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Budapest, 1891. november hó 14. 
(Az amerikai sertéshusbeliozatal és a vámügyi tanács. — 
A kereskedelmi miniszter nyilatkozata vámügyi törekvé-
seinkről. — Németországi sertéskivitelünk. — A szerb 
disznó. — Amerika ós Európa sertésállománya. — A ro-
mán vámháboru. — Czukorkivitelünk. — Rudini nyilat-
kozata a vámszerződésekről. — Oroszország áelmiszer-
kiviteli tilalma. — A berlini inség. — A német hadsereg 
búzavásárlásai. — Alla rmfusa. — A hevesmegyei hitel-
szövetkezet. — Hitelszövetkezetek és takarékbetétek. — 
Takarékbetétekkel kapcsolatos hitelszövetkezetek. — 5 frtos 
marhasó az osztrák gazdáknak. — General-Remontirungs-

Inspektor) 

Utolsóelőtti számunkban megemlékez-
tünk az osztrákok ama törekvéséről, a 
melylyel ezukoriparuk érdekében az 
amerikai sertéshús behozatalát kívánják meg-
engedni. Akkor bíztunk még benne, hogy 
ez minálunk komolyan még szóba sem 
kerül. Sajnos, hogy csalódtunk, mert a 
kérdést azóta a „vámügyi tanács" tár-
gyalta és meglepetésünkre véleménye 
oda konkludált, hogy a már több,' mint 
10 év előtt kibocsátott behozatali tila-
lom „most hatályon kívül helyezhető." A 
vámügyi tanács e határozatából látjuk, 
hogy a kormány is ilyetén szempontból 
foglalkozik a kérdéssel, s félnünk lehet, 
hogy a behozatali tilalom megszüntetése mel-
lett foglal állást. 

Hát mi akkor első sorban is nem 
értenénk a kereskedelmi miniszternek 
szintén a vámügyi tanácsban tett ama 
nyilatkozatát, hogy a kormány különösen 
két irányban törekedett elérni eredmé-
nyeket a már hónapok óta külömböző 
államokkal folytatott vámtárgyalásokon: 
„egyfelől biztositani és megkönnyíteni ter-

. menyeink kivitelét és másfelől előmozdítani 
oly mérsékléseket, a melyek bélfogyasztásunk 

érdekében kívánatosak." No már a disznó-
hasbehozatal csak nem kívánatos sem 
kivitelünk, sem belfogyasztásunk érdeké-
ben. Nem annál is inkább, mert az ame-
rikai sertésbehozatali tilalom megszün-
tetése máris okvetlen befolyásolni fogja 
oly sok küzdelem árán emelkedni kezdő 
németországi sertéskivitelünket, és itt 
Szerbiával is számolnunk kell, mely a 
hazai forgalomban támaszt versenyt te-
nyésztőinknek. 

Hiszen Németországban eddig is óriási 
konkurrencziát okozott a titokban Hol-
landián át bevitt és ott legalizált szalonna 
ós hus, mi fog bekövetkezni akkor, ha 
nemcsak a német, de hazai piaezunkra 
is nekiszabaditjuk az amerikai sertést? 

Az ószakamerikai Egyesült-Államok 
sertéslétszáma, az utolsó kimutatások 
szerint, 51*5' millió darab, míg az egész 
Európáé 44-7 millió, s rúg Amerikában 
minden ezer emberre 70*/', addig Euró-
pában csak 134 sertés es k. Képzelhetjük 
tehát, hogy milyen tömeg leend az, a 
mivel majd az élelmes amerikaiak el-
árasztanak bennünket, ba rövid idő alatt 
a hosszú ideig szünetelő exportra beren-
dezkednek. 

És mit nyernénk mi e kedvezményért ? 
Még Ausztria ipara is elenyésző csekély-
séget, de mi magyarok? Amúgy sem ma-
gas sertésáraink esését, vele a kukoricza 
árcsökkenését, csak veszély tehát két 
termelési águnkra, a mely veszély fennáll 
okvetlen a jövőre, habár a világinség az 
idénre biztosítja is tengerikivitelünket. 
Ehhez járulna ínég a román vámháboru 
megszűnése s a román ós szerb gabona 
inváziója a pesti ós a bécsi piaezon. 

Az orsz. magyar gazdasági egyesület 
tavaly, midőn román kereskedelmi viszo-
nyunkkal alaposan foglalkozott, eléggé 
kimutatta, hogy nekünk nem kárunk, de 
mily nagy hasznunk van a román vám-
háboruból. Ugyanakkor az egyesület ki-
mondotta, hogy veszedelmesnek tartja 
mindaddig a keleti államok terményei-
nek bejövetelét, a mig nyugat felé pia-
ezunk nem tágul. A fáma azt mondja, 
hogy tágítani fog a mély titokban tartott 
német szerződés, mi még nem tudjuk, 
de már a pesti tőzsdén nagyban szerepel 
a román buza. Ennek a tiémet kereske-
delmi szerződésnek a kontójára menne 
majd az amerikai sertéshús behozatala 
is, no meg czukofkivitelünk számlájának a 
javára, a mennyiben az amerikaiak a 

sertésért cserébe, a ezukornak adnának 
kedvezményeket. 

Hát bizony azok, a nagy áldozatokkal 
létesült ezukorgyárak kitűnően teljesitik 
olyannyira hangoztatott mezőgazdasági fel-
adatukat, ha a 80 kros répa mellett még 
a ezukor órtékesitóseórt is nekünk kell 
meghozni az áldozatot. Bizony-bizon}^ nem 
tudjuk, nem volna-e akkor gazdaságosabb 
fentartani az amerikai sertésbehozatali 
tilalmat ós a répát megetetni disznóink-
kal. megmaradna legalább a réven, a mit 
vesztünk a vámon, mert igy meg mind-
kettő a mi bőrünkre megy. 

Van azután még egy másik szempont, 
a közegészségügy. Az amerikai sertéshúst 
leginkább a trichin miatt tiltották ki. 
Allitólag ugyan az amerikai állatvizsgá-
lat ma már tökéletes, hogy az exportnál 
biztosit a trichines hus behozatala ellen, 
a mit azonban egy düsseldorfi mult hó 
végén megejtett vizsgálat megezáfol, mely 
az amerikai küldeményeket trichinesnek találta. 

Mindezeket ajánljuk figyelmébe annak 
a fórumnak, mely elé döntő határozat 
czéljából a vámügyi tanács véleménye 
majd terjesztetik. 

A hét legnagyobb közgazdasági poli-
tikai eseménye Budini mailandi beszéde, 
melyben inkább állásáról való lemondá-
sát jelentette ki, mintsem hogy bele-
egyeznék abba, hogy Olaszország uj adós-
ságokat vegyen fél. Bár Olaszország gazdál-
kodását jellemző e mondás is érdekelhet, 
de fontosabb reánk Budininek az olasz 
vámszerződésekről tett teljesen biztató 
nyilatkozata. Biztató t. i. az olaszokra 
nézve, mi kissé félütik attól, ha az olasz 
kormányelnök hazája nyers terményeinek 
kivitelét illetőleg sokat vár a jövő, Né-
metországgal már befejezett, velünk a 
befejezéshez közéi álló, vámszerződé-
sektől. Félünk addig mig nem tudjuk, 
hogy mi mit kapun'i az adandó kedvez-
ményekért cserébe ós különösen azért, 
nehogy az idei általánosan szük esztendő 
által nekünk nyerstermelő államnak biz-
tosított túlsúly, a kelleténél messzebb 
menő engedményekre ragadja képvise-
lőinket, mert ha igaz is, hogy ma bár-
mely vám- és kereskedelmi viszonyok 
között is kedvező piaezot találnánk nyers 
termeivényeinknek, de egy-két jó esz-
tendő s azok az intézkedések, melyeket 
az egyes szűkölködő államok a jövő biz-
tosítására tesznek, mezőgazdaságunkat 
visszadobhatják abba a nyomott hely-

Mai giámnnk 16 oldalra terjed. 

Budapest 1891. évi november hó 14-én/ 1 4 . s z á m . 

Megjelen minden szerdán és szombaton. 
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zetbe, melyből csak a tavalyi és idei 
kedvezőbb árak kezdik némileg kisegíteni. 

De már közel áll az uj vám szerződé-
sek előterjesztésének ideje, nemsokára 
lehull a titokszerü fátyol. A németek 
ugy gazdasági egyesületeik, mint a par-
lamenti pártok erősen készülnek az e l ő -
terjesztések fogadtatására, azonban ha 
leend is egy kis küzdelem, vagy talán 
erősebb ellenakczió, eddig aggasztóbb jelek 
nem mutatkoznak. 

A német agráriusok ellen kitűnően 
felhasználható fegyver az idei inség. 
Oroszország minden kitelhető eszközzel 
igyekezik enyhiteni nyomorúságán, 5 2 % - o s 
vasúti tarif fa-engedményeket adott az 
Ínséges tartományok felé, óriási kölcsö-
nöket vesz fel a kenyérhiány fedezésére, 
sőt ha nyiltan nem is, de ma már a 
kerületi vámhivatalok utján megakadá-
lyozza mindennemű élelmiszer, tehát ga-
bona, liszt, kenyér, burgonya, hus, tojás, vaj, 
baromfi stb. kivitelt. 

Természetesen sokkal kisebb mérv-
ben, de beáll az inség Németországban is. 
Mert bár el nem fogadták a Singer-féle 
javaslatot, mely egész nyiltan nagyobb 
mennyiségű élelmiszerek kiosztását kí -
vánta a szűkölködők között, de Berlin 
városi tanácsa nagyon is o lyan intézkedé-
seket tett, melyek a német alsóbb osz-
tályok szokatlanul szorult-, helyzetére e n -
gednek következtetni . 500 helylyél ki-
bővítették a szegények asylumát, a drá-
gaság miatt az egyes intézeteknél az 
ellátási dijakat V3-al felemelték, a sze-
gények igazgatóságának f f )0,000 márká-
val többet bocsájtottak rendelkezésére, 
és ugyancsak 400,000 márkával t óbb 
subventíóban részesítették a külömböző 
j ó tékonyság i egyesületeket 

Buza-kivitelönkre mindenesetre ked-
vező jelenség, hogy a német hadsereg 
részére rozs helyett kezdenek tömegesen 
búzát vásárolni. — És ezirányban csak 
üdvözölhetjük a m. á. v. azon intézke-
dését, melylyel a Németország és Német-
alföld ál lomásokra feladott gabonakiilde-
ményeknél az ömlesztett állapotban való 
(álla rinfusa) szállítást általánosságban 
lehetővé tette. 

Egy örvendetes hírről, melyrő l rövi -
den már mult számunkban is megemlé -
keztünk, adhatunk jelentést, és ez a 
„hevesmegyei önsegélyző gazdasági hitelszövet-
kezet" megalakulása, melyet Heves-vár-
m e g y e legelőkelőbb földbirtokos és gazda-
körei hoztak létre, az eddig jegyzett 
60,000 frtnyi üzletrészekről következtetve, 
nagy lelkesedéssel, fcgy üzletrész 100 f'rt, 
2 éven át havi 4 írt befizetéssel. A szö-
vetkezet a gazdáknak jelzálog, termés, 
marha, egyátalán kellő biztosítékokra 
adja előlegeit a lehető olcsó kamat 
mellett , és elfogad takarékbetétéket. És ez 
utóbbiban látjuk mi az uj szövetkezet 
erejét és fejlődésének legnagyobb b izto -
sitékát. Mert ameddig hitelszövetkeze-
teink csak a hitelnyújtásra alakulnak, 
egyoldalú működésük teljes nem lehet. 
Nem, mert tagjaik hitel igényeik kielé-
gítésére mindig más pénzintézetre fognak 

szorulni, a mely az összegyűjtött és a 
szükségelt t őke között a nyerészkedő és 
igy drágító, de mindaddig elkerülhetlen 
kapcsot képezi, mig a hitelszövetkezetek 
a takarékforgalmat is nem egyesítik magukban. 
A németországi újonnan rendezett szö-
vetkezeteket ez a berendezés tette nagy-
gyá és függetlenné. — És ezt az elvet 
ajánljuk pénzügyminiszterünk ügyeimébe 
is akkor, a midőn az országosan szerve-
zendő hitelszövetkezetekről szóló törvény 
kidolgozásával foglalkozik. „ 

Érdekes hire a hétnek, hogy az osz-
trák parlament mezőgazdasági bizottsága f. hó 
10-én tartott ülésében elhatározta java-
solni a kormánynak, hogy bocsásson 
évenként 500 ,000 q tiszta, vagy ha ez 
nem lehetséges, denaturált marhasót, á q 
5 frtért a gazdaközönség rendelkezésére. 
A magyar gazdák is régóta küzdenek az 
o lcsó marhasóért, s az osztrák parlamenti 
bizottságnak ezt a határozatát azzal a 
kéréssel aj ánljuk pénzügyminiszterünk 
figyelmébe, h o g y tegye a kérdést végre 
ugy tanulmánytárgyává, hogy a régi és 
méltányos óhaj tel jesithető legyen. 

Felemiit jük még, hogy General-Be-
montirungs-Inspedor czimen a közös had-
ügyminiszternek a delegácziók elé ter -
jesztett költségvetésében 14861 irt sze-
repel, egy önálló" állás és hivatal szervezé-
sére, mely a katonai pót lova /ások külön 
vezetésére volna hivatva. Eddig e funkcziót 
a katonai lótenyész-intézetek parancs-
noka végezte. — Ugy látjuk azonban, hogy 
ugy a mint mi gazdák, azonképen a had-
ügyminisztérium, sem volt, ez összekötött 
állás működésévé? mege l égedve .— A dele-
gátusok megszavazzák a 14-8 ezer forintot, 
hiszszük és reméljük, hogy szóba kerül 
majd a remondaknak közvetlen a gaz-
dáktól . eszközölt vásárlása is, a mivel kísér-
leteznek már évek óta, de kellő ós prak-
tikus berendezés hián, igazi eredmények 
m é g nem érettek el. Hogy mik itt a 
hibák, részben legközelebb elmondjuk egy 
praktikus gazdánk tollából . B. K 

Agronom-geologiai intézet. 
A földmivelési minisztérium költségvetése 

tárgyalásakor az újonnan alakult agronom-geolo-
giai intézetről is megemlékezett a <Köztelek*, 
nem lesz talán érdektelen, sőt mindenesetre uj 
dolog, ha egyetmást az intézet feladatát illetőleg 
elmondok. 

Az agronom-geologiai felvételek czélja az 
ország összes mezőgazdaságilag mivelhető terüle-
tét geologiai alapon térképezni. Hogy a mező-
gazdaság ezen térképezésből hasznot húzhasson, 
nem elég a felveendő terület felszínét megvizs-
gálni, hanem szükséges annak altalaját is ismerni 
bizonyos mélységig. Németországban, hol e kér-
dés mar számtalan értekezleten lett megvitatva, 
a két méter mélységet fogadták el, miután a 
legtöbb mezőgazdasági kultúrnövény nem terjeszti 
gyökérzetét 2 méternél sokkal mélyebbre. 

A felvétel épen ugy történik, mint az eddig 
a tisztán geologiai felvételeknél szokásban volt. 
A nyári idény alatt a terület a helyszínén lesz 
megvizsgálva; először csak a feltalaj általában, 
azután.egy-két méter hosszú furő segítségével az 
altalaj. Az eszközölt fúrások száma függ a talaj 
kisebb vagy nagyobb mérvű változatosságától, 
némely vidéken, a hol a talaj nagvon külömböző, 
egy lapon (í • mrtfld) 3 - 5 0 0 0 fúrás is szük-
séges. Minden talajváltozatból ugy a fel-, mint 

az altalajból egy próbát vesznek. A téli idény 
alatt azután ezen begyűjtött talajok megelemez-
tetnek és pedig fizikailag, szitálás s iszapolás 
által, és kémiailag foszforsav-, káli-, mész- és 
kovasavtartalomra. 

Minden egyes kiadott laphoz magyarázó rész 
is csatoltatik, a mely ezen elemzések eredményeit, 
valamint az illető vidék mezőgazdasági viszonyait 
ismerteti. 

A Németországban kiadott térképek mérete 
1: 25,000 ; ily kis méretnél természetes, hogy a 
térképezésnél nagyon a részletekbe bocsátkozni 
nem lehet, de ezen országos felvételnek nem ís 
az a czélja, hogy minden egyes birtok talajvi-
szonyait feltüntesse, hanem, hogy az egész or-
szág talajviszonyairól egy általános képet nyújt-
son, de ha valaki egy földbirtokát részletesen 
akarná felvenni, ezen országos térképet alapul 
véve, munkája igen meg lesz könnyitve. 

Hazánkban ezen térképezés igen nagyfon-
tosságú volna, különösen a homokterületekre 
nézve; mert ezeknél a térszíni vizsgálat s a be-
gyűjtött anyag megelemzése által meg lehetne 
állapítani, hogy az illető homok immunis-e vagy 
sem, csakhogy a dolognak ugy volna gyakorlati 
haszna, ha a felvételek rövid idő alatt nagy te-
rületeken eszközöltethetnének. 

A mi hazai agronom-geologiai intézetünk 
eredetét illeti, felemlitésre méltónak tartom, hogy 
az érdem Bökk János min. oszt. tanácsost, a 
földtani intézet igazgatóját illeti. 

A nyár folyamán Inkey Béla, a tud aka-
démia tagja, Szt.-Lőrincz környéken, próbafölvé-
telt eszközölt. A külső munkálatok bevégezte után 
most már a begyűjtött talajminták elemzése ma-
radt hátra, minek végeztével a lap kiadható volna. 
Sajnos azonban, hogy ezen elemzések megejtése 
hosszú időre el van halasztva, addigra, mig az 
uj, tisztán az agronom-geologiai czélokra beren-
dezett laboratórium elkészül. 

A próbafölvételek és igy a próbalap befeje-
zése után óhajtandó volna egy értekezlet össze-
hívása, melynek tárgyát a külföldön használt 
módszerek és jelzések hazai viszonyainkra való 
alkalmazása képezné. 

Hasonló intézménynyel eddig csak Oroszor-
szág s a Németbirodalom dicsekedhetik. Német-
országban a poroszok 1873-ban kezdték meg az 
országos felvételtt, eddig 42 lap készült el, s kö-
zölök 15' van már kiadva, sokkal később fogtak 
hozzá a szászok, s Badenben csak az idén ké-
szült el az első lap. Mind a három tartományban 
egyforma módszer szerint folynak a fölvételek, 
és csakis a térképjelzésben van némi csekély 
külömbség. 

Ebből láthatjuk, hogy az agronom-geologiai 
felvételek hosszú, igen hosszú időt igényelnek, 
ugy, hogy azok befejezése csak több évtized mul-
tán várható, hatása azonban a mezőgazdasági 
kultura fejlődésére folytonos lesz, s nem merész 
az állítás, hogy mezőgazdaságunk csak akkor 
fog az okszerűség magaslatára emelkedni, ha az 
agronom-geologiai felvételi lapok, az egész or-
szág mivelhető területeiről rendelkezésünkre ál-
lanak. Treitz Péter. 

Juhaink őszi mustrálásáról. 
Számító gazda, mielőtt nyáját téli-lábra állí-

taná, rendszerint mustrálja, selejtezi juhait, mely 
őszi mustrálás czélja, hogy az elöregedett, bete-
ges szervezetű, gyenge juhokat, a melyek a telet 
valószínűleg nem húznák ki, a teleltetés alól ki-
vonjuk; miért is ezen mustrálást ugy kor, mint 
egészségi szempontból is végezzük. 

Öreg vagy beteges juh, mely legelőn még 
csak eléldegélt valahogy, a téli — egészségére 
kedvezőtlenebb — tartást nehezen birja ki; a 
legjobb takarmányozás mellett is hibás gyapjút 
növeszt és satnya marad s igen sokszor tavasz 
felé elpusztul. Azon érték helyett tehát, melyet 
érte őszszel, mint mustráért kaphattunk volna, 
költséges téli-tartásáért, a reá fordított sok gond 
és figyelemért rendesen csak a bőre árával fizet. 

A kort a juhok fogai után határozzuk meg 
ott, hol az évszám nincs a fülbe tetovirozva. E 
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végből a juhokat akolba hajtjuk, egyenkint kézre 
vetetjük, fogaikat megszemlélve s a hibás vagy hiá-
nyos foguakat, a mustráknak készült, külön re-
kesztékbe zárjuk. Ezen mustrálásnál ki kell selej-
tezni. minden hiányos vagy mozgó fogú állatot. 
Kezdő gazda azonban, midőn vegyes korú álla-
tokat mustrál, figyeljen arra, hogy a tokló vagy 
harmadfű juhokat, melyeknek lehet, hogy éppen 
akkor, a fogváltás következtében, hiányos fogaik j 
vannak, a mustrák közé ne dobassa, a mit kis j 
gyakorlattal könnyű felismerni, mert fiatal és el- j 
öregedett juhok fogai közt igen szembetűnő külömb- j 
ség van, a fiatal állatnak foga tejszinü fehér, s 
lapátszerüen szétterülő, az öregé ellenben vékony, j 
hosszú és barnás színű. 

Midőn a korra történt mustrálást elvégeztük, j 
mi által a gyenge beteg állatok is nagyrészben \ 
kiválasztatnak, a juhokat a szabadba tereljük s j 
a nyájat egészségi szempontból bíráljuk. 

A mustrálás e módja a gazdától több szak- j 
értelmet és jártasságot kiván. 

Az egészséges juhnak külső látszatra egyik I 
legjellemzőbb ismertető jele. fejtartása. Az egész- j 
séges állat, ha áll, vagy jár, vagy fekvésközben 
kérődzik, fejét egyenesen előre es kissé felemelve, 
a beteges ellenben lefelé tartja, mely lehorgasz-
tott főhöz, ha még a többiektől elmaradozó, sőt 
tántorgó lassú lépés is járul, azt megtámadt 
szervezetének : biztos ismertető jeleként tekint- i 
hetjük. 

Ha egy falkában, melynek állatai egyenlő - ö- \ 
rülmények közt, ugyanazon legelőn jártak, leső ] 
ványodott, .gyenge állatokat találunk, azok a leg- \ 
több esetben betegek is 

Az ilyeneket tanácsos megfogatni s részié- j 
tesebben megvizsgálni. Az egészséges juhnak bőre, ! 
orr- és szájhártyái, foghúsa rózsaszínű ; szemfehé-
rén a vérbelövellések, élénk pirosak, a szemnek j 
fénye van ; beteges állatnál ellenben, mindezen 
jelek sárgás és kékes színben mutatkoznak, sze- I 
meik fénytelenek, homályosak. Egészséges juhnak, 
ha az nyugszik, szívverése tapintás által, a mell-
kas oldalain alig érezhető, beteges állaté pedig 
feltűnően erős. Az egészséges juh, hacsak kissé 
éhes is, mohón eszik s rendesen kérődzik, a be- j 
teg a takarmányt kerülve szomorúan megáll, ké-
rődzést ritkán mutat s keveset iszik. Egészséges I 
juhok felé, ha idegen közelit, fejüket figyelő ál-
lásba helyezve magasra emelik, a további köze- j 
ütésre ugrándozva szétfutnak, ha pedig hátsó lá-
baiknál, kevés ideig fogva tartjuk, eleresztés után ! 
rendesen vizellenek. 

Ha az egészséges és beteg állapot pontos j 
megfigyelésével az őszi mustrálást végrehajtottuk, . 
a mustrákat a nyájtól mindjárt elkülönítjük. Fű- ! 
leiken bélyegző-vas vagy egyéb eszköz segélyével 
jelöljük meg s azon igyekezzünk, hogy habár 
mérsékelt árakon ís, a mustrákat minél előbb ér- ! 
tékesithessük. 

Hol nagyobb nyájak vannak és igy mustra is i 
nagyobb számban kerül, a mustráknak javát ta- , 
nácsos külön választani, nagyobb tömegben, ke- I 
reskedők vagy mészárosoknak eladni, a gyen- j 
gébbjét pedig, habár darabonkint is, a környéken j 
lakó kisebb gazdák, iparos és munkásoknak áruba j 
bocsátani, azok annak húsát a bőre. nélkül is szi- j 
vesen megfizetik. 

Kor és egészségre kimustrált juhokkal javí-
tási, hizlalási kísérleteket tenni azonban igen rit-
kán leend csak közepes nyereséggel is járó vál- j 
lalat. Szilágyi János. ! 

egyszerű megtekintése és széttörése után meg-
tudja mondani, hogy jó-e a czukorrépa, avagy 
rossz. 

A jó czukorrépa mérsékelt nagyságú, leg-
feljebb 1—1% kilogramm sulyu, hosszúkás, 
körte- vagy kúp-alaku, sima felületű, gyökere 
nem elágazó. 

A normálisnál nagyobb czukorrépa, mely 
vagy az alkalmatlan talaj, vagy a nem megfelelő 
klima, vagy a helytelen mivelés következménye 
szokott lenni: rendesen kevés czukrot és sok 
idegen <nem czukor» részt tartalmaz. 

Az elágazó gyökérzetet a silány talaj vagy 
a sekély szántás okozza. Az elágazás lehet a 
fajta sajátsága is. mely körülmény egyáltalában 
nem teszi az illető fajt ajánlatossá. Az elágazó 
gyökér két okból nem kívánatos, először mert 
az ilyen répa rendesen szegény czukortartalom-
ban. másodszor mert az elágazó gyökerek közé 
szorult kavics és föld a répát gyártásra alkal-
matlanabbá, s ezzel kevesebb értékűvé teszi. 

A jó czukorrépa husa tömör, pattanva törő, 
mint a káposztatorzsa. A hus szine fajta szerint, 
vagy fehér vagy rózsaszínbe játszó. 

A jó czukorrépa csaknem egészen a földben 
ül. A répa gyökerének földből kinéző feje meg-
zöldül, mely jelenség nem más, mint a világos-
ság, napfény behatása folytán a czukortartalom 
rovására történt chlorophyll-képződés. A répa 
megzöldült feje ennek folytán oly kevés czukrot 
tartalmaz, hogy gyártásra teljesen alkalmatlan; 
ezért a gyáros nem is veszi máskép át a répát, 
csak ha zöld fejét levágják (lefejezik). A nagy 
zöld fej a rossz fajtának sajátsága, de lehet az 
a helytelen mivelés következménye is. 

A czukorrépa leve 10—17% tiszta (nád) 
czukrot tartalmaz. A 10% czukortartalmon aluli 
répát a gyárak már csak veszteséggel dolgozhat-
ják fel, sőt némely gyár csak legalább 11%-ot 
fogad el. Azon répa, melynek leve 11—12% 
czukrot tartalmaz : kielégítő, mely 12—14%-ot 
tartalmaz : jó, mely 14%-on felüli: kitűnő, ha 
t. i. egyéb alkatrészekben is megfelelő. 

A répa czukortartalma hozzávetőlegesen 
a répa fajsulyából is meghatározható. E czukor-
meghatározási mód azon alapszik, hogy mentől 
nagyobb a répa fajsúlya, annál czukordusabb. 
Ezen eljárásnál meghatározzák a répa fajsulyát 
s az alábbi táblázatból, mely pontos kísérletek 
alapján van összeállítva, leolvasható az illető 
fajsulynak megfelelő czukortartalom. 

Ha a r é p a Ha a r é p a 

fajsúlya I czukortartal-|j fajsúlya ! czukortartal-
ma %-ban 

1 030 r ío-oo i i 1-060 ' 13-75 
1032 | 1025 1-062 1400 
1-031 1050 1-064 14-25 
1-036 10-75 1-066 í 14-50 
1-038 11-00 1 068 1 14-75 
1040 11-25 1-070 15-00 
1042 11-50 1072 1 15-25 
1-044 11-75 1-074 15-50 
1-046 12 00 1076 15-75 
1048 1225 1078 ! 1600 
1-050 12 50 1-080 16 25 
1052 ! 12 75 í 1-082 1 1650 ! 
1054 13-00 1084 16 75 1 

1056 i 13-25 1-086 1 17 00 | 
1058 1350 ' ! 1-088 Í 17-25 

a répa éppen a víz szine alatt lebeg, ekkor az 
oldat éppen olyan fajsúlyú, mint a répa. Most 
a répát kiveszszük az oldatból és egy közönséges 
fajsulymérővel, — mely ugy néz ki, mint a 
szeszmérő és bármely optikusnál kapható, — a 
só-oldat fajsulyát meghatározzuk, a fajsúly meg-
felelő számát a fenti táblázaton felkeressük s 
az ezzel egysorban levő szám adja a répa czukor-
tartalmát %-ban. 

Talán mondani is felesleges, hogy a répa 
ezen eljárás előtt gondosan lemosandó, hogy 
semmi föld és idegen anyag ne legyen rajta. 
Az oldat pedig só hozzáadás alkalmával mindig 
addig keverendő, mig a só teljesen fel nem 
oldódik és lehető egyenletesen el nem keveredik. 

A répa czukortartalmának fajsúly után való 
meghatározása elegendő tájékozást nyújt ugyan, 
de nem valami pontos. 

Vegymühelyekben és czukorgyárakban az 
úgynevezett polarizáló-készülék segítségével ha-
tározzák meg a czukortartalmat; ezért szokás a 
répa czukortartalmáról szólva azt mondani, hogy 
ennyi és ennyi %-ot polarizál.1) 

A czukorrépa jóságának és értékének meg-
határozásánál a polarizatión kívül még a követ-
kező mükifejezéseket használják a vegyészek: 
Brix-féle tisztasági hányados vagy quotiens, 
Stammer-féle értékszdm. 

A Brix-féle 0 nem más, mint a répa levének 
sűrűsége, vagyis a czukortartalom és a többi 
szilárd alkatrészek («nem czukor») együttvéve. 
A Brix11 egyszerűen a sacharometerrel, mely 
olyan, mint a fajsulymérő — mutatható ki. 

A répa jóságára nézve, a mint már emii-
tettem, a «nem czukortartalom» is nagy jelentő-
séggel bír, mert a nem czukortartalom a gyártást 
nehezíti s ennélfogva a répa értékét nagyban 
befolyásolja. 

A polarizáló és Brix0 külömbsége mutatja 
a répa levének nem cukortartalmát. 

Azon viszonyt, mely a répában aczukor és 
nem czukor-tartalom közt van, a répa tisztasági 
hányadosának vagy quotiensének nevezik. 

A quotiens (x) a Brix °-ból és polarizaezióból 
a következő képlet szerint számitható ki : 

Brix 0 : polar. = 100 : x 
_ polar. x 100 x _ B r j x u 

Ha például valamely czukorrépa levének 
sűrűsége (Brix") = 15%, tiszta czukortalma 
(polar.) = 12%, a nem czukortartalom a kettő 
külömbsége, vagyis — 3 ; quotiense (x) pedig: 

12 x 100 
15 ~ 8 0" 

Vagyis a kérdéses répában 100 rész sür-
tartalomból 80 rész tiszta czukor. 

A quotiens az, mely a répa értékének va-
lóságos képét adja, mert ez nemcsak a czukor-
tartalmat, de egyben a czukor- és nem czukor-
tartalom közti helyes arányt is kifejezi. 

Azon czukorrépa, melynek quotiense 80-on 
alul van, rossz minőségű; 80—85 ig jó; 85-ön 
felül kitűnő. 

Stammer vegyész a czukorrépa czukorérté-
kének elbírálásánál olyan számot akarván fel-
állítani, mely nem viszonylagosan mutatja a répa 
értékét, hanem direkt azt, hogy 100 rész répá-
ból tényleg hány rész czukor gyártható, az úgy-
nevezett Stammer-féle értékszámot állapította meg 
a következő képlet szerint: 

Quotiens x polar. _ 
100 ~ x" 

A fenti példában felhozott répánál a Stam-
mer-féle értékszám lesz : 

80 X 12 _ 
" T ö ö ^ ~ 9 6 

Világos, hogy mentől magasabb Stammer-
féle értékszámot mutat a czukorrépa, annál jobb. 

A Stammer-féle értékszám, a mint emlitém, 
azt akarja kifejezni, hogy 100 rész répából hány 
rész czukor gyártható, mert tudnivaló, hogy a 

•) A polarizáló-készűléket bármely vegytan vagy 
fizikai kézikönyv leírja. 

A fajsúly meghatározásához pontos elemző-
mérleg és némi fizikai ismeret szükséges. Ke-
vésbbé pontosan egy kis konyhasó és fajsúly 
süpp-mérővel bármely laikus könnyen megha-
tározhatja a répa czukortartalmát a következő 
módon: 

Egy sajtárba, melyben egy répa kényelme-
sen elfér, annyi tiszta konyhasó-oldatot öntünk, 
hogy benne a répa szabadon úszkálhasson. Ha 
a répa leül az oldatban, a mi annak a jele, 
hogy az oldat fajsúlya kisebb, mint a répáé, sót 
keverünk még hozzá, ellenkezőleg, ha a répa 
fent úszik és az oldatból kiáll — vizet öntünk 
hozzá. Ezen eljárást mindaddig ismételjük, mig 

Kérdések a gyakorlat köréből. 
16. f. A répa czukortartalma. (Milyen a 

jó czukorrépa? A répa czukortartalmának meg-
határozása.) 

A «Köztelek* 6-ik számában valaki azon 
kérdést intézi, hogyan határozzuk meg a répa 
czukortartalmát gyakorlati uton? E kérdésre kí-
vánok az alábbiakban válaszolni. 

A czukorrépa jóságára, vagyis a megfelelő 
czukortartalomra és a czukor s nem czukor 
alkatrészek közti helyes arányra bizonyos, külső 
jelenségekből is következtethetünk. A praktikus 
répatermelő minden vegyelemzés nélkül, a répa 



czukorgyári technika ma még nem képes a répa 
összes czukortartalmát kivonni és érték esiteni. 
Habár a Stamirier-féle értékszámot az állami 
vegykisérleti állomás is használja, netai tartom 
megbízhatónak. Nem megbízható pedig azért, 
mert, a sok mindenféle külső körülmény által 
befolyásolt czukorrépa valóságos értékét akarja 
előmutatni. Már pedig ezen külső körülmények, 
a gyártás és gyári berendezés tökélye, a répa 
állapota, annak eltartási módja, nem lévén min-
denik egyforma: nagyon önkényesnek találom a 
répa jóságának ilyetén elbírálását. Nézetem szerint 
a Stammer-féle értékszám is esak viszonylagosan 
mutatja a répa értékét. Bombay Dezső. 

21. f. A 21-ik számú kérdésbe bizonyára 
sajtóhiba csúszott be, a mennyiben azt hiszem 
nem «.cserfa», hanem * cserje* lesz a kérdés 
tárgya. 

Abban a föltevésben tehát, hogy csakugyan 
cserjék iránt érdeklődik kérdésttevő, azt közöl-
hetem, hogy fáczánosoknak különösen alkalmas: 
a varjútövis benge (Rhamnus cathartica); a kutya • 
benge (Rhamnus Frangula), a galagonya (Gra-
tegus oxyacantha), a fagyalfa (Ligustrum vul-
gare), a veres gyűrű és a som (Cornus san-
guinica és C. mas), továbbá a gyalog- vagy 
boróka-fenyő (Juniperus communis). 

A csemeték mintegy egy méternyi négyzet-
kötésben vagy egy m.-nyi távolságú sorokban 
ültetendők, melyekben a csemeték távolsága szin-
tén körülbelül egy méter. 

Ha a csemeték 1 m. ihagasságra nőttek, 
akkor visszavágatnak, mire számos és erőteljes 
hajtás képződik. 

Az ültetésben tisztás helyeken kölest, tatár-
kát, kendert és napraforgót czélszerü vetni. 

, B. Á. 

25. f. Egy nagy maktermelőtől a mák ki-
fejtésére következő eljárást hallottam: 

Mikor a mák teljesen érett, emberek vagy 
asszonyok abroszt kötnek nyakukba, mint az 
kukoriczatöréskor szokás. 

Egy-egy ember azután két sor mák között 
haladva, jobbról-baíról mindkét kezével a mák-
fejeket az abroszba hajtja, hüvelyujjával a fejeket 
behorpasztja, illetőleg összeroncsolja, ugy, hogy 
kis rázással a mák mind az abroszba hull. 

így lehet a máktörést és kifejtést praktikusan 
egyesíteni. Br. P. E. 

A növénytermelési kísérleteknél követendő 
eljárás egyik fö szabálya. A növénytermelési 
kísérletek száma egy légió. Sok kötetekre menő 
munka származnék abból, ha mi az összes közzé-
tett növénytermelési kísérleteket összegyüjtenők, 
de csak vékonyka kis füzet telnék meg az ezen 
kísérletekből levont hasznavehető eredmények 
összegezéséből. 

A sok fáradsággal semmi arányban nem levő 
csekély eredmény oka a kísérletezésnél az előtt 
általánosan követett és sajnos, sokak által még 
most is alkalmazott vagy ajánlott eljárásban ke-
resendő. Mert hogy tétettek és tétetnek még most 
is sok helyen a növénytermelési kísérletek? 
Mondjuk, hogy valaki trágyázási kísérletet akar 
tenni. Az eljárás a következő: vesz annyi kisebb 
vagy nagyobb parcellát, a hány kombinatióban 
akarja a trágyát alkalmazni, hozzá vesz egy vagy 
több trágyázatlan parcellát és kész a kísérlet. 
Az egyes parcellák termésében mutatkozó kü-
lönbségből következtet az egyes trágyafélék ter-
mést fokozó hatására. Megbízhatónak mondható-e 
az ilyen kísérlet? bizonyára nem. Honnan tudja 
a kisérlettevő, hogy a különbséget tényleg az al-
kalmazott trágya idézte elő, mivel bizonyítja azt 
be, hogy nem a talaj összetételében mutatkozó 
eltérések, vagy a fejlődésben előfordult nem min-
den parcella vetésére kiható kedvező vagy ked-
vezőtlen körülmények idézték elő a különbséget ? 
Az ily kísérletek e tekintetben semmi biztosítékot 
nem nyújtanak és azért a belőlük levont követ-
keztetésben megbízni nem lehet. Innen van az-
után hogy a rengeteg kísérlet daczára oly kevés a 
pozitív eredmény. Ha tehát megbízható eredményt 

akarunk elérni, akjcr első és soha el nem mu-
lasztandó dolgunk legyen, hogy párhuzamos ki-
serletet tegyünk, azaz egy és ugyanazt többször 
megismételjük. E sz^bájy alól ne tegyünk kivé-
telt akár kis, akár nagy parcellákon tesszük is 
a kísérleteket, akár trágyázási, mivelési a vagy 
termelési kísérletet teszünk is, mert csak ez 
esetben számithatunk megbízható eredményre. 

Az ily kísérleteknél nem az a fődolog, hogy 
az egyformán kezelt parcellák termése teljesen 
egyforma legyen, hanem hogy a külömböző par-
cellák termésében a külömbség minden egyes 
esetben szembeötlő legyen. Ha például azt akar-
nók megtudni, hogy két répaféle közül melyik 
terem többet, akkor az egyiket vetjük az első, 
harmadik és ötödik parcellára, a másikat a 2-ik, 
4-ik és 6-ikra. Ha már most az első répaféle 
termése az első parcellán 200, a 2 ikon 225, a 
3-ikon 250 q, a második répáé az 2-ik parcel-
lán 150, a 4-iken 175, a 6-ikon 200 q, akkor 
ebből, dacára, hogy a 6-ik parcella annyit termett 
mint az első, mégis biztosan következtethetjük, 
hogy az első répaféle az adott viszonyok között 
a bővebben termő, mert mindig többet termett 
mint a szomszédjában levő másik répa. A ter-
més fokozódásából pedig 1-től 6 felé arra követ-
keztethetünk, hogy termékenysége azon irányban 
fokozódik. Ilyen módon tehát oly talajon is, a 
melynek minősége egy nagyobb területen nem 
egészen egyforma, egészen megbízható kísérleteket 
tehetünk. 

Az igaz, hogy a kísérletezés e módja sok-
kal vesződségesebb, mint a régebbi, de az ered-
mény legalább hasznavehető lesz, ezért ezen el-
járás követését ajánlom mindazoknak, a kik nö-
vénytermelési kísérletekkel foglalkoznak. (Cs.) 

Trágyázási kísérlet czukorrépával. Egy 8 
holdas táblában a tábla hosszában Vs-rész trágya-
levél, 1/3-rész a répát megelőzött őszi búzának 
fejtrágyául adott 4 q temesvári konczentrált 
trágyával, y3-rész pedig istállótrágyával circa 
175 q-val lett megtrágyázva. 

A föld őszszel' mélyen megszántatott s az 
eke után mélyítő eke ment, ugy hogy a föld 12 
hüvelyre lett megporhanvitva. A répa egészben 
véve nem volt sikerült, mert nagyrészét kétszer 
kellett vetni. A kísérleti mázsálás a táblából ke-
resztben kihasított egyenlő nagyságú földrészletről 
eszközöltetett, a hol a répaföld egyenlő minősé-
gűnek látszott és egyenlő állású termést mutatott, 
a mázsálási eredmény következő: 

A trágyalével "öntözött részlet adott 58 q, a 
temesvári trágyával trágyázott 51 q s az istólló-
trágyával trágyázott 47 q czukoríépát. E szerint 
legjobb eredményt mutat a trágyáié, utána a 
temesvári konczentrált trágya s leggyengébb ered-
ményt nyújtott az istállótrágya. Nem lehet téhát 
eléggé ajánlani gazdáinknak, hogy a trágyalevet 
megbecsüljék és felhasználják. A trágyáié lajttal 
hordatott, melyre Pfanhauser-ié\e trágyaléelosztó 
készülék volt alkalmazva. C. C. 

A tojóképesség fokozása. Meleg ól és 
hus etetése által elérhetjük, hogy tyúkjaink a télen 
át is tojnak. Az ólat fűteni azonban csak na-
gyobb s rendszeres tenyészetekben lehet jövedel-
mező, a czélt azonban elérjük ugy is, ha a 
tyukólat valamely istálló közelében helyezzük el, 
vagy ha a tyúk óltalaját 2" vastagon marha-
trágyával borítjuk be, melynek erjedési hője elég 
ingerlő hatással lesz a tyúkok tojókedvének fel-
ébresztésére. Ugyanígy vagyunk a husetetéssel is, 
ez is előszörre költségesnek s kivihetetlennek 
tetszik, pedig minden nagyobb megerőltetésünk 
nélkül eszközölhető. Bármily kicsi a gazdaság, 
mindig van oly hushulladéka, , mely különben 
kárba vész, a tyúkokkal meg kitűnően értékesít-
hető, különösen ha nagy juhállománynyal rendel-
kezünk, a selejt s hulladék birka tul sok anya-
got fog szolgáltatni. Hus hiányában izgató táp-
szerek, u. m. pörkölt zab, árpa, kender, s lenmag 
adagolása által fokozhatjuk a tojás-produkcziót. 
A tojóképességet fokozzák még a következő mó-
dok és szerek: ha a tyúkok takarmányába időn-
kint paprikát keverünk, vagy barnára pörkölt 
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A rühes birka gyógyítása. Birkáinkon a 
nyáron a rüh jelentkezett. Az aljas eczetsavas 
réz élegnek zsirrali keverése s a megtámadott 
testrésznek a keverékkel történt bekenése nem 
vezetett sikerre. Lehet, hogy e szer jó hatású 
akkor, ha a betegség még csírájában van s ha 
kevés számú egyedek gyógyításáról van szó. De 
ha a rüh az egész nyájra kiterjedt, midőn a ju-
hász gondatlansága, vagy gondozás hiány folytán 
a betegség a genyedés stádiumába lép, a fent-
jelzett kenőcs alkalmazása elégtelen vagy jobban 
mondva lehetetlen. Mi az alábbi olcsó s könnyű 
kezelésű szerhez folyamodtunk, melynek még a 
hol alkalmaztuk, mindenfelé kitűnő sikere volt. 
100 liter vízben 400 gramm kénsavas kalit (sul-
fure de potasse) oldottunk fel s az így nyeri ol-
datban fürösztöttük meg rühes birkáinkat s egy-
úttal fekete fenyőszapannal s kefével jól meg-
mostuk. E mellett arra is volt gondunk, hogy az 
istállók jászlai, falai s egyáltalában valamennyi 
istallóbeli tárgy megmosassék. Egyszeri fürösz-
tés elég volt. Néhány nap múlva a viszketés 
megszűnt, a bőr visszanyerte előbbi rendes szí-
nét s tevékenységét s a gyapjú is csakhamar 
megnőtt. E fürösztés jó hatású a kutyák rühe s 
vörhenye ellen is. Megemlítem azon gyógymódot, 
mely akkor követendő, ha valamely nyájban csak 
néhány birka rühes s genyedés még kevés mu-
tatkozik. Ez esetben concentrált higany kenőcsöt 
alkalmazunk. Ezen szer az eczetsavas rézélegnél 
sokkal hatásosabb, csakhogy nagyban alkalmazva, 
az állatra veszélyes, sőt a felkenést is keztyüben 
eszközöltessük a juhászokkal. Igali Szvetozár. 

A nyul — dúvad, Nincsen ugyan felsorolva 
a vadászati törvénynek 13. §-ában, de azért 
minden paragrafus ellenére s a gyümölcsös ker-
tek tulajdonosainak jelentékeny kárára ugyan-
csak garázdálkodik az elmúlthoz hasonló szigorú 
telek alkalmával. Már az 1883. évi XX. t.-cz. 
tárgyalásánál azt indítványozta Göndöcs Benedek 
akkori orsz. képviselő, hogy a nyulak a kárté-
kony vadak közé szoroztassanak, de javaslatát 
a ház nagy többséggel mellőzte. Ujabban az orsz. 
magyar gazdasági egyesület kertészeti szakosztá 
lyának legutóbbi ülésén merillt fel a kérdés és 
keltett élénkebb érdeklődést. A törvény csak a 
lőfegyverrel és ebekkel való vadászatot engedi 
meg s az előbbit a 2. §. 2. pontja szerint a tu-
lajdonos szabadon gyakorolhatja oly területen, 
mely, ha 200 holdnál kisebb is, de kertileg mí-/ 

veltetik és kerítéssel vagy árkolattal van elzárva, 
így tehát módjában áll, — ha kellő türelemmel 
és vadászati jegygyei bir, — gyümölcsösét káro-
sító vendégeket január hó 31-ikéig pusztítani, de 
ezen a napon tul, tehát a sokszor legkritikusabb 
február hónapon kereszztül a nyulak teljes men-
telmi jogot élveznek. Addig tehát, mig a vadá-
szati törvény ujabb revízió alá nem kerül, vagy 
a törvényhozás egyébként nem intézkedik, a gyü-
mölcsösök védelmének ezt a módját kellő erély- \ 
Ível alkalmazni nem lehet. Dr. Sz. 1 

árpát főzve etetünk .s a levét pedig felitatjuk; 
igen jó az ősszel gjyjjtőtt, szárított s összevagr 
dalt csalánhajtás is, csalánmaggal s vagdalt étr 
gombával keverve; a borba áztatott pirított kenyér, 
a csí>dasó, vagy nem mérges gombák, makk 
megszárítva, porrá törve és lenmagforrázattal, 
búza és rozskorpával összegyúrva, mely mód-
dal Nassauban értek el kitűnő sikert, végül jó 
hatása van a buza, korpa s burgonyából gyúrt , 
élesztővel besavanyított kenyérnek is. Mindenek-
fölött szükséges azonban, hogy a tyúkok mész-
hez térjenek, azaz elegendő falhulladék vagy 
tojáshéj legyen az ólban. A: hustáplálást nyáron 
át jól helyettesitik a férgek, melyeket mestersé-
gesen is tenyészthetünk oly módon, hogy a 
baromfi udvar részében egy gödröt ásunk, abba 
szemetet, vertpolyvát, fürészport, szecskát, állátj 
beleket s egyéb hulladékot hordatunk össze, 
az egészet, szalmával s tövissel befedjük, mire 
rövid idő múlva a férgek miliardjai hemzsegnek 
a gödörben, legkitűnőbb takarmányát képezve a 
tyúkoknak. _ —dl. 

Szukseges-e mezőgazdasági tanszék 
Budapesten ? 

Az okszerű gazdálkodás gyors terjedéséhez 
nem elég, hogy szakképzett gazdatiszti osztá 
lyunk legyen, és hogy minél több földbirtokos 
szerezze meg a mezőgazdaság vezetéséhez szük-
séges alapismereteket, ehhez okvetlenül meg-
kívántatik, hogy mindenki, a ki bármi okból 
vagy módon összeköttetésbe, érintkezésbe jut a 
mezőgazdasággal, hivatala vagy állása folytán, az 
okszerű gazdálkodás alapelveiben járatos legyen, 
a mezőgazdálkodás lényegéről tisztult fogalmakkal 
bírjon. Oly országban, mint a milyen hazánk, 
a hol a lakosság túlnyomó része él mezőgazda-
ságból, igen sokféle állású és hivatalu ember 
foglalkozik, ha csak mellékesen is mezőgazdaság-
gal, vagy van tartós összeköttetésben a mező-
gazdákkal. 

A pap, az orvos, az ügyvéd, a mérnök, 
különösen pedig a kultúrmérnök, az állatorvos, 
hogy többet ne említsek, mind vagy direkt hasz-
nát veheti a mezőgazdasági ismereteknek, vagy 
hasznára lehet vele az ország egy igen hasznos 
és számos tagu osztályának: a földmivelő nép-
nek. A szakképzett gazdatisztek és földbirtokosok 
egymaguk nem képesek a mezőgazdasági tudat-
lanságot — a mi pedig főoka annak, hogy föld-
mivelő népünk nem módosabb, nincs nagyobb 
jólétben — kiirtani, csak egyes kisebb terüle-
tekről tudják azt kiölni, ide országszerte se-
gítségre volna szükség, e segítséget nyújthatnák 
a felsorolt állású és hivatalu egyének, ha ők 
egyáltalában értenének hozzá. De hogyan is ! 
Magántanulmány utján kevés sajátítja el, előadá-
sokat a mezőgazdaságról pedig nem hallhat, mert 
hazánkban csakis a gazdasági tanintézeteken 
lehet mezőgazdaságot tanulni, ezek pedig mind 
vidéki városokban vannak elhelyezve. Ottan, a 
hol a magyar fiatalság zöme tanul, az ország 
fővárosából száműzve van a mezőgazdasági szak- j 
oktatás, azt pedig méltányosan nem lehet köve- j 
telni, hogy azok, a kiknek a mezőgazdálkodás j 
csak mellékfoglalatosságuk, tanulmányaik befe- ! 
jezte után még két évet töltsenek valamely gaz- j 
dasági tanintézeten. 

Ha azonban az illetőknek módjukban volna 
tanulmányaik közben mezőgazdasági ismereteket 
is szerezni, a mezőgazdaság főbb elveit elsajátí-
tani, akkor bizonyára többen lennének, a kik 
felhasználva a kínálkozó alkalmat, azon lenné-
nek, hogy a mezőgazdaság elméletében tájékozást, 
jártasságot szerezzenek maguknak. Ez pedig 
minden különös nehézség és költség nélkül meg-
valósítható lenne, nem kellene egyéb, mint az, 
hogy a papi szemináriumokban, az egyetemeken 
és a műegyetemen két-két tanszék állíttassák fel, 
egy az állattenyésztés és egy a növénytermelés 
részére, az állatorvosi akadémián pedig a már 
meglevő állattenyésztési tanszék mellé még egy 
növénytermelési is szerveztessék, melynek tanára 
az üzemtani dolgokat is előadhatná. 

Egy tanszéket a mezőgazdasági ismeretek 
jelen állásánál fogva elégtelennek tartok. 

Nem széles alapra fektetett, számos tan-
tárgyra kiterjeszkedő szakoktatásról van itt szó, 
mert hisz erre az illetők nem szakithatnának 
időt, hanem inkább encyclopedikusan csak a leg- i 
szükségesebb tudnivalók tárgyalására kiterjesz- j 
kedő tanszékekre volna szükség és éppen azért ! 

ily tanszékekre még akkor is szükség leend, ha j 
egyszer valamikor a mezőgazdasági főiskola Buda- : 
pesten felállíttatik. A főiskolán az egyes tantárgyak 
sokkal szélesebb alapon lesznek tárgyalva, sem-
hogy oly valaki, a ki hetenkint csak néhány órát 
szánhat mezőgazdasági tanulmányokra, ezen elő-
adásokat eredménynyel, haszonnal hallgathatná. 
Bizonyíték állitásom mellett azon tény, hogy 
Bécsben a főiskola daczára, fentartották a tech-
nikán a mezőgazdasági tanszéket és a mezőgaz-
daságtan tanárának évente 100-nál több hallgatója 
akad a technikusok között. Ausztriában ezenkívül l 

a brünni, a gráczi technikán is van mezőgazda-
sági tanszék. Németországban pedig alig van 
egyetem, a melyen hiányoznék a mezőgazdasági 
tanszék, holott ott sokkal kevesebb azok száma, 
a kik egyéb állásuk mellett a mezőgazdasággal 
is foglalkoznak mellékesen. Csak a budapesti 
egyetem és műegyetemen nem érzik a mezőgaz-
dasági tanszék szükségét, csak nálunk ütközik 
elháritathatlan nehézségbe, hogy a papi szemi-
náriumokban a mezőgezdaságtan is tanittassék. 
Pedig, véleményem szerint, a mily hiba volna 
akár az egyetemen, akár a műegyetemen gazda-
sági fakultást felállítani, ép oly szükséges volna 
mezőgazdasági tanszéket kreálni, hogy a ki a 
mezőgazdaság főbb elveit elsajátítani óhajtja, 
annak erre alkalom adassék. 

Nem mindig nélkülözte a budapesti egyetem 
a mezőgazdasági tanszéket, e század elején még 
fennállott az, a technikán pedig csak nemrégiben 
szüntették be, okul adván, hogy nem volt hall-
gatója, csakhogy akkor még nem követelte a 
törvény a kultumérnököktől, hogy a mezőgaz-
dasági encyclopediából vizsgát tegyenek. Bizonyára 
jó lett volna a gyér látogatás okait bővebben 
tanulmányozni, akkor aligha jutottak volna az 
illetékes körök arra a nézetre, hogy a tanszék 
felesleges. 

Mikor több évvel ezelőtt az időközben meg-
szűnt, t gazdakörben» azt proponáltam, hogy a 
papi szemináriumokban a mezőgazdaságtan tanit-
tassék, az eszme igen kedvező fogadtatásra talált, 
felolvasásom azonban megmaradt annak a bizo-
nyos becses anyagnak, mert azóta se közeledtünk 
egy lépéssel se e czél felé, pedig azt vélem, hogy 
aránylag kevés költséggel ritka más esetben le-
hetne annyi hasznosat, jót létesíteni, mint ezen 
a módon. A legtöbb falusi pap nemcsak lelkész, 
hanem gazda is egyszersmind, mennyi jó szár-
maznék abból az egész községre, ha a pap ér-
tene a mezőgazdasághoz és nem neki kellene a 
falubeliektől tanulnia, hanem azok tanulhatnának 
ő tőle. A paraszt ember az uri osztály közül 
senkire sem hallgat annyira, mint a papjára, ha 
ez mondja neki azt, hogy nem helyes a gazdál-
kodása és a saját gazdaságában példát adna, 
hogy miképpen kell gazdálkodni, leghamarább 
megfogadná a jó tanácsot, a miből első sorban 
reája, de azután az országra is nagy haszon szár-
maznék. Nagybirtok, legyen az még oly jól berende-
zett, nem igen gyakorol befolyást a kisbirtokosok 
gazdálkodására, mert azt tartja, nagy urnák sok 
mindenre telik, a mit ő azonban nem utánozhat. 
Ha azonban az övével egyforma nagyságú vagy 
ennél nem sokkal nagyobb gazdaságban látna 
az övétől elütő és többet jövedelmező gazdál-
kodást, azt sokkal hamarább utánozná. 

Szükségesnek tartanám még végül, hogy az 
állatorvosok necsak az állattenyésztéshez, hanem 
a növénytermeléshez és a gazdálkodáshoz egy-
általában értsenek. Az állatorvos sokat érintkezik 
a néppel, beszédközben egyet-mást elmondhatna, 
ajánlhatna a gazdáknak olyat, a miből azoknak 
hasznuk lenne. 

A felsorolt okok eléggé bizonyítják, hogy na-
gyon kívánatos volna, miszerint az egyes főinté-
zeteken külön tanszékek rendszeresittessenek a 
mezőgazdaság számára. Cserháti Sándor. 

A kísérleti állomások. 
A modern mezőgazda nem elégedhetik meg 

a dogmatikusan felállított reczeptek vak követésé-
vel, hanem mindenben és mindenkor az oksze-
rűséget keresve, a természet kiderített törvényei-
nek szoros követése által juthat csak abba a 
helyzetbe, hogy czélját: a mezőgazdaság jöve-
delmének emelését elérje. Ki akarná ugyanis ma-
napság kétségbe vonni, hogy a mezőgazdaság ok-
szerűségének alapját a természet követésében kell 
keresnünk ? Ehez azonban a természeti törvé-
nyek ismerete szükséges, a melyek kipuhatolása 
kísérletek által történik. A kísérlet a természet-

tudományoknál eszköz arra, hogy a természe 
törvényeinek kipuhatolásánál bizonyos irányban 
minél több tapasztalatot legyen alkalma szerezni 
a kutatónak. 

Azonban a mezőgazdasági ismeretek alapját 
a természettudományok nem a maguk egészében 
alkotják, hanem csak azon részeik, amelyekre 
épitve, a mezőgazdaság gyakorlatit közelit meg. 
Ha már a természettudományok összeségükben is 
kísérleteket igényelnek, mennyivel inkább szüksé-
gesek a kísérletek az alkalmazott résznél, ahol a 
gyakorlati czélok elérése képezi a munkálkodás 
rugóját. De a mezőgazdaság sokoldalúságának 
megfelelőleg a természettudományok több ága sze-
repel a mezőgazdaság alapjául, melyeknek egy-
forma fejlesztése is szükséges, a mi csakis arra 
hivatott speciális erőknek működése által érhető 
el. A gazda ugyan szintén elérhet bizonyos ered-
ményeket kísérletei alapján, azonban nélkülözvén 
a kellő tudományos alapot, ezek esetlegesek és 
ritkán megbízhatók, azért a tulajdonképeni termé-
szettudományok mivelését — még azoknak a me-
zőgazdaság legszorosabban vonatkozó részében 
is — azokra kell hagyni, kik pusztán ezzel fog-
lalkozhatnak s nincsenek számos más oly kér-
dés kutatásával igénybe véve, mely készültsé-
güknek, képességeiknek, hivatásuknak körén kivül 
esik, s igy csakis egy többé-kevésbbé szorosan 
meghatározott korlátok között mozgó működési 
körre terjed ki tevékenységük. 

A kísérleti állomások intézménye hazánkban 
j is többféle alakban föltalálható; természetes, hogy 
I ehelyütt csak azokkal foglalkozhatunk, melyek 
1 csupán a mezőgazdaság szolgálatában állanak. 
; Ezek az állami vegykisérleti, a rovartani, a gazd. 

gép- és eszköztani, növénytermelési és a vetőmag-
í vizsgáló-állomások. 

Ha ezen állomások működését tekintjük, saj-
i náiattal kell konstatálnunk, hogy a rovartani ál-
| lomás kivételével, az összes kísérleti állomások 

közül egy sem felelhet meg kitűzött feladatának, 
szervezetük tökéletlensége, berendezéseik hiányos-
sága, személyzetük elégtelen volta, dotácziójuk cse-
kélysége miatt. A felsorolt összes kísérleti állomá-
sok, a rovartani kísérleti állomás kivételével, vala-
mely tanintézet illető szaktanárának vezetésére 
vannak bizva. És ebben találom egyik főokát 
annak, hogy a kísérleti állomások tulajdonképeni 
czéljuknak meg nem felelhetnek. Elismerem ugyan, 
hogy egy szaktanárt, aki szakmájának mivelését 
teljes lelkesedéssel karolja fel, minden szakmáját 
illető dologban teljes jártassággal bírván, az ösz-
szes erre vonatkozó kérdésekben első sorban kell 
szaktekintélynek elfogadni s hogy egy szaktanár, 
aki hivatását valóban felfogja, már hivatásából 
kifolyólag kénytelen a szakmája körébe vágó kí-
sérleteket tenni, hogy szakmájának tudása körét 
kötelességszerüleg, tehetségéhez képest kibővitse s 
igy egy kísérleti állomás vezetésére látszólag leg-
alkalmasabb, készséggel konstatálom, hogy a kí-
sérleti állomások mostani vezetői, kiket működé-
sükből szerencsém van ismerni, csakugyan vala-
mennyien ilyenek is, de épen azon körülmény, 
hogy a kísérleti állomások mindegyikének veze-
tése egy szaktanárra van bizva, kit előadásainak 
nagy száma, saját szakmájában való munkálatai, 
továbbá fölöttes hatóságának szakvélemények meg-
adása és végül administrationális teendők, minők 
a szakmája előadásához szükséges taneszközök és 
gyüjteménytárgyak leltári felelős kezelése, annyira 
igénybe vesznek, hogy ez mig egyrészt gátlólag hat 
a kísérleti állomások tulajdonképeni czéljának be-
töltésére, addig másrészt magának a tanügynek 
szolgál hátrányára, hogy az illető tanárok a kí-
sérleti állomások sokszor nagy munkát adó dol-
gozatai által tulajdonképeni hivatásuk betöltésé-
től elvonatnak s igy történik, hogy mivel egy 
rókáról két bőrt lehúzni nem lehet, — vagy a 
tanügy, vagy a kísérleti állomás, de dicséretükre 
legyen mondva az illetőknek — legtöbbször a kí-
sérleti állomások ügyei szenvednek rövidséget. 
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Vegyük azonban a kísérleti állomásokat egyen-
kint. A rovartani állomás, mint fentebb is említém, 
kivételt képez. Annak szervezete, mely az állo-
mást különálló intézménynvé teszi, személyzete, 
mely mással nem foglalkozik, mint az állomás 
ügyeivel, berendezése, mely pusztán az állomás 
munkálatai számára való, költségadománya, mely 
a szükséges kísérletek tételére és eszközök be-
szerzésére elegendő, ezen intézetet viszonyaink 
között ez idő szerint még mintaszerűvé teszik. 
Ezen intezet, daczára rövid idei fennállásának, 
már is kézzelfogható eredményeket tud felmu-
tatni, melyhez hasonlóval más kísérleti állomások 
egyike sem dicsekedhetik. Elég legyen e tekintet-
ben e helyütt csak a marokkói sáska, a honvéd-
bogár, ujabban a cserebogárálcza, a gabonazsizsik 
elleni védekezés módjainak kipróbálására és a 
gyakorlati é'etbe való átvitelére rámutatni. 

A vegykisérleti állomások, melyek elsejét a 
m.-óvári akkori német tanfolyamu felsőbb gazd. 
tanintézet chemiai tanszéke mellett német min-
tára szerveztek, a legrégibbek hazánkban. Jelen-
leg vegykisérleti állomás a budapesti, a melynek 
vezetője szintén az állatorvrsi akadémia tanára, 
a többi a m.-óvári gazd. akadémia, a keszthelyi, 
kolozsmonostori, debreczeni és kassai gazdasági 
tanintézetek chemiai tanszéke mellé van rend-
szeresítve. Meg vagyok győződve, hogy igazat ad 
nekem minden elfogulatlan barátja ez ügynek, 
midőn azt állítom, hogy* mindezen állomások fenn-
állásának létjogosultsága csak azon esetben van, 
ha teljesitik azt, a mi tulajdonképeni feladata 
lehet egy gazdasági vegykisérleti állomásnak, ha 
kutatásokat tesznek az agricultur-chemia terén 
olyképen, hogy ezzel a mezőgazdaságnak hasz-
nára vannak, ha tehát a növény- és állattáplál-
kozás, a gazdasági technologia stb. függő kér-
déseinek megoldásán fáradoznak laboratóriumaik-
ban, vagy kísérleti telepeiken. De ezzel ellentétben 
mit tapasztalunk? Azt, hogy az u. n. gazdasági 
vegykisérleti állomások, mindezekkel vagy egy-
általán nem, vagy csak igen kis mértékben fog-
lalkoznak, mert az összes vegykisérleti állomások 
szervezeti hibája az, hogy egyszersmind vegyvizs-
gáló-állomások is és igy kénytelenek első sorban 
a közönség által hozzájuk beküldött anyagot 
feldolgozni s csak ezután jutna idejük saját kez-
deményezett kísérleteik és munkálataik folytatá-
sára. Legjobban mutatja ezt az, hogy a budapesti 
és m.-óvári vegykisérleti állomások, melyek jelen-
tései szerint az elemzések évenkint ezer szám-
ban is végeztetnek, általán már évek során át 
figyelemmel kisért működésük körében más mun-
kálatot, mint a közönség részére megrendelt 
ellenőrző elemzést és egynéhány szakvéleményt 
nem is mutatnak fel, a többi vegykisérleti állo-
mások pedig csak az intézet számára végeztek 
ellenőrző elemzéseket, kivévén mégis a kassait, 
mely az intézettel kapcsolatos szeszgyárban, a 
minisztérium rendeletére, különböző kísérleteket 
tevén, e körül felmerült vegyi vizsgálatokat végzi, 
a helyett, hogy a mint kellene, az ottani kísér-
leti szeszgyár ezen czélra külön vegytani labo-
ratóriummal szereltetnék föl. Mindezekhez fel 
kell venni még azt is, hogy a vegykisérleti állo-
mások csekély személyzettel birnak s a fentjel-
zett ellenőrző vizsgálatok elvégzése után nem is 
jut idejük önálló munkálatok kezdeményezésére. 
A vegykisérleti állomások tehát tulajdonképen 
csak ellenőrző vegyvizsgáló-intézetek. De ha már 
a mostani vegykisérleti állomások csak vegyvizs-
gáló-állomásoknak tekinthetők, akkor hazánk 
viszonyaihoz képest nagyon is fölös számban 
vannak. A vegykisérleti állomások jelentései bi-
zonyítják legjobban, hogy a budapesti és m.-óvári 
vegykisérleti állomást keresik fel majdnem kivé-
tel nélkül a felek, mig a többi négy állomás 
munkaadók híjával szűkölködik. Keszthelyen, Ko-
lozsvárott, Debreczenben és Kassán a budapesti 
és m.-óvári állomásokhoz képest eltűnő csekély 
számú fél végeztet ellenőrző vegyi vizsgálatot, 
tanúbizonyságul arra, hogy hat vegyvizsgáló-
állomás fölösleges és éppen ezért sokkal czélsze-
rübb volna a meglévők közül csak a budapesti 
vegykisérleti állomást mint ellenőrző vegyvizsgáló-
állomást a többiek eltörlésével meghagyni, a 

m.-óvárit pedig az abbahagyottak eddigi dotá-
cziójával jobban berendezni és még valamelyes 
költségadomány-többlettel személyszaporitás által 
külön vezető alatt, valódi gazd. vegykisérleti állo-
mássá alakítani, mely magánfeleknek semmiféle 
vizsgálatot nem végezne, hanem pusztán a gaz-
dasági kísérleteknek szolgálatában állana. A többi 
eltörölt vegykisérleti állomások hiányát senki 
sem érezné meg, azok jelenlegi vezetői az inté-
zetek mostani berendezésével is sokkal űdvösebb 
eredményeket érhetnének el pusztán szakmájuk 
továbbfejlesztése által, nemf, lévén természetesen 
kizárva — sőt csak óhajtandó — annak lehe-
tősége, hogy idővel a m.-óvárin kivül még több 
gazd. vegykisérleti állomás szerveztetnék. 

Az ily módon kellő szervezettel, megfelelő 
berendezésekkel, illő költségadománynyal és elég-
séges személyzettel ellátott gazdasági vegykisér-
leti állomások fölötte hasznos szolgálatot tehet-
nének, a mit most egyáltalában nem tesznek és 
nem tehetnek a gyakorlati mezőgazdaságnak, ha 
csak a növénytrágyázás ujabban felmerült kér-
déseit, az állattakarmányozásnak hazai viszo-
nyaink közötti mikéntjét, termelt és kereskedelmi 
takarmányainknak a külfölditől nagyon is eltérő 
összetételét és emészthetőségi viszonyait stb. 
tennék egyelőre tanulmányaik tárgyává. Mind-
addig azonban, mig a vegykisérleti állomások szer-
vezete gyökeresen át nem alakul, mig a vegytani 
tanszékek mellett csak alárendelt szerepre vannak 
kárhoztatva, legyenek az állomások vezetői bármily 
kiváló szaktekintélyek, nem lehetnek képesek fel-
adatuk magaslatára emelkedni, megfelelő ered-
ményt felmutatni, s igy a reájuk fordított költség 
haszon nélkül kárbavész. 

A mag vizsgáló-állomások, semmivel sincse-
nek jobb helyzetben, mint a vegykisérleti állo-
mások, ugy, hogy szórói-szóra ismételnem lehetne 
mindazt, a mit feljebb a vegykisérleti állomások-
ról elmondottam. A hat létező magvizsgáló-állo-
más ugyanazon intézeteknél van rendszeresítve a 
botanikai tanszék mellett, melyeknél a vegykisérleti 
állomások. A magvizsgáló-állomások közül szintén 
csak a budapesti és a m.-óvári végez számba-
vehető működést és e kettő közül csakis a j 
m.-óvári állomás iparkodik önálló működést is j 
kifejteni, habár ez szerény keretben mozog is, de 
mégis több a semminél. Itt is a szervezet hibái, 
a költségadomány csekélysége, a személyzet elég-
telen volta a rendszeres munka meggátlója. Ha 
tekintjük a kicsiny Svájcz zürichi magvizsgáló- J 
állomását, mely Svájcz takarmánytermesztését j 
rövid pár év alatt reorganizálta, vagy a bécsi j 
cs. kir. gazd. egylet által fentartott bécsi állomást, j 
mely az ausztriai takarmánytermesztés és a ke-
reskedelmi takarmányok hamisításának meggátlása , 
terén máris százezreket mentett meg működése • 
által hazájának, el kell szomorodnunk, hogy a 
mi annyi költséggel fentartott hat mag vizsgáló-
állomásunk a gazdák által beküldött egy pár 
magmustra megvizsgálásán kivül ez ideig jófor-
mán semmit sem tesz, de jelenlegi szervezete 
mellett nem is fog tenni semmit. Személyzetük 
csak mellékesen foglalkozhatik az állomás ügyei-
vel, berendezésük gyarló, költségadományuk oly 
kevés, hogy abból még a legszükségesebb esz-
közöket sem szerezhetik meg. Utalok e részben 
Mezey Gyulának külföldi tanulmányútjáról tett 
jelentésére, melyben a külföldi magvizsgáló-állo-
másokat bőven ismerteti és összehasonlítja hazai 
enemü intézeteinkkel s a ki azt elolvassa, koránt-
sem fog túlságos radikalisnak tartani, midőn sür-
getem, hogy a magvizsgáló-állQmások is azon 
elvek szerint — mint azt föntebb a vegykisérleti 
állomásoknál bővebben kifejtettem — reorgani-
záltassanak. 

A jelenlegi hat magvizsgáló-állomás szintén 
sok hazánk részére; a budapesti és m.-óvárin 
kivül alig dolgoznak a többiek valamit idegen 
feleknek, saját iniciativájukból pedig épen semmit. 
Elég volna a budapesti és m.-óvári állomás fen-
tartása, de ezeket külön csakis az állomás ré-
szére rendelt közegekkel kellene kezeltetni, meg-
felelő eszközökkel felruházni, elegendő dotáczióval 
ellátni, hogynecsak a megrendelt, jórészben me-
chanikai munkálatokat végezhessék el, hanem 

saját iniciativájukból is képesek legyenek ugy a 
magvizsgálás terén önálló, hazai viszonyainknak 
megfelelő buvárlatokat tenni, valamint egyéb oly 
más téren is, melyen a magvizsgáló-állomások 
sikeres működést fejthetnek ki. Hogy csak egyet 
említsek ott van hazánk természetes legelő- és 
rétterületeinek flórája, melyet egyáltalában nem 
ismerünk, pedig a mesterséges füvelők okszerű 
létesítése csakis akkor lesz lehetséges nálunk is 
tökéletes eredménynyel, mint azt e lapok 9. számá-
ban a növénytani rovatban a svájczi magvizsgáló-
állomás vezetőjének, Steblernek, enemü dolgozata 
ismertetésénél is az érdemes czikkiró oly meg-
győzőleg kifejtette, ha saját hazánk flóráját meg-
ismerjük és nem leszünk kénytelenek ezen a téren 
is a miénktől nagyon is elütő külföldi tapaszta-
latokra támaszkodni. 

Ezek után már kevés mondani valóm van 
a még nem ismertetett gép- és eszköztani és a 
növénytermelési kísérleti állomásról. Ez utóbbi, 
mely csak a folyó évben lépett életbe, még csak 
zsenge korát éli. Ha a megkezdett irányban 
továbbfejlesztetik, a mire remény is van, fölötte 
hasznos szolgálatokat tehet, de ezt is csak akkor, 
ha a dotácziójával a kormány fukarkodni nem 
fog s idővel az állomás működésének fejlődésével 
ez is elválasztatik a tanszéktől, melyhez most 
kötve van s külön személyzet vezetése alá kerül. 

A gép- és eszköztani kísérleti állomás M.-
Óvárott létezik, működése évenkint egy-két a gyáro-
sok által beküldött gép megvizsgálására szorul. 
Működése dotácziójának és személyzetének cse-
kély volta miatt, oly jelentéktelen, hogy a leg-
többen létezéséről sem birnak tudomással. Az il-
lető, a ki ezen állomást vezeti, állomás nélkül 
is megtenné azt, a mit eddig, mint a kísérleti ál-
lomás vezetője tesz, többet pedig ha akarna sem 
tehet, mint az állomás vezetője. Minek tehát hi-
valkodni azzal, hogy van gazd. gép- és eszköz-ki-
sérleti állomásunk ? mikor működésének jótékony-
ságát nem élvezhetjük. 

Nem térhetek ki végül ez alkalommal még 
egy kérdés érintése elől. Ez a növény élet- és kór-
tani kísérleti állomás kérdése. Való igaz, hogy 
mindaz, a mi a termelés fokozását elősegíti, első 
sorban érdemel figyelmet és hívandó életre, de 
vájjon mennyivel alábbvaló a meglevő vagy re-
mélhető termésnek oly elemi csapásoktól való 
megmentése, melyek idővel előreláthatólag mun-
kával, kitartással és tudománynyal megelőzhetők ? 
Soha nehezebb idők a magyar mezőgazdaságot 
nem érték, állati és növényi paraziták teszik 
tönkre a kész termést. Az állati paraziták elleni 
védekezés tanulmányozására van rovartani állo-
másunk; de a növényi betegségekkel: rozsda, 
üszög, burgonyavész, szőlőpenész, fekete-, fakó-
rothadás stb.-vel senki sem foglalkozik, mintha 
nem ugyanazon mértékben pusztítanának, mint 
az állati paraziták. Enquétet tartunk ellenük, 
külföldre utazunk tanulmányozni pusztításukat, 
az ellenük való védekezést, de idehaza semmit 
sem teszünk, holott a kormány egy pár ezer fo-
rinttal felállítandó egy ily állomás működése 
által nemcsak százezreket mentene meg a nem-
zet pusztuló vagyonából, aránylag csekély költ-
séggel s az adózó honpolgárok vagyonát s ez-
által adóképességüket nemcsak emelné, de sok eset-
ben egyenesen az elpusztulástól mentené meg. 

Vázlatosan, sine ira et studio elmondtam 
nézeteimet a kísérleti állomások és azok műkö-
déséről, melyet megfelelő alakjában föltétlenül 
szükségesnek tartok a mezőgazdaság érdekében, 
de fölöslegesnek tartok akkor, midőn a kísérleti 
állomások csak névleg léteznek és pedig főként 
azon okból, mert a sikeres működés megfelelő 
eszközeivel felruházva nincsenek. Adják meg a 
kellő eszközöket s meg vagyok győződve, hogy 
a kísérleti állomások fölötte áldásos hatással lesz-
nek mezőgazdaságunk fejlődésére, termelésünk jö-
vedelmének emelésére, mert ha valahol, ugy a 
mezőgazdaság terén áll a római költő arany-
szabálya : experienta docent.*) Zsitvay Nándor. 

*) A t. czikkiróval bár sok tekintetben egy vélemé-
nyen vagyok a kísérleti állomások elválasztását illetőleg, 
azonban a tanszékekről legközelebb mondom el ellenér-
veim. Cserháti. 
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A „Köztelek" tudósításai. 
Gyöngyös, november hó. (Gsomor Kálmán 

tudósítása.) (Szárazság és vetési munkálatok. — 
— Hibás kelés. — Tartják a busát. — Emelke-
dik a tengeri ára. — Magas állatárak. — Hogy 
kel a széna, répa és a tök ? — Olcsó sovány ser-
tés. — A szüret és a botárak. — Munkásviszonyok. 
Nagy csukorrépatermelés. — A gazd. egylet és egy-

séges répaárak. — Jó termésátlag. — Fogy a 
lakosság. — Homoki szőlőtelepítések. — Hull a 
baromfi.) A szárazság még mindig tart s eső he-
lyett a mult hó utolsó napjától fogva nagy sze-
lekkel szokatlan hideg időjárás köszöntött be. A 
hideg teljesen fagyasztó volt, sok helyen a pata-
kok is befagytak s bárha e sorok Írásakor az idő 
enyhébbre fordult: az esőre nincs kilátás. A ve-
lési munkálatok az igaz, hogy nagy részben be-
végeztettek, de a kelés általában nagyon hiányos. 
A kisebb gazdák most küzködnek a nagy szá-
razságban a szántás-vetéssel, a mi a szó szoros 
értelemben kínlódás. A repczevetések igen szépen 
fejlődtek s a hosszantartó meleg, napos idő azon 
aggodalomra adott okot, hogy az előrehaladott 
fejlődés megboszulja magát. De a bekövetkezett 
hideg az aggodalmakat eloszlatta. A tartós szá-
razság okozta rossz vetés és kelésnek kell tulaj-
donitanunk azon körülményt, hogy a birtokosság 
az utóbbi hetekben a búzaeladástól tartózkodott 
s az előbbi hetekben fizetett áraknál magasabb 
árakat követelt. A mult hó közepén a buza ára 
9-30— 9-60 kr. volt s az utóbbi héten már 10— 
10.30 krra emelkedett. A rozs tartja előbbi árát, el-
lenben a kukoricza ára is igen emelkedik. A héten 
már 4 . 9 0 - 5 . 3 0 krral is fizették mm.-ját. Ellen-
ben a zab és bab nem igen keresett. A ló, szar-
vasmarha, különösen a fejőstehenek felettébb ke-
resettek s igen magas árban vásároltatnak. Ezen 
körülmény a takarmány rendkívüli olcsóságában 
leli magyarázatát. A széna, mely a mult években 
2.20—3 frt volt, most 1.20—1.50 kr mm.-ja. Ta-
karmányrépa, kötni való és takarmánytök nagy-
mennyiségben hozatik a piaezra. Az előbbi 35— 
40, az utóbbi 45—50 kr mm. házhoz szállítva. 
Mig az igavonóállatok igen magas árt értek el, a 
sovány settés felettébb olcsó. 2 éves párja 36— 
4 0 ; l>/2 éves 22—28, 1 éves 10—18 frt. A szü-
ret, ha annak lehet nevezni, bevégeztetett. A mi 
imitt-amott pár puttony egres összekerült, a hely-
beli borkereskedők 10—12 frtjával vették mm.-ját. 
Egyes gazdák pinczéjében még mindig vannak a 
régibb boldogabb időkből borok félretéve, melyek 
után a kereslet nem igen nagy. Jó nehéz vörös 
borért 40—50 frtot adnak, könnyebb borok egész 
25 frtig szállnak alá. Fehér bor elfogyott. Da-
czára a filloxera pusztításának, a kézimunkás és 
a fogatos napszám egés nyáron és különösen az 
őszszel drága volt. Férfiak 70—80 kr, nők és 
gyermekek 35—40 kr, egy kettős fogatú iga 
napi bére 4—5—6 frt volt. Mindezt a nagymeny-
nyiségben termelt ezukorrépaszedés, de leginkább 
a szállítás idézte elő. Valóban nagy lendületet 
vett a csukorrépatermelés ; mit, mint érezni lehet, 
a hatvani ezukorgyár is észrevett, mi viszont azt 
idézte elé, hogy a Hevesmegyei Gazdasági Egye-
sület legutóbb tartott igazgató-választmányi ülé-
sen Baranyay István egy. alelnök elnöklete alatt 
egy bizottságot küldött ki azon okból, hogy a 
czukorrépatermelés és szállítási föltételekre a jövő 
termelési cziklusra a gyárral egyöntetű megállapo-
dást hozzon létre. Azt hiszem, ezen előrelátó intéz-
kedés a gazdaközönség érdekeit nagyon meg fogja 
óvni. A mi határunkban az évi termésátlagok ellen 
általában nem lehet panasz: A buza, a b^b, a 
burgonya elég, bő termést adott. Különösen a 
kukoricza remekelt be. Tudok esetet, hogy egy 
4 holdas táblán 15 kétfogatos szekér kukoricza 
lett. Egy kocsira 4V2 mmt, s a jelenlegi árt szá-
mítva egy holdon 80—90 frt értékű székely ku-
koricza termett, szóval a filloxera által sújtott 
gyöngyösiek ez évben még meglehetős jövedelmet 
élveztek. Persze, a régi szőlészet jövedelmét meg 
sem közelíti. Mindennek daczára a lakosság lét-
száma fogy. Az üzletemberekből többen a fővá-
rosba, a munkások pedig kihová vinczelléreknek 
mennek szét. A volt szőlőbirtokosság, bár kipusz-
tított szőlőiben kezdi az amerikai vesszőket kul-

tiválni, de egy része nem bir megválni a régi szőlő-
miveléstől s a hol egy kis szántófölddel rendel-
keztek derüre-borura ültetik az európai vesszővel 
a régi szisztémára. Minden jóakaratú figyelmez-
tetés megtörik a jövőben vetett hitükben. *Hogy 
a ki adta, az él is veszi a filloxerát.» Vannak azon-
ban olyanok is, a kik a homokra mennek sze-
rencsét próbálni. E czélból ezelőtt Ecséd határát, 
most pedig, hogy a Hevesmegyei Gazdasági Egye-
sület kebelében alakult «Győngyös-visontai szóié 
szeti társaság» Erdőtelken 60 hold homokterüle-
tet vásárolt, azt megfordittatva, már ülteti is, a 
figyelem ezen irányba tereltetett s lehet, hogy 
ezen homokbuczkák évek múlva kitűnő szőlőte-
rületek lesznek; ha a filloxera a befektetett tőkét 
es a reményt meg nem emészti. Mig városunk ha-
tárában az idei termések eléggé jók voltak, a sí-
kon levő közeleső községekben különösen a ka-
lászos növények adtak csekély eredményt. Szal-
mára sok, de szemre igen kevés termés volt. 
Állategészség ellen nincs kifogásunk; egyedül a 
szárnyasok hullanak helylyel-közzel. 

Balassa-Gyarmat, Hont-Újfalu, november hó. 
(Braunmüller Sándor tudósítása.) (Foltos őszieJc. 
Mikor vetünk. — Takarmányrépa gyönge ter-
mése. — Jó tengeritermés. — Siralmas szüret. 
Alacsony termény- s marhaárak.) Az őszi vété 
sek nagyon hiányosan keltek, ritkák és foltosak, 
a jövő termés már is kedvezőtlennek Ígérkezik, 
földeink jó része még vetetlen s az idén már nincs 
is reményünk, hogy elvethessük. A takarmány-
répa kiszedését befejeztük az eredmény csak 
gyenge középnek vált be, magyar hóldankint 100— 
140 mm.-t adott. A kukoriczatermés még legjob-
ban vált be, teljesen beérett s magyar hóldankint 
15—18 mm.-t nyertünk. A szüret ez évben csak 
böngészetnek nevezhető, a filloxera és még inkább 
a peronoszpóra által elpusztított szőlőkön alig ter-
mett hóldankint 1 - 3 hektoliter rossz must. A 
terményforgalom csekély; búzáért, rozsértegyárt, 
9 frtot adnak a kereskedők, az árpát éppen nem 
keresik, az elérhető 5—6 frt közötti árakért senki 
sem akarja elvesztegetni! A gyapjúnak is igen 
nyomott az ára, őszi kétnfiretüért 62—66 frtot 
fizetnek, a báránygyapjuért még ennyit sem lehet 
elérni. A jármos ökrök ára e hó végén nagyon 
leszállott, még a hó elején magasan állott, első-
rendű ökröt nem is lehetett a vásárokon találni, 
a kiválóbb másodrendűért pedig jóval 300 frton 
felül kellett fizetni. 

Nagyszombat (Somogymegye), november hó. j 
(Szibenliszt Géza tudósítása.) (Szépek a vetések. 
— A szüret és a peronoszpóra. — Műtrágyázást 
kísérlet buza alá. — Katáng termése. — Jó 
árpa-termés. — A hannaárpa. — Keresett a 
marha.) Több hete eső nélkül vagyunk, daczára 
ennek, a korábbi vetések igen szépek. A tengeri-
törés legnagyobbrészt be van fejezve és kitűnő 
eredményt adott. A szüret eredménye lehető 
legrosszabb, a peronoszpóra vidékünkön nagyban 
pusztított. A répa (czukor) ott, hol műtrágya , 
lett álkalmazva, 100 q eredményez 1200n-ként. 
A gyakori esőzések ez évben szembetünőleg ér-
vényesítették a műtrágyák hatását, például hozom 
fel egy kísérletünket 3 buzaparczellán 2 éves lu-
czerna után, az 1200n öl 

ahhoz a katáng 50—60 cm. hosszú lévén, a 
kiszedésnél a földet igen mélyre kell lazítani, 
azért a következő évben utánaültetett ezukorrépa 

. rendesen jól szokott sikerülni. — Árpáink mi-
nősége ez évben az esős időktől nagyon szenve-
dett, a mag külömben szép és igen dúsan fizetett, 
főkép a hannaárpa, melyből 1200Q után, tüzetes 
elkülönítés mellett, levonva arató-cséplő részt, az 
első 9 % , a második 4 % , mégis tisztában maradt 
magban 9 20 mm., ezt ajánlhatom vetőmagnak. 
Eladó készletünk elég. A magnum bonum bur-
gonya ez évben, daczára a nagy esőzésnek, 
mostanig egészséges, ebből szinte van eladó. — 
Vidéki, berni, kuhlandi keresztezésü tájmarhánkat 
igen keresik az idegen vevők, nagy kelete van a 
tenyészbika, borjú és üszőnek. Ezen faj hizó-
képessege kitűnő, a helybeli takarékpénztár bér-
letén most 200 drb 4—5 éves tinó, á 41 frt 
élősúly 8 % levonással adatott el, egyenesen az 
első bécsi mészárosoknak minden kilökés nélkül. 
Jövőre a hizlalás eredményéről. 

Beleg (Somogymegye), november hó. (Szar-
vas Lajos tudósítása.) (Elpusztult buzavetés. — 
A drótféreg s a tarlóba vetés. — Repcze a mész-
talajokban. — Nagy tengeritermés. — Fonnyad 
a répa. — Állatállomány és a nehéz szántás.) 
Az időjárás teljes 90 nap óta száraz,-vetéseink 
főképpen a kötött földekben a lehető legrosszab-
ban keltek ki, egyes táblák kiválóan hiányosak, 
én jelesül egy 60 holdas repcze utáni táblát szep-
tember hó 12-én búzával vetettem el, enneljfcsak 
néhány alantabb fekvő részére mintegy pönyva 
vagy szérű nagyságon látszik kikelt vetés, a föld-
nek többi része ugy néz ki, mintha tegnap lett 
volna elvetve, a magot több helyütt vizsgálva csí-
rázásban találtam ugyan, de fájdalom, jelentékeny 
részénél a csira már nem él és száraz, sőt he-
lyütt meg a mag oly ép, mintha csak ma lett 
volna a magtárból kivéve. Tökéletes aránylagos 
szép vetést egész vidékünkön alig látni, a kever-
tebb vagy homokos talajoknál, melyek tudvale-
vőleg tovább tartják a nedvességet, sem találni 
hiánytalan vetést. Sok helyütt a kikelt rozsvetést 
a drótféreg pusztítja, de azt csak olyan rozsve-
téseknél tapasztaltam, hol buza vagy árpa után 
tarlóba vetettek. .Repcze-vetéseinknek is nagy ré-
sze silány, főképpen a mésztartalmú talajokban 
soronkint kiaszik Tengeritermésünk már husz 
éve nem volt oly sikerült, mint az idén, átlag 
számítva 1200 • holdon 15 mm. termett és ki-
tűnő minőségű. Répatermésünk már megközelítő-
leg sem mondható oly jónak, ennek 1200 • öles 
holdjáról 90—120 mm.-ig takaríthattunk és az 
sem egészséges, már kiszedéskor kezdett fonnyadni 
és penészedni. Állatállományunk egészséges, csak 
a vonó erő lezsarolt a nehéz munka által, a ta-
vaszi alá való előmunkálatok kínosan haladnak, 
szántásaink ugy néznek ki, mintha sziklarobban-
tások volnának. A gabonaárak nálunk még min-
dig nem emelkednek, daczára a mult napokban 
történt általános e téreni lendületnek, főképpen 
az árpa egészen elhanyagolt. Búzát jobb minő-
ségűt 10 frt 30 - 40 krig veszik. Zabot 5 frt 85 
krtól 6 frtig mm.-ként. 

Felső-Láncz (Abauj-Tornamegye), november 
hó. (Lánczy Béla tudósítása.) (Időjárás. — 
Hibás vetések. — Gazdasági munkák. — A fagy 
és a répa. — Bő takarmány termés. — Makkol-
tatás.) Aggodalommal nézünk a jövő elé. Szep-
tember hó elejétől esőnk nem volt, a talaj kő-
keménységü, szántani teljes lehetetlen, gazda-
társaim nagyrésze őszi vetését él nem végezte és 
azok is, kik október hóban vetettek, rossz mun-
kába helyezték a magot. Az élvetett rozs és buza 
hibásan kelt. Mult héten több napig tartott fa-
gyasztó északi szelünk volt, mely a repezéket és 
lóherés legelőket elfonnyasztotta, több helyütt a 
kirekedt takarmány- és tarlórépában kárt tett. 
Takarmányunk bőven van, de gyenge táperővel, 
csalamádénk még egy hónapig eltart, de a jar-
mos ökör kelletlenül eszi. Csikók, borjuk idei ve-
tésű októberben kaszált lóherén élnek, de nem 
érték el a kivánt kondicziót. Gulyánk, a fejőste-
heneket kivéve, beéri a legelővel. Magló-sertések 
tölgyes erdőben makkólnak, de a nagy szárazság 
és a pondrós makk nem sikeres reájuk. 

mag m«g 
1 COkl. csontliszt után 
műtrágya nélkül 
több termés műtrágya 

után klgr -okban 
pénzben több buza 

a 10 frt q, szalma 
h 1 frt q 

100 kl. műtrágya ára 
á 7 frt 25 kr. le-
számítva 

bevétel-többlet a mű-
trágya árának le-

11-7 
885 

' 2-22 

22-20 

7 25 

17-43 
1364 

3 79 

3'79 

10-32 
8-52 

1-80 

18-— 

7-25 

15-60 
12/43 

317 

3-17 

9-35 
727" 

2-8 

2080 

7-25 

15-81 
1147 

4-34 

3-34 

számítása után 14-95 379 10-75 317 13 55 4-35 
összesen 18 frt" 74 kr 19 frt í 32 kr. 17 frt 89 kr 

] It II! 
P a e 1 1 á n. 

Kitűnő eredménvt adott ez évben a katáng 
(Cychoria), az átlag 1 2 0 0 • 130 q á 1 frt 50 kr. 
195 frt nyers jövedelem, a mi tekintettel arra, 
hogy annak mivelése nem kerül többe a czukor-
répáénál, sokkal jobban jövedelmezett és még 



V e g y e s e k . 
Mai számunk tartalma-. 

Hivatalos rész. — Vezérczikk. B. K. tói. — Agro- | 
nöm-geologiai intézet. Trafó Péter-tői. — A juhok mustrá-
lásáról. Szilágyi János-tói. — A czukorrépa czukortar-
talmának meghatározása.. Bombay Dezső-tői. — Aljfa j 
fáczányosba. B. ,1.-tól. - Mákfejtés. Br. P. E.-tői. -
A növénytermelési kísérleteknél követendő eljárás egyik 
főszabálya. Cs.-től. Trágyázási kísérlet czukorrépával. C. C. 
— A tojóképesség fokozása, —al. — Rühös birka gyógyí-
tás;. Igali Szvetozár. — A nyul .— dúvad. — Dr. 
Szükséges-e mezőgazdasági tanszék Budapesten ? — Cser-
hat Sándor. — A kísérleti állomások. Zsitvay Nándor-
tői — Tudósítások. Gyöngyös, Balassa-Gyarmat, Nagy-
Szombat, Beleg, Felső-Láncz. — Vegyesek. - Kereskede-

Személyi hírek. Baross Gábor kereskedelmi minisz-
ter az egész vonal közönségének lelkes ovácziói melleit i 
nyitotta meg a pozsony-szombatheVyi vasutat, azután pedig 
a pozsonyi szövőiskola megnyitásán volt jelen. — Faben 
Oszkár péterfai földbirtokos leányát, Unkát eljegyezte 
Kelényi Géza. — Koppmann Elek a m.-óvári gazd. aka-
démia intéző-segéde eljegyezte Hortvay Rozinát. — Stem 
Múríon biharmegyei földbirtokos egybekelt Rothberger 
Jennyvel Bécsben. — Dely József urad. számtartó leányát, 
Rózsikát Szarvason oltárhoz vezette Beniczky Imre. — 
Kőimnek Vendel kat. földmérési felügyelő leányát, Aloiziát 
oltárhoz vezette Bnóez János kir mérnök. — Papp Ger-
gely b.-ujfalusi földbirtokos leányát, Rózát nőül vette 
.Szlcuba Gyula. — Wagner Lajos gazdálkodó Pa-Szent-
Tornyán eljegyezte Neumann Karoíint Orásházáról. — 
Buchelt Gusztáv uradalmi tiszt az aradmegyei Bodzás-
Erzsébet-majorban e hó 8-án eljegyezte K. Tóth Erzsikét 
Jászberényből. 

Gyászhirek. Jósika Lajos báró erdély leggazdagabb 
földesura meghalt. Temetésén, mely Kolozsváron ment 
végbe, jelen voltak a város, megye legelőkelőbbjei, a hely-
őrség számos előkelő tagja: testületileg képviselve voltak 
a kir. tábla, a törvényszék, az atlétikai klub, katholikus 
tanintézetek, az egyetem és a városi hatóság. Az általá-
nosan kedvelt főúr halála egész Erdélyben nagy részvétet 
keltett. Sebes Ferencz szt.-patini földbirtokos okt. 28-án 
meghalt. 

nyitramegyei birtokán, melyet mintaszerűen ren-
dezett be." A 80 éves aggastyán végnapjait a 
meghalt primás ellen szerződésszerű járulékai I 
visszatartása miatt folytatott per keserítette, mely 
nagyban hozzájárult halála siettetéséhez, mig : 
végre munkás és áldásdus életét f. hó 13-án 
hosszas szenvedés után fejezte be s elköltözött l 
urai után, a kik közül hármat látott ülni a pri- ! 
mási széken. Halálát nagyszámú tisztelői, öz- | 
vegye, Fejér Anna, kivel 51 évig példás egyet- j 
értésben élt, fiai, Gyula magyar földhitelintézeti j 
igazgató, Géza az országos magyar gazdasági 
egyesület igazgatója, Kálmán földmivelési minis-
teri fogalmazó, leánya Anna, Baross Pál pilis- j 
szántói földbirtokos neje, özvegy veje Conclia 
Győző kolozsvári egyetemi tanár három menye, 
tizenkét unokája egy unokamenye és egy déd-
unokája gyászolja, a magyar gazdaélet pedig egyik 
kimagasló alakját, fáradhatlan és nagy szakér-
telmű tagját veszítette benne. Temetése Eszter- I 
gombán lesz. Béke lengjen porai felett. 

Kivonat a hivatalos lapból. A «Földmivelési Érte- \ 
sitő» legutóbbi száma a következő, olvasóinkat érdeklő 
közléseket tartalmazza : Körrendeletek a szőlővesszők és 
használt szőlőkarók szállításának szabályozása iránt. — 
A schneebergi (Németország) vágóhidra Ausztria és Ma-
gyarországból szarvasmarhák egyelőre nem szállithatók. | 
— Ragadós tüdőlob: szórványosan-. Abauj-Torna Szent-
Jakab. Bars, Hont Cseri, Litava, Nemes-Varbók, Liptó 
Ivachnófalva. Nógrád Hugyag, Trázs. Nyitra Bajmócz, 
Beregszegh, Holics, Kis-Vendég, Kovarcz, Sopasaó, Radimó, 
Rajcsány, Vámosujfalu, Vleskovan, Vradist. Pozsony Almás, 
Bahony, Barakony, Galánta, Kajal, Magyar-Díószeg, Nagy-
Macsed, Nagy-Magyar, Nagy-Szombat, Plonek, Puszta-
Födémes, Rohrbach, Vereknye. Sáros Bányavölgy, Darócz, 
Felsó'-Mérk, Polom. Szinye-Lipócz. Szepes Csötörtökhely, I 
Igló, Kis-Frankova, Lucsivna, Stóla. Trencsén Baan, j 
Beczkó, Felső-Dezser, Hornyán, Kobanócz, Mesztecsko, : 
Podluzsány, Túrna. Turócz Kis-Selmeez, Szklenó, Stubnya- | 
fürdő. Zólyom Kis-Garam. Járványosán: Hont Németi 
3 u. Nóyrád Málnapatak 6 u„ Rózsa-Lehota 9 u. Nytira 
Kupnicz 3 u., Neczpál 5 u., Rudnó 10 u, Sáudorf 3 u., 
Vagyocz 3 u. Pozsony Alsó-Diós 5 u.. Kattócz 10 u., 
Morva-Szent-János 3 u. Sáros Siroka 4 u., Zboró 8 u. 
Szepes Batizfalva 7 u., Forbasz 6 u., Gnezda 11 u., Leib-
nicz 16 u., Zólyom Breznóbánya 5 u., Jeczenye 35 u, 
Kovácsfalva 6 u„ Olaszka 11 u. Van tehát szórványos 
54 k. 57 u., járványos 21 k. 169 u„ mindössze 75. Js. 
226 u. Volt a mult héten 72 k. 221 u. E szerÍDt több 3' 
k. 5 u. — Állategészségügy: Lépfene 237 k. 278 u., 
több 8 k. 4 u. Veszettség 62 k. 70 u., kevesebb 4 k. 4 u 
Takonykór és börfir.eg 140 k. 174 u„ kevesebb 12 k. 24 u. 
Ragadós száj- és körömfájás 572 k. 4374 u., több 41. k. 
393 u. Himlő 14 k. 14 u., változatlan. Ivarbeteqséq 2 k. 
2 u., változatlan. Rühkór 12 k. 19 u., kevesebb 1 k. 1 u. 
Orbánez 169 k. 1443 u„ kevesebb 18 k. 134 u. 

A temesvári kiállítás fényes pénzügyi ered-
ménynyel fejeződött be, a mennyiben 15,000 
forintnyi fölösleg maradt. Temesvári körökben 
most mozgalom indult meg, hogy e jövedelemből 
származott fölösleg kiállítási alapként kamatoz-
tassák, melynek segélyével jó idő múlva Temes-
várott újra nagyobbszabásu kiállítás rendeztet-
nék. Mi azt hiszszük, e fölöslegnek sokkal szebb 
feladata volna, ha a milleniumi kiállításon egy 
Temesmegye által rendezendő csoportkiállitásra 
fordíttatnék. 

Katonai lóvásárok. Debreczenben deczember 
hó 7-én, Kun-Szt.-Mártonban deczember hó 2-án, 
Jászberényben november hó 2-án, Jászkiséren no-
vember hó 21-én, Kun-Szt.-Mártonban deczember 
hó 3-án, Szolnokon deczember hó 3-án, Simon-
tornyán november hó 16-án tartatik meg a katonai 
pótlóvásár. — Az elárusitás czéljából előlveze-
tendő lovaknak tökéletesen egészségeseknek, jól 
tápláltaknak, rövidderekuaknak, hátalásra alkal-
masaknak kell lenniök. — Magasságuk 156—168 
czentiméter, koruk 4V2—8 év közötti lehet. — 
A vételár a lólevél bemutatása után azonnal 
kifizettetik. 

A löállomány felemelése a közöshadsereg 
lovasságánál a delegácziók elé terjesztett javaslat 
szerint 1025 db lóra terveztetett, melyből minden 
ezredre 25 drb esik. E 25 drb ló nem képezi az 
állomány állandó felemelését, de mint a honvéd-
ségnél magánvállalkozóknak fog tartásra kiadatni, 
oly feltételek mellett, mint a honvédlovak, t. i. 
6 év után a ló a vállalkozó tulajdonába megy 
és évenkint 3 hétre gyakorlatra van behiva. Éven-
kint ez intézkedés a tulajdonba ment lovak, korai 
szolgálatképtelenek stb. pótlására 252 drb remon-
dával többnek bevásárlását teszi szükségessé. 

A primási javak fundus-instruktusa. Rámu-
tattunk legutóbb azokra a visszásságokra, a melyek 
a nemzetgazdasági szempontból is fontos főpapi 
uradalmak kezelésében minden személy változásnál 
beáll a nagy értékű fundus-instruktus eladása 
folytán. Gróf Gsáhy kultuszminiszter e tárgyban 
a képviselőházban legutóbb tett nyilatkozata alapján 
ugy intézkedett, hogy a primási javak fundus-
instruktusa atörzsvagyon részére megvásároltatott, 
tehát a gazdaságok részére biztosíttatott. 

A főváros költségvetése tárgyalásakor a 
vásárigazgatóság szervezetében alkalmazott egyé-
nek számát tévesen 18-nak közöltük, holott az 
alkalmazottak száma 41 s igy a költségvetésben 
kitüntetett 30,518 frt nem 18, hanem 41 egyén 
fizetése és lakbér átalánya. 

Egy fővárosi kereskedelmi lapban a követ-
kező sorokat találjuk: «A fogyasztási egyletek 
káros hatása ellen egy kolozsvári kereskedő jól 
indokolt folyamodást intézett az ottani kama-
rákhoz.» Ha nem csalódunk, a kereskedők illet-
ték «rideg égoismust* hangoztató vádakkal az 
agrárokat. Vagy nem ugy volt? 

Közgazdasági bank Szabadkán. A magyar 
ipar- és kereskedelmi bank alapitói közreműködé-
sével Szabadkán létesített közgazdasági bank 
részvénytársaság, tegnap tartotta alakuló köz-
gyűlését rendkívüli érdeklődés mellett. A vállalat 
150,000 frtnyi alaptőkéjét jóval túljegyezték, ugy, 
hogy megfelelő redukczió vált szükségessé. A tör-
vényszabta alakszerűségek elintézésére és az alap-
szabályok megállapítása után beválasztották az 
igazgatóságba: Pertich Mihályt mint elnököt, 
Antunovics Józsefet, Manojlovics Györgyöt, Bajsai 
Vojnics Lukácsot, Stipics Lázárt, Vincze Györgyöt, 
Tauszig Vilmost, Révész Adolfot (Budapest) és 
Hajcsi György dr.-t (Budapest.) A közgyűlés ezen-
kívül öttagú felügyelő-bizottságot és 42 tagu vá-
lasztmányt alakított. 

Helyreigazítás. Békésvármegye alispánjától 
az alábbi sorokat vettük: «Becses lapja f. évi 
5. számának állategészségügyi rovatában az kö-
zöltetik, hogy Szeghalmon a szüzgulyában raga-
dós tüdőlob fordult elő. Miután a lapban e hírrel 
kapcsolatosan a folyó évi őszi közgyűlésen elő-
terjesztett jelentésemre történik hivatkozás, köte-
lességemnek tartom tudomására hozni, hogy 
Szeghalmon a szüzgulyában csupán gyanúja 
merült fel a ragadós tüdőlobnak, ahhoz teljesen 
hasonló tünetekkel bíró megbetegedések fordulván 
elő, azonban a tüdőlob gyanúja miatt zár alá 
vett gulyából levágott állatok belső részeinek szak-
értői megvizsgálása után kétségtelenül megállapít -
tatott a tüdőlobnak fenn nem forgása.» 

Gőzkazánvizsgálat. A kereskedelmi miniszter elren-
delte, hogy a legfeljebb 100 liter űrtartalommal biró s 
egy légkörnél nagyobb, de 10 atmoszférát meg nem haladó 
feszélylyel működő gőzkazánok vagy légmentesen elzárt 
főzőkatlanok, s általában kisebb méretű gőzfejlesztők csak. 
ugy legyenek üzembe vehetők, ha azok a használati nyo-
másra szerkesztett biztonsági szeleppel és egy manome-
terrel felszerelvék. Ilynemű kazánoknak a kazánügyi kor-
mányrendeletben egyéb kazánokra nézve előirt viznyomási 
próbája ezentúl is elmaradhat; szükséges azonban, hogy 
az illető gőzfejlesztő készülék első üzembe vétele előtt 
szemle utján hivatalból megállapittassék, vájjon a jelzett 
biztonsági felszerelvénynyel el van-e látva a kazán 
vagy sem. 

Az országos budapesti sertésvásárról szóló , 
mult számunk «Kereskedelem s tözsde> rovatában 
közlött jelentés beküldőjéül a fővárosi vásárigaz-
gatóságot tévesen jeleztük, a mennyiben a tudó-
sítást teljesen magánúton szereztük be. 

Szarvasmarhakivlteliink Ausztriába Arad és Győr 
városokból, melyek területe már vészmentes, megengedte-
tett, mig Sopron-megye területéről eltiltatott a szarvas-
marha kivitele Ausztriába. 

A tözsdeadó ügyében interpellácziót intéztek 
Steinbach osztrák pénzügyminiszterhez. Steinbaeh 
dr. azonban kitérő választ adott. A kormány 
úgymond résztvesz a Bilinsky képviselő javas-
latának tárgyalásában, de addig mig konkrét 
javaslat a Reichsrath, illetőleg a magyar kor-
mány részéről nem történik, ő csak várakozó 
álláspontot foglalhat el. Tehát a magyar kormányt 
illeti a kezdeményezés, hogy ebben a magyar 
gazdaközönség mily véleményben van, szükség-
telen fejtegetnünk. 
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A porosz kormány legközelebb egy könyvet 
ad ki a német viziutakat igénybevevők haszná-
latára. Gzélja a gazdák, iparosok, kereskedők, szó-
val mindazoknak, kik a viziutakon javakat szállíta-
nak, útbaigazítást adni, mikép lehet azokon legol-
csóbban és legczélszerübben, ésetleg azokról a vas-
utakra és viszont terményeket szállítani. A könyv 
lehetőleg világosan* egyszerűen és érthetően irva, 
olcsó és mindenhol könnyen hozzáférhető lesz. 
Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal itt megem-
líteni, mily csekély kiterjedésűek és mily aláren-
delt szereppel birnak nálunk a mesterséges vizi-
utak. Legnagyobb része csak vizlevezetésre épült 
és a gazdának direkte igen kevés hasznot hajt. 
Tekintetbe véve a viziutak, olcsóságuknál 1 fogva, 
kiváló közgazdasági előnyét, azok kiépítése, a 
vasúti hálózat befejezése után, nemzeti érdekünk. 
Különösen a Budapest-szolnoki viziut Alföldünk 
egyik legfontosabb közlekedési útja lehet. Gabo-
naszállitásunkat rendkívül megkönnyítené, Buda-
pestet pedig igazi nagy kikötővé tenné. 

A németországi gazdasági kollégium, mely 
a földmivelési minisztérium mellé van rendelve, 
•f. hó 19-én tartja ülését. Targyak : a földmivelési 
minisztérium előterjesztésében. 1. Véleményadás a 
tüdővész elleni védojtásokról. A német birodalmi 
gazdasági egyesület előterjesztésében. 2. Az állat-
tenyésztés émelésére adott állami subvenczió fel-
használása ügyében kiküldött bizottság jelentése. 
3. A szász gazdasági egyesületnek az egyesületek 
anyagi erejének öregbítésére vonatkozó javaslatai 
ügyében kiküldött bizottság jelentése. 4. Az egye-
sület jelentése Németország gazdasági állapotáról 
1890 ben. 

Az amerikai répaczukortermelés az utóbbi 
években igen nagy haladást tett. Az Egyesült-
Államok összes répaczukortermelése 5 év előtt 

• csak egymillió métermázsa volt, mig az utolsó 
év termelési eredménye bátran 10 millió méter-
mázsára tehető. A Mac-Kinley törvény, mely egy-
részt szabaddá tette a czukorbevitelt Amerikába, 
másrészt dijjakat adott a belföldi czukorterme- , 
löknek. Mivel azonban e dijak kiszabásánál csak | 
a wacü-czukor termelésre voltak tekintettel, most 
a repa-czukor nagy terjedése mellett az Egyesült-
Államok kormánya a megszaporodott dijak fe-
dezésére póthitelt kér. 

A börzeadóról az osztrák képviselőház elé terjesz-
tett törvényjavaslatot ugyané parlament illetékügyi bizott-
sága a részletekben tárgyalja, mely tárgyalások legköze-
lebb a javaslat javára fognak befejeztetni. 

A németországi gazdasági tanács plenu-
mának előkészítő bizottsága elhatározta, állást 
foglalni a tervezett kereskedelmi szerződések 
ügyében, a melyekről, bár biztos értesülések még 
nincsenek, de a tárgyalásokról kiszivárgott hirek 
a német gazdaközönséget a legnagyobb aggoda-
lommal töltötték el. A plénum összejövetelének 
ideje tehát a vámszerződések nyilvánossá tételé-
től van függővé téve. Az egyéb megvitatandó 
kérdések a következők: 

1. Minő intézkedések szükségesek a gazdasági ter-
mények értékesítésénél a spekuláczióokozta viszásságok 
megszüntetésére ? 

2. A gabona- és állatárak egyöntetű jegyzése. 
3. Alapos és lehetőleg nagy körre terjedő tanulmá-

nyozása a kereskedelemben forgalomba jövő erőtakar-
mányok, azok alkatrészének, s a külömböző hamisítványok 
befolyásának az állatok egészségére. 

4. Megvitatása a külömböző állatjárványok, különö-
sen a tuberkulózis, orbánez, száj- és körömfájás terjedése 
ellen életbeléptetendő óvóintézkedéseknek, különös tekin-
tettel a fellépett megbetegedési esetek nyilvántartására. 

5. Állatbiztosítás, a vágómarha biztosítása a külöm-
böző járványok ellen, kényszerbiztositás. 

6. A mezőgazdasági statisztika reformja. 
Díjszabási ügyek. A volt osztr.-magy. államvasut-

társaság hajózási díjszabásához tartozó és a folyó évi 
hajózási idény kezdete óta érvényben álló III. pótlékban 
foglalt I. külön díjszabás sör, bor, must, szesz, eczet, 
czement, vasáruk, szilva, só és üres dohányládákra, mely 
eddig csak a gradiste-belgrádi illetve zimonyi vonalon volt 
érvényes, ezentúl a belgrádi illetve zimony-mitroviczai 
vonalon továbbított szállítmányoknál is érvényes. 

Az orosz kiviteli tilalmak. Nem múlik el 
nap, hogy Oroszországból kiviteli tilalmakról ujabb 
hirek ne érkeznének. Mint biztos forrásból érte-
sülünk, a buza és borsó kiviteli tilalom legköze-
lebb fog elrendeltetni és már november 17-én 
lép életbe. Még a sertéshús és az eleven sertéski-

vitelre november 15-től vámot vetnek. Bár ugy 
volna, nyomott sertésáraink talán ez uton fel-
emelkednének s forgalmunk élénkülne. 

Dohánybeváltási határidők. Az 1891. évben az egyed-
áruság számára engedély mellett termelt dohány bevál-
tására kiküldött bizottságok a következő időben fogják a 
dohányt beváltani: Budapest deczember 14-től február 
27-ig, Érsekújvár november 16-tól deczember 23-ig, Ipoly-
ságh január 4-től január 20-ig, Barcs deczember 14-től 
február 29-ig, Fadd november 16-tól január 16-ig, Tolna 
deczember 14-tői január 15-ig, Szuíok deczember 1-től 
január 29-ig, Arad deczember 1-től február 19 ig, Battonya 
január 7-től február 20-ig, Békés-Csaba deczember 14-től 
február 29-ig, Temesvár deczember l-jétől deczember | 
22-ig, Zsombolya január 4-től február 5-ig, Fogaras de-
czember 28-tól január 2-ig, Debreczen deczember 1-től 
február 27-ig, Hajdu-Doroglt deczember 1-től február 
27-ig, Nagy-Léta deczember 1-től február 23-ig, Ér-Mihály-
falva deczember 1-től február 9 ig, Nagy-Károly de- ; 
czember 1-től február 9-ig, Csenger deczember 1-től 
január 20-ig, Miskolcz deczember 14-től fehruár 29-ig, 
Pelsőcz deczember 1-től deczember 11-ig, Kápolna november 
23-tól február 29-ig, Rakamaz deczember 1-től február 
29-ig, Nyíregyháza deczember 1-től február 24-ig, Kis- j 
várda deczember 14-től február 9-ig, Nyírbátor deczember 
14-től február 26-ig. Vásáros-Namény deczember 14-től 
február 19-ig, Nagy-Tárkány deczember 9-től január 13-ig, 
Szeged deczember 1-től február 17-ig, Csongrád deczembei 
1-től január 13-ig, Csány deczember 1-től január 30-ig, 
Csóka deczember 1-től deczember 31-ig, Nagy-Becskerek j 
deczember 1-től január 13-ig, Félegyháza deczember 
1-től január 8-ig, Szolnok deczember 14-től február 
27-ig, Tiszaroff deczember 14-től február 27-ig, Jászkisér 1 
deczember 14-től február 27-ig, Jászberény deczember 14-től 
január 23-ig. 

N é m e t o r s z á g gabonabevi te le . H o g y 
N é m e t o r s z á g m i l y óriási m é r v ű g a b o n a -
bev i te l re szorul az 1 8 9 1 — 9 2 - i k é v b e n , 
l e g i n k á b b i l lusztrál ja az a lább i h i te les j 
adatok a lapján e g y b e á l l í t o t t k imutatás : 

taiái rozsot tengerit árpát jabot linrpnyát 
m i l l i ó q. t 

tavaly bevittek: 6-72 8 76 5'81 7-34 1*87 0'98 
az idei szükséglet: 12 - 15'— 7— 9-— 2— 2'— 

több tehát: 5'3 7-7 1-2 1'7 0 1 5 — 
vagy is N é m e t o r s z á g az idén kerek 20 
millió q-val több bevitelbe szorul a külöm-
b ö z ő gab onati emekbö l , . m i n t tavaly . Ezek 
a hiteles számadatok , t á m o g a t v a az 
orosz k iv i te l te l jes e lmaradtával , csak 
megerős i t enek lapunk a m a m a g a t a r t á -
sában, m e l y l y e l a g a b o n a á r a k szilárdságát 1 

j óso l tuk , a m i m é g l ényeges emelkedéssé 
is válhat , a m i n t az uj n é m e t szerző-
dés alapján a m o s t némi l eg t a r t ó z k o d ó 
n é m e t o r s z á g i k iv i te l a tavaszszal m e g i n -
duland. 

Az idei ezokorrépatermelés a P. N. szerint 
Cseh- és Morvaországban a mult évhez képest a 
nagybirtoknál 15—20, a kisbirtoknál 3 0 - 5 0 % -
kal kevesebb, a czukortartalom pedig ki nem elé-
gítő. Németország és Franciaországban hason-
lóan kevesebb, mind a répa termése, mind pedig 
annak czukortartalma. Legrosszabb az eredmény 
Belgiumban. Hollandiában szintén csekély s rossz, 
ép ugy Oroszországban sem felelt meg az ered-
mény a várakozásnak. 

Horvátország tojáskivitele. Eddig «stájer 
tojások» nevezete alatt kerültek a külföldi pia-
ezokra a horvát tyúktojások, most azonban sike-
rült azokat valódi elnevezésük alatt a párisi és 
londoni vásárokon értékesíteni. Krapina-Teplicz 
egymaga egy millió tojást exportál évente. Hor-
vátországban igen meg vannak elégedve a Mino-
cia-tyukkal, mint a mely a belföldinél nemcsak 
nagyobb tojásokat, de több hust is szolgáltat. 
Károlyváros a Minocia-tyuk tenyészetének köz-
pontja, mely tyukfaj lassankint kiszorítja a többi 
importált fajokat. 

A viziutakról Oelwein A. tanár az alsó-
ausztriai iparegyesületben igen érdekes felolva-
sást tartott, a melyben azt a tételt állította föl, 
hogy a viziutak csak az esetben versenyezhetnek 
sikeresen a vasutakkal, ha szállítási dijuk 50%-al 
olcsóbb a vasutak teherkocsi-üzem költségeinél. 
Előadó összehasonlítja az osztrák-magyar vasutak 
teherszállítmány átlag bevételeit 1889-ben 2 06 
krral tonna-kilométerenként, az Elbán szedett 

állagdijszabásokkal, melyek tonna-kilométerenként 
0-7 krt tettek ki az 1880. évben. Már 1890-ben 
csak 0 4 kr volt az Elbán, a Dunagőzhajózási 
társaság átlagdijszabása pedig ugyanaz évben 
0-8 kr. Hogy az Elbán a szállítási díjtételek 
annyival alacsonyabbak, az a gondos szabályo-
zásnak köszönhető, melylyel a kormány elévül-
hetlen érdemeket szerzett. Az ottani teherhajók 
vitelképessége 250 tonnáról 800 tonnára emel-
kedett, mig az osztrák-dunai teherhajók átlagos 
vitelképessége csak 450 tonnára tehető. De minél 
többet vihet egy hajó, annál kisebb a szállítási 
költség. Előadó azután meleg szavakban pártolja 
a tervbevett összeköttetést a Duna és a Keleti, 
illetőleg az Éjszaki-tenger között, mely tervhez 
mi is annál is inkább csatlakozhatunk, mert ez 
az irány, melyben felkeresi gabonánk legnagyobb 
lisztfogyasztóit. 

Lencsekenyér. A tengeri után a lenesé. 
Páris és Londonban lencselisztből készült kenyér-
rel kísérleteznek, melynek eredményeire igen 
kíváncsiak vagyunk. Az eszme nem rossz. A lencse 
sokkal nagyobb tápértékkel bir a buza és rozsnál, 
csakhogy sokkal drágább is. Az uj kenyér követ-
kezőleg készül. A lencsét a mennyire lehet kitisz-
títják és megőrölik, a liszt kevés édes mandula-
olaj hozzáadása után a rendes módszer szerint 
kenyérré süttetik. A mandulaolaj állítólag igen 
kellemes izt ad a kenyérnek. 

Az 'erdőpusztitás Amerikában az utolsó 
évtizedekben annyira rfient, hogy ha igy folytat-
ják 30—40 év alatt készen lesznek a fával. 
Az 1880. évben 25,708 fürészmalom dolgozott 
fel 182 millió dollár értékű nyers faanyagot. 
Roppant nagy területek esnek a telkesítés czéljá-
ból vagy gondatlanságból támadt tüzek áldoza-
tául. tízen pusztítást nem birja ellensúlyozni az 
ujabban, különösen a keleti tartományokban meg-
kezdett újraerdősítés, minélfogva teljes biztonság-
gal fel lehet tenni, hogy az Egyesült-Államok 
területe ma-holnap az erdőben szegény országok 
közé fog tartozni. Már ma is az erdő csak 11%-át 
borítja az állam területének. Még megérjük, hogy 
magyar fát fogunk szállítani az északamerikai 
államokba! 

Müvaj a forgalomban. Ha minálunk ritka is 
még aművaj, annál gyakoribb az a külföldön, külö-
nösen Anglia, Hollandia s Francziaországot áraszt-
ják el ily gyártmányokkal. Egy angol tudós ujabban 
148 beküldött próbát analizálva, abból 86 müvaj 
hat pedig olyan volt, melynek 9 5 % margarin. 
Igaz, hogy e próbák már mint gyanúsak lettek 
összeszedve. Nevezett tudós azt állítja, hogy 30®/o 
margarint a vajban nem lehet felismerni és ki-
mutatni még chemiai uton sem, természetes, 
hogy ily körülmények között aztán a hamisító-
nak nem igen kell tartani a felfedeztetéstől. 

Hernyó-csapás. Nem lesz talán fölösleges 
figyelmeztetni olvasóközönségünket már most is 
az őszi hernyózásra, melyet elmulasztván, könnyen 
meggyűlik a dolgunk jövőre. Mert hogy mennyire 
elszaporodhatik némely hernyó, annak meglepő 
példáját adja az amerikai «lnsect Life,» melyet 
Riley az Egyesült Államok eutomologusa szerkeszt. 
Mult május hóban a Glisiocampa distria nevü 
lepke hernyója annyira elszaporodott az Észak-. 
Karolina államban, a Lumberton várostól mintegy 
8 mérföldnyire fekvő «nagy mocsár> (big swamp) 
környéken, hogy ott, midőn az óriási hernyótö-
meg a központi Karolina-vasut töltésén átván-
dorolt, a vonat megállott, mert a hernyóval el-
borított vágányon sehogy sem birt előre haladni. 
Ezen közlekedési akadály három napig tartott. 
A hely színére kiküldött szakember jelentése 
szerint a «nagy mocsár »-ral szomszédos vidéken, 
mely lomberdőből áll, a tölgy és egyéb fák le-
vélzete tisztára le volt koppasztva. 

Apró hirek. A közgazdaságilag és hadászati-
lag oly fontos pozsony-szombathelyi vasutat vasárnap, 
azaz f. hó 8-án adta át a forgalomnak Baross Gábor 
kereskedelemügyi miniszter. — Antwerpenből jelentik, 
hogy ott a német hadsereg számára nagymennyiségű ame-
rikai búzát vásároltak. — A hallei törvényszék 1000 
marka pénzbirságra ítélt egy gazdát száj- és körömfájós 
tehenek tejének elárusitása miatt. — Az uj 30 kros táv-
irati dij jan. 1-én lép életbe. — A berlini központi vágó-
hídon szept. hóban 43,942 drb sertés vizsgáltatott meg 

| Forster János | k i r t a n á c s 0 S ) a p r i m á s - [ 
sági, esztergomi főKáptalani, esztergomi és buda- j 
pesti szemináriumi javak hosszú ideig volt jó-
szágigazgatója f. hó 13-án meghalt, Benne a 
magyar gazdaélet egy fáradhatlan kitűnő gazdát, 
nagy családja pedig páratlan családfőt veszített. 
— Szülötte volt a zala- és somogymegyei Fors-
ter-családnak 3 még mint Kopácsy volt vesz-
prémi püspök tisztje követte ezt prímássá tör-
tént kineveztetésekor Esztergomba. Ott csakha-
mar a főkáptalan és a szemináriumi javak jó -
szágigazgatójának hivatott meg. Kopácsy primás 
halála után Scitovszky János herczegprimássá 
történt kineveztetésekor, a forradalom alatt tel-
jesen rendezetlenné lett felszerelés hiján levő, 
sőt egy millión felül terhelt s már-már sequestrum 
alá kerülő primási javak vezetése is reá bízatott. 
Mélyen gondolkozó szelleme, véghetetlen szor-
galma és elméleti ismeretekkel párosult gyakor-
lata, csakhamar éreztették hatásukat a gondjaira 
bizott javakon. A primássági uradalmak minta-
gazdaságokká változtattak át, majorok épültek, 
ménes, gulya, vadaskert alakult s midőn 7 év 
előtt nyugalomba vonult, 800,000 frt évi átlagos 
tiszta jövedelemmel adta át a primási javakat a 
mar szintén meghalt Simor János-nak, akinek 
primássága alatt is sok éven át kezelte az ura-
dalmi kat. Ő volt aki szerződéses hatáskörénél 
fogva, hivatala letételéig házi kezelésben tartotta 
meg a főkáptalani javakat is, megakadályozva 
sokszor a legnagyobb erőfeszítéssel a bérbeadáso-
kat. Ö készítette el a primássági gazdatiszti kar 
oyugdijszabályzatát is, melyet azonban, életbe-
léptetni nem bírt s csak a folyó évben, halála 
előtt egy-két nappal, Íratott az alá boldogult 
Simor János primás által. A bécsi világkiállítá-
son szerepeltette először a kezelése alatti ura-
dalmakat, azok részére az első kitüntetéseket 
szerezve meg. Csakhamar ezután a legfelsőbb 
elismerés érte királyi tanácsossá történt kineve-
zésekor. Évek során át elnöke volt az esztergom-
megyei gazdasági egyesületnek, s mint e megye 
közgazdasági előadója e hivatalát is oly lelki-
ismeretesen viselte, hogy külön hivatalnokot tar-
tott az előadói teendők pontos elvégezhetésére. 
Nyugalomba vonulása után is folyton dolgozott, 
s a legnagyobb szeretettel csüngött virághalmi 
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trichinosisra, melyek közt csak 25 drbon lehetett a bajt 
megállapítani. — Valószínűnek tartják, hogy Bismarck 
herczeg a német parlamentben fel fog lépni a német-ma-
gyar-osztrák kereskedelmi szerződések ellen. — A had-
ügyminiszter elhatározta Kassán egy nagyobb katonai 
éielmezési telepet létesíteni. Az uj telep, melynek felépí-
tése 600,000 frtba kerülend egyike leend a legnagyobbak-
nak és igen sok nyers termény konczentrálását Kasiára 
fogja maga után vonni. — A budapesti tőzsde tanácsa 
közhirré teszi, hogy a magyar kender- és leniparrészvény 
társaság 2C0 frttal teljesen befizetett részvényeinek hiva-
talos tőzsdei árjegyzését ez évi november 12-ik napjától 
fogva elrendelte. E részvényekből 5 db képez egy tőzsdei 
tételt. — Angolországban a tojásokat kezdik suly szerint 
eladni. — Az egyesült államok földmivelésűgyi államtit-
kára 700 millió dollárra becsüli - az egyesült államok 
mezőgazdasági terményeiből származó többletet. — A 
borgói vadászatok megkezdődtek. A társaság eddig két 
medvét és egy farkast hozott teritékre. — Iglón nov. 9-én 
tartották meg a felsőmagyarországi erdőpolgárság köz-
gyűlését. — Ausztria czukortermelése október havában 
1.220,598 mm. nyersczukrot és 370,000 fogyasztási czuk-
rot tett ki. — A launi (Csehország) nagy czukorgyár el-
égett. — A Ferencz csatorna bácsföldvári zsilipé elké-
szülvén, átadatott a forgalomnak ... Arad városának friss 
ivóvizzel való ellátása czéljából ártézi kútfúrást terveznek. 

Időjárás. Az időjárás enyhe jellegét megtar-
totta, a légsulymérő esett. Az ország legtöbb ré-
szeben a rég várt eső kisebb-nagyobb csapadék 
képében megjött, de korántsem annyi, a mennyi 
kívánatos. Egyelőre az időjárásban változás nem 
áll be. 

Külföldre rendelt gabona stb. ömlesztett állapotban 
való szállítása A folyamatban levő tengeri kivitelre való 
tekintettel az érdekelt körök figyelmébe, ajánltatik, hogy 
mindennemű gabona, továbbá maláta, hüvelyesek és korpa 
kivitelének megkönnyítése czéljából a m kir. államvas-
utak részéről tett indítvány folytán nevezett áruczikkek--
nek ömlesztett állapotban való szállítása a töhegá^uk 
szállítására berendezett összes németországi és németal-
földi állomásokkal való forgalomban megengedtetik. Az 
ezen szállítási módra nézve megállapított közelebbi felté-
telek a németországi és németalföldi vasutak egyrészt és 
az osztrák-magyar vasutak között másrészt az áruforga-
lomra nézve fennálló díjszabás I. részéhez f. év október 
1-én megjelent IV. számú pótlékban foglaltatnak. Svájezba 
rendelt ilynemű szállítmányok azonban jelenleg csak a 
következő állomásokra szállíthatók u. m. Rorschach és 
Romanshorn svájczi állomásoki a, továbbá Buchs átm. 
Bregenz átm. és Lindau átm. állomásokra. Az emiitett 
állomásokkal való forgalomban e tekintetben fennálló kö-
zelebbi határozmányok az osztr.-magyar-svájczi köteléki 
díjszabás III. része 2. sz. füzetéhez f. év november l-jén 
életbelépett I. számú pótlékban foglaltatnak. Ezen szállítás-
módra a m. kir. államvasutak már régebben megfelelő 
számú kocsikat rendezlek be. ,ujabb időben 15 t. "hord-
képességgel bíró ily kocsik is bocsáthatók, rendelkezésre. 

Fekbérfelemelés a nyugotl pályaudvaron. A m. kir. 
államvasutak igazgatóságától vett értesftés szerint a 
Budapest nyugoti pályaudvaron beállott árutorlódás meg-
szüntetése érdekében az üzletszabályzat 60. §-ban gyöke-
rező jog alapján a nevezett pályaudvaron leadásra derülő 
mindazon küldeményekre nézve, melyek fedett helyen 
való tározást igényelnek, f. év november hó 10-től kez-
dődőleg további intézkedésig a fekbér a dijszabásszerü 
illeték kétszeresére emeltetik. 

Közvetlen forgalom Ausztria-Magyarország, Szerbia, 
Bulgária és Törökország között. Az Ausztria-Magyaror-
szág, Szerbia, Bulgária és Törökország közötti közvetlen 
áruforgalomban 1891. évi május hó l-jével kiadott II. sz. 
díjszabási füzethez f. évi deczember hó l-jével az 1. sz. 
pótlék lép érvénybe. Ezen pótlék tartalma a következő : 
1. Uj szállítási határidő-pótlékok a szerb állam vasutakon. 
2. Űj állomások felvétele Budapest-Ferenczváros mar-
havásár élőállatokra, Temesvár-Józsefváros és Gyárváros 
bor, pálinka, szesz és boreczetre, Nagyszeben vasra stb. 
Alv'ncz és Brassó papírra, Turócz-Szt.-Márton bútorra 
és butoralkatrészekre és Brassó kötélverő árukra. 3. Díj-
tétel leszállításokat Dugaresa, Fiume, Fuzine és Zágrábra 
nézve. 4. Dijtétel-helyesbitéseket. 5. A kilométer-mulató 
kiegészítését, és 6. Nyomdahibák helyesbítését. Ezen pótlék 
egyes példányai a köteléki pályáknál és a főbb állomá-
sokon 10 krért megszerezhetők. 

A magyar kir. államvasutak igazgatóságától vett 
értesítés szerint f. évi nov. hó 15-étől kezdve a Czegléd— 
Kecskemét közt közlekedő 303/304 sz. helyi személyvona-
tok Félegyházáig továbbvezettetnek, illetve onnan fognak 
indíttatni. A 303. sz. helyi személyvonat Kecskemétről 
esti 7 óra 30 p.-kor indul és Félegyházára esti 8 óra 11 
p.-kor érkezik ; a 304. sz. helyi személyvonat Félegyhá-
záról reggel 3 óra 55 p.-kor indul és Kecskemétre reggel 
4 óra 45 p.-kor érkezik. 

A magy. kir. államvasutak igazgatóságától vett érte-
sítés szerint a debreczen-büd-szent-mihályi h. é vasúton 
a Bttd-Szent-Mihályról d. u. 3 órakor induló és Debre-
czenbe este 6 óra 5 perczkor érkező 3113. sz , valamint 
a Debreczenből reggel 5 óra 48 perczkor induló és Büd-
Szent-Mihályra d. e. 8 óra 44 perczkor érkező 3114. sz., 
jelenleg csak hetenként 3-szor közlekedő vegyes vonalok 
f. évi november 15-től kezdve naponként fognak közlekedni. 

Keletnémet-osztrák-magyar vasúti kötelék. Az 1891. 
okt. 15-től érvényes II. rész 2. füzet és annak függeléké-
hez helyesbítési lap jelent meg, mely a közvetlen díjté-
teleknek részbeni emelését és csökkenését tartalmazza. 

Kereskedelem e's tőzsde. 
Budapesti gabonatőzsde. 

November J3-iki jegyzések ÍOO kgkint. 

(A. A.) Budapesti gabonatőzsde, november 12-én. 
A buza-üzletben, különösen készáruban, lanyha irány-
zat uralkodik. Az esős és lanyha időjárás már egy 
pár nap óta eltart, a mi természetesen a jövő termésre 
nézve jobb kilátásokat nyit és valószínűvé teszi, hogy 
a Duna alacsony vízállása folytán megakadt sok hajó 
még fel fog érkezhetni Budapestre. Malmaink ezen uszó 
rakományokból sokat előre vettek és igy bevásárlásaik-
nál tartózkodóbbak és csak alacsonyabb árakat Ígér-
nek. Tegnap kb. csak 10,000 q-t vettek és le is szorí-
tották az árakat 10 krral. Ma a forgalom kb 20,000 q-t 
tett ki és árak nem változtak, de a hangulat megmaradt 
lanyhának. Tulajdonosok malmok e tartózkodásával szem-
ben szintén tartózkodók és inkább várnak az eladással, 
mert nem biznak abban, hogy a később olcsóbb áron pó-
tolhatnák vidéken eladásaikat. A lefolyt 2—3 nap határidő-
üzlete azonban etlől eltérő képet nyújt. Eleinte szintén csök-
kenő irányzatot követett, általános bátortalanság közepette 
11'27-re esett a tavaszi buza ára, de hirtelen — főleg 
azon hirre, hogy az orosz kiviteli tilalom már pár nap 
múlva várható - változott a hangulat és a hausse-isták 
forszírozott vételeikkel a tegnapi nap folyamán, majd-
nem 30 krral hajtották fel a buza árát. Ma némileg 
esett ugyan az árfolyam, de azért a szilárdabb hangulat 
újra meg újra felszínre kerül. A külföldi tőzsdéken sem 
volt egyöntetű és határozott irányú az üzlet menete a 
lefolyt napokban. A mit az orosz kiviteli tilalom hire 
egy irányban létrehozott, annyit változtatott más irányban a 
készletek és hozatalok folytonos nagyobbodása. Amerikában 
a visible supply megint 2.740,000 bushellel növekedett és 
kitesz 38.972,000-t, a tavalyi megfelelő időszaki 22.700,000 
bushellel szemben. És ez annál is inkább tekintetbe veendő, 
hogy a kivitel onnan szintén lolyton nagy A nyugateurópai 
piaczokon a készleteket nagyobbítják és főleg Franczia-
országban annyi a külföldi buza, hogy raktárhiánynyal 
küzködntk. De azért árak csak keveset változtak, 
mert mindenütt megvan a további emelkedésben való 
hit. Főleg a termelők tartózkodnak az eladásoktól úgyszól-
ván Európa összes országaiban. 

A rozs-üzletben is csendesült némileg a hangulat. 
Eladók hajlandóbbak voltak a vevőkkel szemben és kivált 
alárendelt minőségű olcsóbbodott vagy 10 krral. Aszódon 
eladatott 10'40 frtjával. 

Árpa. Takarmányáruban kevés a forgalom, árak 
nem változtak. Középfajok iránt azonban a minap jelzett 
érdeklődés ténynyé vált és a forgalom nagyobb arányokat 
öltött. Tiszavidéki állomásokon kelt el néhány tétel, ugy 
Orosházán jó minőségű szép áru 6'40 frtjával. Kivitel 
számára vették. 

Tengeri határozottan ellanyhult. A kivitel tartóz-
kodóbb, miután az_ hírlik, hogy a Németországba irányított 
uj áru rosszul, azaz melegen érkezett oda, a mi természe-
tesen elrettenti a vevőket. Helyben is olcsóbban kelt el, 
5-95-ön. t 

Zab szintén olcsóbbodott vagy 5 krral. A kinálat 
oly nagy, hogy a fogyasztás szükségleteit könnyen fe-
dezheti. 

Repczében gyenge a forgalom, kisebb tételekre szo-
rítkozott. Árak névleg nem változtak. 

(A. A.) Budapesti gabonatőzsde november 13-án. 
A buza-üzletben az árcsökkenés további folytását találta, 
a mennyiben árak kb 10 krral estek. Gyenge kínálattal 
gyenge vételkedv állott szemben, a forgalom kitelt kb 
15,000 q-t. A tavaszi határidő is lanyha irányzatot köve-
tett, délkor 1144-46 frton jegyeztetik. Rozs, tengeri, 
zab tegnaphoz képest nem változtak, a hangulat mind-
amelett némileg lanyhább. Árpák közül a középminőségek-
ben volt forgalom az állomásokon, jobb áruért a tisza-
vidéki állomásokon 6 50—7 frtot adnának. Délkor jegyez : 
tengeri máj.-jun.-ra 6'32 -34, zab tavaszra 6-68-70. 
káposzta-repcze aug.-szept.-re 14*50—60 frtot. 

Bécsi gabonatőzsde november 13 (A 'Köztelek> 
eredeti távirata.) Buza 1177. Rozs 11-36, tengeri 6-64. 
Zab 7-12 az effektif üzlet szilárd. 

Határidők árfolyama Budapesten. 

10. 11. 12. 

Bécs. (100 kgrként írtban.) 
Búza tavaszra 11.67 11.82 11.7& 

11.20 i 11.35 11.36 
Zab » .'.'.'.'.'.' 7.05 j 7.18 7.12 
Tengeri május-juniusra 6.67 6.78 6.72 
Berlin. (1000 kgrként márkában.) 

Búza nov.-decz 235 . - 236.25 236.50 
— ápr,-máj •236.75 238.— 238.— 

Rozs nov -decz 240.50 242.75 243.— 
— ápr.-máj 238.50 240.10 

Zab nov.-decz 172 . - 173 . - 171.75 
— ápr.-máj 179.75 180.50 179.50 
Páris. (100 kgrként francs-ban.) 

Búza folyó hóra 27.80 27.40 27.60 
28.10 27.60 28.— 

- első 4 hó 28.80 28.50 28.80 
- márcz.-tól 4 hó 29.30 29.90 29.40 

Liszt folyó hóra 61.50 60.75 61.10 
61.10 61.75 

- első 4 hó..! 63Í50 62.75 63.50 
— márcz.-tól 4 hó 63.90 .63.40 64.10 

New-York. (bushel-ként cents-ben.) 
Búza nov 105. Va 106.% 106.'/» 

107.8/s 108. V, 108. Vs 
— jan 109. V4 110.— 1 1 0 . -

Tengeri nov 78.— 7 7 . - 76.— 

Heremagvak. November 13. (Haldek Ignácz czég 
hetijelentése a «Köztelek> részére.) Vöröshere. Amerikából 
beérkezett magasabb árjegyzések következtében vörös he-
rében a kereslet élénkebb lett, mi által nálunk is az árak 
1—2 frttal emelkedtek. Piaczunkon a lefolyt héten kbl. 
1000 métermázsa került eladásra 5 0 - 60 frtjával, minő-
ség szerint 1891. termésű és 45-53 frtjával tavalyi áru-
ért. Luczerna. Ezen czikkből is néhány 100 métermázsa 
kelt el. Eladatott 1891-iki áru 42—451/2 frton, 1890-iki áru 
40—44 frton. 

Gyapju-üzlet. November 13. (Altschuhl és Társa tudó-
sítása a < Köztelek> részére.) Mult heti jelentésünkben 
leírtuk a Lipót-napi vásár forgalmát és eseményeit, de 
miután a vásár még folyamatban volt, a részleteket az 
eladott mennyiségről és az árakról mai jelentésünkben 
adjuk. A lefolyt vásáron körülbelül 2200 mm. adatott el 
a következő árakon : Középfinom szövetgyapju 75—85 frt, 
középminőségü 68-72 frt, fésüsgyapju szállításra 58—62 
frt, hevesmegyei egynyiretű 65 - 66 frt. némileg . hibás 
56—57 frt, fehér hegyvidéki tavaszi gyapjú 70 frtig, fehér 
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hegyvidéki őszi gyapjú 66-68 frt, gyárilag mosott egy-
nyiretű középminőségü 100-108 frt, gyárilag mosott egy-
nyiretű finom 130—180 frt, gyárilag mosott báránygyapju 
középminőségü 85—105 frt, gyárilag mosott báránygyapju 
jobbminőségü 105—120 frt. A lefolyt héten körülbelül 
1200 mm. adatott el, mely menny,ségből 700 mm. fésüs-
gyapjut egy kártolyfonógyár vásárolt. E vásárlás ugyan-
csak ugy történhetett meg, hogy az eladók elhagyták 
szilárd álláspontjukat s engedtek az árakból Az e héten 
eladott gyapjúk árai a következők: urasági fésüsgyapju 
€2-64—65 frt, jóminőségu fehér téli- és nyárigyapju 
66—67 frt, közép 62—63 frt, hibás bácsmegyei gyapjú 
53—54 frt, homokos gyapjú 45—46 frt, tiszavidéki nyári 
gyapjú 54—56',2 frt, középminőségü gyárilag mosott 
101-112 frt. gyárilag mosott dög gyapjú 90—92 frt. 
Antwerpenben e hó 11-én az auctió megnyittatott. Az 
íiuctióról a következő távirati értesítést kaptuk: cUtolsó 
auctióárak alig tartották magukat. 

Nyersbőrök- November 13. (WoXfner Gyula és társa 
jelentése a < Köztelek* részére). A vevők szükségleteiket 
-az épen lefolyt vásár alkalmával legnagyobb részt fedez-
vén, a lefolyt héten az üzletben csaknem teljes nyugalom 
állott be. A juhbörök ára, noha a vásárra hozott meny-
nyiség elkelt, tetemesen csökkent. Marhabörökben az irány-
zat folyton szilárd annál is inkább, miután a vevők 
sietnek még nyáron szárított nyers bőrrel ellátni magukat, 
miután a nedves időjárás folytán a szárítás nehezebb 
lesz. Lóbőrök ára még mindig visszamegy, miután a kül-
földiek, kik eddig itt vásárjltak, az itteni magasabb árak 
folytán, nemcsak hogy nem vásárolnak, hanem külföldi 
árut ajánlanak eladásra. 

Műtrágyák. (Sátori Miksa és Mór czég jelentése a 
«Köztelek» részére.) Az enyhébbé vált időjárás folytán 
a műtrágyaüzlet a lefolyt héten újra megélénkült és ki-
vált szőlőbirtokosok részéről érkeztek nagyobbmérvü ren-
delések ; nagybirtokosok köréből pedig jövő évi szállítások 
iránt érdeklődnek. Az árak változatlanok maradtak. Tho-
vias-salak 20°/„ foszforsav szavatolással és 75% por-
finomsággal kiíóperczentenkint 16'/4 kr. Kénsavas káli 88°/í 
<K2 S04) szavatolással métermázsánkint 12 frt. Csontliszt 
szuperfoszfát 16—18«/0 vízben oldható foszforsav-tartalom-
mal métermázsánkint 6 frt 50 kr. Ezen jegyzések egész 
waggonrakományok vételénél a Budapest-dunaparti teher-
pályaudvarhoz szállítva, készpénz fizetés mellett értetődnek _ 

Élelmiczikkek a budapesti hetivásáron 1891. évi 
november 13-án. (A fővárosi vasárigazgatóság jelentése a 
«Köztelek* részére.) 

Husvásár. Az István-téri hidegsertéshusvásáron meg-
jelent 26 vidéki árus (N.-Kőrös, Czegléd, Monor, D.-Pataj-
ról és N.-Székelyből) összesen 178 hízott sertéssel, 65 db. 
süldővel és 1746 kgr. hússal ; 67 helybeli árus 74 darab 
sertéssel. A forgalom közepes, árak a mult hetiek. 

Hálvásár a haltéren. Helybeli halászok által nagy-
mennyiségben felhozott (nem élő, jegelt) hal a szép ke-
reslet daczára csak olcsóbb árak mellett adatott el, mi 
azon körülménynek tulajdonitható, hogy az időjárás eny-
hülése folytán nagy készletük fenmaradó nagy része jövő 
hetivásárig megromlana, minek következtében törekedtek 
a helybeli halkereskedők a jegelt készletükön gyorsan 
túladni, mig az élőhal ára szilárd maradt. Helybeli hal-
kereskedők által mintegy 80 q, vidéki (velenczei, agárdi, 
fehérvári és ráczkevei) halászok által 7 kocsin mintegy 
8 q, többnyire apró és középnagy hal hozatott fel. — 
Nagybani eladásnál a nemélő kisebb czompó, keszege, 
kárász és fehér hal 4—10 frton, középnagy ponty, süllő, 
márna, kecsege 12—40frton, nagyhal 45 - 70 frton ada-
tott el métermázsánkint, detail eladásnál, hol a kereslet 
nagy volt egészen délig, harcsa, kecsege, tok és viza ki-
vételével, a többi halak ára csökkent. Vidékről hozott 
halkészlet gyorsan talált vevőre s mind eladatott, mig a 
helybeli halkereskedők halkészletéből mintegy 20 q el-
adatlan maradt. — A kisebb halpiaczokon vidékiek által 
m. e. 10—12 q, helybeliek által m e. 4 q hal kináltatott 
és középes forgalom melleit az eddigi árak mellett ada-
tott el. 

Baromfi. Hozatott a Fővámtérre a szokott vidékek-
ről vaspályán kb. 7200 db, hajón semmi, mert a hajó-
forgalom már jobbadán szünetel; 55 kocsin kb. 5800db, 
háton kb. 400 db, összesen kb. 13,400 db. Élénk forga-
lom mellett változatlan árakon kelt. Nagybani árak : csirke 
40 db 14 frt, kappan 34 db 22 frt, hizott lud 14 db 45 frt, 
sovány lud 58 db 87 frt, hizott récze 18 db 14 frt, sovány 
récze 200 db 145 frt, pulyka 140 db 210 frt. 

Az ujvásártéri baromfipiaczra felhozatott m. e. 
8,400 db. A csekély felhozatal és élénk kereslet miatt az 
árak részben emelkedtek. Jegyeztetik páronkint: tyúk 
140-150, csirke 65-100, kappan hizott 160-180, sovány 
120-130, lud hizott 560—680, sovány 310-350, pulyka 
hizott 350—360, sovány 260—280, gyöngytyúk 100- 120 
krajczáron. 

Tisztított baromfivásár. Az István-téri piaczra mint-
egy 2000 db, a Hunyadi-téren m. e. 800 db kináltatott és 
élénk forgalom mellett a mult heti árakon találtak vevőre. 

Tojás. Hozatott a Fővám-térre a szokott vidékekről 
vaspályán kb. 47,000 db ; 6 kocsin kb. 29,000 db összesen 
kb. 76,000 drb. Árak változatlanok. Elkelt nagyban 1 láda 
(á 1440 db) friss 38 frt; meszes 36 frtért. Egy forintért 
adatott: meszes 40-42 db ; friss 36-37 db. Az ujvásár-
térre felhozatott tojás kb. 22,200 db. Élénk kereslet mellett 
jegyeztetett: friss tojás 100 db 2 60-270, mezzes 250— 
2'50 frton. 40 krajczárért 13—14 db, friss 15—15 db, 
meszes tojás, 1 db 3 krajczárért adatik. 

Zöldség. Káposzta érkezett a Fővámtérre m. e. 140 
kocsin kb 36,000 fej hajókon, a Ferencz József-rakparti 
piaczra kb 12,500 fej, összesen kb 48,500 fej. - E'énk 
kereslet mellett a készlet jól fogy. — Nagybani árak : 
egy-egy kocsi rakomány (4 200—250 fej) 8 -12 frt, 100 
fej 120—5 00-ig. Burgonya hozatott a Ferencz József-
rakparti piaczra 22 kocsin kb. 110 q, hajón kb 60 q, 
összesen kb 170 q. — A készlet gyorsan kelt el. — Nagy-
bani árak: 1 q 2-50-2-60. Egyéb zöldség érkezett a 
Ferencz József-rakparti piaczra helybeli kertészektol kb 
120 q. Pozsonyból 2 kocsin kb 24 q, összesen kb 144 q. 
— A vásár élénk ugyan, de a nagy készlet, mely még a 
mult napokról visszamaradt, lassan fogy. — Nagybani 
árak: 1'20—550-ig. — A többi piaczokon a télire való 
zöldség, káposzta és burgonya kivételével a felhozatal csupán 
a napi szükségletre szorítkozott; mig burgonya, káposzta 
és télire való zöldségből a hozatal nem fedezi a nagy ke-
resletet s ennélfogva az árak szilárdultak. 

Gyümölcs. Érkezett a Ferencz József-rakparti piaczra 
vaspályán Nagykőrös és Kecskemét tájékáról kb 50 q, 
Stájerországbál, többnyire hordókban m. e. 200 q, összesen 
kb 250 q alma; továbbá gesztenye Horvát-, Olasz- és 
Tirolországokból kb 70 q. — A gyümölcsvá3ár lanyha és 
a készlet egész nap kináltatik. — Nagybani árak: 
Alma 1 q 7—10 frt, gesztenye 20 liter 1'50, maroni 1 q 
14—20 frt A kisebb piaczokra felhozott m. e 60—65 
szekér alma és körte, mely közepes irányzat mellett válto-
zatlan árak mellett kerül eladásra. 

Budapesti takarmányvásár (a VIII. ker. Teleky-téren.) 
1891. nov. 13-án. (A fővárosi vásárigazgatóság jelentése 
a «Köztelek» részére.) Felhozatott 109 szekér rétiszéna, 62 
szekér muhar, 27 szekér zsupszalma, 4 szekér alomszalma, 
9 szekér szecska. Lanyha kereslet mellett az árak kö-
vetkezőkép jegyeztettek: réti széna 2'10 -2-30, muhar 
2-00-210, alom-szalma 2 00—2-10, szecska 2-50—2 65 
frtig mm.-kint. Zsupszalma 100 kévéje 1300—15-00 frt, 
1 kéve 14—16 kr. 

Állatvásárok. 
Budapesti marhavásár. (Wilheim Ignácz fővárosi 

állatorvos jelentése a „Köztelek" részére.) November hó 
12-én. (Gazdasági- és tenyészmarha) Felhajtatott: mint-
egy 320 db gazdasági ökör (20 db elsőrendű-, 150 db 
középminőségü jármos, a többi alárendelt minőségű jár-
mos és bekötni való ökör), továbbá 40 darab 1'/, éves 
tinó és 108 darab fejős tehén (16 darab fehér szőrű 
magyar-, 44 darab tarka, kevert származású és 48 darab 
bonyhádi [tolnamegyei] tehén). Az e hetivásárra gaz-
dasági ökrök ismét csak csekély számban hajtattak lel s 
ezek legnagyobb részt a kevés számban megjelent na-
gyobb birtokosok által bekötési czélokra vásároltattak 
meg. A fejős tehenekre az e hetivásár, eltérőleg a már 
több hét óta tartó jellegétől, nehézkesebb irányzattal élénk-
telen hangulatban nyert lebonyolítást. A vásár ezen irány-
zatára valószínűleg befolyással volt, hogy ugy a hetivá-
sárokon, mint a. közelmúlt országos vásáron a tejgazda-
sággal foglalkozók szükségleteiket eléggé fedezték. Az 
egyes vevők közül említhetők: Br. Stummer S. (N -Bódog) 
111 db jármos- és bekötni való ökörrel, párja 290—340 
frtig, Cserich Antal (Josefstadt) 10 db b. v. ö. p. 240-260 
frtig, Csányi Ágoston (Hatvan) 24 db b v. ö. p. 25—30 
frtig, métermázsánként (élősúlyban). Nagel Lipót (Marchegg) 
30 db b. v. ö. p. 270 frt, Főapátság (Győr-Szt -Márton) 
39 db li/j éves tinóval p. 130 frt, Zuszniczky Oszkár 
(Gödöllő) 3 db fejős tehénnel kettőnek dbja 100 frt, 1 db 
200 frt, báró Wodiáner Albert (Pa.-Szanda) 9 db fejős te-
hénnel, dbja 160 frt. Papp Imre (M.-Pircs) 4 db f. t. dbja 
133 frt. Schwarcz Bernát (Pa.-Homok) 10 db f. t. dbja 
120 -165 frt, Klein Zsiga (Sajó-Szt.-Péter) 7 db f. t. dbja 
125-135 frt. 

Következő árakra jegyeztettek, páronként : 

Budapesti lóvásár november 12-én. (Hembach Gyula 
fővárosi vásárfelügyelő jelentese a «Köztelek> részére.) 
Felhajtatott: 345 db, még pedig jobb minőségű lovakból; 
könnyű kocsiló 14 dD, nehéz igás (fuvaros ló) 16 db kö-
zönséges igás (paraszt ló) 80 db és végre az alárendelt 
minőségű lovakból 235 db. Eladatott 110 db. A felhaj-
tott lovak nagy részét a fővárosi fuvarosok és vidéki ki-
sebb gazdák szolgáltatták, melyek elseje az építkezések 
beszüntetése, utóbbiak a feleltetés beálltával tapasztalt ta-
karmányhiánya miatt kénytelenek voltak lóállományuk 
feleslegét értékesíteni. Az értékesítés kényszere nemkü-
lömben igen kevés számmal megjelent helybeli vevő foly-
tán az üzletek vontatottan bonyolitattak le, a vásár lanyha 
volt. az eladott lovak csak alacsony árak mellett találtak 
vevőre Következő árak jegyeztettek : hátas , könnyű 
kocsi ló (jukker) 100-170 frt. nehéz igás (fuvaros ló) 
80—120, nehéz kocsi ló (hintós) , közönséges i»ás 
(paraszt ló) 23—67, ponny , bécsi vágóra 27 db 1 3 -
34 frt, állatkert részére levágásra 4 db 9 -10 frt, katonai 
mustra 6 db 38 -65 frtig, fizettetett dbkint. 

Kőbányai sertésvásár november 13. (Első magyar 
sertéshizlaló részvénytársaság telefon jelentése a «Köztelek' 
részére.) Az árak emelkedtek s megszilárdultak, a csekély 
felhajtás folytán. Heti átlagárak: migyar válogatott áru , 
320-380 kgr. nehéz 48i/„ -49 kr; 280-300 kgr. nehéz 
48—49kr. — Öreg 300 kg. tuli 46—47 kr, vidéki sertés 
45-47 kr. Szerb 45—47 kr; páronkint 45 kgr. élet-
sulylevonás és 4% engedmény szokásos. Eleségárak: 
Tengeri 6 95 frt, árpa uj 6 95 frt. Kőbányán átvéve. — 
Helyi állomány nov. 6-án maradt 125,660 drb. — Hozzá-
jött felhajtás belföldről 9321 drb, Szerbiából 2308 drb, 
azaz: — drb, összesen 11629 drb — Elhajtás: buda-
pesti fogyasztásra (I—X. ker.) 3462 drb. belföldre 692 drb, 
Bécsbe 757 drb, Morvaország és Sziléziába 2383 drb. 
Ausztriába 97 drb, Németbirodalomba 5ü43 drb, egyéb 
birod. 55 db. Szappangyárakban feldolg. 54 db. összesen 
13137 db. e szerint maradt állomány 124,152 db. A részv.-
szállásokban 18,731 drb van elhelyezve. Az egészségi és 
transitó szállásokban maradt november 6-án 4930 drb. 
Felhajtás: Szerbiából 2308 drb, Romániából — drb, 
összesen 2308. Elhajtás 2379 drb ; maradt állomány 4859; 
4859 szerb, — román. Az egészségi szemlénél jan 1-től 
máig 1001 drb a fogyasztás alól kivonatott és technikai 
czélokra feldolgoztatott. 

Bécsi szurómarhavásár, november hó 12. (A «Ma-
gyar Agrtcola> jelentése a «Köztelek* részére.) Felhajtás -. 
28^0 borjú, 1518 élő seriés, 1476 vágott sertés, 831 vágott 
ürü. 333 bárány. A borjuárak a mult hetiekhez képest 
valamivel estek. A többi árukban az irányzat szintén 
lanyha. Arak: vágott borjú 44—50 kr. első oszt. 52—56, 
kitűnő 58 -63, fiatal sertés ö2—40, vágott nehéz sertés 
40—46, süldő 42—48, vágott juh 25 -36 kr klgrként, 
bárány 4—10 trt páronként. 

Bécsi juhvásár november 12. (A " Magyar Agricola* 
jelentese a "köztelek* részére.) Felhajtás: 8104 db. 
Csekély forgalom mellett a következő árak jegyeztettek: 
kiviteli juh 16—21 frt, raczka juh 11—15 frt, sovány 
juh 7—14 frt páronként. 

Párisi juhvásár (la Viliette) november 12. Felhajtás 
9620 db juh, irányzat változatlan. 

Kiadóhivatali üzenetek. 
tíz. B. Izsák. A 9-ik számot postára adtuk. 
F. L. Tót-Györk Intézkedtünk 
Sz. L. Kenyér. 1—8-iki számokat postára adtuk. 
B. J. NagrLucska. A 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 és 12-ik 

számokat pótlólag beküldtük. 
R. L. Tiszafüzér. Lapunkat az uj czímre küldjük. 
D. J. Budapest. Intézkedtünk. 
D. A. Istvánvölgy. Lapunk eddig megjelent példá-

nyait pótlólag beküldtük. 
B. P. Galgócz. A 9, 10 és 11-ik példányt elküldtük 

és intézkedtünk, hogy a nyomda hibája kijavittassék. 
8. S. Pa-Törtei. N. J. Hódmezővásárhely. Válasz 

M. F. T. Budapest. A cserepéldányt megindítottuk. 
P. J. Kaposvár. A nyomda hibájából elmaradt, a 

11 és 12-ik számokat pótlólag beküldtük és intézkédtünk 
lapunk pontos küldetéséről. 

V. L. Szombathely. A 2. számot elküldtük. 
K. P. Nagy-Kanizsa. A 4. számot elküldtük. 
E. E. Sloszevo. Az uj czim.e küldjük. 
P. J. Gomba. A 12. számot pótlólag beküldtük. 
B. S. Pta-Felső- Vány. Intézkedtünk a czim kijaví-

tásáról. Az 5—13. számot postára adtuk. 
F. S. Pa-Kemenes. A 4-ik és 9-ik számot postára 

adtuk. 
Sz. A. Pusztaszer. Utasítása szerint többé nem kö-

zöljük. 
«A Gyakorlatból a Gyakorlatnak». Munkáját semmi-

•esetre sem fogjuk megsemmisíteni. 

Az Országos magyar gazd. egyesület tulajdona. 

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

Budapesti vágómarhavásár november 12. (Wilheim 
Ignácz fővárosi állatorvos jelentése a «Köztelek* részére.) 
Felhajtatott: 2300 db vágómarha és pedig 376 db magyar 
ökör, 638 db magyar tehén, 1129 db szerbiai ökör, 42 
db szerbiai tehén, 73 db bika és 42 db bivaly. A mult 
hetinél mintegy 700 drbbal kevesebb felhajtás következ-
tében és idegen vevőknek igen nagyszámban való megje-
lenése folytán az üzlet élénk hangulatban folyt le. Az árak 
általában minden minőségnél métermázsánkint l'/s—2 
frttal emelkedtek. Következő árakra jegyeztettek: Magyar 
ökör I. rendű 30—32 frt, kivételesen 34 frt, középminő-
ségü 27-29 frt, alárendelt 24-26 frt. Magyar tehén I. 
rendű 27—291/a frt, kivételesen 33 frt, középminőség 
24—27 frt, alárendelt 20-23 frt. Szerbiai ökör 1. rendű 
29—31'la frt, középminőségü 26—28 frt, alárendelt 22—25 
frt. Bivaly 18-24 frt. Bika 26-30 frt, kivételesen 32 frt 
métermázsánkint (élősúlyban). Páronkint: Magyar tehén 
130-215 frt, kivételesen 250 frt. 

Határidők árfolyama a külföldi gabona-
tőzsdéken. 

Elsőrendű jarmos okor 
Középminőségü j ökör 
Alárendelt minőségű j. ökör 
Bekötni való ökör 

350 
200—280 

210-300 

frt 

Suly szerint : 
Bekötni való ökör 

métermázsánként (élősúlyban). 
24-30 

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

kivételesen 

62—100 
65-135 
86-170 

1 db 200 

frt 

fizettetett darabonként. 

nov. 10. nov. 11. nov. 12 
Itgaltea. ! lo?m«g. legílaes. | legmag. legiltci. Iígm»'. 

Búza 
1892 márcz.-ápr. -ra 11.37 11.60 11.27 11.56 lt.44 11.55 
Tengeri 

1892. május-junius 6.25 6.40 6.23 6 38 6.28 6.3í ' 
Zab 

1892. márcz.-ápr.-ra 
Káposztarepcze 

1892. aug-szep.-re 

6.62 

14.25 

6.77 

14.40 

6.57 

14.20 

6.76 

14.35 

6.68 6 77 

14.35 14 55. 

Búza 
Tiszavidéki 74-75 

76—77 
78—79 
80-81 

kilós.. 10.65 - 11.10 
10.90 - 11.45 
1120—11.60 
11.45 - 11.65 

3 hóra 

Pestvidéki •74—75 
76-77 
78-79 
80-81 

1065 — 11.10 
10.90 — 11.45 
11.20 — 1160 
11.45 — 11.65 

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

10.65 - 11.10 
10.90 —11.45 
11.20 — 11.60 
1145—11.65 

Bácskai 77-75 
76—77 
78—79 
80-81 

10.65—11.10 
10.90—11.45 
11.20 —11.60 
11.45—11.65 

Bánsági 74-75 
76-77 
78—79 
80-81 

10.65 - 11 10 
10 90 - 11.45 
11.20-11.60 
11.45—1165 

Északmágyarorsz. 74 - 75 
76-77 
78—79 
80-81 

10.60 - 1 1 . -
10.80 - 11 35 
11.10 — 11.50 
11.35 —11.55 

Árpa, takarmány 
— maláta 

zab..-. . . . ' . 
Tengeri ó 

» "j 
Káposzta-repcze 
Bánsági-repcze 
Vadrepcze 
Kendermag 

Borsó 
Bab, fehér nagyszemü. 

Bükköny'.'.'.'.'.'. 1'.'.'. 11 ! ! ! ! ! ! ! ! 
Vöröshere .• 
Luczerna 
Esparsette 
Mohar 
Mák, kék^ 

Köménymag 

10.20 — 
6 . 3 0 -
7. 
7.75 — 
6 .30 -
6.65 -
5 8 5 -

18. 
12.50 -
7 . 

10.75 -
9.50 — 
9. 
9. 
6.75 — 
8 . 
7 .50 -
5 50 — 
6 

50. 
42. 
11.50 -
6. 

32. 
29. 
18. 

10.65 
6.65 
8 . -
9.25 
6.65 
6.75 
6 . -

15 . -
14.25 
7-75 

11.75 
10.25 
18.— 
10.— 
7.50 
8 50 
8 — 

6.50 
61. -
50.— 
12. -
6.75 

34.— 
31.— 
19.— 

készp. 
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Lóhere-, luczerna-
és répamag 

l e g m a g a s a b b n a p i á r o n v á s á i ' o l t a t i k 

HALDEK IGNÁCZ 
magnagykereskedésé ben 

B u d a p e s t e n , K á r o l y - l i ö r u t O . s s s á m . 

Első magyar 

Csavargyár-Részvény-Társaság 
Budapest, külsö-váczi-út 152. sz, 

Készít mindenféle 
csavarházakat, anya-csavarokat, 

szegecseket és foglaló karimákat, 
valamint minden egyéb e szakmába vágó czikkeket 

minden nagyságban. 

Hazai pokróczoL 
Budapest legnagyobb pokrócz-raktára. 

1 drb pokrócz, strapára, vastag és erös, 
sötét alap 2 szép csikkal 110/,f5 cmtr. frt 1.48 
ugyanaz 150/i65 cmtr nagyságban . . . » 186 
ugyanaz ««/,„ » » . . . » 2.28 

1 drb sopronmegyei # őrös minőség 120/iso 

cmtr. nagyságban » 1.85 
i35/lra cmtr. nagyságban » '2.75 
1™/180 » » » 3.45 

1 drb veszprémi gyapjú pokrócz, kitünö 
minőség, koczkázott mintával 120 
cmtr. nagyságban > 2.38 

' • • 135/,,5 cmtr. nagyságban » 3.25 
«»/m » » » 3.95 

1 drb legkit. min. pokrócz, gyönyörű szines 
koczkákkal ellátva '2%,6 cmtr. nagys. > 3 22 
IM/,W cmtr. nagyságban » 418 

1 drb prima gyapjú pokrócz 120/160 cmtr... > 2.75 
1 » fehér katona pokrócz. bordűrrel 

>«•/„„ cmtr. nagyságban »» 2.90 
finomabb cmtr. nagyságban... » 4,35 
legjobb 140 !20 cm. nagys. (súlya 2'/, ko.) » 5.90 

1 drb erdélyi hosszúszőrű pokrócz 125 ',„ 
cmtr. szürke 5.92. szines » 6.98 

1 drb erdélyi hosszúszőrű pokrócz "" IS5 
cmtr. szürke 7.40. színes » 8.55 

1 dab erdélyi hosszúszőrű pokrócz 165/20o 
cmtr. szürke 9 86, szines * 10.98 

1 drb kitűnő min. hintó pokrócz sima sárga 
alap, 2 elegáns csíkkal UV195 cmtr. . » 3.42 

1 drb gácsi gyapjú lópokrócz, sima szürke, 
nagysága 130/n6 cmtr > 4.56 

1 drb I67m cmtr. nagyságban » 5 54 
Fentieken kivül nagy raütárminclen létező másfajta 
pokroecokból. Uradalmak, méntelepek avagy na-
jábúi. eredetî epecséte™ mintáink ' állagnak rendel-kezésre. Síútk" .1. • Hl ili*. i v:mi ..W/fltM 1"' llvl,..[iU;.l.-s mellett, nemtetszés esetén az áru rögtön kicseréltetik, eset-leg a pénz visszaadat.k. Rendelések 1B írttól bérméntve. 
<JTÉRN R (TIAf Károly-körut, Károly iaktanya. 
OlLfin n, riftl w - Fennáll 1858 óta. rn 

Legújabb meglepő cs. kii-. |> II! .11. •> I.IS/! , TH.'iylA >•<• 21 

^íunlMhr / taboratiirínin 

Magyar Gazdák Hadsereg-ellátási Szövetkezete Budapest, Köztelek. 

M E G H Í V Ó . 
A szövetkezet 1891. évi október 31-ére hirdetett rendkivüli köz-

gyűlése, mivel a tagok nem jelentek meg határozatképes számmal, nem 
volt megtartható. Ennélfogva a szövetkezetnek 

rendkivüli közgyűlése 
újabb határnapjául 1891. évi november hó 21-ikének délutáni 4 órája 
tűzetik ki. 

A közgyűlés a «Köztelken» tartatik s a szövetkezet t. tagjai azzal 
a figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy e közgyűlés a megjelenő tagok 
számára való tekintet nélkül határozatképes lesz. 

Napirend : 
1. A szövetkezet feloszlásának kimondása, tekintettel arra, hogy 

az újonnan alakult Migyar Mezőgazdák Szövetkezete a hadsereg-ellátási 
Szövetkezet által kitűzött czél megvalósítását is fölvette programmjába. 
2. Felszámolók kirendelése. 3. Intézkedés a hadsereggel fennálló üzleti 
összeköttetésnek a «Magyar Mezőgazdák Szövetkezetére* való átruházása 
iránt Budapest, 1891. október hó 31-én. 

G r . A n d r á s s y A l a d á r , elnök. 

A vidéki gazdaközönség figyelmébe. 
S e r t é s h ú s t minden mennyiségben vesz 

MEDUNA J. 
első m a g y a r g ö z s z a l á m i é s z s i r a d ék gy á r a 

§udapest göbánya. 

S C L 1 C XX«f é 1 e 
v a s ö n t ö d e é s g é p g y á r - r é s z Y . - t á r s a s á g B u d a p e s t e n . 

Gyár és központi iroda; Városi iroda és raktár: 
VI. ker., külső váczi-út 169Ö 00. sz. , VI. ker., Podmaniczky-utcza 14. ez. 

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

gőzmozdonyait és gőzeséplő készületeit. 
J i r g i B p s i i i f - k i s m l e t ó t i s gabona-tisztit® l i s tá i t , 

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

mélyítő ekéit, 
ered. Schlick- és Vidats-féle egyvasú 
ekéit, talajmivelő eszközeit, készít to-
vábbá legújabb rendszerű s rendkívül 

czélszerfl szerkezetű 

szabadalm. Schlick-féle „H5LADÁS" és „BAL&NCE DRILL" sorbavetö-gépsket 
készleiben vannak: 

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

szab. Jókay-féle „Hungaria" tlaráló-gépek 
őrlő malmok, olajmalom-berendezések, 

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

Szállítható mezei vasutak ipari é s 
gazdasági c z é l o k r a . 

Legolcsóbb á r a k . -lOC:- E l ő n y ő s f izetés i fe l té te lek . 

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. 
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Eladó szőlővesszők. 
á1000 drb 

Merlot 500,000 drb~sima 10 frt. 
» -— 150 000 "-•« gyökeres 15 « 

Kis burgundi .— 200 000 « sima 8 « 
— 50,000 « gvökeres ] 2 « 

Carbenet 100.000 « sima 10 « 
50.000 « gyökeres 15 « 

Oportó 200,000 « sima 8 « 
Megrendelhetők a -Köztelek kiadóhivatalában. 

10 darab összes ára 2 frt 86 kr. 
1 valódi tajték szivar-szipka borostyán-szopóká-

val, diszdarab. 
1 mii-tajtékpipa ezüstözött kupakkal felszerelve. 
1 hozzáillő szagos megnyfaszár szopókával. 
1 valódi tajték cigaretta-szipka borostyán-szopó-

kával. 
1 kitűnő tartós bör-dohányzacskó, magyaros. 
1 csinos kiállitásu szivartárcza. 
1 hasonló gyufatartó, igen czélszerii. 
1 miitajtck-csibuk, törökös házipipa. 
1 hozzáillő kellemes pipaszár-szopókával, 
1 hamutartó csésze préselt czimmel. 

Kijelentem, hogy mind a 10 tárgy ára ü frt 86 kr., holott sokkal nagyobb értékűek, mivel a valódi tajtik-áruk kitűnően szívódnak. Megrendeléseket postaután-vét mellett eszközöl 6 

Meersehaum-Waaren-Abtheilung 
FEKETE, Wien, V., Rüdigergasse l/K. 

Anyarozs 
nagyobb mennyiségekben 

vásáro l ta t ik . Minták és 
ajánlatok intézeiidők 

G. & R. FRITZ, Bécs 
I. Brauners t rasss 5. 

Droguista czégbez. 

l ^ U M R A T H é s T Á R S A 
mezőgazdasági gépgyár és vasöntöde 

Magyarországi főraktára: BUDAPESTEN, Váczi-körút 60. 
Ajánlja kitűnő szerkezetűeknek elismert sorvető és szórvavető gépeit, egye-
temes ós mélyitő aczél ekéit, 2-ős, 3-mas és 4-es vasekéit, különféle vas-
boronáit, minden fajta szeeskavágó-, répavágó-, kukoriczamorzsoló- és 
darálógépeit kézi-, járgány- és gőzhajtásra, úgyszinte takarmányfüllesztő 

gőzkészülékeit a legjutáiiyosabb árak mellett. 
— Képes ár jegyzékek kitránatra bérmentve küldetnek. ~ 

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

fejős tehén 160 ' « 185 « 
Sterzingi tehenek ... 160 « 200 « 
Etschfháli « ..150 « 200 '« 
Mind egészséges, fiatal, tejgazdag anyag, hasas 
vagy borjas állapotban, bérmentve bármely állo-

másra Budapestig. 
(Azon uraságoknak, kik girolba jönnek, minden darab után 5 forint 

engedményt adok. 

Tisztességes kiszolgálás biztosíttatik s a legjobb ajánlatok állanak rendelkezésre. 

K O P A T S C H E K L és T á r s a 
©fetsiaaf&al, Tttalh^ 

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

Gácsi p o s z t ó - g y á r 
BUDAPEST, FÜBDÖ-UTCZA 10. 

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

A l ópokróczokat 186 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 
szinti végekben gyártjuk, melyek ára vegenként 26 formt, bármely 
vasúti vagy gőzhajó-állomásra bérmentve szállítva, úgyszintén finom 
drapp szinű (úgynevezett angol) lovagló takarókat darabonként 9 
forintjával, kék vagy vörös posztóval szegélyezve 10 forint. 

E k t a X X T O B I S T V Á N 
czipész-mester 

§üdapest, Muzeum-körut 7. 
Készit mindennemű f é r f i - i á b b e 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 . 

YidéM megrendelések pontosan és jól teljesíttetnek. " i R f 

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

hogy a birtokos összes tartozásait egy helyen convertálhagsa. 

KECZER BERTALAN, földbirtokos, 
Sáros-Bogdány, via Abos. 

G A N Z És T A R S A 
vasöntöde és gépgyár-részvény-társaság Budapesten, 

készít: 
A) gépeket és épitési munkákat , teljes m a l ó m -

berenclezéseket, vasúti kocsikat és vasúti fölszerelé-
seket, transmissiólcat. 

Specialitásai; 
B) Kéregöntvény vasúti kerekek, váltók, zúzómuvek, hen-

gerek* és ágyúgolyókhoz. 
Henger,s/ékek kéregöntetu hengerekkel mind a magas 

malmászathoz mind pedig a parasztra őrléshez s egész malom-
berenclezések. 

Facsiszoláslioz, papir- és cellulóza gyártáshoz való 
gépek. 

Vizikereket nagy sikerrel pótló turbinák. 
Vil lamos világítás nagy távolságra is a motortól. 
Zsilipek, csővezetékek, frictiós kapcsolások, rota-

tiós dyiiamoniéterek. Aczélöntés. 
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(Ázsiából sürgöny érkezett, 
hogy ott isszonyu mennyiségű tajtékanyagra talál-
tak, miért is az európai gyárosok annyira zavarba 
jöttek, hogy a kész tajtékárukat ki féle árán, ki 
harmadán, ki negyedárán elárusítják. Magam is 
odább adok a nagy készleten, még sohasem léte-
zett" olcsó áron és pedig egy égész dohányzó-kész-

let rajzszerinti 10 drbból, 

F Ü L K E - K Ö R K E M E N C Z É K nagy és kis üzemre. 
Téglagyári berendezéseit és építések átvétele, ter-

vek és gépezetek szállilása, felügyelő és munkasze-
mélyzet 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, Majláth Gergely 
grófoktól, Tenola műépítésztől, Luczenbacher Páltól, Mezőtúr 
és H.-M.-Vásárhely városoktól, Zsoldos Ferenez szentesi gyá-
rostól, Viktorin, meiniki bányatulajdonostól. Lobkowitz her-
czegtől, Hoffmanntól Prágából, Ríedenau lovagtól Bécsből : 
Zala-Egerszeg és Kopreinitz városoktól, Aigner földbirtokos-
tól Salzburgból. Nvitra városától stb. 

WOJACZEK J. H. 
épitési vállalkozó, specialista tégla, czement és mészégető-telepek 

építésében, 
w*- Alapíttatott 1865-ben. 

Budapest, huszár-uteza 6. Bécs, Favoritenstrasse 17. 
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SZIVATTYUKés MERLEGEK 
minden fajtájúak I I I minden czé l ra . Inoxydált szivattyúk, • • • Commandit-GeseMaft 

Pumpen- und Maschinen-Fabrication. 

W. GARVENS, WIEN, I. Bez„ Wallfiscligasse 14, 
ÁKJEGVZBK 15CYW ÉS BRRMENTVE, 

Magy. kir. államvasutak. 
?!r sz"m' HIRDETMÉNY. 
III. pótlék életbe léptetése a szab. osztr. 
magyar államvasuttársaság államosított 
magyar vonalain érvényes helyi árudij-

szabáshöz (III. rész 2-ik füzet,) 
A pozsony-szombathelyi h. é fvasut 

megnyitása napján a szab. osztr.-magy. 
államvasuttársaság államosított magy 
vonálain 1891. évi ]anuar hó 1 tői érvé-
nyes helyi árudijszabáshoz (II, rész 2-ik 
füzet) a III. pótlék lép életbe. A 

Ezen pótlék a Pozsony fiókpályaudvarrífe 
való forgalomban eddigelé fennálló díj-
számítás érvényen "kívül helyezését, ezen 
pályaudvarral és a dunántúli h. é. vas-
utak Pozsony-ujváros állomásával való 
forgalomra -nézve uj dijszámitási határoz-
mányokat s végül a fődij szabásban , elő-
forduló sajtóhibák helyesbítését tartal-

Ezen pótlék a m. kir. államvasutak 
díjszabási osztályában példányonként 5 
krért megszerezhető. 

Budapest, 1891. november hóban. 
Az igazgatóság. 

Szabadalmakat 
uj találmányokra kieszközöl 

és értékesít és 

védjegyeket 

szabadalmi irodája 

BUDAPEST, 

ímizenm-kílmt 10. 

bizalmába ajáBltatott és éven-



Magyar kir. államvasutak. 

HIRDETMÉNY. 
A magy. kir. államvasutak igaz-

gatóságától vett értesítés szerint 
f. é. november hó 20-tól kezdve a 
brassó-háromszéki h. é. vasutak 
brassó-zernesti vonalán — a je-
lenleg közlekedő vegyes vonatok 
• gyidejü beszüntetése mellett — 
az 5313., 5317., 5318. és 5320. sz. 
'egyesvonatok fognak forgalomba 
helyeztetni. 

Az 5313. sz. vonat indul Brassó-
ból d. u. 4 óra 55 perczkor és 
érkezik Zernestre este 6 óra 36 
perczkor ; az 5317. sz. vonat in-
dul Brassóból d. e. 8 óra 35 
perczkor és érkezik Zernestre d. e. 
10 óra 28 perczkor; az 5318. sz. 
vonat indul Zernestrő! d. u 12 
óra 20 perczkor és érkezik Bras-
sóba d. u. 1 óra 44 perczkor, 
végre az 63%. sz. vonat indul 
Zernestró'l reggel 5 órakor és ér-
kezik Brassóba reggel 6 óra 29 
perczkor. 

Budapest, 1891. nov. 2-án. 
Az igazga tóság . 

(UtAnnyomat nem dijaztatik.) 

Ezennel közhírré tétetik, hogy a liferálások-
ból kimaradott 3000 darab nagyszerű, ugy-

,Huszár* ló-pokróc 
gyors pénzszükség miatt a gyári áron alul adatik. 
Ezen kitűnő pokróczok 190 cm. hosszúak és 130 
cm szélesek, színes csíkokkal vannak ellátva, 
vastag mint a deszka, meleg mint a bunda, 
mig a készletben lart, most csak 

darabja pár ja 

l f r t 6 8 k r . 1 3 í r t 3 0 k r . 
továbbá 4500 db kitűnő minőségű, óriási nagyságú 
vászon-ágylepedő á 1 frt darabja 
2 méter hosszú. 146 cm. széles, ezelőtt 2 frt volt. 

Megrendeléseket postautánvéttel vagy a pénz 
előleges beküldése mellett eszközöl Fekete 

Bécsi áruház a magyar koronához 
Wien, Margarethen, Rüdigcrgasse i 65. 

;.t.£t î UtMlMtlEtt- 'ürti Sfr ttn.V. tt .tt% !$& 

Bizomány és ügynökség. 
Bevásár lás és e ladás, bankszerű kö l c sön 

mindennemű 

termények és árúkra. 
H a h n 1 M m w í t m 

i l É C S , II, Franzensbrückenstrasse Nr. 17. t Lagerhaus.) 
Transito raktár. — Telefon 32fi2. 

I W M M 
Korneuburgi állattáp -pora 

lovak, szarvasmarhák és juhok számára. 
Közel 40 év óta a leí-Jol>l> eredménynyel liasznaltatik a legtöbb istállóban, étvágy-
hiány, rossz emésztés ellen, a tej javítására s a tehén bővebb tejelésére szolgáló 
szer; tetemesen előmozdítja az állatok természetes ellenállási képességét ragadós beteg-

ségeknél. — Ara 1 dobozzal "O kr., 1 2 dobozzal 35 kr. 
Csakis fenti védjegygyei ellátva a valódi, s kapható minden gyógyszertárban és drogueria-

kereskedésben Ausztria Magyarországon. 
Naponta posta-Mzállitást küld. a íőraktáros 

SfCwizda &án. Sferencz 
cs. és kir. osztrák és román királyi udvari szállító, kerületi gyógyszerész 

KORNEUBURGEAN, Bécs mellett. 

Téli és nyári pata- és körömvasalás. 
Észszerű, tartós és olcsó, 

Normális körömvasalás 
jármoa ökrök számára 

Szabadalmazott lópatkók 

Német és angol szerkezetű patkók. 
Lovagló-, vadász-, futtató-patkók, 
gumira- és kötélbetétes patkók, 

k e n g y e l v a s a k s t b 
Pata- és körömszögek, csavartámszeg, patkoló szerszámok és eszközök. 

Árjegyzékek, rajzok és minták ingyen és bérmentve. 

M . H A A I \ ' S S Ö H N E , 
cs. és kir. udvari szállítók. 

(A czég 1795 óta. áll fenti.) Bécs, I., S t rauchgasse 2. (A czég 1795 óta áli fenn.) 

G R A E P E L H U G Ó 
s z a t o a d a l m . l ó l i e r e - t c ü s a s z o l c -

készüléke, 
minden cséplő-
géphez alkal 

mazható. 
25 százalékkal 

nagyobb 
munkaképes-
ség mint. ̂ ár-

szüléknél. 
Legkitűnőbb 

szerkezet leg-
olcsóbb árban 

GKAEPEI. HUGÓ gépgyárosnál, Budapesten, 
V. KMbS v&ozi ut 46. sz. a., volt Brogle-íéle gyár. 

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

szállít 
Eberha rd t György, 

St.-Johann 

Főraktár i 

BUDAPEST 
VI, Váczi-körut 21. 

Gyár: 

MOSONBAN 
(alakult 1856). 

ajánlja a t. gazdaközönségnek legújabb szer-
kezetű szecska- és répavágóit, ugy kézi mint 
erőhajtásra. Répa és burgonyamosóit, darálókat, 
•kis óriás, csutkás tengeri darálót, tengeri 

morzsolókat. 

Hungar ia Dr i l l , Ba l ance 
Dri l l hegyi sorve tögépe i t , 
s z ó r va vetőket , Laacke-féle 
b o r o n á k a t ugy szántóföldre mint 

rétekre, stb 
Árjegyzékek bérmentve küldetnek. 

Felette fontos 
mezőgazdák, iparosok, háztulajdo-

nosok, gyárosoknak. 
30 évi gyakorlat után sikerült a 

patkányok és egerek kiirtására oly 
szert feltalálnom, mely utasításaim 
szerint alkalmazva feltűnő és biztos 
eredményt ad. A szer chemiailag a 
patkányok falánk természetének megfele-
Iőleg van összeállítva és' mivel részükre 

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

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

Kitűnő rovarporom kilója 4 frtért kapható, legkisebb szállítható meny-nyiség 5 dkgr. - Az általam feltalált ürgék, hörcsögök, mezei egerek ittasára biztos koczkaalaku szer, mely egyszerűen kirakandó, á Kgr. t frt, évekig 

ZtaíikkeklíSS' RAABER ADOLF . Z ^ l , 

KÖZTELEK,' 1891. NOVEMBER 14. 

Betöltendő állások. 
Károly Lajos főherczeg ő 
es. és kir. fensége kistapol-
csányi (Barsmegye) uradal-
mában egy a magyar és 
német nyelveket tökéletesen 
biró s a könyvvitelben jár̂  
tas, nőtlen fiatal ember 
gazdazági gyakornokul 
fölvétetik. Évi javadalma-
zása 600 frt készpénz, 1 
szobából álló lakás és 24 
méter tűzifa. A kellőleg fel-
szerelt pályazati kérvények 
az uradalmi kezelőséghez 
Kis-Tapolcsányba intézen-
dők. Gazdasági felsőbb tan-
intézetet végzettek előnyben 

részesittetnek. 216 

Állást keresők. 
Végzett erdész-akadé-
mikus, két évi gyakorlat-
tal, magán-erdőbirtoklásnál 

állást óhajt. 217 
34 éves, 15 évi gyakorlat-
tal biró nős gazdatiszt, 
a gazdászat minden szak-
májában jártas, keres ápri-
lis hó 1-ére megfelelő állást. 
Czim L. jelige alatt a ki-

adóhivatalban. 
211 

Gazdasági iskolát végzett 
gazdatiszt, ki 12 évi gya-
korlattal bir, magyar helyen 
alkalmazást keres. Szíves 
megkeresések Nagy-Sallóra, 
Barsmegye. poste restante 
küldendők G. P. jegy alatt. 

193 

Egy izr., 28 éves, nős, gyer 
mektelen gazdatiszt, ki 
már 8 éven át nagygazda-
ságokban alkalmazva volt, 
a gazdaság minden ágában 
kellő jártassággal bir. Ja-
nuár elsejére egy nagyobb 
gazdaságban alkalmazást 

keres, igényei szerények. 
Czime megtudható a kiadó-
hivatalban V. F. jegy alatt. 

Földbirtok. 
Kisbérlet. 5 szobából álló 
kényelmek úri lak, pinczék, 
25 drb nagy, állatra istállók, 
színek, nagy pajta teljesen 
bekerített, nagy gyümölcsfa 
árnyékos udvaron. 2 .—30 
hold szántófölddel együtt, 
rövidebb vagy hosszabb 
időre bérbs adó. - A kis-
birtok a fővárostól P/a óra 
koc.sijárásnyira 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. jegy alatt. 

Állatok. 
Eladó egy 3>/„ éves ménló, 
165 cm. magas, sötét pej, 
jegytelen, könnyebb jukker, 
apja Ostreger 4-2, anyja ki-

Eladó takarmány. 
Puszta-Löbön, Üllő vasút-
állomáshoz félórányira, 40, 
50 darab gulyamarha ki-
teltetésére elégséges széna, 
törek, szalma és kukoricza-
szár helybeni feletetésre 
jutányos áron eladó. A 
marhák elhelyezésére szük-
séges istájló díjtalanul en-
gedtetik át. Bővebb értesí-
tés szerezhető a tulajdonos 
Serák Károly, állatkerti igaz-
gatónál, Budapest, Város-

liget. 213 

Élő fák és növények, 
A kökai gazdaságban 
részben hasított, részben 
gömbölyű akácz, 2 méter 
hosszú, szőlőkaró és fasorok 
ültetésére alkalmas 5—6 
éves akáczfa eladó. 
Az előbbinek ezre 30 frt, 
az utóbbinak pedig, száza 
szalma közé csomagolva, 
15 frt. SÚly-Sáp vasúti ál-
lomáson. Megrendelések az 
<lntézHsé|j> czimére Kókára, 

Pestmegye, kéretnek. 
206 

Riparia sauvage- és 
portalis - keverék kitű-
nően gyökerezett szőlő-
vessző eladó, á 1000 drb 
40 frt Hol ? megmondja B. 
jegy alatt a kiadóhivatal. 

102 
Díszcserjék. Weigelia, 
Spirea, Dentia, luniperus 
Sabina, Cidonia japonica, 

Buxus Tamarlx, Thuja nagy j 
választékban eladó s kivá- j 
naíra árjegyzéket küld a 

kiadóhivatal (C. B.) | 

Vegyesek. 

Gyönyörűen nappal és éjjeli 
éneklő harzi kanárik 
eladása 20%-al olcsóbban 
eddigi árnál ; kiállításokon 
többször kitüntetve 1-ső díj-
jal, arany éremmel. Árjegy-
zék bérmentve — Lipótvár. 

Demeter W. 208 

Termények. 
Burgonya, kukoricza 
waggonskban, valamint na-
gyobb mennyiségű méz vá-
sároltatik készpénz fizetés 
mellett. Ajánlatokat kérünk 
"Quantum • alatt e lap kiadó-

hivatalához. 210a) 

Díszfák. Acacia piramida 
lis, Gömbakácz, Acacia mo-
nophilla, tarka levelű juhar, 
Acer negundó, Bignonia Ca-
talpa, Rhus glabra, Populus 
Eugenie, Populus piramida-
IÍ8, Morus Fegyvernekiana 
(gömb szeder| eladó, hol? 
megmondja G. alatt a ki-

adó-hivatal 
105 

Utakmelléakácz-sorfa, 
2 méter magas, száza 20 
frt, befásitásra 3—4 éves 
magonczok, száza 3 forint, 
ezre 25 frt. Megrendelések 
intézendők a kiadóhivatal-

hoz L. alatt. 
107 

Argenteuili spárgagyö-
kér, 2 és 3 éves, kapható bár-
mely mennyiségben 100 db. 
2 frt 1000 drb. 15 frt. Bő-
vebben értesit G. K. jegy 

alatt a kiadóhivatal. 
106 ! 

40,000 szőlőkaró ke-
restetik megvételre, akár 
tavaszi szallitásra. Gömbö-
lyű fenyőfa-karó, erős, 5—6' 
hosszú. — Ajánlatok e lap 
kiadóhivatalához küldendők. 

108 
Használt gépek, gazd. 
gépek, mozgonyok, gyári be-
rendezések. kazanok stb. 
becseréltetnek, vétetnek és 
eladatnak. Ajánlatot kérünk 
«Gőz» jel alatt e lap kiadó-

hivatalához. 210 b) 
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 

Őszi baraczkfa, amerikai 
és európai legkitűnőbb fa-
jokban, darabja 60 és 40 
l.r. eladó. Kívánatra ár-
jegyzék küldetik, megkere-
sések K. M. jegy alatt a 
kiadóhivatalhoz intézendő;. 

A 

gabonafélék termesztése 

CSERHÁTI SÁNDOR. 
Bolti ára 2 frt. 

Megrendelhető a kiadóhiva-
talban. 212 

Homokszőlök te-
lepítése. 

Irta 
Rácz Sándor. 

Ára 1 frt 50 kr. 

FAIRBANKS MERLEGEK 
a legtökéletesebb mérlegszerkezetek. 

A szabadalmazott Fairbanks-mórlegek szá-
zados rendszerűek, tolósúlyos fémmérőkarral bírnak és a hidra tett 

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

mint a külföldön a legelső dijat nyert legkitűnőbb mérlegek. 

Gazdasági, szekér-, marha-, zsák- és raktári mérlegeinket 
czélszerü és a czélnak megfelelő szerkezetüknél fogva különösen a gazdák, gaz-

daságok és nradalmak részére a legmelegebben ajánlhatjuk. 
A jutányos árakban, melyek sulyokkal számított jobb kivitelű tizedes mérlegek 
árainál nem magasabbak, a hitelesítés, csomagolás és loco vasútra való feladás 
költségei már benfoglaltatnak. - Gazdasági egyesületi tagok árkedvezményben 
részesülnek. Gyártásunk állami felügyelet alatt áll. Megrendelések közvetlen 
központi irodánkhoz, Andrássy-ut 13, czimzendők. Árjegyzékkel, felvilágosítás 

d l k s" o i g á f z p o n t i , r o Osztr. -magy. FAIRB1NKS-TÁRSASÍG 
mérleg- és gépgyár 

J O H N B L O C K 
Budapest , A n d r á s s y - ű t 12. 

GYÁR: UJ-PEST.. í, 

Kitüntetve : lHH.f-iUi budapesti országon kiállításon. - 18»0. az országim Iparegyeslllet által, nsgí arany éremmel. -s s«M>. bécsi gazdasági és erdészeti kiállításon nagy dísz-oklevéllel. 

ischer és Heidlberg, Budapest 
Karbololeum i Creolinum Hungaricum 

vegyészeti termékek gyára. 
6?ér: IX. , Soroksári-ut 52, — Városi i roda: Arany János-utcza 25. 

Tűzmentes, Tűzmentes, 
vízmentes, olcsó vízmentes, olcsó 

gazdasági és gazdasági és 
gyári épületekhez. gyári épiiletékhez. 

Fedétlemez-tetőaet. 
Fedéseket sima fedéllemezzel és facement-befödéseket tel-

jes jótállás mellett elvállalnak. 
m r Árjegyzékek és Utasítások ingyen és bérmentve. H W 

Mwkh 
való jutalomdijazott 

czikkek és eszközök 
legjobb minőségben és leg-

olcsóbban kaphatók 

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

Árjegyzék és kezelési könyv 
ingyen. 
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Az összes idei kiállításokon u. m. Nagy-Szombat, Komárom, Temesvár, 
Zágráb és Váczott legelső és legmagasabb kitüntetés : nagy diszokmány ! 

KÜHNEE. 
gazdas ág i gépgyá ra 
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Csak mezőgazdák és a szakirodalom termé-
nyei. továbbá állást keresők és adók hirdetmé-
nyei vétetnek fel e kedvezményes rovatban. KIS HIRDETESEK. 

Hirdetési ár 15 szóig 30 kr., ezen felül minden 
szó 2 kr.. feltűnő betűkkel 4 kr. Czim közlésé-
nél minden beiktatásnál 30 kr. bélyegilleték. 

tűnő félvér-kancza. Ára 800 

frt. Megtekinthető a conci-
háti gazdaságban. U. p. és 
vasútállomás Áe8, Komá-

rom megye. 



KÖZTELEK,' 1891. NOVEMBER 14. 

Gűzszántás. 
Mindazon t. gazdák, kik eredeti Fowler-féle gőzekéinket vásárolni óhajt-
ják, vagy a gözszántás előnyeit Fowler-féle legújabb javitott gőzeke-
mozgonyokkal és eszközökkel kibérlés általi használat mellett kipróbálni 

.. kiványák, az igen kedvező feltételeket megkeresésükre nálunk azonnal 
megtudhatják. — Néha használt Fowler-féle gőzekéket is veszünk át ujak 
szállítása alkalmával, tehát néhány általunk legjobb karba helyezett 
használt gőzeke-gépezet nálunk mindig igen olcsón és pedig osztr. ért. 

10,000 frtért rendelkezésre áll. 

John Fowler & Co. 
Budapesten 

Y. ker. váczi-körút 76. szám a. 

S Z I G E T I LAJOS 
szij-, nyereg-gyártó és bőröndös 

Budapest, Vili,, Muzeum-körút 10. 

»«ersz4mok mfnden iriésn2k*megfe-lelö alakban és árban, ostorok, lo-vagló vesszők és botok, utazó-hő-

röu/lok, szerszám- és lótisztitú-eszközök. — Képes kimerítő ár-jegyzék külön katonai nyeree-8Zerekről és külön civil nrak rl-

Iió- és t)lrka-iijiró gépek 
nagy választékban. — Ko-
csisok díjtalanul lesznek 

e l h e l y e z v e . Tartalékos tiszt urak nyeregszereket kölcsönbe is kaphatnak. 

SZEGEDI KENDERFONÓ-GYÁR j j p R É S Z V É N Y - T Á R S A S Á G , 

Kötéláruk gazdaságok részére. 
Istráng, kötöfék, marhakötél, kocsi- és széna-kölél, lóterhelö, ruhaszárító, 
továbbá felhúzó-, csiga- és hajtó-kötelek, sodrony-kötelek, kenderszijak, hor» 

szttrözsákok. tömlők. 
Kéve-kötő fonalak, finom hosszú kender- e's ge'ptisztitó-kócz 

válogatott I-ső rendű kenderből kivételes ju tányos áron 
kaphatók, a 

Szegedi kenderfonó-gyár részvény-társaságnál. 
Legelső kitüntetések: Bécs, Vácz, Komárom, Gyöngyös. Temesvár. 

T h o m a s - s a l a k , 
kénsavas kálival és chili salétrommal 

óriási hatás elérhető, 
különösen réteknél, répánál és szőlőnél. 

Felvilágosítással szívesen szolgál 

SÁTORI MIKSA és MÓR 
p h o s p h á t - l i s z t g y á r 

Budapest, IX. ker., Dandár-utcza 25. szám. 

teheneket 
minden fajú, közvetlen importált elsőrendű állatokat 

l e g j u t á ny o s a b b á r a k o n , 
mindennemű jótállás mellett szállít -

DULLER és társa S 3 Í 
Budapest, VII. szövetség-utcza 11. 

A magyar kir. gazdasági tanintézetek szállitója. 

Magyar klr. államvasutak. Üzletvezetöség Kolozsvártt. 

P Á L Y Á Z A T . 
A magyar királyi államvasutak Brassó állomásán, folyó évi deczember hó 

31-ével megüresedő vendéglői üzletnek ugyanazon időponttól számított há rom évi 
idő tar tamra , ezennel nyilvános pályázat nyittatik. 

Kik nevezett vendéglőt bérbe venni óhajtják, felhivatnak, szabályszerűen bélyeg-
zett és a kellő bizonyítványokkal felszerelt ajánlatukat folyó évi november hó 30-án 
d. e. 10 óráig a magy. kir. államvasutak kolozsvári üzletvezetó'ségének titkári hivatalá-
hoz czimezve benyújtani vagy posta utján beküldeni. 

Az ajánlatok lepecsételt borítékban küldendők be s a boríték a következő 
felirattal látandó el : 

„Aján la t a brassó i á l lomás i vendéglő bér le té re . " 
Az ajánlattevő köteles a kolozsvári üzletvezetőség gyüjtőpénztáránál folyó évi 

november hó 29-diki déli 12 óráig bánatpénzképen 400 forintot készpénzben, vagy 
állami letétekre alkalmas értékpapírokban letétbe helyezni, vagy oda posta utján 
külön borítékban beküldeni, mivel különben az ajánlat figyelembe vétetni nem fog. 

A vendéglő bérletére vonatkozó feltételek a nevezett üzletvezetőség III. (forgalmi 
és kereskedelmi) osztályában megtekinthetők. 

A magy. kir. államvasutak kolozsvári üzletvezetősége fenlartja magának a jogot, 
hogy az ajánlattevők közül, tekintet nélkül az ajánlott bérösszegre, szabadon választ-
hasson. 

Kolozsvár, 1891. november hó 3-án. 
Utánnyomás nem dijaztatik. Az üzletvezetoség. 
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Szü le ink ú j jáa lak í tása . 
Irta: B A R O S S K Á R O L Y . 
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