
VI. évfolyam. Budapest, 1896. évi november hó 11-én. 91. (532.) szám. 

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 
AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

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

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
Megjelenít l i l á é i szeriái és szonMoi, I Szerkesztőség és kiadóhivatal: B u d a p e s t (Köztelek). 

Üllői-út 35 . szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Meghívó 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

rendes közgyűlésére, 
mely 1896. évi november hó 22-én d. e. 10 
órakor fog az egyesület Köztelek épületében 

megtartatni. 
Tárgy ah: 
1. Elnöki ünnepélyes megnyitó. 
2. Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesí-

tésére 2 tag kiküldése. 
3. Igazgató-választmány jelentése az 

egyesület 1895—1896. évi működéséről. 
4. Az évközben belépett tagok felvétele. 
5. Az évközben meghalt tagok beje-

lentése. 
6. Tiszteletbeli tagok választása. 
7. A számvizsgáló-bizottság és az igaz-

gató-választmány jelentése a mult év szám-
adásáról, az egyesület vagyoni állapotáról és 

8. Az 1897. évi költségvetés és ennek 
keretében a tisztviselői fizetések megállapí-
tása. 

9. 15 kisorsolt választmányi tag helyett 
ujak választása az alapszabályok 28. §. 
alapján. 

10. A IY. országos gazdakongresszusról 
jelentés és intézkedés határozatainak végre-
hajtásáról. 

11. Az egyesületi tisztikar nyugdij-sza-
bályzatának megerősítése. 

12. Esetleges indítványok, melyek tagok 
által az alapszabályok 14. §. Te) pontja szerint 
benyujtattak. 

Budapest, 1896. évi október hó 23. 
A 14. §. k) pontja így szól: „A tagoknak a köz-

gyűlés elé az igazgató-választmány utján tett beadvá-
nyai és indítványai." 

Gr. Dessewffy Aurél s. Jc., 

Igazgató választmányi ülés. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü-

let Igazgató választmánya 1896. évi nov. 
12-én (csütörtökön) d. u. 4 órakor ülést tart 
a Köztelken. Az ülés tárgysorozatát lapunk 
mult (89.) számában közöltük. 

Figyelmeztetés. 
Mindazon tagjainktól, kik az évidijat, 

vagy alapítványi kamatot mindez ideig az 
egyesület pénztárába be nem fizették, tarto-
zásukat postai megbízás utján szedjük be, 
az okozott postai költséggel együtt. Felkérjük 
tehát T. Tagjainkat, hogy ezen megbízáso-
kat kiváltani szíveskedjenek. 

Szesztermelők országos értekez-
lete. 

Egy igen üdvös mozgalomról adha-
tunk hirt, amelyet annál nagyobb öröm-
mel üdvözölhetünk, mert a gazdatársa-
dalom oly rétegéből indult ki, amely ér-
dekeit eddig legkevésbbé látta megvédve 
s amely érdekeinek védelmére eddig 
maga is vajmi keveset tett. Országos ér-
tekezletet óhajtanak tartani a magyar 
mezőgazdasági szesztermelök. 

A mezőgazdasági szesztermelöknek 
semmiféle érdekképviseleti szaktestületük 
nincsen s amikor volt, akkor se voltak 
érdekeik ugy képviselve, hogy az ered-
ményesnek lett volna nevezhető. 

A folyamatban levő kiegyezési tár-
gyalások, az érdekképviseleti szervezke-
désnek hiánya, a szeszértékesités rende-
zetlensége, a szeszadótörvény végrehaj-
tásánál a pénzügyi közegek részéről ta-
pasztalható zaklató eljárás indokolttá és 
időszerűvé teszik, hogy a mezőgazdasági 

szesztermelök mielőbb egy országos ér-
tekezletre gyűljenek össze. 

Különösen fontos és sürgős a mezö-
szesztermelök állásfoglalása a 
kiegyezés kérdésében, mert 

ennek megkötésétől, illetve a kiegyezésen 
alapuló szeszadótörvény rendelkezéseitől 
fogg függni nagyrészt a mezőgazdasági 
szeszipar jövője. 

Szükséges az érdekelt körök állás-
foglalása ezért is, mert az eddig hangoz-
tatott kívánalmak egyikének teljesítése 
sem remélhető a kiegyezés folyamatáról 
elhangzott eddigi miniszteri nyilatkozatok 
után Ítélve. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egye-
sület és vele több gazdasági egyesület a 
fogyasztási adóterület önállósítását kí-
vánta a kiegyezési kérdésekben hozott 
határozataiban. A III. gazdakongresszus 
szeszmonopóliumot követel, a mely mel-
lett ugyanazon eredményt érnök el, mint 
a fogyasztási adóterület külön választá-
sával, a mennyiben hazai fogyasztásun-
kat hazai termelésünknek tudnók bizto-
sítani. A két kívánalom közül azonban, a 
mint a pénzügyminiszternek a kiegyezési 
tárgyalások során nyilvánosságra hozott 
megállapodásaiból következtetni lehet, 
egyik sem fog teljesülni. 

Hogy már most a változott hely-
zettel szemben mi a mezőgazdasági szesz-
termelök kívánsága, annak megítélésére 
leghivatottabbak önönmaguk, annál is 
inkább, mert az ö állásfoglalásuk esik a 
legsúlyosabban a mérlegbe. Egyszóval: 
ne legyen néma gyerek a mezőgazdaság 
e legfontosabb iparága, hanem ragadják 
meg az egybehívandó országos értekez-
letben kínálkozó alkalmat a mezögazda-

M A G Y A R MEZŐGAZDÁK S Z Ö V E T K E Z E T E Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. szám. 
A szövetkezet czélja: I. Olcsó közve-

títés gazdas. felszerelési és fogyasztási 
czikkek beszerzésénél. H. Mezei gazd. 
termények legelőnyösebb' értékesítése, 
in. Hitelnyújtás a tagok részére. 

Tűz és jég eiieni biztositások 
közvetitése. 

'Sürgönyczim: 
Mezőgazdák,. Budapest. 

Hivatalos óra V29—l-ig és 2—5-ig, 
Árúraktár czime: 

M. Á. V. ny. pályaudvar XX. sz. raktár. 

S i z o a a a á í i y o s z t á l y . 
. Hadseregellátás. 

Gabonaeladás. 
Erőtakarmányok vétele. 

. Fedezeti tőzsdei kötések. 
Á i ú - o s a - b á l y . 

Összes gazdasági czikkek a legkivá-
lóbb minőségben. 

Műtrágyák. • 
Építkezési anyagok. 
Gazdasági vasnemüek.. 

Gyapjú, hizott marha és sertés bizo-
mányi értékesítése., 

V e - f c ő m a g - o s a t á l y . 
Mindennemű vetőmagvak megvétele 

és eladása. Eredeti külföldi magvak. 
Heremagvak bérrostolása. 

G a z d a s á g i g é p - o s z t á l y . 
M. kir. államvas. gépgyára mező-

gazdasági gépeinek szövetkezeti kép-
viselősége. 

A „bergerdofi Eisenwerk" tejgazda-
sági gépgyár kizárólagos, képviselete. 

Adrience Platt & Oo. new-yorki 
kaszáló, marokrakó és kévekötő gépeinek 
kizárólagos képviselete. 

V. Vermorel-féle Éclair-permetező 
kizárólagos képviselete. 

Csonka Bánki-féle petroleummo-
torok mezőgazdasági képviselete. 

Mindennemű kipróbált solid kivitelű 
gazdasági gép jutányos beszerzése. 

Gazdasági géptelepek, malmok, ta-
karmányös éstejes kamarák berendezése. 

i m ~ A szövetkezet alapszabá lyait és havonkint kétszer megjelent: „Üzleti Értesitő'-jét bárkinek ingyen és bérmentve megküldi. "TP® 

M a » s z á m u n k 12 oldal. 
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sági szesztermelök, hogy necsak a ki-
egyezésről, hanem egyéb más bajaik-
ról is megnyilatkozzanak. így : foglaljon 
állást a szesztermelök országos értekez-
lete a szesztörvény és az ezzel kapcso-
latos rendeletek végrehajtása, az ellen-
őrzés mikéntje szempontjából is, mert a 
törvényes rendeletek végrehajtásán igen 
sok fordul meg s a legjobb rendeletet is 
a végrehajtás illuzóriussá tehet. Ne a 
fiskális szempontok, hanem a közgazda-
ságiak legyenek döntök és irányadók. 

Az ellenőrzésnél tapasztalható zak-
lató eljárás sokakat elidegenített már is 
a termeléstől, kívánatos tehát, hogy a 
jövőben, amidőn az egész szeszadótör-
vény s a vele kapcsolatos végrehajtási 
rendeletek újra szerkesztetnek, az ellen-
őrzés tekintetében is javulás álljon be. 

A mezőgazdasági szesztermelök ezen 
állásfoglalása, megnyilatkozása azonban 
csak efemer értékű lesz, holott a mező-
gazdaság ezen nagyfontosságú iparágának 
egy állandó jellegű érdekképviseleti szak-
testületre van szüksége, amely a szak-
körök kívánalmait állandóan nyilvánlat-
ban tartja s a szükséges állandó érint-
kezést a kormány és a termelök között 
fentartja. Legyen ez érdekképviseleti tes-
tület akár szakegyesület, vagy még inkább 
szövetkezet, amely szakorganumával nyil-
vántartja a termelök kívánalmait, ismer-
teti a pénzügyi rendeleteket, technikai 
ujitásokat, közli megbízhatóan a szesz-
árakat, szeszeladásokat s általában hűen 
ismerteti az értékesítési viszonyokat. Ha 
szövetkezetté társulnak a mezőgazdasági 
szesztermelök, akkor mezőgazdasági szesz-
iparunkra messze kiható fontosságú kér-
dést oldottunk meg s ez a szesz érté-
kesítése. 

Mert ha a mezőgazdasági szeszter-
melök egy országos szövetkezetté tömö-
rülnek, a melynek utján értékesitik az 
általuk termelt szeszkontingenst, ugy e 
szövetkezet áralakító befolyással bíró té-
nyező lesz. E szövetkezetnek volna fel-
adata fokozatosan vidékenként szeszfino-
mitókat állítani, a mikor a szövetkezet 
nem a szeszfinomitókkal, mint vásárlók-
kal, hanem a fogyasztókkal léphetne köz-
vetlen összeköttetésbe, a szeszt finomí-
tott alakban hozván forgalomba. 

Ez a legsürgősebb kérdése a mező-
gazdasági szesziparnak, mert az áralaku-
lást, mint minden téren, ugy e téren sem 
a termelés és fogyasztás szabályozza. Egy 
ily értékesítési szövetkezetnek az alakí-
tására pedig sohasem volt kedvezőbb az 
időpont, mint éppen most. A pénzügy-
miniszternek nyilatkozata szerint a fel-
halmozódott szeszkészleteknek a kivite-
lét különös prémiumok fogják elősegíteni. 
Magyarország szesztermelési kontingensét 
19,000. hl.-el leszállítják, az exkontin-
genst a kontingensbe bevonják, ugy hogy 
ezáltal a kontingens szesz fogyasztása 
körülbelül 60 ezer hektoliterrel fog emel-
kedni. Egyszóval az 1898-ik évtől kezdve 
a szeszárak kedvezőbb alakulására van 
remény, de különösen ha a mezőgazda-
sági szesztermelök egy országos szeszér-

tékesitési szövetkezetté tömörülnek, ugy 
határozottan jobb jövö vár a mezőgazda-
sági szesziparra. B. Oy. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Kerpely Kálmán. 

Felhívás rétmütrágyázási kísér-
letek végrehajtására. 

Az orsz. in. kir. növénytermelési kísér-
leti állomás két évvel ezelőtt kezdte a ter-
mészetes rétek terméshozamának emelése 
czéljából a rétmütrágyázási kísérleteket. 
Ezen kísérletek eredménye igen kedvezőnek 
mondható, mert számos helyen tetemesen 
emelkedett a terméshozam és oly helyeken 
is, a hol a terméseredménynél az előző évek 
hozamaival szemben feltűnőbb eltérés nem 
is mutatkozott: nagy volt a különbség a 
termés minőségében, mert a műtrágya elő-
segítette a jó füveknek és hereféléknek 
erőteljes fejlődését. 

Ezen elért kedvező eredmények arra 
indítottak, hogy a megkezdett rétmütrágyá-
zási kísérleteket megismételjük, illetőleg 
azokat széles körben kiterjesszük, mert a 
hazai természetes rétek hozamai, mondhatni 
kivétel nélkül mögötte állanak azon kül-
földi réteknek, a melyek azonos természeti 
viszonyokkal rendelkeznek. 

A rétmütrágyázási kísérletek megejtése 
czéljából ingyen és bérmentve küldünk 8 q 
kainitot és 2 q Thomassalakot. A kik ezen 
kísérletre vál alkoznak, kötelezik magukat 
ezen műtrágyát 1 magyar holdnyi parezellán 
elhinteni s ezen parczella mellett egy másik 
hasonló nagyságút lemérni a terméseredmé-
nyek megállapítása czéljából, miért is e két 
parezellának ugy a széna-, mint a sarjuter-
mése külön-külön kaszálandó és lemérendő 
s az eredmény a növénytermelési kísérleti 
állomással, az általa küldött rovatos iv fel-
használásával közlendő. Ezenkívül a széna 
minőségének megállapítása czéljából minden 
parczella anyaszéna terméséből 2—2 kg. 
minta küldendő be a kísérleti állomásnak. 

A műtrágyák elszórására a réteken leg-
kedvezőbb idő az őszutó, november és 
deczember hava. Felhívjuk ezért azon t. 
gazdatársainkat, kik ezen kísérletek végre-
hajtására vállalkoznak, hogy ezen szán-
dékukat az orsz. növénytermelési kísérleti 
állomással M.-Óvárott mielőbb közölni szíves-
kedjenek. 

Orsz. m. kir. növény-
termelési kísérleti állomás: 

Cserháti Sándor. 

Felhívás 
gyümölcsfa mütrágyázási kísérletek végre-

hajtására. 
Az országos növénytermelési kísérleti 

állomás a mult évben próbaképpen néhány 
helyen gyümölcsfa mütrágyázási kísérletet 
hajtott végre, mely kísérletek igen kedvező 
eredményre vezettek, miért is az állomás 
ezen kísérleteket nagyobb arányban óhajtja 
megismételni. 

A kísérlet végrehajtásához egy termelő 
által legalább is 50 és legföljebb 200 gyü-
mölcsfa vehető fel. A kísérlet oly módon 
végzendő, hogy trágyáztatik V-i rész trá-
gyázatlanul marad. Ha pl. valakinak 50 
gyümölcsfa között van 8 idősebb fája, ebből 
6 megtrágyáztatik, 2 trágyázatlanul marad; 
18 fiatal fából 13 trágyáztatik meg s 5 trá-
gyázatlanul marad, 24 középkorú fábó 18 
trágyáztatik és 6 trágyázatlan marad stb. 

Egy-egy magas törzsű fa trágyázása 
czéljából Va kg. szuperfoszfátot és 2 kg. 

kainitot küldünk ingyen és bérmentve. A 
trágya még ez őszszel elhintendő a fák alá, 
s a fa alját az elhintés után fel kell ásni. 
Különben a műtrágya alkalmazásáról annak 
megküldése alkalmával részletes utasítással 
fogunk szolgálni. 

A kísérlet eredményényének feljegyzé-
sére egy rovatos ivet fogunk küldeni, mely 
a kísérlet végrehajtása után az adatok be-
jegyzésével visszaküldendő a kísérleti állo-
másnak. 

Felhívjuk azért mindazon gazdákat, 
kertészeket és faiskolatulajdonosokat, akik 
ezen kísérletre vállalkoznak, hogy ezen 
szándékukat az országos m. kir. növényter-
melési kisérletí állomással M.-Óvárott közölni 
szíveskedjenek. 

Országos m. kir. növény-
termelési kísérleti állomás. 

Cserháti Sándor. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

A simmenthali marha saját ha-
zájában.*) 

n . 

Ami már most az eredeti simmenthali 
marha külemót illeti, az Lehnert leírása 
szerint a következő. 

A szőr szinét illetőleg legkedveltebb a 
világos, pirosas-sárga szin, fehér foltokkal, 
vagyis az u. n. fakótarka. 

Az erősebben vöröses-sárga, vagy éppen 
barnapiros szin épp oly kevéssé kedvelt, mint 
a nagyon is világos, majdnem fehér. A fehér 
foltok különböző nagyságúak, de mindig 
élesen határoltak. A fej szőrzete fehér, a 
szemek azonban olykor piros foltokkal 
vannak körülvéve. Egészen szines fej ritka 
ós nem szívesen látott. A homlok szőre 
sürü, gyakran göndör, kivált bikán. A tö-
mött nagy farokbojt leggyakoribb szine a 
fehér. 

A pigment általában világos. így: kesely 
a fényszáj, a nyelv, a szájpad, a szemek fe-
dele, a köröm, a szarv, a fülpamacs-szőr. 
Sárga foltok a fényszájon, sötétebb, sárga-
barna szarvhegyek nem jelei a fajta tisztá-
talanságnak s a legnemesebb példányokon 
is előfordulnak ; ellenben minden feketeség 
a színezetben biztos jele a vér tisztátalan-
ságának. így a fekete foltok a fényszájon, 
fekete szőrök az ajkakon, a fülekben, a tej-
tükrön, a fekete szarvhegyek. Szóval tiszta-
vérü állatokon mindennemű feketés szőr-
szineződés ki van zárva. 

A bőr nem nagyon finom, de vastag, 
rugalmas, könnyen nyújtható s az egész 
testen finom, rövid szőrrel meglehetős egyen-
letesen benőtt. 

A tögy nagy, jól fejlődött, gyéren sző-
rölt, lágy és világos szinü; bimbói egyenle-
tesek és gyakran fölös számúak, ami jó 
tejelési jelnek tekintetik. A tejtülcör több-
nyire nem nagyon széles, azonban rendszerint 
mégis jól fejlődött. A simmenthali tenyésztő 
egyébiránt erre nem nagy súlyt fektet. 

A fej középhosszuságu; felső részlete 
erőteljesen fejlődött, a tarkóban jól kötött. 
A fejbőre finom, vékony, apró ránczolatu. 
A homlok lapos, a szemboltok között kissé 
horpadt. Az egyenes orrhát az " ajkak felé 
kissé elszélesedik és széles fényszájban vég-
ződik. A bika orrháta s vele együtt a fej 
rövidebb s a homloktájon szélesebb. A 
szem mérsékelten dülledt, kissé oldalt elhe-
lyezett, nagy; környéke apró, világos,finom 
szálú szőrökkel borított; tekintete éber és 
jóindulatu. 

*) Mutatvány H. Lehnert: „Rasse und Leistung 
unserer Rinder" czimü müvéből. 



91. SZAM. 6-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1896. NOVEMBER HO 1J. 1629 

Mélyen a szarvtövek alatt elhelyezett 
nagy fülei vízszintesen állnak. Magasan hor-
dott fejének alsó részén nem goromba, de 
kissé lógó bőrredő van. 

Szarvai tövükön lapítottak, nem hen-
geresek, inkább tojásdad átmetszetüek. Szí-
nük kesely, végük sokszor sárgabarna, kü-
lönösen akkor, ha a szarvtöveket sárgapiros 
szőrzet környezi. A szarvak különben nem 
hosszúak, bikánál viszintesen állanak vagy 
kissé lefelé görbültek. Teheneken fel és 
kissé befelé irányultak s vékony szarutokkal 
birók. Hengeres vastag szarvak goromba 
csontozatra mutatnak s tejelő tehénnél nem 
jó jelek. 

A nyak a tehénnél közép hosszúságú és 
vékony, bikánál rövid, vaskos, erős és a já-
rom élen kissé iveit; a marhoz jól van oda-
kötve s oldalain sok apró ráncz van. 

A lebernyeg, nagy, mélyen leereszke-
dett, de nem tulvastag és sok ránczba 
szedett. 

A mar teheneknél széles, bikáknál még 
szélesebb a háthoz jól van odakötve. 

A hát hosszú, erős, széles, ágyéktájon 
jól kitöltött. 

A far széles és egyenes s a kereszttá-
jon se magasabb vagy alacsonyabb. Fiatal 
állatoknál a hátvonal a martól- hátra felé 
kissé emelkedő, vagyis hátul a test túlnőtt. 
Ezt az állat rendszerint kinövi. 

A fároktő kissé vaskos, jól tűzött, olykor 
magasabban álló, mint a farvonal, lefelé el-
vékonyodó, hosszú és telt bojtu. A tenyész-
tők jó tejelő jelnek tartják a hátrafelé ki-
ás elálló farokcsigolyákat. A magas farok-
tűzés nem kedvelt s ezt operálni is szokták. 

A szügy széles és mély, bikánál gyak-
ran nagyon széles. 

Az oldaíaJc a szívtájon némelykor kissé 
lpposak, ugy hogy a mellkas a lapoczkák 
mögött kissé befüződött; gyakoribb azonban, 
hogy a mellkas ugy itt, mint hátsó részle-
tén dongás, az egész törzs szép, hengeres és 
kis éhgödörrel bíró. 

A esipök szépen fejlődőitek, szélesen 
állók, a medencze pedig hosszú, öblös és 
vízszintesen fekvő. 

A végtagok csontjai szélesek, inkább la-
posak és a test nagyságához és súlyához 
mérten finomak. A vastagabb, hengeres 
csontú állatok nem kedveltek s gorombának 
tartatnak. A lapoczkák hosszuk, szélesek, 
mérsékelten dűltek. A csánkok szélesek, 
erősek. Az izületek általában szélesen és jól 
állítottak, jól inaltak, erőteljesek; alsó rész-
leteiken a lábak finomak. A karok és kon-
czok erősek, jól állítottak s ugy ezek, mint 
a czombok ^izmosak. A körmök erős szaru-
val birók. 

Súlya a kifejlődött tehénnek 650 kiló, 
hizva 800 kiló; 3 éves bika 700 kiló. Az újszü-
lött borjú 30—50 kiló, 4Va—5 éves hizott 
ökör 820-1000 kilo. 

A simmenthali intelligens tenyésztő, 
hogy az ivadékok a hasznosítási czélnak 
mennél megfelelőbbek legyenek, üszőjét ké-
sőn ereszti bika alá. Az üszőknek rendsze-
rint már 4 állandó foguk van, mikor bika 
alá kerülnek, sőt olykor 6 is, ugy hogy te-
hát 2Vs—3Va évesek. Némelyek hamarább 
hasznosítandó az üszőt, azt 2 állandó foggal, 
tehát 2 éves kora előtt is bika alá bocsát-
ják. Legkedvezőbb kornak a két év utáni 
kort tartják, ugy, hogy az üsző 3 éves ko-
rában borjazzék először. A bikát közönsége-
sen 14 hónapos korában, olykor előbb is, 
tenyésztésre használják. 

A tehenek, a jobb vagy rosszabb tar-
táshoz képest, 4—5 éves korukban vannak 
teljesen kifejlődve s tenyésztésre hosszú 
ideig használtatnak. Közönségesen 10 borjut 
nevelnek egy tehéntől s a tehén ennek da-
czára jó kondiczióju, egyenes hátú marad. 
Leellés után 8—12 hét múlva hágatnak 

megint s a tehén 6—8 hétig áll szárazon, 
ezalatt is 5 liter tejet adván naponta. 

Átlagos tejhozam 3500 liter s e tejből 
kell 1 kiió vaj előállításához 26 liter, 1 kiló 
kövérsajt készítéséhez pedig 12 liter. 

A sajtodák száma a berni kantonban 
639 s az ezekben megforgó tejmennyiség 
1.433,017 liter. 

Tenyésztési czél a felvidéki simmenthali 
tarka marhának tiszta vérben való nemesí-
tése, a vérfertőző tenyészés kerülésével; 
törekvés a kiegyenlített, nemes formákra, 
nagy testsúlyra, kapcsolatban a hizodal-
massággal és erőkifejtő képességgel és kü-
lönösen lehető jó tejelőképességgel. 

E czél elérésére eszközül szolgálnak, 
kitűnő bikáknak gondos megválasztása 
és alkalmazása, ezek elődeinek szigorú te-
kintetbevételével s az ily törzsbikáknak 
lehető hosszú idejű, teljes kihasználása a 
tenyésztésben ; a teheneknek nemkülönben 
szigorú megválasztása s kerülése tulkorai 
megvemhesedésüknek: minél jobb tartása 
és gondozása az ivadékoknak. 

A szarvasmarhatenyésztés előbbvitelén 
a berni közigazgatás folytonosan fáradhatla-
nul maga is dolgozik; a kanton évenkinti 
marhakiállitásainak, különösen a bikadijjazá-
soknak czóljaira nagy összegeket áldoz, kiváló 
tenyészmarha-családok tulajdonosainak jutal-
makat oszt s közreműködik evvel arra is, 
hogy a törzskönyvek minél megbízhatóbban 
vezetessenek ; a tenyészegyesületek keletkezé-
sét hathatósan elősegíti; emellett a berni 
kanton gazdasági egyesülete a mezőgazdaság 
előbbvitelén kellőképpen fáradozik s számos 
dijjat ad jól kezelt havasi gazdaságoknak is. 

így egyesült ott minden azon jól ki-
szemelt és megfontolt czél elérésére, hogy a 
szarvasmarhatenyésztés, mely ott a nemzeti 
jólétnek alapja, a lehető legnagyobb tökéle-
tességre emelkedjék; és ez az együttes, 
következetes, energikus törekvés tényleg szép 
gyümölcsöket termett. 

A mi a nevezetesebb simmenthali vásáro-
kat illeti, azok minden év szeptember első 
felében Saanenben, Zweisimmenben és Erlen-
bachban tartatnak 1500 és több darab az, 
a mit ilyenkor az Alpokról a völgybe hajta-
nak. A tenyésztők és nagykereskedők állatjai 
bekerített legelőn, a közönséges vásári marhák 
pedig a vásártéren állítatnak fel. Nem kell 
azoDban azt hinni, hogy ezen vásárokra csak 
eredeti simmenthali állatok hajtatnak; van 
ott sok, a simmenthali színezetéhez hasonló 
színű állat, mely a völgyekből, névszerint 
a wallisi, waadti és freiburgi kantonokból jön 
és számos, az istállókban felnevelt szép bika 
van köztük. 

Körülbelül 20 év óta vásárlók már 
Svájczban s e vásárokat jól ismerem, de 
azokon még állatot nem vettem s azok a 
küldöttségek is, melyek tenyészszövetkeze-
tek számára vásárolnak, a vásár előtt, a te-
nyésztő portáján fedezik szükségletüket. A 
vásárok a kereskedők Eldorádói, melyek-
nek portékái igen sokszor a badeni vásáro-
kon is fellelhetők. A kinek bátorsága van 
vásáron venni, az elővigyázattal jól felfegy-
verkezzék, mert arrá tényleg szükség van. 

A mi végre a marhakiállitásokon a 
bírálatot illeti, az az értékszámozás alapján 
történik. 100 értékszám képezi a legmaga-
sabb és 70 a legalacsonyabb összeget, melyet 
az állatnak kapnia kell, hogy egyáltalában 
figyelembe jöhessen. 

A bírálás a nagy kerületekben 2 napot 
vesz igénybe s bírálat alá vétetnek épp ugy 
egyes állatok, mint családok. A bizottság 
5 tagból áll, kik ugy oszthatják be magu-
kat, hogy egyik részük a bikákat és bika-
borjukat, másik részük a nőstény állatokat 
bírálja. A bírálathoz az állatok ivar és kor 
szerinti csoportban állíttatnak fel. A kor a 
2, 4, 6 állandó metszőfogak szerint határoz-
tetik meg egy u. n. Maul inspektor (élet-

korvizsgáló) által. A közönség és a tulajdo-
nosok a vonatkozó 1876-iki törvény 18. §-a 
alapján szigorúan távoltartatnak, hogy a 
bírálók teendőiket zavartalanul végezhessék. 

Az állatok elővezetését a bizottság ren-
delkezéséhez képest dologértő emberek 
végzik. Minden kiválóbb állat előbb életkor-
szerinti csoportban vizsgálíatik meg s a má-
sodik vizsgálattal döntenek az egyes kitün-
tetendő példányok vagy családok fölött. 

A jutalmak következők: 
a) bikákért 250 frank legmagasabb ős 

100 frank legalacsonyabb; 
b) bikaborjuért 100 frank legmagasabb 

és 50 frank legalacsonyabb; 
e) tehén és egyéb marháért 40 frank 

legmagasabb és 10 frank legalacsonyabb. 
A kanton által adott ezen dijakhoz já-

rul még azon hasonló összegű dij, melyet a 
szövetségi kormány tűz ki. 

Oly bikák és bikaborjak, melyek nem 
dijaztattak, de tenyésztésre alkalmasoknak 
találtattak, égetett jegygyei láttatnak el; a 
díjazott állatok, névszerint a bikák, tehenek 
és ökrök jobb szarvába korona által kör-
nyezett B jegyet, bikaborjuk bal vállára 
pedig pusztán B jegyet sütnek. A legkivá-
lóbb bikákat balszarvukon korona által kör-
nyezett A jegygyei, az ily bikaborjukat pe-
dig jobb vállukon pusztán A jegygyei bé-
lyegzik meg, 

A bírálók különös súlyt fektetnek a 
formák arányosságára, a jó származásra és 
átörökítő képességre, kitűnő tejelőképességre, 
a hizodalmasságra és erőkifejtő képességre. 
A bőr finomságát és nyulékonyságát és az 
egyenletes szőrözetet kiváló figyelemre mél-
tatják. Egyébképpen jól formálódott borjak-
nál a hátul való tulnőttségből közönségesen 
eltekintenek. 

A simmenthali marhának és tenyész-
tési viszonyainak ez érdekes képét még ér-
dekesebbé teendő, közöljük. (234. és 235. 
ábra.) Lehnert már ismertetett müvéből egy 
eredeti simmenthali bikának és tehénnek, 
mint igen jellegzeteseknek, a képmását. 

EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS. 

Hazai gazdaságaink a kiállitáson. 
Birtokosaink mint magánkiállitók nem 

voltak1 nagy számmal képviselve a kiállitá-
son; legtöbbnyire a megyei vagy a gazda-
sági egyesületek csoportos kiállításában sze-
repelnek. 

A magánkiállitók közül, a már eddig 
ismerteiteken kivül, részint a kiállított tár-
gyak érdekessége, részint a gazdasági ada-
tok közérdekű voltánál fogva, feltűnők gróf 
Zselénski Róbert uj-aradi és sálánki ura-
dalmainak, báró Baratta Alajos poltári és a 
mölki apátság margittai gazdaságának ki-
állítása. 

I. Gróf Zselénski Róbert uradalmai. 
A nagy mezőgazdasági csarnok keleti 

keresztátjárójának közepe táján, mutatja be 
gróf Zselénski Róbert uradalmainak változa-
tos termékeit. Az uradalom gazdaságai 
Temes, Arad, Bereg, Ugocsa, Szatmár, 
Szabolcs, Békés és Csongrád vármegyékben 
fekszenek s igy igen természetes, hogy ezen 
megyék eltérő talaj-, égalji és általános 
gazdasági viszonyai szerint, a kiállítás is a 
legváltozatosabb anyagot öleli fel nemcsak 
a növénytermelés s állattenyésztés, de a 
szőlőmivelés, erdészet és ipar köréből is és 
a szorosan vett belterjes irányú ipari gazda-
ságok mellett, ott találjuk a háromnyomásos, 
ugarrendszerü, jóformán csak rozsot termő 
extensiv gazdaságot is, a mint azt a fennálló 
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gazdasági s értékesítési viszonyok megkö-
vetelik.; 

A statisztikai táblázatokból kitűnik, 
hogy az uradalmak kiterjedése 38,562 kat. 
h., 10,921 db haszon-, tenyész- és igás-állattal, 
151,806 f'rt évi adóval, mely utóbbi tételnél 
az uradalom szesz- és sörgyára is nagyobb 
összeggel szerepel. Mivelési ágak szerint a 
szántóföld 16,322, rét 1576, kert 111, szőlő 
131, legelő 2184, erdő 17,149, nádas 74, ter-
méketlen terület 1012 kat. kold. 

Ezen statisztikai táblázatokon kivül a 
falterületen az uradalom állattenyésztése 
van nagy, színezett fényképekben bemutatva; 
csoportozatok a hollandi, inthali, simmenthali 
s magyar fajta tehenek, tinók, borjuk, to-
vábbá a sertésekés juhok köréből.Részletek 
az uradalmi iparvasut hálózatáról s üze-
méről, mely különösen a faraktározás és 
szállításnál játszik nagy szerepet; fénykép-
felvételek az egyes majorokról, istállókról, 
a gőzszántás, mélyítés, gőzgrubberolás mun-
kájáról. Igen érdekes az uj-aradi „ötvenesi" 
gazdaság 8 térképe az 1835, 1865 és 1895-iki 
évekből, hol is a birtok átalakulása, a szántó- I 

dot fordítanak. A régi füztelepek, melyek 
közönségesebb és vegyes fajtákból állanak, 
minden évben árverés utján, levágatlan ál-
lapotban lesznek értékesítve. Ujabban az 
ötvenesi gazdaságnak gőzekével rigolozott 
mélyebb fekvési területein létesítettek nemes 
füztelepet Salix cancatica purpurea, vimi-
nalis s uralensis fajtákból. Durvább áru 
előállítására alkalmas a purpurea, finomabb, 
áruknak az uralensis felel meg. Ezen fűz-
vesszőket a téli hónapokban házilag dolgoz-
zák fel, a szőlő, kert s gazdaság szükségle-
tének fedezésére és csakis a felesleg kerül 
eladásra. 

Az uradalom hires szőlőjét a filloxera 
szintén kipusztította; ujabban ezeknek rege-
nerálása részint amerikai alanyokkal, részint 
direkttermő fajtákkal egyik főmunkásságát 
képezik a tulajdonos grófnak, kit különben 
is szőlőtermelési ügyünk egyik leglelkesebb 
előharczosának ismerünk. A felújításon, kivül 
homoki szőlőt is telepítenek; a vasvári gazda-
ság immúnis homokján eddigelé 30 k. holdat 
ültettek be. Az uradalom évenként nagyobb 
mennyiségű sima és gyökeres vesszőt árusít 

| tésre, az örvencsi gazdaságban 50 db erdélyi 
magyar tejtermelés- s tenyészállatnevelésre. 
Utóbbiaknál már igen szép eredményeket 
értek el, a mennyiben néhány évi fennállás 
ótá egyes példányok évi tejhozama 1200—1600 
liter, 4—4?/á°/o zsírtartalommal. 

Az uradalom azonkívül évenkéntnagyobb 
mennyiségű magyar s nyugati fajta borjukat 
vásárol, melyek négyéves koruk belteltével 
részint, igába részint hizlalásra használtatnak; 
ezenkívül évenként hízóba kerül 200—300 db 
ökör. 

<i juhászat főezélja a korai bárány-
nevelés eladásra; a törzs eredetileg merinó 
anyákból állott, melyek rambouilette, majd 
pedig angol husjuhokkal kereszteztettek, A 
bárányok 6—8 hetes korukban részint 
Aradon, részint Bécsben adatnak el. 

Tenyésztésre tartatik ezenkívül 200 db 
raczka s 500 db fésűs. 

A sertésállomány 480 db kocza; a 
mustra sertések a gazdaság részére hizlal-
tatnak, a növendéksertések 140—250 kg. 
páronkinti sulylyal eladásra kerülnek. 
" -—- —" — - ~ K. K. 

234. ábra. ;Hugo 246" 2 éves eredeti szimenthali bika. 

földek fekvését, terjedelmét stb. illetőleg van 
bemutatva. Az asztalterületet az uradalomban 
termesztett magminták, a jellegzetes talajok 
(szurkos agyagtól a futóhómokig), az ipari 
növények nyers és féldolgozott termékei 
(czirok, kender, len, napraforgó, füzvesszők, 
nád stb), az erdészet termékei s borminták 
foglalják el. 

Az uj-aradi uradalomban kétféle czir-
kot termesztenek, úgymint czukor-és seprő-
czirkot egyenként 30—35 holdnyi területen. 
Az elsőnek magját magkereskedőknek ad-
ják el, utóbbiét takarmányozásra használják, 
szakállából pedig házilag seprőket kötnek, 
melyek a szomszédos városokban kerülnek 
eladásra. 

A kender s len termeléséver ujabb idő-
ben felhagytak, részint a talaj és klimati-
kus viszonyok, részint a kedvezőtlen értéke-
sítési viszonyok miatt. A napraforgóval be-
vetett terület 30—85 k. hold között ingado-
zik s főképpen a tengeriföldek szegélyeként 
vettetik. Magjából olajat ütnek, melyet rész-
ben az uradalomban használnak fel világí-
tásra, részint eladják, kilogrammját 24—25 
krjával; a pogácsát tejelő és hízó marhával 
értékesitik. 

A füzesekre ujabban szintén nagy gon-

el. Az uj-aradi uradalomnak szesz és sör-
gyára is van. A szeszgyár 1859-ben épült. 
1885-ig a napi termelés 20—30 hektoliter 
szesz volt, de az 1885-diki uj szeszadó-tör-
vény következtében mezőgazdasági jelleget 
vett fel s termelését napi 7 hektoliterre 
szállította le. A sörgyár a mult század óta 
szakadatlanul működik. 1892-ig az évi főzés 
4—8000 hl. között váltakozott, mig 1892-ben 
teljesen átalakítva s újonnan felszerelve 
termelőképessége tetemesen megnagyobbo-
dott. A szesz- és sörgyári hulladék részint 
hizlalási czélokra forditattik, részint a tejelő 
marhával értékesíttetik. 

A 17149 k. holdnyi erdők rendes vágá-
sokban kezeltetnek ; a tölgy- és bükkfaerdők 
60—80 éves, a nyár-, nyir- s ákáczfaerdők 
40 éves fordákban. 

Az állattenyésztés a fajta, tenyészirány, 
czél s gazdaságok szerint következőleg 
oszlik meg: Az ujfalusi gazdaságban van 
40 db importált simenthali törzstehén; 
czélja tejtermés s tenyészállatnevelés. Az 
ötvenesi a kisszentmiklósi gazdaságban 
150 db borzderes s kevert nyugati fajtájú 
tehén kizárólag tejtermelésre; a borjuk 6 hetes 
korukban eladatnak. A salánki uradalomban 
150 db magyar alföldi jellegű tehén tenyész-

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovat vezeti: Dr. Hutyrs Ferenci. 

A járványos elvetélés. 
Ez a betegség nyugati Európában mind 

jobban terjed és ez a körülmény arra indí-
totta egyfelől az angol kir. gazdasági egye-
sületet, másfelől a dán állatorvosok közp. 
egyesületét, hogy előfordulására vanatkozó-
lag adatokat gyűjtsenek. Az utóbbi kérdő-
iveket küldvén szét az'állatorvosokhoz, igen 
értékes anyagot hozott össze, melyet azután 
Sand koppenhágai tanái- egységesen feldolgo-
zott ; ellenben Angliában csak kevés adat 
jött össze. A következőkben a Récueil de 
médecine vétérinaire 1895. 13. számában 
megjelent közlemény nyomán ismertetjük a 
beérkezett adatokat a dán kérdőivekben fog-
lalt kérdések alapul vétele mellett. 

1. Gyakran fordul-e élő a járványos elve-
télés ? 

55 dán állatorvos közül 23 gyakorinak, 
11 elég gyakorinak tekinti. Az egyik azt 
írja, hogy Fühnenben alig van község, a 

I hol az állattartók az utolsó hat év folyamán 
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není szenvedtek volna kárt miatta. Angliá-
ban ugy látszik, bogy a baj szintén elég 
gyakori. 

2. Mi a véleménye az elvetélés fertőző 
voltáról ? 

36 állatorvos közül, a kik a bajt fertő-
zőnek tekintik, 18-an példákat sorolnak fel, 
melyek bizonyítják, hogy a járványos elve-
télés fertőzött állományokból vásárolt álla-
tok beállítása után az illető istállókban lép fel. 
íme néhány ilyen példa: Jensén (Kvárndrup) 
jelenti,' hogy egy újonnan vásárolt tehén az 
elvetélések egész sorozatát indította meg. A 
tulajdonos titkolva az esetet, szomszédjának 
bikájával fedeztette a teheneit. Ennek követ-
keztében két éven keresztül mindazok a 
tehenek sorban elvetéltek, melyeket ugyanez 
a bika fedezett. Tobiassen (Svoldelön) egy 
fertőzött majorságban egy tehenet, 15 nap-
pal a rendes idő előtt megelleni látott. Mint-
hogy a borjú elég erőteljes volt, felnevelés 
végett egy szomszédos majorba vitték át, 
mely eddig vészmentes volt. Rövid idő múlva 
a tehenek egymásután elkezdtek vetélni s a 
járvány több évig tartott. Villumsen (Skajo- | 

valamint kiütéseket az ivarnyilás körül stb. 
A dán állatorvosok nagy többsége nem em-
lített ilyen elváltozásokat. Nöhr (Haarslev) 
említi, hogy több bikát kezelt, melyek fity-
mája gyuladásos volt a fertőzött tehenek fe-

' dezése folytán. Másfelől teheneket is kezelt, 
melyek hüvelye a fertőző bika által történt 
fedeztetés után megbetegedett. 

5. A vemhesség mely időszakában Jcövetlce-
zile be legtöbbször az elvetélés? 

25 állatorvos az 5—6-ik hónapban ész-
lelte legtöbbször, de megjegyzik, hogy a jár-
vány elején korábban, a 3—4. hónapban is 
jelentkezik, mig a járvány terjedésével ez 
az időhatár hátrább esik. Többen felemlítik 
azt az elterjedt nézetet, hogy vemhes álla-
potban újonnan vásárolt tehenek fertőzött 
istállóba állíttatván, nem vetélnek el az első 
évben, de majdnem biztossággal a következő 
évben. Több állatorvos osztja Stockfleth né-
zetét, mely szerint fiatalabb tehenek hajla-
mosabbak a baj iránt s hogy gyakrabban 
és korábban vetélnek el. 

6. Ugyanazok az állatok szoktak-e több 
[, éven keresztül ismételten elvetélni? 

A vélemény ez irányban egyhangú, az 
t. i. hogy a járványos elvet élés igen nagy 
veszedelem és a tenyésztők egyik legnagyobb 
ellensége; csak a gümőkór okoz hozzá ha-
sonló károkat. A veszteség okai közt főkép-
pen a meddőség szerepel, mely elég gyakran 
következménye az elvetélésnek. 

8. és 9. A járványos elvetélés elleni gyógy-
kezelés és védekezés. 

A különböző védekezési és gyógykeze-
lési eljárások értéke fölött nehéz ítéletet 
mondani. A betegség ugyanis 2—3 év alatt 
magától megszűnik s ez értelmezi, hogy a 
későbbi időszakban alkalmazott kezelés a 
legjobb eredményeket adja. Brauer volt az 
első, a ki a bántalom fertőző természetét 
felismervén, ez alapon raezionális kezelést 
hozott javaslatba. Több irányú kísérletezései 
után 1883-ban a karbolsav bőr alá fecsken-
dősét ajánlotta, az istálló és a külső nemző-
részek egyidejű fertőtlenítése mellett. Ezt az 
eljárást a német állatorvosok nagyon dicsé-
rik, ellenben a dánok kevésbé vannak vele 
megelégedve. 37-en alkalmazták; 24-en 92 
különböző gazdaságban próbálták meg és 

235. ábra. 4 és fél é 

ninge) két ízben sikerrel ojtotta át a beteg-
séget. Egyszer az elvetélt tehén méhlepé-
nyének kis részletét olyan fiatal tehén hü-
velyébe helyezte, mely a rendes időn tul 14 
nap múlva szokott leelleni. Ámbár a fertő-
zéskor még négy hét hiányzott a várt le-
ellésig, most már 5 nap múlva leellett. 
Ennek a tehénnek lepényéből ezután kis 
részletet vemhes gümőkóros tehenek nemző-
részeibe helyezett be; 17 nap múlva be-
következett az elvetélés. 

3. Minő a bika szerepe a betegség terjesz-
tésében ? 

Dániában gyűjtött 7 eset bizonyítja, 
hogy ez a szerep nagyon hatásos lehet. Jen-
sen 'említett esetén kivül Tobiassen közli a 
következőt: Egy kis községben négy istálló 
számára egy bikát tartottak; mind a négy 
istállóban uralgott a járványos elvetélés s 
azonkívül még egy távolabbra eső ötödik 
istállóban is, melyben ugyanez a bika fedezett. 

4. Észlelhetők-e kóros elváltozások a him 
vagy a nőstény ivarszerveiben ? 

Több szerző tudvalevőleg különféle el-
változásokat észlelt, igy Friedberger és Fröh-
ner apró csomókat a hüvely nyálkahártyáján, 
Beindl a nyirokerek gyuladását ugyanott, 

es eredeti szimenthali telién (Tenyésztő: C. Joneli Bo] 

28 állatorvos azt tapasztalta, hogy tehe-
nek általában csak 2 vagy 3 egymás utáni 
évben vetélnek el. De azért e szabály alól 
vannak kivételek, igy Kaufmann (Helsingör) 
egy tehenet említ, mely öt éven keresztül 
mindig elvetélt a 7—8. hónapban. 7 állat-
orvos a bajt 2—3 évig kizárólag a fiatal és 
újonnan vásárolt tehenek között látta ura-
logni. Mörek a következő esetet közli: 60 
tehénből álló állományban egy évben a leg-
több tehén elvetélt. A tulajdonos a fertő-
zötteket mind eladta és ujakat vásárolt he-
lyettök. A következő évben ugy az uj, mint 
a megmaradt régi tehenek elvetéltek. A tu-
lajdonos az eljárást nyolcz éven keresztül 
ismételte, mindig ugyanazzal az eredmény-
telenséggel. Végre arra határozta magát, 
hogy megtartja az elvetélt teheneket és erre 
a baj két év alatt megszűnt. Hasonló körül-
mények között Nygaard 12 éven keresztül 
észlelte a járványt. Ezekből a tapasztalatok-
ból az a gyakorlatilag fontos következtetés 
vonható le, hógy az elvetélt teheneket nem 
tanácsos e miatt eltávolítani és újonnan vá-
sároltakkal helyettesíteni. 

7. Gyakorlati szempontból nagy-e a jelen-
tősége a járványos elvetélésnek? 

ngenben, Svájczban.) 

47 esetben jó, 20 esetben kétes, 25 esetben 
negatív volt az eredmény; a többi 13 állat-
orvos nem jelöli meg a kezelt esetek 
számát, csak általánosságban jelzik kétesnek 
vagy negatívnak az eredményt. 

A különböző eredmények oka kétség-
kívül abban rejlik, hogy az állatorvosok kö-
zül többen a befecskendések mellett elha-
nyagolták a fertőtlenítést, pedig éppen ez a 
lényeges, a mi abból is kitetszik, hogy 21 
állatorvos a befecskendéseket mellőzve csak 
a külső fertőtlenítést végezte s közülök 14-en 
kedvező, 4-en semmi, 3-on kétes eredményt 
értek el. 

A Nocard-féle eljárást: fertőtlenítő hü-
velykiöblitéseket és a fertőtlenítést, főleg 
Angliában szokták alkalmazni és James 
Peter, R. Hickes és Curtis-Hayward igen 
kedvező eredményeket értek el vele. Dániá-
ban csak 7 állatorvos próbálta meg; hárman 
abbanhagyták az erőlködések miatt, melye-
ket a befecskendések okoznak; csak egy 
folytatta végig és czélt is ért vele. Az ered-
ménytelenségnek itt is az az oka, hogy a 
kezelők túlságos súlyt fektettek a hüvely* 
öblítésekre és elhanyagolták a fertőtlenítést 
és elkülönítést. Pedig itt is a hüvelyöblité-
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sek kevésbé fontosak olyannyira, hogy maga 
Nocard már el is hagyta ujabban azokat. 

Mindezek szerint jelenleg a külső fer-
tőtlenítésre kell súlyt fektetni és ezt kell te-
kinteni az egész eljárás alapjának, melyre a 
többi részletek támaszkodnak. — y— 

Állategészségügyünk javulása. 
A földmivólésügyi minisztérium a mar-

havész és egyéb ragadós állatbetegségek állá-
sáról nov. hó 4-én a következő kimutatást 
teszi közzé: 

Magyarországon: I. Keleti marhavész: Ma-
gyarország, Fiume és környéke, valamint Hor-
vát-Szlavonország egész területe ez idő szerint 
vészmentes. —II. Lépfene-, össz. 16 község-
ben 38 udv. — III. Veszettség: összesen 7 
község, 7 udv. — IV. Takonykór és börfé-
reg: összesen 95 községben 114 udv. — 
V. Ragadós száj-és körömfájás: összesen 1261 
községben 14152 udvar. — VI. Ragadós tüdő-
lob: összesen 4 közs. 9 udv. — VII. Himlő: 
összesen 4 községben 6' udv. — VIII. 
lenyészbénaság és az ivarszervéken Jceletkező 
hólyagos kiütés: összesen 7 községben 130 
udvarral. •— IX. Rüh-kór: összesen 36 köz-
ségben 139 udvar. — X. Sertésorbáncz: ösz-
szesen 203 községben 1409 udv. —XI. Bivaly-
vész : összesen 7 község 32 udv. — XII. 
Sertésvész.: összesen 1782 község, — udv. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
327. kérdés. Itt küldök néhányat a kár-

tékony rovarokból, melyek vetésemben most 
is szemlátomást szaporodnak és pusztítanak. 

Apez. Z. J. 
328. kérdés. Kérek szíves felvilágosí-

tást, vájjon az arad-csanádi vasutakra vonat-
kozólag van-e a tenyészsertések szállítására 
valami kedvezmény s ha igen, miként kell 
ezt megszerezni ? 

Dézna. V. T. Gy. 
329. sz. kérdés. Azon gazdatársaimtól, 

kik eddig a budapesti karácsonyi és újévi 
piacznak malaczot szállítottak, tanácsát kérem, 
hogy mi módon adhatom ellegjobban 46 
koczám malaczát, melyek deczember 1—10. 
közt születnek. Távolság miatt élveszállitás 
ki van zárva. 

Székely keresztúr. U, Z. 
330. kérdés. Szíveskedjenek felvilágo-

sítást nyújtani, hogy melyik a legpraktiku-
sabb és legjobb trágyáié szivattyú? 

Szilas-Balhás. Sz. 1. 
331. kérdés. Ez évi október hó 25-én 

egy tehenem leellext s 7 napig semmi tejet 
se lehetett tőle fejni, végre hosszas és erő-
teljes fejések után 1 bimbóból kevés hig tej 
jött, a másikból azonban geny jön. A tehén 
különben egészséges, s 10—12 éves lehet. 

/ Várható-e még, hogy tejelni fog s 
hogy kell gyógykezelni? 

Réde. K. A. 
332. kérdés. Második borjával vemhes 

üszőm annyira erőlködik, hogy borjutartója 
kijön. Mi ennek az oka s kigyógyul-e ezen 
bajból ? 

Réde. K. A. 

Feleletek. 
Foszforsavas mész nyújtása állatoknak. 

Félelet a 3231 kérdésre. A takarmány csont-
liszt bármely állattal etethető s tanácsos is 
etetni, ha a nyújtott takarmányban kevés 
foszforsavas meszet adunk állatainknak. 

De abban az esetben, ha a feletetett 
takarmány elég foszförsavas meszet tartal-

maz, etetése mellőzhető, sőt teljesen felesle-
ges is. Kevés foszforsavat tartalmaznak a 
mocsaras helyeken termett füvek, a gabona 
szalmája, a sörtörköly, a moslék, a répa-
szelet, ellenben a gabonamagvak, korpa, 
repczepogácsa bővelkednek benne. 

Ha tehát kérdésttevő csikóival jó szé-
nát és elég abrakot etet, ugy a takarmány-
csontliszt etetése szükségtelen. Ellenkező 
esetben 25—30 gr. takarmánycsontliszt napi 
adagolása válik szükségessé, melyet legczéi-
szerübben korpából, darából és kovászból 
készült tésztába gyúrva nyújthat csikóinak. 

Borjakra, vemhes tehenekre épp az áll, 
mint a csikókra, azzal a külömbséggel, hogy 
ez utóbbiaknak foszforsavas mész szükség-
lete jelentékenyen nagyobb, azért, mivel a 
saját szükségletükön kivül a magzat szük-
ségletét is fedezniük kell s a tej is sok 
foszforsavas meszet tartalmaz. Borjaknál és 
anyaszarvasmarháknál legczélszerübb a ta-
karmány foszforsavas mész hiányát praeczi-
pitált foszforsavas mészszel pótolni. Ebből 
teheneinek 40—50 gr.-ot, borjainak 10—15 
gr.-ot adhat naponkint, korpába vagy az 
abrak közé keverve. Schön Aladár. 

Honvéd bogár. Felelet a 327. számú kér-
désre. A beküldött bogarak a „honvéd bogár" 
vagy „repcze bogár" (Entomoscelis Adonidis) 
elnevezés alatt ismeretesek. Legnagyobb ré-
szük már lerakta petéjét, az elkésve fejlő-
dő ttek pedig most rakják vagy csak azután 
fogják lerakni, ha abban . őket az időjárás 
meg nem akadályozza. A korábban lerakott 
petékből már kikeltek az álczák az ugyne-
„fekete hernyók" s apró foltokon pusztítják 
a repcze zsenge leveleit. Mihelyt azonban a 
hűvösebb fagyos időjárás bekövetkezik, meg-
szűnik pusztításuk s a földbe húzódva alusz-
szák át a telet, hogy azután tavaszszal an-
nál mohóbban folytathassák pusztító mun-
kájukat. 

Ellenük most csak ugy lehet védekezni, 
ha a szórványosan mutatkozó vörös boga-
rakat Vászonból készült meritő bogár háló-
val összegyűjtjük és megsemmisítjük. Az 
álczákat pedig ugy irtjuk ki, hogy mihelyt 
azoknak foltonkénti pusztítását észrevesz-
szük, a foltokat Entomoktin oldattal beper-
metezzük. Természetes, hogy a permetezést 
kora tavaszszal folytatnunk kell mihelyt az 
álczák téli szállásukat elhagyva, a repcze 
levelét pusztítani kezdik. 

Az Entomoktin a Fischer és Heidlberg 
czégnél (Budapest V. Arany János-utcza 25 
sz. a.) kapható literenként 1 frt 60 krért, 
és ebből az anyagból a permetező anyagot 
ngy állítjuk elő, hogy 100 liter vizbe 2V2 
liter Entomoktint vegyitünk. 

Önként érthető, hogy ha e szert korán 
vagyis akkor alkalmazzuk, mikor a foltok 
még kicsinyek, akkor kevesebb, ellenben, ha 
a foltok meg nagyobbodtak vagy talán egy-
másba is olvadtak akkor több permetező 
anyagra van szükségünk. 

A honvéd bogárral különben foglalko-
zott már a „Köztelek" 1892. évi deczember 
21-iki 102-ik száma az 1915-ik lapon. Tessék 
tehát figyelemre méltatni azt is. 

Vellay Imre. 
Yasuti szállítási kedvezmény sertésekre. 

Félélet a 328. számú kérdésre. Nem csak te-
nyészsertések, hanem egyáltalában tenyész-
állatok után az osztrák valamint a magyar 
vasutakon kedvezményes vasúti tarifa áll 
fenn, mely sertésekre nézve minden darab 
a kilóméter után 0-26 krt tesz ki. A ked-
vezmény igénybevételéhez szükséges igazol-
vány a m. kir. földmivelési minisztérium ál-
tal állíttatik ki. Megnevezendő a feladó és 
átvevő és feladó és leadó állomás az állatok 
darabszáma és faja. Egyébiránt utalunk 
„Köztelek Zsebnaptár" czimü könyv 276. lap-
jain alattiakra. 

Jó trágyalészivattyu. Felelet a 330. sz. 
kérdésre. Nagyobb trágyatelepekhez a fordít-

ható trágyalészivattyuk, pl. a Clayton & 
Schuttlewort-féle 10 A jegyű (ára 78 frt) 
ajánlatosak. 

Kisebb trágyatelepeknél a Fowler-féle 
trágyalészivattyuk (ára Kühne E. gépgyá-
rosnál 26 frt) is teljesen megfelelnek. Mind-
két szivattyurendszer jó és tartós is, de 
gondos kezelés okvetlen szükséges, hogy 
mindenkor jól működjék. Ez áll különösen 
télen, mikor a szivattyú szelepjei, vagy a 
csövek befagynak. Ezért kell szivattyúzás 
előtt a csőbe, illetve szivattyúba meleg vizet 
önteni, vagy egy kevés vitriololdatot. 

V E G Y E S E K . 
Mai számunk tartalma: 

Oldal 
Meghívó. — Igazgató-választmányi ülés. — Figyel-

meztetés. __ 1627 
Szesztemelők országos értekezlete.. 1627 

Növénytermelés. 
Felhívás rétmütrágyázási, kísérletek végrehajtá-

sára. Cserháti Sándor. . . . _ 1628 
Felhívás. Cserháti Sándor. ... . . . , . . . 1628 

Állattenyésztés. 
A simmenthali marha saját hazájában. ... 1628 

Ezredéves kiállítás. 
Hazai gazdaságaink a kiállításon...; 1629 

Állategészségügy. 
A járványos elvetélés. 1630 
Állategészségügyünk javulása ... lö32 

Levélszekrény,... 1632 

Vegyesek 1632 
Kereskedelem, tőzsde. 1634 
Budapesti gabonatőzsde. — Vetőmagvak. — Mű-

trágyák. — Heremagvak plombozása. — Szesz-
üzlet. — Élelmiczikkek a budapesti hetivásá-
ron. — Budapesti takarmányvásár. — Állat-
vásárok : Gazdasági és tenyészmarhavásár. — 
Budapesti vágómarhavásár. — Budapesti 
lóvásár. — Kőbányai sertésvásár. — Budapesti 
szurómarhavásár.— Ingatlanok árverései (20000 
frt becsértéken felül} 1635 

Szerkesztői üzenetek 1635 

Halálozás. Iiörmendy József, földbirtokos, meg-
halt 63 éves korában. 

Országos molnárkongresszus. Az orszá-
gos molnárkongresszust november 9-én' tar-
tották meg a Köztelek gyüléstermében, hol 
a vidéki molnáripar jelent, meg. Elnökké a 
kongresszus Sümeghy Ferenczet, a szervező-
bizottság elnökét választotta meg, a jegyzői 
tiszt vitelére a kongresszus Kovács Ignaczut, 
a veszprémvidéki molnáregyesület jegyzőjét 
kérte fel. Az alakulás formaságainak elvég-
zése után Sümeghy Ferencz elnök lendületes 
beszédben vázolta a kongresszus feladatait. 
Hivatkozik arra, hegy immár két esztendős 
a molnárság szervezkedése azzal a czéllal, 
hogy ez iparág élvezhesse igazi jogait és az 
őt megillető méltánylást. Konstatálja, hogy 
a két esztendő óta folyó küzdelem mindig a 
törvények korlátain belől mozgott, s mint 
első eredményt emeli ki a január 15-iki 
rendeletet, mely az őrlési forgalmat, a mol-
nárság e kardinális sérelmét részben orvosolta. 
Mint igen jelentékeny eseményt említi fel a 
kartelmalmok egyesületében beállt válságot 
és bomlást. Iparostársait a kitartásra inti, a 
kongresszuson képviselt magyar malomipar 
versenyképes, ezt kell emelni czélra vezető 
intézkedésekkel, a melyeknek a megbeszélése 
a czélra vezető útnak a kimutatása éppen a 
kongresszus feladatát képezi. Ezután a kon-
gresszus programmja szerint tárgyalás alá 
kerültek a pontozatok, a melyek alapul 
szolgálnak a kormány elé terjetsztendő 
emlékiratnak. Ezek a következők: 1. a 
molnár ipar soroltassák a képesítéshez 
kötött iparágakhoz ; 2. létesíttessék a főmoi-
nárok és üzemvezetők technikai kiképzésé-
nek előmozdítására tanfolyam; 3. tétessék 
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kötelezővé vármegyénként az ipartestületi 
szervezkedés, hogy ezzel a tisztességtelen 
verseny kiküszöbölésének egy eszközét kapja 
meg a szolid ipar s a társulás ereje a mol-
iiáriparban is érvényesülhessen. 4. a román 
búzával való vámvisszaélés hathatós intéz-
kedésekkel ugy, a mint az az osztrák ki-
egyezésben preliminiálva van, zárassék k i ; 
-5. az állam által a malomiparnak adható 
és adandó kedvezményekben ne kizárólag 
a budapesi malmok részesittessenek, hanem 
a kedvezmények egyenlően és igazságosan 
•állapíttatván meg, azokban mindenki egy-
aránt részesülhessen, előre bocsátván, hogy 
a prémiumokat a kongresszus helytfoglalha-
tóknak nem tartja. 6. a csehek agitácziójával 
-szemben a magyar malomtermékek ellen 
tartassák fenn a vám- és kereskedelmi szer-
ződés határozatainak érvénye, a mely kizárja 
a forgalmi korlátozásokat; 7. a vizbérek 
ügyében az országos magyar molnáregyesü-
let tegyen tanulmányokat; 8. a kamatláb 
arányosittassék a nyugateurópai jegybankok 
kamatlábjához s ez a 6 százalékot meg ne 
-haladhassa. 

A budapesti uj sertéshizlalótelep. Mint 
m á r emiitettük, a Budapesten létesítendő uj 
sertéshizlalótelep részére két területet sze-
melt ki a közőpitészeti igazgató és pedig 
az egyik a Csepelsziget, a másik pedig a 
keresztúri dűlőben van a rákos-kereszturi 
határ mellett. A jelzett területek előnyeiről 

•és hátrányairól már volt szó a „Köztelek"-ben, 
•most pedig mindkét területre nézve mind-
ama kiadásokat, illetve munkálatok költsé-
geit közöljük, amelyek az uj telepek létesí-
tésénél okvetlen szükségesek. Heuffel Adolf 
középitési igazgató által összeállított terve-
zetekből a költségeket illetőleg a követke-
zőket közöljük: Telekérték. A csepelszigeti te-
rület nem képezvén a főváros tulajdonát, 
az vétel utján megszerzendő lesz, a 435,360 
G öl kiterjedésű terület négyzetölét 50krral 
•becsülve, kiadódik mint vételár 217,680 frt. 
A keresztúri mint a főváros tulajdonában 
levő terület leltári becsértékével négyzet-
ölenként 2 írtjával felvéve az 509,920 • öl 
kiterjedésű telek összes értéke 1,019,840 frt. 
FöldmunMlatok. Tekintettel mindkét terület-
nél azon kívánalomra, hogy minden egyes 
szálláscsoport a vasúti vágányhálózattal 
megfelelő kapcsolatba hozassák, mindkét 
telek felülete ezen vasúti bevezethetés szem-
pontjából egy bizonyos magasságban ki-

' egyengetendő lesz. A csepelszigeti terület fel-
töltése 9 méternyire igényelne kerekszám-
ban 1,050,000 frtot. A keresztúri terület 
felületének kiegyengetésére 14 millión felüli 

í köbméter földmozgositás válnék szükségessé. 
-Ekképp vagyarákos i rendező pályaudvarral 
való összekapcsolás helyett a vasúti össze-
köttetésnek más megoldása volna keresendő, 
a mi a vasút költségeit lényegesen emelni 
fogja, vagy pedig az egyes szálláscsoportok-
nak közvetlen vasúti összeköttetésének kí-
vánalma volna elejtendő, ami azonban 
megint állategészségrendőri szempontból 
hiányt képezne. A földmozgositás a terület 
kedvezőtlen magassági viszonyai folytán 
maga is aránylag igen nagy költséget okozna 
és a csepelszigeti telep hasonnemü költségé-
nek legalább 3-szorosát igényelné, vagyis 
mintegy 8.000,000 frtot. Közlekedés. Mindkét 
területre nézve makadamburkolatu fő- és 
mellékutak magán a területen, valamint a 
hozzávezető utak költsége a csepelszigeti 
területre nézve kerekszámban 1.070,000 frt, 
a keresztúri területre vonatkozólag pedig, 
miután hozzávezető utak létesítése nem 
igényeltetik, megközelítőleg összesen 980,000 
frt. Csatornázás. Az egyes területek , belső 
utainak csatorna-hálózatai a csepelszigeti 
területen kerekszámban 90,000 frt, a keresz-
túri területen pedig 144,000 frt költséget 

-okozna; a levezető főgyűjtő-csatorna azon-
ban a csepelszigeti területen a Dunáig való 

betorkolással mintegy 105,000 frt, a keresztúri 
területről egész a Czeglédi-utcza végéig az 
u j kőbányai csatornába való bevezetéssel 
kerekszámban 265,000 frt költséggel járna 
és így a csatornázás költsége a csepelszigeti 
területen 90,000 frt - f 105,000 frt, vagyis 
összesen 195,000 frt, a keresztúri területen 
pedig 144,000 frt - f 265.000 frt, tehát össze-
sen 409,000 frt. Viszel való ellátás. A vizzel 
való ellátás keresztülvitelének költségére 
nézve, mindkét telepet illetőleg csakis egy 
átalányösszeg hozható számításba, a Csepel-
szigeti területen 500,000 frt, a keresztúri 
területen is 500,000 írt. Közvilágítás. Mindkét 
telepre nézve a villamos világítás berende-
zési költsége szintén egyenlőnek tekinthető 
és igy a csepelszigeti területre vonatkozólag 
felvétetett 200,000 frt, a keresztúri területre 
nézve szintén 200,000 frt .Vasúti összeköttetés. 
Az egyes szálláscsoportokba való bevezetést 
fordító korongokkal feltételezve a költségek 
a következők: a csepelszigeti területen ke-
rekszámban 1.450,000 frt, a keresztúri terü-
leten 990,000 frt. Összes költségek tehát a 
csepelszigeti területen 4.682,680 forint, a 
keresztúri területen 7.098,840 frt. 

Segélynyújtás állatok megbetegedése 
esetén a fővárosban. Az állatorvosi akadémia 
ujabban a poliklinikai intézményt létesítette, 
melynek feladata a székesfőváros területén 
és annak közvetlen környékén dijtalan állat-
orvosi segélyt nyújtani állatok belső és külső 
megbetegedései, valamint szülési esetek alkal-
mával. Az akadémia igazgatóságához levél-
ben, táviratilag vagy telefon utján intézett 
megkeresésre, melyben a felmerült meg-
betegülés természetét röviden meg kell jelölni, 
az illető szakma tanára vagy tanársegéde, 
néhány hallgató kíséretében az eset szín-
helyére kirándul és a szükségesnek mutat-
kozó kezelést foganatosítja. A kiszállás, vala-
mint az első segély nyújtása teljesen dijtalan. 
Kívánatos, hogy az állattulajdonosok ezt az 
uj intézményt, mely a külföldön már nagyon 
kifejlődött, saját érdekükben minél sűrűbben 
vegyék igénybe. 

A gyümölcstermelés előmozdítása. A 
földmivelésügyi miniszter, értesülésünk sze-
rint, a gyümölcstenyésztés emelése érdeké-
ben a kincstári erdőhatóságokat nemesítésre 
szolgáló vadgyümölcsalanyok tenyésztésére 
utasította. A miniszter ez intézkedése által 
lehetséges lesz, hogy a nemes gyümölcs-
ojtványok itthon is nagyobb számban ter-
meltessenek, a mi közgazdaságilag annál in-
kább számba vehető előny, miután ebbeli 
szükségleteink fedezés eddigelé nem volt le-
hetséges és a külföldről is aránylag nagy 
mennyiségű gyümölcs csemetét szereztünk 
be. A miniszter ezen intézkedése egyébként 
azt is czélozza, hogy ez által a közutaknak 
gyümölcsfákkal leendő befásitásához a szük-
séges anyag szintén rendelkezésre álljon. 

Agrárvita az osztrák képviselőházban. 
Az osztrák parlament agrárius tagjai szor-
galmasan dolgoznak és ennek eredménye az 
osztrák törvényhozáson meg is látszik. Igen 
jelentőségteljes Ledebur földmivelésügyi mi-
niszternek november 4-én tartott beszédje, 
a mely főként Krumbholz képviselő interpel-
lácziójára fejti ki a kormány álláspontját. 
A miniszter mindenekelőtt kijelenti, hogy a 
talajjavításokra szánt évi dotácziót egy millió 
forintra szándékozik felemelni, ugyancsak 
emelni szándékozik a pénzügyminiszter 
hozzájárulásával a szőlők felujitására adandó 
kamatmentes kölcsönök összegét. A határ-
időüzlet megszüntetéséhez a legnagyobb 
figyelmet szándékoz szentelni és abban való 
végleges állásfoglalása előtt egy külön szak-
tanácskozmányt fog egybehívni. A czukor-
gyárak karteljeinek megszüntetésére tehet-
sége szerint közreműködni hajlandó és erre 
a legalkalmasabb időpontnak tartja az uj 
czukoradó törvény megalkotását, melynek 

keretében véleménye szerint a kérdés leg-
könyebben megoldható. Az osztrákok tehát 
ugy a határidőüzlet mint a kartelek kérdé-
sében jókora lépést tettek előre, a midőn a 
kormány bátran kimeri mondani, hogy e kér-
désekben a gazdák álláspontján van s ezzel 
reményt nyújt ez égető kérdések mielőbbi 
kedvező megoldására. 

A magyar-óvári m. klr. gazdasági aka-
démiai hallgatók „Kazinczy-Köre" a mult 
hóban tartotta alakuló gyűlését. A gyűlésen 
a következő egyleti tisztviselők lettek meg-
választva: elnök Kubinyi Mihály, alelnök és 
főkönyvtáros Stánkovics Lajos, pénztáros Bo-
sányi Iván, jegyző Istványi Ferencz, ellenőr 
Beretvás János, alkönyvtárnok Szollössy An-
dor, bizottsági tagok: Schulpe Alfonz, ifj. 
Burg Ferencz, Ptacek Aurél, Brokes Ferencz, 
De Pottere Brúnó, Rákosi Lajos, Kun Elemér 
és Linka Károly. 

A keszthelyi m. kir. gazdasági taninté-
zeti hallgatók „Georgicon" önképző köre f. 
hó 8-án tartotta alakuló közgyűlését. Az 
alakuló gyűlésen megválasztották az egylet 
védnökéül dr. Csanády Gusztáv tanintézeti 
igazgatót, elnökéül Szenteh Dezső, titkárává 
Szigeti Gy. Andor, főjegyzőévé Rozsos József, 
aljegyzőévé Körmendy István, pénztárnokáui 
Tóth Pál, tanintézeti hallgatókat. Bizottmányt 
tagokul: Garay Zoltán, Kiss Gyula, Sziklay 
Lajos és Csanády István hallgátók válasz-
tattak meg. 

Állategészségügyünk javulása. A lefolyt 
évben, épp ugy, mint a mult évben az egész 
országban igen nagy arányú pusztulás érte 
állatállományunkat. Kivált a sertésállományt 
tizedelte meg a járvány, a mely betegség 
immár közel másfél év óta nagy mérvben 
grasszál. Megkímélte ugyan részben a ser-
tésvész az exponáltabban fekvő hegyi vár-
megyéket, kiváltképp a felvidéket és a király-
hágóntuli részt, de azért az a veszteség, a 
mely az országot érte — rendkívül nagy és 
csaknem pótolhatlan. A ragadós száj- és 
körömfájás is igen elterjedt járványos beteg-
séggé fajult az idén; különösen azokat a 
vármegyéket támadta meg a járvány, a hol 
a hegyi legeltetés nagyban divik, a hol a 
szarvasmarhákat közös legeltetésre kihaj t ják 
a hegyek közé. így tehát a hegyi legeltetés-
sel könnyen is terjedt a járvány; soha nem 
tapasztalt arányokat is öltött a betegség, 
mert közel 20,000 udvarban támadta meg az 
állatokat. Ez a szám azonban- folyton apad 
és hétről-hétre kevesebb udvart jeleznek 
vészes területnek. Egyáltalában konstatál-
nunk lehet állategészségügyünk javulását és 
ez annyival örvendetesebb, mert állatforgal-
munk föllendülését remélhetjük. Jelentéke-
nyen apadt a sertésvész is ; 97 községgel 
kevesebb helyen uralkodik a sertésvész vi-
szonyítva a mult héthez, a mikor még 1879 
községet jeleztek inficziáltnak. Rövid idő 
alatt tehát több mint 300 községben meg-
szűnt a sertésjárvány. A lépfene, veszettség 
is nagyon csökkenőben van, de kevesbedett 
a rühkór és orbáncz i s ; mind olyan állati 
betegségek, a melyek jelentékeny kárt okoz-
tak az állattenyésztőknek. 

Az ausztriai kereskedelmi és vámszö-
vetség felmondása. Az u j képviselőház tagjai-
nak megválasztása után a magyar kormány 
első dolga volt a nyáron félbeszakadt tár-
gyalásokat ismét felvenni, ezeket a tárgya-
lásokat azonban a folyó év végéig a kor-
mányok semmiesetre sem fejezhetik be, 
pedig a vám- és kereskedelmi szerződést a 
folyó évi deczember hó 31-ig fel kell mon-
dani, ellenkező esetben további tíz évre hall-
gatólag meghosszabbítottnak tekintetik. A 
bécsi irányadó körök véleménye szerint 
azonban ez a felmondás a külföldön félre-
magyarázásokra adhatna alkalmat a mon-
archia két államának egyéb viszonyaira 
nézve, azért a két kormány a felmondás 
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mellőzésével kö lcsönösen kicserélendő j e g y -
zékben v i lágos kife jezést fog a d n i a n n a k ' 
h o g y a kormányok készek a vám- és kereske-
delmi egyezményt 1898. évi január hó 1-től 
további 10 évre meghosszabbítani, a zonban n e m 
je len leg i t a r t a l m á n a k vá l toza t l anu l m e g h a -
gyásáva l , h a n e m egyes p e n t j a i n a k módosí -
tásával . A m a g u n k részéről ez t az e l j á rás t 
a t ö rvény be tű jéve l és sze l lemével e l l enke-
zőnek t a r t j u k , m e r t i lyen j egyzéksze rű meg-
hosszabbí tás ró l a t ö r v é n y n e m in tézkedik , 
de k ü l ö n b e n is i ly kötelező ny i la tkoza t meg-
akadá lyozza azt, h o g y a r ra az esetre, h a a 
t á r g y a l á s o k n e m veze tnének t e l j e s ered-
m é n y r e , a v á m - és ke re skede lmi szövetséget 
okve t lenül m e g ke l l ene hosszabb í t an i , m e r t 
e n n e k egyedül i orvosszerét a tö rvény bizto-
s í to t ta f e lmondás t igénybe n e m ve t t ük . A n n á l 
kevésbé é r t e n ő k ez e l j á rás t , m e r t h isz a 
v á m - és ke re skede lmi szövetséget 1867 óta 
a m a g y a r k o r m á n y o k m á r k é t izben f e l m o n -
do t t ák . 

Czukorgyárosok bajai. A z idei czukor-
idényről eddig fo ly ton a l egkedvezőbb h í r e k e t 
ha l lo t tuk . A t e rmés megfe le l t a k í v á n a l m a k -
n a k , az e ladás k i t űnően m e g y s o lyan k i -
v i t e lünk v a n az u j kivi tel i p r é m i u m o k köve t -
kez t ében éppen czukorban az idén, a mi lyen 
edd ig m é g egyá l t a l án n e m volt . S a szegény 
gyárosok , a k i k n e k é rdekében a k o r m á n y o k 
edd ig is t öbbe t t e t tek , m i n t m i n d e n m á s 
i p a r á g é r t együt t , e légedet lenek he lyze tükke l 
és i smét ins tancz iá ra m e n n e k . Min t u g y a n i s 
P rágábó l , a m o n a r k i a czukorüz le tének köz-
p o n t j á b ó l j e len t ik , az o t tan i czukorgyárosok 
e lha tá roz ták , h o g y a tö rvényhozáshoz f o g n a k 
forduln i a véget t , h o g y a czukor ipar kritikus 
helyzetében (?) r a j t u k megfe le lő eszközökkel 
segí tsen. A r r ó l a zonban a czukorgyárosok 
bölcsen h a l l g a t n a k , h o g y az idén, daczára 
a czukorér tékes i tés t e t emes j a v u l á s á n a k , a 
czukor répa te rmelő g a z d á k a t további á r enged -
m é n y e k r e szor í to t ták , h o g y g y á r t á s i r ayon i ro -
zási és á rkar te l l j e ike t m é g szorosabban fűz -
t é k ; h a n e m p a n a s z k o d n a k és k é r v é n y e z n e k 
és a me l l e t t v ígan v á g j á k zsebre nyereségei -
ke t , me lyeke t a g a z d á k kedvező t l en h e l y z e -
t é n e k k i h a s z n á l á s á v a l é r n e k el. 

A német tőzsdeadó hozadéka. A folyó 
év szep tember h a v á b a n a n é m e t t ő z s d é k e n 
a fo rga lmi adó 1.179,040 m á r k á t , a bé lyeg-
adó 1.275,039 m á r k á t , összesen t e h á t 2.454,079 
m á r k á t e redményeze t t , a m i 271,719 m á r k á -
va l k ev eseb b a m u l t év megfe le lő időszaká-
n a k e redményéné l . Ez ada tok azt b izonyí t -
j ák , h o g y a tőzsde ügyle te i oly n a g y o n r e n -
tábi l i sak , h o g y a m e g a d ó z t a t á s t k ö n n y e n e l -
b í r j ák , m i g az a c sökkenés , a m e l y a bevé-
t e l ekné l t apasz t a lha tó , a r r a vall, h o g y a 
ké t e sebb üz le tkö tések s z á m a fogy , a m i 
m i n d e n e s e t r e ö rvende tes k ö r ü l m é n y , de oka 
az is, h o g y a n é m e t tőzsdei kö rök az u j 
t őzsde tö rvénynek h a t á s á t m e g h a m i s í t h a s s á k , 
a ha tá r időüz le t eke t m á r mos t beszün te t ik , 
ho lo t t a t ö rvény ezeket c s a k jövő j a n u á r 
h ó 1-től kezdődőleg t i l to t ta el. B izony ide je 
vo lna , h a m á r n á l u n k is b e h o z n á k a m i n -
d e n ü t t igen jó l beváló tőzsdeadót . 

- > F e l h í v j u k 

a t. ez. gazdaközönség 
f i g y e l m é t 

Bejelentéseket elfogad és í e M á g o s i t á s o K a l s s o l g á l : 

H E L L E R M, S T Á R S A , 
BUDAPEST, 

X V- för./ErzséM-tér 13. ? 

KERESKEDELEM, TŐZSDE, 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Ghittmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése. 

Budapest, nov. 
A hét első felében enyhe, esős időjárás ural-

kodott, mig később erősebb széláramlatok mellett de-
rült, egyúttal azonban hideg is lŐn. Az éjjeli hőmér-
séklet közel járt a fagyponthoz. A vízállás csökké* 
nőben van. Külföldön az idő kezdetben szintén esős 
és borult volt, később azonban száraz és hűvösre 
fordult. 

_ A külföldi piaezok ülzetmenetét illetőleg szi-
lárd irányzat volt uralkodó, azonban a vevS t bizo-
nyos tartózkodása és igy részben bizalmatlanság is 
észlelhető, minélfogva kisebbszerü áremelkedések 
mellett a forgalom is korlátolt maradt. E héten szin-
tén Amerika volt irányadó, a hol kezdetben gyenge 
hozatalok, jobb vételkedv úgyszintén a látható kész-
letek csak mérsékelt emelkedése kedvezőbb hangulat 
tot teremtették. Átmenetileg nagyobbszerü realizácziók 
árnyomást gyakoroltak ugyan; a hét végével azonban 
újból szilárd irányzat következett be és az árak a 
mult héthez képest 4 c. magasabban zárulnak. Ang-
liában a hangulat kedvező maradt a forgalom gyen-
gébb ugyan, a mérsékelt kínálat folytán azonban va-
lamivel magasabb árak voltak kivihetők. Franczia-
országban a szilárd árak fentarthatták makukat bár 
a vevők reserváltak maradtak, mig Németországban 
a forgalom élénkségét teljesen elvesztette. Német-
alföld, Belgium és Svájcz a többi piaezok üzletme-
netéhez alkalmazkodtak és korlátolt forgalom mellett 
változatlan csendes maradt az irányzat. 

A mi piaezunkon nehézkesen fejlődött a forga-
lom, kenyérmagvak iránt a vevők nagyobbára tartóz-
kodóak mai adtak és az árak ismét csökkenő irányzatot 
követnek. Takarmányczikkek változatlanok. Nagyon 
érezhetővé válik a mutatkozó waggonhiány, mely a 
már kötött üzletek lebonyolítását és ujabbi üzletek 
létesítését hátrányosan befolyásolja. Nemcsak a buza 
hanem az összes czikkek forgalma szenved ez alatt, 
különösen pedig azok, melyeknek „prompt* szallitása 
képezi gyakran az üzlet föfeltételét. 

Az üzleti hét részleteiről következőket jelent-
hetjük : 

Buza az egész hét folyamán csak gyengén volt 
kínálva, azonban vételkedvre sem talált. A malmok 
kezeiben lévő nagy búzakészletek és a csendesebb 
lisztüzlet folytán a vevők tartózkodóbbak lettek ; mint-
hogy azonban elvétve 1—2 malom mégis jobb keres-
letet tanúsított és a határidőpiacz is szilárdabbra for-
dult, tulajdonosok lassan bár, de kisebb árjavulást 
mégis keresztülvihettek. A kínálat főleg waggonáru-
ból állott és igy a napiforgalom csak szük keretben 
mozgott. A hét vége felé az irányzat ismét lanyha 
lett és ca. 110,000 mm. forgalom mellett az árjavulást 
a mult héthez képest 5 krra tesszük. A hozatalok 
280,000 mm. rúgnak. 

Rozs csakis a fogyasztásnál talált elhelyezést, 
mig az export reservált és alig vásárolt. Mérsékelt 
kereslett mellett árak változatlanok maradtak és a 
forgalomban volt ca. 80(0 mm.-ért helyben és Buda-
pest távolságában átvéve 5.55—65 frtot Cassa fizettek. 

Árpa takarmány- és hántolási czélokra gyen-
gén van kínálva, azonban a vételkedv is korlátolt. 
Gyárosok mindazonáltal a mult heti árakat fizették 
és minőség szerint helyben 4-10—30 frt, jó tiszavi-
déki áruért 4"40 frtig volt elérhető. Állomásokon át 
véve délnémetországi számlára príma fajták iránt 
volt jobb kereslet, ily minőségek azonban alig sze-
rezhetők be és igy 50 krral magasabb árakat is fizet-
tek, anélkül, hogy ez által élénkebb lett volna a for-
galom. Erőteljes, világos szinü tiszavidéki árut 5.50 
frt körül vásároltak, mig a középfajták el vannak 
hanyagolva. 

Zab különösen mercantil áruban van jól kí-
nálva, mig a tiszta fehér zab hiányzik. A kereslet jó 
lévén, a teljes multheti árakat fizették és szin és tisz-
taság 5.50-6.—frt Cassa érhető el helyben átvéve. 

Tengeri (ó) egyes waggonokban helyben 4.10— 
15 frton kelt el. Uj tengerit jobban kínálnak a forga-
lom azonban alig számottevő. Szeszégetők november-
deczemberi szállításra vásároltak néhány kisebb tételt 
és helyben 325 frtot fizettek, állomásvevők azonban, 
kik természetszerűleg magasabb árakat engedélyez-
nének, egyelőre tartózkodóak. 

Olajmagvak : káposztarepeze szilárd, a forgalom 
azonban kínálat hijjában minimális. Uj készáruért 
11.50—12.— frt, bánáti repeze 10-50-11.— frt, vadrep-
czét 4-75—5— frt, gomborkát 7'75 frton jegyzünk Ká-
posztarepeze 1897. aug.-szeptemberre külföldi maga-
sabb olajjegyzésekre szilárduló és 11.15—11.35 frt 
között köttetett. 

Hüvelyesek: Bábban a hangulat csendes, mint-
hogy kereslet egyáltalán nincs. Uj bab: Gyöngyösi-
félegyházai trieurt aprószemü 8.15 frt, nagyszemüt 
7.50 frton, a déli vasút és dunamenti áru 7.50 frton, 
barna dunamenti állomásokon 6.50 frton jegyez. 
Bükköny 5.25—, Muhar 4.75—5-— Kendermag üzlette-
len 7.75—8.—. Lenmag 8.50—9.50 frt'Budapesten. Kö-
les 5.20—5.40 frt. 

Heremagvak: Uj vöröshe^e : Bánáti 40—42, er-
délyi 45—48, felvidéki 48 frt. Luczerna 40—45 frt 
helyben. A hangulat csandes és a forgalom korlátolt. I 

Napi jelentés 1896. november 10. 
Készbuza ma jól volt kinálva, a malmok jobb : 

vételkedvet mutattak és szilárd irányzatnál körülbelül 
40,000 mm.-át vásároltak 5 krig magasabb árak 

Tiszavidéki: 100 mm 
500 „ 
400 „ 
100 „ 

:. 80 
80 
80 
80 

kg. á 8-10 
„ „ 8-15 
„ „ 8-15 
» » 8-15 

200 „ 79 „ „ 7-921/2 
200 , 79 . . 7-9J 
500 „ 78 
100 mm i. 78 kg. á 7-9 i 

1700 „ 78 „ » 8 021/3 
5700 „ 77 „ » 8-02Va 
100 „ 77 . » 7-80 Marosi: 3400 . 

4800 , 
79 
78 

» » 8-10 
» » 8-— 

8,zent esi : 4000 „ 78 „ ,, 8-471/2 
Törökbecsei: 2500 „ 77 „ „ 7-90 
Ó-Becsei: 2800 , 77 „ „ 8-02Va 
Bánsági: 3100 „ 76 * „ 7-85 F.-Tiszai: 100 „ 81 „ „ 8-10 

100 , 79 , » 7-85 
100 „ 78 „ » 7-80 
100 , 78 , . 7-90 
100 „ 78 „ » 7-90 
100 „ 78 , ,7-85 
100 „ 77 „ „ 7-70 
100 , 76 „ „ 7-65 

Bácskai: ' 500 , 76 „ , 7-95 
Raktár: 1800 , 80 , , 8-171/2 

2400 „ 79 . „ 8*15 
Készrozs változatlan, csekély forgalom mellett 

6-55—65 frt Pest paritással kelt el. 
Árpa üzlettelen volt, hántolási czélra 4"10—4"3& 

frtig ab itt kelt el. 
Tengeri forgalom nélkül., 
Zab tartott, jobb fajták keresettebbek. 
Határidők magas, külföldre szilárdan indultak. 
Következő kötések történtek; 

Tavaszi buza . 
Őszi buza . . 
Tavaszi rozs . 
Őszi rozs . . 
Tavaszi zab. . 
Őszi zab . . . 
Uj tengeri . . 
Uj repeze . . 

Déli zárlat 
•8-10 •——.; 80-9-10. 

A héten a szeszüzletben változatlan irányzat 
uralkodott és főleg vidéki rendelések érkeztek na-
gyobb számmal. Zárlatok finomított és élesztőszeszben 
a mult heti zárlatárak mellett lettek eszközölve. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens 
nyersszesz e hét elején jobb kereslet mellett ismét 
élénkebb forgalmú volt és több zárlat lett eszközölve 
13-80—14 frton. 

Galicziáből a hét elején kinálat nem volt. 
Morvaországból exkontingens {finomított szeszt 

azonnali szállításra 10.75 frton kelt el és 10.88 frton 
későbbi zárlatra. 

A budapesti piaezon az üzletmenet igen korlátolt , 
t, mert még mindig hiányzik a nagyobb vételkedv 
csak finomított szeszben volt nagyobb kereslet. 

Elkelt finomított szesz 51—51.13 frtig, élesztőszesz 
51.50—51.63 frt, nyersszesz adózva 50.25—50.5O frt, 
adózatlan exkontingens) 12—12.25 frt, denaturált szesz 
17—17.52 frton nagyban. Kicsinyben az árak 25 krral: 
drágábbak. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 14-25— 
14.75 frt. 

Bécsi jegyzés 15.10—15.30 frt kontingens, 
nyersszeszért. 

Prágai jegyzés 50.70—50.90 adózott burgonya-
szeszért. 

Brünni jegyzés 10-75—10-88 frt exkontigens 
finomított szeszért. 

A kivitel 300 kg. finomított szeszt vásárolt, 
mely Üsküb felé lett szállítva. 

Vidéki szeszgyárak közül: Losonez, Arad 13. 
krral drágábban, a többiekváltozatlanul jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
51*50—51-75 frt, élesztőszesz 51.75—52.— frt, nyers-' 
szesz adózva 50.75—51.— frt, nyersszesz adózatlan 
12. 12.50 frt, denaturált szesz 17. 17.50 frt 
Kontingens nyersszesz —• •—. 

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

Elelmiczikkek a budapesti hetivásáron. 1896. év 
november 10-én. A székesfővárosi vásárigazgatósás 
jelentése. 

HaLvásár a haltéren. A fővámtéri, Ferencz József-
rakparti és haltéri piaezra — helybeli halász és 
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hálkereskedő által 6000 q és vidéki kocsikon 1800 q, 
összesen 7800 q kevert hal hozatott. A vásár élőnk. 
Az árak métermázsánkint 1—2 írttal csökkentek. 

Viszontelárusitók fizették a hal q-át nagy élS 
100—120, nem élS 70-80 , közép nagy él5 60—75, nem 
élő 40-50 , apró él5 20-30, nem élő 8 - 1 6 frtig. 

Vad. Hozatott a fővámtérre vaspályán 200 db 
hajón 100 db, kocsin 100 db, gyalogosok által 100 
db, összesen 370 db ; a forgalom élénk volt. Nyul 
100—150, Vadlúd 80—100, Vadréeze 50—60, Fáczány 

, Szalonka erdei , Fogoly 60 90, 
Für j , Fenyőmadár — kr. 

Baromfi. Hozatott a fővámtérre vaspályán kb. 
10000 db, hajón kb> 5000 db, — kocsin kb. 5000 db, 
helybeli árusoktól kb. 2000 darab, összesen kb. 22000 
db. A vásár élénk volt. Nagybani árak páronkint: tyúk 
110—130, csirke 6C—120, (idei kiv. ), kappan 
hizott 140—170, kappan sovány 110—140. récze hizott 

, (idei —) lud öreg h lud (liba) u j 
hiz. 400—700, aj lud sovány 850—400, öreg ), 
pulyka hizott idei 350—380, sovány. 300—350, gyöngy-
tyúk 120—120, galamb pecsenyének 36—60 krig. 

Az István-téri élelmi piaczra élő baromfi hely 
beli és vidéki árusok által kb. 1600 pár hozatott fel, 
árak a következők: páronkint tyúk 120—140, csirke 
idei 70—140,kappan hizott 160—200, sovány 120—140 
récze hizott 180—200, sovány 120—140, hizott lud 
400—600, sovány 300-350, pulyka hizott , 
sovány 200—350 krig. A forgalom élénk. 

Tisztított baromfi, helybeli ós vidéki árusok 
által kb. 3000 db: forgalom élénk. Árak: Jércze 
80—120, csirke 35—60, kappan hizott 80—100, récze 
hizott 90—100. récze félkövér 70—80, lud (liba) 
hizott 250—300, lud liba félkövér 180—200 pulyka, 
hizott 200—260, pulyka félkövér 170—200, Galamb 

, ludmáj hizott 20-100 krig. 
Hideghusvásár az István-téri élelmi piaczon. 1896. 

novemb. hó 10-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére.) 

Felhoztak Budapestre a szokott községekből : 
65 árus 72 drb sertést, — árus 10 drb süldőt, 1000 
kg. friss hust, 500 kg. füstölt hust, 400 kg. szalon-
nát és 300 kg. hájat. 

Vidékről és pedig: A szokott helyekről: 18 
árus 197 drb sertést, 22 drb süldőt, 130 kg. friss 
hust, 300 kg. füstölt hust, — kg. hust és drb 
malaczot. 

A forgalom élénk. 
Arak a következők: Friss sertéshús 1 kg. 

54-70, 1 q 6300-5500, süldöhus 1 kg. 64—70, 1 q 
5800—6001/, füstölt sertéshusi kg. 70—72, 1 q 6900— 
7000, szalonna zsírnak 1 kg. 58-60, 1 q 5500—5600, 
füstölt szalonna 1 kg. 60—70, 1 q. 5800— 6100, háj 1 
kg. 60—64r disznózsír 1 kg. 64—64, 1 q , 
kocsonyahús lkg. 46—52, füstölt sonka 1 kg. 90—100, 
1 q krajczárig, malacz 1 drb frt. 

Az ujvásártéri piaczra felhozatott a szabott köz-
ségekből vasp. kb. 1800 db, kocsin 1440 db, gyalog-
árusok 600 db, helybeli árusok 1900 db, összesen 
5740 db baromfi. A forgalom élénk. Az árak páron-
kint következők: tyúk 130—150, csirke 60—130, 
idei — , hizott kappan 200-220, soványl40—150, 
hizott récze 200—350, sovány récze 140—180, hizott 
lud (liba) 480—700, sovány lud 320—350, hizott pulyka 
380—420, sovány pulyka 280-300, gyöngytyúk , 
galamb pecsenyének krig. 

Tojás. Hozatott a fővámtérre vasp. kb. 40,000 
db, hajón kb. 20000, darab, kocsin kb. 25,000 db 
helybeli árusoktól 30000, db, összesen kb 115,000, 
db. A vásár élénk. Nagybani árak: 1 láda friss (1440 
db) 3600—3700 kr., 100 db 280—300 kr., tojás me-
szes 1 láda (1440 db) 8100-3200 k., 210 db 
k r , 1 db —— krig. 

Aa ujvásártéri piaczra felhozatott a szokott 
községekből vasp. kb. 10000 drb, kocsin 6000 drt t , 
gyalogárusok 8000 drb, helyb. árusok 21000 darab, 
összesen 45C00 darab friss tojás. A forgalom 
élénk. A következő árak jegyeztettek : friss tojás 
1 drb 2Va-3, 100 darab 230-280 40 krért 1 4 - 1 6 
drb, 1 láda 1440 drb 3300-3900, meszes tojás 1 db 
21/2- 100 230-250, 40 ^krért 16—18 db, 1 láda 
1440 drb 3200-3300 krig 

Zöldség. Hozatott a Ferencz József-rakpartra vasp 
1200 q, hajón 2000 q, kocsin 80 q, helyb. árusok 
kb. i 000 q, össz. kb. 7000 q vegyes zöldség. A vásár és 
Nagy. árak sárgarépa 100 k. 30 40,1 q , 
petrezselyem 100 cs. 40-450, 1 q —, zeller 
100 db 50-140, karalábé 100 db 50-200, vöröshagyma 
100 db 30—180, 1 q 300—360, fokhagyma 100 f. 
400—1200,1 q 1000- 1100, fehérrépa 100 darabl50-22G 
fejeskáposzta 1 q 60 - 300 krajczárig, vörösrépa 100 
darab 60—80 krajczárig, fejeskáposzta 100 darab 
80—300, kelkáposzta 100 db 50—80, vöröskáposzta 
100 db 350—300, fejes saláta 100 db 80—140, kötött-
saláta 100 db , burg. belföldi 1 q 180—220, 
külföldi , fekete retek 100 db 70—120, 
hónapos retek 100 csomó , Ugorka s. való 
100 db , ugorka savanyu 100 db v 
zöldpaprika 100 db 10—50, tök 100 db 500—800, 
paradicsom 1 kg. 40—250, zöldbab 1 1. 8—12, zöld-
borsó 1 kg. zöldborsó fejtettl 1. — krig. 
Zöldtengeri 100 cső 80—100 krig. 

Felhozatott az ujvásártéri piaczra a szokott köz-
ségekből szek. kb. 8600 q, gyalog és helyb. árusok által 

S96 q, vasp. — q, összesen mintegy 3896 q vegyes 
zöldség. A forgalom élőnk. Arak a következők: Bur-
gonya 1 zsák 60—120, uj 1 q 160—190, fejeskáposzta 
100 db 200—450, vöröskáposzta 100 db .kel-
káposzta 100 db 60—80, paradicsom 100 db , 
1 puttony 50-55, fejes saláta 100 db 70—80, kötött 
saláta 100 db — , ugorka savanyítani való 100 db 
— — , ugorka savanyu 100 db — zöld paprika 
100 db 10—50, zöldbab hüvelyes 1 kg. , 1 zsák 
10— 50 zöldborsó héjas 1 kg. — , zöldborsó fej-
tett 1 liter krajczárig. 

A Sunyady-téri piaczra felhozatott kocsin 400 q, 
gyalogárusoktői — kb. q, helybeli árusoktól kb. 300 q, 
össz. 700 q ; élénk forgalom mellett a következő árak 
jegyeztettek: burgonya 1 zsák 60—80, 1 q 180-220 
fejes káposzta 100 db 200—400, vörös káposzta 100 db 

, kelkáposzta 100 db 60—100 paradicsom 100 
db 160—020,1 puttony 70—80, fejessaláta 100 db 80— 
- 1 6 0 , kötöttsaláta 100 db . ugorka say. valólOO 
db savanyitott 100 db' 100—120, zöld paprika 
100 db 8 - 4 0 , zöldbb hüvelyes l k g . 6 - , 6 zöldbab 
hüvelyes zsák 60—70, zöldborsó héjas 1 kg. 
—, zöldborsó fejtett 1 liter krig. 

Gyümölcs. Hozatott a Ferencz-József-rakparti 
piaczra vaspályán kb. 1000 q, hajón kb, 100 q. kocsin 
— q, helybeli árusok által kb. 1200 q, összesen 
kb. 1800 q vegyes gyümölcs. A vásár élénk volt. 
Nagybani árak : Fajalma 1 q 1500—2800, köz. alma 
1 q 400—1200, fajkörte 1 q 1800—2600, közönséges 
körte 1 q 700—1600, köz. dió 1 q 1200—2400, szilva 
magvaváló 1 q szilva vörös 1 q —, 
szilva aszalt 1 q füge 1- kg. 19—17, mogyoró 
1 q 2600—2700, gesztenye belföldi q 1000—1100, gesz-
tenye olasz 1 q 1900—2000, czitrom 1 láda 280 350, 
őszi baraczk 100 db ——, szőlő közönséges 1 q 
1500—2400,szőlő csemege 1 kg. 260—3500 krig, dinnye 
görög nagy 100 db , dinnye görög kicsiny luO 
db — sárga faj 100 db , dinnye sárga 
közönséges 100 db frt. 

Az ujvásártéri piaczra felhozatott a szokott köz-
ségekből vaspályán kb. 16 q kocsin kb. — q, gya-
log és helybeli árusok 80 q, összesen 63 q vegyes 
gyümölcs. A forgalom élénk. Árak a következők: 
Fajalma 100 db ,— 1 kg. 20—30, 1 db 2—5, 
közönséges alma 100 db , 1 kg. 8—16, 1 db 
Va—2, köz. alma 1 put. , körte, fajt 100 db 

, körte faj 1 kg. 20—20, körte faj 1 db 8—5, 
szőlő csemege 1 kg. 50-60, szőlő köz. 1 kg. 80-40 kr, 
dinnye görög, nagy 100 db , dinnye görög 
nagy 1 db , 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. 50—60, szőlő közönséges 
kg. 30—40 krajczárig. 

A Bunyady-téri piaczra felhozatott a szokott 
községekből vasp. — q, kocsin 20 q, helybeli és 
gyalogárusoktól kb. 20 q, összesen kb. 50 q vegyes 
gyümölcs, közép forgalom mellett árak a követke-
zők : fajalma 100 db , 1 kg. 20—36, 1 db 
3—7, köz. alma 100 db , 1 kg. 10-15, 1 db 
1—üi/2 kr, körte faj 100 db , körte faj 1 kg. 
30—50, körte faj 3—6, őszi baraczk 100 db , 
dinnye, görög nagy 100 db , dinnye gör., 1 
db — , dinnye, görög, kicsiny 1 db ——, diunye 
görög, 100 db , dinnye görög kicsiny, 1 db 
—,— dinnye sárgafaj 100 db , dinnye sárga 
faj 1 db ———, dinnye, sárga köz. 100 db , 
dinnye, sárga, köz. 1 db , szőlő csemege 1 kg. 
45—60, szőlő közönséges 1 kg. 24—30 kr. 

Budapesti takarmány vásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1896. november 10. A székesfőv. vásárigazgató-
ság jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a 
szokott községekből 105 szekér réti széna 87 szekér 
muhar, 27 szekér zsupszalma, 8 szekér alomszalma, 
— szekér takarmányszalma, — szekér tengeriszár 
5 szekér egyéb takarmány (lóhere, luczerna, zabos-
bükköny, köles stb.), 500 zsák szecska. A forgalom 
élénk. Arak q-ként a következők: réti széna 210—280, 
muhar u j 200—260, zsupszalma 180—195, alomszalma 
145—160, egyéb takarmány " , lóhere 

, takarmányszalma ——, tengeriszár lu-
czerna — sarjú 190—240, szalmaszecska 200— 
225, uj széna , zabosbükköny — . 
Összes kocsiszám 237 suly 290.600 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. 1896 

nov. hó 8—9-én. (A budapesti közvágóhíd és marha-
vásár igazgatóság jelentése a „Köztelek" részére.) Felhaj-
tatott : 1203 drb, úgymint: jármos ökör elsőminőségü 
75 db, közép 310 db, alárendelt 35 drb. Fejőstehén : 
fehér — drb, tarka 22 drb, bonyhádi — drb, tarka 
ökör 32 drb, tenyészbika 2 drb, fehér hizlalni való 
16 db, üsző 4 db, jármosbivaly 8 db, hizlalni való 
tinó 519 db. 

A gazdasági marhavásárra jó minőségű ökröket 
is hoztak, de igen keveset, a felhajtás nagyobb része 
tinóból állott. Tarka ökör igen kevés volt található. 
A vásárt igen kevés nagyobb .gazda látogatta meg, 
melynek forgalma ennélfogva igen vontatott volt. A 
fe^őstehénvásárra felhajtott teheneket a kisebb gazdák 
már a vásár kezdetén összevásárolták, jó árak azon-
ban a rossz minőség folytán nem voltak.jegyezhetők. 
Az egyes Aevők közül említhetők : Pataky Ferencz 

Gomba 12, Soóky L. Vadkert 12, br. Stummer Frigyes 
N.-Tapolcsány 38, Liebner József Kakucs 61, Juhász 
Sindor Dicske 105, Horn J. N.-Tapolcsiny 4t db 
jármos és bekötni való ökör és tinó. 

Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos 
ökör 335-380, középminőségü jármos ökör 300—325, 
alárendelt minőségű • jármos ökör 215—280, hizlalni 
való forintig páronkint. Jármos bivaly —•— 
—, jobb minőségű jármos ökör , tarka bekötni 
való ökör 280—340 frtig páronkint. Fejőstehenekért 
és pedig: Fehérszőrű magyar tehén —, tarka, 
kevert származású tehén 82—126, bonyhádi tehén 

frtig, bika frtig páronkint. 
Budapesti lóvásár. Budapest, 1890. nov, 8—9. 

A budapesti vásárigazgatóság jelentése a „Köztelek" 
részére.) 

A Lipót-napi orsz. lóvásár főleg a ^kedvezőtlen 
időjárás miatt általában gyenge volt. A felhajtás 
mindkét napon kicsiny, a vásár forgalma az első 
napon közepes, a második napon lanyha volt. A ke-
reslet a jobb minőségüekro kellő kielégítést nem ta-
lált a kijzép és alsórendű minőségeknél ugy a keres-
let, mint a kínálat eléggé megfelelőnek mondható. 
Az eladott állatok kevés kivétellel a helybeli és kör-
nyékbeli vevők által vásároltattak, az árak átlag 
alacsonyak voltak. 

Felhajtatott össz. 22Í6 drb. Eladatott 522 drb 
Jobb minőségű lovakból hátas 60 db, eladatott 18 db 
150—250 frtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 150 db, 
eladatott 40 db 90—280 frtért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 120 db, eladatott 45 db 100—350 frtért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 80 drb, eladatott 30 drb 
80—190 frtért, ponny 6 db, eladatott 2 db, 30—70 
frtért; közép minőségű lovakból: nehezebb félék 
(fuvaros ló stb.) 300 db, eladatott 85 db 65—140 frtért, 
könnyebb félők (parasztló stb.) 650 db, eladatott 
130 db, 40 - 90 frtért ; alárendelt minőségű lovakból 
860 db, eladatott 172 db, 13—40 frtért. Bécsi vágóra 
vásároltatott 53 db, frt, az állatkert és ku-
tyák részére vásároltatott 3 db, frt, tulajdon-
jogra gyanús ló lefoglaltatott 1— darab, ragályos 
betegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór 
miatt a gyepmesterhez küldetett — db. 

Bndapesti szurómarliavásár. Nov. hó 10-éa 
A. székes fővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgató-
ság jelentése. 

Felhajtatott: 349 drb belföldi, drb galicziai, 
— drb tiroli, 44 drb növendék élő borjú, — drb élő 
bárány; 17 drb belföldi, 100 db galicziai, — drb ti-
roli, 99 drb bécsi, drb növendék borjú, 15 drb 
ölött bárány, — db élő kecske. 

A borjuvásár élénk lefolyású volt. 
Arak a következők. Elő borjuk : belföldi 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 38—47 frtig, kivé-
telesen — frtig súlyra, növendék borjú 14—36 frtig, 
kivételesen — frtig drbonkint, 20—23 frtig súlyra. 
Ölött borjú: belföldi 60—64, tiroli frtig. 
galicziai 54-60 frtig, növendék borjú frtig 
dbonkint, bárány — frtig, bécsi 68—66 frtig súlyra 
ÉlS bárány —• •— forintig páronkint. Élő kecske 
—• — frtig páronkint, kivételesen — frtig. 

A bécsi hétfői állatvásárról szóló tudó-
sítást lapunk zárta előtt meg nem kaptuk, 
azért ezt lapunk jövő számában fogjuk 
közölni. 

Szerkesztői üzenetek. 
B. B. Budapest. Becses czikkót nemsokára kö-

zölni fogjuk. 
Báró J. I . Kiliti. Becses közleményét legköze-

lebb hozzuk. Őszinte köszönet szíves megemléke-
zéseért. 

Rétliy Pál. urnák Mezőtúr. Keresztül-kasul 
irott levelezőlapját nem tudjuk elolvasni. Szívesked-
jék ugy írni, hogy az elolvasható legyen, mert így 
nem tudjuk, mit ak-.r. 

H. 0 . Osgyán. A bérlőnek igaza van, ha nincs 
neki a kikötött magasság és szélességű kazla, el 
lehet tőle alacsonyabb és keskenyebb kazlat is fo-
gadni, de ennek megfelelŐleg a kazal hosszabb le-
gyen. Tessék köbméterekben kiszámítani, mennyi 
köbmétert tartalmazna a kikötött magasságú és szé-
lességű kazal egy öle és kiszámítani, hogy hány 
köbmétert tartalmaz az alacsonyabb, és keskenyebb 
kazal egy öle, _ a különbségből kiszámítható, hogy 
hány öllel kell a keskenyebb és alacsonyabb kazal-
nak hosszabbnak lennie, hogy ugyanannyi köbméter 
szalmát tartala ázzon. A köbtartalom kiszámítására 
számos példát talál a „Köztelek Zsebnaptár'-ban, 
melyet a kiadóhivatalnál megszerezhet. 

FI. Füzes-Gyarmat. A kiállítási nagy érmet a 
kiállítás igazgatósága fogja megküldeni, de eddig 
tudomásunk szerint nem készek és azért nem expe-
diálták még. 

Aa Orsz. magryar gasid. egyesület tulajdona 

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

Jeszenszky Pál. 
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Kölcsönös Biztosító Szövetkezet, 
BUDAPESTEN, VIII., József-kőrut 8. 

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

ANDKÍSSY OÉZA gróf. BÜJAJÍOTICS SÁND03, IIESSEWFPV AKISTID, KOMJÁTHY BÉLA, 
PÉCHY TAMÁS, PÜSPÖKY EMIL, RUBINEK GYÜLAj SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY 

ZOLTÁN, SZÖNYI ZSIGMOND, SZTÁRAY ISTYÁN gróf, TELEKI SÁNDOR gréf. 
Vezérigazgató: SZŐNYI Zsigmond. 

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

épület és átalány (pauschal) biztositásnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövetke-
zet pusztán csak a dijakat számitj-a 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. 

ÜMT* Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5°/o díjengedményben részesülnek. - J p i 

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

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

Szabadalmazott s Bécsben és Párisban stb. az 
aranyéremmel kitüntetett 

EXCELSIOR SZŰRŐINK 
utolérhetetlen munkaképesség, a legegyszerűbb 
kezplés és tisztaság tekintetében az összes eddigi 
szűrőket felülmúlják, a melyeket a cs. és kir. 
hadsereg, államvasutak és egészség-ügyi 
hatóságok a legjobbnak ismerték el és 
ennélfogva nevezettek kizárólag csakis ezt hasz-

nálják. 
Teljesen piszkos vizet, zavaros bort stb. ha 90% 
,bacteriummal van is tele, néhány perez alatt 
kristály tisztára filtrál s készülékünk nagyság 
szerint óránkint 30—3000 liter szüredéket ad. 

Prospectusok és képes árjegyzékek kívánatra ingyen. 

T R E N K L E R & Co. 
WELS, Ob. Öster . 1891 

csász. -és kir. hadsereg és vasúti szállítók. 

SCirdetés. 
Sándor József B.-Diószegi szőlőbirtokos 

e l a d . saját szőlőterméséből 

90BT i i j b o r t , 
100 hectolitert jutányos áron, elad még 60.000 
darab gyökeres fásojtványt külön fajokban és 
gyökeres Ripária és sima vesszőket, ojtás és ül-
tetés alá, hozzá nemes galyákat, elad 10,000 db. 
zöldojtványt simát, fehér és veres bort termő, 
direkttermő amerikai fajokat többféléket, az 
árakat levélbeli megkeresésre megmondja vagy 

árjegyzéket küld. 1933 

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

tesek. 

Mezö'gazd. és erdészettel 
foglalkozók nyugdíjintézete. 
Eszközöl biztosításokat: 

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

Magyar kir. államvasutak. 
143641/96/C/IV. sz. • 
Hirdetmény. 

(Munkás heti bérletjegyek 
érvényessége Palota-Újpest 

és Budapest között.) 
A magy. kir. államvasu-

tak igazgatóságától nyert 
értesítés szerint a munkás 
heti/bérletjegyek a Palota-
Ujpest-Budapest között f, é. 
november hó l-től az összes 
helyi vonatokra érvé-

Bpes't, 1896. okt. 28-án. 
Az igazgatóság. 

(Utánny. nem dijaztatik.) 

Magyar kir. államvasutak. 
142307/96/C/U. 

Hirdetmény. 
Délnémet-osztrák-magyar-vasuti kötelék. 

A boszna-herczegovinai államvasutak állomásainak felvétele a gyümölcsdijszabásba. 
A fentebbi kötelékben f. évi deczember hó 1-től való hatálylyal megjelenő díj-

szabás VI. rész, 2. füzetébe a boszna-herczegovinai államvasutak Dervent, Doboj, 
Dolnja, Tuzla, Gracanica, Sarajevo és Zenica állomásai is felvétettek. Az ezen állo-
másoknak az 1894. évi január 1-től érvényes II. rész B díjszabási füzetbe (közös 
füzet) való bevonásáig, az ezen állomásoknál tekintetbe jövő kilométer távolságok 
és szállitási póthatáridők az érdekelt állomásoknál illetve a részes vasutigazgatósá-
goknál megtudhatók. 

Budapesten, 1896. november 3-án. 

(Utánnyomat 

I Mindennemű tornaszereket " 
U é s l e g j o b b m i n ő s é g ű 

S g a z d a s á g i lkot é l n e m ü e k e t , j 

I BLEIER és WEISZ, 
kötélgyári ezég Budapest. 

halhálók, 
kézitáskák stb. továbbá Saz- i 
daságri ezikkek u. m.: istráng-, , 
kötőfék, ind aló gabona- ; 
zsákok, vizliatlan ponyvák, 
itató és tüzl vedrek, kender- r 
tömlők, hevederek, kender, P 
kócz stb. a legjutányosabb eredeti j 

gyári árakon. 
Vidéki megrendelései: contosan eszlcüzöltetaet | 
Képes "Jegyzék I 

Magyar királyi államvasutak. 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 
Az alulírott igazgatóság a magy. kir. államvasutak részére 1897. évi január 

hó 1-től egy illetőleg három éven át felmerülő pirszén szükségletének szállítását biz-
tosítani kívánván, ezennel nyilvános pályázatot hirdet. 

Egy évben szükséges: mintegy 2500 q pirszén diónagyságu, mühelyi czélokra, 
mintegy 4000 q pirszén darabos, fémöntődék részére és mintegy 19500 q pirszén 
koczka, vontatási és egyéb vasút üzleti czélokra. 

Az erre vonatkozó jegyzék, mely egyszersmind ajánlati mintául szolgál, vala-
mint a szállításokra vonatkozó részletes módozatok valamennyi hazai kereskedelmi 
és iparkamaránál megtekinthetők és a magy. kir., államvasutak igazgatósága anyag 
és leltár beszerzési (A. V.) szakosztályánál (Budapest Andrássy-ut 73. sz. II. emelet 
48.) kaphatók. 

A szállításra nézve mérvadók és kötelezők a 122291/96. sz. általános anyag-
szállítási feltételei^. 

A feltételek a magy. kir. államvasutak igazgatóságának anyag és leltár beszer-
zési szakosztályánál és valamennyi üzletvezetőségnél a hivatalos órák alatt meg-
tekinthetők, vagy darabonként 25 kr. lefizetése mellett az igazgatóság nyomtatvány-
tárából (Andrássy-ut 75. sz.) meg is szerezhetők. 

A szabályszerűen kiállított, ivenkint 50 kros magy. kir. okmány bélyeggel 
ellátott ajánlatok lepecsételve legkésőbb f. é. deczember hó 15-iki déli 12 óráig a 
magy. kir. államvasutak anyag és leltár beszerzési szakosztályában átadandók, ille-
tőleg posta utján oda küldendők és a boriték ezen külczimmel látandó el: 

„Ajánlat 185994/96. számhoz." 
Bánatpénzül az ajánlt pirszén egy évi értékének 5°/o-a készpénzben vagy 

állami letétekre alkalmas értékpapírokban legkésőbb f. é. deczember hó 14-iki déli 
12 óráig a magy. kir. államvasutak budapesti főpénztáránál leteendő. 

Később benyújtott ajánlatok valamint olyanok, melyek nem pontosan a rész-
letes módozatok betartása mellett állittattnak ki, végül olyanok, melyek után bánat-
pénz nem tétetett le, nem vétetnek figyelembe. 

Budapest, 1896. november hóban. 
Az igazgatóság. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Megjelent a 

,KÖZTELEK ZSEBNAPTÁR' 
1 8 9 7 - d i i c é v r e B H H — — 

Szerkesztik: 
RUBINEK GYULA és S Z I L A S S Y ZOLTÁN. 

az Orsz. Magy. Gazd. Egyes, titkárjai. 

A „ Z S E B N A P T Á R " 
praktikus uj beosztással, gazdag tartalommal s t e r j e d e l m e s könyvvi te l i 

r é s z s z e l é s j e g y z é k n a p l ó v a l jelent meg. 
S o l t i á r a 1 f o r i n t S O I s r . 

Ára előfizetőknek és az Orsz, Magy. Gazd, Egyes, tagjainak 1 fr t 20 kr. 
Postadij ÍO kr. 

Megrendelhető a „KÖZTELEK" kiadóhivatalánál, 
B u d a p e s t , ÜllSi-út 25 . (Köztelek). 
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I Hirdetési ár 15 szóig 30 kr., ezen felül minden 
szó. 2 kr., feltűnő íetükkel 4 kr. Czim közlésénél 

• minden (beiktatásnál 30 kr. íélyegületék. KIS HÍRDETESEK. 
Csak mezőgazdák és l 
továbbá állást keresők 

Tétetnek fel e ked 

Csak oly levelekre válaszolunk, melyekkel valaszra szükséges levélbélyeget vagy levelezőlapot küldenek. 

Felkéretnek mindazok, 
kik valamely jeligés hir-
detésre reflectálnak, hogy 
ajánlatukhoz semmiféle 

eredeti okmányt ne meglé-
keljenek, mert a kiadó-
hivatal ezekért felelőssé-
get nem vállalhat. 

Betöltendő állás. 
Alulirt gazdaságba ke-

restetik egy jó családból 
származó s legalább isgazd. 
tanintézetet végzett fiatal 
ember, gazd. segéd minő-
ségben, ki a tót nyelvet 
is birja. Pályázók fordulja-
nak a „Névedi bérnökség-
hez" u. p. Verebély. Bekül-
dött bizonyítványok vissza 
nem adatnak. 1920 

Egŷ  700 katastralis hol-
das birtok kezelésére egy 
képzett gazdatiszt kereste-
tik. Talaj első osztályú, 
gazdasági viszonyok a leg-
kedvezőbbek. Pályázni kí-
vánók forduljanak Lengyel 
Endréhez, Szatmáron. Bizo-
nyítványok másolatai visz-
sza nem küldetnek. 1943 

hold birtok teljes kezelé-
sére, dohány és állat-

tenyésztésben számvitelben 
jártas s több évi praxissal, 
német és magyar nyelvet 
teljesen bíró keresztény 
gazdatiszt. Pályázó bizo-
nyítványaival ellátott folya-
modványát s egyúttal fize-
tés és járandóság iránti 
ajánlatát Nagys. Ruzicska 
Hynek urnák Béos, Kartner-
ring 6. sz. alá küldje. 1950 

A szászbereki uradalom-
ban 1896 január 1-ére egy 
kerületi kasznári állás be-
töltendő. Megkívántatik, 

hogy az illető a gazdasági 
munkálatokbani rendelke-
zésen kívül, hizlalás, tej. 
gazdaság és főleg a gazd-

nyokkal igazolja. Fizetés 
megállapodás szerint. Bizo-
nyítvány másolatokkal el-
látott folyamodványok az 
„Uradalmi intézőség Szász-
berek" czimén küldendők. 

1955 

Az uradalmi intézőségnél 
Váthon, (Vasmegye), egy 
ügyes, szorgalmas és józan 
gazdasági gépész, ki ma-
gyarul és németül beszél, 
1897. év január 1-től ál-
landó alkalmazást nyerhet. 

1953 

Állást keresők. 
Számtartó, nős, egyszerű 

és kettős könyvelésben, 
magtárkezelésben gazda-

sági gyakorlattal állását-
változtatni óhajtja. Czim a 
kiadóhivatalban. 1951 

éves, ki több 
^ gyakorlattal és 

zonyitványokkal 
nalí belépésre állomást ke-
res. Czime a kiadóhivatal-
ban. 1937 

Ispáni, írnoki vagy gazdai 
. állást keres egy csákvári 

földmives iskolát végzett, 
29 éves, kiszolgált katona. 
Egy - feOO magyar holdbir-
tokból egy évi gyakorlattal 
bir. Kitűnő bizonyítványok-
kal és ajánlatokkal rendel-
kezik. Czim e lap kiadó-
hivatalában. 1957 

Gazdatiszti állást keres 
egy kitűnő bizonyítványok 
és kiváló referencziálial 
biró ügyes,' szakképzett, 
róm. kath. vallású, nőtlen 
39 éves s a gazdálkodás 
minden ágában teljesen 
jártas, a gazdasági szám-
fejtés, kettős könyvelések 
s az irodai munkák, a 
belső ugy a külső gazda-
sági" teendők ellátásában 
elméleti s gyakorlati teljes 
képzettség, jó Írással,nyelv-
ismeretekkel és kellő intel-

a régi ugy az amerikai 
szőlőkultúra, száraz és zöld 
ojtás, szőlőültetés, pincze-
kezelés és az állatoknák a 
ragályos betegségek elleni 
védoltását és sikeresen ke-
zeli uradalom vagy nagyobb 
birtokban szerény feltételek 
mellett titkár, pénztárnok, 
számvizsgáló, mezögazda-
tiszt vagy szőlökezelőtiszt 
azonnali belépésre alkalmaz-
tatni kiván. Szives megke-
resések jelige alatt 
e lap kiadóhivatalához ké-

Okl. gépész-kovács, ki 
ugy a cséplő, mint az ősz-
szes gazdasági gépek ke-
zelését, javítását, továbbá 
a lóvasalást tökéletesen 
érti, több évről szóló jó 
bizonyítványai vannak s 
jelenleg is uradalomban 
van, január l-re állását 
változtatni óhajtja. Czim a 
kiadóhivatalban. 1956 

Debreezeni földmives is-
kolát végzett, 22 éves fiatal 
ember, kinek jó bizonyít-
ványai vannak, Írnoki ál-
lást keres. Czim a kiadó-
hivatalban. 1954 

Kertész, ki a kertészet 
összes ágában jártas, s ki-
tűnő bizonyítványokkal bir 
azonnali belépésre állást 
keres. Czim a kiadóhivatal-
ban. ' 1960 

Egy 1 gazdasági iskolát 
végzett egyén, ki most 
szabadult katonaságtól, al-
kalomszerű állást keres. 
Czim a kiadóhivatalban. 

1966 

Ügyes gazda, kis család-
dal, ki jelenleg is gazdaság-
ban van, s a gazdaság 
minden ágában jártas, érti 
a czukorrépa1 termelést is, 
jó bizonyítványokkal ren-
delkezik, beszél és ir ma-
gyarul, majorgazda, mag-
tárgazda, sörésgazda vagy 
tejkezelő állást keres. 

Czim: Fodor Ferencz, Felső-
Zsolcza, Borsodm. 1965 

Gépész, tanultgéplakatos, 
stabil és locomobil képe-
sítéssel, 20 éves gyakor-
lattal, állását újévtől na-
gyobb gazdaság, malom 
vagy szeszgyárba változ-
tatni óhajtja. Jelenleg is 
nagyobb birtok ' 

Fiatal, megbízható ember, 
ki a tehenészet, vajkiké-
szités, úgyszintén centrifu-
gai gépek kezelésében tel-
jesen jártas s igenjóbizo; 
nyitványokkal rendelkezik 
november 15-re állást keres. 
Czim „K. H.''Aradi tejcsar-
nok, Arad. 1982 

Kertész, nő 1 1 n i i 
minden ágában jártas, 
jó bizonyítványokkal alkal-

m'azást keres. Czim a 
kiadóhivatalban. 1971 

Bognármester, ki 12 évig 
több elsőrendű műhelyek-
ben dolgozott, kitűnő bizo-
nyítványai vannak, ki a 
mezőgazdasághoz tartozó 
mindennemű e szakbavágó 
munkákhoz ért, óhajtana 
nagyobb uradalomban éves 
állásra belépni. Czim Bán 
Gábor, Kóka, (Pestmegye), 

Gazdatiszt, fiatal, nős, 
gyermektelen, — ki jelen-
leg egy nagyobb intensiven 
kezelt uradalomban mint 
önálló ispán van alkal-
mazva, a ki czukorrépa 
termelés, jószágtenyésztés, 
hizlalás szóval a gazdaság 
minden ágában teljes jár-

Földmives iskolát jó si-
kerrel végzett fiatal intel-
ligens ember, ki a gazdasági 
téren több évi gyakorlattal 
bir, a könyvvezetésben is 
tökéletesen jártas a magyar 
és német nyelvet szóban 
és Írásban birja, nős, ispáni 
vagy hasonló állást keres. 
Czim „B. M." alatt a kiadó-
hivatalban. 1984 

Egy kitűnőnek ismert 
kertalakitó s minden ágban 
gyakorolt kertész, állást 
keres. Czim a kiadóhiva-
talban. 1978 

Egy felsőbb gazdasági 
tanintézetet jó sikerrel vég-
zett fiatal ember ki az or-
szág egyik legelőkelőbb 
uradalmában hosszabb ide-
ig sikerrel működött, állást 
keres. Cim a kiadóhiva-
talba. 1979 

Számtartói állást keres 
egyszerű és kettős könyv-
vitelben jártas, több' évi 
gazdásági gyakorlattal biró 
nőtlen fiatal ember, jelen-
leg hasonminőségben mű-
ködik. Czim a kiadóhiva-
talban. 1988 

Gépész-kovácsi nős egyén, 
ki gazdaságban már több 
évig működött s jó bizo-
nyítványokkal' bir, uj évre 
állást keres. Czim a kiadó-
hivatalba. 1987' 

Allatok. 
Eladó nagy tehenészet. 

Száz látünő, prima, fejős 
tehén, 4 bika, 6 központ^ 
tejcsamok-részvény, teljes 

tehenészeti felszerelés 
együttesen eladó; vevő 
kívánatára 50 waggon répa-
szelet (a gyárban), korpa, 
széna is átvehető, személy-
zet és tavaszig istálló is 
rendelkezésre áll. Czim a 
kiadóhivatalban. 1967 

jellegű 1—2, (3) éves nö-
vendék Skör és üsző borjakat 
megvételre ajánlanak, Klein 
és Spitzer Kis-Czelli keres-. 
• kedők. Megrendelések 
egyezség szerint bármi-
korra is elfogadtatnak. '• 

1964 

Eladó állatok. 
Pinzgaui igás lovak 

(4 éves, kocsiba betanítva) 

Simmenthali bikák 
(í—2 éves tiszta vérű) 
Simmenthali üszök 
(1—2 éves tiszta vérű) 
Magyar faj ttsz5k 

(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 i i s z ö k 

(1—2—3 éves) 
Felvilágosítást ad az Ura-
dalmi igazgatóság: 
lengyeltóti, Somogy-

megye. 1825 

Kerestetik 
5—6 drb. magas vérű, 
angol fajta, 5—6 éves vem-
hes kaneza (szürkék ki-
zárva), legalább 170 ctm. 
magasak. Ajánlatok a ki-
adóhivatalhoz intézendők 
„ R " jegy alatt. 1945 

Garr telivér, volt futó mén' 
apja Bálvány, anyja Garuda 
bérbe adó, esetleg fedezte-
tés és ellátásra kanczák 
elfogadtatnak. Bővebb fel-
világosítással'szolgál Nagy 
Hörcsöki intézöseg posta 
Sárbogárd. 1980 

Báró Harkányi Frigyes 
úr abohyi gazdaságában 
200 mét. mázsa lónak való 
murok répa 
eladó. KözlebbitBudapesten 
Andrássy-ut 4. sz. a. 1932 

Magy. kir. államvasutak. 
135277. a IV/96. sz. 

Hirdetmény. 
A m. kir. államvasutak 

igazgatóságának értesítése 
szerint - a kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter urŐ Nagy-
méltósága rendeletéből a 
slavoniai h. é. vasút Bizo-
vácz és Koska állomásai 
között előbbitől 8, utóbbi-
tól 6 kilométernyi távolság-
ban, f. é. október hó 1-én 
a személy, podgyász és 
kocsirakomány! teheráru 
f orgal omraberendezett Nor-
manéi megálló-rakodóhely 
nyittatott meg. 

Bpest, 1.896. október 31. 
Az igazgatóság. 

Importált Pinczga'ui tehe-
nészet 8 tehén, 8 hasas 
i.^/u ' bil . 1 I 
Czim a kiadóhivatalban. 

1968 

Angol telivér mén (Idol II.) 
9 éves, aranysárga, gyö-
nyörű külsejű, beltenyész-
tés kikerülése végett a 
Tattersallban olcsón eladó. 
Értekezhetni a Tattersall 
irodájával, vagy levélileg 
tulajdonos Lovassy Ferencz 
úrral, Nagy-Szalontán. 

Vegyesek. 

Törleszt kdlcsOo 

P O K R O C Z 
n e m e z á r u 

gyári raktár. 
A n. t. közönséget van 

szerencsém értesíteni, hogy 
kényelme szempontjából 
fenti árukból 

Budapest, Károly-körut 5. 

dúsan felszerelt raktárt t a r t ó t 
P o l s r ó c s o l r 
a legolcsóbb áraktól a legfi-
nomabb minőségig. Meg 
nem felelő árukért, bérmen-
tes visszaküldés ellenében, 
ez összeg visszatérittetk. 

Pontos s lelkiismíretes kiszolg lás 

S o n n e n s c h e i n B, 
Budapest, Károly-körut 5. 

Kerestetik egy használt, 
de jó karban levő marha 
mérleg. Czim a kiadóhiva-
talban. 1986 

SzölöTesszó 
eladás. 

. Turai uradalom 247 kat. 
hold területű, immúnis ho-
mok talajú szőlőfelepéről 
f. év őszén és jövő év ta-
vaszán 2—3 százezer sima 
szőlővessző (különféle legfi-
nomabb csemege és borfa-
jokból) adatik el mérsékel-
tebb árak mellett. A köze-
lebbről érdeklődőknek bő-
vebb felvilágosítással és 
részletes árjegyzékkel kívá-
natra szívesen szolgál 

Br. S c M e r s e r Zs igmond 
j ószágig;azgatósága, 

T U K A , 
(Pestmegye). 

Eladó Híirtolt Borsod-
megyében 600 holdas házi-
lag kezelt birtok teljes fel-
szereléssel családi körül-
mények folytán eladó. Köz-
vetítők nem dijáztatnak. 

kiadóhivatalban. 

magvat 

í r á s é i r ó l 

H A L D E K 
1 Ifjabb Széky Péter fa-

iskolájában Tisza Igaron 
kaphatók díszfák, bokrok, 
kenyőfák. Árjegyzék kivá-
natra megküldetik. 

Eladó Nógrádvármegyé-
ben egy 400 és egy 1000 
holdas birtok (á 1200 qg 
öl). Czim a kiadóhivatal-
ban. 1972 

Magy. kir. államvasutak. 
136349/96. sz. 

Hirdetmény. 
A m. kir. államvasutak, 

igazgatóságától vett érte-, 
sités szerint a budapest— 
fiumei vonalon az 1067. sz. 
tehervonat f. é. november 
hó 8-ától kezdve Kaposvár • 
és Domhovár között II. és 
III. osztályú utasok részére 
személyszállítással fog köz-
lekedni. * 

Indulás Kaposvárról d. 
e. 10 óra 46 perczkor, érke-
zés Dombovárra d. u. 12 
óra 13 perczkor. 

Bpest, 1896. november 2. 
Az igazgatóság. 

(TJtánny. nem dijaztatik.) 
Szabadalmazott 

t i z é v i g i s e l t a r t ó 

portiókötelek 
6 m/m vastag, 200 c/m» 
hosszú, egy posta csomag 
100 drb I frt 60 kr, 1000 
drb 15 frt. Ugyamly 

kévekö te íek 
41/a m/m vastag, 150 c/m 
hosszú egy próba posta-
csomag 200 drb-al I frt 60 kr 
1000 darabot 7 frtért szállít 
utánvét mellett: ug) sün 
tén más gazdasági kötélne-
müeket ajánl legjutányo-
sabb árakon 
B e l l á n M á t y á s , 

Bács-Cséb. 

Magy. kir. államvasutak. 

Hirdetmény. 
Német osztrák magyar-ten-

geri kikötői kötelék. 
(Már kihirdetett pótlékok 
életbeléptetésének elhalasz-

A német-osztrák-magyar 
tengeri kikötői kötelék-dij-
szabás II. rész 3-ik füze-
téhez kiadandó VII. pótlék 
és á II. rész 4-ik füzeté-
hez kiadandó V. pótlék,, 
melynek életbeléptetése, a 
132381/96. CII. sz. alatt 
kibocsátott hirdetmény sze-
rint f. évi november h.ó 
l-re lett közzétéve, nem 
ezea a napon, hanem csak 
f. évi deczember hó 1-én 
lép életbe. <• 

Bpest, 1996. október 29. 
A m. kir. államvasutak igaz-
gatósága a többi részes 

vasuutak nevében is. 
(Utánny. nem dijaztatik. 


