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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. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest (Köztelek). 
Ü l lő i -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. 
Tárgyak: 
1. Elnöki ünnepélyes megnyitó. 
2. Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesí-

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

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

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

gató-választmány jelentése a mult év szám-
ádásáról, az egyesület vagyoni állapotáról és 
kezeléséről. 

„ 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 IV. országos gazdakongresszusról 
jelentés és intézkedés határozatainak végre-
hajtásáról. 

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

12. Az erdélyi gazdasági egyesület 
indítványa, a Gazdasági Egyesületek Orszá-
gos Szövetségére vonatkozólag. 

13. A lapfelügyelő-bízottság indítvány? 
a portómentesség tárgyában. 

Budapest, 1896. évi október hó 23. 
Gr. Dessewffy Aurél s. k., 

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 megbizáso 
kat kiváltani szíveskedjenek. 

Meghívó 
az Országos Törzskönyvelő-Bizottság folyó évi 
november hó 20-án, pénteken, délután 4 
órakor a Köztélken tartandó ülésére. 

U j tenyészállatok felvétele. 
• Miniszteri leiratok. 

Folyó ügyek. 
Kostyán Ferencz 

Az igazgató-választmány ülése. 
Jelen voltak: gróf Dessewffy Aurél el-

nöklete alatt Bujanovich Sándor alelnök, 
Bálintffy Pál, Bernát István, dr. Csillag Gyula, 
dr. Darányi G.vula, Emich Gusztáv, Galgóczy 
Károly, gróf Károlyi Sándor, Koppély Géza, 
Kostyán Ferencz, Kvassay Jenő, Lázár L. 
Pál, báróLip thay Béla, gróf Mailáth József, 
Máday Izidor, dr. Bodiezky Jenő, Somssich 
Andor és Tormay Béla igazgató-választmányi 
tagok és Grimm György egyesületi tag. A 
tisztviselőkar részéről Forster Géza igazgató, 
Bubinek Gyula ügyvezető-titkár, Szilassy Zol-
tán szerkesztő-titkár, Faikert Alajos titkár és 
Jeszenszky Pál társszerkesztő. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök üdvözli a 
megjelenteket, az ülést megnyitja. 

Igazgató bemutatja a mult választmányi 
ülésről felvett, elnökileg aláirt s k . t kikül-
dött tag által aláirt jegyzőkönyvet, mely a 
„Köztelek" lapban is közzé volt téve. 

Tudomásul szolgál. 

Jegyzökönyvhitelesitők. 
A mai ülésről felveendő jegyzőkönyv 

hitelesítésére a választmány az elnök ajánla-
tára Galgóczy Károly és Bálintffy Pál tago-
kat kéri fel. 

Igazgató bejelenti, hogy a mai ülésről 
betegség, illetve elfoglaltságuk miatt való 
távolmaradásukat kimentették : Gr. Andrássy 
Aladár, Libits Adolf, Perlaky Elek és Ba-
Tcovszky István választmányi tagok. 

Tagsági iigyek. 
Igazgató jelenti', hogy a mult igazgató-

választmányi ülés óta a tagok sorából el-
hunyt Fáy Barnabás évdijas tag. 

A választmány az egyesület e tagjá-
nak elhunyta felett részvétét fejezi ki. 

Évdijas tagokul jelentkeztek: Grassl Hugó 
gazd. intéző, Szoboika Henrik bérlő és Eofer 
Adolf gazd. intéző. 

Az újonnan jelentkezetteket a választ-
mány a tagok sorába felveszi. 

Igazgató jelenti, hogy Pongor Samu év-
dijas tag nyugalmaztatása folytán kéri ma-
gát a tagsági kötelezettség alól felmenteni. 

A választmány elhatározza, hogy a 
kilépni óhajtó tag felhivassék viszonyainak 
igazolására s azután fog határozhatni. A mai 
taglétszám tehát : 416 alapitó, "2444 ' évdijas, 
összesen 2860 tag. 

Dőry Vilmos vál. tag lemondása. 
Igazgató felolvassa Dőry Vilmosnak az 

egyesülethez intézett következő levelét: 
„Az idei év beigazolta, hogy a leg-

jobb akaratom daczára sem voltam képes 
a reám nézve kitüntető választásnak meg-
felelni, azért kérem a választmányi tag-
ságróli lemondásomat bejelenteni s egyút-
tal e hó 12-én tartandó ülésrőli elmara-
dásomat kimenteni. 

Kiváló tisztelettel 
Dőry Vilmos s. k." 

Az igazgató-választmány elhatározza, 
hogy mivel a sorsolás már megejtetett, ké-
ressék fel a lemondó választmányi tag man-
dátumának a jövő évi közgyűlésig való meg-
tartására. 

MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE Budapest, Y., Alkotmány-utcza 31. szám. 
A szövetkezet czélja: I. Olcsó közve-

títés gazdas. felszerelési és fogyasztási 
czikkek beszerzésénél. II. Mezei gazd. 
termények legelőnyösebb értékesítése. 
III. Hitelnyújtás a tagok részére. 

Tűz és jég elleni biztositások 
közvetítése. 

Sürgöny czim :-
Mezőgazdák, Budapest. 

Hivatalos óra Va9—l-ig és 2—5-ig. 
Arúraktár czime: 

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

Bizonaány- o s z t á l y . 
Hadseregellátás. 
Gabonaeladás. 
Erőtakarmányok vétele. 
Fedezeti tőzsdei kötések. 

Á r ú - o s z t á l y . 
Összes gazdasági czikkek a legkivá-

lóbb minőségben. 
Műtrágyák. 
Építkezési anyagok. 
Gazdasági vasnemttek. 

Gyapjú, hízott marha és sertés bizo-; 

mányi értékesítése. 
VetőiM.ag'-osztály . 

Mindennemű vetőmagvak megvétele 
és eladása. Eredeti külföldi magvak. 
Heremagvak bérrostolása. 

G a z d a s á g i g-óp-c—ztály. 
M. kir. államvas. gépgyára mező-

gazdasági gépeinek szövetkezeti kép-
viselősége. 

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

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

V. Vermorel-féle Éclair-permetezö 
kizárólagos képviselete. 

Csonka Bánki-féle petróleum mo-
torok mezőgazdasági képviselete. 

Mindennemű kipróbált solid kivitelű 
gazdasági gép jutányos beszerzése. 

Gazdasági géptelepek, malmok, ta-
karmányos és tejes kamarák berendezése. 

8H5~ A szövetkezet alapszabályalt és havonkint kétszer megjelenő „Üzleti Értesitő'-jét bárkinek ingyen és bérmentve megküldi. ~3W1 

M a i i z á i n n a k 1 3 o l d a l . 
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Tiszteletbeli tagok kijelölése. j 
Az igazgató választmány a közgyűlésen 

megválasztandó bel- és külföldi tiszteletbeli j 
tagok kijelölésére hosszabb vita után egy 
kandidáló bizottságot küld ki, melynek tagjai 
gróf Dessejfy Aurél elnöklete alatt dr. Csillag 
Gyula, Lázár L. Pál és dr. Uodiczky Jenő. 

Földmivesiskolai ösztöndijak odaítélése. 
Az igazgató-választmány a Nagyatádi 

gazdakör alapítványi kamatait a folyó évre 
Könyves János földmivesiskolai tanulónak 
adományozza, a hg. Batthyány-fóle alapít-
vány kamatait Pontyos Jánosnak s a Bakó-
féle alapítvány kamatait pedig Bernát György 
földmivesiskolai tanulónak ítélte oda. 

A gróf Csáky Petronella-féle ösztöndijak. 
A gróf Csáky Petronella-féle alapít-

ványi helyekre összesen 10 pályázat ér-
kezett be a földmivelésügyi minisztériumhoz. 
A pályázati kérvényeket a földmivelésügyi 
miniszter megküldte az egyesületnek, hogy 
kijelölési jogával éljen. 

Az igazgató-választmány az üresedés-
ben levő 4 alapítványi helyre kijelöli: 

Schöner Nándor keszthelyi II. éves Áchim 
Győző kolozsmonostori II. éves gazdasági 
tanintézeti hallgatókat. 

Seyfried Károly magyar-óvári gazdasági 
akadémiai II. éves halgatót. 

Sarlay Béla kassai III. éves és végül 
Hankns Gábor ugyancsak kassai III. éves 
gazdasági tanintézeti hallgatókat. Az 5-ik 
jelölt csak másodsorban ajánltatik. 

A király köszönete. 
Igazgató felolvassa Darányi földmivelés-

ügyi miniszter következő leiratát: 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek 

Budapesten. 
Örömmel értesítem az egyesületet, 

hogy Ő császári és apostoli királyi Felsége 
a IV. országos gazdakongresszusnak folyó 
évi szeptember havában kifejezésre jutta-
tott hódolatát legkegyelmesebben tudomá-
sul venni méltóztatott. 

Kelt Budapesten 1896. október 27-én. 
Darányi s. k. 

A választmány e leiratot örömmel vette 
tudomásul. 

A szakosztályok ujraalaku'ása. 
Forster Géza igazgató indítványára az 

igazgató-választmány elhatározza, hogy a 
szakosztályok régi szervezetükben működ-
jenek és újra ne alakíttassanak mindaddig, 
míg a Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetségének létrehozása czóljából módosí-
tott egyesületi alapszabályok a közgyűlés 
által jóvá nem hagyatnak. 

Alapszabály- és nyugdijszabályzattervezet. 
Tárgyalás alá vette ezután a választ-

mány az OMGE. és a Gazdasági Egyesüle-
tek Országos Szövetsége alapszabályainak 
tervezetét, a kiküldött bizottság beterjesztett 
munkálata álapján, ugyszinte az OMGE. 
tisztviselő-karának nyugdíj szabályzatát is. 
Ugy az alapszabálytervezetet, mint a nyug-
díj szabályzatot a választmány, csekély mó-
dosításokkal elfogadta s a közgyűlés elé 
terjeszteni határozta. 

Az Erdélyi Gazdasági Egyesület indítványa. 
Az Erdélyi Gazdasági Egyesület a 

Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsé-
gének megalakítása ügyében az OMGE. 
november 22-én megtartandó közgyűlésére a 
következő indítványt terjeszti be : 

2051. V. 149/1896. szám : Az „Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület" Méltóságos 
Igazgató-választmányának,BudapestKöztelek. 
Az „OMGE." folyó hó 22-én tartandó ren-
des közgyűlésére egyletünk, mint alapító tag, 

a gazdasági egyesületek szövetségére vonat-
kozólag a következő indítványt fogja tiszte-
lettel előterjeszteni. „Mondja ki az OMGE." 
közgyűlése, hogy: a gazdasági egyesületek 
szövetségének megalakítását a következő 
— hat pontban foglalt — alapelvek alapján 
óhajtja eszközölni: 1. A szövetség czime : 
„Gazdasági Egyletek Országos Szövetsége" 
legyen. 2. A szövetségbe belépő vidéki egy-
letek alapszabályainak módosítása ne legyen 
kötelező s rendes közgyűléseiken hozott ha-
tározattal bármikor kiléphessenek. 3. A szö-
vetségnek, mint erkölcsi testületnek hatás-
köre akként állapittassók meg, hogy az — 
egyes, a gazdaközönséget érdeklő — orszá-
gos kérdések megvitatását s az ezekre vo-
natkozó állásfoglalását ölelje fel, de az egyes 
egyletek autonom ügykörét ne csorbítsa. 4. 
A közgyűlésen az Országos Magyar Gazda-
sági Egyletet 25, — az „Erdélyi Gazdasági 
Egylet"-et 10, az egy törvényhatóság terüle-
tére kiterjedő egyleteket 5—5 szavazat illesse 
meg. E szavazati jogot az illető egyletek 
egy, vagy több kiküldött által gyakorolhas-
sák. 5. A központi költségek minden sza-
vazat után mintegy 12—15 frtban volnának 
megállapitandók 6. A szövetség elnöki és 
tisztviselői teendőit az „OMGE." elnöksége 
és tisztviselői kara intézze. A szövetség 
ügyeinek intézésére, a hozott határozatok 
végrehajtására és a jövő évi közgyűlés napi-
rendjének előkészítése végett minden köz-
gyűlés — az „OMGE." elnöksége alatt álló 
— 25—36 tagu végrehajtó bizottságot küld-
jön ki." Ezen 6 ponton kivül, az egyletünk 
által szintén elfogadott magyarázat is mellé-
kelve van. Kolozsvár, 1896 november 10-én. 
Hazafias tisztelettel, Szabó József egyleti 
elnök, Tokaji László egyleti titkár, s. k. 

Magyarázat. 
Az „E. G. E." ezen állásfoglalásához 

teljes tájékozás czéljából a kővetkező indo-
kolást és magyarázatot fűzi: Ad 1. Már a 
Kongresszuson elfogadtatván, indokolást és 
magyarázatot nem igényel. 2. A második 
pont azt czélozza, hogy oly módosítások, 
melyek nem magukra az egyes tagegyesü-
letekre, illetve ezeknek saját czéljai, eszkö-
zei és működésére vonatkoznak, azok alap-
szabályaiba fel ne vétessenek. Természete-
sen a szövetségbe való hozzátartozást ki-
fejező egy pontnak a felvétele azzal a zára-
dékkal, hogy rendes közgyűlésen hozott 
kilépési határozattal annak hatálya önként 
megszűnik, e feltétellel nem ellenkezik, a 
mennyiben az a tagegyesületeknek a szövet-
ségben való részvételét jelzi. Minden más 
erre vonatkozó szövegnek a vidéki egyletek 
alapszabályaiba való felvétele a szövetség 
külön alapszabályai mellett egyenesen feles-
leges. 3. A harmadik pont világosan és 
érthetően fejezi ki a szövetség lényegét, 
czélját és működési körét. 4. A 4-ik pont 
első mondata — természetesen nem ragasz-
kodván feltétlenül a számokhoz is — azon 
arányt fejezi ki, mely a szövetségi jogok 
gyakorlására nézve legkevesebb aggodalom-
mal általánosan elfogadható. A második 
mondatban foglaltakat feltétlenül kívána-
tossá teszi azon körülmény, hogy részint a 
távolság, részint az anyagiak több egyletet 
akadályoznak abban, hogy képviselőit min-
den alkalommal teljes számban felküldhesse. 
5. Az 5-ik pont nem zárja ki azt, hogy 
egyes gazdagabb egyletek önként ne adhat-
nának többet, de azt sem, hogy a szegé-
nyebbeknek e dijak részben, vagy egészben 
el is engedtessenek. 6. E pontban főkép az 
czéloztatik, hogy a szövetséges tagegyletek 
a szövetség működésére és irányára évről-
évre befolyást gyakorolhassanak. 

Az igazgató-választmány elhatározza, 
hogy miután az általa kidolgozott s az 
egyesületeknek tárgyalás végett szétküldött 
szövetségi alapszabálytervezet az indítvány 

1—5. pontjait felöleli s miután a 6. pont a 
IV. és V. országos gazdakongresszusok ha-
tározataival ellenkezik, a közgyűlésnek napi-
rendre térést fog indítványozni. 

Ezzel az ülés véget ért. 

Börzereform. 
Mi történt ? A kereskedelemügyi mi-

niszter az általános sürgetésnek engedve 
megbízta egyik titkárját a börze reform-
jának tanulmányozásával. 

Ez a titkár megbízatásának lelkiis-
meretesen és objektíve felelt meg; mert 
,az általa szövegezett s a börzereform 
ügyében összehívandó ankét elé terjesz-
tendő kérdöpontok felölelik mindazon 
újításokat, melyek a külföldön már a 
múltban beváltak és a melyek a jövöben 
életbeléptettetnek. 

Tehát esak ennyi történt. 
De történt még egyéb is. A mer-

kantil liberális lapok urbi et orbi hirde-
tik, hogy a magyar nemzet az utóbbi 
képviselőválasztások alkalmával teljesen 
leszámolt az agrárizmussal s szakított 
a konzervativizmussal s egész zömével 
a liberalizmus zászlaja alá csopor-
tosult. 

És ime mindezek daczára a börzén 
mégis a reform hírének első szellőjére 
valóságos forradalom ütött ki. 

Ki hitte volná, hogy világszerte a 
liberalizmus törzs fészkében a börzékben 
fog a legmerevebb konzervativizmussal 
találkozni. 

Ki hitte volna azt, hogy miután idők 
folyamán minden intézmény tul éli 
magát és minden intézmény reformra 
szorul, csak a börze az a kiváltságos, a 
mely tökéletes. 

Bár azt az animozitá,st, amely 
a börze .körében a gazdák irányában 
lépten-nyomon megnyilatkozik, helyeselni 
nem tudjuk, de a reformellenes törekvé-
seket értjük. Tudjuk jól, hogy nehéz a 
megszokottól megválni, nehéz az újítások-
kal megbarátkozni. S nem lehetetlen, 
hogy a börze is arra az ujitások leg-
többjére sikeresen alkalmazható közmon-
dásra gondol, hogy „selten Kommt etwas 
Besseres nach." S a gazdák által követelt 
ujitások, reformok csakugyan veszedel-
met rejtenek magukban a börzére nézve. 
Nem is szólva a különbözeti játék eltör-
léséről, mely az egész üzleti forgalomnak 
a képét teljesen megváltoztatni czélozza. 
De mit akarnak a gazdák a börzén? 
Miért követelnek az őket érdeklő ügyek 
intézésében részt? 

Az agrártörekvésnek ez a része az, 
amely a mi börze-köreinkben a forradal-
mat előidézi. Ha még értenének a gazdák 
a börzeüzlethez, de nem értenek. Külön-
ben is ki fog nyitott kártyával játszani? 
Már pedig akkor, ha a gazdák a börze-
tanácsban és börzebiróságban helyt kap-
nak, csakhamar belátnának a kulisszák 
mögé. A börze a „fair-play"-nek nem 
barátja. 

A gazdának semmi köze a börzé-
hez, legfeljebb csak akkor, ha differen-
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eziát kell fizetnie. És épp azért a börze-
körök, a börzének semmiféle n e m általuk 
tervezett r e formjába be lemenni n e m ha j -
landók. Söt inkább ök óha j t ják az agrár-
törekvéseket reformálni és ezen czélből 
az ÖMGE.-be lépni. 

Hát az OMGE. n e m is zárkózott el 
soha az ellenvélemény elöl és tagjai 
között mindenkor helyet foglalhattak 
olyanok is, a kik az általa képviselt 
i ránynyal ellentétes álláspontot foglaltak 
e l ; a kik a gazdaérdeknek nem éppen 
legmelegebb barát jai voltak. Sőt, mint 
azt a múltból is igen jól tudjuk, több 
szák-ankétnél vette az OMGE. igénybe 
a kereskedők véleményét, mert minden-
kor elismerte a kereskedelem fontosságát 
és annak szükségességét, hogy a köz-
gazdaság egyes faktorai karöltve működ-
jenek közre az ország anyagi boldogu-
lása érdekében. 

És éppen azért, mert gazdasági rész-
ről a kereskedelmi körök mindenkor a 
legmelegebb fogadtatásra számithatnak a 
jövőben is, nagy udvariat lanságot követ-
tek el a börze emberei akkor, a midőn 
a gazdák előtt egyszerűen becsukják az 

' ajtót. 
A ki tiszta játékot űz, az n e m zár-

• kőzik el a nyilvánosság elöl még akkor 
i sem, ha azok ellenőrzik, a kiknek a 

bőrére megy a játék. 
Már pedig az a játék, a mely a 

| börzén m a folyik, az, az irányzat, a mely 
m a a börzén világszerte uralkodik, a 
mezőgazdaságra nézve egyáltalában igen 
nagy veszélyeket rejt magában . 

A börze a nemzetköziséget, mi gazdák 
a nemzeti politikát képviseljük. Nekünk 

; csak egy hazánk van, a melyhez a rög 
köt és éppen azért reánk nézve n e m 
lehet közömbös az, hogy a tönk szélére 
jut az az Ország, a melyet mi hazánk-
nak nevezünk. 
: A börze emberei akkor jobb hazát 

keresnek, mert övéké az egész világ. Az 
ö jelszavuk „ubi-bene, ibi patr ia" , a mienk 
„Itt élned s halnod kell." S ez az áthidal-

I hatat lan mélység, a mely a börze nem-
! zetköziségét a gazdatársadalom nemzet i 

törekvéseitől elválasztja. De ki kell jelen-
tenünk , hogy mi magyar gazdák, a mi-
kor a nagy töke túltengését, a börze 
visszaéléseit ostorozzuk, akkor a magyar 
börzekörök csak ha rmadsorban jönnek 
tekintetbe. Mert a mi börzelovagjaink 
csak szerény kontrásai annak a nemzet-
közi hangversenynek, a melynek prímjét 
Rotschild és Bleichröder viszik. És a mint 
ezek elhallgatnak, a mi börzénk emberei 
kezéből is kiesik a hegedű. 

Az igaz, hogy mi magyar gazdák a 
nemzetközi agrármozgalmaknak még csak 
kontrásai sem vagyunk. A mi mozgal-
maink a külföldének n y o m á b a sem lép-
nek. És önök mégis félnek s mert fél-
nek rágalmaznak, kicsinylenek és fenye-
gető iknek, hogy önbizalmukat erősítsék. 
Félnek, mert okosak. Tudják, hogy a 
magyar agrárizmus m a még gyenge, de 
tud ják azt is, hogy eszméket elfojtani, 

szükséges reformok elől elzárkózni még 
az abszul i tuzmusnak sem sikerült. 

Érzik azt, hogy az agráreszméknek 
erkölcsi súlya az, amely parlamenti több-
ség nélkül is diadalra fogja azokat a tö-
rekvéseket juttatni,- amelyeket az általá-
nos jólét é rdekében a magyar agrár izmus 
zászlajára irt. ü . Gy. 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető: Mezey Gyula. 

Hamisított vörös heremag. 
A herefélék magjaival annyi visszaélés 

űzhető, hogy annak számát alig adhatni. 
Nem elég az, hogy a magot vevő gazdának 
mindig félnie kell attól, hogy a vásárolt mag 
arankás, hanem megeshetik vele az is, hogy 
hamisitott magot vesz. Egyszer a hamisítás 
abban áll, hogy a megbarnult öreg magot 
mesterséges uton (pld. kénezés által) meg-
halaványitják, s hogy fényt is kapjon, be-
olajozzák ; máskor azonban az árusított mag-
hoz a heremagvakhoz hasonló gyommagva-
k'at kevernek. így egész közönséges módja 
a hamisításnak- az, midőn a vörös here 
vagy a luczerna magjait összekeverik a -M-
here (fehér mézkerep, Melilotus albus Desr.) 
vagy a sáfgavirágu luczerna (komlós luczerna, 
Medicago lupulina L,) magjaival. 

Körmönfontabb már az olyan hamisítás, 
midőn a heremagvakat ezekhez hasonló 
nagyságú festett kövekkel keverik ; ilyen 
hamisításoknak körülbelül 20 év előtt a 
a tharandi (Szászország Drezda mellett) vető-
magvizsgáló állomás jött nyomára, a midőn 
ezek a hamisítások nagy port vertek fel. 
Azóta ilyenféle hamisításokról nem lehetett 
hallani, de ugy látszik a nyerészkedésvágy 
nem hagy békét az üzéreknek s ismét meg-
próbálk óznak azzal a kecsegtet ő gondolattal 
foglalkozni, hogy értéktelen kövecseket a 
heremag árában értékesítsenek. Mint az 
, Annál. d. meckl. patriot. Vereins" írja,*) 
október hó folyamában a rostoek-i mező-
gazdasági kísérleti állomás egy hamburgi 
magkereskedőtől „tranczia vörös here" néven 
egy magmustrát kapott, melyet a beküldő 
gyanúsnak talált. 

Az állomás megvizsgálva a mustrát, 
abban nagyszámú kékes viölaszinü apró 
kövecset talált, a melyeket alakjuk s színük 
után, felületes megtekintésnél alig lehetett a 
vöröshere magvaktól megkülönböztetni. De 
maguk a .vöröshere magvak is meg voltak 
festve. A mesterséges festés. határozott 
bizonyítéka annak, hogy a kövecsek csalási 
szándékkel kevertettek a magvak közé. Mivel 
valószínű, hogy a szóban forgó „franczia 
vöröshe're" másfelé is fel fog ajálntatni, a 
gazdák legyenek vásárlásaiknál óvatosak és 
mielőtt a heremagot megveszik, vizsgáltassák 
meg a vetőmagvizsgáló állomáson, annál 
inkább, mert a juniusban életbelépett uj 
törvény erejénél fogva most már az ilyen 
hamisításokat törvényes- uton is meglehet 
torolni. # 

E Z R E D É V E S KIÁLLÍTÁS. 

A m. kir. állami lótenyészintéze-
tek és a gödöllői m. kir. korona-

uradalom csarnoka, 
i . 

A lólenyészintézetekkel kapcsolatos 
ménesbirtok-gazdaságok az államnak ama 
birtokai, melyek első sorban az állami mé-

*) L . : Illüstr. landw. Zeitung. 1896., No. 88. 

nesek ellátására vannak rendelve. Ezenren 
deltetésükőn kívül azonban a ménesbirtok-
gazdaságoknak további feladataik is vannak. 
Nemcsak az állattenyésztés többi ágait van-
nak hivatva előmozdítani, hanem a gazda-
sági technika minden megfelelő uj vívmá-
nyát értékesíthető, a kor színvonalán álló 
berendezésükkel bizonyos fokig demonstratív 
czéljuk is van, anélkül azonban, hogy szem 
elől tévesztetnék a minden gazd. vállalattal 
közös végczél: a tiszta jövedelem fokozá-
sára és állandósítására irányuló törekvés. 

Gazdálkodási irányukat és berendezé-
süket tehát ezen hivatásuk szabja meg. 

Ez idő szerint 4 ménesbirtok van az 
állam kezelése a la t t : a kisbéri, bábolnai, 
mezőhegyesi és fogarasi, melyekkel egy köz-
ponti kezelés alá került ujabban a gödöllői 
m. kir. koronauradalom. Ebben állami mé-
nes ninci; elhelyezve, hivatását tehát, sajátos 
rendeltetésén és a lótenyésztés ügyének fej-
lesztésére irányuló feladatokon kivül ugyan-
azoknak a czéloknak megvalósítása képezi, 
amelyek a ménesbirtok-gazdaságoknál fen-
tebb felsoroltattak. 

Az az érdeklődés, melyet az állami ló-
tenyészintézetek és a gödőllői . koronaurada-
lom működése iránt ugy az ország, mint a 
külföld gazdaközönsége tanúsít, fokozottabb 
mértékben nyilvánult az idén, midőn az 
ezredéves kiállításon ezek az intézetek is 
megjelentek, hogy működéseik eredményé-
vel a nagy közönség előtt beszámoljanak. 

Élőre kell azonban bocsájtanunk, hogy 
valamely birtok kiállítása annak berendezé-
séről szervezetéről és üzletviteleiről minden-
ben részletes tájékoztatást nem nyújthat s 
czélja nem is lehet más, minthogy az érdek-
lődő közönséggel szemléltető uton igyekez-
zék megismertetni egyrészről az üzletvitelé-
nél rendelkezésére álló eszközöket és módo-
kat, másfelől pedig, hogy minél kiterjedtebb 
mértékben szolgáljon tájékoztatással az 
egyes üzemágak terén elért eredményekről. 

A lótenyészintézetek kiállítása ezt a 
kitűzött czélt teljes mértékben megközelí-
tette. A csarnokban elhelyezett tárgyak hü 
képet adnak az intézetek berendezéséről és 
felszereléséről, e mellett részletesen bemu-
tatják azokat az eredményeket is, a melye-
ket az állattenyésztési, növénytermelési és 
a gazd. iparágak felmutatni képesok. Ki 
voltak állítva a használatban levő épületek, 
az iparágak berendezései, az állattartáshoz 
szükséges épületek és berendezések, a birto-
kokon alkalmazásban levő gazdasági gépek, 
eszközök és berendezések modellekben, a 
rendelkezésre álló talajok mintái 1—2 mé-
ternyi természetes rétegekben, a termesztett 
gabonafélék és takarmánynemiiek, a méne-
sekben tenyésztett lófajták typusát képviselő 
ogyes lópéldányok és a mezőhegyesi törzs-
gulyából származó szarvasmarhák természethü 
festményei, a ménesekben és az állattenyész-
tés többi ágainál a legutóbbi évben használt 
tenyészállatok "Vastagh György művészi keze 
által készített és természet után mintázott 
szobrai. 

A csarnokban mindegyik ménesintézet 
kiállítása külön csoportban volt bemutatva; 
a jobb oldali részt egyfelől a bábolnai, más-
felől a kisbéri ménesintézet, a baloldali részt 
a fogarasi ménesintézet és a gödöllői korona-
uradalom, a csarnok közepét és a pótcsarno-
kot pedig a mezőhegyesi ménesintézet kiál-
lítása foglalja el. 

I. Bábolna. 
I. A bábolnai ménesintézeten a lóte-

nyésztés az arabs fajtával űzetik. A mint 
a kiállítási csarnokban rendelkezésre adott 
ismertetés feltünteteti, Bábolnán a lótenyész-
tésnek bizonyos meghatározott irányban való 
üzése 1816-ban vette kezdetét, a mikor a 
kanczaállomány fedezésére keleti vérű mé-
neket szereztek be. E czélból kezdetben a 
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drb között váltakozott, a tenyésztésre pedig 
éven kint 6—12 drb mén használtatott. A 
bábolnai ménes tenyészló-állománya 1895. 
év végén körülbelül 138 drb külömböző év-
járatú mén és 357 drb külömböző évjáratú 
kancza volt. 

A tenyésztésre használt, vagy ez idő 
szerint is használatban levő törzsmének 
bélyegei egy táblázaton összefoglalva vannak 
a csarnokban bemutatva. 1870-től 1896-ig 
használatban voltak: Polkán, Samhan, Shia-
rak, El-Hedad, 0-Baján, Shagya, Dahoman, 
Amurath, Anase Saklavy Jedran, Hadjia, 
Achmet, Dzsingiskhan Messoud, Abdul-Aziz,, 
Jüssuf, Abugress, Osman Pasha, Eerriz beg,; 

Gazlan Shagya, Sheria, Siglavy Gidran, 
Zarif, Zarif-Bogdady, Ben Ahmet, Mahmoud-
Mizza (nemzetségi fája a csarnokban) Merops, 
El-Delemi, Mehemed Ali, Shagyia Mahmond, 
El-Kabra, Podisah, Rodban, Baz, Bahis, 
Aga, Dervis, Koheilan és Kara Mirza törzs-: 
mének, j 

244. ábra. Arabs kanczacsoport Bábolnán. 

A szántóföldterületből: 
hold Ű öl 

kalászos növények 2462 738 = 52-4 %, 
kapásnövények . . 806 1370 = 1716%, 
takarmánynövények 1363 246 se 28'9 %, 
ugar 69 736 1-54%. 

A birtokon alkalmazott vetésforgók 
szerint a szántóföldterületnek 24%-a trá-
gyáztatik meg évenkint. 

Az állattenyésztési ágak közül a szarvas-
marha tenyésztése a simmenthali fajtával, 
juhtenyésztés rambouillet irányban és a ser-
téstenyésztés a kisbéri ménesbirtokról szár-
mazó berkshire törzszsel űzetik, mely azon-
ban a mult év folyamán a sertésvész követ-
keztében majdnem egészen megsemmisült. 
A tenyészszarvasmarha állománya 1896. é t 
elején 101 db különböző évjáratú bika, 185 
db tehén és 252 db különböző évjáratú üsző, 
összesen 438 db. Juhállománya : 17 db te-
nyészkos, 400 db öreg anya és 211 db nö-

kalmazásba vétessek. Hajtóerő egy eséplö-
mozgony, munkaképessége öránkint 80 mé-
termázsa. A gép előállítási ára közölve nincs, 
de tekintve, hogy egyszerűségénél fogva há-
zilag bármely birtokon kevés költséggel elő-
állítható, a közölt munkaképességénél fogva 
alkalmazásba vétele nem csekély előnyökét 
biztosit, 

A birtoknak 64 holdnyi rétje lejtcsör-
gedeztési rendszerrel öntözésre van beren-
dezve, amelynek mintája szintén ki van 
állítva. 

A gazdaság kiállításában látható volt 
továbbá egy tehenészeti udvar berendezése, 
az összes épületeknek sikerült kivitelű mo-
delljeivel. A majorban van két istálló 70 
tehénre, tejkamra, az istálló mellett jégtartó-
val, a tehenészetben alkalmazott cselédség 
lakháza, lóistálló, az udvar közepén trágya-
telep, amelyhez az istállóból gazdásági vasiit 
vezet. A tehénistállók vízvezetékkel éllátott 
czementjászlakkal vannak berendezve. 

tenyészanyagot magánosoktól vásárolták, a 
mennyiben azonban igy megfelelő tenyész-
anyaghoz nem jutottak, a birtok kormány-
zata saját kiküldöttei által már 1836-ban 
.Aleppo és Damaskus környékéről 9 mént és 
5 kanczát, 1843-ban Egyptomban 8 mént és 
2 kanczát, 1852-ben 6 mént és 4 kanczát, 
majd pedig 1856 és 1857-ben 14 mént és 
32 kanczát vásároltatott. 

A ménesintézetek — ugy a bábolnai, 
mint a kisbéri és a mezőhegyesi, — meg-
alapításuk idejétől 1870-ig az osztrák had-
ügyminisztérium rendelkezése alatt állottak, 
mikor is a magyar kormány kezelésébe bo-
csájtattak át. 

Ez időben a ménes osztályoztatott és 
tenyésztésre csupán az eredeti arab szárma-, 
zásu lovak hagyattak meg. 1870—1895. évek 
végén, a ménes kanczaállománya 81—155 

A ménes kiállítási tárgyainak kiegészí-
tését képezi a ménesistálló részletnek Vio. 
résznyi kicsinyítésben készített modellje. Az 
ístáló falazata mészhabarcsba rakott téglafal, 
függő tetősszerkezettel, felülvilágító ablakok-
kal és zsindelyfedéllel. # Az istálló agyagolt 
alappal van ellátva és * minden ló részére 
külön márványjászol és szénaetető rácscsal 
van berendezve. 

A bábolnai ménesbirtok összes területe 
7105 hold, 1273 Q, öl, a melyből 

hold • öl 
szántóföld . . . 4701 1490 = 66:45°/o, 
füvelő 1214 341 = 17-16%, 
erdő 717 1128 =='10-14%, 
mivelés alatt nem 

álló (beltelek, ut 
és dülő, haszon-
vehetetlen terület) 471 151-4 = • 6'2ö%. 

vendpiállat. Sertésállománya összesen 58 db. 
Hizlalás folytattatik 200—250 db nytigati 
fajta vásárolt és 60 db az állományból ki-
sorolt igás-ökörrel. Igás-erő létszáma 102 db 
ló, 313 db igás-ökör és 9 db tinó. 

A gazdaság kiállításában a használat-
ban levő fogateszközök, gazdasági gépek, 
talaj- és növénymivelő eszközök modelljei 
foglalnakjjhelyet, mint egy igás szekér, poly Va-
és takarmányhordó szekér, három tagu fa-
henger, kukoriczakapáló és töltögető, a bur-
gonya ültetéséhez használt lyuggatógép, 
burgonyakiszedő stb. Mint nagyobb beren-
dezési tárgy figyelmet érdemel az uradalom 
műszaki alkalmazottjai által konstruált és a 
birtok saját műhelyében készített répamosó 
és vágógép. Elég czélszerünek látszik ahhoz, 
hogy nagyobb birtokokon, a hol a takar-
mányrépát felvágva veremben tartják el, ál-
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hatásának, betudható több termést a gabona-
félék és tengerinél, akkor a tudomány meg-
akadt. 

Mindezek után lássuk a számítást, a 
mint a gazda használhatja: 

Kiadás: 
20 db ökör á 500 kg. per 

20 kr ./•; '= 2000 frt — kr . 
Föletetett repczepogácsa és 

tengeridara a III. időszak 
alatt á 3, illetve 4'5 frt = 718 „ 60 „ 

Oj t ás, marhalevelek . . = 13 '„ 90 „ 
Só, olaj, ápoló cselédek, nap-

szám . . . . . . = 152 „ 71 „ 
A beszerzési összeg félévi 

6°/o-os kamatja . . . = 120 ., — „ 
Összesen 3005 frt 21 kr. 

13000 kg á 26 kr = 3380 frt — kr 
fent kimutatott 

kiadást = 3005 fr t 21 krtlevonva 
marad jövedelem = 374 frt 79 kr = azon 

összeg, amely tény-
leg a gazda zsebébe' 
fog befolyni. 

Ami a sulysza-
porulatot illeti, azt 6 
hónapi hizlalásra 1 
kg-al kevésnek tar-
tom én is.< 

A takarmány-
összeállítást sem he-
lyeslem, mert ,egy 
ökör még ilyen olcsón 
számítva is az abrak-
takarmányokat, azok-
ból a 180 nap alatt: 
35 forint 93 kr árát 
eszik meg! 

Ha ama 20 db 
, ökröt 2 hétig pihen-
tetjük és aztán 120 

. napig hizlaljuk, az 
alább közlendő mód 
szerint naponta í'15-
kg minimális suly-, 
szaporulatot bizonyo-
san el fogunk érni 
és a helyett, hogy . 
darabonkint: 35 frt 
93 kr ára abraktakar-
mányt fogyasztaná-
nak csak: 1% frt 80 
kr árát fognak meg-
enni még akkor is, 

árát 5 frtba, a tengeriét pedig 3"5 frtba 
számitjuk. Megjegyzem még, hogy 6 kg 
repczepogácsa 1000 kg élősúlyra túlságos. 

Takarmánynem 1000 kg 
élősúlyra 

Répa . . . . . . 
Zabosbükkönyszéna 
Tavaszi szalma . . 
Buzapolyva . . . 
(Napraforgó) olaj-

pogácsa . . . . 
Tengeridara . . . 
Táparány: . . . . 

é t l apo t : 

| II. n i . 
40 nap 40 nap 40 nap 
60 k g 70 k g 60 k g 
12 „ 12 „ 12 „. 

5 „ 4 „ 3 » 
3 , 3 „ 3 „ 

3 „ 4 „ 3 „ 
— „ 1 , 3 » 
1 - 6 - 5 1 :5 '5 1 : 6 

Az ezen módszer után hizlalt 20 darab 
ökör számlája pedig így fog alakulni: 

Kiadás: 
!0 db ökör á 500 kg 
. " X 20 kr = 2000 frt — kr 
abraktakarmány . . . . = 256 „ —. „ 
ojtás, marhalevelek mint 

fönt . . . . . . . = ' 13 „ 90 „ 
só, olaj, ápolás, mint fönt = 152 „ 71 „ 
beszerzési tőke 6% kamatja 

"5 hónapra . . . . . _ 1QQ „ — B 

Összesen . . = 2522 frt 61. kr 

245. ábra. Szimmenthali tehén a bábolnai'tehenészetből. 

Ha például ama számításban a bük-
könyszéna árát 1 frt 50 kr helyett 1 frt 65 
krba veszem, az árpaszalma árát pedig 1 frt 
helyett 1 frt 02 krba — már főképp nagy-
ban — egészen más eredményre jutok. És 
ki mondja, hogy nem utóbbi ármeghatáro-
zás a helyesebb? 

Másrészt próbálja meg valaki az istálló-
trágya értékét pénzben kifejezni, ott, a hol 
az, adás-vétel tárgyát nem képezi. Az alom-
szalma értékével a trágya értéke semmiképp 
sincs ellensúlyozva, hanem függ ez a föl-
etetett takarmányok minő- és mennyiségétől 
az eltartás módjától, a korától és sok más, 
nagyon is fontos tényezőtől. Még nehezebb 
vagy teljesen lehetetlen a takarmány fuva-
rozási, költségeit számítani. 

A fiktív árszabásoknak, értékmeghatá-
rozásnak én nem vagyok barátja, mert ezek 
a helyett, hogy a számító gazdát fölvilágo-
sítanák, azt csak megtévesztik. 

Nekem egy igen tudós uri ember, egy-
szer azt is kiszámította, hogy az X. urada-
lom tehenészete nem fizeti ki magát, mert 
a tehenek takarmánya többe kerül, mint a 
mennyit tejben, borjúban és húsban azok 
adnak. Mikor én a folytonos nagy jövedel-
mekre utaltam és megkértem, számítaná ki 
és irná a tehenek javára az azok trágyája 

. A birtoknak 1851—1895 ig buza, rozs, 
árpa és tengerinél elért termései holdan-
kénti átlagokban, négy grafikus táblán van-
nak feltüntetve, amelyek szerint a lagutolsó 
10 év alatt elért átlagos terméshozamok a 
következők : 

Év -Búzánál Rozsnál Árpánál Tengerinél 
k i l o . g r am i 

1 8 8 6 796 958 541 1147 
1887 994 1037 739 626 
1888 1320 1191 1029 1601 
1889 636 791 332 1188 
1890 872 1169 791 1029 
1891 1094 862 782 . 1614 
1892 955 925 623 1221 
1893 1408 [ 1092 1128 1368 
1894 960 lOöf 892 562 
1895 996 1150 943 1 1541 

A birtokon 3 pár simán őrlő kőre, két 
daráló és két simán őrlő heogerre berende-
zett gőzmalom is van. Napimunkaképessége 
120 métermázsa őrlés és darálás; főleg csere-
gabonát őről és éven-
kint 18—20,000 q.-t 
dolgozik fel. Az itt 
előállított liszttermé-
nyeknek a csarnok-
ban látható gyűjte-
ményénél egyúttal az 
egész őrlési folyamat 
be van mutatva, kezd-
ve attól, a hogy a 
gabona a malomba 
kerül, a tisztítási (ros-
tálás) eljárás, mely 
az őrlést megelőzi, a 
külömböző lisztfélék, 
melyek az őrlés folya-
mán előállíttatnak. 

Kiegészítését ké-
pezik a bábolnai mé-
nes: és gazdaság ki-
állításának a termé-
szetes és mesterséges -
rétről nyert széna és 
egyéb mesterséges 
takarmányfélék (mo-
har, zabos bükköny, 
vermelt csalamádé), 
•— a szemes termé-
nyek mintái, a vetett, 
rétek alakításánál fő-
. szerepet játszó pázsit-
füvek, mint réti ecset-
pázsit, mezei komó-
csin, árvarozsnok, 
angol perjének, továbbá a leveles növények 
közül a réti herének jól sikerült praepara-
tumai, elemzési adatok nélkül kiállított talaj-
minták, a termesztett különféle fajta bur-
gonyaminták, az uradalmi cselédség által 
készített kosarak, a ménesintézeti iskolát 
látogató tanulók által készített ojtványok, 
kézimunkák stb. Ezeken kivül pedig fény-
képekben egyes érdekes állatcsoportok, mint 
a növendék csikók, anyakanczák, növendék 
simmenthali bikák és üszők, valamint a 
simmenthali hízó ökrök csoportja, a melyek 
közül az 1—2 éves és választott méncsikó 
(244. ábra) az arab kancza csoportot és egy 
simmenthali tehenet (245. ábrán) mutatjuk 
be, mig a simmenthali tehenészetet érdeké-
nél, fogva külön fogjuk ismertetni. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Lehet-e haszonnal hizlalni a je-
lenlegi árviszonyok mellett? 

A „Köztelek" 82. számában Kovácsy 
Béla úrtól e czim alatt egy számítás téte- | 
telt közzé, a melyhez legyen szabad egé- ' 

szen tárgyilagosan néhány megjegyzést 
fűznöm. 

E számításban oly takarmányok is 
pénzértékben vannak fölszámítva, melyeket 
az — a kinek a mai árak mellett a piacztól 
távol még eszébe juthat a hizlalás, — se 
nem vesz, se el nem ád pénzért. E mellett 
az alomszalma, az épület kamatja és amor-
tizácziója a bekötött ökrökben levő tőke 
kamalja, az ápoló-személyzet bére, a só, vi-
lágítás, takarmányfuvarozás, marhalevelek 
stb. kiadások nincsenek fölvéve. Éppen ugy 
viszont a bevételi rovatban a hizók trágyája 
sem szerepel. 

Nézetem szerint vagy tökéletesen el 
kell fogadni a gazdaságban is a kettős 
könyvvezetés elméletét s akkor drágán meg-
fizetni egy egész külön iroda költségeit még 
ott is, a hol távol a piacztól az ilyen mu-
latságnak csak fiktiv értéke lehet, vagy pe-
dig a számításból ki kell hagyni azon ta-
karmányok ármeghatározását, a melyek sem 
nem vétetnek, sem el nem adatnak. 
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Bevétel: 
1'15 kg sulyszaporulatot 

véve: 11484 kg, marad 
10% levonása után 
26 krral = 2985 frt 84 kr 

Marad tehát jövedelem :,..== 436 í r t 23 kr 
a fönti 374 frt és 79 krral szemben. 

Már most még csak azt legyen szabad 
megjegyeznem, hogy éppen ott lesz helyén 
az ily számítás, ahol mint Kovácsy ur czikke 
végén említi: „a nyers termékeket jobban 
értékesíteni nem lehet." 

Báró{• Jeszenszky István. 

IRODALOM. 
II-ik magyar gazdatiszti kongresszus 

tárgyalásai. Kiadta: a magyar gazdatisztek 
és erdőtisztek országos egyesülete (IX., Ló-
nyay-uteza 7.) 

A II-ik magyar gazdatiszti kongresszus 
f. évi szeptember hó 24-én tartatott meg 
'Darányi Ignácz földmivelésügyi m. kir. mi-
niszter védnöksége alatt. Mindjárt a kon-
gresszus után volt alkalmunk a „Közteleli* 
hasábjain a kongresszus tárgyalásait elég bő 
kivonatban ismertetnünk. Most, a midőn e 
kongresszus tárgyalásairól felvett gyorsírói 
feljegyzések alapján készült jelentés napvi-
lágot látott, kötelességünk az érdekes és 
minden gazdatisztet közelről érintő füzetre 
.olvasóink figyelmét felhívni. A füzet tartal-
mazza a kongresszus tagjainak névjegyzékét, 
a kongresszus szervezetét és a tárgyalásokat. 
Ebben az elnöki megnyitó, és üdvözlő beszé-
det, a miniszter válaszát és a kongresszus 
két megvitatott kérdésére u. n. a) a gazda-
tiszti kvalifikáczió és b) a gazdatisztek 
szolgálati viszonyának szabályozására vonat-
kozó részletes tárgyalásokat. A füzet a magyar 
gazdatisztek és erdötisztelc országos egyleténél. 
(Bpest IX. Lónyay-utcza 7.) megszerezhető. 

A magyar állam erdőségeinek gazdasági 
és kereskedelmi leírása-. Kiadja: Darányi 
Ignácz földmivelésügyi m. kir. miniszter. 
Szerző: Dr Bedő Albert államtitkár, orsz. 
főerdőmester stb. II. kiadás. (Az állam összes 
erdőségeinek átnézeti térképével.) 

Négy vaskos kötet tartalmazza azokat 
az általános és részletes adatokat, a melyek 
a magyar állam erdőségeinek gazdasági és 
értékesítési viszonyaira vonatkoznak. Ez a 
munkálat tulajdonképen nem uj, mert az 
1885-iki orsz. kiállítás alkalmából közre-
bocsájtott munkálatnak második kiadása; 
de ez általában semmit sem von le a munka 
értékéből, sőt emeli azt, mert a tiz év előtti 
állapotokkal való összehasonlításra nyújt 
megfelelő anyagot, a melyet a kiadás az 
állami kezelésbe vett községi és közbirtokos-
sági , erdők leírásával még ki is bővít. A terje-
delmes mű czélja az,, hogy az erdők iránt 
érdeklődőkkel megismertesse mindazt, a mi 
eddig hivatalosan az erdőgazdasági viszonyok-
ról . megállapítható volt. A szerző előszavá-
ban sajnálattal konstatálja, hogy ez adatok 
a közvéleményszerüen táplált szép remények 
ezen egyik forrását jóval szegényebbnek 
tüntetik fel, mint a minőnek az hitünk 
szerint eddig látszott és - hogy a magyar 
államnak éppen nincs sok erdeje, s a mi van, 
azt kiváló gonddal kell ápolni és okszerűen 
használva fentartani. 

A mű két főrészből áll. A kisebbik az 
erdők és erdőgazdaság általános leírása. Ez 
a rész foglalkozik az erdők földrajzi elhelye-
zésével, a fatenyésztési viszonyokkal és fa-
nemekkel, az erdőmiveléssel, az erdők hasz-
nálatával, a fatermeléssel, az értékesítéssel, 
az erdők szolgalmaival és a legelők erdősülé-
sével, a közlekedési és munkásviszonyokkal, 
az erdőrendezésekkel, az erdészeti közigazga-
tással és annak szervezetéssel, az erdei ki-
hágásokkal, a szakképzéssel és erdészeti | 

kísérletekkel, ismerteti az országos alapot és 
felhasználását és végül az erdei vadászati 
viszonyokat. Ez általános ismertetés teljes 
képet nyújt a magyar állam erdőgazdálkodá-
sának összes viszonyairól. 

A mű nagyobbik része táblázatos ki-
mutatásokból áll, a melyek a fenti általános 
részben foglalt ismertetés részletes számszerű 
adatait tartalmazzák és a szakemberek 
érdeklődésére tarthatnak első sorban igényt. 

Az erdőgazdaság" szorosan vett felada-
tunktól ugyan távol esik, de mint az ős-
termeles egyik igen jelentékeny ága, s mint 
a mezőgazdasággal nemcsak rokon, de a 
viszonyoknál fogva sokszor ezzel egybekötött 
foglalkozás, teljes érdeklődésünket meg-
érdemli, épen azért örömmel kell üdvözöl-
nünk a jelen nagy munkát is, mely az ezred-
éves ünnep alkalmából hazánk gazdasági 
viszonyainak megismertéséheznagybanhozzá-
járul és elismerésünket kell nyilvánítanunk 
a szerző iránt, a ki az adatok nagy halma-
zát áttekinthető rendszerbe foglalva és kisérő 
jegyzeteivel és magyarázataival ellátva a 
nem szakemberek részére is használhatóvá 
tette és elismeréssel kell a földmivelésügyi 
miniszter iránt is lennünk, a ki a munka 
megjelenését lehetővé tette. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdések. 

338. sz. kérdés. 30 darab kizsarolt 
igás ökröt szándékozom deczemb. 1-én hizla-
lást czélból beállítani, melyeknek átlag súlya 
5 métermázsa; a hizlalási időtartam 5 hónap 
volna, rendelkezésemre áll: ca 2000 q. burg. 
répa, tengeri dara a mennyi szükséges, de 
5—6 kgnál feljebb nem mehetek. I. oszt. 
réti széna, I. oszt. lóhere, II. oszt. réti széna, 
quantum satis jó, minőségű buzapolyva; 
Kérdem1 tisztelettel mikép kell az adagolást 
fenti készletből beosztanom, hogy 5 hónap 
alatt a kellő eredményt elérhessem? 

Badljevina. W. Q. 
339. sz. kérdés. Buzavetésemet a csere-

bogár pajorján kivül egy hernyófajta is 
pusztítja, melyből néhány darabot egy kis 
dobozban mai postával bátor vagyok be-
küldeni. 

Kérem velem közölni, hogy miféle 
hernyó ez ? miképpen védekezhetném ellene ?. 

Fölületes megfigyelés után azt tapasz-
' taltam hogy a beküldött hernyó 2 —3 ujjnyi 
mélységben él a föld alatt s ott a növény 
gyökerét rágja, de találtam a föld szine 
fölött is, kisebb hantok alá bújva, néhány 
darabot, hol a növény szárát eszi le. 

Alig csalódom, ha azt állitom, hogy 
ugyanezen hernyófaj azelőtt korai fehér 
kukoriezámat is pusztította, melyet a meg-
támadott búzatábla közvetlen szomszédsá-
gában termeltem; bár ennek ellene szól 
azon körülmény, hogy a kukoricza után ve-
tett búzámban ezen hernyónak nyoma siiics. 

A megtámadott buza előveteménye 
zabosbükköny volt (göbölytrágyában), mely-
ben semmiféle rovarkárt nem észleltem. 

Egyúttal arra nézve is kérnék szíves 
felvilágosítást, hogy lehet-e s mily módon a 
cserebogár ellen védekezni ? " 

Sárkeresztur. Dr. II. B. 
340. sz. kérdés. Rendelkezésemre? áll 

jó minőségű réti széna, szárított csalamádé, 
zsombolyázott csalamádé, tavaszi, őszi szalma, 
polyva, répaszelet, takarmányrépa, árpa és 
kukoricza, valamennyiből bőséges mennyi-
ségben. Bekötni szándékozom 4 db öreg 
jármosökröt, 6 db fiatal jármosökröt, 8—14 
db 5—6 éves ökörtinót, mind simmenthali 
jellegű nyugati marhát. Tisztelettel kérdem, 
hogyan, minő időszakokra, minő etetéssel 
osszam be a fennebbi takarmánynemüeket 
és szükséges-e a fentieken kivül még vala-

mely takarmányfélét vásárolnom, esetleg a 
fennebbiekböl elhagyható-e valamelyik ? 

Kapuvár. ' B. O. 
341. sz. kérdés. Mai postával küldtem 

a tek. szerkesztőségnek egy buzatövet egy 
rajta levő bábbal és egy még be nem kötött 
álczát. Találtam ezeket a szept. 20-án vetett 
búzámban, melyet őszi borsóval vetettem 
takarmánynak ; ezen vetés gyönyörű sürüen 
kelt ki és igen szépen bokrosodott, 2. hét 
óta azonban folyton ritkul és rajta nagy 
számban a beküldött álczákat találtam. Ké-
rem tudatni, nem-e a hesszeni légy álczái 
ezek és vájjon, miután még mindig elég 
sürü ezen vetés, számithatok-e arra, hogy 
nem pusztul el egészen? 

Abony. S. J. 

Feleletek. 
Újévi malaczok értékesítése. Felelet a 

329. sz. kérdésre. Az újév előtti piaczra szánt 
malaczok értékesítése Bécsben sokkal elő-
nyösebben eszközölhető, mint Budapesten, 
mit különben könnyen megmagyaráz azon 
körülmény, hogy Bécsnek sokkal nagyobb 
és jobbigényü fogyasztóközönsége van, más-
részt Budapestet a környék újév előtt mala-
czokkal rendszerint el szokta árasztani. Azért 
kérdésttevő jobban cselekszik, ha malaczait 
Bécsbe küldi. Az eladást bármely st.-marxi, 
vagy a vásárcsarnokban (Gross-Markthallö) 
lévő bizományos közvetíti. 

A malaczok természetesen csak leszúrva 
küldhetők. A leszurás alkalmával azoknak 
megtisztítására különös gond fordítandó, 
néhány órán át ajánlatos a malaczokat tiszta 
vizben megáztatni, hogy a bőr szép fehér 
szint nyerjen. Tüdő, máj, vese, vesezsir 
bennehagyandó és csupán a belek veendők 
ki, valamint a végbél körüli rész vágandó 
ki. Ügyelni kell arra is, hogy a vér teljesen 
kicsurogjon. 

Ilyen előkészítés után a malaczok nyí-
lásokkal bőven ellátott faládákba csomago-
landó k olyképen, hogy a láda aljába egy 
réteg szalma teendő, föléje a malaczok he-
lyezendők, aztán ismét szalma stb. 

A mult évben az újév előtti vásáron 
Bécsben a malaczok minimális ára 2 50—3 
frt volt darabonként fogyasztási adó nélkül, 
de tudomásom van róla, hogy számos eset-
ben éretett el 6—7 frt is darabonként. Leg-
jobban keresik az angol fajtájú malaczokat. 

Megjegyzem még, hogy a kanok nyolcz 
napos korukban kiherélendők, mert így ér-
tékesebbek s hogy a költségek a vasúti 
fuvardíjon és fogyasztási adón kivül alig 
néhány krajczárra rúgnak darabonként. 

Bécs. Vass Jenő. 
Kosárfiiztelep létesítése. Felelet a 334. 

kérdésre. A létesíteni szándékolt füztelep elő-
munkálatai még az ősz folyamán megkez-
dendők. E czélból-. az érmente 40—50 cm. 
mélyen, kézi vagy fogatos erővel megforga-
tandó, mely munkálatnál minden évelő gyom 
gondosan kiszedendő éz a talaj-egyenetlen-
ségek nagyjából kitöltendők, nehogy pocso-
lyák képződjenek. Kora tavaszszal, a miut 
a föld kellőleg megszikkadt, beosztatik az 
egész terület és pedig erőteljes talajnál a 
sorok 40, a tövek 15—20, soványabbnál 50 
cm. sor- és 25 cm. tőtávolságra. Telepítésre 
30—40 cm. hosizü dugvány vesszők haszná-
landók, a melyek egészen ugy, mint a sima 
szőlővesszők ültető-fúróval, laza földben 
puszta kézzel duggatnak le olyan mélyre, 
hogy csak 2—3 cm. maradjon a föld szinén. 
Laza, nem cserepesedő talajoknál ajánlatos 
még ezt a kimaradó részt is kissé felhal-
mozni, hogy a beszáradástól megóvhatok 
legyenek a dugványok. 

Épp ugy czélszerü, a hol kivihető, ok-
vetlenül alkalmazandó is, a dugványok be-
iszapolása, mivel ez a fogamzást nagyban 
elősegíti. Az ültetendő fajtákra nézve nem-
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csak a talajt kellene közelebbről ismernünk, 
hanem azt is, hogy miképp véli a termelt 
anyagot értékesiteni. Minthogy azonban ezek-
ről nem tájékoztatott bennünket, felsorolunk 
néhány fajtát, tessék aztán azokból a czél-
jaiknak legmegfelelőbbeket kiválasztani. Ilye-
nek volnának •— durvább munkákra valók — 
Salix áurea vitéllina, Salix amygdahna és 
Salix viminális. Finomabb fonásra valók: 
JSalix viminális glauca, Salix uralensis és Salix 
purpurét*. Beszerezhetők a többek között az 
uradalmi erdészeti hivatalnál Csákváron, a 
gazdasági tanintézetnél Kolozsváron. Az árak 
lOOLdbonkint 1—1'20 frt között váltakoznak., 
Ha- a talaj alkalmas füztelep létesítésére, 
tisztára megmunkált és jó erőben van, ugy 
a dugványokra kiadott összeg már az első 
évben jóformán megtérül; teljes hozamra 
azonban csak a 4-ik évtől kezdve számit-
hatni. Végül legyen szabad becses figyelmét 
a „Köztelek" 1895. évi folyamára felhívnom 
a hol is a 376. és következő lapjain Földes 
János igen alaposan és kimerítően tárgyalja 
a felvetett kérdését. A. D. 
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Áthelyezés. A, földmivelésügyi miniszter Sze-
mere Márton földmivesiskolai segédtanítót a pápai in. 
kir. földmives-iskolától a jászberényi m. kir. földmi-
ves-iskolához áthelyezte. 

Megbízatás. A földmivelésügyi miniszter Szemes 
Árpád Sándor majori lakost Bihar vármegye derecskei 
járására az állandó gazdasági tuílósitói riszttel bizta 
meg. 

Halálozás. Meszléni MeszUny Károly uradalmi 
gazdatiszt 56 éves korában elhunyt Puszta-Dinnyésen. 

Jubiláló miniszteri tanácsos. Lipthay 
István földmivelésügyi miniszteri tanácsos e 
hó 16-án töltötte be állami szolgálatának 
40-ik évét. Ebből az alkalomból az állat-
egészségügyi osztály tisztviselői kara tisztel-
gett az ünnepeltnél, a kinek érdemeit Ottlik 
Iván osztálytanácsos méltatta és a tisztviselői 
kar szeretetét és őszinte ragaszkodását tol-
mácsolta. Lipthay meghatottan köszönte meg 
a tisztviselői kar érzelmeinek nyilvánítását. 

Á mezőgazdasági-szeszgyárosok orszá-
gos értekezlete. Az a mozgalom, a melyről 
lapunkban már egy ízben hirt adtunk és a 
mely a mezőgazdasági-szeszgyárosok köré-
hen indult meg, az aktualitás terére lépett. 
Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület" 
f. hó 22-én megtartandó közgyűlését követő-
leg az ország legkiválóbb mezőgazdasági-
szeszgyárosai értekezletet tartanak, a mely 
értekezlet fogja megállapítani a mezőgazda-
sági-szeszgyárosok országos értekezletének 
tervezetét és megtartásának idejét. A moz-
galom irányában már eddig is nagy érdek-
lődés mutatkozik és remélhető hogy az or-

szágos jelentőségű mozgalomhoz a mező-
gazdasági-szeszgyárosok tekintélyes számmal 
fognak csatlakozni. 

Az idei dohánybeváltás. A dohánybe-
váltás az idén legtöbb helyt, a szokottnál 
később fog megkezdődni, minthogy a jégve-
rés által pusztított helyeken a sarjulevelek 
nevelése engedélyeztetvén, ezek később értek 
be és törettek le s igy: még nincsenék jól 
beszáradva, de különben is a dohányok az 
idén általában nedvesek s ily körülmények 
közt ugy a jövedék, mint a termelők kárá-
val volnának csak átvehetők. Ennélfogva a 
beváltás, általános megkezdése január első 
hetére van kitűzve — Kápolna ós Nyíregy-
háza kivételével — a hol deczember 14-én 
fog a beváltás megkezdődni. A termelőknek 
tehát még elég idejük van dohányaiknak 
rendes elkészítésére. 

A ezukorprémiumok iiemzeiközi meg-
szüntetése. A nemzetközi verseny elfajulásá-
nak egyik szüleménye a prémiumrendszer. 
Talán egy iparág érdekében sem fejlődött 
ki oly prémiumversengés az egyes országok 
között, mint éppen a ezukoripar terén. A 
rövid időn belül óriásilag fokozódott ezukor-
termelés a nemzetközi piaezokon a ezukor-
árakat annyira leszorította, hogy a ezukor-
termelés megszűnt jövedelmező lenni és az 
egyes államok saját kiterjedt iparuk verseny-
képességét csak folyton emelkedő r kiviteli 
prémiumokkal ós a belföldi ezukorárak ál-
landó emelésével tudta fentartani. Az „Orszá-
gos Magyar Gazdasági Egyesület" az ez év 
tavaszán általában, de különösen a ezukor-
prémiumok ellen állást foglalt, mind a mellett 
a helyet, hogy a verseny egészséges alapokra 
helyeztetett volna; az mindinkább oly irányba 
tereltetett, amely az illető iparokra; is, de 
közvetve magára a mezőgazdaságra vesze-
delmeket hoz. És kifejezést adott azon néze-
tének is, hogy a jelenlegi abnormis viszonyok-
nak, a melyek a ezukortermelés terén ural-
kodnak csakis ugy lehet némileg elejét venni, 
ha a ezukor-prémiunok nemzetközi-egyez-
ménynyel eltörültetnek. Ezen megegyezésnek 
Francziaország állta eddig útját, mert Német-
ország^és Ausztria-Magyarország kormányai-
ban meg volt a hajlandóság a ezukor-
prémiumok eltörlését illetőleg. Mint értesü-
lünk a franczia kamara pénzügyi-bizottsága 
a franczia kormánynak a ezukor-prémiumok 
emelkedései czélzó javaslatát el nem fogadta 
és igy á franczia kormány is csakhamar 
abba a kényszer helyzetbe kerül, hogy 
Németország és Ausztria-Magyarországhoz 
kell csatlakoznia. Nem szabad azonban figyel-
men kivül hagynunk Oroszország ezukor-
iparát, a mely ma már igen jelentékeny 
pozicziót vivott kí magának a nemzetközi 
versenynyel szemben, mert már eddig is két-
ségtelen, hogy a vezérszerepet a ezukor-
árak alakulásánál Oroszország fogja vinni, 
a mennyiben ennek olcsó nyersanyag és 
munkáskéz áll rendelkezésére. A ezukor-
prémiumok nemzetközi eltörlésének; tehát 
csak akkor lesz igazán értéke, ha ez eszmé-
nek Oroszországot is sikerül megnyerni. 

A magyar-óvári akadémia millenniumi 
ünnepélye. A magyar-óvári gazdasági aka-
démia ifjúsága november hó 21-én zászló-
avatással egybekötött millenniumi ünne-
pélyt rendez. Az ünnepséget délelőtt isten-
tisztelet ós a városháza nagy termében meg-
tartandó díszközgyűlés előzi meg. 

Gyümölcs-csemeték, ojtványok, ojtó-
vesszők eladása, illetve kiosztása az állami 
intézetek kertészetéiből. Az állami intézetek 
kertészeteiben és főleg a budapesti, kolozs-
vári, lugosi, rudnói, tarczali, tihanyi, tordai, 
ungvári és zilahi állami faiskolákban közel 
hét, millió gyümölcs-csemete és 312,000 nemes 
magastörzsü ojtvány áll kiadásra készletben 
és pedig ez utóbbiak csakis azon kevés 
számú fajtákban, melyek az egyes vidéke-
ken a nagyban termelést megérdemlik. A 

magcsemetéket, vadonezokat és dugványo-
kat pénzért bárki közvetlenül az illető inté-
zetek igazgatóságánál rendelheti meg: A 
megrendelések a beérkezés sorrendje szerint 
vétetnek figyelembe. A megrendelőt terheli 
a csomagolási és szállítási költség is. Ugy a 
csemeték ára, valamint a többi költség a 
szállítás utánvételezése mellett szedetik be. 
A vadonezok s magcsemetékre vonatkozó 
megrendelések f. évi deczember hó l - ig ok-
vetlenül beküldendők, mert ezen határidő 
után nem vétetnek figyelembe. Magcsemeté-
ket és vadonezokat a földmivelésügyi mi-
niszter dij nélkül osztat ki oly községi faisko-
lák . számára, melyek megfelelő talajjal és 
fekvéssel bírnak, kellő kerítéssel, kúttal és 
felszereléssel vannak ellátva, továbbá a 
melyek kezelője kellő szakismerettel bír és 
a hol a faiskola megmunkáitatása akadályba 
nem ütközik. Ezen feltételek létezését a tan-
felügyelő, a fatenyósztési vándortanító vagy 
a járási faiskola felügyelő vagy a törvény-
hatóság hivatalos bizonyítványával kell iga-
zolni. A községi faiskolák számára igényelt 
adományokért a kellően felszerelt folyamod-
ványok 50 kros bélyeggel ellátva a földmi-
velésügyi m. kir. minisztériumhoz 1897. évi 
január hó 31-ig nyújtandók be, melyekben 
az elősoroltakon kivül még megjelölendő: a 
folyamodó község neve, az utolsó vasúti 
vagy hajóállomás és az utolsó posta, a kí-
vánt magcsemeték neme és azok mennyi-
sége ; a faiskola nagysága, beosztási terve-
zete és. a jövő év tavaszán beültetni szándé-. 
kolt terület. Községi faiskolák, egyesületek, 
lelkészek és földmivesek részére az egyes 
telepeken 204,050 nemes ojtóvessző ' van 
készletben, melyeket a miniszter darabon-
kínt fél krajezárnyi szedési dij mellett bo-
csát fendelkezésre az egyes megrendelőknek. 
Az az iránti megkeresések 1897. év február 
hó 15-ig egyszerű levélben az orsz. gyü-
mölcsészeti miniszteri biztoshoz intézendők. 
Az ingyenesen adományozott csemeték szál-
lítási és csomagolási költségét azok tartoz-
nak viselni, kik az> adományt kapják és ezen 
költségek utánvéttel szedetnek be. Oly ké-
relmezők, kiknél a kiváltásnál vonakodás 
vagy késedelem tapasztaltatik, a ..jövőben 
minden kedvezményektől elesnek. Örvende-
tes, hogy a földmivelési kormány ily módon 
óhajtja előmozdítani gyümölcstermelésünk 
fellendültét, a minek remélhetőleg meglesz 
a kívánt sikere; a miniszternek főleg azon 
intézkedése érdemel elismerést,1 hogy azon 
vidékeken óhajt ingyenes csemetéket ki-
osztani, á melyek gyümölcsfáit az idei j é g -
verés tönkretette. 

Husz f r to t meg nem haladó fizetési 
meghagyás. A pénzügyminiszter egy leg-
utóbb kiadott rendeletében kimondja, hogy 
a 20 frtot meg nem haladó összegre vonat-
kozó fizetési meghagyás kiadása iránt szó-
val előterjesztett kérelem, tekintet nélkül 
arra, vájjon arról vétetik-e föl jegyzőkönyv 
vagy sem, továbbá a szóval előterjesztett 
kérelemről fölvett jegyzőkönyvhöz, valamint 
az Írásban beadott kérvényhez csatolt egy-
szerű másolatok bélyegmentesek. 

A kartelmalmok jövedelmei 1895-ben. 
Érdekes kimutatást közöl a Magyar Molnár 
Szemle legutolsó száma a budapesti kartel-
malmok rnult évi jövedelméről. E szerint a 
most fennálló hét részvénymalom mindegyike 
nyereséggel dolgozott és együttvéve 8,400.000 
frtnyi részvénytőkéjükkel az 1895. évben 
586.171 frtnyi tényleges nyereséget, vagyis 
a részvénytőkéhez viszonyítva 70 százalékot 
eredményeztek. Mérleg szerinti jövedelmük, 
melyben a mult évi áthozat is benfoglalta-
tik, 617.316 frt. A mérleg szerinti nyereség-
ből kiadatott osztalékra 442.000 frt, rendes 
tartalékra 43.815 frt, jutalékokra 102.243 frt, 
nyusdij- és segélyalapra 10.837 frt, a jövő 
évre" vittek át 18.421 frtot, összesen 617.316 
•forint. 
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Szőlők f e lú j í t á sa . A fllloxera á l ta l 
t önkre t e t t szőlők fe lú j í t á sának t á r g y á b a n 
ismét egy lépésse l előbbre h a l a d t u n k ; m i n t 
ugyan i s a B . L . i r j a a filloxerakölcsönök 
fe lu j j i t á sa t á r g y á b a n m á r meg tö r t én t ek az 
összes e lőmunká la tok . A „Magya r A g r á r -
és J á r a d é k b a n k " is a n a p o k b a n te r jesz te t te 
fel a földmivelési min isz te r á l ta l reá r u h á -
zot t fe lügyeletet , e l lenőrzés és u t m u t a t á s o k 
m e g a d á s á r a vona tkozó fe lada tok te l jes í tésére 
lé tes í tendő országos szervezetnek tervét . E 
t e rv szer int a b a n k kerü le t i és he ly i szőlő-
b iz tosokat fog a lka lmazni , az e lsőket több 
megye , az u tóbb iaka t egy v a g y több köz-
ségre k i t e r j edő ha táskör re l . A helyi szőlő-
biz tosok fog j ák a kerü le t i szőlőbiztosok fel-
ügye le t e mel le t t , a kö lcsönvevők fe le t t az 
e l lenőrzést gyakoro ln i , ezek a d j á k m e g az 
ú t m u t a t á s o k a t ; vé leményezik a k é r v é n y e k e t 
s tb . A ké rvényeke t a he ly i és kerüle t i szőlő-
biztosok, va lamin t a b a n k h o z is be l ehe t 
m a j d n y ú j t a n i . K é r v é n y e k e t a b a n k m á r m a 
is e l fogad. M i n t az idézet t l ap i r já , a köl -
csönöket engedélyező országos b izot t ság k i -
nevezése is m á r legközelebb vá rha tó . 

Ál la tegészségügyi é r t e s í t é s . A földmi-
velésügyi min isz té r ium a m a r h a v é s z és egyéb 
r a g a d ó s á l l a tbe tegségek ál lásáról nov. h ó 
11-én a köve tkező k i m u t a t á s t teszi k ö z z é : 
Magyarországon: I. Keleti marhavész: Ma-
gyarország , F i u m e és kö rnyéke , va l amin t Hor -

• vát-Szláv onország egész terüle te ez idő szerint 
vészmentes . — II. Lépfene: össz. 20 község-
ben 42 udv. — II I . Veszettség: összesen 12 
község, 12 udv. — IV. Takonykor és börfé-
reg: összesen ,93 községben 112 udv. — 
V. Ragadós száj- és körömfájás: összesen 1357 
községben 15587 udvar . — VI. Ragadós tüdö-
lob : összesen 4 közs . 9 udv. — VII . Ifymlö: 
összesen 3 községben 3 udv. — VII I . 
Tenyészbénaság és az ivarszerveken keletkező 
hólyagos kiütés: összesen 6 községben 109 
udvar ra l . — I X . Rüh-kór: összesen 36 köz-
ségben 112 udvar . — X . Sertésorbáncz: ösz-
szesen 193 községben 1310 udv. — X I . Bivaly-

összesem 8 község 35 udv. — X I I . 
1715 község, — udv. 

F e l h í v j u k V . . 

a t. cz. gazdaközönség 
f igyelmét 

BejelentéseM elfogad és íelvilágositásotol szolgál: 

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

— — X T. IER,, ERAÉM-TÉR 13. R 

KERESKEDELEM, TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése. 

Budapest, november 14. 
A lefolyt hét els5 felében borús, esős, de enyhe 

időjárás uralkodott, mig később derült lett ugyan az 
égbolto at, a hőmérséklet azonban tetemesen sütyedt 
és a fagyponthoz közel járt. A vízállás alig változott. 
Külföldön az idő nagyobbára borús és esős volt, 
Európa északi részeiben pedig gyakrabbi fagyok kö-
vetkeztek be. 

Azon országokról, melyek még aratás előtt 
vannak, következőket jelentoetjük : Argentiniában a 
bekövetkezett sáskajárás csökkenti a kilátásokat. 
Indiában a még mindig tartó szárazság oly aggasztó 
mérveket öltött, hogy az alkirály a minden valószí-
nűség szerint rendkívül nagv árutömegekre való te-
kintettel, melyeknek behozatalára lesz szükség, aján-
latba hozta a buza- és lisztre kivetett behozatali vá-
mok időleges eltörlését. Mint különben egy ma éjjel 
érkezett távirat Calcuttából jelzi, ott megeredt az eső. 
Az Ausztráliából érkezett legutóbbi hirek kétségte- | 

lenné teszik, hogy onnan buzakivitelre szánt termés-
feleslegre számítani már nem lehet. 

A 'mi Európában a vetései állását illeti, ugy 
az nálunk, valamint Németországban és Hollandiában 
mindeddig kielégítő. Kevésbé jó Románia és Bulgáriá-
ban, határozottan rossz Déloroszországban, mig Közép-
és Északoroszországban valamivel jobb. Oroszország 
ez idei buza termeléséről most'jeletit meg a hivatalos 
kimutatás. E szerint a termés körülbelül 36 millió 
quarterre tehető a tavalyi körülbelül 47 millióval 
szemben. Az egyesült államokban a Cincinnati Prid 
Current legutóbbi tudósítása szerint az őszivetések 
panaszra okot nem adhat, a bevetett terület a tava-
lyihoz képest körülbelül 5 százalékkal nagyobbodott. 

A külföldi piaozok üzletmenetét illetőleg a 
szilárd hangulat tartós és bár a forgalom különösen 
a kontinentális piaczokon az előző hetekhez képest 
valamivel gyengébb, az árak további emelkedést 
mutatnak. Az irányt e héten is Amerika adta meg, a 
bol az Indiából érkezett hirek kapcsolatban az Argen-
tini s Ausztráliai gyengébb terméskilátásokkal úgy-
szintén az Európa számárá eszközölt nagyobb vételek 
és a -mérsékelt kínálat élénk keresletet hoztak maguk-
kal. Átmenetileg az árak ugyancsak csökkentek, e 
hét végén azonban ismét szilárdba hangulat és árak 
egyenlegként ó c. magasabbak. Általánosságban meg-
jegyezhetjük azonban, hogy a folyó határidőre emel-
kedettebbek az árak mint későbbre, és hogy prompt 
áru jobb keresletnek örvend. Az európai piaczók 
továbbra is Amerika hatása alatt állanak. Angiiában a 
fogyasztás nagyobb vételeket eszközölvén e héten 
valamivel tartózkodóbb volt, a hangulat azonban1 

mindazonáltal szilárd maradt és liszt iránt állandóan 
jó a kereslet. Németországban is emelkedő az ár-
irányzat és a fogyasztásnak az altalános áramlathoz 
csatlakozva magasabb árakat kellett , megadnia. 
Francziaországban a hangulat szilárd és az árak jó 
lisztüzlet mellett szintén gyors javulást tüntetnek fel, 
a mi a többi piaczokra nézve is áll. 

Nálunk az egész héten át szilárd volt a hangu-
lat. A forgalom különösen kenyérmagvakban öltött 
nagyobbszerü arányt a minél természetesen az árak 
is lényegesen javulhattak, takarmányczikkek alig vál-
toztak. A már emiitett waggonhiány kereskedelmünk 
kárára még nem szűnt meg és továbbra is számos 
panaszra ad okot. 

Az üzleti hét részleteiről következőket jelent-
hetjük : 

Buza mindvégig jó keresletnek örvendett és a 
malmok a kedvező lisztüzlet által animálva naponként 
eszközöltek nagyobb vételeket. A kínálat kezdetben 
főleg waggonárura szorítkozott és mérsékelt maradt, 
mig később hajóáru jött forgalomba és így nagyobb-
szerü eladások voltak eszközölhetők. A szilárd határ-
időpiacz hozzájárult, hogy az eladók magasabb köve-
telései megadassanak és az árak a hét folyamán foko-
zatosan 30 krral emelkedtek. A szerb búzának e hé-
ten nagy szerepe jutott, a mennyiben ca. 50,l 09 mm. 
került forgalomba és az áremelkedésből ez is kivette 
részét." Későbbi szállítások általában jobb figyelemben 
részesültek és a hajóáru nagyobb része november 
2-ik felében való átvételre köttetett. Az összforgalmat 
25u,000 mm..ra tesszük, a hozatalok körülbelül 215,000 
mm.-ra rúgnak. 

Rozs kezdetben el volt' hanyagolva és ugy a 
fogyasztásnál, mint az exportnál csak nehezen volt 
elhelyezhető. Később áz irányzat barátságosabbra 
fordult, a vételkedv javult és kb. 5 krral magasabb 
árak voltak elérhetők. Minőség szerint helyben és 
Budapest távolságában átvéve 6.60—70 frtot fizettek. 

Árpa takarmány és hántolási czélokra alig vál-
tozott. A kinálat és kereslet egyaránt gyenge és 
gyárosok prompt árut alig akartak vásárolni. Szesz-
égetök ellenben inkább vásároltak és, minőség szerint 
4.40 frton fizettek helyben átvéve. Állomásokon át-
véve nincs rendszeres üzlet és csak elvétve történik 
egy-egy eladás. 

Zab főleg középminőségekben érkezik, mig 
prima áru alig kerül a piaczra. Ily fajtákat kerestek 
és 20 krral magasabban is fizettek, merkantil minő-
ségek azonhan nem tüntetnek fel változást. Jegyzé-. 
seink 5.50— 6.20 frt között változnak, szin és tiszta-
ság szerint helyben átvéve. 

Tengeri (ó) egyes waggonokban elszállítási 
czélokra jobban kerestetett és helyben 410 — 20 frton 
kelt el. Uj tengerit élénkebben kínálnak, a forgalom 
azonban alig számottevő. Szeszégetők november— 
deczemberi szállításra vásároltak néhány kisebb tételt 
és helyben 3.20—25 frtot fizettek, állomásvevők azon-
ban, az eladók' magas árkövetelései folytán egyelőre 
tartózkodóak. 

Napi j e l en té s 1896. november 17. 
Készbuza ma jól volt kínálva, a malmok kevés 

vételkedvet mutattak, az irány ellanyhult, elkelt körül-
belül 1500 mm. 2tyí krral olcsóbb árak mellett. 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 800 mm. 81 kg. á 8-5272 frt 3 hóra 

400 mm. 78 kg. á 8"30 frt 3 hóra. 
400 , 79 „ » 8-40 „ „ 
103 , 78 „ , 8-22 „ , . 

200 77 , 
1400 , . 78 „ , 8-371/2 , ' , 

Fehérmegyei: 200 „ 76 „ „ 820 
100 , 76 , „ 8-05 „ „ 

Zombori: 2700 „ 74 „ „ 7-90 , 
Raktár: 1100 » 77 „ „8-15 „ '„. 

Készrozs csekély .'forgalmú, 6-60—70 frt Pest 
paritással kelt el. 

Árpa üzlettelen, csak jobb fajták örvendenek 
némi keresletnek. 

Tengeri kis forgalmú volt, uj tengeri helyben 
3-20 .-30 frt ab itt adható el, állomásokon eladók még 
sokat kérnek. 

Zab csak világosabb fajtákban keresett és & 
frtig fizettetik helyben. 

Határidők esős id-őre és lanyha newyorki 
jelentésekre lanyhán indultak,csekély forgalom mellett-

KövetkezS kötések történtek: 
Köttetett. Déli zárlat 

Tavaszi buza . . 831—8*86 • 8'27—28 
Őszi buza . . . • • •- • .. 
Tavaszi rozs . . 6'96—6-91-—• 6-91—92 

Tavaszi zab. . . 6-05—6 02 • 6 03— 05-
Őszi zab . . . . • • • ; • 
Uj tengeri . . . 4-21-4-18 • 4-18—20 
Uj repeze . . . 11-90—11-85 11-80—90 

Szeszüzlet . 
. „ Gábor szeszgyári főtisztviselő 

tudósítása. 
Változatlan, szilárd irányzat folytán a. szeszüz-

letben e hétnek elején élénkebb forgalom volt ismét 
és az árak 25 krral drágábban zárulnak. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens 
nyersszesz a hét elején 14'25—14'50frton kelt el, mi-
után azonnali szállításra csekélyek a készletek. 

• . ;•: . .i! ;•!•. 
Galicziából kontingens nyersszesz szilárd irány-

zat mellett 14—14.13 frton lett zárulva nagyban tar-
tályokban szállítva. Kontingens finomított szesz 15.50 
frton lett zárulva. 

Morvaországbői exkontingens finomított szesz. 
11—11.25 frton kelt el nagyban. | 

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

Bécsi jegyzés 15.40—15.40 frt kontingens 

Prágai jegyzés 50.70—50.90 adózott burgonya-
irt. 
Trieszti jegyzés 25.50—26 frt magyar kiviteli 

A kivitel e hét elején 105 q finomított szeszt 
vásárolt. 

Vidéki szeszgyárak 25 krral drágábban jegyez-
nek. Barcs, Losoncz, Győr 50 krral olcsóbban. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
51-75—62-25 frt, élesztőszesz 52.- 52.50 frt, nyers-
szesz adózva 50.75—51.25 frt, nyersszesz adózatlan 
12.25—12.75 frt, denaturált szesz 17.25—17.60 frt. 
Kontingens nyersszesz —•• '—. 

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

Élelmiczikkek a budapesti hetivásáron. 1896. év 
november 17-én. A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése. 

Halvásár a haltéren. A fővámtéri, Ferencz József-
rakparti és haltéri piaczra 9 helybeli halász és 
halkereskedő által 40 q és vidéki kocsikon 4 q,. . 
összesen 49 q kevert hal hozatott. A vásár élénk. 
Az árak métermázsánkint 2—5 írttal csökkentek. 

Viszontelárusitók fizették a hal q-át nagy él5 
100—120, nem élő 70—80, közép n»gy élő 50—65, nem 
élő 24—30, apró élő 35-40, nem élő 16—20 frtig. 

Vad. Hozatott a fővámtérre vaspályán 300 db 
hajón 20 db, kocsin 50 db, gyalogosok által 200 
db, összesen 570 db ; a forgalom élénk volt. Nyul 
120—160, Vadlúd 80—100, Vadrécze 50—70, Fáczáoy 

, Szalonka erdei '—, Fogoly 50 70, . 
Fürj , Fenyőmadár 20—22 kr. 

Baromfi. Hozatott a fővámtérre vaspályán kb. 
10000 db, hajón kb 2500 db, — kocsin kb. 3000 db, 
helybeli árusoktól kb. 2000 darab, összesen kb. 17500 
db. A vásár élénk volt. Nagybani árak páronkint: tyúk 
110—130, csirke 65—120, (idei kiv. ), kappan 
hizott 140—170, kappan sovány 110—130. récze hizott 

, (idei —) lud öreg h lud (liba) u j 
hiz. 450—750, uj lud sovány 300—350, öreg ), 
pulyka hizott idei 350—380, sovány. 800—350, gyöngy-
tyúk 100—130, galamb pecsenyének 36—60 krig. 
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árak a következőt: páronkint t j oV 120—140, csirke 
idei 70—120,kappan hízott 150—160, sovány 120—140 
récze bizott 180—200, sovány 120—140, hízott lud 
400—600, sovány 300-350, pulyka hizott—- —, 
sovány 200—3C0 krig. A forgalom élénk. 

Hideghusvásár az István-téri élelmi piaczon. 1896. 
novemb. hó 17-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a »Köztélek" részére.) 

Felhoztak Budapestre a szokott községekből: 
90 árus 45 drb sertést, — árus 30 drb süldőt, 2000 
kg. friss hust, 1500 kg. füstölt hust, 500 kg. szalon-
nát és 300 kg. hájat. 

Vidékről és pedig : A szokott helyekről: 10 
árus 1950drb sertést, 44 drb süldőt, 100 kg. friss 
hust, 350 kg. füstölt hust, — kg. hust és — - drb 
malaczot. 

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

52—70, 1 q 5200-5600, süldőhus 1 kg. 58—64, 1 q 
55C0 -56CO, füstölt sertéshúsul kg. 68-72, 1 q 6500— 
6800, szalonna zsírnak 1 kg. 56—58, 1 q 5500—5600, 
füstölt szalonna 1 kg. 64—70, 1 q. 60C0—6500, háj 1 
kg. 60—64, disznózsír 1 kg. 62—64, 1 q — , 
kocsonyahús lkg. 46—52, füstölt sonka 1 kg. 90—1C0, 
1 q — : krajczárig, malacz 1 drb — frt. 

Az ujvásártéri piaczra felhozatott a szokott köz-
ségekből vasp. kb. 1200^db, kocsin 960 db, gyalog-
árusok 400 db, helybeli árusok 800 db, összesen 
3360 db baromfi. A forgalom élénk. Az árak páron-
kint következők: tyúk 130—150, csirke 55—100, 
idei — , hizott kappan 18Ü.-220, sovAnyl20—150, 
hízott récze 200-3CÖ, sovány récze 120—150, hizott 
lud (liba) 480—700, sovány lud 300—320, hizott pulyk* 

.:, 380-420, sovány pulyka280-300,gyöngytyúk —, 
galamb pecsenyének krig. 

Tojás. Hozatott a fővámtérre vásp. kb. 40,000 
db, hajón kb. 20000, darab, koosin kb. 15,000 db 
helybeli árusoktól 30000, db, összesen kb 115,OtO, 
db. A vásár élénk. Nagybani árak: 1 láda friss (1440 
db) 37.00—3750 kr., 100 db 280-300 kr., tojás me-
szes 1 láda (1440 db) 3200-3250 k , 2 .0 db — 
kr , 1 db krig. 

Aa ujvásártéri piarzta felhozatott a szokoit 
községekből vasp. kb. 9000 drb, kocsin drlt, 
gyalogárusok 8. 00 drb, helyb. árusok 11500 darab, 
összesen 22500 darab friss tojás. A forgalom 
élénk. A következő árak jegyeztettek : friss tojás 
1 drb 2Va-3, 100 darab 250-300 40 krért 13 -16 
drb, 1 láda 1440 drb 3400-4 90, meszes tojes 1 db 
21/2- 100 240—2c 0, 40 krért 16 16 db, 1 láda 
1440 drb 3303-34)0 krig 

Zöldség. Hozatott a Ferencz József-rakpartra vasp. 
1500 q, hajón S000 q, kocsin 1000 q, helyb. árusok 
kb. 2000 q, össz. kb. C000 q vegyes zöldség. A vásár és 
Nagy. árak sárgarépa 100' k. 120-803, 1 q 400-500, 
petrezselyem 100 ,cs. 121 500, 1 q -, zeller 
100 db 50 140, karalábé 100 db 50-200, vöröshagyma 
100 db 60—200, 1 q 380-400, fokhagyma 100 f. 
400—1200, 1 q 700—1200, fehérrépa Í00 darabl50- 220 
féjeskáposzta 1 q 60 300 krajczárig, vörösrépa 100 
darab 60—80 krajczárígr fejeskáposzta 100 darab 
30—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 , 
zöldpaprika 100 db 10-50, tök Í00 db 500-8C0, 
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. 2 316 q, gyalog és helyb. árusok által 
160 q . vasp. — q, összesen mintegy 2476 q vegyes 
zöldség. A forgalom élénk. Arak a következők: Bur-
gonya 1 zsák 50—190, uj 1 q 140—180, 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—£0, zöldbab hüvelyes 1 kg. , 1 zsák 
10—50 Zöldborsó héjas 1 kg. — , zöldborsó fej-
tett 1 liter krajczárig. 

A Hwnyady-téri piaczra felhozatott kocsin 400 q, 
gyalogárusoktól — kb. q, helybeli árusoktól kb. 200 q, 
össz. 500 q; élénk forgalom mellett a következő árak 
jegyeztettek: burgonya 1 zsák 60—90, 1 q 180-220 
fejes káposzta 100 db 200—450, vörös káposzta 100 db 

, kelkáposzta 100 db 60—100 paradicsom 100 
db 150-020,1 puttony 70—50, fejessaláta 100 db 80— 
—160, kötöttaaláta 100 db . ugorka sav. valólOO 
db savanyitott 100 db 110—120, zöld paprika 
1Ó0 db' 8-30 , 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. lOOO q, hajón kb. 00Ö q. kocsin 
— q, helybeli árusok által kb. 1400 q, összesen 
kb. 2500 q vegyes gyümölcs. A vásár élénk volt. 
Nagybani árak: Fajalma 1 q 1300—3000, köz. alma 
1 q 400—1200, fajkörte 1 q 1800—3300, közönséges 
körte 1 q 800—1300, köz. dió 1 q 1500—2600, szilva 
magvaváló 1 q - , szilva vörös 1 q —-, 
szilva aszalt 1 q füge 1 kg. 19—17, mogyoró 
1 q 18C0—2200, geszténye belföldi (j 9800—00, gesz. 

íenye olasz 1 q ISQOt-SOÖOí czitrom 1 láda 280 350, 
őszi baraczk 100 db '——, szőlő közönséges 1 q 
2000—3200,szőlő esemege 1 kg. 290—4000 krig, dinnye 
görög nagy 100 db ——j-,dnnye görög kicsiny ltiO 
db ———, sárga faj 100 : dbi : , dinnye sárga 
közönséges 100 db" frt. 

Az ujvásártéri piaczra felhozatott a szokott köz-
ségekből vaspályán kb. — q kocsin kb. — q, gya 
log és helybeli árusok 60 q, összesen. 60 q vegyes 
gyümölcs. A forgalom' élénk. Arak a következők: 
Fajalma 100 db ,— 1 kg. 25—35, 1 db 2—5, 
közönséges alma 100 db ' , 1 kg. 8—10, 1 db 
•/a—2, köz. alma 1 put. , körte, fajt 100 db 

—, körte faj 1 kg. 25—30, körte faj 1 db 3—5, 
szőlő csemege 1 kg. 50-60, szőlő köz. 1 kg. 30-40 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. 35 - 40 krajczárig. 

A Eunyady-téri piaczra félhozatott a szokott 
községekből vasp. 6 q, kocsin 20 q, helybeli és 
gyalogárusoktól kb. 14 q, összesen kb. 40 q vegyes 
gyümölcs, közép forgalom mellett árak a követke-
zők: fajálma 100'db - 4 -, l kg. 20 - 36, 1 db 
3—7, köz. alma 100 db — -, í kg. 10-15, 1 db 
1— fci/2 kr, körte faj 100 db , körte faj 1 kg. 
35—60, körte, faj 3—6, őszi baraczk: 100 db , 
dinnyp, görög nagy 100 db , dinnye gör., 1 
db dinnye, görög, kicsiny 1 db —'—, diunye 
görög, 100 db — —, dinnye görög kicsiny, 1 db 
—,— dinnye sárgafaj ICO db —— ——, dinnye sárga 
faj 1 db , dinnye, sárga köz. 100 db , 
dinnye, sárga, köz. 1 db , szőlő csemege 1 kg. 
45—60, szőlő közönséges l kg. 25 - 3 2 kr. 

Budapesti takarmányvásár.. (IX. kerület Mestar-
utcza, 1896. november 17. A székeBfőv. vásárigazgátó-
ság jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a 
szokott községekből 194 szekér réti széna 192 szekér 
muhar, 43 szekér zsupszalma, 21 szekér alomszalma, 
— özek ér takarmányszalma, — szekér tengeriszár 
10 szekér egyéb takarmány (lóhere, luczerna, zabos-
bükköny, köles stb.), 500 zsák szecska. A forgalom 
élénk. Arak q-ként a következők: réti széna 225-320, 
mubar uj 230—285, zsupszalma 165—180, alomszalma 
140—160, egyéb takarmány ————, lóhere — 

—, takarmány szalma —:——,. tengériszár lu-
czerna sarjú 200—250, szalmaszecska 220—. 
230, uj széna , zab'osbükköny . 
Összes kócsiszám 462 suly 369.000 kg. 

Állatvásárok. 

Budapesti sznrdmarhavásár. Nov. hó 1.6 án 
A székes fővárosi közvágóhíd, és marhavásár igazqotó-
lág jelentése. 

Felhajtatott: 456 drb belföldi, drb galiczfai, 
- drb tiroli, 68 drb növendék élő borjú, — drb élő 
bárány: 77 drb belföldi, 86 db galicziai, — drb ti-
roli, 53 drb bécsi, — — drb növendék borjú, í drb 
ölött bárány, — db élő kecske. 

A borjuvásár élénk lefolyású vdlt. 
Arak a következők. Élő borjuk : belföldi — 

frtig, kivételesen — írtig dbonkint, 38-48 frtig, kivé-
telesen 48 frtig súlyra, növendék borjú 15—36 frtig, 
kivételesen — frtig drbönkint, 20—23 frtig súlyra. 
Ölött borjú; belföldi 56-r68 tiroli frtig, 
galicziai 54—62 frtig, növendék borjú 38 - 40 frtig 
dbonkint, bárány —frtig, bécsi 66—70 frtig súlyra 
Élő bárány —'——•— forintig páronkint. Élő kecske 
—'— * frtig páronkint, kivételesen — frtig. 

Bécsi Yágómarhavásár. 1896. nov. 16. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4296 db. Ebből magyar 2696 db, 
galicziai 3 97 db, bukovinai 339, németországi 1064 db, 
hizott 2464 db, legelő 473 db., fiatal 1359 db., ökör 
3058 db, bika 439 db, tehén 652 db, bivaly 147 db. 

A szombati vásárra 1053 dbot hajtottak fel. A 
mult hetivel egyenlő felhajtás mellett az irányzat és 
árak változatlanok. Kivételt képez prima áru, mely 
iránt a kereslet már hosszabb . idő óta jgen nagy s 
ennélfogva bár mérsékelten, de állandóan emelkedik 
árban és üia is 50 krral magasabb árakat, jegyeztek 
métermázsánkint. Rosszabb minőségekiiél áz iráüyzát 
igen lanyha és utolsó árak alig voltak elérhetők. A 
vásáron minden eladatott. 

Arak: prima magyar37 39'50 frt, szekunda 
32- 36-frt, tertia 28—31 frt. Galicziai prima 37 38-50 
(- ) frt, szekunda 33—36 frt, tertia 29—32 frt. Német 
prima 40-43'—( ), szekunda 36—39, tertia 31—35 
frt. Legelőmarha: szerb és magyar 20—28 :é. s., rossz 
minőségű — f r t é:s. Bika 21—32 frt é. s., tehén 20—33 
frt é. s., bivaly 16—22 frt é. s. (Kizárólagosan élő-
súlyra, minden % levonás nélkül történnek. Az érté- , 
kesitésben kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy 
egy és ugyanazon eladó, a jobb minőségű állatok 
kg.-jáért p. o. 40 krért, a: kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások . Magyar hizó ökrök. Eladók: 
Ar Ar 

Blau testvérek, Temesvár ... ... 4&1/3 — 381/2 
Lederer és Kálmán, N.-Várad 39 — 36 
Neumann testvérek, Arad ... ... 89 —: 35 

Erdélyi hizó ökrök. Eladók: 
Voith Gergely, Deés 42 — 38 — 

Német hizó ökrök. Eladók: 
Blau testvérek, Temesvár 421/a — 401/2 — 
Hacker Miksa, Sopron 39 — 37 — 
Neumann testvérek, Arad 43 — 40 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott veszteg-
vásár ezentúl' szombaton tartassák meg. A veszteg-
vásárra félhajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken 
kell, hogy rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az 
eddig elzárolt megyék közül szeptember 12-től kezdve 
további rendelkezésig csakis a következő vármegyék 
vannak száj- és körömfájás miatt zár alá helyezve 
és csakis ezen vármegyékből nem hajthatók fel álla-
tok a vásárra és pedig: Árva, Bereg, Baranya, Bihar, 
Esztergom, Fejér, Heves, Jász-Nagy-Kun-Szolnok, 
Komárom, Marmaros, Moson, Nyitra, Pest-Pilis-So'.t-
Kiskun, Pozsony, Sáros, Somogy, Sopron, Szatinár, 
Szepes, Tolna, Trencsén, Ung, Vas, Veszprém, Zala, 
Zemplén és Zólyom vármegyékből és Debreczen, 
H-M.-Vásárhely, Kassa, Kecskemét, Nagyvárad, Po-
zsony és Szeged sz. kir. városokból. Az itt elő nem 
sorolt vármegyékből az ismeretes feltételek mellett 
állatok szabadon szállíthatók a vesztegvásárra. Az 
alsó-ausztriai helytartóság rendelete szerint a hasí-
tott körmű állatoknak Budapestről Alsó-Ausztriába 
való szállítása tilos ; kivételt képez e rendelet álól a 
kőbányai sertéshizlalda. 

Bécsi sertéavásár. 1896. november 10 én. Be lett 
jelentve: 8107 drb. Felhajtás: 3413 drb fiatal sertés, 
3654 drb kövér sertés, drb rideg sertés. Össze-
sen: 7067 drb. 

A kisebb felhajtás folytán az irányzat élénkebb 
volt. 

Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nélkül: 
prima 50 51 (51-Vs) kr., közepes 47 49, könnyű 
43 — 46— kr., fiatal sertés 34-41 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1896. nov. 12-én. Fel-
hozatott: 3625 borjú, 1010 élő sertés, 1338 kizsigerelt 
sertfs, 686 kizsigerelt juh, 351 bárány. 

A borjuvásáron igen lanyha irányzat uralko-
dott, árak kilogrammonkint 2—3 krral estek, ellenben 
kizs'gerelt sértések igen szilárdan tartották magukat 
2—4 kr árjavulás ínellétt; kizsigerelt juhok és bárá-
nyok változatlanul lanyhák. 

Arak klgrammonkint: kizsigerelt borjú 36 44 
kr., prima 46—52 kr., primissima 54—58 kr, élő 
borjú kr., prima kr, primissima 
(—) kr., fiatal sortés 34-41 kr., kizsigerelt sertés 
nehéz 54—58 kr., süldő 48-58 kr., kizsigerelt juh 
24—36 kr., bárány páronkint 4 - 1 0 kr. 

Bécsi juhvásár. 1896. nov. 12 én. Felhajtás; 
1899 drb juh. 

A vevők tartózkodása folytán a vásár vonta-
tott volt. 

Árak: export juh páronként 18—20'— (—•—) 
raczka 11-50-16, selejtes juh 8—14. 

Párisi juhvásár. 1896. nov. hó 16-án. Felhajtás 
17079 drb juh. 

Irányzat rossz. 

Szerkesztői üzenetek. 
H. A. Kiskomárom. A feladó vevényt kiadtuk 

szakértőnknek, ki a dijszabáít felül fó^ja vizsgálni. 
Az eredményről értesítjük. Szénkéneget a vinczeílér-
iskolák igazgatóságánál szerezhet be. Lakóhelyéhez 
a tapö'.czai vinczellériskola lévén legközelebb, tessék 
ott megrendelni á szükséges mennyiséget. 

B. S. Rhéde. Köszönő sorainak lapunk szó-
végi részében helyt nem adhatunk, mert azok nem 
egyebek reklámnál a szóbanforgó biztositó-intézet 
javára. Az, hogy e társaság a kár likvidácziójánál és 
kifizetésénél korrektül járt el, nem érdem, haüem 
kötelesség s ha súlyt helyez arra, hogy ez publikál-
tassék, az esetben tessék sorait a nyilttérben közzé-
tétetni. A nyílttéri közlésnek ára lapunk kiadóhiva-
talánál tudbató meg s ilynemű közlemények közzé-
tételére a szerkesztőség nem foly be. 

H. J. Nagy-Kikinda. Czikksorozatának nem-
sokára sorát ejtjük. 

F. Gy. Táta-Tóyáros. Köszönjük siives aján-
latát és kérjük; hogy a gyakorlatból vett közlemé-
nyeivel szerencséltetni szíveskedjék. Mostani reflexióit 
nem közölhetjük, azokat már sokszor megírtuk. 

Steiner József urnák Budapest. Informáezión-
kat teljesen, megbízható forrásból merítettük, a melyet 
eddig nem czáfoltak meg. Az objektív polémia elől 
nem szoktunk elzárkózni, de más lapokban megjelent 
czikkeket még igazolásképpen sem közlünk. 

AíOrs i . magyar gaid. egyesület tulajdona 

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

Jeszenszky Fái. 
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Kölcsönös Biztosító Szövetkezet, 
BUDAPESTEN, VIII., J ó z s e f - k ö r u t 8 . 

Alakult 1884. éybsn. 
Elnök: TELEEI Géza gróf. Alelnök: CSÁVOSSV Béla. 

Igazgatósági tagok: 
ANDRÍSSY fiÉZA gróf, BUJANOYICS SÁNDO'.l, DESSEWFFI AKISTID, KOMJÁTHY BÉLA, 
PÉCHY TAMÁS, PÜSPÖKY EMIL, RÜBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁ1MÁN, SZILASSY 

ZOLTÁN, SZÖNYI ZSIGMOND, SZTÁBAY ISTVÁN gróf, TELEKI SÁNB01Í gróf. 
Vezérigazgató: S Z Ö j m Zsigmond. 

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

épüle t é s á t a l á n y (pauscha l ) b i z tos i tá sná l 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövetke-
zet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden 
más illeték kizárásával. 

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

M T Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5% díjengedményben részesülnek. ~3M1 

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 létesitett ügynökségek. 

Értesítés. 
A cs. és kir. közös hadügyminisztérium f. é. október | 

2-én Abth 13—1791. sz. alatt kelt leirata szerint a ruhá-

!
zati és bőrből való felszerelési czikkek szükségletének 
negyedét az 1897. évre a kisipar útján szándékozik beszerezni. 

A teljtartalmu hirdetmény ajánlati mintával együtt és 
| a szállítandó czikkek, továbbá azok szállítása árairól szóló 

kimutatása a 4-ik hadtest hadbiztosságánál a budapesti 2. sz. 
ruhatárnál, valamennyi kereskedelmi és iparkamaránál, a 
budapesti kereskedelmi muzeum és a magyar országos ipar 

j egyesületnél betekinthető. 
Budapest, 1896. november havában. 

A cs. ós kir. 4-ik hadtest \ 
liadbiztosságától. 

A Zalathnai kénkovand ipar r.. t. 

Brassói kénsav-^ műtrágyagyára 
ajánl: mindennemű száraz és könnyen szórható s u p e r -
f o s z f á t o t , r é p a - , s z ő l ő - é s á r p a t r á g y á t T h o m a s -
s a l a k l i s z t e t , c h i l i s a l é t r o m o t , k é n s a v a s a m m o -
n i á k o t é s m i n d e n e g y é b m ű t r á g y á t szavatolt 
béltartalommal. 

Fölvilágositásokkal és részletes árjegyzékkel szívesen 

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

a központi iroda 
BUDAPEST. IV., Bécsi-utcza 5. sz. 

M a g y a r k i r á l y i á l l a m v a s n t a k . 

P á l y á z a t i hirdetmény. 
hely g«péraetlbe»nd(«éBéi égea 251 darab különböző vas, fém és fa megmunkáló-

8 drb különféle czélokra szolgáló tűzhely és kemencze 
SS. 3 darab hidmérleg szállítása Iránt ezennel nyilvános pályázatot u, 

Az ajánlattérteire szükséges műszaki leírások és a különleges 
és megjelenésének napjától kezdve az ajánlatok benyújtására alábl 
lívatalos órák alatt (délelőtt 8 órától 2 óráig) a magy. kir. államvasu 
isztálynál (Andrássy-rit 75. sz. Ili: eó.) hetekinthétök, illetőleg ajánlatot tenni szándék; 
nagy.-kir.. államvasutak nyomtatványtáránál beszerezhetők, vagy kívánatra az ezekért járó d 
í írt) előzetes beküldése mellett posta utján megküldetnek. 

.,,!..; 
ioz" félii ássál ellátva legkésőbben f. 6. deczember hó 12-én déli 12 óráig a magy. kir. államvasi 
ak gépészeti főosztályánál benyújtandók. 

. Az ajánlatok a műszaki leírásban foglalt összes gépekre és készülékekre, vagy azok egy. 
isóportjaira, vagy pedig osak egyes tárgyakra vonatkoznak. 

Az ajánlatban kiteendők: 
1. A szállítandó gépek és készülékek egység árai osztrák értékű forintokban és pedig 

íülömböző szerszámgépek, készülékek, a kovács tűzhelyek, tolópadok, a forditókorongok, és 
ridmérlegek.átalányában, a kemenozék, valamint a légvezetékek alkatrészei pedig 100 kgként. 

Az egységár megállapítására irányadóul szolgáljon, hogy a tolópai'o't, a forditókorongok i 
jesen felszerelve üzemképes állapotban, átadandók lesznek. A szerszámgépekre, 
tűzhelyekre nézve pedig kiköttetik, hogy azok vám és bérmentve a máv; budaroíti 

"llitandók és ott 1 03tí északi főmühelyl 
andó legrövideb 

helyre 
tjük az ajánlattevőket, hogy a 
időre is, mely a tárgyaknak 

jleg beálló határidő, túllépése: késedelemnek fognak 
be nem tartásáért s; 

den tárgya 

té^aíapj™il 

)t túlhaladó'tárgyak uTán^gyenWnt^s'heteíként1 

esetben, ha.egy szállító több tárgy szilLUsával 1 
suly szerint fizet< 

s alapjául a tényleg. 
cir. l̂amva^utek îgazVTí̂ ága^azol̂ át 
n fizettetik az 6»/o-nál kisebb sulylyal 

llajnvasutak 'Utal elfogadót 

e üzemképes állapot! 

itbór külön min-

'k között™ Wflze-

•riátelakfa.r®azS5 '̂ 
őszeknél pedig a 

többlet nomr® 
gyoldalu megítélése 

n kiteendők az ajánlatban, 
gyobb eltérések (ugy fel, mi 
a melyeknél fogva az éttéré 

is* iránt a máv. igazgatóság 
; midőn az a gép s 

egyoldalú megitélése szerint a gép szilárdságára káros 1 
máv. igazgatósága az ö"'o nál nagyobb sulyhiányának megfelelő értékét, mely 1 
10 azaz tiz forintban állapittatik n:- —» 

latovönek vissza nem fognak adat 
A hazai szállítókra nézve' kikö 

^^b^sz^Uo^géj^í^^Mluit 
" " teljesítését, vagy a 

ilolt gépek 
ilhetők legj Aẑ  aj^nlato^kaí^elierjeíztett ra 

lel és tárgyát képező alka'rési ás bazaí gyárak igény 0. 
engodélye mellett vau megengedve. Ha ezen kötelezettségnek 
!)-'. s/. kütí Mi.'-. -I li 22. S-ának ide vonatkozó hatá-

r. igazgatóságának 8a 
s tárgyát képező gépek 

szerszámgépekről az alapi 
megjelölésével oly Időben 
' ' igazgatóság a gépek a 

«-<—«*--<•- meglehess salkséges intézkedései 
A szállításokkal a tolópadok, forditókorongok és hídmérlegek 
ssznek a magy. kir. államvasutak igazgatóságát-'-a-,,,,.,,. 1eló? m é l v é h e z kép

8
?st a 

Igazgatóságának szállítani, s 
egyébb általuk szállított • 
den külön díj és. költség 
tulajdonába bocsátani. 

Bánatpénz fejében az ajánlott összegek 5»/̂ a vagy készpénzben, vagy állami letétekre 
mas értékpapírokban az ajánlatok fent jelzett benyújtási batárideje előtti napon déli 12 ón 
magy. kir. államvasutak főpénztár nál leleendő. 

Az ajánlatok érdemleges elintézése után négy bét alatt az el ném fogadott' ajánlat 
bánatpénze pedig á megrendelés kézbesítési napjától számított 8 nap alatt a kereseti ö 
1.00/o-ára lesz kiegészítendő és biztosíték czimén fog visszatartatni. 

A szerszámgépek beszállításuk után, a tolópadok. a forditókorongok és a hidmér 
pedig a rendeltetési helyükön való felszereltetésük, üzemképes állapr"-

tak igazgatósága által megállapíttalni. 
ja! külön segély tlapja javára le fog vonatni és visszatartatni. 

Az ügylettel járó bélyegilleték költségeket szállító viseli, az illeték az 1881. é 
t.-cz. 10. §-a szerint az 1 letSki díjjegyzék 9. tételének jegyzéke értelmében akkébt ro 

a 1 

mennyiben szállitc 
tal' eUenö ® 

MgáT^zállüő n" 

megrendelt tárgyak gyár-gyárában saját közegei által ellenőriztethesse. 
setére egyetértőleg megállapittaük, hogy a jelen pályázati hirdetés alapján aszközle 

, „ államvasutak igazgatósága 
keíSégének és eljárását ak. ' 
vasutak mint :;»li e es jelentkez 
zerinti illetékes biroság előtt az 

íSattevőke? 
1 egészen eltekinthessen. 

; előirt feltételektől tl 

asutak igazgatóságának 

c i g a z g a t ó s á g . 

Lapunk bekötési táblája 
1 f r t 3 6 k r é r t ( p o r t ó m e n t e s e n ) 

kapható kiadóhivatalunkban. 
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K I S H IRDETESEK . 
Csalt oly leveli kre válaszolunk, melyekkel válaszra szükséges levélbélj eget vagy levelezőlapot küldenek. 

Betöltendő állás. 
Alulirt gazdaságba ke-

restetik egy jó családból 
származó s legalább is gazd. 
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 bizonyitványok-vissza 
nem adatnák. 1920 

Kerestetik 1896. január 
1-ére való belépéssel egy 
földmives iskolát végzett, 
pős, gazda; fizetés meg-
egyezés szerint, több évi 
praxisról, hizlalásról lés 
a gazdaság minden ágá-
ban való jártasságáról 
szóló bizönyitvány máso-
latok, melyek vissza nem 
küldetnek „Margitpusztai 
gázdaság" Győr-Szemere, 
czimre küldendők. " 2013 

Négy vagy öt hóra ter-
jedő ideiglenes alkalmazást 
nyerhet egy alföldi urada-
lomban olyan végzett gaz-
dász, aki a számvitelben 
jártas s némileg fogalmazni 
is' tud. Csak nőtlen alkal-
maztatik s üresedés esetén 
állandó alkalmaztatás le-
hetősége nines kizárva. 
Fizetés megállapodás sze-
rint, tekintettel az illető 
készültségére. Folyamod-
ványokat a kiadóhivatalba 
tessék küldeni. . 2004 

Gyakornoki állás. Jó csa-
ládból való. törekvő fiatal 
gazdász, ki a gazdasági, 
különösen tehenésze ti téren 
ismereteit bővíteni óhajtja, 
f. évi deczember hó 1-én 
teljes ellátás mellett felvé-
tetik. A német nyelv szóban 
és Írásban birása kívána-
tost Itegbizhatóság esetén 
némi kis fizetést is .kap. 
Folyamodványok bizönyit-
vány másolatokkal, — me-
lyek vissza nem adatnak 
— a Béke és Gombai ura-
dalmak igazgatóságához Bé-
kére, u. p. Cs.-Csötörtök 
intézendők. 2001 

lmok, ki a gazdasági 
számvitelben jártassággal 
és szép írással bir, 120 frt 
fizetés és teljes ellátással 
felvétetik. Bizonyítvány má-
solatokkal felszerelt ajánla-
tok Deutsch Andor nagy-
bérlőhöz Temes - Buttyin, 
czimzendők. . 20.11 

Alulirt gazdaságba ke-
restetik egy gazdasági tan-
intézetet végzett fiatal em-
ber gazdasági segéd minő-
ségben, ki a magyar és 
német (lehetőleg tót; nyel-' 
vet birja. Javadalmazása 
évenkint 300. frt. készpénz-
ből és teljes ellátásból áll. 
Beküldött bizonyítványok 
vissza nem adatnak. Pályá-
zók forduljanak a „Neboj-
szai gazdaság intézöségé-
hez u. p. Galánta, Pozsonym. 

2009 

Állást keresők. 
Egy • felsőbb gazdásági 

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

Gazdatiszt, fiatal, nős, 
gyermektelen, — ki .jelen-
leg egy nagyobb intensiven t 
kézéit uradalomban mint 
önálló ispán van alkal-
mazva, a ki fezukorrépa 
termelés, jószágtenyésztés, 
hizlalás szóval a gazdaság 
minden ágában teljes jár-
tassággal bir, január else-
jére állást keres" Czim' a 
kiadóhivatalában. 1985 

Gépész kovácsi nős egyén, 
ki gazdaságban már több: 
évig működött s jó bizo-
nyítványokkal bir, újévre 
állást keres. Czím a kiadó-
hivatalba. 1987-

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. NI." alatt a kiadó-
hivatalban. 1984 

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

~ Okleveles lokomobil vizs-
gázott gépész-kovács, ki a 
lópatkolásban és a mező-
gazdasági munkákban jár-
tas, 12 évig grófi uradat 
tómban szolgált, újévre 
helyét.változtatni óhajtja. 
Czim a kiadóhivatalban,; 

2012 

Sajtmester svájczi,40 éves, 
állattenyésztés és centrifu-
gai üzemben valamint a 
legfinomabb teavaj, lágy és 
kemény sajtok előállításá-
ban jártas, ki á Bócsi tej-
és sájtkiállításában az ezüst 
éremmel lett k.tüntetve, és 
nagyobb uradalmakban volt; 
alkalmazva, két 5 évi egy-
huzamos működési bizo-
nyitványnyal rendelkezik 
és á. német-részben a ma-
gyar nyelvét is birja, állást 
keres. Czime a kiadóhiva-
talban. 2014 

Gépész, ki mindenféle gőz-
gépekről vizsgázott, az 
elektrotechnikában és gaz-
dasági gépek kezelésében 
jártas, esztergepadon dol-
gozik, már régebben nagy 
gazdaságban van alkal-
mazva, január l-re állást 
keres.. Czim a kiadóhiva-
talban. - - 2007 

Egy fiatal segédtiszt két 
évi gyakorlattal és jó bizo-
nyítványokkal azonnali be-
lépésre állást keres. Czim 
a kiadóhivatalban. 2018 

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

Egy tisztességes család-
ból származó, intelligens, 
jó modorú fiatal gazdász, 
ki ugy a mezőgazdaság, 
mint az állattenyésztés te-
rén, valamint a könyvitel-
ben kellő jártassággal bir, 
óhajtana oly állást elfog-
lalni, hol tehetsége és vas 
szorgalma árán jövőjét 
megállapíthatná. Elfogad 

magán titkári állást is. 
Szives: megkereséseket 

, Ambitió" jel alatt akiadó-
hivatal továbbit: i 996 

Erdész, ki nagyobb er-
dőt önállóan kezel, 5 évi 
praxissal bir, állást keres, 
mit azonnal is elfoglalhat. 
Szives megkeresések Okle-
veles czimre a kiadóhiva-
talba kéretnek.;- 1993 

Okleveles gazdatiszt, 26 
éves, ki. több évi önálló 
gyakorlattal és igén jó bi-
zonyítványokkal bir, azon-
nali belépésre állomást ke-
res. Czime a kiadóhivatal-
ban. " 1937; 

Egy 40 éves, nőtlen, izr. 
gazda, ki huzamosabb ide-
ig . volt elsőrendű gazdasági-
ba alkalmazva, miről kitűnő 
bizonyítványokkal rendel-
kezik, kulcsári állást keres 
szerény feltételek mellett, 
Szives megkeresések a lap 
kiadóhivatalába intézendők 
„1994" jel alatt. 1994 

Állatok. 

jellegű 1—2, (3) éves nö-
vendék ökör és üsző borjakat 
megvételre ajánlanak, Klein 
és Spitzer Kis-Czelli keres-

kedők. Megrendelések 
egyezség szerint bármi-
korra is elfogadtatnak. 

Eladó. Egy 165 ctm. ma-
gas, jegytelen fekete hágó 
mén. Kora 13 éves, apja 
Bajnok f. v. anyja Cendril-
lon f.. v.. Gr. Károlyi neve-, 
lés. 6 évig nehéz, teher 
alatt vadászott hibátlan, 
rendkívül termékeny, ol-
csón eladó vagy más fede-
ző ménnel elcserélhető. Egy 
15.3 cm. magas deres ponny 
5 éves 75—80 klgrammot 
könnyen visz. Felvilágosí-
tást nyújt N.-Rhédén,Heves 
megyében, Isaak István 

258 darab anyajuh 184 
toklyó és 194 bárányból 
álló angol- húsjuhval ke-
resztezett tenyészet a gaz-
daság feloszlatása miatt 

jutányos árban eladó. 
Ugyanott teljesen uj „Re-
form" burgonyafőző is el-
adó. Czim a kiadóhivatal-

Vegyesek. 
Veszprém-megye mező-

földi járásában eddig foly-
ton házilag kezelt első 
minőségű 1400 hold birtok, 
melyből 100 hold belsőség 
és befásitott legelőn, egy 
-60 hold kitűnő réten kivül 
— mind szántóföld a meg-
felelő jó gazdasági épüle-
tekkel nagy lakóházzal azon-
nal bérbeadatik. Vasúti 
állomások közvetlen kör-
nyezetében. Czim a kiadó-
hivatalban. : -.2019 

. Tejgazdaság berendezé-
séhez használt, jókarban 
levő felszerelés vételre ke-
restetik, Czim a kiadóhi-
vatalban. . ' 2003 

ElaAó t r á g y a . 
A Tattersall egész év 

alatt gyülemlő lótrágya 
mennyisége, mely. 1800 jól 
megrakott szekéínek felel 
meg, jövő év január 1-től. 
kezdve el, illetve évi bér-
letre kiadó. A trágyának a 
telepről naponkinti elhor-
dátása a bérlőt terheli, 
írásbeli ajánlatok a „Tat-
tersall" titkárságához (Bu-
dapest, külső kerepesi-ut 
17—19) intézendők. 2005 

T e j Vétel . 
Évi szerződésre, és egy 

af fővárostól távolabb he-
lyen alakítandó sajtgyár 
részére nagyobb mennyi-, 
ségü tej kerestetik. Spitzer 
Jakab, VII., Rombach-utcza 
10. sz. 2002 

S z e p e s s é g i 
kárpáti 

fenyöborovicska, 
legfinomabb, valódi termé-
szetes égetésü, egyike a 
legegészségesebb, legártal-
matlanabb italoknak, 3 liter 
fehér kesernyés, vagy sár-
gás édeskés édesgyökérrel 
égetve, üveggel és ládács-
kával, bérmentve, meg-
adóztatva frt 3.60 utánvét 
mellett. 100 literenként napi 
áron. Fenyőborovicska-fő-
ződe, társas viszony. 

Ganovszky Gusztáy, 
S z e p e s - S z o m b a t 

(Szepes-megye). 

A sashalmi gazdaságban 
termelt kitűnő szép. minő-
ségű 30 métermázsa 

olasz kendermag 
eladó, métermázsája 20 frt 
vasútra,.szállítva zsák nél-
kül ; egy métermázsán alól 
nem adatik. Megrendelések 
kéretnek tiszttartóság, Sas-
halom, u. p. Hatvan. 2020 

Jutányosán eladó 2 drb. 
Hofherr-féle szórvavető gép 
6 drb. Sack-féle hármas 
éke 3 drb Jefferi-féle hár-
mas eke mindezek teljesen 
jó karban. Megkeresések a 
gazdasági intézöséghez kéret-
nek Kókára (Pestmegye). 

2010 

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

Mezőgazd. és erdészettel 
foglalkozók nyugdíjintézete. 
Eszközöl biztosításokat: 

nyugdíjra, rokkantsági 
dijra és özvegyi 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-
utcza 7. sz. alatt. 

Tör lesz t kölcsön 
- f ö l d b i r t o k o k r a . 

ml (tóleges kSfteég. 
» r«iTiiá(oslti> íij-

B.k!ld.»d« woklt a 
flteUkkdijTi kivonat, kitasi-H- •fo.YertáUt bélT.f t, 

tfkmeate*. Ciim i 
J Ingatlan- és Jelzálog-
1 Forgalmi-Intézet. 
' Baiap«Bt, vtoiI-kDrat 88. n. 
A l,ecM*7»Db fogatlan <> JeL 
| lálog-Forgalml-Intéztt a 
f «onar, Mában .»j.d«ll, Ktl] 

hatéiáyak «• a UrUkta-
iuijrnbk HldbirtokMoktti 

P O K R Ó C Z 
és 

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. 

4tan felszerelt raktárt tartok. 

Pokrócsok 
a legolcsóbb áraktól a legfi-
nomabb minőségig. Meg 

felelő árukért, bérmen-

ez összeg visszatérittetk.. 

Pontos sleMrateskiszolglis 

Sonnenschein B, 
Budapest, Károly-kcrut 5. 

Magyar ^kir. államvasutak. 

H i r d e t m é n y . 
Gács-magyar kötelék for-

galom. 

tbe. Egyúttal az 

pótlékkal és függelékével együtt 
hatályon kívül helyeztetik. 

A/.'u.i di.MüUia a M p̂iilyiík 

A magy. kir. államvasutak 
igazgatósága, egyszersmind 

Ki a d ó b i r to l l Borsod-
megyében 600 holdas házi-
lag kezelt birtok teljes fel-
szereléssel családi körül-
mények folytán eladó. Köz-
vetítők nem dijaztatnak. 
Czim a kiadóhivatalban. 

. - 1961 
Eladó Nógrádvármegyé-

ben egy 400 és egy 1000 
holdas birtok (á 1200 • 
öl). Czim a kiadóhivatal-
baji.-' • ": "1S72 

Szőlővessző 
eladás. 

Turai uradalom 247 kat. 
hold területü, immúnis ho- . 
mok talajú szőlőtelepéről 
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 kivá- ;' 
natía szívesen , szolgái 

Br. Schosberpr ZsipoM 
jószágigazgatósága,. 

T i ; B . V , 
(Pestmegye)/ 

Magyar kir. államvasutak. 

H i r d e t m é n y . 

Magy. kir. államvasutak, a 
részes vasutak nevében is. 
(Utádnyomát nem dijastattt;.). 

Amerikai szőlővesszők 
gyümölGsíák, sorfái és aiszcserjéK: 

e l a d á s a . 
A pécsi püspöki uradalom 
saját termeléséből-folyó .év. 
őszán és 1.897. év tavaszán 
leendő szállításra elad 
mintegy másfél millió qí- ' 
tatlan, részint gyökeres,, 
részint sima amerikai- -
vesszőt, továbbá mintegy . 
7000 .nemesitett gyümölcs-
fát, 10.000 sorfát és 50Q0 
díszcserjét. Venni óhajtók 
czimük és az utolsó postá-
nak pontos közlése mellett,' 
forduljanak nevezett ura-
dalom jószágkormányzó-
ságához (Pécs, Papnövelde-
utcza 13.), .honnét a szük-
séges felvilágosításokat 
tartalmazó rendelési iv 

meg fog küldetni. 

Az uradalmi javak 
kormányzósága. 

könnyebb mozdony-
üzemre is alkalmas, 
kittiuö állapotban lévő 

vágány, 
valamint használt, dé na-
gyon jó karbán !gvö . 

g ö r k o c s i k 
olcsón feladók. Ajánlatok 
„ V á g á n y " czim alatt é 
lap kiadóhivatalába inté-
zendők.' ' 1997 



1674 KÖZTELEK, 1896. OKTÓBER HO 24. 86. SZÁM. 6-IK ÉVFOLYAM. 

Bérssántás fősekével. 
A legújabb eredeti F o w l e r - r é l e Compound k ö z e k é k k e l talaj mi ve-

lésre vállalkozik 527 

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

A gróf Zichy féle hitbizományhoz tartozó 
fülesi (1741 m. hold) és salamonfai (Sopron 
megye, 861 m. hold) birtokok, szőlő, erdő s 

kastély kivételével 12 évre 

haszonbérbe adandók, 
Ajánlatok f. hó 25-ig gróf Zichy Jakabhoz, 
Bodokő váralj ára (Abauj-Tornamegye) külden-
dők. A legelfogadhatóbb ajánlatok tevői f. hó 
31-ig értesíttetni fognak, hogy hol s mikor 
jelenjenek meg a szerződés föltételeinek meg-

beszélése végett. 2015 

HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóhvatalban 
BUDAPEST, 

tllői-ut 35-dik szánt. 

Eladó szőlővesszők. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

„istvántelki immúnis" homoktalaju 
szőlőjéből a következő európai és amerikai szőlővesszők eladók: . 

Gyökeres Riparia sauvage alanyra 
készitett ojtványok. 

Chasselas blanc 3150 db száza 12 frt. 
Rouge 400 „ » 12 

„ blanc Croqu .650 „ » 12 
Furmint 300 » • „ 12 
Nemes Kadarka 130 „ » 12 
Olasz Rizling ... 550 „ . 12 
Nagy-Burgundi ... 300 „ » 1-2 
Mézes-fehér 200 „ „ 12 
Tramini piros ... 225- * , 12 

Gyökeres vesszők. 

Madeleinl Áng.... 700 db ezre 16 frt'. 
Muscat Ottonel... 300' „ „ 20 

„ Alexand. blanc 120 , „ 20 „ 
„ Saumur ... 70 , „ 20 „ 
„ Rozca 50 „ „ 20 „ 

Kanadai ... ... 130 „ 
Nemes-Kadarka... Í20 „ „• 
Piros bakar ... ... 50 „ 
Veltelini piros ... 150 ,'. „ 
Delambre ..'_ ... 150 „ 
Ezerjó ... 50 , „ 
Damaskusi 60 „ „ 
Furmint ... ... ... 70 , „ 
Luisiane 60 , „ 

Amerikai vesszők. 
Othelló ... 100 » „ 
Jaquez 300 „ „ 

Olasz Rizling 
Nagy Burgundi... 
Tramini piros ... 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatójához 
Budapest, Köztelek intézendők. — Az elszállítás őszszel vagy tavasz-
szal történik a mep-endelés sorrendjében. — A megrendelésnél a vesszők fele 
ára előre beküldendő, a hátralevő rész utánvétellel szedetik be. — Csomagolás-
ért és vasútra szállításért ezrenkint 1 frt számíttatik. IGAZGATÓ. 

Mindennemű tornaszereket g 
é s l e g j o b b í n i i i ő s é y i i 

gazdasági k ö t é l n e m ü e k e t , j 

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

Ráktár és iroda: Károly-körut 9. szám, a gróf Hadik-Barkóczy féle házban I 
Gyártelep: Hajtsáp-ut 7307. s z . 

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

h a l h á l ó k , 
kézitáskák stb. továbbá gaz- i 
daságri czikkek u. m.: istráng, , 
kötőfék, rudaló gabona- n 
zsákok, vízhatlan ponyvák, B 
itatő és tűzi vedrek, kender- B 
tömlők, hevederek, kender, b 
kócz stb. a legjutányosabb eredeti fi 

gyári árakon. Ml 
Viiékl megrenielésefc poatosan eszközöltetnek, g 
Képes árjegyzék ^ kívánatra bérm«nt.»an H 

íziUetes boronák kaphatók 

(íustav Möűig 
gazdasági esaihi'zKIl ííyft-
ríibuii Marcüegg, Alsó-Ausztria, 

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

náljak. 
Teljesen piszkos vizet, zavaros bort stb. ha 90% 
bacteriummal van is tele, áléhány 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 & C o . 
WELS, Cb. Öster . 1891 

esász. és. kir. hadsereg és vasúti szállítók. 

A m. kir. államvasutak. Budapest jobbparti iizletvezetöség. 

Pályázati hirdetmény. 
A Budapest-keleti pályaudvaron levő gázgyárunkban, a 

olajból a jövő 1897. évben körülbelül 88000 klg. szénkőneget (Koh 
'----"nséges gázolajkátrányt nyeit 

I 1893. évi deozerc. ,_ 
, ; , 

anyag beszarzési osztályának átidnl, esetleg posta utján beküldeni szíveskedjék. 
] megközelitő^előirányzatot 

teraeMMlleív" míz'leti"céljainkrais hasznáttTátoányből, 'a teljes"éviTelTsleg'adaUk'át! miné" 
fogva a tényleg átadott mennyiségek az előirányzott fenti mennyiségeknél korlátlanul nagyobbak 
T a g y Az anyagok időnkint! felhívásunkra, a vételárnak előzetes 'befizetése mellett, az említett 
gázgyárban veendők át, " " " "•'' g - — h * ™ ™ oio-tt a 
kizárólag vashordókban 
vashordót készletbea tu-raiu 

Bánatpénzkópen az ajiolott értéknek 6°/o ka legkésőbb 1898. évi deczei 
óráig az üzletvezetőség gyüjtőpénztáránil teendő le, mdly összeg az ajánlat 
8 nap alatt 10 °/o-ra kiegészítendő. • 

Egyebekben az ócska anyagok eladásira nézve fenálló 129381/91. számú i 
irányadók, melyek az igazgatósági nyomtatványtártői (Budapest Andrássy-ul 
készpénz lefizetése vagy posta utján való beküldése ellenében szerezhetők meg ; 
bérmentesítéshez szükséges összeg is elküldendő, a nyomtatványtárnak. 

a gázgyárban megfelelő s. 

Haszon-bérbeadó birtok. 
Fővárostól 21/2 órányira, vasúti állomástól 15—20 pereznyire 

8 5 0 é s 7 8 0 m a g y a r h o l d 
2008 külön vagy együtt 

hasson-bén* beadó. 
Urilakkal, tisztilakkal, egészen uj 7 hektoliteres gazdasági szeszgyárral, továbbá 

elegendő gazdasági épületekkel beépítve. — Felvilágosítást ad 
Kreutzer István ügyvéd, Eszterházy-utcza 16. sz . 

.Pátria" irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása Budapest, (Köztelek). 


