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

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

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
Megjelen minden szerdán és szombaton. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, (Köztelek) 
üllői-ut 25. szám. 

Levelekre csak beküldött postabélyeg ellenében válaszolunk. 

hogy csak egy olyan katonával is bír-
nánk, ki nem volna hajlandó azt akár 
vakon aláírni, hogy műveltebb, vagyo-
nosabb lakosok közt, nemcsak saját 
személyének érdekében, hanem a siker 
biztosítása szempontjából is, összehason-
lithatlanul előnyösebb lószen majdan az 
ellenséget bevárni, mint o t t ; hol silány 
zab-kenyéren, megsavanyodott mamaligán 
ós piszkos juhsajton kívül elvétve, leg-
feljebb krumplit is lehet találni. 

Szomorú ugyan bevallani, de ha fel-
említem, hogy poliglott államunk ezen 
leisorolt csemegéken élő oláh, ruthén ós 
székely hegyilakója, kiki vérmérséklete 
szerint vagy keleti fatalizmussal, vagy 
teljes idolencziával, vagy a borvíz szállítás 
és . a divatnak örvendő varrottas nyújtotta 
csekély kereseten rágódva, egyéb foglala-
tosság híjával csak néhány darab birkáját 
és kecskéjét, esetleg egy-két marháját le-
gelteti nyáron át, télen pedig koplaltatja, 
a gyermekek és serdülő fiatalok az utazó 
idegen előtt megfutamodva rejtet t helyen 
folytatják a famászást, vagy zergeként 
szikláról-sziklára ugoiva művelődésük ez 
egyedüli módjával képesítik magukat a 
pásztorélet re, míg a fehérnép a ruházat 
és silány eledel elkészítésében leli elfog-
laltságát, ecseteltem azon állapotot, mely-
ben eminens fontosságú keleti határunk 
havasi lakói vegetálnak. 

A helyenkint szélesedő völgyekben 
ősmivelés mellett termelt rozs; közle-
kedés híjából csak az uzsoráskodó helyi 
szeszfőzdék tetszése szerint szabott ár-
ban értékesithető; a roppant kiterje-
désű havasi legelők ós rétek pedig 
soha müvelve vagy javítva, a legprimi-
tívebb kihasználás mellett épen csak a 
mostoha teleltetés által megviselt állat-
állományt képesek a következő téli nél-
külözésre feljavítani, vagy legfeljebb, 
idegen bérlők nyájainak nyaralására ki-
adva, csekély bérösszeget hajtanak. A 
földterület tehát — az erdőségeken kívül, 
melyek vagy állami, vagy magán nagy-
birtokokat képeznek, — a mennyiben az 
a havasi vidékek lakosságának boldogu-
lására, f'entartására, szükségletének fede-
zetére, szabad rendelkezésre áll, a leg-
rosszabb kihasználás mellett, nemcsak 
hogy alig képes a megélhetést biztosí-
tani, — de már a sok helyen tapasztal-
ható kimerülésnek csalhatatlan jeleivel, 
egy még szomorúbb jövő kópét tár ja 
elibénk. 

Ennek biztos bekövetkezését megelő-
zendő, legalább a hegyes szorosok erődíté-
sével párhuzamban legyen gondunk arra is, 
hogy a határszéli hegyek lakói megizmosod-
janak, megvelősödjenek. Ebresz-zük őket 
uj életre, adjunk nekik utmutatást, hogyan 
lehet megteremtett viszonyaik között bol-
dogulni, igazoljuk be előttük, hogy egyéb 
hegyvidékek példájára náluk is az ál-
lattenyésztés általában, de különösen 
a szarvasmarha-tenyésztés van hivatva, 
remek, szép és jó havasi legelőik ós 
rétjeik okszerű mívelése és kihasználása 
mellett, nemcsak megélhetésüket bizto-
sítani, de közöttük a jólétet teremteni meg. 
A határszéli hegyilakók vagyontalan álla-
potjára való tekintetből, persze csak te 
temes segélynyújtás mellett reményei hetö 
a gazdasági helyzet javulása. 

A birtokviszonyok rendezése, a havasi 
legelő- ós rét-terület kihasználásának 
szabályozása, mint az okszerű gazdálko-
dás alapfeltételei; továbbá havasi minta-
gazdaságok berendezése; a szarvasmarha 
tenyésztés emelését és a meglevő külön-
ben jónak bizonyult fajták tejelőképes-
ségének fejlesztését czólzó törzsgulyák léte-
sítése ; a juhtej olyan feldolgozásának 
meghonosítása, mely a nyert termékek 
értékesítését is megengedi; a sok helyen 
teljesen hiányzó vagy elhanyagolt ser-
téstenyésztés, a baromfitartás és nevelésnek 
üzembe vonása és végre a megadott példa 
utánzásának támogatása ; nagy fáradtság 
és még sokkal nagyobb költség nélkül 
keresztül nem vihető, de ha van pénzünk 
a szorosok erődítésére, legyen a hegyi-
lakók sanyarú viszonyainak javítására is. 
Ha pedig csak az erődítmények építésére 
jutna, —- akkor hagyjuk szorosainkat, ugy 
mint ezer év óta voltak, — védtelenül, de 
gondozzuk, neveljük és míveljük hegyi-
lakóinkat; a kiknek, ha lesz mit félte-
niük, —- ha lesz egy erős kapocs, mely 
gondoskodó hazájához köti ezen különben 
jóindulatu hegyi-népet, hegyszorosaink 
védelméről jobban gondoskodtunk, mintha 
ez átereszeket, a hegylánczolat ormával 
kiegyenlítve töltenők be. 

A tengeri nemesitése. 
A tengeri egyike hazánk legfontosabb kultúr-

növényeinek ; talajunk, főként pedig éghajlatunk 
rendkívül kedvező tenyészetének, miért is terme-
lése országszerte ugy a kis, mint a nagybirtoko-
soknál általánosan el van terjedve. A tengeri 
hovatovább a közlekedés megkönnyülése folytán 
még fontosabb terménynyé válik, mint eddig, 
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A keleti h a t á r s z é l erőditése. 
(—r—s) Hazánk délkeleti és északkeleti 

határán, Krassó-Szörénytől Mármárosig, 
mintegy félköralakban húzódik azon óri-
ási hegylánczolat, melyet kelet felől 
támadó ellenséggel szemben bástyaként 
felhasználni, még a hadviselés tudomá-
nyában járatlanok is természetesnek ta-
lálnak. 

Nem tartozik e keretbe, egy ilyen 
eshetőség későbbi vagy korábbi bekövet-
kezését latolgatni, bízzuk ezt politikusa-
inkra. De annak tudatában, hogy az 
évről-évre ismétlődő fényes ós állítólag 
tanulságos harczjátékok színhelyéül, az 
idén ezen természetadta védő övünk, mond-
hatnánk legcsiklandósabb. része lett kije-
lölve,— s midőn a besztercze-naszódi nagy 
hadgyakorlatok eredményeképen a Kárpá-
tokon keresztül a szomszédságba átjutni 
engedő hegyszorosok erődítése lett czélba 
véve, melyek ezen roppant torlaszokat 
helylyel közzel megszakítják : — időszerű, 
hogy a hadügyek vezetőivel egyszerre for-
dítsuk mindama faktorok figyelmét ezen 
legexponáltabb határrészünkre, melyek itt 
a közgazdaság terén hivatvák az operáló 
hadsereg legjelentékenyebb támaszát— a 
határszél lakosságát oly anyagi és evvel 
kapcsolatos műveltségi helyzetbe juttatni, 
mely a hazafiúi kötelességek teljesítésére, 
a kritikus időben szükséges ész és erő 
felett a rendelkezést megengedi. 

Alkotmányos aeránk a lefolyt negyed 
évszázada alatt, egyedül a hadügy volt 
mindig a feltétlen támogatás kedveltje. 
Sőt azon szalmatűzként fellobbanó tervek, 
melyek időközönkint gazdasági állapotaink 
javítását czélozták, legtöbb esetben a féltve 
szeretett kedvencz végett váltak, parázs 
nélküli hamuvá, melyet azután egy félel-
mes ellenséget felidéző szélvész, nyom-
talanul elsöpört. 

Próbáljuk meg tehát, csapjunk fel 
katonának, identifikáljuk kisérletkópen 
legalább legféltettebb határunk gazdasági 
ügyét a honvédelemmel, s meglehet, hogy 
azon mostohák érdekében, kik távol a 
szülőföld szívtájától, ennek dobbanását 
ilig érzik, sikerülend gazdasági viszonyai-
kon és kulturális állapotukon egyet len-
díteni, kivált ha ezen lendítést, hadügyi 
szempontból kívánatosnak igazolni képe-
sek leszünk. 

Ezt pedig nem tartom nehéznek, mert 
egyéb b.izonyitástól eltekintve, alig hiszem, 
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vésrükön is. A tökéletes benőttségre tehát szintén 
figyelemmel kell lenni a nemesítésnél. 

A tengeri csövön levő magvak száma össze-
függésben van a magvak súlyával, minél na-
gyobb számú mag van valamely tengeri csö-
vön, annál nagyobb azoknak a súlya is, föltéve 
természetesen, hogy ugyanazon feleséghez tartozó 
egyforma nagyságu szemekkel biró csöveket 
hasonlítottunk össze. Azt azonban, hogy a nagyobb 
vagy a kisebb magvak birnak-e nagyobb hecto-
litersulylyal, következőleg, hogy melyiknek ter-
melése kívánatosabb, vizsgálatok hiányában el 
nem dönthetjük. 

(Vége következik.) 

Közlemények az orsz. magy. gazdasági 
egyesület köréből. 

A k e r t é s z e t i s z a k o s z t á l y ülése. 
(A szakosztály uj munkarendje. Külön kertészeti rovat a 

"Köztelekhez". Állandó gyümölcskiállitás szervezése.) 
Az országos magyar gazdasági egyesület ker-

tészeti szakosztálya f. hó 3 án délután 4 órakor a 
Köztelken Ir. Lipthay Béla elnöklete alatt ülést 
tartott. Jelen voltak gróf Dessewffy Aurél, Szi-
lágyi Virgil, Kostyán Ferencz, Miklós Gyula, 
Mudrony Tál, Rubinek Gyula, az egyesület tiszt-
viselői részéről : Forster Géza igazgató, Paikert 
Alajos és mint jegyző Baranyay István. 

Elnök az ülést megnyitván, felolvassa a leg-
utolsó ülés határozatát, mely a szakosztálynak 
ujjászervezkedését és bővített hatáskörét tárgyalja; 
kimondotta, hogy 

1) jövőben a szakosztály, a disz-kertészet 
kivételével, figyelmet fordit a kertészet minden 
ágára, de különösen a gvümölcsészet terjesztésére 
kiván súlyt helyezni, a kertészeti magvak terme-
lése, a kertészeti termények értékesítése, a gyü-
mölcstermelés terjesztése és emelése által kapcso-
latosan a községi faiskolák létesítését czélzó in-
tézkedések kieszközlésére. 

2) A szakosztály, mint kibővített hatáskörű 
szakosztály szerveztessék. 

3) A szakosztály szükségesnek tartja, hogy 
az egyesület uj hivatalos közlönyéhez a "Közte-
lek"—hez csatoltassék havonkint egy külön rovat, 
mely a kertészet és a szakosztály ügyeivel fog-
lalkozzék. 

4) Elhatározta a szakosztály, hogy a jövőben 
havonta ülést tart. 

5) A mult években elhagyott állandó gyü-
mölcskiállitást a «Köztélken» rendszeresiti. 

6) A szakosztályhoz az egyesületi tagok által 
fajmeghatározás czéljából beküldött gyümölcsfajok 
meghatározására egy alkalmas szakértőt jelöl ki 
s az illetőt állandó tiszteletdíjban részesiti. Min-
den egyes meghatározásért ezenkívül 10 krnyi 
dijat fizettet. 

Irodalom. 
(R) K í s é r l e t e k K o c h t u b e r c u l i n j á v a l s z a r v a s -

marhákon. Közli Újhelyi Imre gazd. akadémiai 
előadó. 

«Minden csoda két hétig tart», mondja a 
szerző az alföldi emberrel, helyesen vonatkoz-
tatva az egész világ nyugalmát felzavart Kochin-
lázra, mely végre szerzőre is átragadt s ered-
ménye az előttünk fekvő füzet. 

20 darab szarvasmarhán végzett tuberculin-
nal eszközölt ojtásról ad számot, melyek ered-
ménye nemcsak tudományos érdekkel bir, hanem 
a gyakorlatban is alkalmazást találhat. Tudomá-
nyos érdekkel bir az állatgyógyászat terén egyedül 
álló észlelése, a mely szerint az általa kezelt s 
actinomycosisban szenvedő állatok is ép ugy 
reagáltak az ojtásra, mint a gümőkórosak. 

A kísérletek eredménye gyakorlati hasznát 
illetőleg közöljük szerző szavait ca magam ré-
széről már most sem alkalmaznék tenyésztésre 
oly állatot, mely a tuberculin 0·20—0·30 gr.-nyi 
adagjára, mely egészséges állatoknál hátrány 
nélkül alkalmazható, reakciót ad.» A kísérletek 
iránt érdeklődőknek szerző kész» ggel küldi meg a 
füzetet. 

( — a l . ) A b u r g o n y a b e s a v a n y í t á s a kicemen-
telt vagy kitéglázott vermekkel rendelkező gaz-
daságokban, a bevermelt burgonyának elromlása, 
megrothadása esetén annak megmentésére az 
egyedül ajánlható eljárás. A romlásra hajlandó 
burgonyát szétteregetve megszárítjuk s burgonya 
mosógépen legalább négy vízben megmossuk. A 
megmosott burgonya a czementezett vermekbe 
kerül, hol asszonyok vagy gyerekekkel 3 - 5 
részre felapróztatjuk s begyuratjuk. A betaposás 
közben minden 100 mázsára 1 mázsa konyha-
sót veszünk s reá hintjük. Ha a verem megtelt, 
egy láb vastag polyvaréteggel fedjük be, mely a 
fölibe került egy méter vastag földrészt külö-
níti el. így kezelve a burgonya nem romlik s 
kitűnő és egészséges takarmányt ad. Czélszerü 
azonban a marhát nem tisztán ezzel etetni, ha-
nem mellette széna vagy egyéb koncentrált ta-
karmányt is adni. A savanyitott burgonyá-
ból egy nagy marhára 15 klgot számithatunk. 
A sertésekkel azonban csak főlve etethetjük, mert 
különben hozzá sem nyúlnak. 

A c z u k o r ós k e m é n y í t ő v e s z t e s é g a b e v e r m e -
lésnél. A czukorrépa s burgonya bevermelésénél 
tetemes mennyiségű czukor, illetve keményítő 
megy veszendőbe. Ujabban e nagy értékű táp-
anyagok megmentésére egy módszert ajánlanak. 
A czukorrépa s burgonya tudvalevőleg bever-
melve az első hónapban 2—3%-ot , tehát 100 
kg. czukor, illetve keményítőből 2—3 kgot ve-
szit, sőt néha többet i s ; a további hónapok alatt 
eme anyagveszteség fokozatosan csökken. Az 
anyagveszteséget a hőmérsék szabályozza, még 
pedig magasabb hőfok mellett emelkedik, alacso-
nyabb hőfok mellett csökken. B r a u n e németor-
szági földbirtokos volt az első, aki azt tapasz-
falta, hogy 0° C. mellett az anyagveszteség 
semmi, illetve a takarmány nem erjed. A kérdés 
elméleti megoldását követte annak technikai ki-
vitele. Nagy hűtőgépek segítségével a burgonya-
vermek hőmérsékét állandóan + 3 - + 5 0 C. kö-
zött tartotta három hónapon át, mig tartalmuk 
takarmányozás alá nem került. Az ez eljárással 
kezelt burgonya, szemben a közönséges módon 
vermelttel, sokkal több keményítőt tartalmazott, 
úgy, hogy mig ez eljárás métermázsánként 10 
kr. kiadást okozott, addig a nyereség a rendes 
eljárás mellett elvermelt burgonyával szemben 
3 0 % . Ez eljárásnak persze csakis nagyobb ura-
dalmakban lehet helye. 

(—al.) A t r á g y a k o n s e r v á l á s á r a , illetve az 
ellszálló ammoniak lekötésére gazdáink, ha egy-
általában valamit, — úgy földet ritkán tőzeget 
vagy lombot s még ritkábban föszt (gypszet) 
alkalmaznak. Az előbbiekkel befedik, az utób-
bival behintik a trágya telepet. Ezen anyagoknak 
mint nagymérvű légenykötőknek, kitűnő trágya 
konserváló hatásában mindeddig senki sem ké-
telkedett. Különösen a fősznek ammoniak kötö 
képessége általánosan ismert s mindinkább alkal-
mazzák is e czélra. Annál meglepőbben hangzik 
tehát egy ösmert nevű német gazdának kisérle-
teken alapuló ama kijelentése, hogy a fősz 
(gypsz) nem erjedés gátló, hanem mint erjedés 
előmozdító működvén, igen sok légenyt szabadit 
fel. Igaz, hogy ennek egy, a kénsavtartalmával 
aequivalens-részét leköti, de sok elvész, s igy a 
gypsz s a véle hason összeköttetésű anyagok 
használata nem ajánlható, a tőzeg szintén erje-
déselőmozditó lévén, ugyancsak légeny felszaba-
ditólag működik, de televénysav tartalmánál fogva 
a légeny egy részét szintén elnyeli, de csakis nagy 
mennyiségekben való használata gátolja meg a 
légeny elillanását, igy azonban csakis ott hasz-
nálható, hol a trágyáié a telepről le nem vezet-
tetik s a trágya "folyékony alkatrészei annak 
szilárd alkatrészeivel folytonos érintkezésben van-
nak s a trágya mindig erősen letapostatik. A 
föld vagy ép nem vagy csak csekély mértékben 
nyeli el a légenyt, az mindig annak összetételétől 
függ, s azért ez sem igen ajánlható. — Ép igy 
elvetendők az e czélra néhol használt Kainit s 
Thomassalak. — Az egyedül kitűnő trágya con-
serválónak tar t ja németünk a «Superphosphatot» 

mely hatásában még a már régen ösmert Super-
phosphát gypszet is túlszárnyalná. Fentaríássál 
közöijük, szólljanak hozzá szakértőink, mert min-
denesetre megérdemli a kísérletezésen alapuló 
tanulmányozást. 

A legjobb z a b l a az i g á s l o v a k n a k a közép-
csuklóval ellátott sima széles laposdad vagy 
vastag gömbölyű trenzli zabla. Sima legyen azért, 
mert a csavarodott, szegletes vagy épen fogas 
zabla sérti a nyelvet s a szájszögleteket, ilyen 
csak nagyon keményszáju lovaknál indokolt A 
középcsukló meggátolja az erős nyomást a nyelvre, 
mi nyelvkeményedésnek vagy szájtörésnek lehet 
okozójává, ép úgy mint a vékony zabla, mely-
nél a nyomás nem oszlik el mint széles lapos 
vagy vastag gömbölyű zablánál. 

A csikó patája. Ki mint neveli a csikót, olyan 
lovat nyer, sajnos, ezt kevesen tudják nálunk, 
tekintve a sok hibás lovat, melyek hibáinál különö-
sen szembetűnő, hogy azok nagy részét csikókoruk-
ban szerezték meg. Leggyakoribb a hibás pata ala-
kulat, minek a helytelen ápolás a csikókorban az 
oka. Ott, hol a csikót a természetes életmódnak 
leginkább megfelelőleg tartják, azaz szabadon 
mozog, jár, kel s ahol a pata, illetve a hordozó-
szél szabadon kopik, mig a szaruképződés ennek 
megfelelőleg folytonos a nyir mindig érint-
kezhetik a talajjal, ily esetben nincs szükség 
pataápolásra, de ha a csikó istállón tartva, keve-
set mozog, ugy patája azt ammoniakos vizelettel 
telitett alom behatása következtében csakhamar 
megpuhul, porhanyós lesz, szabadon nő, anélkül, 
hogy rendszeresen lecsipkednék fogóval, minek 
szomorú következménye aztán a szorult pata, 
ferde-, szamár-, bak-, rokkantpata vagy teletal-
puság is. Ezen hibák nemcsak hogy az illető ál-
lat értékét csökkentik, de átszármazhatnak az 
utódokra is. Ezért ajánlatos istállón tartott csi-
kóknál a pata gyakori megvizsgálása, az alom 
többszöri megújítása, főként pedig a pata met-
szése, mely műveletnél lehetőleg kíméljük a tal-
pat, a nyirt s a saroktámasztókat. 

(—al.) A d o b k ó r . Ősszel gyakori eset, hrgy 
marháink felfúvódnak. Ennek oka rendesen a ned-
veshideg vagy pláne már deres lóherének a legel-
tetése. Időszerű lesz tehát e betegség tüneteivel, 
lefolyásával s gyógyításával foglalkoznunk. A hi-
deg akadályozza a gyomor működését, s igy az 
emésztést, ennek következtében az erjedésnél 
gázok fejlődnek s a marha felfúvódik Tünetek: 
Az állat csak kedvetlenül mozog, gyorsan s sza-
bálytalanúl lélegzik, szeme aggodalmat, félelmet 
árul el, a gyomor rendes zöreje elnémul csak 
néha hallunk erős morgást, az állat felfúvódott, 
mindinkább gyengül s ha segélyben nem részesül 
csakhamar gyomorfalrepedésben elpusztul. Gyógy-
kezelés: Szalmaköteget vagy kötéldarabot illesz 
tünk az állat szájába, mi elősegítheti a böfögést, 
jó ha az állatot különösen a hastájon dörzsölji' 
Ha azonban mindez czélhoz nem vezet, nin 
egyébb hátra, mint trokárhoz nyulnunk, vagy 
ilyen nem volna kéznél, bármily jó nagy kés 
használhatunk, ügyelve arra, hogy ez utóbbit 
rántsuk ki rögtön, hanem a sebben hagy va, 
egy kissé mozgatjuk, hogy a gázok a keletkéz, 
résen távozhassanak. Legjobb azonban valami 
csövet dugni a sebbe. A szúrhely a marha bal-
lágyékának közepe s a trokárt ugy döfjük be, 
hogy meghosszabbítása körülbelül a jobb könyök 
ízületnél jönne ki. Az operáczió után az állatok 
egy napig nem kapnak semmi takarmányt. 

A r é p a - és b u r g o n y a v e r m e k kainit tal v a g y 
k a r n a l l i t t a l v a l ó b e h i n t é s é r ö l . Ruhland a "Braun-
schweiger landw. Zeitung" 59. évf. 11-ik szá-
mában, 45. l. a répa- vagy burgonyaverme-
ket, kainit- vagy karnallittal behinteni ajánlja, 
hogy azok tartalma el ne fagyjon. Szerző a 30 
cm. vastag földrétegre, a verem kiterjedéséhez 
képest, 50—100 klgr. karnallitot hintetett, még 
ped g a fagy beállta előtt és igen szép eredményt 
constatált. 

époly könnyen javítható is ugy, hogy aránylag 
rövid idő alatt bármely tengeriből, akármennyire 
elhanyagolva volt is az, bizonyos határok között 
olyan tengerit alkothatunk, aminőt akarunk. Erre 
nézve természetesen a tengeri eredeti alakja nagy 
befolyással van. Kemény tengeriből puha tengerit, 
vagy puha tengeriből keményet, igen későiből igen 
korai tengerit nem fogunk előállíthatni anélkül, 
hogy a tengeri egyéb, jó tulajdonságai emezek 
rovására áldozatul ne esnének, azért a nemesí-
tésnél első sorban csak azon tulajdonságok meg-
változtatására vagy kifejlesztésére kell töreked-
nünk, a melylyekkel az illető tengeriféleség erede-
tileg birt, vagy bírhatott. A nemesítésnek azonban 
okvetlenül ki kell terjeszkednie mindazon tulaj-
donságokra, melyek a tengeri értékét befolyásolják, 
mert egyiknek vagy másiknak elhanyagolása a 
többi tulajdonságok kiképződésére is hátrányos 
befolyással lehet. 

A tengeri értéke függ: 
1. Az érés idejétől. A tengeri fajtája vagy 

féleségének megfelelőleg minél korábban érik 
valamely tengeri, annál értékesebb az, mert 
tenyészideje annál rövidebb levén, még kedve-
zőtlen időjárás esetén is biztosan megérik. Ter-
mészetes, hogy az érés idejére nézve nagy külömb-
ség van a korai és a késői tengerifélék között. Az 
érés idejének megrövidítése tehát mindig csak 
azon arányban értendő, amint az az illető tengeri-
félének megfelel, mert ha a későn érő, nagy 
terméseket adó tengeriféléket p. o. a sárga 
magyart oly korán érővé akarjuk tenni, mint a 
különben kisebb termést adó, de igen korán érő 
einquantino, vagy székely tengeri, akkor első 
sorban a termés mennyisége esnék áldozatul. 

A korán érő tengerinek nemcsak az az 
előnye, hogy minden körülmények között meg-
érik, hanem főleg az, hogy a sovány, sekély 
nedvességben szűkölködő talajokon is biztos ter-
mést szolgáltat, mert a korán érő tengeri azon 
időre, mikor a nagy rekkenő melegek s ezzel 
együtt a nagy szárazság beáll (julius-augusztusban) 
annyira fejlődött már, hogy benne a nyár utolsó 
felében rendesen uralkodni szokott aszály kárt 
már nem tehet,; a későn érő tengerifélék ezen 
időben azonban fejlődésükben még nagyon elmara-
dottak, igen sok vízre van még szükségük, s ha 
ekkor tartós aszály áll be, vagy kényszeredett 
érésüek lesznek, vagy túlságosan csekély termést 
szolgaitatnak. A korai tengerifélék azonban csak a 
nyár második felében beálló szárazságot tudják 
eltűrni, ellenben fejlődésük kezdetén (május-junius-
ban) sok nedvességet igényelnek, hogy ezen időben 
gyorsan fejlődhessenek, ámde ezen időben ritkán 
szokott tartós szárazság beállani s igy a korai 
tengeri jól fejlődhetik s termése tökéletesen bizto-
sítva van. 

A korai tengeriféléknek ezenkívül jelentő-
ségük van még azon gazdaságokban is, a hol 
a késői tengeri jó terméseket szolgáltat, azon 
esetben, ha a tengeri után őszi gabonát ve-
tünk, mert a korai tengeri után a talaj még 
jól megmivelhető, továbbá az elemi károk által 
tönkretett vetések pótlására p. o. ha az őszi 
vetéseket csak késő tavasszal szánthatjuk ki. Ez 
okból tehát minden gazdaságban kellene korai 
tengerit is vetni, legalább annyit, hogy szükség 
esetén elegendő vetőmaggal rendelkezzünk. 

A tengeri nemesítésének tehát a tenyészidő 
megrövidítésére első sorban kell kiterjeszkednie 
és pedig ugy a korai, mint a késői tengerinél, csak-
hogy a késői tengerinél mindig szem előtt kell 
tartani azt, hogy túlságos korán érövé tenni ne 
iparkodjunk, mert ez ha lehetséges is, más egyéb 
jó tulajdonságok, főleg a termés mennyiségének 
rovására fog történni. 

2. A termés mennyisége. A tengeri értékének 
meghatározásánál a gazdák ezen tulajdonságra 
fektetnek legnagyobb súlyt. Csakhogy egyáltalá-
ban nem szoktak ezen tulajdonság meghatározá-
sánál figyelembe venni azon tényezőket, melyektől 
a holdankinti termés mennyisége függővé van 
téve. Rendesen két tengerifélét egyforma módon 
termesztve, termésük mennyiségét összehasonlít-
ják s igy határozzák meg egyiknek főlényét a 
másik fölött. Ez teljesen hibás eljárás, mert a 

mert nemcsak egyes vidékek szükségletét lesz 
hivatva kielégíteni részben mint kenyérnövény, 
részben mint állathizlaló takarmány ós szeszgyári 
nyers anyag, hanem mert lehetségessé válik 
távolabbi vidékek számára is elszállítani főleg az 
Alföldről, hol a tengeri legkiterjedtebb mértékben 
termeltetik, a hol azonban eddig a közlekedési 
viszonyok a legkedvezőtlenebbek voltak. 

Mindenki előtt ismeretes azonban, hogy ten-
gerink érdekében általában igen kevés történik, 
nevezetesen abban az irányban, hogy a már 
meglevő, a különböző használati czéloknak meg-
felelő tengeriféléink jó tulajdonságai az okszerűbb 
termelés által ne csak fentartassanak, hanem 
lehetőleg öregbittessenek is.-A nagyszemü sárga 
magyar és a székely tengeriben a legkitűnőbb 
hizlalási és szeszgyári nyers anyaggal rendel-
kezünk, a szerémi, a somogymegyei czinderi 
tengeri pedig 'keménységénél fogva főleg emberi 
táplálékul szolgáló lisztnek kiválóan, alkalmas, 
mégis azt tapasztaljuk, hogy ezen tengeri féléin-
ken kivül, melyek kivált a két utóbbi csak a kis 
termelők által termeltetvén, aránylag szük körben 
vannak elterjedve, számos más külföldi főleg 
olasz és amerikai tengerifélék mint a cinquan-
tino, a pignoletto, a különböző lófogu tengerik 
nagy kiterjedésben termeltetnek. Ennek oka, főleg 
az, hogy ezen tengerik által betöltött használati, 
czélnak megfelelő hazai tengeri félénk nincs, ami 
pedig ezen használati czélt megközelíti, termés 
mennyiségére nem kielégítő, ha azt az említett 
külföldi tengerifélékkel összehasonlítjuk. 

Magában véve azon tény, hogy megfelelő 
hazai tengerfajták nem létében külföldi fajtákat 
karol fel a termelés semmi esetre sem volna baj, 
ha a külföldi fajták is a maguk helyén meg-
felelő okszerű termelésben és javításban részesül-
nének. Enélkül azonban a tengeri is, mind minden 
más egyéb kultúrnövény még a legmegfelelőbb 
körülmények között is ha talán lassan, de idővel 
jó tulajdonságait elveszti s nagyban és egészben 
átalakul ugy, hogy hasonlóvá lesz a vidék jelle-
gének megfelelő már azelőtt sem kielégítőnek 
talált tengerifélével. Igaz, hogy ezen körülmény 
a vetőmagváltoztatás által ellensúlyozható, azon-
ban eltekintve a magváltoztatás mindenkori tete-
mes költségeitől, véleményem szerint sokkal jobb 
eredményre számithatunk a már meghonosodott 
tengeri félének a helyszínén való a viszonyok 
áltak lehetségessé tett javításával. Alkalmam volt 
a hazánk területén termelt tengerifélékkel bőveb-
bén foglalkozni és azon tapasztalatra jutottam, 
hogy ezen kitűnőknek tartott tengerifajták jófor-
mán annyi változatban termeltetnek, a hány a 
termelési helyük, hogy eredeti jó tulajdonságaik a 
legtöbb helyen már nincsenek meg, vagy csak jóval 
kisebb mértékben, mint az tőlük elvárható. Sőt 
sok helyütt már csak az eredetinek nevét viselő, 
de azzal semmiféle hasonlatosságban nem levő 
válfaját vagy inkább változatot termelnek1), mert a 
vetőmag kiválasztásánál sehol sem járnak el azzal a 
körültekintéssel és gondossággal, a mi szükséges 
volna arra. hogy tengerijöket az eredetihez leg-
alább hasonló minőségben fentartsák, holott semmi 
más növénynél sem oly könnyű a vetőmag helyes 
megválasztása, illetőleg előállitasa által a félesé-
get fentartani, sőt javítani is, mint a tengerinél. 
Úgy, hogy bátran kimérem mondani azon nézete-
met, hogy a tengeritermelés jövedelmezőségének 
oly főtényezöje a vetőmag helyes és kellő elő-
állítása, mi mellett a többi termelési tényezők 
eltűnő befolyással birnak, mert semmifele más 
növény nem bir még aránylag eltérő viszonyok 
közé jutva is oly átörökítő képességgel mint a 
tengeri, minélfogva ennél biztosan remélhetjük, 
hogy oly terményt nyerünk mint az eredeti volt, 
sőt folytonos szigorúbb tenyészkiválasztás által 
még jobbat is. vagyis, hogy a tengeri nemesítését 
kultúrnövényeink között a legkönnyebben vihet-
jük keresztül. 

A tengeri rendkívül könnyen változtatja tulaj-
donságait s ezért a mennyire könnyen romlik el, 

1) Cserháti S: Jelentés a m. óvári akadémia kísérleti 
telepén az 1886—1888 években végrehajtott növény ter-

melési kísértetekről 76. s következő lapjai. 

tengeri termésének nagyságát nemcsak a talaj, 
éghajlat, trágyázás s. a. t. határozzák mej; 
hanem első sorban az egyes növényeknek adott 
terület nagysága. A tengeri épug'y, mint minden 
más növény akkor ad legnagyobb termést, ha a 
neki megfelelő távolságra van ültetve, ha megkapja 
tenyészterületének optimumát, ha ezen alul mara>: 
a terület nagysága, akkor egyik növény gátolja 
a másikát a kellő kifejlődésben, ha az optimum-
nál a terület nagyobb, ugy azt az nem tudja 
kellőleg kihasználni, mindkét esetben kisebb lesz 
a termés, mint a terület optimumnál volt, mint 
azt a m óvári kir. gazd. akadémia kísérleti 
terén erészben végrehajtott kísérletek bizonyít-
ják2). A terület optimum a különféle tengeriknél 
különböző, az egyes tengeriféléknél ezen terület 
optimum kísérlet által puhatolandó ki s a neme 
sitésnek ezen terület-optimum mellett való terme-
lés alkalmával kell végbemennie, ha azt akarjuk, 
hogy a tengeri nemesítése által minden körül-
mények között nagybani termelésre alkalmas 
tengerifé'ére tegyünk szert. 

A terület optimum betartásán kivül a ter-
més mennyisége függ továbbá attól, hogy aü 
egyes tengeri tövek hány csővel birnak. Természe-
tes, hogy ugyanazon tengeriféleség közül egyforma 
területen optimum mellett termelve, azon tengeri 
fog nagyobb termést adni, a melyben először 
legkevesebb a meddő, cső nélkül levő tő, másod-
szor a melyben az egyes tövek között nagyobb 
mennyiségű találkozik olyan, mely egynél több 
kifejlődött csövet visel magán. Ez a tulajdonsága 
a tengerinek nemesítés által átörökíthető és állan-
dóvá tehető, nem szabad azonban semmi esetre 
sem arra törekednünk, hogy minél több csövet 
produkáljunk egy tövön, mert ezáltal azt érjük el 
egyrészt, hogy az egyes csövek nem fejlődnek ki 
tökéletesen, másrészt, hogy nem érnek meg elég 
korán. Tapasztalataim szerint egy tövön két cső 
tökéletesen kifejlődik és idejében megérik, azért 
a tengeri ezen tulajdonságának fokozásánál ele-
gendő, ha arra törekszünk, hogy egy-egy tövőn 
két kifejlődött eső legyen. 

A csővek száma mellett függ a termés nagy-
sága továbbá a csővek nagyságától. Tengerifele-
ségnek megfelelőleg bizonyos határok között minél 
nagyobb a cső, annál több mag fér el ra j ta s annál 
nagyobb termést ad tehát a tengeri. A tengeri 
csővek nagyságának növelésével tehát a tengeri 
termés nagyságát is emelhetjük. Ezen eszköz 
azonban a tengeri termés nagyságának emelésére 
csak korlátolt, mert nem szabad a tengeriféleség 
eredeti nagyságától túlságosan eltérni, ezáltal 
koczkáztatnók egyrészt azt, hogy a tengeri tövek 
kevesebb csövet nevelnek kettőnél, másrészt pedig 
ki vagyunk annak téve, hogy a tengeri későbben 
érővé válik, mert a nagyobb csővek kiképzése és 
megérlelése hosszabb időt vesz igénybe, mint a 
kisebb csöveké. A tengeri ezen tulajdonságának 
öregbítésénél tehát mindig számot kell vetni 
a tengeriféleség eredeti nagyságával. 

A termés nagysága függ a tengeri csövön 
levő magvak számától. Minél több mag van egy 
csövön, annál nagyobb a tengeri szem-termése. 
A tengeri csövön levő magvak száma függ egy-
részt a tengeri cső sorainak számától, másrészt a 
sorok tömöttségétől. A sorok számát azonban 
csak bizonyos mértékig kívánatos növelni, mert 
ha túlságos sok sor van a tengeri csövön, akkor 
a tengeri ennek megfelelőleg vastagabb is és igy 
a csutkája is növekszik, ugy, hogy a sorok 
számának növelése a nemesítésnek csak aláren-
delt feladata lehet, ellenben a sorok tömöttségp, 
vagyis hogy az egyes sorok egymáshoz szorosan 
simulva legyenek, hogy közöttük hézag, mint 
némely sárga magyar tengerinél láttam, ne legyen, 
mert ezen esetben a csőnek csutka felülete 
nincs eléggé kihasználva, a nemesítés első rangú 
feladatai közé tartozik. Ugyanezzel szorosan össze-
függ a tengeri azon tulajdonsága is, hogy az 
tökéletesen benőtt legyen, vagyis, hogy a cső 
vége is magvakkal fedett legyen. Azt tapasztaltam 
ugyanis, hogy azon tengerifélék melyek tömött 
sorokkal birnak többnyire jól benőttek még a 

2) Id. m. 84. l. 
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Á L L A T E G É S Z S É G Ü G Y . 
Rovatvezető: Dr. H U T Y R A F E R E N C Z . 

Budapest, október 6. 
A mezőgazdaság szempontjából az állat-

egészségügy jelentősége évről évre fokozódik. 
Eltekintve attól, hogy az állatállomány ép egész-
ségben tartása minden gazdának, még ba az nem 
is tenyésztő, kiváló érdekét képezi, a helyesen 
szervezett állategészségügyi szolgálat és az ország 
állatállományának súlyos járványoktól való meg-
védése a külföldi államokkal folytatott állatkeres-
kedés szempontjából tó rendkívül nagy fontossággaí 
bir. Állategészségügyi konvencziókat kötnek az e 
tekintetben egymással viszonylatban álló államok, 
melyek az állatforgalom módozatait részletesen 
szabályozzák és Magyarország épen jelenleg 
folytat egymásután a szomszéd államokkal ez 
irányban tárgyalásokat. Az állategészségügy álla-
pota és a szakszolgálat mikénti szervezése irány-
adó arra nézve, vájjon az állatok bevitele más 
országok területére szigorúbb vagy enyhébb fel-
tételekhez köttetik-e. De a belföldi állatforgalom 
is annyira kapcsolatos az állategészségügyi ren-
dészettel, hogy ma már minden egyes gazdának 
idevonatkozólag legalább nagyjában tájékozva 
kell lennie. 

A «Köztelek» tehát szolgálatot teljesít olva-
sóival szemben, midőn egyéb rovatai sorában az 

"Állategészségügy" rovatát is közbeiktatja. E 
rovatban aktualis érdekű önálló közleményeken 
és fejtegetéseken kivül ismertetni fogunk a gaz-
dákra nézve érdekesebb betegségalakokat és az 
eJlenök való védekezés módját, mig a gyógyítási 
eljárások ismertetése, mint a melyek keresztül-
vitele külön szakképzettséget igényel, szük körben 
mozoghat, tájékoztatni fogjuk az olvasóközönséget 
az állategészségügyi rendeszet terén koronkint 
felmerülő mozzanatok felől, fel fogjuk hivni a 
figyelmet az állatorvosi irodalom azon termékeire 
melyek a gazdát érdekelhetik s végül készséggel 
fogunk felvilágosítást nyújtani minden hozzánk 
intézett, szakunkha vágó kérdésre. 

Ily eljárassal reméljük, hogy t. olvasóink 
helyeslését és megelégedését ki fogjuk vivni. 

Dr. Hutyra Ferencz. 

Á l l a t k i v i t e l ü n k és a s z a r v a s m a r h a r a g a d ó s 
t ü d ő g y u l a d á s a . 

Még mielőtt a Németországgal kötendő ke-
reskedelmi szerződésre vonatkozó tárgyalások 
befejezést nyertek, a német birodalmi szövetség-
tanács, nyilván a husfogyasztó közönség utóbbi 
időben sűrűn kifejezésre juttatott óhajának en-
gedve, a mult év végén 1879 óta elzárt határait 
az Ausztria-Magyarország területerői származó 
szarvasmarha előtt megnyithatóknak véleményezte. 
Azóta a szarvasmarha bevitele tényleg már meg-
engedtetett Németország legtöbb nagyobb városába 
és pedig a birodalmi tanács határozatában foglalt 
meglehetősen szigorú feltételek mellett, melyek 
őleg a ragadós tüdőlobban szenvedő állatok be-
vitelének megakadályozásat czélozzák. Talán nem 

érdektelen, ha e feltételek jelentőségét mérlegel-
jük és ezzel kapcsolatban a ragadós tüdőlobnak 
monarchiank területén való elterjedését közelebbről 
szemügyre vessz.ik, hogy megtelhessük, mennyiben 
fogják a német részről megszabott feltételek marha 
kivitelünket zavarni és minő módon lehetne ezen 
zavaró befolyást eliminálni. 

Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk, hogy a 
német bir. szövetségtanács azon határozata, 
hogy csak oly szarvasmarha bocsátható be, mely-
nek származási helyén és ennek 20 kilométernyi 
kerületében három hó óta a ragadós tüdőlobnak 
egyetlen esete sem fordult elő, a németek állás-
pontjából tekintve teljesen jogosult, mert csak a 
német kormány azon törekvéséről tesz tanúságot, 
hogy a ragadós betegségek elterjedését a házi 
állatok között lehetőleg megakadályozza. Német-
ország tényleg nem ment a ragadós tüdőlobtól, 
sőt ellenkezőleg a betegség a német birodalomnak 
főképen belső részében (Magdeburg, Merseburg, 
Braunschweig, Anhalt és a német-cseh határ 

mentén) meglehetősen el van terjedve. Az utóbbi 
években azonban a német kormány, kellő tuda-
tában azon nagy veszélynek, melylyel e betegség 
a szarvasmarhatenyésztést fenyegeti, erélyesen 
megindította a baj elnyomását czélzó eljárást, 
mely nem állhat egyébből, mint a beteg és gyanús 
állatok kiirtásából. Németország az ilyen leölt 
állatokért járó kártérítés czimén, hogy csak az 
utolsó éveket említsük, 1886-ban 517 055 már-
kát, 1887-ben 478.567 márkát, 1888-ban 307,852 
markát, 1889-ben pedig 365,997 márkát fizetett. 
A következetesen és erélyesen keresztülvitt irtó 
eljárasnak eddigi eredménye, hogy mig 1887-ben 
161 község 277 udvaraban 2156 beteg találtatott, 
addig 1889 ben már csak 70 község 92 udvara 
volt fertőzve és ezekben a betegek száma 896 ra 
szállt le. 

Ha már most Németország ily tetemes áldo-
zatokat hoz évenkint a ragadós tüdőlob korláto 
zására s lehetőleg teljes kiirtására, akkor egy-
általában nem ütközhetünk meg azon, ha mindent, 
elkövet arra nézve is, hogy ezen betegség külföldről 
ne hurczoltassék be, mert e nélkül az ország 
belsejében foganatosított elfojtó intézkedések értéke 
nagyon kétessé válhatnék. 

Nekünk tehát számolnunk kell azzal, hogy 
német részről a védekezesi eljárás által egész-
ségügyi egyezmény megkötése esetén is, mindig 
a legszigorúbban foganatosíttatni fog és ezzel 
szemben feladatunk nem lehet más,, mint oda-
törekedni, hogy az állatforgalmat megszorító intéz-
kedések alkalmazására minél ritkábban, vagy 
lehetőleg sohasem nviljék alkalom. Ezt pedig csak 
ugy fogjuk elérni, ha magunk is a megfelelő és 
mas országokban már sikeresnek bizonyult módon 
a ragadós tüdőlobbot az ország területerői kiirt-
juk, ep ugy, a mint kiirtottuk a 70-es években 
a marhavészt, mely addig, mig országunkban 
uralkodott, állandó és legfőbb akadálya volt 
állatkereskedésünknek és tiz év előtt is, ha nem is 
az egyedüli, de mindenesetre egy igen nyomós 
érvül hozatott fel német részről marhánk bebo-
csátása ellen. 

A mint nálunk a dolgok ma állanak, azon 
német intézkedés, mely szerint minden marha 
származási igazolványnyal latandó el. mely bizo-
nyítsa, hogy az illető községben és körülötte 20 
kilométernyi területen három hónap óta a ragadós 
tüdőlobnak egyetlen egy esete sem fordult elő, 
alig jelent kevesebbet, mint azt, hogy a dunán-
inneni kerületnek (kivéve a Duna és Tisza közti 
területe!) és a vele szomszédos vármegyéknek 
nagyobb részéből szarvasmarha csak kivételesen 
lesz kivihető 

A hivatalos adatok szerint ugyanis nálunk 
a ragadós tüdőlob, habár nem is oly nagy mér-
tékben, mint azt Egán Ede két év előtti előadá-
sában vázolta, az egész dunáninneni kerületekben, 
kivéve a Bácskát es Pest vármegye déli részét 
s azonkivül Abauj-Torna. Sáros és Szepes, leg-
újabban pedig mar Heves vármegyében is elő-
fordul. A mult évben 66 közsegben összesen 
602 betegedesi eset konstatáltatott, nincs azonban 
kizárva, hogy a valóságban ennél több eset merült 
fel, az esetek egvrésze azonban eltitkoltatott, 
illetőleg a betegek jóhamar vágóhidra vitettek. 
Miután a betegség a 15 vármegye területén el-
szórtan észlelhető, alig érhetjük el teljes biztos-
sággal, daczára annak, hogy a földmivelésügyi 
minisztérium a fertőzött és az ezekkel szomszédos 
községeket nyilvántartja, hogy az illetékes szak-
közegek a származási igazolványok kiállításánál 
a német részről követelt feltételnek mindenkor 
szabatosan eleget teggenek, vagyis egyes szállít-
mányokban lesznek koronkint egyes állatok, 
melyek vagy már a határon vagy csak később 
a vágóhídon betegeknek fognak találtatni, miből 
azután igen súlyos következmények származhat-
nak állataink kivitelére nézve. 

Ausztria egyébiránt e tekintetben még rosz-
szabbul áll. Mig ugyanis nálunk a 63 vármegyé-
ből 15, tehát nem egészen ¼ része van fertőzve, 

addig Ausztriában az egész Cseh- és Morvaország 
Szilézia, alsó és felső Ausztria és Galiczia nyugati 
része van és pedig a mi vészes vármegyéinknél 
jóval erősebben fertőzve. 1888-ban ugyanis 
összesen 277 községben és 472 udvarban 2028 
megbetegedési eset konstatáltatott. Önkényt ert-
hető, hogy Ausztria állatkivitelét az emiitett 
intézkedés még közelebbről érinti és hogy ennek 
megfelelőleg társországunk még inkább van ér-
dekelve a betegség kiirtására törekedni. 

A kiirtás egyedüli biztos, de tervszerű és 
következetes kivitele esetén határozottan biztos 
módja a beteg és a betegségre gyanús állatoknak 
a t u l a j d o n o s o k k á r t a l a n í t á s a m e l l e t t v a l ó le-
ölésében áll. Mindenütt, a hol e radikális eljá-
rást foganatosították, az eredmény a betegségnek 
az illető országok területéről való teljes eltűnése 
volt. E század elején Sveiz annyira fertőzve 
volt, hogy ez országot még szakemberek is a 
betegség eredeti hazájának tekintették, most 
pedig, hogy 1853 óta a mondott elvet egész 
szigorúságában hajtották végre, a baj ott a honi 
marha között sohasem fordul elö. Hasonló módon 
sikerült a betegséget Hollandia területéről is 15 
év alatt kiirtani, pedig ott is a baj oly általános 
volt, hogy a hollandi marhát arra különös haj-
lammal bírónak tekintették. 

A mi e két országban s azonkivül méjs' 
Badenben, Dániában, Svéd és Norvégországban 
is sikerült, az hasonló szigora eljárás mellei1,, 
kétségkívül nálunk is elérhető. E végből azonban 
az állategészségügyi törvény megfelő módosítása 
és azonfelül elegendő pénzre van szükségünk. 
Az 1888. VII. t.-cz. 81. §-a igen helyesen a 
ragadós tüdőlobban betegnek talált szarvasmarha 
azonnali levágását rendeli el, sőt a 83. §. a föld-
mivelésügyi minisztert arra is felhatalmazza, hogy 
a szükséghez képest a betegségről, sőt a fertő-
zésről gyanús állatok levágását is elrendelhesse. 
A magában véve igen helyes 81. §. azonban a 
gyakorlatban azért nem érvényesülhet megfelelő 
módon, mert u. a. törvény 105. § a értelmében 
a beteg állat tulajdonosa semmiféle kártérítésre 
nem tarthat igényt, kivéve, hogy a leölt állat, 
húsát esetleg értékesítheti. Nyilvánvaló, hogy 
tulajdonosok nem igen sietnek a megbetegedések 
bejelentésével, mikor tudják, hogy ebből folyólag 
reájuk mindig csak érzekeny anyagi vesztesség 
háramlik, a hatóságok pedig a megbetegedések-
ről nem értesülvén pontosan, az illető §-t nem 
is hajthatják egész szigorúságában végre. A meg-
betegedések pontos bejelentése azonban, mint 
azt más országok példája mutatja, biztosan vár-
ható, ha az állattulajdonosok leölt állataikért 
bizonyos feltételek mellett kárpótlást kapnak és 
ha tudják, hogy a bejelentés elmulasztása őket 
a kárpótlásra való igénytől megfosztja. 

A ragadós tüdőlob gyanúja miatt leölt álla-
tokért kártalanítás jár ugyan és pedig a becs-
érték fele, de csak akkor, ha a bonczolás is csak 
e gyanút állapítja meg. A leölt állatokon azonban 
vagy megállapítható a betegség vagy nem, gyanú-
ról itt már nem lehet szó s igy a tulajdonos 
tényleg csak akkor kártalanittatik, ha leölt mar-
hája egészséges volt. A fertőzésre gyanús álla-
toknak levágása, eltekintve az ilyen eljárásnak 
nem mindig indokolt voltától, már azért sem 
vihető keresztül nagyobb arányban, mert kárta-
lanítási czélokra a költségvetésben előirányzott 
kb. 50,000 frt erre nem igen enged módot. 

Ha tehát a ragadós tüdőlob kiirtása komolyan 
és a megfelelő eredményt óhajtva czélba vetetik, 
akkor mindenekelőtt a kártalanítást az 1888. 
VII. t.-cz. megfelelő módosításával a beteg álla-
tokra is kiterjeszteni és e czélra a végrehajtó 
hatóságoknak törvényhozási uton megfelelő kár-
talanítási összeget rendelkezésre bocsatani szük-
séges. Az irtási eljárás csak szigorúan előre 
megállapított terv szerint elegendő számú szak-
közeg igénybevétele mellett és szakszerű vezetése 
alatt hajtandó vegre s az erősen fertőzött vidé 
keken ideiglenesen a védőoltás is igénybe vétet-
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hetnék. Tekintettel a tényleges viszonyokra, azt 
hisszük, hogy a ragadós tüdőlob megközelítőleg 
fél millió forintnyi összes költséggel és 4—5 év 
alatt teljesen ki volna irtható az ország területéről, 
természetesen mindig feltéve, hogy Ausztria egy-
idejűleg szintén megindítja az elfojtó eljárásokat. 
mert e féltétel nélkül vámterületünk közössége és 
ennek folytán az állatforgalomnak a monarchia 
két fele közti teljesen szabad volta mellett, a 
nagy munka könnyen kárba veszhetne. 

Hazánk jelenleg még azon, a körülmények-
hez képest kedvező helyzetben van, hogy a ra-
gadós tüdőlob az országnak csak egy kisebb 
összefüggő részét lepte el. Ha a jövőben a beteg-
ségnek elhurczolását a még vészmentes vidékekre 
megakadályozzuk, akkor a betegséget fokozatosan 
irthatjuk délkeletről északnyugat felé s végül a 
dunáninneni kerületet egészen megtisztithatjuk. 
Aránylag kedvező a helyzet még azért is, mert 
a ragadós tüdőlob, kivéve talán egy-két vár-
megyét, egyebütt inkább csak elszórtan, egyes 
községekre szorítkozva fordul elő. Ez aránylag 
még kedvező viszonyok azonban okvetlenül évről-
évre rosszabodnak, ha a megfelelő intézkedések-
kel még tovább késünk. 

A közlekedési eszközök mai nagy fejlettsége 
mellett igen könnyen megtörténhet, hogy a beteg-
séget eddig még járványmentes vidékekre is el-
hurczolják és az ilyen módon itt keletkező vészes 
pontokból kiindulólag e vidékek is mindinkább 
megfertőztetnek. Ily elhurczolás a legközelebb 
elmúlt két évben már tényleg történt is, csakhogy 
szerencsére mindkét esetben szeszgyárakba, honnan 
a bajt még idejekorán sikerült kiirtani. De ha 
egyszer tenyészmarhával fog a baj elhurczoltatni 
és különösen, ha a beteg állatok csordába kerül-
nek, akkor már sokkal bajosabb lesz terjedésének 
útját állani. 

Az elfojtást azért minél előbb meg kell kez-
deni. Minél tovább késünk, annál több fáradságba 
és több pénzbe fog a kiirtás kerülni. Azon költ-
séget, melyet a betegség mostani elterjedése 
mellett annak kiirtása igényel, bőven ellensúlyozza 
azon előny, melyet Németországgal való állat-
kereskedelmünk biztossá és állandóvá tétele nyúj-
tani fog, De ha e tényező nem is kerülne szóba, 
akkor fogjunk az irtáshoz egyrészt, hogy a már 
fertőzött vidékek szarvasmarha állományának 
további pusztulását megakadályozzuk, másrészt, 
hogy a még vészmentes országrészeket óvjuk a 
vésztől. 

A most érvényben levő intézkedések elég-
telensége már eddig is eléggé kiderült. Nemcsak 
hogy nem gyérültek a megbetegedések, de leg-
újabban egy vármegyébe, mely eddig tiszta volt, 
behurczolták a bajt. Előre látható, hogy a mos-
tani eljárás mellett a betegség tovább terjed és 
megtámadja nemcsak a most még tiszta vidékek 
tehenészeteit, hanem a hazai fehér marhát is. 
Mert korántsem áll az, hogy a magyar marha a 
ragadós tüdőlob iránt nem fogékony. A tapasz-
talat ellenkezőleg azt matat ja , hogy szeszgyárak 
hizóistállóiban vagy a községi csordákban a fer-
tőzésnek kitett íehér marha ép ugy megbetegedett, 
mint a tarka. Hogy az előbbi között a ragadós 
tüdőlob, ugy mint több más fertőző betegség, 
ritkábban fordul elő, az a magyar marha eltérő 
tartásából könnyen magyarázható: de minél inkább 
terjed az istállózás. annál inkább elmosódnak a 
betegségekre való hajlam tekintetében a fajták 
szerint jelenleg még észlelhető látszólagos eltérések. 

A most még járványmentes vidékek szarvas-
marhaállományát ennek folytán-a fertőzött vidékek 
felől állandó veszély fenyegeti. A ragadós tüdőlob 
kiirtása tehát ép ugy érdekében áll a gazda 
közönség magyar marháttartó részének, mely 
eddig szerencsére még csak hirből ismeri a ve-
szedelmes ba j t ; mint annak, mely a betegség 
pusztító jellegéről közvetlen tapasztalásból és 
saját kára árán már eddig is meggyőzött. De 
érdekében áll azért is, mert a fertőzött vidékekről 
származó állatszállítmányok kifogásolása a külföld 
részéről szükségképen az egész ország állatkeres-
kedelmére is gyakorolja káros befolyását. Ez in-
dokolja, hogy az ellene való • védekezés országos 
segélylyel történjék, épugy, sőt még inkább, a 

mint a filloxera ellen való védekezésre az egész 
ország hozzájárulása szükségesnek mondatott ki. 
Ez okból nem is volna indokolva, de nem is 
volna tanácsos, a szükséges költséget talán a 
vészlepte vidékekre szorítkozó állatbiztosítás által 
fedezni, eltekintve attól, hogy ennek életbelép-
tetése, tekintettel az illető vidékek viszonyaira, 
de magára az intézmény természetére is, melynél 
fogva állattartó lakosságunk csak lassankint ba-
rátkoznék meg vele, bizonyára még hosszú időt 
fogna igénybe venni. 

Az előbb jelzett elfojtó intézkedéseknek to-
vábbra való elhalasztása a betegségnek további 
terjedését fogja maga után vonni s minél elter-
jedtebb lesz az, annál nehezebbé és költségesebbé 
fog válni kiirtása. Más országok erre nézve tanul-
ságos példákat szolgáltatnak. így a kis Hollandiában 
1877—1887-ig 34,966 drb szarvasmarha életébe 
és 3,394,722 franknyi költségbe kerül, a nagyon 
elterjedt betegség kiirtása. Badenben minden 
százezer szarvasmarha közül 63 drbot kellett 
kiirtani. Angliában 1869—1887-ig 82,892 drbot 
öltek le 9.947,640 forintnyi értékben és azonkivül 
elhullott 90,372 drb 10.844,640 forintnyi értékben. 
1888 április 1 je óta, midőn a sveiczi irtási 
rendszer kötelezővé tétetett, szeptember 30-ig, 
tehát hat hónap alatt 5594 szarvasmarha öletett 
le és a betegség még most sincs kiirtva. Hasonló 
viszonyok fognak nálunk is előállni, ha a be-
tegség terjedésének nem álljuk idejekorán útját, 
mig most félmillió forint még elégséges volna a 
baj teljes elnyomására. Előbb-utóbb kénytelenek 
leszünk úgyis megküzdeni vele, tegyük ezt akkor, 
midőn még kevesebb költséggel czélt érhetünk, 
megóva -egyúttal ezzel a gazdaközönséget a to-
vábbi nagy veszteségektől. 

Dr. Hutyra Ferencz, 

A j u h o k s z ő r f é r e g k ó r j a . 
Egy idő óta sűrűn érkeznek a gazdák köré-

ből panaszok az iránt, hogy a juhnyájakban 
tömeges veszteségeket okoz a szőrféregkór, az a 
betegség, melyet a tüdőkbe belekerült finom fonál-
szerű férgek (Strongylus filaria, Str. rufescens; 
Str. paradoxus) okoznak. A betegség nagymérvű 
fellépése összefügg az idei kedvezőtlen időjárási 
viszonyokkal, a mennyiben a tavaszszal és a nyár 
elején folyton tartott esőzések miatt a juhnyájak 
átnedvesedett legelőkön legeltek s e közben a 
füvön és a talaj felületét boritó vizben élő féreg-
petéket és ébrényeket felszedték. Ez utóbbiak az 
állatok lélegzőszerveibe jutva és ott érett férgekké 
kifejlődve most már mindenféle betegséget és pusz-
tulást okoznak a juhnyájakban. 

Szemben a tényleg fenfórgó veszedelemmel 
a főkérdés most az, hogyan lehet e baj ellen, 
midőn az már tényleg föllépett, küzdeni, illetőleg 
mit kell tennünk a már beteg állatok megmentésére? 

E kérdésre nem adhatunk, fájdalom, meg-
nyugtató feleletet. Nem rendelkezünk ez idő sze-
rint oly szerrel, tnelynék alkalmazása után biz-
tosan várhatnák a betegek gyógyulását. Ez kü-
lömben könnyen érthető. Oly eljárásra volna 
ugyanis szükségünk, melylyel a légutakban mé-
lyen helyei foglaló férgeket megölni és ezután 
kiüríttetni lehetne. Ha azonban meggondoljuk, 
hogy a férgek a tüdők legfinomabb, felette érzé-
keny és vékony falu légcsöveiben vannak jelen : 
egymással nagy csomókba összefonódva, akkor 
beláthatjuk, hogy alig lehetséges valamely oly 
szert, akár gáz, akár folyadék alakjában oda jut-
tatni, mely a mellett, hogy megöli a férgeket, ne 
bántsa magát a tüdő élő szövetét. A férgek megö-
lése sikerülhet ugyan, de a mérges gáz kétségkí-
vül a tüdőknek külömben is már beteg szövetét 
"szintén megtámadná. 

Az alkalmazásban levő külömböző eljárások 
közül megkisérelhetők a bűzös gázokkal való füs-
tölések. A juhok ugyanis ilyeneket belehelni kény-
szeríttetvén, köhög nek s e közben több-kevesebb 
férget kiürítenek, természetesen csak azokat, me-
lyek a tágabb légutakban azok falához kevésbé 
oda tapadva foglalnak helyet, mig a mélyebben 
levőket a köhögéssel járó megrázkódtatás aligha 
zavarja ki nyugalmukból. A füstöléseket legczél-
szerübb kátránynyal eszközölni. 

Ujabban bizonyos izgató és bódító folyadé-
koknak a légcsőbe való direkt befecskendését ajánl-
ják. Ez kétségkívül raczionalis eljárás, mert a 
gyógyszert a legegyenesebb uton akarja a férgek-
hez juttatni. De itt is az a baj, hogy a befecs-
kendezett folyadék csak bizonyos távolságig szi-
várog le és azért csakis a tüdők tágabb csöveiben 
levő férgekre gyakorolja hatását, mig a mélyeb-
ben, távolabb levők azt kikerülik. Azonkivül az 
élőszövet veszélyeztetése nélkül nem lehet a szert 
a kívánatos koncentraczióban alkalmazni. Minthogy 
azonban egyes állatorvosok itt-ott jó eredményt 
értek el, minthogy továbbá az eljárás megfelelő 
óvatossággal és szakértélemmel alkalmazva a be-
teg juhokra nézve nem já r veszélylyel annak 
megpróbálása ajánlható. Foganatosítására termé-
szetesen csak megfelelően képzett állatorvos lehet 
illetékes. A fenforgó viszonyok tekintetbe vételével 
neki kell megmondani, vájjon a terpentinolaj, 
vagy pedig a karbolsav, a kátrány vagy más ölő 
vagy bóditó szer választandó-e és hogy az minő 
koncentráczióban alkalmazandó. 

Akár a füstöléseket, akár a befenskendése-
ket választjuk, akár pedig egyikét sem alkalmaz-
zuk e két eljárásnak, szükségképen nagy gondot 
kell fordítanunk a beteg állatok jó táplálására. 
A férgek ugyanis, feltéve, hogy nem voltak túl-
ságosan nagy számban jelen és hogy ennek foly-
tán a tüdők megbetegedése nem volt igen nagy 
fokú, bizonyos idő múlva magok is elhagyják a 
a légzőutakat és ezzel az állat meggyógyul. A 
feladat tehát arra törekedni, hogy a beteg állat 
még ez idő előtt el ne pus?tuljon, ezt pedig, min-
dig feltéve, hogy a megbetegedés nem volt igen 
súlyos, a betegek jó, intensiv táplálásával érhet-
jük el leginkább. Tanácsos tehát a juhoknak 
szemes takarmányt is adni és czélszerü hozzá ke-
serű anyagokat, mint kálmusz-gyökeret stb., va-
lamint a fenyegető vagy már fejlődésben levő vér-
szegénységre való tekintettel vasat is adni (pl. 

½—1 gr. vasgáliczot naponta egy-egy juhnak a 
takarmányhoz keverve.) 

Ha azonban daczára az alkalmazott gyógyító 
eljárásoknak és a jó tartásnak, a beteg nem ja-
vul, hanem ellenkezőleg soványodni kezd, akkor 
a vágóhídon való mielőbbi értékesítése van j a -
valva, még mielőtt az elerőtlenedés folytán érté-
kéből sokat veszített volna. 

Mig a már megbetegedett állatok orvoslása 
a mondottak szerint többnyire csak kevés ered-
ményre vezet, addig igen sokat tehetünk megelőzése 
fellépésének megakadályozása tekintetében. Tudva 
azt, hogy a juhok a férgek ébrénveit nedves fü-
vei és mocsarak, posványok vizeivel szedik fel, 
gondot kell arra fordítani, hogy legeltetés végett 
ne hajtassanak mély fekvésű, posványos legelőkre, 
főleg nem esőzések után. Ha a gazdaság terep-
viszonyai szerint az ily legelők el nem kerülhetők, 
akkor ezek megfelelő alagcsövezés által megjavít-
hatok. Eltekintve a fűnek ennék folytán való meg-
javulásától, az alagcsövezés s általában az álló-
vizek lecsapolása az állatok egészségének szem-
pontjából is rendkívül hasznothozó, mert a nedves 
legelőkön való legeltetés folytán nemcsak a szőr-
féregkór, hanem több más súlyos betegség is, 
minő pl, a mételykór, a lépfene, szokott fellépni. 
Szorgos ügyelet mellett az állatállomány minden-
kor megmenthető ezen, valamint a többi hasonló 
természetű betegségek ellenében. 

K á r t é r í t é s g ü m ö k ó r o s á l l a t o k é r t N é m e t 
o r s z á g b a n . 

Németországban mindjobban kezdenek foglal-
kozni a háziállatok gümőkórjával (gyöngykór), 
mely betegség az utolsó években gyűjtött statisz-
tikai adatok tanúsága szerint ott sokkal nagyobb 
mértékben van elterjedve, mint azt eddig általa-
ban felvették. Egyfelől a betegség terjedésének 
megakadályozását czélzó módozatok felett tanács-
koznak, másfelől a vágóhidakon leölt gümőkóros 
állatoknak a közfogyasztás czéljaira való bocsá-
tása körül az eddiginél jóval szigorúbb módon 
járnak el. A gyakori elkobzások által okozott 
veszteségek pótlása czéljából Halberstadtban a 
mészárosok kölcsönös állatbiztosító szövetkeze-
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tet alakítottak, melynek szabályzatából közöljük 
a következő pontokat : 

A szövetkezet az állatok teljes értékének 
megfelelő kárpótlást nyújt a vágóhídon betegség 
miatt elkobzott szarvasmarhákért és sertésekért. 
A tagok kötelesek a levágásra kerülő összes állato-
kat biztosítani. A biztosítási díj szarvasmarháért 3 
márka, sertésért 0.10 márka. Nem adatik kártérítés : 
1. oly állat ért, melyet a vágóhidi biztos már életében 
közfogyasztásra alkalmatlannak jelentett k i ; 2. 
ragadós tüdőlobban beteg állatért; 3. hibás és 
értékén aluli áron vásárolt állatokért; 4. orosz, 
lengyel és szerb származású állatokért. 

A szövetkezet működését könnyíti a szabad 
mészárszék (Freibank intézménye, hol nem teljes 
értékii, de fogyasztásra még alkalmas hus teljes 
értékével legalább ¼-del alacsonyabb áron áru-
sittatik, de legfeljebb 5 klgramnyi mennyiségek-
ben és csakis a fogyasztók részére, még ismét 
elárusitása akár nyers, akár elkészített alakban 
nincs megengedve. 

Szászországban legújabban a gümőkóros álla-
tokért adandó kártérítést törvénynyel óhajt ják 
szabályozni. Ennek elveit egy szaktanácskoz-
mányt a következőkben állapította meg: 

Kártérítés adatik a vágóhidakon elkobzott 
szarvasmarhákért, a 3 hétnél fiatalabb borjuk 
kizárásával, és pedig az állat teljes, vagy szabad 
mészárszékbe történt utalása esetén, leszálitott 
értékének 4/5-öd része, ha az állatok legalább 
½ évig Szászországban tartózkodtak. A kártérí-
tés által igényelt' összeget az állampénztár fizeti 
ki, de azt az állattartók állatjaik száma és neme 
arányában fizetett dijakkal megtéríteni tartoznak. 
Állatállományok, melyekből gümőkóros állatok 
származnak, a hatósági állatorvos által megvizs-
gálandók. Az általa gümőkórosoknak talált állato-
kat a tulajdonos 4 hét alatt levágatni tartozik, 
mely alkalommal ezekért, ha a levágás nem is 
állapiíja meg a gümőkórt., a megjelölt kártérítési 
összeget kapja. 

Az állategészségügyi tanács egyidejűleg a 
kötelező husvizsgálatnak az egész országra való 
kiterjesztését is szükségesnek mondatta ki és 
annak foganatosítására az állatorvosokon kívül 
megfelelőleg előkészített husvizsgálókat, is vél 
igénybeveendőknek. A költségek, a kényszervágá-
sok és a lóvágások felügyeletével együtt, évenkint 
693,706 márkát tennének ki. 

A „Köztelek" tudósításai. 
K á p o l n á s - N y é k , 1891. október hó. (Kenessey 

Kálmán tudósítása). Vetések állása s az időjárás. 
Száj- és körömfájás. Termés-eredmény. A dinnye. 
Tengeritörés. — Burgonyaszedés. — Fejőver-
seny. — Tenyészállat-kiállítás.) Esőnk szeptember 
hóban nem volt, s e miattkorai vetéseink hely-
lyel-közzel foltosán keltek, bármily gonddal igye-
keztünk is a talaj nedvességét megóvni. - Szán-
tunk, vetünk, közben tengerit törünk, kaszálunk, 
a munka a nyári esőzés folytán összejött, a napszám 
50—60 kr. — Haszon-állataink egészségesek, 
néhány község kivételével, melyekben a száj- és 
körömfájás még mindig uralkodik. — Idei ter-
mesünk eredménye következő. A buza adott 1200• 
öles holdon 3 - 5 mm.-t, 77—78 kg. minőségben, 
rozs 5—6 mm., árpa 5—6 mm. minősége silány. 
A zab 5—8 mm., minőségre 42 kgr., köles 5 mm. 
— Tak«rmánytermésünk közép, legnagyobb mégis 
a bükkönyös zabban. — Gyümölcsünk alig ter-
mett, s a mi csekély van is, izetlen. — De annál 
nagyobb termést adott a dinnye, melyet itt nagy-
ban mívelnek. Sajnos, hogy nem értékesíthettük, 
miután a sok esőzés zamat és illatát megrontotta. 
Vevő hiányában a tehenek és sertésekkel etettük 
fel. — A tengeri érése megkésett, csakis a korai 
fajokat törjük. Termés jó közép. Árak: csutás 
tengeri 1·80—2 frt mmkint. — A burgonyasze-
dést már kezdjük, jó termésre tarthatunk szá-
mot, legalább azoknál, kik jó magot vetettek. 
100—120 zsák (60 kiló) ígérkezik holdankint. 
A Richter Imperátor 200 zsákkal roppant ter-
mést adott. A burgonya ára zsákonkint (á 60 kg.) 
70 — 80 kr. — Megyei gazdasági egyesületünk az 

általa évről évre tartatni szokott tenyészmarha-
kiállítást és díjazást ez idén három község kis-
gazdái kérelmére Kápolnás-Nyéken rendezte fejő-
versenynyel egybekötve. A kiállításon több nagy 
birtokos is részt vett, szép anyaggal, de jutalmat 
csak a kisgazdák (100 holdon alul) nyerhettek. 
A dijakat gazdasági eszközök képezték. A kis-
gazdák szokás szerint tartózkodtak a részvételtől, 
alig vehető 20-ra azok szám, kik állataikkal 
megjelentek. A kiállításon mint jurytag br. Fiáth 
főispánunk is részt vett s működött. 

N a g y - V á r a d , 1891. október hó. (Eleméry 
Aurél tudósítása). Nagy szárazság. — Cséplés. 
— Szüret.) — A nagy szárazság miatt a ve-
tést megyénk legnagyobb részében még meg sem 
kezdették, a hol igen, ott a bevetett magot az 
egerek pusztították el, s így a vetések nagyon 
ritkán kelnek. A repczevetések a 9 heti száraz-
ságban, mely csak a cséplés, és tengeritörésre 
volt jó, megsemmisültek. A legelő is elfogyott, s 
alig teng raj ta a jószág. A nagyobb uradalmak 
a cséplést bevégezték. Á buza kataszt. holdankint 
9 — 10 mm. termést adott. — A szüret ideje itt 
van ugyan, sajnos azonban, hogy nincs mit szü-
retelni, mert a megye szőlőit elpusztította a fillo-
xera, a peronoszpóra pedig a homoki és ame-
rikai uj ültetéseket tette tönkre, ugy, hogy alig 
van mit szüretelni. 

H é j a s f a l v a (Nagy-Küküllő m.), 1891. október 
hó. (Somogyi Albert tudósítása). (Szárazság. — 
Rossz répatermés. Lótetü-károk éz rothadás a 
burgonyánál. Komlótermés, árak, kivitel. Kísér-
letek egy brazíliai babféleséggel)Időjárásunk 1½ hó 
óta száraz, annyira, hogy az őszigabonavetést, csak 
szórványosan végezhették gazdáink, egyes birtoko-
soknál, kik a szept. 6 és 7-én levő kis esőzést fel-
használva, elvetették búzáikat, a vetések szépen 
fejlődtek, de már ezekre is elkelne az eső. A 
száraz idő befolyása alatt ugy a czukor-, mint 
a takarmány-répa sokat sinylett, első apró és 
kevés a czukor tartalma. — A „törökbuza-szedés" 
(kukoriczatörés) mult hó 15-én kezdetét vette. 
Az eredmény általában vármegyénk területén igen 
kedvező ugy mennyiség, mint minőség tekinteté-
ben, egy kataszter hold (1600 • ) terület átlag 
8—12 mmázsát adott. — A burgonyatermés 
rossz. A gumók részint a száraz és hideg nyár 
miatt nem fejlődhettek, részint a lótetü tett sok 
kárt, s a mi kevés van, se lesz állandó, rothad. 
— Repczevetés, a mi kevés van vármegyénkben, 
gyéren kelt s kezd sárgulni, illetve elszáradni a 
tartós szárazság miatt. — A komló, mely vidé-
künkön, t. i. Segesvár környékén, beleszámítva 
Kis-Küküllő megye több községét és Udvarhely 
megye egynéhány szomszédos községét, több bir-
tokos által míveltetik, jó középtermésen felül fize-
tett, csak minőség tekintetében volt igen durva, 
s ez évi nyomott ár mellett gyengén fizették 
csehországi komlóvevőink. Az árak nagy mérvben 
csökkentek, mig a mult évben mmázsánkint 
120—180 frtot kaptunk, ez évben csak 56—25 
frtot adtak egy mm.-ért. Ezen nagy árkülömbözet 
azonban nem a minőség durvább voltában leli 
magyarázatát, hanem azon körülményben, hogy 
Németország és Angliában szintén jó komlóter-
més volt. Az erdélyi komló nagy részét, mint 
kiviteli (export) árut vásárolják vevőink, s ha 
Anglia és Amerikába nincs nagyobb kivitel, a 
komlóár is alacsony szokott lenni. A kereslet még 
nem csökkent, most is három csehországi komló-
kereskedő tartózkodik Segesváron. A száraz idő-
járás nagy hátránynyal van a komló vásárra is, 
mivel azt ily száraz időben felzsákolni nem le-
hetett. —• Buza- és rozstermésünk a tavaszi hi-
deg és havas időjárás miatt gyenge volt, a hozam 
minőség és mennyiség tekintetében nem kielégítő, 
kat. holdankint aligha fizetett 3—6 mmázsát, 
a mag ugy a buza, mint rozsban nem tökélete-
sen fejlett, néhol a buza szorult; némileg az 
árak ellensúlyozták a gyenge termést, szeptember 
elején 10 írtig fizették a búzát, mig most ára 
9 frt, sőt a helyi piaczon 8 frt 50 kr. A rozs 
mmázsáját 8 frton adjuk. Igen keresik. — A zab 
kielégítően fizetett, jó középtermést adott, ára 
4·50—4·80 frt, ha majd a katonaság is megkezdi 
bevásárlásait, nagyobb keresletre számithatunk, 

— A földmívelésügyi m. kir miniszter kísérletezés 
végett vármegyénkhez 10 kgr. brazíliai fekete 
babot küldött, melyből 3 kgr.-ot ültettem el; ezen 
bab kenyérliszt pótlására lett volna hivatva. Bár 
a bab jól kikelt, szépen, sőt buján fejlődött, ter-
mése nem volt. Nem virágzott egyetlen egyet se, 
így még a mag is teljesen elveszett. A brazíliai 
babnak a mi éghajlatunk, főleg Erdély keleti ré-
szében nem elég meleg. Ez évben nyarunk is a 
szokottnál hűvösebb volt. Mivel tudtommal e bab-
fajta több vármegyében osztatott szét kísérleti 
termelés czéljaira, minden esetre érdekes volna, 
ha a kísérletezők közül minél többen tennék e 
helyen az eredményt közzé.* 

E r c s i (Fejér m.), október 3. (Lits Sándor 
tudósítása.) Termés. — A burgonyakeményitő 
tartalma. — Zöld vetések. — Állatállomány.) 
Ősziek termése silány, a mult tél abnormis 
időjárása és a fagy okozta károk folytán a 
buza ritka lett. A rozs negyedrésze egészen ki 
is veszett. Termett búzából átlagosan k. holdon 
700, rozsból 500 kgr. Tavaszi gabonák a nedves 
tavaszi és nyári időjárásra buján tenyésztek, az 
árpa-vetést azonban kivétel nélkül a rozsda és 
ragya oly mérvben rongálta meg, hogy holdanként 
csak 800 klgr. silány, apadt szemet adott. Egyedül a 
zab adott teljesen kielégítő, holdankint 10 mm. 
termést. — A rétek és mesterséges takarmányok 
elég és jó minőségben adtak termést. Luczerna-
és répamag-termés egyáltalán nem sikerült, mig 
ellenben a steyerhere-mag középesen fizetett. — 
A kapásnövények bő termést adnak, a burgonya 
már kiszedve, a holdanként! átlag-termés 70 mm., 
a gumók egészségesek, keményitőtartalmuk 18— 
20% közt váltakozik. — A vetés szeptember hó 
elején kezdetett meg. Augusztus hó második fe-
lében több izben beállott bő esőzések folytán a 
földnek még elegendő nedvessége van, ugy, bogy 
porhanyóra elmunkálható; az első vetések már 
hiánytalanul ki is keltek. A repcze-vetések szépek, 
A marhaállomány egészséges, a tavaszszal ural-
gott száj- és lábfájás, valamint a lovak között 
járványosán fellépett influenza megszűnt. Legelő 
és tarlólegelő elég bő, juhaink jól felerősödtek. 

G y ö m ö r e (Halipuszta), 1891. október hó. 
(Matkovich László tudósítása). Szászország. — 
Cséplés. — Tengeri s burgonya. — Szőlőárak. —-
Gsikóeladás. Az időjárás száraz, esőnk nem volt két 
hónapja. A sokat ígérő legelők kopárak, ugy, hogy 
legelöhiányról panaszkodnak a gazdák. — Sem 
nem szánthatunk, sem nem vethetünk a száraz-
ság miatt. — A cséplés mindenütt bevégződött 
az utóbbi kedvező időjárás mellett. — A kukori-
czatörést megkezdettük, ezen termény a legsike-
rültebb ezen évben. Szedik a burgonyát is, ez 
már kevésbé sikerült, szára még julius utólján 
elszáradt, sok a romlott közte. — Bab szintén 
bőven termett. Sarjú rég nem adott ilyen termést, 
holdankint két jó szekérrel ós eső nélkül elmun-
kálva. Az idei vetés luczernák és baltaczim is 
adtak egy közepes kaszálást. — Szőlő nagyon 
hibás. A szigorú télen elfagyott a vessző ; tavasz-
szal a mit hozott, elhullatá virágzásban, a tartós 
esőzések következtében. A peronoszpóra tönkre-
tette a leveleket és igy csak itt-ott látszik egy-
két fürt szőlő a tőkéken. A vörös borfajokat már 
szedik, az eredmény holdankint alig 1—2 hektó-
liter. Állataink sokat szenvednek ez évben. 
Rossz volt a teleltetés, későn mehetett legelőre 
az állat ; később volt legelő elég, de a folytonos 
esőzésben nem volt a fűnek semmi tápereje. 
Azután jött a száj- és körömfájás, mely ugy a 
szarvasmarhát, mint a sertést és juhot elgyen-' 
gitette. Több helyütt a ragadós tüdővész is mu-
tatkozik a nyugoti fajmarháknál. Nagyon magas 
ára van nemcsak a jó jármosökörnek, hanem 
általán a szarvasmarhának. A juhféle is kereset-
tebb, mint az előző években. — Ez évben is 
szép hasznot hozott lónevelő-gazdáinknak a csikó-
telepekre való bevásárlás; 31 /2 éves csikókért 
300—350 frtot fizetett az avató bizottság. 

* Ez óhajt kérés alakjában hozza a kísérletezők 
tudomására a szerk. 
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V e g y e s e k . 
Mai s z á m u n k t a r t a l m a : 

A keleti határszél erődítése (—r —s). — A tengeri 
nemesítése. Szilassy Zoltán. — A kertészeti szakosztály 

ülése. — Irodalom : Kísérletek Koch tuberculinjával szar-
vasmarhákon. — A burgonya besavanyitása. — A czu-
kor- és keményitőveszteség a bevermelésnél. — A trágya 
konzerválása — A legjobb zabla igás lovaknak. — A 
dobkór. — A répa- és burgonyavermek kainittal vagy 
karnalittal való behintése. — Állatkivitelünk és a szar-
vasmarha ragadós tüdőgyulladása. Dr. Hutyra. — A ju-
hok szőrféregkórja. — Kártérítés gümőkóros állatokért 
Németországban. — Tudósítások: Kápolnás-Nyék. — 
Nagy-Várad. — Héjasfalva. — Ercsi. — Gyömöre.— 
Vegyesek. — Kereskedelem és tőzsde. — Állatvásárok 

Lapunk első számai 8—10,000 példányban 
küldetvén szét, technikai akadályok folytán a 
szerdai és szombati számok egy része csütör-
tökön, illetve vasárnap érkezik a czimzettekhez. 
Mivel e körülmény több oldalról reklamácziókra 
adott okot, tudatjuk Olvasóinkkal, hogy a «Köz-
telek», a m i n t mutatványszámai nem expediáltat-
nak, vidéki előfizetői kezéhez is szerdán és szom-
baton jut, ugy, hogy nemcsak a keddi és pénteki 
tőzsdehíreket, de az összes állatvásárok s egyébb 
üzleti tudósításokat is a leghitelesebb forrásokból 
rögtön másnap, tehát mint a napilapok közöljük. 

K i v o n a t a h i v a t a l o s lapból. 
A «Földmívelési Értesítő» legutóbbi száma a követ-

kező, olvasóinkat érdéúlő'közléseket tartalma; za: Marko-
vits Miklós mérnöknek, az Olt hajózhatóvá tétele czéljá-
ból annak magyarországi részén Felektől az ország hatá-

ráig terjedő szakaszara az előmunkálati engedély meg* 
.adatott — A liptó-ujvári m. kir. főerdőhivatathoz tartozó 
kincstári rakhelyeken í. évi október hó 8-án faárverés 
tartatik meg. — Pályázat. A földm. m. kir. minisztérium-
ban egy hivatalszolgai állásra. — Állategészségügy. Lép-
fene 175 község, 204 udvarban, 1 községgel több. 11 u. 
kevesebb. Veszettség 40 k. 45 u ; több 1 k. több 1 u. 
Takonykor és bőrféreg 135 k 195 u. ; töfö 2 k, 1 u. 
Ragadós száj- és köröm-fájás 377 k. 2650 u. ; kevesebb 
13 k. Himlő 8 k. 8 u.; kevesebb 1 k 1 u Rühkór 7 k. 
12 u ; kevesebb 2 k. 4 u, Orbáncz 273 k. 2236 u. ; ke-
vesebb 18 k. 662 u. 

T e l e p í t é s i ü g y e k . 
A délmagyarországi telepitvényesek ügyében 

szept. 30-án a pénzügyminisztériumban értekez-
letet tartottak. Ott voltak a miniszter elnöklete 
.alatt Végh Aurél, Ujlaky József, Benza Alajos. 
Nagy György, Kohányi Mór. Arányi Béla, 
Perleberg osztálytanácsos. Wi l land miniszteri 
titkár és Szigethy. Az értekezleten, melynek tár-
gyát, az arad- és csanádmegyei kincstári telep-
nek szorult viszonyai képezték, Weckerle Sándor 
pénzügyminiszter a telepitvényesek ügyét végleges 
rendezés előtt behatóan megvitatta. Kihallgatta 
erre nézve Végh Aurél aradi és Nagy György 
temesvári államjószágigazgatók véleményeit. Áz 
értekezlet leginkább a telepitvényesek leszámolása, 
a hátralékok behajtása s ezeknek nyilvántartása 
érdekében hozandó határozatok felett tanácskozott. 
Természetesen erre a miniszter hozza meg a 
határozatot. A hátralékok, fizetésére nézve a 
miniszter hosszabb idöhaladékot Szándékozik adni 
a telepitvényeseknek, hogy a tartozásukat bizo-
nyos részletekben 5 % kamat mellett fizethessék ki. 

L e f o g l a l t m a r h a s z á l l i t m á n y o k 
Az utolsó bécsi marhavásár után politikai 

lapjaink Bécsben jogtalanul lefoglalt marhaszál-
litmányokról adtak hírt. Utána jártunk a dolognak 
s jól értesült forrásból az ügyről a következőket 
jelenthetjük: 

Szeptember hó 27-én közölte Bécs város 
vásárigazgatósága hivatalos lapjuk a «Wiener 
Zeitungban» az osztrák földmívelési miniszter 
ama rendeletét, melylyel Somogy, Zala és Vas 
megyék területéről a száj- és körömfájás miatt 
az állatbevitelt Alsó-Ausztriába eltiltja. E' ren-
delet jogos s állategészségügyi conventiókon alap-
szik. A rendelet közvetlen megjelenése előtt vasútra 
adott, de Bécsbe annak közzététele után érkezett 
szállítmányok tehát az osztrák állategészségügyi 
törvény értelmében lefoglaltattak, s az ügy a 
büntető törvényszékhez tétetett át. Mint már 
hasonló esetekben történt, a bécsi Fleischkassa, 
ez ügyben is közben járt s az ügy rendes ked-

vező elintézést nyert. A lefoglalt küldemények a 
következők: 

1. Roth Móricz; Kis-Görbő 10 drb ökör; 
2. Zifkovits Ferencz, Stinatz 11 drb tehén; 
3. Hacker Lipót Matersdorf 4 bika; 
4. Lövinger Salamon, Nyogen 4 bival; 
5. Pfeiffer Felix, Sopron 80 drb süldősertés; 
6. Schmidt Albertnek czímezvé, Bécs 46 süldősertés; 
7. Feder Lipót,. Radkesdorf 24 öreg sertés. 

Uj f ö l d h i t e l b a n k . 
Az "erdély részi magyar jelzálogbank rész-

vénytársaság", mely 400,000 frt alaptőkével ala-
kult meg, működését október 1-ével kezdette meg 
hivatalosan. A bank jelzálogi fedezet mellett föld-
birtokra vagy házakra kölcsönöket ad, már fenn-
álló jelzálogi követeléseket magához vált s végül 
kölcsönt ad törvényhatóságoknak, városoknak, 
községeknek és más jogi személyeknek. Az intézet 
igazgatóságának tagjai : Gr. Bethlen Gábor elnök, 
br. Bánffy Dezső alelnök, Péterffy Zsigmond 
alelnök, gróf Was Béla, Horváth Gyula, Kiss 
Mór, Deáky Albert, Merza Lajos, Dalmay Géza, 
dr. Weisz Miksa. A felügyelő bizottság tagjai 
pedig : Gróf Komis Viktor, Szász Domokos, gróf 
Bethlen Bálint, Sombory Lajos ós Politzer 
Zsigmond. 

K a t o n a i l ó v á s á r . 
Deésen szept. 30-án katonai lóvásár volt 17 ló közt 

8 drbot vett meg a katonai bizottság 250 — 370 forint közt 
váltakozó árakon Az előző években a tenyésztőkkel szem-
bén tanúsított kedvezőtlen elbánás után Károlyi ezredes-
nek méltányos eljárása általános elismerést kqjWt 

I p a r ü g y e k . 
A gőzgépkezelőket, és kazánfűtőket vizsgáló 

bizottság Temesvárott a legközelebbi vizsgálato-
kat szombaton okt. 10-én fogja megtartani. E 
vizsgálatokra szóval vagy írásban lehet jelentkezni 
a temesmegyei kir. államépitészeti hivatalnál Te-
mesvárott. A jelentkezőknek a magyar nyelvben 
annyi jártasságot kell kimutatniok, hogv képesek 
a kazánügyi rendeleteket elolvasni és teljesen 
megérteni. Szükséges okmányok: 1. hatóságilag 
hitelesített szolgálati bizonyítványok, melyekből 
kitűnik, hogy a jelentkező fűtött gőzgépnél, ille-
tőleg gőzkazánnál legalább 6 hónapig működött 
mint segéd; 2. a községi elöljáróságtól kiállított 
erkölcsi bizonyítvány; 3. gépkezelőknek ezenkí-
vül még tanuló-levél vagy munkakönyv. 

Az eczetgyártás czéljaira adómentesen beszerezhető 
szesz felhasználására és ellenőrzése tárgyában a pénzügy-
miniszter egy rendeletet JiQcsStótt ki, melybén a gyártási 
helyiségek, a készletek felvétele stb. tekintetében szigorító, 
intézkedéseket léjtét életbe,; 

A földmívelési miniszter elrendelte "összes aláren-
deltjei és hatóságainál, hogy összes bútor- és berendezési 
szükségleteiket hazai iparosoknál vásárolják. 

G a z d a s á g i t a n á r k é p z é s . 
Gazdasági tanügyünk alapos reformjának, 

eltekintve minden mástól, nagy akadálya a kellő 
tanerők hiánya. Nemcsak a tanerők szakértelme 
szempontjából, de a tanítás gyakorlatát illetőleg 
sem intézkedik semmiféle rendelet vagy törvény 
a tanárokul alkalmazott egyének qualificátióját 
illetőleg. így volt eddig Németország is, a hol 
bár szigorúan néztek a tanárok szakképzettségére, 
de csak legutóbb hozattak intézkedések az irány-
ban, hogy a tanerők ne csak szakmájukban le-
gyenek járatosak, de bírjanak a tanítás techni-
kájának vagyis pedagógia ismeretekkel is. E czéiból 
két gazdasági tanárképző intézet rendeztetett be 
Weilburg és Hilderheimben a gazdasági taninté-
zetekkel kapcsolatban. A porosz földmívelési mi-
nisztérium pedig elrendelte, hogy gazdasági tan-
intézetek, földmíves iskolák tanárai és vándortaní-
tókul a jövőben csakis e tanintézetet végezett 
egyének alkalmazhatók. Gazdasági tanügyünk ér-
dekében, a mely mindenesetre sókkal inkább 
reászorul hasonló tökéletesítő intézkedésekre, mint 
a németeké, felhívjuk Heyden porosz földmívelési 
miniszternek e tárgyra vonatkozó s f. évi junius 
hó 2 án kelt rendeletére, a mi intéző köreink 
figyelmét. — Lapunk »Gazdasági tanügyi« rova-
tában fogja legközelebb a rendeletet ismertetni. 

K i á l l í t á s i ü g y e k . 
Az országos gyümölcskiállitást szombaton 

gr. Bethlen András földmívelési miniszter nyitotta 
meg. A sikerült tárlatokon dijakat nyertek: József 

főherczeg margitszigeti kertészete és a vasmegyei 
gazdasági egylet állami díszoklevéllel lettek ki-
tüntetve, a gyümölcsészet általános felkarolásáért 
s gazdag és szép gyümölcskiállitásukért: Rohon 
Gida állami arany érmet nyert a gyümölcs leg-
helyesebb csomagolásáért; Győry Lajos Felső-
Oszkon állami arany érmet, nyert kevés, de jó 
fajú s nagyban termelt almái és körtéiért. Oppen-
heim E. és H. Nyársapáton állami arany érmet 
nyert kevés fajú, de nagyban termelt csemege-
szőlőért. Egyleti arany érmet nyertek és pedig a 
legszebb s leghelyesebben elnevezett alma ás 
körtegyüjteményeért az erdélyi gazdasági egylet 
Kolozsváron és Teleki László gróf Kendi-Lónán ; 
a legszebb és leghelyesebhen elnevezett körtegyüj-
teményért Légrády Károly Budapesten és Hausz-
mann Alajos Szent-Endrén ; a legszebb konyha-
kerti terményekért Zichy Béla gróf lengyeltóti 
kertészete. Állami ezüst érmet nyertek : Forster 
Géza Czonczóhát, Hajós József Dömsöd, Med-
nyánszky Sándor Mediás, kertészeti egylet Nagy-
Kőrös, Schönherr Antalné N.-Bánya, Bartha 
György Rába-Hidvég, Gotthárd Sándor Herény, 
Barcsay Károly Szeged, Bethlen Gergely gróf 

Roczkos es Emich Gusztávné Budapest. Egyleti 
ezüst érmet nyertek: Barcsay Károly Szeged, 
Bartóky Lászlóné B.-Csaba, Benkő Kálmán Bu-
dapest, Szarka Mihály Nyársapáti. Unger Béla 
Tahi-Tótfalu, Janauschek József Bánát-Komlós, 

Pilly Miklós P.-Szt.-Mihály, Reitzer Lipót és tsa 
Szeged, Dréher Ignácz Budapest, Kerstinger 
György Budapest, Kiss József Geges és Trummer 
József Budapest. Állami bronczérmet kaptak : 
Barna Ignácz dr. Budapest, Betegh Sándor 
Mezőlengyel, Fekete Lajos Torda, Buza Kis 
Lajos Kecskemét, Mihályi Péter Lugos, Nyáry 
József Nyáregyháza, Török Györgyné Budapest, 
Beregszászy Kálmán Nagybánya, Resucna Leo-
poldina Versecz és b. Révay Gyula Kis-Selmecz. 
Egyleti bronczérmet nyertek : Dietzl József Buda-
fok, Jókai Mór Budapest, Koperniczky József 
Uj-Bánya, Rónay Albert A-Hraban, id. gróf 
Batthány Károly Varosszalonak, Erdődy Gyula 
dr. gy.-apáti Csizmadia Pál Acsád, Steierlein 
Gábor Kőszeg, Barabás István Vasvár, Mohn 
Frigyes N.-Kajd Pulay István Kis-Unyom, Röth 
község, Draskovich Pál gr. Németujvár, zirczi 
apátság Szt, Gotthárd, Zaay Istvánné Legyes-
Benja. Az állami intézetek és Nonn János verse-
nyen kivül lévén, jegyzőkönyvileg nyertek elisme-
rést. A Mauthner Ödön által állami igazgatóságok 
részére kitűzött ezüst serleg tiszteletdijat a buda-
pesti állami képezde nyerte el. 

A p r ó k ö z l e m é n y e k . 
A kereskedelmi miniszter felhívta mindazok figyel-

mét, a kik külföldi consulatusainkhoz bármi ügyben for 
dúlnak arra, hogy eredeti levelük másolatát néhány nap 
múlva, küldjék az elsőnek utána, mert a tengerentúli pos-
taközlekedésnél igen sok levél veszendőbe megy és hogy 
a válaszra elegendő mennyiségű hirlapbélyeget mellékel-
jenek. — A kereskedelmi miniszter tapasztalván, hogy a 
dohánycsempészés megint nagymértékben terjed, rendeletei 
intézett a vasúti es gőzhajózasi állomások alkalmazottjai-
hoz, melyben saját érdekükben figyelmezteti őket. hogy a 

. csempészést lehe;ő legszigorúbban ellenőrizzék. —A Szt.--
Benedekrend tihanyi és bokonybéli apátsag nagy uradal-
mai, az uj apát megválasztásáig ideiglenesen a Szt.-Már-
toni apátság igazgatása alá kerültek. Elhalasztott vásárok. 
A radnai folyó hó 26-ttri országos vásárt a szarvas-
marhák között kiütött száj- és körömfájás miatt bizony-
talan időre elhalasztották, a gyoroki országos vásárra a. 
szarvasmarha felhajtás hasonló okból szintén megtiltatott.— 
Sörgyár felállitását tervezik Kassán, melynek részvénytő-
kéjére eddig 100,000 forintot jegyeztek — Rozsliszt he-
lyett Droutheimben (Norvégia) ujabban nagyban használ-
nak zab- és búzaliszt keveréket, a kenyérsütéshez. A kö-
zönségnek izlik az uj kenyér, mely olcsóbb a réginél és 
állítólag Ízletesebb. — Schweizban egy, az állami kötelező 
állatbiztosítást behozó törvényjavaslatot készítenek. — Az 
első amerikai sertéshús küldemény Németországba szept. 
26-án megérkezett. 

I d ő j á r á s . 
A rég várt eső megérkezett. A magas lég-

nyomás Németországról keletnek vonult s ott 
maximumot képez. A depressió Európa észak--
nyugati reszében van. Kelet-Európa kivételével 
felhőzet fedi az égboltot. Adria mellől és Angol-
országból nagyobb esőzésekről adnak hírt. Észak--
keleti szelek mellett felhős, helyenkint esős lágy 
idő várható. 
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(A. A.) Budapesti gabonatőzsde október 5-én. Múltkori 
jelentésünkben jelzett szilárdabb hangulat csakugyan be-
következett. A külföldi piaczok mind többc-kevésbbéje-
lentékenyebb árjavulásoküt jelentettek, ámbár az általá-
nos helyzetből nem állott be semmiféle vállozás. Ezen 
javulás legfeljebb annak tudható be. hogy tartanak egy 
orosz buzakiviteli tilalomtól, ámbár a rozszsal elért kétes 

eredmény az orosz kormányra aligha hathat bi/.tatólag. 
A mi piaczunk is szívesen követte a külföldről jött szi-
lárdabb irányzatot, noha magas áraink és a kiviteli for-
galom teljes pangása folytán a világpiaczczal nem vagyunk 
összefüggésben. De meg van nálunk a fogékonyság az emel-
kedéshez, mert sokan azt tartják, hogy csak korlátolt ki-
vitel mellett is elfogy a monarchiában ez idei termesünk. 
A mult heti hozatal is jóval mögötte maradt az előző 
hetekben érkezett buza mennyiségeknek (kb. 166,000 q. 
érkezett), a malmoknak ma a szombati zsidó-ünnep és a 
vasárnap folytán két napi szünetelést kellett pótolniok, 
ugy, hogy jobban hozzálátva a vásárláshoz 10 krral emel-
kedett a buza ára, kb. 40.000 q forgalom mellett. Határ-
idők is emelkedő irányzatot követtek, csak a mai dél-

után folyamán jelentett Berlin jelentékenyebb csökkenést, 
mire nálunk is estek az árak. A jövőre nézve még egy-
előre nem merünk nagyon vérmes reményeket táplálni. 
Az idő változott ugyan, megjött végre a várt eső. a mi 
t »yrészt ugyan csökkenteni fogja a vidéken a kínálatot, 
de másrészt emelni fogja a folyók, főleg a Duna vízállását 
és azáltal lehetővé fogja tenni, hogy az Al-Dunán vesz-
teglő megrakott uszályhajók felérkezhessenek Budapestre 
és a többi fogyasztó piaezokra. Romániában, Bulgáriában 
nagymennyiségű buza vár elszállításra és ha hozzánk 
csak kis része érkezik is. még sem lehet kedvező be-
folyással az árak alakulására. Ma délelőtt három hajó-
rakomány szerb buza adatott el 9.70 frtjával 3 hóra. 

A rozs-üzlet szintén javult. A forgalom ugyan cse-
kély miutáu kínálat is csak gyenge. Finom fajtákat ke-
resik és 9.60-ig fizetik. Középminőségü árut 9.10-40-ig 
fizetnek. 

Az árpa-üzlet nagyon lanyha. Takarmányáru 
iicsobbódotl vagy 10 15 krral, miután a fogyasztók jól 
el vannak látva áruval. Középfajokban is kicsi volt a 
forgalom, tiszavidéki állomásokon alig kelt el valami. A 
dunántúli állomásokon volt mult héten némi üzlet; a 
fiumei kivitel számára vettek 6.40 - 7.30 frton. Dél-Né-
metország részére 7—8 frton jobb fajtákat. 

Tengeri. Az uj termés, melyről mesés hirek kerin-
genek, átlag kis. holdanként 12-14 q, helyenkint 20 q 
hozamról beszélnek kezdi éreztetni hatását, Fogyasztók 
tartózkodók és szép ó áruért Kőbányán nem fizetnek 
iobbet 6.15 frtnál. Uj áruért későbbi szállításra 4.70 
frtot kérnek. 

A zab-hozatal csökkent, a hangulat szilárd, árak 
változatlanok. 

Repcze. Áru alig érkezik piaczunkra, gyárosok tar-
tózkodók, forgalom nincs árak változatlanok. — Uj 
káposzta-repczét jövő évi aug.-szept, szállításra jegyzik 
13.20-30 frton. 

A babból nagy mennyiséget kínálnak, az irányzat 
ennek következtében lanyha, árak változatlanok. 

(A. A.) Budapesti gabonatőzsde, október 6-án. 
Az üzlet megtartotta szilárdabb jellegét, malmok kellő 
vételkedvet tanusitjttak és mintegy 20,000 q-t. vettek jól 
tartott tegnapi árakon. Egyéb gabnanemüekben korlátolt 
forgalom mellett árak nem változtak. Határidők déli 
árfolyama: buza, őszre 10-29—31, tavaszra 10-61—63, 
tengeri 5-59—61, zab, őszre 5-90—92, tavaszra 6-07—09. 

H a t á r i d ő k á r f o l y a m a B u d a p e s t e n . 

H a t á r i d ő k á r f o l y a m a 
a külföldi gabonatőzsdéten. 

Okt. 

10.41 

Okt. 

10.49 

Okt. 

.10.42 
tavaszra 10.80 j 10.90 10.83 

Rozs 9.71 1 9.77 9.80 
10.23 | 10.30 ?0 26 

Zab őszre 6.34 1 6.32 6.31 
6.43 ; 6.42 6.41 

Tengeri május-juniusra 6.01 j 6.07 <>• — 
Berlin. 

Búza okt. 2^0'.25 232.25- 229.50 
i228.50 231.— 228.50 

Rozs okt' Z Z ! . Z 236.25 1239.50 235.25 
1232.50 237.— 230.25 

Zab okt 161 . - 162.50 160.50 
— nov.-decz 1160.50, 161.75 1 158.50 

Páris 
Búza folyó hóra 26.80 2 7 . - 26.75 folyó hóra 

27.. 10 27 40 27.10 
nov'-tőí 4 Z Z Z Z 1 27.60! 27.80 27.60 
első 4 hó 28.25| 28.30 28.10 
folyó hóra 1 60.10 60.50 60.10 folyó hóra 1 

60.80 51.10 61.80 
nov'.-töi'i'hó!'.'.'.['.!! 61.60 6 2 . - | 62.80 

— első 4 hó 62.60 ' 63.10 62.80 
New-York. 
okt 104. V2 104. V81 1 0 4 . -

104.% i 1 0 4 . -
decz. V,..'. ...'....'. 106.%' 106. ' /J 105. >U 

Tengeri nov | 62.— j 6 2 . - 62.— 

Bécsi gabonatőzsde október hó 5 én (A «Magyar 
Agricola jelentése a «Köztelek» részére.) A mult hét végén, 
beállott szilárdabb hangulat a mai tőzsde kezdetén meg-
változott : a beállott eső, melyet tekintettel a vetési mun-
kálatokra, már régóta vártak, és a külföldi tőzsdék olcsóbb 
zárlati árfolyamai okozták a lanyhulást Azonban az üzlet 
folyamán a búzaárak lényegesen szilárdultak, miután 
Budapestről emelkedést jelentettek. Rozs is drágult, a 
mi annak tulajdonitható, hogy Szászország részéről 
nagyobb érdeklődés mutatkozott és hogy egyáltalán Német-
országban a készletek erősen fogynak. Az árpaüzlet vál-
tozatlan, csak finom felvidéki fajok keresettek külföld 
részérői. 

Bécs, október 6. Déli zárlat (a "Köztelek" eredeti 
távirata) Búza őszre 10.40, rozs 9.75, zab 6 28, tengeri 
6 00. Búza tavaszra 10 82, rozs 10.25, zab 6.40. 

Lisztüzlet. A mult hét folyamán a csökkenő búza-
árak befolyása alatt, a lisztüzlet is lanyhult, annál is 
inkább, mert angol exportra egyelőre nincs kilátás ; miután 
azt Amerika olcsó lisztjével elárasztja. Hazai czégek 
is csak kis mérvben vásároltak. Átlag jegyezhető : 

Brailából jelentik október 1-éről: Buzapiaczunk irány-
zata lanyha a kivitel a Duna alacsony vízállása íolytan 
nagyon megvan nehezítve, árak estek. Jelenlegi raktáron 
buza 401,500 hl., rozs 6500 hl., árpa 8000 hl., tengeri 
30,000 hl. 

Konczentrált takarmányok. — A korpánál_ a hét 
elején irányzat lanyhult, később újra szilárdult. Átlagos 
jegyzések: finom 5.30. durva 5.20, rozskorpa 6 30 frt. — 
Árpadara zsákostul: 5.50-6 frt. - Malátacsira 4.50-5 frt. 
— Olajpogácsa 6 30—6 50 frt 

Egyes malmok korpa árjegyzései: Schmidt és Csá-
szár Budapest, okt'. 2. : Rozskorpa 6.50. 

Ipartermények. A szesz üzlet élénk, az irányzat 
szilárd. Jegyzünk: nyers szesz, nagyban 19—19.50 frt. 
finomított, adózva 55.50—56 frt. — Kőolaj, jegyzések: 
elsőrendű amerikai 21.50 frt, elsőrendű orosz 20 frt. 
szalon 19 50 frt. — Repczeolaj irányzata szilárd, jegyez-
tetik 38—39 frton 

Á l l a t v á s á r o k . 
Bécsi marhavásár október hó 5-én. A «Magyar Agri-

cola» jelentése a "Köztelek" részére). Felhajtás 3078 darab -
magyar, 911 darab galicziai, 107 darab bukovinai, 838-
német, összesen 4934 darab marha, ebből 1031 selejtes. 
Az árak szilárd irányzat mellett ½-1 frttal emelkedtek. 
Jegyzett árak vágó súlyban á q: Magyar hizóökör első-
rendű 66 - 67 frt, másodrendű 60—65 frt, harmadrendű 
56—59 frt, galicziai hizott ökör elsőrendű 65-68 frt, 
másodrendű 60 -64 frt, harmadrendű 57—59 frt, német 
hizott ökör elsőrendű 66-68'/a, másodrendű 62—65, har-
madrendű 57—61. Legelő ökör 51—58, bika és tehén 
25-34. A múlt héten konfiscált marhák és sertések a mai 
vásáron árverés utján adattak el. A Neumann testvérek 
(Arad) tulajdonát' képező 126 darab ökör és az aradi 
gyárudvar tulajdonát képező 72i darab ökör száj- és köröm-
fájás miatt vesztegzár alá helyeztetett. 

Budapesti juhvásár október hóban, (Wilheim Ignácz 
fővárosi állatorvos jelentése a «Köztelek» részére.) Fel-
hajtás 9332 drb, német merinos 5115, raczka 2748. szer-
biai 1086, romániai 333, szerb kecske 639. A párisi utolsó 
kedvezőtlen hirek és a kis helyi fogyasztás folytán a vá-
sár forgalma lanyha. — Eladatlan maradt 1800 drb, — 
Árak : német merinos párja 7—20½ kivételesen. 22 frt 
raczka 8—14½, kiv. 17. szerbiai 8 - 1 3 ½ , romániai 
15½-21½, kecske 13. 

Bécsi sertésvásár. Október 6. (A «Köztelek» eredeti 
távirata.) Felhajtás 1388 drb fiatal sertés, 4434 drb 
bakonyi, 3825 drb galicziai sertés. Az árak a nagyobb 
kereslet folytán javultak s 1 krral emelkedtek. I rendű 
42½-43 kivételesen 43½, közepes 40-42, könnyű 37—40, 
fiatal sertés 36—42, galicziai 34—40 kr. kilónként. 

Párisi juhvásár október hó 5-én. Felhajtás 13,829-
darab irányzat lanyha. 

Nagyváradi marhavásár 1891. évi szept. hó 29 én 
árak 1 pár 1-ső rendű jármos ökör 360 frt 1 pár 2-od 
rendű 280 frt 1 pár 3-adr. 240 frt pár fejős tehén 200 frt 
drb vágó ökör 250 klgr. 125 frt 1 vágó tehén 150 kgr. 
75 frt 1 drb veres borjú 20 frt 50 kr., 1 féléves borjú 
30 frt 1 drb 1 éves borjú 52 frt 50 kr, 1 drb 2 éves 
borjú 65 frt — kr., 1 hizott sertés 75 frt — kr., 1 pár 
fél éves sertés 18 frt —. "kr., 1 pár egy éves sertés 37 
frt 50 kr.. 1 pár két éves sertés 52 frt — kr, 1 drb jó 
igás ló 107 frt 50 kr. 1 pár ököbőr " 25 frt — kr. 1 pár 
tehénbőr 17 frt 50 kr, borjubőr 12 frt — kr. 1 pár lóbőr 
8 frt — kr. 

(W. A.) Lóvásár Nagy-Váradon. Szeptember 19 és 
20. A vásárral egyidejűleg lóversenyt is rendezett a 
megyei gazd. egyesület, még pedig déli 12 óráig tartott 
a lóvásár és délután a lóversenyek tartattak meg. E két 
intézménynek szoros összekapcsolása ugy a vásár, mint 
a verseny sikere érdekében, történt s a terv bevált, mért 
míg a lóvásáron nagy volt a forgalom, addig a lóverse-
nyeket is sok idegen látogatta s a jegyek után eddig el 
nem ért- bevétel folyt be. A lóvásáron többnyire Bihar-
megyeiek vettek részt, de láttunk ott Szilágy- és Hajdu-
megyéből is lóanyagot. Általában véve a felhajtott lovak 
száma és minősége szép volt, bár ezen lóvásár iránt a 
mozgalom csak augusztus hóban indult meg, tehát akkor, 
a midőn már gazdáink jobb lóanyagainak egy részét 
— miután tudomással nem birtak még ezen lóvásárról — 
már eladták. Ezen körülmény biztatóul szolgál jövőre, a 
midőn gazdáink eladó lovait az egylet által rendezett 
lóvásárra tartják fenn; a vásáron, jó árak mellett, elég 
eladás történt. Az árak darabonként 250 -1200 frt között 
váltakoztak ; átlagárban 510 frtot lehet venni, mi min-
denesetre elég szép eredmény., A vevőket többnyire hazai 
kereskedők és birtokosok szolgáltatták, de voltak külföld-
ről is, kik magas áron vásároltak. Az állami méntelepek 
részére is vásároltak ménlovakat, úgyszintén a katonaság 
részére remondákat. 

Szegedi marhavásár október 4. Daczára, hogy egy-
idejűleg Félegyházán is tartottak marhavásárt, a felhajtás 
igen szép volt, annál csekélyebb azonban a kereslet. A 
felhajtás körülbelül 600—700 drb tinó és ökör, 1900—2000 
drb tehén és üsző, 2500-3000 drb ló, 700-750 juh. A 
sertésvásárról mult szám távirata ad felvilágosítást. Az 
eladási árak meglehetős alacsonyak, az igaz, hogy sem 
marhában, sem lóban valami nemesebb anyag nem volt 
található a vásáron. Az ökrök ára 180 -230 frt közt 
ingadozott páronkint. Mustra ökör 120—160 frt darabja. 
Fejős tehenek 140—180 frt darabja, levágásra hizott 150-
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170 frt Magyar üsző 2 éves 40-50 frt, 1 éves 30-40 
frt darabja, tarka üsző 5 frttal drágább, a lóanyag még 
silányabb volt, mint a marha-állomány. Remonda 80 -
100 frt, könnyebb igásló 50 - 70 frt, nehezebb igásló 5 0 -
60 frt, kocsiló 80-140 fi-t, parasztló 20 50 frt. darabja, 
a juhok párja, anyabárányostól egynyiretü 5—7 frt, 
kétnyiretü 4.60—6.50 frt, sovány ürü 6 - 8 frt, öreg ürü 
5—7 frt, mustrabirka 7—10 frt. bárány 5 - 6 frt. 

Komáromi marhavásár október 5. Felhajtás: 100 
pár ökör, 56 pár tinó, 130 drb tehén, 18 drb üsző. 80 pár 
ló, 50 pár juh, 206 drb sertés. Arak: I. rendű ökör 
350—370 frt, II-rendü 260-290 frt, kisbirtokos czéljaira 
220-250 frt, I. oszt tarka ökör 350 -400 frt, II oszt. 
tarka ökör 300 - 340 frt párja, 3 éves tinó 180—230 frt, 
2 éves tinó 140-190 frt, 1 éves tinó 60-110 frt párja. 
Mustraökör 130 — 200 frt párja. Magyar tehén tenyésztésre 
160—210 frt, levágásra 130—18.0 frt. Tarka tehén tenyész-
tésre 200—260 frt, levágásra 240—270 frt, friss fejős 
2:0—300 frt párja. Magyar üsző 3 éves 130—150 frt. 
2 éves 100-130 frt, tarka 3 éves 140—180 frt. 2 éves 
120—150 frt párja. Remonda ló 400- 500 frt. Könnyebb 
igásló 300 - 400 frt, r ehezebb 350-420 frt, kocsiló 320— 
400 frt. Parasztló 250 S00 frt, vágóra 40—65 frt párja. 
Anya bárányostól 12—15 frt, mustra birka 10 13 frt 
páronkint. Kocza malacz nélkül 45 - 6 0 frt páronkint. 1 éves 
süldő 50-75 frt, 1½ éves 35—55 frt. 2 éves 45 - 60 frt 
páronkínt és minőség szerint. 

Debreczeni marhavásár október 3. A ma megtartott 
juhvásárra 180,000 darabot hajtottak fel, eladatott mintegy 
harmada 7—15 frton páronkint A sertésvásár is nagy 
volt, de a zsidó-ünnepek miatt vevő nem volt. Miután a 
lovak között Debreczen vidékén semmiféle betegség sincs 
hivatalosan konstatálva, a lóvásár is meg fog tartatni. 

( - rt.) Sveiczi tenyészállatvásárok. (Erlenbach, 
Simmenthal, a «Köztelek» eredeti tudósítása.) A n-gy 
kereslet, melynek a simmenthali marha örvend, magával 
hozta áremelkedését is, a mi a tehenészetek tulajdonosait 
nemcsak fokozottabb produkczióra ösztönzi, 'deigen sokan, 
engedve a tömeges eladás vágyának, tiszta vér név alatt 

mindenféle keresztezett állatokat is hoznak vásárra S a 
laikus vevő gyakran vezettetik félre a- gömbölyű, csinosan 
kikészített állatok által. Az olcsóbb s szép gömbölyű áru 
a kiállítási állatok által elkényeztetett dilettánsok igényeit 
gyakran kielégíti, az eladó vedig a vevő után indul s 
miként a vörös bort megfestik feketére, mert a közönség 
azt ugy kívánja, ugy hozzák most már Simmenthalba is 
a marhákat az alpesi legelőkről le s dugják szük ólakba, 
hogy gömbölyűvé hizlalják, nem is szólva a toilette ké-
szítés egyéb dolgairól. Pedig igazi, jó tenyészbika csak 
fent az Alpok között kapható, mert tenyésztőik azt a yele 
járó risico miatt nem hajtatják le a völgyekbe. Az árak 
idefent elég magasak, de ez természetes is. tekintve, hogy 
az áru igazi tisztavérü; fizetnek itt most a vásárok előtt 
egy öreg bikáért 2000 frkot, mig az 1 éves 1500, fél éves 
800 frkon kél. — A nagy takarmánytermés és a magas 
vágómarha árak mellett a haszon és tenyészmarha ára 
sem csökkent, különösen nagy azonban a kereslet a te-
nyészmarha után; mindennek daczára a vásárokra kevés 
a felhajtás, minek oka a fentebb emiitettem túlhajtott 
exportból magyarázható ki. A szeptemberi vásárok azon-
ban kissé megélénkültek, noha az előző évek felhajtását 
távolról sem Közelítik meg. A berni marhavásáron a szebb 
példányok 700—1000 frankon keltek, különösen keresettek 
voltak a vemhes és borjas tehenek. A saameni vásáron 
az elért legmagasabb ár 1900 frank volt. Egy nem eladó 
másféléves borjúért 1950 frankot kínáltak. E vásáron 
orosz vevők is jelentkeztek az idén először s 10 darab 
fiatal bikát átlagban 1300 frankon vettek meg. Legjobban 
sikerült azonban az erlenbachi marhavásár, noha az idegen 
vevők nem igen keresik fel, a mennyiben szükségletüket 
inkább közvetlenül az egyes tehenészetekben szerzik be. 
Egyes szép darabokért mesés árakat fizettek, igy Redmann 
svandeni tenyésztő egy darab marháért 2800 frankot 
kapott; Burgernek Thunból ugyancsak egy darabért 2500 
frankot fizettek. Az első osztályu marha átlagban 1700—2000 
frankon kelt, sőt még a belföldi kereskedők is 1200 frankot 
fizettek. Nagy visszatetszést szült ama körülmény, hogy 
az egyes tenyésztők által bemutatott apaállatok nem min-
denben feleltek meg a kívánalmaknak, a mely körülmény 
a legkevésbé sem buzdíthatja a vevőket arra, hogy szük-
ségletüket az ily tehenészetekből szerezzék be. A vásárok 

alatt a thuni állomásról 208 waggon összesen 2166 darab 
marhával.megrakodva indult útnak, haehhez hozzáveszszük 
a lábon elhajtott jószágol, ugy a vásár forgalmát bátran 
3000 darabra tehetjük. 

S z e r k e s z t ő i üzenetek. 
J. B. Almás. Köszönettel vettük, alkalmilag felhasz-

náljuk. 
Ch. Gy. Tömönd. Kézhez vettük, egyúttal intézked-

tünk, hogy b. czímére ujabb űrlapok küldessenek. 
S. A. Héjasfalva. Minden két hétben, hacsak valami 

nevezetes dolog nem történik. A mikéntet a lapunkban 
közlött tudósítások mondják meg. 

M. K. Budapest. Hogyne fogadnók el, sőt köszö 
nettel veszszük. 

F. G. Nyerges-Újfalu. Külön tagsági nyilatkozat 
nem szükséges, elég, ha a pénz beküldésével egyidejűleg 
kijelenti, hogy az egyesület tagja óhajt lenni. 

N. J. Csik-Szereda. Mint látja, a beküldőiteket jó 
felhasználtuk. 

K i a d ó h i v a t a l i ü z e n e t e k . 
Sz. J. Nagy-Várad. A lapot megindítottuk. 
M. J. Csongrád. A lapot megindítottuk. 
K. G. M.-Genes. Intézkedtünk, hogy a lap helyes 

czim alatt küldessék, 
B. K. Kalocsa. A czimváltoztatást eszközöltük 
L. B. Baranya-Szabolcs. A lapot megindítottuk s a 

kért űrlapokból küldtünk. 
M. L. Hali puszta. Kis hirdetését felvettük. : 
L J. Inárcs-Kakucs. A czimváltoztatást eszközöltük. 
K. A. Budapest. A megreklamált számot megküld-

tük s intézkedtünk, hogy lapunk helyes czimen a kívánt 
helyre járjon. 

Az Országos magyar gazd. egyesület tulajdona. 

Lapfelügyelő-bizottság : Gróf Dessewffy Aurél, Dr. 
Darányi Ignácz, Forster Géza, Kvassay Jenő, Máday Izidor, 
Rakovszky István. — A szerkesztés- és kiadásért felelős: 
Forster Géza. - Szerkesztéssel megbízva: Baross Károly. 
Társszerkesztő: Rubinek Gyula. 

Kivona t a fővárosi vásár igazgatóság hivatalos árjegyzéseiből. 
Budapesti hetiárak október hó 3-án. 

Egység krajczár átlag Egység krajczár átlag Egység krajczár átlag 
Marhahús kg- 44 - 120 69 q- _ _ Vékonyhéju dió ... 1 q. 3600-4000 3800 
Bivalyhús ... ... _.-

kg-
44-80 62 Petrezselyem " 30-400 202 Keményhéju mandula lkg. 100—160 136 

167 ' Borjúhús ... 52—140 91 
Petrezselyem " 

1 q. Vékony „ „ 100—240 
136 
167 

Birkahús 36—70 49 Zeller" Z Z Z Z Z f ICO'db 50—150 80 Gesztenye, belföldi 20 lit. 250-260 255 
Bárányhús ... 80-160 122 Karfiol ... 1 kg. Málna ... - ', lkg. 
Sertéshús ... 54-80 65-5 Karalábé 100 db 40-180 80 . Földi eper 
Füstölt sertéshús 54-100 72-5 Fejes káposzta 1 q. Szamócza " sonka 

72 110 9-2-5 
" " 

100 db 8'*—800 364 Ribizli 
Élőmalacz ... IV Z ... 180-200 190 Savanyitott káp vágott ... 1 <1 900 900 Pöszméte (egres) ... ..: ... 

Tisztított malacz ... ... Kelkáposzta ... 100 db 35—200 84 Naspolya — 
Tojás friss 100 db 220-285 249 Fejes saláta 50 - 130 80 

Áfonya 
" 

14-17 db 40 40 
Fodros 

60-140 110 Som Z " meszes 
240 240 Kötött .'.' Z ... Z ... Z 

Lencse 
1 q. 1000—3400 2312 " " 

40 40 Torma, édes 1 kg. 35 - 4 5 38 
" 

1 q. 
Sózott szalonna"" 1. Z Z. Z q. 50-68 57-5 

" erős 1 kg. 
12-20 16 Borsó, ... 1 q. 800—2400 1725 

füstölt szalonna ... q- 54-68 58 Burgonya, belföldi l ' q 180 - 360 244 Borsó, fejtett 1 q. 
Háj . kg. 54-60 57-5 Szárított gomba 1 kg. külföldi 1 q. 
Sertészsír ... 

. kg. 
56—64 60-5 Hónapos retek.. 20-50 32 Bab, fehér .. 1 q. 700—1200 925 

Nyers faggyú „ j 3600 3700 3650 Spárga 
" szines 

l ,q. 
Tisztított „ q- 3700 - 3750 3725 Ugorka, savany. való 10Ö db 30 120 60 Hajdina (pohánka)... 1 q. 
Tej ... liter 7 - 1 4 11 

" salátának 
120 -200 160 Tojásos tarhonya — 1 q- 3800 380Ó 

„ fölözött ... 5—10 7-5 savanyított ... 100 -150 125 Tojás nélküli tarhonya _. ... 1 q- 2600 2600 . 
" szín 

Tejföl Z ™ Z Z Z " 
20-100 Vöröshagyma ... 1 q. 250 - 520 384 Közönséges paprika 1 q. 2000-3800 2900 " szín 

Tejföl Z ™ Z Z Z " 24 50 39 Foghagyma i q 1200 - 1800 1442 Szegedi „ ... .... ... 1 q. 5600—8000 6800 
Irósvaj I. r. . kg- 90-180 Paradicsom ... 100 db 30-200 104 Méz. csurgatott lkg. 

„ II. r . 70-120 90 Zöldbab, hüvelyes .. 1 kg. 
" lépes 

Teavaj ... Zöldborsó, fejtett ... 1 liter 10 - 80 30 Faggyúgyertya. ... 
Olvasztott vaj ... ... ' 70-120 96 Zöld tengeri ... SIMM ' 40 - 70 58 Cserfa, hasábos 1600—1900 1780 
Tehéntúró 15-32 Fajalma " 1 q. Gyertyánfa ... 1600 1900 1800 " gyurott 

20 - 24 22-5 
Fajalma " 

100 db 130- 230 185 Bükkfa, hasábos 1500-1700 1640 
Juhturó, közönséges ... 40 80 49 Közönséges alma ... 100 db 30—120 70 Tölgyfa „ 1450-1700 1580 
Juhsajt 50-80 60 Aszalt ., ... 1 kg. Szilfa „ '1600 1600 
Szarvas-czomb ... 80-150 115 Fajkörte " 1 q. Dorongfa, vágatlan I. r. ... ~ 1240-1800 1444 " gerincz 

70-150 110 
Fajkörte " 

100 db 100-400 194 Bolfa, vágatlan (pékfa) ... ... 900-1200 1075 
. „ többi husrészek ... ... 20-40 30 Közönséges körte 50—150 80 Tuskós és selejt fa. 1000-1200 1133 
Őz-czomb 100-150 125 Aszalt körte 1 kg. Puhafa ... 800 -1200 966 " gerincz 

150 - 200 175 Görög dinnye, nagy " " " 1 db Faszén 120 - 400 317 
„ többi része Z VI Z 20 40 30 

Görög dinnye, nagy " " " 
IOO db Ttyúk ... ... ... 1 pár 90-170 137 

Yaddisznó-czomb 60-80 70 
" " kicsi 

1 db Csirke 
1 pár 

55-160 94 
többi része 

" " " 
100 db Kappan hizott ... ... 140-180 15) 

Nyúl.. ... ... drb 150 - 200 175 Sárgadinnye, közönséges " " 1 db 
" sovány 

120-150 132 
Vadlúd ... 100-150 125 

Sárgadinnye, közönséges " " 
100 db Récze hizott 140 - 260 213 Vadrécze 

50-120 85 " " (faj) 1 db 
" sovány 

90-160 126 Fáczán 
150-200 175 őszi baraczk 1 kg. 15-30 23 Lúd hizott 400 700 552 

Erdei szalonka ... ... 
" " 

100 db 30-200 97 
" sovány 

200-360 286 
Vizi szalonka ... ... Kajszinbaraczk (faj) lkg. Pulyka sovány 170 - 360 260 
Fogoly ... ... ... ... 70-100 85 

" " " 
100 db Gyöngytyúk 130-150 140 

Fürj 20-40 30 Kajszinbaraczk közönséges ... 100 db Galamb ... ... 30 - 40 36 
Fenyőmadár ... ... Cseresznye (faj) lkg. Tyuk (tisztított) drb 50—90 70 
Vadgalamb... ... ., közönséges ... 

lkg. 
Csirke ... ... „ 30 - 70 50 

Túzok Aszalt cseresznye Kappan hízott ,, 60-120 85 
Harcsa, eleven 1 kg. 70-120 92 Meggy (faj, nagyszemü) ... ... Récze hizott „ 65—150 105 
Csuka ' „ 80-80 72 Aszalt megy ... » sovány 50 -100 
Ponty ., 40-120 90 Szilva 1 q. Lud hizott ... „ 160-340 222 
Fogassüllő lkg . 60-160 102 Aszalt szilva 1 q. 3000 3000 3300 „ sovány „ 120-180 150 
Pisztráng, eleven ... ... ... ... 

lkg . 
Szilva-íz ... ... 1 ([. 2300-3600 2950 Pulyka hizott „ 150-200 190 

Rák, édes vizi ... db Csipke-íz . 1 liter 
" sovány 

100-180 143 Sárga répa 
q- Ringlotta befőzni (zöld) lkg. Ludmáj 1 kg. 

Fehér kenyér.. ,, 
68—250 122 " " 

i )..-,. 30 - 400 202 
" asztali 

100 db 
Ludmáj 1 kg. 
Fehér kenyér.. ,, 12-20 15 Vörös répa 

100 db 50—8C 60 Csemegeszőlő lkg. 30-60 42 Barna kenyér . ... ., 10-17 13 
Fehér " » Közönséges „ » 12-30 24 

Barna kenyér . ... ., 

8 

Kereskedelem e's tőzsde. 
B u d a p e s t i g a b o n a t ő z s d e . 

Október 6-iki .jegyzések 100 kgkénl. Búza 
.74—75 kilós. . 9.85 - 10.30 3 hóra 
76—77 10 10 - 10.60 

: 78—79 10.30— 10.75 
80-81 10 50 - 10.80 

Pestvidéki 74-75 9.85 — 10.30 
76-77 10 10 — 10.60 
78-79 10,30— 10.75 
80-81 10.50 — 10.80 

Fehérmegyei 74-75 9.85 10.30 
76—77 10.10 —10.60 
78-79 10 3 0 - 10.75 
8 0 - 8 1 10.50 — 10.80 

Bácskai 77-75 9.85— 10.30 
76-77 10.10—10 60 
78-79 10.30 —10.75 
80- 81 10.50 — 10.80 

Bánsági 74- 75 9 85 - 10 30 
76—77 1010 - 10.60 
78—79 10.30 - 10.75 
80-81 10 50 — 10.80 

Északmagyarorsz. 74-75 9 80 - 10 25 
76-77 . 9 95 - 10 50 
78—79 10.25 — 10.70 
80 81 10:45 — 10.75 

9 - 9.60 készp. 
Árpa, takarmány - 6. 6.30 

— maláta . 7. 7 75 
7.75 - 950 

Zab 5.70 — 620 
6 6.15 

Káposzta-repcze 13. 14.75 
Bansági-repcze 12 50 — 13.75 
Kdrepcze 6.50 - 7.50 

10.50 - 11.25 
Kendermag 9. 10 — 
Lencse 16.— 

8 9.— 
Bab, fehérs nagyszemii 6.75 - 7.50 

8 8.25 
7.75 — 8 — 

Köies Z Z Z 5.50 - - 5.90 
Bű kköny 6 50 
Vöröshere 50. 5 8 . -
Luczerna 40— • 47.— 
Esparsette 12. 13.— 
Mohar 5 50 -
Mák, kék 33. 35.— 
— szürke 29 31.— 

Köménymag 17. 18.— 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
15.70 15.40 14.80 1,3.80 11.70 7.50 

9 

okt. 2. okt. 3. Okt. 5. legalacs. legmag. legalacs. legmag. legalacs. legmag. 
Búza 1 

1891. szept,okt.-re ! 10.13 10.25 i-• -1 10.28 10 34 
1892. márcz. ápr.-ra 

Tengeri 
10.48 10 62 10.61 10.70 

1892. május-junius 5.51 5.61 —.—• 5.58 5.73 
Zab 

1891. szept,okt.-re 5.86 5.87 5.91 
1892. márcz.-ápr.-ra 6.01 6.04 6.03| 6.10 
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Iliiül 

SCHARCZ JÓZSEF és Társa 
gép- és gazdasági- kellékek raktára 

váczi-körút 26. sz. BUDAPESTEN váczi-körút 26. sz. 

Gazdasági gépek és eszközök; 
Répamívelő eszközök: 

Répaásók, répakiemelő-villák, répafejszék, réparakodó-villák, répaszelet-kampók. 

Borászati kellékek. Tejgazdasági berendezések. 
Valódi elszászi kékkő. 

Gyári és mühelyi szerszám-berendezések: 
Stájer üllők ós satúk, fúvók, tábori tűzhelyek; lemezvágók, lyu-
kasztógépek ; franczia mintájú fúrógépek, esztergapadok; 
I-a angol-aczélkalapácsok; öntött aczél-reszelők; angol 
és franczia körfűrészek; kovács- és asztalos- szerszámok. 

Ú j l Reszelőnyelek és vedrek papíranyagból. U j ! 

M a r h a - m é r l e g e k , 
gazdasági mérlegek, 

a legszolidabb kivitelben, bár-
mely kivánt rendszer szerint. 

Rudalo-kötelek, kötőfékek, 
i s t r á n g o k 

és egyéb kötélárúk. 

Istállóberendezések: 
eleségcsészék, szénakosarak, 

biztonsági lámpák. 

hamisitatlan, gipsz- és pát-mentes lubrikator Mint 
keverékmentes tiszta zsiradék, könnyebb a viznél 
és azon úszik, a mi egyúttal vegytiszta qualitá-

sának próbája is. 25 kgos próbaláda 3 frt. 

SCHVARCZ J Ó Z S E F ós T Á R S A czég 
sürgönyczime: „ÚSZÓ BUDAPEST," 

Nagy képes árkönyvünket kívánatra ingyen e's bérmentve küldjük meg. 
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Csak mezőgazdák és a szakirodalom termé-
nyei, továbbá állást keresők és adók hirdetmé-
nyei vétetnek fel e kedvezményes rovatban. KIS HIRDETÉSEK. Hirdetési ár 15 szóig 30 kr„ ezenfelül minden 

szó 2 kr.. feltűnő betűkkel 4 kr Czim közlésé-
nél minden beiktatásnál 30 kr. bélyegilleték. 

Katonaságtól ment, gyakor-
latilag is képzett gazdasági 
segéd kerestetik. Hali puszta, 
u. p. Gyömöre, (Győrmegye), 

Matkovich László. 

Bankkölcsön földbirtokra, 
Minden 100 frt földadó után 
10,000 forint kölcsönöztetik 
4-5%-ra. A tőke tetszés 
szerint 10-15 év alatt tör-
leszthető. Záloglevél helyett 
készpénz adatik. — A bank 
a birtokot megnézeti. — Be-
küldendő a telekkönyv-ka-
taszterív, tüzbizt. kötvény. 
Három nap alatt vélemény 
adatik. Levelezés magyar ! 
. Bankképviselet. Bécs, IV. 

Mayerhofgasse 6. 

Eladó 
t e n y é s z k a n o k , 
kisjenői fajta — 10 darab 
3 éves, 4 darab 4 éves — 
a tarna-mérai uradalomban, 
(Hevesmegye), vasúti állo-

mása Ludas, í 

Olcsó birtok. 
Pestmegyében 1000 hold 
körül, fele kötött, szürke 
homok, szántó, rét, fele 
legelő, jó talaj, 30 hold do-
hányengedély, lak- és gaz-
dasági épületek, alig egy 
óra a vasúttól, saját sík-
vadászat, 65,000 frtért, elő-
nyös fizetéssel azonnal át-
vehető. Kéretik vevő czime 
• Olcsó birtok» jelige alatt 

a kiadóhivatalba. 

800 holdas 
kitűnő birtokomat Vasme-
gyében eladom 165,000 fo-
rintért. A birtok város és 
vasút mellett fekszik, szép 
kastélyokkal és parkokkal 
ellátva, legjobb gazdasági 
épületekkel. Fizetési fe'té-
telek kedvezőek. A birtok 
biztos és jó bérlő kezelésé-
ben van: Kérek direct ve-
vőtől értesítést «Primissima 
Vas» jelige alatt e lapokhoz. 

N ó g r á d m e g y é b e n 
1750 holdas, tagositott birtok 
kellő lak- és gazdasági épü-
letekkel 70,000 frtert sür-
gősen eladó Ajánlatot kérek 
gyorsan -Értékes birtok> 

alatt a kiadóba. 

N a g y s z e r ű b i r t o k v é t e l . 
Pestmegyében 2300 holdas, 
egy tagban levő remek bir-
tok, kitűnő szántók, mesés 
kaszálók, buja legelők, kellő 
lak- és gazdasági épületek-
kel, 85,000 forintért, ked-
vező fizetési feltételek mel-
lett eladó. Csakis vevő írjon 

• Nagyszerű birtokvétel» 
alatt a kiadóhivatalba. 

Parcze l l áz ta t ik 
Pestmegyében, vasút és vá-
ros mellett, 245 holdas egy 
tagban levő, tehermentes, 
legkitűnőbb búzatermő ta-
lajú földbirtok, melvnek 
holdjáért 15 frt bér kap-
ható, holdja 320 frtjával, 
kedvező fizetési féltételek 
mellett.' Épületek és in-
strukcziók is vannak. Ko-
moly vevők küldjék be czi-
meiket és írják meg, mennyi 
készpénzzel rendelkeznek, 
«Biztos föld> alatt ez új-

sághoz. 

Pozsonyban , 
Csallóközben, 350 hold ki-
tűnő szántó és rét, kényel-
mes uri lakkal, jó gazdasági 
épületekkel, szép vadászat, 
halászat, nagy jövedelme-
zőség, 50.000 forintért el-
adatik. Vevő írjon < Előnyös 
feltételek alatt, e kiadóba. 

Állast keresők. 
Magyar-óvári gazd. akadé-
miát jeles sikerrel végzett, 
katonai kötelezettségének, 
mint egyéves önkéntes ele-
get tett fiatal ember, gya-
kornoki vagy írnoki állást 
óhajt nagyobb gazdaságban 
elnyerni Czím Sz. Gy. jegy 

alatt a kiadóhiyatalban. 

Betöltendő állások. 
Kerestet ik 

1. kezelőtiszt 1000 holdas 
birtokra. Megkívántatik the-
oretikus qualificátio, vala-
mint több évi praxis bel-
terjes gazdaságban, a ma-
gyar és tót nyelv ismerete 
és tájékozottság gazdasági 
építkezésekben 

2 gazdasági irnok, ki 
szakiskolát végzett, gyakor-
latban is volt alkalmazva, 
magyarul és németül beszél 
és ir, és némi jártassággal bir 
a gazdasági könyvvitelben. 
Kellőleg felszerelt jelentke-
zések írásban intézendök 
gróf Zichy Andor, Upor, 
Zemplén megye czím alatt 

2 Í rnoki á l lás 
nagy bérgazdaságban betöl-
tendő. Hol ? megmondja a 

kiadóhivatal. 

Egy a magyar-óvári gazda-
sági akadémiát jó sikerrel 
végzett nőtelen ember, ki 
több éven át a gyakorlat-
ban működött, állást keres. 

Ajánlatok Z. alatt. 

Egy a magyar-óvári gazd. 
akadémiát jól végzett fiatal 
katonamentes gazda, írnoki 
vagy gazdasági segédi állást 
keres. Czím W. L. jegy alatt 

a kiadóhivatalban. 

E l a d ó á l l a t o k . 
Eladó egy 3½ éves 

m é n l ó , 
165 cm magas, sötét pej, 
jegytelen, könnyebb jukker, 
apja ostregen 4 2, anvja ki 
tűnő félvér-kancza. Ára 800 
frt. Megtekinthető a csomó-
háti gazdaságban. U p. és 
vasútállomás Ács, Komá-

rom megye. 

Tiszta vérű, országosan 
törzskönyvelt 

s immentha l i 
17, éves bikák, üszők, üsző-
borjuk, számfeletti tehenek 
(tenyészczélra alkalmasak) 
eladók. Bővebb értesítést ad 
C C. alalt a kiadóhivatal 

Egy pár 16 markos 
j ukke r l ó , 

világos pej, félvér, jómenő, 
Ostreger és Ferisbég eladó 
Ára 800 frt. Ajánlatok A. 
jegy alatt kéretnek a kiadó-

hivatalba. 

E l a d ó t e r m é n y e k . 
Paduai fehér (koránérő) és 

florentini 
tenger i 

a cső közepéről morzsolva, 
á q 8 frtért eladó 115 sz. 
alatt választ ad a kiadó-

hivatal. 

Gyöngybab , 
válogatott, magnak eladó 
— á q 10 frt. Hol ? meg-
mondja E. betű alatt a ki-

adóhivatal. 

Őszi á r p a 
vetőmagnak napi áron eladó, 
M jegy alatt, megmondja a 

kiadóhivatal, hogy hol. 

N a r b o n n e i bük-
köny, 

kitűnő csőtakarmány vető-
magnak eladó. Ára á q 10 
frt. IIol ? megmondja S. 

alait a kiadóhivatal. 

Lóbab 
eladó á q 12 frt. — Felvi-
lágosítást ad K. jegy alatt a 

kiadóhivatal. 

Szent I v á n rozs 

montagn i rozs, 
trieurözött, kiváló minőségű 
velőmagváltozás czéljaira, 
eladó. Hol ? megmondja a 
kiadóhivatal R. jegy alatt. 

Szőlővessző, 
nemes kadarka és mézes 
fehér, szavatolt fajtisztaság, 
épség és 50 cm hosszúság-
ban ezrenként 8 frtért vasút-
állomásra őszi szállításra 
eladó ; csomagolás önköltsé-
gen számíttatik. Felvilágosí-
tást ad L jegy alatt a kiadó 

hivatal. 

R i p a r i a 
sauvage- és portalis-

keverék, kitűnően gyökere-
zett szőlővessző eladó, á 
1000 drb 40 frt Hol ? meg-
mondja B. jegy alatt a ki-

adóhivatal. 

Élő fák és növények. 
Diszcser jék 

Weigelia, Spirea, Denta, 
Inniperus Sabina, Cidonia 
japonira, Buxus Tamarix, 
Thuja nagy választékban 
eladó s kívánatra árjegy-
zéket küld a kiadóhivatal 

(C. B) 

Őszi baraczkfa , 
amerikai és európai legki-
tűnőbb fajokban, darabja 
60 és 40 kr . eladó. Kivá 
natra árjegyzék küldetik, 
megkeresések K M. jegy 
alatt a kiadóhivatalhoz in-

tézendő ;. 

Magastörzsü ut mellé való 
a lma fák 

a legjobb fajokból, 2 m. 
magas, drbja 50 kr, 100 drb. 

45 frt. 
Eladó. Hol ? Megmondja F. 

alatt a kiadóhivatal. 

Argenteu i l i 
spá rgagyökér , 

2 és 3 éves, kapható) bár-
mely mennyiségben 100 do. 
2 frt 1000 drb. 15 frt. Bő-
vebben értesít C. K. jegy 

alatt a kiadóhivatal 

Dísz fák 
Acacia piramidalis, Gömb-
akácz, Acacia monophilla, 
tarka levelü juhar, Acer 
megundó, Biquouina Ca-
talpa, Rhus glabra, Populus 
Eugenie, Populus piramida-
lis, Morus Fegyvernekiana 
(gömb szeder) eladó, hol ? 
megmondja G. alatt a ki-

adó-hivatal. 

G y ü m ö l c s f a ojt-
v ányoka t 

10 40 kr.-ig faj, kor, alak 
szerint, akáczfák ezrét. 3 
forintért elárusít. Szabó 
Lajos Apostogon. Árjegyzék 

kívánatra ingyen. 

Czukor répa -ter 
melők figyelmébe 
ajánljuk Bombay Dezső «A 
czukorrépa és annak terme-
lése» czímű, gyakorlati irá-
nyú és könnyen érthető 
modorban irt könyvét. Ára 
1 frt. Megrendelhető a szer-
zőnél Zomborban, vagy Kol-
lár zombori könyvkereskedő 
utján bármely könyvkereskedésben. 

Homoksző lők te-
lepítése. 

Irta 
Rácz Sándor. 

Ára 1 frt 50 kr. 

Ezennel közhírré tétetik, hogy a liferálások-
ból kimaradott 3 0 0 0 d a r a b nagyszerű, úgy-
nevezett 

,Huszár' ló-pokróc 
gyors pénzszükség miatt a gyári áron alul adatik, 
lízen kitűnő pokróczok 190 cm. hosszúak és 130 
cm szélesek, szines csíkokkal vannak ellátva, 
v a s t a g mint a d e s z k a , meleg mint a bunda, 
míg a készletben tart. most csak 

továbbá 4500 db kitűnő minőségű, óriási nagyságú 
vászon-ágy lepedő á 1 frt darabja 
2 méter hosszú. 145 cm. széles, ezelőtt 2 frt volt. 

Megrendeléseket postautánvéttel vagy a pénz 
előleges beküldése mellett eszközöl F e k e t e 

Bécsi áruház a magyar koronához 
Wien, Margárethen, Rüdigergasse 1/65. 

Eredeti 

P i n z g a u i 
fajú 

tenyészmarha és fejős teheneket, 
továbbá 

bikákat 
és 

üszőket 
olcsón és legnagyobb válasz-

tékban szállít 

Eberhart György, 
S t . - J o h a n n 

in P o n g a u , 

S a l z b u r g . 

Legjobb ajánlatok. 

A rannersdor f i v e g y i - t e r m é k e k gyára 

B. MARGULIES & Co. 
Központi iroda: 

BÉCS, IV. Technikerstrasse 5. 
Ajánlja a gazdaközönségnek jó hírnévnek örvendő 

m ű t r á g y a s z e r e i t 

feltárt csontlisztjét 
valamint csontliszt- és csontszénből gyártott 

szuperfoszfátot 
és mindennemű különleges t rágyaszerei t a leg-

olcsóbb gyár i árakon. 

Á r j e g y z é k e k ingyen és bérmentve . 

10 

Ekék. New-Hungaria sorvetőgép. Széna-
gyüjtők. Takarmánykészitő-gépek. 

legjobb antiszeptikus 
és fertőztelenitő szer, 

száj- és körömbetegségek-
nél leghatásosabb gyógyszer 

szép 
dióbarna 

szint kölcsönző fatelitő szer. 

Creolin 

C a r b o l i n e u m 

Uszó szekérkenő, d a r a b j a 

1 f r t 6 8 k r . 
párja 

3 írt 30 k r . 
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Az összes idei kiállításokon u. m. Nagy-Szombat, Komárom. Temesvár, 
Zágráb és Váczott legelső' és legmagasabb kitüntetés : nagy dlszokmány ! 

Gyár: 

MOSONBAN 
(alakult 1856). KÜHNEE. Főraktár: 

BUDAPEST 
VI. Váczi-körut 21 

g a z d a s á g i g é p g y á r a 
ajánlja a t. gazdaközön-
ségnek a bekövetkező 
őszi idényre, legújabb 
szerkezetű szecska és1 

répavágóit, ugy kézi 
mint erőhajtásra Répa 
és burgonyamosóit, da-
rálókat, kis óriás csut-
kás tengeri darálót ten-

geri morzsolókat. 

Hungaria Drill, Balance 
Drill sorvetőgépeit, 

szórvavetőket, Laake-
féle boronákat ugy 

szántóföldre mint rétekre 

Árjegyzékek bérmentve 
küldetnek I 

Minden rendszerű 

tégla- és mészégetők. 
Kamra körkemenczék tégla-, mész- és czementgyárak számára, nagy és 

kicsinyben! termelésre. Kezeskedik-, hogy 1000 drb téglánál nem több, mint két 
métermázsa és 100 métermázsa mésznél nem több, mint 20 - 125 métermázsa kő-
szén használtatik el. Előállít gőztéglasajtókat stb. is. Prospectus ingyen. Legjobb 
referencziák. Díjazás a siker után. 

WOJACZEK J. H. 
Cs. és kir. szabadalmak tulajdonosa körkemenczékre, építést vállalkozó és spe-

cialista műszaki közeg téglaégetők, czementmész-gyárak és tűzhely-telepekre-
Alapíttatott 1865. 

Budapest, huszár-utcza 6. — Bécs, Favoritenstrasse Nr. 17, 
A bécsi 1890. évi mezőgazdasági és erdészeti kiállitáson a nagy díszoklevéllel kitüntetett 

T h o m a s - s a l a k b ó l k é s z ü l t 

Phosphát-liszt 
VíQobb és legbiztosabb műtrágya, több évi hatással, p h o p h o r -
t a r t a l o m 2 0 - 2 4 % , p o r f i n o m s á g a 75% ajánlja jutányos áron 

azonnali vagy későbbi szállítással 
p h o s p h á t l i s z t - g y a r a 

Budapest,IX., Dandár-u. 25. 

Peronospora Viticola. 
Irta: Sajó Károly. 

Á r a : 1 f r t 5 0 k i \ — Kapható a kiadóhivatalban. 

Gőzszántás. 
Mindazon t . gazdák, kik eredeti Fowler-féle gőzekéinket vásárolni óhajt 
jak, vagv a gőzszántás előnyeit Fowler-féle legu]abb javitott gőzeke-
mozgonyokkal és eszközökkel kibérlés általi használat mellett kipróbálni, 
kiványák, az igen kedvező feltételeket megkeresésükre nálunk azonnal 
megtudhatják. — Néha használt Fowler-féle gőzekéket is veszünk át ujak 
szállítása alkalmával, tehát néhány általunk legjobb karba helyezett 
használt gőzeke-gépezet nálunk mindig igen olcsón és pedig osztr. ért. 

10,000 írtért rendelkezésre áll. 

John Fowler & Co. 
Budapesten 

V. ker. váczi-körút 76. szám a. 

NADHERA A. Bécs, IV. S c h l e i f m ü h l g a s s e 19. 
Alapíttatott 1852. — 22-szer kitüntetve. 

1 cs. k. szabadalom. 

Házi- és szoba árnyékszékek, mosdóasztalok, fürdőkádak, vízve-
zetékek és ventilatiók saját készítménye, 

Á r j e g y z é k e k é s k ö l t s é g v e t é s e k i n g y e n . 

Légen szárított természetes istálló-trágya 
darabokban vagy zúzott állapotban 

N e u m a n T e s t v é r e k aradi czégtől 
50%-nál több szerves anyaggal. 

V e g y i e l e m z é s : 
Víz ... ... ... - ... 8'—% Összes vilsav (phosphorsav) mennyiség 3-16°/» 
Szerves alkatrészek... ... 35' % Szerves légeny (Organ. Stickstofí) .. 2,900/o 
Hamu... 67--°/0 Káli l'35»/0 
Vizben oldható vilsav __ ... 1-28% Vilsavas (phosphorsavas) káli 2'46°/0 

Ára: ÍOO métermázsáiiként ICO frt az aradi vasút-állomásra szállítva, 
zúzott állapotban 300 frt. A darabos trágya kukoricza-morzsolóval vagy 
cséplőgéppel (szalmarázó nélkül) czélszerüeu és gyorsan aprítható, mely eljárás 
által a t. gazdaközönség darabos trágyából, jutányosán zúzott minőséget nyerhet 
Kizáró lagos képviselet Magya ro r s zág , Horvátország és S lavon ia részére. 

S Z Á V O S Z T A L P H O N S N Á L 
Arany János-utcza 11. BUDAPESTEN Arany János-utcza 11. 

hol minden felvilágosítás készséggel megadatik. 

Nyilvános műszaki 
chemiai 

laboratórium 
BUDAPEST, 

Bálvány-utcza 18., I. em. 
Az orsz. gazdasági egyesület részé-

ről ajánlva. 
.Tatányos díjazás mellett a keres-
kedelem, ipar és mezőgazdaság 
terén előforduló anyagokat, ter-
ményeket és áruczikkeket gyorsan 
és szabatosan megvizsgálja és 
azokról hiteles elemzési értesit-

vényt állit ki. 

Dr. NEUMANN ZSIGMOND, 
kir. keresk. törvsz. hiteles vegyész. 

gazdasági és gyári építkezésekhez különösen a jánlható; továbbá facze-
ment-befödéseket egészen lapos tetőkre és mindennemű aszfaltozásokat 

jótállás mellett elvállal BIEHN JÁNOS 

a s z f a l t - é s v e g y é s z e t i k á t r á n y - t e r m é k e k g y á r a 
B U D A P E S T E N . 

HIRDETÉSEK 
f e l v é t e t n e k a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

KOTZÓ PÁL 
B U D A P E S T , V I I I . k e r . , ü l l ő i - ú t 1 8 . s z á m . 

Ajánl: 
Sor vetőgépeket, nehéz és könnyű talaj-
hoz, szórvavetőgépeket, Aberdsen és 
Smyth féle rendszer ; továbbá szecskavágo-
kat, kézi és erőhajtásra, répavágogat, kuko-
ricza-morzsolókat, darálókat, zuzókat, lókapá-
kat, töltögető- és kapáló ekéket, szabadalma-
zott kettős és hármas ekéket, nehéz és könnyű 
talajhoz, egyetemes és mélyítő ekéket, boroná-
kat. Továbbá konkolyozókat, tisztító rostákat 
s egyéb gazdasági gépeket. Ajánl továbbá 

legkitűnőbb angol gyármányu: 
Gőzmozgonyokat, 2—30-lóerőig, fa-, szén- és szalmafűtésre; 
Compound gőzmozgonyokat, 4f>°/0 tüzelőanyag megtakarítással. 

Sines és szöges rendszerű gőzcséplőket, járgányokat, járgányos csép-
lőket, szénagereblyéket stb. 

Olcsó árak! Kedvező fizetési fe l téte lek! 
Hungária könyvnyomda nyomása, Budapest váczi-körut 34, 

Sátori Miksa és Mór 
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