gazdasági tanintézeti igazgatónak, Tolnay Lajos 
volt ország-gyűlési képviselőnek, Vámossy Mihály, 
az országos méhészeti egyesület a lelnökének leg-
felsőbb elismerése nyilvánittassék. A harmadik osztályú 
vaskorona-rendet ő felsége díjmentesen a következők-
nek adományozta : Losonczy Mihály miniszteri taná-
csosnak, Fáy Béla, földbirtokosnak,- Karsay Albert 
földbirtokosnak, Libits Adolf királyi tanácsosnak, dr. 
Liebermann Leó az országos vegyészeti intézet igaz-
gatójának, Pirkner János országos állattenyésztési 
főfelügyelőnek, gróf Szapáry György lótenyésztési bi-
zottsági elnöknek. A Ferencz József-rend lovagkereszt-
jét: Engelbrecht Károly szőlőszeti és borászati köz-
ponti főfelőgyelőnek Landgraf János országos halá-
szati felügyelőnek, Magyar Kázmér földmivelőlskolai 
tanfelügyelőnek, Tavi Gusztáv erdőtanácsosnak. A 
koronás arany érdemkeresztet: Krik Aladár gazdasági 
felügyelőnek. Az arany érdemkeresztet: Ilsemann Ke-
resztély Budapest székesfővárosi főkertésznek. A mi-
niszteri tanácsosi czimet díjmentesen dr. Konkoly Thege 
Miklós a meteorológiai intézet igazgatójának A ki-
rályi tanácsosi czimet díjmentesen mádi Kovács László 
földbirtokosnak- A magyar nemességet díjmentesen 
Mende Bódog földbirtokosnak a „mindszenti" előnév-
vel, Tormay Béla miniszteri tanácsosnak, a .nádud-
vari" előnévvel ; végül Ő felsége, Koczurek Ferencz 
főállatorvosnak az országos állategészségügyi felügyelői 
czimet adományozta. 

Kinevezés. A király, a földmivelésügyi minisz-
ter előterjesztésére Krisztinkovich Ede osztálytanácsosi 
czimmel és jelleggel felruházott miniszteri titkárt va-
lóságos osztálytanácsossá nevezte ki. 

Megbízatások. A íöldmivelésügyi miniszter dr. 
Bőhm Vilmos brádi lakost és tiszt, járási orvost Hu-
nyad vármegye brádi járására nézve, Zsupánszky 
Lyubo ó-sziváczi lakost és községi jegyzőt Bács-
Bodrog vármegye zombori járására nézve Lasz-
káry Pál felső-fehérkuti lakos földbirtokost Hont vár-
megye nagy-csalomiai járására nézve az állandó 
gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. 

Eljegyzések. Várbogyai Bogyay Jenő jegyet 
váltott dukai Takáts Ilonával Dukán. Brezovai és 
egerfarmosi Brezovay István eljegyezte kis-jókai Ágos-
ton Elek huszárezredes leányát, Mariskát. 

Házasság. Bábó Zoltán csanádmegyei földbirto-
kos oltárhoz vezette dr. Baróthy Ákos, városi tb. fő-
orvos leányát, Ilonkát N.-Váradon. 

Halálozások. Szlamka István, nyug. kir. járás-
biró és földbirtokos meghalt Karva-pusztán. — Mészá-
ros János, földbirtokos és megyei bizottsági tag, meg-
halt Téthen. 

Molnárok kongresszusa. Az országos 
molnár-egyesület november 8., 9. és 10. 
napjain tartja ezredéves kongresszusát a 
Közteleken. A kongresszus tárgysorozata a 
következő: I. nap. 1. Elnök és jegyző vá-
lasztása. 2. Elnöki megnyitó. 3. A molnár-
iparnak a képesített iparágakhoz való soro-
lásáról, továbbá hasonló megvédése a kon-
tároktól, mint azt a törvény az építész és 
építőmesterek iparánál elrendeli. 4. A tisz-
tességtelen verseny betiltásáról és ezzel kap-
csolatban a kerületenkint alakítandó s min-
den molnár és malomtulajdonosra kötelező 
„Molnár-ipartestületek" létesítéséről. 5. Az 
oláh búzával űzött vámvisszaélésnek hala-
déktalan betiltásáról. 6. Kizárólag a buda-
pesti malmoknak az állam rovására leendő 
egyoldalú dotálása elleni tiltakozás. 7. A 
magyar molnárok egyesült tűzkár elleni 

szövetségének megalakítása. — II. nap. ' 
Az „Országos Magyar Molnár-Egyesület" 
díszközgyűlésének megtartása. — III. nap. 
A magyar molnárok ezredéves verseny-liszt-
kiállitásának ünnepélyes megtartása s a bírálat 
megejtése az oklevelek kiosztásával. A liszt-
kiállitásban résztvehet kivétel nélkül minden 
magyar molnár és malomtulajdonos búza-
liszt, rozsliszt, asztali dara, árpakása, köles-
kása stb. őrleményeinek a legszebb és leg-
jobb minőségű remekével. A lisztminták az 
ünnepély megkezdéséig akár postán külden-
dők fel az „ezredéves magyar molnár-ünne-
pély" bizottságának, Budapest, Köztelek 
czimen vagy személyesen adhatók át ugyan-
ott. A kiállítók 1 frt dijat fizetnek s azt 
szintén személyesen fizethetik vagy pedig 
az emiitett czimen postán küldhetik. Kívá-
natos azonban, hogy a kiállításban leendő 
részvételéről minden tag az előkészítő-bi-
zottság elnökét Sümeghy Ferenczet Szabad-
kán, egy levelezőlapon mielőbb értesítse. 

Elfajulás. A „Magyar Gazdák Lapjá-
nak 41. számában „Szalmaözvegyek Ős-
Budavárában" ezim alatt egy tárcza látott 
napvilágot, mely néhány szalmaözvegy gazdá-
nak Ős-Budavára sikamlós látványosságai-
ban való gyönyörködését egy festett arczu 
félvilági hölgy szemérmes tréfákozásaival 
tárgyalja. A mint eddig Dem foglalkoztunk 
szaklaptársunk tárczatermékeivel, ugy nem 
foglalkoznánk múzsájának ezzel a szülemé-
nyével már csak a jóizlés nevében sem, lap-
társunk azonban ezúttal maga igyekszik 
provokálni érdeklődésünket. A tárcza végén 
ugyanis csillag alatt, ez áll. „Egyszer a „Köz-
telken" Sz . . . . y Ödön t. barátunk, éles 
kritika tárgyává tette egyik szaklap-kolle-
gánk tárczáit. így ítélkezett: „Szaklap ne 
írjon, kis leányoknak." Mi is szót fogadunk 
Sz. Ö. t. barátunknak ós ezer bocsánatért 
esedezünk." Ez a megjegyzés a „Köztélek' 
lapot aposztrofálja, de bármilyen humoros 
értéket tulajdonítson is annak a „M. G. L.", 
egyszer s mindenkorra tiltakozunk az ellen, 
hogy tárczájának akár fejét, akár farkát a 
reánk való hivatkozás képezze. Az az igye-
kezet, hogy ilyfajta tárczatermékét bár-
mely más gazdasági szaklap termékei közé 
sorozza, nem csak igazságtalan, de egyszers-
mind sértő is, mert arra, hogy egy szaklap 
-keretébe illik-e olyan tárcza, mely felfogá-
sának és formai feldolgozásának finomságá-
nál fogva leánykezekbe is adható: kétféle 
lehet a felelet; de hogy méltó-e egy szak-
laphoz olyan tárcza, melyet tárgya s modora 
a boroskancsók mögé utal, a ledérség pász-
toróráinak megédesitésére: ez minden vita 
alatt áll. Semmi közünk ahhoz, hogy milyen 
irányzatot követ a „M. G. L." a saját ha-
sábjain, de viszont mi is elvárjuk tőle, hogy 
ne szőjje bele a reánk való megemlékezést 
olyan irányzatba, a melylyel a társítás ré-
széről jogtalan, reánk sértő s a melyet lel-
künk mélyéből elítélünk. 

Baromfikiállitás. Az idei állatkiállitások 
sorozatát a baromfikiállitással zárják be, 
melyet f. hó 14-én szerdán délben nyit-
nak meg az állatkiállitások területén. Az 
idei baromfikiállitás tekintettel a kiállítók 
nagy számára, az eddigi ily nemű kiállítá-
sokat jelentékenyen felül fogja múlni. Igen 
nagy számban vannak bejelentve tyúkok, 
ludak, kacsák, pulykák és galambok, sőt 
kanári madarak is. Ezúttal Bosznia ós Her-
czegovioából is több kiállító jelentkezett nagy 
számú állatokkal. A baromfiketreczek részére 
az Erzsébetkirályné-uti főbejárattól balra eső 
nagy szint rendezték be s ezzel szemben ál-
lították föl a ludak és kacsák ketreczeit, mig 
a galamb-kiállítás a főbejárattal szemben 
levő T számú istállónak teremné átalakított 
előrészében foglal helyet. A rendezést I'arthay 
Géza csoportbiztos végzi. A kiállításról rész-
letes katalógust adnak ki, mely monografi-
kus részt is fog tartalmazni. 

A fogarasi állami ménes ügye. Ösmere-
tes, hogy Festetits volt földmivelésügyi mi-
niszter tervbe vette a fogarasi állami ménes 
felosztását, valamint ösmeretes az is, hogy 
az erdélyi gazdák annak idején küldöttségi-
leg kérelmezték az akkori földmivelésügyi 
miniszternél a ménes fentartását, mely kül-
döttségnek azonban a miniszter kijelentette, 
hogy a fogarasi éllami ménes felosztása már 
bevégzett dolog és annak feloszlatásához a 
miniszteri tanács is hozzájárult s e tervet 
ő felsége a király is jóváhagyta. A miniszter 
kijelentése szerint a feloszlatást indokolta az, 
hogy a ménes fentartása állandóan tetemes 
kárral jár, valamint hogy a ménes helye, 
klimatikus és legeltetési viszonyai sem alkal-
masak annak fentartására. Kijelentette azon-
ban a miniszter azt is, hogy nem zárkózik 
el az elől, hogy az ottani (erdélyi) méntele-
pek egygyel szaporitassanak és az állomá-
sokra megfelelő anyag állíttassák be. E tervet 
illetőleg a miniszter hajlandónak nyilatkozott 
meghallgatni az erdélyi lótenyésztők vélemé-
nyét. Az ügyet ezen stádiumában vette kézbe 
az erdélyi gazdasági egyesület, melynek sike-
rült is a jelenlegi földmivelésügyi minisztert 
meggyőzni arról, hogy a fogarasi ménesnek 
fentartása nemcsak indokolt, de feltétlenül 
szükséges is. Darányi földmivelésügyi mi-
niszter a fogarasi ménes viszonyairól a 
helyszínén szerzett személyes tapasztalatai 
után elfogadhatónak nyilvánította az egyesület 
propoziczióját és elhatározta a fogarasi ménes-
nek fentartást, a miről az erdélyi gazdasági 
egyesületet a következő leiratban értesítette. 
„Midőn a mult év végén a földmivelésügyi 
tárcza vezetését átvettem, a hazánk köz-
gazdasági viszonyaira jelentékeny befolyás-
sal biró számos nagyfontosságú teendők kö-
zött, érdeméhez méltón magára vonta figyel-
memet az országos lótenyésztés, — s neve-
zetesen annak az erdélyi területre vonatkozó 
része. Miként az egyesületnek is közvetlen 
tudomása van, főleg a fogarasi ménes kér-
dése az utóbbi év alatt többször vettetett fel 
ugy magában az érdekelt vidéken, mint a 
sajtó terén, sőt a törvényhozás termeiben 
is. Ennélfogva feladatomnak tartottam tüze-
tesen foglalkozni ezen kérdéssel, mely az 
erdélyi országrész közgazdasági viszonyaira 
nagy befolyást gyakorolni van hivatva. Szá-
mos és több oldalról bekivánt hivatalos je-
lentések, statisztikai adatok, előterjesztések 
figyelmes átvizsgálásán kivűl időt szakítot-
tam az ügynek a helyszínén való tanulmá-
nyozására is és őszinte örömet éreztem, mi-
dőn — azt hiszem, — sikerült módot talál-
nom az ügynek olyképpen való megoldására, 
a mely a helyiviszonyok ós körülmények 
teljes méltatása mellett a közérdeknek is 
leginkább megfelel. Már előzőleg a takarmá-
nyozási és legeltetési rendszer némi módosí-
tásával a lóállomány fejlődésénél kedvezőbb 
eredmény volt felmutatható s ma már meg-
nyugvással gondolok arra, hogy ha intézke-
déseim végrehajtásánál az erdélyi gazdasági 
egyesület és a vidék előkelő tagjai azzal az 
őszinte odaadással igyekeznek közreműködni, 
mint a mily érdeklődést és jóindulatot rövid 
hivataloskodásom alatt tapasztaltam: a ked-
vező eredmény nem maradhat el s a fogarasi 
ménes ellen felhangzott panaszok el fognak 
némulni. Első teendőnek tartom, hogy a 
lipiezai törzsménes necsak számra nézve 
szaporodjék, hanem hogy főként annak 
anyaga kiváló jó minőségű és a czélnak 
megfelelő legyen. Ezért intézkedni kívánok 
az iránt, hogy a jelenleg ottan levő lippiczai 
törzs kiválasztott anyaga ugy minőségre, 
valamint alkatra nézve fentartassék s meg-
felelően fejlesztessék. Ezenkívül szándéko-
zom bevásárlás utján erdélyi jellegű kan-
czákból egy külön ménest ugyanott felállí-
tani. Reménylem, hogy e szándékom meg-
valósításánál az erdélyi gazdasági egyesület 
és az ottani tenyésztők szives készséggel 
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közreműködnek s lehetővé teszik, hogy e 
czélra megfelelő méltányos árért a legjobb 
anyag mielőbb összeszedhető legyen. Az ez 
irányban szükséges tárgyalásokat és intézke-
déseket a vezetésem alatt álló minisztérium 
lótenyésztési főosztályának főnöke fogja ve-
zetni, a lovak vásárlására pedig felkértem gróf 
Bánffy György főajtónálló mester és főrendi-
házi tag, báró Wesselényi Béla főrendiházi 
tag és Jánky Lajos altábornagy urakat, 
mint a kik szives közreműködésével a czélt 
leginkább elérhetni vélem; s a kik közül a 
két elől nevezett ur a fogarasi ménes meg-
megtekintésében részt venni s engem taná-
csaikkal támogatni szives volt. A nevezett 
kanczákhoz használandó aigol telivér és fél-
vér mének kérdésében a lótenyésztési főosz-
tály főnöke a fentnevézett urakkal érintke-
zésbe fog lépni." Részünkről nagyon örü-
lünk, hogy Darányi földmivelésügyi minisz-
ter nem helyezkedett elődjének álláspontjára 
és a ménes fentartása körüli nehézségeket 
kellő renr1 zabályok igénybevételével kikü-
szöbölve az erdélyi lótenyésztésre kiváló 

fontossággal biró fogarasi ménest a jövőben 
is fentartja. 

A Hortobágy öntözése. A debreczeni 
gazdák gyakran és alapos okokra támasz-
kodva panaszkodnak állattenyésztésük ha-
nyatlásáról, s van is rá okuk elegendő, mert 
a hires hortobágyi puszta, mely évekkel 
előbb ezernyi ezer darab állatnak nyújtott 
kitűnő legelőt, a Tisza szabályozása óta 
minden évben szárazsággal küzd s ma már 
alig képes néhány ezer darab állatnak szűk 
megélhetést biztosítani. A hortobágyi legelők 
másként mint marhatartással ki nem hasz-
nálhatók s ezért szükséges volt arról gon-
doskodni, hogy mesterséges uton ismét biz-
tosittassék a Debreczen város gazdasági jó-
létének alapját képező állattenyésztés fel-
lendítésére. E ezél megvalósítását tűzte ki 
feladatul a földmivelésügyi kormány, amely-
nek rendeletével a debreczeni kulturmérnök-
ség nagyszabású tervet dolgozott ki a hor-
tobágyi puszta rendszeres öntözésére. A 
tervezett öntözéssel a kormány a Tiszasza-
bályozás által okozott bajon kiván segíteni. 
Az öntözést vizemeléssel tervezik. Csege 
mellett emelik ki a vizet a Tiszából. Szi-
vattyúzás által 27,000 kat. hold körülbelül 
"100 nap alatt árasztható el egyszer, még 
pedig tekintettel a debreczeni legeltetési vi-
szonyokra a legeltetéstől egy-egy izben hat-
ezer holdat vonnak el. A főcsatornán kívül 
három tápláló csatornát készítenek. Két 
fő lecsapoló-csatorna vezet a Hortobágy vi-
zébe. A már fölhasznált vizet ismét árasz-
tásra fordítják s mivel a Hortobágyra nem 
vezethetik minden időben a vizet, a lecsurgó 
vizet halas tavak készítésére használták föl. 
Az összes munka mintegy 1.025,000 köbmé-
ter föld kimozdításával jár s a költségek 
800,000 forintra rúgnak. Egyszeri megöntö-
zése a tervbe vett területnek 20,000 frtba, 
a vízmüvek fentartása pedig 16,000 forintba 
kerül. De ezzel szemben a hortobágyi legelő 
jövedelmének ós értékének csaknem három-
szoros emelkedése várható a mai viszonyok-
hoz képest. Csaknem háromszor annyi 
jószág hajtható ki, mint most s a legeltetési 
idő kiterjedhet késő őszig. Az alsó-szabolcs-
hajduvidéki tiszai ármentesitő társulat is 
foglalkozik a Hortobágymelléki szikes legelők 
öntözésének eszméjével, csakhogy e felada-
tot a belviz szabályozásával kapcsolatban 
akarja megoldani. Nincs kétség benne, hogy 
ha a Hortobágy tervbe vett öntöztetése 
ténynyé válik, ez esetben Debreczen város 
állattenyésztése ismét föl fog virágzani. 

Tenyészkanok kiosztása a községek 
közt. Az országban a sertésvész a sertés-
állományt igen nagy mértékben megapasz-
totta és a községekben a közhasználatra 
szolgáló apaállatok olyannyira megkeves-

- bedtek, hogy ezen apaállathiány pótlása fel-

tétlenül szükségessé vált. Erre törekedett a 
földmivelésügyi miniszter s ezért Mezőhegyes-
ről nagy számban mentek a jelenlegi tenyész-
tési évadra a tenyészkanok kedvezményes 
áron és részletekben való törlesztés mellett 
a községekbe. De a nagy szükségletnek a 
jelen viszonyok közt ezen uradalom magá-
ban megfelelni nem képes, azért a jövő év 
elején más uradalmak tenyészetéből is, me-
lyeknek elismert tisztavérü ős fajuk van, 
nagyobb számban fognak kiosztás illetőleg 
a községekbe kedvezményes feltételek alatt 
való elhelyezés ezéljából 14—18 hónapos 
tenyészkanok a földmivelésügyi miniszter 
kiküldöttje által lefoglaltatni, esetleg meg-
vásároltatni. Ezen akczióra való tekintettel 
a földmivelési miniszter az állami közvetí-
tésből folyó költségek fedezésére az eddigi 
3000 frtos költségvetési tétel íhelyett 25000 
frtot vett fel az 1897. évi költségvetésbe. 

Arpakiviteliink csökkenése. Olaszor-
szág a gabonánemüek termelése terén hazánk-
nak a külföldön, kivált Németországban 
napról-napra nagyobb versenyt támaszt. 
Különösen az árpatermelés terén ez annál 
érezhetőbb, a mennyiben a magyar árpának 
ez ideig Németország volt a legfőbb fogyasz-
tója. Már néhány év óta, de főképpen ez év-
ben az orosz árpa nagy mértékben kezdi ki-
szorítani az ottani piaczról a mi árpánkat. 
Bizonyítják ezen állításunkat az alább közölt 

Össze 
behoza' 

1895-ben 9,290.087 2,377.310 6.194.496 
1894-ben 10,974.970 3,448.492 5,303.910 
1893-ban 8,517.404 3,730.658 2,492.748 
1892-ben 5,832.966 2,635.568 1,769.918 
Ezen adatokból világosan kitűnik az orosz 
árpa bevitel fokozatos és nagymérvű emel-
kedése, s méltán tarthatunk attól, hogy az 
orosz termény néhány év múlva a mi ma-
gyar árpánkat ki fogja szorítani, a német 
piaczokról. 

Nyers szeszkühlemények kedvezményes 
szállítása. Bossányról a budapesti állomá-
sokra valamint Győrbe valamely szeszfino-
mitó gyárba rendelt ily küldemények után 
az előbb említett helyekre 35, Győrnél pedig 
27 kr lett a hivatalos díjtételből leengedve 
az államvasutak igazgatósága részéről. 

Czukorrépa-árak hanyatlása. A czukor-
répa-árakat nem csak nálunk, hanem a kül-
földön is mindinkább lenyomni igyekeznek 
a gyárosok; erre vonatkozólag egy német 
gazdasági lap a következőket közli: A czu-
korprémiumok legutóbbi felemelése alkalmá-
val a czukorgyárosok akkép nyitatkoztak, 
hogy a prémiumok felemelését a termelők 
érdekében óhajtják, a mennyiben-magasabb 
prémiumok mellett a termelőknek nagyobb 
árakat fizethetnek terményeikért. A czukor-
gyárosok megkapták ugyan a magasabb 
prémiumokat, de ennek daczára a répaára-
kat nem hogy emelnék, sőt ellenkezőleg 
tetemesen le akarják az amúgy is alacsony 
árakat szállittani. A német Czukorgyárosok 
nemrég megtartott gyűlésükön akként nyi-
latkoztak, hogy a jövő idényre a répáért 60 
kr-nál többet nem fizetnek, ez pedig oly 
alacsony ár, a mely a mellett a czukorrépa 
termelése jóformán lehetetlenné vanjéve . 
Még az 1894/95.-ik évben, mikor az úgyne-
vezett czukor-krizis volt, sem voltak a répa-
árak 70—75 kr-nál alacsonyabbak. Most 
pedig a czukorgyárosok kik karteljük foly-
tán az árak alakítását teljesen kezükben 
tartják, a jövő campagnára 60 kros árat 
szabtak a termelőknek s ezt azzal inkokol-
ják, hogy az idei campagne alatt igen rossz 
minőségű répát kénytelenek feldolgozni. 
Sajnos a termelők kénytelenek magukat ezen 
árkinálatnak alávetni, ha csak beszüntetni 
nem akarják a répatermelést, a mi természe-
tesen mától-holnapra ném igen keresztül-
vihető dolog. A czukorrépa árredukziójárá vo-

natkozólag a czukorgyárosok szakközlönyé 
ben a következő indokolás olvasható: Te-
kintve hogy azon kedvezőtlen helyzetet, me-
lyet a mai czukorárak, és a gyárosok által 
tavaszszal engedélyezett magas répaárak, 
továbbá az idei répatermés rossz minősége 
idéztek elő, a gyárosok a jövőre nézve a 
répaszerződések megkötésénél szükségesnek 
taitják az áraknak oly mértékbeni leszállítá-
sát, hogy q-ént körülbelül 60 krt fizettes-
senek._ 

Állategészségügyi értesítés. A földmi-
velésügyi minisztérium a marhavész és egyéb 
ragadós állatbetegségek állásáról okt. hó 
7-én a következő kimutatást teszi közzé: 
Magyarországon: I. Keleti marhavész: Magyar-
ország, Fiume és környéke, valamint Horvát-
Szlavonország egész területe ez idő szerint 
vészmentes. — II. Lépfene: össz. 83 község-
ben 138 udv. — III. Veszettség: összesen 199 
község, 299 udv. — IV. Takonykor és bőr fé-
reg : összesen 98 községben 117 udv. — 
V. Ragadós száj- és körömfájás: összesen 1027 
községben 10287 udvar. — VI. Ragadós tüdő-
lob : összesen 5 közs. 13 udv. — VII. Himlő: 
összesen 5 községben 7 udv. — VIII. 
Tenyészbénaság és az ivarszerveken keletkező 
hólyagos kiütés: összesen 6 községben 110 
udvarral. — IX. Rüh-kór: összesen 45 köz-
ségben 152 udvar. — X. Sertésorbáncz: ösz-
szesen 264 községben 1859 udv. — XI. Bivaly-
vész : összesen 9 község 11 udv. — XII. 
Sertésvész: összesen 2112 község, — udv. 

A tiszavölgyi társulat köréből. A nyári 
szünet után a tiszavölgyi társulat központi 
bizottsága e hó elején tartotta meg első hó-
napos ülését Andrássy Aladár gróf elnöklete 
alatt. Elsősorban a bizottság a feletti örö-
mének adott kifejezést, hogy a bizottságnak 
több tagját, köztük Dessewffy Aurél grófot 
és Lipthay Béla birót a felsége kitüntetés-
ben részesítette a közügyek terén szerzett 
érdemeikért. Ezután áttérve a napirendre a 
bizottság kimondotta, hogy a tisza-szegedi 
kölcsönalap tartaléktőkéjének 859.081 frt 77 
krra rugó nyereményösszegét szétosztja az 
erre jogosult 22 tiszai társulat között s meg-
állapította egyúttal a leszámolás és vissza- . 
fizetés módozatait, valamint az összegek 
nagyságát, a melyek az egyes társulatokat 
a tiszai közös tartalékalapból megilletik. 
Ezekből az összegekből levonják az egyes 
társulatok törzsjárulékait a közös nyugdíj-
intézet számára, a mely immár megkezdheti 
működését mintegy 200.000 frtnyi alaptőké-
vel. A bizottság örömmel vette tudomásul, 
hogy a házadó törvényeket módosító 1896. 
XXIII. t.-cz. a társulatnak egy régi sérel-
mét orvosolta, biztosítván a társulati őrhá-
zak, vizemelő géptelepek és személyzeti la-
kások adómentességét. Hosszabb vitát idé-
zett elő a földmivelésügyi minisztériumnak 
a társulati kirovások jogi természete s az 
eljárásra hivatott hatóságok illetékességi 
köre tárgyában kiadott körrendelete, a mely 
ellen a körös-tissza-marosi ármentesitő és 
belvizszabályozó társulat és az arankavidéki 
belvizvédő- és levezető társulat az előbbi, 
különösen a társulati kirovások elévülése 
szempontjából előterjesztéssel éltek. A köz-
ponti bizottság ezúttal csak arra szorítkozik, 
hogy a hozzá érkezett észrevételeket figye-
lembevétel végett fölterjeszti a földmivelés-
ügyi minisztériumhoz. A tiszai társulatok 
levelezéseinek portómentessége dolgában fölír 
a társulat a földmivelésügyi miniszterhez' 
mert a kereskedelmi miniszternek legutóbb 
kiadott utasítása eltér az eddigi gyakorlattól. 
Néhány jelentéktelenebb ügy elintézése után 
az ülés véget ért. 

Szarva smarhakftldemények kedvezményes 
szállítása. Dinnyésről Bécsbe kocsirakomá-
nyokban szállítandó szarvasmarhaküldemé-
nyek után a kocsi raktér ületének négyzetmé-
tere után 216-5, St.-Marxra 233"5 kr. díjtétel 
lett rovatolás után engedélyezve. 
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A m. kir. államvasutak igazgatósága a felek 
által ki- és berakási kocsiainak dijszabásszerü rako-
dási határidejét a kereskedelmi miniszter ur 5 nagy 
méltóságának f. é. október 9-én kelt 65065. sz. jóvá-
hagyásával az üzletszabályzat 69. §-a T-ik kikezdésé-
ben foglalt határozmány alapján f. é. október 10-étöl 
kezdve további intézkedésig hat nappali órára szál-
lította le. 

Jutalékos utazó. 
trágyagyár átadná 

gyártmányát eladás végett megfelelő jutalék-
kal egy utazónak, aki Magyarországot gaz-
dasági ezikkekben jutalékra már beutazta. 

Az illetőnek folyékonyán kell magyarul 
beszélni és a gazdálkodók és földbirtokosok 
között jelentékeny ismeretkörrel kell birnia. 
Ajánlatok ,,H. K . " jelige alatt e lap kiadó-
hivatalába kéretnek. 1816 

Ajánlom a folyó év 
szeptember 21-én Hód-

j | | j | Mező-Vásárhelyen tartott 
- ekeversenyen 

arany, ezüst és bronzéremmel díjazott 

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

eddigi konkurrencziát legyőzni képesek. 

BACHER RUDOLF, 
CÍ. és kir. kizárólagos eke é s tal i jrnirelö eszközök gyára, 

B u d a p e s t , V á c i i - k o r n t 7 8 . s z . 

A magyar kir. államvasutak szállítási irodája 
a Lipótvárosban. 

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

Budapest, 1896, szeptember 20. 
Az igazgatóság: 

. (Utánnyomás nem dijaztatik). 

KERESKEDELEM, TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 

Budapest, 1896. október 10. 

A mult hét vége felé beállott kedvező időjárás 
e hét folyamán is tartós volt ; derült verőfényes napok 
mellett a hőmérséklet is tetemesen emelkedett. A 
mezei munkálatok, úgyszintén a kukoriczatörés aka-
dálytalanul folyik. A vizállás lassan csökké-. Kül-
földön az időjárás nagyobbára száraz volt és csak a 
hét vége felé következett be Európa északi felében 

A külföldi piaczok üzletmenetét illetőleg a szi-
lárdság állandóan tartós ; a fosgalom nagyobbszerü 
és árak emelkedőek. Amerikában az árfolyamok 
gyakrabban hullámzásnak voltak Jdtéve, kezdetben 
gyenge hozatalok és jó kiviteli kereslet az árak 
emelkedését vonták maguk után, később realizácziókra 
elcsendesült az üzlet, hogy a hét végével is megszi-
lárduljon és egyenlegként kb. .lVae. tesz ki az emel-
kedés. Angliában a fogyasztás mult heti nagyobb 
vételei folytán valamivel tartózkodóbb volt ugyan, a 
hangulat azonban szilárp. A francz'a piaczokon az 

eladók felemelt követeléseit szintén megadták és az 
e heti rövid üzletforgalom alatt is magasabbakfa 
jegyzések. A német piaczokon is éléükebb volt a 
forgalom ; árhullámzások gyakrabban fordullak ugyan 
elő, az irányzat azonban emelkedett a mihez Német-
alföld, Belgium és Svájcz jó vételkeűv mellett teljes 
mértéiben csatlakoztak. 

A mi piaczunkon szintén szilárd volt a hangu-
lat, bár nagyobbszerü emelkedéseket nem mutatha-
tunk fel. Az árjavulások mérsékeltek és főleg száili-
tási árura vonatkoznak. 

Az üzleti hét részleteiről következőket jelent-

Buza lanyha irányzatban indult. A malmok 
nagy mennyiségű raktáráru felett rendelkeznek és 
minthogy a hozatalok előre vásárolt hajóáruban to-
vábbra is tetemesek maradtak, malmok a bevásárlás-
ban tartózkodóbbak lettek és külünösen prompt wag-
gonáru volt nehezen értékesíthető. Spekulánsaink 
csak gyenge mérvben vásároltak. A külföldi maga-
sabb jegyzések azonban, úgymint a szilárduló határ-
időpiacz ls, megtették később hatásukat, a vételkedv 
kedvezőbbre fordult, a forgalom nagyobb arányokat 
öltött és különösen tételek, későbbi szálitásra keltek 
gyorsan és jól el. Árak kezdotben változatlanok ma-
radtak, később azonban 5—10 krral javultak. A heti 
forgalmat 210.000 mm., a hazatalokat 390.000 mm-ra 
tesszük. 

Rozs csak mérsékelten volt forgalomban. Prompt 
átveendő áru e czikkben is csak nehezen, néhány 
krajczár árengedménynyel volt értékesíthető, mig ké-
sőbb a buzaüzlet javulásával a hangulat szintén ba-
rátságosabb lőn, a nélkül azonban, hogy árak javul-
tak volna. Minőség szerint frt 6.25 helyben, forint 
6.15—2íVs Cassa Budapest távolságában átvéve, ér-
hető el. 

Árpa takarmáoy és hántolási czélokra gyengén 
volt keresve és csak 5—10 krral olcsóbban értékesít-
hető. Az eladott körülbelül 6000 mm. mindég szerint 
frt 4— 4-2 J Cassa ab Budapest ér el. Állomásokon át-
véve csak finom ős jó középfajok adhatók el. Felvi-
déki ajánlatok szórványosan érkeznek és a forgalom 
igy a legszűkebb körre szorítkozik. Világos szinü 
erőteljes felvidéki árpákat frt 7-25—75, jó középárut 
frt 6-60-7-—, tiszavidéki árpát 5-—5'75 frton jegy-
zünk ab állomás. 

Zab jó keresletnek örvend és minthogy a kí-
nálat gyenge az érkező áru 10 — 15 krral magasabb 
árak mellett a fogyasztásnál gyorsan talál elhelyezést. 
Szín és tisztaság szerint frt 5-70—6-— prima .áruért 
6'10 frtig fizettek helyben. 

Tengeri egyes waggonokban a vidékre való szál-
lítás czéljából jobb keresletnek örvendett és 3'9ő—4'— 
frton kelt el. 

Olajmagvak: káposztarepezében a hangulat vál-
tozatlan, szilárd ós készáruért 10-50—11-— frt, bánáti 
repeze. 10 — frt, vadrepczét 4-50—75 frt, gomborkát 7'75-
frton Cassa jegyzünk. Budapesten átvéve Uj káposzta-
repcze 1897. aüg.-szeptemberre Párizsi magasabb 
olajjegyzésekre megszilárdult és 10'75—10-95 frtos 
árak mellett köttetett. 

Hüvelyesek: Babban a kínálat mérsékelt és jó 
kereslet mellett árak változatlanok. Uj áruban trieurt 
aprószemü babot ab Félegyháza-Gyöngyös 8.-8.25 
frt, nagyszemüt 7.50 frton, a déli vasút mentén levő 
állomásokról, úgyszintén dunameni állomásokról 8.— 
8.25 frton, barna babot 6.50 Irtot; jegyzünk. Bükköny 
üzlettelen 4 75—5.—, Muhar 5.50—75, Kendermag 8.5U, 
Lenmag 8.60—9.50 [frt.Budapesten. Köles 5 . - 5 . 2 5 
frt helyben. 

Napi jelentés 1896. október 13. 
Készbuza ma jól volt 

kevés vételkedvet mutattak, 
lárd maradt, elkelt 40000 mi 
árak mellett. 

Eladatott: ' 
Tiszavidéki: 700 mm. 

kínálva, a malmok ugyan 
az irányzat azonban szi-
n. 2Va—5 krig magasabb 

300 mm. 78 kg. á 7-52 

, 7-5) 

2000 
29C0 
1200 
4800 
1000 

» 7-65 
» 7-67V2 , 
,, 7-471/s „ 
„ 7-321/2 „ 
, 7-55 
» 7-571/2 , 
» 7-50 

76 „ „ 7.10 „nyirkos 

Szerbiai,: 2000 

77 „ , 7-60 „ nvmbr 
76 „ „ 7-20 „ kevert 
80 „ „ 7-60 „ 3 hóra 
79 „ „ 7-571/2 „ . 
78 „ „ 7-15 „üszögös' 
76 „ „ 6-45 , 3 hóra 

Készrozs változatlan csekély forgalom mellett 
6-20 6-30-ig Pesti paritásu árban köttetett. 

Tengeri majdnem forgalom nélkül, helylen 
- 4 frt köttetett ó tengeri. 

Árpában a forgalom teljesen szünetel. 
Zab csakis finomabb fajtákban keresett. 
Határidők cseké y forgalom mellett szilárdan 

indultak, később azonban ellanyhultak. 
Következő kötések történtek : 

Tavaszi buza" . 
Őszibuza 
Tavaszi rozs . 
Őszi rozs . . 
Tavaszi zab. . 
Őszi zab . . , 
Uj tengeri . . 
Uj repeze . . 

Szeszüzlet. 

Déli zárlat 
7-65-66 
7-42-43 
6-59-60 
6-39—40 

- 5-89-91 
5-59—60 
4-03-05 

11-05—15 

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 
tudósítása. 

A hét elején a szeszüzletben ismét lanyha 
irányzat uralkodott és a íizeszárak 25 krral olcsób-
ban jegyeznek azonnali szállításra, mig ellenben na-
gyobb kötések hosszabb szállítási határidőre válto-
zatlan áron lettek zárulva. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens 
nyersszcsz 14 50—'4.63 frton kelt el azonnali szállí-
tásra, 14 frt november hóban felsőmagyarországi ós 
trdélyi állomásokhoz szállítva. 

Galieziából e héten lanyha iránvzatot jeleznek. 
Kontingens nyersszesz 50 krral olcsóbb. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 14-50— 
14.75 frt. 

Bécsi jegyzés 15.60-15.70 frt kontingens 
nyersszeszért. 

Prágai jegyzés 50.70—50.80 adózott burgonya-
szeszért. 

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

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
51-25-51-50 frt, élesztőszesz 51.50-51.75 fx-t, nyers-
szesz adózva 50.25—50.50 frt, nyersszesz adózatlan 
12. 12.25 frt, denaturált szesz 17. 17.25 frt. 

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

Élelmiezikkek a budapesti hetivásáron. 1896. év 
október 13-án. A székesfővárosi vásárigazgatósáji 
jelentése. 

Halvásár a haltéren. A fővámtéri, Ferencz József-
rakparti és haltéri piaezra 11 helybeli halász és 
halkereskedő által 45 q és vidéki kocsikon 4 q, 
összesen 49 q kevert hal hozatott. A vásár élénk. 
Az árak métermázsánkint 2—3 frttal csökkentek. 

Viszontelárusitók fizették a hal q-át nagy élő 
K 0—120, nem élő 80—90, közép nngy élő 50-60, nem 
élő 50-60, apró élő 2á—30, nem élő 12-30 frtig. 

Vad. Hozatott a fővámtérre vaspályán 400 db, 
hajón 50 db, kocsin 100 db, gyalogosok által 50 
db, összesen 600 db ; a forgalom élénk volt. Nyul. 
120-160,"Vadlúd , Vadrócze 60--80, Fáczány 

, Szalonka erdei , Fogoly 65—-80, 
Fürj —— , Fenyőmadár — kr. 

Baromfi. Hozatott a fővámtérre vaspályán kb. 
16000 db, hajón kb 4000 db, — kocsin kb. 2000 db, 
helybeli árusoktól kb. 2000 darab, összesen kb. 2400 
db. A vásár élénk volt. Nagybani árak páronkint: tyúk 
110—125, csirke 65—115, (idei kiv. ), kappan 
hízott 150—170, kappan sovány 100-130. récze hizott 
— , (idei —) lud öreg h —— lud (liba) u j 
hiz. 400—650, uj lud sovány 250—360, öreg ), 
pulyka bízott idei 350—400, sovány. 250—340, gyöngy-
tyúk 130—140, galamb pecsenyének 40—60 krig. 

Az István-téri élelmi piaezra élő baromfi hely-
beli és vidéki árusok által kb. 900 pár hozatott fel, 
árak a következők: páronkint tyúk 120—150, csirke 
idei 70—130,kappan hízott 160—200, sovány 123—140 
récze hízott 180—200, sovány 120—140, hízott lud 
500—600, sovány .300—400, pulyka hízott , 
sovány 250—300 krig. A forgalom élénk. 

Tisztított baromfi, helybeli ós vidéki árusok 
által kb. 2000 db: forgalom élénk. Árak: Jércze 
80—100, csirke 35—70, kappan hízott , récze 
hízott 100—120. récze félkövér 90—100, lud (-liba) 
hizott 2f 0—300, lud liba félkövér 200—220 " pulyka, 
hizott 250-300, pulyka félkövér 160—180, Galamb 

, ludmáj hizott 20—110 krig. 
Az ujvásártéri piaezra felhozatott a szokott köz-

ségekből vasp. kb. 700 "db, kocsin 960 db, gyal-jg-
árusok 140 db, helybeli árusok 14 JU db, összesen 
8183 db baromfi A forgalom élénk. Az árak páron-
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kint következők: tyúk 120—130, csirke 60—110, 
idei , hizott kappan 150-160, sovány120—130, 
hizott récze 180-^300, sovány récze 120—140, hizott 
lud (liba) 450—700, sovány lud 320—360, hizott pulyk» 
300—340, sovány pulyka 200—240, gyöngytyúk , 
g«lamb pecsenyének krig. 

Tojás. Hozatott a fővámtérre vasp. kb. 40,000 
db, hajón kb. 15.000 darab, 2 kocsin kb. 10,000 db 
helybeli árusoktól 30000, db, összesen kb. 85,000, 
db. A vásár élénk. Nagybani árak: 1 láda friss (1440 
db) 3200—3300 kr., 100 db 250—280 kr., tojás me-
szes 1 láda (1440 db) k., 210 db 
k r , 1 db krig. 

Ajs ujvásáríéri piámra felhozatott a szokot, 
községekből vasp. kb. 14000 drb, kocsin drtt, 
gyalogárusok 16000 drb, helyb. árusok 2000 darab, 
összesen 200C0 darab friss tojás. A forgalom 
élénk. A kővetkező árak jegyeztettek : friss tojás 
1 drb 2Vs—3, 100 darab 230-250 40 krért 15—17 
drb, 1 láda 1440 drb 2900—3400, meszes tojás 1 db 
21/2-3 100 — , 40 krért 15—17 db, 1 láda 
1440 drb krig 

Zöldség. Hozatott a Ferencz József-rakpartra va. p 
800 q, hajón 120 q, kocsin 2500 q, helyb. árusok 
kb. IbOO q, össz. kb. 5020 q vegyes zöldség. A vásár és 
Nagy. árak sárgarépa 100 k. 30—800,1 q , 
petrezselyem 100 cs. 30—800, 1 q — , zeller 
lOO.db 50- 120, karalábé 100 db 50-80, vöröshagyma 
100 db 30—S00, 1 q 300—380, ' fokhagyma 100 f. 
400—800, 1 q 800—1000, fehérrépa 100 darabl80—20G 
fejeskáposzta 1 q 300 - 4C0 krajczárig, vörösrépa 100 
darab 50—100 krajczárig, fejeskáposzta 100 darab 
200-500, kelkáposzta 100 db 80—120, vöröskáposzta 
100 db 300—650, fejes saláta 100 db 80—160, kötött-
saláta 100 db , burg. belföldi 1 q 180—240, 
külföldi , fekete retek 100 db 80—140, 
hónapos retek 100 csomó , Ugorka s. való 
100 db 40—1C0, ugorka savanyu 100 db 80—120, 
zöldpaprika 100 db 10—40, tök 100 db 300—500, 
paradicsom 1 kg. 30—120, zöldbab 1 1. 6—12, zöld-
borsó 1 kg. zöldborsó fejtettl 1. 60 - 80 krig. 
Zöldtengeri 100 cső 60-80 krig. 

Felhozatott az ujvásáríéri piaczra a szokott köz-
ségekből szek. kb. 900 q, gyalog és helyb. árusok által 
360 q, vasp. — q, összesen mintegy 1260 q vegyes 
zöldség. A forgalom élénk. Arak a következők: Bur-
gonya 1 zsák 40—100, uj 1 q 150—180, fejeskáposzta 
100 db 250—450, vöröskáposzta 100 db 300—1000,kel-
káposzta'100 db 80—120, paradicsom 100 db 14—40, 
1 puttony 16-20, fejes saláta 100 db 70-80, kötött 
saláta 100 db , ugorka savanyítani való 100 db 

, ugorka savanyu 100 db 110—110 zöld paprika 
100 db 80—50, zöldbab hüvelyes 1 kg. 7 8, 1 zsák 
30—60. zöldborsó héjas 1 kg. , zöldborsó fej-
tett 1 liter krajczárig. 

A Hunyady-téri piaczra felhozatott kocsin 200 q, 
gyalogárusoktól kb. q, helybeli árusoktól kb. 200 q, 
össz. 400 q ; élénk forgalom mellett a következő árak 
jegyeztettek : burgonya 1 zsák 50—80, 1 q 150—200 
fejes káposzta 100 db 400—700, vörös káposzta 100 db 

, kelkáposzta 100 db 70—120 paradicsom 100 
db 30—80,1 puttony 20—25, fejessaláta 100 db 80— 
—120, kötöttaaláta 100 db .ugorka sap. valólOO 
db 35—45 savanyitott 100 db 80—90, zöld paprika 
100 db 8—30, zöldbb hüvelyes 1 kg. 4 - 5, zöldbab 
hüvelyes zsák 60—65, zöldborsó héjas 1 kg. 
—, zöldborsó fejtett 1 liter krig. 

Gyümölcs. Hozatott a Ferencz-József-rakparti 
piaczra vaspályán kb. 1400 q, hajón kb. 400 q. kocsin 
50 q, helybeli árusok által kb. 400 q, összesen 
kb. 2450 q vegyes gyümölcs. A vásár élénk volt. 
Nagybani árak : Fajalma 1 q 1400—1800, köz. alma 
1 q 600—1200, fajkörte 1 q 1600—2600, közönséges 
körte 1 q 700—1400, köz. dió 1 q 1600—2400, szilva 
magvaváló 1 q 600-900, szilva vörös 1 q , 
szilva aszalt 1 q füge 1 kg. —, mogyoró 
1 q , gesztenye belföldi 1 q 1300—1400, gesz-
tenye olasz 1 q 2000 —2100, czitrom 1 láda 350 450, 
őszi baraczk 100 db , szőlő közönséges 1 q 
1200—2400,szőlő csemege 1 kg. 280—3600 krig, dinnye 
görög nagy 100 db — , dinnye görög kicsiny 100 
db , sárga faj 100 db , dinnye sárga 
közönséges 100 db frt. 

Az ujvásáríéri piaczra felhozatott a szokott köz-
ségekből vaspályán kb. 25 q, kocsin kb. 138 q, gya-
log és helybeli árusok 80 q, összesen 240 q vegyes 
gyümölcs. A forgalom élénk. Árak a következők: 
Fajalma 100 db 220-300, 1 kg. 18—25, 1 db 3—u, 
közönséges alma 100 db 40—180, 1 kg. 8—15, 1 db 
1/2—2, köz. alma 1 put. , körte, fajt 100 db 
140—400, körte faj 1 kg. 20—25, körte faj 1 db 3—5, 
szőlő csemege 1 kg. 30—45, szőlő köz. 1 kg. 16-20 kr, 
dinnye görög, nagy 100 db , dinnye görög 
nagy 1 db 15—20, dinnye görög kicsiny 100 db 
—, dinnye görög kicsiny 1 db 4—10, dinnye sárga faj 
100 db , dinnye sárga faj 1 db — ——, dinnye 
sárga köz. 100 db , dinnye sárga köz 1 db 

, szőlő csemege 1 kg. 30—40, szőlő közönséges 
kg. 16 -20 krajczárig. 

A Hunyady-téri piaczra felhozatott a szokott 
községekből vasp. 50 q, kocsin 50 q, helybeli és 
gyalogárusoktól kb. — q, összesen kb. 150 q vegyes 
gyümölcs, közép forgalom mellett árak a követke-
zők: fajalma 100 db , 1 kg. 16-24, .1 db 
2—5, köz. alma 100 db , 1 kg. 10-14, 1 db 
1—2 kr, körte faj 100 db , körte faj 1 kg. 

28-40, körte faj 2—4, őszi baraczk 100 db 60—500, 
dinnye, görög nagy 100 db — , dinnye gör., 1 
db , dinnye, görög, kicsiny 1 db , diun.ye 
görög, 100 db , dinnye görög kicsiny, 1 db 
—,— dinnye sárgafaj 100 db , dinnye sárga 
faj 1 db , dinnye, sárga köz. 100 db —, 
dinnye, sárga, köz. 1 db , szőlő csemege 1 kg. 
30—40, szőlő közönséges 1 kg. 18—10 kr. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1896. október 13. A székesfőx.vásárigazgató-
ság jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a 
szokott községekből 105 szekér réti széna Í30 szekér 
muhar, 18 szekér zsupszalma, 8 szekér alomszalma, 
— szekér takarmányszalma, — szekér tengeriszár 
12 szekér egyéb takarmány (lóhere, luczerna, zabos-
bükköny,) köles stb.), 700 zsák szecska. A forgalom 
élénk. Arak q-ként a következők : réti széna 225—280, 
muhar uj 200—250, zsupszalma 180—200, alomszalma 
120—165, egyéb takarmány , lóhere 
— , takarmányszalma , tengeriszár lu-
czerna sarjú 201—260, szalmaszecska 
—, uj széna , zabosbükköny . 
Összes kocsiszám 281 suly 224.800 kg. 

Állatrásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. Okt. hó 13-án 

A székes fővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgató-
ság jelentése. 

Felhajtatott: 259 drb belföldi, drb galicziai, 
— drb tiroli, 113 drb növendék élő borjú, — drb élő 
bárány: 1 drb belföldi, — db galicziai, 5 drb ti-
roli, 110 drb bécsi, — drb növendék borjú, drb 
ölött bárány, 103 db élő kecske. 

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

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 36—48 frtig, kivé-
telesen — frtig súlyra, növendék borjú 14—25 frtig, 
kivételesen — frtig drbonkint, frtig súlyra. 
Ölött borjú: belföldi —, , tiroli 68 -70 frtig, 
galicziai frtig, növendék borjú frtig 
dbonkint, bárány — frtig, bécsi 60-67 frtig salyra 
Elő bárány —• •— forintig páronkint. É18 kecske 
10 —12— frtig páronkint, kivételesen — frtig. 

Bécsi Yágómarhavásár. 1896. okt. 12. A bécsi 
marha- és Mispénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4Í65 db. Ebből magyar 2947 db, 
galicziai 172 db, bukovinai 188, németországi 858 db, 
hizott 2168 db, legelő 612 db., fiatal 1385 db., ökör 
2747 db, bika 632 db, tehén 554 db, bivaly 232 db. 

A szombati vásárra 1033 dbot hajtottak fel. 
A mai felhajtás közel 900 dbbal kisebb vjlt a mult 
hetinél, ezen aránylag gyenge kinálat következtében 

•• . - i : 
kereslet mellett prima á r jk és közepes minőségek 
métermázsánkint 1—11/2 frtot nyertek, sőt a vásár 
első felében rosszabb minőségű áruk is jobb árakon 
keltek. A vásár zárlatakor gyengébb minőségek 
már rosszabbu l fizettettek s csak a mult heti árakon 
voltak értékesíthetők, ezekből valószínűleg eladatlan 
is marad. 

Arak : prima magyar 36 - 3 8 ( ) frt, szekunda 
33-35 frt, tertia 29—32 frt. Galicziai prima 3672—88Vs 
( ) frt, szekunda 33—36 frt, tertia 30—32 frt. Német 
prima 38—40 (41-50—), szekunda 35—37, tertia 32—34 
frt. Legelőmarha: szerb és magyar 18—30 é. s., rossz 
minőségű frt é.s. Bika 22—32 frt é. s., tehén 20—31 
frt é. s., bivaly 16—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. 0. 40 krért, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások : 
Magyar hizó ökrök. 

Eladók: 
Ar Ar 

Blau testvérek, Temesvár 37 — — — 
Böhm V., Cs.-Rendek 331/2 — 30 — 
Hacker M., Sopron ... 32 — 30 
Hacker Miksa, Sopron 35 — 33 — 
Lederer és Kálmán, N.-Yárad 38 — 86V2 — 
Löble H., Nagy-Várad 36Va — — — 
Moskovits Adolf N.-Yárad ... 86Vs — — — 
Neumann testvérek, Arad 38 — 34 — 

Erdélyi hizó ökrök. 
Eladók: 

Német liizó ökrök. 
Eladók: 

Blau testvérek, Temesvár 41Va — 
Hacker Miksa, Sopron 38 — 
Neumann testvérek, Arad ... ... 40 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott veszteg-
vásár ezentúl szombaton tartassák meg. A veszteg-
vásárra felhajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken 
kell, hogy rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az 
eddig elzárolt megyék közül szeptemb3r 12-től kezdve 
további rendelkezésig csakis a következő vármegyék 
vannak száj- és körömfájás miatt zár alá helyezve 
és csakis ezen vármegyékből nem hajthatók fel álla-
tok a vásárra és pedig: Árva, Bereg, Baranya, 
Fejér, Mármaros, Moson, Nyitra, Pozsony, Somogy, 
Sopron, Tolna, Trencsén, Ung, Yas, Veszprém, Zala, 
Zemplén vármegyékből és H.-M.-Vásárhely, Sopron 
és Székesfehérvár sz. kir. városokból. Az itt elő nem-
sorolt vármegyékből az ismeretes feltételek mellett 
állatok szabadon szállíthatók a vesztegvásárra. Az 
alsó-ausztriai helytartóság rendelete szerint a hasí-
tott körmű állatoknak Budapestről alsó-ausztriába 
való szállítása tilos ; kivételt képez e rendelet aíól a 
kőbányai sertéshizlalda. 

Bécsi sertésvásár. 1896. október 6-án. Be lett 
jelentve: 9217 drb. Felhajtás: 4343 drb fiatal sertés, 
3551 drb kövér sertés, drb rideg sertés. Össze-
sen: 7894 drb. 

Az irányzat a mai vásáron igen élénk volt. 
Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nélkül: 

prima 53' 53'5G (54) kr., közepes 50 52, könnyű 
46-49— kr., fiatal sertés 34-42 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1896. okt. 8-án. Fel-
hozatott: 3404 borjú, 1988 élő sartés, 865 kizsigerelt 
sertés, 738 kizsigerelt juh, 207 bárány. 

A borjuvásáron meglehetősen lanyha üzlet 
mellett árak körülbelül 2 krral kisebbek voltak a 
mult hetieknél- Kizsigerelt sertésekben szinten von-
tatott volt az üzlet, árak változatlanul jegyeztek. 

Arak klgrammonkint: kizsigerelt borjú 
kr., prima kr., primissima kr, élő 
borjú 28—38 kr., prima 40—46 kr, primissima 48—50 
(—) kr., fiatal sertés 34—42 kr., kizsigerelt sertés 
nehéz 48—54 kr., süldő 50—58 kr., kizsigerelt juh 
30-44 kr., bárány páronkint kr. 

Bécsi juhvásár. 1896. okt. 8-án. Felhajtás. 
6628 drb juh. 

Az üzletmenet lanyha volt. 
Arak: export juh páronként 17—21— (——) 

raczka 12-151/2, selejtes juh 10—15. 

Párisi juhvásár. 1896. okt. hó 12-én. Felhajtás 
16252 drb juh. 

Irányzat lanyha. • 

Az Orsi. magyar gazd. egyesület tulajdona 

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

Jeszenszky Fái. 

a tökéletesség legmagasabb fokán állanak. 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 

gazdasági gépgyára 
mely a gazdálkodáshoz szükséges 

E98T ö s s z e s ~SW 
gazdasági gépeket gyártja . 

Kérjük minden kérdéssel biza-
lommal h o z z á n k fordulni, 
készséggel adunk kimerítő és 

felvilágosító választ. 
C z i m s 

Első magyar gazdasági-gépgyár 
részvény-társulat 

B Ü D A P E S T E N . 
igyelni tess* 



83. SZÁM. 6-ÍK ÉVFOLVAM. KÖZTÉLEK, Í896. OKTÓBER HP 14. 1407 

Kölcsönös Biztosító Szövetkezet, 
B U D A P E S T E N , VIII., J ó z s e f - k ö r u t 8. 

Alakult 1894. óvbau. 
Elnök: T E L E K I Géza gróf. Alelnök: C 8 Á T O S 8 T Béla. 

JgasgaUs&gi tagok: 
ANDKÍSSY GÉZA gróf, BUJANOTICS SÁND03, DESSEWFPY AU1ST1D, KOMJÁTHY BÉLA, 
PÉCHY TAMÁS, PÜSPÖKY EMIL, BDBINEK GYULA, SZENTK1BÁLY1 KÁLMÁN, SZILASSY 

ZOLTÁN, SZÖNYI ZSIGMOND, SZTÁBAY ISTVÁN gróf, TELEKI SÁNOOB gróf. 
Vezérigazgató: SZŐNYI Zsigmond. 

Az Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövet-
kezet a gazdaközönség általános elismerése szerint hiven megfelel hivatá-
sának; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gázdaközönség évek óta 
sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes 
megelégedését vivta ki magának, az 

épület és átalány (pauschal) biztositásnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövetke-
zet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden 
más illeték kizárásával. 

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

|HF" Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta díjból 5% díjengedményben részesülnek, "Tp® 

Kisgazdák, ha husz: 
tal terményeiket biztositiák, 

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

H i r d e t m é n y . 
Rajna-westfali osztrák-magyar vasúti kötelék. Köln-Baunthor állomás megnyitása. 

A kölni kir. vasutigazgatóság területéhez tartozó Köln-Baunthor állomás f. é. 
október l-jével'nyitott (takaróvali vagy annélküli) kocsikba, vagy mészkocsik a rakott 
árukra nézve a közforgalomnak átadatik. 

Ezen állomásra menő vagy ott feladott küldeményekre nézve, a Köln tudva 
fenálló díjtételek nyernek alkalmazást. 

Budapest, 1896. szeptember 29. 
A magy. kir. államvasutak igazgatósága, a részes vasutak nevében is. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Hirdetés. 
A p n r i i ő i u r a d a l o m Yécse gazdaságában 

f . h ó 1 3 - é r e h i r d e t e t t 

szarvasmarha árverés 
a vidéken uralkodó száj- és körömfájás miatt 

elhalasztatik. 
Vécse, 1896. október 8-án. 

1864 Az igazgatóság. 

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

fjllői-nt 35-dlK szám. 

Hirdetmény. 
A Bozjakovinai uradalomban 

50 darab kiselejtezett számfeletti 
TEHÉN 

o k t ó b e r hó 15-ikén ny i lvános á rverés u t j á n 

o l a d a l i k . - = 

L a p u n k M a i é M i a t a l á l b a i ^ B u d a p e s t ^ Ü l l ő i m ! 2 § . ( » ! « . ) 
a következő g a z d a s á g i szakmunkák és regények leszállított áron kapha tók : 

izögazdaságról 
mezörenflörségröl 

Búié 1894. éTi XII. töryényczitt, 
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 . 
Ara bérmentes küldéssel 1 frt 10 kr. 

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

T a r t a l m a z z a az ö s s z e s 
gazd. egyesületek, gazdakörök, földbirtokosok, 
urada lmak, hitbizományok, bérlők, gazdatisztek, 

erdészek 
pontos és legmegbízhatóbb czimeit. 
Miután u összes gazdasági egyesületek tagjainak névsora a lakhely és utolsó posta pontos 

megjelölésével benfoglaltátik, 
a gazdasági egyesüle teknek és ke re skedő vi lágnak nagyon a j án lha tó . 

A r a fűzve 7 f rt , kötve 7 f r t 50 kr . 

A sertés javítása 
és 

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

nálatára. 
Irta: 

2 £ . B u . £ f y P á l 
uradalmi főtiszt. 

H i Ára portómentes küldéssel 
1 f r t Í O K r . e a 

A. 

inderséges borok 
Ig-en érdekes regények leszállított áron: A mezőgazdaság és mezőrendSr-

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

I. 

Káté községi mező- és hegyőrök 

A. 

inderséges borok NEM SZABAD SZERETNIE, ^ 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 UR FIA. T h A MALOM TÖRTÉNETE. 
Ara portómentesen megküldve 1 frt hely. 40 kr. portómentesen megküldve 1 frt. helyett 40 kr. 

BflT T R Irta Anna Vertua Gentile. Ára portó- AMfiVAT 170 ADTAAP Irta Mathers Helén DClliliíl. mentesen megküldve 1 frt helyett f l U u I Ali £i£> l / A i / V U . Ára portómente-
40 krajozár. sen megküldve 1 frt helyett 40 krajczár. 

MI A SZERELEM? F^Marion^Cawford', B0NDA MIKLÓS, portómentesen'8'meg> 
fordította: Fáy J. Béla. Ara portómentesen küldve 1 frt helyett 40 krajczár. 
megküldve 1 frt helyett 40 kr. 

A mezőgazdaság és mezőrendSr-
ségről szóló 1894. évi XH-dik 
törv.-czikk alapján összeállított: 

I. 

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

forgalomba h o z a t a l á n a k 
t i la lmáról szóló 

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

Ára S Ó k r . 

NEM SZABAD SZERETNIE, ^ 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 UR FIA. T h A MALOM TÖRTÉNETE. 
Ara portómentesen megküldve 1 frt hely. 40 kr. portómentesen megküldve 1 frt. helyett 40 kr. 

BflT T R Irta Anna Vertua Gentile. Ára portó- AMfiVAT 170 ADTAAP Irta Mathers Helén DClliliíl. mentesen megküldve 1 frt helyett f l U u I Ali £i£> l / A i / V U . Ára portómente-
40 krajozár. sen megküldve 1 frt helyett 40 krajczár. 

MI A SZERELEM? F^Marion^Cawford', B0NDA MIKLÓS, portómentesen'8'meg> 
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 csőszéi 
Ára portómentes küldéssel 20 kr. 
Összeállította: dr. BALKAY BÉLA. 
Mindkettő csinos zsebkönyvalaku 
keménytáblába van kötve ős 2 0 
oldalas jegyzék-naplóval ellátva. 
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A R L E J T E S . 
A közös hadügymin i s te r ium a me l l éke l t j e g y z é k b e n f e l so ro l t t á r g y a k szál l í tását ny i lvá -
nos á r l e j t é s u t j á n szándékozik Mztositani , m ivégbő l a vá l l a lkozn i k i vánók ezennel Í r á s -

be l i a j á n l a t o k tételére h ivatnak f e l . 

I. Csakis osztrák vagy magyar állampolgárok ajánlatai vétet-
nek figyelembe, kiknek szállító képessége és megbízhatósága min-
den kétségen felül áll. Azon czégek azonban, melyek a hadsereg 
részére szállító konzorciumoknak tagjai, ezen árlejtés alkalmával 
egyáltalán nem vétetnek figyelembe. Á szállítandó tárgyakat okvet-
lenül belföldön ós belföldi anyagból kell előállítani. 

A magyar korona országaiból pályázó pályanyertes vállalkozó 
a szállítandó czikkeket és a hozzájuk szükséges anyagokat ez utób-
biakat, a mennyiben a mintának megfelelő czikkek gyártásához 
szükséges mennyiség és minőségben, valamint a Magyarországon kívül 
fennálló árakkal egyenlő vagy olcsóbb árban kaphatók—a magyar 
korona országaiban tartozik előállítani, illetve előállíttatni. 

II. Azon ajánlattevők, kik a közös hadügyministerium előtt 
korábbi szállítások révén még nem ismeretesek, megbízhatóságukat 
és szállító képességüket bizonyítványokkal" tartoznak igazolni. 

Ily bizonyítványok kiállítására hivatva vannak: 
1. A kereskedelmi czég jegyzékbe bevezetett czégekro nézve 

azon kereskedelmi és iparkamara, melynek területén az ajánlattevő 
czég telepe van. 

2. Azon ajánlattevőkre nézve, kiknek czége törvényszékileg 
bejegyezve nincsen, azon első fokú közigazgatási hatóság, melynek 
területén az ajánlattevő lakhelye van. 

Ezen bizonyítványok a kiállításukra hivatott közegek által a 
feleknek nem adatnak ki, hanem'közvetlenül a közös hadügy-
minisztériumhoz küldetnek meg. 

A pályázóknak tehát ilynemű okmány kiállítása iránt az ille-
tékes kereskedelmi és iparkamarához (L fokú közigazgatási ható-
sághoz) idejekorán kérvényt kell benyujtaniok, melyben: 

1. a vezeték- és keresztnév (a czég szószerinti megjelölése), 
2. az üzletág és lakhely, 
3. a versenytárgyalás meglartására hivatott katonai hatóság 

(jelen -esetben a közös hadügyministerium), 
4. a versenytárgyalás napja, 
5. a szállítandó tárgyak és azok mennyisége pontosan kiteendő. 
A végzés, melyet a vállalkozó e folyamodványra,kap, az 

ajánlathoz melléklendő. 
III. Az ajánlat csakis a mellékelt jegyzékben megnevezett czik-

kekro szőri ikozhatik és akár az egyes tárgyak összmennyiségére, 
akár azok egy tetszés szerinti részére szólhat. 

IV. Az összes tárgyak a brürni, budapesti, gráczi és kaiser-
ebersdorfi ruharáktárakban megtekinthető lepecsételt minták szerint 
szállitandók, melyeknek minősége a megkövetelt minőség miniumá-
nak tekintendő. 

Oly czikkek, melyekből többféle méretnagyság van megálla-
pítva és melyekre nézve a szükséglet a mellékelt jegyzékben nincs 
az egyes nagysági osztályok szerint feltüntetve, az előirt nagyságú 
osztály százalékok arányában szállitandók. 

A kötött-szövött parnutszövetből készült alsó nadrágok szállí-
tására ajánlatot tevők ily nadrágokról két nagyságú osztályban 
tartoznak az ajánlattal mintákat bemutatni. Az első nagysági osztály-
belieknek 112 cm., a második nagysági osztálybelieknek 104 cm. 
hosszúsággal kell birniok. A minták szállításánál a csomagon az 
ajánlattevő neve és a szállítmány czélja olvashatóan kiírandó. 

Vállalkozók a mintáknak (a kötött-szövött pamutnadrágok 
kivételével) az ár megfizetése mellett leendő kiszolgáltatása iránt 
az emiitett és megfelelően utasított ruharaktárakhoz fordulhatnak. 
A vállalkozók által ezen mintákért fizetendő árban a közvetlen 
beszerzési költségen felül 15% kezelési költség is benfoglaltátik. 

V. A szállítás legkésőbb 1897. évi szeptember hó végéig négy 
egyenlő részletben akként teljesíthető, hogy a megrendeli mennyi-
ség egy-egy negyed része 1897. évi márczius, május, julius és szep-
tember hó végéig lesz beszállítható. 

A borjubőr és töltényháti bőröndhöz szükséges nádlomezanyag 
betéteket azonban egy-egy harmad mennyiségben 1897. február, 
április és junius hó végéig,' az irat és szerszám-bőröndhöz szüksé-
ges nádleinezanyag-betéteket pedig az összest 1897. február végéig 
kell beszállítani. 

A közös hadügyministerium kifejezetten fentartja magának 
azon jogot, hogy a felajánlott szállítási mennyiséget esetleg leszál-
líthassa, vagy esetleg felével felemelje. 

Ilyén többrendelés az 1897. év folyamán is bármikor történ-
hetik. Ez utóbbi esetben a szállító köteles a többszükségletet a 
megrendeléstől számítandó 4 hónap alatt szállítani és erre nézve 
ugyanazon árak és szerződési feltételek érvényesek, mint az eredeti 
megrendelésre nézve. 

VI. Az ajánlatban, mely a jelen hirdetményhez csatolt minta 
szerint szerkesztendő, pontosan és érthetően kell kitenni azon ruha-
raktár nevét, melybe a vállalkozó a beszállítást eszközölni kívánja, 
az ajánlott czikkek mennyiségét és megnevezését minden egyes 
czikknek számokkal és szóval kifejezett árát és a szállítási határidőt. 

Ha a hadügyi kormány az ajánlattevőnek a beszállítás helyére 
vonatkozó kívánságát a szállítás odaítélése alkalmával nem teljesít-
heti, ajánlattevő a szállítást más vagy esetleg több ruhakezelési 
intézetbe saját veszélyére és költségére tartozik eszközölni. 

A szállítónak egyébként megengedtetik, hogy a tárgyakat az 
üzlethelyiségükhöz legközelebb eső ruharaktárban megvizsgáltat-
hassa és azután adott esetben saját veszélyére és költségére a többi 
ruhakezelési intézetbe küldhesse. 

A ruharaktárakhoz czimzett azon vasúti teherszállítmányokra 
nézve, melyekkifogástalan megvizsgáltatásuk után a ruharaktár által 
átvetetnek a szállítónak visszatérítés ulján a katonai díjszabás 
kedvezménye van biztosítva. E czélból a ruharaktár az illető szállító 
levélen igazolja a szállítónak, hogy szállítmánya a katonai kincstár 
tulajdonába ment át. 

VII; Ha több vállalkozó együttesen pályázik, az ajánlatban 
határoznttan kiteendő: 

1. hogy a szállítási feltételek pontos betartásáért egyetemle-
gesen szavatosságot vállalnak és 

2. hogy ki van felhatalmazva nevükben ezen szállítási ügylet-
nél a közös hadügyministeriummal érintkezni. 

Ily közös ajánlat az összes vállalkozók által állásuk és lak-
helyük megnevezése mellett vezeték- és keresztnevükkel aláírandó. 

VIII. Az ajánlat biztosítására az ajánlott czikkek után köve-
telt árak értékének 5°/o-a azaz öt százaléka bánatpánz fejében a 
hadtestparancsnokságok székhelyén levő valamely katonai pénztár-
nál (fizetési helynél) leteendő. A bánatpénz készpénzben vagy 
óvadékképes értékpapírokban fizethető le. 

IX. A bánatpénz lefizetése az összeg és minőségének meg-
nevezése mellett (készpénz, értékpapír) az ajánlatban felemlítendő. 

A katonai pénztár (fizetési hely) által, a bánatpénz lefizetésé-
ről kiszolgáltatott letéti elismervény a lepecsételt ajánlattal egyide-
jűleg, de külön szintén lepecsételt borítékban (a hirdetmény végén 
levő minta szerint) a közös hadügyministeriumnak beküldendő. 

Megjegyeztetik, hogy a borítékba zárt ajánlatokat és a letéti 
elismervényeket együtt~egy borítékba tenni nem szabad, hanem 
azok külön-külön, de egyidejűleg küldendők be. A bánatpénz 
lefizetése végett az ajánlattevők idejekorán, tehát nem az ajánlatok 
benyújtására kitűzött határnap lejárta előtti utolsó napokban for-
duljanak az illető katonai pénztálhoz (fizetési helyhez). 

X. Az ajánlatoknak, melyeket a hadügyministerium előtt isme-
retlen szállítóé a száilitóképességük és megbízhatóságuk bizonyítása 
czéljából beadott kérvényükre hozott és a II. pontban említett kereske-
delmi és iparkamarai, illetőleg első fokú közigazgatási hatósági végzés-
sel is tartoznak felszerelni, továbbá a bánatpénz lefizetését igazoló 
egyidejűleg, de elkülönítve beküldendő letéti elismervényeknek 
közvetlenül és legkésőbb 1896. évi november hó 10-ének (tizediké-
nek) déli 12 óráig kell a közös hadügyministerium iktató hiva-
talába érkezniük. 

XI. A szerződési tervezet alakjában szerkesztett részletes fel-
tételek a hadtesthadbiztosságoknál, a IV. pontban említett ruha-
kezelési intézőknél, az osztrák-magyar monarchia összes kereskedelmi 
és iparkamaráknál, a bu lapesti kereskedelmi muzeumnál és az 
„Országos iparegyesület"-nél Budapesten megtekinthetők. 

XII. Az ajánlattevők ajánlataikban határozottan kijelenteni 
tartoznak: 

1. hogy a szállítási és szerződési feltételeket megtekintették, 
meg is értették és hogy magukat azoknak teljesen alávetik, 

2. hogy a kiirt tárgyak mintáit behatóan megszemlélték és 
ugy az anyagra nézve, melyben azok készültek, valamint a készítés 
módjára nézve tüzetes tájékozást szereztek maguknak. 

XIII. Ha az ajánlatban számmal vagy szóval kiirott árak 
foglaltatnak, akkor mindig a szóval kiirott árak az irányadók, 

Az ajánlat a vállalkozóra nézve a benyújtás pillanatában a 
hadügyi kormányra nézve azonban csak akkor válik kötelező erejűvé, 
midőn a közös hadügyi minisztérium a pályanyertest ajánlatának 
elfogadásáról értesítette. 

Az ajánlattevő lemond a visszalépés jogáról, továbbá az álta-
lános osztrák polgári törvénykönyv 862. §-ában, valamint az oszt. 
kereskedelmi törvény 318. és 319. illetve a magyar kereskedelmi 
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törvény 314. és 315. §-aiban ígéretének elfogadására nézve meg-
állapított határidőkről. 

XIV. A közös hadügyministerium fentartja magának, hogy 
ajánlattevők közt szabadon választhasson. 

Egyenlő feltételek mellett azok, kik az ajánlóit czikket maguk 
állítják elő (a termelők) a közvetítő kereskedőkkel szemben előny-
ben részesülnek. 

Ha valamely ajánlat nem teljes tartalmában, hanem a fel-
ajánlott mennyiség vagy ár leszállításával fogadtatnék el, az eset-
ben tartozik az ajánlattevő az erre vonatkozó értesítés vételétől 
számított 5 (öt) r a p alatt a közös hadügyministeriumnál írásbeli 
nyilatkozatot benyújtani arra nézve, vájjon ajánlatának módosítását 
elfogadja-e vagy sem? 

A módosítva elfogadott ajánlat a vállalkozó részéről is elfoga-
dottnak tekintetik, ha ez a jelzett 5 napi határidőn belül az emlí-
tett- nyilatkozatot egyáltalán nem, vagy határozatlanul tette. 

Ha azonban egy és ugyanazon pályázatban különböző czik-

kekre együttesen tett ajánlatok közül csak az egyik vagy másik 
fogadlatnék el, ez az ajánlattévőre, azonnal kötelező. 

XV. Az ajánlattevők tartoznak ajánlatuknak teljes részleges, , 
vagy hozzájárulásokkal módosított elfogadása után a letett bánat-
pénzt a szállítási érték 10%-ában megállapított szerződési biztosí-
tékká kiegészíteni és az írásbeli szerződést, melynek egyik példánya 
a Vállalkozó kötségén szabályszerű bélyegekkel ellátandó, megkötni. 

Ha valamely pályanyertes ajánlattevő a szerződést aláírni 
vonakodnék, vagy annak aláírása végett az ezekben hozzá intézett 
felszóllitás ellenéré meg nem jelennék, az esetben a teljesen, rész-
legesen, vagy az ajánlattevő hozzájárulásával módosítva elfogadott 
ajánlat a jelen hirdetményhez tartozó szerződési tervezettel együtt 
a szerződést pótolja. 

A fentebbi feltételeknek bármely irányban meg nem felelő, vagy 
elkésve benyújtott úgyszintén a táviratilag tett ajánlatok nem fog-
nak figyelembe vétetni. 

A j á n l a t i m i n t a : 

A cs. és kir. közös hadügyministeriumnak. 

A J Á I L 1 T 

N. .i lakos ezennel kijelentem, miszerin 
kész vagyok a i cs. és kir. katonai ruharaktárba a 
alább felsorolt tárgyakat az alább megjelölt mennyiségben, a 
tett árakért és határidőben szerződésszerüleg szállítani. 

A szállítandó tárgyaknak 

frt kr. frt | kr. 

Szállítási határidő 

V,| márczius 

v . | 1897. | május 

vJ ( év | 1 julius 

v j ' szeptemb 

Elismerem: 
1. hogy a közös hadügyministerim által 1641/13. oszt. 1896. 

szám alatt kibocsátott szállítási és szerződési feltételeket megtekin-
tettem és azokat meg is értettem, és hogy magamat azoknak tel-
jesen alávetem; továbbá 

*) Nádlemezanyagot illetőleg az V. pontban emiitett szállítási 
határidők tartandók be. 

2. hogy a kiirt tárgyak mintáit behatóan megtekintettem és 
magamat azok anyaga és kivitele tekintetében részletesen tájékoztam. 

ígéretem pontes teljesitéseért öt százalékos bánatpénzzel kezes-
kedem, mely frtból készpénzben, (értékpapírokban, okmá-
nyokban), áll f r t . . .krnyi szállítási értékének felel meg és a külön 
boríték alatt egyidejűleg beterjesztet letéti elismervény szerint az 

.i katonai pénztárnál (fizetési helynél) letétbe helyeztetett. 
A megbizhatósági és szállító képességi bizonyítvány kiállítása 

iránti kérvényre vonatkozó hivatalos végzést ide csatolom. 

Kelt en, 1896 . . hó . . . . n . 

(Az ajánlattevő sajátkezű aláírása, esetleg törvényszékileg 
bejegyzett czég megnevezése.) 

Az, ajánlat boritékának mintája: 

A cs. és kir. közös hadügyministeriumnak 

N. N. ajánlata ruházati és felszerelési szükségle-
tek szállítására vonatkozólag a 1641/13. oszt. 
1896. sz. hirdetmény folytán. 

Bécsben. 

A bánatpénz boritékának mintája: 

A cs. és kir. közös hadügyministeriumnak 

Letéti elismervény, —frt—krról (készpénzben, ér-
tékpapírokban, okmányokban) N. N.-nek ruházati 
és felszerelési szükségletekre vonatkozó ajánlatához 
az 1641/96. számú hirdetmény folytán. 

A s z á l l í t á s i t á r g y a k j e g y z é k e : 

Mennyiség A tárgyak megnevezése Az árak 
íjklaniók Mennyiség A tárgyak megnevezésé Az árak 

ajánlaMók 

160 
1790 
780 
200 

1360 
556 

28350 

3380 

7500 
50 

195 
250 

. 400 
i 20 

100 

készlet 

drb. 

bundabélés _ ) dragonyos 
prémgallér és ujj-hajtóka ) bekecshez 
prémgallér és ujj-hajtóka ) prém ulánká-
bundabélés j hoz 
atilla bundaprém) , „ .... ,„ .. 

„ bundabélés } bőrökből osszeteve 
felszerelt gyalogsági csákó, állszíj, sas és 

rózsa nélkül 
felszerelt vadászkalap, állszíj, fejzsinór, 

jelvények és tollbokréta nélkül 
fez bojttal \ I 3 d 

császársárga dzsidás sapka pik- | f 
sötétzöld { ke yszijjal sas es | | 
buzérvörös f lószőrbokréta | j 
cseresznyevörös nelfcui 1 g * 
világoskék ) [ ö 

késíletre 

darabra 

780 
800 
210 
230-
350 
500 
210 

1780 
1200 
900 

1860 
1450 
1420 
220 ' 

90 
600 

19600 

darab a 

pár 

drb. 
pár 
drb. 

buzérvörös \ „ , , , telszerelt- huszár- h g ^ 
sötétkék c ^ á k ó , s a s - r ó Z s a - , | | ; 
világoskék lószőrbokréta- es l - g j 
hamuszürke j zsmordisz nelkul [ g í 
(sisakpikkelyesállszijjal) dragonyosoknak 
( és sassal ] altiszteknek 
szemernyő szegély 1 
taraj takaró 
tarajsin 1 dragonyos 
sas í sisakhoz 
oldal villa 
felszerelt pikkely és állszij J 
sas számjegy nélkül ) , . , , 
felszerelt pikkelyes állszij dzsidas 
szemernyő szegély ) s a P K a l l 0 Z 

sas gyalogsági csákóhoz 
H T Folytatása a túloldalon 

%< 

darabra 

1 párra 

1 drbra 
1 párra 
1 drbra 
. -apa 
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1100 
60 

2900 
. 26770 

3280 
7509 
4750 
1620 
1200 

114200 
230 
850 

3100 
2500 

70000 
500 

5100 
180 

6500 
120 

1640 
60 

3850 
22800 

1353600 
. 580800 
1047600 
462000 
279480 
74880 
80400 

2400 
74400 
19200 
34800 

221600 
80 

35100 
75200 
5800 
6600 
400 

10500 
14400 
10700 

100 

3400 
7600 

5300 

6300 
8100 

38900 
55900 
4600 
1400 

19900 
6400 
2350 

39000 
3700 
7730 
3750 

44600 
2500 

28400 

pár 

A tárgyak megnevezése 

sas számj. nélkül lábori tüzérségi csákóhoz 
sas hetük nélkül műszaki tüzérség részére 
sas számjegygyei huszárcsákóhoz 
rózsa gyalogsági csákóhoz 
rózsa huszárcsákóhoz 
szám vagy betű pakfongból 
pánczéllánczocska oroszlánfejekkel 
vadászkalap jelvény számj egy gyei 
vadászkalap jelvény sassal 
tölténytartó 
távirdász jelvény 
tüzérségi irányi tó-kitüntetés 
lovassági lövész-jelvény 
fém-munkakitüntetés 

sárgaréztok igazolási-jegyek számára 
vörös6 I "S | rózsával a tüzérség részére 
fekete o ) , . , . 
vörös r £ (h u s z a r °k reszere 

vörös6 J 1 | rózsával- dzsidások részére 
tollbokréta vadászkalaphoz 
csákóhoz való állszij, csattal gyalogság 

jjjggj | sima sárga fémgombok 

kfdu s ' r n a fehér fémgombok 

klesf | s á r g a fémgombok számj egygyel 

kicsi | sárga fémgombok dzsidások részére 
nagy, fehér fémgömbök; dzsidások részére 
fehér j fémolajbogyó huszár atillához 

sárga61 nyakkötő posztólebbeny nélkül 
bőrkeztyü 
gyapjukeztyü vászonbetéttel 
esákópaszomány őrmesterek számára 

számára 

fjílj íiílkül őrmesteri jelvény sujtás selyemből 
selyem karsujtás önkéntesek 
karsujtások tisztiszolgák részére 
kardkötő a katonai földrajzi intézet al-

tisztjei számára 
atilla nyakzsinór készletre 
feketesárga nyakzsinór prémes kabátok 

és prémes ulánkákhoz 
világoskék nyakzsinór prémes kabátok és 

prémes ulánkákhoz 
drb. vállczifrázat prémes kabátokhoz 
méter zsinór örsvezetői csákóhoz 

zsinór magyar posztónadrághoz 
négyszegletes atilla zsinór 
kürtzsinór 
vállzsinór tüzérségi előkészitőmester ré-

szére (Vormeister) 
skárlátvörös lövészjelvény 
fűzöld lövész-jelvény 
sötétzöld kormányos jelvény 
atilla rózsácska 
rojt prémes ulánkához 
vitézkötés huszárcsákóhoz 
vadászkalap zsinór 
barna s z u r k e j köpenyeggomboló zsinór 
gyalogsági kardbojt 
lovassági kardbojt bőrboritással 

650 pár a kengyelvas 
700 drb. « zabla, állazóláncz és kampó nélkül 

állazóláncz, kampó nélkül 
ĝ Q " « j j^gjk | állazóláncz kampó 

2000 " a csikózabla 
5230 „ / kötőfékláncz bőrcsatlék nélkül 
470 „ tábori ásó nyél nélkül 

9100 „ tábori ásó nyéllel 
2900 „ ásó szekercze (Beilpieken) nyéllel 
*) Ónozás előtt a gyári helyiségben az illető ruharaktár közegei megvizsgálják. 

párra 

1 mtrre 

méterre 

darabra 

készlet 

darabra 

párra 
darabra 

Mennyiség 

11550 
610 

8300-

920 

5400 
86600 
2160 
160 
46 

330 
500 

2800 
6350 

2910 
110. 

520 
50 

2260 

5500 
33300 
11600 
1630 

3300 
5080 
1260 

168900 
17200 
2700 
390 
340 
330 

70 

70 

150 
150 
140 
140 
120 
120 

3800 
23600000 

62300 
7800 
5400 
2700 

1300 
1000 
2700 

5160 
500 
80 

300 
610 
400 

57300 
10200 

33670 
30600 

90 
1130 

A tárgyak megnevezése 

lóvakaró kéziszíj nélkül 
vizeskanna*) 
főzőedény két-két emberre kondér nélkül 

főzőedény két-két emberre a lovasság ré-
szére*) 

kondér gyalogsági főzőedényhez*) 
evőcsésze fedővel 
) ,,, . ,, ) hordó póznával 
| tábori lámpa j h o r d ó [ f y í i r ü v o l 
tiszti tábori konyha 6 személyre 
kávé adagcsésze 
felszerelt csavarosdob alumíniumból verő 

nélkül 
vasalt dobverő 

bőr 
sárgaréz abroncs 
huzó narancs sárga rézdobozokhoz 
hur 
feszitő rudacs csavarokkal, sárgaréz 

dobokhoz 
dobverő hüvely sárgarézből 
tartó kapocs (hordkapocs 

századkürt sippal 
zászlóaljkürt sippal 
sip a kürtökhöz 
takarmánykötél 
zsineg heveder töltény hátiböröndhöz 
kézvédő ismétlő fegyverekhez 
hordheveder főzőedényekhez 5—5 ember 

részére 
lóbéklyó 
itatóvödör 
vasalt tábori lókikötö czövek 
sátorkaró hordható sátor felszerelésekhez 
lókefe kézszij nélkül 
nyeregülőbőr nyers marhabőrben kirajzolva 

H 3 V 

készletre 
darabra 

méretű fényezetlen aczélkápáju nye-
4 j reg szilárd oldallapokkal 
5 ) 

aczélkápa eleje szegezve, nyereghez való 
(fényezetlen) 

aczélkápa hátulja szegezve, nyereghez való 
(fényezetlen) 

ff j M ' 
ff ) o | hátsó | tagok 

hátsój k á P á k J 
fatalpszeg bőr lábbelihez 

a nyereghez 
I mozgatható ol-

dallapokkal 

uj divatú sarokpatkó szeggel együtt 
fek. fény. görögcsat tövissel)kis. (MÜ tíMMZ 

„ „ „ „ jnagy.( M. 1888. 
feketére fényezett végszegletü karika gya-

logsági tölténytartóhoz 
fek. fény. karika )háti bőrönd tartószij 

„ „ tojásdad [készülékhez 
kettős gomb) 1888. évi M. 

feketére fényezett feszitő kapocs töltény-
böröndhöz 

tartalék rugó kapocs töltényböröndhöz 
ónozott hátiböröndtű 
huszár^08 j sarkantyú csavarral együtt 
N \sapka 
m I kabát / szürkés 
'a-1 (ujjas mellény ( halinából 
^ ) téli nadrág vas nélkül 
zsebkendő kéken nyom. pamutanyagb.J m 

mellény ) kötött, szövött pamutanyagból 
alsó nadrág / (fele részben az 1; felerészben a 

) 2 a méret nagyságban 
\ (háti bőröndhöz M. 1888. 
/ Nádlemezanyag| töltény háti bőrőndhöz 
i betétek** ) irat bőröndhöz 
/ \ szerszám bőröndhöz 

i czikkre eddig fennállott szabadalom már hatályát vesztette. 

és L | 
hói t 

párra 

darabra 
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KIS HIRDETESEK, I Csak mezőgazdák és a 

o l y l e v e l e k r e m e l y e i t ő l v á l a S z r a l e ^ l b é l y e g e t l e y e l e x ő l ^ o t I t U U l o n e U . 

Felkéretnek mindazok, 
kik valamely jeligés hir-
detésre reflectálnak, hc£y 
ajánlatukhoz semmiféle 

eredeti okmányt ne mellé-
keljenek, mert. a kiadó-
hivatal ezekért felelőssé-
get nem vállaíhat. 

Betöl tendő á l lás . 

volt, avagy kiszolgált ka-
tonai altiszt, vagy csendőr. 
Jelentkezhetni - özv. gróf 

. Zichy Rezsőné uradalmi, 
főintézőségénél Enyic'zkén, 
Abauj-Tornameg'ye, ' 1820 

Nagyobb gazdaságba azon-
nali belépésre kerestetik 
gazdasági iskolát végzett, 
a gazdaságikönyvvitelbenís 
jártas izí'. fiatal, ember, 
ki jó bizonyítványokkal ren-
delkezik. Ajánlatok bizo-
nyitványmásolatokkal- fel-
szerelve, melyek viszanem 
küldetnek „ló jövő" jel 
alatt a kiadóhivatalba kéret-

Gazdasági irnok keres-
tetik Hász Béla puszta 
tövisegyházi gazdaságába. 
Utolsó posta Zimánd-Ujfalu. 
(Aradmegye),, . 1819. 
"Nagyságos és Főtiszte-
lendő csanádi Székeskápta-
lan Saágh Paróczi Uradalmá-
ban egy 

i r n o K i á l l á s j 
betöltendő. Ezen . állásra 
csakis római katholikus 
felsőbb gazdasági táninté-J 

zetet végzett egyének pá-
lyázhatnak, kik a jnagyar 
és német nyelvet .szóban 
és Írásban teljesen'bírják.. 
Előnyben részesülnek, kik 

' néhány évi gyakorlattal bir-" 
- nak és tejgazdaságban vol-

tak alkalmazva. Próbaév 
• betöltése után az illető 

véglegesen alkalmaztatik. 
Évi 'fizetés 200 frt kész-
pénz, 400 frt élelmezésre 
és 8 ür métertüzifa fűtésre. 
Pályázók sajátkeíüleg irt 

• folyamodványukat kereszt-
levél és bizonyítványaik 
kispretében a-Nagyságos és 
Főtisztelendő csanádi Szé-
keskáptalanhoz Temesvárra 
küldjék be. Október 20-án 
túl beérkező folyamodvá-
nyok nem vétetnek- figye-' 
lembe'. ' . 1834 

Képzett gazdatiszt, 
több évi gyakorlattal, 
a ki a gazdaságnak 
összes ágaiban telje-
sen jártas, úgyszintén 
a ki a német és horvát 
nyelvet biyja,előnyben 
részesül, azonnal fel-
vétetik. Évi fizetés 
600 - forint készpénz, 
35 méter tengeri, 2 
dk marba .és 2 db. 
disznótáífás, tűzifa, 
kellő kerti föld. 
Kuzmineci bér-
g a z d a s á g , u . p . 
Rasinja. • 1861 

. Államvizsgázott e r c 
kerestetik . egy > nagyobb 
uradalomba, folyó évi no-, 
vember 1-sejével. Pályázók 
forduljanak jószágfelügye-
löséghez Ferihegy. u. p. 
Rákos-Keresztu'r. .. 1833 

Uriházba falura keres-
-tetik mint gazdasszony, 
egy jo. családból való nő, 
ki jól tud főzni. ' Czim a 
kiadóhivatalban tudható: 
Arczkép bizonyitványpkkal 
kívántatik. ,. 1868 

Megbízható, gyakorlott 
tapasztalt gazdatiszt, ki a 
gazdaság minden ágában 
jártas, valamint a termelés-
ben ugy az állattenyésztés-
ben is szakértelemmel bír, 
ezer holdas- birtokon ön-
állóan működött, állást 
óhajt nyerni. Czim a kiadó-
hivatalban. 1852' 

Gazdatiszti állást keres, 
47 éves, nagy családu férfi, 
bő gyakorlati ismeretekkel. 
Ez évben az adai földmives 
iskolában gyakorló volt; 
miről' -igazolványa van. 
Czim a kiadóhivatalban. 

1851 

Szakképzett szorgalmas 
ispánt keresek, ki huza-
mosabb ideig szolgált na-

fobb bérgazdaságokban, 
„. ugy a hizlaláshoz mint • 
czukorrépa termeléshez -is 
ért. Fizetése 400 forint 

. • 'coaventio, - jószágtartás. 
Ajánlatok a gyapolyi gazda-
sághoz Biharmegye., czim-
zendök. Bizonyítvány máso-
•latok vissza nem küldet-
nek. - - * . , i8&o; 

Gazdatiszti állást keres, 
egy felsőbb gazdasági in-
tézetet végzett, róm. kath., 
ruős, 2 gyermekkel biró 
egyén,, ki egy nagyobb ura-
dalomban már 24 év óta-
szolgál, jelenleg mint kasz-
nár egy 4000 holdas birto-, 
kot' kezel önállóan; hol 
nagy állattenyésztés, czu-
korrépa- és dohánytermelés 
űzetik, bérbeadás miatt 
azonban állását változtatni 
kénytélen. Az üj állását 
újévkor foglalhatná el. 
Szives ajánlatok N. F, alatt 
e lap kiadóhivatalába kéret-
nek, hol a czim is meg-
tudható. 18.13 

Gépész - lakatos ki egy 
nagy uradalomban 12 éve 
van'alkamazva, kezelt négy 
cséplőgépet egy fekvőgépet 
malomban, ily minőségben 

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

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

1530 

Egy intelligens nőtlen 35 
éves egyén, ki. kiskorától 
a kertészetben nevelkedett 
s a kertészet minden ágá-
ban jártas s'mint urasági 
inas 5 évi'g szolgált, hasonló 
állást keres „Nőtlen" jelige 
alatt. 1838 

Pekkingi óriási fajtiszta 
kacsák, tiszta -fehérek 
drbonként 2 írtért eladók. 
Hol ? megmondja' a kiadó-
hivatal. 1869 

Állást keresők. 
- Kulcsárnöi vagy házvezető-
női állást keréls, a háztartás 
mindén ágazatában rend-
kívüli '"' jártassággal biró 
intelligens fiatal hölgy. 
Szives megkeresések „Sze-
rény" jelige alatt e lap 
kiadóhivatalába, kéretik. 

„ - . 1700/a 

" Ispáni állást keres, 26 
éves. izr. fiatal entber sze-
rény feltétélek'álatt. Szives 
megkeresések;,Gazdálkodó" 
jelige alatt a kiadóhivatalba 
kéretnek. : ' 1701/b 

Nős, kiscsaládu kertész, 
1 november l-re, 

konyha, gyümölcs és szö-
magkertészétet érti, Czim 
a kiadóban. 1865 

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

Alacsony és magas nyo-
mású stabil-gépész, - ki 

régebb . idő óta, nagyobb 
malomban és gazdaságban 
van alkalmazva, megfelelő, 
állást keres uj évre. Czim 
a. kiadóhivatalban. *" 

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

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

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

Okleveles gazdatiszt, 26 
éves, ki több éyi .önálló 

-.gyakorlattal és igen jó Bi-
zonyítványokkal bir, azon-
nali belépésre állomást ke-' 
res.' Czime a kiadóhivatal-
ban. 1829 

Nfgyméltóságu Gróf Zichy 
Pál Na gy-Hörcsöki gazda-
ságában egy Írnoki állás 
azonnal betöltendő. Felkéret-
nek oly egyének, kik gazda-
sági tanintézetet végeztek, 

"'á'legfőbb kellék azonban 
• a . becsületesség "és a'leg-

nagyobb szorgalommal 
párosult' munkásság. Évi 
fizetés 200 frt,. lakás, fűtés 
és teljes ellátás, folyamo-
dások' küldhetők a Nagy-
Hörcsöki intézŐséghez posta 
Sárbogárd, Fehérmegye. 

1867 

Szakiskólát kitűnően vég-
zett, több évi gyakorlattal 
biró, nőtlen gazdatiszt, ki 
ugy a mezőgazdálkodás 
terén,' mint a homoki .és 
amerikai szőlő-kultúra, a 
száraz és zöld ojtás, szőlő-

' telepítés és pincfcekezelés-
ben teljesen jártas, mint 
mezőgázdatiázt vagy szőlő-
kezelőtiszt január 1-ei vagy 
előbbi belépéssel alkalma-
zást keres. Szives meg-
i. i • k c |> kiadóhiva-
talába kéretnek „H" jelige 
alatt. 1863 

Földmives iskolát jó si-
kerrel végzett fiataL intel-
ligens 'ember, ki a gazda-
sági téreri több évi gya-
korlattal bir,.és a kettős 
könyvvezetésben jártas, is-
láni vagy. hasonló állást 
_;eres, az állást azonnal 
átveheti. Czim „B. M." alatt 

kiadóhivatalban. • 18-12 

Akadémiát végzett fiatal 
• ember 

gyakornoki állásra 
jelentkezhet csepeli birto-
komra. Levelek czimzendők 
Budapest, Angol királyné 
szálloda. Wahrmann Ernő. 

1854 

Egy szakképzett gépész, 
ki az electrotechnikai ian-
folyamot végezte, eszterga-
padon dolgozik, egy ura-
dalomban tizenkét éve 
alkalmazásban van, alkal-
mazást keres. Czim a ki-
adóhivatalban. 1862 

Nőtlen, 27 éves gép-
lakatos, ki ugy a stabil, 
mint a villany gépek keze-
lését érti, malomban, szesz-
gyárban esetleg uradalom-
ban megfelelő állást keres. 
Czim a 'kiadóhivatalban. 

Egy, a keszthelyi gazd. 
tanintézetet végzett ifjú 
november 1-sejére megfe-
lelő állást keres. Czim a 
kiadóhivatalban. 1841 

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

Allatok. 

Eladó 
l O O dl> l i l á s f é l é r e s 

e r d é l y i tinó, 
Uradalmi czélokra kiválóan 

alkalmas. ' 1796 
Bővebb értesítést ád 

Kenéz Zoltán 
földbirtokos, 

T a r k e v e . 
(Jász; Nagy-Kun-Szolnok; 

Egy 15 évi gyakorlattal 
biró gazdatiszt, ki ugy a 
czukorrépa termelés mint 
dohánytermelés, m a r h a , 
disznóhizlalásban és állat-
tenyésztésben teljesen jár-
tas, á l lás t keres, Czim 
„Gazdatiszt" Enying, poste-
restante. 1840 

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

„felelő gépész - kovács 
éve*s állást keres újévre 
vagy rögtöni belépésre. 
Czim a kiadóhivatalban. 

1832 

Eladó állatok, 
Piiizgaui igás lovak 

(4 éves, kocsiba betanítva) 
Sinimenthali bikák 
(1—2 éves tiszta vérű) 
Simmentliali üszök 
(1—2 éves tiszta vérű) 
Magyar faj üszők 

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

(2 éves tiszta vérű) 
B i v a l y t i n ó k 

(3—4 éves) -
B i v a l y ü s z ö k 

(1—2—3 éves) 
Felvilágosítást ad az U r a -
d a l m i i g a z g a t ó s á g 
l e n g y e l t ó t i , Somogy-

megye. 1825 

V e g y e s e k . 

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

„Millenium" 

kazaivágó 
kése 

_ nemben legkitűnőbb esz-
köznek bizonyult rendkivüji 
munkaképéssége és könnyű 
kezelhetőségével. 

Elismerő nyilatkozatok, 
ajánlatok tekintélyes gazdá-
ságokból kívánatra ingyen 
ésbérmentve megküldetnek. 
Ára 1 drbnak 7 frt 50 kr. 

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

Hadviger Albert 
urad. tiszttartónál 

KUktlIlővái- (Erdély)' és 
Kühne E. 

g é p g y á r o s n á l , B u d a 
p e s t , Yácai-feörut 57a 
s z á m . 1790 . 

Minden drbon „Hadviger 
Albert csász. és kir. s 
badahna® jelzés látható 

fSidMrtokckr*. ILegmagasabb 1:51- . 

esőn a ralódi becs-érték alapJánEÔO 
éT közti készpénzből. Bir-
áraikor, péns-
atSzelnem mondhat fel. Gn> élr kamattal töke i> törtess-•ttk. LeboayoUtáa 14 may jSemml slülege* kölUéj. 

IHlnően fehrilágosltás 41J-Italas. Beküldendő esakis • 

Két telek, 
egyik 800,- másik- '400- • 
öles, Rákosfalván, előbbi 
a Zöldikével, utóbbi a 
Sárga csikó vendéglővel 
szemben, elköltözés miatt 
i g e n o l c s ó n eladó. 
Czim a kiadóhivatalban. 

1900 

A magyar gazdatisztek és 
erdőtisztek országos egye-
sülete ajánlja a t. cz. föld 
birtokos és bérlő urak 
nak állásközvetítő osztá 
lyánál bejelentett 1 
elhelyezésre. Az ez 
ben való fölvilágositások 
és közvetítések dijmen-

Mezőgazd. és erdészettel 
foglalkozók nyugdíjintézete. 
Eszközöl biztosításokat • 

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

P o s e n (Németország) 

stb. magot 
k e r e s m e g v é t e l r e . 
Mintával ellátott aján-| 

Htok kéretnek. """ 
Kerestetik urilak kerttel, 

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

1789 
Birtok csere. 

Egy fővárosi háztulajdonos ' 
"háromczernyolczszáz 

forint tiszta jövedelmet adó 
egyemeletes házát meg-
felelő földbirtokért elcse-

i. Kívánatos, 
„„BJ jirtok jó pi'áez 
közelében, járható ut mellett 
eső faluban vagy kis város-
ban legyén. Az illető csak 
az olyan ajánlatokat veheti 
figyelembe, a melyekben 
pontosan ki van tüntetve 
a lakóház, a gazdasági 
épületek száma, terjedelme, 
a földbirtok mennyisége, 
minősége a mivelési ágak 

irint, különös tekintettel 
a állattenyésztésre. 

Ajánlatok „Fővárosi ház-
tulajdonos" czim alatt e 
lap kiadóhivatalába kül-
dendők. 

K r d e i 
c s e m e t é k . 

Tölgy : (Quereus)̂  S ^ 8 ^ ^jjg; 
SkglŐÓ0SdS BZfrt, 10,000 darab 
40 frt. Fetetefenyő ; (Pmus, aus-
BzéiTs éfe35csmetékaK)00 'IS' 
4 frt, 10,000 drb 30 frt. Nagyobb 
menny séget megegyezés szerint. 

Pecz Ármin, 
műkertész és faiskola tulajdonos 
Budapest. VIII. ker., Kálvária-

Magy. kir. államvasutak. 
108205/CIV. 

Hirdetmény. 
A magy. kir. államvasu-

tak igazgatóságától nyert 
értesítés szerint a féláru 
jegy váltására jogosító iga-
zolványok alapján a mér-
sékelt áru menetjegy füze-
tek kiadása f. évi augusz-
tus hó hó 31-ével beszün-
tettetik, az ezen időpontig 
váltottt féláru füzetjegyek 
azonban ezen időponton 
tul is felhasználhatók. 

Bpest, 1896. auguszt. 26. 
Az igazgatóság. 
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Bérszántás fősekével. 
A legújabb eredeti Fowler-féle Compound gőzekékkel talajmive-

lésre vállalkozik 527 

W O L F F ERNŐ gözszántási vállalkozó, 
B u d a p e s t , M e l e n f ö l d , F o w l e r - t e l e p . 

Nagy. kir. államvasutak. Uzletvezetőség Aradon 
22387/H. szám. 

Pályázati hirdetmény. 
A magyar kir. államvasutak Szolnok . állomáson, illetve ennek személy- és 

teherpályaudvarán és a két pályaudvar közti részen létesi tendő csatornázási munkák 
biztosítása czéljából nyilvános pályázat hirdettetik. 

I. Földmunka. Mintegy 9100 m^ földkiásás részben újbóli föltöltéssel. 
II. Itövezési munka. Mintegy 4250 m3 homokba rakott 20 cm. erős ter-

méskő burkolat nyilt csatornák fenék ós rézsűk borítására. 
Mintegy 30 m2 vízhatlan mész habarcsba rakott 20 cm. erős terméskő-burko-

lat kiömléseknél. 
III. Beton munka. Mintegy 1002 fm. 74/110 cm. belméretü tojás szelvényű 

beton-csatorna. 
Mintegy 867 fm. 56/84 cm. belméretü tojás szelvényű beton-csatorna víz-

nyelőkkel. 
Mintegy 90 fm. 40 cm. belátmérővel biró körszelvényű beton-csatorna. 
Mintegy 327 fm. 60 cm. belátmérővel bíró körszelvényű betoncsatorna. 
IV. Kőműves munka. Mintegy 202 m8 vízhatlan mészhabarcsba rakott 

ti lal'aht it i- ipíoi li Illó ki iák ( kiöl löl Imml ' l i1 > i n szeie 
Mintegy 137 fm. 24/24 cm. belmérette! biró vízhatlan mész vakolatba rakoii' 

a. belmérettel biró vízhatlan mészvakolatba rakott 
tégla c 

Mintegy 1007 fm. 16/16 c 
tégla csatorna. 

V. Kőfaragó inunk; 
lok fedkövek. 

Mintegy 160 fm. 20/20 c 

Mintegy 1-0 m3 20/30 cm. erős kiömlőkhoz hom-. 

. . í. erős akna keret. 
Mintegy 20 m2 15 cm, vastag fedlemezek tisztító aknákhoz. 
VI. Ácsmunka. Mintegy 4-7 m8 15/15-cm. erős faragott tölgyfa akna keretek 

kapcsokkal és csavarokkal. 
VII. Lakatosmunka. Mintegy 960 kgr. öntött-vas aknarács. 
Mintegy 1053 kgr. kovácsolt-vas aknarács. 
Mintegy 62. drb. vaskarika olommal való kiöntéssel a fedlemezekhez. 
Mintegy 2 drb. elzáró aknához vasajtó kerettel, emelő készülékkel teljesen 

felszerelve. 
VIII. Mellékmunkák. Mintegy 530 m2 karamit burkolat és kövezetnek 

felbontása és újbóli helyreállítása. 
A tervek, a költségvetés az egységárjegyzék, a szerződési tervezet, az ajánlati 

minta, a pályázati föltételek a magyar kir. államvasutak aradi üzletvezetösége pálya-
fenntartási osztályának hivatalos helyiségeiben (Arad, Fő-ut, arad,csanádi vasúti 
palotája I-ső emelet) valamint szolnoki osztály-mérnökségnél (Szolnok régi olajgyár) 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők és a pályázathoz szükséges nyomtatványok 
(ajánlat, versenyfeltétel, ajánlati költségszámítás, szerződési tervezet és egységár-
jegyzék) 2 frtért ugyanott megszerezhetők. 

Az építkezés elvállalására az ajánlati költségszámításban az illető munkák 
teljesítésére vonatkozó egységárak bejegyzendők s az a zárt ajánlattal együtt foly( 
évi október hó 25-ének déli 12 óráig a következő czimzéssel nyújtandók be : 

„A m. kir. államvasutak üzletvezetőségének Aradon. Ajánlat a szolnoki pálya-
udvaron létesítendő csatornázási munkák előállítására." 

Az ajánlat benyújtását megelőző nap az az f. évi október hó 25-iki déli 12 óráig 
a pályázó által kiállított költségszámítás végösszegének megfelelő 5%-nyi összege 
bánatpénzként a magyar kir. államvasutak aradi üzletvezetősége gyüjtőpénztárába 
készpénzben vagv állami letétekre alkalmas értékpapírokban leteendő. Takarékpénztári 
betétkönyvek letét gyanánt nem fogadtatnak el. 

Az ajánlatban a fenti bánatpénz letételének megtörténte felemlítendő. 
Készpénzben letett bánatpénz után kamat nem követelhető. 
Posta utján beküldött ajánlatok és bánatpénzek térti vevénynyel adandók fel. 
Az ajánlatok között a szabadválasztás jogát az üzletvezetőség, magának fenn-

tartja, tekintet nélkül az ajánlott egységárakra. 
Ezen feltételektől eltérő, vagy nem a kitűzött határidő beérkezett ajánlatok 

figyelembe nem vétetnek. 
Aradon, 1896. október hó 5-én. 

Az Uzletvezetőség. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

K é v e k ö t ő z s i n ó r o k a t ú 
é s 11 leg jo t>l t> m m ő s é ^ a S 

' g a z d a s á g i k ö t é l n e m ü e k e t , p 

B L E I E R é s W E I S Z , 
kötélgyári czég Budapest. 

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

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

l ó b á l o k , 
kézitáskák stb. továbbá graz- d 
dasáffi czikkek u. m.: istráng, Q 
kötőfék, rudaló gabona- h 
zsákok, vízhatlan ponyvák, 
itató és tűzi vedrek, kender-
tömlők, hevederek, kender, | 
kócz stb. a legjutányosabb eredeti f 

gyári árakon. 
VMéM mesrendeléset Dontosan eszMtetaei ! 
Képes árjegyzék I 

Répa-kiemelő villák. 

G u s t a v M ő ü i g -

ábau Marciiéig, Als :-Au^tiia. 

Magyar kir. államvasutak. 
132558/96. sz. 

H i r d e t m é n y . 
(A nishny-nowgorodi kiállí-
tásra szóló jegyek kiadásá-

nak beszüntetése.) 
A magy. kir. államvasutak 

igazgatóságától vett érte-
sülés szerint a nishny-
nowgorodi kiállítás folyó 
hó 13-án záratván be, az 
oda szóló közvetlen jegyek 
kiadása október hó 4-ével 
beszüntettetett. 

Budapest, 1896. oki. 2. 
Az igazgatósig 

(Utánny. nem dijaztatik.) 

Victor the Younger, angol 
törzskönyvezett Y o r k s h i r e 
h a c k n e y ménhez, valamint 
Boussu hidegvérű brabanti 
ménhez, most kéretnek tétetni. 

Fedeztetési feltételeket, valamint nagyobb állo-
mánynál a nagyobb odaküldésének feltételeit a 
ménes-igazgatóságnál megtudhatni. 1848 

W a h r m a n n - m a j o r , 

u. p. Sziget-Szt.-Miklós, Csepel-Sziget. 

D r . K R Ö O Z E R L Á S Z L Ó - f é l e 
szabadalmazott ruggyanta ojtészalagokat Dr Krö-
czer László úrtól személyesen jóváhagvott minőség-

ben és nagyságban szállit 

SCHMEIDLER I. N. 
cs. és kir. ruggyanta és celluloid'nemüek gyára 

B É C S , 1228 

Főüzlet: I Fióküzlet: 

VII/2, Stiítpsse 19. sz. 11. Ser, Mcn 10 sz. 
Sürgönyczim: «UMMISCI1MI5II ÍLI ÍK. 

Egy kilogramm ára frt 10.40. 

Most jelent meg 

Köztelek Zsebnaptár" 
1 8 9 7 - a i k é v r e . 

Szerkesztik : 

R U B I N E K G Y U L A é s S Z I L A S S Y Z O L T Á N . 
a z O r s z . M a g j ' . G a i í d , E g - y l e t t i t k á r j a i . 
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