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

Közlemények az orsz. magy. gazdasági 
egyesület köréből. 

Az orsz. magyar gazd. egyesület műszak i 
szakosz tá lyának f. évi november 13 án tartott 
üléséről felvett jegyzőkönyv. 

Jelen voltak: Nagy Dezső elnöklete alatt 
Baláss Izidor, Bosányi Endre, Freund Dezső, 
Graepel Hugó, Lázár L. Pál, Rubinele Gyula, 
Winter Adolf egyesületi tagok, a felső tiszavidéki 
gazdasági egyesület képviseletében Loriis Fedor 
egyl. titkár. 

Az egyesület tisztviselői közül mint jegyző 
Baranyai István titkár és Paikert Alajos s titkár. 

Elnök az ülést megnyitja és üdvözli a felső-
tiszavidéki gazd. egyesület képviseletében meg-
jelent egyleti titkárt Louis Fedort. Ezután a 
szakosztály a napirendre kitűzött tárgyakat vette 
sorba. Az első tárgy egy gépk isér le t i á l lomás 
szervezése . Az egyesületet már régebben fog-
lalkoztatja ezen eszme s évek óta történnek ez-
iránvu előmunkálatok nagy csendben, mig végtére 
az eszme annyira megérett, hogy a megvalósítás 
lehetősége elérkezett. 

A külföldi államok már régebben érezvén e 
hiány szükségét, részint állami, részint egyesületi 
támogatással gépkisérleti állomásokat emeltek, 
melyeknek czélja két i rányban nyilvánul. 

A hazánkban is előhaladott mezőgazdasági 
gépgyártási ipar szempontjából jelentőséggel bir 
egy ily állomás szervt zése, mert gyártmányaikat, 
a javításokat, vagy újításokat szakszerűen meg-
vizsgálni nem kis feladat s ez sok fáradságot és 
költséget igényel. Nagy könnyebbségére szolgál a 
gyártásnak, ha egy e czélra fennálló intézmény 
segélyét veheti igénybe, mely minden irányban 

a legbiztosabb tájékozással és felvilágosítással 
szolgálhat a gyártmány értékéről és javasolhatja 
ugy a technika, mint a mezőgazdaság szem-
pontjából támasztható igények figyelembevételét 
és az ez irányban szükséges javítást. 

A mezőgazdaság szempontjából is különös 
érdekkel bir az ily intézmény működése, mert 
ennek révén megnyugvással szerezheti be gépeit, 
mert már előre tájékozva lehet annak belértékéről 
és megóvja a mezőgazdákat azon csalódástól, 
melynek — fájdalom — annyiszor van a mező-
gazda kitéve, midőn igyekezettel és áldozattal a 
mezőgazdaságának üzemén javítani akar s előtte 
ismeretlen gépek beszerzésének szüksége merül fel. 

A gépkisérleti állomás felállítása tehát min-
den irányban kedvező hatást gyakorolhat, azért 
annak létesítése örömmel üdvözölhető. 

Azon alkalom, mely ezen kérdés felelevení-
tését az egyesület kebelében új ra felszínre hozta, 
az, hogy szintén egyesületünk közreműködésével 
a budapesti műegyetemen a mezőgazdasági gé-
pészeti tanszék szervextetett, melynek hatásköré-
nek bevonásával lehetővé válik, hogy az egyesü-
let csekély áldozattal ezen intézményt létesíthesse. 

Érdekes és igen hosszú eszmecserére adott 
alkalmat a szakosztály kebelében ezen kérdés s 
most már tökéletesen kidolgozva lesz az egyesület 
igazgató-választmánya elé vihető. Különösen hang-
sulyoztatott annak fontossága, hogy ezen gép-
kisérleti állomás az egyesület kebelében állíttassák 
fel, mert remélhetőleg ezáltal a gazdaközönség 
bizalma is tetemesen fog emelkedni ezen intéz-
mény iránt. 

A szakosztály egy kész alapszabálytervezet-
tel lép a választmány elé, melynek értelmében a 

j kísérleti állomás feladata volna kipróbálni a gé-

peket mindazon tulajdonságokra nézve, melyek a 
végzett munka minőségére és költségeire be-
folyással vannak. A próbák eredményeit szak-
lapokban és az állomás által évenkint kiadandó 
évkönyvben közölni, a czélszerünek bizonyult 
gépeket megismerés és tanulmányozás végett hu-
zamos időre közszemlére tenni, ebből kifolyólag 
a kísérleti állomás a gépeket külömböző czélból 
és igy külömböző módozatok szerint próbálja 
meg, még pedig tisztán tanulmányi czélból, vagy 
hogy a bekülkött gépről a gyárosnak vagy fel-
találónak véleményt adjon, végül, hogy a próba 
eredményeit a technikus és gazdaközönség tájé-
koztatására nyilvánosságra hozza. Ezért minden 
kísérlet alá vett gép ugy műszaki, mint gyakor-
lati szempontból lenne megvizsgálva. A kísérletek 
műszaki részét a kísérleti állomás technikai ve-
zetője s annak segédszemélyzete eszközli, a gya-
korlati kísérlethez a gazdasági egyesület kebeléből 
egy állandó bizottság szerepelne, melyhez azon-
kívül még esetről-esetre egyes gazdasági szakértők 
is felkéretnének. A kísérlet alá vett gépek a 
kísérletek megejtése után még egy ideig az állo-
máson volnának kiállítva és időközönkint mun-
kával is bemutatva, mely alkalommal a kísérletek 
eredményei a gépen kifüggesztve megtalálhatók. 

Midőn a szakosztály ez alapon a kísérleti 
állomás létesítését az igazgató-választmánynak 
melegen ajánlja figyelmébe, egyúttal kéri, hogy 
annak létesítésére a Köztelken felállítandó helyi-
ség iránt intézkedni szíveskedjék. 

A következő tárgy a jövő 1892. évben a 
felső-tiszavidéki gazdasági egyesülettel kapcsola-
tosan a r a t ó g é p - v e r s e n y t a r t á s a , melyre nézve 
már a folyó evben tett Ígérete az egyesületnek 
lenne beváltandó 

T Á R C Z A , 

Egy havasi mintagazdaság azAlpeseken. 
• Gestern hat's g'regnet,, 
Ileut regn's a, 
Morgen regn's wieder, 
Übermorgen a ! » 

A legidősebb tyroli és salzburgi emberek sem 
emlékeznek oly hosszantartó remek szép időre, 
mely az idén itt az esős és hűvös nyári évsza-
kot szeptember havában felváltotta. 

De ennek is vége szakadt és október elsejé-
től kezdve újra beállott azon égi áldás szakadat-
lan osztogatása, mely hazánk sík vidékén hóna-
pokon át tartó szokásos elmaradásával a mező-
gazdaság, de különösen a takarmánytermelés si-
kerét gyakran oly kétségessé teszi. 

A kedvező időjárást azon feladatom megol-
dására használtam fel, mely végett egész Salz-
burgot és Tyrolnak a pinzgani szarvasmarhát 
tenyésztő vidékét kellett beutaznom, hogy néhány 
déli határmegyénk részére, melyekben már több, 
mint egy évtized óta a pinzgaui marha bár szű-
kebb területen, de elvitázhatlan sikerrel tenyész-
tetik, ezen tenyészirány emelése czéljából tekin-
télyes számban uj anyag beszereztessék. 

A napok óta beállott esőzés azonban kime-
rített és mialatt elázott holmimat szárí tanám, 
fentartva magamnak legközelebb az általunk 
valóban nem eléggé méltatott pinzgani szarvas-

marháról, tenyésztési viszonyairól, ennek emelé-
sét czelzó kormányintézkedésekről és az áliat-
dijazásokról itt tapasztaltakat közölhetni, tekintettel 
azon körülményre, hogy hazánkban megközelítőleg 
másfél millió holdnyi havasi legelő- és rétterü-
lettel rendelkezünk, mely alig számbavehető 
csekély kivétellel nemcsak rosszul lesz kihasz-
nálva, hanem a szó szoros értelemben pusztítta-
tik, egyelőre megakarom kisérteni egy általában 
Felső-Ausztria és Salzburg határán látogatott ha-
vasi gazdaság ismertetése által bármily parányi 
részben ahhoz hozzájárulni, hogy hazánkban a 
gazdálkodás ezen nemével is foglalkozzunk és 
hogy különösen az erdélyrészi megyékben oly 
óriási kiterjedésű hegyi legelők és rétek okszerű 
mivelése és kihasználása által ezen vidék állatte-
nyésztési viszonyainak javítása és emelése utján 
egy uj jövedelmi forrás nyittassék, de egyúttal a 
havasi legelő- és rétterületben rejlő nagyértékü 
nemzeti vagyonunk a most divó gazdálkodási 
rendszer módosítása által a pusztulástól megóva 
fentartassék. 

Az elmúlt nyáron át beulazva az erdélyrészi 
határmegyéket és tanulmányozva a havasi gaz-
dasági viszonyokat most itt épen Felső-Ausztria 
és Salzburg határán a hegy formáczióit, a talajt 
és a növényzetet az erdelyihez oly hasonlónak 
találtam, hogy nézetem szerint azon siker és ered-
mény, melyet az általam leírandó herczeg Wrede-
féle havasi gazdaságban elérnek, hasonló okszerű 
gazdálkodás mellett nálunk sem maradhat el. 

Ezen birtok is évek hosszú során át csa^ 
zsaroltatott. A herczeg Wrede-család ugyanis a 

17-ik században Salzburg és Felső-Ausztria ha-
tárán a «Mondsee» tó part ján hasonnevű faluban 
egy zárdát építtetett, melyhez egy ezer holdas 
birtok használatát csatolván oda Szt.-Benedek-
rendi szerzeteseké' :elyezett el. Miután II József 
császár a szerz r t feloszlatta a zárda birtokkal 
együtt ismét nevt^ család szabad rendelkezé-
sére bocsáttatott és jelen század elejétől kezdve a 
család egyik ágának, mely a bajorországi majo-
rátust is birja, kedves tartózkodási helyül szolgál. 
A zárdából bár egy nehézkes kaszárnyaszerű, de 
igen kényelmes és fényes belső berendezésű kas-
tély lett, a birtok azonban a hetvenes évek végéig 
bérbe volt adva, és csak a mostani tulajdonos 
vette azt házi kezelésbe, az elhanyagolt birtokot 
az utolsó bérlőtől átvett gazdatisztre Gschwend-
bauer úrra bizva, ki 25 éve működik Mondsee-
ban és jogosan egy jeles gazda hírének örvend. 

Kezelése alatt minden tőkebefektetés nélkül 
a birtok 600 holdnyi erdőterülete, mely nagy 
részben le volt tarolva, újból be lett fásitva, 
a 400 hold kiterjedésű rét- és legelőterület ok-
szerű mivelés és kihasználás által kizsarolt álla-
potából a melioratio költségének teljes fedezete 
mellett a jövedelmezés magas fokára emeltetett. 

A havasi gazdaságot képező 400 k. holdból 
háromnegyedrész 400—500 méter magasságban 
a faluhoz közel több darabban, 100 hold vagyis 
negyedrész pedig 1400 méter magasságban a fa-

Mai számunk 12 oldalra terjed. 

í. évfolyam. 



Az aratógépverseny költségeit V3 részben az 
orsz. magyar gazd. egyesület, 2/3 részben a felső-
tiszavidéki gazd. egyesület viselné; az aratógép-
verseny megtartásával együtt oly gépek, melyek 
az aratási és gabonabetakaritási munkálatokkal 
kapcsolatban vannak, bemutatása is a programmba 
felvétetett. 

A gazdasági munkáskézhiány mindinkább érez-
hetővé válván, egyesületünk az aratógépverseny 
megtartását a gazdaközönség érdekében nagyon 
kívánatosnak tartja, de a gépgyártási ipar szem-
pontjából is fontosságot tulajdonit neki, mert 
alkalmat ad a gyárosoknak, hogy ez alkalommal 
a gépeket ujabb tanulmány tárgyává tehessék, a 
még szükségesnek mutatkozó javításokat eszkö-
zölhessék és az 1895. évben megtartandó orszá-
gos kiállítás alkalmával annál tökéletesebb gépeket 
mutathassanak be s igy a gépek terjedéséhez a 
verseny megtartása nagyban közreműködnék. 

Miután az orsz. gazd. egyesület elhatározta, 
hogy a könyvkiadó-vállalatot saját kebelében 
továbbra is fentartja s annak szervezete értei 
mében a vállalat felügyelő-bizottságába minden 
szakosztályból egy tag küldetik ki, a műszaki 
szakosztály Kvassay Jenő tagot választja be. 

Végül a Schlick gazdasági gépgyár részéről 
egyesületünk megkerestetett, hogy a most már 
lényegesen javított «Haladás* sorba vető gépét, 
mely a Winter-Me «balance» szerkezettel és 
gördülő sarukkal van ellátva, egy biráló-bizottság 
próbálja ki. 

A szakosztály e kérelmet szívesen teljesiti, 
és oda fog hatni, hogy egy a fővároshoz közel 
fekvő gazdaságban a gép a tavaszi vetési mun-
kálatok alatt alaposan kipróbálható legyen, e 
czélból az azt megvizsgáló bizottságba az egye-
sület igazgatóját, Lázár L. Pál szakosztályi tagot 
és azon gazdaság vezetőjét, melyben a gép mű-
ködése ki fog próbáltatni, választja meg. 

Több tárgy nem lévén, az ülést elnök be-
zárja. 

KÖZTELEK, Í Ö 9 Í . NOVEMBER 1 4 , 

M i é r t nem s i ke rü lnek a katona i l óvá -

s á r o k . 

A közös hadsereg részéről eszközölt őszi 
lóvásárok már országszerte befejeztettek; és igy 
alkalmas időpontnak tartom, hogy azon már évek 
során át tartó kísérletekről némieket elmondják, 
mert bizony az egész lóvásárdolgot csak kísérle-
teknek nevezhetjük, miután a katonai lószük-
ségletnek csak kis részét sikerült a vásárok 
utján eddig fedezni. 

Sőt még csak nem is haladunk e téren, mert, 
mint a készült kimutatásokból látjuk, az utolsó 
3 évben esett a közvetlen vásárolt lovak száma 
és valószínűleg az idén is kevesebb leend, mint 
tavaly. 

Az a 3 vásár legalább, a melyen eddig vol-
tam, arra enged következtetni. 

Alólirott tudatában az ügy fontosságának, az 
intézmény életbeléptetése óta figyelemmel kisérem, 
ép ugy az észrevételeket, melyek a balsiker okát 
czélozták felfedezni. 

Ezek között nem utolsó helyen áll a vásárló 
tisztek kényelemszeretete, a kik szivesebben 
látják a folytonos utazgatásnál, ha a kereskedő 
egy csomóba állítja be a szükséges lovat a ka-
szárnya udvarára, sőt ha egyik-másik megvett ló 
be nem válik, az ezrednél még be is cseréli. 

Ebből kifolyólag a második sokat emlegetett 
ok a termelők ama félelemből magyarázott tar-
tózkodása a vásároktól, hogy visszautasítás ese-
tén lovuk veszít becsértékéből. 

Határozottan állithatom, hogy egyik ok sem 
az, a mely a lóvásárok sikerét befolyásolja. Már 
8 beavató-bizottság eljárását kisértem figyelemmel 
és bizony, ha kaptak jó lovat, mégis vették. 

Történt ugyan az, hogy egyik-másik elnök 
bátrabban vásárolt és megvette a gyöngébb lovat 
is, mig másik félénkebben vett, de a teljesen meg 
felelő lovat senki sem eresztette el. Nem hasz-
nált a hadügyminiszter azon intézkedése sem, hogy 
a tenyésztők nyelvét, a magyart értő tiszteket kül-
dött ki, mert alkalmas ló igen kevés volt előve-
zetve. 

Elenyészőleg kevés az a tenyésztő is, a ki a 
visszautasítástól való félelemből nem viszi lovát 
a vásárokra, emelkedő lótenyésztésünk és a vele 
arányban éppen nem emelkedő kivitelünk kívánja 
azt is, hogy a jó anyag elégtelensége folytán si-
kertelenek a lóvásárok. 

Foglalkozva a kérdéssel minden irányban, 
véleményem szerint mindenesetre szomorú balsi-
kerek okát, az intézmény technikai berendezésé-
ben találtam meg. 

Az őszi katonalóvásárokon, a teljes korú lo-
vakon kívül a csikóqevelő-telepek részére is vá-
sárolnak 31/2 éves jótermetü és nemes szárma-
zású csikókat és miután ezeknél igen nagy súlyt 
fektetnek, hogy nemes ápa és anya után szár-
mazzanak, azok többnyire nagyobb és kisebb mé-
nesekből és csak igen ritkán szereztetnek be kis-
tenyésztőtől. 

A csikónevelő-telepek csekély száma azt ért-
hetővé is teszi, hogy a katonaság a csekély fel-
nevelendő készletet ott szerzi be, a hol a jó szár-
mazást illetőleg is kellő biztosítékot talál. 

KÖZTELEK, 1 8 9 1 . NOVEMBER 1 8 . 

lutól jó két óra járásnyira az «0berwang» völ-
gyét szegélyező «Hochwald» nevü helységben, ál-
lami erdőségektől környezve, megfelelő védelem-
ben elkülönítve, de egy darabban fekszik. 

Mig a faluhoz közelfekvő nagyobb birtok-
részen épült három kis majorból a «Mondsee»-re 
és a Salzburgig nyúló völgyre nyilik kilátás, a 
magasban fekvő havasi legelőről a «Traunstein», 
«hohe Schrott», «Schafberg», az lschl feletti 
«Zumnitz» és a «Höllengebirge» mészben és 
palában gazdag, remek szépségű hegyJánczai 
zárják be a láthatárt. 

Fölfogásunk szerint ezen 400 holdból álló 
birtok oly kicsiny, hogy annak kezelése, különö-
sen, ha tekintetbe veszszük, hogy állandóan csak 
80 hold van ekemivelés alatt, a többi pedig rész-
ben kizárólag kaszálónak, részben kaszálónak és 
legelőnek (Halbmahd) vagy kaszálónak és minden 
4 — 5 év után 1—2 évig szántónak (Egarten-rend 
szer), végre részben csak legelőnek van használva, 
alig nyújthat egy ismeretekben gazdag, tevékeny 
embernek egész idejét igénylő foglalatosságot ? 
És mégis azt állítja ezen gazdaság vezetője, hogy 
teendői alig engedik pihenni. Huszonöt év óta 
nem volt 2 — 3 napnál hosszabb időre a gazda-
ságtól távol, mert kötelességének elhanyagolása 
nélkül tovább elmaradnia lehetetlen. Ezen állítás 
némikép talán túlzottnak tekinthető, annyi azon-
ban bizonyos, hogy a havasi gazdálkodás különösen 
egymástól elkülönített több birtokrészen, ugy mint 

itt, az intenzivitás ily magas fokán, aránylag 
nagyszámú állatállománynyal. melynek tenyész-
tése, takarmányozása, termékének, a tejnek mi-
nucziózus feldolgozása folytonos felügyeletet igé-
nyel, nem kevésbé a legelő- és rétmivelés, a trá-
gyakezelés, a takarmány nyerése, az utak építése 
a vadvizes helyek lecsapolása és ezen müvek 
karbantartása százféle egyéb teendővel együtt oly 
kivitelben, mint «Mondsee»-n láthatni, valóban 
egy egész embert igényel. Hány ilyen nagyságú 
birtokot találhatni, hazánk hegyes vidékein, de 
még számtalan nagyobbat is és egynek a keze-
lése sem okozott eddig tulajdonosának vagy bér-
lőjének főfájást, de egy sem jövedelmezett tiz év 
alatt összesen 12,000 frtot, mely összeg a mond-
see i 400 holdas havasi gazdaságnak ezen idő 
alatt évi átlagos nyers bevétele. 

A szarvasmarhatenyésztéssel kapcsolatos tej-
gazdaság 60 dbból álló montafoui törzstehené-
szettel képezi az üzem alapját. Ezen állomány és 
50—60 db növendékmarha, 6 pár jármos ökör, 
3 pár igás ló és vagy 40 db serlés a birtok élő 
instrukcziója, mely tekintélyes számú állatállo-
mánynak kitűnő karbantartásáréi bőven van gon-
doskodva. 

Csak egyben láttam hiányt, t i. az alomban. 
Noha a szalma, mely a 80 hold ekemivelés alatt 
levő terület kalászossal bevetett y 8 részén, vala-
mint a Egarten-rendszer alá vont és évente zab 
alá feltört 10 holdon terem turfával, fürészporral 

és falevéllel pótoltatik, az állatok mégis inkább 
az istálló köves alján feküsznek, mint tiszta al-
mon. 

Oktőbar 10-től május 15-ig azaz 217 nap 
az egész állatállomány saját termésű szálas ta-
karmányon lesz tartva, ezentúl vagyis 148 napon 
át a 100 holdas havasi legelő nyújt részére, az 
igás állatok kivételével, elég bő táplálékot, miről 
most néhány nappal a lehajtást előzőleg meggyő-
ződni volt alkalmam. 

A korai fel- és késői lehajtás eszközlése vé-
gett a havasi legelő 1 / i részén, mely külön ül 
van keritve, a fü évente egyszer kaszáltatik és a 
nyert 5—6 száz mázsa széna a zord, esős vagy 
havas tavaszi és őszi napokon a szarvasmarha-
állománynak a havason épült tágas istállókban 
lesz nyújtva, mely épületek padlása a takarmány 
elhelyezésére be van rendezve. 

Ezen 25 holdból évente egy egy negyedrész 
trágyáztatik és pedig őszszel a lehajtást megelő-
zőleg. A trágya eltérve a Svájezban divó úgyne-
vezett cStaífeldüngung»-tól nem apró vellahegy 
nagyságú rakásokban, melyek időközönkint több-
ször megforditandók, hanem azonnal minél ap-
róbbra szétrázva kerül a földre. 

Az egyéb legelőterületnek a istállókon felüli 
része a fenmaradt trágyamennyiség arányában 
lesz trágyázva, a lejebb fekvő legelőt pedig az 
alommal fel nem szívatott trágyalével öntözik. | 

E czélra az istálló-épületek alján egy nagy 

ek már január hóban vásároltatnak, mig a te-
nyésztőkre csak április hóban keriil a sor, a mi-
tor a fent kifejtettem okoknál fogva minden jó 
I kupeczkézre került. 

Ez ellen a szállítóknak sem lehetne pana-
szuk ; ők 9 hónapon át kényük-kedvük szerint 
szállíthatnak lovat, mig a tenyésztőknek úgyszól-
ván csak egy napjuk van erre a közvetlen el-
adásra, t. i. a lóvásárnapja. Magától értetődik, 
hogy a csikótelepeknél szükséges 37a éves csikó-
Kát, ugy mint eddig, a hadsereg őszkor vásárolná, 
de a tenyésztők tájékoztására, már az őszi csikó-
vásár-hirdetésben ki kellene tüntetni, hogy ekkor 
csakis a legsikerültebb és nemes származású pél-
dányok vétetnek meg ; mig a nagyobb bevásár-
lásokra az év eleje tűzetik ki. Szent meggyőző-
désem, hogy ha a hadügyminisztérium igy jár el, 
lószükségletének nagyobbrészét a gazdák kezéből 
fogja venni. Juhász Bálint. 

A dohány éghetó ' sége. 

A dohány zamatja s igy minősége első sorban 
a benne lévő aromatikus alkatrészek vagy pedig oly 
anyagok mennyiségétől függ, melyekből az égés 
folyamata alatt ilyen alkatrészek képződhetnek. 
Pusztán ezen anyagok jelenléte azonban még nem 
elégséges arra, hogy a dohány jó minőségű legyen, 
mert hatásuk érvényre jutásához elkerülhetlenül 
szükséges, miszerint a dohány éghetősége is a 
kívánalmaknak teljesen megfeleljen, mivel az 
aromatikus alkatrészekben legdúsabb dohány is 
rossz izü és kellemetlen szagú lesz, mihelyt 
éghetősége valamely körülmény, például: túlságos 
nedvesség vagy kedvezőtlen hatású vegyületek 
jelenléte által károsan befolyásoltatik. 

Az éghetőség tehát a dohány jó minősé-
gének egyik leghathatósabb tényezője! 

Égés alatt itt természetesen -csak ingái, pis-
logó égés érthető, mivel a lánggal való égést a 
dohánytól legkevésbbé sem kívánjuk, sőt inkább 
e tulajdonság az izzóképességgel rendesen for-
dított arányban szokott állani. Ha tehát a dohány 
éghetőségéről beszélünk, akkor mindig csak a 
láng kialvása után beálló izzás minőségéről van 
szó! Legjobb azon dohány éghetősége, melynél 
az izzás legkönnyebben halad tovább és a láng 
kialvásától számítva, leghosszabb ideig tart. 

A dohány éghetőségét és e jelenség chemiai 
okait legelőször Schlösing tanulmányozta beha-
tóan. Schlösing figyelte meg először azon össze-
függést, mely a dohány hamujának összetétele 
és éghetősége között létezik, hogy a rosszul égő 
dohányok hamuja a mindig feltűnő kevés szén-
savas-kálit tar talmaz; trágyázási kísérletei pedig 

tották, a dohányra is, tekintettel éghetőségére 
előnyös trágyázó szereknek bizonyultak, ugyszinte 
azt is, hogy Schlösingnek, különösen a hamu 
kálium-karbonát tartalmára vonatkozó már em-
iitett tapasztalatai helyesek. 

Az impregnált papirosokon tett megfigyelések 
és a trágyázási kísérletek eredményei e szerint 
meglehetős jól megegyeznek; teljesen azonosak 
nem is lehetnek, mivel a trágyázási kísérleteknél 
a különböző vegyületeknek a növény élettani 
hatása folytán bekövetkező elváltozásai is figye-
lembe veendők, azonkívül a trágyaszerek indirekt 
hatása is nagy szerepet játszik. Igy például a 
gyps a papiros izzását károsan befolyásolta, mig 
a trágyázási kísérleteknél kedvező eredményt mu-
tatott, mivel indirekt hatása által a dohány káli-
tartalmát emelte. 

Nessler kísérleteiből, valamint Schlösing ta-
pasztalataiból azon következtetésekre jutunk, hogy 
a szénsavas sók, továbbá a szerves savak, vagy 
általában azon savak sói, melyek az elégésnél 
vagy pedig az élettani folyamatok által már a 
növényben redukáltattnak, mint p. o. a salétrom-
sav, kénsav stb. jobban előmozdítják az égést, 
mint. azok, melyek ugy a növényben, mint az 
elégésnél változatlanok maradnak. Világosan mu-
tatják továbbá a fent közölt adatok, hogy az 
aljak mily külömböző hatással birnak az éghető-
ségre; ugyanazon sav kálisói, sokkal inkább elő-
segítették az égést, mint megfelelő natron-mész-
vagy magnézia-vegyületek. 

Érdekes adatokat szolgáltattak a dohány 
éghetőségét befolyásoló körülményekre vonatko-
zólag Mayernek impregnált papirosok égésén tett 
tapasztalatai is. 

Mayer (Landwirtschaftliche Versuchstationen 
38-ik kötet) az impregnáláshoz nemcsak szervetlen 
vegyületeket, hanem különböző szerves anyagokat, 
mint például: tannint, fehérnyét, gyantaszerü tes-
teket, dextrint, czukrot, glyczerint stb. is használt. 
A szerves testek csak a lánggal-égést segítették 
elő; a velők impregnált papirosoknak erős és igen 
nehezen oltható lángjuk volt ; a láng eloltása után 
csak igen rövid ideig (legfeljebb 8—10 másoá-
perczig) tartó izzás mutatkozott. 

A szervetlen anyagok könnyen oltható lángot 
okoztak és általánosságban emelték a papiros izzó 
képességet. E hatás leginkább szénsavas, salétrom-
savas ésezitromsavas kálivai, továbbá eczetsavas 
és salétromsavas nátronnál való impregnálásnál 
mutatkozott. Ép ilyen kedvező volt a klorkálium-
mal való áztatás befolyása. Borostyánsavval, 
tejsavval, továbbá oxalsavas ammonnal impreg-
nált papirosok izzása igen rövid ideig tar tot t ; 
ugyanilyen volt a savas-foszforsavas mész, az 

aratás után, mely magas tarlót hagyva sarlóval 
történik, két hétre már a tarlót teljesen elborító 
füvet kaszálnak rajta és a letrágyázott feltört 
rétből ismét rét lett. A fünövés az Egarten-rend-
szerben kezelt területen a törés utáni évben rend-
kívül buja. Az itteni talajnak gyepesedési hajlama 
valóban sajátságos- és valószínűleg a mindenna-
pos csapadéknak tulajdonitható. 

A szarvasmarhaállomány, mely által a bir-
tokon termelt takarmány értékesíttetik, a mint 
már emiitettem, a borzderesek a svájczi után 
legnágyob fajtájához, a montafouihoz tartozik és 
egy már husz évvel azelőtt importált törzsben 
tisztán tenyésztetik időközönkint egy újonnan be-
szerzett bika használata mellett. 

Noha nem viselkedem különös előszeretettel 
a borzderesek iránt, miután Mondsee körül messze 
vidéken csak pinzgaui piros-tarkát láthatni túl-
nyomó részben vállszegényen és hajlott hátvonal-
lal, melyet a magasan tűzött tornyos fark még 
jobban feltüntet, örömmel bevallom, hogy ezen 
formáiban szép es teljesen egyöntetű állomány, a 
mint egy eíég lejtős oldalban legelve minden 
egyes példányát az alulról érkező szemlélőnek 
egyszerre bemutatta, valóban meglepett. 

Rövid fején a széles homlok széléről csillogó 
barátságos szemek (a szelídség jele), melyek mö-
gött a fajtajellegnek elismert nagy fülekből az 
állat sötét-szürke színétől feltűnően elütő sürü 
világos pamacs hosszan kicsüngve látszik, a mély 

és dongás test széles marral és farral, az egyenes 
hátvonal, a szoborszerű egymástól távolálló rövid 
lábak oly számos állaton egyformán tapasztalva, 
valóban igéző. 

Miután az első benyomás varázsa alól ki-
bontakoztam a sok szép példányból egyet rud-
mértékkel lemértem és pedig volt 

a homlok legkeskenyebb része 24 5 cm. 
szembolt feletti legszélesebb része 26 0 » 
a fej hossza a fejéltől a fényszájig 48-5 » 
a marmagasság . . . — .... — — 136 0 » 
a farbub > . . . — - 134,0 * 
a test mélysége — — — — — 82'0 » 

a vállszög és ülgumó köze, valamint a szé-
lességi méretek nem voltak biztosan megejthetők, 
utóbbiak azonban okvetlen 50 cm. felüliek. 

Kifogásolhatónak csak a tejelő képesség je-
lének gyenge voltát mondhatnám, miután azon-
ban a számadások szerint évente darabonkint 
átlag 2000 liter kitűnő minőségű tejet fejnek a 
jó tejelés jeleinek hiánya felett megnyugodhatunk. 

Gschwendbauer ur ritka előzékenységének 
köszönhetők a nyert tej feldolgozásáról gyűjtött 
adatok, melyek már azért is kiválóan érdekesek, 
mert egy specziális és nálunk alig ismert kitűnő 
és könnyen eltartható csemegesajt minkénti elő-
állításáról adnak tájékoztató felvilágosítást, de 
erről, valamint a borjuk felneveléséről a legkö-
zelebbi esős napon. 

Zell am See. P- J. 

Ezért azután igen gyakori eset az, hogy kis-1 
tenyésztők az őszi lóvásárokra elővezetnek igen 
jó testalkotásu 37s éves csikókat, de a fentebbi 
oknál fogva visszautasittatnak. Többnyire meg-
mondják ugyan a tulajdonosának, hogy a csikó| 
jó, de fiatal, vezesse elő tavaszkor és ha addigi 
el nem rontja, beválik, de odahaza a faluban 
csak az a tény jár szájról-szájra, hogy a Páll 
gazda ilyen meg amolyan csikaját is visszadob-
ták. Történik pedig ez szeptember és október hó- • 
ban. November vége felé vagy deczember elején • 
megjön már a íókereskedő, megnézi a csikó fo-
gát, hogy kiváltott-e már négy évre és ha igen, 
akkor körülveszi a parasztot, és kezdi kapaczi-
tálni. ügye a csikót meg nem vették a katona , 
urak, tavaszra is csak ugy Ígérték, ha el nem 
romlik, én megveszem jó árért mindjárt ki is fize-
tem s rendesen legfeljebb 250 frtért az ilyen 
elsőrendű csikó is a kupeczé lesz. 

És ugy folyik azután a vásár a kitűnő csi-
kóra való hivatkozással már olcsóbb árakon egész 

' tavaszig. 
Tudomásommal megyénkből tavaly deczem-

ber hóban csak egy lószállitó maga 60 darabnál 
többet kivitt, 

Most kérdi a tisztelt olvasó, mit csinál a l ó -
kereskedő ezekkel a három és fél éves csikókkal ? 
Hát bizony beassentálja, mert az egyes lóavató' 
bizottságok rendesen hátralékban vannak, vagyis 
hiányával az ezredekhez szükséges teljes korú 
remondáknak. Deczember hó végén és január 
elején tehát vásárolják már a visszadobott 'óxB 
éveseket, melyek addig a négy évre kiváltottak. 

Természetes, hogy a kereskedők elhozzák 
ilyenkor a java lovat, mig tavaszra a termelőnél 
már csak az marad, a mitől félt a kereskedő, 
így a következő lóvásáron újra csak az alja ló lesz 
bemutatva s terjed a hit, hogy a lószállitótól 
vett lovak átalján véve jobbak, mint a mit a ka-
tonai lóvásárokon közvetlen a tenyésztőktől szerez-
tek be. 

Mindemez állapotokat igen elősegíti, hogf 
szegény kisgazdáink télen át leginkább is vannak 
megszorulva pénz dolgában, a mely szorult hely-
zetet a kupeczek kitűnőén tudnak kihasználni. 

Mindezek után szerény véleményem szerint, 
ha a hadügyminisztérium komolyan óhajtja ló-
szükségletét a gazdáktól közvetlen vásárlás utján 
fedezni, azt csak ugy érheti el, ha 

1. a katonai lóvásárokat télen, rögtön az év 
elején tart ják, a mikor a 4 éves lovakat közvet-
len a tenyésztőktől fogja megvehetni, 

2. ha kimondja, hogy szállítótól 4 éves lovat 
csak április hó 1-je után vesz, nem pedig ugy, 
mint most, a mikor a ló kereskedőktől a 4 éve-

azt a tanúságot szolgáltatták, hogy szénsavas, 
salétromsavas és kénsavas káli jól hatnak a do-
hány éghetőségére; klorkálium és kalisilikatok 
kevésbbé jól'; klormagnézium, klorkalcium és 
chlornatriummal trágyázott talajokon pedig rosz-
szul égő dohány termett. 

Igen tüzetesen foglalkozott e kérdéssel Nessler 
(«Der Tabak, seine Bestandtheile, Behandlung u. s. 
Mannheim 1867») s különösen nagy fontosságúak 
az impregnált papirosokkal tett kísérletei. Nessler 
volt az első, ki oly módon tanulmányozta a 
hamualkatrészek befolyását az éghetőségre, hogy 
itatós papirost impregnált különböző sók oldatával 
s az igy kezelt papiros izzásának időtartamából 
következtetett az illető vegyületeknek az égésre gya-
i- orlott befolyására. Az impregnáláshoz többnyire 
4"/0-os oldatokat használt és kísérleteinek ered-
ményei azt mutatták, hogy az aljak közül első 
sorban a hali segiti elő az égést, különösen kar-
bonat, továbbá növénysavas és borkősavas só 
alakjában, ugyszinte a salétromsavas és kénsavas 
Mlium. A natronsók közöl csak a szénsavas és 
eczetsavas nátrium mutattak kedvező hatás t ; 
chlomatrium és kénsavas nátrium károsan befo-
lyásolták az égést. 

A mész- és mai/né Wa-vegyületek közül a 
czitromsavas, továbbá a salétromsavas sók meg-
lehetős jól hatottak, ugyszinte a kénsavas kalcium. 

Legkedvezőtlenebb volt a kloridok hatása, 
mely leginkább a klornatrium, klorkalcium és 
klormagnéziumnál és legkevésbbé a klorkálium-
nál mutatkozott. Az ammonsók szintén károsan 
hatottak a papír izzására. 

Nessler az emiitett sók legtöbbj évei egyidejűleg 
trágyázási kísérleteket is tett, megfigyelte, hatásukat 
a dohány izzásának időtartamára és egyszersmind 
meghatározta a dohány-hamu káliumkarbonát 
tartalmát. E trágyázási kísérletek eredményei a 
következők voltak: 

Ezen adatokból tehát tathatjufc, hogy azon 
vegyületek, melyek a papiros égését előmozdi-

A trágyázáshoz hasz-
nált vegyület: 

Az izzás idő-
tartama másod-

perczekben: 

A hamu szén-
• savas-káli tar-
talma °/„-okban; 

Szénsavas-káli 
Kénsavas-káli 
Kénsavas-kalcium 
Földpát 

Karnallit 
Szuperfoszfát 
Klorkálium 
Kénsavas-ammoniak 
Kénsavas-magnézia 
Klornatrium 

17 m. p. 
15,72 » 
137» » 
13 » 
11 » 
10 » 
10 » 
10 » 

H'/2 > 
772 » 
4»/2 » 

2'5°/0 
l - 4 0 » 
1 60 v 

05 » % 
1 1 6 » 
0 42 » 
0 86» 
1'03 » 
0-47 » 

gyüjtő van építve, melyből nyitott facsatoruákon j 
a trágyáié kellően hígítva tetszés szerint vezet-
hető. 

Az igy trágyázott terület nyújtja a következő 
évben az első legelőt és a felhajtást a szokásos 
idő előtt 1 0 - 1 4 nappal előbb engedi meg. 

Az eddigi tapasztalat szerint a bekerített 25 
holdon,felüli legelőterület minden hat évben szin-
tén teljes trágyázást nyer és csakis ezen körül-
ménynek, a facsökök és kövektől való tisztitás-
nak, a talajegyengetésnek, a nedves és vadvizes, 
helyek lecsapolásának, végre az okszerű és par-
czellánkint beosztott legeltetésnek lehet azon sürü 
és kitűnő füvekben gazdag mezőt tulajdonítani, 
mely öt hónapon át holdankint egy darab számos 
állatnak kellő táplálékot képes nyújtani. A legelőn 
a hereféléken kivül a vadon termő bükköny két 
nemét, a perjék jeleseit, a széles- és keskenyle-
velü utifüvet, a csomós ebirt, a juhesenkeszt, a 
komlós csigacsőt és több kiváló fűfélét bőven ta-

l á l h a t n i . 
Mig tehát öt hónapon át a havasi legelőn 

van a tehenészet, azalatt a szántóföld felén, mely 
takarmányt termel és 210 hold kaszálón a jó te-

• leitetést biztosító kitűnő takarmányt nyernek. 
A rétek hasonlóan a havasi legelő évente 

egyszer kaszált részével trágyáztatnak, szintúgy 
az Egarten-rendszer alá vont 10 hold törés, mely 
az őszi szántást előzőleg részesül trágyában. 
Ezen egyszerű őszi szántásba zabot vetnek és 
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alkálifoszfátot, a kénsavas mész és magnézia, 
úgyszintén a borax befolyása. A kloridok káros 
hatását Mayer nem oly nagy mértékben tapasz-
taltá, mint Nessler. mivel a klorkálium, sőt 
a klornatrium is, láváit hig oldatokban, kísér-
leteinél jól hatottak a velők impregnált papiros 
izzására Klorkalcium és ldormagnéziumot azon-
ban Mayer is, az izzás időtartamát lényegesen 
megrövidítő anyagok közé sorozza. Mayer e 
kísérletek eredményeit a következőkben foglalja 
össze. «Mennél több a hamualkatrészek mennyisége, 
mennél nagyobb a hamu kálitartalma és mennél 
kevesebb van a hamualkatrészekből fix savakhoz 
kötve, annál nagyobb az éghetőség; a hamu 
foszforsav- és mésztaríalmának emelkedésével az 
éghetőség rosszabb lesz; sok mészhez kötött klor-
és kénsav jelenléte szintén kedvezőtlenül hat.» 

Azon kérdés megoldására, hogy dohány 
kémiai összetétele, valamint fizikai sajátságai 
miképen befolyásolják éghetőségét, fontos ada-
tokat szolgáltattak még a Rufaehi császári vegy-
kisérleti állomáson végzett dohányelemzések. (Dr. 
Barth: «Unters. von im Elsass gezogenen Tabaken 
u. einige Bez. zwischen der Qual. des Tab. u. 
seiner Zusammensetzung» Landw. Vers. B. XXXIX. 
H. II. u. III.) 

Dr. Barth, ezen állomás vezetője, külömböző 
évek terméseit s külföldi, valamint ott termesztett 
dohányokat elemzett s az elemzési eredmények-
nek az illető dohány tulajdonságaival s általános 
jellegével való összehasonlításából a következőket 
tapasztalta. <E!őnyösen hat első sorban a dohány 
éghetőségére a gazdag kálitartalom, különösen 
szerves savak kálisói; továbbá a levélek finom-
sága, vékonysága (finomaknak azon leveleket te-
kintve, melyekből egy négyszögméter száraz levél-
felület legfeljebb 150 grammot nyom.) Csekélyebb 
mértékben javítják még az éghetőséget a légeny-
tartalmu szerves vegyületek, különösen a nikotin, 
melynek mennyisége egyidejűleg a dohány álta-
lános jellegére is befolyással bir, úgyszintén na-
gyobb salétrom tartalom. Károsan hatnak az 
éghetőségre, első sorban a klor vegyületek-, továbbá 
a levelek durva struktúrája, vastagsága (durvák-
nak azon leveleket tekintve, melyekből egy négyszög-
méter száraz levélfelület 200 grammot vagy ennél 
is többet nyom.) [Kisebb mértékben hátrányos 
hatású nagymennyiségű ammonsók és mészvegyü-
letek jelenléte; túlságos nagy foszfortartalom és 
dús gyantatartalom. > 

Dr. Barth impregnált papirosokkal is kísér-
letezett ; megfigyelései a gyantaszerü testek és 
foszfátok, különösen a káli és natronfoszfát hatá-
sára vonatkoznak, mely testek mindegyike rosssid 
hatott a papiros izzó képességére. 

Kosutány («Magyaror3zág jellemzőbb dohá-
nyainak chémiai és növényélettani vizsgálata >) 
trágyázási kísérletei, «melyeknek főczélja lett volna 
kimutatni, hogy mily módon lehetne trágyázás 
által a rosszul égő dohányokon segiteni> külön-
böző körülmények miatt «nem mutattak megfe-
lelő eredményt. > kísérleteinél termelt legjobban 
és legrosszabbul égő dohányok hamuját azonban 
megelemezvén, az elemzések eredményeit egy-
mással összehasonlította. 

Ezen összehasonlítás előtünteti, hogy a jól 
égő dohányok átlagban több hamut tartalmaznak 
valamivel, mint a rosszul égők, hogy a több 
hamuban káliból és mészből többet tartalmaznak, 
mint a rosszul égők, míg az utóbbiak, főleg 
foszforsavból, de legfeltűnőbben chlorból többet 
tartalmaznak a jól égőknél s igv ezen elemzések 
is minden tekintetben megerősítik a Schlösing és 
Nessler által kifejezetteket. 

Hamuelemzésekkel igyekezett a dohány össze-
tétele és éghetősége közli összefüggést J. van 
Bemmélen is megállapítani. (Landw. Vers. Bd. 
37. H. V. u. VI.) Elemzéseinek összehasonlításából 
azt látta, hogy jól égő dohányok levelei kevés 
kloridot és szulfátot, semmi vagy igen kevés 
nátront és annyi növénysavas kálit, meszet és 
magnéziát tartalmaznak, hogy hamujokban a 
karbonátok mennyisége jóval több, mint a velők 
aequivalens klor- és kénsav összege, továbbá 
káliból sokkal többet tartalmaz, mint mennyi a 

jelenlevő klor- és kénsav aequivalens mennyiségei 
nek lekötésére szükséges. 

A rosszul égő dohányok hamuja igen csekély 
vagy semmi alkalitással sem bir, mivel a klor-
és kénsav mennyisége a káliéhoz viszonyítva igen 
nagy ; s ha alkalitásuk nagyobb, a káli legnagyobb 
részt nátronnál van helyettesítve. Alkalitás és 
kálitartalom azonban aránylag igen csekély is 
lehet a nélkül, hogy az éghetőség rossz lenne, 
ha csak a káli és nátron közötti aránv megfelelő 
s a növénysavas káli mennyisége nem túlságos 
kicsiny. 

Az itt közölt kísérletek eredményeiből lát-
hatjuk, hogy az egyes vegyületek mily különböző 
hatást mutatnak az éghetőségre nézve s tán nem 
lesz érdektelen röviden azzal is foglalkozni, hogy 
ezt az eltérő viselkedést mily módon magyaráz-
hatjuk meg. 

Ha tekintetbe veszszük, hogy az izzás annál 
tökéletesebb, mennél közvetlenebb az éleny beha-
tása az izzó testre, akkor elképzelhetjük, hogy 
az izzás előmozdítását illetőleg, azon vegyületek 
lesznek előnyben, melyekben a szükséges éleny 
mennyisége már megvan, vagy olyak, melyek 
szén által könnyen redukálható fémoxydokat tar-
talmaznak. Ilyenek a karbonatok, sulfatok, nitrá-
tok és különösen a szerves savak sói. A mint 
azonban láttuk, ugyanazon sav kalisói sokkal 
előnyösebben hatottak az éghetőségre, mint a 
megfelelő nátron-, mész- vagy magnesia-vegyületek. 
Ugyszinte eltérést látunk az élenytartalmu vegyü-
letekre általánosságban mondottaktól, a foszfátok, 
silicatok és borátok viselkedésében, melyek éleny-
tartalmuk daczára károsan hatnak az éghető-
ségre. 

Ezt az eltérő magatartást az említett vegyü-
letek külömböző redukálhatóságával hozhatjuk 
összefüggésbe. 

rint emelte a papiros gyuladisi hőfokát s igy a 
kloridok külömben káros hatása a jelenlévő 
csekély mennyiségeknél nem juthatott annyira 
érvényre. 

A fentemiitett körülmények figyelembevéte-
lével magyarázhatjuk meg azt is, hogy szervetlen 
testekkel való impregnálás által a papirosnál, 
vagy a hamumennyiség emelkedésével a dohány-
nál általánosságban az éghetőséget is javulni 
látjuk. A hamualkatrészek gyarapodásával ugyanis 
a papir, illetőleg dohány gyuladási hőfoka emel-
kedik, hasonlókép mint például a víz fo'rrpontja, 
ha benne sók oldatnak fel. 

Éppen ellenkező a szerves anyagok hatása. 
Szerves testek nagy szénenytartalmuk da-

czára, általában alacsony gyuladási hőfokkal 
birnak, már csekély hőnél nagymennyiségű, köny-
nyen gyúló gázokat fejlesztenek, ennélfogva hosszú 
s nehezen oldható lángot okoznak, melynek ki-
alvása után — az erős lehűtés folytán, mely az 
eloltáshoz szükséges volt — a visszamaradt hőfok 
nem elegendő magas az izzás fentartására. A 
szerves testekkel impregnált papiros vagy a nem 
impregnált is, (melynél a szerves anyagok szin-
tén túlsúlyban vannak az anorganikus vegyületek 
felett), mint Mayer kísérleteinél láttuk, valóban 
inkább lánggal égésre, mint izzásra hajlott. 

Látjuk továbbá, hogy nehezen égő dohányok 
az erjesztés által, melylyel a szerves anyagok 
mennyisége kevesbittetik, éghetőségükben javul-
nak ; hasonló javulás egyszerű kilúgozás által 
is be szokott következni, mely alkalommal szin-
tén nagyrészt szerves anyagok vonatnak ki. 

Említést tettem továbbá, hogy mint dr. 
Barth megfigyelései mutatták a levelek struktú-
rája szintén nagy befolyással bir a dohány ég-
hetőségére s hogy finom, vékony levelek jobban 
égnek, mint a durvák. E jelenséget dr. Barth 
ugy magyarázza meg, hogy a finom leveleknél 
a levegővel több sejt van közvetlen érintkezés-
ben, mint a durváknál s igy az előbbieknél az 
égés a levegő élenye által inkább elősegittetik. 

Az elősorolt trágyázási kísérletekből, a hamu-
elemzések eredményeinek a dohány éghetőségé-
vel való összehasonlításából*, továbbá az impreg-
nált papirosokon tett megfigyelésekből, tekintetbe 
véve azt is, hogy az egyes vegyületek eltérő vi-
selkedése milyen okokra vezethető vissza, 'a kö-
vetkező eredményekre jutunk: 

Szerves testek inkább a lánggal égést segítik 
elő, mint az izzást. 

Szervetlen testek, a hamu mennyiségét emel-
vén, általánosságban kedvezően hatnak az izzásra 
és könnyen oldható lángot idéznek elő. 

Szervetlen savaik annyiból hátrányosak az 
éghetőségre, hogy minél nagyobb a szervetlen 
savak mennyisége, annál kevesebb alj marad 
vissza a szerves savak dispositiójára. 

A savak illetőleg azok sói közül általában 
azok könnyítik meg az izzást, melyekből a fém-
oxyd könnyen redukálható s melyek elégésüknél 
nagyobb mennyiségű élenyt tesznek szabaddá. 
Ilyenek első sorban a növénysavas sók vagy 
általában a szerves savak sói, a karbonatok, 
nitrátok s többé-kevésbbé a sulfatok is. 

Az aljak hatása összefügg oxydjuk könnyebb 
vagy nehezebb redukálhatóságával; a könnyen 
redukálható káli- sók előnyösebbek az éghetőségre, 
mint a hasonnemü nátron-, mész- vagy magnesia-
vegyületek. 

A kloridok különösen hátrányosak az éghe-
tőségre s ezen hatásuk leginkább a klorkálium, 
klormagnesium és klornatriumnál mutatkozik; 
legkevésbbé akadályozza az izzást a klorkálium. 

Ellentétes befolyású alkatrészek egymás ha-
tását gyengíthetik, sőt teljesen ellensúlyozhatják is. 

Megismervén a dohány égését károsan be-
folyásoló körülményeket, foglalkozzunk azon kér-
déssel, hogy e tulajdonságát — melytől értéke 
leginkább függ — milyen módon javíthatjuk. 

Első sorban a trágyázás módjának csélszerü : 
megválasztásával. 

Kovács Imre. ,J 
• (Vége következik.) 

Adalék a gyümölcsfák ó'szi ültetéséhez. 

Annyi miiben kétségen kívül áll, hógy az 
őszi ültetésnek határozott előnyei vannak a ta-
vaszi ültetés fölött s igy saját érdeke ellen cse-
lekszik az, ki az őszi faültetést csak amúgy 
könnyedén elmulasztja. 

Hanem azért az őszi ültetésnél sem szabad 
elfogultaknak lennünk, avagy minden körülmé-
nyek között egyforma eredményt várnunk, mert 
itt is a tapasztalat nem egyszer mutatta meg, 
hogy míg egyiknél különlegesen szép siker cze-
loztatott, addig egy másiknál az előny alig volt 
észrevehető. Mindezt pedig első sorban is a 
következő okokra vezethetjük vissza : 

Alig is hinné az ember, hogy mily nagy 
külömbség van abban, ha az ültetést a kellő 
időben avagy megkésve végezzük. E tekintetben 
folytatott kísérletek úgyszólván kézzelfogható meg-
győződést szolgáltattak arról, hogy az ültetésnek 
a beállott téli fagyok előtt legalább is 2—3 hét-
tel előbb" kell történnie. Nem elég egyszerűen 
megelégedni azzal, hogy a fa csak a fagy. előtt 
kerüljön a földbe, hanem elengedhetlenüí szük-
séges, hogy a kiültetett csemetének elegendő ideje 
legyen ujabb állásán elhelyezkednie s az átülte-
tés folytán nyert sebhelyet beforrnia. Ha a fának 
idő adatott a közelgő télre ekként előkészülni, 
ugy nemcsak hogy biztosan megfogamzik és jói 
telel, hanem egyúttal alapos reményt nyújt az 
erőteljes tavaszi fejlődéshez. 

Ezen előnyöktől azonban a megkésett ülte-
tésnél a facsemete egészen elesik. Alig marad 
annyi ideje, hogy voltakép a földbe jusson s. a 
tél szigorával szemben ellenállást foglalhasson el. 
Igy aztán nagyon természetesen az eredmény is 
sokkal kedvezőtlenebbül üt ki, mintsem azt sze-
rettük "volna. 

De hát mikor van a kellő idő s mikor van 
megkésve ? 

A fa éllettani szabályai szerint csemetéket 
őszkor ültetni lehet, mihelyt a nedvkeringés a 
rügyek fejlesztését befejezte s visszahúzódni ké-
szül. Ezen időszak jelzesére rendesen a levél-
hullást szoktuk elfogadni, mi azonban már akkor 
áll be, ha a nedvek visszahúzódtak, s a nedv-
szivárlás teljesen megszűnt. Minthogy pedig az 
amúgy is rövidre mért időt okszerűen kihasz-
nálni már saját érdekűnk is parancsolja, soha 
sem kell a teljes levélhullást egészen bevárni, 
hanem mihelyt látjuk, hogy a végrügyek teljesen 
kifejlődve vannak, a levelekre való tekintet nél-
kül is, bátran megkezdhetjük az átültetést. Ezen 
időpont pedig normális körülmények között októ-
ber második felével be szokott állani, mi azon-
ban nem zárja ki, hogy egyes kivételes esetek-
ben, egy-egy héttel előbb vagy .utóbb ne történ-
hessék. 

Egy rossz szokásról kívánok itt még meg-
emlékezni, melyet igen sokan gyakorolnak még 
mai nap is. Vannak ugyanis egyének, kik a le-
veles facsemetét őszi ültetés előtt levelezni szok-
ták, mintegy bántja a szemüket a még rajta 
levő falevél s lombozat. Ez nemcsak hogy indo-
kolatlan eljárás, hanem határozottan káros és 
ártalmas is. Akkor, a midőn a fa életnedve a 

, levéltányér széleiből visszahúzódni kezd, még 
egy jó ideig a lévél nyelében marad s teljes 
visszavonulását az árulja el, hogy a levélnyél 
vagy önmagától vagy csekély érintésre egész 
könnyen leválik. Tehát éppen ugy. a mint ez 
például a szemzésnél lenni szokott. A levelekkel 
a nyelét is eltávolítani tehát soha sem szabad. 
A kinek ideje és kedve van azzal babrálni, bát-
ran levághatja a levéltányért, ámde annak nye-
lét — melyre még a fának szüksége van — 
sértetlenül hagyja meg rajta. 

Ezen rövid közbeszövés után, a fonalat is-
mét felvéve, meg kell emlékeznünk az ültetési 
idő tartamról vagyis hogy meddig lehet őszkor 
fát ültetni, a nélkül, hogy azzal megkéstünk 

\ volna. 
Itt ismét az volna a döntő befolyás, hogy 

váljon mikor szokott a tél komolyan beköszön-
teni. Megfigyelések után annyit tudunk ugyan, 
hogy november hóban ha meg is zavarodik kissé 

| az idő, de rendesen a hó végén ismét enyhébb, 
derült napok szoktak lenni, melyek aztán közön-
ségesen decem'ber 1—10-ig el is szoktak tartani. 

; Nem lesz nehéz tehát odavetőleg megállapítani 
azt, hogy ezen időtől visszaszámított -14—20 
nappal előbb van az őszi ültetés záros napja. 
Avagy általában elfogadhatjuk azt, hogy az 

i őszi ültetési évad október közepétől egész no-
! vember közepéig tart. Minden ezután történt, 

átültetés már megkésett s csak kivételes ese-
tekben lehet előnyös. 

Minthogy vannak esetek — mint például az 
idei aszályos őszi időjárás is — hogy a faültetés 
a nevezett időtartam alatt lehetetlen s igy a 
megkésés valószínűleg előrelátható ; leghelyeseb-
ben cselekszünk, ha. az őszi ültetésről egészen 
lemondunk s csupán a gödröket készítjük el, 
hogy aztán tavaszszal az ültetést annál koráb-
ban foganatosíthassuk. A gödrökben felfogott téli 
nedvesség a tavaszi -ültetésnek isr előnyére fog 
lenni s a rnegfogamzást legalább is részben biz-
tosítja. 

Szabolcs-bányatelep. Liebbald Béni. 

Kérdések a gyakorlat koréból. 

33. k. Kisebb gazdák által használható mely 
kézi lóhertoklászoló, talajmélyitő, talajporhanyitó 
és szeges henger lenne a legalkalmasabb a be-
szerzésre ? Ezeket melyik hazai czégeknél lehetne 
megrendelni s körülbelül mi az áruk ? 

D. E. 

34. k. A zsombolyai zöldtakarmány-kazal 
ismertetése kapóra jött az idei takarmánybőség, 
de munkáskézszükség mellett. Többen azonnal 
alkalmaztuk. 

Kérdés azónbsn: 
1. a kazal megbontása mi módon eszköz-

lendő ? 
2. A megkezdett kazal miként kezelendő s 

óvandó a penész ellen ? 
3. A megkezdett részlet miként adagolandó 

és kár nélkül tarthatunk-e t(jbb napi készletet a 
padon vagy takarmánykamafaban ? 

' Sz. E. 

26. t. A répatörköly igen értékes takarmányt 
képez s vagy frissen, vagy besavanyított álla-
potban etethető. 100 k. friss törkölyben tartal-
maztatik Kühn vegyelemzései szerint: 111 k. 
száraz anyag, 0'9 k. protein, 0 - l k. zsir és 6'7 
k szénhydrat; besavanyított törkölybén 10'7 k. 
száraz anyag, l'O k. protein, O'l k. zsir és 6 - l 
k. szénhydrat. Ezen számokból kitűnik, hogy a 
törköly proteintartalma igen csekély, miért is 
csak akkor etethetünk nagyobb mennyiségeket, 
ha egyszersmind proteinben gazdag takarmányt 
adunk az állatoknak. Szem előtt tartva ezen 
tételt, ugy az ökrök, mint a birkák részére egy-
aránt használható a törköly, de különösen a hiz-
lalásnál igen jól értékesithető. 

Egy-egy állatnak naponta a következő ada- 1 

gokat adhatjuk: Jármos ökröknek 40—60 kilót, 
hízó ökröknek 30—50 k.-t, növendékmarhának 
10—30 k.-t, fejős teheneknek a friss törkölyből ' 
20—25 k.-t, a besavanyított törkölyből azonban ; 
csak keveset, minthogy ez, nagyobh mennyiség- j 
ben etetve, rossz befolyást gyakorol a tej minő- : 

ségére. Hizó birkáknak 2—5 k. törkölyt adhatunk. 
Jármos ökrök etetésére, tapasztalat szerint, i 

a következő takarmányozási kulcsok ajánlhatók: 
Kevés munka mellett: 20—30 k. törköly, 8—10 
k. árpaszalma és 2 - 3 k. széna. Erős munka 
mellett 30—50 k. törköly, 6—10 k. árpaszalma, 
3—6 k. széna és 1-5 k. repczepogácsa. 

A törköly konzerválása bevermelés által esz-
közöltetik. A friss törkölyt 2—3 méter széles és i 
l -5—2 méter mély gödrökben elhelyezzük, a ; 
tömeget betiportatjuk és még a földszint felett is j 
1—15 méter magas dombot készítünk, melyet j 
azután 20—30 cm. vastag földréteggel betaka- j 
runk.Minél kevesebb levegő maradt a törköly közt, j 

annál tökéletesebb a konzerválás. Az ily módon j 
bevermelt tömeg erjedésnek indul, megsavanyodik ! 
s 5—6 hónap alatt 20—30°/0-ot veszít súlyából. í 

felpeczkeljük s a marhát le- s felhajkorázzuk. 
Ha mindezen szerek daczára az állat folyton tipeg 
s nyög, mi biztos előjele a bendőrepedésnek, a 
szuresapolást alkalmazzuk a bal lágyék közepén, 
mint azt a mellékelt ábrán láthatni. 

Végh Lajos. 

32. f. A megfagyott, de kiengedett répa 
a takarmányozási szabályzatok határai között 
etethető minden hátrány nélkül azon haszonálla-
tokkal, melyekre nézve a répaetetés természet-
szerűnek mondható. Egyesek tapasztalatai szerint 
a teljesen átfagyott répa azonnali feltakarmányo-
zása sem okozott bajt; de azért még sem szük-
séges, hogy az állatokat olyan betegségeknek ki-
tegyük, a melyek a belső részek áthülése által 
keletkezhetnek; mivel a répa egyszerű füllesztése 
vagy éppen párolása által ezeket elháríthatjuk. E 
mellett még az is szól, hogy a füllesztett vagy 
párolt répa könnyebben emészthető ós az állat 
testmelegének fenntartásához is hozzájárul. 

A részben vagy teljesen átfagyott és már 
kazlakba rakott répa semmi esetre sem hagyandó 
ezen állapotban; mivel azt a téli hideg csak 
addig conserválna, a mig erős fagyok vannak. 

Az elősorolt aljak közül legkönnyebben a 
kali redukálható vegyületeiből. Az égés alkalmá-
val az izzó szénrészecskék által redukált fém 
kálium az élenyhez való nagy affinitásánál fogva 
azonnal ismét oxydálódik s az újból keletkezett 
oxyd könnyen léváló élenyét szintén az izzás 
táplálására fordítván, megint fémmé redukálódik 
s igy folytonosan mint élenyátvivő szerepel. A 
nátrium általában nehezebben redukálható sói-
ból a kalcium és magoesium pedig az igen 
nehezen redukálható elemek közé tartoznak ; 
természetes tehát, hogy ezeknél a fentemiitett 
folytonos élenyités részben vagy teljesen elmarad 
s ennélfogva nem hatnak oly előnyösen az izzásra. 
Ugyanezen szempontból magyarázhatjuk meg a 
foszfátok, silikatok és borátok káros hatását is, 
mivel ezen sók savai igen nehezen vagy éppen 
nem redukálhatok s igy a fémoxyd nem válik 
le belőlük, az oxydatio tehát nem közvetittetik 
általa. 

A kloridok hátrányos befolyását az éghető-
ségre részben szintén erre vezethetjük vissza, 
mivel ezen vegyületekből a fém, a klor és 
széneny csekély affinitása miatt alig fog redu-
kálódni s igy a klorhoz kötött káli vagy nátron 
élenyátvivőként nem szerepelhet. — Ehhez járul 
még az is, hogy kivált nagyobb mennyiségű 
kloridok jelenlétében a könnyen olvadó sórészecs-
kék réteget képeznek s a levegő élenyének hatá-
sát megakadályozzák. 

Ha ennek daczára Mayer hig klorkálium., 
sőt klornatrium-oldatokkal impregnált papiros-
nál az izzás időtartartamának meghosszabbodá-
sát tapasztalta, ugy ennek okát a fizikai saját-
ságok előnyös megváltoztatásában kell keresnünk. 
(1. Dr. Barth.) 

Mennél magasabb ugyanis valamely test 
gyuladási hőfoka, annál könnyebben oltható lángja, 
azaz ilyen testeknél csak igen csekély mérvű 
lehűtés szükséges a láng eloltására, lángjuk tehát 
csakhamar elalszik s kialvása után a vele szom-
szédos részek a csekély lehűtés folytán magas 
hőfokon maradván, az izzás könnyen tovább ha-
ladhat. 

A klorkaliummal vagy klornatriummal való 
gyenge impregnálás is minden valószínűség sze-

Megjegyzendő még, hogy rothadt vagy pe -
nészes törköly etetése,folytán az állatok,könnyen 
megbetegednek, miért is a takarmányozásnál nagy 
óvatossággal kell eljárnunk. E. C. S. 

26. f. A répaszelet eltartása és fel takar-
mányozása. A répaszelet legegyszerűbb eltevési 
módja a bevermelés, a verem hossza á szük-
séglet szerint, szélessége két, sőt 3 méter is lehet, 
azonban ha igen széles, a beföldeléshez sok föld 
kell, mélysége 2 méternél több ne legyen, mert 
akkor nehéz belőle a szeletet kiszedni. Á szeletet 
a verembe és a föld szine felett oly magasra 
rakhatjuk, mint a föld alatt s igy jöjjön reá az 
50 cm. földréteg. A szelet a gödörben elegyen-
gettetik s gyengén megtiportatik. Ha a ' takaró 
rétegen repedések támadnak, azok elsimitándók. 
Hosszabb állás után a verem teteje egy méterrel 
is leszáll. Egy 15 m. hosszú, 2 m. széles, 2 m. 
mély verembe belefér 1000 q szelet. Ily módon 
egy évig is eltartható a szelet. A hol talajvíz 
van, ott a föld felett tartjuk el, mint a répa-
kupaczot szokás, de persze ily eltevés mellett 
aránylag több megy a széleiből veszendőbe. 

A répaszelet mindazon állatokkal etethető, 
a melyeknek répát adunk, kivéve a lovat. Egy 
tehénnek hátrány nélkül naponkint 15—20 kg., 
igás ökörnek körülbelül 25 kg., hizóökörnek több 
is adagolható. Igás ökörnél a nagyobb adag 
izzadást okoz. Fiatal marhának kevés adago-
landó. — A fejős tehenek etetésénél arra kell 
ügyelni, hogy, a kifejt tej az istállóból azonnal 
eltávolittassék, mert a szelet szagát felveszi a 
tej, azért czélszerü> nem is a fejés alatt etetni 
az állatokat, hanem vagy fejés előtt, vagy még 
inkább fejés után. G. O. 

28. f. A felpuffadás ellen szarvasmarhának 
'egy fél marék, juhnak negyed marék dohányt s 
mészvizet adunk be. Eddigi tapasztalataim szerint, 
ha idejében alkalmazzuk, biztos szer. Hason-
hatásu az eczettel és salmiaszeszszel feleresztett 
viz. Mindkét szer alkalmazásánál az állat száját 
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Mihelyt enyhe időjárás következik be, a megfagyott 
répa a szalma és földtakaró alatt okvetlenül 
rothadni kezd. A megfagyás által a répa nedvét 
környező sejtfalak szétroncsoltatnak, azon ter-
mészeti törvény alapján, miszerint folyóstestek 
megfagyás után kiterjeszkednek. 

Ily állapotban a répanedv ki van téve a 
levegő oxidáló hatásának és a rothadást okozó 
különféle baetériumoknak. 

Legczélszerübb az is ilyen répát gőzerővel 
hajtott szeletelő gépen felaprózni és polyvával 
bőven keverve és jól megtaposva rézsútos falu 
gödrökbe bevermelní. 

Alcsuth, 1891. november 16. Libits. 

A „ K ö z t e l e k " tudós í tá sa i . 

Gyorok (Aradmegye), november hó. (Molnár 
Lajos tudósitása.) (A jövő termés és az időjárás. 
Befagyott a takarmányrépa. — Bő tengeritermés. 
Mohar- és kölest érmés.) Időjárásunk «kritikus* vagy 
jobban mondva kritikán alóli. Hallatlan állapot, 
hogy augusztustól nov. első harmadának végéig 
esőt ne kapjon vidékünk s még hallatlanabb, 
hogy hazánk e legmelegebb klímája alatt 1 hét 
óta éjjelenkint 6 — 9° R. fagy van s nappal északi ol-
dalban a hőmérő a 0° fölé ne kerülhessen. A korai 
vetések nem tudtak erősödni, a késeiek kikelni! 
Vájjon az oroszországi idei inség nem rajtunk 

fog-e jövőre ismétlődni? Mindenki az esőt várta 
s azzal megkésett őszi vetéseivel; már most e 
kunktatorok megijedve forszírozzák őszi vetéseik 
végzését s annyira igénybe van véve minden 
munkáskéz, hogy bár a napszám nem magas, 
napszámos nem kapható. Imitt-amott a takar-
mányrépa egyrészét is földben érte a fagy. A 
termés 120—140 mm. között ingadozik m. hol-
dankint. A kukoricza-termés kitűnő volt. m. hol-
dankint 12 — 20 mm. szemet is adott. Épigy kö-
les- és moharmagtermelés rég ütött be oly jól, 
mint az idei évben s mint a midőn a rossz rozs-

rés burgonya-termés sok rendes táplálékot, raga-
dott el a szegény nép elől, volna a köles, mint 
jó tápszer alkalmas pótszer. 

Herény (Vasmegye), november hó. (Gothard 
Sándor tudósitása.) (Esőhiány. — Sok az egér. 
— Silány vetések. — Száj- és körömfájás. — 
Aranysárga olajbogyórépa. — Tőzegfakál-kom-
poszt. — Hajdina, köles, csibehur. — Ne adjuk 
el a gabonát. — Abnormis fejőstehénárak. — 

. i , ' t06 okot h tii-ifa. Vkisi mi 
sertésárak. — A szüret s a must ára. — Ked-
vezőtlen auspicsiumolc.) Időjárásunk mint az or-
szág majd minden részében kétségbeejtő. Szept. 
hóban alig 25, októberben 20 mm. csapadék 
esett. Az őszi vetést nagy bajjal bevégeztük. 
Voltak táblák (agyagtalajunkon), melyeken kézi 
munkával kellett összeverni a hantokat. A rend-
kívüli szárazságban oly egértömeg pusztít, mely-
hez foghatóra öreg emberek sem emlékeznek. 
A lóheréseken egérjárásokból valódi gyalogutak 
vannak tiporva. A vetések igen szegények még az 
intenzív kezelés mellett is. Becslésem szerint a 
vetés egyharmada nyomorultan áll. — Rendkívüli 
fennakadást okozott a száj- és körömfájás, mely 
járványszerüen lépett fel. Gazdaságomban kevés 
kivétellel minden kétcsülkós átesett rajt. A lovak 
beszerzése a vetőidő derekán nagy költséget oko-
zott, s most olcsóért vesztegetjük el őket. Az őszi 
szántás igen lassan halad, mert csak a tarlóvete-
ményeket lehet kettősben felszántani. — A kapás 
növények közül nálam a répa adott kiváló nagy 

, hozamot. És pedig minden fajta között az arany-
sárga olajbogyó alakú répa volt kitűnő. 1200 öles 
holdanként termése 230, sőt 250 q volt. Mint 
hasonlithatlan nagy eredményű trágyaszer a tőzeg-
fakál-komposzt tünt ki, főleg oly esetben, midőn 
a répa még sorra is trágyáztatott műtrágyával. 

— Az idei év jól szolgált a tarlónövényeknek. 
A hajdina (pohánka) bő termést adott, úgyszintén 
a köles és csibehur is kielégítő. A kölest, a meny-
nyiben zölden fel nem etethettem, zsombolyai ka-
saiokban tettem el télre. — Miután nincs egy 
szál szárított takarmányunk, mely esőt ne kapott 
volna a szárítás közben, így az édesen erjesztett 
takarmány valóságos kincset képez. — Okt. eleje 

óta téli tartáson van, az összes marhaállomány, 
mert a legelők a rendkívüli száraz ősz folytán 
korán felmondták a szolgálatot. — Részemről 
az elmúlt évre nem panaszkodhatom, mert 10 
év alatt ez adta a legnagyobb termést; de annál 
kevésbé kecsegtető a kilátás a jövőre. — A ga-
bonát igen keresik, azonban szerintem ma még 
eladni korai dolog, mert a mostoha viszonyok 
napról-napra emelik az árakat, kétségkívül a leg-
nagyobb uzsora az idén a korai eladás. A kinek 
hitele van, nem jól tesz ha elad. — Rendkívüli 
jelenség a fejős tehenek abnormis magas ára. 
Legyen elég ennek illusztrálására azon eset le-
írása, mely velem történt. Oly tehenet, melyet 
mint öreget vettem ezelőtt három évvel 150 frtért 
ujfejős korában, most alig 45 kg. sulyu borjújá-
val 165 frtért tudtam értékesíteni, holott már 
csorba és vén volt. A gőböly ára ehhez mérve 
nem magas, midőn 36—38 krt lehet csak elérni 
élősúlyban 1 0 % levonás mellett. A sertések ára 
épen alacsony. — Jármos ökröt a vasmegyei vá-
sárokon alig lehetett látni 400 frton alul vala-
mire valót, sőt a vetőidő elején nem volt épen 
ritka a 600 frtos pár ökör sem. — A tűzifa 
árában beállt áremelkedés is érdekes. Szombat-
helyen az elsőrendű tölgy-tűzifa 13 frt volt szept. 
hó végén, ma ugyanez 15 frt négy köbméteren-
ként. — A must ára is rendkívüli. Nem volt 
ritka a 22, sőt 24 kros must, holott az ó-bor 
literje sem emelkedett 25—26 kron felül (közön-
séges asztali bort értve), miből arra kell követ-
keztetni, hogy a must erősen *feljavittatik> a mai 
olcsó ezukorárak mellett. A szüret szomorú volt, 
alig egy tizedrésze a tavalyi termésnek. A must 
czukortartalma 12—14% (Babo mustmérője sze-
rint.) — Igen rossz auspiczium az őszi szárazság. 
Miitrágyánk egy csepp esőt sem kapott, épen 
annyit használ, mintha a kereskedőnél feküdnék, 
pedig az őszi műtrágyázás eminens haszna abban 
nyilvánul, hogy jó erőben megy a vetés a tél 
alá. A föld nincs jól elkészítve. így abnormis 
kedvező idő kell ahhoz, hogy tűrhető évet remél-
hessünk, ugy látszik egy lesz a «hét sovány esz-
tendőből*, a nélkül, hogy hét kövér előzte volna 
meg. Csak folytatása ne következzék! 

Eger , november hó. (A zöldségtermelés és 
árak. — Földforgatás s egyéb földmunkák. — 
Hetivásár.) A várva-várt eső helyett beköszönt 
a hideg s mindjárt 4 C°-kal. A vetések ugy ál-
lanak rögben vagy porban, a mint el lettek hintve. 
A zöldülő szőlők és ültetvények mind megbarnul-
tak s éles szél zörgeti. A fedést megkezdték és foly-
tatják, a vesszőszedéshez is hozzálátnak már. A 
zöldségtermelés, mely eddig e vidéken a borter-
meléssel versenyzett, a túltermelés okozta ba-
jokban szenved ; nincs ára. A szegény asszo-
nyok, kik ilyenkor legkevesebb 80—1 frtot szoktak 
kapni egy véka zöldségért és sárgarépáért, 26— 
30 krnál többet be nem árulnak. Alig fizeti a 
kiszedést, mely most javában folyik. A földfor-
gatásokhoz is hozzáláttak, kik ültetni szándékoz-
nak. Egynehány holddal majd megszaporodik a 
szőlőültetvény az egri hegyen. Sokat visszatart a 
bizalmatlanság a vessződ dolgában. Várják a 
kormány hirdetését. A hetivásárok igen élénkek 
kukoricza (tengeri) kel köble (90 kgr.) 4 írttal, 
buza mm.-ja 9 - 9 . 5 0 frt, rozs 8—8.50 frt, köles 
5 frt, lóhere vörös 50 frt, luczerna 35 frt, ken-
dermag 9 frt, bab 5—6 frt, burgonya 2 frt, te-
hénrépa 1 frt 50. zab 5 frt, árpa 5—6 frt, gyü-
mölcs 1 frt 50—3 frtig vékája. 

Kismar ton (Vutkavölgy), nov. hó. (Virágh 
Elek tudósitása.) (Terméseredmény. — Gabona 
neműek, bab, burgonya, ezukorrépa és takarmány. 
— Műtrágya a parasztgazdálkodásban. — A 
műtrágyázás eredménye. — Korai s késéi vetések. 
— A szomorú szüret. — Bő gyümölcstermés. — 
A meggyfakivitel. — Simmenthali marhatenyésztés. 
— A lő- és sertéstenyésztés állapota. — A száj-
és körömfájás, mint állandó járvány.) Az aratás 
nálunk is temérdek esőzéssel, a szüret derült 
idővel ment végbe, a ezukorrépaszedés befejezé-
séhez közeledik. — Buza adott (1600 • öles) 
holdankint 12 q, rozs 10 q, árpa 9 q, zab 8 q, 
tengeri 12 q. Paszuly, mely burgonya, répa és 

szőlő között termeltetik, nagy jövedelmet hajtott 
A burgonya termése nagyon külömböző, mégis 
középszerűnek mondható és holdankint 100 q-ra 
tehető. — A czukorrépa, mely sokat ígért, a 
folytonos szárazság miatt szeptemberben és ok-
tóberben keveset gyarapodott, ugy, hogy holdan-
kint átalában 150 q-ra tehető, a polarizáczió 
szerint 15°/0 czukortartalommal, teljesen jó ki-
használási eredménynyel. — Takarmámjban 
nincs hiány, mégis a vetett takarmány az esős 
időben igen megromolva hordatott be. Nagy-
mennyiségű csalamádé termett, s jórésze minden-
felé bevermeltetett. A sarjú meg a lóhere szép 
volt és kifogástalanul hordatott be. — Örvendetes 
ténynek mondható, hogy már a parasztgazdák 
is igénybe veszik a • műtrágyát. Ez egyrészt a 
czukorgyári gazdaságok által nagymennyiségben 
használt műtrágya kedvező eredményeknek tud-
ható be, másfelől pedig a soproni gazdasági 
egyesület ama szerencsés eszméjének köszönhetni, 
mely szerint az az itteni czukorgyárakból ingyen 
szállíttatott és hintetett szét műtrágyát, bebizo-
nyítandó a konzervatív természetű parasztgazdá-
nak, hogy az ő földje is háladatos a műtrágyáért. 
S íme, már több waggon műtrágyát vettek és az 
őszi vetés alá fel is használták. — A tavaszi 
műtrágyázás az idén, a folytonos szárazság miatt 
nem volt kellő eredményű; répánál és őszieknél 
a hatás nagy volt. — Az őszi vetés be van fe-
jezve, hanem csakis a jól megm iveit első vetések 
szépek, sőt itt-amott buják, ellenben a késeiek 
igen gyengék, egyenetlenek, sőt ki se keltek néhol, 
minélfogva bő eső nagyon kívánatos volna. — 
A mi a szüretet illeti, ugy arról csak a legszo-
morubbat jelenthetni. A hol a rettenetes ellenség, 
a filloxera nem dult, ott a szigorú fagy okozott 
sok kárt, a fürtök elsatnyultak, s csak az ősz 
vége érlelte meg a szőlőt, mennyiségét sajnos 
nem javíthatván meg. A vörös bor , ismét sokkal 
jobban sikerült mint a fehér. A fehér mustért 
24 krt fizettek literenkint, a vörösért 20 krt. — 
A gyümölcstermés gazdag volt. — A meggyes-
hertelc, melyek nálunk igen terjednek, szép fát 
szolgáltattak és magas kamatot adnak az igényelt 
nagy befektetés és sok kézimunkáért. Ez áruczíkk, 
támogatva a divattól, nagy lendületnek örvend, 
s nagyobbára külföldre és különösen Amerikába 
és Ausztráliába vándorol, Bécsen át természete-
sen, melynek ipara a fát a legkülömbözőbb czik-
kekké dolgozza 'fel. — Az állattenyésztést itt 
nemcsak a nagybirtokosok űzik, hanem a kis-
birtokosok, sőt a' kisiparosok is ; és pedig első 
sorban a szarvasmarhatenyésztést, főleg simmen-
thali fajjal; fájdalom nem egy szép tenvésztehén, 
melyet a bécsi vagy bécsvidéki tejárusok drágán 
fizetnek meg, innen a mészárszékre jutva, örökre 
kivándorol az országból; igy aztán több község 
inkább csak tehénkereskedéssel, mintsem tenyész-
téssel foglalkozik. — A lótenyésztést a paraszt-
gazda nagyobbára csak ugy üzi, hogy csikókat 
vásárol, azokat felneveli es eladja. Törekedni 
kellene, több méntelep létesítésével a parasztgaz-
dákat a lótenyésztésre buzdítani; keletje a lónak 
elég nagy. — A sertéstenyésztés a gazdasági 
egyesület minden törekvése mellet sem verhet 
gyökeret, mig a kereskedők a sertéseket kölcsönre 
adva a házhoz szállítják. — Nagy bajt okoz a 
folyton uralgó száj- és körömfájás, a mely a vész 
ellen hozott törvény folytán, melyet Németország 
és a Svájcz iránti tekintetből hoztak, minden 
második évben meglátogat bennünket. Sopronvár-
megyében e vész soha se szűnt meg végleg, s 
ugy kell azt tekintenünk, mint egy állandó csapást. 

V a s z a r , Rózsamajor (Veszprémmegye), no-
vember hó. (Kramiéin Mihály tudósítása.) (A 
vetések állása. — Tengeri- é$ répaszedés. — Szüret 
csak böngészés. — Magas borárai — Jó takar-
mánytermés. — Nincs lóhere- és lucsernamag. — 
Száj- és körömfájás miatt saütv.telnek a vásárok.) 
A korai vetések a szárazság daczára szépen fej-
lődnek, mig a későbbiek hiányosak, sőt helyen-
kint a kelés eső előtt nem is remélhető. A 
tengeri-, burgonya- és répaszedés befejeztetett. A 
tengeri 1200 [íj-öles holdankint átlag 10 mm. 
tiszta szernet adott, ellenben á burgonya és répa 
termése nagyon silánynak nevezhető. Ugy a szom-

Szepes Csötörtökhely, Igló, Kis-Frankova, Lucsivna, Stóla. 
Trencsén Baan, Beczkó, Felsó'-Doskócz, Hornyán. Koolia-
nócz. Meszteesko. Podluzsány, Tárna. Turóc: Kis-Selmecz, 
Czklenó, Slubnya-fürdő. Zólyom Kis-Garam. Járványosán : 
Hont Németi 3 u. Nógrád Málnapatak G u., Rózsa-Lehota 
9 u. Nyitra Jerkófalu 3 u . Kuzmicz 3 u , Neczpál 5 u., 
Rudnó 10 u., Pándorf 3 u., Vagyocz 3 u. Pozsony Also-
Diós 5 a., Katlócz 10 u., Morva-Szent-János 3 u.. Plonek 
3 u. Sáros Siroka 4 u., Zboró 8 u. Szepes Batizfalva 7 u., 
Farbas 6 u„ Gaezda 11 u., Leibicz 16., Zólyom Brezno-
bánya 5 u„ Jeczenye 35 U., Kovácsfalva 11 u., Olaszka 
44 u. Van tehát szórványos 53 k. 56 u , járványos 23 k. 
'213 u , összesen 76 k. 269 u. Volt a múlt héten 226 u., 
e szerint több 1 k. 93 u. - Állategészségügy Lépfene 
260 k. 308 u., több 23 k. 30 u. Veszettség 72 k. 80 u., 
több 10 k. 10 u. Takonykór és bőrféreg U39 k. 171 u., I 
kevesebb 1 k. 3 u. Ragadós száj- és körömfájás 546 k. 
4497 u., több 123 u.. kevesebb 26 k. Himlő 14 k. 14 u., 
megm. Ivarbeteg 2 k. 2 u . megm. Bahkór 12 k. 17 u., 
kevesebb 2 u. Orbáncz 149 k. 1278 u., kevesebb 20 k. 
165 u. 

Ujabb lépés a gazdat isz t i nyugdíj rendezése 
körül . A nagyváradi káptalan f. hó 12-én tartott 
gazdasági gyűlésén elvben kimondták a gazda-
tisztek nyugdijának rendszeresítését, kik eddig 
csak kegydijban részesültek nyugalomba vonu-
lásukkor." Az alapszabályok elkészítése és meg-
erősítése van tehát csak hátra, hogy a nagyje-
lentőségű mű létesüljön. 

Vasút i vá l la la t a szőlőtermelés érdeké-
ben. Az aradi és csanádi egyesült vasutak a 
borosjenő apatelki szőlők rekonstruálása érdeké-
ben nagyszabású amerikai szőlő- és ojtó-telepet 
létesítették. A földmivelési minisztérium áldozat-
készséggel járult a vállalathoz, melynek 100.000 
db sima es, 10,000 db gyökeres Riparia-vesszőt 
adományozott. 

A csanádmegyei agarász -egy le t megtartotta 
rendes közgyűlését, melyen elnöknek közlelkese-
désseb újból Blaskovich István, alelnöknek Návay 
Géza, titkárnak Blaskovich Aladár választattak 
meg. Másnap az öreg agárverseny tartatott meg, i 
de csak harmadik nap adatott ki a billikom | 
Blaskovich Aladár agarának. 

Az orosz kiviteli tilalmakat egy 
u j a b b c z á r i u k á z F i n n o r s z á g t e r ü l e t é r e i s 
k i t e r j e s z t i , n e h o g y a g a b o n a k i v i t e l k i -
j á t s z v a a t i l a l m a t F i n n o r s z á g o n k e r e s z t ü l 
e g é r u t a t v e g y e n . 

A bécsi központi m a r h a v á s á r ügye. melyet 
b. Morsey az osztrák képviselőházban oly kíméletlen 
kézzel bolygatott meg, mint előre várható volt á 
bécsi községi tanácsban is visszhangot keltett, 
a mennyiben az zokon vette, hogy a városi kép-
viselők egyike sem kell a város védelmére, mely 
a visszaéléseknek s hibáknak, még ha volnának is, 
nem az oka, hanem a kormány. A diskussio fo-
lyamán aztán szép dolgok kerültek napfényre, 
különösen a nagy bizományosok eljárását illetőleg. 
Rég tudjuk azt, hogy a bécsi vásárokon a leg-
szemérmetlenebb visszaélések s csalások vannak 
napirenden s csak azon csodálkozunk, hogy szom-
szédaink C3ak most ébrednek annak tudatára, 
hogy nemcsak az eladók, hanem maguk a fo-
gyasztók is legrutabb módon zsákmányoltatnak 
kik kufár közvetítők által, kik az egész piaczot 
uralják s tetszésük szerint irányítják. Qrraef és 
Lueger községi tanácsosok erős szavakban adnak 
megbotránkozásuknak kifejezést s utóbbi a köz-
vetítők csoportját «rablóbandának> mondja, — 
miért elnöki rendreutasitást érdemelt ki. Ránk 
nézve magyarokra az ügy ilyetén fejlődése rend-
kívül előnyös s örvendetes, hogy végre maguk a 
bécsiek jönnek tudatára ama rut nyerészkedésnek, 
mely legfőbb élelmiczikkük. a hus árát oly ab-
normis magasra csigázta fel s reméljük, hogy nem 
adnak többé hitelt ama tendentiózus híresztelés 
nek, mely a hus drágulásának okát a román ha-
tárzárnak tulajdonítja s a román marhának szabad 
bebocsátását követeli csak azért, hogy a köz-
vetítő kereskedelem a nyerészkedésre ujabb anyagot 
ujabb tért nyerjen. 

A női kereskedelmi t a n f o l y a m o k intézmé-
nye mind nagyobb és nagyobb tért hódit. Hogy 
a tanfolyamok, melyek kereskedelmi könyvvitelre 
képesitik a nőket, igazi szükségnek felelnek meg, 
mutatja élénk látogatottságuk. Ez év folyamán a 
fővároson kivül 15 vidéki városban szerveztek 

ily tanfolyamot még pedig : Fiúméban, Galgóczon, 
Győrött, Kaposvárott, Kassán, Kolozsvárott, Mis-
kolczon, Nagy-Váradon. Pécsett, Pozsonyban, 
Sopronban, Szegeden, Temesvárott, Újvidéken és 
Zílahon. A hallgatók száma 401. Legutóbb Pécsett 
is szerveztek ily tanfolyamot, a polgári leányis-
kolával kapcsolatban. Tanáraiul a jogakadémia s 
reáliskola, továbbá ajiolgári leányiskola tanárait 
sikerült megnyerni. ~Az előadásokat Salamon 
József iskolafelügyelő ellenőrzi, mig igazgatóul 
Thaly Luiza asszonyt választották meg. 

É r e m p á l y á z a t iparosoknak és munkások-
nak. Az orsz. iparegyesület pályázatot nyit négy-
féle diszéremre az ipar előrevitele, ipari jelesség, 
versenyképes vállalat létesítése, vagy az iparnak 
művészi irányban való fejlesztése terén érdeme-
sült iparosok számára s egyéb jutalmakra, a 
melyek szorgalmas és buzgó munkások közt lesz-
nek kiosztandók. A pályázatok f. é. deczember 
hó 31-én járnak le. 

A szi lágymegyei gazd. egyesület működési 
programmjában jövedelméhez képest kisebb gazda-
sági gépek beszerzését vette fel azon czélzattal, 
hogy azokat a megye kisebb gazdaságainak csekély 
használati dij mellett kiadja, miáltal a gépek ter-
jesztését s ezáltal a mezőgazdasági kultura fel-
lendülését remélli. A jövő évre egy kézi lóher-
toklászolót, egy talajmélyitőt, egy porhanyitó és 
egy darab szeges hengert szerez be, melyeket 
vállalkozó gazda által vétet használatba kellő nyil-
vánosság és közhirrététel mellett. Az eszmét igen 
praktikusnak tartjuk s hiszszük. hogy az egylet 
fáradozása megtermi gyümölcseit nemcsak a 
megye területén, hanem azonkívül is, a mennyiben 
az eszmét más egyesületek is magukévá teszik. 
A gépgyárosok pedig helyesen cselekszik, hogyha 
nem is" ingyen, de legalább is nagyon jutányos 
árakon számítják a gépeket, mert a terv sikerét 
elsősorban ők fogják élvezni. 

A n y i t r a m e g y e i gazdasági egyesület igaz-
gató-választmányának okt. hó 21-én tartott ülése 
főleg a megyei szarvasmarha-állomány közt szór-
ványosan mutatkozó ragályos tüdőlob terjedésé-
nek" meggátlása körüli teendőkkel foglalkozott. 
Rziha Artur áll. állatorvos véleménye alapján 
és Szandtner Ernő indítványára határozatba ment, 
hogy a földmivelési miniszterhez küldöttség me-
nesztessék, radikalis intézkedéseket kérelmezendő 
a ragály terjedése ellen. Az egyesület lépéseket 
fog tenni aziránt is, hogy a megyei törvény-
hatóság a lótenyésztési ügyek pontosabb ós szak-
szerűbb ellátása czéljából ruházza át a lótenyész • 
tési ügyekben való intézkedés jogát az egyesületre. 
Végül a titkár indítványára elhatároztatott, hogy 
az egyesület a tél folyamán népszerű félolvasá-
sokat fog tartani a földmivelő nép gazdasági 
"ismereteinek gyarapítására. 

Ál lami méntelep Pal inban (Nagy-Kanizsa 
! mellett.) A földmivelésügyi miniszter közhírré 
I teszi, hogy a Vas és Zalavármegyék területén 
I lévő fedeztetési állomásokra kihelyezendő mének 

számára Palinban. f. évi november hó elejével 
i egy uj teleposztály létesíttetett. Ezen a székesfe-
j hérvári méntelep parancsnokság vezénylete alá 

helyezett teleposztály hivatalosan a székesfehér-
vári magyar kir. áll. méntelep palini osztálya 

Uj k a m a r á s . A királv cselfalvai es luboczi 
Pulszki, Géza földbirtokosnak a kamarási méltó-
ságot díjmentesen adományozta. 

A kereskedelmi muzeum hivatalos órái, 
illetve a kiállítás látogatási ideje e hó 15-étöl 
kezdve változást szenvednek, a mennyiben a 
kiállítás és az iroda a városligetben naponkint 
délelőt 9 órától délután 2 óráig lesz nyitva. A 
tudakozó iroda hivatalos órái nem változnak. 

A keszthe ly i gazd. tan intézetné l fennálló 
egyletek f. hó 9-én Deininger Imre intézeti 
igazgató mint védnök elnöklete alatt megalakul-
tak. A segélyegylet elnöke lett: Farkas Elek, 
alelnök O'Egan Lajos, a georgicon elnökévé: 
Vaszary Mihályt választották. 

A. Duna-gözhajózási t á r s a s á g legújabban 
hajlandóságot aruí el a magyar kormány kívá-

szédos gecsei, mint a vaszari szőlőkben, bar e 
vidéken meg sem a filloxera, sem a peronoszpóra 
nem konstatálható, a szüret csak böngészésből 
állott. Bort csak elvétve préseltek s ez is savanyu 
s mert ritkaság, literenkint 22—24 krjával kony-
nven talál vevőre. Takarmány van bőven, nem-
csak sarjü, luczerna s lóhere, hanem a tarlókról 
kaszált nagymennyiségű vad mohar is, sőt miután 
a magluczerna és maglóhere oly rossz termest 
adott, hogy azt kicsépelni egyáltalán nem érde-
mes mint takarmányt használjuk fel. Szarvas-
marháink nagy része száj- és körömfájásban szen-
ved. miért is e vidéken a vásárok szünetelnek. 

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

Hivatalos közlemények. - A katonai lóvásárok. 
.Juhász Bálint. - A dohány éghetősége. Kövér Imre. -
Adalékoka fák őszi ültetéséhez. Liébbald Béni — A répa-
törköly igen értékes takarmány. E. C. J. — A répaszelet 
eltartása s takarmányozása. O. C. - A felpuffadás. Végh 
Lajos. - A megfagyott, de kiengedett répa. Líbits. -
Tudósítások: Gyorok, Herény, Eger, Kismarton, Vaszar. 
Vegyesek. Kereskedelem és tőzsde. 

Személyi hirek. Baross Károly lapunk szerkeszté-
sével megbízott gazd. egyesületi tilkar hosszas betegsege- j 
bői szerencsésen felgyógyult s a lap vezetesét mai sza-
munkkal újból átvette. - Az álL gyümolcsfa-iskola es szólo-
telep kezelőjéül, mely Zilahon lé esulni fog, a foldm veles 
miniszter Tury Lajost, a nagybányai gazdasagi egyesölet 
telepének kezelőjét nevezte ki. - A mezőhegyesi menes-
intézet köztiszteletben álló earedorvosa Krausz Sándor 
törzsorvossá, és Szirmay Gyula ottani főhadnagy száza-
dossá léptettek elő. - Zavisits István ö-becsei jegyző 

' leánya, Olga kisasszony Kracsun W törökszabosi fold-
birtokossal jegyeztetett el. - Boschdn Lajos, Ozsak pusz-
tai gazdász eljegyezte Veutsch Olga kisasszonyt, Deutsch 
János nagybérlő egyetlen leányát Bajáról. - Gulyás 
Antal bocsári földbirtokos leányát Mariskát eljegyezte 
i f j . Vargics Imre földbirtokos, Vargics Imre: orsz. kepvi-
sélő fia. - Báró Schén Gyula november ho 18-án es-
küszik örök hűséget márkus- és batizfalvi Mdnassy Mossa 
kisasszonynak Máriássy Ferencz leányának. Az esküvő 
Márkusfalván lesz. - MiMlovits Gyula borászati, tanár 
elieevezte Ménesen Jankó Ilona kisasszonyt, JnU Jozefne 
urnő leun t - Eörmémjesi Fiáth István nagyhantosi 
földbirtokos f. hó 14-én vezette oltárhoz Seldeneck Eugénia 
bárónőt. - Olasz Elemér bihari fiatal birtokos elvette 
özv. Laczay Józsefné urnő leányát Erzsiket Aradról. -
Neuman Lipót kereskedő leápyát, Karotínat eljegyezte 
Viqner Lajos puszta szenttornyai fiatal gazdatiszt. — 
Szentmiháíyi Dezső zalamegyei, földbirtokos oltárhoz ve-
zette Koller Ilona úrhölgyet nagymányai Koller János 
és vizeki Tallián Gizella leányát. - Egerben Deuttrieh 
Miklós szabolcsi földbirtokos nőül vette Kovács Mariska 
kisasszonyt, Kovács Béla tassi birtokos leányát. 

Gyászhirek. Battyány Géza ̂ Polgárdiban, (Fehér-
megye) hirtelen elhunyt. Rögtöni halálát lőfegyver véletlen 
elsülése okozta, mások szerint önként vált volna meg 
az élettől. — Ddbrányi Ádám nagylaki főszolgabiro, Csa-
nádmegye tisztviselője, szerdán Nagylakon meghalt. — 
Dieald Adolf, az Eszterházyak nyugalmazott jószágigaz-
gatója Szombathelyen, hol vejénél, Peták főhadnagynál 
volt látogatóban, ma éjjel meghalt. — Auerhammer 
Ferencz a deveeseri járás volt szolgabirájat a devecsen 
takarékpénztár volt elnöke, földbirtokos, október BO-ikán 
Somlyó-Vásárhelyen elhunyt. - Gxédly György szőlösi 
számtartó rövid szenvedés után elhunyt 51 éves korá-
ban. — Folyó hó 10-én tették örök nyugalomra Torok 
Gvörev jobbaházi földbirtokosnak fiát, Török Lászlót, a 
ki hosszas szenvedés után mult vasárnap délután 31 eves 
korában kiszenvedett. 

Kivonat a hivatalos lapból A «Földmivelési Érte-
sítő' legutóbbi száma a következő, olvasóinkat érdeklő 
közléseket tartalmazza: Kinevezések: A m. k. földtani 
Mézeinél pallini Inkey Béla földbirtokost és magángeolo • 
got első tőgeologgá nevezte ki. Pitying József lovász-
patinai lakost és uradalmi kasznárt Veszprémvarmegye 
pápai járására nézve az állandó gazdasági tudósítói tiszttel 
bízta meg - Jóváhagyás : A szamosujvári vadaszegylet 
és a jászkiséri gazdakör alapszabályait. — Felhívás ame-
rikai 'fajtájú szőlővesszők kiszolgáltatása, illetve Francia-
országból behozása iránt. — Átirat a kereskedelmi mi-
nisztertől szarvasmarha-trágya szállítása ü^yeben. — 
Szarvasmarha be- és átvitele Galicziába Nyitra-, Pozsony-, 
Sáros- Szepes- és Zólyommegyékből megtiltatott, ep ugy 
tilos a hasított körmű állatok bevitele Sopron- és Moson-
megyékUl Alsó-Ausztriába. — Hirdetmény a pahni uj 
ménteleposztály létesítése tárgyában. - Ragadós tudolob. 
Szórványosan: Hont Cseri. Litava, Nemes-Varbok. Liptó 
Ivachnófalu- Nógrád Hugyag, Trázs. Nyitra Bajmócz, 
Beregszegh, Holies, Kis-Csausza, Kis-Vendég, Kovarcz, 
Lömmia, Lopaszó, Radimó, Rajcsány, Vámosujfalu, Vles-
kován Vradist- Pozsonv Almás, Bátaony, Barakony, Ga-
lánta, Kajal, Magyar-Diószeg, Nagy-Macsed, Nagy-Magyar, 
Nagy-Szombat, Puszta-Födémes, Rohrbach, Vereknye. Sá-
ros Bányavölgy, Darócz, Felső-Mérk, Polom. Szmye-Lipocz. 
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nalmaival szemben. Késznek nyilatkozott ugyanis 
Budapesten külön igazgatóságot állítani és a ta-
rifaügyekben a kormánybefolyásnak tért engedni. 
Differenezia e szerint a társulat és a kormány közt 
már csak a j á r m ű p a r k teljes megosztásának és 
külön kezelésének kérdésében forog fönn, a minek 
keresztülvitelétől a váilalalot állítólag csak a jelen-
tékeny költségtöbblet tarija vissza. Kíváncsian 
várjuk a megoldást. 

Tö lgy fae ladás . A szombathelyi püspök kegv-
urasága alá tartozó novai plébánia legelőjén az 
ág és forgács leszámításával 1000 azaz egyezer 
frtra becsült, összesen 476 darab, középvastag-
ságu, műszaki ezélokra alkalmas álló tölgyfa 
1891. évi november hó 26 án tartandó nyilvános 
árverésen a helyszínén el fog adatni. — Gróf 
Karácsonyi Aladárnak, a beodrai határban fekvő 
erdejéből árverés utján minden csütörtökön osz-
tagonként kijelölve, szerszám és tüzelőfa fog 
adatni. 

Héviz íürdő bérbevétele iránt, mint értesü-
lünk, tárgyalások folynak a tulajdonos Festetich 
Tasziló gróf és egy angol kanzorczium között. 
A tárgyalások már annyira előrehaladtak, hogy a 
fürdő bérletre vonatkozó pontokat ideiglenes szer-
ződésbe foglalták. A bérlet-időt 40 évre állapí-
tották meg. A hosszú idő épen elegendő arra, 
hogy a számító angol e kitűnő gyógyerejü fürdő-
ből világhírű telepet teremtsen. 

Rangküzdelem az iskolák közt . A terézvá-
rosi polgári iskolában tartott értekezlet, melyen 
mintegy 60 fővárosi polgár vett részt, határozott, 
állást foglalt az iránt, hogy a keresk. középisko-
lák az «akadémia» czimével ruháztassanak fel. 
Az értekezlet egy 25 tagu küldöttséget is válasz-
tott, mely kívánságát a kultuszminiszter előtt" 
lesz tolmácsolandó. 

Lóvásárok Nagyváradon. Baross kereske-
delmi miniszter Nagyvárad város "felterjesztésére 
megengedte a biharmegyei gazdasági egyletnek, 
hogy az évente szeptember hóban tartani szokott 
lóversenyekkel kapcsolatosan és ezek tartama 
alatt kivételesen lóvásárt tarthasson. E lóvásá-
roknak azonban a nagyváradi rendes heti- és 
országos lóvásár napjaival nem szabad össze-
esniük. 

A nyulkérdésben, melyről 14-ik számunkban 
mi is megemlékeztünk, legutóbb Kecskemét város 
törvényhatósága hallatta szavát. Igen helyesen 
jár el a par exeellenee gyümölcstermelő város, 
midőn statáriumot követel a tapsifülesek kártevő 
hadai ellen s törvényhozási orvoslást sürget, csak 
kérelmének azon része látszik aggályosnak, mely-
iyel az 1883. évi XX. t. czikkben kimondott 

| kőtelező bérbeadás megszüntetését kívánja, mert 
j ez, mint a vadállomány fentartását. czélzó intéz-
| mény, egy szintén igen fontos közgazdasági té-
i nyező érdekében hozatott. 

Orsova környékén a fehér káposztalepke 
l oly óriási mérvben szaporodott el a mult nyáron, 
| hogy a jövő évadra egész nagy vidék kertjeit, 

sőt erdőségeit féltik pusztitásaitól. A peték őszi 
] és téli pusztítására kormányintézkedés és az irtási 
I munkálatok hatósági ellenőrzése látszik kivána-
I tosnak. 

A Tiszavölgyi Társulat deczember 20-áo, vasárnap 
1 délelőtt 10 órakor Budapesten, a megyeház nagytermében 
! tartja közgyűlését, amelynek napirendje a következő: 
j Megemlékezés gr Széchényi István születése százados évfor-
j dulójáról. Előadja gr. Mailáth József, közp. biz. tag. Aközp. 
) bizottság évi működéséről, különösen pedig a mult évi 
j közgyűlési határozatok végrehajtásáról s a tiszavölgyi 
í szabályozás mibenlétéről szóló jelentés, kapcsolatban a 
' kormánytól kért kimutatások előterjesztésével. A központi 
1 bizottság által megvizsgált 1890. évi számadás bemutatása. 
J Az 1892-iki költségvetési javaslat előterjesztése. Az öt 
í évet kitöltött s kilépő Kőrös-Berettyói érdekeltség, ille-

tőleg az ezen érdekeltséghez tartozó s kilépő központi 
bizottsági rendes- és póttagok helyébe négy rendes és 
két póttagnak választása. A közgyűlést megelőzőleg 15 
nappal a központi bizottságnál netán bejelentendő, vagy 

í: maga a központi bizottság által esetleg még teendő indit-
s ványok tárgyalása. 

Az o laszországi vámszerzödés tárgya-
lások, megegyező hirek szerint, f. hó 14-én befe-

| jeződtek, ugy, hogy most már csak az egyezmény 
szövegezése van hátra. A szerződések hitelesítése 
s aláírása e hét végére várható, tartalmuk azon- : 
ban a Németország és Svájczczal kötött egyez- I 
ménynyel lesz egyidejűleg közölve. 

K a m a t m e n t e s kölcsön a szőlőbi r tokosoknak. 
A «Wiener Zeitung» f. hó 14-iki számában 
olvassuk az osztrák földmivelési miniszter körren-
déletét, melyben tudatja a feltételeket, a mely 
mellett az elpusztult szőlőterületü földbirtokosok 
kamatmentes államkölesönben részesülhetnek. — 
Jövő számukban bővebben foglalkozunk a dologgal. 

Szerb ia monopol jövedelme a f. évben meg-
üti a 11 milliót. A hivatalos kimutatás szerint 
a dohányjövedék október hóban 704,463 frankot, 
a sójövedék 289,459 frankot jövedelmezett. Ez 
év tiz hónapjában a dohányjövedék 6,354.477, 
a sójövedék 2,664,913, azaz összesen 9 millió 
frankot jövedelmezett. 

Óriási szé lv ihar dühöngött f. hó 13. és 14-én 
Klagenfurt vidékén. Raibl és Tarvis községeket 
az árviz fenyegeti, a hegyi patakok annyira meg-
dagadtak, hogy az utakat és hidakat elszaggatják, 
ugy, hogy a közlekedés az utakon teljesen fenn-
akadt. Az esőzés még folyton tart. 

Ei f fe l - torony Chicagóban. Nem is világ-
kiállítás. ha Eiffel-tornya nincs, ebből az elvből 
indultak ki a Chicagóiak is. Hogy ez azonban az 
amerikai méreteknek megfeleljen, szükségkép ma-
gasabbnak kel] lennie a párizsinál. Az uj vas-
kolosszus, az amerikai lapok szerint, 1000 lábnál 
magasabb lesz s Marisom György mérnök az 
építést 500,000 font sterlingert vállalta el. A 
torony három emelet rnagas lesz s 40 láb mélyen 
jön a földbe az alapja. 

T e n g e r i k i v i t e l i t i l a lomró l vettünk hirt Ro-
mániából, de legutóbb vett értesüléseink e hirt 
dementálják. Legalább is gyanús, hogy Romániából 
ily hír kaphatott volna szárnyra minden alap nélkül. 

Nemzetköz i k iá l l í tás Ber l inben. A német, 
birodalmi gyűlés bizottsága folyó hó 12-én tartott 
ülésén egy Berlinben tartandó nemzetközi kiállí-
tás eszméje mellett nyilatkozott. 

Az a m e r i k a i a r a t á s . Washingtoni hirek 
szerint az amerikai kukoriczatermés roppant gaz-
dagul ütött ki s nem kevesebb, mint 2 milliárd 
bushelt tesz A burgonyatermés közepes, mind-
azáltal magasabb a legutóbbi 10 év eredményei-
nél. Ezen adatokat az Egyesült-Államok földmi-
velési kormányának jelentései megerősítik. 

Apró hirek. A magyar országos méhészeti egye-
sület f. é. deizember hó 6-án délelőtt 10 órakor tartja az 
uj városház tárgyaló-termében ez évi rendes közgyűlését. 
Széchenyi Imre gr. berlini nagykövetünk, Cziráky János gr 
runi 2030 holdas birtokát 319,3000 írton megvette. Ugyan-
csak ő a német császárné fivérét Ernő Günther sehlezvig-
holsteini herczeget kalmancsai és tarnóczai birtokaira va-
dászatra hívta meg s a herczeg a meghívást el is fogadta. 

A 8 '.<• . -.,< I , ' •„ .\v. 
mesvidon 22-én és Keszthelyen 21én lővásárlást rendez. 
— A mezőhegyesi államirbtokon eddig alkalmazott 2500 
tót munkást f. hó 2-án visszaszállítottak a felvidékre. — 
Mustraiovak árverése. A cs. és k. 6. vonatosztálykezelő-
bizottsága november , hó 18. és következő napjain Kassán 
160 kimustrált szolgálati lovat bocsát árverés alá. - A 
baranyavári marhavásár a ragadós száj- és körömfájás 
miatt nem tartalik meg. 

Idő járás . A légnyomás hirtelen esett 54—59 
mm. az ország legtöbb részében dus csapadekot 
eredményezett. A bőmérsék mindenütt a fagypont 
tölé emelkedett. Az időjárás európaszerte tóbb 
nyire borús vagy ködös. A hőmérséklet Oroszor-
szágban alacsony, egyebütt 0° felett, sőt Del-Euró-
pában emelkedett. Déli szelek mellett túlnyomóan 
felhős-ködös és enyhe idő várható. 

Eredeti skót gyöngy-árpát terjesztett el hazánkban a 
'Magyar Agricola» czég iBécs III Hauptstrasse). Az árpa 
ugy hozamára, mint minőségére nézve felülmúlja az eddig 
importált összes fajokat. A termelők, a kik eddig az im-
portált mennyiséggel kísérletet tettek a folyó évben is 
10—15 magot kaptak, a melyet 8 - 9 forintért voltak ké-
pesek értékesíteni. A fenti czég által importált mag minő-
ségére nézve felvilágosítással szolgálhatnak Ó Felsége 
magán birtokainak igazgatósága Bécsben, gróf Wenekheim 
Frigyes lébény-szent-miklósi uradalma, gróf Dessewffy 
Aurél büd-szent-mihályi uradalma, Rtidnyánszky György 
Felső-Atrak, Kobek István Bátorkesz és még számosan a 
magyar gazdák közül. 1 q, eredeti importált skót gyöngy-
árpa megrendelhető a nevezett czégnél 24 frtért. 

A délnémet-osztrák- magyar vasúti kötelék-forgalom-
ban gabonanemüek, hüvelyesek, őrlemények stb,-re nézve 
f. év ápril hó 10-től érvényes kivételes díjszabáshoz (III. r. 
2. f.) f. évi november hó 1-ével az 1. sz. pótlék lépett 
hatályba, mely a külön határozmányok részbeni módosí-
tásán kívül uj állomások felvételét, a betárolási táblázat j 
módosítását és kiegészítését tartalmazza. 

K e r e s k e d e l e m é s tőzsde. 

Budapest i gabonatőzsde. 
November i7-iki ieauzések 100 halcint 

(A. A.) Budapesti gabonatőzsde nov. 16 Az enyhe 
és nedves időjárás állandóbb jelleget öltött. A vidékről 
kedvezőbb hírek érkeznek, a vetések lénvegés javulásnak 
indultak és az elkésett veíési munkálatokat is' most jobb 
viszonyok közt gyorsan elvégezheti a gazda. Ezen körül-
mények okozták első sorban a he! földi buza-iviaczokon 
uralkodó lanyha irányzat további fejlődését, de csakis a 
kész áru üzletben, miután malmok még mindig tartózkod-
nak a nagyobb vásárlásoktól, múltkor jelzett okoknál fogva,' 
melyekhez még az a körülmény is hozzájárul, hogyliszt-
üzletjük nem kielégítő. Az utolsó két vásárnapon 'a for-
galom összesen kitett vagy 25—30,000 q-t és árak, főleg 
magánáruéi kb 21/,—5 krral estek. A határidő üzletben 
valamivel jobb hangulat uralkodik, de azért az ár-niveau 
nem igen emelkedett, daczára annak, hogy az orosz 
kiviteli tilalmat mint tényt hirdették. E kiviteii tilalom 
azonban mindinkább veszít fenyegető voltából. Mert egyrészt 
a tél külömben is minden évben megakasztja az.orosz 
kivitelt, miután az oroszországi kikötők befagynak, más-
részt pedig a tilalomtóli félelem folytán már annyi búzát 
exportáltak Oroszországból, hogy nem sok maradt még 
hátra a kivitel számára. így tehát közvetlen aligha lesz 
nagyobb hatása a tilalom életbelépésének, hanem azért 
ennek távolabb fekvő morális befolyását az áralakulásra 
mégis csak tekintetbe kell venni, mert akkor az összes 
fogyasztó országok kereslete nagyobbrészt Amerika felé 
fog irányulni, az pedig egy konkurrensétől megszabadítva 
fel fogja használni az alkalmat, hogy az árakat emelje. 
A határidő üzletben tehát a mint emiitők az ár-niveau 
alig változott, ámbár nagy árhullámzások fordultak elő, 
főleg szombaton, a mikor a tavaszi buza ára 1141-től 
rendkívül izgatottság és mondhatni rémület közepette 
rohamosan felszökött 11 60-ra. És ennek oly körülmény 
volt az oka, mely már régóta nem befolyásolta a gabna-
árakat, t. i. politikai Ez abban állott, hogy az, értéktőzsdén 
.beállott pánik, mely abból eredt, hogy Ő Felségének 
egy háborús jellegű nyilatkozatot tulajdonítottak, áthatott 
a gabonatőzsdére ott is nagyfokú izgalmat költve. Termé-
szetesen az árak emelkedése volt annak a következménye, 
miután politikai okok rendesen az értéktőzsdére tett hatás 
ellenkezőjét idézik elő a gabonatőzsdéken. Miután e köl-
tött hír rögtön megczáfoltatott, a kedélyek megnyugodtak 
és a búzaárak megint csökkentek. A külföldi gabna-
piaczok nem mutatnak egyöntetű irányzatot, a tényezők 
nagyobbrészt lokális jellegűek és nem idéztek elő nagyobb 
hatást. Csupán Berlin jelent legújabban nagyobb árcsök-
kenést, miután ott ugylátszik a német buzavám leszállí-
tását 3VS márkára kezdik biztosra venni. Főleg későbbi 
határidők érezték meg a körülmény hatását; ma délután 
megint 2 márkányi csökkenést jelentettek, a minek jellemző-
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módon a mi kurzusainkra nem volt hatása, miután a 
' vámleszállitása Németországban csökkenést, nálunk meg 

emelkedést tesz valószínűvé, természetesen csak a le-
szállítás 'haláráig 

x Rozs-üzletben mult jelentésünk óta nem állott be 
változás A forgalom csekély, árak nem változtak, az 

. irányzat csendes. Eladatott nagyobb t étei tavaszi, átvételre 
Debreczenbe szárítva 10"25 írtjával. 

Árpa. Takarmányáruból kevés kerül a piaezra, 
árak változatlanul szilárdak. . Középfajokban da< zára a 
jobb "keresletnek, nem akar nagyobb lendületet venni az 
üzlet, -miután tulajdonosok nagyrészt túlságos magas árakat 
követelnek, melyek a kivitelt egyelőre lehetetlenné teszik. 

Tengeri. Nigyobb hozatalok érkeztek fel uj áruhm, 
a mi némileg nyomja az árakat. A kiviteli üzlet is gyen-
gült, kereslet főleg a mai napon alig nyilvánult és csak 
a dunántúli állomásokon vettek egy-két tételt. Arak kb 
5-10 krral csökkentek. 

Zab. A hozatalok túlhaladják a keresletet, minélfogva 
•árak hanyatlottak. 

A bab-üzlet élénksége tovább tart, de árak nem 
változtak. 

(A. A.) Budapesti gabonatőzsde, november 17-én. 
A lanyha irányzat folyton dominál. Malmaink gyönge 
vételkedvet fejtettek ki és kb. 6000 q-t Veitek gyengén 
tartott árakon. A kínálat is azonban csak korlátolt volt. 
Határidő is olcsóbb amerikai jegyzések behatása alatt 
olcsóbbodott és délkor jegyez 11-46—48 frtot. Egyéb ga-
bonanemüekben korlátolt forgalom mellett árak alig vál-
toztak, az irányzat azonban lanyha, főleg tengeriben és 
zabban. Határidők jegyzése délkor: tengeri máj -jun.-ra 
626-28. zab tavaszra 673-75, repeze aug.-szept.-re 
14-25-35. _ 

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

Ha tá r idők á r f o l y a m a a külföldi gabona 
tőzsdéken. 

Az egyes malmok jegyzései: _ Fin m korpa" 
. Kizs 

Luiza gőzmalom Budapest 30/lo 5-50 5-50 
Erzsébet gőzmalom » 570 5-70 — 
Borsodmiskolczi gőzmalom '/» 5-90 560 6-40 

Miskolcz 8/u 5 70 5.40 6-20 
Pannónia gőzmalom Temesvár 2% 5-00 4-80 
Mümalom Kassa 6/i i 5 50 5 80 590 
Gőzmalom Szatmár . a3/Jo 5-00 4-60 
Schmidt és Császár Budapest 2/l0 6-50 
Neumann testvérek Arad 7/u 5-60 5 50 
Szatmári gőzmalom 8/10 460 5-50 
Nagysárosi mümalom s% 5-70 5 90 
Krieser-féle malom, Soroksár — 6.— 
Pesti molnárok és sütők */„ 5-70 5 70 6-60 
Szegi gőzmalom 6/u 5-70 5-5 J 6-40 

M « f l 
13. | - nov. 14 nov. 16. 

M « f l ligáig. ligiius.! lígIMg. tegma«. 

Búza 
1892 márcz. ápr.-ra 11.41 11.48 11.41 11.60 11.45 11.5. 

Tengeri 
1892. május-junius | 6.29 6.35 6.29' 6 36 6.28 6.33 

Zab 
1892.márcz.-ápr.-ra 6.66 6.72 6.61 6.83 6.68 6 75 

Káposztarepcze 
1892. aug-szep.-re 1 14.40] 14 .'60| 14.30 14.40 14.25 14 40 

13. 14. 16. 

Bécs. (100 kgrként frtban.) 1 
11.71 11.90 11.86 

Rozs 11.33 11.50 11.50 
Zab 7.09 7.26 7 21 
Tengeri május-juniusra 6.71 6.80 6,75 

Berlin. (1000 kgrként márkában.) 
Búza nov.-decz 234.50 234.50 232.25 

>35.75 236.- 234.25 
Rozs nov -decz ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 241 . - 242.— 240.25 

238.25 239. - 247.25 
Zab 170.75 171.50 170 10 

ápr.-máj 177. 178.25 177 . -
Páris (100 kgrként francs-ban.) 

Búza folyó hóra 27.50 27.50 27.50 
28.90 •27.80 27.80 

első 4 hó 27.80 28. Ki) 28.75 
márcz.-tól 4 hó 29.30 29.10 29.10 
folyó hóra 60.90 60.60 60.50 folyó hóra 

61.50 61.40 61.25 
eiső'4 hó! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 63.25 63. - 63.— 

! — márcz-tól 4 hó 63.90 63.75 63.50 
New-York. (bushel ként cents-ben.) 
Búza 106. V, 105.% 105.— 

107.'.a 105.3/, 105. "8 
— jan 109,'/, 1107.- io6 . 3 ; 

Tengeri nov 7 5 . - 7 0 . -

Szilva és szilvaiz. November 16 án (Markó Albert 
czég heti jelentése a «Köztelek> részére.) A hét folyamán 
a szilvaárak , ismét visszamentek, minek folytán igen 
élénk üzlet fejlődött ki, s azonnali szállításra boszniai 
75 drbos ll3/,—12 frtjával, 85-ös 9'/4 -91/,, 100-as 86 „ -9 
és szokvány minőségű 8—8«/s frtjával lett fizetve 56 
kilónkint. A mostani olcsó árak a külföldnek konveniát-
ván, nagy vásárlások történtek külföldi számlára és Ameri-
kából is érkeztek rendelmények. miáltal a forgalom igen 
megélénkült és a helybeni kötések nagyrésze is a fel-
mondd wk utján le lett már bonyolítva —' Szilvaiz. Ezen 
czikk iránt is élénkebb érdeklődés mutatkozott és vissza-
menő árak melleit néhány, ezer métermázsa lett exportálva, 
Az árak a mult hetiek'hez viszonyítva egy teljes forinttal 
csökkentek. 

Zsirnemüek. November 16-án (Markó Albert czég 
jelentése á «Köztelek > részére.) A hangulat ugy zsir, mint 
szalonnában igen szilárd, mivel az élő sertések árai a 
a nagy kivitel folytán igen emelkedtek és a mos'ani 
melegebb időjárás az ölesekhez sem kedv.ező. A szükséglet 
nagyobb mint a kínálat, minek következtében a szalonna 
és zsir árai a hét folyamán 2 frttal emelkedtek. 

Élelmiczikkek a budapesti hetivásáron 1891. évi 
november 17-én. (A fővárosi vásárigazgatóság jelentése a 
tKöztelek* részére.) 

Husvásár. Az istvántéri hideg sertéshusvásárra ho-
zott 27 vidéki árus (Nagy-Kőrös, Czegléd, Monor, Tisza-
Süly, Nagyszékely és Kis-Harta községekből) 253 egész 
sertést, 6 db süldőt és 1750 klgm sertéshúst ; megjelent 
ezenkívül 19 helybeli hentes 72 db sertéssel; középszerű 
forgalom mellett az árak reggel nagyban 44 —46 frt mm., 

' kicsinyben 47—48 kr., a vásár folyamán már d. e. 9 óra 
tájban a nagybani árak 43—44 frtra, kicsinyben 46—47 
krra estek ; a gyenge időre és a nagy hozatalra való te-
kintetből még további árcsökkenés várható. , 

Halvásár a haltéren A mai halvásár a nagy kíná-
lat és gyenge kereslet folytán igen,, lanyha volt Felhoza-
tott helybeli halkereskedők által nem élő hal 60 q. élő 
hal mintegy 10 q, többnyire ponty, csuka, kevés süllő és 
egyéb fajta hal. Nem élő halak ára 30 - 50%-kal hanyat-
lott, mely nagy árcsökkenés Apatín mellett levő kopácsi-
tóból' 2 bárkában hozott mintegy 100 q pontynak az 
enyhe időjárás miatt kényszereladása idézte elő. e meny-
nyiséget a helybeli halkereskedők q-kint 12 frton vásá-
rolták meg. Élőhalak ára szilárd maradt. Nagybani el-
adásnál apróhal q-ja '4 -6 frt, középnagy 8-14 , nagy 
ponty 28—32 frton talált vevőre, s daczára ezen olcsó 
áraknak a piaezra hozott mennyiségből mintegy 14 q 
adatott csak el; detaileladásnál élő halak ára szilárd, nem 
élő halak ára nagyban hanyatlott. 

Baromfi. Hozatott a Fővámtérre vaspályán kb 
3200 drb, hajón kb 100 drb, 20 kocsin kb 1700 drb, 
háton kb 200 drb, összesen kb 5200 drb. — A vásár, 
daczára a csekély készletnek a gyönge kereslet miatt 
változatlan árakon lanyhán folyik. — Nagybani árak: 
tyúk 18 drb 9 frt, kappan 56 drb 36 frt, hízott lud 22 
drb 50 frt, hizott récze 23 drb 23 frt, sovány rácze 28 
drb 20 frt, hizott pulyka 40 drb70 frt. - Az Ujvásártérre 
a f. hó 14 és 15 iki szombati és vasárnapi baromfi vá-
sárra, mely gyakran erőSebb forgalmú a rendes hetivá-
sároknál kb 16,200 db hozatott, mely változatlan árakon 
kelt. A mai napon megtartott hetivásárra felhozatott m. 
e. 14,700 drb. — Lanyha kereslet mialtaz árak nagyobb 
részben, a sovány lud és hizott pulyka kivételével — estek. 
Jegyeztetett páronkint: tyúk 130-140, csirke "60 -V10, 
kappan hizott 1'50-1'70, sovány t'40-1'10. récse hizott 
1-60—2 00, sovány Í-30-1'40, lud hizott 5 20—6'20, 
sovány 3-20 -3 50, pulyka hizott 400-4-50, sovány 
2-00 - 2 00, gyöngytyúk , galamb 60- -70 krajezáron. 

Tojás. Hozatott a Fővámtérre a vaspályán kb 7000 
drb, hajón kb 9000 drb, kocsin kb 25,000 drb, összesen 
kb 41,000 drb. — A vásár szintén lanyhán folyik. Nagy 
bani árak : 1 láda (á 1440 drb) meszes 33-34 frt, friss 

Bécsi marhavásár nov. 16. (A < I ' ? F A«[]c° l ' '» 
jelentése a «Köztelek> részére.) Összes felhajtás : 5240 db, 
ebből származásra magyar 2602, galicziai 1022, bukovinai 
126, német 1490 db, minőségre hízott marha 4034, legelő-
barom 179, sovány marha 1027 db, nemre ökör 3924, 
bika 401, tehén 680, bivaly 235 db. A szükséglethez mért 
magas felhajtás és a faggyuárak ujabb tetemes hanyatlása 
folytán a mai vásáron az árak 4 - 5 frttal estek ineter-
mázsánként, a mellett, hogy az eladók magas perczent-
levonást is adni kényszerültek. A fo-galom nehézkes, a 
vásár a leglanyhább hangulat mellett zárult. A felhajtás 
jó része eladatlan maradt Arak: Prima magyar 63—6* 
(65"2\ secunda magyar 57—62. tertia magyar 54-o6, 
prima galicziai 61—65 (67), secunda galicziai 57-60, 
tertia galicziai 54-56, prima német 64—67, secunda né-
met 59-63. tertia német 5">-58, legelőöüör 48 - 56, bika 
és tehén 24-35 (é. s.), bivaly 18-25 (é. s.). 

Bécsi sertésvásár november 17. (A Magyar Agricola* 
sürgönyjelentése a «Köztelek> részére.) Felhajtás: fiatal 
sertés 1436, bakonyi 4293, galicziai 4060, a nagyobb fel-
hajtás következtében az üzlet lanyha, az árak 1 krral 
eslek. Árak: príma 43 -44, kivételesen 44V,. közép 
41 -42, könnyű 38-40, fiatal sertés 32-37, galíciai 
28-30 kr kgronkint. 

Párisi juhvásár (la Viliette) november 16. Felhajtás 
10,940 db juh. ininyzat váltuz,illan. 

Kiadóhivata l i üzenetek. 
•* 8. és F. Budapest. Hirdetését a kivánt alakban 

hozzuk. 
G. E. Lúgos. A nyomda hibájából elmaradt, a már 

megjelent számokat postára adtuk és intézkedtünk pontos 
elküldetésről. 

G. Gy. Budapest Intézkedtünk. 
Sz. É. Tápió-Szent-Márton. A 8-ik számot pótlólag 

beküldtük. 
G. T. Budapest. Az elmaradt példányokat postára 

adtuk. 
Az Országos magyar gazíl. 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. 

Lisztüzlet. November 16-án. - Lefolyt héten csen-
des lefolyása volt az üzletnek. Angolországból érkezett 
egyes kisebb rendelmény, a miben a legörvendetesebb 
volt az, hogy malmaink felemelt árait fizették meg. Bel-

. földi forgalom szünetelt A spekuláczió el van látva áru-
val és a malmok felemelt árait felhasználja, hogy vásár-
lásain haszonnal túladjon. Az előre eladott tételeket ne-
hézségek nélkül adhatják át malmok és a legtöbb malom 
a magasabb számú lisztfujtákból készlettel nem bír. Átla-
gos árak : 

•i, 0 1 a 3 4 B 6 7 8 
Rí. 16,70 16.80 15 90 15.50 16.20 ' 14.90 14.6tT 12.70 8.40 

Ipartermények. — Szesz Az irányzat szilárd, árak 
emelkedők. Jegyzések: nyers szesz 22 50-23'— finomí-
tott, adózva 60-61 frt. — Kőolaj ban a fogyasztás na-
gyobb mérvű, árak változatlanok. Jegyzések: elsőrendű 
amerikai 21-50, elsőrendű orosz 20'75, elsőrendű szalon 
19 75 frt. - Repczeolaj 40-40 50 frton jegyeztetik. 

Konczentrált takarmányok. — Korpában nagyobb a 
kínálat a hangulat lecsendesült és eladók kényszeritvék 
árengedményeket tenni, k mult heti emelkedés megint 
eltűnt. Átlagos árak : finom 5 20, goromba 510, rozs-
korpa 6 30 frt. — Árpadara zsákostól 6 75 6'10 frt. — 
Malátacsira 4 50—5 25 frt. - Olajpog icsa emelkedő 7— 
7-25 frton jegyeztetik. 

36-38 frt. Egy forintért meszes 41-43 drb, friss 37—40 
drb, 40 krért meszes 16 -16'/a drb, friss 15 drb. — Az 
üjvásártérre f hó 14-15-én m. e. 21,500 drb, a mai 
napon m. e. 18,300 drb hoza'ott. Az árak a friss és 
meszes tojásnál egyenlők. Jegyeztetik; friss és meszes 
tojás 2 6 0 - 2 60 frton 100 drb, 40 krért 14-15 drb, 1 
drb 3 kr. 

Zold-éy. Káposzta hozatott a fővámtérre 90—100 
kocsin kb. 20 -22.000 drb a Fer. Józs.-rakp. piaczra 
hajókon kb : 77 000, fej összesen kb: 100.000 fej. — A 
vásár a nagy kínálattal szemben lanyha Nagybani árak : 
egv-egy kocsi rakomány (k 200-250- faj) 9-12 . fr t ; 
lOu db 3 - 6 frt. - Burgonya érk. a Fer. Józs.-rakparí 
piaczra hajón kb 30 q; 25 kocsin kb. 125 q összesen 
kb 155 q. - A vásár a borult esős idő miatt igen lanyha. 
Nagybani árak: 1 q 2.40 kr. — Egyéb zöldség hozatott 
a Fer. Józs.-rakp. piczra helyb. kertész kocsikon kb. 60q; 
Esztergomból 2 kocán kb. 24 q összesen [kb. 84 q- A 
vásár szintén lanyha ; - Nagybani árak 100 csomó 1 - 6 
f rt _ Kisebb piaczokon a forgalom csakis a helyi szük-
séglet fedezésére szorítkozik Csak az ujvásártér kezd 
zöldség félékre is oly forgalmat mutatni, mely vásarszeruve 
Ígérkezik fejlődni. 

Gyümölcs érk. a Fer. Józs.-rakp. piaczra a szokott 
vidékekről vaspályán kb. 230 q ; hajón kb. 25 q összesen 
kb. 255 q. — Továbbá maroni érk. kb 25 q. - A vásár 
az esőzés miatt szintén gyönge. Nagybani árak : 1 q alma 
7 - 1 0 frt; 1 q maroni 14-18 frt. 

Budapesti takarmányvásár (a VIII. ker. Teleky-téren.) 
1891. nov. 17-én. (A fővárosi vásárigazgttóság jelentése 
a «Köztelek» részére.) Felhozatott 154 szekér rétiszéna, 85 
szekér muhar, 59 szekér zsupszalma, 16 szekér alomszalma, 
7 szekér szecska. Lanyha kereslet mellett az árak kö-
vetkezőkép iegyeztettek: réti széna 2 00 -2'5'J, muhar 
190-210, alom-szalma V75-f80, szecska 2-20-2 30 
friig mm.-kint. Zsupszalmi 100 kévéje 13 50-18-00 frt, 
L kéve 15-18 kr. Megemlítendő e helyen, hogy évente 
az őszi hizlalási idény beálltával Kőbányán, a Mázsatéren 
élénk tengeriváiár szokott fejlődni, melyet a kőbányai 
sertéshizlalók szívesen keresnek fel szükségleteik fedezése 
czéljából. Az első nagyobb felhozatal ez évben f. hó 15 én 
volt. Felhozatott 122 szekérrel, melyből mm.-kint O-60-
6-05 frton hektoliterenkint 4 1 5 - 4 30 frton kelt 

Á l l a t v á s á r o k . 
Budapesti juhvásár, november 17. (Wilheim Ignácz 

fővárosi állatorvos jelentése a < Köztele7c» részére.) Összes 
felha jtás 6475 db juh ebből: finom gyapjas mennos 3842, 
angol husjuh 200, durva szőrű raczka 1883, szerbiai 491, 
szerbiai kecske 59 db. A nagy felhajtás és a csekély 
szükséglet, valamint a folytonosan kedvezőtlen párisi tu-
dósítások folytán az üzlet lanyha irányzat mellett folyik. 
Az árak Í V , - 2 frttal estek páronkint. Arak: finom gyap-
jas merinos 7-11 , kiviteli 13—21, angol husjuh 23 frt, 
kivételesen 11 db 34 frt páronkint, durva szőrű raczka 
6-12, szerbiai 7'/2, kecske 11—li frt páronkint. 

Búza 
Tiszavidéki 74-75' 

76-77. 
78—79 
80-81 

kilós.. 10.65 - 11.10 
10.90 - 11.40 
1120— 11.60 
11.45 - 11.65 

3 hóra 

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

10 65 — 11.10 
10.90 — 11.40 
11.20 — 11.60 
11.45 - 11.65 

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

10.65 - 11.10 
10.90 - 11.40 
11.20— 11.60 
11.45 — 11.65 

Bácskai 77-75 
76—77 
78—79 
80-81 

10.65—11.10 
10.90—11.40 
11.20 — 11.60 
11.45—11.65 

Bánsági 74 -75 
76—77 
78—79 
80-81 

10.65 11 10 
10 90 - 11.40 
11.20 - 11.60 
11.45 — 1165 

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

10.60 - 11 . -
10.80 - 1130 
11.10 — 11.50 
11.35 - 11.55 

Rozs 
Árpa, takarmány 

— maláta 

Zab 
Tengeri ó 

•'» uj •••• 
Káposzta-repcze 
Bánsági-repcze 
Vadrepcze 
Lenmag • . 

BabSOfehér nagyszemü..!!! . . .!! 

Köies b a r n . a ! ! ! ! ! . ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Bükköny 
Vöröshere 
Luczerna 
Esparsette 
Mohar 
Mák, kék 
— szürke 

Köménymag 

10.20 — 10.65 
6.30 - 6 65 
7 . 8.— 
7 . 7 5 - 9.25 
6-20 - 6.55' 

13.— — la!— 
12.50 - 14.25 

• 7. 7-75 
10.75 -- 11.75 
10 11, -
8 . 18.— 

11. 12.— 
7.— — 7.50 
8 . 8 50 
7 . 5 0 - 8 — 
5 75— 6.25 
6 - - 6,50. 

50. 61. -
42. 50.— 
11.50 — 12.50 
5.75 — 6 25 

32. 34.— 
29. 31.— 

"18. 19.— 

készp. 
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Egység krajezár • átlag 

Marhabús 7 '- - kg. 
Bivalybús ... — ,. 

44-120 70 Marhabús 7 '- - kg. 
Bivalybús ... — ,. 44-80 62 

52—140 93 
28-70 48 

Báránvhús . . . . . . . ... ... ,, 80 -160 125 
Sertéshús ,. 48- 90 64'5 
Füstölt sertéshús v 52-80 70 

68 , 120 86 
Élőmalacz . — „ 1Í0 180 165 
Tisztított malacz ... ~ ... — 
Toiás friss - 100 db •260- 305 •284 

... 12- 17 db 40 40 
„ meszes 100Mb 250—285 262 

„ 13- 16 db 40 40 
Sózott szalonna 1 kg. 48-60 57-5 
Füstölt szalonna — 1 kg. 54—64 61 
Háj ... 1 kg. 52-64 b7-5 
Sertészsír . . . . , 56—64 60-5 
Nyers faggyú - q. 3475- 3500 3487 
Tisztított „ ... ... ... „ 4000- 4100 4050 
Tej ... . liter 8 - 1 4 

„ fölözött „ 5—12 8 
20-100 38 

Tejföl 1 7 ... .. 7 .. 7 " 24-50 37 
Irósvaj I. r kg. 100-200 124 

, ii. r ; 70—120 / 95 

Olvasztott vaj - — ... „ 70 -120 98 
Tehéntúró .. „ 15-36 27 

20-24 22 
Jubturó, közönséges ... ... — „ 40 80 52 

Szarvas ezomb „ 
„ gerinrz ... „ 
„ többi husrészek ... — „ 

Őz-czomb ... „ 

45-80 62 

„ gerincz „ 
„ többi része „ 

Vaddisznó ... ... .. „ 
többi része ... ... „ 

Nyúl ... ... drb 
Vadlúd ... ... ... „ 
Vadrécze ... ... „. 
Fáczán ... ... . . . . . „ 

120-250 173 

Szalonka ... ... „ 
Vizi szalonka — „ 
Foaoly ... .. „ 
Füij ... „ 
Fenyőmadár ... - — „ 
Vadgalamb... - ... - „ 

10-15 12 

Túzok ... .. „ 
Harcsa, eleven 1 kg. 
Csuka „ 

90-120 101 
Túzok ... .. „ 
Harcsa, eleven 1 kg. 
Csuka „ 50-120 78 
Ponty „ ... „ 60—120 83 
Fogassüllő '120—140 130 
Pisztráng; eleven ... 500-550 525 
Rák, édes vizi . db — . — 
Sarga répa ... ... ... ... ... - ^ 

30- 450 246 
Vörös répa .. 7 ... 1 7 100db 50-150 75 
Fehér r ... .. ... „ 80-2C0 140 

Első magyar 

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

Ke'szit mindenféle 

csavarházakat, anya-csavarokat, 
szegecseket és foglaló karimákat, 
valamint miud'-n egyéb e szakmába vágd czikkeket 

minden nagyságban. 

Pinzgaui fajú 
teiiyésiímarha és fejős 
teheneket, továbbá biká-
kat és M k e t olcsón és 
legnagyobb választékban 

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

SACCHARIN 
300-szor édesebb a czukornál, teljesen ártalmatlan, tör-
vényileg is megengedett, nélkülözhetlen bor és must 
javításánál, a virágosodást és eczetképződést megakadá-
lyozza, zamatát nemesiti, alkalmazása könnyű, eredmény-
ért jótállunk. Ara: 1 kiló 65 frt, '/, kiló 34 írt. V6 kiló 

14 frt 62 kr. Fizetés, rögtön vagy utánvéttel. 

HAHNMÓRITZ 
nemzetközi kereskedelmi bizományi üzlete 

BÉCS, II., Franzensbrüekenstrasse 17. 
Elvállalja mindennemű áruk és termények beszerzését és el-
adását. pénzközvetitést a legelőnyösebb feltételek mellett. 

í T o s c ü i n g e r & ü i ö p 

fegyvergyáros 
Fe r I a c h 

(Karintia) 
kitüntetve sok <llj-

kere^uel ajAn^a" 
hivatalból ki'próbáít 

Í K . T K G Y Z É K I H 6 Y B N . 

Legújabb meglepő cs. ki.-. szab 

slétWldé^utónvét^meUeU Ár 
J6ségben ösa£fa™y czim alatt : 
Chemisches I.aboiatorinn 
Wien, Vili. Bzk. Tigergasso ti 

Anyarozs 
nagyobb mennyiségekben 

v á s á r o l t a t i k . Mintákéi 
ajánlatok intézendők 

G. & R FR1TZ, B é c s 
I. B r a u n e r s t r a s s s 5. 

Droguista czégbez. 

KÖZTELEK, 1 8 9 1 . NOVEMBER 18 . 

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

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

Á l l á s t k e r e s ő k . 
Végzet t e rdész-akadé-
mikus, két évi gyakorlat-
tal, magán-erdőbirtoklásnál 

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

adóhivatalban. 
• 211 

Gazdasági iskolát Végzet t 
gazdat iszt , ki 12 évi gya-
korlattal bir. magyar helyen 
alka'mazíi-t keres. Szives 
megkeresések Nagy-Sallóra, 
Barsmegye, poste restante 
küldendők G. P. jegy a'att. 

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

202 

F ö l d b i r t o k . 
Kisbér let . 5 szobából álló 
kényelmes úri lak, pinczék. 
25 drb nagy állatra istállók, 
színek, nagy pajta teljesen 
bekerített, nagy gyümölcsfa 
árnyékos udvaron. 2 >-30 
hold szántófölddel együtt, 
rövidebb vagy hosszabb 
időre bérbe adó. - A kis-
birtok a fővárostól I '/2 óra 
kocsijárásnyira fekszik, na-
ponként társaskocsi-közle-
kedéssel. Kiválóan alkalmas i 
pensionatusok vagy nyuga- 1 

lomba vonuló s a gazdál-
kodást és falusi életet kel-
velők részére, esetleg tehe I 

nészet felállítására. — 
Bővebbet a kiadóhivatal B. 

P. jegy alatt. | 
149 

Állatok. 

Egy izr., 28 éves", nős, gyer-
mektelen gazdat isz t , ki 
már 8 éven at nagy gazda-
ságokban alkalmazva volt, 
a gazdaság minden agában 
kellő jártassággal bir. Ja-
nuár elsejére egy nagyobb 

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

rom megye. ^ 

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

zendök. 
195 

Eladó t a k a r m á n y . 
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 istálló díjtalanul en-
gedtetik át. Bővebb értesí-
tés szerezhető a tulajdonos 
Serák Károly, állatkerti igaz-
gatónál, Budapest, Város-

liget. 213 

D í s z c s e r j é k . Weigelia, 
Spirea, Dentia, Junlperus 
Sablna, Cidonia japonica, 
Buxus Tamarix, Thuja nagy 
választékban eladó s kívá-
natra árjegyzéket küld a 

kiadóhivatal (G. B.) 
103 

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

adó hivatal. 
105 

U t a k m e l l é a k á c z - s o r f a , 
2 méter magas, száza 20 
frt, befásitásra 3—4 éves 
magonczok, száza 3 forint, 
ezre 25 frt. Megrendeléseit 
intézendők' a kiadóhivatal-

hoz L. alatt. 
107 

Argenteui l spárgagyö-
kér , 2 és 3 éves, kapható bár • 
mely mennyiségben 100 db. 
2 frt 1000 drb. 15 frt. Bő-
vebben értesít C. K. jegy 

alatt a kiadóhivatal. 

Oszi b a r a c z k f a , 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;. 

104 

V e p s e k . 
4 0 , 0 0 0 szőlőkaró ke 
r e s t e t i k megvételre, akár 
tavaszi szállításra. Gömbö-

lyű fenyőfa-karó, erős, 5—6' 
hosszú. — Ajánlatok e lap 
kiadóhi vatalához külden dők. 

108 

Haszná l t gépek, gazd. 
gépek, mozgonyok, gyári be-
rendezések-, kazánok stb.-
becseréltetnek, vétetnek és 
eladatnak. Aj ínlatot kérünk 
«Gőz» jel alatt e lap kiadó-

hivatalához. 210b) 
Löhnert K.-féle 

here - és luezernamag 
hámozó dob 41 ,y széles 
angol gőzesépiő - gépbe, a 
hozzávaló here - rostákkal 
együtt, kevéssé használt, 
beszerzési ár feléért eladó. 
További felvilágosítást nyújt 

a kiadóhivatal. 109 

A 
gabonafélék termesztése 

C S E R H Á T I SÁNDOR. 
Bolti ára 2 frt. 

M t f f f ndelhetó a kiadóhiva-
talban. 212 

H o m o k s z ő l ő k te -
lepítése. 

írta 
Rácz Sándor. 

Ára 1 frt 50 kr. 

Szüleink 
újjáalakítása. 

irta: Baross Károly. 

Kapható a kiadóhivatalban. 

Kitüntetve : 18S5-I1U budapesti országos kiállításon. - 1 *!><>. 
az országos IparegyesUlet által, nagy arany éremmel. -
1800. bécsi gazdasági és erdészeti kiállításon nagy dlsz-

oklevéllel. 

Fischer és Heidlberg, Budapest 
Karbololeum Creolinum Hungaricum 

vegyészeti, termékek gyára. 
Gyár: IX., Soroksári-ut 52 . - Városi iroda: Arany János-utcza 25, 
Ajánlják Karbololeum gyártmányukat, legolcsóbb dióbarna szinü 
fatelitő szer, zsindelytetükre. kerítésekre és gazdasági eszközökre, 
melynek használata folytán elpusztíthatatlan tartósságot nyer a fa; 
a mázolást akárki végezheti. — Creolinum Hungaricum és annak 
fajai, az állatoknál előforduló száj- és körömfájás, valamint orvosi 

és házi czéira a leghathatósabb fertfitlenitö szer. 
Ajánlják egyszersmind bármily szinU finom kátrány-festékeiket és 
fedel-lakot, zsindelytetők, bádog-, vas- és fatárgyak mázolására. 

Árjegyzékek és utasítások ingven és bérmentve. — — 

Fejős 
teheneket 

minden fajú, közyetlen importált elsőrendű állatokat 
legj u t á n y o s a b b árakon, 

mindennemű jótállás mellett szállít 

DULLER és társa 
B u d a p e s t , V I I . s z ö v e t s é g - u t e z a 11. 

A magyar kir. gazdasági tanintézetek szállítója. 

Petrezselyem ... ... 
Vöröshagyma ... ... ... 
Zeller ... .. 
Foghagyma— ... .... 
Karfiol 
Karalábé ... — . 
Fejts káposzta .. ... .. 

Savanyított káp. vágott 
Kelkáposzta . . — 
Fejes saláta 
Fodros 
Kötött ,. _. ... ... 
Torma, édes ... 

Burgonya, belföldi ... ... ... 
Szárított gomba ... 
Hónapos retek... . . ... — ... 
Fekete retek ... ... 
Ugorka, savany. való... 

„ salátának 
.. savanyított ... ... ... 

Főzeléktök ... .. .. 
Paradicsom -
Zöldbab, hüvelyes 
Zöldborsó, fejtelt .. ..." 
Zöld tengeri ... 

Közönséges alma .. ... ... ... 
Aszalt ., ... 
Fajkörte ' 

Közönséges körte ... ... 
Aszalt körte . . . . . . _ . 
Narancs ... .. 

Czitrom... ... ... ... ... . .. 

Görög dinnye nagy .... 

Sárgadinnye, közönséges 

Őszi baraczk ... ... .. 

Kajszinbaraczk (faj) .. 

Kajszinbaraczk közönséges .. 
Cseresznye (faj) .. 

közönséges ... _ 
Aszalt cseresznve 
Meggy (faj. nag'yszemü) . .. 
Aszalt megy ... . 
Szilva 
Aszalt szilva — .. 
Szilva-Íz ... ... ... ... ... -

Ringlotta befőzni (zöld) 

Csemegeszőlő 
Közönséges „ ... 

Egység 
109 költs 
l g . 
100 db 

1 q. 
1 kg. 
100 db 
i q 

100 db 
i q 

100 db 

1 kg-

t l 
100 db 

100 db 

1 db 
100 db 
1 kg. 
1 kg. 

199 cső 
1 kg. 

100 db 
100 db 
1 kg. 
1 kg. 
100 db 
100 db 
1 kg. 

. 1 dl 

. 100 d 

. 1 db 
. 100 dí 

1 db 
. 100 db 
. 1 db 

100 db 
- 1 kg. 

100 .11 
- lkg-
.. 100 d 
.. 100 d 
.. lkg. 

" 1 fit. 

í k t 
.. 1 liter 

lkg. 
. 100 dí 

lkg. 

krajezár 
30-550 

300-580 
40-220 

1100-2100 

40- 200 

sn—ioti-'i 
800 

40—120 
60-150 
50-140 

40-45 
16-20 

200 - 400 

80-100 
40 200 

3 -25 
50—120 

12 - 33 
'200—600 

40—250 

14-35 
120-500 
45-200 

i 3 - 1 2 
b 380-1000 

2 - 7 
b 160—500 

b - ; 
b — 

16 44 
21—40 
16—20 

b — 
20 t70 
20-36 

átlag 
257 
400 
100 

1458 

70 

350 
800 
74 

105 
90 

42 
18 

241 

90 
104 

87 
15-5 

53. 

13 
293 
107 

23 
234 
107 

645 
3-5 
300 

27 
29 

53 
35 

Egység 
Vékonyhéju dió 1 kg. 
Keményhéju mandula .. ... ... 1 kg. 
Vékony „ „ 
Gesztenye, belföldi 1 q. 
Marorii . „ 
Szamócza „ 
Ribizli „ 
Pöszméte (egres) „ 
Naspolya „ 

Som 1 q 
Lencse, 1 q-

„ külföldi 1 q-
Borsó, ... 1 q-
Borsó, fejtett 1 q. 

„ külföldi 1 q. 
Bab, 1 q-

- i q-
Hajdina (pohánka) 1 q. 
Tojásos tarhonya 1 q. 
Tojás nélküli tarhonya 1 q. 
Közönséges paprika 1 q-
Szegedi — ... ... 1 q. 
Méz, csurgatott 1 kg. 

.. lépes — ... - 1 k". 
Faggyúgyertya 1 kg-
Cserfa, hasábos 4 km. 
Gvertyánfa. - - ' ,, 
Bükkfa, hasábos ... „ 
Tölgyfa „ - ..- * 
Szilfa „ 
Dorongfa. vágatlan 1. r. ... ... „ 
Bolfa. vágatlan (pékfa) - „ 
Tuskós és selejt fa » 
Puhafa — ^ „ 

Ttyúk élő ... 1 pár 
Csirke 
Kappan hizott — „ 

Récze hizott ... „ 
sovány ,. 

Lúd hizott ,, 

' Pulyka hizott " 
„ sovány ... „ 

Gyöngytyúk 
Galamb .... 
Tvuk ... ... (tisztított) drb. 
Csirke „ ,., 
Kappan hízott „ 

Récze hizott „ ,, 

Lud hizott ,. 

Pulyka hizott... 7." 

Ludmáj 1 kg. 
Fehér kenyér... ... _ ... „ 

krajezár . 
20 - 4 8 

600 - 800 

1000-3500 

1000—2100 

650 -1100 

2900—3500 
2200 - 2500 
2000 - 4000 
4000 -9000 

1600—1900 
1500 -1900; 

1500-1700 
1150-1700 
1600 -1700 
900-1600 
900-1300 

ll(K)-12.10 
700 -1200 
120 - 500 
100 -150 
50-140 

140-240 
120-180 
160 - 300 
100 -160 
400 - 750 

- 230 350 
280—500 
160-380 
100-140 

;B0—40 
50 100 
30-90 
80-120 
70 90 
70-150 
50—100 

150 350 
140 200 
150-250 
100 -180 
80-200 
13-20 
10 16 

36. 

700 

2437 

1787 

868 

3200 
23&0 
3000 
6400 

1770 
1762 
1660 
1620 
1633 
fiTo 
1150 
1175 
978 
345 
129 
90 

185 
146 
215 
135 
566 
303 
380 
287 
122 
34 
72 
54 

108 
82 

110 
73 

247 
160 
198 
142 
116 
15 
13 

Kivonat a fővárosi vásárigazgatóság hivatalos árjegyzéseiből. 
1891. évi november hó 13 án. A fővárosi vásárigazgatóság jelentése. 

Eladó szőlővesszők. 
Merlot 

Kis burgundi . . . 

Carbenet . . . . . . 

Oportó . . . „ . 

500,000 drb 
150000 « 
200 000 . 

50,000 « 
100,000 « 
50,000 « 

200.000 < 

á 

gyökeres 
sima 
gyökeres 
sima 
gyökeres 
sima 

1000 
10 
15 
8 

12 
10 
15 

8 

drb 
frt. 

Betö l tendő á l l á s o k . 
Károly Lajos főherczeg ő 
cs. és kir. fensége kistapol-
csányi (Barsmegye) uradal-
mában egy a magyar és 
német nyelveket tökéletesen 
biró s a könyvvitelben jár-
tas. nőtlen fiatal ember 
gazdazági gyakornokul 

. fölvétetik. Evi javadalma-
zása 600 frt készpénz, 1 
szobából álló lakás és 24 
méter tűzifa. A kellőleg fel-
szerelt pályázati kérvények 
az uradalmi kezességhez 
Kis-Tapolcsányba intézen-
dők. Gazdasági felsőbb tan-
intézetet végzetlek előnyben 

részesiltetnek. 216 

Egy darab tiszta vérű 
Berkshire-fajta, tenyész-
tésre kiválóan alkalmas 16 
hónapos — 110 kgrm. é ő-
sulylyal biró kan 100 írtért 
eladó. Felvilágosítással a 
debreczeni m. kir. gazd. 
tanintézet intézője szolgál. 

Gyönyörűen nappal és éjjeli 
éneklő harz i kanár ik 
e ladása 20%-al olcsóbban 
eddigi árnál ; kiállításokon 
többször kitüntetve 1-ső díj-
jal, arany éremmel. Árjegy-
zék bérmentve. - Lipótvár, 

Demeter W. 208 

T e r m é n y e k . 
Külföldi piaczok részéről ki-
váló érdeklődés mutatkozik 
különösen á r p a és tenger i 
iránt. Ajánlatokat kér ab 
állomás .Magyar Mezőgaz-
dák szÖvetkezete» Buda-

pest (Köztelek). 195 
Burgonya, kukor icza 
waggonokban, valamint na-
gyobb mennyiségű méz vá-
sároltatik készpénz fizetés 
mellett. Ajánlatokat kérünk 
«Quantum • alatt e lap kiadó-

hivatalához. 

Élő f á k és növények . 
A kókai gazdaságban 
részben hasított, részben 
gömbölyű akácz, 2 méter 
hosszú, szőlőkaró és fasorok 
ültetésére alkalmas 5 — 6 
éves a k á c z f a eladó. 
Az előbbinek ezre 30 frt, 
az utóbbinak pedig, száza 
szalma közé csomagolva, 
15 frt. Süly-Sáp vasúti ál-
lomáson. Megrendelések az 
< Intézöség • 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. 

^ "lamraStttak H i r d e t m é n y . 
(Keletnémet-osztrák-magyar vasúti köte'ék.) - Folyó évi déczember hó l-jétől kezdve 
díjszabási uton való rendezésig az alábbi viszonylatokban szállítandó Irágyaküldemé-
nyekre — a szállítási illetéknek szállítólevél- s kocsinként legalább 1Ó000 k»ért való 
fizetésé eseten — a következő mérsékelt díjtételek lépnek hatályba. 

Breslau-Oderháfen és Poepelwitz-Umsclilag állomásokra rendelt küldeményeknél 
az illető szallitó-levelekcek: «Oderen való továbbítás végett- előírással ellátva kell -
lenniök. A fenti díjtételekben, melyek által a II. rész 1. füzetéhez kiadott VI. pótlékban 
foglalt közvetlen díjtételek hatályon kivül helyeztetnek, a vámkezelési illetékek melyek 
azon vasútnak mellékilletékekre vonatkozó díjszabása alapján szedendők, a melynek 
területén a vámkezelés közvetittetik, még nem foglaltatnak 

Budapest, 1891. nov. 2-án. ^ m < k i r i ü a m v a s ü t a k igazgatósága 
(utánnyomat nem dijaztatik.) egyszersmind a részes vasutak nevében. 

L. H o ii 

ZE3Ic-<7-á Aracl 
Budapest-dTpT „ -Józsefvár. „ -Kelenföld | Szeged̂ Eókus Jtoofvtos 

| ; márka 101 D kg-Hint 

BrJsíáíl-a S.'Tt!nAS!*1 
Breslan-Oderiiafen Breslaxi-Oderthorbaímhof 
Ő É . W Cosel-Kandrzin 

aross-StrehUtz Jarotsohin Klettendorf 
Krotoschm ^ 

Neisse' Oels 
Oppeb 
PoepGlwitz-tlmschlag 

3. A berlini kir. vasutigazgató-ság állomásai : | Breslau B. P. 

1 1.63 

j 1.51 
í 1Í3 1 1.63 
| t s 

í 78 

1.81 

2.18 

1Í63 
l-g 

l'62 

1.68 1 

j'H 

167 
í 82 

2.21 ^ 

1.72 
1.61 
j f 

1.12 1.67 1.86 
191 
L71 

184 
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M e g r e n d e l h e t ő k a - Közte lek k i adóh i va ta l ában . 



KÖZTELEK, 1891. NOVEMBER 18. 

Peronospora Viticola. 
Irta: S a j ó Káro l y . 

Á r a : 1 f r t 5 0 k p . — K a p h a t ó a k i a d ó h i v a t a l b a n . 

TEHENEKET 
Felsőinnthal i — 175 f r t é r t 
Alsóinnthal i . . . .... - 2 0 0 -
Etschtha l i . . . 2 3 0 « 

szállítok kocsirakományban, bármely magyarországi vasúti állomáshoz 
b é r m e n t e s e n szállítva hasas vagy borjas állapotban. 

Poland China 
és Y o r k s h i r e kan, k o c z a é s m a l a c z o k — 1 ármily kora 

készletben van és legjutányosabban eladók. 

P I C I © i W i l i 
t e u y é s z - é s l i a s z o n á l l n t - ü z l e t 

BUDAPEST, VII. HÜSZÁR-ÜTCZA 10, 

és nyári pata- és körömvasalás. 
Észszerű, t a r t ós és olcsó. 

Normális ísörőmvasalás 

Szabada lmazot t lópatkók 

N é m e t é s a n g o l s z e r k e z e t ű p a t k ó k . 
Lovagló-, vadász-, futtaUvpatkól;, 
gummi- és kötélhetétes patkók, 

Pa!a- és kö'römszögeV., csavartámszeg, patkoló szerszámok és eszközök. 
Árjegyzékek, rajzok és >11 Imiik Ingyen é» bérmentve. 

3 1 IJL A .V S Ö H N E , 
cs. és kir. udvari szállítók. 

(A czég 1735 óta áll fenn.) Bécs, 1., Strauchgasse 2. (A czég 1795 óta áll fenn.) 

Baranyai zöld szőlő-ojtás, t i K I ? 
I r t a : D e z s ő Mik lós . 

Kapható a « K ö z t e l e k » kiadóhivatalában. — Ára 30 kr. 

Újdonság 
névjegyeiben, 
minták kívánatra kész 

segget küldetnek. 
D i v a t o s a l a k ú 

é s szinti 

levélpapírok 
ugy hölgyek, 

mint leányok és férfiak 

E. M. K. F, 
levélpapkos, 

a legszebb és lego lcsóbb, azonkivül 
j ó tékonyságot is teszünk annak v é -

telével. 

E g y d o b o z 1 f r t . 

Károlyi György papirkereskedésében, Budapest, V., Dorottya-u. 10. 

Bankkölcsön. 
Törlesztéssel együtt 45 évre 53/4 esetleg 51 2%. minden 100 frt után 97 frt 50 kr. 
fizettetik ki készpénzben. Becsköltség 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 convertálhassa. 

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

M a g y a r Gazdák Hadsereg e l lá tás i S z ö v e t k e z e t e Budapest , Köztelek, 

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

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

rendkívüli közgyűlése 
újabb határnapjául 1891. évi november hó 21-ikének délutáni 4 ó r á j a 
tűzetik ki. 

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

I N a p i r e n c l s 
1. A szövetkezet feloszlásának kimondása, tekintet tel arra , hogy 

az újonnan alakult Migyar Mezőgazdák Siövetkezete a hadsereg-ellátási 
Szövetkezet által kitűzött czél megvalósítását is fölvette programmjába. 
2. Fel-zámolók kirendelése. 3. Intézkedés a hadsereggel fennálló üzleti 
összeköttetésnek a «Magyar Mezőgazdák Szöve;kezetére» való átruházása 
iránt. Budapest, 1891. október hó 31-én. 

Gr. 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 m i n d e n m e n n y i s é g b e n v e s z 

M E D U N A J. 
első m a g y a r g ő z s z a l á m i és z s i r a d é k g y á r a 

(Budapest—<Kőbánya. 

Tiizoltószerek. 
Teljes tűzoltói felszerelések, tömlők, sza-
badat m. szerkezetű tűzi fecskendők 
községek, tűzoltóságok, gazdaságok 
és gyárak részére, legkitűnőbb minő-
ségben, jótállás mellett, jutányos árban 

kaphatók 

Tarnóczy 
tttzoltószer- és gépgyár részvény-

társaságnál 

B u d a p e s t e n . 
Gyár: Mintatelep; 

K ü l s ő v á c z i u t 1 5 2 7 . s z . V á c z i k ö r ú t 7 8 . s z . 

Magyar kir. államvasutak. 
1Ü360O/CII. szám. 

HIRDETMÉNY. 
(Kelet-német-osztrák-magyar kötelék.) 

F. é. november hó 15-tétől díjszabási uton 
való rendezésig a boroszlói kir. igazgatóság 
Oppe'n állomása és valamennyi magyar kö-
teléki állomás közötli forgalomban fennálló 
III. ktllön díjszabás közvetlen díjtétele a 
boroszlói kir. vasutígazgatóság Groschwitz 
állomásával való forgalomban a fenti külön 
díjszabásba tartozó ármenetre is nyernek 
alkalmazást. 

Budapest, 1891. november hóban. 

magy. kir. államvasutak 
igazgatósága 

egyszersmind a kötelék i vasul ak nevében. 
Utánnyomat nem dijaz tátik. 
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A b é c s i 1890. évi m e z ő g a z d a s á g i é s e r d é s z e t i k i á l l í t á s o n a nagy díszoklevéllel k i tün te te t t 

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

Phosphát-liszt 
legjobb és legbiztosabb műtrágya, több évi hatással, p h o s p h o r -
t a r t a l o m 2 0 - 2 4 % , p o r f i n o m s á g a 7 5 % ajánlja jutányos áron 

azonnali vagy későbbi szállítással 
pliosp hál liszt-gyár a 

Budapest, I X . , Dandár-u. 2 5 . Sátori Miksa és Mór 

SZIVATTYÚKes MÉRLEGEK 
minden fajtájúak B l I minden czélra. Inoxydált sz iva t tyúk . • • • Commandit-Gesellscliaft 

í í R o z a a a m c n t o s . j i ^ n t ^ ^ Pumpen- und Maschinen-Fabrication 

W. GARVENS, WIEN, I. Bez., Weí l f ischgasse 14. 
ÁRJ'lvG-tfZÉK m c v e s És BSUMSKTVE, f g 


