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

Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
N e m t a g o k n a k e l ő f i z e t é s i d í j : 

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: B u d a p e s t ( K ö z t e l e k ) , 
ü l l ö l - n t 2 5 . s z & r a . 

Levelekre csak beküldött postabélyeg ellenében válaszoluric. 

Közlemények az orsz. magy. gazdasági 
egyesület köre'bol. 

Az orsz. magyar gazd. egyesütet b a r o m f i -
tenyésztő szakosztálya f'. hő 16-án d. u. 5 
órakor ülést tartott. 

Jelen voltak: Elnök Tolnay Lajos, választ-
mányi tagok : (lr. Dimer Lajos, Ilincs Gábor, 
Parthat/ Géza, Oszétzlcy Béla, Szám István, 
Takács Zsigmond, Újhelyi Mihály. Az egyesület 
tisztikarából Forster Géza igazgató, Paikert 
Alajos s. titkár. 

A választmány élénk eszmecsere után elfo-
gadta az egyesület igazgatójának propoziczióit, 
melyek fontosabb pontjai a következők : 

1. A szakosztály megszűnik az országos 
czimet használni, s j övőben mint az országos 
magy. gazd. egyesület bővített hatáskörű szak-
osztálya működik. 

2. A szakosztály hivatalos teendőit külön 
titkár végzi az orsz. magy. gazd. egyesület helyi-
ségeiben és annak felügyelete alatt. 

3. A szakosztály hivatalos lapja a « K ö z t e I e k » , 
melynek baromfitenyésztési rovatát a szakosztály 
titkára szerkeszti. 

4. A tagdij 4 frt, melynek fejében a nem 
egyesületi tagok a « K ö z t e l e k » mellékletét 
keresztkötés alatt postán kapják meg. 

A propozieziók elfogadása után elnök be-
rekeszti az ülést és összehívja a közgyűlést f. hó 
23-ára, mely határozni fog a szakosztály j övő 
sorsa fölött. 

Budapest, 1891. november hó 20. 
(Ivá lnoky expozéja és a vámszerződések. — Vámügyes diné 
Berlinben. A vámegyezségek kiterjesztése a vasúti poli-
tikára. — Állategészségügyi konczessziók. — Amerikai 
sertés- és marhabebozatal Németország ós monarchiánkba. 
— Román friss hus behozatala Budapestre. — A marha-
árak esése Bécsben. — Muszka birka a bécsi kiviteli vágó-
hidakon. — Az Egyesült-Államok czukorbevitele. — 
Monarchiánk czukorkivitele Amerikába. — Magyarország 
sertéskivitele. — Ausztria mint sertésfogyasztó. — Az 

amerikai sertéshusbevitel hatása Németországban). 

Megtörtént az első számbavehető hi-
vatalos nyilatkozat a sokat és régen em-
legetett vámtárgyalásokat illetőleg gróf 
Rálnokij külügyminiszter által a delegá-
cziókban. Lapunk más helyéti közöljük a 
mi a nyilatkozatból nyilvánosságra ju-
tott, 

A minő megnyugtatást keltenek, a 
külügyminiszter nyilatkozatai az európai 
békét illetőleg, ugy nem titkolhatunk el 
némi aggodalmat azzal szemben, a mit a 
vámszerződésekről mondott. 

Nagyon is erősen hangsúlyozta az idő 
rövidségét a mi majd a szerződések 1892-ik 
évi február hó 1-én való életbeléptetése 
folytán a parlamenti tárgyalásokra ren-
delkezésre álland. Kiemelte, hogy mind 
a három a német-, svájczi- és olasz-szerző-
dést együtt kell tárgyalni, a mi minden-
esetre csak az alapos megvitatás hátrá-
nyára leend. Feltűnően jelezte alighanem 
ólét veendő, az elégedetlenséget, a mely 

egyes oldalról befog következni a szerző-
dések előterjesztésével. 

A külügyminiszter nyilatkozatáért 
egyik osztrák delegátus köszönetet mon-
dott, a kereskedelem nevében, a melyet bi-
zonytalanságában e válasz igen megnyug 
tátott. Sajnos, de mi ép ezen jelensé-
get tekinthetjük olyannak, a mély a fé-
lelem bizonyos nemével tölt el. A mit 
bizony nem oszlat el, az a lakoma, 
melyet f. hó 17-én képviselőink Berlin-
ben olasz és német kollegáik tiszteletére, 
a tárgyalások szerencsés befejezése alkal-
mából rendeztek; valamint azok a ver-
ziók sem, melyek a szerződéseknek a va-
súti politikára való kiterjesztéséről adtak 
hirt s melyek szerint a szállítási költ-
ségek a jövőben mérsékeltetni fognak. Hát 
igaz, hogy akkor „ Budapest olcsóbban szál-
líthat Rómába meg Hamburgba, mint jelen-
leg Udinebe vagy Drezdába", de viszont azok 
is Budapestre. A ,. B. H." újságolt czél-
szerübb állategészségügyi intézkedések-
ről is, a melyekkel állatkivitelünk meg-
könnyittetnék, de ugyanezen hír azt 
mondja, hogy „ Amerikából megengedik 
a sertés és szarvasmarha behozatalát 
Németországba és végül Monarchiánkba" 
s hogy „Németország konczessió fejében 
eszközölte ki az engedélyt a Monarchiá-

A hadügyi budget. 
^A hadügyi budget egyetlen piros száma. — A hadügy-
miniszter bevételei. — A mustralovak és a lóbó'rök. — 
A lőpor- és salétrommonopólium. — A kórházi fürdők, 
katonai térképek és nyomtatványok, fegyencz-munkák, 
idegen állatok gyógyítása, lovak patkolása. rossz puskák, 
rangdijak bevételei. — Á mit a legénység meg a ló meg-
eszik. — Hogy számítjuk ki a hadiigyér nagyszámú gar-
madájából a hadsereg évi rozs-, zab-, széna- és szalma-
szükségletét. — A mire a delegátus urak nem kíváncsiak. 
— A hadsereg átlagárai. — Saját kezelés és albérlet. — 
Kezelési költség 1 q terményre. — Mibe kerül egy ló 
tartása egy eszlendö'n át. — Mennyi «profunt» lesz 100 
kg. lisztbői s mibe kerül annak megsütése. — A «me-
názsi>-pénz. — Mennyi és mily áru remonda kell 1892-
- b e n ?— Az utazó «Remontirung8-Jnspector».— A tavalyi 
remondavásárok eredményei. — A remondák közvetlen 
beszerzésének költségei. — A bőr-kisiparosok közvetlen 

szállítása.) 

Azért tettük e közleményünket a, vonal alá, 
nehogy belőle nagy politikai fejtegetéseket vélje-
nek olvasóink, mert nem az a czélunk. Nem 
akarjuk mi bírálni azt a 133.348,204 forintos 
budgettet, a mely nagyobb a tavalyinál 4-71, a 
kétévinél 6 55 millióval s a delegácziók elé ter-
jesztett összehasonlító kimutatásban csak egy 
piros számot enged látni (ilyennel vannak meg-
jelölve a megtakarított összegek) t. i. az 1889-ik . 
évvel való összehasonlításnál, a mikor 1 '21 mii- 1 

lióval többet áldoztunk hadügyi czélokra, a mit, 
1892-ben fogunk. De találunk a között a sok 

vagy a korcsmában élvén) meg az az 51,775 db ló 
megeszik és elhasznál a felszerelésen kivül s a mi 
mindössze 30 37 millió frtot teszen ki. Elfogy egy 
évben 96 '14 millió adag kenyér s minden 168 
adag kenyérhez kellvén 100 kg. liszt, felsütnek 
1892-ben 572,300 q lisztet, s mivel őrlési módjuk 
szerint 1 q rozsból 8 2 kg. kenyérlisztet állítanak 
elő, eltekintve a csekély mennyiségű búzától, a 
hadsereg 1892-ik évi rozs-szükséglete kiteend 
697,927 q-t . — Lássuk, mit fogyasztanak a 
lovak. Eszik 1892-ben 

Mai szásxmxtk 18 oldalra terjed. 

I. évfolyam. Budapest, 1891. évi november hó 21-én. M A G T \ 1(». szám. 

! 

Megjelen minden szerdán és szombaton. 

számcsoportozat között több olyan dolgot, mint 
ha okvetlen tudni nem is szükséges, de lehet 
hasznos, — vagy ha az sem, de legalább is ér-
dekes. 

Maga a hadsereg is visszaad abból a reá 
költött 133-34 millióból 2 55 milliót a következő 
főbb tételekben. Eladott lovakért és elhullott lovak 
bőreiért 350,000 frtot. a lőpor- és salétrom-egyed-
áruságából 1 .100,000 frtot, az állatgyógyintézet 
és ebkórodában tartott idegen állatok tartási és 
gyógydijaiért 50,000 frtot, idegen lovak patkolá 
sáért 11,000 frtot. A katonatiszti kar a kórházi 
fürdők használatáért szintén 30,000 írttal adózik, 
a térképek és egyéb nyomtatványok 60,0000 frtot 
hoznak, a fegyenczmunka-keresmények 5500 frtot, 
rossz puskák stb. hasznavehetetlen anyagokból a 
bevétel 260.000 frt, a rangdijak az előléptetések 
és tiszteletbeli czimek pedig 250 ,000 forintot 
jövedelmeznek. És igv kikerül az a 2 '55 millió 
a mi a hadügyminiszter bevétele s a mivel jnem 
hiszszük, hogy nyomtatásban a delegácziók ele 
terjesztett számadásokon kivül. csak ilyen hosszan 
is foglalkozott volna valaki, u.. lás-ák, hogy mi 
mindennek először is a fényoldalát keressük s a 
roszszával, ha nincs közünk hozzá, nem is fog-
lalkozunk. Azért nem beszélünk az uj ágyuk, a 
füstnélküli puskapor, várak, hadihajók szaporítá-
sáról, hanem csak arról, a mit mi tőlünk vesz a 
hadügyminiszter, vagyis a mit az az 1892. évre 
előirányzott 257,538 főből álló cs. és kir. •le-
génységi (15.635 «havi díjas* a maga konyháján 

saját tiszti ló _ . _ . . _ _ _ . . _ . . . 
hátas ló segédtiszteknél és a 

vonatcsapatoknál . . . 
hátas ló lovasságnál és tüzérségnél 
hámos ló a tüzéreknél . . . . . . 
hámos ló a vonatcsapatoknál 

Elfogy tehát egy évben : 

7750 db 

1239 * 
43 .435 * 

6312 * 
970 » 

Adag lótáp Egy adag 

Saját tiszti, a segédtiszti és 
a vonatcsapatok kincstári 
hátas lovainál 3.2S0,98ő 

(zab 3360 gr. 
< széna 4500 gr. 
'alomszalma 1700 

Lovassági és tüzérségi hátas 
15.853,775 

l'zab 4200 gr. 
< széna 3400 gr. 
(alomszalma 1700 

Tüzérségi hámos lovaktól' 2.303,880 
(zab 4620 gr. 
< széna 4500 gr. 
(alomszalma 1700 

Vonatcsapatok hámos lo-
vainál — 354,050 

[zab 4200 gr. 
) széna 5600 gr. 
jalomszalma 1700 
^szecska 850 gr. 



Sí-

tó i az amerikai állatbevitelre vonatkozó- j 
lag." Tehát akkor a német szerződés 
már döntött volna az amerikai sertés 
kérdésében,1" sőt még a szarvasmarhát i l -
letőleg i s ? Ugyan miök lehet azoknak a 
németeknek, a mit nekünk mindezért cse-
rébe adnak ? 

Állatkivitelünkre egyátalán nem j ó k j 

a kilátások. A külügyminiszter ugyan ! 
nem nyi latkozott ugy a Román állatbeho- \ 
satuiról, mint a mi egyelőre szóba kerül-
hetne, de már maguk a Románok — pedig 
most ő tőlük függ a tárgyalások felvé-
tele — kopogtatnak Budapest fővárosnál 
friss hus behozatali engedélyért. A főváros 
élelmezési bizottságához utasitotta a kér-
dést tanulmányozás végett, hogy nem-e 
lehetne ezáltal a magas árakat csökken- ! 
teni ? 

Tehát nem értünk a bécsi magiszt-
rátus és parlament vitáiból a huskérdés 
fe lett? És nem a vásárügy, az értékesí-
tés rendezése, hanem idegen verseny be-
engedése által vélünk a nem létező állat- I 
hiány, de a nagyon is érezhető s a hust I 
megdrágító, szervezeteken segiteni 1 

Mult számunkban a legutolsó bécsi vásár 
tudósításai a marha árának á q 5 — 6 frtnyi 
eséséről adtak hirt, ugyan kérdezzük meg 
Bécs város fogyasztó-közönségét , érezi-e 
a hus áránál is a marhaárak 6 minden-
esetre lényeges csökkenését. 

A bécsi kereskedelmi kamara köve -
teléseiben még lentieknél is t ovább megy, 
az orosz birkának óhajt a bécsi vásáron 
kedvezményeket. A mult években ugyanis 
nagymennyiségű oroszországi birka j ö t t 
be a bécsi központi vágóhidra, a honnét 
mint magyar birkahús folytatta útját Páris 
felé. Megfizette az osztrák, meg a franczia 
vámot , mégis olcsóbban jutot t czéljához 
kedvezményeink folytán, mintha direkt 
ment volna. -— A íranczia-orosv. barát-
ság nzomban ezeket a juhküldeményeket 

Odessa—Marseille-nak irányította. Persze 
a bécsi kereskedők elvesztették a hasznot, 
mit semmi esetre sem a mi juhos gaz-
dáink előnyére, a magyarosított muszka 
birkán nyertek, Bécs városa pedig igen 
sok I< övezet vámot, vágódijat stb. Most j 
vám vissztéri téseket kérnek a kiviteli vá- ! 
godák részére, a bécsi központi vágó- ! 
hidra hozott orosz juhoknak. Az utóbbi 
idők eseményei folytán szinte alig merünk 
még annak a reményünknek is kifejezést 
adni, hogy a bécsiek e kívánsága nem 
teljesül. 

Szinte komikus, hogy mindezekért 
a hírekért cserébe eddig mással, mint I 
több czukorrál, nem biztatnak bennünket, j 
Csak azután magunk is meg ne kandiro- | 
zódjunk benne. 

Előttünk fekszik new-yorki konzulunk 
jelentése az Egyesült-Államok czukorforgal-
máról, a mit czukorgyáraink közvetítésé-
v e l mezőgazdaságunk eldorádójának is 
festenek. — Az 1889 /90- ik évben kivitt ' 
czukrot az Egyesül t -Ál lamokba: egész mo-
narchiánk (tehát Csehországot is beleértve) 
1 .577,244 dollár. Németország 16.031,000 
dollár, Belgium 500,000 dollár értékben. 
Az Egyesült-Álla mok összes czukorbevitele 
tehát, Európából, hozzászámítva a kisebb 
kontingensü ál lamokat is, legfeljebb 1 8 5 
mil l ió dollár, a miből a mi egész m o n -
archiánkra csak 7 V » ° / o esik. Ha az a mi 
czukoriparunk, mely még saját hazánk 
szükségletét sem képes fedezni, utóiéri 
egészen Csehországot az amerikai kivi-
telben ; ha mi megszerezzük Magyarország 
részére azt az egész összeget, a mit eddig 
a Monarchia k iv i t t ; vagy odafej lődnek 
gyáraink, hogy egyedül Magyarország 
czukorkivitele megüti majd az európai 
összkivitel 1 0 % - á t ; ha Brazília utóbbi 
rossz czukornád-termései maradandóan 
kedvező konjunktúrát teremtenek az euró-
pai czukornak; ha az Egyesült-Államoknak 

nem fog eszébe jutni sohase szülcségle- « 
teit teljesen vagy nagy részben kielégítő 
czukoripart teremteni meg ; ha a new-
yorki czukorpiacz helyzete a ^ t r u s z f - o k 
stb. folytán állandóan olyan kedvező lesz, | 
mint most és ha még sok más ilyen 
„ha* mind czukoriparunk javára követ-
kezik b e : nézzük, mit áldoznánk ezért 
a bizonytalan czukorkivitelünkért serié-
seinkben. 

Sertéskivitelünk 1890- ik évben kitett 
52.297,000 frtot (816,029 db), tehát többet, 
mint a mennyit megér egész Európa czukor-
kivitele áz Egyesült-Államokba. A kivitt 
816,029 db sertésből direkt csak 120,795 
ment Németországba s " hogy máshová 
Ausztrián keresztül sem mehetett sokkal 
több, mutatja az összmonarchiának mind-
össze csak 131,796 dbot tevő kivitele. 
Maga Ausztria tehát 684,233 db magyar 
sertést fogyasztott, körülbelül 43—45 millió 
forint értékben. 

És ezt a fogyasztását Ausztriának 
meg nem szüntetheti semmiféle külföldi 
határzár, nem az, ha a német piaczokat 
az egész világ sertéseinek megnyi t ják ; 
de igenis tönkremehet és vele egész sertés-
tenyésztésünk, ha a közös vámterület 
áldozatai ellenében bírt egyedüli termé-
szetes piaczunkat, az osztrák tartomá-
nyokat elengedjük árasztani a tengeren 
túli ál lamok felesleges tömegeivel . 

Külöinben a németek is eléggé erezik 
már hátrányát, ideiglenes beviteli enge-
délyüknek. 

A „D. Fleicher Ztg., a mire csak nem 
lehet agrarius irányt fogni a következő-
ket ir ja: „Németország ma annak a ve-
szedelemnek van - kitéve, hogy elárasztatik 
trichines sertéshússal. Amerikából hivatalos 
egészségi Uzonyitványnyal Brémába Düssel-
dorf és Crefeldbe érkező szalonnaküldemények-
ben, fejlődésük minden stádiumában levő éló-
t l ' i c l l i n e k találtattak. Az évenkint mil-

Szükségéi tehát a hadsereg 1892-ik évben: 

Lovakná l 1 Zabot \ 
\ 

^enat j szalmát ká? 
y-

Saját tisztiésakincs-
tári segédtiszti s 
vonatcsapatok há-
tas lovainál 110,241 147,611 55,776 

Lovassági és tüzér-
ségi hátas lovaknál 665,858 539,018 ! 269,514 

Tüzérségi hámos lo-
vaknál 106,439 103/Í7 4 | 39,165 _ 

Vonatcsapatok há-
mos lovainál 14,870 19.826 ! 6,108 3009 

Mindössze 897,408 810,169 370,563 3009 

Ez az a szükséglet, a mit minden évben el-
fogyaszt a hadsereg, beszerezni persze hol töb-
bet, hol kevesebbet kell, aszerint, a mint a há-
borús kilátások a készletek emelését vagy apasz-
tását teszik szükségessé, de nagy átlagban a 
beszerzés is csak minden évben egyforma. 

Ezek a számok azután elénk tárják, hogy 
mit tenne az, ha sikerülne a hadseregnek köz-
vetlenül a gazdák által eszközölt ellátását keresz-
tülvinni, a mi sokkal fontosabb, sokkal na-
gyobb arányokban és körre kiható, mint a szin-
tén csak örömmel üdvözölhető, kormányköreinket 
oly erősen foglalkoztató iparczikkek közvetlen 
beszerzése. De hát az ipar az most divatban 
van, a mezőgazdaság megél a maga lábán . . . . 
már t. i. a meddig a külömböző liferánsok, ki 
nem húzzák a földet a talpa alól. No , de igaz, 
tarczát irunk, ne vegyük a dolgot olyan komo-
lyan. 

Igen érdekesek a hadsereg előirányzott át-
lagárai. 

Kerül a kincstárnak egy q 
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, liókba kerülő közegészségügyi intézkedések 
tehát a trichines hus vizsgálatára, mind 

j haszontalanokká váltak " 
k berlini hentesek társulata a. sertés vá-

' sár-szokványok megváltoztatása czéljá-
I' ból egy kérvénynyel járult a városi ha-
| tósághoz, a melyben a következőket 

mondja: »Elvitázhatlan tény, hogy a ser-
téstenyésztés ós hizlalás fo lytonosan ha-

i n j a t l i k s ennek tulajdonitható az is, 
; hogy a berlini piacz, sovány és tökélet -
Ipteh áruval, a minő az előtt nem is ke-

rült eladásra árasztatik el." 
Bizony, ha így viseljük gondját sertés-

tenyésztésünknek, a mi jelentéseink sem 
les/.nek csak 2 — 3 év múlva is külömbek 
ennél. B. K. 

Az idei dohánytermésről. 
. (Nyilt kérdés" Cserháti Sándor nrhoz.) 

A mult nyár volt a legutóbbi decennium 
legdúsabb csapadéku nyara! Hozott sok áldást, 
de sok kalamitást is! 

Hogy minő gyomerdőket idézett elő a szántó-
földeken. melyek irtása temérdek munkába és 
költségbe került, attól eltekintek, mert figyelmem 
nagy részét egész éven át a dohánytermelés veszi 
igénybe. 

A dohánytermelő gazda az idén örömmel 
látta szépen megérett palántáit gyorsan fejlődni, 

' gyönyörködött a levelek jégesőktől, nagyobb sze-
lektől megkiméit ép voltán, de fájdalom, öröme 
csak nagyon rövid ideig tartott. A szépen kifej-

lődött rétháti finom kerti levelek a közben-közben 
tűrhetetlenné vált hőségben akár zsinórra fűzve 
a szabadban lógtak legyen, akár az exsiccatoros 
pajtákban a nap szúró hevétől megkímélve, szá-
rittattak azok, megpetrezselymesedtek (eddig he-
lyesebb megnevezését a bajnak nem ismerem, a 
német Mozaik-Krankheit alatt én legalább mást 
értek), a levél alapszíne sárga, mint az arany, 
de zölden maradt erekkel van átszőve s habár 
a rostok durváknak éppen nem mondhatók és 
igy abból a kincstár által szigorúan követelt finom 
kerii jellegből mitsem vesztett, mégis értékte-

: lenebbé vált. 
De ez még hagyján. Szeptember óta a mai 

napig nem volt esőnk; a levelek oly szárazak, 
hogy abszolút lehetetlen azokat csomózni, hiába ! 

rakják kertészeink éjjel a zsinórokat szabadba, 
onnét reggel a mérsékelten fűtött simitó-helyiségbe, 
nincs nedvesség a levegőben, erős szelek járnak, 
éjjelenkint 6—7°-ra száll a hőmérő, a levél nem 
ereszkedik meg; pinczébe rakni, öntözni nem 
szabad, de nem is tanácsos ezt tenni ezer oknál 
fogva, melyeket jól ismer minden dohányt ter-
melő gazda s igy kénytelen összetett kézzel várni 
a bekövetkező nedvesebb, ködösebb időjárást, 
meíy a csomózást lehetségessé tegye. November 
18-án már az első szállítmánynak a kincstár 
raktárában kellett volna lennie, de eddig még 
egy csomót sem birtunk előállítani. 

Mindig nagy érdekkel olvastam a <Mező-
gazdasági, Szemle*-ben Cserhátinak a dohány-
levelek égési képességére vonatkozó tanulságos 
észleleteit és több dohányfajok közötti össze-
hasonlító táblázatait tanulmányozván, feltettem 
magamban idei rétháti terftiésünk égési képessé-
gét — szembeállítva azt az évekkel ezelőtt kí-
sérleti termelésre a kincstártól nyert mag után 
termelt General Grant. Lancaster külföldi, fogarasi, 
csetneki ós a kincstár által annak idején végkép 
kiküszöbölni rendelt véki hazai dohányok égési 
képességével — táblázatilag kimutatni s azt 
megtenni s a * Köztelek*-ben Ígéretemhez képest 
közölni is fogom, mert ugy vagyok meggyőződve, 
hogy egy veterán dohánytermelő e téren szerzett 
észleletei érdekelni fogják a dohányttermelő gazda-
közönséget, érdekelni annyival is inkább, mert 
nem annyira mennyiséget, mint inkább minőséget, 
nagyon jó minőséget követel ma már a kincstár; 
a fajnak, melyet termelünk, ^megválasztása első-
rendű kérdés, a mikor megint nagy s f̂erepet 
játszik az a másik kérdés, hogy jól ég-e a do-
hányunk vagy nem ? 

Talán eljut Cserhátihoz a fentebbiekben elő-
adott kétrendbeli feljajdulásom s azok aktualis 
jelentőségét becses figyelmére méltatva, talán 
kegyes lesz két irányban nekem válaszolni, t. i. 
először, hogy mit tart okául a levelek petre-
zselymességének? másodszor, hogy miként lehetne 
ezt az áldatlan időjárást, mely annyira megne-
hezíti, sőt, mint fentebb mondám, lehetetlenné 
teszi a levelek csomózását, ellensúlyozni ? A 
száritó-pajták talajának fütőcsövekkel való el-
látása, azok segélyével a dohányleveleknek ned-
ves, meleg levegővel való párolása, gőzfűtés 
stb. stb. kóvályognak hetek óta fejemben ; 
szeretnék segíteni a bajon, de nem áll hatal-
mamban és egyelőre bizony csak a jóakarat 
mellett marad minden, pedig hát e téren kell 
valamit tenni. Gyakran ismétlődnek az eáetek, 
hogy nem lehet a kincstár által megszabott időre 

a csomózást elvégezni; ha kap is az ember ha-
lasztást a határidőben, csak nagyon szűkre van 
az szabva, a szegény kertésznek azután egyszerre 
körmére ég a munka, elhamarkodva, tökéletlenül 
kénytelen a nagy és fontos csomózást végezni s 
nyakra-főre végzett tökéletlen munkájával — 
daczára annak, hogy több költségébe kerül, mintha 
elég ideje volna hozzá, mert a munkához kevésbbé 
értő drága napszámosokat kell családtagjai mellé, 
fogadni — megkárosítja kenyéradó gazdáját s a 
kincstárt egyaránt. 

Ha oly szerencsés lennék Cserháti tanár úrtól 
felvilágosítást, illetve jó tanácsot nyerni, ezeket 
igen jól felhasználhatnám a dohányfajok égési 
képességére nézve közölni szándékolt észleleteim 
terén is, mert kétséget nem szenved, hogy talaj, 
vetésforgó, szárítási mód és száritó-pajták álla 
pota, időjárás, a csomózás lehetségessé tétele 
kürüli eljárás mind oly faktorok, melyek a dohány-
levelek égési képességére is nagy befolyással 
vannak. 

Nincs a növénytermelés terén kényesebb, 
több szakértelmet, szorgalmat és búvárkodást 
igénylő növény, mint éppen a dohány, s az ég-
hajlati mostoha viszonyokkal való folytonos küz-
delemben kifáradt gondolkodó gazdának nagyon 
be kell látnia, hogy bizony még sok, igen sok 
tanulni* valója van hátra. 

A mit. hogy felvilágosítást és jó tanácsot 
adhasson a fenn tisztelt tanár ur, talán első 
sorban kell tudnia, azt bátor leszek előadni, hogy 
talajunk, melyben eddig mindig kielégítő, sőt 
gyakran kitűnő minőségű, finom kerti leveleket 
termeltünk, lazább kötöttségű, homokos, szürke 
agyag, jól áteresztő altalajjal, és hetes forgóban 
termeljük azt. 

1. Istállótrágyában takarmány-bükköny, 2. 
buza, 3. dohány, 4. árpa, 5. fekete ugar, 6. rozs, 
7: zab 

Száritó-pajtáink pedig, a melyekben most a 
dohanyle'velek oly száraz állapotban vannak, hogy 
azokhoz végképeni megsemmisülésük veszélyez-
tetése nélkül nyúlni sem lehet, nem deszka- vagy 
nádfalakkal, hanem elég szolid sövénynyel, bő 
sártapaszszal s kellő számú tetszés szerint szabá-
lyozható szelelőablakokkal ellátott falakkal vannak 
körülvéve,- főanyaguk kizárólag nádból áll. A tető 
is el van látva szelelő-kürtőkkel, melyek egy ké-
szülékkel alulról szabályozhatók. 

."Egyéb esetleges kérdéseire is a legnagyobb 
készséggel fognék felelni. 

Bajcs," Í&91.. november hó. 
Szilárd János. 

Budapesten 49 frt 20 kr 
Kassán 42 frt 01 krba jött. 

Most még csak valamit a pótlovakról, a mely 
tétel alatt 2'32 millió forint szerepel a hadügyi 
budgetben. 1892-ben beszereztetik 6826 darab 
pótló, a melyeknek beszerzési rezsije 26215 
forintot tesz ki, marad tehát egy ló átlagos árára 
336 frt 69 kr. A «rezsibe» a már utolsó előtti 
számunkban említettük s újonnan kreált pótlo-
vazási felügyelő uti átalányára 2000 frt van fel-
véve, reméljük tehát, hogy személyesen járja 
majd be a pótlóvásárokat, a melyekről a had-
ügyi kormánynak a delegáczióknak adott válasza 
az" 1890 ik évre alábbi adatokat tünteti fel. 

í közli egyúttal a hadügyminiszter azokat a költ-
ségeket, a mit a pótlovazások okoztak. 

1890-ben 
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: litók mellőzésével in 
számból szál-

ívásároltatott 

pót lovuk 

száma 

kü
lön

ös
en

 e
ze

n 

pó
tló

vá
sá

ro
ko

n 

kö
zv

et
len

 fo
rr

á-
so

k 
fel

ke
re

ső
-

C=
 

P Ó t - 1 Ó 

6 091 1.291 2569 3 860 63 

Költségek, melyek a szállítók mellőzésével foganatosított 
vásárlások érdekében, a lóavató bizottságok utazásai 

által keletkeztek és pedig : 

pót-lóvásárok j közvetlen források! | Össze s en 

látogatása'által i felkeresése által a szállítók 
j tehát 

ként összesen j 
I lovon-j 1 

összesen ; lovon-
ként 

j vei fogana-j 

vásárlások! 

j tehát 

ként 

frt | kr |j frt1 kr frt kr frt J ü J frt kr | 1 frt | kr 
•5.986 43;! 4 | 63 20.109 84 i 7 82 26 096 27 6 '76 

Tessék most már elképzelni azokat a szám-
garmadákat, a mivel e sorok írójának meg kel-
lett küzdeni, a mig ezeket a numerusokat nagy-
nehezen bár, de hitelesen (a ki nem hiszi, szá-
mítson utána) kiböngészte a delegátusok elé 
terjesztett hadügyi budget szétszórt adataiból. 
Mert hát akárhogy kértük eddig a hadügymi-
nisztériumot, nem mutatta ki az egyévi szükségle-
tet, azt mondotta, hogy nem lehet. A jó delegá-
tus urak meg nem voltak olyan kíváncsiak, mint 
mi, pedig a között a sok táblázat között, a mi-
ből mi ezt kisütöttük, megférne a többivel szépen 
és jó barátságban egy olyan is, a mi az évi 
nyerstermén^szükségletet a termelő közönség tá-
jékoztatására, sőt ily óriási összegekben sokszor 
a termelés irányítására is, kimutatná. 

Olvasóinknak feltűnhetett, hogy az egyes té-
telek a külömböző területi hatóságoknál nincse-

Talán a kenyérsütési adatok is közérdekűek 
t. i. hogy mibe kerül egy adag «profunt» a ka-

tonáknak. 

«A legénységi közétek» (* menázsi>) belekerül 
egy évben 13.76 millió forintba az államnak. 
| : Erről a csapatok maguk gondoskodnak egy 
arra rendelt bizottság által s a legénység napi 
ílelmére a külömböző piaczi viszonyok szerint es 
időszakonként meghatározott összeg van kiszabva, 
« miből a bizottság köteles csapatait, ellátni. Egy 
emberre 1890-ben átlagban kitett ez összeg na-
jPpnként 

Budapesten 13,48 krt 
Kassán 11,51 krt 

I; Eív ember élelmezése tehát az egész 1890-ik 
Kiben 

nek kitöltve. Hát az annak a következménye, 
hogy a katonaság óriási szükségletének aránylag 
csak igen csekély részét szerzi be nagyban (sa-
ját kezelésben,) hanem tulnyomólag albérletbe 
adja az ellátást és porczió számra szállíttat. 

Okát is adja abban, hogy ez olcsóbb, a 
mit mi eddig nem tudtunk megérteni. 

Budapesten például egy adag zal) (3.360 gr.) 
a saját kezelésben belekerül 25.82 krba, mig az 
albérletben szállitott adag csak 25.43 krba, ol-
csóbb tehát 0.39 kral. 

Igen ám, csakhogy a hadügyminiszteri ki-
mutatás kezelési költsiq czimén 

számit fel. Hogy mi okozza azt a borzasztó rezsit, 
mikor még a szükséglet sem egyszerre, hanem 
ősztől tavaszig havi részletekben szállíttatik be, 
azt nem, de azt már most tudjuk, hogy a saját 
kezelésbe való átmenet itt akad meg, s ezeken 
a kezelési költségeken kellene legelőször segiteni. 

Nézzük most, hogy mibe kerül egy katona-
ló évi eltartása. Budapesten 
Saját, tiszti, kincstári se-

gédtiszti és a vonatcsa-
patok hátas lovai . . . . 

Lovassági és tüzérségi há-
tas lovak 

Tüzérségi hámos lovak . . 
Vonatcsapatok hámos lovai 

149.10 . . 

156.48 . . . 
180.60 . . . 
188.38 . . . 

143.12 

150.20 
173.48 
180.04;; 

a zabnál 
a szénánál 
az alomszalmánál 
a tűzifánál — -

a q 
q 
q 
m8 

au krt, 
23 krt, 
20 krt, 
18 krt 

Egyra." 
zab széna szalma kémén] tűzifa 

Budapesti 
Pozsonyi 

Temesvári 
Nagyszebeni 

|| 
7'388J 

7'60" 
703" 
664™ 
5-888> 

3 08<"> 

3-4421 

174" 365 

2-31 
2-81 
2-76 

100 kg kenyerliszt . . . . 
Kezelési kiadás 
40 kg kemény tűzifa . . . 
1 kg só 
Világítási költségek . . . . 
100 kg elsütött liszt tehát 
került 

100 kg lisztből készíttetik 
1168 adag kenyér, egy adag 
; került ! . . . 
az albérletben szállított ke-
1 nyér 

Budapeste 
] 

10.18tB 

0.175l) 

0.3622 
0.1135 
0 00-w 

10 8372 

6.45 krba 

6 24 krba 

n Kassán 
"orint 

8 52™ ' 
0.1750 
0.2355 
0.124" 
0.005" 

9.06-1 

5.40 irba 

6.15 krba. 

Ugyancsak jelenti a hadügyminiszter, hogy 
a cs. és kir. hadsereg ruházati és szerelési tár-
gyainak szállításánál fentartott hányad a jövőre 
is iparunknak fog juttatni, es a kis ipar részére is 
fentartatik bizonyos rész. 

Ezzel zárjuk a hadügyi budget ismertetését. 
Mi figyelmünket azokra a számadatokra fordítot-
tuk, a melyekkel a magas politika nem igen fog-
lalkozik, de e kevésbbé ismert s mégis milliókkal 
számoló dolgok talán tanulságosak is, de min-
denesetre érdekesek. 

Baross Károly. 

1889-ben közvetítők mellőzésével 3838 pótló 
vásároltatott. 1890-ben tehát több 22 darabbal. 
Bizonv nem valami nagy emelkedés. 

E kimutatassal együtt az alábbi táblázatban 
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Mit dolgoznak a vegykisérlet i ál lomások ? 
A budapesti vegykisérleti állomás válasza Zsitvay Nándor 
ur, a «Köztelek*-ben legközelebb megjelent czikkére. 

14. sz. Gazd. Szakoktatás stb. rovat. 
Előre bocsátjuk, hogy a jelzett cziktben sok 

helyes megjegyzés van, de utánna tehejük mindjárt 
azt is, hogy mindazon fogyatkozások, melyekben 
a kísérleti ügy nálunk szenved, az illetékes körök 
elölt nemcsak ismeretesek, hanem oda is vezettek, 
hogy azoknak gyökeres javítása valószínűleg nem 
soká fog késni. 

A valósággal homlokegyenest ellenkezik azon-
ban az, a mit Zsitvay Nándor ur a követkeiő 
szavakkal állit: 

*A budapesti és m.-óvári vegykisérleti állo-
mások, mélyek jelentései szerint az elemzések 
évenként ezer számban is végeztetnek, általam 
már évek során át figyelemmel kisért működésűk 
körében más munká la to t , mint a közönség r é -
szére megrendel t e l lenőrző e lemzést és egy-
nehány szakvé leményt nem is m u t a t n a k fel .> 

Ezt nem lehet jobban megczáfolni, mint azon 
experimentális, tudományos munkálatok felsoro-
lásává!, melyek a budapesti vegykisérleti állomás 
dolgozdájában, aránylag rövid fennállása óta vé-
geztettek, bel- és külföldi folyóiratokban közöl-
tettek, s melyeknek nagy része már a tudományos 
világ közös birtokává vált annyira, hogy legalább 
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azok, melyek egy világnyelven közöltettek, már 
átmentek a müveit nemzetek oly számos tan-
könyveibe, hogy képtelenek volnánk azokat itt 
mind felsorolni. 

Azt hiszszük, hogy ez kétségtelen jele annak, 
hogy a budapesti vegykisérleti állomás laborató-
riuma hasznos munkálatokat végzett és ha itthon 
talán némelyek előtt nem is, de a külföldön be-
csületet szerzett nemcsak magának, hanem a tu-
dományos törekvésnek is Magyarországban. 

Valóban megszomoritó, de viszonyainkra 
nézve jellemző, hogy még az is, ki hivatottnak 
érzi magát tudományos, vagy közhasznú működés 
nyilvános kritizálására, elfeledkezik egy ilyen kri-
tika legelemibb feltételeiről, t. i. arról, hogy azon 
működésről némi tájékoztatást szerezzen, s hogy 
o reá nézve sem létezik az, a mi a napisajtó 
utján nem lett kitrombitálva, hanem valódi tu-
dományos működéshez illő módon közzétéve ott, 
a hol azt a szakemberek keresik és bírálják. 

A mi az alant felsorolt munkálatokat illeti, 
különösen kiemeljük, hogy azok között nem sze-
repelnek az egyszerű szakvélemények és nem uj 
kísérletek' alapján, hanem egyszerűen az Íróasz-
talnál készült ujságczikhek, melyek százakra men-
nének, daczára annak, hogy fejletlen, kicsinyes 
viszonyaink között, a hol valódi kritika nem lé-
tezik, még az utóbbiak is tudományos dolgozat 
számba mennek,- s hogy kivált mezőgazdasági 
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A dohány éghetó'sége. 
(Vége.) 

A dohány az összes gazdasági növények 
között talán legtöbb ásványi alkatrészt von el a 
földből. Kiváltképen a kloridok felvételét illető-
leg talán az összes növények között is első helyen 
áll. Mint láttuk e vegyületek igen károsan hat-
nak a dohány éghetőségére, ha tehát e tulajdon-
ságát s igy minőségét czélszerü trágyázás által 
javítani akarjuk — tekintettel a dohány nagy-
mérvű klor-felvevő képességére — mindenek-
előtt olyan trágyaszerek használatától kell óva-
kodnunk, melyek sok klórt tartalmaznák. Ilye-
nek az árnyékszék-trágya, melybe az emberi 
táplálék konyhasó-tartalma folytán sok klor jut, 
továbbá kainit, karnallit stb. stb. Könnyű tala-
joknál természetesen nem olyan veszedelmes az 
ilynemű trágyaszerek használata, mivel a konyha-
só, mely iránt a föld egyáltalában csekély absor-
bealó képességet tanusit, az esőviz által csakha-
mar oly mélyen fekvő rétegekbe mosatik, honnét 
a gyökerek nem képesek többé felvenni; ellenben 
nehéz, kötött talajokban, melyeknek viz-vissza-
tartó képessége tudvalevőleg felette nagy, a 
konyhasó igen hosszú ideig megmarad a gyöke-
rek által még elérhető rétegekben, sőt hajcsöves-

ségi tünemények folytán gyakran ismét a legfelsőbb 
rétegekbe kerül. Kossutány tapasztalatai szerint 
a magyar dohány rosszul égésének legtöbb eset-
ben szintén a klor az okozója és pedig ezen 
állapot nálunk rendesen a nedves években szo-
kott mutatkozni, A rosszul égő dohányok ilyen-
kor főleg a magyar Alföld legmélyebben fekvő 
vidékein az úgynevezett «Tiszalaposok> on te-
remnek, melyek nedves telek után egész éven át 
a földárja által borittatnak. 

Kussutány ezen talajok közül a katahalmit, 
kocsordosit és csegeit tüzetesen megvizsgálta; a 
talajok csak nyomokban tartalmaztak kloridokat, 
mig a dohányokban rendkívül sok klor volt, 
mit csakis a földárja nagy chlortartalmának tu-
lajdonithatunk . 

De nemcsak "a kloridoknak az éghetőségre 
való káros hatásánál fogva kell mindent kerül-
nünk, miáltal a dohány konyhasó-tartalmát gya-
rapítjuk, hanem mivel a konyhasó antiseptikus 
hatásánál fogva a dohány erjesztését nagyon 
megnehezíti (Nessler), az erjesztésnek pedig, mint 
már említve lett, az a feladata, hogy a dohány-
ban levő szerves anyagokat, melyek szintén 
rosszul égést okoznak, részben kiküszöbölje, rész-
ben átalakítsa. 

A munka tárgya és közzétételének helye A szerző neve 
1. A nyers protein meghatározása. A natron-
mész behatása fehérjékre. Közgazd. értesítő 
1885. Jahresbericht für Thierchemie, Maly. 

Liebermann Leo és 
Tóth Gyula. 

2. Olajpogácsák zsírtartalmának pontosabb meg-
határozására szolgáló módszer. Közgazd. érte-
sítő 1885. 

Liébermann Leo és 
Asbóth Sándor. 

3. Sorghum- és tengericzukor-elemzések uj mód-
szerrel ezeknek vizsgálatára. Közgazd. érte-
sítő 1885. 

Liebermann Leo és 
Vángel Béla. 

4. Az összes Magyarországban és Erdélyben 
termelt komlók vegyvizsgálata. Statisztikai ki-
mutatások a termelés nagyságáról. Utasítások 
a komló-termelés és kezelés körül. Táblázatok, 
röpiratok, modellek, bemutatva az 1885. orsz. 
kiállításon. 

Liebemíann Leo, 
Kiticsáű Zs. és RöSz-

ler Károly. 

5. Magyarországi burgonyák vizsgálata az ország 
fontosabb burgonya-termelő helyeiről (Árva-, 
Trencsén-, Szathmár- és Nyitramegye). Össze-
sen 89 helyről. Az eredmények összeállítása 
és a hozam kiszámítása a külömböző talajne-
mek szerint. Közgazd. értesítő 1885. 

Liebermann Leo és 
Vángel Béla. 

6. A szőlőtalajok vegyi összetétele és fizikai tu-
lajdonsága és a filloxerával szemben való ma-
gatartások közötti összefüggés vizsgájatára vo-
natkozó számos kísérlet és elemzés. 23 talaj-
vizsgálat, nagyrészt teljes kémiai elemzéssel. 
Közgazd* értesítő 1885. 

Tóth Ggula és Asbóth 
Sándor elemzései álap-
ján közölte Liébermann 

Leo. 

7. Uj módszer a tej zsirtalmának mennyisége 
meghatározására. Közgazd. értesítő 1885. és 
Fresenius Zeitschrift für analyt. Chemie. 

Liébermann Leo. 

8. A tej zsírtartalmának meghatározására szol-
gáló különféle módszerek kísérleti uton való bí-
rálata és összehasonlítása (ugyanott). 

Liébermann Leo. 

9. 57 magyar tejgazdaságból származó reggeli 
és esteli tej zsírtartalma és fajsulyának válto-
zásai egy éven belül minden egyes hónapban. 
Körülbelül 1200 vizsgálat eredménye. Közgazd. 
értesítő 1885. 

Gyöngyössy Zolt m ele-
mesései után közölte 

Liebermann Leo. 

10. Kísérletek hus, tej és tojás konzerválására. 
Közgazd. értesítő 1885. 

Liébermann Leo. 

11. Uj módszer az ólomnak mennyileges gyors 
meghatározására vizekben. Közgazd. értesítő 
1885. és Revue internationale Amsterdam. 2. 
Liver. 

Kiticsán Zs. vizsgálatai 
alapjárt közölte Liéber-

mann Leo. 

12. A bor festőanyagának vizsgálata. Közgazd. 
értesítő 1885. 

Liébermann Leo. 

13. A kénessav kimutatása és mennyileges meg-
határozása borban. Magyar tud. akadémia ki-
adványa. Berliner Berichte 1882. és számos 
külföldi szaklap. 

Liébermann Leo. 

14. Természetes borok vás és kénsav tartalmára 
vonatkozó adatok. Közgazd. értesítő 18g5. 

Kiticsán Zs. 

A munka tárgya és közzétételének helye A szerző neve 
15. A borpárlat néhány alkatrészeiről. Ugyanott 

és Berichte der Deutschen Chemischen Gesell-
schaft Berlin XVI. kötet. 

Kiticsán Zs: 

16. 120 természetes magyar bor elemzési ered-
ménye. Közgazd. értesítő 1885. és Revue In-
ternationale. 

Kiticsán Zs. elemzései 
alapján közölte Lieber-

mann Leo. 
17. 25 Magyarországban termett amerikai szőlő-

must elemzése. Ugyanott. 
Kiticsán Zs. elemzései 
alapján közölte Lieber-

mann Leo. 
18. Kísérletek pálinkafélék és spiritus vizsgálatára 

szolgáló módszerek megállapítására Ugyanott. 
Liébermann Leo. 

19. Uj módszer zsíros olajok vizsgálatára. — 
Ugyanottt. 

Liébermann Leo. 

20. A petróleum lobbanási pontja meghatározá-
sának egy uj módszere. Magy. tud. akadémia 
1882. Zeitschrift für analyt. Chemie XXI. 

Liebermann Leo. 

21. A petróleumnak a gyakorlatban megenged-
hető gyuladási pontjáról. Közgazd. értesítő. 
1885. Zeitschrift für analyt. Chemie XXI. 

Liebermann Leo. 

22. üj módszer a kenő-olajok vizsgálatára. Köz-, 
gazd. értesítő 1885. 

Liebermann Leo és 
Tóth Gyula. 

23. Uj módszer gáz-olajok vizsgálatára. Ugyanott. Ugyanazok. 
24. Egy készülék könnyen olvadó fémek és ötvé-

nyek olvadási pontjának meghatározására. Magy. 
tud. akadémia 1882. Berliner Ber. XV. 

Liebermann Leo. 

25. A Fluor meghatározásáról. Közgazd. érte-
sítő 1885. 

Tóth Gyula. 

26. Uj módszer ferol meghatározására nyers karbol-
savban. Ugyanott és Chemíker Zeitung 1886. 

Tóth Ggula. 

27. A higany kimutatásáról. Közgazd. értesítő 
1885. Jahresbericht für Thierchemie. 

Liébermann Leo. r 

28. Ólom-mérgezés egy esete szarvasmarhánál. 
Közgazd. értésitő 1885. 

Ugyanaz. 

29. A konyhasó élettani hatásáról. Ugyanott és 
Veterinarius. 

Ugyanaz. 

30. Az urobilinuriáról. Ugyanott és Maly. Thier-
chemie. 

Ugyanaz. 

31. Erjedésről és erjesztő anyagokról. Biolog. 
Centralblatt, Erlangen. II. kötet. 

Ugyanaz. 

32. A közönséges foszfor-savas nátrium hatásáról 
különféle neutrális sókra. Doctori dissertatio. 

Asbóth Sándor. 

33. A hőfok befolyása a vegyfolyamatok gyorsa-
ságára. Vegytani Lapok. Kolozsvár. 

Tóth Gyula. 

34. A Kjeldahl-féle légeny-meghatározási módszer 
tágabb körű alkalmazása. Magy. tud. akadémia 

. 1885. Több külföldi szaklap. 

Asbóth Sándor. 

35. A keményítő meghatározása. Közgazd. érte-
sítő 1886. 

Liebermaft|F és Asbóth. . 

36. Takarmány bevermelése (besavanyitás). Ugyan-
ott 1886. 

Liébermann Leo. 'J 

A munka tárgya és közzétételének helye A szerző neve 

37. A talaj elszörbölési képességére vonatkozó 
ujabb kísérletek. Ugyanott 1886. 

Gróf Csáky József kí-
sérletei álapján közölte 

Liebérmann. 

38. 18 magyarországi szőlőmust elemzése. Ugyan-
ott 1886. 

Kiticsán Zs. elemzései 
álapján közölte Liéber-

mann. 
39. Ónozott edények alkalmazásáról savanyu fo-

lyadékok vagy ételfélék eltartására. Ugyanott 
és Revue international Amsterdam. 2. Livr. 

Kramszky Lajos kísér-
letei álapján közölte 

Libermann Leo. 

40. 73 magyar helység ivóvizének vizsgálata. 
Közgazd. értesítő 1886 

Tóth Gyula • elemzései. 

41. A borkősavas mész értékmeghatározásai. — 
Ugyanott. 

Tóth Ggula. 

42. Ujabb adatok a nyers karbolsav vizsgálatá-
hoz. Ugyanott és Chemiker Zeitung. 

Tóth Gyula. 

43. A magnezium-klorid hatásáról gőzkazánok 
falura. Közgazd. értesítő 1886. 

Liebermann Leo. 

44. Egészségre ártalmas ásványi fertőzések kimu-
tatása borban. Ctiemiker Zeitung, Cotten 1890. 

Ugyanaz. 

45. Gummi-félék vizsgálatára uj eljárás. Chem. 
Zeitung. 1890. 

Ugyanaz. 

46. Embryokémiai vizsgálatok. Többrendbeli érte-
kezés; a magy. tud. akadémia kiadványa 1888. 
és Pflüger Archiv. XLI11. kötet. 

47. Állati dextran, egy uj gummiszerii anyag. 
Magyar tud. akadémia kiadv. 1887. Pflügers 
Archiv. XL. kötet. 

Ugyanaz. 

Ugyanaz. 

48. A lóvizelet foszforsavtartalmáró!, különös 
tekintettel a tenyészbénaságra. Állategészség-
ügyi évkönyv 1890. Pflügers Archiv 1891. 

Ugyanaz. 

49. A nuclein mesterséges előállítása. Magy. tud. 
akadémia kiadványa VI. kötet 1888. Berliner 
Berichte 1888. 

Ugyanaz. 

50. A metafoszforsav kimutatása az élesztő nuclein-
jában. Magy. tud. akadémia kiadványa 1890. 
Pflügers Archiv. XL1II. kötet. 

Ugyanaz. 

51. A mucinról. — Biolog. Centralblatt, Erlan-
gen 1887. 

Ugyanaz. 

52. Alkaloidák kimutatásáról. Közgazd. értesítő 
1885. és Maly. Thierchemie. 

Ugyanaz. 

53 A Rang- és Ruffin-féle uj szeszfinomitási el-
járásról. Közgazd. értesítő 1889. Chem. Zei-
tung 1890. 

Ugyanaz. 

54. Egyszerű módszer a szőlőtalajok filloxera-
mentességének vizsgálatára. Budapest 1887. 

Ugyanaz. 

55. Paprika vizsgálatról. Zentr. org. Waarenkunde 
und Technologie. I. évfolyam. 

Ugyanaz. 

56. Tanulmányok a gyomor nyákhártyájában vég-
hez menő kémiai folyamatokról. Magy tud. 
akadémia 1891. Pflügers Archiv. 1. kötet. 

Ugyanaz. 
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57. A veseállomány kémiai magatartásáról. Pflügers. 

Archiv. L. 
Liebermann Leo 

58. Magyarországi homoki borok vizsgálata. Bo-
rászati Lapok 1891. 

Ugyanaz. 

59. A nucleinekről. Centralblatt med. Wien 
1889. Állategészségügyi évkönyv. II. kötet. 

Ugyanaz. 

60. Az ivóviz megítélése keménység és hőfok 
szempontjából. Orvosi Hetilap 1887. 

Ugyanaz. 

61. Összehasonlitó vizsgálatok a borkősav meg-
határozására külömböző borkősav-tartalmu nyers 
anyagokban. Chem. Zeitung 1890. 

Tóth Gyula. 

62. Adalék a jod-keményitő kémiai szerkezetéhez. 
Chem. Zeitung 1891. 

Tóth Gyula. 

63. A fontosabb táp- és élvezeti szerek egyszerű 
vizsgálata. «Egészség.» 1887. I., II., III., IV. 

Liebermann Leo. 

64. A murexidről. Budapesti orvosegylet év-
könyve 1882. 

Ugyanaz. 

65. A sejtmagvak fejlődéséről. Állategészségügyi 
évkönyv II. kötet. 

' Ugyanaz. 

66. A saccharinról. Állategészségügyi évkönyv. 
II. kötet. 

Ugyanaz. 

67. Fehérje-reakczió sósavval. Orvosi Hetilap Bu-
dapest, és Centralblatt für med. Wissenschaft. 
Berlin 1887. 

Ugyanaz. 

68. A tojás festő-anyaga és a (íholesterin között 
fennálló összefüggésről. Magy tud. akadémia 
kiadványa VIII. kötet, 1890. 

Ugyanaz. 

69. A kénsav meghatározások egy uj elven ala-
puló módszere. Magyar tud. akadémia. VIII. 
kötet, 1890. 

Bittó Béla kísérletei 
alapján Liébermann 

Leo. 

70. A kénsav bontó hatásáról az alkali-fémek 
sóira. Magy. tud. akadémia VIII. kötet, 1890. 

Liebermann Leo. 

71. Szilárd anyagok fajsulyának uj meghatározási 
módja. Magy. tud. akadémia. VIII. kötet, 1890. 

Bittó Béla kísérletei 
után Liébermann Leo. 

72. A morfium magatartása a szervezetben. Or-
vosi Hetilap és Journal für pract. Chemie 1886. 

Donáth Gyula. 

73. Az oxydimorfin reakczióiról. Ugyanott. Ugyanaz. 
74. Táblázatok gáztérfogatok redukcziójára, szabá-. 

lyozás hőmérsékre és légnyomásra. Gázanalyti-
kai vizsgálatokra kémiai és technológiai dol-
gozdákban. Stuttgart, 1882. 

Liebermann Leo. 

75. Útmutatás kémiai vizsgálatok végzésére a 
közegészségügy és törvényszéki gyakorlatban. 
Stuttgart, 1877. . 

Ugyanaz. 

76. Jegyzetek kémiai előadásokhoz. Kézikönyv, 
kiadva a földmivelési m. kir. minisztérium se-
gélyével. Budapest, 1890. 

Ugyanaz. 

szakirodalmunk legnagyobb része ilyen hevenyé-
szett bölcseségekből, vagy idegen munkák jól-
rosszul való összeírásából áll. 

Megjegyezzük továbbá, hogy a kimulatott 
76 munkálat között legalább 50 van olyan, mely 
vagy tisztán agrikulturkémiai, vagy életvegytani 
kérdésekkel foglalkozik, mely utóbbiak szoros, 
nem szakemberek előtt természetesen nem mindig 
könnyen megérthető viszonyban állanak az agri-
kulturkémiával, s ez utóbbinak legnehezebb és 
legnagyobb készültséget igénylő részét képezik. 

Egy része a munkálatoknak könyvekből és 
táblázatokból áll, melyek czélja laboratóriumi 
munkálatoknál általában segélyt nyújtani, vagy 
az értelmes munkálkodást elősegíteni. A többi 
dolgozat pedig általános érdekű, t. i. olyan, mely 
gazdát és nem gazdát egyiránt érdekel annyiban, 
"a mennyiben minden ember jóléte előmozdításá-
hoz hozzájárul, a mi minden tudományos tevé-
kenységnek fő czélja, akár köze), akár távol 
álljon is ezen praktikus eredmény. 

Ha p. o. módot nyujtunk arra, hogy az 
ember magát megvédhesse a petróleum által elő-
idézett robbanások következményeitől, azt hisz-
szük munkát végeztünk, mely a gazdát is igen 
közel érdekli. 

A következő felsorolásban nem tartottuk 
meg a kronologikus sorrendet, hanem összeírtuk 
a dolgozatokat, a mint kezeink közzé akadtak. 

Ezek után nem sok mondani valónk marad, 
kivéve azt, hogy ha a czikkiró ur csakugyan 
figyelemmel kisérte volna azt az ügyet, a mit 
kritizál, még három dolgot tudott volna meg. 
Először azt, hogy a budapesti vegykisérleti állo 
más önálló intézet és tanintézettel nincs kapcso-
latban ; másodszor, hogy annak vezetője a vegy-
kisérleti állomáson való tevekenységét nem te-
kintheti mellékfoglalkozásnak, mert csak mint 
ilyen huz rendes fizetést, s mert ő Felségétől 
ezelőtt körülbei fii 12 évvel, mintegy irodalmi 
tevékenysége jutalmául, csak tanári czimmel lelt 
felruházva, nem pedig rendes tanárnak kinevezve. 

A m. kir. állatorvosi akadémián igaz, hogy 
előadásokat tart a vegytanból, de ezeket 11, 
szóval tizenegy évig ingyen tartotta csak azért, 
hogy a theoretikus kémiával összefüggésben ma-
radjon. 

Czikkiró ur harmadszor megtudhatta volna 
azt is, hogy a mióta a kincstári birtokok a föld-
mivelési minisztérium kezei alá kerültek és úgy-
szólván hozzáférhetőkké váltak, a budapesti vegy-
kisérleti állomás trágyázási kísérletekre is kezdett 
gondolni, s hogy ilyenek most folynak Gödöllőn. 

Dr. Liébermann Leo. 



• m 

Hogy mily veszedelmessé válhat a konvhasó-
tartalmu trágyaszerek hosszasabb használata a 
dohány minőségére nézve, azt legjobban láttuk 
a közelmúltban, Németország egyik legfontosabb 
dohánytermelő vidékén, a Pfalzban, hol különösen 
nagy városok közelében, könnyű és olcsó be-
szerezhetősége miatt, árnyékszék-trágyát használ-
tak a dobánytermő talajok trágyázására. Ily 
módon különösen a kötött, agyagos területek 
annyira tul lettek telitve klorvegyületekkel, hogy 
ezen trágyázási mód megszüntetése után is még 
évekig rosszul égő dohány termett rajtok. 

Nessler javaslatára megkisérlették az ilyen 
fajokat a dohánytermelésre az által ismét alkal-
massá tenni, hogy előveteményül oly növényeket 
termesztettek rajtok, melyek nagymennyiségű klórt 
vonnak el a földből. Maga a dohány, mint már 
emlitve lett, a legtöbb klórt felvevő növény lévén, 
első pillanatra azt hihetnők, hogy ilyen czélra 
az is használható lenne, de nyomós okok szólnak 
az ellen, hogy egy és ugyanazon területen sok-
szor egymásután dohányt termeljenek. 

A répaféléket is ajánlották előveteményül; 
de azon körülmény, hogy e növények nemcsak 
sok klórt, hanem nagymennyiségű kálit is elvon-
nak a földből, ajánlatossá teszi a klórral túltelí-
tett talajok ily módon való javítását lehetőleg 
kerülni. 

Azon ellenvetés, hogy hiszen az igy felhasz-
nált kálimennyiséget, kálitartalmu trágyaszerek 
alkalmazása által vissza lehet adni a földnek, 
teljesen helytelen, mivel a fentemiitett elővetemé-
nyek káliszükségletüket a talaj kálikészletének 
rovására veszik fel, mig a dohány nemcsak dus 
kálitrágyázást, hanem magában a földben is nagy 
kálikészletet igényel, mely részben korábbi trá-
gyázások által, részben a kálitartalmu kőzetek 
lassú elmálása folytán gyül össze. Ha tehát köz-
vetlen a dohány ültetése előtt olyan növényeket 
termelünk elő vetemény képen, melyek nagymeny-
nyiségü kálit vesznek fel a talajból, a föld káli-
készletét lényegesen kisebbítjük, mivel hosszú idő 
szükséges, mig elmálás folytán ujabb kálimeny-
nyiségek lesznek oldhatóvá (dr. Barth). 

Czélszerübb ott, hol a talaj elhibázott trá-
gyázás folytán klórvegyületekkel tul lett terhelve, 
ugy segíteni a bajon, hogy e területeken a do-
hánytermelést csak hosszabb időközökben ismétel-
jük, e közben nem kapásnövényeket vagy egyéb 
takarmányféléket, hanem gabonát termelünk raj-
tok, s a klórtartalmú trágyaszerek használatát 
kerüljük. 

Ily módon nemcsak a talaj klórtartalmát 
kevesbítjük, hanem egyszersmind — kivált ha az 
előveteményeket kellőleg trágyázzuk — alkalmat 
nvujtunk előnyösen ható anyagok, mint például 
káli összegyülemlésére, melyek a dohány által 
felvétetvén, a klór hatását ellensúlyozzák. 

A mi a dohány trágyázásához felhasználandó 
anyagokat illeti, ugy egy czélszerü trágyázás 
alapját mindenesetre az istállótrágya alkalmazása 
fogja képezni. Tisztán műtrágyával — mint azt 
Mayer Wageningenben tett kísérletei is megmu-
iatták — alig lehet a mi viszonyaink mellett 
kedvező eredményt elérni, s ez anyagok haszná-
lata csak mint segédtrágyázás jöhet tekintetbe. 

A dohány éghetőségére való tekintetből, kü-
lönösen az istállótrágya felhordásának idejét kell 
figyelemmel megválasztanunk. 

Azon területekre ugyanis, melyekre közvetlen 
a dohány ültetése előtt, tehát tavaszszal hordat-
juk az istállótrágyát, sokkal rosszabbul égő do-
hány terem, mint azokon, melyeket már őszszél 
trágyáztatunk meg. 

E jelenség magyarázatát már Schlösing kí-
sérletei is megadják, melyekkel kimutatta, hogy 
'.nagyobb tnennyiségü légenytartalmu szerves anya-
i/okkal való trágyázás által a dohány éghetősége 
károsan befolyásoltatik, mig már nitrifikált légeny 
a salétromtartalmat és ezzel kapcsolatban az ég-
hetőséget emeli. Ha tehát az istállótrágya már 
őszszel a földre kerül, a nitrifikatió — a dohány 
ültetésének bekövetkeztéig — előrehaladott álla-
potba jut, s a dohány légenyszüksegletét nagy-
részt salétromos sók alakjában veheti fel. 

így Mayer — fentemiitett trágyázási kísérletei 
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alkalmával — oly dohányokban, melyeket őszszel 
trágyáztatott meg az istállótrágyával, 0 76—0 80% 
légenyt talált salétromos sók alakjában, mig abban, 
melyet tavaszszal trágyáztatott, csak 015—0 22 
százalékot. 

Az istállótrágyát tehát mindig már őszszel 
hordassuk a dohánynyal beültetendő területre; 
kivételt csak ott szabad tenni, hol a trágya meg-
előzőleg már hónapokig állott, s igy a nitrifiká-
tióra alkalma volt, vagy hol nagyon érett istálló-
trágya áll rendelkezésünkre. 

Kevés olyan talajt fogunk azonban találni, 
melyen csupán istállótrágya használata mellett 
jól égő dohányt termelhetünk, s igy a legtöbb 
esetben kénytelenek leszünk — különösen kálitar-
talmu — segédtrágyákat alkalmazni. Ez nemcsak 
a dohány éghetőségének fokozása czéljából szük-
séges, hanem mivel csupán istállótrágyával egy 
dúsabb dohánytermés tápanyagszükségletét aíig 
fedezhetjük, a nélkül, hogy a föld túlságos mér-
tékben ki ne használtatnék. 

Feltéve ugyanis, hogy 20,000 kg. istállótrá-
gyát hordatunk minden hektárra (2'3 magyar 
hold), melynek fele hatékonynyá válik a dohány-
termésre nézve, s hogy ily módon körülbelül 50 
kg. légenyt, 50 kg. kálit és 20 kg. foszforsavat 
juttatunk a főidnek, még mindig 70 kg. légenyt 
és 70 kg. kálit kellene minden hektárra adni, 
hogy egy gazdag dohánytermés — pl. 20—25 
métermázsa száraz dohány s ugyanennyi száraz 
dohánycsutka és gyökér hektáronkínt — tápanyag-
szükségletét fedezzük. (Dr. Barth). 

A műtrágyák megválaszlásánál természetesen 
ismét arra kell ügyelnünk, hogy azok a dohány 
éghetőségére károsan ható anyagokat ne tartal-
mazzanak, tehát, hogy olyan trágyaszerek alkal-
maztassanak, melyekben kloridok nincsenek és 
melyek bazikus jellegűek.. 

Igy Mlilrágyának legalkalmasabb a szén-
savas káli, fahamu, vagy tiszta kálimagnézia; 
légenytartalmu trágyaként sálétromot — nem pe-
dig kénsavas ammoniakot, trágyalét vagy gázvizet 
— használjunk. 

Habár a dohány foszforsavszükséglete az 
istállótrágya foszforsava által fedezve van, mégis 
előnyös — kivált nálunk, hol a talaj általában 
foszforsavszegény — ilyen tartalmú műtrágyákat 
is használni. Különösen alkalmas e czélra a lassan 
asszimilállódó Thomas-sálak, melynek alkalmazá-
sával a föld meszet is kap — a mi különösen 
a mi mészszegény alföldi vályog- és agyagtala-
jainkra nézve fontos — mi áltál tevékenysége 
fokozódik. 

A mi a műtrágyák'felhintésének idejét és 
felhasználandó mennyiségeket illeti, ugy (dr. Barth 
tapasztalatai szerint) a kálitrágyát legczélszerübb 
őszszel a földre hordatni és pedig 280 kg. káli-
magnéziát, vagy 140 -150 kg. tiszta kénsavas 
kálit hektáronként; légenytrágyaképen 450 kg. 
chilisalétromot hektáronként két részletben, felét 
közvetlen az ültetés előtt, másig felét, mikor a 
dohány körülbelül kifejlődésének középfokán áll. 
A foszfortrágyát legjobb a chilisalétrommal egy-
idejűleg adni és pedig 100 kg. Thomas-sal^kot 
hektáronként. 

A dohány éghetőségére azonban a trágyázá-
son kivül a talaj is befolyással bir! 

Utalok ezt illetőleg mindenekelőtt arra, mit 
előzőleg a nehéz és könnyű talajok viselkedésére 
nézve emiitettem. Nessler trágyázási kísérletei 
alkalmával homokos talajokon termett dohányok-
ban átlag 0 29n/„ klórt talált, mig a nehéz tala-
jokon termettnek átlagos klórtartalma 0:92°/0 volt. 
Tekintve, hogy a talajok éveken át teljesen egy-
formán trágyáztatlak, e tényeket csakis azzal 
magyarázhatjuk meg, hogy a homokos talajokból 
a könnyen oldható konyhasó és egyéb klórvegyü-
letek a csapadékok által kimosattak; a nehéz 
talajokból ellenben nem. 

A könnyű talajokon termett dohányok átlag 
£•8% kálit tartalmazták, a nehéz talajokon ter-
mettek 2 46/0-ot; nem tehető tehát fel, hogy a 
könnyű talajokból a klórhoz hasonlóan a káli is 
kimosatnék. 

Ez adatokból is már eléggé kiviláglik, hogy 

a kötött, nehéz talajokon rosszul égő dohány fog 
teremni. 

Még jobban láthatjuk a talaj jellegének nagy 
befolyását a dohány éghetőségére, a következő 
adatokból, melyeket a Magyar-Óváron ujabban 
tett kísérletek szolgáltattak (Cserháti és Szilassy: 
«A dohány égésének tanulmányozásai Mezőgaz-
dasági Szemle IX. évf. IX. füzet.) 

Homok-, vályog- és agyagtalajban termesztett 
ugyanazon fajú és egyformán trágyázott dohány-
nak izzási ideje a következő volt: 

A kötött, nehéz talajon tehát rosszabb égésű 
dohány termett, mint a könnyű, homokos talajon! 

A talaj jellegén kivül fontos még fekvése is, 
t. i. hogy ne legyen vizösszegyülemléseknek vagy a 
föld árjának kitéve, mert mint láttuk, ily módon 
sok klór juthat a dohányba, mi által éghetősége 
igen silány lesz. 

Ha még azt is tekintetbe veszszük, hogy kö-
tött, humusszegény talajoknak a dohány termelé-
séhez szükséges gondos megmunkálása — az 
ültetés, kapálás stb. — igen nehéz, továbbá, 
hogy ilyen talajokban a dobánygyökerek, miután 
a föld nem eléggé laza, hiányosan fejlődnek ki, 
gyengék lesznek, ugy kimondhatjuk, hogy a do-
hányt legczélszerübb olyan humustartálmu homo-
kos agyagba vagy agyagos homokba ültetni, mely-
nek mésztartalma elegendő a kellő tevékenység 
fentartására és mely vizösszegyülemléseknek vagy 
a föld árjának nincsen kitéve„ 

Végül megkívánok emlékezni a rosszul égő 
dohányok éghetőségének javításáról! 

Ez erjesztés vagy pedig kilúgozás és az ezzel 
egybekötött impregnálás által történhetik meg. 

Az erjesztés előnyös hatásának okáról már 
egy helyen megemlékeztem, t. i. hogy a szerves 
anyagok mennyiségét kevesbítvén a hamualkat-
részekkel szemben, a dohány gyuladási hőfokát 
s vele együtt izzóképességét is emeli. 

Az erjesztésnél követendő eljárással és annak 
külömböző módjaival nem lehet czélom foglal-
kozni, említésre méltónak tartom azonban itt 
még azt felemlíteni, hogy sok konyhasót tartal-
mazó dohányok erjedését, mely a klórnátrium 
antiszeptikus hatásánál fogva igen nehezen szokott 
megindulni, mily módon lehet elősegíteni. 

Az eljárás a következő: «A szétbontott 
csomók lazán egy rácsra tétetnek és vizzel való 
befecskendezés után egy zárt szekrényben 5—10 
perczig 3—5 font nyomású gőzzel kezeltetnek. 
Ezután a gőzvezető csapot elzárjuk s a dohányt 
addig tartjuk 6 6 - 9 4 ° C. hőfoknál, mig izza-
dásba jön.» 

A mi a kilúgozásnak a dohány éghetőségére 
való előnyös hatását illeti, abban áll, hogy általa 
különösen szerves anyagok távolittatnak el a do-
hányból, s a hamualkatrészek közül is főképen 
a könnyen oldható kloridok. 

Ha a kilúgozást impregnálással kötjük össze, 
vagyis a kilúgozáshoz a dohány éghetőségét elő-
nyösen befolyásoló sók oldatát használjuk, s az 
ily módon kezelt dohányt ismét megszárítjuk. 
akkor az eltávolított, kioldott alkatrészek helyét 
az izzást elősegítő vegyületek foglalják el, s a 
dohány éghetősége természetesen lényegesen javul. 

Ily módon aránylag könnyen sokat javítha-
tunk a dohány minőségén! 

A szerint, a mint több vagy kevesebb kivo-
natanyagot akarunk eltávolítani, hosszabb vagy 
rövidebb ideig áztatjuk a dohányt. 

A kilúgozáshoz illetőleg impregnáláshoz leg-
czélszerübb eczetsavas, szénsavas vagy salétrom-
savas kálit 72—1%-os oldatokban használni. 

Kovács Imre. 
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Kérdések a gyakorlat köréből. 
35. k. Birtokom, mely 20 percznyire fekszik 

egy 27,000 lakost számláló várostól, egy nagyobb 
térületet, mely zöldségtermelésre kiválóan alkal-
mas fekvésénei fogva is, e czélra bérbe szeret-
ném adni. Tudtommal több városban bolgárok 
űzik a zöldségtermesztést. Hov.i kell fordulnom, 
hogy ilven bolgár telepitvényest írásban felkeres-
hessek ? _ _ B. P. 

36. k. Udvaromban álló, külömben teljesen 
egészséges almafám, idén korán hullatta gyümöl-
cseit. Almái belsejében ide mellékek kis férget 
találtam. Kérdeném, milyen rovar álczája ez és 
mi volna a védekezés ellene? 

37. k. Mikép lehetne egy ezred kaszárnyájá-
ból az ürüléket könnyű szerével elhordatni, van-e 
ilyenre berendezett kaszárnya és hol? Ki készit 
ilyen berendezéseket és hol? K. Qy. 

A „Köztelek" tudósításai. 
Pécs vidéke, november hó. (Liebbald Béni 

tudósítása.) (Időjárás. — Állategészségügy. — 
Gyümölcstermés. — Községi faiskolák rendezet-
lensége. — Filloxerás szőlőterületek és a gyümölcs-
termelés. — Néhány gyümölcsfaj. — Az éretlen 
gyümölcs feldolgozása.) Minden jel már odamu-
tatott, hogy bomló félben van a barátság a gazda 
és az időjárás között. A mig az egyik epedve 
vágyakozott jó, beható eső után, hogy elvetett 
gabonája kikelhessen vagy hogy a még zsákban 
levő magot elvethesse, addig a másik szeszélyes 
szárazságával — minden átmenet nélkül — hi-
deg fagyra változott, mintegy beigazolni akarván 
ama régi gazdamondást, hogy «Simon Júdás, jaj 
te neked pőre gatyás. > Az idő azonban eljárt s 
nem maradt egyéb hátra, minthogy porba vessen 
s azzal vigasztalja magát, hogy azért majd csak 
kikel a hó alatt is. És eme sejtelme némi való-
színűséggel is bir, a mennyiben Szent Márton 
(okt. 11.) régi szokása szerint fehér lovon kö-
szöntött be s a haldokló természetet hólepellel 
horitá. Ilyenkor aztán a jószág is teljesen beszo-
rul az istállóba s noha a legelő már jó régóta a gaz-
dának uem nyújtott számukra táplálékot s mintegy 
csak mozgástérül szogált; mégis a gazda csak 
mostan kezdi igazán szemügyre venni takarmány-
készletét, melyre a hosszú tél alatt a megpró-
báltatás nehéz napjai várnak. Nagyobb baj az 
azonban, hogy állategészségügyünk nem áll valami 
jó lábon. A száj- és körömfájás megyénk külöm-
böző vidékein már a nyár vége óta uralkodik, 
ugy, hogy egyes határok zár alá vételét kellett 
foganatosítani. Az erre vonatkozó hirek még most 
sem egészen megnyugtatók, mert jóllehet egyes 
helyekről kedvező lefolyásról érkeznek tudósítá-
sok, ezzel szemben azonban ujabb és ujabb te-
rületeken kezd epidemikus jelleget ölteni. Tudó-
sítói tisztünkből kifolyólag az év közelgő alko-
nyán, meg kell emlékeznünk a volt gyümöcster-
mésről is. Sajátságos iróniája a sorsnak az, hogy 
tűrhető termés mellett sincsen gyümölcsünk. De 
hiszen nem is lehet ez másként, mert nagyon is 
természetes dolog, hogy a hol kevés a fa, ott 
gyümölcs sem lehet sok. Már pedig ha gyümöl-
csösről van szó, nagyhamarosan még az ujjain-
kon is elő lehetne sorolni, a megyénkben levő 
gyümölcsösök számát. Népünk zöme, a földmives-
osztály, még mindig tartózkodva fog a gyümölcsfa-
ültetéshez. Ezért aztán a legtöbb belsőségben 
(porta) nem is találunk egyéb gyümölcsfát néhány 
félszáraz és kimerült szilvafánál. Nem csalódunk, 
midőn e szomorú jelenségnek egyik főokául a 
községi főiskolák rendezetlenségét hozzuk fel s igy 
a nép olcsó facsemetékhez nem juthat. Egyes 
magán-faiskolatulajdonosok és kertészek 40—50 
kron alól nem hajlandók facsemetéiket áruba bo-
csátani, mely ár, az amúgy is sokoldalulag meg-
adóztatott népünknek magas. Fa nélkül pedig 
gyümölcstermés nem képzelhető. Pedig a gyü-
mölcsnemüekkel való befásitásra ma-holnap nem-
csak hogy utal a józan észjárás, hanem határo-
zottan kényszerit a romboló filloxeravész. A leg-

szebb szőlőterületek rohamos egymásutánban j 
semmisülnek meg. A mi Mecsek hegyoldalunk 
pedig sokkal sziklásabb, semhogy azt máskép 
mivel ni lehetne. A legkitűnőbb borterületeink 
egyébre sem alkalmasak, mint befásitásra, de a I 
csemetékhez való költséges juthatás a tulajdono- I 
sokat gondolkozóvá teszi s nem ritka esetben a ! 
legjobb akaratot is megbénítja. Különösen nagy 
jövője lehetne nálunk a franczia baraczknak. 
Meszes talajú meleg hegyoldalaink elsőrendűen 
alkalmasak volnának a legfinomabb fajok terme-
lésére, a mint ezt itt-ott elvétve szembeszökően 
tapasztalhatjuk is. Vannak azonban nekünk igen 
jószívű szomszédaink itt a közel Stájerországban, 
kik már mostantól kezdve messze be a nyár de-
rekáig eltartanak bennünket az ő masanczki (bors-
dorfi renet) almáikkal s önelégült mosolylyal né-
zik végig, mint dagadozik meg erszényük a mi 
verejtékes garasainkból. Denique: ^Szemesé a 
világ, vaké az alamizsna. * Igy volt ez már évek 
óta s valószínűleg még egy jó darab ideig igy 
is fog lenni. Községi faiskoláink nagyrészében 
pedig ezalatt a bakter vagy a kisbíró egész lelki 
nyugalommal termeli kukoriczáját vagy krumpli-
ját. De hogy arról is számol adjunk a mi kevés 
termett, meg kell említenünk, hogy cseresznye és 
kajszin kevés volt, mert az éppen virágzáskor 
történt átmenet nélküli hőmérsék változása a 
gyümölcskötést hátrányosan befolyásolta. Leggaz 
dagabb termést hozott a nyári Kálmán-körte. A 
szebbnél szebben fejlődött példányok csak ugy 
húzták lefelé a fa ágait. Sok gazdának azonban 
ez is nyakába romlott, a mennyiben annak asza-
lása vagy egyéb más feldolgozásával restellett 
babrálni. A körték egyátalán jobb termést hoz-
tak, mint az almafélék. A vajonezok közül külö-
nösen a Diel-, Napoleon-, Szürke- és Liegel-
vajoncz mutatkoztak hálásoknak. Alma már lé-
nyegesen kevesebb termett s ezek közül a kálvil-
fajok, az arany pármén, a kanadai renet s a 
bojki alma viselték jól magukat. Itt-ott volt né-
hány őszi baraczk is, mi azonban átalános ter-
mésszámba alig jöhetett. A nyári viharok sok 
éretlen gyümölcsöt vertek le; mit a gazdák nagy 
része a sertésekkel etetett fel, a helyett, hogy 
JÓÍZŰ és egészséges eczetet készítettek volna be-
lőle. Nem kellett a kellemes ízű gyümölcseczet s 
most használják helyette a szatócsok kénsavas 
eczetjét. 

M e z ö - B e r é n y (Békésmegye), november hó. 
(Tata Sándor tudósítása.) (Elvetettünk. — Ter-
méseredmény gabona s gumósokból. — Sorghum, 
durra, mint zöldtakarmány. — Széna és egyéb 
takarmány.) Daczára a nagy szárazságnak a ve-
téssel végeztünk, előnyünkre szolgált azon körül-
mény, hogy a tarló felszabadultával a buza alá 
jövő földek mind fel lettek szántva és megkeverve, 
mely munkát körülbelül még julius vége és augusz-
tus eleje felé esett eső nedvességével végeztük. 
A vetések nagyrésze még, nedvesség hián, nem bujt 
ki. Az eső előtt vetett búzák, — mert a vetés 
ideje közepe táján vagy két órai esőnk volt, — 
tejesedtek s tönkre mentek, vagy a mi megma-
radt a fagyoktól szenvedett. A mi a termést illeti, 
közepes jónak mondható 1200 • öles holdan-
kint átlag 535 k. búzából és árpából 780 k., a zab 
már gyengébb volt, tengeri holdankint átlag 14— 
15 q termeltünk lófogut és magyar fajtát, mind-
egyik jól sikerült, a mennyiben szép, egészséges, 
kifejlett és teljes csöveket kaptunk. Takarmány-
répa hozama 180—200 q hasonlókép a ezukor-
répa is, melynek termelését csak ez évben kezd-
tük meg s ugy látszik meglehetős eredménynyel 
sikerült, miután az elemzésre beküldött 15'5 po-
larizált. Kisérletképen termeltünk kicsinyben, csak 
egy hold területen, ezen a vidéken még ismeret-
len takarmányfélét a Sorghum durra-t, mely zöl-
den, mint a tengeri-csalamádé használtatott fel. 
Annyit mondhatok felőle, hogy nagyon csodálatos 
növény, mert bár magva nem nagyszemü, kikelése 
késedelmes, fejlődése kielégítő, zölden lekaszálva, 
a szarvasmarha rendkívül szereti, a szárazságot 
meglehetősen kibírja, kétszer meglehet kaszálni 
s hozamra ád annyit egyszeri kaszálásra is, mint 
a megfelelő területen levő csalamádé, gyöktörzse 
roppant erős és gyökérgazdag, erősen bokrosodó. 

200 •-ö lnyi területen meghagytuk magnak, mely 
adott 80 liter tiszta magot. Csak a verebek különösen 
kedvelik félnyers korában a magvát, miért nagyon 
sok kárt tettek benne. Állatállományunk kitűnő 
egészségnek örvend, daczára a száraz, kopár lege-
lőknek, mégis teleltetésre, nem jó húsban ugyan, 
de meglehetős erőben és kondiczióban jöttek be. 
Széna és takarmány a tavasz kései kieresztése 
miatt kevés van, valami kevés kárpótlást nyújtott 
a sarjú, de ez sem valami bőséges. Napszám >-
sok 40—50 krért kaphatók. 

Kömlöd (Komárommegye), november hó. 
(Kövesdy Lajos tudósítása.) (Erős fagyok. 
Rozsda és drótféreg. — Méztermés és ár — 
A mézes fehér szólófaj.) Október 27-től kezdve 
e hó 5-kéig erős fagyok voltak, melyek miatt 
szántani és a szőlőket befedni nem lehetett s a 
még fedetlenül maradt burgonya és répa annyira 
megfagyott, hogy a burgonya hasznavehetlenné 
vált. 9-én 12 cm. magas hó esett, 11-én jó lany-
házó eső lévén, a hó elolvadt, mely a földet 
annyira átnedvesitette, hogy a szántást és a szőlő 
födését akadálytalanul teljesíthetni s miután az 
idő nagyon megenyhült és szép tavaszias meleg 
napok vannak, remélhető, hogy a kései vetések 
néhány nap múlva kikelnek. A fagyok előtt, a 
korai kövér őszi vetéseket, különösen a ho-
mokos földekben a rozsda nagyon megtámadta 
s helylyel-közzel a drótféreg is pusztította. A 
gabonafélék ára hetek óta egyformán áll, kivéve 
a kukoriczát, melynek ára egy pár hét alatt 
tetemesen emelkedett. Méztermésünk közepes volt, 
a sonkolyos méz mm.-ját 26 forintért, a szín-
mézet 40 frtért adtuk el. Szőlő kevés ter-
mett, minélfogva ára meglehetős magas volt, a 
mult években mézes fehér szőlőm mmázsáját 15 
frtjával vették meg tőlem a nagy-marosi szőlő-
kereskedők, mig az ideit husz forintért, mustter-
mésem hektoliterjét 24 forintjával adtam el. A mé-
zes fehcr szőlőt, a szőlőkereskedők jobb áron 
veszik meg, mint más fajút, miután azt külföldre 
szállítják, hol a fogyasztók nagyon kedvelik, mely 
oknál fogva is, de meg azért is, mert a talajban 
nem válogatós és a homokban is nagyon díszlik 
ós bő terméseket ad, érdemes ezen fajt szaporítani. 
Répa középtermést adott, ugy a káposzta is. Ál-
latállományunk egészséges. 

Gömbre, Halipuszta (Győrmegye), november 
hó. (Matkovich László tudósítása.) (Kifagyott az 
éke a földből. — Szomorú kilátások. — Állat-
egészségügy s tenyészapaállatok vizsgálata. — 
Egyesületi működés.) A hosszantartó szárazság 
káros következményeit egy idejében érkezett jó 
eső igen sokban még enyhíthette volna; legalább 
a száraz rögök között sinlődő vetőmag, a mi még 
el nem penészedett, vagy egerek által el nem 
pusztíttatott, kikelhetett volna, de most már ezen 
reményünknek is vége. — Egy hete fokozatosan 
emelkedik a fagy ; ma már 9 fok volt a hideg, 
kifagyott az eke a földből, nem lehet többé szán-
tani'tavaszi alá. Hát még a ki el sem vetett? 
pedig kisgazdáink közül igen sokan, még nagyobb 
birtokosok is, kik gyengébb instrukczióval és kö-
töttebb talajjal bírnak, várták, lesték az áldást-
hozó jó esőt, hogy majd azután könnyebb lesz a 
munka : szomorún nézik vetetlen maradt tábláikat. 
— Szomorú kilátások mindezek a jövő aratásra! 
Nem képzelhető a beállott fagyok után, hogy ott, 
hol eddig az elmaradott mag kikelését vártuk, 
bármily kedvező idő jöjjön is, foltos és rögös 
tábláinkon zöld vetést láthassunk. — Nem hiában 
emelkednek a gabonaárak, nagyon indokolt az 
aggodalom, hogy jövőre még gyengébb aratásunk 
leszen őszi gabonából. — Az állategészségügy 
kielégítő; legelő még van a mélyebb fekvésű föl-
deken. réteken, de a magasabb fekvésű helyeken 
minden elszáradt. — Megyénkben megtörtént az 
évente szokásos tenyészapaállatok vizsgálata. Ör-
vendetes a haladás, mely e téren évente fokoza-
tosan észlelhető. Nagyon jól elhelyezett tőke az, 
mit a földmívelési minisztérium évente adott se-
gélyül gazdasági egyletünknek. — A gazdasági 
egylet által bevásárlott és kiosztott kedvezményes 
árral kamatnélküli részletfizetésre elhelyezett apa-
állatok jobb gondozásban részesülnek és köztük 
valóban igen szép példányok találhatók. 

homoktalaj vályogtalaj agyagtalaj 
18 mp. 
10 » 
14 » 
8 » 

10 » 
8 » 
5 » 

, 23 » 
16 » 

7 » 

2 mp. 
3 » 
6 > 
2 » 
2 » 
3 » 
3 » 
2 > 
1 » 
1 » 

ii 
,W> | 
a .« 

Átlag 119 másodpercz 2-5 másodpercz 
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V e g y e s e k . 
Mai számunk t a r t a l m a : 

Hivatalos rész. — Szemle. B. K.-tól. — Tárcza. — 
A hadügyi budget. Baross Károlytól. — Az idei dohány-
termésről (nyilt kérdés Cserháti Sándor úrhoz) Szilárd 
Jánostól. — Mit dolgoznak a vegykisérleti állomások. 
(Válasz Zsitvay Nándor czikkére.) Lieberman Leó-tói. — 
A dohány éghetősége. Kovács Imré-től. — Kérdések a 
gyakorlat köréből. — A Köztelek tudósításai. — Vegyes. — 
Kereskedelem és tőzsde. 

Személyi hírek. J. Péterffy Zoltán évek során ke-
resztül működött iparfelügyelő, saját lemondása folytán 
megvált ezen állásától. — Dr. Sarkadi Lajos a nagy-
váradi kereskedelmi kamara jeles, fiatal titkára deczember 
27-én vezeti oltárhoz menyasszonyát, Schütz Albert ügyvéd 
leányát. — Dr. Vodiáner Sándor budapesti ügyvéd, föld-
birtokos, maglódi Vodiáner Béla országgyűlési képviselő 
unokaöcscse e napokban tartotta eljegyzését Temesvárt 
Fried Heléna kisasszonynyal, Fried Vilmos leányával 
Dr. Salden József Sopronvármegye árvaszéki ülnöke leg-
közelebb tartotta Sopronban esküvőjét Berzsenyi Irmával, 
Berzsenyi Gyula pamuki somogyvármegyei birtokos leá-

Gyászhirek. Elhunyt: Tepelyi és bessenyei Szabó 
Sándor 1848/49-ik honvédtiszt, Esztergomvármegye főszol-
gabírója 66 éves korában e hó 15-én Tinnyén. 

A „ K ö z t e l e k " és a franczia szőlő-
vessző. A „Közte lek" október 24-iki 8 - ik 
számában foglalkoztunk az országos fil-
loxera-bizottság ama határozatávalt, a 
melynek alapján a földmivelési minisz-
térium a franczia vesszőbehozatal bizo-
nyos kötö t t feltételek mellett engedélyezte. 
Lapunk társszerkesztője a feletti félel-
mének adott kifejezést, h o g y még a két-
szeres desinficziáló eljárást sem tarthat-
juk elég garancziának, daczára, hogy az 
ország elsőrendű szaktekintélyének er-
kölcsi felelőségével állunk szemben. Ugyan-
csak lapunk társszerkesztője a „Borászati 
Lapok" 44 - ik október hó 31-én, tehát 
egy héttel később megjelent számában 
pedig ama reményének adott kifejezést, 
hogy gondos desinficziálás remélnünk 
engedi a behurczolás veszélyének elkerü-
lését. Mivel e véleményeltérés az illeté-
kes körök által is szóba hozatott, tudva 
azt is, hogy lapunk és a „Borászati La-
pok"-nak sok közös olvasója van, szüksé-
gesnek tartjuk némi felvilágositással szol-
gálni. Az alatt az egy hét alatt ugyanis, 
a mely a „Köztelek" és a „Borászati La-
pok" közleményeinek megjelenése között 
lefolyt, a desinficziálás eljárásáról s a 
kezelés sikeréről a vesszőn már fellépett 
Black-rotra t öbb oldalról oly megnyug-
tató . in formácziókat sikerült szerezni, 
hogy a sikeres desinfekczió ós igy a Black-
rot behurczolásának elkerülését a beho-
zatal pontos és lelkiismeretes ellenőrzése 
mellett, nemcsak valószinünek kellett el-
fogadnunk, de remélnünk is lehet. Eme 
reményünkben különösen megerősitett 
utólagos értesülésünk a vesszők átvéte-
lére kiküldendő szakértő személyét i l le-
tőleg, a kinek ugy egyénisége, mint a 
Black-rot-kérdósben elfoglalt álláspontja, 
minden irányán csak megnyugtató lehet. 

A külügyminiszter a vámpoliti -
káról. Kálnoky gróf megtartotta a dele-
gácziók előtt békés szellemű exposéját a 
külügyi helyzetről s részletesen nyi latko-
zott a fo lyamatban levő vámtárgyalások-
ról is. A miniszter utal arra, hogy e tár-

gyalások egy óv előtt megkezdődtek, hogy 
mindazáltal ez óriási anyagot körülölelő 
szerződések befejezése e hó vége előtt 
nem várható. A nemet kereskedelmi szerző-
dés e nyár végén már odáig haladt, hogy 
már csak a végszövegezés van hátra, az 
olasz kereskedelmi szerződés a miniszteri 
nyilatkozat óta szintén befejeztetett, 
a Svájczczal való szerződés is nagyon e lő -
rehaladott. Mind a három szerződés e 
szerint tehát előreláthatólag e hónap 
vége előtt elkészül, ugy hogy deczember 
elején tárgyalás végett a parlamentek 
elé lesznek terjeszthetők. A szerződések 
febr. 1 -ón lépnének hatályba s a minisz-
ter szerint e határidőhöz különféle eluta-
sithatlan okokbó l is kell ragaszkodni. 
Odáig az idő mindenesetre rövid s kü-
lönösen a parlamenti tárgyalás tekinteté-
ben szűkre van szabva, ezen azonban 
nem lehet változtatni, mert egyenlőké-
pen szól a berlini, római ós berni par-
lamentekre nézve is. 

A tárgyalások egyszerűen tovább 
tartottak, mint feltételezhető volt . Min-
denesetre a három szerződóst, mint egy-
üttesen tárgyaltakat, n e m lehet másként 
mint együttesen elintézni. Olyanok, kik a 
szerződések alkalmával elégületlenek, az 
érdekeltek körében természetesen óp 
ugy lesznek Bécsben ós Budapesten, 
mint Berlinben, Rómában és Bernben, 
ami nem is lehet másként o ly szerződé-
seknél, melyek kell, hogy kompromisszu-
m o k eredményét képezzék. E szerződések 
befejezése után nyomban megkezdődnek 
Szerbiával a szerződési tárgyalások. Ami a 
Romániával való kereskedelmi szerződést 
illeti, ugy a miniszer m a még nem 
nyújthat biztos kilátást. Románia tudva-
levőleg a tavaszszal általános tarifát 
léptetett életbe s ezáltal, minthogy ed-
digelé közöttünk harczi vámok állottak 
fenn, mindenesetre az az előny szárma-
zott, ( ? szerk.) h o g y most már a többi 
ál lamokkal egy ós ugyanazon az alapon 
versenyezhetünk. Az általános tarifa rész-
leteiben mindenesetre vannak még ben-
nünket különösen érdeklő tótelek, ame-
lyek még mindig igen súlyosak. A ro-
mánok uj szerződések iránt nem szándé-
koznak tárgyalásokat kezdeni, mig álta-
lános tarifájok hatását eléggé ki nom 
próbálták, de azt a biztositást nyertük, 
h o g y mihelyt egyáltalában kereskedelmi 
szerződési tárgyalásokra szánná el m a -
gát, ugy első. sorban hozzánk fog köze-
ledni. _V» 

A m i a marhabehozatal kérdését illeti, ez, a 
miniszter nézete szerint, alig tárgyalható 
a t öbb i kereskedelmi szerződési tárgya-
lásoktól elkülönitve és eddig, , sem áll 
fönn állategészségügyi szerződós köztünk 
és Románia közt. 

Zemplénvármegyének ál landó közgazdasági 
b i zo t tsága f. hó 12-én S.-A.-Ujhelyben Mailáth 
Imre gróf elnöklete alatt ülést tartott. Az elnöki 
előterjesztés után az első tárgy a keresk. minisz-
ter leirata volt, a melylyel sajnos tudomásul vette, 
hogy a bizottság eddigi elnöke Molnár István 
főispán nagymérvű elfoglaltsága következtében 
ezen állásáról lemond s a midőn őt (elmenti el-
nökké Mailáth l. grófot nevezi ki. (A bizottság 
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Az 1890. julius végéig a gyárakban vissza-
maradt készlet 233,090 q nyersczu';or értékben. 

A termelés és készletek összege tehát 1891. 
julius végén : 964.996 q. 

E számadatokból kivehető, mily elenyésző 
csekély czukor termelésünk, de még inkább czukor-
kivitelünk Ausztriáéhoz képest. 

A földmívelésügyi tárcza költség-
vetésének s az amerikai sertéshús kér-
désének tárgyalása a franczia képviselő-
házban. A franczia kamara november 
14-én kezdette meg a földmívelési minisz-
térium költségvetésének tárgyalását. A 
vita igen élénken indult meg. Az általá-
nos tárgyalásnál Derouléde charentesi 
képviselő hevesen kikelt az ellen, hogy 
az utóbbi években a földmívelési czé-
lokra szolgáló költségvetési hitel f o k o -
zatosan leszállittatott. Kimutatta, hogy 
az utóbbi 4 óv alatt nyolcz mil l ió frank-
kal kevesebb összeget bocsátottak a fö ld -
mívelésügyi miniszter rendelkezésére, mint 
azelőtt. A részleteknél, különösen a gaz-
dasági szakoktatás költségvetésénél fejlő-
dött ki erős vita. A felszólaló képviselők 
tú lnyomó része az e czélra előirányzott 
összegek emelése mellett foglalt állást. A 
gazdasági szakoktatás czéljaira fordítandó 
összeget, mely pedig már a kamara költ -

G A Z D A S Á G I N Ö V É N Y T A N . 
Rovatvezető: DR- KANITZ ÁGOST, 

ban történt fellépése után, úgyszólván kizárólagos j 
uralomra jutott. 

Földgömbünk jelenlegi oekonomiájára nézve, 
Strasburger véleménye szerint, a szerves anyag 
produkcziója a baktériumok által, tehát más erő-
források segítségével mint a nap világosságától 
származók által, alig jöhet számba ; az organiz-
musok élete a zöld sejtek munkájához marad, 
kötve. Ha bár a tételt ily általánosságban alig 
támadhatni meg, Winogradsky felfedezése, a gaz -
dákra nézve talán, nemcsak elméleti értékű. 

M i é r t dőlnek meg a g a b o n a v e t é s e k ? 
A szoros állásban levő növények kölcsönös 

árnyékolása okozná — a legtöbb szakember véle-
ménye szerint, — hogy a gabonaszárak csekélyebb 
hajlásszilárdsággal birnak, minek következtében 
azután a gabonavetések megdőlnek. Nedves idő-
járások, gazdag trágyázás stb. közvetve volnának 
ennek a Sachs-tói származó felfogásnak elősegítő 
mellekkörülményei, a mennyiben ilyen viszonyok 
között, a növények bujábban nőnek és egymást 
erősebben árnyékolják. 

Ez a felfogás nem talált sok feltétlen pár-
tolót a gazdák körében, miután azt tapasztalták, 
hogy evvel a felfogással sok tünemény csak 
hiányos magyarázatot nyert. Szembe ötlik az 
mindjárt annak a gondos gazdának, ki a külön-
féle szoros és a különféle buja vetés megtekinté-
sénél, a talaj, a fekvés és az időjárás befolyásának 
különböző viszonyaira ügyel; s valóban vannak 
is élesen látó gazdáktól erre vonatkozó érdekes 
közlemények, melyek a régibb mezőgazdasági 
szakirodalomban olvashatók és melyeket az utó-
kor méltánytalanul hagyott figyelem kívül. 

A gabonavetések megdőlésére vanatkozó fel-
fogások, a mint azok az idő folytán felemiittettek, 
következő módon csoportosithatók: 

1. A megdőlt gabona szárgyöngesége, a hiá-
nyos világítás mellett fejlődő legalsóbb czikkek 
különös boncz- és természettani szerkezetének kö-
vetkezménye. Buja táplálkozás, szoros állás csak 
közvetve működnek a gabona megdőlésénél közre, 
a mennyiben az árnyékolás, de az egyenesen 
tartandó suly is emelik és külső erőknek a táma-
dásra több alkalmat adnak. 

2. A szárgyöngeség buja tenyészfeltételek kö- • 
velkezménye, a mennyiben a szárt abba a buja 
állapotba hozzák, melyet csekélyebb hajlásszilárd- ' 
ság jellemez. 

3. A szár gyöngesége onnan származik, hogy 
a zárt állományban az alsó czikkek a levegő-
cserének kevésbé vannak kitéve és azért puhábbak 
maradnak. 

4. A szár gyöngesége azáltal jön létre, hogy 
a szorosabban álló növények, már ennélfogva 
gyöngébb szárat fejlesztelek, mint azok, a melyek 
ritkábban állanak. 

5. A szár gyöngeségét az okozza, hogy a 
szoros állás és buja tenyészfeltételek mellett, a 
szár gyorsított nyujtozása, annak teljes kiképzését 
károsítja. 

A ki a természetben minden erre vonatkozót I 
pontosan megfigyel, arról győződik meg, hogy 
mindezek az okok többé-kevésbé egymásba fo- ' 
gódznak; és hogy a gabonavetések leginkább 
akkor dőlnek meg, ha szoros állás, dús táplál-
kozás és gyorsított kihajtás együtt működnek. 

Ezeket a különböző tapasztalatokat, a modern 
növényélettani módszer segítségével, kritikai vizs-
gálat alá vette C. Kraus tanár Weihenstephanban 
(Forschungen auf dem Gebiete der Agriculturphysik 
XIII. Band Heft 3. 4. 252—293 1.) és bebizonyí-
totta, hogy mindezek a körülmények többé-ke-
vésbé igazolhatók, de hogy felfogásukra nézve 
nagy hiány az, hogy majd ez, majd amaz körül-
mény egyoldalulag kiemeltetett é3 ennek követ-
keztében figyelmen kivül hagyatott, hogy a növés 
lefolyása és a "szár belső kifejlődése különfele ténye-
zők egyidejű hatásának eredménye. A mennyiben 

felkéri a volt elnököt, hogy továbbra is támo-
gassa a bizottságot.) Ezután a tagok előterjesz-
tései nyomán a közel jövő teendőinek prog-
rammja állapíttatott meg. Ez értelemben a bi-
zottság működése szövetkezés és hosszabb lejáratú 
államkölcsön segélyével a kendertermelésre, to-
vábbá a porczellán- és faiparra, végre a homok-
szőlőtelepítésre fog kiterjedni. 

Czukor -s ta t i sz t i ka . 
Abban a helyzetben vagyunk, hogy olvasó-

inknak czukortermelésünkre és annak kivitelére 
vonatkozó legújabb, hiteles és pontos adatait kö-
zölhetjük. 

Maciyarorszáq czukortermelése: 

Klorofi l l szemcsék és n i t romonas . 
A klorofill-szemcsének versenytársa akadt 1 

A klorofil 1 -szemcsékben értékesíttetik a nap vilá-
gosságának eleven ereje arra, hogy az oxígenium 
a karboniumtól és hydrogeniumtól elválasztassék. 
A besugárzott napfény mint vegyi feszítő erő van 
a redukált testekben képviselve. 

Az állatoknál hiányoznak olyan szervek, me-
lyek a nap eleven erejét vegyi munkába áttehetnék 
és melyek arra alkalmasak volnának, ezt a vegyi 
munkát ugy értékesíteni, hogy szervetlen össze-
köttetésekből, saját testük számára tápanyagot 
készíthetnének. Az állatok kívülről már ilyen 
kész tápanyagokat vesznek fel táplálékul és azután 
ezt dolgozzák fel testük anyagcseréjében. Nincs 
állat, mely kénsavból, vízből és a szükséges sókból 
keményítőt, czukrot, zsírokat és fejérjetesteket 
képezhetne; tehát minden állat létfeltétele a 
növények létfeltételéhez van kötve. 

Ha földünkről eltűnnék a növényvilág, akkor 
a szerves anyagok további képzése is elmaradna. 
Az állatok a megmaradt növényi tápanyagot 
hamar felhasználnák és azután egymást felfalva 
rövid idő múlva minden életnek véget vetnének. 

Tehát a zöld növényrészekben működő redu-
káló apparátus (a klorofill-szemcsék) képézi föld-
gömbünkön az életlehetőséget, mint ezeket a vala-
mivel több mint száz év óta ösmeretes tényeket, 
a modern vívmányokkal összevetve, szépen ismer-
teti Strasburger, a hires bonni botanika-tanár a 
mull október hó 18 án tartott rektori beszédében 
(Das Protoplasma und die Reizbarkeit, Rede zum 
Antrittdes Rektorates derRhein. Fridrieh-Wihelm-
Universitat am 18 Október 1891 gehalten von 
Eduárd Strasburger. Jena 1891. 33—36.) 

De legújabb időben bebizonyította Wino- I 
gradsky, ki jelenleg a szentpétervári bakteriológiai ) 
intézet tudományos osztályának igazgatója, hogy ' 
némely színtelen baktérium, hasonló redukcziós 
munkát végezhet mint a zöld növénysej tek . így 
vannak baktériumok, melyek az ammoniakot és 
annak sóit a talajban nitrifikálják. Ezek a Wino-
gradsky-tó\ nitromonas nak nevezett szervezetek, 
szervetlen összeköttetésekből szenet asszimilálhat-
nak. azaz szerves összeköttetésekbe átvihetnék és 
pedig a nap v i lágosságának közreműködése nél- | 
kiil. A redukcziós munka számára szükséges erőt ! 
az ammoniak oxydácziója által nyerik. Erre a j 
nagyszerű eredményre Winogradsky csak igen [ 
fáradságos, geniális kutatások alapján jutott; 
előző tanulmányai előkészítették ennek a szint 
oly érdekes, mint elméleti tekintetben nagyfontos-
ságú eredmény elérését; mert elébbi vizsgálatainál 
tapasztalta már, hogy vannak baktériumok az u. 
n. vás-bakteriumok, melyek a vasforrások vas-
oxydulját vas-oxyddá oxydálják és hogy vannak 
kén-bakteriumok, melyek a kénforrások kénhydro-
genját vizzé és kénsavvá elégetik. Ugy mint a 
nitromonas tenyészhetnek a vas- és kénbakteri-
umok olyan oldatokban, melyekben a szerves 
anyagok nyoma hiányzik, mindannyian karbonium-
szükségletüket oly karbonium-összeköttetésekből 
vehetik, melyek más klorolilltalan organizmust 
nem táplálhatnak. Az erre és minden életműkö-
désre szükséges energiát ásványos anyagok elé-
getéséből nyerik. 

Ezek a tények a legnagyobb elméleti horderő- j 
vei birnak. Mert nehezen volt elképzelhető, hogy 
a legelső eleven lények klorofillal voltak ellátva 
és eddig mégis szükséges ]volt ez a feltevés, miután j 
minden körülmény arra mutatott, hogy a klorofill [ 
jelenlétéhez van általában minden eleven lény | 
létezési képessége kötve. Mo3t már tudjuk, hogy í 
az eleven anyag a nap világosságán kivül, mely 
csak a zöld sejtekben végezhet munkát, még más I 
erőforrások is vannak, melyek mint az életfolya-
matok létrehozására szükséges feszítőerők értéke-
síthetők. Tehát a napvilágosságának erre a czélra 
való értékesítése nem az egyetlen, hanem a leg-
czélszerübb, mely a klorofillnak az eleven anyag-

ezek nem egyenlő irányban tiatnak, az ereameny 
lényegesen más lehet, mintha minden egyes té-
nyező határozott intensitási fokon lett volna 
hatásos. Az, hogy a megdőlés szabad állás mellett 
elmarad, nemcsak a hossznövésnek a világosság 
által okozott retárdálására és a mechanikai ele-
meknek nagyobb mértékben való kiképzésére ve-
zethető vissza, mert vannak körülmények, melyek 
olyanok, hogy- a szabadon álló növények is meg-
dőlnek, ugy, hogy az a szabály, hogy a távolabb 
álló gabonanövények sohasém dőlnek meg, szintén 
kivételeket mutat fel. 

A gabona megdőlése nem egyszerű, okoza-
taiban könnyen átlátható tünemény, mint azt je-
lenleg igen sokan hiszik, hanem a növést befolyá-
soló körülmények és ezek számos kombináczióinak 
nagy mértékben bonyolódott folyamatai, melyeknél 
a talaj, fekvés, időjárás, állás, faji és válfaji sa-
játságok működnek közre. Habár elvitázhatlan, 
hogy alsó czikkeknek árnyékolása következtében, 
a partialis etiolálás a megdőlés külső főokának 
tekintendő, mégis az az elmélet, mely csak az 
árnyékolás taktorát akarja elfogadni, nem elég-
séges arra, hogy minden esetben a megdőlés be-
állására és elmaradására nézve kielégítő számot 
adjon, mert a többi, a növény növését és belső 
kiképződését befolyásoló tényezőt is tekintetbe 
kell venni. Ezen mellékkörülmények nélkül, a meg-
dőlés sokkal ritkább volna, mint az tényleg ész-
lelhető. 

C'. Kraus, ebben az irányban tett vizsgála-
latairól legközelebb még többet szándékozik kö-
zölni. Vizsgálatai eminensül gyakorlati czélokat 
tartalmaznak szem előtt, miután főczélja kimu-
tatni azt, hogy mily módon küzdhető le, ez a 
gazdának annyi kárt okozó állapot. 

Pá lyakérdés . 
A királyi dán tudományos akadémia a kö-

vetkező pályakérdést irta ki: 
Tott-díj (400 Kron. Benyújtási határidő, 

1893. októb. 31.). 
«Egy oly vizsgálat számára, mely négy 

főgabonaféléinkre nézve számot ad arról, mily 
módon és (a mennyire lehetséges) mily elegy-
visszonyokban jönnek a leglényegesebb szénhyd-
ratok a különböző megérési stádiumokban elő.» 
Az értekezéshez készítmények melléklendők. 

A pályamunkák nemcsak dán, hanem né-
met vagy latin nyelven is nyújthatók be és a 
nevet rejtő jeligés levélkével Prof. H. G. Zeuthen-
hez intézendők Kopenhagenbe. 

A növénybetegségek t a n u l m á n y o z á s á r a tár-
sulat alakult Amsterdamban. Elnök a hires haar-
lemi cultivateur J. H. Krelage, titkárok dr. 
Ritzerna Bos Wageningenben és dr. H. W. 
Heinsius Amrsfootban ; a választmányban is több 
kiváló szakférfi fog működni, többek között a hires 
amsterdami növényfiziológus Hugó de Vries egye-
temi tanár. 

Az oxa lsav é le t tan i je lentősége némely 
penész anyagcseré jénél . Carl Wehmer ebben 
az irányban terjedelmes tanulmányt közölt (Bot. 
Zeitung XLIX,), melynek eredményeit röviden igy 
foglalja össze: Általában az anyagcsere által az 
eleven sejtben megvannak adva az oxalsavcso-
portok feltételei, melyeknek a realizálása csak a 
mindenkor adott feltételektől függ és azért nincs 
semmi ok ezt a penészeknél megállapított tényt, 
a phanerogamokra is át nem vinni. Különféle 
feltételek okozhatják az oxalsavas sók fellépését; 
de ez nem mutat szükséges vonatkozásokat az 
anyagképzés körének konkrét folyamataihoz, nem 
is mondható, hogy az oxalsav az anyagcsere 
valami sajátságának következménye; ugy, hogy 
se tömeges fellépése, se teljes hiánya, bármely 
messzebbre menő következtetésre jogosítaná. Ezek 
a tények, melyek a penészekre nézve kétséget 

termelt czukor — .... — 
finomításra került ... —. 
tiszta termelés ... ... — 

1890/91. 
929,221 q 
197,315 
731,906 

1889/90. 
820,388 q 
236 839 
583,549 

kivitel .... ... — — — 
fogyasztás . . . — — 

361,606 
419.961 

198,182 
296,282 

Többlet tehát a 90 —91. évben : 
termelés — — — — 
kivitel ... ... — .... ... 
fogyasztás ... ... — ... 

148,357 q nyeri 
163,424 » 
123,679 » 

czukor értékben 

A monarchia czukorterm< 
szágra esik: 

jleseböl magyaror 

1890/91. 
1889/90. 
1888/89. 

9.63'Vo 

i'.vt 
mig Ausztriára: 

1890/91. ... 
1889/90. 
1888/89 

90.47% 
92.it 
92.53 

A monarchia czukorkivite 
részt vett: 

1890/91. 
1889/90. — 
1888/89. -

leben Magyarország 

7.6 %-el 
4.8 
8.29 

A fogyasztásnak átadott 
gyarországra esik : 

mennyiségből Ma-

1890/91 
1889/90 ... 
1888/89. 

14.86 
10.33 

8.52 
Magtfarors, 

t. — 1891. jul. 
mg czuk< 
31. 

jrtermelése 189U. aug. 

finomítás nyersczukor nyersemkor értélre 
termelés ... ... 
finomítás... . . . 
tiszta termelés 
kivitel ... ... 
fogyasztásnak 

549,963 

549,963 
172,696 
377,965 

318,151 
197,315 
120,836 
169,-722 

929,221 

731,906 
361,606 
419,961 



12 KÖZTELEK, 1 8 9 1 . NOVEMBFIR 2 1 . 

kizárólag bizonyíthatók, a phanerogamokra nézve 
is igen nagy valószínűséggel alkalmazhatók. 

Wehmer ezen állításainak részei, alighanem 
több mint egy oldalról fognak megtámadásoknak 
kitéve lenni. 

Milyen eredmények é r h e t ő k el a gazda-
sági növénytan segítségével ? Professor Goodale, 
ki a tudomány előmozdítására alakult amerikai 
társaság elnöki székét minap elhagyta, ezen alka-
lommal búcsúbeszédében a gazdasági növénytan 
által elérhetőkről szólván, különösen kiemelte, 
miszerint a módszerek, melyekkel a növények 
javíthatók, most már annyira haladtak, hogy ab-
ban az esetben, ha összes gabonaféléink eltörül-
tetnének a földről; kísérleti állomásaink azokat 
fél száz alatt sikeresen kipótolhatnák más füvek-
kel. Méltán várhatók uj növények Japánból, a mely 
ország Észak-Amerikának már több nevezetes 
növényt juttatott; valószínű, hogy a most elhanya-
golt kultúrnövények egyike vagy másika sok javí-
tásra alkalmas és még nagy kedveltetésben fog 
részesülni. A jövőben azokat a gyümölcsöket fog-
ják leginkább kedvelni, melyek magnélküliek, mint 
az ananász, banana és némely narancsfajta. 
Miért ne lehetne dugványok segítségével magnél-
küli epret, málnát, szedret, szilvát cseresznyét és 
baraczkot tenyészteni? G. Chr. 

Plantae Europeae. Enumeratio systematica 
et synonymica plantarum phanerogamicarum in 
Európa sponte crescentium vei mere inquilinarum 
autore dr. K. Richter. Tomus I. Leipzig Verlag 
von Wilhelm Engelmann 1890. VII és 378. 11. 8 r. 

Nem egyszer jön a gazda is abba a '„hely-
zetbe, hogy egy vagy más, Európában nagyban 
termelt, vagy vadon termő (akár takarmány, 
akár gyom) növény földrajzi elterjedését illetőleg 
tájékozásra szorul. Az a körülmény, hogy néha 
egy növénynek számos neve (synonymjaij van, 
nem egyszer nehezíti az ebben az.irányban való 
gyors tájékoztatást. 

Az előttünk fekvő könyv olyan, mely az 
ilyen irányban mutatkozó igényeket jórészt kie-
légíti. Előnye más könyvekkel szemben, hogy 
honi növényeinkre is nagy mértékben van tekin-
tettel és hogy az 1890 ig ismeretes növényeket 
oly teljességben emliti, a milyent egyáltalában 
elérni lehetséges volt. 

A munka négy kötetre van tervezve. Szerző 
Engler berlini egyetemi tanár uj rendszerét követi, 
az első kötet a Gymnospermákat és az egy-
sziküeket tartalmazza. 

A kötet végén levő terjedelmes névmutató 
segítségével, a kivánt növényt könnyen felkeres-
hetni. 

A könyv nyomási, tekintettel arra, hogy a 
gyors áttekinthetés ilynemű munkáknál első 
sorban szükséges, teljesen megfelel a ezélnak. 

I r o d a l o m . 
Erdésze t i növénytan. Írták Fekete Lajos és 

Mágócsy-Dietz Sándor, Rejtő Adolf közreműkö-
désével. Az országos erdészeti egyesület Deálc 
Ferencz alapítványából 200 aranynyal jutalmazott 
pályamunka. Kiadja: Az országos erdészeti egye-
sület. I. kötet. Általános növénytan, 553 képpel. 
Budapest. A pesti Lloyd-társulat könyvsajtója. 
1891,. XXIII. és 529 11. 8. r. 

Örömünkre szolgál, hogy könyvismerteté-
seinket egy oly magyar könyv bemutatásával 
nyithatjuk meg, melynek ugyan nem minden 
részletét volnánk hajlandók akár alakra, akár 
tartalomra, akár terjedelemre, akár műnyelvre 
nézve aláirni, de mely mindazonáltal, tekintve 
honi növénytani irodalmunkat, az a könyv, melyet 
leginkább ajánlhatunk honi gazdáinknak, ha a 
tudomány mai színvonalát megközelítőt akarnak 
olvasni. Az általános növénytani tételek érvénye-
sek a tudománynak bármelyik alkalmazott ré-
szére és igy az erdészeknek szánt könyv a magyar 
gazdának is jó szolgálatot teend, mindaddig, míg 
nem birunk egy hasonló terjedelmű, vagy még 
terjedelmesebb gazdasági növénytant, melynek 
általános része mindeneseire sokkal terjedelme-

sebb leend, mint az előttünk fekvő könyv. Az 
érdemes szerzők elállottak eredeti tervüktől, mely 
szerint «nagy keretet» szabtak, «azt igen széles 
alapon* tervezték és «kézi, illetőleg forrásmun-
kát* akartak <adni egyszerű tankönyv helyett* ; 
azt mi őszintén sajnáljuk, mert habár nem akar-
juk tagadni, hogy egy tankönyv is szükséges volt, 
az mégsem volt oly égetően szükséges, mint a 
milyen egy terjedelmes kézikönyv, mert erdészeti 
akadémia csak egy van az országban és ott a 
tanár gondos előadásaival, annak a szükségét 
könnyen pótolhatta volna, ha egy terjedelmes 
kézikönyv felett rendelkezhetett volna. Ellenben 
az a sok erdész, a ki már régóta elhagyta az 
akadémiát, egy oly könyvet igényel, a mely min-
denről, a mi működése alatt előjön, nemcsak 
első tájékoztatást, hanem beható ismertetést is 
nyújt. Egy ilyen könyvnek kellene a magyar 
gazdák számára elkészülni. 

A könyv tartalma a következő: 
Bevezetés X?.—XXIII. 1. Mindenféle jó tájé-

koztatásokat nyújt, a történeti részben helyesen 
jegyzi meg, hogy Tournefort-tó\ származik a nem 
(genus) fogalma, de akkor meg kellett volna 
Linné-vő\ is mondani, hogy neki köszönjük a 
faj (species) fogalmát és a növények két névvel 
való (bihominalis) elnevezését. Egy ily rövid át-
tekintésből sem hagyhatók ki Darwin és Stras-
burger nevei. Az erdész pedig nem találja itt a 
nagy erdészbotanikusok neveit. 

A fizikai és vegytani műszerekre vonat-
kozó rész szintén nagyon szűkszavú, igy a mi-
kroskopról, annak használatáról, a legjobb mi-
kroskop-készitőkről, mégis lehetett volna a nem-
akadémistának egyetmást a XXI11. és az üresen 
maradt XXIV. 1. elmondani. 

Rejtő Adolf, ki e bevezetést irta, ezt kiváló 
ügyességével és szakismeretével könnyen bővít-
hette volna valamivel meg. 

Rejtő irta a növények belső szerkezetét tár-
gyaló I. részt, a Növényanatomiát is. A 3—88.1. 
mindent csinosan, érthetően, csak felfogásom 
szerint itt-ott kissé szűkszavúan tárgyal. A leg-
újabb dolgok közül talán egy és más, ebben a 
szük keretben is érdemelt volna helyet. 

A II. rész A lak tan , szerzői Fekete Lajos és 
Mágócsy-Dictz Sándor: csak a második fejezet 
pár oldala, mely a telepes és az archegoniummal 
bíró növények szaporodását tárgyalja, (166—190. 
1.) folyt Rejtő Adolf tollából: 

Ennek a második résznek fejezetei: 
I. A táplálkozási részek 94—159. 1. 
II. A szaporodás és szervei, 160—282. 1. 
III. A szaporodási szervek származékai 

283 -303 . 1. 
IV. A virágzat és terméságazat 304—314. I. 
A III. rész, melyet ugyancsak Feketének és 

Mágócsynak köszönünk, a N ö v é n y - é l e t t a n t tartal-
mazza. Ezt a részt azért üdvözöljük melegen, 
mert ily terjedelemben a növényélettant még 
nem tárgyalták magyar könyveink. 

A III. rész fejezetei: 
I. Táplálkozás és anyagcsere, 317—404. 1. 
II. A növekedésről, 405 -438 . 1. 
III. A fák visszaszerző képessége 439—454.1. 
IV. A fák virágzásáról és terméséről, 455 — 

459. 1. 
V. A megnőtt szerveken tapasztalható moz-

gási tüneményekről 460—468. 1. 
VI. A fák betegségeiről és rendellenes kép-

ződményeiről, 469—486. 1. 
A munkát a terjedelmes betűrendes név- és 

tárgymutató (487-529 . 1.) zárja be, mely a 
munka használhatóságát nagyon elő fogja segíteni. 

A könyv kiállítása jó. 
Az ábrák nagyobbrészt sikerültek, uj kiadás 

alkalmával egynémelyikük bizonyosan csinosab-
bakkal fognak pótoltatni. Kanitz Ágost. 

Könyv ismer te tés . 
Goessmann O. A, Massachusetts State Agri-

cultural Experiment Station Bulletin Nr. 39. 
April 1891. 12 1. 5 ábra. 

A füzet egy kis légtüneti táblázatot tartal-
maz, mely 1890 julius havától, 1891 februárius 

haváig terjed, azután pedig következik egy terje-
delmesebb értekezés, mely a penészek által oko-
zott betegségekkel foglalkozik. A növénytenyésztők 
sürgősen kéretnek, hogy a növények parasitikus 
betegségeinél az eddigi tapasztalatok szerint ki-
próbált szereket használjanak, és hogy ebben a 
tekintetben a kísérleti állomás segítségét igénybe 
vegyék. A penészbetegségek ellen, csak praeventiv 
intézkedések alkalmazhatók, miután többnyire 
nem járja, hogy akkor, ha az élődi penészek a 
növényben már kifejlődtek, a penészek a gazda-
növények nagy károsítása nélkül elpusztitassanak. 
A védekezések részint 1. általános mezei és kerti 
közegészségi intézkedésekből, részint pedig 2. a 
növények speciális gyógykezeléséből állanak. 

Az elsőhöz (1) tartozik: a fertőző források 
kitelhető kizárása, tehát beteg növények marad-
ványainak és gyomoknak (melyek az élőditk 
továbbszállitói lehetnek), továbbá azoknak a nö-
vényeknek eltávolítása, a melyeken a penészeknek 
más fejlődési phasisai előjönnek, végre természe-
tesen gondoskodni kell a kultúrnövények jó táp-
lálkozásáról. 

A speciális gyógykezelés (2) abban áll, hogy 
fecskendezések alkalmaztatnak u. n. fungicidokkal 
(penészirtókkal). Miből állanak ezek, hogyan kell 
azokat elkészíteni, melyek a szükséges appara-
tusok, hogy kell azokat alkalmazni, arra nézve 
a szöveg és több fametszet jól tájékoztatnak. 
Mikor és hányszor kell a beteg növényeket fun-
gicidokkal kezelni, arra nézve általános utasítások 
nem adhatók, miután ezek esetről esetre külön 
megítélés alá esnek. A kísérleti állomás kész 
ebben a tekintetben útbaigazítást adni. B. G. 

Chromotaxia seu Nomenclator Colorum 
polyglottus addi tisspeciminibus coloratis ad usum 
Botanicomm et Zoologorum exposuit P. A. Sac-
cardo. Padova 1891. 22 1. 2. tábla. 8 r. 

A leiró természetrajz terén mindinkább hal-
mozódtak a panaszok arra nézve, hogy a szinek 
hiányosan vannak jelezve és nem ritkán fokozták 
a panaszt még avval, hogy az uj nemzedék nem 
tud színeket jól megkülönböztetni. Azt, vájjon 
hol és hogy tanuljanak színeket megkülönböztetni, 
már kevésbbé bolygatták. Az előttünk fekvő kis 
füzet segíteni akar a bajon. 

A szerző, a padovai egyetem hirneneves 
botanica-tanára, minden egyes színnél törekszik 
megállapítani 1. a typikus szint, 2. a színnek a 
latin synonymáit, 3. felsorolja a színnel rokon 
színeket, 4. felsorolja az összes olasz, franczia, 
angol és német neveket, a mennyiben ezeket 
összegyüjthette, 5. a magyarázat kedvéért pél-
dákat sorol fel. 

A gazdának is bizonyosan nagyon becses, 
a színeket minél pontosabban megkülönböztet-
hetni és azért ezt a kis, olcsó és érdekes füzetet 
mindenkinek annál is inkább ajánljuk, mert a 
két táblán levő 50 szin-nuance segítségével a 
szemet jól gyakorolhatni. 

A füzet tehát kétségkívül jó szolgálatot fog 
tenni. 

Azoknak, kik szinek megkülönböztetésében 
magukat behatóan akarják gyakorolni, különben 
az öreg Chevreulnak a munkája (Des Couleurs 
et de leurs applications aux arts industriels a 
l'aide des cercles chromatiques XXVII. aczélba 
metszett és szinnvomatu táblával. Paris J. B. 
Balliére et fils 1864, nagy negyedr.) még ma is 
pótolhatatlan marad. 

De mindennapi használatra Saccardo füzet-
kéje már azért is ajánlható, mert csekély terje-
delménél fogva, könnyen zsebre dugható és künn 
a szabadban vele az összehasonlítások minden 
nehézség nélkül végezhetők. 

A kis füzetke, már azért is örömmel üdvö-
zölhető, mert segítségével könnyen érhetők el a 
közös megállapodások és igy a bizonytalanságok 
a szinek jelzésére mindinkább ritkábbak lesznek. 

Csodálatos, hogy csak most akadt szak-
ember. a ki a régóta érzett hiányon, kis, prak-
tikus füzetkével törekszik segíteni. 

Reméljük, hogy az uj kiadásba szerző majd 
a magyar neveket is felfogja venni. Mert Raffaello 
hazája, csak nem fogja Munkácsy hazáját 
kihagyni! 
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ségvetési bizottságának javaslata szerint 
is 226,600 frankkal többre volt előirá-
nyozva,. mint a mennyi t a fo lyó évre 
hasonló ezélra megszavazott összeg tesz, 
a kamara igen nagy többséggel , -— t. i-
347 szavazattal 90 ellen — ínég további 
235 ,000 frankkal emelte. A gazdasági 
egyesületek segélyezésére előirányzott hi -
tel pedig, — 296 szava.*, ttal 162 elle-
nében — 133,000 frankkal emeltetett. A 
fil loxera elleni védekezés költségveté-
sénél Derouléde a fi l loxera által erősen 
sújtott Charentes département képvise-
lője, az előirányzatnak kerek 1.000,000 
frankra való emelése iránt nyújtott be 
javaslatot. E tétel tárgyalása azonban a 
lapunk zártá ig .nyert értesülésekig, még 
nem fejeztetett be. Közbevetőleg, f. hó 
16-án, a kamara az amerikai sertéshús 
behozatalára és elvámolására vonatkozó 
törvényjavaslatot is tárgyalta. Tudvalevő-
leg az amerikai sertéshús bevitele Fran-
c i a o r s z á g b a , az utóbbi években ti ltva 
volt. E nyáron a franezia kormány a t i -
la lom megszüntetése iránt terjesztett elő 
törvényjavaslatot, melyben az importált 
amerikai sertéshúsra métermázsánkónt 
12 frank v á m kivetését javasolta. A ka-
mara, az első tárgyalás alkalmával, e vá-
m o t 20 frankra emelte ; a szenátus azon-
ban még tovább ment, mert a vámot 25 
frankban állapitotta meg. í g y került a 
törvényjavaslat ismét vissza a kamarához 
a vámemeléshez való hozzájárulás végett, 
mely a szenátus módositását, vagyis a 25 
frankos vámot, 377 szavazattal 129 ellen, 
szintén elfogadta. 

A fiumei börze megalakulása érdekében, 
melyről már előbb megemlékeztünk, f. hó 15-én 
tartottak e fontos piacz jelentékenyebb czégeinek 
képviselői látogatott értekezletet. Kunradi F. R., 
a fiumei rizshámozó- és rizskernényitő-gyár igaz-
gatójának felszólítására az értekezlet elnöküi 
Vranyczany Simon bárót választotta. Az előbbi, 
mint előadó a börze életbeléptetésére irányzott 
intézkedésekről tett jelentést, melyet az értekezlet 
lelkesedéssel vett tudomásul. Igazgatókul válasz-
tattak: Meynir Henrik, Roscnberg Félix, Korovs-
satz F. G., Kunradi F. R., Hoffmann Hermán, 
Valuschnigg Antal, Vranyczany Simon br., Hart 
man G., Maderspach A, Böhm Oszkár és Minach G. 

A magánhaszná la t ra k iad to t t ka tona lovak 
kérdését tegnapelőtt tárgyalta a magyar dele-
gáczió Huber ezredes részletes felvilágosításaiból 
kitűnik, hogy a magánhasználatra kiadott lovak 
közül az előállításnál 65%-ot kitűnő, 28°/0-ot 
kielégítő, 5%-ot bár ki nem elégítő, de még 
helyrehozható állapotban találtak s csupán 2%-ot 
kellett kimustrálni. Ez eredmény tehát rendkívül 
kielégítőnek mondható. Kilejti, hogy a minisz-
térium hat ízben ezredenként 25—25 lovat szán-
dékozik beállítani és ezeket azután magánhasz-
nálatra kiadni, ugy, hogy akkor ezredenként 150 
ló lesz magánhasználatban, melyek azután a 
mozgósítás esetére újonnan alakítandó testeknek 
lovakkal ellátására fognak szolgálni. Egészében e 
szerint 8000 lesz majd magánhasználatra kiadva. 
Münnich Aurél szóvá tette, hogy körös hadseregtől 
kiadott lovakat csak 3 hét, mig a honvédlovakat 
4 hétre hívják be gyakorlatra A honvédelmi 
miniszter szerint erre azért van szükség, mert a 
honvédség lovai olcsóbbak és igy jobban elcsi-
gázottak. 

Panaszkodnak a németek buzájuk minősé-
gének silányulásáról. A német gazdasági egye-
sület Brombergben tartott gyűlésén konstatálták, 
hogy a német buza immár saját hazájában sem 
állja ki a versenyt az indiai és orosz búzával, a 

minek főokát a sikértartalom csekély voltában 
találják. Eszünkbe juttatja ez az eset ama pana-
szokat, melyeket két év előtt román részről fel-
merült híresztelések kapcsán saját malmaink 
emeltek a magyar buza sikértartalma ellen. 
Akkor azt az Ígéretet nyertük a földmivelési mi-
nisztériumtól, hogy ezek a hirek hivatalos kísér-
letek eredményeivel fognak méltó czáfolatban ré-
szesülni. Vájjon hol késnek a kísérletek, s hol 
késik a czáfolat? 

Gabona- és l isz tk iv i te lünk ok tóber hóban 
átlag kedvező volt. Búzánkból legtöbbet fogyasz-
tottak déli Németország és Svájcz. Árpánk Dél-
Némethonban, Angliában és Hollandiában talált 
jó piaczra. Rendkívül kedvezők a viszonyok a 
hüvelyesek, különösen a bab exportjára, melyekre 
úgyszólván az összes nyugati államok kész ve-
vőink. A Duna kedvezőtlen vizállási viszonyai 
sokban nehezítették a hajóállomásokról való for-
galmat. 

H a n y a t l á s a szerb ia i ser tésk iv i te lben . Szer-
bia sertéskivitele 1890-ben 156,795 dbot tett ki. 
Ez a szám az 1889-ikihez képest, mely 214,319 
dbra rúgott, majdnem 58 ezernyi, tehát igen je-
lentékeny hanyatlást mutat. Avatott körök a baj 
okát a szerb állam rendezetlen állategészségügyi 
viszonyaiban keresik, s ezen állapotok visszaha-
tását mi is gyakrabban éreztük kőbányai pia-
czunkon. A főhiba a vásárok helytelen organiza-
cziójában feküdnék, a mennyiben kevés helyen 
igen nagy felhajtást konczentrálnak az egyes vá-
sárokon, a mi a legszebb alkalom a ragályos 
bajok elterjesztésére. Veszélyes fészkekké válhatik 
járvány idején az 6 sertéshizlaló is, melyekben 
átlag 4—5 ezer darab sertés van állandóan be-
állítva, s az ellenőrzés majdnem semmi, mert az 
egész állam területén mindössze 21 állatorvos 
van alkalmazva. Ily körülmények közt nem csoda, 
ha folyton résen kell lennünk a szomszéddal 
szemben Pedig mi sem lehet egyhamar a szerbiai 
sertéskivitelre nagyobb fontosságú, mint az, vájjon 
a mi sorompóink nyitva állanak-e előtte, a minek 
legszebb bizonyítéka az, hogy mióta a sertéski-
viteli tilalom megszűnt, az árak Szerbiában újra 
igen szép emelkedést mutatnak. 

D r á g a hust m é r t Szentesen Budai Bálint 
uram, olyat t. i. e mely neki lesz drága. Kisült 
ugyanis, hogy egy 86 kilós, borsókától teljesen 
ellepett sertés húsából 54 kilót sikerült neki a 
közönség nyakába varrni. A megmaradt 32 kilót 
a hatóság elkobozta s a büntető eljárást a kapzsi 
hentes ellen megindította. Ugyanez a súlyos vád 
nehezedik a szentesi huspiacz másik két oszlo-
pára, a kik szintén aligha kerülik ki a büntetést. 
Ilyen jelenségek kettőzött óvatosságra intenek s 
a rendőri ellenőrzést igen indokolttá teszik a 
vidéki piaczokon is. 

A német gazdasági egyesület jövő évi 
junius hó 16-tól 20-ig úgynevezett vándorkiállítást 
tervez, melyet Königsbergben fog rendezni. A kiál-
lítás állat- és terménydijazással lesz egybekötve s 
a magyar embernek eláll a szemeszája, ha ol-
vassa a díjazásra szánt összeget. A *Landwirt-
schaftliches Wochénblatt für Schjeswig-Holstein» 
szerint lódijazásra 28075 márkát, marhadijazásra 
23,275 márkát, egyéb hasonló ezélokra hasonló 
nagyságú összegeket szánt az egyesület 

Nincs b a k a n c s r a szükség. Nem mintha a 
bakák ezentúl bocskorban járnának, hanem azért, 
mert a honvédelmi minisztérium a jövő évi szük-
ségletről már az idén gondoskodott. Az annyit 
hitegetett kisiparosok tehát újra elesnek egy 
évtől, a melybe reményüket vetették. 

Nagy dohánycsempészet Temesben. A te-
mesvári pénzügyigazgatóság egész szervezett ban-
dának jött nyomára, mely a dohánycsempészetet s 
másféle jövedéki csalásokat tervszerűen űzte. — 
A csempészek fínánczokkal voltak összeköttetésben 
és ezek segítségével dolgoztak. Kalbassa Fülöp 
pénzügyi szemlészt és Spitzer Hani asszonyt a 
tettesek közül elfogták és átadták az ügyészségnek. 

Az újpesti f a r k a s végre beszámolt a bőrével. 
Újpest erélyes bírája Tanos Pál önkezével tette 

ártalmatlanná eme közveszélyes individumot az 
Újpest és Kőbánya közt fekvő sertés-szállásokon 
tartott hajtóvadászat alkalmával. Ez az eset em-
lékünkbe hozza, hogy mintegy 8 évvel ezelőtt a 
Pannonia-gőzmalom körül is járt két farkas, 
melyek később a Duna jegén át a Margitszigetre 
vándoroltak s ott lelték halálukat. 

Hadüzenet a végeladóknak. A fin de siécle 
egyik specialitását veszély fenyegeti. A publikum 
hiszékenységére alapított végeladási^zédelgéseknek 
gátat vetendő, a kereskedelmi miniszter rende-
letet bocsátott ki a hatóságokhoz, hogy indokolt 
esetekben tagadják meg a végeladási engedélyeket 
s megtiltotta a végeladások előzetes hirdetését. 
Igen helyes lépés, melynek a szolid ipar- és keres-
kedelmi vállalkozás láthatja hasznát. 

l á r a d é k b i r t o k o k szaporodása. Németország 
keleti tartományaiban napról-napra szaporodnak 
az ajánlatok nagyobb birtokoknak járadékbir-
tokokká leendő átalakítása iránt. Poroszországban 
és Posenben eddig 60 ily ajánlat tétetett, több 
mint 1000 hektárnyi területű birtokokra nézve. 
Szilézia, Brandenburg és Pommeránia is igen 
hálás talaj az uj intézménynek, melynek ered-
ményeihez nagy reményeket fűznek. 

A ttüringi nemzeti párt országos bizottsága a gabna-
tőzsdéken elharapódzott visszaélések ellen lépéseket készül 
tenni és a birodalmi tanácstól törvényhozás utján intéz-
kedéseket fog kérelmezni azok meggátlására. 

A német fö ldmivelés i min isz ter felszólítja a 
német gazdasági egyesületeket, hogy kerületeikben, 
tekintettel a burgonya rossz termése által okozott 
nagy károkra, a kisebb gazdákat figyelmeztessék 
az ellentálló és bő termést adó burgonyafajok 
kiválasztására és vetésére. 

F r a n c z i a o r s z á g fokozódó rozsk iv i te lének 
konkurrencziájával ijesztgetik a világot. Hogy 
milyen fontosságot lehet ilyen híreknek tulajdo-
nítani, azt egy kezeink közt levő kimutatás élén-
ken illusztrálja. E szerint a francziák rozskivitele 
a folyó évber 93,171 mm.-át tett ki, a mi a 
világforgalmat tekintve, magában is semmi; ha 
azonban még hozzáteszszük, hogy Francziaország 
ugyancsak ebben az évben 255,997 métermázsa 
kenyeret importált: fogjuk tudni, hogy mit tart-
sunk hasonló híresztelésekről. 

A dé lmagyarország i bányamivelö r é s z v é n y -
t á r s a s á g f. hó 13-án tartotta alakuló közgyűlését. 
A vállalat czélja a Verciorova mellett felfedezett 
kőszénbányák kihasználása. 

Svá jcz és A u s z t r i a - M a g y a r o r s z á g árufor-
galma 1891. év első felében. Többet vittünk be, 
mint az előző év hasonló szakában a követke-
zőkből : búzából, barnakőszénből, deszkákból, ma-
látából és lisztből. E czikkeknél legnagyobb a 
bevitel szaporodása. Czukor, szén és agyagáruk 
is meglehetősen tért foglalnak. De feltűnő vissza-
esés van borban és tengeriben, szintúgy cserző-
anyagokban, árpában és vágómarhákban. Főkivi-
teli czikkeink tehát Svájczba a gabona, fa, kő-
szén, bor, czukor, szesz és a vágómarha. 

A f r a n c z i a képviselőház folyó hó 14-én 
kezdte meg a földmivelésügyi tárcza jövő évi 
költségvetésének tárgyalását. A gazdasági szakok-
tatás költségvetésének tárgyalásánál érdekes vita 
várható. A'földmivelésügyi miniszter ugyanis a gaz-
dasági iskolák és kísérleti állomások szaporítá-
sára és fejlesztésére a jövő évre 105,000 frank-
kal többet irányozott elő, mint a mennyi hasonló 
ezélra a folyó évre engedélyezve van. A képvi-
selőház költségvetési bizottsága ellenben ezen 
összeget túlságosnak találta, s annak 40,000 
frankra leendő leszállítását javasolja a kama-
rának. 

Nagy b i r t o k f e l o s z t á s Oroszországban. Orosz-
Lengyelországban legnagyobb birtoka volt a Witt-
genstein herczegi családnak, melynek férfi ága 
kihalván, az óriási 170 •-mértföld terjedelmű 
fekvőséget herczeg Clodvig Hohenlohe neje szü-
letett Sayn-Wittgenstein-Berleburg herezegnő örö-
költe. 1887. ir ' ás 24-iki czári ukáz azonban 
idegen államr ároknak ingatlanok öröklését 
Oroszországban kizárja s igy az egész vagyon 
a kincstárra szállt. A birtok most felosztás alá 
kerül s részletekben adatik el, de miután kizáró-
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mult hóban részvénytársaság alakult, mely a Rost Ottó 
és társa czég által Kőbányán fölépített gyárat megsze-

Idö járás . A légnyomás hirtelen emelkedett 
68—71 mm. Az emelkedést erős szelek kisérték. 
A hőmérséklet állandóan a fagypont fölött. Az 
utolsó 24 órában az ország majdnem minden 
részében volt eső a Dunántul kivételével. A magas 
nyomás Észak-Oroszország s Dél-Európa fölött, 
terül el, mig az alacsony északnyugaton az Atlanti-
tenger fölött, egy kisebb pedig a Fekete-tenger 
felé közeledik. Részben felhős, de többnyire száras 
és enyhe időt várhatni. 

Kereskedelem e's tőzsde. 
Budapest i gabonatőzsde. 

November 20-iki jegylések 100 halcint. 

nak, nem tudjuk, de bizunk a kereskedelmi miniszter ur 
ismert erélyében és a közgazdasági érdekeink iránt tanú-
sított gondoskodásában, hogy mielébb segíteni fog a ba-
jon. — A határidőüzlelben is kevés volt a forgalom, élet-
telen az üzlet, az ámiveau nem változott. 

Rozs ban kevés az üzlef, a kínálat sem nagy, a ke-
reslet, sem, a hangulat némileg javult. 

Árpa. Takarmányárul változatlanul szilárd. Középfa-
jok iránt megcsappant az érdeklődés, üzlet kevés volt, 
leginkább a Dunánluli állomásokon. 

Tengeri. Uj áru iránt ma, miután hidegebb idő be-
állott, nagyobb kereslet nyilvánult és 5 — 10 krral jobb 
árakat lehetett elérni. Deczemberi szállításra helyben 6 
frtot kínálnak. Oinquantitt eladatott India 6.50 frton. 

A zab-üzletről nem jelenthetünk ujat. 
Köles legújabban 40—50 krral emelkedett A Duna 

alacsony vízállása folytán romániai áru nem jöhetett fel 
piaczunkra, a minek belföldi áru, a miből különben is csak 
gyengék jelenleg a hozatalok, vette a hasznát. 

Repczében kevés az üzlet. Nagyobb tételek tulajdo-
nosai 15 frtot kérnek, de gyárosok ezt az árat nem akar-
ják megadni és egyes kisebb tételek vásárlására szorít-
koznak, a melyeket sokkal olcsóbban megvehetnek. Határ-
időüzletben pár napig nem történt kötés. Ma 14.35 - 45 
frton kelt. 

(A. A.) Budapesti gabonatőzsde, november 20-án 
A buzaüzlet irányzata ma lecsendesült, malmok tartóz-
kodtak és csak kb. 9000 q-t vettek gyengén tartott árakon. 
A kínálat sem volt nagy, de nagyobb hozatalok vannak 
uton, melyek a Duna vízállásának javultával feljönnek. 
A tavaszi határidő alacsonyabb amerikai jegyzésekre ol-
csóbban kezdődött, de később 6 - 8 krral emelkedett; délkor 
jegyez 1446-48 frtot. Egyéb gabnanemiiekben változatlan 
árakon korlátolt volt a forgalom. Haláridők jegyzése délkor : 
tengeri máj-jun.-ra 6 20— 22, zab tavaszra 6.69—71, repcze 
aug -szept.-re 14-35-45. 

nov. 17. nov. 18 nov. 19 
lígata. 1 lugalMü. legmsg. _le|il«tn. | legmag. 

1892 márcz. ápr.-ra 11.44 11.48 11.45 11.53 ll.44|11.54 
Tengeri 

1892. május-junius 6.25 6.29 6.25 6 29 6.21 6.29 
Zab 

1892. márcz.-ápr.-ra 6.69 6.73 6.71 6.74 6.69 6.72 
Káposztarepcze 

1892. aug-szep.-re 14.25 14.35 14.25 14.35 14.35 14̂ 45 

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

(A. A.) Budapesti gabonatőzsde nov. 19. A buza-
piaczokon mult jelentésünk óta alig változott a helyzet, 
és nem merült fel egyetlen egy oly tényező sem, mely 
befolyásolhatta volna az árak fejlődését. Az orosz kivi-
teli tilalmat még nem léptették életbe, így még mindig némi 
bizonytalanság uralja az üzletet és kívánatos volna, ha 
már e dolog iránt is tisztában lehetnénk és vele mint 
befejezett ténynyel számolhatnánk. Amerikában a terme-
lők még mindig óriási mennyiségeket hoznak a piaczra. 
A visible supply ugyan valami csekélységgel csökkent, de 
ez ugylátszik, tévedésnek tudható be. miután egy másik, 
nagyon megbízható statisztikai összeállítás, a Bradstreet-
féle szerint, mely több piaczot ölel fel, a készletek 
50 524,000 bushelről 54.208,000-re emelkedtek. A hoza-
talok Nyugat-Európába szintén óriásiak, a mennyiben az 
oda útban levő búzát 4.288,000 quarterre becsülik. Nálunk 
a buza üzlet hangulata némileg javult; a hozatalok gyen-
gék és miután malmok némileg jobb vételkedvet tanúsí-
tottak, — tegnap és ma kb. 40,000 q. kelt el — árak 5 
krral javultak A gyenge hozataloknak mindenesetre fő-
oka a Duna alacsony vízállása, ugy, hogy hajók csak nagy 
nehezen, félrakománynyal terhelve érkezhetnek fel. De az 
államvasutaknál jelentkező vagonhiány is részben okozója 
a hozatalok csekélységének. A vagonhiány ezen hatása 
tán még nem volna oly nagy baj, de más irányban való-
sággal nagy hátrányul szolgál az üzletnek és terménye-
ink értékesítésének. Azon czikkek forgalma, melyekben ki-
vitel van, így az árpa és tengeri, megérzi a hatást, mert 
oiy bizonytalan lévén az elszállítás időpontja, hogy expor-
teurök nem mernek üzletet kötni. De meg az uj tengeri 
ki van téve annak, hogy az állomásokon való hosszabb 
raktározás alatt elromlik. Hogy mi az oka e vagónhiány-

Heremagvak. November 20. (Haldek Ignácz czég 
hetijelentése a ^Köztelek* részére.) Vöröshere. Fokozódott 
vételkedv mellett az üzlet a lefolyt héten is szilárd irány-
zatot követett, a mult heti árak szívesen fizetettek, sőt 
kiváló minőségű áruk, melyek nagyon hiányoznak, 1 2 
frttal többet is elértek. Eladatott: B.ináti 1891-iki áru 
51—53, bánáti tavalyi áru 48 - 50, felsőmagyarországi 

- 1891-iki áru 60-55, tiszavidéki legelsőrendű áru 60 - 63 
frtig. Luczema. Vételkedv hiányában az üzlet teljesen 
pang, az árak 1 2 frttal estek. 

Gyapju-üzlet. November 20. (Altschahl és Társa tudó-
sítása a 'Köztelek* részére.) A lefolyt héten eladott 
gyapjúk az eddigi nyomott árakon keltek el. A pénzpia-
czok helyzete, mely a különböző iparágakat lényegesen 
befolyásolja, az árak folytonos csökkenése Ausztráliában 
és a La-Plata államokban, a kártolyfonó-ipar pangása és 
végre a határidőüzlet alacsony arai nem engedik a jelen-
legi üzletet fellendülni, de még nem is nyújtanak reményt 
közeli jobbulásra. Ha igaz, hogy a kártolyfonóknak szán-
dékában van együltes lépéseket tenni a batáridőüzlet el-
nyomására, ugy ez valóban jótéteménynek tekintendő a 
gyapjuüzletre nézve. Eladatott kb. 1200 mm. következő 
árak mellett: fésüsgyapju 59 - 64, kevésbé finom posztó-
gyapju 58-6,1, bácskai hibás 53-54, elsőrendű losonczi 
nyárigyapju 72, tiszavidéki téli- és nyárigyapju 58, zigaja-
gyapju 51 frton. 

Műtrágyák. [Sátori Milesa és Mór czég jelentése a 
< Köztelek* részére) A mütrágya-üzlet a lefolyt héten 
csak szük keretben mozgott, s az érdeklődés leginkább 
jövő évi szállításokra szorítkozott. Az árak változatlanok 
maradtak. Thjmás-salak 20% foszforsav és 75% por-
finomság-szavatolással, kilóperczentenkint 16% kr. Kén-
savas káli 88% (K2 S04) szavatolással métermázsánkint 
12 frt. Csontliszt-szuperfoszfát 16-18% vizben oldható 
foszforsaviartalommal métermázsánkint 6 frt 50 kr Ezen 
jegyzések egész waggonrakományok vételénél, a Budapest-
dunaparti teherpályaudvarhoz szállítva, készpénzfizetés 
mellett értetődnek. 

Élelmiczlkkek a budapesti hetivásáron 1891. évi 
november 20-án. (A fővárosi vásárigazgatóság jelentése a 
'Közteleké részére.) 

Ilusvásár. Az Istvántéri hidegsertéshusvásárra hozott 
30 vidéki árus (a szokott helyekről) 215 db sertést, 65 
süldőt és 1620 kgr hust, továbbá megjelent 13 helybeli 
hentes 69 db sertéssel és 18 db süldővel, közepes forgalom 
mellett, árak nagyban: 44 -45 frt, kicsinyben 48 50 kr. 

Halvásár a haltéren. Az é hetivásárra hozott nagy-
mennyiségű hal, többnyire nem élő ponty, harcsa, süllő 
és igen kevés csuka, a nagy kereslettel szemben kevés 
változással, a mult hetivásáron jelzett hetiárak mellett 
adatott el, a vásár ugy a nagybani, mint a detail eladas-
nál mindvégig élénk volt. Az élő halak kivitelével, 
melyek ára szilárd maradt, a többi halakat a nagy készlet 
és az enyhe időjárás folytán a helybeli halászok minden 
áron törekedtek eladni, miért is a kisebb ponty a déli 
órákban már kilogrammonkint 5-10 kr olcsóbban ada-
tott el, míg csuka, miután igen kevés volt a hozatal, kilo-
grammonkint 10 krral emelkedett. — Helybeli halkeres-
kedők által e. 80 q, vidéki (Fehérvár, Velencze és Rácz-
kevei) halászok által 7 kocsin 8 q, többnyire apró és 
középnagy élő ponty, csuka, kárász, czompó és keszege 
hozatott, mely mennyiséget utóbbiak detailban igen gyor-
san adtak el, mig a helybeli halkereskedőknek készletéből 
m. e. 15 q-nyi eladatlanul visszamaradt. 

Baromfi. Hozatott a Fővámtérre a szokott vidékek-
ről vaspályán kb 6510 db, 50 kocsin kb 3500 db, háton 
kb 300 db. összesen kb 10,300 db. - A készlet a vas-
pályáról későn érkezvén, élénk kereslet mellett gyorsan 
kel. — Nagybani árak : csirke 43 db 23 50, hizott lud 
8 db 20 frt, 46 db 131 frt, hizott récze 33 db 33 frt, 
sovány récze 13 db 9 frt, hizott pulyka 40 db 78 frt, 
sovány pulyka 40 db 65 frt. — Az Ujvásártérre felhoza-
tott 20,000 db. A nagyobb felhozotal és erős kínálat miatt 
az árak estek. Jegyeztetett páronkint: tyúk 1*20—1-30, 
csirke55-90, kappan hizott 1-60-1-50, sovány 1'30 -135, 
récze hizott 1'60-1-70, sovány 1-20 1'30, lud hizott 
4-80-5-90, sovány 3'00-3-00, pulyka hizott 3'20—3'50. 
sovány 2-20 2.60, gyöngytyúk , galamb 45—70 kraj-
czáron. - Az Istvántéri tisztított baromfivásárra felhoza-
tott mintegy 2000 db és meglehetős kereslet mellett a 
mult he-i árakon találtak vevőre. 

Tojás. Érkezett a Főrvámtérre vaspályán kb 30 000 
db, kocsin kb 20,000 db, összesen kb 50,000 db — Élénk 
kereslet mellett gyorsan kelt. - Nagybani árak : 1 láda 
(á 1440 db) friss 36-38 frt, meszes 33 -34 frt. Egy 
forintért friss 37—39 db. meszes 40 - 42 db. 40 krért 
friss 15 db, meszes 16 db. Az Ujvásárti píaczra fel-
hozatott m. e. 15,000 db friss és meszes. Jegyeztetik: 
100 db 2 60-2-70 frton. 40 krért 14-15 db 1 db 3 kr. 

Zöldség. Káposzta érk a Fővámtérre m. e. 1<>0-110 
kocsin kb 22.000 fej, a Ferencz József-rakparti piaczra 
hajókon kb 64,000 fej, összesen kb 86.000 fej. — A vásár 
csak a délelőtti órákban kezdődik. — Nagybani árak je-

; gyeztetnek: Egy-egy kocsirakmány (á 200 250 fej) 8-12 
. frt, 100 fej 3—6 frt. Burgonya hozatott a Ferencz József-

rakparti piaczra a szokott vidékekről 16 kocsin kb 80 q 
- A vásár élénk forgalom mellett 10 órára már befejez-

j letett- — Nagybani árak : 1 q 2 35 - 2'80-ig. Egyéb zöldség 
l érkezett a Ferencz József-rakparti piaczra helybeli kertész 

kocsikon kb. 100 q, vidéki kocsikon Esztergomból kb. 24 
q. és hajókon szintén Esztergom tájáról kb. 300 q. összesen 
kb. 424 q. — A vásár lanyhán folyik. — Nagybani árak : 

í 100 csomónkint 1—6 frt. Kisebb piaczokon a felhozatal 
csakis a napi szükséglet fedezésére szorítkozik, Árak vál-
tozatlanok. 

Gyümölcs. Erk. a Ferencz József-rakpart piaczra a 
szokott vidékekről vaspályán kb. 360 q hajón kb. 200 q 
összesen kb. 560 q. Továbbá érkezett Olasz és Tirol 

| országokból kb. 40 q maroni. A vásár élénk ugyan, de 

a nagy készlet miatt az elárusitás napokig tart. Nagybani 
árak: 1 q alma 7—10 frt; 1 q maroni 14-20 frt. 

A többi piaczokon habár csekély a felhozatal, mégis 
csak lanyha kereslet constatálható. 

Budapesti takarmányvásár (a VIII. ker. Teleky-téren.) 
1891. nov. 20-án. (A fővárosi vásárigazgatóság jelenlése 
a .Köztelek•» részére.) Felhozatott 72 szekér rétiszéna, 69 
szekér muhar, 56 szekér zsupszalma, 8 szekér alomszalma, 
4 szekér szecska. Közepes forgalom mellett az árak kö-
vetkezőkép jegyeztettek: réti széna 2-15-2-50, muhar 
2-10-2-30, alom-szalma 1-80-1-90. szecska 2-60-2-70 
frtig mm.-kint. Zsupszalma 100 kévéje 13-50-18-00 frt. 
1 kéve 13 — 18 kr. Tengeri felhozatott a kőbányai mázsa-
térre a csütörtöki hetivásárra 82 szekérrel, mely q-kint 
5-60-5 90 frton, hektoliterenkint 4" 10—4 30 frton d. e. 
10 órára mind eladatott. 

Ál la tvásárok . 
Budapesti marhavásár. (Wilheim Iqnácz fővárosi 

állatorvos jelentése a „Köztelek" részére) November hó 
19-én (Gazdasági-és tenyészmarha) Felhajtatott •. mint-
egy 360 db gazdasági ökör (mintegy 30 db elsőrendű-, 
50 db középminőségü jármos-, 250 db bekötni való ökör 
és 30 db 1 éves tarka tinó borjú); 190 darab fejőstehén 
(18 darab fehér szőrű magyar-, 63 db tarka kevert szár-
mazású. 90 darab bonyháui [tolnamegyei] és 9 db stíriai te-
hén). Miután az e hetivásáron a meglehetős számban 
megjelent birtokosok a gazdasági, nevezetes-n a bekötési 
czélokra alkalmas ökrök vásárlásában nagyobb tevékeny-
séget fejtettek ki, a vásár ezen üdetágban némi élénkség 
mellett bonyolittatott le. A felhajtott mennyiség legna-
gyobb része bekötési czélokra vásároltatott meg. A fejős 
tehenekre az e hetivásár a multhetihez hasonlóan vonta-
tott hangulatban nyert lebonyolítást. A vásár ezen irány-
zata nem annyira tejgazdasággal foglalkozó birtokosoknak 
a vásártól történt elmaradásának, mint inkább a szük-
ségletet jóval felülmúló felhajtásnak tulajdonitható. A fel-
hajtott mennyiségből ez oknál fogva még mintegy 25 db 
eladatlanul maradt. Az egyes vevők közül említhetők: 
Marczali uradalom 32 db jármos ökörrel, párja 300-425 
frtig, Tamasek és Hercz (V-Szered) 32 db bekötni való 
ökörrel, p. 245-255 frtig, Lövy Sándor (Czecze) 2t db 
b. v. ö. p. 24-26 frtig metermázsánként (élősúlyban). 
Báró Stummer N (N.-Bódog) 57 db b. v. ö. p. —, August 
Zsigmond (Orosztony) 20 db b v ö. p. — és 25 db 1 
éves tarka borjú Moesáry Ödön (Boros-Berinke) 16 
db ökörrel párja 280 frt, Mazurek József (Üllő) 11 db 
ö. - , Griinfeld Jakab (Tarnócza) 45 db bekötni való 
ökörrel 26'/, 29% frtig, Gansl Lajos (Aszód) 14 db b. 
v. ö. 28 frt métermázsánként (élősúlyban) Pannonhalmi fő-
apátság (Deáki) 42 db b. v. rt. 23—25 frtig mmként (é. 
s) Stern Ignácz (N.-Füged) 8 db fejős tehénnel darabja 
180 -200 frtig, dr. Darányi Ignácz (Duna-Eörs) 11. db f. 
t. dbja 135 frt, Berger Dániel (N.-Várad) 6 db f. t. d .ia 
150 frt, Tuschak Marcell (Pa.-F.-Szunyog) 5 db f. t. dbja 
140 frt. 

Budapesti vágómarhavásár november 19. (Wilheim 
Ignd.cz fővárosi állatorvos jelentése a «Köztelek* részére.) 
Felhajtitott: 2747 db vágómarha és pedig 683 db magyar 
ökör, 715 db magyar tehén, 1165 db szerbiai ökör, 60 
db szerbiai tehén, 11 db boszniai ökör, 86 db bika és 
27 db bivaly. A vásárra felhajtott mennyiség,7 tekintetbe 
véve a kevés idegen vevő jelenlétét, jóval felülmúlta, 
miért is a vásár igen élénktelen hangu'atban folyt le. Az 
üzletkötések vontatottan történtek s az árak a mult heti 
jegyzéshez mérten métermázsánkint 2 frttal apadtak. A 
vásár ezen irányzatára a legutóbbi bécsi marhavásáron 
észlelt rendkívül árhanyatlás nagy befolyással volt. Kö-
vetkező árakra jegyeztettek: Magyar ökör (hizott) I. rendű 
28—30 frt kivételesen 32'/, frt, középminőségü 25 - 27 frt, 
alárendelt 20-22 frt Magyar tehén I. rendű 26-28 frt, 
kivételesen 30 frt. középminőségü 22—24'/, frt, alárendelt 
•20 21 frt. Szerb ökör 1 rendű 28-31 >L frt, középminő-
ségü 24-251/, frt, alárendelt 20—22 frt. Bika 22-32'/, 
Bivaly 16'/, 22 frt. métermázsánkint (élősúlyban). Pá-
ronTe nt: Magyar tehén jobb minőségű 150—240 frt alá-
rendelt. 115-130 frt. A vásárra hozott 26 db szopós 
bárány páronként 6 8 frtig adatott el. 

Budapesti lóvásár 1891. november 19-én. Felhajtott: 
535 do és pedig jobb minőségű lovakból: hatás 6 db, 
könnyű kocsiló (jukker) 60 db, nehezebb kocsiló (hintós) 
2 db, ponny 4 db, nehéz igás (fuvaros ló) 32 db, közön-
séges igás (parasztló'j 100 db, alárendelt minőségű lo-
vakból 331 db. Eladatot: 206 db s pedig használatra 173 
db. levágásra 33 db. Az e heti vásáron a szép számmal 
jelen volt helybeli vidiéki és bécsi vevő szükségletét csak 
részben elégíthette ki, r™ -t a nagyobb Khajtás daczára 

jó minőségű ló aránylag kevés volt, melyek legnagyobb 
része a nagyobb kereslet folytán emelkedett árak mellett, 
adatott el. Jobb minőségű lovakat (110 frtól 300 frtos árban) 
vásároltak : Schwimmer és társa fehérvárról 12 dbot. 
Neufeld Kati Bécs 10 dbot dr. Kovách László, Samassa 
Tivadar Budapestről 2 - 2 dbot, Fischer Ignácz Alsó-Dabas 1 
dbot, dr. Hochchbalt Károly Budapest 2 dbot stb. Következő 
árak jegyeztettek: hátas 140-180, könnyebb kocsi ló 
(jukker) 110-300. nehezebb kocsi ló (hintós) , 
ponny 35-48, nehéz igás (fuvaros ló) 85-156, közön-
séges igás (paraszt ló) 22—76, bécsi vágóra 30 db 15-46, 
állatkert részére levágásra 3 db 8 -10. katona mustra 
6 db 36 -96 frt fizettetett dbkint. (Hembaah Gyula.) 

Kőbányai sertésvásár november 20. (Első magyar 
sertéshizlaló részvénytársaság telefon jelentése a < Köztelek. 
részére.) Az árak emelkedtek s megszilárdultak, a csekély 
felhajtás folytán. Heti átlagárak : migyar válogatott áru 
320 -380 kgr. nehéz 47 -48% kr; 280-300 kgr nehéz 
47-47V, — Öreg 300 kg. tuli 45—46 vidéki sertés 
43 -45 kr. Szerb 42—47 kr; páronkint 46 kgr. élet-
sulylevonás és 4% engedmény szokásos. Eleségárak : 
Tengeri 6'95 frt, árpa uj 6 95 frt. Kőbányán átvéve. — 
Helyi állomány nov. 13-án maradt 124.152 drb. - Hozzá-
jött felhajtás belföldről 12524 drb, Szerbiából 3891 drb, 
azaz : 16415 drb, összesen 140567 drb. - Elhajtás : buda-
pesti fogyasztásra (I—X. ker.) 2961 dr.). belföldre 403 drb, 
Bécsbe 906"drb, cseh Morvaország és Sziléziába 1808 drb, 
Ausztriába drb, Németbirodalomba 4333 drb, egyéb 
bírod. db. Szappargyárakban feldolg. 116 db. összesen 
10527 db. e szerint maradt állomány 130,040 db. A részv. -
szállásokban 21,316 drb van elhelyezve. Az egészségi és 
transitó szállásokban maradt november 13-án 4869 drb 
Felhajtás: Szerbiából 3891 drb, Romániából — drb, 
összesen 8750. Elhajtás 1813 drb ; maradt állomíny 6937 ; 
6937 szerb, — román Az egészségi szemlénél jm l tői 
máig 1020 drb a fogyasztás alól kivonatott és technikai 
czélokra feldolgoztatott. 

Bécsi juhvásár november 19. (A «Xlaqyar Aqricola« 
jelentese a «Köztelek* részére.) Felhajtás: 5039 drb. A 
vásár irányzata tartósan rossz. Árak : kivitelijuh 14—21%, 
selejtűrü7-14, raczka juh 8-14 frt páronkint. 

Bécsi szurómarhavásár, november 19. (A «Magyar 
Aqricola> jelentése a ^Köztelek* részére.) Felhajtás-. 2486 
borjú, 1707 élő sertés, 1626 vágott sertés, 961 vágott juh, 
329 bárány. Bár a vételkedv a borjuvásáron sokkal jobb 
volt, az árak alig emelkedtek. A vágott sertés és juhirak 
a régiek. Arak. vágott borjú 40 -50, prima 52-58, 
hochprima 56-60, fiatal sertés a2—37, vágó t nehéz 
sertés 40—44, elsőrendű süldő 44-45, vágott juh 24 -36 
kr klgrkínt. Bárány 5-10 frt páronkint. 

Párisi juhvásár november 19. (La Viliette). Felhajtás 
7840 drb juh. Irányzat változatlan. 

Malaczkai marhavásár november hó 12-én (Roth 
György tudósítása a <Köztelek» részére.) Felhajtás: 438 drb 
ökör, 122 drb tinó, 97 drb tehén, 48 drb üsző, 74 drb 
ló, 280 drb sertés. Árak: Igásökör kisbirtokos czéljaira 
90 100 frt, tarka ökör 130 - 200 frt darabonkint. Tinó 
30-60 frt, tarka tehén 70—160 frt, tarka üsző 40-8U 
Irt, igásló 80-150 frt, hintósló 100-180 frt, parasztló 
70-H0 frt. nevelőkocza malacz nélkül 30—45 frt. 1 éves 
süldő 12-15 frt, 1% éves 15—19 frt, 2 éves 20—35 frt 
darabonkint. 

Szerkesz tő i üzenetek. 
Nimród, Budapest. Az 1883. evi XX tez. 

18. §-a ezt mondja: «Keritéssel kellőleg elzárt 
oly helyeken, melyeken a vad ki nem válthat, a 
tulajdonos vagy vadászati bérlő a vadászatot 
minden időben gyakorolhatja és megengedheti » 
Ez nyilván nem a gyümölcsösökre és nem a 
a nyulakra szól, hanem a vadaskertekre és a 
fővadra, mert a kertekbe a nyul rendszerint sza-
badon be- és kiválthat, s ha nem válthat ki, 
akkor be se juthat, mert egy-két hold elzárt te-
rületen se a nyul állandóan maradni nem szeret, 
se a nyulat a gazda nem szereti. Ön persze 
ismer oly nyulakat, melyek tilos időben kerített 
helyre váltottak, de kiváltani már nem tudtak. 
Ebből következtetve ön a tilos pecsenye barát-
jának látszik, a miről szokjék le, mert a ki jan. 

31-ike és augusztus 15 ike közt nyulat lő, az 
nem Nimród, hanem valami más, t, i. «Raub-
schütz». Jó lesz egyébként megjegyeznie, hogy 
addig ne igyekezzék mást kitanitani, a mig maga 
bele nem tanult. A mi dr. Sz. urat illeti, ő van 
legalább is akkora Nimród mint ön. 

F. K. Lúgos. A czikket kézhez vettük, de eddig 
még sorra nem kerülhetett. Kérjük egy kis türelemmel 
lenni, mert nem birunk az anyaggal. 

Dr. K. A. Kolozsvár. A legutóbb küldött czikkről 
teljes lehetetlenség volt korrekturát küldeni. Összeolvas-
tattuk a czikket, s így nem hiszszilk, hogy hibát talál 

lag orosz nemzetiségű alattvalók reflektálhatnak 
reá, a felosztás meglehetős lassúsággal halad előre. 
Az orosz lapok ez alkalomból sürgetik, hogy az 
állam orosz telepesek között parezellázza a bir-
tokot a helyett, hogy potom pénzért vesztegeti 
el nyerészkedő vállalkozók között. 

P á r i s f o g y a s z t á s a 1890-ben A franczia fő-
város fogyasztásáról legközelebb közzétett hiva-
talos jelentésben a következő érdekes adatok fog-
laltatnak. A la Villette-i vásárra felhajtatott ösz-
szesen 298,332 "db szarvasmarha, Í77.632 db 
borjú, 1.052,633 db juh és 585,643 db sertés. 
Az utolsó öt évi átlaggal összehasonlítva, a szar-
vasmarhák száma 32,395 tel, a borjuké 18,656-
tal, a juhoké pedig 840,329 czel csökkent, a 
sertéseké ellenben 19,230-czal növekedett. Viszont 
azonban azon állatok száma, a melyek a vásár 
kikerülésével közvetlenül a vágóhídra hajtattak, 
növekedett, még pedig a szarvasmarháké 48,237-
tel, a borjuké 32,442-vei, s juhoké 139,009-czel, 
a sertéseké pedig 115,478-czal. Meg kell jegyezni, 
hogy mig egyfelől a Parisba szállított élő juhok 
száma az utóbbi években igen jelentékeny mérv-
ben csökkent, másfelől a leölt juhhus bevitele 
megfelelő arányban emelkedett. 1890-ben csak 
Ausztria-Magyar- és Németországból 735.149 db 
leölt juhot szállítottak Párisba 14 465,811 kg. 
súlyban, az 1889. évben importált 419,599 dbbal 
(8.172,312 kg.) szemben. 1890 ben, továbbá Pá-
ris 270,000 métermázsa baromfit, 23,156 méter-
mázsa vadat, 223,241 métermázsa tojást, 190,321 
métermázsa vajat fogyasztott. A vadak nagy 
része nevezetesen 18,236 métermázsa külföldről 
származott. 

Művaj elleni t ö r v é n y j a v a s l a t F r a n c z i a o r -
szágban. A franczia kamara egy bizottsági 
küldött ki a művajjal elkövetett csalások ittreg-
gátlása végett alkotandó törvényjavaslat készíté-
sére. Ez a bizottság munkálatait a napokban 
fejezte be. Az általa készített tőr vényjavaslat a 
következő fontosabb intézkedéseket tartalmazza: 
Vaj elnevezés alatt semmiféle más terményt nem 
szabad sem eladni, sem áruba bocsátani, sem 
külföldről importálni, sem az országból kivinni, 
mint csupán azt, a mely kizárólag tejből vagy 
tejszínből, sóval vagy a nélkül, s az általánosan 
használt vajfestő-anyagok alkalmazása mellett 
vagy a nélkül készült. A margarinhoz, oleomar-
garinhoz, vagy más olyan zsiradékhoz, mely a 
vaj helyettesítésére vagy pótlására van szánva, 
semmiféle olyan festőszert nem szabad keverni, 
a mely azt a vajjal összetéveszthetővé tehetné. 
A margaringyárak hatósági felügyelet és ellenőr 
zés alá helyeztetnek, s az ezekben készült ter-
mények métermázsánként 2 frank adóval rovat-
nak meg. A margarin és más hasonló vajpótló-
anyagok csak eredeti minőségüket feltüntető el-
nevezés alatt és megfelelő felírással ellátva, to-
vábbá csakis származási igazolványok kíséretében 
hozhatók forgalomba. A megfelelj felírással ellá-
tott czimlapok alkalmazásának elmulasztása 15 
naptól 3 hónapig terjedő elzárással, a törvény 
ellenére elkövetett csalások pedig felévtől két évig 
terjedő elzárással büntettetnek. 

Apróh i rek . A b.-bodroghmegvei agarászegylet e 
hó 22-én Szabadka határában agárversenyt rendez. — 
Pillich Kálmán és társai Szegeden növényi -enyvgyárat 
állítanak fel. — Gölniczbányán uj részvénytársaság van 
alakulóban, mely a Szt -Remete mellett levő Peles-féle vas-
gyárat akarja megvenni és uj téglagyárat építeni. — Az 
ujszegedi < Magyar kender- és Ienipar-részvénytár8aság» 
mult hóban megkezde működését. — Redlich Dávid és fia 
Vilmos .Budapest-kőbányai szalámi- és zsiradék-gyár» 
czim alatt nagyobbszabásu ipartelepet létesítettek Kőbányán, 
mely már üzembe is lépett — Háromszékmegye Torja 
községében Apor Gábor b. nagyküküllőmegyei főispán 
sűrített szénsav-gyárat építtet, mely még ez év folyamán 
fog üzembe vétetni. - Ugyancsak Háromszékmegye Ge-
lencze községében Mikes Aimin gr. uj fürész-telepet, 
Kovászna községben Salzer Mihály gyufa-vessző gyárat, 
Vajda-IIunyadon pedig az ottani vasgyár mellé vashámor-
müveket építtet. - Szegesvártt uj pamut-szövő és festő-
(ivárat létesített Löw Vilmos. — <>Compagnle francaise 
des mines de mercure de Zalatna (Hongrie)» czég alatt 
Párisban két millió franc alaptőkével részvénytársaság 
alakult, melynek czélja az Erdélyben Zalatna mellett levő 
czinober- és higanybányák kiaknázása. — Várpalotán 
serfőző van alakulóban a budapesti kereskedelmi és ipar-
bank és az ottani takarékpénztár kezdeményezésére. — 
«Elsö magyar kerámiai gyár-részvénytársaság » czég alatt 

Bécsi gabonatőzsde november 20. (a „Köztelek" 
eredeti távirata.) Buza 11-75, rozs 11-40, zab 7-10, ten-
geri 6*65. 

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

Következő árakra jegyeztettek, pám mm : 
Elsőrendű jármos ökör 
Középminőségü j ökör 
Alárendelt minőségű j. ökör . 
Bekötni való ökör 

425, 
234—300 
163—200 
200—280 

frt 

Súly szerint : 
Bekötni való ökör 23—297a 

métermázsánként (élősúlyban) 
Fejős tehenekért. 

Fehér szőrű magyar tehén 
Tarka, kevert származású 
Bonyhádi (tolnamegyei) 
Stíriai tehén 

58-100 
65 -185 
88 - 200 
80—145 

frt 

fizettetett darabonként. 

17. 18. 19. 

Bécs. (100 kgrként frtban.) 
Búza 
Rozs 
Zab 
Tengeri 

tavaszra 

május-juniusra 

11.77 
11.49 
7.14 
6.69 

11.82 
11.49 
7.15 
6.72 

11.73 
11.43 
7.10 
6.63 

Berlin. (1000 kgrként márkában.) 
Búza 

Zab 

ápr,-máj 

ápr.-máj 

ápr.-máj 

231.50 
232.50 
239.75 
235.75 
168. -
175.75 

232..5 
233.-
240.10 
237. -
168.75 
177.-

233.75 
233.75 
241.— 
238.25 
169. — 
178.— 

Párls. (100 kgrként francs-ban.) 
Búza 

Liszt 

folyó hóra 

első 4 h ó ! . . . . . . . . . . 
márcz.-tól 4 hó 
folyó hóra 
eiső 4 hó! 
márcz.-tól 4 hó 

27.40 
27.75 
28.50 
29.10 
60.40 
61.10 
62.75 
63.90 

27.75 
27.90 
28.80 
29.30 
60.75 
61.50 
63.10 
63.7ó 

27.60 
27.90 
28.40 
29.10 
60.60 
61.10 
62.60 
63.25 

New-Yor •k. (bushel-ként cents-ben.) 
Búza 

Tengeri 
ÍE::::::::::::::: 

105,' j 
105. a/s 
106.7/„ 
69. 

106.»/, 
107. V4 
109.— 
6 8 . -

104.'/, 
106. '/< 
107.-
6 8 . -

Búza 
Tisza vidéki 

Pestvidéki 

Fehérmegyei 

Bánsági 

Északmagyarorsz. 

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

kilós., 10.75 - 11.20 
10.95 - 11.50 
11.30 — 11.70 
11.55 - 11.75 
10 75 — 11.20 
10.95 — 11.50 
11.30 — 1170 
11.55 - 11.75 
10.75 - 11.20 
10.95 — 11.50 
11.30- 11.70 
1155—11.75 
10.75 — 11.50 
10.95 — 11.70 
11.30 — 11.75 
1155 — 11.15 
10.75 - 1120 
10.95 - 11.50 
11.30-11.70 
11.55 — 11.45 
10.70 - 11.10 
10.90 - 11 30 
11.20 —11.50 
11.45 - 11.65 

3 hóra 

Rozs 
Árpa, takarmány 

zab. , s o r 
Tengeri ó 

» "j 
Káposzta-rcpcze . . . . 
Vadrepcze.P. 
Kendermag 
Bab!°fehér nagyszemíi 
- b a ;n a t8rPe 

Koies 
Bükköny 
Vöröshere 
Esparsette '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. 
Mohar 
Mák, kék 
— szürke 

Köménymag 

10.25 -
6.30 -
7. 
7.75-
6.20 -
6.60 -
5 7 5 -

18. 
12.50 -
7 . 

11.25 -
1 1 5 0 -
8 . 

11. 
7. -
8 . 
7.50 -
6 
6. 

50. 
42. 
11 50 — 
5.75 — 

32. 
29. 
18. 

10.70 
6 70 
8.— 
9.25 
6.60 
6.75 
5.90 

15.— 
14.25 
7-75 

12.— 
12.— 
18.-
12.25 
7.50 
8 50 
8 — 
6.25 
6.40 

61.-
50.— 
12.50 
6 25 

34.— 
31.— 
19.— 
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Kiadóhivata l i üzenetek. 
' T. J. Kis- Várad. K. F. P. Füskut. T. B. Gömör-

Szent-Kóros. Válasz ment 
Sz. J. Pa-Jánosháza. Intézkedtünk. 
Ó. és V. Óbecse. Megindítottuk. 
B. L. Guruszoda. A nyomda hibájából elmaradt. 

A megjelent számokat pótlólag postára adtuk és intézked-
tünk a pontos küldetésről. 

Sí. H. Gomba. Lapunk három száma budapesti 
czimre ment; ezentúl az uj czimre küldjük. 

F. G. Pa-Vácsány. A czimváltozást eszközöltük. 

J. S. Krunoslavlje. A 12-ik számot postára adtuk. 
B. P. Galgócz. Intézkedtünk. 
B. X. Bánhalom. Legújabban a budapesti czimre 

kívánták lapunk küldetését; ujólagi megkeresésére a kívánt 
czimre fogjuk küldeni, ut utolsó számot pótlólag elküldtük. 

Z. Sz. G. P. Kovácsháza. A harmadik, nyolczadik 
és tizedik számot pótlólag beküldtük. 

Gr. B. E. Gyülevész. A megrendelt Baross-féle mü-
vet megküldtük. 

Sz. K. P.-né F.-Zsolcza. Kívánságát teljesítjük. 
H. V. Tisza-Szent-Imre. Lapunkat az uj czimre 

küldjük. 

D. Ö: Budapest. Intézkedtünk. 
F. S. Mezöberény. A nyomda hibájából történt és 

intézkedtünk lapunk pontos elkilldetéséről. 

Az Országos magyar gazd. egyesület tulajdona. 

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

Legújabb meglepő cs. kii\ szab. patkányirtószer, melylyel 24 
zei egerek, vakandok és más kár-tékony állatok elpusztíthatok. Szétküldés utánvét mellett Ár-
Jeségben csatos üy czim alStT" Cliemisches Laboratórium Wien, Vili. Bzk. Tigorgasse 22. 

Ló-
eladás. 

S O L Y M D S Y L Á S Z L Ó 
deczember hó 7-én délelőtt 9 órakor 

Eszterházán, 
(Sopronmegye, a győr-sopron-epenfurti vasút állo-
mása) 45 darab számfe'etti kancza és herélt fog 

nyilvános árverésen ̂ eladatni. 
További felvilágosítással bármikor szolgál 

Rosenstingl István 
ménes-mester. 

Első m a g y a r 

Csavargyár- Részvény -Társaság 
B u d a p e s t , k i i l s ö - v á c z i - í i t 1 5 2 . s z . 

Készít mindenféle 

csavarházakat, anya-csavarokat, 
szegecseket és foglaló karimákat, 
valamint minden egyéb e szakmába vágó czikkehet 

minden nagyságban. 

Nem létezik a világon czélszcrübb 
mint az uj találmányú, kitűnő szerkezeti! «Unicum» 

Kukoricza morzsoló-gép, 
melylyel egy ember naponta mint-

egy 15 hektolitert lemorzsol. 

Csak 3 í r t 4 0 k r . 
ezen páratlan munkaképességű vas 
morzsoló-gép. mely több kiállítás-
ban lett kitüntetve. E gép köz-
hasznossága már több ezer pél-
dányban bebizonyult, előnyei pedig 

szembetűnően meglepfíek. 
1. Könnyű kezelése. 
2. Gyors működése. 
3. Különös tartóssága. 
4. Népszerű olcsósága. 

Elszállításkor minden darab kipróbáltatik és jótállás mellett külde 
tik postautánvéttel, vagy az összeg előre beküldése mellett. 

Czim: 
F E K E T E J . felvételi i rodá ja 

Bécs V / l . R i id iger -utcza 1 /65. 

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

BÉCS, Zwischenbrücken és Oderberg 
(Osztrák-Szilézia). 

Fióküzlet: B U D A . P K S T . 
Ajánlják a le»jobb konozentrált 

m ű t r á g y á i k a t , 
u.m : guanó, spódium és csontszuperfoszfát, 
kénsavas ammóniák és káli, chilisalétrom, 
Thamas-sülak, kainit, csontliszt ésPeruguano 

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

: / Bécs, Neubau, Lindengasse 2. 
. kérjük. Magyar levelezés. 

Eredeti 

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

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

St.-Johann 

Bankkölcsön. 
Törlesztéssel együtt 45 évre 53/4 esetleg 5>/2%. minden 100 frt után 97 frt 50 kr. 
fizettetik ki készpénzben. BecskSItség 150-250 írtig. - Ez nem látszik elő-
nyösnek, pedig mégis ap, mert ha az összes bankokat Ausztriában és Magyarországon 
összevéve tagialjuk, becs alapján egy sem ad oly magas kölcsönt mint ez, pedig fő, 

hogy a birtokos összes tartozásait egy helyen convertálhassa. 

K E C Z E R B E R T A L A N , földbirtokos, 
S á r o s - B o g d á n y , v i a A b o s . 

KÖZTELEK,. 1891. NOVEMBER 21. 

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

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

Szállítok hozzátartozó gőztéglasajtókat stb. 
Szaz meg szaz elismerő es ajánlólevelet előmutathatok, 

többek közt: Zichy, Lónyáy Menyhért, Majláth Gergely 
grófoktól, Tenola műépítésztől, Luczenbacher Páltól, Mezőtúr 
és H.-M.-Vásárliely városoktól, Zsoldos Ferencz szentesi gyá-
rostól, ¥iktonn, meimki banyatulajdonostól. Lobkowitz her-
czegtől, Hoffmanntól Prágából, Riedenáu lovagtól Bécsből ; 
Zala-Egerszeg és ICopreinitz városoktól, Aigner földbirtokos-
tól Salzburgból, Nyitra városától stb. 

W O J A C Z E K J. H . 
é p í t é s i v á l l a l k o z ó , s p e c i a l i s t a tég la , c z e m e n t és m é s z é g e t ő - t e l e p e k 

é p í t é s é b e n . 
Alapíttatott 1365-ben. 'WS 

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

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

fejős tehén — 160 < 185 « 
Sterzingi tehenek... 160 « 200 « 
Etschthali « ... 150 « 200 « 
Mind egészséges, fiatal, l e jgazdag anyag, hasas 

vagy bor jas á l lapotban, bérmentve b á r m e l y ál lo-

m á s r a Budapest ig. 

(Azon uraságoknak, kik Tirolba jönnek, minden darab a tán 5 forint 

engedményt adok. 
Tisztességes kiszolgálás biztosíttatik s a legjobb ajánlatok állanak rendelkezésre. 

KOPATSCHEK A. és Társa 
i l l a , Q l h m l u u í M l T i s e l f e i a . 

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

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

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

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

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 , Közte lek . 

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

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

r e n d k í v ü l i k ö z g y ű l é s e 
újabb határnapjául 1891. évi november hó 21-ikének délutáni 4 ó r á j a 
tűzetik ki. 

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

I V a p i r e i i d . : 
1. A szövetkezet feloszlásának kimondása, tekintettel arra, hogy 

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

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

UMRATH és TARSA 
mezőgazdasági gépgyár és vasöntöde 

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

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

Lóhere-, luezerna-
és répamag 

l e g m a g a s a b b n a p i á r o n v n s á r o l t a t i l i 

H A L D E K I G N Á C Z 
magnagykereskedésében 

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

H a z a i p o k r ó c z o L 
Budapest legnagyobb pokrócz-raktára. 

íentieken kívül nagy raktár-minden létező másfajta pokroczokből. Uradalmak, méntelepek avagy na-gyobb fogyasztóknak kiválasztás, illetve fcirtífts cjsél-jából, eredeti lepecsételt mintáink állanak rendel-kezésre. Szétküldés utánvét vagy előzetes pénzbeküldés mellett̂  nemtetszés esetén az áru rögtön kicseréltetik, eset-

1 drb pokrócz, strapára, vastag és erős, 
sötét alap 2 szép csikkal "%r5 cmtr. 
ugyanaz 130/is6 cmtr nagyságban . . . 
ugyanaz ""/is® » » 

1 drb sopronmegyei # erős minőség ia%6o 
cmtr. nagyságban 
155 ,75 cmtr. nagyságban 

1 drb veszprémi gyapjú pokrócz, kitűnő 
minőség, koczkázott mintával 1?0/160 
cmtr nagyságban 
"5/i75 cmtr. nagyságban 

1 drb legk.it. min. pokrócz, gyönyörű szines 
koczkákkal ellátva 12%e6 cmtr. nagys. 
135/lsr, cmtr. nagyságban 

1 drb prima gyapjú pokrócz 12%„0 cmtr... 
1 » fehér katona pokrócz, bordűrrel 

lso/i7o cmtr. nagyságban 
finomabb ,55/lw cmtr. nagyságban... 
legjobb H°/220 cm. nagys. (súlya 2'/, ko.) 

1 drb erdélyi hosszúszőrű pokrócz la716-, 
cmtr. szürke 5.92. szines 

1 drb erdélyi hosszúszőrű pokrócz 140/,85 
cmtr. szürke 7.40. szines 

1 dab erdélyi hosszúszőrű pokrócz I65/200 
cmtr. szürke 9 86, szines 

1 drb kitűnő min. hintó pokrócz sima sárga 
alap, 2 elegáns csíkkal 14S/m cmtr. . 

1 drb gácsi gyapjú lópokrócz, sima szürke, 
nagysága 13°/m cmtr 

1 drb 16%9. cmtr. nagyságban 

frt 1.48 
186 

1.85 
2.75 
3.45 

2.38 
3.25 
3.95 

3 22 
418 
2.75 

2.90 
4.35 
5.90 

6.98 

8.55 
10.98 

3.42 

4.56 
5 54 

R
ip

ar
ia

 
sa

uv
ag

e-
 

és
 

po
rt

al
is

-k
ev

er
ék

, 
kit

ű-
nő

en
 g

yö
ke

re
ze

tt 
sz

őlő
ve

sz
-

sz
ő 

ela
dó

, 
á 

10
00

 d
rb

 4
0 

frt
. H

ol?
 m

eg
mo

nd
ja 

B.
 je

gy
 

ala
tt 

a 
ki

ad
óh

iva
ta

l 10
2 

B
ar

an
ya

i 
zö

ld
 

sz
ől

ő-
oj

tá
s.

 
Irt

a 
D

ez
ső

 M
ik

ló
s.

 

Ar
a 

30
 k

r. 
Ka

ph
ató

 a
 k

iad
óh

iva
ta

lba
n. 

(Ázsiából sürgöny érkezett, 
hogy ott isszortyu mennyiségű tajtékanyagra talál-
tak, miért is az európai gyárosok annyira zavarba 
jöttek, hogy a kész tajtékárukat ki fele árán, ki 
harmadán, ki negyedárán- elárusítják. Magam is 
odább adok a nagy készleten, még sohasem léte-
zett Olcsó' áron és "pedig egy „egész dohányzó-kész-

let rajzszerinti 10 drbból, 

1 0 d a r a b ö s s z e s á r a 2 f r t 8 6 k r . 
1 valódi tajték szivar-szipka borostyán szopóká-

val, diszdarab. 
1 mű-tajtékpipa ezüstözött kupakkal felszerelve. 
1 hozzáillő szagos meg«yfaszár szopókával. 
1 valódi tajték cigaretta-szipka borostyán-szopi-

kával. 
1 kitűnő tartós bőr-dohányzacskó, magyaros. 
1 csinos kiállítású szivartároza. 
1 hasonló gyufatartó, igen czélszerü. 
1 miitajték-csibuk, törökös házipipa. 
1 hozzáillő kellemes pipaszár-szopókával, 
1 hamutartó csésze préselt czimmel. 

Kijelentem, hogy mind a .10 tárgy Ara a frt 86 kr., holott sokkal nagyobb értékűek, mivel a valódi tajték-Arak kitűnően szívódnak. Megrendeléseket postaután-vét mellett eszküsül 
M e e r s c h a u m - W a a r e n - A b t h e i l u n g 

F E K E T E , Wien, V., Rüdigergasse 1 / 6 5 . 
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SZIVATTYÚK ss g y | ÉRLE6EK 
minden fajtájúak B S 9 minden czélra. I n o x y d á l í s z i v a t t y ú k , i ® i Commandlt-GeselMaft 

> j < > f Koisdainentf-s. >í<>$< Pumpen- und Maschinen-Fabrioation. 

W . G A R V É N S , W I E N , I . B b z . v W a l l f i s c h g a s s e 1 4 . 
éMfB&gSÉM HKITSIt íis BéttMEN/jrVE. 

Merlot 

Kis burgundi ___ 

Carbenet — . . . 

Oporió _ 

500,000 
150 000 
200.000 
50,000 

100,000 
50,000 

200.000 

drb sima 
gyökeres 
sima 
gyökeres 
sima 
gyökeres 
sima 

1000 drb 
10 frt. 
15 « 
8 « 

12 « 
10 « 
15 « 
8 « 

Eladó szőlővesszők. 

M e g r e n d e l h e t ő k a - K ö z t e l e k k i a d ó h i v a t a l á b a n . 



KÖZTELEK, 1891. KOVEMBER 21-

továbbá 4500 db kitűnő minőségig óriási nagyságú 
v á s z o n - á g y l e p e d ő á 1 f r t d a r a b j a 
2 méter hosszú, 145 cm. széles, ezelőtt 2 frt voit. 

Megrendeléseket postautánvéttel vagy a pénz 
előleges beküldése mellett eszközöl Fekete 

Bécsi áruház a magyar koronához 
Wien, Margarethen, Rüdigergasse * 68. 

Bizomány és ügynökség. 
Bevásárlás és eladás, bankszerű kölcsön 

mindennemű 

termények és árúkra. 
H a h n M o i i t i 

BÉCS, II. F r a n z e n s b r ü c k e n s t r a s s e Nr . 17. ( L a g e r h a u s . ) 
Transito raktár. — Telefon 3262. 

B o M s h e z 
való jutalomdijazott 

czikkek és eszközök 
legjobb minó'ségben és leg-

olcsóbban kaphatók 

Watter ich A r n o l d - n á l 
B u d a p e s t , D o l i á n y - u , 1. 

Árjegyzék és kezelési könyv 
ingyen. 

Több udvari és a nagyobb katonai és polgári istállókban 30 év óta használatban, a 
lovaknak hosszas megerőltetés előtti erösbödésére és a strapácziók után a felépülésre 
szolgai; ficzamodások, immerevedések, bénulás ellen jó szer és a Training-ben az álla-

tot kiválóan tehetségessé teszi 
-—•— Egy palaczk ára 1 frt 40 kr. rZZ_ 

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

A szürkeszinü bokavédők árai: 

Art daraboniintfai!USáSi?S'g'!i fit 50 kr. 22-24 cm. átmérőjű -bokára a II. sz. felel 
5M-27'om. átmérőjű bokára á' III sz. felei meg, ára drbonkint a III. sz. 2 frt fO kr. 27-29 cm. átmérőjű bokára, a IV. sz.̂  felel 
A bokavédők ára fekete, barna és fe-
hér szinben, darabonként minden nagy-

ságúnál 20 krral drágább. 
W - Megrendelésnél kéretik a nagy-
ság száma, a bokavédő szine, s a 
jobb vagy bal lábra kivántatik-e, szíves 
•• meghatározása. 

BERKOWITSCH M. és társa 
m a g n a g y k e r e s k e d é s e 

1 « J É C J > » , I . , J E t e g - e l ^ a s s e 1 7 . 

ségü liéreí'ajainak, - csii-akepes es legtisztább fttmagvak a (olajhoz mérten 
Összeállított magkeverékeknek: és végül takarmányrépa-magvaknak készletét leg-
olcsóbb árak mellett. — Arankamentes heremagot a bécsi cs. kir. gazdasági társulat 
magkisérleti állomás bizonyítványával ellátva szállítunk. — Végül olcsón szállítunk 
fertöztelen-itő szerek minden fajait, carbol savat, creolint, carbolport, valamint 

a szőlő-, és Buza-páezo'ásra alkalmas vasmeatés rézgáliczot. 
;A\czeg takarmánymagvak mindea fajaK megveszi,: Mustrák és ajánlatok bérmentve 

czégünkljöz íntézendők. 
l ^ F A ján la tokka l és á r jegyzékke l k í v á n a t r a b é r m e n t v e szolaálunk.""3tef 

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

k é s z ü l é k e . 
minden cséplő-
géphez alkal-

mazható. 
25 százalékkal 

nagyobb 
munkakepes-

szüléknél. ' 
Legkitűnőbb 

szerkezet ieg-
olcspbb árban 

GRAEPEIj HUGÓ gépgyárosnál, Budapesten, 
V. Ktll8<5 v.̂ ozl »t 46. ez. a., volt Bro|:.s féle gyár. 

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

Gyár: 

MOSONBAN 
( a l a k u l t 1 8 5 6 ) . KUHNEE. 

gazdasági gépgyára 

Főraktár i 

BUDAPEST 
VI. V á c z i - K ö r u t 21 

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

morzsolókat. 
iliingaria Drill, Balance 

Drill hegyi sorvetőgépeit, 
szörvavetőket, Laacke féle 
b o r o n á k a t ugy szántóföldre mint 

rétekre, stb 

Árjegyzékekbérmentve küldetnek. 

Felette fontos 
mezőgazdák, iparosok, háztu la jdo-

nosok, gyárosoknak . 
30 évi gyakorlat után sikerült a 

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

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

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

KitünS rovarporom kilója 4 írtért kapható, legkisebb szállítható meny-nyiség 5 dkgr. - Az általam IVIIab l! iirgek, hörcsögük, mezei egerek irtásira bjztos koczkaalaku szer, mely egyszerűen kirakandó, á Kgr. 4 frt, évekig 

A t f o K * ! * RAABER ADOLF 

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

részesittetnek. 216 

Állást keresők. 
34 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 
Egy izr., 28 éves, nős, gyer-
mektelen gazdat isz t , ki 
már 8 éven át nagy gazda-
ságokban alkalmazva volt, 
a gazdaság minden ágában 
kellő jártassággal bir. Ja-
nuár elsejére egy nagyobb 
gazdaságban alkalmazást 

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

202 

KÖZTELEK, 1891. NOVEMBER 21. 

KIS IIIRDETESEK. Hirdetési ár 15 szóig 30 kr.. ezenfelül minden 
szó 2 kr.. feltűnő betűkkel 4 kr. Cznn közlesé-
nél minden beiktatásnál 30 kr. bélyegilleték. 

Gazdasági iskolát végze t t 
gazdat isz t , ki 12 évi gya-
korlattal bír, magyar helyen 
alkalmazást keres. Szives 
megkeresések Nagy-Sallóra, 
Barsmegye. poste restante 
küldendők G. P. jegy alatt. 

193 

Földbirtok. 
Kisbér let . 5 szobából áiió 
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 bérbs adó. — A kis-
birtok a fővárostól V/2 óra 
kocsijárásnyira fekszik, na-
ponként társaskocsi-közle-
kedéssel, Kiválóan alkalmas 
pensionatusok vagy nyuga-
tomba vonuló s a gazdál-
kodást és falusi életet ked-
velők részére, esetleg tehe 

nészét felállítására. - -
Bővebbet a kiadóhivatal B. 

P. jegy alatt. 

Eladó á l la tok. Kisjenői 
33 darab 2 éves tenyész-
kocza, darabja 22 frt, kis-
jenői 2 drb 2 éves kan, 
darabja 25 frt, kisjenői 15 
drb fél éves ártány, drbja 
18 frt, kisjenői 40 drb ta-
vaszi malacz, drbja 8 frt. 
Kaphatók Benedility Lajos-
nál Hunyadmegye, u. p 
Guraszáda, vasúti megálló. 

227 

149 I 

Termények, 
Kerestetik-nagyobb mennyi-
ségű t a v a s z buza vető-
mag. Mintázott ajánlatok 
kéretnek „Magyar Mezőgaz-

dák Szövetkezetének' 
Budapest (Köztelek) üllői-ut 

25, küldetni. 226 

Ripar ia sauvage és 
por ta l is keverék kitű-
nően gyökerezett szőlő-

|| vessző eladó, á 1000 drb ! 
| 40 frt Hol ? megmondja B. j 
j jegy alatt a kiadóhivatal. 

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

kiadóhivatal (C. B ) 
103 

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 
magonezok, száza 3 forint, 
ezre 25 frt. Megrendelések 
intézendők a kiadóhivatal-

hoz L. alatt. 
107 

Argenteui i ; 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. 
106 

Oszi b a r a c z k f a , amerikai 
és európai legkitűnőbb fa- jj 
jókban, darabja 60 és 40 
kr. eladó. Kívánatra ár-
jegyzék küldetik, megkere- | 
sések K M, jegy alatt a I 
kiadóhivatalhoz intézendő;. 

Vegyesek. 
Immúnis homok. pest-
megyében, a Budapest-La-
josmizsei h. é. vasút mentén, 
mintegy 900 hold, szőlő-
telepítésre alkalmas, immú-

nis homokterület eladó. 
Bővebb értesítést ad Buda-
pesten, üllői-ut 25. szám, 
a „Köztelek" kiadóhivatala 

222 

4 0 , 0 0 0 szőlőkaró ke-
r e s t e t i k megvételre, «k;ir 
tavaszi szállításra. Gömbö-
lyű fenyőfa-karó, erős, —65' 
hosszú. — Ajánlatok e lap 
kiadóhivatalához küldendők. 

108 

Löhnert H.-fele 
here - és luczernamag-
hámozó-dob 4' ,,' széles 
angol gőzcsépló' - gépbe, a 
hozzávaló here - rostákkal 
együtt, kevéssé használt, 
beszerzési ár feléért eladó. 
További felvilágosítást nyújt 

a kiadóhivata.1. 
1 109 

gabonafélék termesztése 

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

Megrendelhető a kiadóhiva-
talban. 

212 104- | 

FAIRBANKS MERLEGEK 
a legtökéletesebb mérlegszerkezetek. 

A szabadalmazott Fairbanks-mérlegek szá-
zados rendszerűek, tolósúlyos fémm érő karral birnak és a hidra tett 

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

mint a külföldön a legelső dijat nyert legkitűnőbb mérlegek. 

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

daságok és nradalmak részére a legmelegebben ajánlhatjuk. 
A jutányos árakban, melyek sulyokkal számított jobb kivitelű tizedes mérlegek 
árainál nem magasabbak, a hitelesítés, csomagolás és loco vasútra való feladás 
költségei már bel l foglaltatnak. Gazdasági egyesületi tagok árkedvezményben 
részesülnek. Gyártásunk állami felügyelet alatt áll. Megrende lések közvet len 
központi irodánkhoz, Andrássy-ut 13, czimzendők. Árjegyzékkel, fel világositás-

d á n k í z t é i n á k 1 ö z p o n t l i r o Osztr.-mapy. FAIRBANKS-TÁRSASÁG ** * mérleg- és gépgyár 
J O H N B L O G K 

Budapest , A n d r á s s y - ú t IS. 
GYÁR UJ-PEST. 

Ezennel közhírré tétetik, hogy a liferálások-
ból kimaradón 3000 darab nagyszerű, úgy-
nevezett 

,luszár( l ó - p o k r ó c 
gyors penzszukseg miatt a gyári áron alul adatik. 
Ezen kitűnő pokróezok 190 cm. hosszúak és 130 
cm szélesek, szines csíkokkal vannak ellátva, 
vastag mint a deszka, meleg mint a bunda, 
mig a készletben tart, most essÁ 

Magyar kir. Államvasutak. 

HIRDETMÉNY. 
(Német-osztrák-magyar tengeri ki-

kötő kötelék.) . 
Folyó évi deczember hó 1-ével 

a német-osztrák-magyar tengeri 
kikötő köteléki díjszabás II. része 
3. füzetéhez, a 11 ik pótlék lép 
életbe, mely helyesbítések és ki-
egészítéseken kivül, a 4A. és 4B. 
kivételes gabona-díjszabások áru-
jegyzékeinek változását és uj ga-
bona- és korpa-díjszabást tartal-
maz. — Azonkívül az uj gabona-
díjszabásba több helyi érdekű 
vasút állomásai is leltek felvéve. 
Az említett pótlék darabonként 
10 o. é. krajezárért a m, kir. 
államvasutak igazgatóságánál meg-
szerezhető. 

Budapest, 1891. nov. hóban. 

<A magy. kir. államvasutak 
igazgatósága 

egyszersmind a köteléki igazgató-
ságok nevében is. 

££ Utájinyómat nem dijaztatik. 

KWIZDA FER. JÁNOS 
ss tslir. Oízír.-Jirgy mit. rom - iteííflüB. 

Elsű és l e g i d ő s b á l h i t g y ó g j szer -üz let A u s z t r i á b a n . 
Kitűntetett 12 éremmel. 6 oklevéllel és számos elismeréssel. 

Kwizda kiz. szab. Restitutions-Fluid-je 
mosóvíz lovak számára. 

Kitüntetve : 1885-ilzi budapesti országos kiállításon. - 1S»0. 
íparegyesület által, nagy arany érem nel. -1800. bécsi gazdasági és ^erdészeti kiállításon nagy disz-

Fischer és Heidlberg, Budapest 
Karbololeum 4, Creollnum Hungaricum 

v e g y é s z e t i t e r m é k e k g y á r a . 
Oyár; I X , S o r o k s á r i - u t 5 2 , - V á r o s i i r o d a : A r a n y J á n o s - u t c z a 2 5 . 

* • Fedéllemez-tetözet 
Fedéseket sima ledéltemezzel és facement-befödéseket tel-

jes jótállás mellett elvállalnak. 
Á r j e g y z é k e k és ü t a s i t á i o k i n g y e n és b é r m e n t v e . 
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"Csak mezó'gazdák -és a szakirodalom .termé-.; 
hyei. továbbá allast keresok.es ad«k;hirdetme- • 
nyei vétetnék; fel e kedvezményes rovatban. 

hónapos — 110 kgrm. é'ö-
sulylyal biró kan 100 frtért 
ejadó. Felvilágosítással a 
debreczeni m. kir. gazd. 
tanintézet intézője szolgál. 
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Eladó egy 3'/, éves ménló, 
165 cm magas, sötét pej, 
jégytelen, könnyebb jukker. 
apja Ostreger 4 2, anyja ki 
tűnő félvér-kancza. Ára 800 
frt. Megtekinthető a concó-
háti gazdaságban. U p. és 
vasútállomás Aos, Komá-

rom m 

Gyönyörűen nappal és éjjeli 
éneklő harz i k a n á r i k 
e ladása 20%-aiolcsóbban 
eddigi árnál ; kiállításokon 
többször kitüntetve 1-ső díj-
jal, arany éremmel, Árjegy^ 
zék bérmentve. — Lipótvár, 

Demeter W. 
208 

Élő fák és növények. 
Diszfák . Acacia piramida 
lis, Gombakácz, Acacia mo 
nophilla, tarka levelii juhar, 
Acernegundó, Bignonia Ca-
talpa, Rhus glabra, Populus 
Eugenie, Populus piramida-
lis, Morus > Fegyvernekiana 
(gömb szeden eladó, hol? 
megmondja G. alatt a ki-

adó hivatal 
105 

Egfí-darah tiszta, vérű r 
B e r k s h i r e - f a j t a , tenyész-
tésre kiválóan alkalmas 16 

Állatok, 
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Szántás gőzekével. 
A mindenütt kitűnően bevált e rede t i F o w l e r - f é l e gőzeke-mozgo-

n y a i n k a t és gözeke-szántóeszközeinket most különböző nagyságban 
építjük ugy, hogy bármely nagyságú gazdaságot elláthatunk tökéletes gőz-
eke-eszközökkel. Egyhengeres eke-mozgonyokat kívánatra ezután építünk, 
ugy mint eddig. 

Használt, de jó karba állított, saját gyárunkból való gőzeke-eszközö-
ket alkalomadtán igen olcsón adunk el. A nálunk vásárolt gőzeke-eszkö-

, / z ö k eredeti részeinek pontos javítását és szállítását is elvállaljuk. 
~ Gőzekéinkre vonatkozó elismerő nyilatkozatok százával állanak ren-
^jelkezésre. 

* ^•^pőzeke-ffiüvelésrői szóló á r j e g y z é k e k és l e í rások kívánatra küldetnek. 

j o h n F o w l e r & C o . 
Budapest. 

SZIGETI LAJOS 
szij-, nyereg-gyártó és bőröndös 

Budapest, VIII., Muzeum-körút 10. 

szerszámok minden Ízlésnek megfe 

röndök, szerszám, és lótisztitó" esíközök. — Képes kiineritö ár-jegyzék külön katonai nyereg-szerekröl és külön civil urak ré-
Iíó- és birka-nyiró gépek 
négy választékban. — Ko-
csisok díjtalanul lesznek 

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

S Z E G E D I K E N D E R F O N Ó - G Y Á R R É S Z Y É N Y - T Á R S A S Á L 

Kötéláruk gazdaságok részére. 
Istráng, kötőfék, marhakötél, kocsi- és széna-kölél, lóterhelő, ruhaszárító, 
továbbá felhúzó-, csiga- és hojtó-kötelek, sodronykötelek, kenderszijak, bor-

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

válogatott I-ső rendű kenderből kivételes jutányos áron 
kaphatók, a 

Szegedi kenderfonó-gyár részvény-társaságnál. 

Legelső k i t ü n t e t é s e k : Bécs, Vácz , Komárom, Gyöngyös. T e m e s v á r . 

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

ó r i á s i h a t á s elérhető, 
különösen réteknél, répánál és szőlőnél. 

Felvilágosítással szívesen szolgál 

S Á T O R I MIKSA és M Ó R 
i > h o s p i i á t > i i s 5 í t g y á l -

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

Fejős 
teheneket 

minden fajú, közvetlen importált elsőrendű állatokat 
i e g j u t á n y o s a b b árakon , 

mindennemű jótállás mellett szállít 

DULLER és társa 'SS' 
Budapest, VII. szövetség-uteza 11. 

A magyar kir. gazdasági tanintézetek szállítója. 

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

Hcrmális körömvasalás 

Szabada lmazot t lópatkók változtatható szerkezettel. 
N é m e t és a n g o l s ze rkeze t i ) p a t k ó k . 

Lovagló-, vadász-, futtató-patkók, 
gummi- és kötélbetétes patkók, 

1í e 11 jr v « 1 v a s a k » t b 

Pata- és körömszögek, csavartámszeg, patkoló szerszámok és eszközök. 

{ 3 1 I I A A S O I I N E , I 
E cs. és kir. udvari szállítók. r 
i (A czég 1795 óla áll fenn.) Bécs, I., Strauchgasse 2. (A czég 1795 óta áll fenn.)? 

Szüleink újjáalakítása. 
Irta : B A R O S S KÁROLY, 

Á r a 1 f r t . K a p l i n t ó :i k i a d ó h í v B t a l b a n . 

Hungaría könyvnyomda nyomása, Budapest váczi-körut 34. 

A 

leijobb csontleTélpapir 
a s „ A d r i a i 

V. Erzsébettér 19, sz, IV. Kecskeméti-utcza 13. 


