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KOZ- ES MEZOGAZDASAGI LAP. 
AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 

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

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: B u d a p e s t ( K ö z t e l e k ) , 
ü l l ő i - u t 2 5 . s z á m . 

Levelekre csak beküldött postabélyeg ellenében válaszolunk. 

Közlemények az orsz. magy. gazdasági 

egyesület köréből. 

Meghívó. 
A baromfitenyésztők országos egyesülete, 

mint az orsz. magy. gazd. egyesület szakosz-
tálya november hó 23-án rendkívüli közgyű-
lést tart. 

Az ülés tárgysorozata : 
1. A szakosztály önállósítása és átalakulása 

országos egyesületté, vagy annak beolvadása az 
orsz. magy. gazd. egyesületbe, annak rendes 
szakosztályaként. 

2. A «Köztelek» esetleges elfogadása az 
egyesület hivatalos lapja gyanánt. 

3. A szakosztály által esetleg meghatározandó 
tagdijak megállapítása. Tólnay Lajos, 

elnök. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
irodalmi és tanügyi szakosztálya október hó 
27 én ülést tartott. 

Jelen voltak: Máday Izidor elnöklete alatt 
Bosányi Endre, Kodolányi Antal, Lázár L. Pál, 
Tólya Jakab, Rubinek Gyula egyesületi tagok. 
Az egyesület tisztviselői részéről Forster Géza 
igazgató és Baranyay István titkár. 

A szakosztály köszönettel veszi tudomásul 
az igazgató-választmány azon határozatát, hogy 
a könyvkiadó-vállalatnak az egyesület kebelében 
leendő megindítását helyesli s arra forgalmi tő-
kéül a gróf Károlyi Alajos-féle alapítvány kama-
taiból 1000 frtot rendelkezésre bocsát. 

Továbbá Kodolányi Antal indítványára a 
szakosztály elhatározta, hogy a könyvkiadó-
vállalat intézői ügyeik lebonyolítására felszólittas-
sanak. 

A Szemere Huba által felajánlott és 200 
írtra kiegészített dijat illetőleg a szakosztály leg-
közelebb ki fogja írni a pályázat feltételeit. A 
dijat a szakosztály Bosányi Endre indítványára, 
tekintettel a most a felvidéken óriási közgazda-
sági károkat okozott burgonya vészre, « A burgonya 
betegségeit» tárgyaló munkára kitűzni javasolja 

Bosányi Endre és Lázár L. Tál a szak-
osztály megbízásához híven, a könyvkiadó-vállalat 
szervezeti és ügyviteli szabályzatának kidolgozott 
tervezetét mutatják be, melynek felolvasása után 
a szakosztály a tervezetet elfogadja és a tervező 
uraknak sikerült dolgozatukért köszönetét fe-
jezi ki. 

A könyvkiadó-vállalat pénztári és szerkesztői 
teendőkre nézve a szakosztály elhatározta, hogy 
az előbbit az egyesület pénztárnoka fogja végezni 
külön díjazás mellett, a szerkesztéssel és kiadói 
teendőkkel pedig a vállalat külön szakértő egyént 
biz meg. 

A vállalat fölötti felügyelet egy az összes 
szakosztályokból alakított bizottság feladatát 
képezi. 

A szakosztály által kiirt becsléstani pályá-
zatra beérkezett «ki mint vet ugy arat» jeligés 
mű a bírálók véleménye szerint sem alakilag 
sem tartalmilag meg nem felelvén, az a pályázó -
nak visszaadatni határoztatott. 

A % Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
által egy becsléstani munkára kiirt pályázatra 
beérkezett 'ki mint vet ugy arat> jeligés munkát 
a bíráló bizottság sem alakilag, sem tartalmilag 
alkalmasnak nem találta; miért is értesítjük a 
mű szerzőjét, hogy ugy a kézirat mint a jeligés 
boríték az orsz. magy. gazd. egyesület irodájá-
ban bármikor átvehető. 

Budapest, 1891. október 31. 
(Németország. Amerika és tengeritermísünk. — Az orosz 
gabonakiviteli tilalom. — Középeurópai vám-unio. — 
Amerikai liszt-export. — Szövetkezeti állatbiztosítás. — 

Tűzkárbiztositás államosítása) 

Berlinből megbízható forrásból érte-
sülünk, hogy a német szövetségtanács 
jelenleg egy javaslatot tárgyal, mely a 
fennálló szeszadó-törvényt oda módosí-
taná, hogy az 1891/2. évi kampanyban 
a mezőgazdasági gyárak kivételesen ten-
gerit is feldolgozhassanak, a nélkül, hogy 
az uj kontigentálásnál rövidséget szen-
vednének. 

Első tekintetre vajmi kevés fontos-
ságot tulajdonítunk ez eseménynek, de 
ha közelebbről vizsgáljuk, ugy messze 
menő kombináczióknak nyit teret. 

Hogy a helyzetet megérthessük, előre-
bocsájtjuk, hogy Németországban eddig 
a mezőgazdasági szeszgyárak csak a bur-
gonyából való szeszfőzés esetén részesül-
tek kedvezményben. Igen, de az idei 
silány gabonatermés folytán beállott 
kenyórsziikség mind több burgonyát kö-
vetel a fogyasztás részére, hogy tehát a 
burgonya a szeszgyárak üzeméből kivo-
nassák s igy emberi tápanyagul szolgál-
hasson ; az a szerencsés ötlete támadt a 
német kormánynak, hogy a mezőgazdasági 
szeszgyárakat a tengeri szeszszó való fel-
dolgozásánál is kedvezményben részesiti. 

Németország azonban megközelítőleg 
sem termel annyi tengerit, a mennyi 
burgonyát mezőgazdasági szeszgyárai fel-
dolgoznak. 

Igaz, de a hiányt majd pótolja Amerika! 
Mult szemlénkben hírt adtunk arról, 

hogy miként gondoskodik az Egyesült-
Államok kormánya óriási tengeritermése 
elhelyezéséről, a tengeriliszt forgalomba-
hozatala utján. Nos a Murphy ur által 
e téren elért eredmény vajmi csekély a 
fennebb érintetthez képest, mert hogy a 
mezőgazdasági szeszgyártásnak adóked-
vezmények utján való kiterjesztésénél a 
tengerire is, újra csak Murphy ur keze 
s igy közvetve az Egyesült-Államok 
földmivelési kormánya játszik közbe, nem 

nagy állambölcsességre van szükségünk, 
hogy kitaláljuk. 

Németország kormányfértíai a helyzet 
magaslatára emelkedtek, midőn ily sze-
rencsés megoldással ugy a mezőgazdasági 
ipar, mint a fogyasztás igényeit kielé-
gítették, de nem mulaszthatjuk el bámu-
latunknak s elismerésünknek újból kife-
jezést adni az amerikai földmivelési 
kormány részletekre is kiterjedő gondos-
sága és tapintata felett, melylyel fölös-
leges tengerijének oly tekintélyes piaczot 
teremtett mint Németország. 

Ezzel kapcsolatban természetes, hogy 
a német kormány a tengeri vámját 
Amerikával s igy a szerződéses viszony-
nál fogva velünk szemben is törli vagy 
legalább tetemesen leszállítja, remélhet-
jük tehát, hogy közvetve a dologból 
nekünk is hasznunk lesz, a mennyiben 
bő tengeritermésünk fölöslegét esetleg 
jó áron értékesíthetjük s ép azért jó, ha 
tengerikészletünket az uj áralakulásig 
visszatartjuk. 

Ezt tanácsolják külömben az orosz-
országi gabonakiviteli tilalomról mind sű-
rűbben szállongó hirek, melyek arra en-
gednek következtetni, hogy beteljesülésük 
már csak rövid idő kérdése. E tilalomnak 
pedig előre kellőleg nem mérlegelhető 
következményei lesznek. Emelkedik a buza, 
de különösen a zab ára, mely utóbbié a 
puszta hiresztelésre 50 krral felszökött; 
hogy mennyivel emelkednek, csak meg-
közelitő választ is nehéz e kérdésre adni, 
de annyit tudunk, hogy ez áremelkedés 
jó zabtfermésünk értékesítésénél kapóra 
jön-

Ez év legkiválóbb közgazdasági alko-
tása lesz a befejezésükhöz közelgő ke-
reskedelmi tárgyalások alapján létesülő 
középeurópai vám-unió, mely, forgalmi vi-
szonyaink megszilárdulását helyezi ki-
látásba. — Osztrák-Magyar-Német-Olasz-
Szerb- és Románország, Svájcz Belgiummal 
1.600,000 négy szögkilométernyi területén, 
140 millió lélek kereskedelmi érintkezése 
egységesebb lesz, mint eddig volt; hogy 
azonban mily mértékben örvendhetünk 
ez egységes érintkezésnek, ezt majd csak 
akkor mérlegelhetjük' kellőleg, ha tisztá-
ban leszünk azzal, hogy ez európai vám-
konczertben mily szerepet biztosított 
hazánknak kormányunk eszélyessége és 
erélye. 

Amerika liszt-exportja óriási arányokat 
ölt, jeléül annak, hogy malomipara szépen. 
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fejlődik. Az élelmes amerikai csakhamar 
belátta, hogy mig a lisztet aránylag ju-
tányosabban szállíthatja s jobban érté-
kesítheti, mint a búzát, addig a hulladékul 
visszamaradt korpát odahaza állataival 
kitűnően hasznosíthatja. A párisi liszt és 
gabonakamara felirt a senatushoz, hogy 
a liszt vámját 5 frankra emelje fel, mert 
Amerika az utolsó hónapban több lisztet 
importált Francziaországba, mint máskor 
egy év alatt. E vámemelés azonban nem 
csak az- amerikai, de a mi liszt-expor-
tunkat is sújtaná s az marad verseny-
képes, a melyik könnyebben viseli el e 
2 franknyi vámemelést. 

Az állatbiztosítás ügye ujabban többször 
felszínre kerül, mi szükségessége mel-
lett bizonyít. A társulati állatbiztosítás 
kérdése többeket foglalkoztat s terv van 
már elég, csak a tőke hiányzik, mig a 
budapesti központi tejcsarnok kebelében a 
szövetkezeti állatbiztosítás eszméje vet-
tetett fel, mi ott annál könnyebben ke-
resztülvihető, mert a szövetkezeti tagok 
tehenei állandó állatorvosi felügyelet alatt 
állanak. Az ügy, mint értesülünk,, komoly 
tanulmányozás tárgyát képezi s csak rövid 
idő kérdése az eszme megvalósulása, a 
mikor is a szövetkezeti állatbiztosítás 
előnyeit gyakorlatban is láthatjuk. 

Egy más biztosítási ügyről is adha-
tunk hírt, mely, noha dementáltatott, 
mégis közöljük, mert nagyon szeretnők, 
ha való volna, de még jobban, ha meg-
valósulna. Bécsi forrásból értesülünk, hogy 
kormányunk a tűzkár-biztositás szervezésévél 
foglalkozik, melyre indokul az utóbbi évek 
óriási tűzvészei szolgáltak s melyeknél 
az elpusztult vagyon vajmi csekély szá-
zaléka volt biztosítva. Hogy a szervezést 
mely irányban tervezik, arról hallgat a 

fama; ugy látszik, csak szükségességét 
érezik, a mikénttel azonban, még nincse-
nek tisztában. 

Bizonyára sürgős szükséget és nemes 
feladatát képezi foldmivelési kormányunk-
nak az általános és kötelező biztosítás 
kérdésének helyes megoldása, egyelőre 
azonban hitelt adunk a dementinek s 
magunk is kivitelét a j ö v ő zenéjének 
tartjuk. R Gy. 

Díjszabási ügyek. 
(Vége.) 

A hatvani, selypi és ácsi czukorgyárak ré-
szére teljes kocsirakományban szállítandó czukor-
répa-küldeményekre, valamint ezen gyárakból a 
répatermelő helyre répaszelet- és mésziszap-kül-
deményekre ez ideig fennállott "kedvezményes dij-
tétdek hatályon kívül helyezése mellett a következő 
mérsékelt díjtételek engedélyeztettek a m. kir. 
államvasutak vonalain. Külömbség nem tétetvén 
a répaszelet és mésziszapnak visszteherként avagy 
nem visszteherként történendő szállítására nézve : 

1— 20 
21— 40 

kim. távolságig 4 
6 

kr 

41— 60 » 7 3 
61— 80 9-4 
81—100 125 

101—110 13-0 
1 1 1 - 1 2 0 13-5 
121—130 > 141 
131—140 1-4-6 
141—150 15-1 
151—160 15-6 
161—170 16 2 
171—180 16-7 
181—190 17-2 
191—200 17-7 
201 - 210 183 
2 1 1 - 2 2 0 188 
221—230 » 193 
2 3 1 - 2 4 0 19 8 
241—250 20-4 
251—260 209 
261—270 21-4 
271—280 21-9 

281—290 km. . távolságig 22-5 kr 
291—300 230 
301—310 22'5 » 
311—320 » 240 
321—330 24'6 
331—340 25-1 
341—350 25-6 
251—360 26-1 
361—370 26-7 
371—380 .27 2 

. 381—390 27-7 
391—400 28-2 
401—410 28-8 > 
411—420 29-3 
421—430 29-8 
431—440 303 
441—450 309 

100 kilogrammon kint 
Ezen mérsékelt díjtételek a feladási és le-

adási állomások között a kilométermutatóban 
megállapított távolságok alapulvétele mellett szá-
mittatnak. A mennyiben mésziszap-trágya-külde-
ményekre a II. kivételes díjszabás szerinti rendes 
díjtételek fenti díjtételeknél olcsóbbak, mely eset 
a 100 kilométeren aluli távolságoknál fordul elő, 
nevezett czikkre ezen olcsóbb díjtétel alkalma-
zandó. 

Az alábbi állomásokról, Hatvanba szállítandó 
czukorrépa- valamint az onnét visszaszállítandó 
répaszelet- és mésziszap küldeményekre, a fenti 
díjszámítástól eltérőleg, következő díjtételek alkal-
maztatnak : 

Bánréve 121, Balogfalva 11'5, Berettyó-
Újfalu 14-7, Czenter 15'6, Debreczen 15 7, Ernőd 
10 5, Feled 11, Forró-Encs 136, Horka 13"6, 
Kaba 13 6, Karczag 13 6, Keresztes-Nyárád 10 5, 
Királytelek 15-2, Miskolcz 11-5, Nagyvárad 16-8, 
Nyék-Ládháza 11, Nyíregyháza 16-3, Ózd 15 6, 
Pelsőcz 13 6. P.-Ladány 13" 1. Putnok 126, 
Rimaszécs 11-5, Rimaszombat 11-5, Rozsnyó 14-7, 
Sajó-Szt.-Péter 12 6, Szerencs 136, Szoboszló 14-7, 
Takta-Harkány 131, Tisza-Lucz 12 6, Tiszolcz 
13-6, Tornallva 131, Vadna 131, Zsolcza 12'í. 

A helyi érdekű vasutak alábbi állomásairól 
Hatvanba, illetve Selypre szállítandó czukorrépa-, 
valamint a visszaszállítandó répaszelet- és mész-
iszap -küldeményekre nézve az eddigi díjtételek 
helyett következő mérsékelt díjtételek nyertek 
alkalmazást. 
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Végsőt rikoltott a ba-
" goly, az égbolton vé-

gigfutó derű kioltotta az 
utolsó csillagot. — Hűs 
szellő kél a völgyek rej-
tekéből, s a mint átseper 
a bükkös szálai közt, 
fázödva tapsolnak össze 
a gallyak és suttogó zaj 
támad nyomán, az éb-
redő erdő sóhaja. Föl-

szántja hosszában a 
lejtőt és fodrokat vet a 
koronák tömött szőnye-
gére, azok meg játszi 
változásban osonnak vé-
gig az erdőn s tűnnek 
el a hajlás mögött. — 
Könnyű ködkárpit emel-
kedik a völgyfenékről, 
s a mint szakadozott 
szélével fölebbfölebb hág 
a magasba, lassan bon-
takozik ti előttünk a 

táj egész fensége. Amott a tisztás szélén néhány 
vöröslő tömeg, neszező suták csoportja az, melyek 
erre felénk fülelnek. Ő sem lehet messze. S való-
ban, ott áll egy hármas törzstől félig takarva a 
fejedelmi vad, majd előlép, nehézkes méltósággal 

tart a lejtős kopárság derekáig, ott megáll, s erősen megvetve magat a 
görejbe mélyedt csülkein, marjára szegett koronával, duzzadt nyakát 

ivben előremeresztve elbődül, hogy reszket belé az erdő. — A hang, 
mint egy roppant orgona zúgása, bejár zeget- zugot s halk echóban vész 
el, egybeolvadva a nyögő, horkoló végakkorddal. — Az erdők királya 
neszezve hallgat el, s komor tekintettel lesi a választ. így áll ott, mint a 
megtestesült harczvágy és erő, mig meleg párája, mint könnyű fátyol 
lebegi őt körül . . . 

Ilyen s hasonló emlékeket költenek föl a József-köruti gyűjtemény 
százféle kalandot némán sejtető trófeái. Boldog halandók, kiknek az a 
szerencse jutott osztályrészül, hogy a nemes sportnak gondtalanul áldoz-
hassanak, itt számolnak be évről-évre a lefolyt cserkész-évad eredményei-
vel. S ha igaz az, a mint hogy több mint valószínű, hogy Nimród minden 
kegyeltje többé-kevésbé irigységre hajlandó, itt tízszeres ok van rá, meg-
irigyelni azokat, a kik az egyes példányok elejtőiként szerepelnek a fel-
iratokon. Kapitálisnál kapitálisabb fejdíszek sorakoznak az egyszerű faáll-
ványokon, azon nyers állapotban, a hogy az erdész a szerencsés napon 
lefejtette őket. Mert az eredetiségnek és < az idei évadról való származásnak 
nem kicsinylendő jele. ez, vagy pláne egy-egy fris vérfolt a rózsa köriil. 

A mint az utolsó rigyeté3 és az utolsó express durranás elhangzott, 
előkelő sportmaneink összecsomagoltatják a szerzett zsákmányt és küldik 
a budapesti agancskiállitásra, egy kis nemes mérkőzésre, hogy kinek volt 
szebb a szerencséje. 

Sajnos, a példátlan szigorúságú tél nyomai az agancskiállitáson is 
erősen meglátszanak, ugy a minőség, mint a mennyiség dolgában. Ismert 
és könnyen érthető dolog ugyanis, hogy a táplálkozásban beállt zavarok, 
vagy épen a táplálék hiánya az agancsok fejlődésére is fölötte káros visz-
szahatást gyakorolnak, s így a télen át annyi nyomort szenvedett vad az 
idén bizony aránylag silányul rakott fel. Mit szóljak a tél számszerű vesz-
teségeiről? Még a napilapok hasábjain is sűrűn találkoztunk a télen pana-
szokkal, melyek a fővad és őz tömeges pusztulásáról beszéltek. A legjob-
ban óvott területeken, a legjobban gondozott etető helyek körül rakásra 
hullott az istenadta, midőn a szárain felülérő kérges hóban folyton 
20—25°-os hideg mellett fölvérzett inakkal és éhségtől gyötörtén önmeg-
adással várta be végét. 

A veszteségekkel indokolt kímélet lesz tehát oka a cserkészeti cam-
pagne kisebb eredményének és az idei agancskiállitás mérsékelt látogatott-
ságának. 

' 1 
> 1 Honnan vagy hova ? 

|Htr j Hátam-J Selypre \schjpröl 
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í 100 k ilograrc ̂ Tnkiij .t, kr. 
Fal la - - ... r ! 3 0 12'7 

1 Erdőtelek — ... 111 1 109 l l ' l 10'9 
! Gyál - 13 8 

130 12'7 
| Homok ... — — — ... 195 19-5 
i Jász- Apáti... — — _ — 157 141 17-8 162 
Jász-Kisér... — ... 14' 1 129 16-2. 15 

| Jász-Ladány 12 1 11-4 
| Kenderes - — 17-0 1G-9 
\ Kengyel — ... — 16 5 165 165 16-5 S 
• Kis-Köre 17-0 16'3 17-0 16-3 ; 
; Kunhegyes - - ... 20-1 19 7 
j Kun-Szt.-Márton ... ... — 20 5 205 
j Lajos-Mizse' ... — ... 24'6 21-3 ' 

Martfil ... ... 18-5 18'5 
Mátra-Mindszent 11-5 11 3 102 100 
Ócsa — — 15-2 
Párád ... ... 15-2 14-7 
Péterigyál 13 2 
Pusztakiirt 12-9 120 
Szalók-Taskony ... 18-5 17-7 

| Szászberek ... — — ... 10-9 10-5 13-0 1 12-6 
! Verpelét — — — 12-6 13 0 - I — 

Az elősorolt összes díjkedvezmények igénybe-
vételénél a czukorrépa-küldeményekre vonatkozó 
fuvarlevelek czimzettjeként, úgyszintén a répa-
szelet- és mésziszap-szállítmányok feladójaként 
az illető czukorgyáraknak kell szerepelniük. 

H. A. 

Kérdések a gyakorlat köréből. 

25. k. Mintegy 9 métermázsa mákot terme-
lek évente, melynek kifejtése igen sokba kerül; 
— ennek olcsóbbátétele volna az egyik kérdés. — 
Két tanácsot kaptam erre: az egyik, hogy pony-
ván csizmás emberekkel tapostassam össze s 
gabonarostán eresztessem le; a másikat a «Gaz-
dasági Lapok» feleleteiben olvastam, hogy kuko-
ricza morzsoló gépen kell a mákot átereszteni. 
Melyik mód jobb ? Dr. N. E. 

17. f. Besavanyított répalevelek etetése 
a fejős tehenekkel. Sokan lesznek gazdatársaim 
között, kik határozott nemmel felelnének a feltett 
kérdésre, mert általánosnak mondható még nálunk 
azon téves felfogás, hogy a fejős tehenekkel 
semmiféle besavanyított takarmányt etetni nem 
szabad, annál kevésbbé besavanyitott répalevelet, 

mert minden besavanyított takarmány nemcsak 
a tejelválasztásra gyakorol káros befolyást, ha-
nem a tej minőségét is rontja s e mellett a 
besavanyított takarmány még az állatok egészsé • 
gére is hátrányos, mert savtartalmánál fogva 
sokszor erős hasmenést okoz, esetleg elvetélés 
okozója is lehet. Tévesnek mondom ezen felfogást, 
mert ugy saját tapasztalataim, valamint a szak-
irodalomban közölt alapos, minden kritikát ki-
álló kisérleték közléséből meggyőződtem, hogy 
jól készített, meg nem romlott savanyu takar-
mányt mégfelelő adagokban nemcsak, hogy minden 
hátrány nélkül lehet etetni, hanem egyes esetek-
ben a savanyu takarmány egyenesen a tej elvá-
lasztás előnyére szolgál. Elég legyen e helyütt 
számos más kísérlet mellőzésével csak a Oselko 
István által M.-Óvárott végzett etetési kísérletekre1) 
hivatkoznom, melyek világosan bizonyítják, hogy 
a besavanyított csalamádé, a mely pedig ez eset-
ben meglehetős mennyiségű (összesen 1.82%) 
savat tartalmazott, a tejelválasztást sem mennyi-
ségileg, sem minőségileg hátrányosán nem be-
folyásolta, és legrosszabb esetben is oly kedve-
zően hatott, mint a répa etetése. Nem tagadha-
tom azonban némi jogosultságát azon ellenve-
tésnek, hogy a mennyiben a répalevelek már 
összetételüknél fogva kevésbé alkalmasak a besa-
vanvitásra a többi besavanyittatni szokott takar-
mányféléknél, a besavanyitás sem sikerül oly jól, 
mint emezeknél, ez azonban csak akkor áll, ha 
a répalevelek besavanyitásánál a kellő elővigyá-
zatot mellőztük, mert ha a répaleveleket ugyan-
olyan gonddal savanyitanók be, mint más érté-
kesebbnek tartott takarmányokat, a besavanyí-
tott répalevél szintoly jó takarmány volna, 
mint amazok és éppen abban van a hiba, 
hogy a répaleveleket már eleve rossz takar-
mánynak tartják a legtöbben, besavanyitását 
tehát legtöbbnyire csak takarmányszükségben 
kevés gonddal és elővigyázattal szokták eszkö-
zölni. Pedig a jól besavanyított, meg nem rot-
hadt répalevél ép oly jó takarmány, mint akármely 
más besavanyított takarmány, ép ugy etethető 
bármiféle állattal, a nélkül, hogy az állatok egész-
ségére káros befolyással volna, vagy a czélul 
kitűzött termelésre — legyen az hus, vagy tej-
productió — kedvezőtlen takarmánynak bizo-
nyulna.* Németországban, a hol mindent igen 
megtudnak becsülni és semmit sem engednek 
kárbaveszni, a nagy mennyiségben termelt czu-

') Mezőgazd. Szemle 1886. évf. 759. és köv. lapjai, 

korrépa levelének "besavanyitással való konservá-
lása elterjedt, s mindinkább terjed, mióta dr. 
Albert ^Frigyes hallei tanár a német gazdasági 
egyesület megbízásából tett besavanyitási és ete-
tési kísérleteinek leírását közrebocsátotta. Ezen 
tudós férfiúnak munkálatából közlöm kérdésttevő 
úrral egyik kísérletét, melynél fejős tehenekkel 
besavanyított répaleveleket etetett. Münchenhof-
ban 10 tehénnel 60 napig tartott az etetési kí-
sérlet. 10 napig 25 kg. répaszelet mellett 12'5 kg, 
burgonyát és abraktakarmányt, 10 napig 8'75 kg. 
burgonya mellett és a régi mennyiségű abrakta-
karmány mellett 10 kg besavanyított lóhert, 10 
napig. 20 kg. besavanyított lóhert, 10 napig 20 
kg. besavanyított répalevelet, 10 napig 20 kg. 
besavanyított csalamádét, végül ismét 10 napig 
az első 10 napi alaptakarmányt kapták fejenkint 
és naponkint. 

A tej hozam mennyisége és minősége átlag-
ban naponkint és fejenkint a következő volt: 

Ung, Bereg és Mármaros rengetegei, mint mindig, most is előljárnak, 
s ha nem is produkálják a megszokott ősszar vasra emlékeztető agancs -
óriásokat, a kitüntetett darabok majdnem kivétel nélkül e három megyéből 
kerültek ki. Sajnosan nélkülöztük a kitüntetett kiállítók közül Schőnborn 
Ervin grófot, a kinek állományát a tél ugylátszik különösen megviselte, 
mert mig az eddigi alkalmakkal az ő kiállítása mindig elől uralkodott, idei, 
mindössze öt darabra terjedő gyűjteménye a mostohábbra fordult vadász-
szerencséről tanúskodik. 

A legerősebb példányt a főág vastagságát véve, Nádasdy Ferencz 
gr. állította ki bruszturai vadászterületéről; az aránylag rövid (107 cm.) 
és könnyű (8 kgr.) agancs oly erős, hogy jókora férfimarokkal átérni 
alig lehet. 

A legterjedelmesebb (121 cm) és legsúlyosabb (9'10 klgr.) a Patay 
Gyula által kiállított s Köröskényi Béla által lőtt 12-es, melyet vastagsági 
méretei alapján a IV. helyre soroztak. 

A III. helyen sorozva látjuk foldmivelési miniszterünk zsákmányát, egy 
rendkívül meredek állású hatalmas 14-est, mely az ungi kincstári uradalom 
erdejében rigyetett és lelté kimúlását. Húszas mindössze egy látható a 
kiállításon, egy rendkívül szépen fejlett, sötét, jól gyöngyözött és meglepően 
szabályos agancs, melyet Széchenyi Béla gróf állit ki. Büszke hordozóját 
Dénes Géza főerdésjs golyója ejtette el. Igen érdekes és tanulságos fejlődést 
mutat a Hoyos József gróf murányi uradalmi zsákmánya, egy rendkívül 
szép 16-os. Alul jelentéktelen vastagságból a koronája felé oly erőssé szé-
lesedik, hogy már némileg az iramszarvas lapátjaira emlékeztet. 

Az eltérő fejlődés okát szakembereink az abnormis időjárásban ke-
resik, a mit magam is hajlandó vagyok magyarázatul elfogadni. Idő kell 
ugyanis hozzá, mig a tél során leromlott állat erőre kap, de mielőtt erőit 
teljesen visszanyerné, már az agancs alsó része a csontosodás stádiumába 
jutott s igy többé nem erősödhetik, de annál gyorsabb és erőteljesebb fej-
lődésnek indulnak a felső, még porczos részek és ez szüli az aránytalan-
ságot. Különös említést érdemelnek még a VII. és X. helyen kitüntetett 

darabok Az első Nádasdy Ferencz grófé Bruszturáról, a második Erdődy 
Rudolf grófé Szilvásról, mind a kettő 18 as. Az elsőnek gyönyörű ágbogas 
állása remek látvány lehetett a szeptemberi erdő hátterével, a második 
szép gyöngyözetével tűnik ki, s a bölény szarvára emlékeztető rendkívül 
fejlett szemágaival. 

Nem mindennapi abnormitás Inkey Antalnak a Kund Béla által 
kiállított 14-ese, melynek egyik ága silány nyársasnak maradt vissza. Végül, 
hogy a sportkedvelő művészet is képviselve legyen, ott látjuk a geniális 
osztrák állatfestőnek, Pausinger Ferencznek, ki a boldogult trónörököst is 
keleti vadászutján kisérte, hatalmas 14 ágúját, melyet az ecsettel és a rifle-
vel egyforma ügyesen bánó művész Széchenyi Béla gróf területén ejtett el. 

A vadaskerteket egyedül Draskovits Iván gróf négyes gyűjteménye 
képviseli. Páratlan 18-asának méretei arra az ártatlan gyanúra adnak okot, 
hogy e nemes állatnak nem a gilvánfai vadasban adtak életet, hanem ugy 
került be az ugratón át szerelmes hevében. 

Nagy egészben feltűnő az, hogy se a Dunántul, se a nvuga,ti és 
észak-nyugati Kárpátok nem küldöttek semmit, mi sokat levont a kiállítás 
sikeréből. 

Őzagancsokat csak Erdődy István gróf küldött Szlavóniából, a mi 
ujabb szomorú bizonyítéka annak, hogy e kecses vadat a tél nyomora 
nagyon is megapasztotta. Inkey Antal feltűnő erős és Teleki Árpád gróf 
rendkívül hosszú (31 cm) zergekampói" zárják be az érdekes kiállítást 

Kár, hogv agancskiállitásainknak, melyek kiváló példányaikkal Euró-
pában az első "helyet foglalják el, oly kevés a látogatója, különösen a 
külföld részéről. 

Ezzel beszámoltunk az idei vadász-idény trófeáiról, melyek'kiállítása 
minden évien a legelőkelőbb köröknek a fővárosba való bevonulását szokta 
jelenteni. 

Öszi lóversenyek, agancskiállitás, és megnyílt a téli saison . . . 
Dr. Szilárd Ferencz. 
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"A tej mennyisége .tehát a besavanyított 
répalevél etetésekor — daczára, hogy a répalevél 
1-38% összes savat tartalmazott — emelkedett, 
zsírtartalma és száraz anyaga ugyan legkisebb 
volt, azonban az összeredmény még sem állott 
túlságosan mögötte a többinek, sőt a csalamádé 
által elért eredménynél nagyobb volt. Ha még 
megemlítem, hogy az állatok egészségi állapota 
kárt nem szenvedett, hogy az élősúly a répalevél 
etetése alatt jelentéktelenül növekedett is, bátran 
merem ajánlani, ha a besavanyított répa levele 
nem rothadt, hanem csak savanyu, annak fejős 
tehenekkel való etetését, csak a minden savanyi-
tott takarmánynál betartandó elővigyázati rend-
szabályokat tartsa be, nevezetesen, hogy elegendő 
abrak és más száraz takarmányt adjon a tehe-
neknek és hogy a tej az istállóban ne maradjon, 
nehogy a takarmány kellemetlen szagát a tej 
fölvegye. 

. . . . n. 

1 ,'ej intMjUégi Zár Szín: anyag Zsir Ssirai afjag-
kg- :ázalék menny isége, kg. 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 

10 nap 
10 » 
10 » 
10 » 
10 » 
10 » 

13-48 
13-286 
13-033 
13-632 
Í3-387 
13-480 

314 
3-05 
3 00 
2TO 
2-74 

11-93 
11-77 
11-63 
11-23 
11-27 

0 4235 
0-405 
0-391 
0368 
0-367 

16-079 
1-564 
1-561 
1-530 
1-509 
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G A Z D A S Á G I V E G Y T A N . 
Rovatvezető: D r . L I E B E R M A N N L E O . 

Talaj és trágya. 

A talajok phosphorsav tartalmáról. 
Maercker a hallei mezőgazdasági vegykísér-

leti állomás 1890. évi közleményében a követ-
kezőket jelenti.1) 

A talajok phosphorsav-tartalmára vonatkozó 
kiterjedt vizsgálatok alapján, oly adatok állottak 
rendelkezésre, melyek a legkülönbözőbb talajokra 
és azok phosphorsav-tartalmára vonatkoztak. Ezen 
adatok termelési kísérletek végrehajtására lettek 
felhasználva, mely kísérletek hivatva voltak meg-
állapítani azt, hogy a különféle talajok, melyek 
különböző phosphorsav tartalmúak voltak, mily 
mennyiségű phosphorsavat nyújtanak a növé-
nyeknek táplálékul. Ezen czélra oly talajok lettek 
kiválasztva, melyek részint ugyanazon részint 
különböző phosphorsav-tartalmuak voltak. A kí-
sérletekből kitűnt, hogy egyféle, például agyagos 
talajok, melyek ugyanazonphosphorsav-tartalom-
ma! bírnak, ugyanazon növényeknek igen külön-
böző phosphorsavmennyiséget nyújtanak. így pél-
dául, két agyagos talajból, melyek mindegyike 0 - 1 % 
phosphorsavattartaimazott. buzaaz elsőből 0 '341 g. 
phosphorsavat, a másikból pedig 1-223 g.phosphor-
savat vett fel. Ennek megfelelőleg a második talaj 
többet is produkált. Az első talaj termett 31-53 g. 
magvat és 58 g. szalmát, összesen tehát 89 53 grmot, 
míg a másik 104 40 g. magvat és 183 0 g. 
szalmát, összesen tehát 287*40 grmot. Sok más 
talajnál ugyanily eredmények mutatkoztak, habár 
nem is. ily nagy különbséggel A növények által 
felvehető phosphorsav mennyisége tehát nagyon 
különböző lehet oly talajokban is, melyek ugyan-
annyi phosphorsavat tartalmaznak, ugy, hogy a talaj 
phosphorsav-tartalmának egyszerű meghatározása 
a disponibilis phosphorsav mennyiségéről fogalmat 
nem nyújt. 

Megkísértetett ezután megállapítani a phos-
phosav oldhatósági viszonyát a különböző oldó-
szerekkel szemben és itt az mutatkozott, hogy 
az előbb elsőnek említett talaj igen kevés, 0 0 3 2 ° / o , 
a másodiknak emiitett ellenben sokkal több, 
0 - 0 5 1 % , czitromsavban oldható phosphorsavat 
tartalmazott. 

A kísérletek folytatásánál igen gyenge czitrom-
sav-oldatok használtattak és ezáltal a viszony még 
találóbban lett kifejezve, ugy hogy remélhető, 
hogy ezen oldószerrel, kapcsolatban termelési 
kísérletekkel, oda juthatunk, hogy a talajokban a 
nővenyek rendelkezésére álló phosphorsav mennyi-
ségét meghatározhassuk. 

Ugyanezen kísérletekkel párhuzamban az 
aratott termények phosphorsav-tartalmának meg-
határozása is megtörtént és ebből kitűnt: hogy 
a legtöbb czitromsavban oldható phosphorsavat 
tartalmazó talaj a phosphorsavban legdúsabb 
növényeket termi és hogy légenytrágya által a 
phosphorsav-tartalom, különösen, ha előbbi a ter-
mést nagyobb mérvben növeli, észrevehetően 
csökkentetik. 

A szász-tartományokban eszközölt 400 kü-
lönböző talajnem vizsgálatából kitílnt, hogy a 
különböző talajnemekben a phosphorsav oldható-
sága nagyon különböző lehet. Homokos talajban, 
melyben igen kevés phosphorsav van, a phosporsav 
oldhatósága például igen nagy, mig az agyagos 
talajban az oldhatóság sokkal csekélyebb. 

Mint a phosphorsav tartalom typikus határ-
számai a talajokban a következők lettek megálla-
pítva: megfelel rendkívüli nagy mennyiségnek 
0 ' 2 0 % felül (csak nagyon ritkán fordul elő), 
megfelel igen nagy mennyiségnek 0 - 15—0 - 20° /o , 
megfelel nagy mennyiségnek 0 ' 1 0 — 0 15°/o. meg-
felel normális mennyiségnek (jó répa földeknél) 
0 "10%, megfelel még elégséges mennyiségnek 
0 - 0 7 5 % , megfelel csekély mennyiségnek 0 . 0 5 % , 
megfelel igen csekély mennyiségnek 0 - 0 2 5 % . 

-ky. 

' ) C. Bl, t. Agr. Chemie 91. VIII. 566. 

(—n.) Egy practicus gazda Stcffen H., kis 
munkájából (die Düngungsfrage. Berlin Paul Parey 
1891) közlünk alant néhány pontot, melyekről 
felteszszük, hogy gazdaközöriségünk érdekkel és ha-
szonnal fogja olvasni. Lehet, hogy egyik-másik 
megfogja szerezni az egészben 31 lapra terjedő 
füzetecskét, mely tele van helyes practicus gon-
dolatokkal és megfigyelésekkel. 

Lehet-e marhaállomány nélkül gazdálkodni? 
Ezen több oldalról felvetett kérdésre az a válasz, 
hogy igenis lehet, vagyis hogy technikailag ennek 
semmi sem áll útjában, de esztelenség volna 
arra csak gondolni is, olyan gazdaságot folytatni 
olt, a hol a körülmények a gazdát reá nem kénysze-
ritik. Hol vegye a nép a hust, a tejet, a vajat, 
a gyapjút, a b"öröket? Mit csináljunk a szalmával 
stb. stb? 

De lehetnek és vannak is esetek, a hol 
a birtokok egyes részein czélszerü ugy gazdál-
kodni, mintabogy gazdálkodnánk, ha nem volna 
állatállományunk és ezen esetek a következők: 

1. Ha egyes táblák oly távol esnek, hogy az 
istállótrágya kihordása aránytalanul sokba kerül, 
vagy ha intensiv gazdálkodásnál nincs elegendő 
istállótrágya. 

Ilyenkor valószínűleg jobb eredményeket fogunk 
elérni, ha a közelebb fekvő parczellákat jó erősen 
megtrágyázzuk istállótrágyával s itt kevesebb 
műtrágyát használunk, a távolabb esőket pedig 
mesterséges trágyanemekkel kezeljük, mintha az 
istállótrágyát széthordjuk az egész területre. 

2. Ha nagyon könnyű, homokos talajról 
van szó. 

Az ilyen talaj nem hálálja meg kellő mérték-
ben az istállótrágyát, nem használja jól ki. Gyakran 
évek multán is ott lehet találni, mintegy szene-
seden állapotban. 

(Ezen helyes megfigyelésnek Stefién, a mint 
mondja, nem ismeri az okát. Véleményem szerint 
a trágya ilynemű elváltozása csak a homoktalaj-
ban bekövetkező gyors kiszáradástól §zármazik. 
A szerves anyagyok csak nedves állapotban bom-
lanak fel gyorsan. A kiszáradás egyenesen conser-
válólag hat.) 

3. Ha a humusban túlságosan gazdag fekete, 
vagy épen tőzegföldet kell mívelni. 

Ilyen talajokra állati trágyát vinni' ren-
desen nemcsak fölösleges, hanem sokszor ártal-
mas is, mert ezzel csak növelnénk az úgyis 
túlságos humusmennyiséget és még lazábbá tennénk 
a földet. 

Nézzük meg mindenekelőtt, hogyan trágyázzuk 
a könnyű, homokos földeket. A phosphorsav 
bevitele nem okoz nehézséget. Használhatjuk a 
superphosphatokat vagy a Thomassalakot. Hogy 
melyiket a kettő közül, azt főleg az illető talajok 
mésztartalmától (szénsavas mész) tenném függővé. 
Ha a talaj ez utóbbiban gazdag, ha higitott só-
savval vagy eczetsavval (erős eczettel) leöntve 
pezsgést vészük észre, akkor a talajban elég szén-
savavas mész van, és ilyenkor czélszerü lesz a 
superphosphatok alkalmazása. Ha azonban kevés 
a szénsavas mész, akkor előnyösebb lesz a Thomas-
salak, mert szénsavas mészben szegény homokta-
lajoknál azon veszély foroghat fenn, hogy a 
vizben oldható phosphorsav egy része, mivel 
csak kevés olyan anyag (p. o. mész) van, a mi 
lekösse, lemosatik az altalajba. A Thomassalaknál, 
mely vizben oldható phosphorsavat nem tartalmaz, 
ettől nem kell tartani. 

Ha hiányzik a káli, ezt pótolhatjuk p. o. 
kainittal. Marad tehát, mig a nitrogén és kérdés, 
hogy milyen alakban adjuk ezt homoktalajhoz. 

A chilisalétrom vagy az amoniaksók (kén-
savas ammoniak), melyeknek ammoniakja szintén 
salétromsavvá kell hogy változzék, mielőtt a 
növény felveszi, nem Alkalmasak, mert a talaj a 
salétromsavat nem tartja vissza, s a könnyű 
homoktalajból az eső nagyon hamar kimoshatja. 

A csontlisztfélékben van ugyan nitrogén, ugy, 
hogy ezekkel phosphorsavat és nitrogént egyszerre 

vihetnénk a földbe, de a tapasztalat azt mu-
tatja, hogy nitrogénjük csak lassan válik salét-
romsavvá, ugy, hogy a hatás gyakran nem mu-
tatkozik azon vetésnél, melyhez adva lett, hanem 
sokkal később. (A mellett még az is lehetséges, 
hogy a lassan képződött légenysav egyrésze akko-
rára, a mikor szükség van rá, már az altalajba 
vándorolt.) 

Legczélszerübb itt a zöldtrágyázás lupinus-
sal, vagy más nitrogengyüjtövel: borsó, bük-
köny, zab, lóher, luczerna Ezek, a mint most 
már tudjuk, a levegő nitrogénjét használják fel, 
mire más növény nem képes. Ezekben is szerves 
összeköttetésben van ugyan a nitrogén de a 
növényi részek elkorhadása és áz ammoniak, 
képződés sokkal gyorsabban megy, mint a csont-
lisztnél. Ezenkívül még az az előny is mutatkozik, 
hogy miután a nedvdús levelek és felső kocsány-
részek hamarabb bomlanak, mint a szárazabbak és 
kemények, az ammopiakképződés nem történik 
^egyszerre, hanem hogy az folytonos s azon veszély, 
hogy, a nitrogén egy része az altalajba mosatva 
elvész, mert nem használható fel a növény által 
azonnal, nem forog fen nagy mértékben. A zöld-
trágyázás lupinussal e mellett humusban is gaz-
dagítja a földet, s igy physikai tulajdonságait is 
előnyösen módosítja, többek közt növeli kötött-
ségét és víztartó képességét. 

A hol tőzeg vagy vályog van közelben, ott 
természetesen, a homok physikai tulajdonságait 
ezek felhordásával is javíthatjuk. 

Hogy trágyázzuk a fekete, nedves, tőzeges, 
humusban tulgazdag földeket ? Itt a legtöbb 
esetben segit egyoldalú, bőséges phosphorsavtrá-
gyázás. Ha az eredmény nem volna még kielé-
gítő, meglehet próbálni együtt a phosphorsavat 
és kalit. Nitrogenre ilyen földeknél szükség nincs 
s humusra sem. Istállótrágya tehát itt nemcsak 
fölösleges, de a humus növelése által egyenesen 
hátrányos volna. 

Hogy alkalmazzuk a phosphorsav trágyát, 
hogy adjuk azt legczélszerübben a talajba ? 
A phosphorsav-trágyát rozs alá igen gyakran 
ugy teszik, hogy a műtrágyát kiszórják, azután 
kivetik a rozsot és összeboronálják mind a kettőt. 
Az eredmény, kivált nedves, fekete földnél fel-
tűnő egy nem trágyázott parczellával összeha-
sonlítva. 

Ámde gyakran azt lehet tapasztalni, hogy 
daczára annak, hogy a vetés jól kitelelt és nem fa-
gyott ki, mert mindjárt kezdettől fogva életerős 
volt a phospliorsavvali trágyázás következtében, 
az aratásnál mégis sok szalmát és kevés magot ád. 

Mi ennek az oka ? 
A növény első fejlődésénél mindenütt bősé-

gesen talál táplálékot és erősen hajt. Később 
azonban már lejebb bocsátja gyökereit t. i. oda, a 
hova a fentemiitett módon való trágyázásnál már 
nem jutott phosphorsav, mert ezt, ha vizben oldható 
állapotban nyujtottuk is, megköti a felső talaj-
réteg s belőle semmit sem bocsát az altalajba, 
így aztán megtörténik az, hogy a növény épen 
akkor éhezik, mikor a mag értékes anyagait kellene 
képezni és lerakni. 

Ebből következik, hogy a phosphorsav-trágya 
félét alá kell szántani, „a másik félét pedig a 
vetőmaggál beboronálniÍgy elérjük azt, hogy a 
növény őszszél gyorsan és erősen fejlődik s a telet 
jobban kiállja, s hogy nyáron is megtalálja az ál-
talajban a szükséges tápanyagot. 

Tavaszi veteménynél valószínűleg legczél-
szerübb a phosphorsav-trágya egész mennyiségét 
alászántani, mert itt nem szükséges a növény 
gyors fejlődését annyira erőltetni. Rövid fejlődési 
ideje alatt az elég gyorsan lefogja ereszteni 
gyökerét oda, a hol tápanyagot talál. 

Mikor használjunk superphosphatot és mikor 
Thomassa lakot ? Steffen nedves, fekete földjén azt 
tapasztalta, hogy olyan években, a mikor a tél 
csak későn állott be és a tavaszi időjárás sem 

tömeg volt, a flour-ammoniummal ellátott próba 
ellenben, hig folyékony maradt. 

A két folyadék leszűrt részének vizsgálata a 
következőket eredményezte: 

A tiszta A flour-am-
czefrében motiiummal 

ellátott czefrében 
A czukormérő jelzése 13 30 13 60 
Maltose tartalom % 1 0 1 2 11-61 
Dextrin » '»/„ 2 07 1 0 7 
Savtartalom ( 1 0 0 = c c 

normálnatron) 8 '15 3 9 
Ezen kísérletnél tehát a flour-ammonium-

mal ellátott czefrében, összehasonlítva a tiszta 
czefrével, 100 rész elerjedhető anyag helyett 114 7 
rész képződött, mi majdnem 14°/0-al több szesz-
nyeredéknek felel meg. A flour-ammoniummal el-
látott czefrében a képződött savmennyiség csak 
fele volt a tiszta czefrében képződöttnek.. 

Egy más kísérletnél a Va óráig 50 Celsius 
foknál ozukrositott czefre 30 Celsius fokra lehüt-
tetett, literenkint 3 gr. sajtolt élesztővel keverve 
lett és három napig a vízfürdőben 30 Celsius fok-
nál erjeszttetett. 

Az elerjedt, szűrt czefre tartalmazott: 
A tiszta A flour-am-
czefrében moniummat 

ellátott czefrében 
Alkoholt o/0 6-4 7 0 
Savat (100 c c = c c 

normálnatron) 5"6 4 0 
A nyert alkohol-többlet tehát a folvsav fel-

használásánál 1 2 - 5 % volt. 
Habár ily sikeres eredményt még többen is 

elértek, mégsem szabad figyelmen kivül hagyni, 
hogy mások, köztük egyike a budapesti nagyobb 
szeszgyáraknak is, megkisérlették ezen eljárást a 
nélkül, hogy ily tetemes vagy legalább észreve-
hető szesznyeredéktöbblet mutatkozott volna. 

így Kruis közli (Oest.-Ung. Br. Ztg. 90. 14. 
63.) az általa megejtett kisérleteket, melyek kö-
vetkezőkép történtek. 

1500 kilogramm burgonya Pauck-féle Henze-
gőzölőben a szokásos módon gőzöltetett. A bur-
gonya egy része a Pauck-féle czefréző kádba, 
melyben vizzel keverve 38 kgr. zöld árpamaláta 
volt, kifuvatott, addig mig a hőmérsék az 55 Cel- j 
sius fokot elérte, azután még 187a kg1'- maláta 
lett hozzáadva és végre a czefre a még hátra-
maradt főtt burgonya hozzáadása által 62 Celsius 
fokra felmelegittetett. Ezután a czefréhez, a sza- j 
badalom tulajdonosok által adott, 200 gr. álli- i 
tólag 6 2 ' 5 % folysavat tartalmazó folyadék* 4 j 

liter vizzel keverve, hozzáadatott és s ezefro igv ; 
7a óráig czukrositva lett. A lehűtés után végre > 
a czefre 285 liter műélesztővel elerjeszíetett. A I 
kísérlet ugyanily módon, hasonló mennyiségű bur-
gonyával ismételve lett. 

Ugyanezen kísérletek burgonya-czefrékkel és j 
aránylag ugyanannyi árpamaláta és élesztő hozzá- ; 
adása mellett, azonban folysav nélkül, ismétel- í 
tettek. A kísérletek főeredményeinek áttekintése 
következő : A közönséges Az Effront-féle el-

eljárásnál járásnál 
A beczefrézett kemé- I. II. I. - II. 

nyitő mennyisége 
klgban 922 9 909 3 753'2 769 5 ; 

A czefre alkoholtar-
talma (leválasztva a 
laboratoriumbanlöké-
let.es destillatio által) 1% 52-670 52 658 43236 44'454 
A nyersanyag 1 kgrnyi 

keményítőjéből lett 
nyerve 1% 57'0 57 9 57'4 57'4 j 

Ezen kísérleteknél tehát a folysavnak ked-
vező hatása, az adott viszonyok közt nem mu- i 
tatkozott. 

Kisérleteket tett még a folysavval és annak ve-
gyületeivel Marcker is. Nagyban, három szeszgyár- I 
ban, valamint laboratóriumában megejtett kísérletei-
röl szóló jelentését (Ztschr. Sp. Ind. 90. XIII. 217.) j 
a következőkkel fejezi b e : Ha az általam megejtett 
kisérleteket még nem is tekinthetem végleg döntők-
nek, mégis annyi bizonyos, hogy a folysav használa ' 
tának alapeszméje j ó és hogy Effront észleletei j 
helyesek. Kitűnően vezetett, a legnagyobb szesznye 
redéket termelő gyárakban az Effront-féle eljárással ; 
természetesen bajosan lehet valami többletet elérni, : 
azonban kevésbbé jól vezetett, mostoha viszonyok ! 

1 közt és rossz anyaggal dolgozó szeszfőzdékre, 
i főkép a télen-nyáron egyaránt dolgozó, nagyban 
j termelő ipari szeszgyárakra nézve, különösen me-
' legebb vidéken, az Effront-féle folysav-eljárás, az 
| élesztőerjedés képességére ártalmatlan antiseptikus 
í hatásával, nézetem szerint nagyon is figyelemre-
' méltó. 

Soxhlet szerint az Effront-féle nyers szesz 
minőségére nézve a közönséges nyers szesztől kü-
lönbözik. Ugyanis lényegesen kevésbbé kozmás 
szagú, habár ugyanannyi kozmás olajat tartalmaz, 
mint a közönséges nyers szesz. Ennek oka, hogy 
mivel a czefrében a tej- és vajsaverjedés meg-
gátoltatik, kevesebb kellemetlen szagú illó alkat-
rész képződik. Azon látszólagos ellenmondás, hogy 
daczára a kevésbbé kozmás szagnak, mégis ugyan-
annyi kozmás olajat tartalmaz, mint a közönséges 
nyers szesz, megmagyarázható azon vizsgálatok-
ból, melyeket Udranszky L. tett, (Zschft. f. phys. 
Ch. B. 248.), melyekből kitűnt, hogy a valóban 
tiszta amyl-alkohol sokkal kevésbbé undorító, a 
nyákhártyákat sértő szagú, mint a közönséges, 
akereskedésbenelőforduló amyl-alkohol. Az Effront-
féle nyers szeszben tehát az araylalkoholt kisérő 
illó vegyületek vannak kisebb mennyiségben. Azon 
kérdésnél, hogy az Effront-féle módszer szerint 
előállított szesz, minden további tisztítás nélkül, 
mint fogyasztási pálinka, élvezetre megengehető-e, 
azon felfogás a döntő, hogy a kozmás pálinkánál 
mi a kifogásolandó: a kozmás szag és iz-e, vagy 
pedig a kozmás olaj, illetve az amyl-alkohol 
mennyisége. Zuntz tanár a német szeszgyárosok 
közgyűlésén tartott beszédében azt következteti, 
hogy habár az amyl-alkohol sokkal mérgesebb 
hatású a szervezetre, mint a közönséges alkohol, 
mégis, ha a pálinka nem több mint 0 3 — 0 - 4 % 
amyl-alkohoit tartalmaz (100 rész tiszta alkoholra 
számítva) az az egészségre még károsan nem 
hathat. Ugy látszik tehát épen azon anyagok, melyek 
azon átható kozmás szagot okozzák, ugyanazok, 
melyek a nem tisztított nyers szesznek huzamosabb 
ideig tartó élvezésénél a szervezetre kártékonyán 
hatnak. 

A folysav vagy vegyületeteinek, a czefréhez 
való hozzáadásának legjellemzőbb hatása a mos-
léknál nyilvánul. Ez ugyanis hosszabb ideig el-
tartható a nélkül, hogy savanyodásnak indulna, 
hogy ugy mint a közönséges moslékban nagyon 
is sok sav keletkeznék. Azonban azon kérdés me-
rülhet fel, vájjon nem hatnak-e a folysav vagy 
annak vegyületei kártékonyán az állatokra, melyek 
ily moslékkal lesznek etetve. Erre nézve többek 
közt Dr. Tappeiner tett kisérleteket (Zschrf. landw. 
V. in Bayern 1890. 835.). Szerinte például a 
flour-natriumnak, habár sokkal mérgesebb a többi 
nátron sónál, mérgezést előidéző adaga 0 - 5 gr. kilo-
grammonként. EgylOOO klgros szarvasmarhának 
tehát naponként legalább is 1000 liter moslékot 
kellene fogyasztani, hogy az megmérgezze. 

Az akut mérgezés veszélye tehát bizonyára 
ki van zárva, lehetséges volna azonban, hogy 
folytonos, habár csekély mennyiségű folysav-vegyek 
felvétele által is talán valami tartós chronikus 
mérgezés beállhat. Hogy ezen kérdés tisztázva 
legyen, kutyán , kísérletek tétettek. Egy 13 klg. 
sulyu kutya majdnem egy éven át naponként 
0-5 gr. flour-natriumot kapott eledelébe. A kutya 
egészséges maradt, sőt testsúlya majd 3 klgrmai 
gyarapodott. Ugyanily kísérletek történtek kecs-
kékkel is ; azok is egészségesek maradtak, habár 
naponként sokkal több flour-vegyületet kaptak, 
mint az az Effront-féle moslék etetésénél lehet-
séges volna. A két kecske teje is meglett flourra 
vizsgálva, azonban a vegyvizsgálat negatív ered-
ményt adott, azaz a flour mennyisége a tejben 
oly csekély volt, hogy azt már meghatározni nem 
lehetett. A tej másk ülőmben sem mutatott semmi-
féle változást. 

Ezen, valamint a mások által tehenekkel és 
ökrökkel megejtett kísérletek mind azt bizonyítják, 
hogy az Effront-féle moslék etetésénél káros hatást 
észlelni nem lehetett, csak nem volt szabad a 
közönséges, erősen savanyu moslék etetéséről 
azonnal a csak gyengén savanyu Effront-féle moslék 
etetésére áttérni, mert ez esetben az állatok eleinte 
kisebb étvágyat mutattak. Krámszky. 

volt kedvezőtlen, a cséplés eredményében nem 
mutatkozott külömbség a superphospháttal és 
thomassalakkal trágyázott rozsnál. 

Olyan években azonban, a melyekben az 
emiitett kedvezőtlen körülmények felmerültek, a 
superphosphattal trágyázott táblák mindig jobban 
állottak s több magot és szalmát adtak. 

A Thomassalak tehát ilyen években nem volt 
képes őszszel a vetést erőteljes fejlődésre hozni és 
a jó kitelelést biztositani, mig a superphosphátnak 
ez a jó hatása meg volt. 

Ellenben azt lehetett tapasztalni, hogy a 
második trágyázatlan vetés (zab) azokon a táb-
lákon állott jobban, a hol Thomassalak lett őszszel 
alkalmazva. A Thomassalaknak tehát nagyobb utó-
hatása volt. 

Ezekből tehát a következő tanulságot kell 
levonni: 

Olyan években, a mikor különösen korán 
lehet az őszi vetést elvégezni, használjunk thomas-
salakot, ellenkező esetben pedig superphosphatot. 
Tavaszi vetéshez legjobb a superphosphat. 

Mezőgazdasági ipar. 
Az Effront-féle szeszfőzési eljárásról. 
Az úgynevezett «Effront»-féle szeszgyártás, 

mely a brüsseli «Société générale de maltose* 
tulajdona, abban különbözik a rendes eljárástól, 
hogy az előbbinél a czefréhez, vagy a maláta-
kivonathoz, mely a czefre czukrositására hasz-
náltatik, folysavat vagy annak egyik sóját adják. 
A folysav vagy annak sóinak a czefréhez való 
keverése által állítólag az erjedés tisztább és 
ezáltal a szesznyeredék nagyobb lesz. 

Ezen eljárás alapját Effront kísérletei ké-
pezik (Mónit. Scient 90. 4.), melyeket azon őzéi-
ből tett, hogy tanulmányozza miként viselkednek 
az ásványi savak a diastase czukrositó hatásá-
val szemben. Ezen kísérletekből kitűnt, hogy oly 
folyadékokban, melyek tejsaverjedésre hajlanak, 
a tejsaverjedés ásványsavak hozzáadása által 
csökkentetik, vagy el is nyomható. Kénsav leg-
gyengébben, sósav ezen irányban jobban, folysav 
pedig legjobban hat. Oly folyadékokban, hol 
tejsaverjedés mellett még vajsaverjedés is van, 
kénsav és sósav által a vajsaverjedés ép ugy 
meggátoltatik, mint a tejsáverjedés, mig a folysav 
aránylag nagyobb értékben gátolja a vajsaverjedést, 
mint a tejsaverjedést. Ezen észleletek nagyon 
fontosak a szeszgyártásra nézve a következő 
okoknál fogva. A tejsaverjedés vagy az ezen 
erjedés által képződött anyagok a diastase czukro-
sitó hatását gyengítik, mégis a czefrének bizonyos 
tejsavtartalma hasznos az élesztő tenyészésére. 
Ezen tejsavmennyiségnek azonban bizonyos mér-
téket nem szabad meghaladnia, mert a fölösleg 
az alkoholt képző anyagok rovására képződik. 
A vajsaverjedés a czefrében minden körülmény 
közt közvetlenül káros és alkohol veszteséget okoz. 

Az Effront-féle eljárás rövid idő alatt meg-
lehetős elterjedést nyert Angliában, Ausztriában, 
Spanyolországban és Németországban, hol legalább 
is már 100 szeszgyárban lesz alkalmazva. 

Soxhlet egy értekezésében (Ztschrf. d. 1. Ver. 
in Bayern 1890. 4 7 3 ) az Effront-féle eljárást a 
magasnyomású gőzötöknek a szeszgyárakban való 
alkalmazása óta történt legnagyobb haladásnak 
mondja és pedig főkép azért, mert alkalmazása 
a gyárak semmiféle újjáalakításával nem jár, 
hanem csakis kevés költséget okozó anyagnak a 
czefréhez való hozzáadásából áll. 

Soxhlet kisérleteket is tett laboratóriumá-
ban az uj eljárással, melyek egyikének leírása kö-
vetkező : 

1 kilogramm megdarált kukoricza 4 liter 
vizzel elcsirizesittetett és a gőzfazék ban 1 óra hosszat 
3 légnyomásra lett melegítve. Azután a tömeg 
50 Celsius fokra lett lehűtve és 80 gr. légszáraz 
malátával keverve. A czukrositás 50 Celsius fok-
nál Y2 óráig tartott. Az elczukrositott czefre 
két részre lett osztva, az egyikhez 0-15 gr. flour- ! 
ammónium lett adva ( = 6 gr. egy hectoliter 
czefrére), a másik rész tisztán maradt. Mindkét 
ezefre állva maradt 30 Celsius foknál. Két nap ! 
múlva a tiszta czefre sűrű, légbuborékokkal telt 



KÖZTELEK, 1891. OKTÓBER 31. 

V e g y e s e k . 

Mai számunk tartalma1. 

Hivatalos közlemények. — Szemle. M. G.-löl — 
Díjszabási ügyek. H. 4.-tól. - A gancskiállitás. Dr. Szilárd 
Ferencztől. — Besavanyított répalevelek etetése fejős te-
henekkel n-ió\. A talajok foszforsav tartalmáról —ky. 
Lehet-e marhaállomány nélkül gazdálkodni? — Hogy 
trágyázzuk a fekete, nedves, humuszban (ulgazdag földeket? 
Mikor használjunk szuperfoszfátot s mikor Thomas-salakot. 
Az Etfront féle szeszfőzési eljárásról. Kramszky-tóL -
Vegyes hírek. — Kereskedelem s tőzsde. — Állatvásárok. 

Miskolczi közraktárak A miskolczi hitelin-
tézet-részvénytársaság Miskolczon egy közraktár 
felállítását tervezi, s ez ügyben folyamodott is 
az ottani tanácshoz olcsó telek kiutalványozása 
végett. De ugyancsak egyidejűleg 3íoskovits S. 
helybeli gépgyáros czég szintén telket kér, hogy 
a technika mai vívmányainak megfelelő gépgyá-
rat és öntődét állítson fel. Egy másik czég a 
hitelintézet részvénytarsaságnak csinál konkurren-
cziát, a mennyiben kötelezi magát a jövő tavaszon 
egy közraktárnak a felállítására az esetben, ha a 
város a vállalatnak erre engedélyt ad és a kormány-
tól kieszközli, hogy a vasúti vágányok a közrak-
tárba vezettessenek. 

Védjegy magyar lisztre. Tudva van, hogy 
a magyar liszt, egyrészt nagy sikértartalma, más-
részt pedig a magyar hengermalmok specziális 
finom őrlési módszere miatt majdnem páratlanul 
áll a világon. Éppen azért azonban a hamisítók 
nagy száma értéktelen őrleményüket magyar liszt 
elnevezése alatt bocsátják forgalomba, mi által 
érzékenyen károsítják az eredeti magyar 'ányag 
hitelét. E hamisítások ellen az országos malom-
egyesület szabadalmat vett avmagyar typusu liszt 
minőségére és e minőség védelmére a következő 
védjegyet használhatja kizárólágosan: háromszö-
get képező három búzakalász fölött M. T. betűk 
(Magyar Typus). Reméljük, hogy ez intézkedés 
által a magyar liszt értéke ismét nagyobbodni 
fog a külföld vevőközönsége szemében. 

Gyümölcstermelők és községek figyelmébe. A föld-
mívelésügyi m. kir. minisztérium most teszi közzé az 
állami szaktanintézetek telepeiről kiadható gyümölcs és 
gazdasági magcsemeték (vadonczok) ojtóveszők, ojtvá-
nyok és nemes füzdugványok kimutatását. Ezen csemeték 
•és ojtványok ára igen jutányosán van megszabva. — A 
gyümölcscsemeték és ojtóvesszők községi faiskolák szá-
mára díjmentesen is ki fognak adatni, ha az illető község 
a minisztériumhoz legkésőbb 1892. évi január hó 31-ig 
kellően felszerelt folyamodványaikat benyújtják. E tekin-
tetben ugy magánosoknak, mint községeknek és iskolát 
fenntartó felekezeti hatóságoknak a gyümölcsészeti mi-
niszteri biztos (Budapest, állami vinczellérképezde) ad 
teljes felvilágosítást. 

Az uj svájczi vámtarifát kis többséggel a 
népszavazas elfogadta. Ha az uj tarifa tételei 
ervényben maradnak is, ez a mi gabnakivitelünkre 
nem lehet hatással, mivel a gabnabeviteli vámokon 
az uj vámtarifa nem változtatott. Ellenben vál-
toztattak az állat- és állatermékek beviteli vámjai. 
Tájékoztatásul ideigtatjuk a most fennálló és a 
jövőben érvényes, bennünket érdeklő beviteli 
vámokat: 

A szerződési tárgyalásoknál bizonyára le fognak 
szállíttatni az uj vámtételek. 

A kivándorlásról valóban ijesztő képet adnak 
amerikai konzulaink. New-Yorkba az elmúlt évben 
eddig még nem észlelt számban vándoroltak ki 
monarchiánkból. Hatvannégyezer férfi és nő hagyta 
ide hazáját. — Magyar volt ezek közül 16,589 
férfi és 5473 nő; összesen 22,062 lélek. 

A szövetkezeti Ugy Németországban. Az 
M. P. szerint 1891. május végéig Németország-
ban 7608 szövetkezet volt, köztük 3910 hitelszö-
vetkezet, 984 fogyasztási egyesület és 50 épitési 
szövetkezet. A számadásaikat bejelentett hitelszö-
vetkezetek saját vagyona 150 millió 'márka, a 
nyújtott hitelek és prolongatiók pedig 1641 millió 

(A. A.) Budapesti gabonatőzsde, október 29. So k 
okunk van az időjárás ellen panaszkodni. Tegnapelőtt 
este rendkívül alászállott a hőfok és vé?re megeredt a 
várva-várt eső. De nem tartott sokáig, már a tegnapi nap 
folyamán alig esett és ma meginl derült, verőfényes na-
punk van, csakhogy nagyon alacsony, télies•temperaturá-
val Az uj vetések miatti aggályok tehát megint felülke-
rekedtek. az üzlet szilárd irányzata méginkább megerősö-
dött és a szilárdulás érős támaszt nyert, főleg ma délután, 
azon hírekben, melyek újra meg újra az orosz zab és' 
tengeri, kiviteli tilalomról érkeznek. S5t ma legújabban 
azt híreszteltek, hogy Oroszország a fjuzára kiviteli vámot 
készül elrendelni, és annak tulajdonítják azon nagyobb 
áremelkedést, melyet Berlin ma délután jelentett. Ily vi-
szonyok közt az a körülmény, hogy a végéhez közeledő 
határidő a nagymérvű felmondások következtében simáb-
ban bonyolódik le, mint a hogy a hausse-párt képzelte, 
nem birt hatással. Árak ugy búzában, mint más gabonák-
ban emelkédő irányz .ltot követnek, daczára annak, hogy 
az úgynevezett bnza-rina látszólag besz intette működését, 
a mennyiben megelégszik a kb. 400.000 q.-ra becsült át-
vételekkel és hajlandóságot mutat többi engagement-)S.\nak 
eladására. Más körülmények közt a pozicziónak ilyeténké-
peni abbanhagyása nagy árcsökkenéssel járt volna, de 
jelenleg annyi tényező hozzájárul az irányzat szilárdulá-
sához, bogy minden jelenség, a mi nyomasztó hatást te-
hetne, tekintetbe se vétetik. Így Amerikábtn á rendkívüli 
kínálat, a folyton a vásárokra érkező és kikötőiből útnak 
indított rengeteg áru, mindinkább tanúságot tesznek az 
idei aratás rendkívül óriási voltáról. A visible supply 8 
nap alatt 3.605 000 bushel-lel növekedett és kitesz most 
34.645,000 bushelt, tavaly ugyanez időtájt 19.715,000 tett 
ki. A nyugati piaezok jól vannak ellátva áruval és főleg 
Franciaország idegen búzákból rendkívül nagy készletekkel 
rendelkezik. Hivatalos adatok szerint az idei augusztus és 
szeptemberben búzát és lisztet Francziaországba bevittek: 
7.795,000 hit, tavaly e hónapokban 3.242.000 hit. A ki-
kötőkben raktározott buza szept. 30-án 3.15i,000 q.-ra 
rúgott, aug, végén 2 276,000 q -ra és tavalyi szept. 30-án 
600,000 q.-ra. Ez mindenesetre rendkívüli felhalmozódása 
a búzának és csakugyan a íranczia piaezok mutatják a 
legkevesebb fogékonyságot az áremelkedés iránt Angliá-
ban szilárdabb hangulat uralkodik, első sorban az orosz, 
kiviteli tilalmak folytán. A legújabb számitások az idei 
búzatermést 9 millió quarterre (1 quarter = 2'91 hekto-
liter) teszik. Az évi fogyasztást 28", millióra becsülik és 
igy kb. 20 millió quarter külföldi buza bevitelére szorul 
Anglia. A hozatalok ugyan eddig nagyon bőségesek, de 
azért egyelőre ugy mint Németországban, megint a szi-
lárd hangulat kerekedett felül. 

Nálunk búzában az utolsó két nap alatt élénk volt 
az üzlet, a forgalom kitett vagy 80.000 q-t és az árak 
5 -10 krral javultak. Megint rendkívül sok külföldi buza 
került eladásra, a szerb búzát fizették egész 10.10 frtig, 
3 hóra, Határidő felmondások is történtek szerb búzában, 
a mi nagy izgatottságot idézett elő, minthogy a vámen-
gedménvek kijátszását egy malom részéről vélték benne 
látni, de megnyugodtak, midőn megtudták, hogy meg lesz 
fizetve a beviteli vám. 

Rozs is emelkedő irányzatot követ. 10 frtig fizették; 
állomásokon külföld részére nagyon keresik Valkányon, 
9-25 frton adatott el egy urasági tétel. 

Az árpa az egyedüli czikk, mely nem vesz részt az 
emelkedésbeu. Takarmányáru még hagyján, de közép és 
finomabb fajokban nem akar nagyobb lendületet venni az 
üzlet. Dunántuli állomásokon gyengébb fajokat 6—6.75-ig, 
finomabbakat 6-75—8 frtig fizetik. 

Nagy keresletnek örvend folytonosan a tengeri. 
Még ó-áru is emelkedett némileg, de leginkább uj árut 
későbbi szállításra keresi a külföld Ennek az okát szem-
lénkben fejtjük ki és annál is inkább számíthatunk nagy-
mérvű kivitelre, mivel hogy az idei áru minősége kitűnő, 
száraz és kifogja bírni a száMitást. Itt Budapesten alig 
fizetik drágábban, sőt néha olcsóbban is, mint az állomá-
sokon. Igy elkelt Újvidéken 5'75-85-ön, fíettán 4'60-on, 
Tápió-Györgyén 510 frton. 

A zab-üzlet is szilárd, a forgalom a gyenge hozata.* 
lok következtében korlátolt. 

KÖZTELEK, 1891. OKTÓBER 31. 

Repczében alig van üzlet. Gyárosok tartózkodnak, 
eladók ép ugy. üj repcze lefolyt napokban nagy árhullám-
záson ment át; 13/90 frtra esett 14 50 frtról a tegnapi 
esőkilátásokra. 

(A. A.i Budapesti gabonatőzsde október 30. Nagyon 
téliesre fordult az időjárás, reggel havazott is keveset és 
ez adta meg a búza-üzletnek szilárd jellegét A kínálat is 
gyenge volt, és kb 30,000 q. kelt el 10 krral magasabb 
árakon. Megint sok szerb buza, kb. 16,100 q. került el-
adásra, a malmok szívesen veszik és mint legmagasabb I 
árt. 77'/, kilósért 10'32% frtlal 3 hóra fizették. Egyéb 
gabonanemüek is szilárd irányzatot követtek Uj tengeri- \ 
ben kevés volt a forgalom, minthogy oly magas árakat 
kövelelnek, melyeket vevők nem adhatnak meg. Határ- j 
időt délben jegyeznek: buza őszre 1110 -13, tavaszra ! 
11-18-20, tenzeri máj.-jun.-ra 6-15-17. zab őszre 6 5 2 -
56, tavaszra 653-55, uj r e p c z e 14—14% frt. 

BéOSi gabonatőzsde október hó 29-én. (A <Magw 
Agricola* jelentése a *Köztelek> részére.) A buza-'üzlet 
változatlan, a rozs azonban igen keresett. 10 70 frton 
fizetik ab Bécs. Az orosz kiviteli tilalom uralja az üzletet 
a buza kivételével, melynek árát a vetések állása emeli 
A tengerit külföldre keresik, e héten 20—25 krral emel-
kedett. 

Bécs, október 30. Buza tavaszra 11 35, rozs 10 86, 
zab 6 94, tengeri máj.-jun.-ra 6'57, effektív üzlet csekély, | 
tengeriben nagy a forgalom. 

Határidők árfolyama Budapesten. 

Okt. 
27. 

! Okt. 
L 28-

Okt. 
29. 

Bécs. (100 kgrként frtban.) 
Búza őszre i 10.75 10.82 10.99 

tavaszra ; 11.10 11.15 11.33 
! 10.40 ' 10.40 
1 10.69 10.74 10Í84 

Zab ; 6.45 : 6.45 
6.83 1 6.87 6Í92 

Tengeri május-juniusra ti 42 6.47 6.56 
Berlin. (1000 kgrként márkában.) 

Búza okt 1226.75 227.50 230.75 
Rozs 

nov.-decz 7.-, 228.— 230-75 Rozs okt 238.25 241.75 243.75 
231.25 2 )8 . - 239.50 Zab 174.7.-) 176.— 175. -

— nov.-decz 174.— 175.75 175.— 
Páris (100 kgrként francs-ban.) 

Búza folyó hóra 26.80| 26.75 26.75 
27. • : 26 90 26.90 nov -tői 4 hó 1 27.50 1 27.25 27.30 első 4 hó 38.10 27.80 27.90 Liszt folyó hóra 60.25 59.80 60. -
60 .60 ! 60.— 60.10 nov.-töl 4 hó í 61.10 1 60.60 60.75 

— első 4 hó 62.10| 61.50 61.75 
New-York. (bushal ként cents-ben.) 
Búza okt 102. V, 103.% 104.— 

103.- 103.% 104.— 
104. •/, 105.V, 105. % Tengeri n o v j 65.% i 6 7 . - 66. % 

MÍ 
Ökör 
Hizó borja 
Tojás 
Friss hus 
Kolbász 

25 
5 
4 
4 

20 

30 
10 

6 
6 

25 

frank drbonkint 

100 kgrmonkint 

Búza 
Tiszavidéki 

Pestvidéki 

Fehérmegyei 

Bácskai 

Bánsági 

Északmagyarorsz. 

74-75 
76-77 
78—79 
80-81 
74-75 
76-77 
78-79 
80-81 
74-75 
76-77 
78 -79 
80 -81 
77-75 
70-77 
78-79 
80-81 
74-75 
76—77 
78--79 
80-81 
74 -75 
76-77 
78-79 
80-81 

kilós.. 10.40 -
10.60 -
10.75 — 
10.95 -
10.40 — 
10 60 — 
10.75 -
10.95 -
10.40 -
10 60 — 
10.75-
10.95 — 
10.40 — 
10.60 — 
10 75 — 
10.95 -
10.40 -
10.60 -
10.75 -
10 95 — 
10.30 -
10.45 -
10.60 — 
10.80 -

10.75 
I l -
ii.15 
11.20 
10.75 
11.-
11.15 
11.20 
10.75 
11 — 
11.15 
11.20 
10.75 
I L -
II.15 
11.20 
10 75 
11.— 
11.15 
1120 
10.65 
10 90 
11.10 
11.15 

3 hóra 

márkát tettek ki. A beieleatett fogyasztási egye-
sületek közül 263-nák számadása 5.7 millió márka 
forgalmat mutat fel 1890-ben. Ekülömböző szövet-
kezetek azonban nagyobb 'kötelékek*-ben egyesül-
nek; igy például «a mezőgazdasági szövetkezetek 
kötelékébe» tartozik 1155 szövetkezet. E szövet-
kezetek fölött ugy maguk az érdekeltek, mint 
maga az állam is őrködnek, utóbbi külömböző 
törvények által, folyton szem előtt tartva a kö-
zönség érdekét, szabályozza és ellenőrzi a hitel-
müveletek törvényességét. 

Tisztavérü simmenthall bikák vannak, abéesi cs. k. 
gazdasági egyesülettől vett éríesités szerint, eladásra fel-
állítva, melyek a legutóbbi nemzetközi tenyészállat-bemu-
tatás alkalmával importált eredeti simmenthali bikák közül 
visszamaradtak. Az értesítés szerint 6 drb 10-17 hóna-
pos elsőrendű állat ez, melyek jutányos áron eladók. 
A bikák jelenleg Pottenbrunnban, Alsó-Ausztriában álla-
nak. Venni szándékozók szíveskedjenek Pirko Ferencz úr-
hoz, a bécsi cs. k. gazd. egyesület központi választmányá-
nak tanácsosához (lakik Pottenbrunn. A.-Ausztria) bővebb,, 
felvilágosítás végett fordulni. 

Apró hirek. Az esztergom-füzitSi vasút megnyitása 
valószínűleg a jövő hónapra várható. — A szabadkai uj 
teherpályaudvar a napokban adatott át a forgalomnak. — 
A zentai ipartestület elhatározta, hogy 1892. évi augusztus 
hó 20-án helyiérdekű iparmunkakiállitást rendez. — Az 
alsóhámori uj székgyár épitése folyamatban van. Zartel 
testvérek ugyanis Alsó-Hámorban a volt erdészlak telkén 
vizierőre berendezve, a modern technikai vívmányok szem 
mel tarlása mellett uj kerék-, szék- és gyufaszál-gyárat 
állítanak fel, mely előreláthatólag jövő hóban kezdi meg 
működését. — Nagyobb szénterületeket vásárolták nemet 
tőkepénzesek Borsodvármegye északi részeiben s az'üzemet 
nagy erővel szándékoznak megkezdeni Egyik németor-
szági tulajdonos minapában Miskolczon járt s a czélnak 
megfelelő lakhelyiséget keresett. — Dotiánybiváltás. A folyó' 
évben a kincstári egyedáruság czéljaira engedélyivel ter-
melt dohány bizottsági átvétele Borsodvármegye területén 
1891. évi december hó 14-től 1892. évi febr. hó 29-ig 
fog a miskolczi dohánybeváltó hivatalnál eszközöltetni. -
A ligeti közalapítványi uradalom erdejében egy részlet, 
ismeretlen okból, kigyuladt s a tűz minden mentő - és 
óvintézkedés daczára folyton terjed;-eddig körülbelül 100 
holdnál nagyobb területen dühöng a tűzvész — A magyar 
államvasutak folyó évben 12,368,000 frt bevételi fölösleget, 
szolgáltattak be a központi állampénztárba. - Hogy mily 
nagy értékkel birnak a gyümölcsfák, mutatja egy kisajá-
títási eset Németországban, hol 10 db gyümölcsfáért a 
tulajdonosnak közel 2000 ft t. kártalanítást ítéltek meg. 

Időjárás. A magas légnyomás észak-keletnek 
tarlott, hatása alatt a hőmérő Oroszországban 
tetemesen alászállott. Külömben egész Közép-
Európában magas a barometer állás és északi 
szelek mellett itt is általános a lehűlés. A föld-
közi tenger felett minimum van, mely az Adria 
környékén viharos szeleket okoz. Hazánkban a 
légnyomás valamivel emelkedett 57—66 mm. A 
hőmérsék tetemesen alászálott, az ország több 
részéből 3—4° fagyokat, Nagy-Szebenbör és Ár-
vából pedig havazást jelentenek. Tegnap reggel 
Budapesten is hó esett. Az 'égbolt az ország 
déli részén borult, északon s nyugaton derült. 
Uralkodó szélirány északi, melynek köszönhetjük 
a hirtelen hőmérsékváltozast. Észak-keleti szelek 
mellett cszalton derült, délen borult, hűvös idő 
gyenge éjjeli fagyokkal várható. 

Kereskedelem e's tőzsde. 

Budapesti gabonatőzsde. 
Október 30-iki jeguzéselc ÍOO kgkint. 

Rozs 
Árpa. takarmány 

zab 
Tengeri 
Káposzta-repcze 

VadregczePCZe 

Kendermag 
Lencse 
Borsó... . ; -. 
Bab, fehér nagysze-nii 
— > törpe 

Köles 
Bükköny 
Vöröshere 
Luczema 
Esparsette 
Mohar 
Mák. kék 
— szürke 

Köménymag 

9.60 -
6.15 -
7. - -
7.75 -

63) -
13. 
12 50 -
6.50 -

9,20 — 
7. 
8 
6.25 -
7.75 — 
7 50 — 
5.40 — 
6. 

50. 
40— -
11. 
5 50 — 

32. 
29 
18. 

ío.io 

8 —. 
9 25 

6 45 
15.— 
14.25 
7.25 

11 75 
10.2.5 

9 — 
7.50 
8.25 
8 — 
5.85 
6 50 

60 -
50.— 
12.50 
6.25 

3 4 -
31 — 
19.— 

készp 

okt. 27. okt. 28 Okt. 29. 
jjegmag- lofaUes. j legílaei. kgmag. 

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

10.80 
10.84 

10.91 10.84 
10.96 10.85 

10.90 
10.94 

n 
10.89 
10.92 

11.05 
11.09 

1892'május-junius" 5.91 6.08 5.98 6.08 6 . - 6.13 
Zab 

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

1892. aug-szep'-re j 

6.35 
6.381 

14.45 

6.53 6.32 
6.57 6.43; 

14.55Í 13.90| 

6.50 
6.581 

14.30 

6.50 
6.47 

13.75 

6.55 
6 59 

13.90 

Határidők árfolyama a külföldi gabona-
tőzsdéken. 

koribb, európai gyommagvakkal keverve, mint németor-
szági termény jön forgalomba. Az árak alakulását nagy 
ban befolyásolja azon "körülmény, hogy mint évek óta 
nem, az idén régi készlétek hián megyünk az uj kam-
panyba. — A luczema termés a külföldön ugyancsak 
sok kívánnivalót hagy hátra, túlnyomó a barna mag 

Gyapju-üzlet. Október 3t. (.Altschul és Társa tudó-
sítása a «Köztelek> részére.) A lefolyt 14 napon kb. 
1000 mm., nagyobbra szállítási gyapjú került eladásra. 
A középfinomságu fésfis- és posztógyapjuknak irányzata 
tartósan nyomott és az árak 10—12%-kal olcsóbbak a 
julius hónapiaknál Á szállítási czélra szánt gyapjúk 
azonban csak 5-6%-kal olcsóbbak, mint a juliusi vásá-
ron. Középfinom és finom gyapjúkban nem köttetett semmi, 
Arak: Fésíisgyapju 62—65, középfinom posztógyapju 
68—70. poszlógyapju szállítási czélra 60 -62. hegyi kétnyi-
retü (5 -66. tiszavidéki nyárigyapju 59-60, kissé hibás 
bácskai 54—55. timárgyapju 47 48, zsíros báránygyapju 
22-24. Egy külföldi kártolyfonógyár képviselője érke-
zett ma meg és minthogy á tulajdonosok készek eogei-
ményeket tenni, remélhető, hogy nagyobb tétel fésüs-
gyapju fog elkelni. 

Műtrágyák. {Sátori Miksa és Mór czég jelentése a 
*Közteh.k» részére.) Szőlők és rétek trágyázásához a 
lefolyt héten is nagyobbmérvü Thomassalak és kénsavas 
káli eladások történtek, míg a többi trágyanemüek iránt 
az érdeklődés kissé megcsappant. Az árak változatlanok 
maradtak. Thomassalak 20 phosphorsav és 75% porfinom-
ság szavatolással kilóperczentenkint 16% kr. kénsavas 
káli 88% íK2 S04) szavatolással métermázsánkint 12 frt 
50 kr. Csontliszt snperphosphát 16 -18% vizben oldható 
phosphorsav tartalommal 6 frt 60 kr. — Ezen jegyzések 
egész waggonrakományok vételénél: a Budapest-dunapartí 
teherpályaudvarhoz szállítva, készpénz fizetés mellett 
értetődnek. 

Nyersbőrök- Október 30. (Wolfner Gyula é3 társa 
jelentése a UKöztelekt részére). Juhbörök. Keleti ereretii 
juhbőrökben az irányzat folyton szilárd s nagyobb téte-
lek is vásároltatlak és pedig konstantinápolyink 58 -60 
forinttal, szerb és bolgár bőrök 75—76 forinttal métermá-
zsánkint. Ellenben ürü és dőgbőrökben az általunk előre 
jelzett árcsökkenés már tényleg be is állott s miután a 
gyapjuüzlet tovább pang, javulás e tekintetben nem várható. 

Marhabőrökben az irányzat lanyha, a vevők bevá-
sárlásaikkal tartózkodók s noha az árak még nem men-
tek vissza, ez a folytonos száraz idő következtében nem-
sokára várható. 

Lóbőrökben nem veflt üzlet s a közeli vásárig nem 
is várható. 

Élelmiczikkek a budapesti hetivásáron 1891. évi 
október hó 27-én. A fővárosi vásárigazgatóság jelentése 
a «Köztelek» részére. 

A Halvásárra felhozatott a helybeli halkereskedők 
részéről mintegy 80 métermázsa, 11 vidéki (Velencze. 
Agárd, Ráczkeve, Csepeli) halász által 14 métermázsa 
hal. A nagy halkészlet a kereslettel szemben kielégítő 
volt, árak szilárdak maradtak Eladatott mintegy 60 mm. 
hal. Nagybani ára: az apró fehér hal, kárász ezompónak 
8—14 frtig, süllő, ponty, harcsa középnagv 32-40 nagy 
ponty, tok. harcsa, csuka és söreg 70—80 frt. mm.-kmt. 
A hunvady-téri piaezra Soroksár. Ráczkeve és Velencze 
vidékérői hozatott m. e. 20 q középminőségü hal s élénk 
kereslet mellett a mult heti árak fentartották magukat. 

Baromfi: Hozatott a fővámtéri piaezra vaspályán 
Szeged, Szolnok és Halas vidékéről kb: 5500 drb. hajón 
a dunamenti falvakból kb: 3000 drb, 38kocsin. Jász-kun 
és Fehérmegyékből kb: 3500 drb. háton a környékbeli 
falvakból kb : 200 drb, összesen : kb. 12.200 drb. Ezen-
kívül várható még a szabadkai vonattal m e 1^00 
drb, — A vásár lanyhán folyik, vételkedv csekély. — 
Nagybani árak : csirke 48 drb 18 frt, hizott liba 28 drb 
65 frt, 39 drb 98 frt. hizott récze 21 drb 17 frt, 10 drb 
8 frt, pulyka 21 drb 35 frt, Az ujvásártéri baromfipiaezra 
felhozatott m. e. 19,000 drb és daczára a jó keresletnek, az 
árak csökkentek. Az istvántéri tisztított baromfi piaezra 
felhozatott körülbelül 3000 drb hizott lud és közeoes ke-
reslet mellett az eddigi árakért találtak vevőre. 

Tojás : Hozatott a fővámtéri piaezra vaspályán kb . 
6000 drb, hajón kb:- 23,000 drb. összesen kb : 29.000 drb. 
Ezenkívül várható még a szabadkai vonattal m. e.' 6-7.000 
drb. — Elénk vásár mellett a készlet emelkedett árak 
daczára is gyorsan kelt - Nagybani árak : l láda. (á 1440 
drb.) 35 50-36 frt. E*y forintért 36 -39 drb. A többi 
piaezokra hozatott m. e. 10.000 drb, s változatlan árak 
mellett került eladásra. 

Zöldség: Hozatott a fővámtéire kb. 60—65, kocsin 
m. e. 12 — 13,000 fej káposzta, mely élénk kereslet mel-
lett jó áron vásároltatott. Elkelt nagyban egy-egy kocsi-
rakomány (200-250 fej) 10-12 frton. A Ferencz József-
rakparti piaezra hozatott helybeli kertészkocsikon kb. 2500 
fej, dereglyéken Esztergom és Komárommegyékből 95,000 
fej, összesen kb. 97,500 fej káposzta, mely azonban a ha-
jókból napokig árusittatik. Ennek nagybani ára 100 fej. 
3—4 frt. A vásár lanyha, mert még a téli szükségletre 
való beszerzés nem indult meg. Burgonya hozatott a Fe-
rencz József-rakparti piaezra 10 kocsin kb. 50 q, hajón 
Váczról 30 q. összesen kb. 80 q. E czikk élénk kereslet-
nek örvend. Nagybani ára 1 q 2 30-2.50 kr. Egyéb zöld-
ség hoza'ott a Ferencz József-rakparti piaezra helyb. ker-
tészkocsikon kb 100 q, vidéki kocsikon Győr és Eszter-
gommegyékből kb. 40 q. vízi jármüveken 100 q, összesen 
kb. 240 q. A vásár lanyha, a készlet gyönge kelettel las-
san fogy. Nagybani árak 100 csomó 1 - 4 frtig. A többi 

piaezokra burgonyából volt nagyobb felhozatal s csekély 
áremelkedés volt tapasztalható ; egyéb zöldségfélék is 
élénk kereslet folytán könnyen találtak vevőre. 

Gyümölcs.- Érkezett a Ferencz József-rakparti piaezra 
vizi járműveken kb. 240 q. vaspályán Nagykőrös. Recs-
kemét vidékéről és Stájerországból 250 q., összesen Kb . 
490 q. —- A vásár élénk ugyan, de a nagy kínálattal 
szemben a kereslet nem megfejelő és igy a kereslet egész 
nap árusittatik. — Alma nagybani ára 1 q 5-10" frt. 
Érkezett azonkívül a Ferencz József-rakparti piaezra vas-
pályán Stájer, Tirol és Olaszországból: gesztenye kb 200 
q. A kereslet reggeli órákban igen élénk, de később 
lanyhul. Nagybani árak: gesztenye 20 liter 1,20-1.00.. 
maroni 1 q. 13 - 20 frt. A többi piaezokra m. e. 150 -160 
szekér alma és körte hozatott Korpona és Vácz vidé-
kéről s változatlau árak mellett adattak. 

Virág- és koszoruvásár a városháztéri piaezos >kt. 
30. (A fővárosi vásárigazgatóság jelentése a «Köztelek» 
részére.) A mindensztntek napja közeledtével a vásár im-
már legnagyobb élénkséggel megindult. Nagyon kedvez a 
vásárnak az állandó száraz és fagynélküli időjárás is 
mely az őszi virágfélék diszlését és üdeségét fentartotti< 
ugy, hogy a nagy mennyiségben hozott virágféle közt aíig 
volt másodrendű. Dominá'ó volt a virágfélék közt: fehér-
vörös- és rózsaszínű Chrisanthenum, melyet Vác*. Pöcs-
megyer, Szegzárd, D.-Pentele, Csepel Péczel, Dunapatai 
s Budapest közvetlen környékéről részint kocsin, részint 
hajón nagy mennyiségben (círca 20.000 csomó) hoztak, 
csomóját (á 15—2u dkgm) 6 -10 krjával. 100 csomót 
5 - 8 frtért adva el. Vult még azonkívül dupla ibolya, 
székfiiféle, rózsa stb., mely virágok, ugy mint döbbeni 
igen gyorsan talált vevőre. Koszorukötéshez használói szo-
kott téli zöldfélék (puspang, örökzöld (Epheu), borostyán 
stb.) továbbá a frangulaceákhoz tirtózó cserjék zöld és 
bogyós galyai csomókba kötve és végre a szárított hinár 
oly nagy mennyiségben hozatott, hogy a piaczterülel nem 
volt elegendő az árusok elhelyezésére. Felhozatott, több-
nyire kocsin, hajón, egy része vasúton: Zircz-Borzt var 
(Veszprémm.) Muraköz, Szegzárd, Gönör-Panyit, Hőgyész, 
(Tolnám.). Kocsola, Bogdány, Bál és Nógrád vidéké-ői 
mintegy 240,000 csomó téli zöldféle melynek csomója 
2 - 3 krjával, 100 csomója 1 frt egész 1 frt 50 kr ada 
tott el. Oly élénk vásárlás mutatkozott ez utóbbiaknál, 
hogy délig a felhozatal mind elkelt. Helybeli kertészek 
ma látogatták meg a piaezot kész koszorúkkal, melynek 
darabját 80—120-200-350 frért. mig Vácz és Várpalota 
ról kocsin, Pilis-Szántóról gyalog hozott élő koszorúk 
40 -100—120 krig adattak el. 

Budapesti takarmányvásár (a VIII. ker. Teleky-téren ) 
1891. okt. 30-án. (A fővárosi vásárigazgatósác jelenlése 
a «Köztelek* részére.) Felhozatott 61 szekér rétiszéna 7! 
szekér muhar, 73 szekér zsupszalma, 4 szekér Slomszaíma 
9 szekér szecska. A felhozatal csekélv volta miatt, bár a 
kereslet is gyenge, a széna és zsupszalma-árak mégis emel-
kedtek. Jegyeztetik : métermázsánkint rétiszéna fc'OD-2-50 
muhar 2-00 -2-20 frt, aiomszaJma 1-70-1-85 frt szecsk? 
2-40-2 60 frt, zsupszalma 100 kévéje 12-0:)-15-50 irt 
1 kéve 13—16 kr. 

Állatvásárok. 
Budapesti marhavásár, f miheim Ignáez fővárosi ál-

latorvos jelentése a „ Köztelek" részére ) Október hó 29-én. 
(Gazdasági- és tenyész marha) Felhajtatott: mintegy 350 
db gazdasági ökör (28 db elsőrendű-, 180 db középminő-
ségü-, 6 db. tarka bekötni való-, a többi alárendelt minő-
ségű jármes és bekötni való ökör); 162 db. fejős tehén 
(12 db. fehér szőrű magyar, 100 db. tarka, kevert szár-
mazású 'és 50 db. bonyhádi (tolnamegyei) tehén.i -
A gazdasági ökörvásár e héten általában, a kevés szám-
ban megjelent nagyobb birtokosok vételkedvének hiánya 
miatt lanyha hangulatban folyt. A felhajtott mennyi 
ség mindennek daczára teljesen eladatott, sőt még a 
külömben vágásra szánt sovány bikák köziil is egy csapat 
bekötési czélra vásároltatott. — Miután e héten a fejős 
tehenekben felmerült szükséglet fedezése végett a nagyobb 
tejgazdasággal foglalkozó birtokosok ismét meglehetős 
számbm jelentek meg s a. vásárlásban is tevékenyen 
vettek részt, a vásár élénk hangulatban bonyolittatott le. Az 
árakban a mult heti jegyzéshez mérten némi emelkedés 
tapasztaltatott. - Az egyes vevők közül említhetők: 
Bauer József (A.-Maróth) 42 db j.ö. pária 245-25a frt 
Schmiedt Emil (N-Kanizsa) 24 db » 300 
Spitzer József (Szakolcza) 18 db » 285—335 » 
Deutsch t. (Hatvan) 42 db. bekötni való párja 39 ) . 
Perimutter J. (Béla) 18 db. ». » 30 » -

métermázsánként (élősúlyban). 
Főapátság (Gy.Szt -Márton) 47 db bekötni való ö. 22 - 25 » 

métermázsánkint (élősúlyban). 
Csányi A. (Hatvan) 25 db bekötni való s. bikával 24—25 > 

métermázsánkint (élősúlyban). 
Stei?er A, (Pozsonv) 8 db bekötni való ökörrel'párja 250 » 
Baumgartner M. (Pa Batta) 6 db fejős tehénnel dbja 130 > 
Koczányi M. (Pa Szt.-Ivány) 6 db » » » 150 . 
Dezseffy 0. (Erdő-Kürth) 6 db » » ,» 145 » 
BorhyGy. (Gyöngyösi 8 db » » » 160 » ' 
Schwarcz Gyula (Gyapoly) 7 db f. t. dhja 160—180 » 
Gróf testvérek (Halas) 11 db f. t. dbja 140 » 
Babr Gyula (Tót-Györk) 8 db f. t. dbja 138 » 

Követhez") árakon jegyeztettek, páronként: 
Elsőrendű jármos ökör 3 V, fr 
Közép minőségű j ökör 241-300 » 
Alárendelt minőségű j. ökör 1G0 200 » 
Bekötni vató ökör fehér szőrű 195 300 » 

» • » kivételesen tarka ökör . . . 390 » 

Vöröshere és luczema. Október 30. (A külföld 
termése) Az idei "• esős időjárás mellett a vöröshere 
mag nem fejlődthetett s a derült, érlelő napok többnyire 
későn érték. Dél-Németországban alig termett valami 
vörösberemag s szükséglete fedezésénél teljesen a kül-
földre lesz utalva. Ugyanezt jelentik Közép Németország-
ból is. Francziaország. mely tavaly igen sok vöröherét 
-exportalt, az idén alig fedezheti saját szükségletét, ugyan-
így van Olaszország is. Másként áll a helyzet az északi 
fekvésű országokban, mint Porosz-Szilézia, Csehország és 
Ausztria, melyeknél a vöröshere érése a későbbi idő-
szakba esett. Európa ez évi vörösheremag termése átlag-
ban kis középnek mondható. Amerikának ez idén nagyon 
is módjában lesz az európai piaezokat vörösheremaggal 
•elárasztani, mely vagy eredeti nevén, vagy pedig mi gya-



Budapesti heti lóvásár október 29. (Hembach Gyula 
fővárosi vásárfelügy elő jelentése a «Köztelek' részére ) 
FelKajtatott 572 db. Eladatott 169 db. - A felhajtott ló-
anyag minősége, a kereslet hiánya és végre török 
kormány részéről kiküldött lóvásárló-bizottság — elmara-
dása okozta, hogy a mai vásár élénktelen s a kötött 
üzletek vontatottan bonyolittattak le. Jó minőségű lovakra, 
melyeknek párjáért eladó 550-700-900 frtot kért, külföldi 
vevők hiánya miatt vevő nem akadt. Kereslet hiánya 
miatt árak hanyatlottak. — Következő árak jegyeztettek : 
hátas , könnyebb kocsiló fjukker) 100—200, nehezebb 
kocsiló (hintós) , nehéz igás (fuvarosló) 75- 160, 
közönséges igás (parasztié) 28—70, ponny 35—48, bécsi 
vágóra 19 db 17-57, állatkert részére levágásra 10—12, 
iatonai mustra 33—86 frt fizettetett darabonkint. 

Kőbányai sertésvásár október 30. (Első magyar 
sertéshizlaló részvénytársaság telefon jelentése a <Köztelek» 
részére.) E héien az üzlet könnyű árukban lanyha volt 
Árak csökkenlek. Heti átlagárak : magyar válogaiott áru 
320- 380 kgr. nehéz 46 kr; 280-300 kgr. nehéz 46-47 
kr. Öreg 300 kgr. tuli 43—44 kr, vidéki sertés könnyű 
42-45 kr. Szerb 41—44 kr; páronkint 45 kgr. élet-
sulylevonás és 4% engedmeny szokásos. Eleségárak: 
Tengeri 6.70 frt, árpa uj 6.70 frt. Kőbányán átvéve. 
Helyi állomány október 23-án maradt 131,114 drb. Hozzá-
jött felhajtás belföldről 10438 drb, Szeibiából 2139 drb, 
azaz: 12577. drb. összes™ Mliil'.M drb — Elhajlás : M a 
pesti fogyasztásra (I—X. ker.) 3464 drb. belföldre 1197 drb, 

: Bécsbe 932 drb, Morvaország és Sziléziába 1680 drb, 
Ausztriába 407 drb, Németbirodalomba 4478 drb. Szap-
par> gyárakban feldolgoztatott 61 drb, összesen 12119 drb, 
e szerint maradt állomány 131,572 drb. A részvény-
szállásokban 21,316 drb van elhelyezve. Az egészségi és 
transitó szállásokban maradt október 23-án 6619 drb 
Felhajtás: Szerbiából 2139 drb, Romániából 8758 drb, 
összesen — Kihajtós 1797 drb ; maradt állomány 6961; 
szerb 6961, román. —. Az egészségi szemlénél jan 1-től 
máig 951 drb a fogyasztás alól kivonatott és technikai 
czélokra feldolgoztatott. 

Nagykörösi marhavásár október hó 25-én. (A városi 
állatorvos tudósítása a «Köztelek> részére.) Nagyobb el-
hajtás törlént gióf Ráday Gedeonné részére 2—3 éves 
tinókban Aszódra, 1—2 éves ürükben Rákospalotára Rókái 
Sándor részére. A felhajtott ökröket a helybeli kereskedők 
jobbára mind megvették a bécsi és budapesti vásárra to-
vábbi eladás czéljából. A juhokat a helybeli mészárosok 
vették meg. A lóvét el azonban gyenge volt, miután a 
vidékről vevő nem igen jelentkezett. A vásárra felhajtott 
fejős tehenek, illetve kis borjasok is elkeltek s nagyobbárá 
Budapestre hajtattak. Felhajtás: 1960 drb ökör, 1100 
drb tinó, 200 drb mustraökör, 1400 drb tehén, 900 drb 
üsző, 1640 drb ló, 980 drb juh, 1800 drb sertés. Arak: 
Igásökör 240—400 frt párja, 2 éves tinó 160-180 frt, 
3 éves tinó 200—220 frt páronkint. Mustraökör 200—260 
frt páronkint. Magyar tehén levágásra 160—180 frt pá-
ronkint. Tarka tehén 80—100 frt darabja. Magyar üsző 
1 éves 30 -40 frt, 2 éves 40—50 frt darabja, tarka üsző 
1 éves 30 —40, 2 éves 40—50 frt darabja. Remondaló 
200 • 280 frton vétetett 4 darab. Jgásló 200 — 250 frt da-
rabja, kocsiló 300— 400 frt páronkint, parasztló 50—100 
frt darabja, vágóra a ló darabja 60—80 frton kelt. (16 
darab vitetett (Bécsbe.), Sovány ürü 9 — 12 frt, öreg ürü 
8-11 frt páronkint. (Élősúly 26 kg. Mustrabirka 8-10 
frt. bárány 6 - 7 frt páronkint.. (Élősúly 14—18 kg.) Ne-
velőkocza 10—15 frt; éves süldő 10- 16 frt, IV, éves 
9—12 frt. 2 éves süldő 12-16 frt darabonkint. 

Szász-régeni marhavásár október 15-22-én. (A 
városi rendőrkapitányi hivatal tudósítása a «Köztelek* 
részére.) Felhajtás: 4000 drb ökör. 5300 drb tinó, 2300 
drb tehén, 2200 drb iisző, 1550 drb ló, 400 drb juh, 616 
drb sertés. Árak : igásökör kisbirtokos czéljaira 250—400 
frt páronkint. Tinó 1 éves 30-60 frt, 2 éves 50-90 frt, 
3 éves 80 - 130 frt darabonkint. Magyar tehén 60—110 
frt darabonkint. Üsző 1 éves 20-35, 2 éves 30 60 frt, 
bivaly-ökör 50 - 80 frt, bivaly-tehén 80—110 frt, bivaly-
növendék 8-38 frt darabonkint. Remondaló 150-300 
frt igásló 60—150 frt, kocsiló 120 180 frt, parasztló 
40-80 frt darabonkint. Anyajuh bárány nélkül egy 
nviretü 3 - 5 frt darabja, Nevelőkocza malaczostól 30- 50, 
frt, malacz nélkül 15-25 frt, 1 éves süldő 10-22 frt, 1',/, 
éves süldő 10-25 frt darabonkint. 

Verseczi marhavásár október hó 22, 23. 24' és 
25-én. (A városi jegyzői hivatal tudósítása a «Köztelek* 
részére). A vásár igen sikerültnek mondható, mivel a fel-
hajtásnak 3/4- része elkelt s az árak, daczára hogy ma-
gasak voltak, megadattak. Igás czélokra ökör kevés vásárol-
tatott. hanem hizlalásra Temesvár, Szeged, Arad, Buda-
pest. Bécs szeszgyárai — A juh- és a sertésvásár nagy 
vásárok alkalmával gyenge. Felhajtás: 2000 drb ökör, 

250 drb tinó. 2150 drb tehén, 200 drb üsző, 1700 drb 
ló, 350 drb juh 800 drb serlés. Árak: Igásökör 180— 
300 frt, tarka ökör 170-220 frt páronkint. 3 éves tinó 
150—180 frt páronkint. Magyar tehén 45 -100 frt. tarka 
tehén 45-100 frt darabonkint; magyar és tarka üsző 
2 éves 20 35 frt darabonkint. Remondaló 150 -. 300 frt, 
igásló 50 -180 frt, kocsiló 150— 200 frt, parasztló 30 — 
60 frt darabonkint. Anya bárányostul egynyiretű 10— 16 
frt, öreg ürü 10-16 frt páronkint, Nevelőkocza és nevélő-
kocza malaczostul 42 -46 kr. kilója, 1 éves süldő 40 - 42, 
l1/, éves és 2 éves süldő 42- 46 kr kilója. 1 éven felüli 
sertéseknél 25-30 kg, 1 éven aluliaknál 10—20 kg. 
életsulylevonás. 

Balassa-gyarmati marhavásár október hó 26-án. 
(A jegyzői hivatal tudósítása a «Köztelek* részére). A 
mindszenti országos vásár határidejének téves kitűzése 
folytán a távoli vidékről sem eladók, sem vevők nem je-
lentkeztek s így ezen vásár kevésbé látogatottnak jelez-
hető. Árak: Igásökör 350—450 frt, kisbirtokosok czél-
jaira 300—320 frt, tarka ökör 350-380 frt páronkint. 
Magyar tinó 2 éves 80—150 frt, 4 éves 200-320 frt, 
német tinó 2 éves 100-180 frt, 3 éves 200-300 frt 
páronkint. Magyar tehén 60 -160 frt, tarka tehén 100-
200 frt, fejős 180 - 240 frt darabonkint. Magyar üsző 
1 éves 25-60 frt, 2 éves 45-80 frt, tarka üsző 1 éves 
32-70 frt. 2 éves 50-100 frt darabonkint. Igásló 80— 
240 frt, kocsiló 200-300 frt. parasztló 40-150 frt da-
rabonkint. Sovány ürü fiatal 18-25 frt, öreg ürü 12—20 
frt, mustrabirka 12-18 frt, bárány 9-16 frt páronkint. 
Nevelőkocza malaczostól 30-50 frt, malacz nélkül 20— 
35 frt, 1 éves süldő 6—15 frt, IV, éves süldő 10-30 
frt, 2 éves süldő 18 30 frt darabonkint. 

Kiadóhivatali üzenetek. 
Sz. Sz. Bpest. A czímváltozást eszközöltük. 
B. J. Pékla. Lapunkat kívánságára ezentúl Buda-

pestre czímezzük. 
B. V. Tama Méra. A fenmaradt összeget postautal-

vány utján visszaküldtük. 
K. L. Füge. A mutatványpéldányt beküldjük. 
Gr. S. J. Pozsony. A czímváltozást eszközöljük. 
F. G. A. DHrgic.se. Tudomásul vettük. 
T. L Külfürgéd. Intézkedtünk. 
K. ü. Tiszolcz Válasz ment. 

Az Országos magyar üa/.l. egyesület tulajdona. 
Lapfelügyelő-bizottság: Gróf Dessewffy Aurél, Dr. 

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

§25" Ö s z i v e t é s r e S-43 
M o n t a g n e - r o z s , ö s z i b ü k k ö n y stb. legjutányosabban kapható 

lóhere-iuczernamag 
l e g j o b b n a p i á r o n v á s á r o l t a t i k 

HALDEKIGNÁGZ magnagykereskedésében, 
K u d n j t e s t , l i á r o i y - k ö r u l í>. w i . 

Jdóeiadás. 
Méltóságos gróf Kornis Károly úr szerepi uredalini mé-

neséből következő kisorolt lovalt eladók : 9 darab 4 éves és 
idősb kanczii, melyekből 5 vemhes, 3 darab méncsikó és 1 
darab herélt csikó 

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

Kelt Szerep. 1891. október 18-án. 

Méltóságos gróf Komis Károly 
uradalmi tiszti hivatala 

S z e r e p e n . 

Bankkölcsön. 
Törlesztéssel együtt 45 évre 55/4 esetleg 5'/,%. minden 100 frt után 97 frt 50 kr. 
fizettetik ki készpénzben, Becskö l tség 150—250 frtig. - Ez nem látszik elő-
nyösnek, pedig mégis az, mert ha az összes bankokat Ausztnaban es Magyarorszagon 
összevéve taglaljuk, becs alapján egy sem ad oly magas kölcsönt mint ez, pedig fő, 

hogy a birtokos összes tartozásait egy helyen convertálhassa. 

KECZER BERTALAN, földbirtokos, 
Sáros-Boj j 'dái iy, v i a Abus . 

GANZ ÉS TARSA 
vasöntöde és gépgyár-részvény-társaság Budapesten, 

készít: 
.1) g é p e k e t és építés i nnu ikáUat , te l j es m a l ö m -

b e r e n d e z é s e k e t , vasúti k o c s i k a t és vasút i f ö l s z e r e l é -
seket , t ra i is in iss iókat . 

S p e c i a l i t á s a i ; 
B) K é r e j í ö i i t v é n y vasuli kerekek, váltók, zúzómüvek, hen-

gerek- és ágyúgolyókhoz. 
H e n g e r s z é k e k kéregöntetii hengerekkel mind a magas 

malmászathoz mind pedig a paraszlra őrléshez s egész m a l o m -
berenc lezések . 

Facs iszo lás l ioz , p a p í r - és c e l l u l ó z a g y á r t á s h o z va l ó 
g é p e k . 

Vizikereket nagy sikerrel pótló t u r b i n á k . 
V i l l a m o s v i lág í tás nagy távolságra is a motortól. 
Z s i l i p e k , c s ő v e z e t é k e k , t 'rictiós k a p c s o l á s o k , r o t a -

t i ós ( l y n a m o m é t e r e k . A c z é l ö n t é s . 
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Anyarozs 
nagyobb mennyiségekben 
vásároltatok, Minták és 

ajánlatok intézendők 
G. & R. FRITZ, Bécs 
I. Braunerstrasss 5. 

Droguista czéghez. 

SZIVATTYÚKésiiÉRLEGEK 
minden fajtájúak I I I minden czélra. Inoxydált szivattyúk, 1 • 1 Commanűit-Gesellschaft 

^ ^ ^ ^ o K s a a m e n t e s . * * * * * Pumpen- und Maschinen-Fabricatíon. 

W . G A R V E N S , WIEN, I, BezM Waliffschgasse 14. 
A®Jffi®Tí-ZB»;_M(i»¥'B!K ÉS WBMSSÍW, 

F U L K E - K O R K E M E N C Z É K nagy ós kis üzemre. 
Téglagyári berendezések és építések átvétele, ter-

vek és gépezetek szállítása, felügyelő és munkasze-
inélyzet közvetítése. Elvállalok egész gyártást kikötött, 
mennyiségre es kezeskedem, hogy 1000 drb jól égetett 
téglához (törés nélkül) 2 mm aprószén, 100 mm. mészhez 
26 mm. szénpor elegendő". 

Szállítok hozzátartozó gőztéglasajtókat stb. 
Száz meg száz elismerő és ajánlólevelet előmutathatok, 

többek közt: Zichy, Lónyay Menyhért. Majlátb Gergely 
grófoktól, Tenola műépítésztől, Luczeübacher Páltól, Mezőtúr 
és H.-M.-Yásáfhelv városoktól, Zsoldos Ferencz szentesi gyá-
rostól, Viktorin, meiníki bányatulajdonostól. Lobkowitz her-
czegtől, Hoffmanntói Prágából, Ríedenau lovagtól Bécsből • 
Zala-Egerszeg és Kopreinitz városoktól, Aigner földbirtokos-
tól Salzburgból, Nyitra városától stb. 

W O J A C Z E K i . H . 
építési váilalhozó, specialista tégla, czementés mészégető-telepek 

épitésében. 
Alapíttatott 1865-ben. -M 

Budapest, huszár-utcza 6. Bécs, Favoritenstrasse 17. 

UMRATH és TARSA 
mezőgazdasági gépgyár ,és vasöntöde 

Magyarországi főraktára: BUDAPESTEN, Váczi-körút 60. 

Ajánlja kitűnő szerkezetiteknek elismert sorvető és szórvavetö gépeit, egye-
temes és mélyítő aczél ekéit, 2-ős, 3-mas és 4-es vasekéit, különféle vas-
boronált, minden fajta szvcskavágó-, répavágó-, kukóriczamorzsolő- és 
darálógépeit. kézi-, járgány- és gőzhajtásra, úgyszinte takarmáiiyfiUlesztő 

gőzkészülékeit a legjutányosabb árak mellett. 
~ Képes árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek. ~ 

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

« , fejős tehén 160 « 185 « 
Sterzingi tehenek ... 160 « 200 « 

| Etschthali » ... 150 « 200 « 
Mind egészséges, fiatal, tejgazdag anyag, hasas 

vagy borjas állapotban, bérmentve bármely állo-

másra Budapestig. 

4zoa uraságoknak, kik Tirolba jönnek, minden darab után 5 forint 
engedményt adok. 

|t* Tisztességes kiszolgálás biztosíttatik, s a legjobb ajánlatok állanak rendelkezésre. 

KOPATSCHIEK A. és Társa 
S í k , QkmmnihMh Tuolhmn, 

V i i M i i t i é s t á v i r d a - á l l o m á s . 

Heilinger János és társa 
m ű t r á g y a g y á r o s o k 

B É C S , Zwischenbrflcken és Oderberg 
(Osztrák-Szilézia), 

Fióküzlet: B U D A P E S T . 
Ajánlják a legjobb konczentrált 

műtrágyáikat , 
u.m : guanó, spódium- és csontszuperfoszfát, 

j kénsavas ammóniák és káli, chilisalétrom, 
\ Thomas-salak, kainit, csontliszt ésPeruguano 

stb. a legjutányosabb árak mellett. 
Leveleket és megrendeléseket a központi 

ji irodához, Bécs, Neubau, Llndengasse 2. 
II intézni kéretik. — Magyar levelezés. 

K W I Z D f l FER. J Á N O S Alapíttatott : 
185B. I 

= es Sskir. osztr. -raugj. éskir.mn adT. szállító. 
1 Első és l e g i d ő s b á l l a t^yógyszer -üz l e t A u s z t r i á b a n . 
§ Kitüntetett 12 éremmel, 6 oklevéllel és számos elismeréssel. 

• K w i z d a K o r n e u b u r g i á l l a t - t á p p o r a 
| Mintegy 40 év óta étvágyhiánynál, rossz emésztésnél, teheneknél tejjavitásra és a 
| tejhozam emelésére a legfőbb istállóban a legjobb sikerrel használtatik ; ragadós 
| betegségeknél az állatok természetes ellenálló képességét tetemesen emeli. 
1 A r a k 1 d o b o z 7 0 h r . , f é l d o b o z 3 5 k r . 

| Kwizda táptakarmánya lovak és szarvasmarhák számára, 
g 5 adagos doboz ára 30 kr„ 50 adagos láda 3 frt., 100 adagos láda 6 frt. 

Kwizda Phisic ^ S o t z i ^ ^ t l 

Kwizda baromfipora é^^rSservatív^Mer 1 doboz 50 kr. 
Kwizda disznópora és

 hprtaa?latif"tíer6 

Kis doboz 63 kr., naev doboz 1.26 kr. 

Kwhda kolikpilulái 

Kwizda" féregpllulál ^ b t l f ^bba! ? « 
60 kr , Carton 5 drbbal 60 kr. 

Kwizda juhok vérhasa elleni szere 
1 doboz 70 kr. 

Alapíttatott 
1858. 

Csakis fenti védjegygyei ellátott árúk hamisítatlanok. 
Beszerezhető bármely gyógytárban, nagyban min-
den drougeriában Napoiikinti postaszállitás a főrak-
tárból: K e r í i l e t i g y ó g y t á r , K o r u e n -

b u r S . Bécs mellett. 

L O R I 1 T O S IBT'VÁM 
czipész-mester 

§udapest, (Muzeum-köriit 7. 
Készit mindennemű fé r f i - l ábbe l i t , különösen g a z d á s z - , e r -

d é s z - és v a d á s z - c s i z m á k a t . 

®a(F" Vidéki megrendelések pontosan és jól teljesíttetnek, 

Gácsi p o s z t ó - g y á r 
BUDAPICST, FÜRDÖ«UTOZA 10. 

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

A lópokróezokat 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 
szinu vegekben gyártjuk, melyek ára végenként 26 forint, bármely 
vasúti vagy gőzhajó-állomásra bérmentve szállítva, úgyszintén finom 
drapp színű (úgynevezett angol) lovagló takarókat darabonként 9 
forintjával, kék vagy vörös posztóval szegélyezve 10 forint. 

Peronospora Viticola. 
Irta: Sa jó Káro l y . 

Ára: 1 frt 50 kr. - Kapható a kiadóhivatalban. 

Suly szerint : 
Bekötni való ökör 

V' métermázsánként (élft'sulvhan). 
22—30 
22-25 

\ Fejős tehenekért. 
Fehér szőttt magyar tehén: . . . 
Tarka, kevert származású. . 
Bonyhádi (tolnamegyei) 

Kivételesen 

70—120 
8Q. -135 
95-180 

200 

frt 

fizettetett darabonként. 
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Tűzmentes, 
vízmentes, olcsó 

gazdasági és, 
gyári épületekhez. 

Fedéllemez-tetözet. 
Fedéseket sima fedéll emezzel és facement-befödéseket tel-

jes jótáll&s mellett elvállalnak. 

Ül" Árjegyzékek és Utasítások ingyen és bérmentve. 

Bizomány és ügynökség. 
Bevásárlás és eladás, bankszerű kölcsön 

mindennemű 

termények és árúkra. 
Hahn Mfirftte 

B É C S , II. Franzensbrückenstrasse Nr, 17. (Lagerhaus.) 
Transito raktár. —, Telefon 3262. 

Mmhk 
való jutalomdijazott 

czikkek és eszközök 
legjobb minőségben és leg-

olcsóbban kaphatók 
Watterich Arnold-nál 

Budapest: Dohány-u. 1. 
Árjegyzék és kezelési könyv 

S 0 H S f tXQK' i éS © 
vasöntöde és gépgyár-részY.-társaság Budapsstsn. 

Gyár és központi iroda: Városi iroda és raktár: 
VI. ker., külső váezi-út JOO6/09. sx. | VI. kei-., Podmanlczky-utcza 14. sz. 

Fiókraktár: VIII. ker., Kerepesi-ut 77. szám. 
Ajánlja kitűnő szerkezetű 

gó'zmozdonyait és gőzeséplő készületeit. 
járgáijflstplS-késrihtiit is gataii-tisitité rostáit 

l e g o l c s ó b b árak. 4Q& MMmjém fift*«é»t f e l t é t e l e k . 

5 P i r Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. 

GRAEPEL HUGÓ 
s z a b a d a l m . l ó U s r e - t o l c á , s z o l c -

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 chermailag a 
patkányok falánk természetének megfele-

= - - jflieg van összeállítva és mivel részükre 
nyalánkságot képez, azt maguk keresik fel. - Az ^dmény oly 
h „mivns, ho-v a hol személyesen vezetem az irtást, csak teljes 
siker után ^én^ek fizetést, "ue szeremet épen olyun biztos ered-
ménynyel bárki is, szakember nélkül alkalmazhatja, 
menynv , M t t t n ö és bizelgö bizonyítványaim iga-
zolják. E szerből 25 dkgr. 1 írtért egy körülbelül 100 D-ölnyi térségre 

vegyész, cikkek készítője RAABER FERENCI Váczi-körut 81. 

KÖZTELEK, Í891. OKTÓBER Sl. 

Betöltendő állások. 
Kerestetik egy nŐS ker-
tész, ki a mü-, disz-, ugy 
konyhakertészetben és gyü-
mö'esfa-leayésztésben töké-
letesen jártas. — Ajánlatok 
bizonyítvány - másolatokkal 

küldendők : „Uradalmi 
Tiszttartóság Tölcsány, 

posta Pakod, Zalamegye. 
191 

Betöltendő egy toilnoki 
állás. Pályázóktól megkí-
vántatik, hogy felső gazda-
sági intézetet jó sikerrel 
végeztek. Több é/ig irodá-
ban aUalmaztattak s erről 
jó bizonyítványokkal ren-
delkeznek. Magyar nyelvet 
írásban és szóban tökélete-
sen bírják, sőt a német 
nyelvben is jártasok. Ki 
fogástalan magaviseletűek. 
Évi fizetés 450 fri, élelme-
zés, lakás, fűtés és világítás. 
— Folyamodványok bizo-
nyítványokkal és arczkép-
pel f. é. november 10-éig 
küldendők báró Schosber-
ger ur jószágigazgatóságá-
hoz, Tura, Pestmegye 186 

Üzletvezető kerestetik az 
aradi tejcsarnok-szövetkezet 
részére. — Bizonyítvány-
másodlatokkal felszerelt fo-
lyamodványok az országos 
tejgazdasági felügyelőséghez 
Budapest, földmivelésügyi 
ministerium czimzendők 

Állast keresők. 
Gazdasági iskolát végzett 
gazdatiszt, ki 12 évi gya-
korlattal bir, magyar helyen 
alkalmazást keres Szives 

Egy az adai m. kir 
földmives-iskolát jő si-
kerrel végzett és jelenleg 
18 éves. erős. egeszseges '[ 
testalkatú, szerbaj ku ifjú 
gazdasági alkalmazast ke-
res. Beszél és ir kitűnően 
magyarul is. A nevezett is-
kola igazgatója ugy őt, 
mint egy feleséges növen-
dékét melegen ajánlja. 187 

megkeresések Nagy-Sallóra. 
Barsmegye, poste restante 
küldendők G. P. jegy alatt. 

193 
Okleveles gazdász, gép-
kezelő, tartalékos hadnagy, 
jelenleg gazdasági írnok; a 
magyar, német, oláh nyelvet 
jól birja, egy nagyobb ura-
dalomba jó állást keres. 
Ajánlatok S. Czimen a kiadó-

hivatalba. 166 
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. _ J173 
Megbízható, erélyes és szor-
galmas, intelligens gazda-
tiszt, ki a gazdaság minden 
ágában képzett, a szám-
vitelt jól érti, mérsékelt igé-
nyekkel állást keres. Czim: 
t32 éves», kiadóhivatalhoz. 

172 
Gazdatiszti, esetleg segéd-
tiszti állást keres egy jó 
családból származó 25 éves 
fiatal ember, ki már e téren 
működ itt Szives felkeresé-
sek «25 Na gy m a r o s>-ra 

czimzendők. 171 
Egy okleveles gépész, 
ki minden gazdasági gép 
kezelésénél teljes jártasság-
gal bir, több évig inint sze-
relő működött, ugy eszter-
gályozni mint kovácsolni 
tud, sőt uj géprészleteket 
is képes előállítani, szerény 
feltételek mellett állást ke-
res. Özives ajánlatok B. K. 
jelige alatt a kiadóhivatal-

hoz intézendők 

Földbirtok. 
Kisbérlet. 5 szobából álló 
kényelmes úri lak, pinczék, 
25 drb nagy állatra istállók, 
színek, nagy pajta teljesen 
bekerített, nagy gyümölcsfa 
árnyékos udvaron, 2 >—30 
hold szántófölddel együtt, 
rövidebb vagy hosszanb 
időre bérb? adó. — A kis-
birtok a fővárostól ll/2 óra 
kocsijárásnyira fekszik, na-
ponként társaskocsi közle-
kedéssel. Kiválóan alkalmas 
pensionatusok vagy nyuga-
lomba vonuló s a gazdál-
kodást és falusi életet ked-
velők részére, esetleg tehe 

nészet. felállítására. — 
Bővebbet a kiadóhivatal B. 

P. jesy alatt. 14;) 

Berkshire-Poland-
China-telivér tenyészetéből 
8 hetes elválasztott mala-
czokat, párja 16 frt, szál 
litja a megrendelő költsé-
gére utánvét mellett gróf 
Forgách Sándor uradalmi 
intézősége Pethő-Szinyén 
(u. p. Bíiőd Kassa mellett.) 

Közel a fővároshoz eladásra 
van felállítva 4 drb kitűnő, 
angol telivér apáktól szár-
mazó méncsikó, í v , éves, 
31/, éves és két drb 8V2 
éves, renlkivül nagy és 
szépen kifejlett állatok. — 
Bővebbet a lap kiadóhiva-

tala M. jegy alatt. 190 

Eladó Televér Poland 
China sertés, malaczok, 3 I 
hónaposak, darabonkint 12 | 
frtjáv..l. Kaphatók B. Bánffy. 

Ernőnél Kolozs-Borsán. jt I 
Ugyanott egy 8 hónaons 
kan is 35 forinton. 182 I 

I l.r. eladó. Kívánatra ár-
jegyzék küldetik, megkere-
sések K. M jegy alatt a 

i kiadóhivatalhoz intézendő;. 
104 

Díszfák. Acacia plramida 
| fis, Gömbakácz, Acacia mo-
í nophilla, tarka levelű juhar, 
I Acer negundó, Bignonia Ca-

talpa, Rhus glabra, Populus 
Eugenie, Populus piramida-
lis, Morus Fegyvernekiana 
(gómb szeder) eladó, hol?' 
megmondja G. alatt a ki-

adó hivatal. 105 

Argenteuil spárgagyö-
kér, 2és3 éves. kapható bár-
mely mennyiségben 100 dl). 
2 frt 1000 drb. 15 frt. Bő- • 
vebben értesít C. K. jegy 

alatt a kiadóhivatal. 10(1 
Utakmelléakácz-sorfa, 
2 méter magas, száza 20 
frt, befásitásra 3 - 4 éves 
magonczok, száza 3 forint, 
ezre 25 frt. Megrendelések 
intézepdők a kiadóhivatal-

hoz L. alatt. 107 

Vegyesek. 
40,000 szőlőkaró ke-
restetik megvételre, akár 
tavaszi szállításra. Gömbö-
lyű fenyőfa-karó, erős, 5-tí' 
hosszú. — Ajánlatok e lap 
kiadóhivatalához küldendők. 

. 108 
Löhnert H.-féle 

here- és luczernamag 
hámozó-dob 4\y széles 
angol gőzcséplő - gépbe, a 
hozzávaló here - rostákkal 
együtt, kevéssé használt, 
beszerzési ár feléért eladó. 
További felvilágosítást nyújt 

a kiadóhivatal. 109 

M e z e i e g e r e k 
tömeges és biztos kipusztítására ajánlom 
az általam készített és már eddig is sok 
előkelő uradalmakban, nagyobb gazda-
ságokban. ugyszinte több községekben a 

legjobb sikerrel használt 

egér mérget 
labdacs alakban; eddigi tapasztalatok sze 
rint 1 holdra 1 - 2 elegendőnek bizo-
nyult ; 100 kiló ára 45 frt, egy 5 kilós 

láda 3 frt o. é. 
Bővebb értesítéssel bérmentve szolgálok 

SIPŐCZ ISTYÁK 
gyógyszerész 

PÉCSETT, (Baranyamegye), 

Szeleink 
í 
J ujjáalakitása. 
£ irta : B a r o s s Káro ly . 

Ara: 1 frt, 
u Kapható a kiadóhivatalban. 

Kitüntetve: 1HH5-UU budapesti „rszásros kiállításon. -az országos inaregyesttlet által, n w dlBr-ÍSOO. bécsi gazdasági és erdészet, kiállításon nagy disz oklevéllel. 

Fischer és Heidlberg, Budapest 
Karbololeum i Creolinum Hungaricum 

vegyészeti termékek gyára. 
Gyár: IX., Soroksári-ut 52. - Városi iroda: Arany János-utcza 25. 

Az összes idei kiállításokon u. m. Nagy-Szombat, Komárom, Temesvár, 
Zátfráb és Váczott legelső és legmagasabb kitüntetés : nagy diszokmany! 

Gyár: 

MOSONBAN 
(alakult 1656). 

Főraktár : 

BUDAPEST 
VI, Váczi-körut 21, K U H N E E . 

g a z d a s á g i g é p g y á r a 
ajánlja a t. gazdaközönségnek legújabb szer-
kezetű szecska- és répavágóit, ugy kézi mint 
erőhajlásra. Répa és burgonyamosóit, daralokat, 
kis óriás* csutkás tengeri darálót, tengeri 

morzsolókat. 

H u n g a r i a D r i l l , Ba lance 
D r i l l hegy i so rve tőgépe i t , 
s z ó r v a vetőket , Laacke- fe le 
b o r o n á k a t ugy szántóföldre mint 

rétekre, stb 
Árieqyzékekbérmentve küldetnek. 

Keszuiene, 
minden cséplő-
géphez alkal 

mázható, 
25 százalékkal 

nagyobb 
munkaképes-
ség mint bár-
mely más ké-

szüléknél, 
í Legkitűnőbb 
szerkezet leg-
olcsóbb árban 

GBAEPEL HUGÓ gépgyárosnál, Budapesten, 
r V. Külső Yáczl ut 46. 81. a., volt Brogle-féle gyár. -

Szabad. Schlick-féle 
2- és 3 -vasú ekéit, 

mélyitö ekéit, 
ered- Schlick- és Vidats-féle egy vasú 
ekéit, talajmivelő eszközeit, készit to-
vábbá legújabb rendszerű s rendkívül 

czelszerü szerkezetű 

szabádalm, Schlick-féle „H4LAMS" és „BALANCE DRILL" sortoeto gepfM; 
készletben vannak: 

Szecskavágók, répavágók, répazúzók, tengeri morzsolok, csöves tengeri darálók, 

szab. Jókay-féle „Hungaria" daráló-gépek 

8rlő-malmok, olajmalom-berendezések, 

ered. amerikai kévekötő és marokrakó-
arató-gépek és fükaszáló-gépek. 

Szállítható mezei vasutak ipari és 
gazdasági czélokra. 

Eredeti 

Pinzgaui fajú 
«gnyészmarha és fejős 
tev éneket, továbbá biká-
kat 's üszőket olcsón és 
lcgnav obb választékban 

szállít 
E b e r h a r d t György, 

in Ponzau, Salzburg. 

Csak mezőgazdák és a szakirodalom termé-
nyei. továbbá állást keresőkés adók hirdetmé-
nyei vétetnek fel e kedvezményes rovatban., KIS HIRDETESEK. Hirdetési ár 15 szóig 30 kr., ezenfelül minden 

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

Eladó egy 3'/, éves ménlÓ, 
165 cm. magas, sötét pej, 
jegyteleti, köínyebb jukker, 
apja Ostreger 4 2, anyja ki 
tűnő félvér-kancza. Ára 800 
frt Megtekinthető a concé-
háti gazdaságban. U. p. és 
vasútállomás Ács, Komá-

rom megye. 101 

Termények. 
LuC8rna, lóhere,battacim, 
tavaszi bükköny és egyéb 
más gazdasági magvak meg-
vételre kerestetnek. Aján-
latok nagyobb minta bekül-
dése mellett „Magyar Me-
zőgazdák Szözetkezetéhez", 
(Budapest, Köztelek) inté-

zendök^ 195 
Riparia sauvage- és 
portalis keverék kitű-
nően gyökerezett- szőlő-
vessző eladó, á 1)00 drb 
40 frt Hol? megmondja B. 
jegy alatt a kiadóhivatal. 

102 
Nemes gesztenyék. 

5 klgr ... ... 1. 
5 « Maroni ... ... 1.40 
5 « uj asztali füge 150 
Bérmentve gesztenyét és 
maronit nagyobb mennyi-
ségben napi árakon szállít 
Stiegler József jószágigaz-
gató St.-Peter, Görz mellett. 

174 
Burgonya - eladás na-
gyobb quantumban. Mar-
tonvásári uradalom (vasút-
állomás) elad korai rózsa-
és sárga burgonyát nagyobb 

mennyiségben. 178 

Élő fák és növények. 
Díszcserjék. Weigelia, 
Spirea, Dentia, Juniperus 
Sablna, Cidonia japonlca, 
Buxus Tamarix, Thuja nagy 
választékban eladó s kiva-
natra árjegyzéket küld a 
kiadóhivatal (C. B.) 103 

Őszi baraczkfa, amerikai 
és európai legkitűnőbb fa-
jokban, darabja 60 és 40 

FAIRBANKS MÉRLEGEK 
a legtökéletesebb mélyszerkezetek. 

A szabadalmazott Fairbanks-mérlegek szá-
zados rendszerűek, tolósúlyos rém mérő karral 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 
czelszerü és a ezélnak megfelelő szerkezetüknél fog va különösen a gazdák, gaz-

daságok és nradalmak részére a legmelegebben ajánlhatjuk. 
A jutányos árakban, melyek sulyokkal számított jobb ki vitelű tizedes mérlegek 
árainál nem magasabbak, a hitelesítés, csomagolás és loeo vasútra való feladás 
költségei már benfoglal tatnak. Gazdasági egyesületi tagok árkedvezményben 
részesülnek. Gyártásunk állami felügyelet alatt áll. M e g r e n d e l é s e k k ö z v e t l e n 
központi irodánkhoz, Andrássy-ut 12, czimzendők. Árjegyzékkel, felvilágosítás-
EL?snz«isáLÖ7'P0ntl l r° Csztr.-magy, FAIR3ANKS-TÁRSASÍG 

mérleg- és gépgyár 
J O H N B L O G E 

Budapest, Andrássy-út 12. 
GYÁR: UJ-PEST. 

Földbirtokosok | 
és magánzóknak | 

Kölcsönök adhatók az egész § 
monarchia területén 10.0001 
forinttól egy millióig és fel-1 
jebb: — első helyre 4 és | 
'fél, második helyre való be- s 
táblázásnál 5°/0 - és több 1 
évi törlesztésre Már fenn-| 
álló megterhelések conver-| 
tálása (egyesítése) foganato-| 

sittatik 
Kölcsönök kaphatók az| 

érték s/s erejéig. -
Közelebbi értesítéssel szive-1 

KLEIN J. 
főfelügyelő, d. u. 8>/»-&! 

óráig. 151! 
Cíim: Bécs, Obere Donau-I 

slrasse 59. ; 
Titoktartás biztosíttatik. • 



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

m r G a z d a s á g i n y o m t a t v á n y o k é s k ö n y v e k . - D ú s v á l a s z t é k i r o d a i f e l s z e r e l é s e k b e n , 

Hurucaria könyvnyomda nyomása, Budapest vár.zi-könit 34, 

Egeresi gypsz-müírágya- és vegyi termékek gyára. 
K E t A S C E I Z t J . 

Ajánl ja : párolt csontliszt, szuperfoszfát, Thomas-salak, egeres 
trágyafősz-termékeit szavatolt tartalom mellett. Levelek és* mef ; 

rendelések a központi irodához 

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

Fejős 
teheneket 

l e g j u i á n y o s a b b á r a k o n , 

rr.ir.aonw.nii jótállás mellett "szállít 

DULLER és társa ' S S ' 
Badapest, Vil. szöTetség -utcza 11, 

A magyar kir. gazdasági tanintézetek szállítója. 

SZEGEDI KENDERFONÓ-GYÁR < | | l r R É S Z V É N Y - T Á R S A S Á G , 

Kötéláruk gazdaságok részére. 
K é v e - k ö t o f o n a l a k , f i nom h o s s z ú k e n d e r - é s g é p t i s z t i t ó - k ó c z 

Szegedi tenderfonó-ffl^T' részvény-társaságnál. 
Legelső kitüntetések: Bécs, Vácz, Komárom, Gyöngyös. Temesvár. 

Thomas-salak, 
kénsavas kálival és chili salétrommal 

ó r i á s i h a t á s e lérhető , 
kü lönösen r é t e k n é l , r é p á n á l és s z ő l ő n é l . 

SÁTORI M I K S A es MÓR 

Kerkápolyi Károly úr 
• Alma, 100 fajban, drbja 20-20 kr Körte, 100 fajban, drbja 20-25 fcr. Kajszi 

drbja 25 kr. Naspolya, 3 fajban, drbja 25 kr. Papir mandula, 5 fajbari, 
drbja 2fr kr. 100 drb 24 frt. Papirhéju dió, drbja 25 kr. Füge, 3 fajban, drbja 
15 kr. 100 drb 14 frt. Málna-tövek, 20 fajban, drbja 5 kr., 100 drb 4 frt 
50 kr Szamócza Cföldi eper), 25 fajban, 5 drjj 20 kr. 100 drb 3 frt, lOo drb 
25 frt. Sárga gyökér, Argenteli korai és késői. 1 éves 100 drb 1 frt 50 kr., 
2 éves 100 drb 2 frt, 3 éves 100 drb 3 frt. Tamarix diszbokor, drbja 10 kr. 
100 drb 9 írt. Ribesaurea diszbokor, drbja 5 kr.̂ 100 drb 4_ frt. Ribes 

dí-bj^"™kí^O^drt1? forin!^ 

Megrende lések D E S Z P O T H J Ó Z S E F ispánhoz intézendők, 

Kereki puszta, u. p. Köves-Kálla, Zalamegye. 

SZIGETI LAJOS 
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