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

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

Egész évre 10 frt, félévre 5 írt, negyedévre 2 frt 50 kr. 

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

Levelekre csak beküldött postabélyeg ellenében válaszolunk. 

Előfizetési felhívás! 
Mai számunkkal egy hónapja küld-

jük díjtalanul lapunkat. 
Azt liiszszük, hogy t. olvasóink-

nak elég alkalmat nynjtottunk arra, 
hogy a lap irányát, szellemét meg-
ismerhessék, mely, ha tetszésüket 
megnyerte, ugy kérjiik, tegyék lehe-
tővé a lap további küldését a jövő 
számunkhoz mellékelt utalványlapok 
igénybevétele utján. 

A «Köztelek» kiadóhivatala. 

P á l y á z a t . 
A „Közte lek" szerkesztősége időkö-

zönkint 100 frankot aranyban pálya-
díjul tüz ki tisztán gyakorlati irányú czik-
kek megirására. 

Az első ily 100 frankos pályázat e so-
rok utján hirdettetik, egy eredeti, gya-
korlati irányú s a gazdasági állattenyész-
tés körébe tartozó czikkre. 

A czikk tartalma a „Közte lek" alakja 
szerint 2·5—3 hasábra (200—240 sor) 
terjedhet s vonatkozhatik a ló-, szarvas-
marha-, juh- és sertéstenyésztés, takarmányo-
zás, nevelés, idomítás, termékek értékesítése 
stbre, a tárgy megválasztására tehát az 
Íróknak az állattenyésztés legszélesebb 
körében adjuk meg a tért. A pályamü-
veket kérjük f. évi november hó 20-ig be-
küldeni a „Köztelek" szerkesztőségébe, 
mely a jeligés munkák elbírálásáról gon-
doskodik. A pályanyertes munka részére 
a 100 arany frankot rögtön kiutaljuk s a 
munka a szerkesztőség tulajdona. 

A dicséretben részesült munkákat 
szintén átveszi a szerkesztőség és a „Köz-
telek" -ben eszközölt közzététel után ren-
des irói tiszteletdíjban részesiti. A hasz-
nálhatlan munkákat felbontatlanul hagyott 
jeligés levélkékkel együtt megsemmi-
sítjük. 

Ha a czikk szövegéhez ábrák csatol-
tatnak, mindenesetre jó ezeket teljes 
rajzban (fekete tus vagy jó fekete ténta) 
mellékelni a pályamunkákhoz, de lehet 
az ábrákról világos ós érthető skizze-
ket is adni, mely esetben a szerkesztőség 
gondoskodik kidolgozásukról. 

Felhívjuk íróink és gyakorlati gazda 
olvasóink figyelmét arra, hogy a jövőben 
gyakrabban ismétlődő pályázataink által 
a praktikus, a gyakorlati irányt óhajt-

juk meghonosítani gazdasági irodalmunk-
ban és a gyakorlat embereit buzdítani arra, 
hogy röviden, mindenki által megérthetően le-
írva tegyék közkincscsé gazdag tapasztalataikat. 

Közlemények az orsz. magy. gazdasági 
egyesület köréből. 

Az egyesület tagjaihoz! 
Már egy izben figyelmeztettük t. tagjainkat, 

hogy az egyesületi gyűlésekre, az eddig szokás-
tól eltéröleg ezentúl meghívók nem küldetnek, 
hanem a gyűlés napját költségkímélés szempont-
jából az egyesület hivatalos közlönyében tesz-
szük közzé. 

Meghívó. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

irodalmi szakosztálya f. hó 27 én kedden d. u. 
4 órakor gyűlést tart. 

Főtárgyai: 
1. A könyvkiadó vállalat jövő cyclusának 

tervezete. 
2. Folyó ügyek. 

Igazgató-választmányi gyűlés. 
Az Országos Magyar Gazdasági egyesület 

igazgató választmánya 1891. évi október hó 
19-en tartott ülést. 

Jelen voltak: Elnök : gróf Dessewffy Aurél, 
dr. Darányi Ignátz, György Endre, Kostyán 
Ferencz, id. Luczenbacher Pál, Máday Izidor, 
Perlaky Elek, Steiger Gyula, Nagy Dezső, dr. 
Schmidt József, Kodolányi Antal, Zichy Antal, 
Tahy István, Miklós Ödön, 

Az egyesület tisztviselői részéről : Forster 
Géza igazgató, Baranyay István és Paikert Ala-

jos titkárok. 
Elnök az ülést megnyitja s üdvözli a nyári 

szünet után ülésre először egybegyűlt választ-
mányi tagokat. Hogy a tagok ily kevés számban 
jelentek meg az üiesen, annak magyarázatát ab-
ban találja, hogy szokatlan volt a meghivási m ó d ; 
az egyesület hivatalos lapjában a «Köztelek»-ben 
ugyan már egy héttel előbb közzé lett téve, azon-
ban a tagok meg nem szokták meg a meghívás-
nak e módját s indítványozza, hogy legalább a 
fővárosban lakó tagok levelezőlapon hivatnának 
meg az ülésre. 

Az igazgató-választmány ezen elnöki indít-
ványt elfogadja s határozatba megy, hogy mig a 
tagok ez uj meghivási módozatot, megszokják, a 
fővárosban lakó tagok levelezőlapon is hivassanak 
meg az ülésre. 

Több kisebb ügy elintézése után igazgató 
felolvassa jelentését az egyesület működéséről a 
nyári szünet alatt. 

Tekintetes Választmány! 
Az Országos Magyar Gazdasági egyesület 

folyó évi nyári működéséről a következőkben van 
szerencsém jelentésemet megtenni. 

A folyó év tavaszán tartott állatkiállitás 
eredménye ugyan már be volt jelentve a tekin-
tetes választmánynak, de annak akkor még vég-
leges eredménye ismeretes nem levén, van sze-

rencsém jelen alkalommal erre vonatkozólag be-
terjeszteni, miszerint a tavaszszal megtartott 
szarvasmarha-kiállításnak bevétele volt 10,705 frt 
9 4 l / 2 kr. s kiadása 11,672 frt a többkiadás tehát 
963 frt 05V 2 kr. 

A lókiállitásnál a bevétel 12,358 frt 8 9 7 2 

kr s a kiadás 15,436 frt 91 kr, tehát 3,277 frt 
7 8 ' / 2 kr a több kiadás. A két kiállítás eredmé-
nyét összevetve 4243 frt 84 kr a két kiállítással 
járó összes hiány. 

A folyó évben nagy számmal tartott kiállítá-
sokon következőleg vett részt az egyesület: 

A prágai országos kiállításra a részvételre 
több izben felkérettek tagjaink, de mindenkor 
csekély eredménynyel. Végre sikerült augusztus 
hóban egy kiránduló társaságot összehozni és igy 
az Országos Magyar Gazdasági egyesület 10 tag-
jával vett részt a kiállításon Baranyay István és 
Baross Károly titkárok vezetése alatt. A kiállítás 
tanulmányozásának eredménye az egyesület hiva-
talos lapjában lesz közzétéve és igy az egyesület 
tagjainak rendelkezésére bocsátva. 

A komáromi kiállítás megnyitására egyesüle-
tünk szintén több tagot kért fel, de azok az 
utolsó perczben meg nem jelenhetésüket beje-
lentették és igy csak Baross Károly titkár vett 
abban részt. 

A váczi kiállítás bíráló bizottságában az 
egyesület egész tisztikara közreműködött. 

A temesvári kiállítás megszemlélésére már 
idő nem jutott, de azért az Országos Magyar 
Gazdasági egyesület annyiban hozzájárult, hogy 
Pirkner János tejgazdasági felügyelő kérésére az 
egyesület pénztárából a tejgazdasági szakosztály 
rendelkezésére álló és költségvetésileg megszava-
zott összegből 100 frankot aranyban a tejtermék 
kiállítás díjazására folyósított; kérem ezen kiadás-
nak tudomásul vételét. 

A zágrábi országos kiállítás megtekintését 
szintén tervbe vettük és jelentkezésre a tagok fel-
hivattak ; de miután három tagnál több nem 
jelentkezett, az együttes kirándulás terve elej-
tetett. 

A legutóbb megtartott budapesti gyümölcs-
vásár és kiállítás jury-jeben az egyesület igaz-
gatója és Baranyay titkár vettek részt. 

Az egyesület tisztikara és irodaszemélyzete 
az elmúlt nyáron legfőbb működését az egyesü-
let hivatalos lapjának meginditási munkálataira 
fordította és sikerült is az előmunkálatokat any-
nyira vinni, hogy szeptember 30-án a «Köztelek* 
első száma minden akadály nélkül meg is jelen-
hetett és miután ezen lap szerkesztése egyik tit-
kár működését teljes mértékben igénybe veszi, 
nehogy a szakosztályok működése és a folyó 
ügyek elintézése fennakadást szenvedjen, f. évi ju -
nius 19-én tartott választmányi ülés határozata 
folytán egy segédtitkári állomásra pályázat hirdet-
tetett, azonban minden eredmény nélkül, mert 
a jelentkezők közül ez állás betöltésére válasz-
tani senkit sem lehetett; utólagosan történt azután 
ezen állás betöltése Paikert Alajos által. 

A műtrágya-szövetkezet utján nagymennyi- , 
ségü műtrágya szállítását eszközöltük. Jövőben 
azonban, miután a «Magyar mezőgazdák szövet-
kezete* megalakult, ez irányban az egyesület mű-
ködését nem szándékozik folytatni, hanem min-
den ily irányú megkeresést a «Magyar mezőgaz-
dák szövetkezete* utján fogja eszközöltetni. 

Mai számunk 12 oldalra terjed. 

Megjelen minden szerdán és szombaton. 



Nem csekély munkát igényelt a mezőgazdák 
szövetkezetének megalakítására czélzó intézkedé-
sek előkészítése is, melynek erediiiénye, hogy 
folyó évi október 15-én á «Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezete» tényleg megalakulhatott. 

- A nagyméltóságú kereskedelmi és földmíve-
lési minisztériumok felhívására a svájczi és olasz 
kereskedelmi szerződés tárgyalásánál véleményes 
javaslatunkat felterjesztettük, szem 'előtt tartva 
mezőgazdaságunk érdekeit. 

. Hasonlókép több időt vett igénybe a mu-
zeum feloszlatása és az evvel összefüggő leltározás. 
A minisztérium kiküldötte Balázs Árpád magyar-
óvári akadémiai igazgató ugyan a leltározás ered-
ményét s a feloszlatás mikénti eszközlését a 
földmívelési minisztériumhoz felterjesztette, de 
mindez ideig intézkedést nem kaptunk arra nézve, 
hogv mely intézetekbe lesznek a tárgyak elvive. 

Az egyesületnek, értékes vagyonát képezi 
könyvtára, mely azonban daczára annak, hogy 
éveken át nagy költség fordíttatott annak rende-
zésére, midőn az egylet ügyeit átvettem, oly tel-
jesen hasznavehetetlen karban találtam, miszerint 
annak rendezését az elnökség beleegyezésével 
újból megkezdettem és az a nyár folyamán nagy 
előhaladást vett, ugy hogy valószínűleg a tél fo-
lyamán teljes befejezést nyerend; különben ez 
irányban az irodalmi szakosztály javaslatai közt 
fog a tek. választmány elhatározása ez ügyben 
kéretni. 

Az egyesület irodaszemélyzetének működését 
majdnem az egész nyár folyamán igénybevette 
az egyesületi irattár rendezése és kiselejtezése s 
örömmel jelenthetjük, hogy a talált iratok telje-
sen rendezve lettek a legutóbbi évekig. 

Továbbá 'nagy mértékben igénybevette az 
egyesület személyzetének működését az istvántelki 
földmíves és •kertészképző-iskolának. feloszlatása, 
illetve a budapesti első gyermekmenhely javára 
való átadásának kérdése. — A kérdést sikerült 
megoldani, de miután az még a szerződés alá-
írásával szentesítve nincs, végbefejezettnek nem 
mondható, de máris oly stádiumban van, hogy 
a legközelebbi ülésen bemutathatjuk a szerződést. 

Hasonló stadiumban van a gróf Károlyi 
Alajos alapítványi ügye is, melynél szintén sike-
rült az egyesület érdekeit érvényre emelni. 

Szintén nagy tevékenységet fejtett ki az egye-
sület irodája az uj tagok gyűjtése körül, mely-
működés eredményét a mai választmányi ülés 
-alatt szintén lesz .szerencsénk bemutatni. 

Végül a folyó ügyek is elintézést nyertek, 
ugy, hogy ezek elintézésében semminemű hátra-
lék nem mutatkozik. Itt tartjuk megemlitendőnek 
azt is, hogv a könytár rendezés czéljaira a nagy-
méltóságú földmívelési minisztériumtól segélyt kér-
tünk, azonban fedezet hiányában ilynemű segély-
ben a minisztérium által riem részesittettünk. 

Hasonlókép felkértük ezen minisztériumot 
lapunk anyagi támogatása érdekében, mely fel-
iratunkra azonban még választ nem kaptunk. 

Ama kéréssel zárjuk eme jelentésünket,' mi-
szerint a tekintetes választmány a jelentésünkben 
foglaltakat tudomásul venni és javaslatainkhoz 
hozzájárulni szíveskedjék. 

A választmány az igazgatói jelentést helyes-
lőleg tudomásul veszi. 

B u d a p e s t , 1 8 9 1 . október 2 4 . 
(A Black-rot. — A vesszőforgalom. — Kötelező permete-
zés. — Nagy a szárazság. — Milyenek a vetések. — 
Buza tavaszra. — Vámtárgyalások. — Németország és 
az Egyesült-Államok. - Utazó a kukoriczalisztben. A 
tőzsdebiróság reformja cs az orsz. magy. gazd. egyesü-

let. — Fővárosi vásárcsarnokok,) 
A hót eseményét az országos fillo-

xera-bizottság ülése képezi. Röviden tu-
dattuk eredményét múlt számunkban. Hát 
bejön a franczia vessző! 

Tudjuk kellőleg mérlegelni a veszte-
sséget , a mely . a szőlővesszőbehozatali ti-

lalom fentartása esetén az ország legszebb 
mezőgazdasági kulturáját fenyegette,"de 
latba vetve a bizottság ülésein a vessző-

Be bizony foltos a vetés s vézna az egyes 
növény. Pusztítja a drótféreg, kékpajor s 
pusztítaná az egér is, ha a nyári huza-
mos esőzés szaporodásának elejét nem 
veszi. Elég szomorú már is a kilátás a 
jövőre. Meg is látszik a kedvezőtlen idő-
járás hatása a tőzsdén is. M e g y a busa 
f ö l f e l é lassan, de biztosan. — A z egész 
kontingens silány buza- és rozstermése 
folytán külömben az árak nagy csökke-
nése még akkor sem várható, ha egy 
kiadó országos eső j ö v ő reményünk képét 
kedvezőre szinezné 

A búzát tavaszra e héten magasabb 
áron jegyezték a budapesti tőzsdén, mint 
az őszit. Kellő alkalom a gazdának ha-
táridőket kötni, feltéve persze, ha reális 
alappal, készlettel bir, mert hogy nem 
az őszi árak természetellenesen magasak, 
hanem a tavaszi jegyzések alacsonyak, 
megmutat ja a j övő 

A v á m t á r g y a l á s o k befejeztettek s 
rövid idő múlva megnyílnak a határok. 
Ez azonban je len gabonaárainkon mit 
sem változtat, a tőzsde már előkészült e 
körülményre. 

Tőzsderovatunkban megemlékeztünk 
a N e w - Y o r k b ó l vi lággá eresztett hírről, 
mely szerint az E g y e s ü l t - Á l l a m o k és N é -
metország szerződésre lép, mely az amerikai 
gabonának Németországba vámmentes beho 
zatalt biztosit, míg ellenben az Egyesült-
Ál lamok a német czukorra nem alkal-
maznák a j övő év január 1 -én életbe-
lépő uj magasabb vámtételt . E hír, habár 
több o l d d r é l j sőt félhivatalosan is meg-
czáfolták, ha nem is részleteiben, de 
lényegileg igaz. A német kormány csak-
ugyan alkudozik az Egyesült -Ál lamokkal 
és legújabban azt halljuk, hogy az ame-
rikai gabonát, ha nem is vámmentesen, 
de ugyanazon leszállított vámtétel mellett 
f o g j á k Németországba bevihetni, a melyet a 
most letárgyalt osztrák-magyar-német vám-
szerződés a mi gabonánknak biztosított. Ha e 
hír való, akkor köszönjük az ily barát-
ságot ; mit használ az uj szerződés, mire 
voltak a konczessziók, ha a mai viszo-
nyok kö/.t egyedül számba vehető kon -
kurrensünk ugyanabban a kedvezmény-
ben részesül, mint mi? A németországi 
agrárok sem örülhetnek, ez uj szerződés-
nek, hisz a nekünk biztosított vámenged-

mény ellen is minden lehető ellenállást 
kifejtettek, de ők legalább megnyerik a 
vámot a réven, mert czukorjuknak f o -
gyasztási piaczot biztosítanak, a mely 
piacz a mi cukor iparunknak úgyszólván 
egészen bezárul. Csakugyan szükség volna 
kormánynyilatkozatra, mi ha nem is osz-
latja el teljesen agályainkat, legalább 
azt tudjuk meg belőle, hogy hánya-
dán vagyunk. — Szomorú vi lágot vet 
a mi parlamentáris viszonyainkra, de 
annál élesebbet azon közönyre, sőt mond-
hatni érzékhiányra, a melyre közgazda-
sági érdekeink a közélet vezérférfiainál 
találnak. Napilapjaink alig emlékeztek 
meg e dologról ós az országgyűlésen 
csinálják a nagy politikát, de fontos ; 
anyagi érdekeinknek nem akad egyetlen 
egy szószólója sem. Példát vehetnénk az 

Az Ásványi-féle arankairtó-gereblye. 
Bizony elég boszuságot okoz a gazdának, 

midőn zöldelő heréjét, luczernáját arankafoltok 
csúfítják. Az aranka ellen pedig semmi sem óv 
meg. Gyakran a vetőmag is arankás, de legtöbb-
ször a szél hozza el a magját vagy indáját, 
mert az aranka, különösen hegyi vidékeken, a vad 
növényeket is pusztítja. Az aranka ellen eddig 
ugy védekeztünk, hogy a foltot kiégettük, ez min-
denesetre gyökeres gyógymód, csakhogy a végle-
tekig nem folytatható, mert egyszerre csak oda 
jutunk, hogy herésünk vagy luczernásunk felét 
kiégettük s a táblát fel kell szántanunk. 

Bizonynyal minden takarmánytermelő gazda 
megörül tehát az Ásványi-féle arankairtó-gereb-

lyének, melylyel, mint a kísérletek bizonyítják, 
az aranka ellen sikerrel küzdhetünk a. nélkül, 
hogy a foltot kiégetnők; a here vagy luczerna 
tehát újra kihajthat. 

Ez alkalommal bemutatjuk, az eszköz rajzát 
az 1-sÖ és 2-ik ábrában, s rövid leírását adjuk 
szerkezetének. 

Az arankairtó-gereblye három, egymástól 12 
cm. távolságban álló kefés gereblye-fogsorból áll, 
melyeket a fölöttük végigfutó és köpükben vég-
ződő egyközü kötések tartanak helyzetükben. A 
köpük markolatos ásónyélhez hasonló fogantyúk-
kal birnak és az egész készülék vezetésére szol-
gálnak. 

Az egyes kefés gereblye-fogsorok egyenként 
38 cm. hosszú sinvasból állanak, melyek mind-
egyikének felső szélében 12 db kerek, hegyben vég-

Kérdések a gyakorlat köréből. 
18. k. Czélszerü-e a csöves tengeri daráló 

(Little Giant) ? A használatnál hol helyezendő el, 
hogy esős időben is működésben lehessen a 
mellett ugy istáló, mint a magtár vagy górétól 
távol ne álljon. Végül mennyit czélszerü naponta 
darálni, a napi szükségletet, vagy egy hétre 
valót? Dr. 0. J. 

19. k. Egy 600 holdas gazdaságnál, a hol 
jól megterem a dohány, buza, sörárpa, kukoricza 
és takarmányrépa hogyan czélszerü az üzemterv-
nél a táblákat berendezni, nagyobbra vagy kisebbre 
25—50, 100 holdas táblákra? Dr. 0. J. 

20. k. Kitől tudhatnám meg, hogy a loco-
mobil és cséplőgép-kezelők tanfolyama mikor 
tartatik meg Budapesten és hol? R. 

ződő fogsor van 38 mm. távolságban beerősítve, 
alsó szélében pedig a fogsorok között aczéldrót-
pamatok vannak kefekötés módjára egy szál erős 
sodronynyal bekötve. Az egyes kefés gereblye-
fogsorok két-két erős szeggel vannak a már em-
lített, fölöttük végigfutó kötésekhez megerősítve. 

A vele való bánás a következő: Előbb az 
arankás foltokat le kell kaszáltatni s a megtá-
madott herét eltávolítani; azután pedig a here-
tarlót pár óráig esetleg fél nap hagyjuk szikkadni. 

Ha ez megtörtént, az eszközt fogantyújánál 
fogva két egyén megfogja s a tarlón előre s hátra 
húzkodja (2. ábra) oly hosszúságban, a meddig 
a folt terjed. E fel- és lefelé huzkodást párszor 

16. f. A répa, illetőleg a répalé czukortar-
tartalmát a polarizáló készülék segítségével hatá-
rozzuk meg. Ezen készülék azon elven alapul, 
hogy egy, a czukoroldaton keresztül menő fény-
sugár irányából annál jobban elhajlik, minél több 
czukor van az oldatban. A készülék közelebbi 
leírásának helyet itt nem adhatunk. 

Megjegyzendő azonban, hogy 'a czukorrépa 
értéke nemcsak a lé czukortartalmától, hanem a 
«nem-czukor» tartalmától is függ és a czukor és 
«nem-czukor» közt fennálló arány, az úgynevezett 
tisztasági hányadostól. 

A répáié «nem-czukor-tartalmát megtalál-
juk, ha a saccharometer által talált szárazmag-

eszközöljük, mi alatt az élősdinek a heretarlóra 
csavaródzott szálai elpusztulnak. Ekkép a here-
tarlót mintegy megfogasoljuk s utána az uj haj-
tások erőteljesen törnek elő. 

Az,első próbát az idén a helybeli kir. tan-
intézet gazdaságában egy aranka által erősen 
meglepett luczernás táblán eszközöltük. 

Be lett mutatva nagyszámú érdeklődőnek 
ugy az eszköz munkája, mint annak eredménye 
s ez alkalommal arról a gazdaközönségnek csak 
jót mondhatunk. Munkája megfelelő, tiszta, olcsó 
s azt hiszszük az eszköz ára is jutányos leend. 

A már előbb egyszer az eszközzel bemun-
kált területen arankát nem találtunk. A gépet 
a magyar-óvári gépkisérleti állomás is megfele-
lőnek tartja. 

Kolozs-Monostor 1891 október. 
Réti János. 

tartalomból levonjuk a polarizatió által nyert 
czukortartalmat. A tisztasági hányados ezután a 
következő képlet alapján könnyen kiszámítható. 
H = C - f l 0 0 (C-fNC) «H» a hányados, «C* a 
répáié czukortartalma, «NC» a nem-czukor, 
(C-I-NC) a saccharometer által talált száraz 
anyagtartalom, azaz a czukor plus «nem-czukor.» 

Mennél nagyobb a tisztasági hányados és 
mennél nagyobb a répáié czukortartalma, annál 
értékesebb a répa. E. O. S. 

20. f. A locomobil- és cséplőgépkezelők tan-
folyama évenkint január elsejétől április közepéig 
tart. Beiratás 2 héttel a kezdet előtt. Tandíj 5 frt 
s mintegy 7 frt a tankönyvek ára. A mennyiben 
az előadások esti 7 órától 9 óráig tartatnak, az 
illető mindennapiját a munkában megkeresheti. 
Felvételi föltételek: erkölcsi bizonyítvány és be-
töltött 18-ik életév. A tanfolyam végeztével az 
állami ipariskolában, hol egyszersmindaz előadások 
is tartatnak, vizsgálat tartatik, melynek dija 5 frt. 
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behozatal ellen nemcsak a laikus szőlő-
birtokosok, de az ország első hivatott 
szakértői köréből felhangzott tiltakozá-
sokat, melyek legkevésbé hatnak közre 
arra, hogy a közönségben megnyugvást 
keltsenek a hozott határozat iránt ; 
önkénytelenül is felkelti aggódásunkat, 
hogy a Black-rot behurczolásának rizi-
kóját, kellőleg ellensulyozza-e a vessző-
behozatal e lőnye? 

Mi tisztelt urak, ama kétszeres dés-
inficiáló eljárást nem tartjuk elég garan-
cziának, noha az ország elsőrendű szak-
tekintélyének erkölcsi felelősségével ál-
lunk szemben. Nem pedig azért, mert 
egy ember mindig tévedhet, de meg ki 
biztosit arról, hogy a megszedett vesszők 
között nem lesz egy olyan, melyen a 
Black-rot fellépett, s ha lesz, váj jon a 
Black-rotot a desinfectió a vessző szöve-
tében is tönkreteszi? S hol van az az 
ellenőrző közeg, kinek ott künn az isme-
retlen külföldön olyan vesszőt is oda ne 
csempésznének a minden fogásban jártas 
franczia kereskedők, melyen a Black-rot 
fellépett 1 

Videant consules! 
A vesszőforgalomban is az o ly óhajtva 

várt könnyítések inkább bonyol ításoknak 
nevezhetők. Eddig már, a hogy ugy bele-
törődtünk a régi. szabályzatba, most kezd-
hetjük elölről. Első sorban a megye ha-
tároz a vesszőbehozatal felett, ugyan mi 
czélból ? Hogy megenged je ; mert az er-
délyi megyék kivételével egyiknél sem 
okadatolb, hogy ti ltó határozatot hozzon ; 
mert nincs oly megye , melynek szőlőte-
területének legalább fele zár alatt 
vagy immúnis terület ne volna, ha 
már most .teriiletét elzárja, váj jon hogy 
haladjon előre az az oly sokszor hangoz-
tatott rekonstrukczió sürgős munkája? 
Ha meg megengedi a megye, elzárkóz-
hatok a község. Ugyan nem egyszerűbb 
lett volna e cirkulus viciózus helyett 
mindjárt a községnek adni a választás 
jogát, mely amúgy is autonómiájában 
gyökerezik? Majd talán egy esztendő 
múlva erre is reájövünk. A minisztérium 
hivatalos kijelentése szerint az o r s z á g 
szőlőterületének közel 70% zár alatt 
v a n , a fenmaradt 30%-nak meg legalább 
7s-da immúnis talaj. No azért a 10°/o 
szőlőterületért kár a többi kezét szállí-
tási igazolványokkal, miniszteri, megyei 
és községi zárlatokkal megkötni . 

. Á peronoszpóra elleni kötelező védekezés 
kimondását a községekre bizták. Ad grae-
cas calendas! Mert az csak ott mondható 
ki törvényliozásilag kötelezőnek, a hol a 
filloxera még nem p u s z t í t ! ? Boldog Olasz-
ország, bo ldog Svájcz ! Hát e, szerint ne-
ked még nem volna í i l loxerád!? 

A hosszú ősz kedvező a peronoszpóra 
által megtámadott szőlőkre, mert a vész 
megállt s a vesszők beérnek. 

Annál többet szenvednek a szárazság-
tól az ősziek. 

Nagy keservesen, kínlódással, gép- s 
eszköztöréssel eső reményében elvetet-
tünk volna ott, a ho] s ugy, a hogy. — 
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amerikai földmívelésügyi minisztertől, — 
mijit törődjünk az ország anyagi érdeké-
vel, — ki. hogy az ország terményeit 
minél j obban értékesítse, úgyszólván 
„péknek'1 á l lott be. 

Sokat beszélnek a németországi lapok 
az úgynevezett „Murphy-kenyérről" , mint 
a mely hivatva van a jelenlegi magas 
gabonaliszt-árakat ellensúlyozni és az 
alsóbb osztály olcsóbb és egészséges táp-
anyagát képezni. Ez a kenyér kukoricza-
liszt ós rozsliszt keverékéből készül ós 
állítólag e keverék sokkal kiadöbb, mint 
a tiszta rozsliszt. Elnevezését M u r p h y 
nevü amerikaitól veszi, ki, mint az ame-
rikai földmívelésügyi miniszter megbí -
zottja, ágense, csinál propogandát német, 
intéző körökben e kenyérnek. De nem 
kell azt hinnünk, hogy a minisztert csupán 
humanitárius szempontok vezérlik, hogy 
olcsóbb kenyeret juttasson a szegény nép-
nek, hanem inkább kereskedelmi szempont, 
hogy az idei rendkívüli amerikai tengeri-
termésnek, mely bőségben minden eddigit 
messze meghalad, uj fogyasztási piaczot 
hódítson. Hiába, az amerikai mégis csak 
élelmesebb a magyarnál, még ha minisz-
ter i s ! 

A t ő z s d e b i r ó s á g lapunkban szellőz-
tetett lapsusa, ugy látszik, megtermi 
gyümölcsét. Az orsz. magy. gazd egyesület 
tegnapi választmányi ülésén, szőnyegre 
került a tőzsde reformálásának eszméje, 
még pedig két irányban. Vagy a keres-
kedelmi tőzsdével kapcsolatosan, vagy 
egy független gazdabiróság alkotásával. 
E két szempontból fog ja a választmány 
által kiküldött bizottság javaslatát kidol-
gozni. Á kereskedelmi kamarák r e f o r m á l á -
sának eszméje foglalkoztatja amúgy is a 
szakminisztériumot, a legkedvezőbb alka-
lom tehát, régi óhajunk a mezőgazdasági 
érdekképviselet megvalósítását e téren is 
érvényre juttatni. 

Az o ly rég vajúdó f ő v á r o s i v á s á r -
c s a r n o k o k ügyét, mint értesülünk a f ő -
város közgyűlése formahibák miatt visz-
szautasitotta a tanácshoz, a mi annyit 
jelent, hogy várhatunk újra egy évet. 
Nem is hiszszük, hogy a főváros .kezében 
•létesüljön az ügy, el fog az aludni akkor 
is, ha újból felszínre kerül. Elvárjuk a 
földmívelési minisztertől, hogy a meg-
valósulás stádiumából újra a pium desi-
deriumok sorába Vetett tervet, erélyes 
kézzel véteti fel újra s teljes befolyását 
érvényesiti a reánk mezőgazdákra nézve 
oly fontos ügy érdekében. K Gy. 

2. ábra. 
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G A Z D A S Á G I J O G . 
Reformeszmék tőzsdebiróságunk újjászervezése 

körül 
(Dr. Sz.) Nem először hangoztatott szükség 

annak szüksége, hogy a budapesti áru- és érték-
tőzsde választott bírósága uj alapokon és uj el-
vek szerint, czéljának megfelelőbb módon szer-
veztessék. A közvélemény ismételten foglalkozott 
már e tárgygyal és ismételten sürgette az elodáz-
hatlan reformot, de a közvéleménynek sok a 
dolga és feladata, érdeklődését azóta ezernyi 
más kérdés kötötte le, tőzsdebiróságunk megma-
radt a régiben. — Legújabban lapunk hasábjain 
«Az a tőzsdebiróság» czim alatt egy beavatott-
nak látszó toll gyakorolt eme kérdésben éles, de 
jogosult kritikát egy konkrét esetből kifolyólag. 

Az eset érdeme az, hogy a budapesti áru-
és értéktőzsde választott bírósága teljesen azonos 
két esetben, teljesen ellenkező Ítéletet hozott, s 
hogy mig az elsőben, minden módot felhasználva, 
kitért a formaszerü elvi döntésnek szüksége elől, 
a másodikban, mint erkölcsi testület, in optima 
forma, egy igen fontos, de az első eset meg-
oldásával homlokegyenest ellenkező elvi jelentő-
ségű határozatot hozott. 

A kérdés érdeme az volt: vajjón a termelő 
szavatol-e azon módon az általa előre eladott ter-
més minőségeért, mint a hogy a kereskedő sza-
vatol az általa szállítani kötelezett áru megfelelő 
qualitásaért, vagyis, ha az előre eladott termés 
minősége nem felel meg a kikötésnek, ugy kell-e 
ezt tekinteni, mint a termelő mulasztását, vagy 
ugy, mint legyőzhetlen akadályt, elemi csapást, 
vis majort? Ebből folyólag: kötelezhető-e a ter-
melő ily esetben kártérítésre, illetőleg az árkü-
lömbözet megtérítésére, vagy nem ? 

Mint azt lapunk f. hó 17-iki számában az 
idézett közleményben olvastuk, ugyanaz a tőzsde-
bíróság ezt a két kérdést két azonos esetbén 
ellenkezőleg döntötte el. -— Először marasztalta 
a termelőt, vagyis nem tett külömbséget közte 
és a kereskedő között; — másodszor pedig el-
utasította felperest s Ítéletének a nyilvánosságra 
hozott indokaiban kimondta, hogy: *a vétel tár-
gyát jövő termés, tehát mennyiségileg bizonytalan 
dolog képezvén, az eladó nem volt köteles a vevő-
nek egyebet szállítani s viszont a vevő az eladó-
tői egyebet átvenni, mint — repczéről levén 
sgő — azt a repczét, mely a kötlevélben kintün-
tetett területen a kötlevél föltételeinek megfelelő 
minőségben terem. Ennek folytán a vétel tárgyá-
nak mennyiségét csak 'az aratás és a termelt 
repcze, minőségének megállapítása után lehetvén 
meghatározni; mindaddig mig ez meg nem történt, 
a szerződés tárgya is bizonytalan volt, — A 
vevő abból származtatja kártérítési igényét, hogy 
a neki átvételre felajánlott egész mennyiség a 
szerződés föltételeinek meg nem felelő minőségű-
nek nyilváníttatott s mivel ez az eladó részéről 
történt késedelemnek tekintendő: kártérítés fejé-
ben a szerződés és a teljesítés napján jegyzett 
piaczi ár közti külömbözetnek és összes felmerült 
költségeinek megfizetését veszi követelésbe. — 
Követelése azonban minden jogos alapot nélkülöz. 
A teljesítés határozottsága nélkül kártérítési köte-
lezettség nem képzelhető. — Már pedig, ha az 
eladó saját jövő termését, tehát nem fajlagosan, 
hanem egyedileg meghatározott dolgot adott el 
és még hozzá azon korlátozással, hogy ebből is 
csak az szállítandó, a mi bizonyos minőségnek 
megfelel, a teljesítés határozatlan s éppen ugy, 
mint a hogy a vevő a termett helyett más repcze 
szálliiását nem követelheti: árkülömbözetmegté-
ritest sem követelhet, mert a vétel tárgyát nem 
helyettesíthető dolog s nem meghatározott meny-
nyiség képezte. Kártérítési igényt a vevő ezen 
esetben legfölebb akkor emelhetne, ha be tudná 
bizonyítani, hogy az áru kellő minőségének hiá-
nyát az eladó mulasztása okozta.» 

Ugy a kérdésnek ezen módon való eldön-
tése, mint az itt röviden ismertetett indokolás 
teljesen megfelelnek az igazság és méltányosság 

követelményeinek s mi ennek az örvendetes do-
lognak konstatálása után egyszerűen napirendre 
térnénk az ügy fölött, ha annak egy másik, ke-
vésbbé örvendetes oldala nem lenne. 

Nincs az igazságszolgáltatásnak oly tökéletes 
módja, mely többé-kevésbbé ne sántítana és ellenté-
tes határozatokra ne adna alkalmat, de meggon-
dolva azt, hogy a szóban forgó határozatok kimon-
dása között hat nap telt el, látva azt a különös je-
lentőséget, melyet a kérdésnek a termelő és keres-
kedő közti viszony tekintetében tulajdonitanunk 
kell, látva végül azt a határozottságot, a mely-
lyel a most idézett decisió indokai az ellenkező 
felfogást elitélik: méltán gondolkozóba esünk az 
ítélkezés ily nagymérvű ingadozásának okai felett 
és méltán keressük a hibának magvát az ítél-
kező fórum szervezetében. 

Ki nem egyenlíthető ellentétek a határozatok 
hozatalában minden kitérő magyarázatot kizár-
nak, nyilvánvalóvá teszik azt, hogy a fórum akár 
az egyik, akár a másik esetben, okvetlenül hiva-
tása ellen járt el, sőt indokolt bizalmatlanságot 
keltenek az intézmény iránt. Ezt a bizalmatlan-
ságot nem gyengítheti a tőzsdei jogszolgáltatás 
fakultatív jellege, mert kétségtelen szükségünk 
van hasonló intézményre s ha a bizalmat nem 
is lehet valakire reá octroyálni, mindegyikünk 
kerülhet oly helyzetbe, hogy az eljárás gyorsasá-
gára, az alakszerű bizonyítás terhének mellőzé-
sére, vagy egyéb hásoriló körülményre való 
tekintetből a tőzsdei kivételes bíróság illetékessé-
gét elismerni s annak magát alávetni kényszerül-
jön. Roppantul kicsinyes felfogás lenne tehát a 
tőzsdebiróság ügyét a tőzsde- vagy azok magán-
ügyének tekinteni, a kik eme bíróság illetőségét 
ügyleteikre nézve rendszerint kikötni szokták. 

Közügy ez, ép oly közügy, mint bármely más 
nyilvános birói fórumnak ügye s azt a jogszolgál-
tatás biztonságának ép oly garantiái közt kell 
szervezni és fentartani, mint akármely más köz-
egét az igazságügynek. A tőzsdebiróság lelki-
ismerete és felfogása szerint szabadon itél és Íté-
letében a bizonyítás alakszerűségeihez kötve 
nincs, — a tőzsdei biró mint egyén csak saját 
lelkismeretének felelős — és ez a körülmény 
tészi épen szükségessé azt, hogy a helyes és kö-
vetkezetes jogszolgáltatás garantiái a bíróság szer-
vezetében jussanak érvényre. — Azon peres 
felék, a kik személyükkel a tőzsdén kívül állanak, 
csakis ebben az esetben láthatják döntés alá ke-
rült ügyüket megbízható kezekben s csakis ebben 
az esetben tekinthetik a tőzsde bíróságát igazán 
választott, vagyis bizalmuk' alapján elfogadott 
bíróságnak. 

Különösen szemetszuró eset e tekintetben az, 
midőn a két elem, t. i. börzianer és nem bör-
zianer, vagy kereskedő és termelő, mint felperes 
és alperes állanak szemközt. 

Minket csak az utóbbi eset érdekelvén, azzal 
foglalkozunk. 

Tagadhatatlan tény, hogy minden foglalko-
zás speczialis észjárást, speczialis felfogást fejleszt 
az emberben, a mely az illetőnek egyéniségétől 
elválaszthatatlan s a melyet ő az élet minden 
viszonyaiban kifejezésre is juttat. Vitás kérdések 
eldöntésénél, — különösen ha a döntés nem elő-
irt formák közt és normák szerint történik — 
kiki a saját életviszonyaiból folyó felfogás szerint 
fog ítélni. Ha már most a termelő és kereskedő 
annyira elütő életviszonyait tekintjük, fogalmat 
alkothatunk magunknak ama végtelen eltérések-
ről, a melyek egyes kérdések megítélésénél a 
a kettő közt felfognak merülni. Találó példa erre 
a f. hó 17-iki számunkban ismertetett eset, mi-
dőn a kereskedőkből álló tőzsdei tanács ítéleté-
ben a termelőt kártérítésre kötelezte csak azért, 
mert hasonló esetben a kereskedőt arra kellett 
volna köteleznie. Figyelmen kívül hagyta azt az 
óriási külömbséget, a mi a termését eladó ter-
melő és az előre eladó kereskedő közt fennáll s 
nem gondolta meg, hogy (nig az utóbb; azért 

tartozik ily esetben kártérítéssel, mert elmulasz-
totta megfelelő minőségű áruról gondoskodni, — 
addig a másik csak a fölött és olyan fölött ren-
delkezhetik, a mi és a milyen neki termett s 
mivel e részben mulasztással nem terhelhető, kár-
térítéssel sem tartozhatik. Hány ilyen esetet lehet 
még elképzelni, á melyeknél a kereskedő és a 
termelő helyzete egymástól egészen elüt és egé-
szen más szempontból bírálandó meg! Az is két-
ségtelen, hogy minden oly Ítélet, a mely a két 
fél helyzetének azonos felfogásából indul ki. 
igazságtalan lesz vagy az egyik, vagy a másik 
fél irányában. 

Ennek a veszélynek leginkább azon bíróság 
ítéletei vannak kitéve, a mely kizárólag homogén 
elemekből áll, mert ha az egyoldalú foglalkozás 
egyoldalú felfogással jár, meg kell az utóbbinak 
a bíróság ítéletein is látszani. Első és főkövetel-
mény azonban minden bírósággal szemben az, 
hogy necsak elfogultsággal ne legyen vádolható. 
de még az elfogaltság vagy egyoldalúság látsza-
tának se engedjen helyet. 

Különösen a választott bíróság főéivé a 
teljes paritás. Teljes paritás ugy az egész bíró-
ság összeállítása, mint az egyes birói személyek 
kiválasztása tekintetében. 

Az első követelménynek csak a vissonos 
érdekképviselet bizonyos nemével tehetünk eleget 
vagyis azzal, hogv heterogén elemek perbenállása 
esetén a bíróság tagjai arányosan képviseljék a peres: 
felek külömböző életviszonyaiból eredő külömböző 
felfogását. A kontemplált esetben ugy kellene 
eme követelménynek eleget tenni, hogy a bíró-
ságot felében kereskedők, felében termelők ké-
peznék. 

A választott bíróságoknak csak ugy van ér-
telmük, ha szervezésüknél a paritás elve követ-
kezetesen és teljesen érvényesül, alkalmazásuk 
enélkül czéltalan, igazságszolgáltatásuk egyoldalú, 
sőt veszélyes lehet. 

Tőzsdebiróságunk szervezetében a paritás 
tisztán csak a személyek megválasztása tekinte-
tében valósitható meg, a mennyiben a peres 
felek a tőzsdetanács tagjai közül 2—2-őt választa-
nak; az érdekek és elütő életviszonyok kellő 
képviseletéről azonban szó sem lehet, mert a 
tőzsdetanáscs tagjai kizárólag kereskedők. Hogy 
ily körülmények között a termelő közönség hely-
zete és ügyei sokszor egyoldalú és helytelen el-
biráltatás veszélyének vannak kitéve: önként 
következik. Ez a helyzet tárthatatlan és mielőbbi 
orvoslást igényel, mert a reform halogatásával 
az intézmény hitelét koczkára tenni nem szabad. 
Hogy mi legyen a reform iránya és jelszava, a 
fentiekből önként adódik, t. i. a paritás, a peres 
felek paritásának teljes megvalósítása. Más szó-
val az a feladat, hogy vonjuk a tőzsdei birásko-
dés körébe a producens közönséget és biztosítsunk 
neki megfelélő befolyást. 

Maga a most ismertetett elvi jelentőségű 
határozat bizonyítja ennek elodázhatlan szüksé-
gét, midőn oly meggyőző módon dokumentálja a 
termelő és kereskedő helyzete közt fennálló lé-
nyeges külömbséget. Két ily elütő elem közös 
pereiben tisztán az egyik elemből alakult bíróság 
eredménynyel és közmegelégedésre nem biráskod-
hatik. 

A mi a megoldás módját illeti, az se nem 
lehetetlen, se nem nehéz. Módosittassék a tőzsde-
biróság szervezete olyképen, hogy abban a ter-
melő elem is helyet nyerjen, nevezne ki pl. a 
földmívelési minisztérium, — talán az orsz. 
magyar gazdasági egyesület javaslatára — a 
tőzsdebirósághoz ülnököket, a kiket a felek a 
termelők és kereskedők közt felmerülendő peres 
kérdések eldöntésére a kereskedő-ülnökökkel 
egyenlő számban a szenátus tagjaivá választaná-
nak, illetőleg választhatnának 

Annyi bizonyos, hogy a tőzsdei bíráskodás 
egyik legégetőbb hibáját ezen az uton meglehetne 
szüntetni. 
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Újonnan keletkezett földrészek tulajdonjoga. 
( - d . ) Rendezett birtokviszonyaink között és 

a telekkönyvi intézmény mellett, kivéve tán az 
örökösödési pereket, az ingatlanok tulajdonjoga 
nem igen válhatik vitássá. Van mégis egy eset, 
mely elég érdekes arra, hogy vele foglalkozzunk, 
- cz az elemeknek, első sorban a viznek behatása 
• j'tan okozott oly felszín változások esete, midőn 

valamely terület megfogyatkozik, megszaporodik, 
felvet változtat, vagy uj terület keletkezik. Az 
igy megváltozott viszonyok természetesen a ha-
tárok megzavarását okozzák, vagy egyéb érdek-
összeütközésekre szolgáltatnak alkalmat. 

Magánjogi törvénykönyvünk hiányában egy 
külömben egészen közigazgatási jelentőségű tör-
vény, az 1885. évi XXÍII. t.-cz. foglalkozik az 
ily esetben követendő elvekkel elég röviden, de 
elég kimerítően is. A vizjogról szólván, természe-
tesen csak a víz erőmű vi behatásai folytán ke-
letkezett felszinváltozásokat tárgyalja, de ez kö-
rülbelül elég is, mert eltekintve a földrengéstől, 
mely talán a legnagyobb, zavarokat hozhatná 
létre, egyéb elemi befolyások nem eshetnék e 
szempontból valami nagy erélylyel a latba. A 
:-zél által birtokáról lehordott futóhomokot bizo-
nyára senki sem fogja a szomszédtól reclamálni, 
vagy a "lejtőről alágördült szikla után sem sokat 
Lusul a volt gazdája. 

A' folyóvíz folytonos, hol lassúbb, hol erő-
szakos munkája szakadatlan változásokat eszkö-
zöl a föld felszin arczulatán, s míg egyik helyen 
elmossa a partot vagy a medert, az igy nyert 

Ha az áradmány a mederben magában ra-
kódik le s kerül a víz fölszine fölé : sziget támad, 
melyre ugyancsak a meder, illetőleg a pari tulaj-
donosa tarthat igényt. Ennek legegyszerűbb esete 
az, ha a meder egész szélessége és a szigetet 
környező két part egész hossza egy tulajdonosé. 
Ellenkező esetben átellenes parti birtokoknál a 
meder középvonala képezi a határt; (1 ábra), 
ugyanazon part birtokosainál pedig az a merő-
leges vonal, mely a birtok végpontjáról a vízfo-
lyás középvonalára húzható. (2. ábra). A kö-
zépvonal meghatározásánál a középvizállás az 
irányadó. 

A elmondottakból következik, hogy valamely 
újonnan támadt sziget felosztásánál a parti bir-
tokok terjedelmének aránya egészen figyelmen 
kivül marad s a parti birtokosok részesülését 
egyedül az szabályozza, mily távolban áll a szi-
get a parttól s mily hosszúságban foglalja el a 
partot a részesülésre hivatott birtok a sziget két 
csúcspontjának szembenfekvő vonalon. 

Ha a part növekedése vagy a sziget nem 
természetes iszapolásnak, hanem annak köszöni 
eredetét, hogy valamely fölebb fekvő parti bir-
toknak egy felismerhető kompakt része elsodor-
tatván, egy alábbfekvő ponton megfeneklett (3. 
ábra), az elsodort földrész volt tulajdonosának 
joga fennmarad. A mennyiben azonban ő tulaj-
donjogát egy év alatt igénybe nem venné: az eU 
sodort földrész is az áradmány szempontja alá 
esik, vagyis a fennebbiek szerint a környező par-

2. ábra. Folyóméter felosztása több parti birtokos között; 

toE birtokosának vagy birtokosainak tulajdonába 
megy át. 

Uj szárazföldi terület keletkezhetik még oly 
módon is, ,hogy a folyóvíz medrét hirtelen el-
hagyja. Ez esetben egy éven belül ugy az elha-
gyott, mint az uj meder- tulajdonosa jogosítva 
van az eredeti folyást visszaállítani. Ha az egy 
év letelt, a restiíutio többé nem követelhető. 

Igen fontos tulaj donjogkorlátozást állapit meg 
az 1885. évi XXIII. t.-cz. 7. §-a az újonnan tá-
madt szigetek és iszapolások tekintetében. E sze-
rint a törvény életbelépte (1886. évi január hó 
1-je) után támadt szigetek és iszapolások folyam-
szabályozás vagy hajózás érdekében 30 éven be-
lül a területért való minden kártalanítás nélkül 
eltávolíthatók, azonban az azokon levő épületek-
ért, függő termésért és ültetvényekért ezen határ-
időn belül is kártalanítás jár. Ezen intézkedés 
csak következetes kifolyása az idézett törvény 
ama helyes álláspontjának, hogy mindenütt a 
hajózható folyók forgalomképességének megóvá-
sát veszi első sorban figyelembe s ennek az ér-
deknek minden egyebet alárendel. 

Elvi jelentőségű határozatok. 
E czim alatt veszi a t. gazdaközönség a 

m. kir. Curia, a kir. ítélőtáblák, a pénzügyi köz-
igazgatási bíróság s közigazgatási legfőbb forumok 
éber figyelemmel kisért azon határozatainak is-
mertetését, melyek a fórum tekintélyénél fogva 
elvi jelentőséggel bírnak s noha concrét esetek 
elbírálásából erednek, a jövőre nézve irányadóul 
tekinthetők. Jogszolgáltatási viszonyaink, jelen 
helyzetében ezek adják a legértékesebb anyagot 
a törvényhozástól még csak a jövőben kiépítendő 

egységes rendszerhez, s már eredetük okainál 
fogva a gyakorlat érdekeihez simulván, addig is 
nem egy esetben teljes és .biztos felvilágosi ist 
fognak nyújtani a tanácsra szorultaknak. Első 
sorban természetesen a legújabb, hogy ugy 
mondjam actualis határozatokra terjesztjük ki 
figyelmünket, de nem fogjuk elmulasztani a 
múltba visszanyúlva ismertetni a tárgyuknál fogva 
érdekesebb régebbi ilynemű határozatokat sem. 

Jogi érteledben vett áradmányt olyan föld 
képez, melyet a viz észrevétlenül valamely parti 
birtokhoz visz. 

A tulajdonos az elszakított földhöz való 
hilajdoniogát él nem veszti. 

A feliszapolás folytán támadt föld azon te-
rület tulajdonosát illeti mint növedék, melyen ü 
feliszapolás történt. (A m. kir. Guria 1891. évi 
július 11-én kelt 9090. sz. határozata.) Az árad-
mány és elsodort földrészről itt nyújtott magya-
rázat nem egyéb, mint reproductiója az 1885. 
évi XXIII. t.-cz.-ben kifejezett elveknek. Áradmány 
az, a mivel a viz iszapoló munkája a parti bir-
tokot növeli s ez mint természetes szaporodás, 
a melynek eredete ki nem mutatható, a parti 
birtokost, kinek tulajdona a mederre is kiterjed, 
illeti. Az elsodort földrészt az ár erőszakkal, 
egyszerre szakítja el, s az igy elszakított terület 
felismerhető marad, a mihez az idézett t.-cz. 
8. §-a egész helyesen azt a jogkövetkezményt 
fűzi, hogy a mennyiben a volt birtokos tulajdon-

3. ábra. Elsodort földrész. ; 

jogát az elszakítás napiától számított egy év alatt 
igénybeveszi, tulajdonosa marad a földrésznek, 
bárhová sodortatott is az ; mig ennek elmulasz-
tása esetén az ily elsodort földrész az áradmány 
szempontja alá esik, vagyis a parti, illetőleg me-
derbirtokos tulajdonába megy át. Kiegészítéséül 
a mondottaknak megjegyezzük még, hogy oly 
szigetek, melyek 1886. évi január hó elseje óta, 
akár az egyik, akár a másik mód szerint támad-
tak, ugyanezen t.-cz. 7. és 195. §§-ai értelmében 
folyamszabályozás, vagy a hajózás érdekében 
30 éven belül a területért való minden kártala-
nítás nélkül eltávolíthatók, de az azokon levő 
épületekért, függő termésért és ültetvényekért e 
határidőn belül is kártalanítás jár. 

A vadászati jog haszonbérlői, mint tudjuk, 
nem jó szemmel néziK a vadat nyugtalanító erdei 
munkákat s a még fatalisabb erdei legeltetést. 
Hasonló esettel már a magas Curiának is meg-
gyűlt a dolga, mely egy régebbi keletű határo-
zatában kimondta, hogy a haszonbérbe, adott 
vadászati jog megsértését nem képezi a haszon-
bérbe adott területen történő legeltetés, vágatás 
vagy irtás, ha a haszonbérbeadó a vadászati jog 
élvezőjével szemben az ellenkezőre nézve nem köte-
lezte magát. Másként áll természeteden a dolog, ha a 
haszonbérbeadó az egész erdőt, vagy az erdő 
egy nagy részét tarvágás alá véve, a vadászat 
folytatását lehetetlenné tenné, vagy nágyobb mér-
tékben korlátozná. Ily körülmény a bérlőnek a 
szerződéstől való egyszerű elállásra, sőt kártérítésre 
adna jogot. 

Rovatvezető: D r . S Z I L Á R D F E R E N C Z . 

1. ábra. Folyómeder felosztása két parti birtokos között 

anyagot egyebütt lerakja. A part és a meder bir-
tokosának föltétlen joga van arra, hogy terüle-
tének apadasát mások kára nélkül megakadá-
lyozza, de a mit a rendes természetes folyamat 
a tulajdonát képező földrészről leőről, az az ő e í 
kerülhetlen veszteségét képezi, Másként van a 
dolog, mint látni fogjuk, ha egy összefüggő és 
felismerhető földrész egyszerre és erőszakosan so-
dortatik el. 

Az volna már most a kérdés vájjon uj szá-
raz területek, melyek a viz munkájának köszö-
nik keletkezésüket, kinek tulajdonát fogják képezni. 

Törvényhozásunk az átalános európai jog-
nézetnek megfelelőleg ugy oldotta meg a kérdést,, 
hogy valamint a terület természetes fogyatkozása 
természetes veszteséget, ugy a hasonló módon 
származó gyarapodás természetes nyereséget ké-
pezzen. Megküiömböztette azonban a fönnebb 
érintett esetet, mely nem a természetes és foly-
tonos elmosás eredménye, hanem egy hirtelen, 
erőszakos incidensé és erre az esetre föntartani 
rendelte az eredeti birtokos tulajdonjogát. Ezen 
intézkedés jogosultsága a dolog természetéből fo-
lyik, mert a tulajdonjog csak addig és annyiban 
követheti a terület elmosott és elsodort részeit, 
a meddig és a mennyiben azok felismerhetők 
maradnak, a felismerhetlen talajrészek, vagy az 
azokból alakult uj terület pedig, mint egyelőre 
uratlan dolog, uj tulajdonszerzés tárgya lesz. 

A m. kir. Curiának csak nemrég, 1891. évi 
julius hó 11-én kelt 9090. sz. határozata az utóbb 
emiitett módon keletkező uj területet, az árad-
mányt igy határozza meg: 

«Jogi értelemben vett áradmányt olyan fold 
képez, mélyet a viz észrevétlenül valamely parti 
birtokhoz visz.* 

Az ilyen földrész, a melynek tehát az észre-
vétlen odasodortatás a lényeges ismérve : a parti 
birtok növedékét képezi és a parttulajdonos tulaj-
donába megy át. 
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A „Köztelek" tudósításai. 
Lovászpatona, október hó (Veszprém m ) 

(Ihász Lajos tudósítása.) (Időjárás. — Vetési 
munkák. — Terméseredmény. — Állategészség-
ügy. — Csikó-keh. — A szüret. — Adásvétel. — 
Sack-vetőgép.) — Gyönyörű őszi időjárás, (verő-
fényes száraz.) Ma hajnalban egy kis esőnk volt, 
mely ugyan még igen kevés, de mégis használt 
a vetésnek. A száraz időjárás miatt hantos 
földeken nem lehetett a vető magot egyenletesen 
alátakarni, ennek folytán a kikelés is hiányos. 
A vetést lázasan folytatjuk. A burgonyát j ó részt 
betakarítottuk, meglehetős termést, de apró gumó-
kat adott. A tengeritörés a részes földeken még 
meg nem kezdődött, a sürgős vetés miatt. A 
répa kiszedést azokon a földeken, a melyeket 
még az ősz folytán bevetjük, megkezdtük, ügy 
látszik jó közép, néhol kitűnő hozammal jutalmaz. 
— A szarvasmarha állományunk egészséges s j ó 
erőben van. A juhokra is jó hatással volt a 
hosszú, száraz, meleg, egyenletes időjárás. — 
Vidékünkön a választott csikók igen sokat szen-
vednek keh-bántálmakban. Ezen betegség az 
idéri nálunk felette erős mérvben jelentkezett. 
Nálam a megfulást megelőzendő kettőnél al-
kalmaztattam légcsőszurást, [kellő eredménnyel. 
A kehe leginkább a torokmirigyeknél lépett fel s 
okozott nagy veszélyes daganatot. A szüretelést 
is megkezdjük a napokban, de nem valami biztató 
reményekkel, mert a később fakadt szőlőt a 
múltkori pár napi hideg érésében megakasztotta, 
s igv savanyu és kevés bort ad. — A gabona-
eladás szünetel, mert a kinek nincs rá szüksége 
nem adja el gabonáját. Jobb árakat remél. Augusz-
tus végén adtam el 1 waggon búzát ab Gyömöre 
vasúti állomás 11 frt 5 kr. mm.-ként. Hathalom-
ról a szállítás q ként 30 kr. A napokban a győri 
piaczon alkalmilag egv kocsi fehér árpát adtam 
el 7 frt ért 100 kilóként. — Egy 25 soros Sack-féle 
vetőgépet hozattam, 21 sorosat akartam, de a 
képviselője a gyárnak azt állította, hogy ez is 
elég könnyű. Igaza van, mert 4 ökör játszva 
viszi. Kitűnő gép. Sortávol a 3 7 / 8 " Nézetem szerint 
ez sokkal jobb mint a 4 l / 2 " sortávol mert ritkáb-
ban lehet a sorokban vetni, mégsem lesz ritka a 
vetés, sőt a mag sokkal szabá'yosabban elosztható. 
Nötere mindegyik nSvenynek egyenlőbb. A csőszer-
kezet sokkal előnyösebb, mint bármelyik gépnél, 
mert ennél ugyan nem hull bele a föld, mint a 
Kühne-félénél. Magszekrénye meg épen igen ügyesen 
van elhelyezve. 

É r s e k h a l o m (Pest m.). október hó, (Révész 
Antal tudósítása.) (Időjárás. — Nincs legelő. — 
.Járványos fülbaj a lovaknál. — Téli takarmá-

nyozás. — A szüret és a peronoszpóra. — Fér-
ges gyümölcs.) Hogy mily mostoha időjárásunk 

van, bizonyítja azon körülmény, hogy az őszi 
vetési munkálatokkal csak lassan haladunk és 
részben szünetelni vagyunk kénytelenek. Előbbeni 
vetéseink ritkán és foltosán kelnek a szárazság 
miatt ehez a kalamitáshoz járul a cserebül-pa-
jor pusztítása, holdakra menő károkat okoznak. 
Ha esőnk nem lesz hamarjában az őszieink so-
kat szenvednek, de a legelőjószág is alighanem is-
tállóra szorul. Szarvasmarha egészséges, jókar-
ban van. A lóállomány azonban egy járvány-
szerű fülbajban szenved, mely a fülkagyló legalsó 
részét, tövét támadja meg és ott lobosodást okoz, 
mi által a fül megdagad oly annyira, hogy a lo-
vakat napokig nem lehet használni. Azt hiszem 
nem okoz nagy gondot az idei tél, mert szal-
mánk, polyvánk [és takarmányunk, beleértve a 
mesterséges uton nyert szénát is, minőségileg és 
mennyiségileg kielégítő. Vidékünkön szüretelt bor 
kevés, általános panasz, hogy minőségileg rosz, 
mert a peronoszpóra által fejlődésben gátolt szőlő 
meg nem érhetett. Ennek folytán a tavalyi borok 
hektoliterenkint 25 - 2 8 frtert kelnek el. Gyümölcs 
kevés termett és a mi termett is, férges. 

M a r t f ű (Jász-N.-K.-Szolnokmegye), október 
hó. (Kövér János tudósítása.) (Termés. — Nagy 
répatermés. — Gyümölcs és szőlő. — Gazdasági 
munkálatok. — Szép repczevetések.) Termésünk 
ez idén magyar holdanként 1200 • öl igen kü-
lönböző volt, különösen búzából, a mennyiben 

szomszédos táblákban 3-tól egész 7 % mmázsáig 
különbözött az eredmény, valamint a qualitás 
6 4 — 7 7 klgrig változott átlagban, de a szine piros. 
Ilepczénk az egész vidéken nem volt, még a mult 
őszön kiszántattak, jobban mondva ki sem keltek. 
Árpánk, zabunk és kukoriczánk elég termett, 
különösen a két utóbbi 10—12 mázsát adott, 
előbbi 7 — 8 mázsát, de nagyrészt sárga és sovány 
szeműt. A répa mesés termést hozott, pl. nálam 
körülbelül 450 mm.-t holdankint. Természetesés 
és mesterséges kaszálok mennviségre sikerültek, 
de minőségre, a sok nyári eső "folytán, értékökből 
sokat veszítettek, különösen a csalamádé rossz, 
pedig ebből úgyszólván aránylag igen sok maradt 
télire, ha ugyan egyáltalában a jármos ökrökkel 
értékesíthető lesz. — Gyümölcs kevés és férges, 
szőlő kevés és savanyu, de így is megveszik a 
must hektóját 2 0 — 2 2 frtért, a posza homoknak 
pedig holdját 500 frtig. — Gazdasági munká-
lataink siralmasak, ha földjeink nem lennének 
igazán kitűnők, istenkísértés lenne ilyen mun-
kába vetni. — Esőnk nem volt augusztus 30-ika 
óta, de annál több szelünk, meleg nappalunk és 
fagyos éjszakánk, igazi mostoha időjárás. Kikelt 
búzánk, sajnos, csak imitt-amott mutatkozik, mert 
igy hibás vetésekre el lehetünk készülve, külö-
nösen ha majd csak cseperész és mentül előbb 
kiadó esőnk nem lesz. — Repcze-vetésünk sok 
van és kifogástalanok. — Állategészség kitűnő.— 
Barometer-állás'm agas. 

V e g y e s e k . 
Mai számunk t a r t a l m a : 

Előfizetési felhívás. — Pályázat. — Közlemények 
az orsz. magy. gazd. egyesület köréből. — Szemle. 

Rubinek Gyula. — Az Ásványi-féle aranka-irtó gereblye. 
Réti János. — Répa és répalé czukortartalma. E. C. S. — 
Locomobil- és gőzcséplőgép-kezelés tanfolyama. — Gaz-
dasági jog. Dr. Szilárd Ferencz. — A .Köztelek, tudó-
sításai. (Lovászpatona. Érsekhalom. Martfű.) — Vegyesek. 
— Kereskedelem és tőzsde. — Állatvásárok. 

Személyi hir. A csákvári földmíves iskolát, melyet 
Eszterház y Miklós Móricz gróf nagy áldozatkészséggel ala-
pított október 22 én, nyitotta meg ünnepiesen Bethlen gróf 
földmívelési miniszter, ki Teleki Ede és Tormay tanácso-
sokkal érkezett oda. 

A szövetségbe lépet t gazdasági egyesületek 
végrehajtó bizottsága ma ülést tariott Dessewffy 
Aurél gróf elnöklete alatt. A gyűlés tárgya volt 
az összehívandó nagygyűlés elé terjesztendő fon-
tosabb ügyek megbeszélése. Ezek között kétség-
kívül legfontosabb dolgok a gazdasági érdekképvi-
selet mikénti szervezése, a mi a közigazgatás ren-
dezése alkalmával hosszabb időn át foglalkoztatta 
az orsz, magyar gazdasági egyesületet is. A második 
fontosabb kérdés a földhaszonbérlet ügyének tör-
vényhozási uton való rendezése. A nagygyűlés 
elé terjesztendő ügy még a vidéki kiállítások ren-
dezésének korlátozása is, mert ujabb időben olyan 
szaporán következtek egymás után a kiállítások, 
hogy irántuk az érdeklődés általánosan csökkenni 
kezd. Miklós Ödön indítványára a nagygyűlés 
által megoldandó, illetve megbeszélendő tárgyak 
közé felvették a közraktári ügyet is. Dessewffy 
Aurél gróf indítványára ezután elhatározták, hogy 
a nagygyűlést még a tél folyamán össze fogják 
hivni, de lehetőleg még deczember hó folyamán a 
végrehajtó bizottság ülést tart. hogy az addig el-
készítendő munkálatokat megvitassa s még a nagy-
gyűlés előtt eljuttassa a vidéki tagegyesületekhez, 
mint a végrehajtó bizottság jelentéseit. Ezután 
igen élénk és érdekes eszmecsere fejlődött ki a 
gazdasági érdekképviselet szervezése tárgyában. 
Bánffy Dezső b. bizottsági alelnök fejtette ki 
mindenekelőtt véleményét. — Ő az érdekeltek 
képviseletét csakis a kényszertársulás kimondása 
esetén tartja rendezhetőnek, még pedig olyképen. 
hogy alakitandók lesznek községi, járási, meyyei 
gazdasági egyesületek, melyeknek élén, mint or-
szágos közgazdasági tanács a mostani orsz. gaz-
dasági egyesület állna. Minden földbirtokos köteles 
volna belépni az egylet kötelékébe s viselni annak 
terheit is, még pedig földadójához mért arányban, 

A m a g y a r - ó v á r i gazd. akadémiára 136 
rendes és 1 vendéghallgató iratkozott be, ebből 
az első évre 91. Az előadások f. hó 8-ika óta 
folyamatban vannak. 

Agár -ve rseny vo l t Be re t t yó -Ú j fa luban f. h. 
17 és 18 án, a város és vidék uri társaságának 
élénk részvéte mellett, összesen 13 nevezés történt. 
Az első dijat « Vércse» nyerte meg, Leitgeb Imre 
ur tulajdona, a második dijat «Csipke*' Leszkar 
János ur tulajdona. — Örömmel üdvözöljük ez 
igazán magyar és uri sportot, mely kitűnő lova-
kat és nagy vadász területet kívánva meg első 
helyen áll a férfias mulatságok közt. Sehol Euró-
pában jobb agarat nem találunk mint nálunk, 
mindazonáltal annak nemesítése csak előny. 

A he lységnévtár ezentúl állami kiadásban 
fog megjelenni. A kereskedelemügyi miniszter a 
szerkesztéssel az országos statisztikai hivatalt 
bizta meg. A könyv, a mely deczember hó végén 
kerül ki a sajtó alól, magában foglalja Magyar-
ország és Horvát-Szlavonország összes helyisé-
geinek nevét, a legutóbbi népszámlálás zerinti 
népességet, valamint a hitfelekezeti és nemzetiségi 
viszonyokat megvilágító adatokat. 

Kivonat a hivatalos lapból. A «Földmívelési Érte-
sítő» legutóbbi száma a következő, olvasóinkat érdeklő 
közléseket tartalmazza: Kinevezések: Csuk Alajos, 111. 
oszt. állatorvos, ezen állásában véglegesítve lett. — Fényes 
Jenő okleveles gazda a gödöllői koroiiauradalomban gazd. 
gyakornok minőségben alkalmaztatik. — Scharnbeck László 
az állatorvosi akadémiához ösztöndíjas segéddé nevezte-
tetett ki. — Sertéskivitel kőbányáról 10 napi megíigvelés 
kikötésével Oderberg és Drieditzen keresztül Goldberg és 
Grünberg városok közvágóhidjaira, az ismert feltételek 
mellett, kivihetők. — Filloxera-zár Csanádmegyében 
Battonya, Esztergom megyében Dorog. Hajdumegyében 
H.-Nánás. Sopronmegyében Zajta-Pordány. Büdöskut, 
Nagy-Márton, Szent-György, Stocznig, Fehéregyház, Med-
gyes, Locsmánd, Torda-Aranyosmegyében Torda városa, 
Ugocsamegyében Gyula, Vasmegyében Győrvár, Gömör-
és Kishontmegyében Jánosi, Komárommegyében Csep. 
Zalamegyében Szent-Győrvár, Szolnok-Dobokamegyében 
Deés városa. Kozárvár, Somogvmegyében Nagy-Márton. 
Szilágymegyében Egrespatak, Gurzófalva, Szatmármegyé-
ben Gilvácz és Szeged szab. kir. város. Állategészségügy : 
Lépfene : 206 község, 242 udvar : 19 k. 26 u. több ; ve-
szettség : 50 k. 50 u, 6 k 7 u. több ; takonykór és bőr-
féreg :. 146 k. 198 u„ 9 k. 5 u. több : ragadós száj- és 
körömfájás: 447 k. 3480 u., 40 k. 435 u. több ; himlő: 
12 k. 13 u„ 1 k. 2 u. több ; tenyészbénaság és az ivar-
szerveken keletkezett hólyagos kiütés : 2 k 2 u.. 1 k. 1 u 
löbb: rühkór: II k. ÍS u. ; orbáncz : J2) k. 19:;:S i;„ i -
k. 305 u. kevesebb. Ragadós tüdőlob : Hontmegyében Ne-
meti község 3 u, Nógrádmegyében Málnapatak 6 u.. 
Rózsa-Lehota 9 u„ Nyitramegyében Neczpál 5 u., Sáros-
megyében Siroka 4 u., Zbózó 8 u., Szepesmegyében Ba-
tizfalva 7 u , Leibicz 16 u. 

minden forintnyi földadó után 1 vagy 1 ' / 2 kraj-
czárral Ilyen módon volnának aztán beosztandók 
a gazdák az egyesületekbe ; például 1 frtig ter 
jedő hozzájárulással a községi, 2 forintig terjedő 
hozzájárulással a járási, 5 frtig a megyei gazda-
sági egyesületbe s 5 frton tul az orsz. magyar 
gazdasági egyesületbe. A megyei gazdasági egye-
sületek titkárait a földmívelési miniszter nevezné 
ki s ez hivatalból tagja volna a megyei közigaz-
gatási bizottságnak, mint szakreferens, de egy-
szersmind gazdasági ügyekben egy bizonyos ható-
sági jogkörrel volna felruházva, kifelé azonban 
az egyesületeket, az elnökök lennének hivatva 
képviselni. Az egyesületek anyagi ügyeit a kor-
mány vezetné, minthogy ő hajtaná be a földadóval 
együtt az érdekeltektől a pénzbeli hozzájárulást. 
Különben minden egyesület autonom hatáskörrel 
birna s választmánya és tisztviselői utján intézné 
az érdekeltek erkölcsi és anyagi érdekében levő 
ügyeket s az egyesületnek legalább 2 tagja, a 
közigazgatási bizottságban szavazattal birna. Az 
orsz. gazdasági egyesület mostani szervezetében 
továbbra is megmaradna kezdeményező és intéző 
s a vidéki gazd. egyesületek határozatai felett 
fellebbezési fórumnak, mely a minisztériummal 
közvetlenül érintkezik s mint egy gazdasagi fő-
tanács működnek. Bánffy báró előadását élénk 
érdeklődéssel és figyelemmel hallgatta a gvülés 
s elhatározta, hogy fölkéri Baross Károly orsz. 
gazd. egyesületi titkárt, hogy ez irányelvek alapján 
dolgozza ki azt a memorandumot, melyet a nagy-
gyűlés elé fognak terjeszteni. 

KÖZTELEK, 1891 OKTÓBER 24. 7 

A sző lővessző- fo rga lmat szabályozó javas-
lat szövegét," melvet az orsz. filloxera-bizottság 
elfogadott, alább közöljük: 

I. 
1. Filloxera-zárlat alatt levő területekre, -vagyis oly 

'területekre, a melyeken a filloxera jelenléte hivatalosan 
megállapittatott s a melyek ennek következtében zár alá 
vétettek, bárhonnan szabad bármiféle szőlővesszőket szál-
lítani. A zárlat alatt levő területekkel egyenlő elbánásban 
részesittetnek azok a községek, illetőleg határok, a 
melyekben eddig szőlőmívelés nem volt. 

"2. Filloxera-zárlat alatt nem levő területekre szintén 
szabad bárhonnan származó bármiféle szőlővesszőket 
bevinni, ha a törvényhatóságok általános megengedő nyilat-
kozatában kimondják, hogy egyik területükre, vagy terü-
letük valamely közigazgatásilag határozott részébe (péld. 
vármegyék, megnevezendő járásokba) bármiféle szőlő-
vesszőket bebocsátanak. 

A vármegyei törvényhatóságok ily általános megen-
gedő nyilatkozata ellen az. ezzel érintett területen levő, 
az 1. pont alá nem tartozó bármely községnek joga van 
.saját területére nézve a törvényhatósághoz tiltakozó fel-
terjesztést tenni. E végett tartozik minden vármegyei 
törvényhatóság az esétre, ha általános megengedő nyilat-
kozatot bocsát ki, az 1. pont alá nem tartozó községeket 
e nyilatkozatáról azonnal értesíteni, minden ekként érte-
sített község köteles ezt azonnal kihirdetni s a kihirdetéstől 
számítva legkésőbben 30 nap alatt a törvényhatóságokhoz 
•felterjesztést tenni az iránt, hogy az általános megengedő 
nyilatkozatba belenyugszik vagy az ellen saját területére 
nézve tiltakozik-e ? 

A tiltakozó községek határába' sehonnan semmiféle 
szőlővessző nem vihető be. 

3. Sem a törvényhatóság általános megengedő vagy 
tiltakozó nyilatkozata, sem a községek tiltakozó felterjesz-
tése ellen felfolyamodással élni nem lehet. 

4. Az 1. pontban foglalt rendelkezés a törvényható-
sági indokok felterjesztésére kivételes esetekben egyes 
területekre nézve a minisztérium által korlátozható vagy 
•szigorítható. 

5. Használt szőlőkarók szállítása a szőlővesszőkkel 
azonos elbánás alá tartozik. 

II. 
6. Szőlővesszőknek vagy használt szőlőkaróknak a 

jelen rendelet értelmében megengedett szállításához szál-
lítási igazolványok szükségesek. 

Ez igazolványokat kiállíthatja a) a földmívelési mi-
nisztérium, b) a rendeltetési helyre nézve illetékes alispán, 
polgármester vagy főszolgabíró. 

Az igazolvány kizárólag tengelyen (kocsin) fogana-
tosítandó szállításához egy példányban, más közlekedési 
eszközzel történő szállításához, három példányban szük-

A három példány közül egy a felvevő állomáson 
marad, egy a küldeménynyel továbbitatik s a leadó állo-
másnál marad, egy példány pedig a czimzettnek küldendő, 
a ki a szállítmányt ez igazolvány felmutatása mellett 
veszi át a leadó állomástól s azt az esetleg tengelyen 
szükséges további szállításnál is használja. 

Apró h i rek. A magyar kormány a bécsi nemzet-
közi ménkiállitásból öt belga és két nóri mént vett meg. — j 
Daczára a rossz terelésnek Odessából f. év jan. 1-től szept. 
21-ig 65.000 pud szemes életet vittek ki, míg csak 59.000 
pudot a mult év hasonló szakában. — Az osztrák gyü-
mölcskivitel rendkívül nagy ez idén. rár nap óta 6 kü-
lönvonat csak gyümölcsöt szállít Németországba. — Angol-
ország tojásbevitele Francziaországból 30 millió értéket 
képvisel. Canada pedig hűtőgépekkel felszerelt gyorshajó-
kon a jelen évad első harmadában 9 millió drb tojást 
szállított Angliába. - Gr. Szapáry Géza megvásárolta 
Mikos báró sorokujfalusi birtokát. — A kereskedelemügyi 
miniszter megengedte, hogy 125, valamint 300 literes sö-
rös hordók is hitelesíttessenek, ha ürtartalmok 12·5—13. 
illetve 300 - 305 liter közt találtatik. A vizsgálati díj ma-
ximuma előbbieknél 5. utóbbiaknál 15 kr. — Békésmegye 
legutóbbi közigazgatási ülésén Reiszig Ede főispán egy 
czukorgyár felállításának eszméjét vetette fel. Az előter-
jesztést egyhangúlag elfogadtáK ós a kérdés tanulmányo-
zását a közgazdasági előadóra bizták. — Az arad mező-
hegyesi élőviz-csatornában a nagyfokú iszapodás miatt a 
csatorna részbeni kikotrása vált szükségessé. — Rocke-
feller amerikai többszörös milliomos egy uj egyetem fel-
állítására 10 millió dollárt adományozott. — Vásár. A 
csanád-palotai országos vásár f hó 23-án fog megtartatni 

— A szabadkai közvágóhíd összes épületeivel együtt ké 
szen van. Különösen dicsérik a tágas jégkamrát. - -
Ausztrália ujabban tetemes mennyiségben lovakat szállít 
Indiába. — Áz Írországi lótenyésztők lépéseket készülnek 
tenni az argentínai lóbevitel ellen. — A Dunagőzhajózási 
társaság Passau fölött alacsony vízállás miatt beszüntette 
meneteit. — Telefonnal ellátott gazdasági birtok. Ortutay 
Béla szent-tamási pusztáján levő gazdasági épületében 
most dolgoznak a telefonhálózat, felállításán. A napokban 
kész lesz, s igy a birtokos aradi lakásáról osztogathatja 
;a pusztán levő cselédségének rendeleteit. Ortutay szent-
tamási gazdasági telepe egyéb tekintetben is páratlanul 
áll az egész megyében. Van rajta gazdasági vasút és ön-
töző csatorna. A jövő évre mind ehhez tervbe vette a 
villanyvilágítás bevezetését is. 

Időjárás. A magas légnyomás északkeleten, 
az alacsony nyomás északnyugaton van. Európá-
ban a keleti rész kivételével az idő többnyire 
•esős volt; jelentékenyebb esőket a keleti tenger 
ás a liguri tenger partjáról jelentenek. Ez utóbbi 

helyen másodrendű depressió vehető észre. A hő-
mérséklet Oroszország északi részében alacsony, 
de Európa többi részében enyhe. Hazánkban a 
légnyomás 53—60 , tehát jóval esett. A hőmér-
sék 2—26° C között ingadozik. Szélirány több-
nyire dél és kombinácziói. Az időjárás túlnyo-
móan száraz és enyhe, Fiume kivételével, hol 
harmadnapja 106 mm. eső volt. Keleti szelek 
mellett változóan felhős és többnyire száraz, dél-
nyuqoton azonban esős és enyhe idő várható. 

Kereskedelem e's tőzsde. 
Budapest i gabonatőzsde. 

Október 23-iki jegyzések 100 kgkint. 

Tiszavidéki 74-75 kilós.. 10.25 - 10,60 3 hóra 
_ 76-77 » .. 10.45 - 1 0 . 8 5 » 
_ 78-79 » .. 10.60 - 1 , 1 . - ». 
— 80 -81 > .. 10 .80 - 11.05 » 

Pestvidéki 74-75 » . . 10.25— ,10.60 » 
— 76-77 » . . 10 45 — 10.85 » 
— , 78—79 » .. 1 0 . 6 0 - 1 1 . -
— 80 81 » . . 10.8o — 11.05 » 

Fehérmegyei 74 -75 » .. 10.25 -10.60 * 
— 76—77 . . . 10 45 - 10.85 » 
— 78 79. » . . 10.60—11.— » 
— , 80 -81 » . . 10.80— 11.05 »• 

Bácskai 77 - 75 > .. 10.25 — 10 60 > 
— 76-77 » . . 10.45 —10 85 
— 78-79 » . . 1 0 . 6 0 - 1 1 . - > 
— 80-81 >.' . . 10:80— 11.05 » 

Bánsági 7 4 - 7 5 » . . 10.25 10 60 » 
_ 76—77 > . . 10.45 - 10.85 » 
_ 78—79 » .. 10.60 — 11.— » 
— 80-81 » .. 10 80 — 1105 » 

Északmagyarorsz. 74-75 » . . 10.15 —10.50 > 
76-77 » . . 10.3" - 10 75 > 

— 73—79 » .. HU5 — 10 95 » 
— 80-81 » .. 10.65-11.— » 

Rozs 9.40— 9.90 készp 
Árpa, takarmány 6.15— 6.50 » 

— maláta 7. - — 8.— • 
– sör 

Zab 6. 6 45 » 
Tengeri 6 6. ló . 
Káposzta-repcze 13. 15.— » 

Bánsági-repcze 12 50 — 14. - » 
Vadrepcze , 6.50 — 7.25 > 
Lenmag 10.75 — 11 75 > 
Kendermag í'- ló.— » 
Lencse 7. 15— > 
Borsó 8. 9.— » 
Bab, fehér nagyszemű 6.25 - 7.50 » 
_ > törpe 7 . 7 5 - 8.25 » 
— barna 7 50 — 8.— » 

Köles 5.40— 5.85 » 
Bükköny 6. 6 50 » 
Vöröshere 50. 5 8 . - » 
Luczerna 4 0 - - 4 8 . - » 
Esparsette 11. 12.50 • 
Mohar 5.50 - 6.25 » 
Mák, kék 33. 35 - » 

— szürke 29. 31— . 
Köménymag 18. 19.— » 

(A. A.) Budapesti gabonatőzsde október 22-én. 
A búza üzlet mult jelentésünk óta két külömböző képet 
nyújtott. Tegnap délelőtt olcsóbb külföldi jegyzések és 
borult ég befolyása alatt bátortalanság szállta meg az 
üzletet, a kínálat sürgősebb lett, malmaink tartózkodóbbak, 
árak pedig kb. 25000 q-nyi forgalom mellett 5 - 1 0 krral 
estek. Még a határidők is olcsóbbodtak, daczára a contremine 
szorultságának és főleg buza tavaszra esett annyira, hogy 
úgynevezett «deport» állott be, a mennyiben 7 - 8 krral 
olcsóbb lett az őszi határidőnél. De délután hirtelen meg-
változott az üzlet képe. Hirek érkeztek, hogy Oroszország 
eltiltotta a zab és tengeri kivitelét és hogv nemsokára a 
buza kivitelét is megfogják tiltani. Határidők erre lénye-
gesen emelkedtek, szilárd irányzat jutott érvényre a többi 
gabonanemekbe is, a mit még élesített a megijedt contre-
min fedezései A mai napon is szilárd hangulat uralko-
dott. ámbár malmok tartózkodtak és csak az olcsóbb 
szerb búzákat vették kb. 12,000 q-t, miután a belföldi 
búzákban nem akartak konkurrálni a fedező contremine-
vel. A contremine ugylátszik nagy szorultságban van; 
tegnap és ma ugyan 46,000 q-t mondott fel. de ez koránt-
sem elég a nyilt engagem<nt-ok lebonyolítására és azért 
nagy feszültséggel nézik a kereskedői körök a lebonyolí-
tás mikénti lefolyását. — A külföldi piaczok is, melyeken 
nagyon lanyha irányzat kapott lábra, az oroszországi ki-
viteli tilalmok hírére - melyeket kulomben megint meg-
csúfoltak — emelkedő árakat jelentenek és nem veszik 
tekintetbe azon tényeket, melyek mindinkább Amerika, 
India de még Oroszországnak is meglepő kiviteli képes-
ségéről tesznek tanúságot." Nem akarjuk megint számada-
tokkal bővíteni jelentésünket, de mindenesetre tekintetbe 
kellene venni a már most mindenütt felhalmozódott nagy 
készleteket, daczára annak, hogy az összes piaczok még 
mindig nagy fogékonyságot mutatnak az áremelkedéshez. 

Rozs folytonosan szilárd, a forgalom nem olt nagy 
mérveket, mert luánv/.ik a kínálat. Árak némileg emel-
kedtek. 

Az árpa-üzlet szintén mutat némi élénkülést, nem-
csak takarmány áruban, de közepes fajokban is. Nagyobb 
üzlet ugyan még nem jött létre, de ma megint némi ér-
deklődés nyilvánult, mely azonban áremelkedést még nem 
idézett elő. 

Tengeri. Ó áru árban nem változott. Uj-áru iránt, 
főleg téli hónapokban való szállításra nagyobb kereslet 
mutatkozik, a mi összefügg azon birsei, hogy Németország 
Amerikának és igy nekünk is vámmentességet fog biz-
tositani. de másrészt az orosz kiviteli tilalommal is van 
összefüggésben. Árak még nem határozhatók meg, eddig 
novembertől februáriusig szállítandó tengeriért itten át-
véve 5 25 frtot kértek. Tengeri határidő lényegesen emel-
kedett, már a mint az táblázatunkból kitűnik. 

A zab-üzletben is az orosz kiviteli tilalom híre for-
rongást, illetve áremelkedést idézett elő. Különösen az 
őszi határidő fedezésére nyilvánult nagyobb kereslet és 
miután a hozatalok nagyon mérsékeltek, az irányzat na-
gyon szilárd. Határidők, főleg az őszi lényeges áremelke-
désben részesültek. 

Repczében gyér volt a forgalom, a hangulat szilárd, 
árak nem változtak. 

Heremagvak. Lóhere iránt külföld részéről folyton 
mutatkozik kereslet, de csak a finom minőségeket fizetik 
meg. Luczernában a termés eredménye nem kielégítő, 
árak ennélfogva némileg emelkedtek. 

(A. A.) Budapesti gabonatőzsde, október 23. ;A 
buza-üzlet hangulata ma lényegesen változott; az őszi 
határidőben nagymérvű realizácziók történtek, egy része 
a hausse-istáknak lebonyolította kötéseit, arra hirre, hogy 
sok felmondás lesz. És csakugyan 34000 q buza lett fel-
mondva. Később ugyan javult a hangulat, de azért a kész 
buzaüzletre mégis bénitólag hatottak e dolgok. Malmok 
tartózkodtak és csak 10,400 q-t vettek gyengén tartott 
tegnapi árakon. Délben zárul: buza őszre 10 80—82, ta-
vaszra 10 80—82. A rozs-üzletben a szilárd irányzat tar-
totta magát, sőt árak valamivel emelkedtek. A tengeri és 
zab részesült ma nagy érdeklődésben, az orosz kiviteli 
tilalom újonnan elterjedt hirére különösen a tavaszi ha-
táridőkben volt élénk üzlet, rohamos áremelkedéssel össze-
kötve. Tengeri máj—jun.-ra jegyez délben 5-90 —92 mi-
után már az 5 98-at érte el, zab tavaszra 6-48—50. Az 
érdeklődés téli hónapokban állomásokon szállítandó uj 
tengeri iránt fokozódik, de a gyenge kínálat folytán ke-
vés üzlet létesül. A tiszavidéki állomásokon kb 4 50 írtjá-
val fizetik. A dunántuli állomásokon élénkebb az üzlet. 
Kész zab, valamint takarmányárpáért is valamivel többet 
fizetnek. Repcze is szilárd, jövő évi jegyeztetik 13-90—14 

Hatá r idők á r f o l y a m a Budapesten. 

Ha tá r idők á r f o l y a m a a kü l fö ld i gabona-
tőzsdéken. 

1 Okt. 20.',; okt. 21. i Okt. 22. 

upiui.! 1.?™?. Ie»»lat3. j lagmag. j legaljts. | hgmag. 

Búza 
1891. szept.-okt.-re 
1892 márcz.-ápr.-ra 

10.80 10.87 
10.7810.87 

i 
10.76 10.89| 
10.68 10.82 

10.84j 10.89 
10.79! 10.84 

1892. májüs-junius 5.64 5.67 5.64 5.80 5.69 5.78 
Zab | 

1891. szept-okt.-re 
1892. márcz.-ápr.-ra 

6.03' 6.07 
6.08 6.121 

6.06Í 6.20 
6.05. 6.21 

6.181 6.32 
6.20! 6.33 

Káposztarepcze 1 
1 13.85,13.95 ; 13.80'13.90 13.85 13.95 

Okt. 1 
20. 1 

Okt. 
21. | 

Okt. 
22. 

Bécs. (100 kgrként frlban.) 
Búza őszre 1 

Rozs 

zab &zre Z r a . . ! , ! ! ! ! ! ! ! ! ! ' . 

Tengeri május-juniusra 

10.70I 
n . o i ! 
10.20 
10.54 
6.38! 
6.43 í 
6.06: 

10.77 
11.04 
10.28 
10.60 
6.36 
6.60 
6.17 

10.77 
11.04 
10.32 
10.62 
6.32 
6.65 
6.20 

Berlin. (1000 kgrként márkában.) 
Búza okt 

Rozs okt 

Zab okt. 

2 2 2 . -
223.— 
239.— 
231.60 
164.50 
164.25 

222.— 
223.— 
238.75! 
232.25 
169.50 
168.50 

2 2 4 . -
224.75 
239.50 
232.75 
174.25 
174.25 

Páris. (100 kgrként francs-ban.) 
Búza folyó hóra 

- nov-tőí 4 hó! 1 ! 
- első 4 hó 

Liszt folyó hóra 

- nov.-től 4 h ó . . . ! . . . . 
- első 4 hó 

26.40 
| 26.75 

27.10 
! 27.75 

59.50 
59.90 
60.50 

! 61.60 

! 26.50 
26.75 
27.— 
27.60 
59.50 
59.80 
60.30 
61.40 

26.60 
26.80 
27.40 
28.10 
60. -
60.60 
61.— 
62.— 

New-York. (bushal ként cents-ben.) 
Búza okt 

Tengeri 
102. V , 

1103.3/s 
1 0 5 . -
61. % 

•102.'/„ 
1103. */, 
1105.% 

102.'/, 
! 101.— 
| 620. V s 
! 62 .% 
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Zsiradékok. Október 22. (Markó Albert budapesti 
czég heti jelentése a *Köztelek* részére) A most ural-
kodó meleg időjárás a szalonna és a zsirkészitést igen 
hátráltatja és az előállítás csak a hidegebb idő beálltával 
fog nagyobb mérveket ölteni. A készletek ennek folytán 
már nagyon megapadtak és mivel a szükséglet tartósan 
nagy, a szalonna ára 1. a zsíré pedig 2 írttal emel-
kedett. 

Szilva és szilvaiz. Október 22. (Markó Albert buda 
pesti czég heti jelentése a ^Köztelek* részére.) A lefolyt 
héten a szilvaüzlet igen élénk volt, mivel tetemes 
küldemények érkeztek meg főleg Boszniából, mert a 
szerbek eddig még igen keveset szállítottak; ennek da-
czára nagyobb készletek az itteni piaczon össze nem hal-
mozódhattak, mert külföldön a szükséglet nagy lévén, a 
küldemények azonnal továbbszállitiattak. Ennek követ-
keztében a hét elején a hangulat megszilárdult, azonban 
a hét végén ismét ellanyhult és az árak október havi szál-
lításra 75 darabos lls,/4 frtról 11-re, 85-ös 93/,ről 9V8 -
9%-re, 100-as 9-ről 88/4-re és szokvány minőségű 8-ról 
73/4-re mentek vissza, míg november havi szállításra még 
lU frttal olcsóbban lettek eladva. Szilvaiz : A helybeni kész-
letek szilvaízben körülbelül húszezer métermázsára tehetők 
és az ily nagymérvű felhalmozódásnak oka abban kere 
sendő, hogy a külföld ezen áruczikk iránt oly csekély 
érdeklődést tanusit, mint az már évek hosszú sora óta 
nem volt tapasztalható, ugy, hogy a kötési szállítások le-
bonyolítása után előreláthatólag nagy árcsökkenés fog be-
állani. Kötésre szlavóniai szilvaiz 183/4, szerbiai transito 
áru pidig 18 frtért lett tladva. 

Gyapju-üzlet. Október 16. (Altschul és Társa tudó-
sítása a < Köztelek* részére.) Az e heti forgalom korlá-
tolt volt és csak néhány tétel vétetett át, melyet még a 
mult béten adtak el. Egy elsőrendű uradalmi fésűs gyapjú 
adatott el 65 frtért 56 kgr.-ként. Külföldön a kártolt elő-
fonatban (Kammzug) egy kissé javult az üzlet a mibői 
azt következtetjük, hogy a fésűs gyapjú további ál-csök 
kenésétől nem kell tartani; egy közelebbi árjavulásban 
azonban sem hiszünk, mert a tengereniuii uj nyírásról 
igen kedvező híreset jelentenek. 

Vöröshere és luczerna. (Haldek Ignácz magkeres-
kedő heti jelentése a «Köztelek» részére.) A heremag csép-
lése az ország legtöbb részében már befejeztetett. Ter-
melőink a külföidi piaczok tartózkodó hangulata követ-
keztében árhanyatlástól tartva, erősen kezdik kínálni 
árujokat. Nagyszemü magban — melyet a külföld leg-
inkább keres — meglehetősen élénk volt a forgalom, míg 
az aprószemü elhanyagoltatik. Luczernában az üzlet 
lanyha, a héten csak két helybeli megkereskedő vásá-
rolt. tavaszi belföldi szükségletök fedezésére. — Következő 
árak fizettettek: Vöröshere, legelsőrendü nagyszemü 56 - 57 
frt, elsőrendű 52'/,-55 frt, középminőségü 50—ól1/, frt, 
tavalyi 42 frt. —" Luczerna, legelsőrendü idei 47 frt, 
elsőrendű 40-44 frt, .középminőségü tavalyi 38 frt. 

Budapesti takarmányvásár (a VIII. ker. Teleky-térenl. 
1891. okt 23-án. Felhozatott 143 szekér rétiszéna, 123 
szekér muhar. : 8 szekér zsupszalma, 5 szekér alomszalma. 
4 szekér szecska. Az alomszalma és szecskánál, bár a 
kereslet gyenge volt, némi csekély áremelkedés mutatko-
zik. Jegyeztetik: rétiszéna mm 200-240 kr, muhar 
200 —2,,0 kr, alomszalma 165—170, szecska 250 260 
zsupszalma 100 kévéje 1200-1500, 1 keve 14—17 kri°-

Élelmiczikkek a budapesti hetivásáron 1891. évi 
október hó 23-án. A fővárosi vásárigazgatóság jelentése 
a «Köztelek» részére. 

Hus és husnemüek, vad és hal. Hus és vadból nem 
hozatott vásárra semmi említésre méltó. — Hal vásáron 
ugy a nagybani, mint a detail eladásnál a kereslet emel-
kedése folytán igen élénk forgalom mutatkozott mindvégig. 
Piaczra hozatott mintfgy 65 metermázsa nagyobbára 
ponty, orosz és balatoni fogassüllő és harcsa, kevés tok. 
söreg, márna, mely mennyiségbe beszámíttatott Velencze, 
Ráczkeve és Fehérvár vidékéről 4 kocsin hozott c. 5 q. 
apró hal is. Nagy kereslet folytán az árak 10—15%-kal 
emelkedtek, apróbb halak 24-32—40 frtért, nagyobb 
halak 79 80 frton fizettetett métermázsája Detaileladás-
nál az élő harcsa árának emelkedése kivételével a többi 
halak ára szilárd maradt. Piaczra hozott halkészletből 
igen kevés maradt eladatlanul. 

Baromfivásár. Élő baromfi hozatott a fővámtéri vá-
sárra a szokott vidékekről vaspályán 8000 drb, hajón 900 
drb, 65 kocsin kb. 4500 drb és háton kb 400 drb| össze 
sen mintegy 13,800 drb. Daczára a nagy kínálatnak, az 
árak szilárdak, pedig a vételkedv sem nagy. Nagybani 
árak egy-egy kocsirakmány: Tyúk 48 drb 25 frt; csirke 
100 drb 31 frt, 40 drb 18 frt; kappan 26 drb 17 frt; 
hizott récze 24 drb 49 frt, sovány récze 16 drb 14 frt • 
hízott lud 19 drb 40 frt, 26 drb 56 frt; pulyka 20 drb 
35 frt. Az Ujvásártérre vaspályán és szekéren nagyobb-
részt a szokott helyekről in. e. 16,000 drb hozatott. 
Syenge forgalom és lanyha kereslet mellett jegyeztetik 
páronkint: tyúk 120—130, csirke 70—90, kappan hizott 
140 -160, sovány 130-140. récze hizott 210-210, sovány 
130—140, lud hizott 450 - 560, sovány 300 - 320, pulyka 
hizott 350—500, sovány 2:0-320, gyöngytyúk 140—140, 
galamb 60—65 krig. Tisztított baromfiból — leginkább 
csak lud — mintegy 2000 drb hozatott az istvántéri vá-
sárra. Az árak lanyha vásári iránvzat mellett változatlanok. 

Tojás. Hozatott a fővámtéri vásárra 3 kocsin kb. 
15,000 drb, vasúton kb 50,000, összesen 65,000 drb. 

Műtrágyák. (Sátori Miksa és Mór czég jelentése a 
«Köztelek» részére.) A lefolyt héten műtrágyákra kü-
lönösen szőlőbirtokosok részéről jelentékeny rendelések 
történtek s most is Thomas-salak és kénsavas káliban 
volt a legnagyobb forgalom. Árak változatlanak maradtak 
Thomas-salak 20% foszforsav és 75% porfinomság-szava-
tolással kilóperczentenkint 16% kr. Kénsavas káli. 88% 
(K, S04) szavatolással métermázsánkint 12 frt. Csontliszt 
szuper foszfát 16 18% vízben oldható foszforsav-szava-
tolással métermázsánsint 6 frt 50 kr. Ezen jegyzések 
egész waggonrakományok vételénél, a Budapest-dunaparti 
teherpályaudvarhoz szállítva, készpénzfizetés mellett ér-
tetődnek. 

Állatvásárok. 
Budapesti marhavásár. (Wilheim Ignácz fővárosi ál-

latorvos jelentése a „Köztelek" részére.) Október hó 22-é'n 
(Gazdasági- és tenyészmarha) elhajtatott: mintegy 480 
db gazdasági ökör (45 db elsőrendű-, 230 db középminő-
ségü, a többi alárendelt minőségű jármos és bekötni való 
ökör); 244 db fejős tehén (15 db fehér szőrű magyar.i 
109 db tarka, kevert származású és 120 db bonyhád 
(tolnamegyei) tehén.) - Az e heti vásár a gazdasági 
ökrökre általában lanyha irányzatban folyt, mi a kevés 
számban megjelent nagyobb birtokosoknak a vásárlástól 
történt tartózkodásának tulajdonítható. A felhajtott mennyi 
s ég bői mintegy 180 db eladatlanul maradt, mely nagyobb-
részt a f. hó 25-én Sz.-Fehérvárott tartandó országos 
vásárra hajtatott. — A fejőstehén vásár e héten — da-
czára, hogy ugy a nagyobb tejgazdasággal foglalkozó bir-
tokosok, mint a kisebb tehenészek meglehetős nagy számban 
jelentek meg - az utóbbi hetekben szokott élénkségéből 
veszített, mivel a megjelentek az üzletkötésekben tartóz-
kodók voltak, mi valószínűleg a fejős tehenek magas 
árának tudható be. - Az egyes vevők közül említhetők : 
Dreher Antal (Vaál) 30 db j. ö. párja 370-380 frt 
Gyömrey Aurél (Gyömrő) 10 db j. ö. párja 300 
Engel J. (Dormánd) 20 db bekötni való párja 2621', « 
Schweiger L (N.-Abony) 30 db « párja 260 " < 
Walter Gy. .Szt.-Királyi) 10 db « párja 300 < 
Egyedi L. (Újpest) 3 db fejős tehén dbja 200 
Csányi Á. (Hatvan) 9 db f. t. dbja 127*'—175 
ifj. Cseffcsik I. (Szolnok) 6 db f. t. dbja " 187 
Weisz D. A. (N.-Rhéde) 5 db f. t. dbja 166 
Berger D. (N.-Várad; 4 db f. t. dbja ' 168 
Lord Emil (D.-Varsány) 14 db f. t. dbja 140 « 

— Elénk kereslet m«llett gyorsan kelt. — Nagybani ár: 
egy láda (á 1440 drb.) 34 frt; 42 drb 1 frt. 

Az üjvásártérre VIII. ker , a mai felhozatal nagyon 
csekély volt, felhozatott m. e. 1700 drb, mi változatlan 
árak mellett kelt el. 100 drb friss és meszes tojás 
2.50 frttal, 15—16 drb 40 kr, kicsinybeni eladásnál pedig 
darabja 3 krral jegyeztetett. Élénkebb vásár várható 
délutánra és nevezetesen a szombati napra. 

Többi piaczokon is a forgalom mérvéről és aziráby-
zatról hasonló jelentés adható. 

Gyümölcs. Hozatott a Ferencz József-rakparti vá-
sárra a szokott vidékekről hajón : kb. 100 q.; vasúton 
kb. 300 q, összesen 400 q. túlnyomó részben alma és 
körte, csak igen kevés szilva, szőlő, berkenye stb. Gesz-
tenye érkezett Magyar- és Horvátországból kb. 100 q ; 
maroni Tirolból kb 150 q. összesen kb. 250 q A vásár 
a reggeli órákban isen élénk, de később, mivel a szük-
séglet fedeztetett, a vételkedv csökkent. Nagybani árak : 
alma 1 q. 6—lOfrt; gesztenye 1 q. 9 frt; 20 liter 1.10—1.50 
kr. ; maroni 1 q. 16—20 frt. 

Zöldség. l-Iozatott a fővámtéri piaczra 180—200 
kocsin kb. 43,000 fej káposzta. — A kereslet elég élénk, 
de a nagy .kész'et egy harmada mégis megmaradt. -
Nagybani ár, egy-egy kocsirakmány: (á 200—250 fej) 
6—10 frt Érkezett azonkívül a Ferencz József-rakpartra 
egy 10.000 fő káposztával terhelt hajó. melynek rakománya 
a bajóból adatott el. Ennek nagybani ára 100 fejenként 
4 frt volt. Egyéb zöldség érkezett helybeli kertész-kocsikon 
kb. 150 q; burgonya, hajón 75 q. és kocsin m. e. 50, 
összesen 125 q. A burgonya gyors keletnek örvendett, ugv. 
hogy az egész készlet mar a reegeli órákban eladatott. 
Nagybani árak: egy zsák (á 25-42 kgr) 50-90 kr; 1 
q. 230—24u. — A zöldség csak a napi szüksegletneK 
megfelelőleg kerestetett. Nagybani ár : 100 csomónkint 
50- 40o-ig. Burgonyából a többi p aezokon is igen élénk 
vásár fejlődött, nevezetesen az U,/vásártéren (VIII. ker.) 
hol m. 185 szekérrel és a Rákóczy-téren. hol 83 szekérrel 
kelt el. Egyéb zöldségfélékre az irányzat, lanvhább. Végül 
egy speczialis vásárról kell az időszerint itt megemlé 
kezni: a mmdszent-nip előtti virág- és koszoruvásárrn!. 
E vasár minden évben a mindenszentek napját megelőző 
1—2 héttel szokott a rendes kisforgalmú napi viráípiacz-
ból élénk forinaszerü vásárrá lejlődni Ez évben a mai 
nappal kezdődött a vásári forgalom Főhelye ezen vásár-
nak a városháztér |IV. ker.), de az iinnep közeledtével, 
ezen tér szük volta folytán csaknem minden valamennyire 
keresett élelmipiaczok is ellepik az ezen térről kiszorult, 
a virág- és koszoruárusok, valamint az összes fővárosi 
temetők bejárásainak környékét is. 

A vásár mostani, kezdetével legkeresettebb czikk a i 
koszorukp'szitésbez használható, kevésbbé kényes télizöld- I 
felék (babér, puszpáng stb). valamint a jól telelő i özön- ! 
ségesebb cserépvirággjj is. Későob a kényesebb és érté I 
kesebb virágfelék is e'ró'sebbea kináltatnak és jól értéke- | 
sithetők, míg nov 1-én és az ezt megelőző 1—2 napon j 
a koszorúk dominálnak. A mai vásárra már több körnv ék- j 
beli községből jelentkeztek árusok (Tótfalu. Pócsmegyer. i 
Pilisszántó, Vácz stb,), kik naevrészben baján, kisebb j 
részben kocáin is szállították áruikat, de élénkebb forga- | 
lom várható a jövő héten. A legkeresettebb czikkeket és ' 
azok; árait közetebl) már jegyezni fogjuk. 

Szerkesztői üzenetek. 
P. G. Nagy-Korpád. Köszönettel vettük. A hangot, 

melyben a tudósítást tartani kell, kevés tudósítónk 
talalta ugy el, mint ön. Legyen minél gyakrabban sze-
rencsénk nemcsak e téren, noha sok érdekes tapasztalat 
láthat e rovatban is napvilágot s talán még inkább elol-
vassák, mintsem lapunk egyéb részén. 

K. J. Martfű. Intézkedtünk, hogy a tudósítások 
folytatasara kellő urlapot külcpn a kiadóhivatal. Sza-
badjon remélnünk, hogy folytatása következik. 

Kiadóhivatali üzenetek. 
M. J. Pa-Galiba, P. F. Győr, L. B. Besenyő: S. L. 

Keszthely, S. S. Sztornya. Válasz ment 
Sz. E. Ipoly-Balog. 1 - 4 számot elküldtük-
J. J. Palást. Intézkedtünk; csupán a nyomdában 

történt a tévedés. 
B. A Ráczalmás. Köszönjük szíves közbenjárását; 

a mutatványt beszüntettük. 
F. K. Lugos. Köszönettel tudomásul vettük és foly-

tatjuk. 
R. M. Újvidék. Értesítettük. 
S. E. Baja. Az ötödik számot ismét beküldjűk. 
B. F. Kiskút. A 4-ik számot megküldtük, á többire 

egyesületünktől kap értesítést. 
J. Sz. Budapest. A cserepéldányt megindítjuk. 

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 megbizva : Baross Károly. 
Társszerkesztő: Rubinek Gyula. 

Budapesti heti lóvásár, október 22. (Hembach Gyula-
fővárosi állatorvos jelentése a < Köztelek* részire) Fel-
hajtatott 575 drb, eladatott 231 drb. Kevesebb jó minő-
ségű anyag felhajtása folytán, a külföldről jelen volt ve-
vők csak részben elégíthették ki szükségletüket. Élénk 
vételkedv mutatkozott a nehéz igás és bécsi vágóra való 
lovaknál, melyek ára előbbinél szilárd, utóbbiaknál pedig 
rosszabb minőség miatt hanyatlott Következő árak jegyez-
tettek : hátas —•—, könnyü kocsiló (jukker) 110 - 200, 
kivetelesen egy pár 480 frtért,. nehéz igás (fuvarosló) 
80-172, nehéz kocsiló (hintós) - •— közönséges igás 
(parasztló) 25-78, ponny 35-48, bécsi vágóra 36 drb 
22-45. állatkert részére levágásra 8 drb 9-12 frt fizet-
tetett darabonkint. 

Kőbányai sertésvásár október 2.3. (A budapesti 
kőbányai sertéshizlaló részvénytársaság telefon jelentése a 
<Köztelek* részére.) E héten az üzlet különösen könnyű 
áruknan lanyha volt Arak csökkentek. Heti átlagárak -
magyar válogatott áru 320-380 kgr. nehéz 46-46% kr 
280 -300 kgr. nehéz 47-48 kr. Öreg.300 kgr. tuli — kr 
vidéki sertés könnyű 46—4*% kr. Szerb 42"/, 46", kr-
páronkint 45 kgr. életsulylevonás és 4% engedmény' 
szokásos Eleségárak: Tengeri 6.50 frt. árpa uj váltó-
zatlan. Kőbányán átvéve Helvi ál'omany október 16-áu 
marad 131.476 drb. Hozzájött felhajtás belföldről 7606 drb, 

Szerbiából l ' f t í } h ^ d r i ' - e í y t b !illamí>khúl U-B30 drb, összesen 
142.Ö0I) drb Elhajtas: budapesti fogyasztásra — dm 
belföldre 1005 drb, Bécs 1107 drb, Morvaország és Szilé-
ziába 1728 drb, Ausztriába 367. Németbirodalomba 4097 
Szappan gyárakban feldolgoztatott 60 drb. összesen 11,692: 
drb e szerűit marad állomány 131,114 drb. A részvény-
szállásokban 21,845 drb van elhelvezve. Az egészségi és 
transito szállásokban maradt október 16-án 5070 "drb 
Felhajtás: Szerbiából 3724 drb, összesen 8794. Kihajlás 
2l7o drb; rriaraUt állomány 6619; szerb — románi — 
Az egészségi szemlénél j,n 1-től máig 926 drb, a fo-
gjasztas alol kivonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Bécsi juhvásár október 22. (A «bécsi marha- és 
huspenztár. jelentése a «Köztelek* részére.) Felhajtás 7229. 
Csekely yetelkedv mellett az árak még mindi* nyomot 
tak. Kiviteli ürü lb-22, kivételesen 25, kivert birka 
7-14, raczka-juh 22—15 frt páronkint. 

Bécsi szurómarhavásár október hó 22 (A «bécsi 
marha- és huspénztár» jelentése a «Köztelek» részére) 
Felhajtás 2613 borjú 2285 élő sertés, 827 vágott sertés 
192 vágott ürü, 114 bárány. A borjuüzlet valamivel élén-
kebb a vásott sertések és süldők ára azonban 2- 3 krral 
esett kgrkint. Élő borjú 40-46. elsőrendű 48 -52. kitűnő 
54 - 56, vágott borjú 50—64, fiatal sertés 34-40 váeoit 
nehéz sertés 40-44 süldők 46-50, vágott ürü 28-"V 
kgrkint; bárány 4-10 frt páronkint. 

Következő árakra jegyeztettek, pároi nként: 
Elsőrendű jármos ökör 
Közép minőségű j ökör 
Alárendelt minőségű j. ökör 
Bekötni való ökörJ 

300-380 
220—280 
180 - 200 
'200-300 

frt 

Fejős tehenekért. 
Fehér szőrü magyar tehén 
Tarka, kevert származású 
Bonyhádi (tolnamegyei) 

Kivételesen 

<>6-80 
55 -160 
98-170 

187-200 

frt 

fizettetett darabonként. 
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Őszi vetésre 
M o n t a g n e - r o z s , ő s z i b ü k k ö n y stb. legjutányosabban kapható 

lóhere-luczernamag 
l e g j o b b napi áron v á s á r o l t a t i k 

HALDEK IGNÁCZ magnagykereskedésében, 
B u d a p e s t , K á r o l y - k ö r u t 9. s z . 

L ó -

e l a d á s . 

KWIZDA FER. JÁNOS 
cs. és kir. osztr.-magy. kir. mm udv. szállitó. 

Első és l e g i d ő s b á l la tgyógyszer -üz le t A u s z t r i a b a n . 
Kitüntetett 12 éremmel, 6 oklevéllel és számos elismeréssel. 

Kwizda kiz. szab. Restitutions-Fluid-je 
m o s ó v í z l o v a k s z á m á r a . 

Több udvari és a na0yobb katonai és polgári, istállókban 30 év óta használatban a 
lovaknak hosszas megerőltetés előtti erösbödesere'-es a strapácziók utan a felepulesre 
szolgál; ficzamodások, immerevedések, bénulás ellen jó szer es a Training-ben az alla-

tot kiválóan tehetségessé teszi 
— Egy palack ára 1 frt 40 kr. -----

Szab. bokavédő gummiból. UJ 
Friedl-Müller-Kwizda szabadalma. 

A szürkeszinü bokavédők árai : 
20—21 cm. átmérőjű bolt&ra (a l&bsz^c^ alsó^végétől â a számítva a boka hajtásáig 

^met TraádrtorXntbakI™Sz. frtTOfaí 24—27 cm. átmérBjü bokára a III sz. felel meg, ára drbonfiint a III. sz. 2 frt £0 kr. 27-25 cm. átmérőjű boMra a TV. sz. felel meg, ára drbonkínt a IV. sz. 8 frt 80 kr. 
A bokavédők ára fekete, barna és fe-
hér szinben, darabonként minden nagy-

ságúnál 20 krral drágább. 
Megrendelésnél kéretik a nagy-

ság száma, a bokavédő szine, s a 
jobb vagy bal lábra kivántatik-e, szivés 

meghatározása. 

Méltóságos gróf Kornis Káro ly úr szerepi uradalmi mé-
neséből következő kisorolt lovak eladók : 9 darab 4 éves és 
idősb kancza, melyekből 5 vemhes, B darab méncsikó és 1 
darab herélt csikó. 

A venni szándékozók az eladandó lovakat Szerepen (Bi-
harmegyében, vasúti állomás Püspök-Ladány, vagy Báránd) 
t é. deczember lió 1-ső napjáig megtekinthetik s a vételárra 
nézve az uradalmi tisztihivatalnál nyerhetnek felvi lágosítást . 

Kelt Szerep, 1891. október 18-án. 

Méltóságos gróf Komis Károly 
uradalmi tiszti hivatala 

Szerepen. 

Belső látkéD. Külső látkép. 

Bankkölcsön. 
Törlesztéssel együtt 45 évre 5% esetleg 5'/„»/„. ramden_ 100 frt.után 97 frl.50 kr. 
fizettetik ki készpénzben. B e c s « ö l t s é g 150-250 frt .g . - Ez nem látszik elő-
nyösnek, pedig mégis az. mert ha az összes bankokat Ausztriában és Magyarországon 
összevéve taglaljuk, becs alapján egy sem ad oly magas kölcsönt mint ez, pedig to, 

hogy a birtokos összes tartozásait egy helyen convertálhassa. 

KECZER BERTALAN, földbirtokos, 
S á r o s - B o g d á n y , v i a A b o s . 

FAIRBANKS MÉRLEGEK 
a legtökéletesebb mérlegszerkezetek. 

A szabadalmazott Fairbanks-mérlegek szá-
zados rendszerűek, tolósúlyos fémmérőkarral birnak és a hidra tett 

terhet minden ponton egyenlően mérlegelik. 
Tartósság, pontosság és könnyű kezelésüknél fogva ugy hazánkban 

mint a külföldön a legelső dijat nyert legkitűnőbb mérlegek. 

Gazdasági, szekér-, marha-, zsák- és raktári mérlegeinket 
czélszerü és a czélnak megfelelő szerkezetüknél fogva k ü l ö n ö s e n a g a z d á k , g a z -

d a s á g o k és u r a d a l m a k részére a legmelegebben ajánlhatjuk. 
A jutányos árakban, melyek sulyokkal számított jobb kivitelű tizedes mérlegek 
árainál nem magasabbak, a hitelesités, csomagolás és loco vasútra való feladás 
költségei már benfoglaltatnak. Gazdasági egyesületi tagok árkedvezményben 
részesülnek. Gyártásunk állami felügyelet alatt áll. Megrendelések közvetlen 
központi irodánkhoz, Andrássy-ut 13, czimzendők. Árjegyzékkel, felvilágosítás-
sal szintén központi iro- O s z t r . - m a g y . FAIRBANKS-TÁRSASÁG 

mérleg- és gépgyár 
J O H N BLOCK 

Budapest , A n d r á s s y - ú t 12. 
G Y Á R : UJ-PEST. 

Alapíttatott 
1853. 
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Tűzoltószerek 
Teljes tűzoltói felszerelések, tömlők. sza-
bada lm. szerkezetű t ü z i fecskendők 
községek, tűzo l tóságok, gazdaságok 
és g y á r a k részére, legkitűnőbb minő-
ségben. jótállás mellett, jutányos árban 

kaphatók -

T a r n ó c z y 
tüzol tószer- és gépgyár részvény-

társaságnál 

Budapesten. 
Gyár: Mintatelep: , 

Külső váczi ut 1527, sz, Váczi körút 78, sz. 

Kitüntetve : 1885-lni lm,lapesti országos kiállitáson. - 1890. 
a 1 országos ipare'gyesUIet által, nagy arany éremmel. 
1890. bécsi gazdasági és erdészeti kiállitáson nagy dísz-

oklevéllel. 

Fischer és Heidlberg, Budapest 
Karbololeum Greolinum Hungarieum 

v e g y é s z e t i t e r m é k e k g y á r a . 
Gyár: IX., Soroksári-ut 52. — Városi iroda: Arany János-utcza 25, 

U r a d a l m a k figyelmébe. 
Dohánycsomagolásnak való ) ' ] , ' } , A 
Dohánypalántokat fagy ellen védő > PVEKöfiVEttÉt 
Cserhéjazáshoz szükséges ) « 
Szalonnát 
Carbolineumot mérsekelt árak melleit szállítunk 

Reitier Lipót és társa 
S Z E G E D E N . 

Borkezeléshez 
való jutalomdijazott 

czikkek és eszközök 
legjobb minőségben és leg-

olcsóbban kaphatók 

Watterich Arnold-nál 
Budapest, Dohány-u. 1, 

Árjegyzék és kezelési könyv 
ingyen. 

Birtokeladási hirdetmény. 
A magyar vallás alap tulajdonához tartozó és Czegléd város határá-

ban fekvő alább elősorolt birtokrészek a mgs. vallás- és közoktatási mi-
nisztérium f. é. 39061. sz. a. kelt magas elhatározása folytán Czegléden, 
Marlinovich Gyula közalap tiszttartónál a f . é. november 16-án és esetleg 
következő napjain d. e. 9 órakor tartandó nyiivános árverésen örök 
áron el fognak adatni és pedig: 

G R A E P E L H U G Ó 
s z a b a d a l m . l ó l x e r e - t o k r a s z o l ó -

Eredeti 

Pinzgaui faju 
tenyészmarha és fejős 
teheneket, továbbá biká-
kat és üszőket olcsón és 
legnagyobb'-- választékban 

szállít 
E b e r h a r d t G y ö r g y , 

St.-Johann in Pongau, Salzburg. 

Az összes idei kiállításokon u. m. Nagy-Szombat, Komárom, Temesvár, 

Zágráb és Váczott legelső és legmagasabb kitüntetés : nagy dlszokmány ! 

Gyár: 

MOSONBAN 
(alakult 1856), KÜHNE E. 

g a z d a s á g i g é p g y á r a 

Főraktár: 

BUDAPEST 
VI, Váczi-körut 21. 

ajánlja a 1. gazdaközönségnek a bekövetkező őszi idényre, legújabb 
szerkezetű szecska- és répavágóit, ugy kézi mint erőhajtásra. Répa 
és burgonyamosóit, darálókat, kis óriás csutkás tengeri darálót, ten-

geri morzsolókat. 

H u n g a r i a D r i l l , B a l a n c e Dri l l h e g y i s o r -
v e t ő g é p e i t , s z ó r v a v e t ö k e t , L a a c k e f é l e 

b o r o n á k a t ugy szántóföldre mint rétekre, stb. 

Árjegyzékek bérmentve küldetnek. 

Felette fontos 
mezőgazdák, iparosok, háztulajdo-

nosok, gyárosoknak. 

30 évi gyakorlat után sikerült a 
patkányok és egerek kiirtására oly 
szert feltalálnom, mely utasításaim 
szerint alkalmazva feltűnő és biztos 
eredményt ad. A szer chemiailag a 
patkányok falánk természetének megfele-
lőleg van összeállítva és mivel részükre 

nyalánkságot képez, azt maguk keresik fel. — Az eredmény oly 
bizonyos, hogy a hol személyesen vezetem az irtást, csak teljes 
siker után igénylek fizetést. De szeremet épen olyan biztos ered-
ménynyel bárki is, szakember nélkül alkalmazhatja. 

A szer biztos voltát kitűnő és hizelgő bizonyítványaim iga-
zolják. E szerből 25 dkgr. 1 frtért egy körülbelül 100 Q-Blnyi térségre 
elég. ezen kiszámítás mérvadó nagyobb területekre nézve is. 

Kttiinü rovarporom kilója 4 frtért kapható, legkisebb szállítható meny-nyiség 5 dkgr. - Az általam Mtnlnlt ürgék, hörcsögük, mezei egerek irtására Ibiülos koczkaalaku szor, mely egyszerűen kirakandó, á kgr. 4 frt, évekig eláll, 1 kgr. = 700 koczka. 
vegyész, cikkek készítője RAABER FERENCZ 

Földbirtokosok 
és magánzóknak 

Kölcsönök adhatók az egész 
monarchia területén 10.000 
forinttól egy mill ióig és fel-
jebb : — első helyre 4 és 
fél, második helyre való be-
táblázásnál B% — és több 
évi törlesztésre Már fenn-
álló megterhelések conver-
tálása (egyesítése) foganato-

sittatik. 
Kölcsönök kaphatók az 

érték 2/;1 erejéig. 
Közelebbi értesítéssel szíve-

sen szolgál 
K L E I N J. 
főfelügyelő, d. u. 3 ' - , - 5 

óráig. 151 
Czim: Bécs, Obere Donau-

strasse 59. 
Titoktartás biztosíttatik 
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KIS HIRDETÉSEK. Hirdetési ár 15 szóig 30 kr., ezen felül minden 
szó 2 kr., feltűnő betűkkel 4 kr. Czim közlésé-
nél minden beiktatásnál 30 kr. bélyegilleték. 

Betöltendő állások. 
Könyvelői 

állás betöl tendő egy nagyobb 
uradalomban, melylyel évi 
javadalmazásul 600 forint 
készpénzfizetés, 16 méter 
tűzifa és szabad lakás van 
egybekötve. Pályázhatnak 
öíf aőtjen egyének, kik a 
magyar és .német nyelvet 
szóban és irásfc&n tökélete-
sen birják, azonkivüí gazda-
sági ismeretekkel birnafo-
A bizonyitvány-másolatok-
kal ellátott kérvények o. m 
g. e. jelige alatt a kiadó-
hivatalhoz nyújtandók be. 

178; 
Üzletvezető 

kerestetik az aradi tejcsar-
nok-szövetkezet részére. — 
Bizonyítvány másodlatokkal 
felszerelt folyamodványok 
az országos tejgazdasági 

felügyelőséghez, Budapest, 
földmivelésügyi ministerium 

czimzendők. 165 

100 holdas gazdaságba 
béres gazda 

kerestetik. Ajánlatok G. K. 
jegy alatt a kiadóhivatalhoz 

kéretnek küldetni. 157 

Állást keresők. 
Gazdatiszt, 

nős, 13 éves gyakorlattal, 
katonamentes, szerény fel-
tételek mellett állást keres. 
Szíves ajánlatok P. V. G. 
jelige alatt a kiadóhivatal-

hoz küldendők. 164 

Ispáni állást keres 
egy 32 éves, nőtlen, a gaz-
daság minden ágában ta-
pasztalt egyén.- — Czim a 

kiadóhivatalban. 113 

Okleveles gazdász, 
gépkezelő, tartalékos had-
nagy, jelenleg gazdasági ír-
nok ; a magyar, német, 
oláh nyelvet jól bir ja, egy 
nagyobb uradalomba jó ál-
lást keres. Ajánlatok S. czi-

men a kiadóhivatalba. 
W6 

Ispáni állást 
keres egy 32 éves, nőtlen, 
felsőbb gazdasági tanintéze-
tet végzett fiatal ember, k i 
c'ijbb éven át nagyobb ura-
dalmakban volt alkalmazva, 
jelenleg is ugyanoly minő-
ségben működik és kitűnő 
bizonyitványokikal rendel-
kezik. — Szives ajánlatok 
H. jegy alatt a kiádbxhiva-

talba kéretnek. \\<?9. 

Megbízható, erélyes és szor-
galmas, intelligens 

gazdatiszt, 
ki a gazdaság minden ágá-
ban képzett, a számvitelt 
jó l érti, mérsékelt igények-
kel állást keres. — Czim: 
<32 éves», kiadóhivatalhoz. 

172 
Egy keresztény fiatal ember, 
ki már 3 évig mint gazda-
sági irnok működött és ka-
tonai kötelezettségének ele-

get tett, 
Írnoki állást 

keres. Levelek «77» jegy 
alatt a kiadóhivatalba kül-

dendők. 173 
Gazdatiszti, 

esetleg segédtiszti állást ke • 
res egy jó családból szár-
mazó 25 éves fiatal ember, 
ki már e téren működött 

Szives felkeresések -25 

zendők. 171 

F ö l d b i r t o k . 
Kisbérlet.* 

5 szobabol allo kenyelmes 
úr i lak, pinczék, -25 drb 
nagy állatra istállók, színek, 
nagy pajta teljesen bek«ri-. 
tett, nagy gyümölcsfa ár 
nyékosudvaron. 2 )— 30 hold 
szántófölddel együtt, rövi-
debb vagy hosszabb időre 
berb? adó. — A kisbirtok 
a fővárostól V/2 óra kocsi-
járásnyira fekszik, napon-
ként társaskocsi közlekedés-
sel. Kiválóan alkalmas pen-
sionatusok vagy nyugalomba 
vonuló s a gazdálkodást 
és fa'usi életet kedvelők 
részére,' esetleg tehenészet 
felállítására. — Bővebbeta 
1.1;. • l •• I. i • I> I I:. ]'•- i:at". 

Eladó á l l a t o k . 

Eladó 
400 darab jó erőben levő, 
hizlalásra alkalmas 3 éves 
ürü, Bátonyon; ugyanott 
vasúti állomás, az ár iránt 
felvilágosítást ad Altdorffer 
Lipót uradalmi kasznár, Kis-

Terenye. 163 

Egy pár 16 markos 
jukker ló, 

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

hivatalba. 99 
Beteg állatok vásárlása. 

Az állatorvosi akadémián 
beteg szarvasmarhák, juhok 
és sertések, a rendelkezésre 
álló összeg erejéig, megvé-
tetnek. Erre vonatkozó aján-
latok az állatfaj, a betegség 
és az ár megjelölésével az 
állatorvosi akadémia belgyó-
gyászati kórodájához kül-

dendők be. 161 

Burgonya-eladás 
nagyobb quantumban. Mar-
tonvásári uradalom (vasút-
állomás) elad' korai .rózsa-
és sárga burgonyát nagyobb 

mennyiségben; 178 
Nemes gesztenyék. 

5 klgr 1 . -
5 « Maroni — 1.40) 
5 c • .uj asztali füge 150 I 
Bérmentve . gesztenyét és 

maronit nagyobb mennyi-
ségben napi árakon SzálKfc í 
Stiegler József jószágigaz-
gató, St.-Peter. Görz mellett, 

; 171 
Kerestetik megvételre 6 m.r 

csicsóka. 
.Ajánlatok a lap kiadóhiva-

tal.,,,:, i,iil,|.-u,1,.k- l f ,s 

Élő fák és növények, 
Díszcserjék 

Weigelia, Spirea, Dentia, 
Juniperus Sabina, Cidonia 
japonica, Buxus. Tamarix, 
Thuja nagy választékban 
eladó s kívánatra árjfegy-

;2ífcet küld a kiadóhivatal 
_ (C. B.) 103 

Utak mellé akácz-sorfa, 
2 méter magas, száza 20 

befásitásra 3—4 éves 
magonczok, száza 3 forint, 
ezré 25 frt. Megrendelések 
intézendők a kiadóhivatal-

hoz L. alatt. 107: 
Díszfák 

Acacia piramidalis, Gömb-
akácz, Acacia monophilla, 
tarka levelű juhar, Acer 
negundó, Bignonia Catalpa, 
Rhus glabra, Populus Eu-
genie, Populus piramida-
lis, Morus Fegyvernekiana 
(gömb szeder) élánlő, hol ? 
megmondja G. alatt a .in-

aló hivatal, 105'| 

Argenteuili spárga-
gyökér 

2 és 3 éves, kapható bár-
mely mennyiségben, 100 dti. • 
2 frtiOOO drb. 15 ,pő-
.vébben,értesít C. K. jegy, 

alatt a kiadójává' „1. 106 
Őszi baraczkfa, 

amerikai és európai legki-
liinőbb fajokb bja 
60;és 40 í r . , eladó. Kivá-
l iatra árjegyzék küldetik, 
megkeresések K. M. jegy 
alatt & kiadóhivatalhoz in-
- . ; tézéhdő?.- \ 104 

Vegyesek. 
Szénaprés 

gőzerőre, 1 j ó karban, jutá-
nyos áron eladó.Hol? meg-

mondja a kiadóhivatal. 
40,000 szőlőkaró ke 
restetik megvételre, akár 
tavaszi szállításra. Gömbö-
lyű fenyőfa-karó, erős, fi— 
hosszú. — Ajánlatok e lap 
kiadóim atalához küldendők. 

1 - .108 
Szórvavetőgép, 

merítőkerekes, " 10' szeles 
kereszttengellyel,1 .Kühne E. 
gépgyárából,. gyári ára 170 
frt, csak, tíz,'napighasznált 
teljesen jó, gazdasági viszo-
nyok , miatt .125 frtért eládtó 
Hol ? megmondja, «J. J » 
jegy alatt a kiadóhivatal 

141 
Löhnert H.-féle 

here- és luczernamag-
hámozó-dob 

4 i / 2 ' széles angol gőzcséplő-
gépbe, a hozzávaló here-
rostákkal együtt, - kevéásé 
használt, beszerzési ár fe-
léért eladó: További felvilá-
gosítást .Bfuj t a kiadóhiv. 
,:, , 109 

UMRATH és TÁRSA 
m e z ő g a z d a s á g i g é p g y á r és v a s ö n t ö d e 

Magyarországi főraktára: BUDAPESTEN, Váczi-körút 6 0 . 
Ajánlja kitűnő szerkezetüeknek elismert sorvető és szórvavető gépeit, egye-
temes és mélyítő aczél ekéit, 2-ős, 3-mas és 4-es vasekéit, különféle vas-
boronáit, minden fajta szecskavágó-, répavágó-, kukoriczamorzsoló- és 
darálógépeit, kézi-, járgány- és gőzhajtásra, úgyszmte takarmányfüllesztő 

gőzkészülékeit a legjutányosabb árak mellett. 
— Képes árjegyzékek kívánatra bérmenlve küldetnek. ~ 

A legjobb tejelő és tenyész állatok! 
Felsőinnthali tenyészmarha — 180 írttól; 220 frtig. 

fejős tehén ... ... 160 < 185 « 
Sterzingi tehenek - — 160 « 200 I 
Etschthali * ... - 150 « 200 « 
Mind egészséges, fiatal, tejgazdag anyag, hasas 

vagy borjas állapotban, bérmentve bármely állo-

másra Budapestig. 

Azon uraságoknak, kik Tirolba jönnek, minden darab után 5 forint 
engedményt adok. 

Tisztességes kiszolgálás biztosíttatik s a legjobb ajánlatok állanak rendelkezésre. 

K O P A T S C H E K A. és Társa 
S i l z , O b e r i n n t h a l , T i r o l b a n , 

Vasúti és távirda-állomás. 

G á c s i p o s z t ó - g y á r 
BUDAPEST, FÜRDŐ-UTCZA 10. 

Van szerencsénk ezennel a ,n. é. közönség szives tudomására 
hozni, hogy miként az előző években, ugy az idén is mindennemű 
posztó és gyapjú divat-kelmén kivül pokróczokat 
is gyártunk tiszta gyapjúból, melyek a közforgalomban előforduló 
silánvabb árukat tartósság tekintetében jóval fölülmúlják. 

A lópokróczokat 136 cm. széles, 3 pár nagy vagy 4 pár 
kisebb lóra való sima szürke és koczkás színben, valamint 155 cm 
széles 5 legnagyobb lóra való sima és szürke, vörös csíkos 
színű végekben gyártjuk, melyek ára végenként 26 . forint, bármely 
vasúti vagy gőzhajó-állomásra bérmentve szállítva, úgyszintén finom 
drapp szinü (úgynevezett angol) lovagló takarókat darabonként 9 
forintjával, kék vagy vörös posztóval szegélyezve 10 forint. 

10 

Szőleink 
újjáalakítása. 

Irta : B a r o s s K á r o l y . 
Ara: 1 frt. 

Kapható a kiadóhivatalban. 

Tteaeates, 

gazdasági és 
gyári'épületekhezi 

Fedéseket sima fedéllemezzel és facement-befödéseket tel-
jes jótállás mellett elvállalnak. 

Árjegyzékek és Utasítások ingyen és bérmentve. 

BUDAPEST 
Váczi-körut 13. 

GRAEPEL HUGÓ gépgyárosnál, Budapesten, 
V. Külső váczi ut 48. sz. a., volt Brogle-féle gyár. 

készüléke, 
minden,cséplő-
géphez alkal 

25 százalékkal 
nagyobb 

munkaképes-
ség mint bár-
mely más ké-

szüléknél. 
Legkitűnőbb 

olcsóbb árban 

Bánatpénzül a becsérték 10%-tólija teendő le. 
A szóbeli árverés mes?kezdéseig szabályszerűen kiállított s a fent-

jelzett bánatpénzzel ellátott Írásbéli ajánlatok is beadhatók. Azok borité-
kán a tárgy, melyre az ajánlat vonatkozik, kiírandó. — Az ajánlatokban 
a beígért vételár számmal és betűvel tisztán kiírandó és kijelentendő, hogy 
ajánlattevő" az eladási feltételeket ismeri és azokat elfogadja. 

A tett vételár igéret az árverelőre "illetve ajánlattevőre azonnal kö-
telező erővel bir, az eladó vallás alap kötelezettsége azonban csak a mgs. 
vallás- és közökt. minisztérium jóváhagyásával kezdődik. 

Fenlartatik a mgs. vallás- és közokt. minisztérium részére azon jog, 
hogy a tett ajánlatok bármelyikét, tekintet nélkül a beígért vételárakra 
— elfogadhassa, vagy azokat egyenkint és összesen minden indokolás 
nélkül visszautasíthassa. 

A birtokok bérbeadva lévén, a vevő a szerződések fentartására kö-
teleztetik. 

A feltételektől eltérő vagy elkésetten beadott ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek. 

A részletes árverési és eladási feltételek nevezett tiszttartónál bete-
kiathetők, hol egyébb, felvilágosítások is megadatnak. 

Kelt Vág-Selyén, 1891. október 17-én. 

h czegléd-selyei közalap, ker. főtisztség. 
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Szabadalmakat 
H találmányokra kieszközöl 

és értékesít,; é 

védjegyeket 
lajstromoztat m i n d e n / ^ 

szabadalmi irodája 

BUDAPEST, muzeum-körut 10. 

2-

4. 
ö. 
6. 
7. 

, 8 . 

•IM-
I I . 
12. 
13. 

Czifrakerti birtok épületekkel 
Kőhalmi birtok épületekkel 
Szőkehalmi birtok épületekkel 
Darahalmi birtok épület nélkül 
Madarászhalmi föld « « 
Nagy Kengyeli föld « « 
Kis Kengyeli « « « 
Madarászhalom melletti föld 

épület nélkül 
Kisvarjasi föld épület nélkül 
Átalszéki föld 1 kúttal 
Belmajorból a berényi útnál 
Házhely Újvároson korona-utcza 
2 házhely a magtár- és akáczfa-

utcza sarkán 

47 I08/Ui)0 
142842/' 
' >íT" ' 

5wrVnoo 
Í94 3 M / „ 0 0 

, ' 187"/ 
25"*/ 

31007u»o 

6850-öt 

hold; kikiáltási ára 15102 frt 
18074 f r t 
12161 frt 
5117 frt 

728 frt 
15756 frt 

7248 frt 

2439 frt 
2500 f r t 
6858 frt 

941 frt 
61) fr t 

548 frt 

Csak mezőgazdák és a szakirodalom termé-
nyei, továbbá állást keresők és adók hirdetmé-
nyei vétetnek fel e kedvezményes rovatban. 

11 

Eladó egy 3 ' / , éves 
ménló, 

165 cm. magas, sötét pej, 
jegytelen, könnyebb jukker, 
apja Ostreger 4-2, anyja ki-
tűnő félvér-kancza. Ára 800 
frt. Megtekinthető a concó-
háti gazdaságban. U p. és 
vasútállomás Ács, Komá-

rom megye. 101 

E l a d ó T e r m é n y e k , 
100 métermázsa fel-

vidéki árpát 
chevalier vágív perlet-et ke-
resek vetőmagnak : ajánla-
tokat, minla, ár - és vasúti 
állomás megjelölésével, Rá-
kosi Nászay Géza, puszta 
Hantos u. p. Kölesd, Tolna-

megye czimre kérek. 
' 179 

Riparia sauvage-
és portalis-

keverék, kitűnően gyökere-
zett szőlővessző eladó, á 
M00 drb 40 frt Hol ? rneg-

' mondja B. jegy alatt a ki-
adóhivatal. 102 
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KOZTELEK, Í 8 9 1 . OKTÓBER 2 4 

Gőzszántás. 
Mindazon t. gazdák, kik eredeti Fowler-féle gőzekéinket vásárolni óhajt-
jak, vagy a gőzszántás előnyeit Fowler-féle legújabb javított 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. 

SZIGETI LAJOS 
szij-, nyereg-gyártó és bőröndös 

Budapest, VI I I . , Muzeum-körút 10. 
katonatiszti nyergek és nyereg-szerekben 

civil nyergek kocsicsiszoló-

szerszámok ostorok lo-

vaglóvesszők és botok utatzó-bő-

röndök, szerszám- és lótisztító eszközök Ló- és birkanyiró gépek 

e l h e l y e z v e . T a r t a l é k o s t i s z t urak n y e r e g s z e r e k e t k ö l c s ö n b e is k a p h a t n a k , 

RIGLER JÓZSEF EDE 

I., Kärthnerstrasse 48. -^o*.-

Városi raktárak Budapesten, V , Erzsébettér 19. szám és IV., 
Kecskeméti-utcza 13. szám. 

A bécsi 1890 . évi mezőgazdasági és erdészet i k iá l l í t áson a ítagy díszoklevéllel k i t ü n t e t e t t 

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

P h o s p h á t - l i s z t 
legjobb és legbiztosabb műtrágya, több évi hatással, phosphor-
tartalom 5RW -584 porfinomsága 7 5 % ajánlja jutányos áron 

azonnali vagy későbbi szállítással 

Sátori Miksa és Mór 
Fejős 

teheneket 
minden fajú, közvetlen importált elsőrendű állatokat 

| e g j u t á n y o s a b b árakon, 
mindennemű jótállás mellett szállit 

DULLER és társa 
Budapest, VII. szövetség-utcza 11. 

A magyar kir. gazdasági tanintézetek szállítója. 

Téglavető 

Egeresi gypsz-műtrágya- és vegyi termékek gyára. 
KRAMER J . 
Ajánlja: párolt csontliszt, szuperfoszfát, Thomas-salak, egeresi 
trágyafősz-termékeit szavatolt tartalom mellett. Levelek és meg-

rendelések a központi irodához 

Budapest, Dorottya-utcza 9. szám, 
intézendők, mely szívesen. szolgál felvilágosítással is. 

Iá 

SZEGEDI KENDERFONÓ-GYÁR R É S Z V É N Y - T Á R S A S Á G . 

Kötéláruk gazdaságok részére. 
Kéve-kötő fonalak, finom hosszú kender- és géptisztitó-kócz 

válogatott I-ső rendű kenderből kivételes jutányos áron 

Szegedi kenderfonó-gyár részvény-társaságnál 

CSÁSZ. ÉS KIR. UDVARI 
PAPIRNEMÜGYÁRA 

BUDAPESTEN. 

mésztelepek 
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Budapest, IX., Dandár-u.25. 

tenyészállat-
kereskedő 


