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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. 

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

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
Megjeleli!; miien szerdái és S Z O I M O L 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: B u d a p e s t ( K ö z t e l e k ) . 
Ű l l ő l - ú t 3 5 . s z á m . 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Szakosztályi ülések. 

a Lótenyésztési szakosztály deczember hó 
15-én (kedden) délután 4 órakor a „Köztel-
ken" tartandó ülésére. 

Főtárgy ah: 
1. Földmivelésügyi miniszternek a ló-

értékesités tárgyában érkezett leiratai. 
2. A „Lótenyésztés emelésére alakult 

részvénytársaság" ugyanié tárgyban beadott 
indítványa. 

8. A „Magyar méneskönyv" tárgyában 
az „Országos törzskönyvelő-bizottság" átirata. 

4. A jövő évi luxusló-vásár és díjugra-
tás iránt határozás. 

5. Folyó ügyek. 
Budapest, 1896. november hó 30-án. 

Gróf And/rássy Sándor, 
szakosztályi elnök. 

A szőlötermelési és borászati szakosz-
tály deczember hó 2-án, azaz szerdán d. u. 
4 órakor. 

A közgazdasági szakosztály deczember 
hó 3-án, azaz csütörtökön d. u. 4 órakor ülést 
tart; az ülések tárgysorozatát a „Köztelek" 
96. számában közöltük. 

Az 0. M. G. E. felhívása. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egye-

sület f. hó 22-én tartott közgyűlésén Gal-
góczy Károly ur indítványára elhatározta, 
hogy az ezredév emlékére mindazon mező-
gazdasági ós közgazdasági tárgyú irodalmi 
müveket, amelyek az ezredévi ünnep alkal-
mából testületek, társaságok, egyletek, válla-
latok vagy magánosok által kiadattak, könyv-
tárában, mint az ezredévi ünnep emlékét 
külön osztályban egybegyűjti. Ez okból az 
illető szerzőkhöz és kiadókhoz azt a felhí-
vást intézi, hogy szíveskedjenek munkáik 

teljes czimét az OMGE. titkári hivatalával, 
(Budapest, IX., Köztelek) tudatni, egyszer-
smind a feltételeket is, amelyek mellett 
iriunkájukat átengedni hajlandók lennének. 
Óhajtandó volna, hogy a közczél iránt való 
tekintetből ezt díjtalanul megtenni szíves-
kednének. 

Gazdasági ismétlő iskolák. 
Harmincz esztendős mulasztás pót-

lását jelenti a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek legújabb rendelete, a mely-
lyel a földmivelésügyi miniszterrel egyet-
értöleg, a törvényhatóságok, a közigazga-
tási bizottságok és a kir. tanfelügyelösé-
geknek a gazdasági ismétlő iskolák élet-
beléptetését feladatukká teszi és ezen 
munkájukban a kormánynak támogatását 
részükre biztosítja. A miniszter ugyanis 
támaszkodva az 1868. évi XXXVIII. tör-
vényczikkre, a mely a mezei gazdaság 
és a kertészet köréből adandó gyakorlati 
útmutatásokat is a népiskola kötelezett 
tantárgyai közé sorozza, elhatározta, 
hogy népoktatásunknak a legtöbb helyen 
arra még teljesen meddő tagozatát: az 
ismétlő iskolákat fogja a törvény által 
kötelezett gazdasági és kertészeti oktatás 
czéljaira felhasználni. Az ismétlő iskolák-
nak ily irányban való felhasználása annál 
alkalmasabbnak látszik, mert remélhető, 
hogy ha a népoktatás körébe a nép min-
dennapi foglalkozásával szoros kapcsolat-
ban levő ismeretek tanítása az ismétlő 
iskolákban gyökeret ver, ugy a népnek 
az ezen intézmény ellen táplált eddigi 
ellenszenve rokonszenvvé fog változni és 
az ismétlő iskolák általános feladatukat 
egészben véve is jobban fogják betölt-
hetni. 

A miniszternek a gazdasági ismétlő 
iskolák életbeléptetésére vonatkozó el-
határozását teljes elismeréssel és helyes-
léssel kell fogadnunk nemcsak azért, 
mert ezáltal a főként mezőgazdasággal fog-
lalkozó és ebből élő vidéki népesség 
gazdasági intellegencziája nagyban emel-
kedvén, boldogulását megkönnyíti, hanem 
azért is, mert ez az első eset a kor-
mányzat körében, amidőn a földművelési 
tárcza ügykörétől távol eső kormányzati 
ág terén a mezőgazdaság érdekei jelen-
tékeny istápolásban részesülnek. Amily 
megszokott volt az, hogy a mezőgazda-
ság érdekei eddig még a földmivelési 
kormányzat körében is háttérbe szorul-
tak, épp oly kellemes meglepetést képez 
ez az első lépés, amelyet ugyan nem 
tekintünk még a nyarat csináló fecské-
nek, de amely mindenesetre az idők je-
lét képezi, amidőn a mezőgazdaság ér-
dekei az öt megillető figyelemben része-
sülnek. 

A mezőgazdasági oktatásnak a nép-
oktatás keretében való felkarolását egye-
sületünk évtizedek óta sürgeti és a 
gazdaközönség maga is több izben kife-
jezést adott ebbeli óhajtásának, mely 
legutóbb az 1895. évi III. orsz. gazda-
kongresszuson nyilatkozott meg leghat-
hatósabban. De egyesületünk már rég 
óta gyakorlatilag is használta az eszmét, 
amidőn a „Gazdasági Kistükör" czimü 
munkában a nép fiai részére a mező-
gazdaság minden ágazatát felkaroló népies 
gazdasági olvasókönyvet adott ki, amely-
nek legújabb bővített és a mai haladott 
kor igényeinek megfelelő kiadása jelenleg 
van munkában. Most tehát, amidőn a 
kultuszminiszter a gazdasági ismétlő is-

M A G Y A R M E Z Ő G A Z D Á K S Z Ö V E T K E Z E T E Budapest, Y., Attotmány-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. 

Tüz és jég elleni biztositások 
közvetítése. 

Sürgönyczim: 
Mezőgazdák, Budapest. 

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

M. Á. V. ny. pályaudvar XX. sz. raktál-. 

B i s o n a á » y o s z t á l y . 
Hadseregellátás. 
Gabonaeladás. 
Erőtakarmányok vétele. 
Fedezeti tőzsdei kötések. 

Áiú-oss -bá ly . 
Összes gazdasági czikkek a legkivá-

lóbb minőségben. 
Műtrágyák. 
Építkezési anyagok. 
Gazdasági vasnemüek. 

Gyapjú, hízott marha és sertés bizo-
mányi értékesítése. 

Yetőnaag-oss -bá ly . 
Mindennemű vetőmagvak megvétele 

és eladása. Eredeti külföldi magvak. 
Heremagvak bérrostolása. 

Gazdaság- i cfóp-oss-fcály. 
M. kir. államvas. gépgyára mező-

gazdasági gépeinek szövetkezeti kép-
viselősége. 

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

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

kizárólagos képviselete. 
Csonka Bánki-féle petroleummo-

torok mezőgazdasági képviselete. 
Mindennemű kipróbált solid kivitelű 

gazdasági gép jutányos beszerzése. 
Gazdasági géptelepek, malmok, ta-

karmányos és tejes kamarák berendezése. 

IMF" A szövetkezet alapszabályait és havonkint kétszer meg-jelene „Üzleti Értesitő'-jét bárkinek ingyen és bérmentve megküldi. " M 

M u számunk 13 oldal. 
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kólákat életbeléptetni szándékozik, az 
egyesület ezt a legfontosabb taneszközzel: 
egy minden tekintetben megfelelő gazda-
sági olvasókönyvvel könnyíti meg. 

Hogy a gazdasági oktatásnak a nép 
legszélesebb köreiben való érvényesülésé-
nek mekkora jelentősége van, azt e he-
lyütt fejtegetni szinte fölöslegesnek tart-
juk. Hiszen ha a nép fiát földjeinek csak 
valamivel jobb müvelésére, a trágyának 
jobb kezelésére, állatjai jobb táplálására 
és gondozására, a faültetésre, a gyü-
mölcsfák nemesitésére és gondozására, a 
baromfitenyésztés és méhészet okszerűbb 
üzésére csak némi részben is reávenni 
tudják, ez a nemzeti vagyonnak és jöve-
delemnek évenkint nemcsak milliókra 
menő gyarapodását jelenti, hanem jelenti 
egyszersmind éppen a legszegényebb, a 
megélhetés gondjaival legjobban küzködö 
néprétegek boldogulásának elősegítését, 
jelenti a polgári függetlenség terjedését és 
jelenti végül az egész nemzetünk meg-
erősödését. De a gazda boldogulásának 
csak egyik tényezője a jól gazdálkodni 
tudás; másik és a jelenlegi viszonyok 
között a termények értékesitése, a szük-
séges hitel beszerzése, a gazdaságban és 
háztartásban szükséges czikkekhez való 
jutányos hozzájutás még sokkalta fonto-
sabb tényező éppen azoknál a néprétegek-
nél, a melyeknél egynehány forintnyi 
különbség is jelentékeny faktort képez 
évi költségvetésökben. És a gazdasági 
ismétlő iskolák szerepét és hatását ezen 
a téren még sokkal jelentékenyebbnek 
reméljük, mint a gazdasági technikai fej-
lődés terén. Az ismétlő iskolák kötelezett 
tanulói a 13—-15 éves életkorban vannak. 
Abban a korban tehát, a midőn a falusi 
gyermek észjárása is nyíltabb már és fel-
fogása gyakorlottabb, a felvett benyomások 
maradandóbbak, hozzá veszem még azt, 
hogy az ismétlő iskolák ajtai nem lehetnek 
és nem is lesznek elzárva a felnőttek 
előtt sem ugy, hogy a tanulókkal oly 
dolgokat és eszméket is meg lehet ér-
tetni és gyakorlati kivitelre juttatni, 
amelyek a népiskolai tanulók előtt csak 
érintőleg tárgyálhatók. Az ismétlő iskolák 
tehát igen nagy hatással lehetnek a szö-
vetkezeti eszmék terjesztésére, fogyasz-
tási-, értékesítési-, termelési- és hitel-
szövetkezetek alakítására és elterjeszté-
sére; ami ismét nemcsak az értékesítést 
teszi könnyebbé, hanem egyszersmind — 
mint a külföldi és hazai példák mutat-
ják — egész községek erkölcsi fejlődésére 
is megfelelő befolyást képes gyakorolni. 
Éppen ezért a miniszter nagyon helyesen 
utasította a közigazgatási bizottságokat, 
hogy a helyi gazdasági egyesületekkel 
összeköttetésbe lépjenek, amelyek bizo-
nyára kész örömmel fogják nemcsak 
felkarolni, hanem teljes erejükkel támo-
gatni is ezen fontos és egészséges kez-
deményezést. Annál inkább szükség van 
erre, mert habár a miniszter az anyagi 
eszközöket megadja a községeknek a 
gazdasági ismétlő iskolák felállítására, a 
néptanítókban ma még nincs elegendő 
tanitó-személyzete e czélra, mert ezek 

nevelése ma még gazdasági oktatás 
tekintetében fölötte hiányos és a föld-
mives-iskolákban kiképzendő és a tanító-
képző intézetekből kikerülő tanítók csak 
a jövőben fognak megfelelő .ismeretek-
kel birni. így tehát a gazdasági egy-
letek vannak hivatva első sorban arra, 
hogy a képzett gazda tagjaikat helyen-
kint ha nem is a rendszeres oktatásra, 
de legalább néhány főbb vonásokra vo-
natkozó előadásokra reá bírják. Ezeknek 
szerepe egyébként a felnőtt nép oktatá-
sánál és a téli tanfolyamoknál fog tulaj-
donképpen egész terjedelmében érvénye-
sülhetni, amidőn már a némi előismere-
tekkel bíró felnőttek oktatását a most 
létesülő gazdasági egyletek országos szö-
vetsége az egész vonalon szervezni fogja. 

A népnek gazdasági oktatására azon-
ban pusztán az ismétlő iskolák felhasz-
nálása nem elegendő, már azért sem, 
mert az ismétlő iskolát nem látogatja az 
összes tanköteles gyermek. A nép gazda-
sági oktatását természetesen a fejletle-
nebb felfogásnak megfelelő mértékben — 
már az elemi iskolákban kell kezdeni. A 
fanemesités, általában a kézügyesség fej-
lesztése a szlöjd általánosítása által nem-
csak közgazdasági szempontból, hanem 
pedagógiai szempontból is kívánatos, 
mert egyedül ezáltal lehet az elméleti 
tanulással kifárasztott gyenge elmét pi-
hentetni, szórakoztatni, ugy, hogy annak 
haszna is legyen. 

A kultusz- és földmivelésügyi mi-
nisztereknek a gazdasági ismétlő iskolák 
szervezésére vonatkozó tervezetét szeren-
csésnek és fölötte hasznosnak tartjuk. 
Vajha az a buzgalom a mezőgazdaság 
ügyeinek elősegítésében, a mely e ren-
deletből kiviláglik, tartós maradna, hogy 
ha hosszú idő multán is, de teljesedésbe 
menjen a törvény rendelkezése, a mely-
nek alkotói harmincz év előtt már bölcs 
előrelátással igyekeztek megvetni a ma-
gyar nép legtermészetesebb fejlődésének 
alapjait. Sz. Z. 

juk; fonyasztás után a 2 méter mélységű 
verembe körülbelül 20—25 szekérre való le-
velet rakunk minden erősebb taposás nélkül. 
Három nap elteltével a hőmérő 40° R.-ra 
emelkedett, mire naponkint ujabb 10 fuvar 
levelet dobunk a verembe, lazán, minden 
taposás nélkül. Ezen naponként levermelt 
felső levélrétegek által az alsók erősen össze-
szorittatnak s a levegő kiszorításával a to-
vábbi felmelegedés meg van akadályozva. 
Ha a levelek a verem magasságát elérték, 
akkor léczálvány illetve keret segélyével a 
leveleket még 3 méter magasságra rakatjuk 
s szalmával betakarva egy 1 méteres föld-
takaróval látjuk el. 

Ezen eljárás hasonlít a nálunk szokásos 
Tornai kazalozáshoz, melylyel a répalevelek 
s fejek eltartásánál, szintén igen jó ered-
ményeket értek el. 

Tekintettel arra, hogy a bevermelt 
levelek értékükben tetemes veszteséget szen-
vednek, Sziléziában ujabban kísérleteket tet-
tek a friss levelek különböző eltartási mód-
jaival és pedig: 

1. A répaleveleket kis csomókba rakva, 
szalmával keverve, többszörösen átrakva. 
Ezen csomókat gyepes helyeken a major 
közelében kezelik. 

2. A levelek felrakásával egy méter-
nyire a föld felett, rudakon, létrákon, szekér-
oldalakon stb. A leveleket szalmával keverik 
és meglehetős nagy csomókba rakják. 

3. Az összekötegelt levelek fellagatásá-
val a falba vert szögekre, kerítésre stb. 

Ezen különbözőképpen kezelt levelek 
közül a gyepen csomókban fekvők, mint a 
melyek leggyorsabban romlanak elsősorban 
kerülnek etetés alá; ezt követik a létrán, 
rudakon fekvők s végül a kötegeltek, mint 
a melyek legtovább állanak el, a mennyiben 
még február havában is frissek voltak. Ezen 
beosztás szerint a levelek deczember 2-án, 
16-án, illetve február 5-én kerültek feltakar-
mányozás alá. 

Hogy a répalevelek a feltakarmányozás 
idejekor milyen értékkel birtak, arról a 
következő chemiai elemzés nyújt felvilágo-
sítást : 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető: Kerpely Kálmán. 

Növénytermelési szemle, 
Briem ujolag felhívja a gazdák figyel-

mét a répaleveleJc gazdasági értékére. Rendes 
időjárás esetén a répalevelek és fejek hek-
táronkinti termését 100 q-ra véve, ez 30 kr 
métermázsánkinti értékkel, hektáronkint 30 
frtnyi összegnek felel meg. 

A répalevelek friss állapotban is etet-
hetők eleinte kisebb, majd pedig fokozatosan 
nagyobbodó adagokban. Vermelés esetén egy 
2 méter mély s 2 méter széles fügéiyes fa-
lazatú verembe rakjuk a leveleket s jó erő-
sen letapossuk. A színültig megrakott ve-
remre még egy fél méteres levélréteget ra-
kunk s V2 méter földréteggel azonnal beta-
karjuk. Az erjedésnél s leüllepedésnél kép-
ződő repedéseket el kell simítani. Az ülle-
pedés megszűntével hozzáfoghatunk a ta-
karmányozáshoz. 

Az ezen eltartási móddal járó kelle-
metlen szagot elkerülhetjük, ha Postelt eljá-
rása szerint kezeljük a leveleket. Ezen czél-
ból a leveleket kint a földön megfonyaszt-

nyers protein. . . 
(emészthető protein. 
{emésztheti en protein 

. 56-45 41-71 18-36 77-80 

. 6-95 7-82 1105 1'92 
2 91 3-84 5-05 0'69 
4.04 3-98 6-00 1'23 
0-71 0 71 1-49 0-67 

16-38 19 91 43-65 5"85 
nyersrost . . . . 3'34 6"05 5'52 2"35 
hamu 8 43 8-29 12*85 5'33 
homok 7-74 751 7"08 6"08 

Ezen elemzésekből kitűnik, hogy a 
frissen kezelt levelek, minden körülmény 
között értékesebbek a bevermelteknél s hogy a 
kötegelt levelek e tekintetben az első helyet 
foglalják el. A répalevelek ilyirányu eltar-
tásának gyakorlati értékéről, a további ki-
kisérletek lesznek hivatva felvilágosításokkal 
szolgálni. 

A czukorrépatermelők körében aggo-
dalmat okoz „a czukorrépa elsárgulásának" 
nevezett ujabb betegség, me.y ez idén 
Francziaországnak különösen északi részei-
ben lépett fel pusztítóiag. A betegség a le-
veleken fellépő sárgás zöld foltokkal veszi 
kezdetét, melyek mindinkább terjedve végül 
is halványsárga szinüekké válnak ugy, hogy 
az egész növény sápkórban szenvedőnek lát-
szik. A levélnyél megbarnul s elerőtlenedik, 
a levelek pedig végül elrothadva s megpe-
nészedve, lehullanak. Ezen betegség különöí 
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sen akkor terjed rohamosan, ha hosszan 
tartó forróság után, hirtelen esős, hűvösre 
fordul az idő. A betegség -végeredményekép-
pen, maga a répa apró és czukorban szegény 
marad, mint ez e következő adatokból (no-
vemberben megvizsgálva) kitűnik: 

beteg egészséges 
r é p a 

a lé sűrűsége . . . . 10*62 1067 
a répa czukortartalma . 10*80 13'10 
tisztasági hányados . . 82. 85 

A hektáronkinti czukormennyiség a 
beteg répánál 1944 kg., az egészségeseknél 
8537 kg. 

Az idei megfigyelések szerint a czu-
korrépa elsárgulása, hosszabb szárazság után 
junius havában lépett fel ós pedig legerő-
sebben a vizet át nem eresztő agyagtalajo-
kon, továbbá a gyorsan száradó homok- és 
sekély rétegű talajokon. 

A beteg répán vagy répában gombá-
kat nem találtak s igy ezen betegség fizio-
lógiai elváltozásokon alapul. Praktikus vé-
dekezési eljárást ezideig még nem ismernek; 
e tekintetben most vannak a kísérletek s 
megfigyelések folyamatban. 

Igen érdekesek Marckernek, a nyers 
Miisókkal végzett ama kísérletei, mely sze-
rint a kainittal (vagy karnalittal) trágyázott 
földeken, a növények vízszükséglete jelen-
tékenyen kisebb, a mi különösen szárazabb 
esztendőkben vagy könnyen száradó tala-
jokon birhat nagyobb gyakorlati jelentő-
séggel. 

Kísérletei szerint a vízszükséglet volt 
káli nélkül 100"0°/o 
10 q kainittal (hektáronkint) . . 77'l°/o 
20 q „ . . '68 9% 

Vagyis a vízszükséglet (vízfogyasztás) 
22*9, illetve 87'l°l0-kal csökkent, más szóval 
a talaj nem szárad ki oly gyorsan. 

Tekintettel arra, hogy a kálisókat leg-
inkább a könnyen száradó talajokon, pl. a 
homoktalajokon használják, a vizmegtakari-
tás kérdése különösen ily viszonyok között 
igen fontos lehet. 

Az 1894. szárazság alkalmával magam 
is azon tapasztalatra jutottam, hogy a kainit-
tal trágyázott homoktalaj víztartalma, a 
trágyázatlannal szemben 8—10%-kal na-
gyobb volt. K. K. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető: Monostori Károly. 

Indítvány telivértenyésztésünk 
emelésére. 

A hazai és külföldi lóversenyeken 
az utóbbi, de különösen a folyó évben 
hazai telivér versenylóanyagunk igen 
figyelemreméltó vereségeket szenvedett 
ugy, hogy a lótenyésztő körökben méltó 
aggodalmakat táplálnak telivértenyészté-
sünk hanyatlása iránt. Ennek okait ku-
tatva kétségkívül több hiányra bukkanunk, 
a melynek egyik nem jelentéktelenje az, 
hogy versenypályáinkról a magas fokon 
álló angol és franczia tenyésztésű lovak 
ki vannak zárva és ezáltal az egészséges 
verseny megszűnvén, hiányzik a kipró-
bálásnak az a mértéke, a mely tenyész-
tőinket a magasabb tökéletesedés utáni 
törekvésre folytonosan ösztönözné. Ezen 
akar segíteni a „magyar lo var egylet" vá-
lasztmányához gróf Károlyi István és 
Szemere Miklós által intézett indítvány, 
melyet a F. és V. L. után alábbiakban 
egész terjedelmében ismertetünk. 

A midőn ezen indítványt , a magunk 
részéről teljes mértékben helyeseljük, még 
azt tesszük hozzá, Ijogy kívánatos és 
szükséges volna ezzel egyidejűleg az ön-
álló magyar telivér törzskönyv kiadását 
is mihamarább kezdeményezni. Ma u. i. 
a magyar lovak az osztrák-magyar teli-
vértörzskönyvben tartatnak nyilván, a 
hol mint közös lovak szerepelnek, holott 
mindenki tudja, hogy a monarchia teli-
vértenyésztése jóformán egészen Magyar-
országon van, mert még osztrák tenyész-
tők lovai is hazánkban nevelkednek. A 
közösségnek megszüntetése már azért is 
érdekében áll a magyar lovaregyletnek, 
mert a lovaregylet maga is jobban füg-
getleníthetné, magát a bécsi jockey-clubtól, 
a mely ma éppen a legnagyobb akadálya 
az angol és franczia lovaknak verse-
nyeinkre való bocsájtásánál. 

Gróf Károlyi és Szemere Miklós in-
dítványa különben oly figyelemreméltó, 
hogy az a lovaregyleten kívül kétség 
nélkül a többi érdekelt köröket is beha-
tóan foglalkoztatni fogja. Az indítvány 
maga a következő: 

Tisztelt választmány! Tisztelt igazga-
tóság ! 

Visszatekintve telivér-tenyésztésünk leg-
utóbbi éveire, nem kerülheti ki figyelmünket, 
hogy versenyügyünk óriási fejlődése daczára, 
— tenyésztésünk terén minőségileg ujabban a 
pangás jeleivel találkozunk. Önámitás nél-
kül lehetetlen elvitatni, hogy az a fölény és 
az a siker, mely lovainknak úgyszólván biztos 
kísérője volt valahányszor azok a szomszéd 
Német birodalom lovaival találkoztak, ma már 
igen kétségessé vált. 

Eltekintve számos egyéb hátrányos tü-
nettől, a fejlődés e megakadásának legújabb 
s legeklatánsabb bizonyítéka az idei Ausztría-
Preis, a midőn a német Saphir játszi könnyű-
séggel győzte le ellenfeleit, pedig ez ellen-
felek tenyésztésünk legjobbjai voltak. 

A minőség hanyatlása mellett szólnak 
tapasztalt öreg trainerjeink is, a kik fennen 
hirdetik, hogy az utóbbi években hozzájuk 
került yearlingek korántsem oly derék álla-
tok, mint a 15 év előttiek. 

Kisbér és Kincsem dicső idői elmultá-
nak, midőn az angolokicalés francziákkal is 
baesülettel versenyezhettünk t 

A mily lesújtó e tény reánk nézve, épp 
oly sokat mondó, s lehetetlen, hogy abból 
a konzekvencziákat le ne vonjuk. Ujolag 
bebizonyult a szakadatlan, szünetet nem 
ismerő fejlődés szüksége; ujolag bebizonyult, 
hogy a telivér-tenyésztésünk nemes vérrel 
való felfrissítésre szorul. 

A hazai telivér-tenyésztés felfrissítésé-
nek és színvonala emelésének több módja van. 

Itt van először az első rangú apamén 
beszerzésének régóta hangoztatott, de mai 
napig is megoldatlan, sőt ma alig is meg-
oldható kérdése. Csaknem ily fontossággal 
bir kiváló minőségű anyakanczáknak nagyobb 
számban való behozatala is. Mindazonáltal 
nem az emiitett kérdéssekkel akarunk e he-
lyütt foglalkozni, mert azok megoldása, a 
fenforgó viszonyaink közt, nem a Lovaregy-
letet, hanem az államot és a 9-es bizottmányt 
illeti. 

A külföldi, nevezetesen angol és franczia 
jő minőségű éves csikó anyagnak nagyobb 
arányban való behozatala volna, szerény néze-
tünk szerint az az eljárás, mely legközvetle-
nebbül gyakorolhatna előnyös befolyást Unyész-
anyagunk emelésére. E hozatalnak útját állja 
egyrészt a verseny-szabályok 26. §-a, más-
részt verseny-feltételeink. 

Az előbbi azért, mert súlyt helyezve az 
anyakanczák behozatalára, a csikónak, csak 
ha azzal együtt hozatik be, adja meg a bel-
földi kvalifikácziót. 

A verseny-feltételeink pedig azért, mert 
a konkurrencziából a franczia és angol lova-
kat kizárják. 

Pedig tekintve, hogy az angol és 
franczia, de kiváló minőségű éves csikó-
anyag behozatala — és csakis ilyennek 
kedveért emelünk szót —• tenyésztésünkre 
csakis előnyös befolyással lehet, igen kívá-
natos, hogy az ilyen anyagnak behozatala 
megkönnyítessék. Espoirt és Gagát Angliá-
ból importáltuk és etvitázhatlan, hogy a helye-
sen megválasztott kiváló leszármazással biró 
ilynemű anyag közvetlenül s első sorban 
előny a versenyző kezében, de előnynyé 
válik majdan másodsorban a hazai tenyész-
tés javára is. 

Ezek után azon tiszteletteljes kérelem-
mel járulunk a tisztelt választmány elé, hogy 
a verseny-szabályok 26. §-át megfelelően 
módosítva, a szopós és éves korukban anyjuk 
nélkül behozandó franczia és angol csikók 
részére a belföldi magyar kvalifikácziót meg-
adni s ez által versenytereinket megnyitni 
méltóztassék, vagy pedig azon esetre, ha ez 
utóbbi czélra a versenyfeltételek megfelelő szö-
vegezését egyszerűbb és czélravezetőbb esz-
köznek itélné, ugy azon tiszteletteljes kére-
lemmel járultunk a tisztelt igazgatóság ólé, 
hogy a 3000 koronás annál nagyobb összeg-
gel dijazott versenyeinket az emiitett csikók 
részére megnyitni méltóztassék. 

Tökéletesen elégnek és megnyugtatónak 
véljük a szükkeblüek részére azon körül-
ményt, hogy Ausztria úgyis zárva tartja 
konzervatív és exkluzív sorompóit efféle 
yearlingek előtt örökre. 

Áthatva azon meggyőződéstől, hogy az 
erőknek észszerű korlátok közt való szabad 
és akadálytalan mérkőzése, a haladás és 
fejlődés egyedüli biztositéka minden téren, 
s melegen átérezvén azt, hogy tenyészté-
sünknek s különösen némely egyeseknek: 
„a külföld konkurrencziájától féltő elszige-
telése" ideig-óráig előnyt biztosithat ugyan, 
de végeredményében az országot károsítja, 
megujitjuk a fentiekben kifejtett kérelmet, 
kifejezést adva azon reményünknek, hogy a 
mélyen tisztelt Választmány, mint az igen' 
tisztelt Igazgatóság a maga hatáskörében 
a tenyész- és versenyügyünk nagy előnyére, 
ezúttal is érvényt fog szerezni azon fenkölt 
elvnek, hogy „szabad versenyben győzzön 
a jobb". 

Kelt Budapesten, 1896. november. 
Gr. Károlyi István, Szemere Miklós. 

Takarmányeló'irányzat a gazda-
sági hizlalásnál. 

A Az u. n. alkalmi hizlalásról akarok 
szólni, midőn ugyanis szálastakarmány, to-
vábbá gyök- és gumós-növény feleslegünket 
akarjuk hizlalás által értékesitni. E kétféle 
takarmány azonban nem elégséges az ered-
ményes kizlaláshoz, ezek mellett kell még 
etetnünk u. n. abraktakarmányokat is. Ha 
tehát bizonyos mennyiségű szálas takarmá-
mányunk, továbbá gyök- és gumós-növé-
nyünk van hizlálási czélra, kérdés, mennyi 
és minő abraktakarmányt kell vennünk, 
hogy a legolcsóbban hizlalhassunk bizonyos 
lehető legtöbb szarvasmarhát. Vegyünk fel 
tehát egy példát. Nehagy fiktiv adatokkal 
dolgozzam, körülbelül kiszámítottam, hogy 
mennyi takarmányt akar feletetni azon tisz-
telt gazdatársam, ki a „Köztelek' f. évi 95. 
számában a 338. számú kérdést tette. 

Van valakinek 2000 q. gyök- és gumós-
növénye, (tegyük fel, hogy 1000 q. répa és 
1000 q. burgonya) 250 q. réti szénája. 250 q. 
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lóherszénája ; továbbá bizonyos mennyiségű 
p. 50 q. buzapolyvája. 

Ezen takarmányokra be akar állítani 
30 drb ökröt, melyeknek beállítási sulyuk 
átlag darabonkint 500 kgr. Számítsuk ki 
először is, mennyi tápanyagra van szüksége 
a 30 drb ökörnek, hogyha azokat teljesen 
ki akarjak hizlalni. Tudjuk, hogy a szarvas-
marhahizlalást három időszakra szokták 
felosztani, mely időszakokban azok takarmá-
nyozását változtatjuk. 

A tápanyagszabványok az egyes idő-
szakokra a következő mennyiségeket írják 
elő 1000 kg élősúlyra: 

| f i | ' | 
í 27 kg 2-4 kg 0-5* kg 

II. 26 , 3 „ 0-7 „ 
III. 25 „ 2'6 „ 0-5 „ 

Ezen alapon kell tehát a 30dbgöböly-
nek, melynek beállítási súlya 15000 kg — 
feltéve, hogy a sulyszaporulat normális — 
a következő mennyiségű tápanyag. (Felte-
szem, hogy az I. időszak befejeztével a gö-
bölyök 1800 kgot nyomnak és a II. időszak 
befejeztével 21000 kgot. Kerekszámokat ve-
szek a könnyebb számítás végett:) 
időszak száraz anyag protein zsír szénhydr. 

kg kg kg kg 
I . 24300 2160 4 5 0 13320 

I I . 28080 3240 756 15984 
I I I . 31500 3276 630 ' 18270 
Összesen: 83880 8676 1836 475 7 4 
Táparány : 1:6 '0. 

Nézzük most, hogy a hizlalásra szánt 
szálas takarmány valamint gyök- és gumós-
növény készletünkben mennyi tápanyag van. 

1000 q burgonya 25000 2000 200 21800 
1000 q répa 12000 1000 100 10000 
250 q réti széna 22075 1350 250 10400 
250 q lóherszéna 20750 2075 325 9550 

Összesen : 79825 6425 875 '51750 
Táparány : 1 : 8'4. 
Helyes-e tehát, ha takarmánykészle-

tünkhöz tengeridarát adunk ? Nem. A ten-
geri (emészthető tápanyagainak) táparánya 
1:8 '6-hoz; így tehát minél több tengerit 
adagolunk, annál jobban tágítjuk készletünk 
táparányát. Tekintve azonban azt, hogy az 
idén a tengeri ára nagyon alacsony, továbbá 
azon mindig figyelembe veendő körülményt, 
hogy a tengerit az állatok szívesen eszik; 
tehát véle az össztakarmány izletességét fo-
kozzuk, nem mellőztem jelen számításom-
ban sem a tengerit. Emellett azonban ada-
golnunk kell olyan abraktakarmányt is, mely 
sok proteint tartalmaz. 

Ilyen abraktakarmányok az olajpogá-
csák, jelesül a repczepogáesa, melynek előnye 
a többi felett, hogy legkönnyebben besze-
rezhető. 

Az a kérdés mennyi tengerit és mennyi 
repczepogácsát kell vennünk. Hogy ezt meg-
tudhassuk állítsuk fel mennyi takarmányt 
kell adagolnunk az egyes hizlalási idősza-
kokban. 

I. időszakban 1000 kg, élősúlyra ada-
golunk : 

40 kg. burgonyát; 8 kg. réti szénát; 
4 kg. lóherszénát; 2 kg. buzapolyvát; 2 kg. 
tengeridarát; 3 kg. repczepogácsát. Ezen ta-
karmányok középminőségben a következő 
emészthető tápanyagokat tartalmazzák: 26'4 
kg. száraz anyagban 2 53 protein 0'5zsir és 
16-0 szénhydrát. Táparány 1:6-8. 

II. időszakban 20 kg. burgonya; 25 kg. 
répa; 12 kg. lóherszéna 1 kg. rétiszéna; 
4 kg. tengeri dara; 4 kg. repczepogáesa. 
Tápanyagtartalom 25'8 száraz any. 3'06 prt. 
0'73 zsír, 151 szénhydrát. Táparány 1:5 5. 

III. időszakban 50 kg. répa; 8 kg. réti 
széna; 5 kg. lóherszéna; 6 kg. tengeridara; 
3 kg. repczepogáesa. Tápanyagtartalom: 
25-2 száraz any. 2'61 kg. prt. 0"72 zsír, 14"6 
szénhydrát. Táparány 1:6'0. Ezen takarmány-
összeállításból könnyen Kiszámíthatjuk, hogy 
1000 kg. beállítási suly teljes kihizlalásához 
összesen a következő mennyiségű takarmá-
nyok szüségesek: 

60 q répa -J- 38 q burgonya + 12'2 q 
réti széna + 15-20 q lóher ~f- 1*2 q buza-
polyva -f- 9 - l q tengeri dara + 7-2 q repcze-
pogáesa. Hány darab 500 kg. elősulyu gö-
böly állitható be tehát takarmány készle-
tünkre? Theoretice véve, takarmánykészle-
tünkkel nem hizlalhatunk többet 33 drbnál 
(á 500 kg. élősúly) 33 drb göböly ugyanis 
teljes kíhizásíg felemészt: 

990 q répát ; 627 q burgonyát; 201 q 
réti szénát; 250 q lóher szénát; így tehát 
készletünkből maradna? 10 q répa; 373 q 
burgonya 49 q réti széna. 

A gyakorlatban azonban 2 q répát 1 q 
burgonyával egyenértékűnek szokás venni, 
valamint az I. oszt. réti széna felér a közép-
minőségű lóherszénával. Ha ezt tekintetbe 
vesszük szálas takarmánykészletünkkel még 
3 drb ökröt hizlalhatunk ki. Vagyis a pél-
dának felvett szálas takarmánykészlet gyök-
és gumós-növények elegendők 36 drb ökör 
kihizlalásához (6 hó) ha azok beállítási 
súlya 500 kgr. (Marad 276 q burgonya, 8 q 
réti széna.) Mint abraktakarmányt felhasz-
nálunk 1638 q tengerit és 129'6 repcze-
pogácsát. | Sommer Miksa. 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető: Dr. Hutyra Ferenci. 

A lovak mirigykórja. 
n . 

Az előzőkből látható, hogy mennyire 
bonyolódott esetekkel van dolgunk, ha egy 
lóállományban a mirigykör fellépett. Tény 
különben, a mint már mondottam is, hogy 
a betegeknek egy nagy százaléka gyorsan 
kiheveri e bajt, a többi ellenben még hetek 
múlva is igényli a gyógykezelést. De külön-
ben is több tényező befolyásolja a betegség 
tartamát, lefolyását. Nevezetesen pedig: az 
állat kora, az évszak, a tartózkodási hely, 
a táplálkozás és végre az állat származása. 

Az állat korát, illetőleg határozott és 
minden tenyésztő előtt is ismeretes tények 
igazolják, hogy mentől idősebb valamely ló, 
annál könnyebben átesik a mirigykóron. 
Szabályul felvehető, hogy a 4 évet betöltött 
lónak mirigykórban történt megbetegedésé-
hez csak a legritkább esetben csatlakoznak 
szövődmények. Az első napok megbetegedési 
tünetei itt is lehetnek súlyosak, mindazon-
által gyorsan múlók, ugy hogy 8—9 napi 
betegség után a teljes korú lovaknak 99%-a 
egészségesnek tekinthető. 

Az évek kevesbedésével aztán mind-
inkább kedvezőtlenebb a lefolyás, kivéve 
a szopós kort, mely alatt a betegek elég 
gyorsan és aránylag kevés veszteség kísére-
tében gyógyulnak meg. A legsúlyosabb 
megbetegedések a választott kortól a 2 éves 
kor betöltéséig fordulnak elő. Az ily idős 
csikóknál észlelhetők mindazon kellemetlen 
mellékkörülmények, melyekről fent említést 
tettem. Útmutatásul szolgál ez arra, hogy a 
mirigykór ellen való védekezésnél legfőkép-
pen a csikó állományt óvjuk meg a befer-
tőzéstól. 

Befolyásolják a mirigykór lefolyását az 
évszak és az ezzel szorosan összefüggő idő-
járási viszonyok is. Legsúlyosabb és a leg-
több veszteséget okozó megbetegedések 
ugyanis az ősz végén ós a tél kezdetén szok-
tak fellépni, feltéve természetesen, hogy ezen 
időben nedves hideg időjárás uralkodik. A 
nedves hideg ugyanis annyira elmérgesiti, s 
annyira súlyosbítja a betegek állapotát, hogy 
még a legenyhébb lefolyású esetek meggyó-
gyulásához is 3—4 hét szükséges. Ez külön-
ben is természetes, tudva azt, hogy a beteg-
ség jellegzetes tünete a légző szervek huru-
tos állapotában nyilvánul, melynél a gyógyu-
lás leggyorsabban a száraz melegben halad 
előre, mig zord idő mellett még az emberi 
nátha is hetegig tart el. Persze annak sza-
bályozása, hogy mely időben essék át csikó-
állományunk a mirigykóron, csak annyiban 
áll az ember hatalmában, hogy az arra ked-
vezőtlen időszakban a védekezést hatványo-
zott mértékben gyakoroljuk, mert kisebb 
baj, ha az nyáron fellép, a mikor a részben 
szabadban való tartózkodás, zöld takarmány 
etetése, a hosszú napok midőn a felügyelet 
is könnyebb, mind oly tényezők, melyek a 
gyorsabb gyógyulást nagyban elősegítik. 

A betegek tartózkodási helye annyiban 
befolyásolja a betegség lefolyását, hogy 
mennél tágasabb, hideg időben mininum 
10 C. fokú levegővel ellátott istálló áll a 
betegek rendelkezésére, gyógyulásuk annál 
gyorsabban és biztosabban következik be. 
Tultömött, ammoniakkal és az állatok ki-
lehelése folytán szénsavval telitett levegőjű 
istállóban a veszteségi százalék igen magasra 
szokott rúgni. A trágyának gyakori kihor-
dása és uj alommal való pótlása, észszerű 
szellőztetés főkellékét képezze a betegeket 
befogadó helyiségben eszközölt életrendi el-
járásnak. Nagyban biztosítjuk a gyógyulást 
— és ezt értékesebb csikóknál különösen 
ajánlom — ha a beteget külön tágas 
rekeszbe állítjuk. Az így idejében, tehát a 
betegség kezdetén elkülönített csikó, ha 
állapota még oly súlyos is, csaknem kivétel 
nélkül átlábolja a bajt, mert az egyéb szük-
séges életrendi feltételeken kivül meg van 
az is, amire a betegnek.első sorban szüksége 
van, — a nyugalom. És ez többé-kevésbé 
hiányzik ott, hol több beteg van együtt. 

Lényeges tényezőként szerepel a mirigy-
kór lefolyásánál a táplálkozás. Minél jobban 
táplált valamely csikó vagy ló megbetegedése-
kor, annál biztosabbra vehetjük gyors 
gyógyulását. Kellő mozgás mellett, jól táp-
lált csikónak bármely betegséggel szemben 
igen nagy az ellenálló képessége. 

A betegség lefolyását, különösen csi-
kóknál, ezek szármasása szintén befolyásolja. 
Kitűnik ez kevert tenyényészetekben, hol a 
szülő állatok párosítása nem egy fajtából 
vagy törzsből, hanem több, különféle fajták-
ból vett egyedekkel történik. Ugyanis ily 
keresztezési produktumok sokkal kevesebb 
ellenálló képességgel bírnak a betegséggel 
szemben, mint a beltenyésztés utján előállí-
tottak. Különösen érzékenyek a telivérekkel 
történt keresztezések ivadékai, a mi vélemé-
nyem szerint ezen fajtának fejlettebb nyirok-
edényrendszerén alapszik. Hasonlóan nagyon 
érzékenyek az importált lovak ivadékai, mert 
kivétel nélkül súlyosan betegesznek meg ós 
a leggondosabb gyógykezelés mellett is nagy 
köztük a halandósági százaiák. Főszerepet 
itt tudvalevőleg a szervezetnek az égalji vi-
szonyokhoz való megszokása — a honoso-
dás — já*szik. Általános szabályul pedig 
veendő, hogy minél magasabb vérű, minél 
nemesebb szervezetű valamely tenyészet, 
megbetegedése annál súlyosabb természetű, 
következetesen a betegség lefolyása is ked-
vezőtlenebb. 

A mirigykór ellen való védekezés . kisebb 
tenyészetekben vajmi nehezen vihető sike-
resen keresztül. A csikóknak a betegség 

| í 
I | 

14*8 1:6-7 
148 1 :5-5 
14-5 1:6-0 
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ellen való megvédésében ugyanis elvül kell^ 
hogy szolgáljon, velük minden oly érintkezést 
beszüntetni, mely által akár közvetlenül, 
akár közvetve közéjük a mirigykor fertőző 
anyaga behurczoltathatnék. 

Ebből kifolyólag a íias kanczáknak, 
különösen, mert ezek. egyúttal igások is .és 
a választott 1—2 és 3 éves csikóknak más 
lovaktól való elkülönitése úgyszólván lehetet-
lenségszámba megy. Nagyobb gazdaságban 
azonban az évjáratbeli csikók már külön 
majorban és külön személyzet ápolása alá 
helyezhetők el és ha a takarmányhordásra 
egy pár idősebb igás lovat osztunk be hozzá-
juk, mely fogatnak az ide-oda kóborlást 
szigorúan megtiltjuk, ugy legnagyobb részben 
eleget tettünk azon követelményeknek, me-
lyek utján a mirigykór fellépése elkerülhető. 

De még jobban biztosíttatik a védekezés 
sikeressége, ha ezenfelül a csikók állandó 
tartózkodási helyét — különösen az istállót 

-— illetve a berendezési tárgyakat és istálló-
szerszámokat hetenként egyszer 1: 5000-hez 
higitásu szublimáttal lemosatjuk. Csak ete-
téshez lekötött, tehát szabadon járó csikók 
istállójában az alom kitakarítása után a 
talaj vagy karbolos mészszel behintessék 
vagy 5%-os kreolinos vízzel kéthetenkint 
egyszer fellocsoltassék. .Éjjelen át lekötött 
csikók álló helyén a talajt hetenként egyszer 
okvetlen fertőtlenítsük. 

A betegek gyógykezelése tekintetében kö-
vetendő eljárások egynémelyikéről már tet-
.tem említést, részletesen a dolog az állat-
orvos hatáskörébe tartozik, de mivel a te-
nyésztő sok esetben utalva van maga is 
közbelépni, mert nem áll állatorvos minden-
nap rendelkezésére, röviden felsorolom azon 
teendőket, melyeket mirigykóros betegeknél 
tennünk nem csak jó, de kikerülhetlen is, 
ha azt akarjuk, hogy lóállományunk minél 
gyorsabban és a legkevesebb veszteséggel 
essen át a bajon. 

Ha megállapítottuk a bajnak miben-
létét, azaz, ha tisztában vagyunk azzal, hogy 
csakugyan mirigykórral van dolgunk, akKor 
legelső feladatunk a betegeknek nyugalmat 
biztosítani Munkáslovakat állni hagyjuk, 
ménesbelieket, különösen csikókat pedig va-
lamely tágas istállóban helyezzük el, ugy, 
hogy csak abrakolásra köttetjük azokat le. 
Hogy nyálazó szájukat gyakran kiöblíthes-
sék, eléjük kevés sósavval kissé savanykássá 
tett és gyakran megújított elegendő meny.-, 
nyiségü vizet adunk. 

Szálas takarmányul nyáron iuczernát, 
gyengébb fűféléket, télen pedig puhább 
szénaféléket; abrakul kissé megnedvesített 
daraféléket vagy zúzott zabot etessünk. A 
takarmányozásnál főleg arra törekedjünk, 
hogy a bélkiüritések könnyen történjenek. 
Kivéve a legsúlyosabb betegeket, az állatok 
jó ápolása, bőrük tisztán tartása csak előse-
gíti a gyógyulást; hasonlóan az is, ha az 
állatok, illetve betegségük váladéka által 
bemocskolt jászlat, itató edényeket és 
minden istállóberendezést és szerszámot 
naponta kreolinos vízzel megtisztíttatunk, 
illetve fertőtlenítünk. A toroktáj vagy gége-
járat minden betegnél többé-kevésbé dagadt. 
E daganatok eloszlását, illetve a genykép-
ződést és ennek kiürülhetését elősegítjük, 
ha ezen részekre Priessnitz-borogatást alkal-
mazunk olyformán, hogy a toroktájnak meg-
felelő, pokróczból vagy zsákból kivágott és 
a felkötéshez szalaggal ellátott bundát ké-
szítünk; ebbe laposan elterítve kóczot te-
szünk, melyre 2—3 szoros rétegű gyenge 
(1: 5000) sublimatoldalba mártott és mér-
sékelten kicsavart vászon jön. Az így elké-
szített bundát aztán a toroktájra feltesszük, 
ugy hogy a vizes vászon -jöj jön a dagadt 
részekkel érintkezésbe. A Priessnitz meg-
újítása naponta 3-szor történjék mindaddig, 
míg á daganatok vagy maguktól ki nem 
fakadnak, vagy azok mesterségesen ki nem 

nyittatnak. A genynek kiürülése után,, ha a 
daganat még terjedelmes volna, a seb meg-
tisztítása után a Priessnitzet 1—2 napig még 
raj thagyhat juk; tovább azonban semmi esetre 
mert az legtöbbször nem csak hogy nein 
szükséges, de a sebre és környékére ekkor 
már izgatólag hat. 

A kötés eltávolítása után a sebet na-
ponta 1—2-szer megtisztítjuk, kreolinos ke-
nőcscsel (20 kr kreolin, 100 r. zsír) véko-
nyan bekeverjük és összehúzó szerekkel 
(égetett timsó és tölgyfahéjpor egyenlő 
mennyiségben) behintjük. Az orra reá szá-
radt nagymennyiségű genyes váladékot lan-
gyos kreolinos vízzel naponta egyszer letisz-
tittatjuk, figyelmeztetve azonban az ápolót, 
a beteggel való kíméletes bánásmódra. 

A torok két oldalán vagy a szügy 
elülső részén fellépő és a légutakra gyako-
rolt nyomásuk által nehéz légzést okozó da-
ganatokat, nehogy fuladást okozzanak, mi-
nél előbb nyittassuk fel. 

A toroktáji daganatok felnyitásához az 
itteni nagyszámú véredények megsértését 
kikerülendő, állatorvos beavatkozását kell 
igénybe vennünk. A test tá j többi részén 
fellépő daganatokat kevés szürke higany-
kenőescsel naponta egyszer bekenhetjük. 
Ha központi felületük puha, hullámzó lesz, 
jelezve a genynek jelenlétét, éles késsel való 
felnyitásuk előnyösen befolyásolja a gyó-
gyulást. 

Fődolog a mirigykómái, hogy a légutak 
legyenek szabadok, mert ha a tüdők elegendő jó 

" f fjf,hj . 
hosszabb idő múlva csaknem mind megszűnnek. 
Ezért is a betegség kezdetén hirtelen fellépő 
nagymérvű nehéz légzés jelenléténél á lég-
csőmetszés is sokszor jó szolgálatot tesz. 

Tátray János. 

EZREDÉVES KIÁLLÍTÁS. 

Kitüntetett mezőgazdasági ki-
állítók. 

í n . 
II . Oyümölesészet, kertészet, kereskedelmi 

és gyógynövények. 
b) Kiállítási érem. Baich Iván, nagybir-

tokos, Bocsár. Nagybani és kitűnő termelé-
sért. Budapesti első gyermekmenhely istván-
telki kertészképző iskolája, Rákospalota. Jó 
izlés és kitűnő termelésért. Farkas József, 
várad-velenczei mükertészeti telep tulajdo-
nosa, Nagyvárad. Kitűnő termelés, verseny-
képességeért. Ehrlich Salamon és Henrik, 
Pa.-Wenkheim, u. p. Fegyvernek. Verseny-
képesség t s kivitelképesség. Baranya-ná-
dasdi dr. Feichtinger Sándor, kir. tanácsos, 
városi főorvos, Esztergom. Kereskedelmi és. 
gyógynövények tanulságos ismertetéseért. 
Frommer A. Hermán, magkereskedő, Buda-. 
p,est. Versenyképességért, Gáspár Antal, 
gyógyszerész, Maros-Vásárhely. Versenyké-
pesség és kivitelképességért. Hegyi Pál, kis-
birtokos, Lajosfalva. Sikeres termelésért. Ka-
rácsonyi Aladár gr., Beodra. Kitűnő és nagy-
bani termelésért. Kálazdy nővérek, Budapest. 
Élő növények hü utánzásáért és versenyké-
pességért. Lederer Artúr és Károly, földbir-
tokosok, Csóka. Kitűnő termelésért. L'Huillier 
István, állami főkertész, Torda. Jó Ízlésért. 
Meyne János, faiskola tulajdonos, Sopron. 
Sikeres termelésért. Nagykőrösi. kertészeti 
egyesület. Kitűnő termelésért. Nőegylet, Nagy-
Sink. Sikeres termelésért. Baksányi Anna, 
Pilis. Kitűnő termelésért. Sippi Bodiczky Je-
nőné, Budapest. Kitűnő termelésért. Sabran-
Ponteves herczegnői Csicsó. Kitűnő termelés 
és kivitelképességórt. San-Marco herczegnő, 
nagybirtokos, Nagy-Komlós. Kitűnő és nagy-
bani termelésért. Sonnenfeld M., Sasvár. Ver-

senyképesség és kivitelképességért. Sulkovszky 
József herczeg, Pankota. Kitűnő termelésért. 

ep sm gyei kistermelők. Sikeres termelésért. 
Temesvár szab. kir. város, Temesvár: Kitűnő 
termelésért.. Tsida Arthur, Paks. Nagybani 
és kitűnő termelésért. Báró Vécsey József és 
Miklós, Czegléd. Nagybani és kitűnő terme-
lésért. . 

c) Elismerő öklevél. Auer és Schwarcz 
nádfonadék-gyárosok, Budapesten. Nagybani 
gyártásért. Braun és Glück, Csege. Kitűnő 
termelésért. Budafok község. Kitűnő terme-
lésért. Gsik vármegyei gazd. egyesület, Csik-
Szereda. Sikeres termelésért. Gacsó Kálmán, 
birtokos, H.-Böszörmény. Kitűnő termelésért. 
Haldek Ignácz, nagykereskedő, Budapest^ 
Versenyképességért. Hein János, mükertész, 
Budapest. Jó ízlésért. Kecskeméti Sándor, 
késes, Temesvárott. Kertészeti eszközök elő-
állításáért. Kolozsvári Kiss István, birtokos, 
Halas. Kitűnő termelésért. Lípniák Leó, Pri-
bócz, Uj termelési ág meghonosítására való 
törekvésért. Mühle Árpád, tájkertész, Temes-
vár. Jó ízlésért. Nyitrai és társa,. Csege. Ki-
tűnő termelésért. Rűcz Jakab, Lippa. Hala-
dásért. Beisz Bernát, terménygyáros, Buda-
pest. U j termelési ág meghonosításáért. Bóbert 
parmai herczeg és Bourbon Henrik gr. nagy-
birtokos, Szent-Hubert. Kitűnő termelésért, 
Sándor Imre, birtokos. Halas. Kitűnő terme-
lésért. Schwarz Antal, mülakatos, Budapest-
Fontos javításért. Szeben vármegye tejgazda-
sága, Nagy-Szeben. Haladásért. Sztraka Já-
nos, kisgazda, Erzsébetlak. Kitűnő termelé-
sért. Tiszafüredi gazd. egyesület, Tisza-Fü-
red. Sikeres termelésért. Török József, Sze-
pes-Mindszent. Haladásért. Urbán Péter, föld-
birtokos, Török-Becse. Kitűnő és nagybani 
termelésért. Vallner János, tanitó, Mező-Be-
rény. Haladásért. Zsurek Nándor, Pöstyén. 
Versenyképességért. 

III . Dohány. 
а) Millenniumi nagy érem. Apponyi Al-

bert gr., Gerendás. Okszerű és elismerésre 
méltó dohánytermelésért. Darvas Béla, Már-
tonfalva. Okszerű és elismerésre méltó do-
hánytermelésért. Dessewffy , Alajos Dénes 
Béla gr., Királytelek. Okszerű és elismerésre 
méltó doháytermelésért. Kinczig János, Tövis-
egyháza. Okszerű és elismerésre méltó do-
hánytermelésért. Kurziveil József, Németság. 
Okszerű és elismerésre méltó dohánytermelés-
ért. Keglewich Gábor gr., Magyar-Bodzás. 
Okszerű és elismerésre méltó dohányterme-
lésért. Klein Aladár és Engl Jónás, Felső-
Irsa, Okszerű és elismerésre méltó dohány-
termelésért. Lonovits József, Dombegyháza. 
Okszerű és elismerésre méltó dohányterme-
lésért. Metzger Ferencz, Zádorlak.. Okszerű 
és elismerésre méltó dohánytermelésért. Or-
dódy Pál, Bagota. Okszerű és elismerésre 
méltó dohánytermelésévt.Purgly Lajos,Tompa. 
Okszerű ós elismerésre méltó dohányterme 
léséjrt. Vajda Lajos, Kun-Agota. Okszerű és 
elismerésre méltó dohánytermelésért. Zsi-
linszky Endre dr., Medgyes-Egyháza. Ok-
szerű és elismerésre méltó dohányterme-
lésért. 

б) Kiállítási érem. Blan.che Borbála, Rét-
hát. Okszerű dohánytermelésért. Beliczay 
István, Gerendás. Okszerű dohányterme-
lésért. Brüll Ármin, Hosszu-Pályi. Okszerű 
dohánytermelésért. Bischitz Dávid, . Heves. • 
Okszerű dohánytermelésért. Gsányi Ágoston, 
Csány. Okszerű dohánytermelésért. Dessewffy 
Aurél gr., Büd-Szt.-Mihály. Okszerű dohány-
termelésért. Elek István, Tisza-Szt.-Imre. 
Okszerű dohánytermelésért. Fried Dániel, 
Székely. Okszerű dohánytermelésért. Justh 
Gyula, Tornya, okszerű dohánytermelésért. 
Janesá Géza, Tisza-Bura. Okszerű dohány-
termelésért. Küszler Henrik, Tápió-Szele. 
Okszerű dohánytermelésért. Karsay Albert, 
N.-Telek. Okszerű dohánetermelésért. Károlyi 
Tibor gr. uradalma, Simánd. Okszerű dohány-
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termelésért. István gr. Sslrnson.Okszerű 
dohánytermelésért. Kovács IsJ^ám, Verpelét. 
Okszerű dohány te rme lés t . Ucnyi Stenczel 
Júlia, Csetnek. Okszerű dohánytermelésért. 
Montág Sándor, Dombegyháza. Okszerű 
dohánytermelésért. Montág Henrik, Tót-Bán-
hegyes. Okszerű dohánytermelésért. Madarász 
Sándor, Mártonfalva. Okszerű dohányterme-
lésért. Mandel Ede és Fiseh Lajos, Nyir-
Császári. Okszerű dohánytermelésért. Miha-
lovits Istvánné, Torda. Okszerű dohányter-
melésért. Majláth József gr., Ó-Fehértó. Ok-
szerű dohánytermelésért. Ozv. Nikelszky 
Sámuelné, Nyíregyháza. Okszerű dohány-
termelésért. Purgly János, Sofronya. Okszerű 
dohánytermelésért. Báth János, Dombirató. 
Okszerű dohánytermelésért. Uadvánszky Géza 
br., Kurittyán. Okszerű dohánytermelésért. 
Solymosy László br., Boros-Jenő. Okszerű 
dohánytermelésért. Schuch János, Kisfalud. 
Okszerű dohánytermelésért. Schwarcz Miklós, 
Keresztes. Okszerű dohánytermelésért. Szent-
Miklósi Sándor, Balkány. Okszerű dohány-
termelésért. Szalánczy Jánosné, Komró. Ok-
szerű dohánytermelésért. Urbán János, Török-
Beese. Okszerű dohánytermelésért. Yégh 
Aurél, Dombegyháza. Okszerű dohányterme-
lésért. Vajda Ferdinánd, Goszona. Okszerű 
dohánytermelésért. Yitéz Imre, Verpelét. 
Okszerű dohánytermelésért. Wenkheim Frigyes 
gr., Uj-Kigyós. Okszerű dohánytermelésért. 
Zichy Ferencz gr., Poesaj. Okszerű dohány-
termelésért. 

c) Közreműködők érme. Barta Ferencz, 
gazd. egyesületi titkár, Tiszafüred. Gzermann 
Jczsef, főbiró, Budafok. Ady Károly, városi 
kertész, Halas. Jamrich Sándor, kertész, 
Csákvár. Oderszky Lajos intéző, Mozsgó, 
(Biedermann Ottónál). Vajda Károly, kezelő-
tiszt, Budapest. Zsarnóczay Ernő, gyárvezető, 
Budapest. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
353. számú kérdés. Miképpen lehet egy 

kocsi vagy hintó könnyű futását meghatá-
rozni ? Mi összefüggés van a kocsi könnyű 
futása és a nagy kerekek között? Igaz-e, 
hogy, ha a kocsit feltámasztjuk s meglódí-
tott kereke sokáig elpörög, könnyű futásu ? 
Lökésháritó mérővel meglehet-e ezt ha-
tározni ? 

Bőny. M. N. 
354. sz. kérdés. Rendelkezésemre áll 

kitűnő minőségű gyepszéna, luczerna, tavaszi 
polyva, olajpogácsa, buzakorpa és árpa-, 
tengeridara. Kérek helyes takarmányössze-
állitást 1000 kgr. élősúlyra magyar ökrök 
hizlalásához. 

Macedónia. E. B. 
355. kérdés. Mai postával rovarok által 

megtámadott rozs- és buzatöveket küldöttem 
be, kérem meghatározni, miféle rovarok 
bántják e vetéseket ? 

Beregszász. G. Cs. 
356. kérdés. A kezelésem alatt levő 

gazdaságban igen kevés a takarmánykészlet; 
a közel vidéken kapható burgonya és korpa, 
az előbbi 100 kg.-kint egy forintjával, a 
korpa pedig ide szállítva négy forintjával 
100 kg.-kint. Az etetendő állatok jármos 
ökrök és 2 és 3 éves tinók. Szalma- és 
polyvafélék vannak elegendő mennyiségben. 
Csupán burgonyát vagy csak korpát vegyek 
és etessek az állatokkal, vagy pedig arányos 
mennyiségben vegyek és etessek mind a két 
féléből és mennyit, hogy állatjaim megfe-
lelő erőben telelhessenek ki. 

Pa.-Csősz. V. Á. 

Körrendelet a gazdasági ismétlő 
iskolák szervezéséről. 

A népiskolai közoktatásról szóló 1868. 
évi 38. t.-cz. az elemi népiskola kötelezett 
tantárgyai közé sorozza a mezei gazdaság és 
kertészet köréből adandó gyakorlati útmuta-
tásokat. 

Hazánkban, mint a hol a lakosságnak 
túlnyomó nagy része mezei gazdasággal 
foglalkozik, nagy jelentőséggel bir a tör-
vény eme rendelkezése: és közgazdasági 
szempontból megbecsülhetlen előnyt nyúj-
tana, ha a népoktatás e részbeli feladatát 
sikeresen megoldaná. 

Ily szempontból mérlegelve a gazdasági 
érdekeknek a népoktatás körében való gon-
dozását, elhatároztam, hogy népoktatásunk-
nak most még a legtöbb helyen meddő 
tagozatát: az ismétlő-iskolát fogom a tör-
vény által kötelezett gazdasági és kertészeti 
oktatás megvalósítására felhasználni. Alkal-
masnak vélem az ismétlő-iskolát ezen czélra 
azért, mivel az ide utalt 13—15 éves tan-
kötelesek szellemi és testi fejlettségökben 
több sikerrel tanulhatják a gazdasági elmé-
leti, főleg pedig a gyakorlati ismereteket, 
továbbá azért, mivel ily szervezet mellett 
remélhető, hogy népünk az ismétlő-iskolát, 
mint a mely az életfoglalkozásra lesz főleg 
tekintettel, az eddigi idegenkedés helyett 
rokonszenvvel fogadja; és mert végül az 
ismétlő-iskoláknak ily módon életképessé 
tételük által egyfelől a tanitók anyagi hely-
zetén is segíthetek, másfelől az elemi oktatás 
sikerét is jobban biztosithatom. 

A gazdasági ismétlő-iskola szervezetét 
és tantervét a földmivelési miniszter úrral 
egyetértőleg megállapítván, ezt a közigazga-
tási bizottságnak oly felhívással küldöm meg, 
hogy ily iskolák felállítására első sorban 
kötelezett községeket e részbeli kötelességük 
teljesítésére saját jól felfogott érdekükben 
buzdítani és ezen iskolák létesítését, fejlesz-
tését állandó gondoskodásban tartani szíves-
kedjék. 

A gazdasági és ismétlő-iskolában a ta-
nítás sikerének biztosítása czéljából a föld-
mivelési miniszter úrral egyetértőleg arra 
törekszünk, hogy a néptanítók a gazdasági 
oktatásra mentül alaposabb kiképzést nyer-
jenek. E végből már a f. év nyarán három 
földmives-iskólában rendeztetett néptanítók 
számára tanfolyam; jövőben még nagyobb 
arányokban lesz gondoskodva a tanitók 
gazdasági kiképzése felől részint a tanító-
képzőkben, részint néptanítóknak a földmi-
ves-iskolák két évi tanfolyamára ösztöndíj 
élvezetével felvétele által. 

Gondoskodunk továbbá a gazdasági 
ismétlő-iskolák tantervének megfelelő jó és 
olcsó olvasó-könyvekről s a tanitók számára 
gazdasági vezérkönyv felől. El fogjuk látni 
ezen iskolát a legszükségesebb tanesz-
közökkel. 

Kijelentem, hogy a községeket, a meny-
nyiben a gazdasági ismétlő-iskolák felállítása 
és fentartásánál a tőlök telhető áldozatkész-
séget tanúsítják, hajlandó vagyok némi 
államsegélyben is részesíteni; de oly hatá-
rozott kikötéssel, hogy az államsegély első-
sorban csak a tanitók tiszteletdijának fede-
zésére fordítható. 

A gazdasági ismétlő-iskolák felállítása, 
illetve a szervezet 3. pontjában elősorolt 
bevételek igénybe vétele tekintetében szük-
ségesnek mutatkozik, hogy az érdekelt köz-
ségek aziránt, vájjon a szervezeti szabályok-
ban foglalt követelményeknek mennyiben és 
mily módon képesek megfelelni, megállapo-
dásra jutva, a megállapodások eredményét 
magában foglaló községi képviselő-testületi 
határozatot mindenkor jóváhagyás végett a 
törvényhatósághoz mutassék be. 

A kir. tanfelügyelőket egyidejűleg uta-
sítottam, hogy a gazdasági ismétlő-iskolák 

szervezése ügyét kiváló gondoskodásukba 
vegyék és a községeket, valamint a többi 
iskolatentartókat a szükséges útbaigazítások-
kal készséggel ellássák. 

Úgyszintén felkértem a törvényhatósá-
gokat, hogy különösen a gazdasági egyesü-
leteket ezirányu érdeklődésre buzdítsák. 

Kívánatosnak tartom, hogy a most ki-
adott szervezetet és tantervet a községek 
mielőbb és egész terjedelmében megismer-
jék. Gondoskodjék tehát a közigazgatási bi-
zottság arról, hogy a községek ezen füzetet 
megszerezzék. (Kapható a m. kir. tud. egye-
temi nyomdában.) 

Budapest, 1896. november hó 16-án. 
Wlassics Gyula dr. s. k. 
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Szerkesztői üzenetek. 1135 

Czimadományozás. Ő felsége a király Binder 
Vilmos főerdésznek, saját kérelmére történt nyugdí-
jaztatása alkalmából, sok évi hü és buzgó szolgálata 
elismeréseül, az erdőmesteri czimet adományozta. 

Megerősítés. A földmivelésügyi miniszter Szé-
kely István ideiglenes minőségben kinevezett földmi-
vesiskolai igazgatót ezen állásában végleg niegerő-

Kinevezés. A földmivelésügyi miniszter gróf 
Ráday István péczeli lakost a kincstári birtokok sze-
m&lyzetének létszámában ideiglenes minőségű gazda-
sági segéddé nevezte ki. 

Eljegyzés. Szemere-haraszthi Szombathely Anlal 
komárommegyei földbirtokos, eljegyezte özvegy viski 
Várady Béláné született Ribáry Józefine leányát, 
Katinkát. 

Halálozások. Karsai Albert a III. oszt, vas-
korona-rend lovagja, földbirtokos, a O. M. G. E. vá-
lasztmányi tagja f. hó 29-én meghalt Budapesten. 
Karsai a mezőgazdaság terén mint kiváló gazda sok 
érdemeket szerzett, többek közt a fővárosi közj • íti 
tejcsarnok is neki köszönheti létesülését. Érdekesnek 
tartjuk felemlíteni, hogy ő teremtette meg a Borszem 
Jankóban Tojás Dániel alakját, melylyel azokat a 
zsidó nagybirtokosakat szatirizálta, kik nem tudnak 
magyar leJkü gazdákká válni. Temetésén az OMGE. 
képviseletében resztvettek Forster Géza igazgató és 
Bubinek Gyula ügyvezető titkár. — Kálmán János, 
gróf Dessewffy Aurél büdszentmihályi uradalmának 
főtisztje, az O. M. G. E. tagja, Szentmihály község 
gazdaköri elnöke, meghalt Büd-Szentmihályon. 

A tőzsdereform-ankét. Hosszú vajúdás 
után a többszörösen elnapolt börze-ankét 
megtartásának időpontját a kereskedelem-
ügyi miniszter végre-valahára véglegesen 
megállapította. Az értekezlet deczember hó 
24-én d. u. 4 órakor kezdődik. Ha az alább 
közölt meghívottak névsorát tekintjük, ön-
kénytelenül szembetűnik a közvetlenül érde-
keltek túlsúlya azok felett, a kik a börze 
reformálásának szükségességét immár ha-
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laszthatatlannak tartják és régóta sürgetik. 
Ismerve már most a kereskedelmi körök 
azon felfogását, a melyek a börzét noli me 
tangere intézménynek tart ják s a reformról 
hallani sem akarnak, természetesnek kell 
tartanunk, hogy a miniszter nem fog helyes 
képet nyerhetni a követendő irányról. Mind-
azonáltal hisszük, hogy daczára a tőzsde-
körök erőlködéseinek, melylyel a status quot 
fentartani akarják, az immár köztudatba át-
ment tőzsdereform végrehajtása elől a kor-
mány nem fog elzárkózni s azt azon alap-
eszmék szerint fogja keresztülvinni, a me-
lyeket a gazdaközönség feliratilag hozott a 
kormány tudomására. A mi magát az anké-
tet illeti, a kereskedelemügyi miniszter ezen 
értekezlet elé egy kimerítő questionnairét 
készíttetett, mely ezen fontos és nagyterje-
delmü anyagot rendszerbe csoportosítva, át-
nézetesen ismerteti s a tárgyra vonatkozó 
minden kérdést felölel. Ezen kérdőpontok, 
melyek már korábban küldettek meg az ér-
tekezleti tagoknak, fogják az értekezleti tár-
gyalás alapját képezni. Az értekezleten 
Dániel miniszteren kívül részt fognak venni 
a kereskedelmi minisztériumból Vörös állam-
titkár, Fichtl miniszteri tanácsos, Ballai dr. 
miniszteri titkár, mint előadó ; a pénzügy-
minisztérium részéről Bakonyi Géza osztály-
tanácsos ; az igazságügyminiszterium részéről 
Szántó Mihály miniszteri tanácsos, Décsey 
Zsigmond dr. királyi táblai tanácselnök, 
Bubla Ferencz királyi táblai bíró; a föld-

livel igyi minisztérium részéről Kovácsy 
Sándor dr. osztálytanácsos; a budapesti áru-
éi értéktőzsde tanácsa részéről Ullmann Emil, 
Geiger D. Zsigmond, Weisz Fülöp és Fél-
egyházi dr. jogt i tkár; az országos magyar 
gazdasági egyesület részéről Dessewffy Aurél 
gróf v. b. t. t. elnök, Bernát István dr., 
Zselénszky Róbert gróf, Rubinek Gyula tit-
kár ; a budapesti kereskedelmi és iparkamara 
részéről Burchard Bélaváry Konrád főrendi-
házi tag és Császár Jenő; a pesti Lloyd tár-
saság részéről Weisz Berthold orsz. képvi-
selő és Simon Jakab; a magyar kereskedelmi 
csarnok részéről haraszti Jelhnek Henrik; a 
giro- és pénztár-egylet részéről Beck Miksa 
igazgató és Práger Gyula ügyvivő ; a 'banká-
rok egyesülete részéről Politzer Zsigmond; 
továbbá a következő meghívottak : Bujano-
vich Sándor, Bamberger Béla ügyvéd; 
Deutsch Antal a „Pester Lloyd szerkesztő-
ségi tagja, Hegedűs Sándor orsz. képviselő, 
Helfy Ignácz orsz. képviselő, Horánszky 
Nándor orsz. képviselő, Károlyi Sándor gr. 
v. b. 1.1. orsz. képviselő, Kornfeld Zsigmond 
a magyar hitelbank igazgatója, Láng Lajos 
dr. orsz. képviselő, Lánczy Leó a kereske-
delmi bank igazgatója, Lukács Béla v. b. 1.1. 
orsz. képviselő, Lukács József, az anglo-
osztrák bank igazgatója, Matlekovics Sán-
dor dr. v. b. t. t. orsz. képviselő és a keres-
kedelmi csarnok elnöke, Neumann Ármin 
dr. orsz.. képviselő, ifj. Neumann Sándor dr. 
ügyvéd, Pékár Imre igazgató, Polónyi Géza 
ügyvéd, orsz. képviselő, Széli Kálmán v. b. 
t. t. orsz. képviselő, Tisza István dr. orsz. 
képviselő Wekerle Sándor v. b. t. t., Vison-
tai Soma ügyvéd orsz. képviselő, Wittmann 
Mór ügyvéd, Ádám Géza dr. min. fogalmazó 
mint jegyző. 

A „Magyar gazdatisztek és erdőtisztek 
országos egyesülete" 1896. évi deczember hó 
10-én csütörtökön d. u. 3 órakor, az egyesület 
hivatalos helyiségében (IX. Lónyay-utcza 
7. sz.) választmányi ülést, tart, melynek 
tárgysorozata a következő: A mult ülés 
jegyzőkönyvének, bemutatása. Két hitelesítő 
tag .kiküldése. Ügyvezetői jelentés. Tagok 
mozgalma. Kérvények, folyamodványok. Az 
0 . M. G. E. átirata. Folyó ügyek. Az ülés 
végeztével d. u. 1/a4 órakor a Mezőgazda-
sággal és erdészettel foglalkozók nyugdíj-
intézete tart ülést a következő tárgysorozat-
ta l : A mult ülés jegyzőkönyvének bemuta-

tása. Könyvelés és pénztár megvizsgálása. 
Igazgatói jelentés. Folyó ügyek. 

Iskolatársak találkozója. A következő 
sorok közzétételére kérettünk fel: Bolgár 
Géza, JBrokes József, Hanny Aladár, Rásky 
Mihály, Szundy Aurél és Zitterbarth Ernő 
urakat felkérem, hogy 1891-ben Magyar-
Óvárott adott kötelező szavukhoz híven f. 
évi deczember 29-én esteli 8 órakor Buda-
pesten, a Szikszay-féle vendéglőben —lehe-
tőleg családostól — megjelenni szívesked-
jenek. Meg nem jelenhetés esetén kérem 
az elhárithatlan okot velem előre tudatni. 
Vaskovits Zoltán gazdatiszt P.-Gárdony, u. p. 
B.-Gyarmath. 

A pestmegyei gazdasági egyesület köz-
gyűlése. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 
gazdasági egyesülete november hó 30-án 
tartotta Beniczky Lajos alispán elnöklete 
alatt évi közgyűlését a vármegyeház nagy-
termében. A közgyűlésen többek között je-
len voltak gróf Károlyi Sándor, gróf Szapáry 
István, Tahy István, Tahy Lajos, Halász 
Zsigmond, Vásárhelyi, id. Benedicty, Bóth 
Ignácz, Galgóczy Károly, Baross Pál, Schindler, 
Hajós József, Katona Gyula, Fromm Antal, 
Biró Zsigmond, Póka Kálmán, Szabadházy 
József, Tavaszy Endre és Serfőző Géza titkár. 
Az egyesület a közgyűlés elé a mult óv 
munkásságáról terjedelmes jelentést terjesz-
tett be, melyből kiemeljük a következőket: 
Az egyesület a millennáris kiállításon részt 
vett ós pedig az egyesületek kollektív kiál-
lításán mutatta be a tevékenységére vonat-
kozó adatokat, a halasi faiskola termeivé-
nyeiből kiállítást rendezett, a lótenyészbizott-
mányi szakosztály pedig a használati ló ki-
állításon 30 drb kellőképpen behajtott ló 
kiállítása által mutatta be vármegyénk né-
pies lótenyésztését. Az egyesület működése 
kellő elismerésben részesült, mert az egye-
sületek gyűjteményes kiállítása a legnagyobb 
dijjal, díszoklevéllel lett kitüntetve. Az pedig 
külön millienniumi nagyérmet nyert. A ló-
kiállitáson, mint kollekczió, millennáris 
nagyéremmel, három fogat pedig külön-
külön kiállítási éremmel lett kitüntetve. 
A halasi kert versenyen kívül állított ki. 
Szarvasmarhakiállitást nem rendezhetett az 
egyesület, mert a rendező-bizottság helyszűke 
miatt bejelentett 26 darab népies tenyésztők-
től bejelentett állatot nem fogadta el. Ezen 
ügy ugyan kellemetlenül érintette az egye-
sületet, de mulasztás az egyesület részéről 
nem történt. Az egyesület halasi iskoláját s 
szőlőtelepét az augusztus hó 7-én a vármegye 
alsó részén nagy károkat okozó jég és vihar 
elpusztította. A jégverés oly mérvű volt, 
hogy anyafáink nagy részét is vagy elpusz-
tította, vagy erősen megsértette. Több, 
mintegy 50—60 darab anyafát tövestől ki-
tépett, 56.000 ojtványt és díszfánkat teljesen 
elpusztította, ugy, hogy azok nagy részét ki 
kellett fordítani. Ez a csapás az egyesületet 
igen érzékenyen érintette, mert a beruházások 
nagy része kárba ment. Az egyesület kép-
viselve volt az országos gazdakongresszuson, 
s a közgyűlés ebből folyólag kijelenti, hogy 
a gazdasági egyesületek szövetségéhez hozzá-
járul s alapszabályait ehez képest módosítja. 
Mint fontos működési eredményt jelzi a jelen-
tés, hogy a törvényhatóság utasította a köz-
ségeket gazdasági bizottságok szervezésére 
és igy a gazdaközönség szervezkedésének elő-
készítésére ebben a törvényhatóságban min-
den megtörtént. 

A prémium-rendszer és Fiume. A fiumei 
forgalom fotytonos akadályokkal küzd a 
raktár-helyiségek elégtelensége folytán; 
illetve laikusok hite§ volt csak az, hogy az 
árutorlódást a raktár-helyiségek elégtelen-
sége okozza. Tényleg a fiumei raktárak a 
normális forgalomnak megfelelnének. Az 
árutorlódásokat a czukorprémium-rendszer 
és az őrlési engedély-kedvezmény okozta. 
Á fiumai szabadraktár ugyan vámkülzetet 

képez és igy az adó a beszállított czukor-
küldemények után a kiviteli prémium esedé-
kessé vál ik; valamint az ideszállitott liszt-
küldemények után az esedékes behozatali 
vám • jelenben visszatórittetik, a múltban 
pedig a malom vámtartozásából leíratott, 
Ugy a czukorgyárak tehát, mint a malmok, 
hogy a prémiumok, illetve a vámvisszatérítés 
kedvezményében mielőbb részesülhessenek, 
érdekük volt az, hogy a termelt árukat 
minél gyorsabban hozzák a fiumei szabad 
raktárakba. Ily módon azután folytonos 
árutorlódások állottak be, ugy, hogy a 
rendes napiforgalom szükségleteinek a rak-
tárak felhalmozott liszt és czukorkészletek 
folytán nem felelhettek meg. A hivatalos 
kimutatás szerint a fiumei czukorkészlet 
2600 waggon. Már most hozzászámítva még 
ehhez a bizonynyal tekintélyes lisztkészletet, 
könnyen megindokolhatjuk az államvasuti 
igazgatóságnak azon rendelkezését, hogy a 
Fiume felé irányított czukorküldemények fel-
vételét bizonytalan időre beszüntette. Egy 
okkal több ezen körülmény arra, hogy a 
czukorprémiumok mielőbb eltörültessenek. 

Gyümölcs- és szölöszállitó gazdáink figyel-
mébe. Az OMGE. kebelében létesített vissz-
téritési irodába az illetékek felülvizsgálása 
czéljából beküldött egyik fuvarlevélből arrói 
győződtünk meg, hogy oly füzfavesszőkosarak, 
melyek fegyintézet vagy ügyészségi börtön-
ben készülnek, tulmagas fuvarbórrel lesznek 
megterhelve. Oka ennek az, hogy a szállítás 
gyorsáruként történik, másrészt pedig az 
— föltéve, hogy a szállítás teheráruként tör-
ténik — hogy a fegyházak és börtönöknél 
ily munkákat bérlők saját neveiket szere-
peltetik, mint feladók, nem pedig azon in-
tézményt, amelytől a munkát bérlik. A m. 
kir. államvasutak igazgatósága ugyanis vala-
mely fegyintézet czimére szállított fűzfa-
vessző küldemények és viszont valamely 
fegyintézet vagy ügyészség által feladatott 
kész füzfavesszőkosarak után saját vona-
laira nézve messzemenő szállítási kedvez-
ményt engedélyezett, de ezen kedvezmény 
csak oly esetbeu nyer alkalmazást, ha a 
kosárküldemény feladója gyanánt nem a 
bérlő, hanem a fegyintézet vagy ügyészség 
szerepel. 

Állategészségügyi értesités. A földmi-
velésügyi minisztérium a marhavész és egyéb 
ragadós állatbetegségek állásáról nov. hó 
25-án a következő kimutatást teszi közzé: 
Magyarországon: I. Keleti marhavész: Ma-
gyarország, Fiume és környéke, valamint Hor-
vát-Szlavonország egész területe ez idő szerint 
vészmentes. — II. Lépfene: össz. 15 község-
ben 25 udv. — III. Veszettség: összesen 15 
község, 15 udv. —• IV. Takonykór és bőrfé-
reg-. összesen 76 községben 90 udv. — 
V. Ragadós száj- és körömfájás: összesen 1411 
községben 15779 udvar. — VI. Ragadós tüdő-
lob : összesen 8 közs. 11 udv. — VII. Himlő: 
összeson 3 községben 3 udv. — VIII. 
Tenyészbénaság és az ivarszerveken keletkező 
hólyagos kiütés: összesen 4 községben 41 
udvarral. — IX. Rüh-kór: összesen 31 köz-
ségben 107 udvar. — X. Sertésorbáncz: ösz-
szesen 175 községben 1039 udv. —XI . Bivaly-
vész : összesen 10 község 40 udv. — XII. 
Sertésvész: összesen 15é7 község, — udv. 

A gabonatarifák leszállítása Oroszor-
szágban. Az orosz pénzügyminiszter az elő-
kelő orosz gabonakereskedőket és termelőket 
értekezletre hivta egybe, hogy velük a 
gabonatarifák leszállítása tárgyában tanács-
kozzék. A vitatkozások alapját a legutóbbi 
moszkvai konferencziának az a határozata 
képezé, mely szerint az általános gabona-
tarifa tonnakilométerenkint körülbelül 1 kraj-
czárral leszállittassék. Ha ezen határozat 
elfogadtatnék, ugy az orosz vasutak mintegy 
40 millió frtot vesztenének évenként. Ezen 
összegből az államra két, a részvénytársa-
ságokra pedig egy harmadrész esnék, miért 
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s nem valószínű, hogy az orosz kormány 
ly jelentékeny mérvű tarifaredukeziób? bele-

A „Sárosvármegyei Gazdasági Egyesület" és az 
„Ingatlan- és Jelzálog-Forgalmi-Intézet." A . Sárosvár-
megyei Gazdasági Egyesület" hivatalos közlönyéből, 
a „Gazdasági Értesítő" mult hó Í5-iki számából 
veszszük az alábbi jegyzőkönyvi kivonatot, ugy mint: 

XXIV. Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Eperjesen 1896. november hó 

9-én, a „Sárosvármegyei Gazdasági Egyesület" 
igazgató-választmánya által Pillér Kálmán elnöklete 
alatt tartott ülésben. 

Jelen voltak : Pillér Kálmán elnök, Dessewffy. 
. Pál és Bujanovits Gyula alelnökök, Semsey Ottó, 

Adler Samu választmányi tagok, Havas Jakab kir. 
állami állatorvos és Hreblay Emil g. e. titkár. 

E'nök üdvözli a jelenlevőket és megnyitja 
az ülést. 

201. Titkár felolvassa az „Ingatlan- és Jel-
zálog Forgalmi Intézet" átiratát: 

.Pénzintézeti igazgatóságunk most törlesz-
„téses kölcsönöket — tetszés szerinti magas össze-
g e k b e n is — a legrövidebb idő alatt szavazhat 
„meg s fizethet ki. 

„Nehogy tehát tagtársai részéről ezen, a 
„becslésre még alkalmas időjárás kihasználatlanul 
„hagyassék, van. szerencsénk az iránt megkeresni,, 
„miszerint az ide csatolt üzleti szabályainkban 
„foglaltakat tagtársai körében ismertesse s azoknak 
„ajánlani sziveskedjék, hogy a birtokukra vonatkozó 
„telekkönyvi kivonatokat és kataszteri birtokiv-
„másolatot hozzánk sürgősen beküldjék, hogy az 

• „ügyletet pénzintézeti igazgatóságunk szakbecsü-
„sének ottani kőrútjába még beoszthassuk. 

„Az e téren eddig elért fényes sikereink és 
„az elismert coulantia, mely ly el a földbirtokosok 
„érdekeit képviseljük, elég megnyugtatásul szolgál-
ha tnak , hogy ajánlottai minden jogos igényeit ki-
elégíttetni fogjuk. 

„Azon reményünknek adva kifejezést, hogy 
„már a legrövidebb időn belül veszünk kölcsönügy-
leteket tagtársai köréből, kérjük egyúttal, hogy 
„velünk azok neveit és lakhelyét közölni szívesked-
j é k , a kiknek — esetleg direkt — ajánlatot 
„tegyünk. 

.Ebbeli szives értesitéseért előre is köszö-
ne te t mondva, maradtunk 

teljes tisztelettel: 
Ingatlan- és Jelzálog-Forgalmi Intézet: 

pr. Gürré Ferencz. 
„U. i..' Az idő előrehaladottsága miatt külön-

„ben a legczélszerübbnek tartanólt, ha a kölcsönt 
„igénylők a szükséges iratokkal személyesen jön-
n é n e k fel hozzánk, hogy az ügy részletei megbe-
„szélhetők s ennek megtörténte után az ügylet 
, nyomban folyamatba tehető legyen. 

Tudomásul szolgál. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
K. m. f. 

Hitelesítette : Jegyzetté és kiadta : 
Pillér Kálmán s. k. Hreblay Emil s. k. 

g. e. elnök. g. e. titkár. 
Számtalanszor adta már jelét a magyar sajtó, 

hogy az „Ingatlan- ós Jelzálog-Forgalmi Intézet"-nek 
(Budapesten, VI. ker., váczi-körut 39. sz.) coulans te-
vékenységét elismerte, azt a magyar gazdaközönség 
figyelmébe ajánlotta, mégis jól esik értesülnünk arról, 
hogy már a gazdasági egyesületek is belátják ezen 
intézetnek hasznosságát, sőt mondhatjuk nélkülözhe-
tetlenségét s nincs is okunk kételkedni benne, hogy 
ily ajánlatban részesülvén más gazdasági egyesüle-
tekben is, nemcsak a magyar gazdaközönségnek fog 
előnyére lenni, de a magyar igazságszolgáltatásnak 
is, mert — kiirtatván azon elem, a mely a szegény 
nép koldusbotra juttatására törekszik — nem lesz 
kénytelen kötetszámra hozni ítéletet oly ügyekben, a 

. melyekben felperesekként a becsapott földbirtokosok, 
alperesekként pedig pénzügynökök szerepelnek. 

„ > Felhívjuk 

a t. cz. gazdaközönség 
f igye lmét 

Bejelentéseset elíosaí és íeMágositásoikal szolgál; 

H E L L E R M, S T Á R S A , 
B U D A P E S T , 

- > V. ker., Erzsétet-tér 13, > = 

„ L i t t l e g i a n t " e K i s ó r i á s i 

E daráló mindennemű szemes magvat valamint a tenge-
rit „ c s ő v e s t ü l " tetszés szerinti finomságra darálja. 

A darálóhoz külön járgány nem kell. 
Legolcsóbb és legegyszerűbb darálási mód meglepő eredménynyeL 

Á r a t e l j e s f e l s z e r e l é s s e l 5 2 f o r i n t . 
S Z Ű C S Z S I G M O N D 

1897. február hó elsejétől Nagymező-utcza 68. szám. 

KERESKEDELEM, TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Ghittmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése. 

Budapest 1896, november 28. 
A lefolyt'hét időjárása kíézdetben enyhe borús 

és ködös volt, később hidegre egyszersmind szára-
zabbra fordult mig a hét végével újból enyhe és 
csapadékos lőn. A vízállás továbbra is csőkkent 
és annyira alacsony, hogy a hajózás nehézséggel 
küzd. A külföldi piaezok üzletmenetét illetőleg ismét 
szilárdabb hangulat érvényesült s a vételkedv javult. 
A tengerentúli piaczokon a spekuláczió jobb tevé-
kenységet fejt ki és így az árirány^at emelkedő. 
Amerikában a hét kezdetével kedvezőbb kelétindiai 
hirek uyomást gyakoroltak az árakra, melyek azon-
ban gyorsan adtak helyet emelkedő áraknak, mert 
vélemény vásárlások és jobb fogyasztási kereslet ju-
tottak felszínre. A spekuláczió is ugy találta, hogy 
az áresés nagyon gyors volt, s hogy az általában in-
dokolatlan és minthogy igy a kontremine is czélsze-
rübbnek tartotta fedezési vásárlásokat eszközölni, a 
hangulat teljesen szilárd marad és egyenlegként 
6t/a cz. magasabban záralt. A európai piaczokon a 
forgalom korlátolt maradt az irányzat azonban szintén 
kellemes. Angliában a vevők tartózkodóak maradtak, 
az árak azonban nem tüntetnek fel változást, Német-
országban az üzlet szilárd jellegét megtartotta éppugy 
mint a franczia piaezok is, a melyeken bár gyakrabbi 
de kisebbszerü ingadosások után az árak emelke-
dettebben zárulnak. Németalföld, Belgium és a Svájcz-
ban mérsékelt ajánlatok mellett teljes árakat fizettek. 

A mi piaezunkon a forgalom általában gyenge 
volt, árcsökkenés azonban sem kenyérmagvakban, 
sem takarmányezikkekben nem következett be. 
k Az üzleti hét részleteiről következőket jelent-

Buza kezdetben jobb keresletnek örvendett, 
a forga'om azonban nem birt fellendülni, mert a 
- • i'• ' ••'•' v ,: • Ibi. . .'rívU; !. 
megszűnt, annál inkább, mert a malmok nem rendel-
kezvén elegendő raktárhelyiségek felett, az átvételek 
is meg vannak nehezítve és igy az érdeklődés főleg 
szállítási áru felé irányult; melyért teljes napi árakat 
fizettek, mig prompt átveendő készáru elhanyagolva ' 
fenn magukat. Az összforgalmat 120,0J0 mm.-ra tesz-
szük, melyen ca. 15,0£0 mm. szerb buza is részesedik. 
A hetihozatalok 162,0í)0 mm.-ra rúgnak. 

Rozs csupán finomabb minőségben talált a 
fogyasztásnál elhelyezést, mig mercantil és gyengébb 
fajok csak nehezen voltak értékesíthetők. Az árak 
nem V lii'iz-., • • • • . ; • , 
helyben és Budapest távolságában átvéve elérhető. 

• ' • • . . . CZÉiokr.-i uí; . •!:'! 
csak változatlan maradt. A kereslet • gyenge, de a 
kínálat is mérsékelt. Minőség szerint gyárosaink 
4- 4 40 frtot fizettek helyben. Állomásokon átvéve 
szórványosan fordult elő egy-egy eladás a tiszavidéki 
és az északment vasút állomásairól, melyekért kisebb 
tételekben nyomott árakat fizettek. 

Zab jó keresletnek örvend és a hozatalok ugy 
vasúti, mint hajóáruban elég bőségesek. A fogyasz-
tásnál a mult heti teljes jegyzések voltak elérhetők 
és a forgalomban volt körülbelül 700 i mm.-ért szín 

xk, V • i • • i . 
zabban a kínálat csekély. 

Tengeri (ó) egyes waggonokban elszállítási 
czélokra helyben 4-20—25 frton kelt el. Uj tengerit 
élénkebben kínálnak, a forgalom azonban továbbra 
is korlátolt. A vevők tartózkodóak és nem mutatnak 
vételkedvet. Budapesti paritásra déczemberi szállítást 
3-20—25 frttal jegyzünk. Állomásokon gyér üzlet van. 
A Tiszavidéken az árkövetelések magasak és igy az 
érdeklődés inkább a Bánát felé fordul. 

változatlan, és a for-

12-60 frt, bánáti repeze 10-50 frt, vadrepezét 4'75—í 
frt, gomborkát 7'76 frton jegyzünk, Káposzarepcze 
1897 aug.-szeptemberre, változatlan csendes maradt 
és 11-45—55 frt között köttetett. 

Hüvelyesek: Babban a hangnlat tovább lanyha, 
minthogy kereslet egyáltalán nincs és elvétve történ-
ték eladások lanyhuló árak mellett. Uj bab: gyön-
gyösi és félegyházai trieurt aprószemü 7.75 frt, nagy 
7.25 frton, déli vasút és dunamenti áru 6.75—7 frton. 
barna dunnmentx állomásokon 6.50 frton jegyez. Bük-
köny 5—5.25 muhar 5.—, kender mai/ ii/letteleii 7.50. 
lenmag 8.5')—75 frt, köles szilárd és jó kereslet mel-
lett 5.30-65 frton jegyez. 

Heremagvak : A hangu'at továbbra is csendes 
és csökkenő árak mellett a forgalom alig számottevő. 
Uj vöröshere : Bánáti 35—38, erdélyi 40 46 felvidéki 
46 frt. Luezerna (ó) 33—38 frt, (uj) 45—50 frt jegy-
zünk helyben. 

Napi jelentés 1896. deczember 1. 
Készbuza m 

kevés vételkedvet 
riilbelül 16000 m 
árak mellett. 

Eladatott: 
Tiszavidéki 

gyengén volt kínálva, a malmok 
utattak és csendes iránynál kö-
-át vásároltak gyengén tartott 

100 
300 . „ 8-50 

F.-Tiszai: 100 
100 

79 , 
8-20 

Szerbiai: 4400 „ 75 „ , 7-377s 
5700 74 „ , 7-15 , , 

Készrozs csekély forgalom mellett változatlan 
6-55—60 frt Pesti paritással adható el. 

Árpa csak jobb fajták találnak vevőre. 
Tengeri változatlan kis foégalom mellett. 
Zab világosabb fajták 6-10-15 frtig, silányab-

bak 5-80—70 frtig ab itt adhatók el. 
Határidők gyér forgalom mellett lanyhábbak. 
Kővetkező kötések történtek : 

Köttetett. Déli zárlat 
Tavaszi»buza . . 8'18—8-21—8-18— 8-18—19 
Őszi buza . . . ——• — • — - ; • 
Tavaszi rozs . . 6'85—6*88——•• m j 6-84—85 

Tavaszi zab. . . 6' 5 97— — • 5-96—98 
Őszi zab . . . . • • --i • 
Uj tengeri . . . 4-06-4-02 • ' 4-03—04 
Uj repeze . . . • — • 11-15—25 

A hét elején a szeszüzletben a változatlan szi-
lárd irányzat fontartotta magát és változatlanul zá-
rulnak a szeszárak azonnali, míg ellenben 25 krral 
drágábban későbbi szállításra. Finomított, valamint 
adózott burgonyaszesz élénken volt keresve, előbbi 
azonnali, mig utóbbi zárlatra való szállításra. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens 
Dyersszesz csak későbbi szállításra volt, kínálva mert 
azonnali szállításra a termelés legtöbbnyire már előbb 

-a, „'egyeztetik kontingens nyersszesz 14-25 
—14-50 irton. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 14-75— 
15.— frt. 

Bécsi jegyzés 15 40—15.50 frt kontingens 
nyersszeszért. 

Prágai jegyzés 50.90—51.— adózott burgonya • 
szeszért. 

Brünni jegyzés 10 75—11-— frt exkontigens 
finomított szeszért. 

A kivitel e hét elején 102 q finomított szeszt 
vásárolt. 

Vidéki szeszgyárak változatlan szilárdan, Lo-
soncz, Kenyérmező, Arad 25 krral drágábban je-
gyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
52-25—52-50 frt, élesztőszesz 52.25—52.40 frt. nyers-
szesz adózva 51.50—51.75 frt, nyersszesz adózatlan 
12.25—12.50 frt, denaturált szesz 17.50-18.— frt. 
Kontingens nyersszesz —• •—. 

Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkül 
oudapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés 
mellett értendők. 
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Éleliniczlkkek a budapesti hetivásáron. 1896. év 
november 1-én, A székesfővárosi vásárigazgatósá$ 
jelentése. 

Halvásár a haltéren. A fővámtéri, Ferencz József-
rakparti és hal téri piaczra 9 helybeli halász és 
halkereskedő által 55 q és vidéki kocsikon — q, 
összesen 55 q kevert hal hozatott. A vásár élénk. 
Az árak métermázsánkint 2—5 írttal csökkentek. 

Viszontelárusitók fizették a hal q-át nagy él5 
80—100, nem élő 60—70, közép nagy élő 40—50, nem 
élő 20—38, apró élő 24—30, nem élő 12—20 frtig. 

Vad. Hozatott a fővámtérre vaspályán 300 db 
hajón 50 db, kocsin 150 db, gyalogosok által 200 
db, összesen 700 db ; a forgalom élénk volt. Nyúl 
120—150,"Vadlúd 80—100, Vadrécze ? 40—70, Fáczány 
140—160, Szalonka erdei , Fogoly 80 120, 
Fürj , Fenyőmadár 15—20 kr. 

Baromfi. Hozatott a fővámtérre vaspályán kb. 
7000 db, hajón kb 1000 db, — kocsin kb. 4000 db, 
helybeli árusoktól kb. 2000 darab, összesen kb. 1400 
db. A vásár élénk volt. Nagybani árak páronkint: tyúk 
115—130, csirke 65—120, (idei kiv. ), kappan 
hizott 150—200, kappan sovány 120—140. récze hizott 

, (idei —) lud öreg h lud (liba) uj 
hiz. 450—750, uj lud sovány 300—350, öreg ), 
pulyka hizott idei 400—560, sovány. 300—350, gyöngy-
tyúk 100—140, galamb pecsenyének 35—60 krig. 

Az István-téri élelmi piaczra élő baromfi hely-
beli és vidéki árusok által kb. 5000 pár hozatott fel, 
árak a következők: páronkint tyúk 120—130, csirke 
idei 70—120,kappan hízott 150—160, sovány 120—140 
récze hizott 180—200, sovány 120—140, hizott lud 
400—600, sovány 300—350, pulyka hizott , 
sovány 200—3C0 krig. A forgalom élénk. 

Az ujvásártéri piaczra felhozatott a szokott köz-
ségekből vasp. kb. 700 db, kocsin 1000 db, gyalog-
árusok 300 db, helybeli árusok 900 db, összesen 
2900 db baromfi. A forgalom élénk. Az árak páron-
kint következők: tyúk 130—180, csirke 70—130, 
idei — , hizott kappan 180-250, soványl20—150, 
hizott récze 200-300, sovány récze 120—150, hizott 
lud (liba) 500—750, sovány lud 300—320, hizott pulyka 
350—500, sovány pulyka 250—280, gyöngytyúk , 
galamb pecsenyének krig. 

Hideghusvásár az István-téri élelmi piaczon. 1896. 
novemb. hó, 1-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére.) 

Felhoztak Budapestre a szokott községekből : 
94 árus 84 drb sertést, — árus 35 drb süldőt, 3500 
kg. friss hust, 450 kg. füstölt husi, 1000 kg. szalon-
nát és 500 kg. hájat. 

Vidékről és pedig : A szokott helyekről: 28 
árus 367 drb sertést, 8 drb süldőt, kg. friss 
hust, —— kg. füstölt hust, 400 kg. hust és drb 
malaczot. 

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

52-60, 1 q 6300 -5500, süldőhus 1 kg. 58—64, 1 q 
5500--560W, füstölt sertéshús 1 kg. 68—72, 1 q 6200— 
6800, szalonna zsirnak 1 kg. 56—58, 1 q 5500—5600, 
füstölt szalonna 1 kg. 58—70, 1 q. 6700—6000, háj 1 
kg. 60—62, disznózsír 1 kg. 60—64, 1 q 
kocsonyahús lkg. 50—52, füstölt sonka lkg. 80—90, 
1 q — — krajczárig, malacz 1 drb — frt. 

Tojás. Hozatott a fővámtérre vasp. kb. 35,000 
db, hajón kb. 10000, darab, 5 kocsin kb. 15,000 db 
helybeli árusoktól 30000, db, összesen kb 90,000, 
db. A vásár élénk. Nagybani árak: 1 láda friss (1440 
db) 3900—3950 kr., 100 db 230—240 kr., tojás me-
szes 1 láda (1440 db) 3300—3350 k., 210 db 
kr, 1 db krig. 

Át ujvásártéri piaczra felhozatott a szokolt 
községekből vasp. kb. 6000 drb, kocsin drtt, 
gyalogárusok 7000 drb, helyb. árusok 13000 darab, 
összesen 2600 darab friss tojás. A forgalom 
élénk. A következő árak jegyeztettek: friss tojás 
1 drb 3—4, 100 darab 250-300 40 krért 13—14 
drb, 1 láda 1440 drb 3600-4300, meszes tojás 1 db 
21/2-3 100 240—260, 40 krért 16—17 db, 1 láda 
1440 drb 3300-3500 krig 

Zöldség. Hozatott a Ferencz József-rakpartra vasp. 
1500 q, hajón 2000 q, kocsin 600 q, helyb. árusok 
kb. 2000 q, össz. kb. 3100 q vegyes zöldség. A vásár és 
Nagy. árak sárgarépa 100 k. 120 400,1 q 400—500, 
petrezselyem 100 cs. 150- 450, 1 q , zeller 
100 db 50 180, karalábé 100 db 60-140, vöröshagyma 
100 db 60—240, 1 q 300—350, fokhagyma 100 f. 
400—1500, 1 q 700—1200, fehérrépa 100 darabl00-240 
fejeskáposzta 1 q 60 120 krajczárig, vörösrépa 100 
darab 70—120 krajczárig, fejeskáposzta 100 darab 
200-B50, kelkáposzta 100 db 70—150, vöröskáposzta 
100 db 350-800, fejes saláta 100 db 100—120, 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 100 db 500—800, 
paradicsom 1 kg. 40—250, zöldbab 1 1. 8—12, zöld-
borsó 1 kg. — — zöldborsó fejtettl 1. krig. 
Zöldtengeri 100 cső 80-100krig. 

Felhozatott az ujvásártéri piaczra a szokott köz-
ségekből szek. kb. 1380 q, gyalog és helyb. árusok által 
1C0 q vasp. — q, összesen mintegy 1480 q vegyes 
zöldség. A forgalom élénk. Arak a következők: Bur-
gonya 1 zsák 50—120, uj 1 q 150—180, fejeskáposzta 
100 db 250—600, vöröskáposzta 100 db .kel-
káposzta 100 db 60—100, paradicsom 100 db , 

1 puttony 50—55, fejes saláta 100 db 70—80, 100 db 
saláta 100 db , ugorka savanyítani való kötött 

, ugorka savanyu 100 db zöld paprika 
10U db 10—50, zöldbab hüvelyes 1 kg. , 1 zsák 
10—50, zöldborsó héjas 1 kg. , zöldborsó fej-
tett 1 liter krajczárig. 

A Hunyady-téri piaczra felhozatott kocsin 250 q, 
gyalogárusoktól — kb. q, helybeli árusoktól kb. 150 q, 
össz. 400 q; élénk forgalom mellett a következő árak 
jegyeztettek: burgonya 1 zsák 60—80, 1 q 120—200 
fejes káposzta 100 db 160—400, vörös káposzta 100 db 

, kelkáposzta 100 db 80—110 paradicsom 100 
db 120—120,1 puttony 70—50, fejessaláta 100 db 80— 
—100, kötöttsaláta 100 db , ugorka sav. valólOO 
db savanyitott 100 db 110—120, zöld paprika 
100 db 8—30, zöldbb hüvelyes lkg . 6—,6 zöldbab 
hüvelyes zsák 60—70, zöldborsó héjas 1 kg. 
—, zöldborsó fejtett 1 liter krig. 

Gyümölcs. Hozatott a Ferencz-József-rakparti 
piaczra vaspályán kb. 1000 q, hajón kb. 50 q. kocsin 
— q, helybeli árusok által kb. 600 q, összesen 
kb. 1650 q vegyes gyümölcs. A vásár élénk volt. 
Nagybani árak : Fajalma 1 q 1500—2000, köz. alma 
1 q 600—1400, fajkörte 1 q 1600—3000, közönséges 
körte 1 q 800—1200, köz. dió 1 q 1600—2800, szilva 
magvaváló 1 q , szilva vörös 1 q , 
szilva aszalt 1 q füge 1 kg. 19—17, mogyoró 
1 q 2600—4000, gesztenye belföldi q 800—900, gesz-
tenye olasz 1 q 1100—2000, czitrom 1 láda 280—350, 
őszi baraczk 100 db , szőlő közönséges 1 q 
2600—3400,szőlő csemege 1 kg. 350—4500 krig, dinnye 
görög nagy 100 db , dnnye görög kicsiny 100 
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 36 q, összesen 40 q vegyes 
gyümölcs. A forgalom élénk. Árak a következők: 
Fajalma 100 db ,— 1 kg. 25—30, 1 db 2—5, 
közönséges alma 100 db" , 1 kg. 8—16, 1 db 
l/a—2, köz. alma 1 put. , körte, fajt 100 db 

, körte faj 1 kg. 25—30, körte faj 1 db 2—6, 
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 
1 kg. 40—50 krajczárig. 

A Hunyady-téri piaczra felhozatott a szokott 
községekből vasp. 5 q, kocsin 10 q, helybeli és 
gyalogárusoktól kb. 20 q, összesen kb. 35 q vegyes 
gyümölcs, közép forgalom mellett árak a követke-
zők : fajalma 100 db , 1 kg. 25-40, 1 db 
4—7, köz. alma 100 db , 1 kg. 10-16, 1 db 
1—2!/2 kr, körte faj 100 db , körte faj 1 kg. 
40-60, körte faj 3—6, őszi baraczk 100 db , 
dinnye, görög nagy 100 db , dinnye gör., 1 
db , dinnye, görög, kicsiny 1 db , diunye 
görög, 100 db , dinnye görög kicsiny, 1 db 
—,— dinnye sárgafaj 100 db , dinnye sárga 
faj 1 db — , dinnye, sárga köz. 100 db , 
dinnye, sárga, köz. 1 db , szőlő csemege 1 kg. 
50—80, szőlő közönséges 1 kg. kr. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1896. november 27. A székeifőv.vásárigazgató-
ság jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a 
szokott községekből 82 szekér réti széna 75 szekér 
muhar, 42 szekér zsupszalma, 8 szekér alomszalma, 
2 szekér takarmányszalma, — szekér tengeriszár 
10 szekér egyéb takarmány (lóhere, luczerna, zabos-
bükköny, köles stb.), 700 zsák szecska. A forgalom 
élénk. Arak q-ként a következők : réti széna 230—300, 
muhar uj 200—270, zsupszalma 160—180, alomszalma 
120—130, egyéb takarmány , lóhere 

, takarmányszalma — , tengeriszár lu-
czerna 230—260 sarjú 200—240, szalmaszecska 200— 
220 széna 215, uj , zabosbükköny 220—250. 
Összes kocsiszám 226 suly 680.800 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. Decz. hó 1-én 

A székes fővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgató-
ság jelentése. 

Felhajtatott: 278 drb belföldi, drb galicziai, 
— drb tiroli, 31 drb növendék élS borjú, —• drb élS 
bárány; 59 drb belföldi, 66 db galicziai, — drb ti-
roli, 26 drb bécsi, drb növendék borjú, 81 drb 
ölött bárány, — db élő kecske. 

A. borjuvásár vontatott lefolyású volt. 
Arak a következők. Élő borjuk : belföldi — 

frtig, kivételesen — írtig dbonkint, 36—46 írtig, kivé-
telesen [— frtig súlyra, növendék borjú 14—36 frtig, 
kivételesen frtig drbonkint, frtig súlyra. 
Ölött borjú: belföldi 48—58, tiroli frtig, 
galicziai 42—54 frtig, növendék borjú 38-40 frtig 
dbonkint, bárány — frtig, bécsi 56—62 frtig súlyra 
Élő bárány —' •— forintig páronkint. Élő kecske 
—• — frtig páronkint, kivételesen — frtig. 

Bécsi vágómarhavásár. 1896. nov. 30. A bécs 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 3242 db. Ebből magyar 2384 db, 
galicziai 132 db, bukovinai 285, németországi 441 db, 
hizott 1747 db, legelő 637 db., fiatal 858 db., ökör 
2486 db, bika 194 db, tehén 431 db, bivaly 131 db. 

A szombati vásárra 1407 dbot hajtottak fel. A 
felhajtás a mult hetihez képest mintegy 1000 dbbal 
csökkent, daczára ennek, a mai vásáron nem volt meg 
azon élénk hangulat, melyet az ilyen csekély kínálat 
előidézni szokott. Az árak a mult hetiekhez képest 
általában véve változatlanok, csak prima áru igye-
kezett jobb árakra. Az üzletmenet valamivel élénkebb 
volt, mint a mult héten és valószínűleg minden áru 
eladatott. 

Árak: prima magyar 35 38'— frt, szekunda 
32—34 frt, tertia 27—31 frt. Galicziai prima 35 37 — 
(42—) frt, szekunda 32—34 frt, tertia 28—31 frt. Német 
prima 38—41 Va (42-—), szekunda 34—37, tertia 30—33 
frt. Legelőmarha: szerb és magyar 20—28 é. s., rossz 
minőségű frté.s.Bika 22—31 frt é. s., tehén 19—32 
frt é. s., bivaly 13>/s—20 frt é. s. (Kizárólagosan élő-
súlyra, minden % levonás nélkül történnek. Az érté-
kesítésben kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy 
egy és ugyanazon eladó, a jobb minőségű állatok 
kg.-jáért p. o. 40 krért, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások : Magyar hizó ökrök. Eladók: 
Ar 

Blau testvérek, Temesvár 38 
Böhm V., Cs.-Rendek 35Va 
Hacker Miksa, Sopron 36V2 
Hacker & Engel, Győr 367a 
Kellner Dávid, Pápa 30 
Neumann testvérek, Arad ... ... 38 

Erdélyi liizó ökrök. Eladók: 
Czell Frigyes és fia, Brassó ... 38l/s 

Német hizó ökrök. Eladók: 
Blau testvérek, Temesvár 41 
Hacker Miksa, Sopron 37 
Neumann testvérek, Arad 42 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott veszteg-
vásár ezentúl szombaton tartassék meg. A veszteg-
vásárra felhajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken 
kell, hogy rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az 
eddig elzárolt megyék közül november 4-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, Mármaros, Moson, Nyitra, Pest-Pilis-Solt-
Kiskun, Pozsony, Sáros, Somogy, Sopron, Szatmár, 
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 alól a 
kőbányai sertéshizlalda. 

Bécsi sertésvásár. 1896. november 24-én. Be lett 
jelentve: 9591 drb. Felhajtás: 4258 drb fiatal sertés, 
4851 drb kövér sertés, drb rideg sertés. Össze-
sen: 9109 drb. 

A vásár irányzata igen lanyha volt. 
Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nélkül: 

prima 47- 48 (48-50) kr., közepes 45 46, könnyű 
41—44-— kr., fiatal sertés 32-39 kr. 

Bécsi szurómarhavásár. 1896. nov. 26-án. Fel-
hozatott: 3515 borjú, 2826 élő sertés, 2523 kizsigerelt 
sertés, 540 kizsigerelt juh, 240 bárány. 

Az irányzat ugy a borjuknál, valamint serté-
seknél a nagy felhajtás folytán igen lanyha volt, 
mindkét árunál nagyobb áresések jegyeztettek. 

Arak klgrammonkint: kizsigerelt borjú 32 - 38 
kr., prima 40—48 kr., primissima 50—58 kr, élő 
borjú kr., prima kr, primissima 
(—) kr., fiatal sertés 32—39 kr., kizsigerelt sertés 
nehéz 40—50 kr., süldő 36—42 kr., kizsigerelt juh 
25—36 kr., bárány páronkint 4—11 kr. 

Bécsi julivásár. 1896. nov. 26-án. Felhajtás; 
2174 drb juh. 

A felhajtás nagyobb része raczkából állott, az 
üzlet az exportőrök hiánya folytán lanyha volt. 

Árak: export juh páronként •— (—*—) 
raczka 8—14, selejtes juh —• . 

Párisi juhvásár. 1896. nov. hó 30-án. Felhajtás 
15426 drb juh. 

Irányzat lanyha. 

Szerkesztői üzenetek. 
M. N. Bőny. A szükségelt populus canadeasis 

dugványok beszerzése érdekében legczélszerübb, h;i 
hirdetést tesz közzé. 

Az Orsz. m a g y a r gazd. e g y e s ü l e t tu lajdonit 

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

Jeszenszky Pál. 
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B U D A P E S T E N , VIII., J ó z s e f - k ö r u t 8 . 
Alakult 1861. évban. 

Elnök: T E L E K I Géza gróf. Alelnök: CSÁTOSSY Béla. 
Igazgatósági tagok: 

ANDUÁSST GÉZA gróf. BÜJANOYICS SÁND02, DESSEWFFT ABISTIB, KOMJÁTHY BÉLA, 
PÉCIIY TAMÁS, FÜSPÖKY EMIL, ISIJBINEK GYULA, SZENTKIBÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY 

ZOLTÁN, SZÖNY1 ZSIGMOND, SZTÁBAY ISTVÁN gróf, TELEKI SÁNDOK gróf. 
Veiérigaigató i SZÖIÍYI Zsigmond. 

A z Országos M a g y a r 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 

épület és átalány (pauschal) biztosításnál 
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. 

W S ~ Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta díjból 5 % díjengedményben részesülnek. T j p ® 

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

Magy. kir. államvasutak. ihletvezetőseg Szeged. 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 

ae£fttrdőre^T.Pfebr 
„ _ - „ pályaudvari 

.déglök bérletére ezennel nyilvános pályázat nyittatik. 
. «—««» ' - - nézve pedig 1897. május 1-ével veszi 

. , • ~»yis Herkules-fürdőre 1900 évi január kro nézve pedig- 1900. évi április 30-ig-. 
.0 kros. bélyeggel és_ „Ajánlat a m. kir. államvasutak fent kiirt állomásai egyikén (az 
U°öíbejri£n5VOokmányokkalV f̂elszerelt a/ántatok^Sfrik évi^deozembe^ hó 21°-én déU 
alulirt üzletvezetőség általános igazgatási osztálya főnökénél, iizletvezetőségi palota 
ajtó vagy ŝzemélyesei! vagy kir. posta^utján benyújtandók, 

; frt készpénzben vagy állami letétre alkalmas ériIkpalSottaia/aTzeg?diüzl#vezetölS 
ueküldendő. ** * t a m i b m h 6 2° ' i i s déU 12 személyesen leteendő, vagy kir. 

»» " ^ é ^ é k p a p i r o l i : a b u d a p e s t i vagy pécsi tőzsdén legutóbb jegyzett, 14 napnál nem régibb, 
" | 1 ( 1 ' ' ' - I '. i - i u i 
8 A vendéglő bérletére vonatkozó feltételek á nevezett iizíetvezetőség forgalmi és kereskedelmi 
r t k ^ S t t t d S e i t t m e g t e k i l l

é
t l l e t , 6 k ' imiél;t 

gyüjtőpénztáránál, lí 

terjedelmükben 

iviratilag tétetnek s .égül ol natpénz 

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

Üllői-Mt 95-dili szám. 

A Zalathnai kénkovand ipar r. t. 

Brassói kénsav- & műtrágyagyára 
a j á n l : m i n d e n n e m ű száraz és k ö n n y e n szórha tó 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 
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 
bé l t a r t a lommal . 

a gyárvezetőség- Brassón, valamint 

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

I Mindennemű tornaszerebet | 
^ é s l e g j o b b m i n ő s é g i ^ 

í gazdasági k ö t é l n e m ü e k e t , ;• 

i BLEIER és WEISZ, 
A kötélgyíirl ezég Budapest. 
S Raktár és iroda: Károly-körut 9. szám, a gróf Hadik-JBarkóczy féle házban 
u Gyártelep: Haj t sár -u t 7307. s z 

halhálók, 
kézitáskák stb. továbbá gaz-
dasági ezikkek u. m.: istráng', 
kötőfék, rndaló gabona- í 
zsákok, vízhatlan ponyvák, ̂  
itató és tűzi vedrek, kender-
tömlők, hevederek, kender, 
kócz stb. a legjutányosabb eredeti 

gyári árakon. 
YidéM megrendelésBfe pontosan eszMMnei. P 
— j a a r b é r m e n t e s e n l 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

„ i s t v á n t e l k i i m m ú n i s " homoktalaja 

szőlőjéből a következő európai és amerikai szőlővesszők eladók: 

Gyökeres Riparia sauvage a lanyra Gyökeres vesszők, 

készítet t oj tványok. 

Chasselas blane 3150 db száza 
„ Rouge 400 „ 
» blane Croqu. 650 „ 

Furmint 300 „ „ 
Nemes Kadarka 130 „ 
Olasz Rizling 550 „ 
Nagy-Burgundi ... 300 „ 
Mézes-fehér 200 „ 
Tramini piros 225 „ „ 

Megrendelések az 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatójához 
B u d a p e s t , K ö z t e l e k intézendők. — Az elszállítás tavaszszal 
történik a megrendelés 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. 

Olasz Rizling ... . 17600 db ezre 16 frt. 
Nagy Burgundi-. 3300 „ 16 s 

Tramini piros ... . 3250 , „ 16 »< 
Muscat Ottonel.. . 100 „ 20 » 

„ Alexand. blane 70 „ » 20 :„ 
„ Saumur .. 20 » .„' 20 , 

Kanadai 70.. „ i 16 „ 
Veltelini piros .. - 150 „' „ 16 ,, 
Delambre . 100 '„• , 16 
Furmint 20 , „ 16 , 

Amerikai vesszők. 
Othelló . 100 » „. 16 , 
Jauqez - 300 , „ 16 „ 

Hirdetmény. | 
A c s . é s k i r . n a g y - d a á t l - s á r i - i c s i kó t e l epné l | 

145 darab kisorolt ökör| 
lefizetése mel le t t m é t e r m á z s á n k é n t jjj 

a é l ő s ú l y b a n e l a d a t i k , \ 
^ me lyek a fen temi i te t t es ikótelepnél bá rmikor m e g t e k i n t h e t ő k . 
g V e n n i szándékozók a j á n l a t a i k a t fcj 

^ f. év deczember hó 5-én déli 12 óráig adhatják be. ^ 
fa N a g y - D a á d , (u. p . To lna ) 1896. december h ó b a n . g 
^ A t t a g y - d a á d - s á r i - 3 c s . é í k i r . ^ 
^ 2093 c s i k ó t e l e p p a r a n c s n o k s á g a . 
zcvmá • o M x a s B a a a a s t s s : ^ ^ 
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K I S H I R D E T É S E K , 
i szakirodalom terményei, ! 
: és adók hirdetményei I 
vezményes rovatban. 

C s a l t o l y l e v e ! 1 nk , m e l y e k k e l v á l a s z r a s a j ü k s é g e s levélfoél> e g e t v a g y l e v e l e z ő l a p o t k M d e n e k . 

Betöltendő á l lás . 
Számvevő, 

nőtlen, ki a gazdasági szám-
vitelben teljes jártassággal 
bir és jó ajánlatokkal ren-
delkezik, azonnalibelépésre 
egy nagyobb gazdaságba 
felvétetik. Ajánlatok „Szám-
vevő" jelige alatt e lap ki-
adóhivatalába intézendők 
bizonyítvány másolatokkal, 
melyek vissza nem adat-
nak. 2055 

Állást keres egy 23 éves 
. r. ev. vallású a gazda-
ságban kellő jártassággal 
biró szolid és megbízható 
okleveles gazdász, ki a gaz-
dasági tanintézetet Debré-
czenben végezte. .Czim a 
kiadóhivatalban megtud-
ható. 2067 

A Rakítjei gazdaság ré-
szére kerestetik 1897. évi 
január 1-én történendő be-
lépésre egy ügyes tehenész-
gazda, ki a magyar és né-
met nyelven kivül a jószág 
tenyésztés terén teljes jár-
tasággal bír. Továbbá egy 
ügyes konyha kertész, ki 
egyszersmind az amerikai 
ízőlő keiselégben is teljes 
jártassággal bír, amennyi-
ben az illető mint-két szak-
mában működni fog. Aján-
latok fizetési igényekkel, 
Kárpáti Károly uradalmi 
tisztartóhoz Rakitje u. 
p. Podsused Zágráb mel-
lett intézendők. 2076 

nagyobb tehenészetben már 
alkalmazva volt. Ugyanitt 
3 fejö's tehenész felvétetik, 
kik nagyobb tehenészetben 
voltak alkalmazva. Ajánla=. 
tok a kiadóhivatalhoz ké-
retnek )< i L." jegy 
alatt. 

SomogyvármegyeF bérgáz-
daságba irnok felvételre 

kerestetik, ki már ezen 
állásban más bérgazdasá-
gokban is alkalmazva volt. 
Czim a kiadóhivatalban. 

Állás t keresők . 
Gépész kovács, ki féléves 

patkolást végzett és bár-
miféle gépjavítást elvégez, 
éves állást keres. Levelek 
„Kovács" jelige alatt 

Gyakornoknakajánlkozik 
gazdaságba, esetleg fizetés 
nélkül is, 19 éves fiatal 
ember. Czim a kiadóhiva-
talban. 

A keszthelyi gazdasági 
tanintézetet jeles eredmény-
nyel végzett fiatalember, 
Szerény fizetés, esetleg díj-
talanul, csupán teljes ellá-
tásért nagyobb uradalom-
ban, irnoki, illetőleg gya-
kornoki állást keres. Czim 
a kiadóhivatalban. Állását 
azonnal betöltheti. 2,066 

Nőtlen gazdász, 20 éves, 
ref,,vallású, ki a mezőgaz-
daság ̂ minden ágában több, 
idő óta gyakorlattal bir, 
földmives iskolát tanult, jó 
írással bír, könyvvitelben 
jártas, beszél magyarul, 

németül, szerbül és romá-
nul, szerény feltételek mel-
lett állást keres. Czim a 
kiadóhivatalban. 2070 

Földmives iskolát jó siker-
rel végzett fiatal intelligens 
ember, ki a gazdaság min-
den ágában és könyveze-
tésben jártas, a gazdasági 
téren már több évig műkö-
dik, segédtiszti vagy ispáüi 
állást keres. Czim „B. M," 
alatt a kiadóhivatalban. 

2071 

... éves róm. kath. nős 
tanult kereskedő jelenleg 
5-ik éve czukorfinomitóban 
mint anyagszertárnok va-
gyok alkalmazva állásomat 
óha j tom megváltoztatni, 
kész vagyok bármily meg-
felelő állást elfogadni, 
nyelvismereteim magyar, 
német és szláv nyelvek. 

Szives megkereséseket 
„Szorgalom" alatt a kiadó-
hivatalba kéretnek. 2063 

Okleveles erdész több évi 
gyakorlattal állást keres. 
Szives ajánlatokat kérek e 
lap kiadóhivatalábaintézni. 

2097 
Földmives iskolát végzett, 

reális nőtlen egyén, alkal-
mazást keres. Czim a ki-
adóhivatalban. 2057 

Egy 40 éves, nőtlen, izr. 
• , u i i huzamosabb ide-

ig volt elsőrendű gazdaság-
ba alkalmazva, miről kitűnő 
bizonyítványokkal rendel-
kezik, kulcsári állást keres 
szerény feltételek mellett. 
Szives megkeresések a.lap 
kiadóhivatalába intézendők 
„1994" jel alatt. 1994 

Fögépész, ki legutóbb az 
ezredéves kiállításnál volt 
alkalmazásban, nagyobb 
uradalomban állandó állást 
keres. Czim á kiadóhiva-
talban. 2054 

Egy felsőbb gazdasági 
tanintézetet jó sikerrel 
végzett izr. gazdatiszt, ki 
14 évi gyakorlat után (9 év 
óta egy intensiven kezelt 
uradalomnál) ugy a mező-
gazdaság, mint az állat-
tenyésztés terén, valamint 
a könyvvitelben kellő jár-
tassággal bir, nagyobb 
gazdaságban vagy rokon-
vállalatnál oly állást keres, 
hol tehetsége és szorgalma 
által jövőjét megállapít-
hatná. Szives megkeresések 
a kiadóhivatalba kéret-
nek. 2056 

Egy oki. gépészkovács, 
éves állást keres, novem-
ber vagy január 1-ére, ki 
már nagyobb uradalmak-
ban is volt alkalmazva; 
jelenleg is egy nagyobb 
uradalomban van alkal-
mazva. Gazdasági munkák-
ban valamint patkolásban 
r- iíü'íassiw-'al bir. í.,/.im -a 
kiadóhivatalban. 2095 

Oki. gépész-kovács. 
ügyacséplő, mint az összes 
gazdasági gépek kezelését, 
javítását, továbbá a ló-
vasalást tökéletesen érti, 
több évről szóló jó bizo-
nyítványai vannak, jelenleg 
is urodalamban van, január 
1-ső vagy ápr. 10-ére ál-
landó alkalmazást keres. 
Czim a kiadóhivatalban. 

A gödöllői m, lii Koroia-
nraüalom telivér tenyész-

tési 

21 i r t . i i i i i t t i a l i 

folyó évi deczember hó 
10-én, délelőtt 9 órakor a 
gödöllői alsó majorban 
szóbeli árverés utján fog 
eladatni. 

Az árverési feltételeket 
és a bikák leírását az ura-
dalmi igazgatóság kívá-
natra megküldi 

A m. kir. torouanradalom 
igazgatósága. 

I%!esit.k51csöfl 
- földbirtokokra. 

Gazdasági szamtiszt, 32 
éves, mérlegképes önálló 
könyvelő, 16 évi gazdasági 
gyakorlattal, állását óhajtja 
változtatni. Czim a kiadó-
hivatalban. 2084 

Gazdasági intézetet vég-
zett, egy évi gyakorlattal 
biró fiatal ember, szerény 
feltételek mellett írnoki 
állást keres. Czim a kiadó-
hivatalban. , 2069 

korú ember, ki már 16 év 
óta mint uradalmi hajdú, 
magtáros működik gazda-

dohánytermelésben teljes 
jártassággal s jó bizonyít-
ványokkal bir, beszél ma-
gyarul, németül, kisebb 
gazdaságba gazdának, na-
gyobba magtárosnak ajánl-
kozik. A heti vagy havi 
bevétel és kiadás pontos 
vezetéséért 100 frt kaucziót 

Állatok. 
Igen szép, válogatott 

vöröstarka simmenthali 
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. 

1964 

N y u l a k a t 
vesz bármily menyi-
nyiségben a vad idény 

bármely szakában 
legmagasabb áron 
K o v á c s Lajos, 

vadkiviteli üzlete 
K E C S K E M É T . 

Sürgönyczim: Kovács Kecskemét. 

Ö csász. és kir. Fensége 
J ó z s e f f ő h e r c z e g és 
Ő királyi Fensége Fülöp 

S z á s z - C o b u r g -
Gothai h e r c z e g udv. 

szállítója 

Dr. Lendl Adolf, 

praeparatoriuma 

tanszerkészitö-

B U D A F E S T , 

Legmagasabb és magas elis-
merések ; aranyérmek, dísz-
oklevél stb. stb. miniszteri 

ajánlások. 2036 
AjánlkozIH 

e m l ő s ö k és m a d a r a k 
természetim,művészi éstar-
tós k i t i m é s é r e . 

Jutányos árak. 
Az állatok friss állapotban 
előleges preaparatio nélkül 

küldendők be. 

Ügyes mükertész 38 éves 
kiscsaládú, helyet keres uj, 
évre, konyhakert faiskola, 
üjdivatu, szőnyeg, rózsa, 
üvegházi, edényes, növény-

szaporítását, melegágyi 
korainövény, előállítását, 

ii m /.oloultetest mé-
hészetet Diersonszerü-
kaptár kezelését, kereskedő 

a i 1 lu ni \ n\ 1 
értékesítését, ujkertet, raj-
zát s alakítását, kertészet-
ben előforduló kosárfonás 
ugyszinte kötészetet is érti; 
Mint 120 holdas kertnek 
több éven át önálló veze-
tője mindenről jó bizonyít-
ványai- vannak, igényei 

nem nagyok. Szives meg-
keresések „ 3 . J . " főker-
tészi czimen Für (Komárom-
megye) kéretnek. 2074 

Béresgazdának ajánlkozik 
nős férfi, ki a szőlőgazda-
sághoz is ért. Czim a kiadó-

Eladó 
t ehenésze t . 

Bonyhádi tájfajta; min-
den darabja legelső rendű 
és legszebb példány. 21 
darab fejős tehén és 22 
darab növendék jószág, 
ez is mind kiválasztott 
példány. Bővebb felvilágo-
sítással alulírott szolgál. 

Szigeth Gábor 
2077 Szegzárdon. 

Keresek 
megvételre, 
r . é r i decicmftcr hó 
15-től 1897. évi de-

czemlber végéig 
havonként 5 0 drb 

h í z o t t , n e h é z 
s e r t é s t , 

Komoly ajánlatok 
R ó t h J a k a b 

mészárosnak 
Diósgyőr-Gyártelepre 

küldendők. 2085 

Három darab tenyész mén, 
Kéttő tizenhetedfél markos 
eredeti idős fekete orosz és 
egy telivér lipiczai idős kis 
szürke olcsón eladó. Min-
degyik lovagolva és kocsi-
ban egyesben is behajtva, 
igen szelídek. Hertelendy 
Ferencz, Lesencze-Tomaj, 
vasútállomás. 2025 

Négy éves magyar tinót 
megvételre keres Bérgaz-
daság Polgárdi (Belmajor) 
Fejérmegye. 2032 

6 éves, 167 cm. magas, 
sötét pej, jegytelen, .angol 
félvér, tenyészmén eladó. 
Értekezhetni Csikós János 
uradalmi kasznárralPuszta-

jn, u. p. Kistelek. 2096 

Szatmármegyében Máté-
szalka mezővárostól félórai 
távolságban, Nyir-Megyes 
község határában egy 930 
holdas (1200 • öllel) ho-
moki birtok szép belsőség-
gel, jó és elegendő gazda-

, i épületekkel ollátva, 
szabad kézbői eladó. Tuda-
kozódhatni Berger Ármin 
urnái Nagy-Károlyban. 2091 

Birtok eladás, 
1000 hold csinos urilak és 
gazdasági épületekkel, szép 
egyenes, fekvésű nagyob-
részt, közel v a s ú t h o z , 
családi viszonyok _ végett 
Zalamegyében eladó, eset-
leg lehetne ebből felét is, 
bár a jobbik részét meg-
venni. Tovább 520 holdas 
igen jó minőségű birtok, 
lakház és gazd. épületek-
kel közel vasúthoz, termé-
keny szép vidéken okvet-
len eladó. Közelebbit ko-
moly reflectánsnak Öster-
réiherBernátnálNagy-Kaní-
zsán 2058/c 

rckiáb«n.We<llU,mJf Ikatftink «• a U(t*U» itílyoasbb fSUb!rteke»oMfl 

P O K R O C Z 
és 

ai e m e z á r u 
gyári raktár . 

„ n. t. közönséget van 
szerencsém értesíteni, hogy 
kényelme szempontjából 
fenti árukból 

Budapest, Károly-körut 5. 

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

Pontos s íelkiismaretesMszalg lás 

Budapest, Károly-körut 5. 

Eladó Nógrádvármegyé-
ben egy 400 és egy 1000 
holdas birtok (á 1200 • 
öli Czim a kiadóhivatal-
ban. 1972 

Vegyesek. 
Préselt buzaszalma keres-

tetik megvételre. Ajánlatok 
kéretnek e lap kiadóhiva-
talába „Sch" jelige alatt. 

2090 
|Megvételre kerestetik 100 q. 
csiraképes kékcsiliag fürt-
mag. Szives ajánlatokat 
minta beküldés és ár meg-
határozás mellett kér ura-
dalmi intézőség Mikosd per 
Zalabér. 2094 

Szabadalmazott 
t i z é v i g i s e l t a r t ó 

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

kéveköíelek 
41/2 m/m vastag, 150 c/m 
hosszú egy próba posta-
csomag 200 drb-al I frt 60 kr 
1000 darabot 7 frtért szállít 
utánvét mehett; úgyszin-
tén más gazdasági kötélne-
müeket ajánl legjutányo-
sabb árakon 
B e l l á n M á t y á s , 

Bács-Cséb. 

K e r e s t e t i k megvételre 
egy használt, de kifogásta-
lan állapotban levő Kühne-
féle c z i r o k m e g f e j t e -
dén . Czim a kiadóhiva-
talban. 2062 

Tejvétel 
évi szerződésre budapestre . -
szállítva, ugy mint mesz-
szebb tájékról sajtgyárnak 
sürgősen kerestetik. Ajan-
latok kéretnek Spitzer 
Jabaft, Rombach-utca 10. 

Magy. kir. államvasntak. 
Hirdetmény. 

)0 kffkiat S ltrról 1-8 krra szal-
ani.ik ]>.-. IU.-I.V ii-^állitíu II 
)lvó évi'november hó 15-étől 
ezdve feladott küldemények 

A m. kir. államvasutak igaz-
gatósága egyúttal a es. k. 
szab. déli vaspályatársasag 

neveben is. 
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Bérszántás gőzekével. 
A legújabb eredeti F « w l e r - f é l e Compoimd g ő z e k é k k e l talajmive-

lésre vállalkozik 527 

WOLFF ERNŐ gözszántási vállalkozó, 
B u d a p e s t , K e l e n f ö l d , F o w l e r - t e l e p . 

M a g ^ ' a r k i r á l y i á l l a m v a s u t a k . 
166789/EII/96. szám. 

P á l y á z a t i h i r d e t é s . 
A magy. Hr. államvasutak igazgatósága a debreczeni műhely gépészeti berende 

szükséges gőzgépek, gőzkazánok az előmelegitővel, gíatápszivattyukkal és a csővezetékkel, i 
erőátviteli és villamos világítási berendezésekhez tartozó tárgyak, közlőmüalkatrészek, fut. 
és azok futó pályái és a fényező műhely gőzfűtéséhez tartozó tárgyak száUitása iránt ezeni 

& vános pályázaté* 

S-^mmmmm® 
i a m S n ^ ^ ^ ^ ^ l g ^ g a l á S S t a t ó miíden Mlön 1ajj". 

benyjjtfá " S t d e j T k ő i ^ 
iittné'?yil'ttfc s n • azt n e m

 d í o g , a d o t ' . ^ ( S f ' g ^ í k 

eti Összeg 10»/o-ára lesz kiegészítendő és biztosíték 

A zsombolyai uradalomban 

240 hl. 1896.es80hl.1895. évi termésű 
olasz mag után termelt (55 kilogramm minő-
ségi sulyu) 

kendermag van eladó, 
ára előbbinek 12 frt, utóbbinak 10 frt mm.-ként 
a zsombolyai vasútállomásra állitva. 

2079 U r a d a l m i I g a z g a t ó s á g . 

Szabadalmazott s Bécsben és Párisban stb. a.2 

EXCELSIOR1 siöRŐIKK 

T R E N K L E R & Co. 

P á l y á z a t . 

A^pályázn^ '^^író^^bél^egjcg'^ 

A Szerb-Nagy-Szent-Miklósi m, kir. 


