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Közlemények az orsz. magy. gazdasági 

egyesület köre'bó'l. 

Az országos magyar gazdasági egyesület 
állattenyésztési szakosztálya deczember hó 4-én, 
pénteken délután 4 órakor a Köztelken ülést tart. 

F ő t á r g y a k : 

1. Kubovicz Ignácz indítványa etetési kísér-
leti állomás létesítése iránt. 

2. A leszámítoló bank körlevele gyapju-
aukcziók tárgyában. 

3. A kereskedelmi miniszter, a hazai bőr- | 
gyártás tárgyában. 

4. A fővárosi tanács a nyers hus behozatala 
tárgyában. 

5. Földmivelési min. állattenyésztési egyletek 
minta-alapszabályát közli. 

6. Ormos Féiix hazánk állatállományának 
statisztikáját közli állatbiztosítási szempontból. 

7. Az 1892 évi tenyészállalvásár. 
8. Az 1895. évben tartandó szarvasmarha-

igavonó-verseny. 
9. Folyó ügyek. T o r m a y B é l a , 

efnök. 

Konzuljaink a mezőgazdaság szolgála-
t ában * ) 

Az országos magyar gazdasági egyesület 
által hozzám intézett megtisztelő fölhívás alapján, , 
bátor leszek ez alkalommal az igen tisztelt szakosz-
tály figyelmét azon kerdésre kikérni, milyen intéz-
kedések lennének teendők konzuláris ügyünknek 
oly irányban való átalakítására, hogy a föld 

*) Fölolvastatott az orsz. gazd. egyesület f, év decz. 
1-én tartott ülésében. 

minden országában fölállított konzuli hivatalok 
a magyar mezőgazdaság érdekeinek előmozdítá-
sához az eddiginél nagyobb mérvben járulnának 
hozzá. 

Szükségesnek látszik már most kijelenteni 
azt, hogy habár a külföldi irányadó' államoknak 
mozgalmait érinteni szándékozom is, mindamellett 
nem leszek azon helyzetben, hogy a tisztelt 
bizottságnak követendő mintaképül bármely állam 
példáját ajánlhatnám. Egyszerűen azért, mert ha 
nekünk sikerül a fölvetett kérdésre kielégítő választ 
adni, s az illető forumokat reá birni arra, hogy | 
javaslatainkat elfogadják, oly föladatot oldottunk j 
meg, melynek megoldására más államok eddigelé 
el nem jutottak. 

A fejlődés mai állása szerint a konzulok az 
államoknak külföldön élő hivatalnokai, illetőleg 
bizalmi féfiai, a kiknek egyéb föladatokon kívül 
hivatása mindazon gazdasági körülményeket figye-
lemmel i isérni, a melyek a megbízó állam szem-
pontjából fontossággal bírnak. 

A kereskedő és iparos osztály mozgékony-
ságának, a ki- és bevitel emelésére irányuló tö-
rekvéseknek, valamint a korzuláris ügy hagyo-
mányainak tudható be, ha 'a gondjaikra bizott 
közgazdasági érdekek alatt első sorban az ipar-
nak és kereskedelemnek érdekeit értik. A konzu-
loknak adott utasítások rendszerint részletesen 
elősorolják mindazon szempontokat, melyek az 
ipari és kereskedelmi ügyekben irányadók. Ennek 
megfelelően a konzulok jelentéseiben egy-egy 
iparczikkre, exoticus népek Ízlésére vonatkozólag 
kimerítő tudósításokat olvashatunk ugyan, de 
annak a mesterségnek, mely a többiek • alapját 
képezi, a mezőgazdaságnak, rendszerint csak 
néhány sor van szentelve. 

Nagybritannia, Francziaország, Belgium és 
talán még leginkább az, Egyesült-Államok, nagy 
erőfeszítéseket tettek, hogy konzuljaink jelenté-

seiből az iparosok és kereskedők gyors, megbiz 
ható és részletes tájékozást nyerjenek az idegen 
országok gazdasági helyzetéről, piaczi viszonyairól 
stb. Németország e tekintetben elmaradt s m o -
narchiánk konzuljainak jelentései sem olyanok, 
melyek az iparost és kereskedőt kielégíthetnék. 
Még kevésbé áll ez a magyar mezőgazdaság 
szempontjából. 

Nagyobb átalakuláson oly rövid idő alatt a 
mezőgazdasági termelés még soha át nem ment, 
mint azon században, melynek utolsó éveit éljük. 
A termelés tényezői, a forgalmi viszonyok, sőt 
az agrár törvényhozás is gyökeresen átalakult. 
Ellenére az itt-ott életbelépett vámoknak, a leg-
távolabbi államok termelése szabályozólag foly 
be egymáséra. Az előbbi szétdaraboltság helyett 
fokról-fokra, lassan, de annál biztosabban azon 
meggyőződésre jutunk, hogy a müveit kormány-
zat alatt álló népek mezőgazdasági szempontból 
is egy nagy egészet képeznek. 

Ilyen körülmények között a gazda-osztály 
nehézkességének, szervezetlen helyzetének lehet 
fölróni, ha a konzuláris jelentések a mezőgazda-
ságra még mindig szerfölött csekély figyelmet 
fordítanak. Épen ezt-rt egyesületünk derék és 
úttörő munkát fog végezni, ha lesz elég kitartása 
a mezőgazdaság ez alkalommal is elhanyagolt 
érdekeinek érvényesülést szerezni. 

Fölfogásom szerint ilt nem csupán anyagi 
érdekről van szó. Ez lehet sokak szemében az 
első, de végül még sem olyan, meíy mellett má-
sokra figyelemmel lennünk ne kellene. A kon-
zuláris tudósítások reformját én számos más 
szempontból is fontosnak tartom. Azt hiszem, 
hogy az alább kifejtendő módozatok mellett lehető 
lesz nemcsak gazda-osztályunk részére biztosí-
tani azon hasznot, mely a gyors, pontos és el-
fogulatlan konzuláris tudósításokból vonható, 
hanem sikerülni fog oly iskolát nyitni egyes tö -
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Borzasztó ke'rde's. 

• Van-e Oroszországnak annyi kenyere, hogy 
uj aratásig fiait eltartani képes legyen ?» Ezt a 
kérdést intézi Tolsztoj Leo, a minden izében 
orosz genie a világhoz és nincs, a ki vigasztaló 
feleletet adjon neki. Szorongó sejtelem zárja le 
az ajkakat a fehér czár birodalmában ugy, mint 
nyugaton. Vájjon mi okozhatja ezt a haladás 
századának végén, mely a legnehezebb problé-
mákat játszva oldotta meg, s most megdöbbenve 
áll e kérdés előtt? 

Nincs termés. 
A föld elzárta keblét éhező fiai elől s az 

óriási birodalmat éhínség fenyegeti. 
Egy sovány esztendő s még az első jégtáb-

lák sem jelentek meg a Néván, már fekete vész-
angyal suhogtatja szárnyát nagy Péter öröke 
fölött, s baljóslatú félelem nyűgözi le a lelkeket, 
a legnyomorubb halál félelme. 

Egy jajkiáltás az Uraitól a Balkánig, melyet ' 

megtagadott tő le : kenyérre. — A félelem szo-
rongó kínja mind fölebb vonul, összenéz a felső 
tízezer, az éhező jobbágyság ura s eljuttatja a 
szegény nép panaszát a kénvur trónjának lép-
csőjéig, el a fehér czár füléig, a kinek szeme 
előtt nincsen nagyság, nincsen hatalom, a kinek 
egy szempillantása Szibéria hómezőire küldi a 
birodalom ellenségeit. — De az elemekkel szem-
közt ő is jóformán tehetetlen, s a láthatatlan 
ellenséget le nem küzdheti. A j ó atyus, ki népe 
millióinak boldogságát hordja a szivén, kihez 
fanatikus bizalommal tekint föl a nép, most 
látja be tán először, hogy mi könnyű uralkodni 
a meglevőn, de hogy a teremtésnél végződik az 
ember hatalma. — Hívatlanul, elüzhetetlenül to-
lakodik trónjáig egy szörnyű rém, s kárörvendő 
vigyorgással súgja fülébe : 

— Ne hidd ó ember, hogy néped fölött te 
uralkodol, néped az enyém, s én elviszem őket, 
a nélkül, hogy utamba gátat vetni tudnál, elvi-
szem szép szál legényeidet, a kik közül büszke 
ezredeid toborzod, megfosztom néped gyermekei-
től és asszonyaitól, hogy üres tűzhelyek fölött 
uralkodjál, elemésztem a föld népét, hogy ne 
legyen, a ki ekét vet dus uradalmaid termő rö- j 
gébe. — így beszél a rém s a minden oroszok 
czárja rettenve kel föl, megnyitja kincstára zárait j 

és mesés kincseket vet áldozatul a fenyegető 
veszélynek, mert fáj látnia országa s népe pusz-
tulását. 

Egy rossz termés, — és a czár, — ha iga-
zat beszél a távíró — 50 millió rubeltól fosztja 
meg magát, hogy enyhítse az ínséget. De vájjon 
sikerül-e a jóakarat, melynek gyümölcse annyi 
csatornán át jut el a jótét helyére és teremt-e 
kenyeret az éhezőknek? Nagy ínség fenyegeti az 
orosz népet és nagy eszközökkel sietnek azt le-
küzdeni, mert százeze' élete van koczkára 
téve. S mindez azért, mert nem termett elég 
rozs, és nem termett elég b u z a ; mert szörnyű 
hatalom a föld. 

A föld, e minden élőket szelíden tápláló 
anya, haragjában rettenetes és félelmes, puszti-
tóbb minden dühödt elemnél. — Szörnyű, mikor 
megindul, hogy porba omlaszsza az emberi fá -
radtság minden remekét, mikor a keblében duló 
chaosz gigászai könnyű lepelként rázzák meg a 
talajt, hullámokat zavarnak föl a biztosnak vélt 
alapon, s nincs egy talpalatnyi tér, mely oltal-
mat nyújtana az élteért remegőnek, a hol lábát 
megvethetné a menekülök hada ; de sokkal ször-
nyűbb, sokkal rettenetesebb érzéketlen egykedvü-
ségében, midőn kebele a nap forró sugaraiban 
kisül, megrepedez és minden életet elsorvaszt 

Mai számunk 16 oldalra terjed. 
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rekvő ifjak részére, a melyben mindazt, a mi 
más nemzeteket magasra emelt, közvetlen szem-
lélet utján megismerhetik és ez eszmék nemesítő j 
hatása alatt állva, okvetetlenül emelkedni fognak 
magok is, és megszerzik a jellemnek azon erélyét, 
az elhatározásnak azon komolyságát, mely képe-
síteni fogja őket arra, hogy azon társadalomnak 
javát, melyből kiváltak, előmozdítani tudják és 
akarják is. 

Nem szabad azonban szem elől téveszteni 
azt, hogy az utunkban álló nehézségek is tete- j 
mesek. A konzulnak tulajdonképeni hivatásán i 
kivül ismernie kell a monarchia mindkét gazda- ; 
sági viszonyait, méltányolni tudni azon törekvé- ' 
seket, melyek az iker-társadalmakat áthatják, j 
tájékozva kell lennie saját kerületének ide vágó i 
viszonyairól és logikus fővel kell birnia, hogy I 
ennyi különböző körülmény egybevetése alapján, ! 
helyes és kifogástalan következtetéseket vonjon le. j 

Az utazási vágy nálunk az utóbbi időben 
tetemesen föllendült. Voltak és vannak a gazda- | 
osztály körében is, a kiket a tudás iránti őszinte 
vonzalom vitt távol országokba. Ezek alkothat- ! 
nak önálló véleményt később is a külföldi ese- j 
ményekről, kiválaszthatják azon forrásokat, a 
melyekből értesülésüket merítik. A nép millióinak ' 
azonban csak két ut áll renelkezésére: a bel- 1 

földi hírlapok és a konsulok jelentései. 
Számos körülmény következtében, melyeknek | 

fejtegetése föladatomat nem képezi, a magyar | 
napi sajtó működése ez irányban kielégítőnek j 
nem nevezhető. Hiányzik a külföldi szolgálat ( 
helyes szervezése, hiányoznak azon anyagi esz- ( 
közök is, melyekkel ez keresztül vihető lenne, i 
ebből folyólag aztán hiányzik a tudósítások rend- J 
szeressége, tárgyilagossága, habár a napilapok 
értesítései a gyorsaság tekintetében másféle jelen-
téseknek fölötte állanak is. 

Maradt tehát és még sokáig maradni fog a i 
konzuláris intézmény, mint olyan, mely legköny- [ 
nyebben lenne oda fejleszthető, hogy bennünket 
az óhajtott czélhoz elvezessen. 

A szabad magyar államban szokásossá váll 
a bajok forrását legtöbb esetben a kormányha-
tóságok mulasztásaira vagy ki nem elégítő intéz- ' 
kedéseire vezetni vissza. Ezzel szemben köteles- j 
ségünk kiemelni azt, hogy külügyi miniszteriu- j 
munkban nem hiányzott a jóakarat már eddig 
sem és történtek oly intézkedések, melyekkel sok | 
tekintetben megefetök a külföldi államokat. 

Így például az Egyesült-Államok által saját í 
koosuljaik részére kiadott egyébként igen rész- 1 

letes utasítás két szóval ajánlja a mezőgazdaság 1 

érdekeit a konzulok ügyeimébe, mig a kereske- | 
delemről, a tőkének egyik iparágból a másikba 
való áthúzódásáról, a vasutakról, a gőzhajózási 
vonalakról, sőt «azon irányokról, melyekben a 

kereskedelem mozogni kezd* részletes jelentéseket 1 

kiván be.1) 
« ő britt királyi felségének» konzuljai a ré-

szökre kiadott utasítás szerint védik és fejlesztik | 
Nagybritannia kereskedelmét s hivatva vannak a ' 
britt kereskedő jogait és kiváltságait fentartani. 
A mezőgazdaságra nézve ez utasítás nem tartal- ; 

maz egyebet, minthogy a konzuloknak jelentést J 
kell tenni a vetések állásáról és a termés ered-
ményéről, továbbá az illető kerület állati és nö- | 
vényi termékeiről.2) 

Körülbelül a kettő után lehet megítélni a ' 
többi állam eljárását is. Ellenben külügyi minisz-
tériumunk az 1886. évi ápril 30 dikán 24707/10. 
1885. szám alatt kiadott köriratában fölhívta a I 
konzulokat,3) hogy időszaki jelentéseikben a mező-
gazdaságot érintő kérdéseket kiváló figyelemben ré- | 
szesitsék. Kötelességük nem csupán a kerület ter-
melésének eredményét föltüntetni, hanem kiemelni 
azon fontosabb tényezőket is, a melyeknek ez 
eredmények köszönhetők. A gazdasági bérviszo-
nyokat, a gépek terjedését, különös tekintettel a | 
gőzekék- és cséplőgépekre, a talajjavitási munká-
latokat, az erdészetet, tejgazdaságot, a gyümölcs- \ 
termesztést, az állattenyésztést különösen méltá-
nyolniok kell. Kötelesek jelentéseket tenni a ! 

marhatenyésztés érdekében tett, sőt a tervezett \ 
intézkedésekről is ; a fenyő, a tölgy és más kemény 
fák piaczi viszonyainak kiváló gondoskodásuk 
tárgyát kell képezniök. 

A jelentés formájára nézve a minisztérium j 
nem köti meg konzuljaink kezét, hanem reájok j 

') Regulations prescribed for the use of the Consu- \ 
tar service of the United States. Washington: Government j 
Priting Office. Art. XXVII. 

*) General-Instructions for Ser Majesty's Consular 
Offieers. Revised january. 1879. London. Harrison et í 
Sons. 1879. 

») Külügyi minisztériumunk idevonatkozó fontosabb 1 
utasításai a következők : 

1868 - arcz. S-áról 2&13/H sz. a. mely a monarchia I 
két állati .2ött kötött vám- és kereskedelmi szerződés ! 
éri.rímébei intézkedik, a jelentések módját és idejét | 
megszabja. 

1883. febr. 25-én 0514/10. sz. a. kelt rendelet a ! 
jelentések szerkeztése. U. a. évi julius 11-én ad 2230/10. | 
sz. a. a külföldi csődök esetén való eljárás iránt. U. a. 
évi julius 29-éről 3770/90. sz. a. a Balkán-félszigeten 
előforduló nagyobb építkezések és vállalatok bejelentése j 
ügyében. Nov. 29 érői 22930/10. expertek alkalmazásáról. | 
1884 május 21-én 11597/10., junius 2l-én 13484/10., vala-
mint 1885 február 12-én 18741/10. sz. a. kiadott rende- | 
letek a konzularis kerületben levő kereskedők és vállala- j 
tok hitelképessége iránt hozzájok intézett megkeresésekre ' 
adandó válaszok iránt. 1885. évi deczember 27-én 14706/10. j 
sz. a. kelt s a tengermelléki konzulokhoz intézett körren-
delet a hajó- és kereskedelmi forgalomról bemutatandó 
jelentések ügyében. 1886. évi 5993 10,9995 10 és29332/10. j 
sz. alatt a bécsi kereskedelmi kamara által fölállított köz- . 
ponti tudakozó intézet érdekében. Az 1891. tnárcz. 9-én 
29875/10. sz a. kiadott rendelet értelmében az evi jelen-
tések benyújtásának határideje ápril hó 30-ika. 

bízza, hogy tapasztalataikat a havi, negyedév 
vagy az év végén küldendő jelentéseikben 
adják-e elő. 

Ez utasítás, szemben azzal, mit más álla-
moknál találnunk, sikerült bizonyos irányban nagy 
részletességet, a mezőgazdaság iránti meleg ér-
deklődést mutat. De az utak és módok megvá-
lasztásában nem eléggé szerencsés, mert mig sok 
nagyon alárendelt fontosságú kérdésre kiterjesz-
kedik, nem tér ki azon tényekre, a melyek a 
fejlődés irányát tulajdonképen megadják. 

Egyetlen szóval sem érinti a hitel szervezését 
és azon intézkedéseket, melyek e téren a mező-
gazdaság erdekében, egyes államokban tétettek; 
mellőzi a földbirtok eladósulásának annyi ország-
ban égetővé lett kérdését, a szövetkezeti ügyet, 
mely oly hatékonyan fog bele nyúlni a mező-
gazdaság jövőjébe és egyéb olyan intézményeket 
teljesen figyelmen kivül hagy, melyeket egyes 
országokban, a földbirtok védelmére alkottak, 
korántsem bánik megfelelően azon érdekekkel, 
melyekkel külföldi államok agrár törvényhozása, 
az ezek alapját képező társadalmi mozgalmak, a 
külföldi gazda-osztály szervezkedése és érdekeinek 
képviselete reánk nézve bir. Másrészről gondosan 
kerüli mindazt, a mi a monarchiától távol élő 
konzuloknak az itthoni fejlődés irányáról tájéko-
zást nyújthatna. 

Egyetlen rendelet semmi körülmények között 
sem lehet elégséges arra, hogy a másnemű teen-
dőkkel elfoglalt, ez irányban kellő előképzettség-
gel nem biró konzulokat a mezőgazdaság ügyé-
nek illetékes biráivá és lelkes apostolaivá fej-
leszsze. Ez szembe ötlő, és ez állítás igazságáról 
az idézett rendelet sikertelensége is meggyőzhet. Ot 
év előtt adatott ki, a nélkül, hogy bármely irány-
ban figyelemre méltó változást idézett volna elő. 

Részünkről azthiszszük, b.o?v a külügyi mi-
nisztérium tekintélyét a papíron maradt rendeletek 
egyátalán nem emelhetik, másrészről javaslata-
inknál biztató jelenségnek veszszük azt a jóakara-
tot, mely a fönti rendeletet sugalmazta. Eredmény-
telenségének okaival annál inkább foglalkoznunk 
kell, mert annak elhárítása után megoldottuk azon 
föladatot, mely előnkbe volt tűzve. 

Figyelembe kell vennünk mindenekelőtt azt, 
hogv konzuljaink közül csakis a kisebbik rész van 
fizetéssel, kellő előkészülettel, államhivatalnoki 
jelleggel fölruházva; nagyobb részök külföldön 
élő osztrák, esetleg magyar állampolgár ugyan, 
de nem egyszer külföldi honosságú is. Többé-
kevésbbé tekintélyes kereskedők, ügyvédek ezek, 
gazda közöttök tudomásom szerint egyetlen egy 
sincs. 

A fizetett konzulok rendszerint a Bécsben 
fönnáló, még Mária Terézia által alapított, keleti 
akadémiából kerülnek ki, ez akadémiának tan-

magában, vagy midőn megnyílnak az ég csa-
tornái, komor felhők ülik meg nap-nap után az 
eget s a sárba ful a drága termés, elposhad a 
jövő reménye. A teremtő erők pusztítókra váltak, . 
s iszonyú hatalmuk előtt kudarezot vallott az 
elme. — Az embert ki magas eszményekre tör j 
és mindenekfölött állóknak képzeli saját műveit, ( 
ipar-, kereskedelem-, közlekedés- és művészet 
csodáit, megalázták az igába vetett elemek, hogy 
tudatára ébredjen csekélységének, s belássa, mi- I 
ként faja oly növény, a melynek éltető gyökere I 
szintén csak a földben van. — Kudarezot vallott | 
a magas politika előrelátó bölcsessége is, mely j 
népek, államok sorsát véli intézni, s irányt szab 
a világ történetének. Kudarezot valiott az előtt I 
az egyszerű tény előtt, hogy az elvetett mag 
nem adott gyümölcsöt. 

Ez az egyszerű tény, ez a kis külömbség | 
nagyot változtat azonban Európa arczulatán. i 
A fenyegető óriás beteg, igen beteg. Kínzó 
görcsök emésztik bensejét és megbénítják erőit ! 
kifelé. 

Nincs kenyér. 
Az éhező muzsik családostul hagyja el a ' 

hideg tűzhelyet s hálátlan földét és a váró- I 
sokba vonul munkát keresni. — A városok-
ban nincs munka annyi kéznek, kenyeret és ! 

munkát követelő csoportok járják be tehát az ; 

inség látogatta vidékeket, mint Ukraina mező- j 
ségeit a farkasok, melyeknek könnyen a két- i 
ségbeesés fegyvereit adja kezökbe a parancsoló i 
gyomor. A fölforgatás apostolai sem vesztek ki | 
még a nihilismus hálás talaján, s az éremnek : 
kettős az oldala. — Az egyik a czár fényes 
tette s az emberies társadalom müvei, a másikra 
az 500 milliós kölcsön miatti könnyelmű haloga- | 
tást, az erőszakolt gabna-exportot vésheti fel az I 
izgatók szava. Ha gyors cselekvéssel, ügyes po- i 
litikával s a hagyományos muszka kezelést ke- i 
rülve, a segélyt jókor és helyén alkalmazni sike- | 
rül, az ügy nyerve van és a békétlen elemek is 
tán megfékezhetők, de e nélkül könnyen fölfordul 
a rend, a békétlenség útját állhatja a jóakaratú 1 

cselekvésnek, s akkor Oroszország az éhezők ' 
birodalma lesz, egy kietlen pusztaság, mely fölött j 
csak a károgó varjak jelképezik az életet. A I 
nyomor és inség tanyája, a pusztuló Jeruzsálem, j 
melyben a költői fenségü siralmak lantosa sze-
rint az anya keblén száradt el a csecsemő. — i 
S mintha mindez a nyomor, mindez a kétségbe- | 
esés nem volna elég, még a föld méhe is pusz- ! 

titó járvány csiráival terhesedik meg, melyek | 
gyilkolva keresik föl azokat, a kiket az éhség 
kínjai megkímélnek. Éhtifusz jár a nélkülözés 
nyomán és csendes emberekké teszi a türelme- I 

sen várakozókat is, ha a segítség nem jő elég 
korán. 

Ilyen rémlátások gyötörték az orosz költőt, 
midőn a humanizmus jelszavától és a józan 
politikától kért és vár megoldást. 

Vájjon feltartóztatja e szavával a vész an-
gyalát? — Ezt kérdi ebben az órában Európa, 
midőn megilletődve áll az események rohamos 
fejlődésével szemközt. 

Ha igen, üdvözölve legyen a siker az em-
beriesség szent nevében. De ha nem ? — Ha a 
kelő tavasz sugára egy óriási halomra esnék, 
mely az éhínség áldozatai fölött domborul, akkor 
a nyugat kér választ egy borzasztó kérdésre, 
hogy béke lesz-e avagy háború? 

Béke? 
Igen; ha a megrokkant kolosszus, a béke 

áldásaival akarja gyógyítani a nyomor okozta 
sérelmeit. 

Vérontás ? 
Ha önmagában meghasonolva, a fajgyűlölet 

lobogó lángjai közt, s a véres hódítás babéraiban 
remél írt benső sebére. — Higyjünk az előbbiben. 

Dr. Szilárd Ferencz. 

tárgyai közül csakis a közgazdaság az, mely a I 
mezőgazdaságra nézve tájékozást nyújthat. A vég-
zett növendékeknek legalább egy része bizonyos 
időn keresztül osztrák törvényszékekhez, ipar és 
kereskedelmi kamarákhoz osztatik be, gyakorlat 
végett. Ez a körülmény megfejti aztán azt, hogy 
fizetett konzuljaink rendszerint nem tudnak lel-
kesülni a közgazdaság azon ágáért, melynek tul- j 
nyomó fontossága szembeötlő ugyan, de a melyre 
ifjúkori tanulmányaikban, azon éveken át, melyek-
ben a jelen alakul s a jövő fejlődés iránya ki-
bontakozni kezd, oly kevés figyelmet fordít-
hattak. 

A tiszteletbeli konzulokról még kevésbbé 
tehetjük ezt fel. Gyakorlati tapasztalataik mellett 
rendszerint hiányzik nálok a mélyebb érdeklődés 
azon monarchia ügyei iránt, melynek érdekeit 
képviselni hivatvák, nem egy esetben helyzetét 
is csak a földleírásokból ismerik, idegen légkör-
ben, másféle eszmék hatása alatt nőve föl, nem 
tudják magokat bele élni azon viszonyokba, 
melyek reánk nézve határozók. Nem lehet tehát j 
csodálni, ha azoknak se erélyes apostolaivá, se 
hivatott képviselőivé fejlődni nem bírnak. Kon-
zulainktól ennél fogva a mai viszonyok között 
méltányosan kivánni nem is lehet, hogy közvet-
lenül ismerjék mezőgazdaságunk bajait, és azon 
kívánalmakat, melyeket a fejlődés magával hoz; j 
de nem lehet tőlök várni azt sem, hogy kerü- í 
letök gazdasági fejlődését illetékesen megítél-
hessék, hogy képesek legyenek fölállítani a helyes 
szempontokat és a helyesen megválasztott előz-
ményekből helyes és reánk nézve érdekes követ-
keztetéseket vonjanak le. 

Lehetetlenné teszi ezt nem csupán a jelzett j 
szempontból hiányos készültségök, nem csupán 
azon sokszor igen nagy távolság, mely őket a 
monarchiától elválasztja, hanem azon sokféle, 
időt és figyelmet rabló munka, melyet végezniök 
kell, s a melyet végezetlen hagyniok nem lehet. 
Ne méltóztassék feledni, hogy nem csupán az 
útlevelek láttamozására, okiratok hitelesítésére, 
általában közjegyzői teendők végzésére is hivatva 
vannak, hanem jegyzéket kell vezetniük a kerü-
letükben tartózkodó osztrák és magyar hadkötele-
zettekről, kezelik a hivatalos letéteket, fölvilá-
gosítást adnak kereskedelmi és iparügyekben 
hozzájok intézett kérdésekre, hagyatéki leltárakat 
szerkesztenek, ellátják a vagyontalan osztrák vagy 
magyar alattvalókat, behajtják az illető pénzügyi 
hatóságok megkeresésére a magyar és az osztrák 
kincstárt illető dijakat és illetékeket. 

Kötelesek ezenkívül4) havi, illetőleg évne-
gyedes és éves jelentéseket tenni a konzularis 
kerület szárazföldi és tengeri kereskedelméről, a 
kivitel, be- és átvitelről, az áruk átlagos árairól, 
a váltók árfolyamáról, vasúti és tengeri szállítási 
dijakról, a megmaradt áru-készletekről, a ter-
melési viszonyokról, a kerület és a monarchia 
közt fejlődő forgalomról, a kikötőkbe érkező honi 
hajókról stb. 

E sokoldalú munkásság végzetessé válik nem 
csupán azért, mert az illetők idejét tökéletesen 
igénybe veszi, hanem azért is, mert a sivár, lélek-
ölő irodai munka, évek során át folytatva, kiöli 
belőlök az eszmék, a nagy és az általános érdekek 
iránti érdeklődést, képtelenné teszi őket arra, hogy 
komoly figyelmet fordítsanak azon ügyekre, melyek-
ről itt szó van. 

Konzuláris szervezetünk lényeges fogyatko-
zásának kell tartanunk azt is, hogy a fizetett 
konzulok főrésze a keleti államokra esik, a hol 
pedig a magyar gazdának az idő szerint kevés , 
keresni és tanulni valója van. 

Németországban, mely ugy mezőgazdasági 
export, valamint az intenzivebb mezőgazdaság 
szempontjából sok tekintetben fontossággal bir, 
csakis két valódi konzulátusunk van: Berlinben 
és Boroszlóban. 

Joggal nem várhatjuk azt sem, hogy a «világ 
fővárosában» működő párisi konzulunk valami | 
nagy figyelmet fordíthasson a mezőgazdaságra 
akkor, midőn az iparnak és kereskedelemnek köze-

') 1868 márczius 1-sején 2873/H. sz. a. kelt külügy-
miniszteri rendelet. 

lebb fekvő s talán vonzóbb jelenségei eléggé 
igénybe veszik gondoskodását. Hasonlót mond 
hatunk a Marseilleiről is, mely a Földközi tenger 
legnagnagyobb kikötőjének hullámzó forgalmát 
van hivatva figyelemmel kisérni. Több fizetett 
konzulunk pedig itt nincs. Mindazon jelenségek 
tehát, melyek az országnak földmivelő vidékein 
előfordulnak, kivül esnek fizetett konzulaink lát- j 
határán és ebből folyólag nagyrészben elvesznek I 
reánk nézve. 

Nagybritánniában Rothschildék szárnyai alatt 
Londonban, Cardiffban és Liverpoolban őrködnek 
valódi fizetett konzulok érdekeink fölött. 

A skót mezőgazdaság fejlődését az edinburgi 
vicze-konzul — egy különben nagyon szeretetre 
méltó ügyvéd — van hivatva reánk nézve hasz-
nosítani. 

Az Egyesült-Államok roppant területén, mely-
ről tudjuk, hogy a számtalan lehetőség és ugyanannyi 
veszély csiráit rejti magában reánk nézve, csakis 
New-Yorkban találunk fizetett konzult. A puritán 
államok mezőgazdasági haladása, a távol nyugaton 
fejlődő gazdasági iparágak, Dacota emelkedése. 
Kalifornia gazdag búzatermései, szőlő-kulturája, 
pompás gyümölcsei, mindazon életviszonyok, 
melyek e csodás vidékeken a sikernek szülői, 
hivatott megfigyelők nélkül maradnak s azon 
tanulságok,1 melyeket e kétségkívül nagy jövőtó 
hivatott államok változó története nyújt, r e ^ K 
nézve tökéletesen veszendőbe mennek. J B r 

Németország tudós tanárokat küld ki, 
Japán műveltségét tanulmányozzák, mi megelég-
szünk yokohamai konzulunk jelentéseivel s Chinát 
nem tartjuk érdemesnek arra, hogy ott fizetett 
konzult tartsunk. Pedig nagyon tévednem kellene, 
ha hibás volna azon véleményem, hogy ez or-
szágban, mely a világnak legérdekesebb biro-
dalma, elég anyagot találhatnánk tanulásra és 
okulásra. Ha valóban virágzó, helyes alapokon 
fejlődő mezőgazdaságra akarunk szert tenni, tanul-
mányoznunk kell nem csupán a földmivelés techni-
káját, a mindennapi fogásokat és gépeket, hanem 
magát a földmivelőt is, ugy a mint az különböző 
országokban és földrészekben kifejlett Csakis igy 
juthatunk annak tiszta tudatára, mivé kell fejleni 
annak a földmivelő osztálynak, a melynek leg-
előbbkelőbbjeit van szerencsém az egyesületben 
tisztelhetni. 

Szándékosan szabjuk szűkre azon kört, melyből 
tapasztalatainkat meríthetjük. Az Ausztrál-konti-
nenst, New-Zealandot kétszeres termékeikkel, 
kövér nyájaik és erélyes, előretörekvő, bátorlakóik-
kal, egy pillantásra is alig érdemesítjük. És 
különös, hogy mig Ganz-gyárunk üzleti szempont-
ból képviselőt tart e távol szigeten, nekünk nincs 
annyi pénzünk, hogy ott fizetett konzulátust szer-
vezzünk, habár az anyagiaknál sokkal fonto-
sabb érdekekről is van itt szó. Kissé távol vannak 
ez országok, az kétségtelen, de nekünk ott, a hol 
nemzetünk emelkedése áll koczkán, azt hiszem 
nagyobb nehézségekkel is meg kell küzdenünk 
ennél, a mi tulajdonképen ma már nem is ne-
hézség. 

A mezőgazdaság érdekében a konzulátusok 
szaporítása föltétlenül szükségesnek mutatkozik. 

És ha figyelembe veszszük azt, hogy Nagy-
briíanniának kiadásai e czimen évenkint 205,352 £ 
st.-gel, Németországéi 2.223,850 markkal, a mi 
közös költségvetésünk pedig csakis 867,650 fo-
rinttal van megterhelve, a kívánság jogosulatlan-
nak föltűnni nem is fog. 

Azt hiszszük, nem lehet tűrnünk azt, hogy 
Chicago, a legnagyobb állatvásár és gabnapiacz, 
a hol a rendes konzuláris teendők is évről-évre 
szaporodnak, valódi konzul nélkül maradjon. 
San-Francisco, mely ugy is mint tengeri kikötő, 
ugy is mint egy nagy, és rohamosan fejlődő 
államnak középpontja, sok érdekes megfigyelésre 
ad alkalmat, szintén kiérdemelne egy fizetett vicze 
konzult. 

Kelet-Indiában a nemrégen szervezett bom-
bayi konzulátus mellett Kurracheeban, mely a 
buza-exportnak egyik főhelye, szintén kellene egy 
al-konzulátusl szervezni. 

Sidneyben vagy Melbourneban egy másikat, 
az ausztráliai kontinensre kiterjedő hatáskörrel. 

Sőt talán Chinába is szervezhetnénk egyet, már 
csak emelkedő selyemtermelésünk érdekében is. 

Nem vagyunk azonban oly elfogultak, hogy 
az hinnők, hogy a konzulátusok egyszerű szapo-
rítása által mindent elérhetünk. Egymagában véve 
e rendszabály, nézetünk szerint, sem sokat len-
dítene e dolgon. 

Uj politikára, uj, a régieknél elevenebb ér-
! deklődésre van szükségünk a mezőgazdaság ügye 

iránt. A föladat megoldása nem könnyű, de re-
méljük, nem is lehetetlen. Szükséges azonban, 
hogy némileg letérjünk a régi nyomról. Figye-
lembe kell vennünk azt, hogy a külföldi államok-
nak csaknem mindenikével szemben más viszony-
ban állunk, épen ezért mindenik különböző 
szempontok szerint Ítélendő meg. így például 
Francziaországtól vagy Nagybritanniától sokat 
tanulhatunk az állatok nemesítése vagy a föld 
kihasználása tekintetében, de nem kell attól félni, 
hogy termékeinknek idegen piaezokon konkurren-
cziát csinálnak. E'lenben a Romániában, Orosz-
országban elhelyezett konzuloknak főleg e szem-
pontból kell figyelemmel kisérni az eseményeket. 
A czárok birodalmában az egyéni tetterő által 
létesített intézmények sokkal kevésbé tényezői a 
haladásnak, mint például az Egyesült-Államokban, 
a hol tehát ezekre már csiráikban is nagyobb 

, figyelmet kell fordítni. Uj államok viszonyai az 
esetleges konkurrenczia, régi államoké inkább a bevi-
tel szempontjából mérlegelendők. Itt az évek folytán 
fölhalmozott tudás, amott a föld ősi ereje s az 
ifjúság rugékonysága képezi a termelés fő ténye-
zőjét. Általánosságokkal tehát itt czélt nem érünk. 
E helyett specziális, az illető ország és saját főld-
mivelési viszonyaink figyelembe vételével szerkesz-
tett részletes utasításokra van szükség, melyeket 
az illetékes szaktestületek meghallgatása után 
a földmivelési minisztériummal egytértve a kül-
ügyminisztérium dolgozna ki. Miután pedig a vi 
szonyok mai napság gyorsan változnak, gondos-
kodni kellene arról is, hogy ez utasítások meg-
felelő időszakokban módosíttassanak. 

A konzulátusok eredményes működéséhez 
szükséges az is, hogy közgazdasági müködésöket 
a szakminisztériumok nagy figyelemben részesít-
sék. Minden konzulnak, Jegyen az a föld bármely 
zugában elhelyezve, éreznie kell, hogy a központ 
szeme rajta függ. Egy-egy, talán nagyon rövid 
utmutatás, a melyből kiérzik ugy a közgazdasági 
viszonyok méltánylása, valamint a konzuli kerü-
let viszonyainak ismerete, éveken át több életet 
fog önteni az illető konzul jelentéseibe. Ez ter-
mészetesen sok tanulmányt igényel a központ 
egyes hivatalnokai részéről, de szabad talán föl-
tenni annyit rólok, hogy ez a munka, melyet a 
monarchia érdekében végeznek, örömet és meg-
elégedést fog bennök kelteni. 

Utasitandók a konzulok arra is, hogy a 
magyar mezőgazdaságra figyelmet fordítsanak. 
Ennek lehetővé tétele végett adjon ki a minisz-

i terium egy a lefolyt év eseményeire kiterjeszkedő 
évkönyvet, toldja meg ezt oly kommentárral, melyi 
a konzuloknak utmutatásul szolgáljon. A kelet 
akadémiát végzett növendékek közül néhány osz" 
tassék be egyidőre a földmivelési minisztériumba-

Hasznosítani lehetne továbbá a műszaki és 
kereskedelmi attachék eszméjét a mezőgazdaság 
érdekében. Ezeknek kellő képzettséggel biró tö-
rekvő fiatal embereknek kellene lenni, kik reá 
szánnák magokat arra, hogy pár évet az általunk 
javasolt «mezőgazdasági*, részben pedig a már 
fönnálló konzulátusoknál töltsenek el. Ennek le-
folyása után bevonatnának a szakminisztériumba, 
vagy pedig ha ez intézmény megfelelően szervez-
tetnék, gazdasági felügyelőkké neveztetnének ki. 

A minisztérium fiatalabb erői, a kiknél nem 
a becsvágy, hanem az alkalom hiányzik, ily föl-
adattal megbízva hasznos szolgálatot tehetnének 
az intézménynek s fejlődésök uj irányt nyerne. 
A földmivelési minisztérium költségvetése terhére 
bátran elvállalhatná azon kiadásokat, melyek e 
rendszabály elfogadása következtében felmerül-
nének. 

Sok ily állásra nem lenne szükség, de kel-
lene egyet-egyet létesíteni Orosz-, Német-, Fran-
czia-, Angol- illetőleg talán a skót mezőgazdaság 
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szempontjából Skótországban, az Egyesült-Álla-
mokban, Kelet-India és Ausztráliában, tehát ösz-
szesen nyolczat, a mi sok költségbe nem ke-
rülne. Az ez állásra jelentkezők esetleg verseny-
vizsgálatnak vettetnének alá, s a minisztériumnak 
lenne föntartva az, hogy az illetőt mily konzu-
látushoz rendelje ki. Föltéve, hogy a miniszter 
megválasztja a szakerőket s azok a másik he-
misphaerán is érezni fogják, hogy müködésöket 
figyelemmel kiséri, ez intézmény nemcsak azért 
lenne hasznos, mert e jelentéseket tartalmasabbá 
tenné, hanem azért is, mert férfiakat nevelne a 
magyar mezőgazdaságnak, olyanokat, a kik tisz-
tában lennének nem csupán az eszközök, hanem 
a czélok iránt is, a kik már azon egyetlen tény-
nyel, hogy egy eszme érdekében képesek voltak, 
magokat a megszokott körből kiszakítva, teljesen 
idegen viszonyok közé beilleszkedni, komolysá-
guknak oly jelét adnák, mely a jövőnek is biz-
tositékát képezné. 

Legyen szabad utalnom arra, hogy azon 
virágzást, melyet a művészetek egyes ágaiban 
elérnünk sikerült, s a mely bennünket oly mély 
és őszinte örömmel tölt el, hasonló rendszabályok 
nélkül valószínűleg soha sem értük volna el; 
méltóztassék figyelembe venni azt is, hogy ma 
már iparosok és kereskedők egyaránt részesülnek 
ösztöndijakban, semmi módon nem túlzott köve-
telés tehát az, ha azon eszmét, mely máshol 
annyi jó eredmény forrásává lett, egy kissé rend-
szeresebb alakban kívánjuk a mezőgazdaság ré-
szére hasznosítani. 

A konzulok részéről beérkező jelentések le-
fordítása és közététele nem kevésbé fontos kérdés. 

Ausztriában e jelentéseket Jahreslerichte der 
1c. Und 7c. Gonsularamter czim alatt külön füze-
tekben hivatalosan közzé teszik. Ezen kivül sza-
kok szerint csoportosítva fölhasználtatnak azok 
statisztikai osztály által kiadott Ausztriában, a 
bécsi kereskedelmi muzeum kiadványában, a 
Hcmdelsmuseumba.ii. Nálunk azelőtt a földmive-
lési, ipar- és kereskedelmi minisztériumtól kiadott 
Közgazdasági Értesítőben egész terjedelmökben, 
de minden rendszer nélkül közöltettek. Ma csak 
igen rövid kivonatokban adatnak ki a kereske-
delmi czégeket tartalmazó Központi Értesítő ben, 
és a mennyiben értesülve vagyok, nincs is kilátás 
reá, hogy ez a közel jövőben változásnak legyen 
kitéve és pedig főleg azért, mert az egész terje-
delemben való közétételt a legtöbb jelentés tar-
talma kívánatossá nem teszi. 

Az elmondottak alapján bátor vagyok föl-
kérni a tisztelt szakosztályt, méltóztassék kimon-
dani azt, hogy a monarchia konzuláris szerveze-
tének köz- illetőleg mezőgazdasági szempontból 
való továbbfejlesztését helyesnek és szükségesnek 
ismeri el. E czélból mellőzhetetlennek találja azt, 
hogy oly államokban, melyek mezőgazdasági 
szempontból reánk nézve fontosak, mezőgazdasági 
konzulátusok szerveztessenek, hogy a fönnáló 
konzulátusok mellé 6—8 mezőgazdasági attaché 
rendszeresittessék. Minden egyes konzul részletes 
utasítással legyen ellátva s figyelem fordíttassák 
arra, hogy hivatalba lépésük előtt gazdasági vi-
szonyainkkal megismerkedjenek. 

Szakminisztériumaink adjanak ki évről-évre 
jövid rezümét hazánk közgazdasági eseményeiről 
s küljék meg azt czynozurául a konzuloknak. 

Magok részéről minisztériumaink kisérjék 
figyelemmel az idegen államok közgazdasági vi-
szonyainak fejlődését, mert külömben nem lesznek 
azon helyzetben, hogy a jelentéseket megbírál-
hassák,~ hiányaikat fölfedezhessék s pótlásukra 
utasítást adhassanak. 

E tekintetben kimondandó lenne, hogy ha 
a konzulok jelentései az itt javasolt rendszabályok 
életbeléptetése következtében a mezőgazdaság 
szempontjából több érdekkel fognak bírni, azok 
a földmivelési minisztérium által összeállítva, 
megfelelő módon, talán legczélszerübben az ezen 
egyesülettől kiadandó folyóiratban, tétessenek közzé. 
Az ekként előálló munka apasztása végett kéres-
sék föl a külügyi minisztérium annak kimondá-
sára, hogy oly konzulátusok, melyeknél ez nehéz-
séget nem okoz, a magyar közgazdasági minisz-
tériumokkal e nyelven levelezhessenek. 

Kiemelendő, hogy a konzulok állásával nem 
látszik összeegyeztethetőnek az, a mi például az 
Egyesült-Államokban előfordul, hogy egyszersmind 
utazási ügynökökként is szerepeljenek. 

Mielőtt előadásomat befejezném, legyen szabad 
utalnom arra, hogy a tervezett reformnak közgaz-
dasági fontosságánál nevelő hatása még több 
jelentőséggel bir. Nem lehet kétség, hogy általa 
tágulni fog azon még mindig szük látkör, a mely-
ből az eseményeket közvéleményünk megítéli; 
fölfogásunk nyerni- fog mélységben, a külföldi 
viszonyok alaposabb ismerete oda fog bennünket 
segíteni, hogy helyesebben ítéljük meg saját vi-
szonyainkat, a haladás utáni őszintébb vágy fogja 
eltölteni még azokat is, a kik a tétlenség barátai 
és igy lassanként elő. fogjuk készíteni azon j«bb 
időket, a melyekben belső bajaink orvoslása nem 
fogja lekötni minden erőnket, hanem aktiv sze-
repet fogunk játszhatni kifelé is. 

Bernát István. 

A sertések kétszeri fiaztatása. 
Nemcsak a poland-china, de a mangolicza 

sertést is fel lehet bátran bugatni tiz hónapos 
korában, ha lehetőleg soká hagytuk szopni és 
folyton jól tartottuk. A szoptatás, ha azt vagy 
betegség, vagy más előre nem látott körülmény 
nem gátolja, 21/2 egész 3 hónapig tartson. A 
malaczokat már 4 hetes korukban kapatjuk ele-
ségre. Zabot, árpát adhatunk nekik és pedig a 
mennyit csak megesznek. Az elválasztásig egy 
fél liternél többet nem igen kívánnak darabon-
kínt naponta. Az elválasztás után jó legelő mellett 
darabonkint 1—1V2 literig lehet menni. 

Én kísérletet tettem a paszuly-keverék ete-
téssel és pedig ugy, hogy a vegyes árpa- és 
zab-dara közé paszuly-darát kevertem l / r r é s z 

mennyiségben, mivel azonban a paszulyt nem 
tudták finomra őrölni, a nagyobb darabokból sok 
ott maradt; a finom lisztjét azonban jól megették 
és malaczaim igen szépek voltak. 

Ha a sertéseket igy tartjuk, a februáriusi 
kocza malaczokat, noyember hónapban fel lehet 
bugatni. A felbúgott sertések takarmányozásában 
azután lényeges változás áll be, miután ezek még 
maguk is valamennyire fejlődésben vannak, igen 
bő táplálást kívánnak. 

Én az igy felbúgott sertéseimet, kukoricza-
liszt, főtt burgonya és tökmag-olaj pogácsa keve-
rékkel etettem és pedig 2 "5 kgr. pogácsát 1 kgr. 
kukoriczalisztet, lJ/a kgr. burgonyát számítva 
darabjára napi adagul. Ézen mennyiséget azon-
ban fokozatosan, csak a vemhesség két utolsó 
hónapjában értem el, 

A malaczozás megtörténte után is az emii-
tett adagot folytattam tovább a szoptató koczák 
etetésénél és bár két darab 8—8 csecsü koczám 
mindenike alatt 7 malaczot hagytam, a malaczok 
mind igen szépek, egyformák voltak. 

A malaczok, midőn már szemecskélni kez-
denek, egy külön kifutóban, a hova bármikor 
kibújhatnak a kutriczából, kapnak enni, hogy a 
koczák föl ne falják előlük az eleséget. Ha azt 
látjuk, hogy 8 heti szoptatás után, az anyák a 
lehető jó tartás mellett is soványodnának s ha 
a malaczok már legalább 2 hét óta jól esznek, 
a szoptatást nem folytatjuk tovább, hanem elvá-
lasztjuk őket. 

Az elválasztás legjobban esik szép derűs 
napon. A koczákat legelőre hajtjuk és hazatér-
tükig a malaczokat már egy távolabbi helyiségbe 
csoportosítjuk, így sem ezek, sem az anyák nem 
halják egymás hangját s az elválasztás megtör-
tént, csupán arra kell ügyelni, hogy a koczák 
és malaczok később se érintkezzenek; a mint 
egyáltalában disznót malaczokkal együtt etetni, 
vagy legeltetni nem szabad, a mint ezek oly nagy 
számmal vannak, hogy a külön legeltetés kifizeti 
magát. 

A szoptatás ideje alatt, arra ügyeljünk, hogy 
a koczákat az első hét alatt ne bocsássuk ki a 
malaczoktól, mert ezek még akkor gyengék, ma-
gukban és a kint járt koczától könnyen meghűl-
hetnének és különben is jót tesz, ha akkor szop-
nak, mikor nekik tetszik. Ezután azonban, ha a 

bajon más egyéb hathatósabb szerrel segíteni, 
mint: a kútnak alapos tisztítása, gyakori kimérésé 
és a kútfenéken faszén elhelyezése által. Nem 
volna-e tanácsos e vizből egy üveggel az országos 
vegykisérleti állomáshoz küldeni? 

Kérdések a gyakorlat köréből. 

40. k. Ha egy gazda kukoricza földbe őszi 
buzá), rozsot vagy árpát vetni akar mindenek-
előtt a kukoricza tusákat vizzgálja meg, mert 
azok rendesen pondrók, kukaczok és hernyók 
fészkét képezik. 

Néhány hold őszi vetésem, melyet kukoricza 
után vettettem, tett figyelmessé a tusák meg-
vizsgálására és szétverettem -néhányat, minden 
tusában 3—4 drótféreg, melyek közül van sze-
rencsém egy néhányat ide mellékelni. 

Ezen férget 5—6 napig tanulmányoztam, 
hagytam néhány tusát a földben és 3 - 4 napra 
kiásattam és ime, a féreg nem várja meg a 
búzának csirázási idejét, mihelyt a szem puhul 
már megtámadva találtam egy buza szemet, mely 
keresztül volt rágva, a kukacz keresztül rágta 
magát és a buzaszem testének közepét gyűrűzte 
körül. Találtam tusákat, melyekből 7—8—10 
férget kiráztunk. 

Ó-Sükösd, nov. 20. W. E. 

41. k. Gazdaságunk egyik kútjának rossz 
vize van; semmiféle jószág sem akarja inni. 
Miután ugy látszik, hogy a víz tul sok salétromo 
tartalmaz, kérem tisztelt gazdatársaimat, lehetne 

42. k. Kivész-e a csicsóka oly földből, mely 
majd minden évben, néha 3—4 hétig is viz alatt 
áll. Tanácsos-e idei gyeptörésben még ezen ősz-
szel csicsókát fészkelni? 

43. k. Lehetne-e takarmány-páczolásnál a 
marhasót sósavval pótolni és mily arányban? 

Varsányi. 

44. k. Mennyit apadhat a must a kiforrás 
alatt? Hány "/o-ol lehet a seprűre venni ? S. A. 

27. f. A selyemhernyó táplálására szüksé-
ges tápanyagokat leginkább az eperfa levele tar-
talmazza, melyre a tapasztalat után Ítélve a 
selyemhernyó kizárólag utalva van. 

Szükség esetén, például, ha késői fagyok ál-
tal az eperfalevél hirtelen elveszett, a használt 
egyéb póttáplálék, mint például kerti saláta, ri-
biszkelevél mellett, a hernyók élete fentartható 
volt ugyan, de fejlődésük visszamaradt; mert ah-
hoz, hogy a selyemhernyó rendesen fejlődjék, 
nem elégséges, hogy az elébe tett étekben az ál-
tala feltétlenül igényelt tápanyagok meglegyenek, 
hanem kell, hogy a megkívántató tápanyagok bi-
zonyos vegyi arányban képezzék az étek alkat-
részeit. 

Szegzárd 1891. november 28. 
Bezerédi Tál. 

40. f. Az O-Sükesdről beküldölt drótférgek 
az Agriotes lineatus L. nevü bogárnak az álczái. 
A mit kérdezősködő saját «tanulmánya»-képen a 
drótféregre vonatkozólag közöl, az mind már jó 
régen ismeretes s egyúttal az általa felvetett 
kérdésre válaszul is szolgál. Semmi esetre sem 
ajánlható az, hogy a kukoricza torzsája trágya-
szerül leszántassék, hanem gyökerestül gondosan 
össze kell azt szedetni s ott a szántóföldön azon 
módon elégetni, miáltal a sok rovarpete, rovar-
álcza és báb mind megsemmisül, a mely külöm-
ben a kóróban áttelelve, vagy részben ideigle-
nesen meghúzódva csak a kedvező időjárást 
várja, hogy magát a kultivált növényekre vesse. 
A drótféreg ellen, melybői 150-nél többet isme-
rünk, ez idő szerint még nincs hathatós köz-
vetlen védőszerünk. Tekintve, hogy a drótféreg 
nagyobb része 4—5 évig is elél, míg pálya-
futását mint u. n. «pattanóbogár» (szökcsér!! 
is !!) befejezi, s a pusztítás, melyet okoznak, néha 
igen aggasztó mérveket ölt s nem ritkán csak a 
vetés megsemmisítésével végződik, annál inkább 
kell a profilaktikus eljárásokhoz fordulnunk, a 
melyek eljárása igen kedvező. Ilyen volna a 
fönnebb ajánlott elégetés, a gaz gyomlálása s 
általában, hogy a müvelés alatt lévő föld csak-
ugyan meg legyen munkálva, nehogy bene a gaz 
és mindenféle gyom, kivált az évelő, igen e -
hatalmasodjék, meg ne gyökeresedjék, mely 
aztán a drótférgeknek igen kényelmes tartózko-
dási helyül szolgál. — Külömben idevonatkozólag 
igen helyes kis megjegyzést közölt Fáy László ur 
e lap 6-ik számában. A gyakorlati élet tapasz-
talata neki e tekintetben teljesen igazat ad. 

Rovartani állomás. (J.J.) 

Az őszi baraczknak egy uj betegsége. 
Észak-Amerika néhány államában, mint Georgiá-
ban és Kansas-ban az őszi baraczkot egy uj, ra-
gadós betegség pusztítja, melyet Smith, a beteg-
ség leirója, az őszi baraczk rozetta betegségéneit 
(The Peach-Rosette) nevez. A betegséget az jel-
legzi, hogy tavaszszal a kihajtó rügyek a helyett, 
hogy rendes hajtásokká nőnének ki, rövidek ma-
radnak s dúsan elágaznak. E dúsan elágazott 
hajtások egy-egy sárgás zöld bokrot alkotnak a 
fán, a melyekről a levelek többnyire idő előtt 
lehullnak. További jellege még a betegségnek, 
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hogy az újonnan képződött rügyek, a melyeknek 
a jövő tavaszszal kellene kihajtaniok, kihajtanak 
már képződésük nyarán vagy őszén; természete-
sen e gyenge hajtások egészen kárba vesznek. A 
betegség néha csak a fának egyik részét támadja 
meg, mig annak többi része egészséges marad ; 
máskor azonban áz egész fa hirtelen támadtatik 
meg, hogy már az első vagy második évben ki-
vész. Ha a beteg fának valamely megtámadott 
rügyét egy egészséges fára helyezzük, ugy a beteg-
séget az is megkapja. A betegségről azelőtt téve-
sen azt hitték, hogy azt egy rovar a Scólytus 
rugulosus okozza. E rovart azonban csak néha-
néha találhatni a beteg fákon s akkor is csak 
csekély számban. A betegség ragadós volta két-
ségen kivül áll; terjedése nagyon rohamos. A ro-
zétta-betegség az őszi baraczknak mind vad alak-
jait mind pedig annak kultura alatt álló különféle 
fajtáit megtámadja. A talaj különböző volta s a 
mivelésmódok a betegség jelentkezésére befolyás-
sal nincsenek. A betegség terjedésének meggát-
lására Smith azt ajánlja, hogy a beteg fák, mi-
helyt rajtuk a betegség észleltetett tőből vágattas-
sanak ki és égettessenek el. (A Centralbl. f. Bak-
teriologie ismertetése után. M. Gy.) 

Répaszeletek tuletetése folytán keletke-
zett uj szarvasmarhabetegség. Csehország több 
helységében a szarvasmarhak között egy uj be-
tegség fellépése észleltetett, melyet ott a répasze-
letek túlságos etetésének tulajdonítanak, kivált-
kép ha azok kissé rothadásnak indultak. Miután 
nálunk ujabb időben a répaszeletek etetése folyton 
nagyobb tért hódit, a gazdaközönségnek azonban ez 
idő szerint még ezen takarmány-féleség hatásairól 
kellő tapasztalati adatai nem lévén, ajánlatosnak 
látszik a fokozott elővigyázat. A fent jelzett 
betegség erős mérvű hashártyagyuladásban jelent-
kezik. Az étvágy csökkenése mellett, az állatok 
szőrüket felborzolják és erős rázó hideg láz által 
lepetnek meg. Szívműködésük és lélekzetvételüs 
gyorsított, a kérődzés megszűnik, a székletétel ne-
hézkes, a test hőmérséklete 40s. néha egész 418 

Celsius fokig emelkedik. A gyomorban sok gáz 
képződik a has és máj környékének tapintásánál az 
állat erős fájdalomérzetet mutat. A halál a be-
tegség 8—10-ik napján következik be. A beteg-
ség leküzdésénél alkalmazott szerek és azok gyógy-
hatásáról az illető folyóirat (Hosp. ceskost) nem 
tesz említést csakis a répaszeleteknek — télen 
át — gőzölt állapotban való etetését ajánlja. A 
bajra felhívjuk szakértőink figyelmét. G. A. 

Káros-e a halászatra a jegér (Alcedo 
ispida)? A jégért veszedelmes halpusztitónak tar-
tották azelőtt. Minthogy a vizbe levág prédája 
után, sőt le is bukik, nem tehettek fel róla mást, 
minthogy halakat fogdos. Ujabban azonban azon 
gondolatra jöttek, hogy a lelőtt madár zúzáját 
megvizsgálják s nem kevéssé voltak meglepetve, 
nem találván abban semmiféle halrészeket sem, 
hanem csak vízi bogarakat. Ezzel figyelmessé 
téve. szigorúbban észlelni kezdették és kitűnt, 
hogy sohasem fog halat, hanem csak vizi boga-
rakat, tehát a halászatra nézve hasznos. Tényleg 
az elszász-lothringai törvény a hasznos madarak 
közé sorolja 

Kihajtani nem akaró elültetett fákat Ober-
dick újra kiasatja, a gyökereket jó éles késsel 
ugy metszeti el, hogy a vágás lapja a gödör 
fenekére feküdjék, a fa gyökerét pár órára vizbe 
állítja, hogy teleszívhassák magukat nedvvel s 
azután újra elülteti. Az eredmény megiepő és 
annál biztosabb, ha a fa kérgét a viz elpárol-
gásának megakadályozása kedvéért mész- és agyag-
kevérékből álló péppel bekenjük, az uj földhányást 
pedig korhadt trágyával betakarjuk. 

Csemetekertek trágyázása guanóval. A 
mayeni főerdészetben állandó csemetekertek tala-
jának jókarban tartására mesterséges trágyát 
használnak, mint pl. csontliszt és Tüomas-salak-
liszt mellett perui guanót. Ez utóbbit rendesen 
tavaszszal, közvetlenül az átültetés előtt, vagy 
azzal egyidőben hozzák földbe. Első esetben a 
trágyázás teljes s akként történik, hogy mihelyt 
az ágyak el vannak készítve, a guanólisztet 
egyenletesen rászórják és begereblvézik. 100 m'2 re 

4 kg. elegendő. A második esetben a trágyázás* 
részleges s a guanót közönséges vagy komposzt-
földdel keverve szórják az ültető-árkokba. Az 
esetben 100 m2-re 2 kg.-ot adnak. Az első vagyis 
teljes trágyázási mód jobbnak és sikeresebbnek 
bizonyult, mig a másodiknál a csemeték 75%-a 
tönkrement, mit a gyökerek a heves trágyával 
közvetlen érintkezésének lehet tulajdonítani. 

Mikor ültessük az egyes fanemeket. Hosszú 
gyökerű csemetéket őszszel lehet kiültetni, mert 
azokat a fagy egykönnyen ki nem húzza. A szo • 
ványos (forró száraz fekvésű) helyekre jobb őszszel 
ültetni, hogy tavaszszal a tenyészet megindultával 
a csemete már helyén legyen. Korán fakadó fa-
nemeket, milyenek a vörös fenyő, szil, gesztenye, 
szintén czélszerü őszszel ültetni. Ugyanaz áll a 
tavaszi áradásnak alávetett, helyekre nézve. Ta-
vaszszal előbb azon fanemeket kell ültetni, a 
melyek korábban fakadnak. Ilyenek a vörösfenyő, 
szil, nyir, gesztenye, bükk. Az ültetést a verő-
fénynek jobban kitett helyeken kell kezdeni s a 
hűvösebb fekvésű üdébb talajon végezni. A nehe-
zebben megeredő nagy Iákat a megfogamzásra 
legkedvezőbb időszakban t. i. lombfakadás előtt 
kell ültetni, mig a kisebbeket az előtt s esetleg 
az után. Utoljára azon fanemek kiültetését lehet 
hagyni, a melyek kifakadt állapotban jó sikerrel 
ültethetők, tehát a lucz- és erdei fenyőfát és bi-
zonyos mértékig a jegenye fenyőt. Ezekről külöm-
ben kertészek azt állítják, hogy nagyobb példá-
nyok csakis kifakadva fogamzanak meg biztosan. 

A rozs ősalakját minden valószínűség sze-
rint az Oroszország Sfawropol kormányzóságában 
most is termesztett évelő rozsban találjuk. Ezen 
rozson különböző fejlődésü szárakat találunk, 
részint eltörpült s már termést hozott tavalyi-
akat, részint pedig az idén termést adó kalászos 
szárakat. Mindenesetre különös, hogy éves rozsunk 
egy évelő-növény származéka. 

A burgonya egy uj és különös értékesítési 
módja, annak felhasználása a gombiparban. A 
burgonya anyaga különböző savak behatása alatt 
oly keménynyé lesz, mint a csont. Ilyen állapot-
ban könnyen esztergályozható vagy formába pré-
selhető A burgonyából készített gombok alig 
különböztethetők meg a valódi csontgomboktól, 
annyira hasonlóvá teszik a külömböző festési 
módszerek. Természetes, hogy e gombok olcsób-
ban állíthatók elő a csontgomboknál, másrészt a 
burgonya is ez uj gyártás által jobban értéke-
sitsető 

Hogy óvjuk a iópatát a nedvességtől? A 
lónak, különösen a haszon-lónak legfontosabb s 
legtöbb figyelmet igénylő testrésze a pata. Hogy 
mennyire valják e nézetet a gyakorlatban, bizony-
sága a sok terpett, szük, meredek, porhanyó stb. 
pata, mi mindenkor a gondatlan kezelés követ-
kezménye. Legtöbb bajt okoz a pataszövetben a 
viz, mely előbD elrothasztja a nyirt, aztán a patát. 
A viz ellen a patát különféle zsirkenőcsök alkal-
mazásával óvják, melyek azonban csak akkor 
czélravezetők, -ha a bekenést naponként eszközöl-
jük, a mi a mellett, hogy fárasztó, egyúttal költ-
séges is, különösen nagy lóállománynál. A közön-
séges zsiradék helyett ajánlatosabb a terpentin-
olaj. Evvel kenjük be a Iópatát, a nyirt, talpat 
s a falakat, ezután egy vörös izzásig hevített 
vasat tartunk a pata közelébe, oly távolról azon-
ban, hogy az meg ne pőrkölődjék. A terpentin-
olaj ezáltal besül a szaruba s azzal igy egy 
kompakt, vízhatlan kérget képez s tartós védel-
met nyújt a nedvesség ellen. 

Mesterséges homokfürdö baromfiak szá-
mára. Hideg, nedves szeles időben, tehát őszszel 
télen s tavaszszal, midőn baromfink kénytelen az 
ólban tartózkodni, sokat szenvednek a parasiták -
tói, ugy, hogy teljesen lesoványodnak, a tyúkok 
pedig tojókedvüket vesztik. Mesterséges porfürdő-
ről kell tehát gondoskodnunk a baromfi részére. 
E czélra legjobb homokot porrá tört koaks s 
kénporral keverve az ólba hinteni. Ha koaksszal 
nem rendelkezünk, ugy a mész is megjárja. A 
homok tavaszra kitűnő kerti trágyát fog adni a 
mellett, hogy baromfiállományunk zaklatóitól meg-
szabadul. 
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A „Köztelek" tudósításai. 

Tápióvölgye (Pestm.), november hó. (Hajdú 
István tudósítása.) (Rossz vetések. — Elfagyott 
répa. — Dohány simítás. — A termés súlya. — 
A vetései solc állatellensége. — Fejős tehenek 
ára. — A páduai tengeri ára. — Kövér legelők. — 
Vadhiány.) Október vége felé a vetéssel a homo-
kon mindenfelé elkészültünk, a fekete föld java 
részét azonban csak a november első napjaival 
beköszöntött havas esős idő után tudtuk ugy a 
hogy, bemunkálni. Nincs is benne eddig köszönet. 
A kései vetesek mind csirában vannak ugyan, 
de több jó meleg nap kellene arra, hogy kibúj-
janak s újra egy pái, hogy megtudjanak bokro-
sodni. A hol nem siettek a répabekazalozással, 
ott a váratlanul beköszöntött fagyok ugyancsak 
sok kárt tettek. De hát ki hitte volna, hogy a ; 
hőmérő higanya olyan szeszélyes s egyszerre le- j 
szalad 6° C.-ra. A száraz időjárás következtében 
alig tudtuk a dohány simítást megkezdeni. Mégis j 
e hó 14 —15-e körül azt Tápió vidékén minden- | 
felé megkezdették. Nincs a dohányban semmi 
hiba, csak súlyra nézve fog csalni, kivált a ki | 
oíyan vérmes reményekkel becsülte, mint jó j 
magam is. Egy rendesen fűzött 5 méteres kötél i 
átlag súlya nem több 2 5 kg.-nál. A dohány mi- j 
nősége azonban kifogástalan. Ha a pestmegyei j 
dohánynak nem volna olyan rossz hire, elég vá- ! 
logatott dohányunk volna ez idén. Hiszem is, j 
hogy lesz. A korán kikelt ősziekben mindenféle ! 
hiba előfordult, a mi csak előfordulhat. Rozsda, 
vetési bagoly lepkehernyója, cecidomia destructor, 
klorops teniopus, sőt a drótféreg is. A ceoidomia ! 
végett magamnak is ki kellett egyes táblarésze- j 
ket szántatni, hogy legalább tavaszra a szomszédos i 
táblát megmentsem tőle. A környékbeli gazdák , 
azonban nem hisznek benne s a rozsdának tulaj-
donítják a bajt. Igaz, hogy rozsda volt minden 
korai rozsban elég, de ne sajnáijanak egy pár el-
száradt rozstövet felbontani s meggyőződnek arról, 
hogy a gyökértőben ott székel a cecidomia vagy ! 
klorops apró férge, esetleg bábja, a mely tavasz-
szal hatalmas rajokban fogja ellepni vetéseinket. , 
Az első novemberi váratlan fagyos napok után ; 
beállott lágy idő igazán kedvező a szépen bok- ! 
rosodó kései vetésekre, a mindenfelé folyó őszi j 
szántásra s az erdősítésekre. Igás és haszonálla-
tok egészségi állapota mindenfelé kielégítő. Semmi 
ragályos vagy járványos nyavalyáról nem hallani. 
Fejős tehenek ára rendkívül nagy. Szép borjas 
tehénért 180—200 frtot is lehet kapni, pedig 
nem is néznek a fajtára mellette. Jármos ökör 
szükséglete ilyenkor már mindenkinek ki lévén 
elégítve, ilyen vételek vagy eladások ez idő szerint 
nem fordulnak elő. Hízni való vagy hizó sertést 
a kisebb gazdák vesznek s eladnak igazán potom 
pénzen. Gsős tengeri vételét is mindenfelé be- j 
szüntették. Métermázsánként 2 írt 20—2 írt 50 ! 
kron vették. Saját tapasztalatom szerint igy egy j 
hl. nemes kukoricza alig jött 3 frtba, mázsája j 
pedig 4 frtba. A korán érő s rendkívül bőtermő 
fehér páduai tengeri ára 1. frttal magasabb a 
sárgáénál s az csakugyan erre a vidékre való, 
pedig mégis oly kevéssé van elterjedve. Még, a 
midőn e sorokat irom, november 20 án, birkánk 
kijár a legelőre, csak még jó ideig kijárhatna. 
Hasznos vadunk alig van annyi, hogy magnak 
elég volna a jövő idényre. A mi van is, kipusz-
títja e télen a sok róka meg a szárnyas ra-
gadozó. 

Érsekhalma (Pest.-P.-S.-K.-Kun, solti alsó 
járás), november hó. {Révész Antal tudósítása.) 
(A vetések állása. — Termény , baromfi- és bor-
árak. — A szárazság még folyton tart. — A 
csalamádé elvermelés.) Száraz időjárásunk miatt, 
mely csak most változott esősre, a kései vetések 
igen folytosak, a korai rozsok azonban már szé-
pen borítják a földet. Hozzánk közeleső piaczon 
a buza 10.70 frt, a rozs 9.50 frt, az árpa 6 frt 
és a zab 6.50 frt, a burgonya 2 frtért kelt mm.-
kint. A baromfiak közül a pulyka párja 3 - 4 frt, 
a ludak párja 2.20 frt és a kappan darabja 80 
kr vásárolta tik. Tojás 100 dbonkint 2.50 frt, a 
vaj kgrja 80 kr. Jó ujbort nem is lehet venni 
az ó bor meg rendkívül drága hlje 25—28 frton 

adatik el. Rendkívüli szárazság nehezíti a kül-
munkát, tavasziak alá a talajt alig lehet elkészí-
tetni, az ekét némely helyen be sem veszi, miért 
is inkább a trágyahordással bíbelődünk napszá-
mosok napi dija 40—45 kr. A szarvasmarha 
még most is künn jár a kiszáradt legelőkön és 
az ott talált avas sóvár szárat szivesebben eszi, 
mint az eléje adott téli takarmányt. Egészségi 
állapota jó. A vermekbe rakott csalamádé eteté 
sét megkezdtük, a marha kellemes savanyu szaga 
miatt mohón eszi, de azért szivesebben fogyasztja 
azon csalamádét, mely a zsombolyai uradalom 
módja szerint tétetett el, mivel nem ment oly er-
jedésen keresztül. A szőlőmunkák, értve a takarást, 
jobbadán befejeztettek, napi bér czimén 60—70 
krt fizetnek e munkánál. 

Héjasfalva (Nagy-Küküllőmegye), november 
hó. (Somogyi Albert tudósítása.) (Szárazság és 
egérJcárok. — A hosszú ősz munkái. — Tör'öli-
buzatermés. — A szüret. — Gabonaárak. — 
Gabona-, bab-, tengeri-, szénaárak. —Jobb marha, 
alacsony sertésárak. — A sertés ára élősúly-
ban.) A majdnem négy havi szárazság után 
a várt eső végre megérkezett, melyre oly nagy 
volt a szükség, hogy ez évszakban tizedek óta 
nem volt ily nagy a szárazság; már a vizimal- , 
mok alig mozoglak a kevés viz miatt, sőt a gőz-
malmok is vízhiánya miatt csak nehezen szerezhették 
meg a szükséges vizet, a kutak a félreeső faluk- | 
ban kiapadtak annyira, hogy községekbe a mezei i 
forrásból hordották a vizet. Mindezen már tul 
vagyunk, csak egy hátrány a nagy szárazságból 
a gazdát átkíséri a jövő évre is, legtöbb helyen 
vármegyénkben nem tudtak vetni s a mit elve-
tettünk és kikelt a nagy szárazság és sok egér 
daczára, legjobb időjárás mellett is gyér leend. 
Legtöbb helyen október hó végén és e hó elején 
vethettek csak, mely vetéseknek jó időjárásra van 
szükségük, hogy a gazda fáradságát csak némi 
részben is jutalmazzák. Külső gazdasági munkáink 
csaknem befejezést értek, még a tavaszi alá fo-
lyik részben a szántás, általánosan a trágyázás 
és favágás képezik a gazdák teendőit. E hosszú 
őszön a szárazság miatt a szántás is csak a 
könnyebb talajon volt végezhető. Állategészségügy 
ez évben általánosan kielégítő volt, fordult elő 
szórványosan a sertések közt orbáncz egy-nehány 
községben, de nagyobb mérvben nem fajulhatott 
el, már teljesen megszűnt. A törökbuza-iermés 
nagyon jó eredménynyel fizetett, ugy minőség, 
mint mennyiség tekintetében, az oldalos helyeken 
holdankint (1 hold 1600 • » ) 8—10 hl., a lapá-
lyos helyeken 16—20 hektoliterre tehető a ter-
més. A szárazság daczára takarmány szűke nincs 
és ha nem «sok» is, de elég mennyiség áll ren-
delkezésünkre. A szüret, mint általánosan nem 
volt kedvező ugy minőség, mint mennyiségre 
nézve, mert több községünkben a filloxera érzé-
keny kárt tett. A bor ára igen magas, a savanyu 
mustot, mely eddig a forgalomba se kerülhetett, 
kevés czukor és szesztartalma miatt 12—16 frtig 
fizették hektoliterenkint. A jobb mustot 18—22 
frton megvették a kereskedők. A fajszőlő mustját 
25—35 frton fizették. A gabonaár igen jól tartja 
magát, a kereslet igen élénk, buza á q 9.50 — 
10 frtig, rozs 8.50—9 frtig. zab 5.20—5.50 frtig, 
paszuly (bab) 5—5.80 frtig került forgalomba. A 
törökbuza ára aránylag legmagasabb, habár azt 
még a nagykereskedők nem szedik, Csikmegye 
felé jó részt Moldvába szállítják hektoliterét 4.50— 
5.25 frtig. A széna métermázsáját 1.20 kron ve-
szik. A marha ára se csökkent, mint ez rendesen 
őszszel történni szokott, a kereslet mindig nagy, 
a felhajtás is megvan vidéki vásárainkon s igy a 
forgalom elénknek mondható. A sertés-kereslet 
lanyha, sőt a rideg sertés igen olcsó, 30°/o-kal is 
lejebb van az ár, mint á mult éviben vagy a ta-
vaszszal. A hizott sertés ára sincs arányban a 
drága kukoriczával, az élősúly métermázsáját 25 
kgr. levonással 40 frton fizetik a nagyobb állat-
nál, mig a fiatalabbak alku szerint 30—35 kron 
felül kgr.-kint alig megy el. Ha gazdáinkat a jövő 
évi gyenge búzatermés nem aggasztaná előre, a 
gazdasági termények e kedvezőbb áralakulása 
egy kis reménynyel biztatná, az annyi éven át 
nyomott gazdasági viszonyok iránt. 

Bodrog-Olaszi (Zemplén vm) november hó. 
(Csapó Lajos tudósítása.) (Esik és esik. — Jövő 
év termése. — Szarvasmarhaárak. — Ojtás or-
báncz ellen. Tengeri és borszüret s árak. — 
Gazdasági egyesület.) Kezdjük tehát az időjárá-
son. Erről csak annyit írhatunk, hogy «esik és 
esik» azonban gazdasági szempontból, zúgolódni 
okunk éppen nincs, mert az oly későn és roppant 
száraz talajba vetett magvak, e lanyha és esős 
időben gyönyörűen vegetálnak. Csakis ily időjá-
rás mellett reményihetünk egy jó aratást. Kü-
lönben még most is sokan vetegetnek és nem 
könnyelműen, mert a thermometer állandóan + 
8—11 R.° mutat; a magvak tehát rohamosan csí-
ráznak és fejlődnek. A gazdasági munkák, azt 
lehet mondani, egészen szünetelnek. Trágyát hor-
dani, csépelni, esőzés miatt lehetetlen ; csupán a 
rostálás, a takarmány adagokba való osztása és 
az árokásás vannak napirenden. A szarvasmarha, 
ára jelentékenyen magas, mig a sertésé alacsony. 
Az oly szarvasmarhát, melyet ezelőtt 50 frtért 
kínáltak, ma nem kapjuk meg 70 frtért sem. 
Ennek oka a bő takarmánytermés. Vidékünkön 
az állatok egészsége igen jó. Sertéseket orbáncz 
ellen már kétszer ojtattunk be és igen jó ered-
ménynyel. A termények közül kettőről óhajtok 
megemlékezni, u. m. a tengeriről és a borról. 
Hogy a tengeri mily termést adott, azt illusztrálja, 
e következő próba. Három magyar holdról mor-
zsoltattunk cinquantino tengerit az «unikum» 
morzsolón és az eredmény nem kevesebb, mint 
45 q volt. Az «unikum» morzsolót mindenkinek, 
ajánlhatom. Ára potom 2.50 frt, két ember rajta 
10—12 hl. tengerit könnyen megmorzsol, ha t. i. 
a tengeri száraz. Ezelőtt néhány héttel a tengeri 
igen olcsó volt, de most egy q ára 5.50 frt. A 
bor ára hallatlanul magas. Bármily rossz, a hegy-
alján termelt borért — egy hordó, 135 1. — már 
nem kevesebb, mint 65 frtot kérnek. Ámbár né-
hány év múlva asztali borunk lesz quantum sa-
tis, mert a homokot nagyban ültetik, de nem 
lesz tckaji-asszu, mely világhírű volt és méltán, 
mivel egy termelő e napokban is küldött 6 mond 
hat liter bort egy angol herczegnek, ki e külde-
ményért szívesen fizetett 120 frtot, igy egy liter 
került 20 frtba, többe tehát, mint a legfinomabb 
pezsgő. Befejezésül még a gazdasági egyesületről 
óhajtok néhány szóval megemlékezni. Az egye-
sület teljesen ujjáalakult csak egy főorganumról 
feledkeztek meg, a titkárról, a ki pedig a teendők 
nagy részét végezni szokta. Ki fog tehát dolgozni ? 

Simongát (Somogymegye), november hó. 
(Zalay Kálmán tudósítása.) (Rothadó burgonya. 
Gabonaárak. — Göbölyárak. — Mustrabirka- és 
gyapjueladás. — Elvetett, de még ki nem hit 
mag csiraképessége.) Szép burgonyatermésünk nem 
tartható, elrothad. Az eddig eladott gabonák ára 
vásárra állítva a következő árakat értük el: bú-
záért 9.60—10.25 frt. Az árpáért pedig átaljában 
7 Irtot a q. Bő takarmánytermésünk remélni en-
gedi, hogy állatállományunkat, daczára hogy idő 

! előtt istállón kell tartani, gond nélkül kiteleltetjük. 
I Vidékünkön már a mult tavasztól uralkodott száj-
I és körömfájás ugylátszik megszűnt, a mennyiben 
| tudomásom szerint környékbeli községeink a zár 
j alól mind fel vannak oldva. A f. hó, valamint a 
j deczember hó végén átveendő göbölyökrökért, 
I 10°/o levonással, élősúlyban 32 frtot fizetnek á q. 
| Megjegyzem, hogy ezen göbölyök a járomból ki-
j fogott mustraökrök voltak. A mustrabirkának az 
i idén igen rossz kelendősége volt, mert a mustra 

anyákért, ürük nem voltak, páronkint csak 8 frtot 
lehetett elérni. Mult évi gyapjúnk 280 frton kelt 
mm.-kint, természetesen saponáriával tisztára 
mosva. Az egész vetést nagy munka és költség-
gel birtuk csak befejezni. A jól mivelt földekben 
a vetések tűrhetők. A késői vetések most kelnek. 
Ott, a hol még nem zöldéi a' vetés, a mag ép. 
Különféle helyekről 50 buzaszemet szedtem fel s 
csiráztattam, ezen kísérlet azon örvendetes ered-
ményre vezetett, hogy az 50 szemből 46 szépen 
kicsirázott s ebből következtetve a mag a földben 
még nem szenvedett kárt. Beigazolta azt maga a 
természet is, mert a f. hó 9-én volt 15 cm. ma-
gas hóesés után beállott langyos időjárásra, a 
buza szépen kel. 
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G A Z D A S Á G I V E G Y T A N . 

Közleme'ny a budapesti m. kir. vegy-
kise'rleti állomás laboratóriumából. 

A budapesti vaj idegen zsírokkal való hamisí-
tásáról. 

Kovács Imrétől. 
A kereskedelemben forgó vaj, viz, casein, só 

és hamualkatrészek mellett átlag 82—87% vaj-
zsírt tartalmaz, mely lecithin, cholesterin, fest-
anyag stb. nyomain kivül, külömböző zsírsavak 
glycerinvegyületeiből áll. 

Ezeknek legnagyobb részét stearin, palmitin 
és ölein teszik ki; különösen jellemző azonban 
a vajra nézve, hogy nagymennyiségű illó zsírsa-
vat és pedig főképen capron>, capryl-, caprin- és 
vajsavat tartalmaz, többet, mint egyéb zsirok 
bármelyike. 

Wynter-Blyth elemzései szerint a tiszta vaj-
zsir összetétele következő: 

50°/0 stearin palmitin 
42 '2% ölein 
7-7% butyrin 

, ,. ) az illó zsírsavak 
0 1 % caproin, caprylm stb. } t r i g l y c e r i d j e i . 

Részben az illó zsírsavak, részben egyéb 
eddig még ismeretlen összetételű illó alkatrészek 
jelenlétének, továbbá emulsioszerü halmazállapo-
tának köszöni a vaj kellemes izét és aromáját, 
mely tulajdonságai felette értékessé teszik más 
zsírokkal szemben. De tápértéke is — daczára 
annak, hogy valamivel kevesebb szénenyt tartal-
maz, mint a többi állati zsirok — nagyobb mint 
bármelyiké, mivel mint rendkívül finoman elosz-
lott, alacsony hőmérséknél (31°—32° G-nál) ol-
vadó, könnyen felszívódó zsír, az emberi szerve-
zet által igen könnyen hasonittatik, könnyebben 
emészthető mint a többi állati zsirok. 

E kiváló tulajdonságoknál fogva, a vaj ke-
resett és igen értékes áruczikk, nem csoda tehát, 
ha az élelmiszerek általánosan elterjedt hamisí-
tásával nála is találkozunk. 

A vaj festése is már ennek tekinthető, habár 
mindaddig, mig az emberi szervezetre ártalmas 
anyagok, például viktóriasárga, chrómsárga sib. 
nem használtatnak fel eczélra, nemigen rosszalható. 

A leggyakoribb ezek közül a vizzeli hami-
sítás. Viz alatt való gyúrás által ugyanis a vaj 
víztartalmát lényegesen lehet emelni ugy, hogy 
p. o. 82—87% zsir helyett csak 75—77%-ot 
tartalmaz. 

Hasonló módja a vaj hamisításnak az irő tö-
kéletlen eltávolítása. 

Ide sorolható továbbá a vaj sózása is, mely 
azonban csak akkor tekinthető hamisításnak, ha 
tulmértékben történik, mivel a sót kisebb meny-
nyiségben az iró tökéletesebb eltávolítására, ugy-
szinte a vaj konzerválására is használják. 

Ritkább és nálunk nem is igen észlelt ily-
nemű hamisítások még : liszt, keményítő, burgonya-
pép, sulypát, kréta stb. hozzákeverése a vajhoz, 
részben súlyemelés, részben beléje juttatott nagy-
mennyiségű viz megkötése czéljából. 

Sokkal elterjedtebb az ilynemű hamisítások-
nál, a vajnak más, olcsóbb zsírokkal — mint 
disznózsír, fagygyu, kokosdió-zsir és különösen 
müvajjal, oleomargarinnal való hamisítása, mely 
anyagok — kiváltképen a müvaj — nagyobb 
mennyiségben keverhetők a vajhoz, a nélkül, 
hogy ize és kinézése lényegesen megváltoznék. 

Ezen hamisítások kimutatása hosszú ideig 
igen nagy nehézségeket okozott és csak rövid idő 
óta birunk olyan vizsgálati módszerekkel, melyek 
segitségevel kimutathatjuk, vájjon a vaj tartalmaz-e 
nagyobb mennyiségben idegen zsírt, vagy nem. 

Hogy melyek a hozzákevert zsirok, azt azon-
ban még eddig nem vagyunk képesek kimutatni, 
de utóvégre is ez már másodrendű kérdés s 
fontos első sorban az, hogy az idegen zsirok je-
lenléte a kérdéses vajban biztonsággal kimutat-
ható legyen. 

Rovatvezető: Dh. LIEBERMANN LEO. 

Az e czélra rendelkezésünkre álló módszerek 
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rást teljesen megbízhatóvá teszik, meg kell azon-
ban jegyeznem, hogy a vaj más zsírokkal való 
hamisításai e módszer szerint is csak körülbelül 
10%-tél kezdve mutathatók ki teljes biztonság-
sággal és kisebb mérvű hamisítások könnyen el-
kerülhetik figyelmünket. 

Kénytelen voltam az itt felsorolt vaj vizsgá-
lati módszerekkel és azok használhatóságával 
"röviden foglalkozni, mert az elmondottakkal egy-
szersmind okadatoltam, hogy miért használtam a 
budapesti vaj idegen zsírokkal való hamisításának 
kimutatására csakis a Reichert-M.-féle eljárást. 

Vizsgálataimhoz a főváros területén levő összes 
ismertebb vajkereskedésekből, tejcsarnokokból, 
továbbá külömböző piaczain stb. 50 más-más 
helyről származó vaj mintát vásároltam össze; 
vizsgálataim eredményeit az alább összeállított 
táblázatban közlöm. — A bevásárlásnál súlyt 
fektettem arra is, hogy a vaj származási helyét 
megtudjam, de a legtöbb helyen csak kitérő 
választ adtak az erre vonatkozó kérdésekre, vagy 
pedig általános jellegű megjelölésekkel, mint pl. 
kárpáti vaj, tót vaj, urasági vaj stb. igyekezték 
a bevásárló egyént félrevezetni, oly helyeken is, 
hol az eladott vaj hamisítatlannak találtatott. — 
A táblázat e rovata tehát meglehetősen hiányos. 

Feljegyeztem továbbá a vaj 1 klgr.-jának árát, 
mivel fontosnak tartom annak megismerését is, 
hogy a hamisított produktumok milyen áron 
adatnak el. 

A Reichert-Meissl-féle számok a fent leirt 
módon határoztattak meg. 

A mi a határszám megválasztását illeti, 
melyet a vajak megítélésénél alapul vettem, legyen 
szabad a következőket megjegyeznem.. 

Meissl, maga és mások vizsgálatai alapján, j 
a tiszta vaj R. M. számát átlag 28-nak találván, j 
azon megállapodásra jutott, hogy azon vaj, mely- I 
nek párlata 27 c. c., vagy ennél több */10 normál-
lugot igényel közömbösítéséhez, okvetlen hami-
sítatlan, melynél e czélre 27—26 c. c. Vio norm. 
lug szükségeltetik, már gyanús; 26 vagy ennél 
kisebb Reichert-Meissl számmal biró vaj hamis, j 
Ujabban tett kísérletekből, melyeket Vieth, Spal- \ 
laneani, Mayer, Schrodt, Henzold és mások azon j 
czélból tettek, hogy a vaj illó zsírsavainak meny- j 
nyiségét befolyásoló körülményeket megismerjék, j 
kitűnt, hogy a tiszta vaj illó zsírsavainak mennyi- i 
sége sokkal nagyobb határok között mozog, mint j 
azt eddig felvették, mivel, mint e kísérletek meg-
mutatták, a tehén faja, individualitása, a szop- j 
tatási idő előrehaladottsága, a vaj nyerésénél 
követett eljárás, továbbá részben a teheneknek j 
adott takarmány is stb. stb. befolyással birnak 
e zsírsavak mennyiségére. 

Így a fent emiitett kísérletezők egyes esetek-
ben 23—24, sőt még sokkal alacsonyabb, pl. 
20-9, 21'2, 22 stb. Reichert-Meissl-számmal biró 
vajakat is találtak. 

Ezen adatokból kitűnik, hogy Meissl fent-
emlitett határszámai nem minden esetben meg-
bízhatók. 

Igaz ugyan, hogy a kereskedelemben forgó 
vaj a legtöbb esetben több tehenészet termékei-
nek keveréke vagy legalább is nagyobb számú 
tehenek tejéből készült vaj s igy egyes tehenek 
abnormális csekély mennyiségű illó zsírsavat 
tartalmazó vaja nem érvényesítheti eléggé befo-
lyását az eladott termék Reichert-Meissl számára, 
annál is inkább, mivel, mint a fent említett 
analytikusok adataiból kiviláglott, az általok 
vizsgált hamisítatlan vajak Reichert-M. száma 
egyes esetekben viszont igen magas, 31, 32, sőt 
34 is volt; mindazonáltal e tapasztalatokat te-
kintetbe kellett vennem és ez okból a megvizs-
gált vajak megítélésénél a következő határszámo-
kat vettem alapul. 

Azon vajakat, melyeknek R. M. száma 26-
nál magasabb, hamisítatlannak tekintettem ; ilyen 
vajakra nézve, melyek több tehenészet tejébői 
készültek, mint pl. a vajkereskedésekben, nagyob 
tejcsarnokokban elárusított vajak, melyeknél egyes 
abnormális körülmények befolyásától — mint pl. 
beteg tehenek, borjuzás stb., stb. — bízvást el 
lehet tekinteni, a Meissl által megállapított határ-
számot 26-ot vettem fel és pedig oly módon, 

hogy 25-5—26-ig terjedő Reichert-Meissl számmal 
biró vajakat gyanúsaknak, 25'5 vagy ennél kisebb 
R. M. számmal bírókat hamisaknak tekintettem. 
(E kis engedmény azért szükséges, mivel a mód-
szer hibái -+- 0-2—0"4 kcm. V10 normál-lugot 
tehetnek ki.) Végül azon vajakat, melyek kisebb 
tehenészetekből vagy egyes tehenektől szárma-
zottnak tekinthetők, mint pl. a kofák, falusi 
parasztasszonyok stb. által elárusított vaj, 24— 
26-ig menő R. M. számmal csak gyanúsaknak 

tekintettem, mivel itt már könnyen megeshetik, 
hogy a rendkívüli körülmények folytán megvál-
tozott összetételű tej befolyása a vaj illó zsír-
savainak mennyiségében kifejezésre jut, 24 vagy 
ennél kisebb R. M. számmal biró vajakat azonban 
már ezeknél is hamisitottáknak tekintettem. 

Alábbi táblázatban jeleztem még, hogy a 
vaj mely kerületben és utczában vásároltatott be, 
ugyszinte azt is, mi a vaj Izét, szagát, kinézését 
stbit illetőleg feltűnt. 

Vizsgálataim eredményei tehát összefoglalá-
sukban következők : 

Az ötven vizsgált vaj között 14 más zsí-
rok hozzákeverése által meghamisított és 6 olyan 
volt, melyekre a hamisítás gyanúja fennáll; szá-
zalékokban kifejezve az idegen zsírokkal megha-
misított vajak az összesnek 28°/0-át, a gyanúsak 
pedig 10%-át teszik ki. 

Egy művaj is volt a vizsgált vajak kö-
zött, s ezzel együtt 15-re, vagyis 30°/o-ra rug a 
hamisított vajak mennyisége! 

Azonkívül feltűnő számmal volt a vajak 
között olyan, mely az iró tökéletlen eltávolítása 
folytán igen sok caseint tartalmazott; ugyanezen 
okokból nagy részök avas is volt. 

A mi a meghamisított vajakhoz hozzákevert 
zsír mennyiségét illeti, ugy, az erre vonatkozólag 
közölt számok egy — Meissl által felállított — 
képlet segélyével, számítás utján nyerettek. 

Ezen képlet, melynek bevezetésébe itt nem 
bocsátkozhatom, következő: 

V % = 3 875 (n—3) 
V — a tiszta vajzsir mennyisége százalé-

kokban ; 
n helyébe a vizsgált vaj párlatának közöm-

bösítéséhez szükséges Vio normal-lug mennyi-
sége köbczentiméterekben kifejezve, vagyis az 
illető vaj Reichert-Meissl száma helyettesítendő. 

V értékét 100-ból levonva megkapjuk a 
vajhoz kevert idegen zsir mennyiségét százalé-
kokban. 

Az e képlet segélyével kiszámított adatok 
— természetesen — nem feltétlenül megbízha-
tók, hanem csak hörülbelőli mennyiségeket je-
lentenek. 

Meissl ugyanis képlete levezetésénél kiindu-
lási pontul azt vette, hogy a vaj R. M. száma 
átlag 28, más zsíroké pedig átlagosan 3. 

Mint már láttuk a tiszta vajzsir Reichert-
Meissl száma igen tág határok között ignadozik; 
a többi zsírokra vonatkozólag felvett szám pedig 
túlságos magas. — Ez két oly hibaforrás, mely 
e képlet megbízhatóságát kizárja, s csak ott 
teszi lehetségessé használhatóságát, hol ugy a 
vaj, mint a hozzákevevert zsir természetét már 
előzőleg ismerjük, vagyis saját magunk által ké-
szített keverékek vizsgálatánál. 

Ha az e képlet segítségével nyert eredménye-
ket mindennek daczára közlöm, ugy ez azon 
okból történik, hogy igy mégis legalább általá-
nos képet nyújtsak arról is, hogy azon visszaélé-
sek, melyek a vaj idegen zsírokkal való megha-
misítását illetőleg történnek, s melyeknek az itt 
közölt adatok — azt hiszem — eléggé hathatós 
bizonyítékai, milyen mértékben űzetnek. 

V e g y e s e k . 

Mai számunk tartalma: 
Hivatalos rész. — Konzuljaink a mezőgazdaság szol-

gálatában. Bernáth István-tói. — Tárcsa : Borzasztó kérdés. 
Dr. Szilárd Ferencz-tői. — A sertések kétszeri fiaztatása. 
Fényes Károly-l6\. — A selyemhernyó táplálása. Bezerédy 
Pál. — A drótféreg. •/ J. — Az őszi baraczk egy uj 
betegsége. — Répaszeletek tuletetése folytán keletkezett 
uj szarvasmarhabetegség. — Káros-e a halászaira a 
jegér ? — Kihajtani nem akaró fák. — Csemetekertek 
trágyázása guanóval. — Mikor ültessük az egyes fane-
meket. — A rozs ősalakja. — A burgonya egy uj érté-
kesítési módja. — Hogy óvjuk a lópatát a nedvességtől ? — 
Mesterséges homokfiirdő baromfiak számára. — Tudósi-
t&sók : Tápióvölgye, Érsekhalma, Héjasfalva, Bodrog-Olaszi, 
Simongát. — Gazdasági vegytan. Á budapesti vaj idegen 
zsírokkal való hamisításáról. Kovács Imré től. — Vegye-
sek. — Kereskedelem és tőzsde. — Hirdetések. 

Személyi hirek. Dr. Szilárd Ferenez ügyvédet, la-
punk jógi rovatának vezetőjét a «Magyar Gazdák Szö-
vetkezete > ügyeszszévé választotta meg. — Ő íelsége a temes-
vári kiállítás szervezése és rendezése körüli érdemeik fejében 
Molnár Vidor "főispánnak teljes elismerését, buziási Eisen-
stadter Ignácz és Strasser Albert uraknak elismerését fe-
jeztette ki; hauseni Deschán Achill alispánnak és dr. Telbisz 
Károly kir. tanácsos, temesvári polgármesternek a III. 
oszt. vaskorona-rendet, Reitter Ede és Milhle Vilmos 
uraknak a koronás arany érdemkeresztet adományozta. — 
Apponyi Sándor gróf, nagybirtokosnak, a közoktatásügyi 
miniszter köszönetét fejezte ki, a nemes gróf által Lengyelen 
alapított kisdédóvoda alapításáért és annak teljes és bőkezű 
felszereléseért. — Dr. Hajnál Albert ó kigyósi urad. orvos-
nak leányát Margitot eljegyezte Gyurisak Dezső, ugyan-
ezen uradalom fiatal gazdatisztje. — Osepke Gábor megyei 
állatorvos november 21-én tartotta esküvőjét Bauernhube.' 
Annával Szegzárdon. 

Gyásrhir. Békésen Jantyik Mihály jómódú földbir-
tokos, a vármegyei törvényhatóságnak s Békés város 
képviselőtestületének virilis tagja, f. hó 20-án, 70 éves ko-
rában meghalt. 

Kivonat a hivatalos lapból. Kinevezések: Jágócsi 
Péterffy Zoltán Pozsony város közg. előadójává, Rimler 
Lajos Mosonmégye magyar-óvári, Szabó Antal Veszprém-
megye devecseri járására nézve gazd. tudósítóknak nevez-
tettek ki. — Alapszabályai az Ó-Szt,-Iván téryári lecsapoló 
társulatnak helybenhagyattak. — Állatorvosi ismétlő tan-
folyam tartatik 1892. évi január hó 4-19-ig "(bezárólag) 
Budapesten az állatorvosi akadémián gyakorlati állatorvo-
sok részére, hogy azok a tudomány ujabb vívmányaival 
megismerkedhessenek. Előadatik: a belgyógyászatból a 
vizsgálati módszertan, különös tekintettel aa ujabb vizs-
gálati segédeszközökre; ezzel kapcsolatban a külömböző 
oltások technikáját is, összesen 18 órában; a sebészetből 
az antiszeptikus sebkezelést, a veszélylyel fenyegető tü-
netek elhárításának módjait és a csonttöréseknél ujabban 
alkalmazott kötőszerek ismertetését, 18 órában; a kW-
boncztanból a bonczolás technikáját, a .jegyzőkönyvek 
szerkesztését és a fertőző betegségek kórboncztanát, 18 
órában ; a gyógyszertanból az ujabb gyógyszerek ismerte-
tését, tí órában ; az állattenyésztés és szülészetből a tenyész-
állatok megválasztását, állatbirálást, szemlélő bizottságok 
eljárását és a legfontosabb szülészeti műtétek gyakorlati 
ismertetését, összesen 6 órában ; az állategészségügyi ren-
dészetből a. legfontosabb teendők ismertetését, Í2 órában. 
A tanfolyamra körülbelül 40 -- 50 állatorvos vétetik föl; 
a kik a fölvételre számot tartanak, kötelesek ezt írásban 
illetékes törvényhatóságuknál bejelenteni. A szegény jelent-
kezők egyenként ötven (50) forint segélyben részesittet-
nek. Jelentkezni a törvényhatóságok utján deczember 10-ig 
lehet. — Az erdó'sitésl jutalmak odaítélése. Az 1886. 
évben kozgazdasagi erdekekből teljesített erdősítések jutal-
mazására vonatkozó pályázat határideje lejárván, a pá-
lyázat alá bocsátott erdősítések a helyszínen megvizsgál-
tattak. A biráló bizottság az összes tényezőknek, s neve 
zetesen az 1886, évi erdősítések közérdekű becsének és 
értékének kellő megállapítása után az 1-ső nagy jutalmat 
azaz 1000 (egy ezer) frankot aranyban Kis-Terénne nógrád-
vármegyei község volt urbereseinek, a község határában 
az 1521,/a helyrajzi szám alatt fekvő 56 64 kat. holdnyi 
kopár területnek és vízmosásos árkoknak ákáez-, erdei 
fenyő- és tölgycsemetékkel való beerdősitéseért ; a 3-ik 
nagy jutalmat azaz 800 (nyolczszáz) frankot aranyban a 
gróf Zichy család senioralis uradalmának nógrádvárme-
gyei Vámosfalva község határában fekvő 32 kat. holdnyi 
kopár és vízmosásos területének erdei fenyő- és ákácz-
csemetékket való beerdősitéseért; a 3-ík nagy jutalmat 
azaz 500 (ötszáz) frankot aranyban Brassó szab. kir. vá-
rosának. a város határához tartozó 6127 kat. holdnyi 
kőtörmelékes' meredek erdőterületnek lucz-, erdei- és 
vörös fenyő-maggal vetés utján s részben ugyanazon fa-
nemü csemetékkel való beerdősitéseért. Az 1-ső elismerő 
jutalmat azaz 400 (négyszáz) frankot aranyban Jeney 
Lajos földbirtokosnak Maros-Tordavármegyében Mező-
Sámsond község határában fekvő 115 és 10 4 kat. hold-
nyi teljesen kopár, kiélt és vízmosás veszélyének kitett 
mezőségi területnek ákácz-, kőris-, szil-, juhar-, tölgy-, 
erdei, fekete és vörös fenyőcsemetékkél való erdősítése-
ért, a 3-ik elismerő jutalmat azaz 200 (kettőszáz) frankot 
aranyban Láksárujfalu pozsonyvármegyei község volt 
úrbéreseinek, a község határában 13 7 kat. holdnyi bucz-
kás fütohomok-térületnek erdei fenyó'csemetékkel való be-
erdősitéseért és a 3-ik elismerő jutalmat azaz száz (egy-
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száz) frankot aranyban a gróf Apponyi Gusztáv üyitra-
vármegyei jabloniczi uradalmának, JablOnicz és Czerova 
községek határában fekvő 24,313 kat. holdnyi kopár és 
kőtörmelékes területnek fekete, erdei s vörös fenyő s 
kocsányos tölgycsemetékkel való beerdősitéseért. — Intéz-
kedések a filloxera terjedése ellen. Szabolcsin. Gáva 
község, tliharm. Gyapjú, Atyás, Bereg, Böszörmény, 
Punsa-Told, Kőrösszeg, Apáti, Fúrta és Szt.-Péterszeg 
község. Jász-Nagy-Ktm-Szolnokm. Kun-Szent-Márton köz-
ség szőlőiben a filloxera jelenléte megállapittatván, neve-
zett községek határai zár alá helyeztette:;. — Faeladási 
hirdetés a lippai és ungvári főerdőhivataloktól. — A 
németországi szarvasmarhakivitel szempontjából ragadós 
tüdőlob által fertőzöttnek nyilvánított községek és azok 
körzetébe tartozik 80 község 332 udvar, több 44 udvar. 
— Allatjárványok : Lépfene 127 község 167 udvar, kev. 
92 k. 149 u Veszettség 24 k. 32 u.. kev. 49 k. 50 u. 
Takonykor és bőrféreg 84 k. 112 u, kev. 59 k. 73 u. 
Ragadós száj- és körömfájás 5t>6 k. 4503 u„ kev. 41 k. 
113 u. Himlő 17 k. 18 u„ több 2 k. 3 u. Tenyészbénaság 
és az ivarszervekben keletkezett hólyagos kiütés 1 k. 1 u, 
kev. 1 k. 1 u. Bahkór 10 k. 14 u..' kev. 2 k. 2 u Or-
bánét 92 k. 808 u., kev. 34 k. 233' u. 

Francziaország nagymérvű ga-
b o n a v á s á r l á s a i . A „Münchener Alig. Ztg." 
értesülése ézerint a franczia kormány 
óriási mennyiségű gabonát vásárol Amer i -
kában. — A gabonát kizárólag angol 
hajók szállítják, - a melyek a hajók lisz-
tájában „G-ueestown for order» je lö l tet -
nek meg, s a hajók parancsnokai közvet -
len az indulás előtt kapják rendeletei-
ket Dünkirchen, Havíe vagy Rochel le-be 
utazni. Az emiitett német iap felhivja a 
politikai körök figyelmét e jelenségre, 
mint a melynek a franczia készletek 
minden eshetőségre való szaporításánál 
más czólja nem lehet. 

Az uj franczia vámtarifának a sze-
nátusban most fo lyó tárgyalása fo lya-
mán e hó 26-án Bevelle franczia fö ldmi-
velésügyi miniszter is felszólalt. Beszéde 
elején kijelentette, hogy teljesen csatla-
kozik a vita fo lyamán J. Eoche keres-
kedelmi miniszter által mondottakhoz, 
(kinek beszédét lapunk mult számában 
ismertettük) s hangsúlyozta, hogy az uj 
vámtarifa kérdésében a franczia kabinet 
tagjai közt a legtel jesebb egyetértés ural-, 
kodik. Annak igazolására, hogy Franczia-
ors'/ág földmivelésének, a külföldi verseny 
ellen, vámokkal leendő védelmezósére 
szükség van, felhozta a miniszter, hogy 
a gazdasági czikkek behozatala, mely 
1860-ban csak 4 0 4 millió frank értéket 
képviselt, azóta egy milliárddal növeke-
dett. A miniszter kinyilatkoztatta, hogy 
a gabonafélékre, továbbá a borra ós az 
állatokra s az állati termékekre tervezett 
vámok tekintetében a kormány a szená-
tus vámbizottságával teljesen egyetért. 
Ellenben némely ipari czélokra szolgáló 
nyersanyag elvámolása tekintetében a 
kormány ós a vámbizottság közt nézet-
eltérés van, mert a kormány- attól tart, 
hogy a vámbizottság által ezekre nézve 
javaslatba hozott vámok, némely hazai 
iparágra bénitólag hatnának, már pedig 
a kormány épugy szivén hordja, a gyá -
rosok ós gyári munkások, mint a gazda-
sági termékekre, kivetendő vámokkal vé-
dett gazdák ós gazdasági munkások érde-
keit Poirrier képviselő a kétféle tarifa 
megszüntetése mellett azt a javaslatot 
tette, hogy a vámbizottság által megál -
lapított minimális tarifa tételei egységes 
vámtótelekül fogadtassanak el. E javas-
latot azonban a szenátus 285 szavazat-
tal 44 ellen elvetette s az uj vámtarifát 
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általánosságban elfogadván, annak részletes 
tárgyalására tért át. 

A román vámháboru megszűnté-
nek . . . . haszna. Már t. i. a hasznot 
nem a mi, hanem román részről értve. 
A f. hó 27-ikén megtartott román trón-
beszéd a vámháborut megszüntető uj 
tariffák hasznát már eddig is négy millió 
frankban tünteti fel. — Jó lesz a román 
részről eredő ilyetén nyi latkozatokat an-
nál is inkább f igyelemmel kisérni, mert 
minél nagyobb haszna leend Romániának 
az uj tariffákból, annál közelebb jutunk 
ahhoz az időhöz, a midőn a vámtárgya-
lások fonalát felveszi. És itt szükségünk 
volna nekünk is alapos tanulmányokra, 
arra nézve, h o g y az uj tariffák mennyi -
ben befolyásolták forgalmunkat R o m á -
iniával. Ertjük itt az összmonarchia for -
galmát épp ugy, mint hazánkét. — A z 
elsőről megkapjuk 2 — 3 hó késedelem-
mel a forgalmi kimutatásokát, míg a 
hazai forgalomról május óta nincs érte-
sülésünk. — Felhivjuk e körülményre 
intéző köreink figyelmét, mert i ly fontos 
kérdéseknél a statisztikai adatok minél 
gyorsabb, még esetleg külón áldozatok 
árán való feldolgozása is kivánatos. 

A fogyasztási adó felemelése Bécsben 
Bécs város tanácsterme viharos üléseknek volt 
legutóbb színhelye. A város defiazitjének fedezé-
sére a fogyasztási adókat emelték fel a többi 
között a söradót nem kevesebb, mint 100%-al. 
A vitáknál felette jellemző' volt az a felfogás, 
mely a fogyasztási adók emelésénél a legszegé-
nyebb fogyasztó osztály ujabb terheit látja és az 
ellen hangoztatva a progressiv adó behozatalának 
szükségét, küzdött. A szónokok között dr. Lueger 
tünt ki a szegényebb osztály védelmében. 

Áru- és értéktőzsde Kolozsvárott. 
Kolozsvár kereskedői köreiben, mint arról 
már megemlékeztünk, mozgalom indult 
meg egy áru- ós értéktőzsde létesítésére. 
Az előkészitő értekezlet napját deczem-
ber hó 10-óre tűzték ki, 

Sajtóhiba. Lapunk 17-ik számának első 
oldalán a kereskedelmi miniszter jelentését méltató 
czikkünkben egy kilométer állami ut évi fentar-
tási költsége 10 frtnak van sajtóhiba folytán 
feltüntetve. Helyesen az illető mondat a követ-
kezőkép hangzik: «Egy kilométer állami ut fen-
tartása tehát 410 frtba került.» 

Mit költenek a poroszok évente a kisérleti 
állomásokra ? 1889-ben 32 kísérleti állomá-
suk volt, ezek közül 19 volt vegykisérleti, részben 
magvizsgáló állomással összekötve, egy magvizs-
gájó, egy tejkisérleti, égy* szőlészeti és egy physio-
lógiai állomás. A vegykisérleti állomások most 
már jobbára magvizsgálati állomással kiegészítve, 
rendszerint kétirányú működést fejtenek ki, egyrészt 
vegyvizsgálatokkal foglalkoznak, trágyát, takar-
mányt stb. elemeznek, másrészt a mezőgazdaság 
körébe vágó kutatásokkal foglalkoznak. Vannak 
közöttük olyanok, a melyek csakis kutatásokkal 
foglalkoznak, a hol az illető szakemberek teljes ere-
jükkel egyes kérdések megoldására munkálkodhat-
nak. Ezen állomások jelentékeny összegbe kerülnek. 
Csakis 14 állomásnak a költségvetését ismerjük, 
ezen 14 állomás évente 199,615 márkába kerut 
Ezt az összeget azonban korántsem az állam egy 
maga adja. Az állam csak 87,465 márkával járul 
az állomások fentartásához, egyrészt az egye-
sületek-, kerületek adják, összesen 24,010 márkát, 
a többi az állomások saját bevételéből kerül ki 
és pedig nem kevesebb, mint 88,180 márkát tesz 
ki. Az egyes állomások bevétele nem egyforma. 
Legnagyobb a bevétele a hallei állomásnak. Ez sok 
trágya ellenőrzés és analysis czimén 33,000 már-
kát vesz be. Ezen állomáson működik Márcker 



10 KÖZTELEK, 1891. DEfSEMBRR 2. 

Az erdélyi gazdasági egylet igazgató-
választmánya november hó 18-án egyleti elnök 
Szabó József elnöklete alatt ülést tartott. A jegy-
zőkönyvet Sz. Szakáts Péter egyleti titkár vezette. 
Báró Kemény Árpád Szilágy-Kövesdről 100 frt 
alapítvány nyal az egylet alapító tagjai sorába 
lépett, a mit a választmány örvendetes tudomá-
sul vett. Tárgyalták ezután Ugrón Gábor egyleti 
tag levelét, melyben hivatkozva arra, hogy a 
bárányoknak Budapesten vagy Bécsben való érté-
kesítése lehetetlen a drága szállítási dij miatt, 
— indítványozza, hogy kérje az egylet a föld 
mivelési és kereskedelmi minisztereket a szállí-
tási dij mérséklésére. Indítványozza továbbá, 
hogy Kőhalomban is tartatnék remonda-vásárlás, 
mint a mely Fogaras- és Udvarhelymegyét és 
Kőhalom lóban gazdag vidékét érdekli. — Mindkét 
indítvány általános helyesléssel találkozván, ezek 
megvalósítása érdekében az illetékes miniszté-
riumokhoz fölterjesztések fognak tétetni. 

A krakkói gazdasági egyesület a következő 
okiratot intézte az orsz. m. gazdasági egyesület-
hez : «Évek óta képezi az osztrák gazdasági körök 
törekvésének tárgyát a fennálló marhasó-árak le-
szállítását a kormánynál kieszközölni, minthogy 
azok valóban igen magasak s különösen a ter-
melesi helyek közül is métermázsánként 8 frí 
50 krajezárban állapitvák meg, holott a szom-
szédos német birodalomban és Oroszországban 
a marhasó-árak annak nem egészen 2 0 % át 
teszik ki. — Ezen ügy több izben került már 

az osztrák birodalmi gyűlés előtt tárgyalás I 
alá, de a birodalmi képviselet összes fáradozásai 
hajótörést szenvedtek a pénzügyminiszter azon > 
nyilatkozatán, hogy a magas magyar kormány j 
e pontban változtatást nem óhajt s mivel a só- ! 
árak szabályozása egyetértéssel elintézendő ügyet j 
képez, maga az osztrák kormány azok mérsék- j 
lésére nézve nem intézkedhetik. Eme nyilatko-
zatából azt lehetne következtetni, hogy a magyar 
állam területén a marhasó-árak roppantul felesi- j 
gázott voltát nem érzik, a mi azonban aligha 
lehet igy, ha tudjuk hogy Magyarország nagy 
marhatenyésztése oly kelléket, mint a só, első 
sorban szükségei s igy a magas árak hatásait is | 
éreznie kell. A krakkói gazd. egyesület központi 
választmánya a marhasó-kérdést oly ügynek te-
kinti, mely ugy a Lajthán inneni, mint tuli 
mezőgazdaság szempontjából rendkívüli fontos-
sággal bír s ép azért azon kéréssel fordul a feii-
nebbiekre való hivatkozás mellett a t. orsz. m. 
gazdasági egyesülethez : méltóztassék mint a | 
gazdasági érdekek képviseletében legfőbb közeg a j 
szükségesnek látszó lépéseket megtenni, hogy a I 
magyar kormánynál a marhasó-árak mérséklete j 

Az alcsuthi czigányok. A József főherczeg 
által Alcsuthra telepített hatvan czigánycsalád 
mint a napilapok írják, kitűnően beleszokott a 
földmivelő-életbe. Nemcsak a szántás-vetés, répa-
szedés megy ugy a kezük alatt, mint a karika-
csapás, hanem magánúton vett értesülésünk sze-
rint, már a rigolozásra is elszánták magukat. 
A népszerű főherczeg ugyanis érdeklődik a szőlő-
mivelés iránt is, nagyobb területü szölőtelepet 
alakit alcsuthi birtokán, s ennél a munkánál a 
rigolözás a czigányoknak jutott, a kik dicséretes 
buzgalommal felelnek meg a hozzájuk fűzött vá 
rakozásnak. Meg van tehát czáfolva a régi mon-
dás, mert ime nemcsak hogy megszokta a czigánv 
a szántást, de még az ásótól sem retirál meg. 

A porosz országos gazda kollégium folyta-
tólagos működéséről a következőket irják : A köz 
ponti gazd. egyesületek évi jelentéseinek tárgya-
lásánál a kollégium szükségesnek mondotta ki, 
hogy a kollégium elnöksége kisérje az összes 
jelentéseket figyelemmel, tegyen azoknak a föld -
mivelésre vonatkozó részéről jelentést a földmi-
velési minisztériumnál és kérje, hogy jelöltessene< 
meg a kormány részéről is azon pontok, a melyek 
tekintetében fokozottabb tevékenység lenne kívá-
natos. A központi egyesületek különösen a marha-
tenyésztés istápolásánál, különös tekintettel legye-
nek atenyészirány jellegzetes voltának megőrzésére. 
Az évi jelentések III. része az erdészettel fog fog-
lalkozni. A legfontosabb határozmány dr. Schmoller 
berlini tanár javaslatára keletkezett, a mely sze-
rint a központi egyesületek különös föladatává 
tétetik, a szövetkezeti eszme fejlődését és a munka-
viszonyokat figyelemmel kisérni, különös tekin 
tettel az uj biztosítási intézmények és a járadék-
birtok institucziójának eredményeire. A gazdasági 
iparágak tárgyalásául tekintettel azon körülményre, 
hogy némely iparvállalat a gyártás érdekeit arány-
talanul előtérbe tolva, a mezőgazdaság érde-
keivel, mintegy ellentétbe helyezkedett, szüksé-
gesnek tartja a kqllégium, hogy azon kérdés, 
vájjon a mezőgazdasági érdek ily esetekben kellő 
méltánylásban részesül-e, a központi egyesületek 
gyűlésein időnkint kellő megvitatásban részesü'-
jön s az eredmény évenkint a jelentésben mél-
tattassák. 

Állami felügyelet az életbiztosító-társulatok 
fölött. A svájezi 1874 iki törvény mintájára, mely 
az életbiztosítást állami felügyelet alá helyezte, 
a porosz belügyminisztérium is tett lépéseket az 
életbiztosítással foglalkozó vállalatok ellenőrzésére. 
Kötelezte ugyanis őket arra, hogy nyereség- és 
veszteség-számlájukat, a biztositások számára és 
föltételeire vonatkozó, valamint a biztosításban 
a különböző hivatás és életkor szerinti részvételt 
megvilágító statisztikai adatokat, a halálesetek-
nek számát kor, nem, halálokok és biztosítási 
tartam szerint s az előfordult peres esetekét 
minden év elején külön kimutatásban a belügy-
minisztériummal közöljék. A porosz közvélemény 
örömmel üdvözölte a miniszter intézkedéseit. 

Merész fiskális. Grabovzzky königsbergi • 
ügyvéd tollából «Der Zoli auf Roggen» czim 
alatt egy a német rozsvámok megszüntetését 
sürgető munka jelent meg Berlinben Walther és 
Apolaut kiadásában. De lőn is nagy riadalom < 
erre s ugy legyalázták a könyvet és szerzőjét, a 
mint csak tisztességgel lehet. «Üüyvédi fogások-
nak* nevezi a «Deutsehe landw. Zeitung* szegény 
Grabovszky következtetéseit, a melyekkel a rozs-
vámok hátrányos voltát bizonyítja. Ez az elke-
seredett hangulat ugylátszik a közvélemény egy 
jelentékeny részén erőt vesz, mikor gabonavámok-
ról van szó. 

Német szesz Spanyolországban. Német-
ország éveken keresztül hálás piaezot talált 
szesztermékei számára spanyol földön, 1886-tól 
azonban fokozatos hanyatlás állott be a kivitel-
ben, ugy, hogy az 1889-ben kivitt mennyiség az 
1886-ikinak egy negyedére sülyedt. Nemet szesz-
exporteurök ezen jelentékeny megcsappanás okait 
a spanyol vámviszonyokon kívül a külföld erős 
konkurrencziájában keresik. Különösen sürgetőleg 
lépnek fel most, a Spanyolországgal felveendő 
vámtárgyalások küszöbén s felelőssé teszik a 
kormányt a német szesztermelők érdekeinek 
megóvásáért. 

Berlini nemzetközi lóvásár létesítésén fára-
doznak a poroszok. Az előkészítő bizottság laj-
stromában igen előkelő nevekkel találkozunk, a 
mi szintén garancziáját képezi a sikernek. A 
tervezet vásárok minden május hó elején tartat-
nának, kiállítással és sorsjátékkal egybekötve. 
Reánk nézve a verseny csak akkor válhatnék 
veszélyessé, ha külföldi vevők előtt ismert lóvá-
sáraink saját hanyagságunk folytán vesztenének 
jelentőségükből. 

Drága lovak. A «Sopronéban olvassuk, 
hogy a mult vasárnapi soproni lóvásáron Schwim-
mer József török konzul a tórök kormány számára. 
90 db kapuvári disz- és igáslovat vett meg,. 
1100 frtot fizetvén párjáért. Szolgáljon ez is buz-
dításul mezőgazdáinknak a nemes ló tenyész-
tésére. 

Czukorgyár Szibériában. A miaussinchi ke-
rületben (jonisseiski kormányzóság) már 1882. 
óta folynak a kísérletek a ezukorrépa meghono-
sítása czéljából. Minthogy az eddig elért eredmények 
sikerre engednek következtetni, legközelebb ezukor-
gyárat létesítenek. Ha állami eszközökkel történik 
a gyár felállítása, ez némileg a nihilistákra is 
kedvező lehetne, legalább egyiket-másikat az 
ólombányák helyett a szibériai áilami ezukor-
gyárba deportálnák. 

Aratógépek az ókorban. Az ős gallok állí-
tólag már üasználták az aratógépek egy nemét, 
mely egy kétkerekű talyigára alkalmazott s elől 
nyitott ládából állt. A láda feneke a kalászok 
magasságában fésüszerüleg ki lévén vájva, a 
szalmát a kalász alatt megfogta és leszakította. 
Az ökör hátulról volt befogva s mintegy taligát 
tolta maga előtt a gépet, a mivel elérhetővé vált, 
hogy a leszaggatott kalászok a láda hátrészébe 
estek. Az ősi Galliában a szalma értéke felől még 
bizonyosan homályos fogalmak uralkodván, ez 
az eljárás akkor egészen megfelelő lehetett. 

Elfogy a kőszén. Újból kisért a jóslat s 
ezúttal is Angliában. Forster Brown értekezett e 
tárgyban az angol természetbúvárok legutóbbi 
ülésén és kifejtette, hogy a kőszén ára egyszerre 
roppant mérvben megdrágul, a mint 2000 lábnál 
nagyobb mélységbe kell majd utána leásni és a 
kiaknázásra alkalmas rétegek vastagsága nem 
üti meg a 3 lábat. Azok a kőszénfekvések, me-
lyeknek mivelése jutalmazó, Brown számítása 
szerint már 50 év múlva ki fognak merülni s 
akkor befellegzett az angol iparnak. Ez a hallat-
lanul pesszimisztikus számítás aligha találó s kü-
lönösen minket csak mint kuriózum érdekel. 

A vadak futási gyorsasága. A .Schlesische 
Zeitung» egy vállalkozó statisztikusa gyakorlati 
próbák alapján a következő eredményre jutott: 
Ha a nyul futási sebességét 30-nak veszszük, a 
tengeri nyúlé 36-ot, az őzé 40-et és a szarvasé 
60-at teszi ki. Legközelebb vaddisznókon és ró-
kákon eszközlendő kísérletek eredményét helyezte 
kilátásba az illető. 

- A kétnapi vadá-
gróf Károlyi Tibor, gróf Károlyi Antal, 

ewffy Karola, gróf Dessewffy Aurél, Tisza István, 
Kálmán, gróf Wenckheim Dénes, gróf Almássy 

JJénes, Furgly János, Máriássy László kapitány, Darnay 
főhadnagy, Friebeisz Miklós, Beretvás Endre. Sármezei 
Manó, Bíró Ákos, Biró Bérli. Geiszt Gáspár. — Zsom-
bolyán Csekonics Endre gróf e hó 21-ikén fáczán vadá-
szatot rendezett, melyen nagy főúri társaság vett részt. 
Vadászat u án fényes estély volt özvegy Csekonics János 
grófnő termeiben Magas foldbér. A rács torontálmegyei 
község földeit árlejté.3 utján 2 katasztrális, holdankint 290 
írttól 320 frtig adta bérbe a bolgároknak, kertészet mive 
lésére. — Csáktornyai köiraktárak czimmel Hirschmahn 
A. csáktornyai gabonakereskedő czég Csáktornyán rak-
tárakat épittet, melyek deczember 1-én adatnak át a 
o&éte»-forgalomnak. — A kereskedelemügyi miniszter meg-
engedte, hogy a Szatmármegye területéhez tartozó Szi-
nyérváralja községben az október hó 12 és 13-ára esett, 
de elmaradt országos vásár helyett november hó 30-án 
és deczember hó 1-sején pótvásár tartassák. — A legdrá-
gább kutya Tudtunkkal legalább anDak kell lennie «Sir 
tíedivere .nek, egy 89 cm magas és 100 kg sulyu bernáthegyi 
kutyának, melyért egy angol az amerikai Learsnak állí-
tólag 32,000 frtot fizetett. — Németország vámbevétele a 
folyó évi október hó végéig 203 9 milliót tesz ki s ennek 
arányában az évi bevétel ,349 millióra becsülhető. 

Időjárás. A légnyomás Közép- és Dél-Euró-
pában általában magas, északnyugoton, Skócziá-
tól északra alacsony. Ez utóbbi a főminimum 
helye, mig egy másod minimum a Finn-öböl kör-
nyékén van. Közép- és Kelet-Európában a reggeli 
hőmérséklet a fagypont alatt van. Nagyobb eső-
zést az Adria déli partjáról jelentenek. Nálunk 
az időjárás szárazabb jelleget öltött, délen és 
délnyugoton azonban még esős volt. A levegő 
lehűlt, éjjel gyenge fagyok voltak. Gyenge szelek 
és fogyó felhőzet mellett többnyire száraz idő 
éjjeli fagyokkal várható. 

Díjszabási ügyek. 
„(Nyugot-magyar vasúti kötelék. — Délnémet vasúti kötelék. ! 
— Dényugot osztrák-magyar vasutikötelék. — Árudij- I 

: szabás életbeléptetése az esztergom-almásfüzitó'i h. é. | 
vasúton. — Német-osztrák-magyar tengeri kikötő köteléki i 
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díjszabás. — Budapestről és Kőbányáról Delteatm (Pa-
risba) gyorsáruként szállítandó friss hus-küldeményekre 
vonatkozó kivételes díjszabás. — Osztrák-magyar vasúti 
kötelék Bécscsel való forgalom. - Nyugot német-osztrák 
magyar vasúti kötelék. - Nyugot-magyar-osztrák vasúti 
kötelék A .Rovatolási díjtételekben, előforduló sajtóhibák 
hslyesbitése — Kedvezmények ezukorrépa- répaszelet- és 
mésziszap-küldeményekre, továbbá fehérezukorra. — Esz-
tergom almásfüzitó'i személyforgalom. Fekbérmentesség. — 

Fekbérmentesség megszüntetése Bécsben.) 
Nyugot-magyar vasúti kötelék. Folyó év 

deczember hó 1 ével gyors- és teheráruk közvetlen 
szállítására nézve egyrészt a győr-sopron-eben-
furti vasút -állomásai és acs. kir. szab. déli vasút 
társaság Sopron állomása és másrészt a m. kir. 
államvasutak és ezen vasutak kezelése alatt álló 
magán- és helyiérdekű vasutak, a kassa-oder-
bergi vasút állomásai, továbbá a cs. kir. szab. 
deli vasut-társaság Budapest és Promontor állo-
másai közötti forgalomban uj díjszabási II. rész 
1. fűzet lép hatályba. 

! Bélnémet vasúti kötelék. (Forgalom Ausztria-
; Magyarországgal.) Az elszisz-lothringeni vasutak 

Dévant les-Tonts állomása, Metz állomásnak 8 
j km.-rel megtoldott távolságaival a gabona és üres 
j hordók számára vonatkozó 0 04 márkával föl-
| emelt díjtételeivel f. év deczember hó 1-től kezdve 
| az 1889. október 1-től érvényes köteléki dij -
| szabás III. rész 1. és 3. füzeteibe felvétetett. A 
| betárolásra (reexpediczió) nézve ugyanazon hatá-
j rozmányok érvényesek, melyek Metz állomás szá-

mára fennállanak. 
Folyó év deczember hó 1-ével a déltiyugot-

oiztrálc-magyar vasúti kötelék reexpediczíonális 
táblázatainak I. és II. részéhez egy-egy I. sz. 
pótlék lép életbe. Tartalmuk: a) a rövidítések 
jegyzékének kiegészítése a tulajdonos pálya rova-
tokban, b) magyar és osztrák h. é. vasutak fel-
vétele, c) uj állomások felvétele, d) az állomások 
es tárházak jegyzékének kiegészítése, e) állomási 
nevek megváltoztatása. 

Árudijszabás életbeléptetése az esztergom-
almásfüzitői h. é. vasúton. A m. kir. államvasutak 
kezelése alatt álló esztergom-almásfüziti h. é. 
vasút megnyitása napjával, ezen vasút árudij-
szabása II. rész lép életbe, melynek példányai a 
m. kir. államvasutak díjszabási szakosztályá-
ban darabonkint 30 krért kaphatók lesznek. 

Folyó év deczember hó 1-ével a német-osztrák-
magyar tengeri kikötő köteléki díjszabás II. rész 3 
füzetéhez a II. pótlék lép életbe, mely helyes-
bítések és kiegészítéseken kívül a 4. A. és 4. B. 
kivételes gabona díjszabások árujegyzékeinek vál-
tozását és uj gabona- és korpa-díjszabást tartal-
maz, Azonkívül az uj gabona-díjszabásba több 
helyi érdekű vasút állomásai is fel lettek véve. 
Az említett pótlék darabonkint 10 krért a m. 
kir. államávasut igazgatóságánál megszerezhető. 

Folyó év deczember hó 1-vel Budapestről 
és Kőbángáról Béllé átmenetileg (Párisba) gyors-
áruként továbbítandó friss hus-küldeményekre uj 
kivételes díjszabás lép életbe, mely által az 1890. 
évi február 1-től érvényes hasondijszabás hatályon 
kivül helyeztetik. Példányok a m. kir. államvasutak 
igazgatóságánál kaphatók. 

Az osztrák-magyar vasúti kötelék II. rész 
4. díjszabási füzetének magyar kiadásához f. é. 
deczember 1-ével az I. pótlék lép életbe. Ezen 
pótlék Bács északi p. u. díjtételeinek Bécs állam-
pályaudvar díjtételeivel való egyenlősítését, to-
vábbá Henczko és Zsolcza kitérőknek a díjsza-
básba való felvételét és helyesbítéseket tartal-
maz. A mennyiben ezen pótlék kiadása folytán 
díjemelések állanak be. a magasabb díjtételek 
csak 1892. január hó 15-től érvényesek. A díj-
szabási pótlék a m. kir. államvasutak igazgató-
ságának díjszabási osztályában példányonkint 5 
krért megszerezhető. 

A nyugot-német-osztrák-magyarvasuti kötelék 
II. rész 4. díjszabási füzetéhez f. é. deczember 
1-én a 12. sz. pótlék jelenik meg, mely a teljes 
kocsirakományokban csomagolatlan állapotban 
szállításra kerülő friss gyümölcs-küldeményekre 
nézve fennálló 19. kivételes díjszabás, némely-
díjtételének megváltoztatását, továbbá Boszniából 
és Szerbiából származó teljes kocsirakományok-
ban szállításra kerülő aszalt szilva- és szilmiz-
küldeményekre uj 20. sz. kivételes díjszabást tar-

talmaz. A nyugot-magyar-osztrák vasúti kötelék-
ben f. é. szeptember 1-je óta érvényes. Rovatolási 
díjtételekben az A) csomóponti díjszabásban I. 
alatt foglalt részdijtétel Prága, Hrabovka átmenet. 
Prága K. F. J. B„ Prág Smichow átmenet és 
Pribram állomásoknál 78 krra helyesbbittetik. 

Kedvezmények. Czukorrépa és megfordított 
irányban szállítandó répaszelet- és mésziszap-
küldemények kedvezményes szállítása : 

a) a brassó -háromszéki h. é. vasút némely 
állomásairól Botfaluba, még pedig Brassó-Bata-
lanról 7'1 a díjtételből való leengedés 2"9. Ke-
resztényfalváról 9 2, leengedés 2*8, Barcsa-Rozs-
nyóról 9-2, leengedés 3 8 kr per 100 kgr. sza-

- }>) a dunántulí h. é. v. Hegyfalu állomásáról 
Szombathely átmenetre 8 4, engedmény 3"6 kr. 

e) a diószegi, nagyszombati, nagy-tapolcsányí 
és nagy-surányi ezukorgyárak részére a szab. 
osztr.-magyar államvasut-társaság államosított 
magyar vonalainak állomásaira és viszont ugyan-
azon kedvezmények állanak fenn, mint a hatvani, 
selypi és ácsi ezukorgyárakra vonatkozólag t. 
olvasóközönségünkkel f. év október hó 3l-én 10. 
számunkban közölt zóna-díjtételek; 

d) a debreczen-füzesabonyi h. é. v. alanti 
állomásairól Szerencs, Hatvan és Selyp rendelte-
téssel. Bebrecsen. átmenetig és viszont Balmaz-
újváros 7 kr, Debreczen-vásártér 4 kr, Macsökr. 
Nagyhát 6 kr. Füzes-Abony átmenetig és viszont 
Gsege 13 kr, Cserf •pelv 14 kr, Eger-Farmos 4 kr, 
Egyek 10 kr, Folyás 17 kr, Kétütközökr, Mező-
Tárkány 4 kr, Nagy-Hortobágy 14 kr, Óaát Kocs 
11 kr, Polgár 18 kr, Poroszló 6 kr, Szent-Margita 
15 kr, Tisza-Füred 8 kr, Tóhát 9 kr. 

Az «) -d) - jg felsorolt viszonylatokra vonat-
kozó kedvezmények f. év végéig érvényesek ro-
vatolás utján. Ezen küldemények szállítására nézve 
ugyanazon feltételek mérvadók, mint melyeket t. 
gazdaközönségünkkel már f. év október hó 31-én 
10. számunkban közöltünk. 

Gzukorrépaszelet Bisesz-Pisek átm. — Nagy-
Szombat 23'4, árengedmény 23-7kr per 100 kg.: 
érvényes rovatolás utján visszavonásig, de leg-
később a f. év végéig. 

Finomított (fehér) ezukor Mezőhegyesről az 
aradi és csanádt egyesült vasutak összes állo-
másaira és Szegedre kocsi- és fuvarlevelenként 
legalább 10,000 kg. feladása mellett visszavonásig, 
de legkésőbb 1892. év végéig a B) osztály díj-
tétele rovatolás utján. Feladóként a mezőhegyes! 
ezukorgyárnak kell lennie és a küldeménynek az 
ottani czukorgyárból kell származni.. 

Répaszelet és répahulladék Győr átm. — 
Csornára 6, árengedmény 6 7, Kapuvár-Gartára 
9, engedmény 8*1 kr per 100 kgr. rovatolás utján 
visszavonásig legkésőbb azonban 1892. április 
végéig. 

A m. kir. államvasutak igazgatóságától veti 
értesítés szerint az esztergom-almás-füzitői h. é. 
v. megnyitása napjától a ludapest-brucki vonalon 
közlekedő 4. sz. gyorsvonat d. u. 3 óra 55 pkor 
az utasok fel- és leszállása czéljából feltételesen 
meg fog állani. 

Lehető berakásig raktározó küldemények 
fekbérmentessége. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter ő nagyméltósága akként határozott, 
hogy a díjszabás (I. rész) IX. pótléka IV. E) 
pontja alatt megszabott 100 kgr.-onkinti 0 2 kr 
fekbér a fenforgó viszonyok közt további intéz-
kedésig ne szedessék. 

A lisztküldemények korlátlan fekbérmentes-
ségének beszüntetése Bécs állampályaudvaron. 
Mint értesülünk, a szab. osztr.-magyar államvasut-
társaság bécsi igazgatósága Bécs állampályaudvar 
állomáson a lisztküldemények és mindennemű 
őrlemények szokatlan tulhalmozottsága következ-
ében és tekintettel a küldemények czimzettei 
részéről ezen áruk késedelmes elvitelére az eddig 
fekbérmentességet élvezett ezen küldemények ne-
vezett állomáson november 6-tól a folyó év decz. 
31-ig csak 14 napi fekbérmentességet élveznek. 
Azon tul a dijszabásszerü fekbérilletékek számit-
tatnak. / / . a. 
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(A. A.) Budapesti gabonatőzsde, deczember 1-én. i 
Enyhébb időjárás és olcsóbb amerikai .jegyzések folytán j 
lanyhább hangulatba indult meg a mai buza üzlet. Kínálat i 
is elég nagy volt és kb. 30,000 q kelt el 2V»—5 krral ! 
olcsóbb árakon. Tavaszi határidő is olcsóbbodott, délkor 
jegyez 11'36—38 frtot. Ma érkezett sürgöny szerint az i 
amerikai visible supply megint kb millió bussellel | 
gyarapodott, kitesz 43 266,000 busselt. Rozs ban kevés az 
üzlet, helyi áru iránt kevesebb, állomási iránt több az 1 
érdeklődés. Vadkerten 10 25 frton kelt el elsőrendű. Ten- ! 
geriröi, árpáról, zabról nem mondhatunk ujat. Repcze 
olcsóbbodott. Határidők délkor jegyeznek : • tengeri máj - 1 
jun-ra 6 20—22, zab tavaszra 6 62—64, káposzta-repcze j 
aug.-szept.-re 14-10. 

(A. A.) Budapesti gabonatőzsde nov. 30. A buza-
üzletről alig Írhatunk valami ujat, a helyzet nem válto-
zott és semmi sem történt, a mi azt csak némileg is be-
folyásolhatta volna. Az orosz kiviteli tilalomnak még 
nem volt hatása az árakra és a kedélyekre, főleg az óriási 
készletek és raktárak, valamint az amerikai szállítások 
vannak befolyással. Amerikából a f. hó 21-én végződő 
héten 547,000 quart búzát és 226,000 zsák lisztet szállí-
tottak Európába, az előző héten 536.000 quartert és 174,000 
zsákot. Az Európa felé uszó buza és lisztet 4.849,000 quar-
terre becsülik, tavaly 3.023,000 quarterre. Indiából a 
tavaszra szállítandó kínálatok szaporodnak, melyek még 
Németország számára is megfelelnek, ha a mérsékelt 
vámtételt, melyet ott tavaszra várnak, számításba veszik. 
Ily körülmények közt a világ piaczai nem mutathattak sok 
hajlamot az emelkedésre, daczára annak, hogy a legújabb 
és megbízható statisztikai összeállítások a fogyasztással 
szemben kétségtelen deficzitet mutatnak ki. Nagyobb emel-
kedés tehát csak akkor fog bekövetkezni, ha majd a 
a készletek apadtak és Amerika is kevesebbet fog szállí-
tani, feltéve hogy a jövő évi aratási kilátásokban nem 
történik valami lényegesebb változás. Nálunk is a mult 
héten nagyobbak voltak a hozatalok kb. 160,000 q. miután 
a Duni kedvezőbb vízállása a hajók felérkeztét meg-
könnyítette. A heti forgalom, a lanyha hangulatnak meg-
felelőleg kisebb volt, kb. 90,000 q-t tett ki. A mai piaczon 
némileg kedvezőbb hangulat kerekedett felül, valószínűleg 
a hidegebb idő következtében, a mi a Duna befagytának 
lehetőségét közelebb hozza. Malmok szivesebben vásárol-
ták kb. 25,000 q-t és 27, -5 krral jobban fizették. Határ-
idők is emelkedtek és csak délután, olcsóbb berlini tudó-
sításokra veszítettek néhány krajczárt. 

A rozs-üzlet nagyon korlátolt, miután kevés a kíná-
lat, vevő több van ugyan, de azért magasabb árakat vona-
kodnak fizetni; a hangulat valamivel kedvezőbb. 

Az árpa-üzlet is némileg kedvezőbb képet nyújt, 
ámbár iiílet, különösen középfajokban, még nem fejlődött 
ki. Takarmány áru kevés érkezik, teljes árakon kel el. 

Tengeri határozottan szilárdult. Ugy látszik a hide-
gebb időjárás a keresletet élénkíti. A vágó hiány való-
ságos kalamitása ez üzletnek, mely nagyobb lendületet 
venne, ha nem kellene vevőknek raktározástól tartaniok. 
Az állomási áruért ma 5—10 krral többet lehetett elérni, 
budapesti paritással 6-05-10 frtot Eladatott többi közt 
Karczagon 5"621/2, Mezö-Kövtsden 5'80 frton decz. szállí-
tásra. 

Zab. A hozatalok némileg csökkentek, minek folytán 
az irányzat szilárdult. A fogyasztáson kivül a spekuláczió 
is vett részt a vásárlásokban. 

Határidők árfolyama Budapesten. 

1 nov. 27. | nov. 28 nov. 30 
| !»;»laiss. | legmu. IenUci. legraag. legalafs. | lepiaf. 

Búza 
1892 márcz. ápr.-ra 11.30 11.40 11,36(11.42 i 11.40 11.47 
Tengeri 

1892. május-junius 6.18 6.23 6.21 6 25 6.22| 6.28 
Zab 

6.65 6.69 1892. márcz.-ápr.-ra 6.61 6.65 6.62 6.68 6.65 6.69 
Káposztarepcze 1 

1892. aug-szep.-re 14.25 114.40| 14.20 |14.30 ; 14.- 114.10 

Határidők árfolyama a külföldi gabona-
tőzsdéken. 

Lisztüzlet. November 30 — A lefolyt héten a liszt- I 
üzletben nem fordult elő oly nevezetes dolog, mely kü- j 
lönös említést érdemelne. A csekély árkülönbség, mely a j 
finom és a kenyérliszt között van, élénkebb érdeklődést i 
kelt Angolországban az előbbi iránt, csak sajnos, hogy | 
ennek előnyét az amerikai verseny jobban élvezi, mint i 
mi; e héten a mi malmaink is jelentéktelen mennyiséget 
adtak el Angolországba aránylag magasabb árakon. A j 
belföldi forgalom csak az előjegyzett mennyiségek lebo | 
nyolitására szorítkozott; különben a 7, 8, 9-es fajták j 
iránt mutatkozott némi érdeklődés, de azért a forgalom i 
mégis csak korlátolt maradt. Átlagos árak : 

Ipartermények. — Szesz. Tartósan szilárd irány-
zat és nagy kereslet mellett. Jegyzések: nyers szesz 
23 50—24-— finomított, adózva 61—62 — frt. — Kőolaj. 
Jegyzések : elsőrendű amerikai 21'50, elsőrendű orosz 
20-75, elsőrendű szalon 19 75 frt. - Repczeolaj 40— 
40 50 frton jegyeztetik. 

Konczentrált takarmányok. — Korpa. Az üzlet irány-
zata lanyha volt, mivel a kínálat nagy volt, a kereslet 
azonban csekély. Átlagos árak finom 5'10. goromba 5-10, 
rozskorpa 6-20 frt. — Árpadara zsákostól 5 75-6-10 frt. 
— Malátacsira 4 50—5 25 frt. - Olajpogácsa 7—7-25 
frton jegyeztetik. 

Elelmiczikkek a budapesti hetivásáron 1891. évi 
deczember hó 1-én. (A fővárosi vásárigazdatóság jelentése 
a Köztélek» részére ) 

Husvásár. Az istvántéri hidegsertéshusvásárra hoztak 
Czegléd, N.-Kőrös, Monor, Tisza-Süly, Vecsés, T.-Szecső, 
Albert-Irsa és Halas községekből 33 árus 269 db sertést, 
20 db süldőt és 1875 kg., hust, helybeli 19 hentes 113 
db sertéssel jelent meg. Árak reggel : nagyban 43—44 
frt, kicsinyben 45-46 kr., meglehetős élénk forgalom 
mellett az árak szilárdan tartják magukat. A nagy hozatal 
miatt későbbre mégis némi árleengedés várható. 

Halvásár a haltéren. Az e hetivásárra csak hely-
beli halkereskedo jelent meg mintegy 20 q hallal, mely 
halmennyiség a gyenge kereslet daczára kissé emelkedett 
árak mellett mind eladatott. 

Baromfi. Hozatott a Fővámtérre a szokott vidékek 
ről vaspályán kb. 5700 db, kocsin kb. 3500 db, háton 
kb. 200 db, összesen kb. 9400 db. — Várható még vonat-
késés miatt mintegy 2000 db baromfi. - - A vásár élénk 
és a nagy kereslet miatt a hizott baromfi ára kissé emel-
kedett Nagybani árak páronkint: tvuk 1-10—1-20, csirke 
—. kappan hizott 160—1-80, sovány 1-50— 150, récze 
hizott 2 00—2 20, sovány 140—1'50, lud hizott 4 80—5 60. 
sovány 3 00—3-20, pulyka hizott 4*00—4-50, sovány 
2 80-3 00. Az Ujvásártérre a november hó 28. és2ö-iki 
szombati és vasarnapi baromfivá«árra m. e. 4200 db. 
A mai napon felhozatott m. e. 4300 db. Élénk kereslet 
mellett az árak emelkedtek. Jegyeztettek páronkint: tyúk 
1-20—1 40, csirke 60—95, kappan hizott 1-50—1-70, sovány 
- , récze hizott 2 30—2.40, sovány - , lud hizott 5 20— 
6 00, sovány 2 80—3 40, pulyka hizott 4 50 -4-80, sovány 
2-00—2-80 kron. 

Tojás. Hozatott a Fővámtérre a szokott vidékekről 
vaspályán kb. 13,000 db, kocsin kb. 10.000 db, összesen 
kb. 23,000 db. Várható még vonatkésés miatt kb. 4000 db. 
Élénk vásár mellett az árak szilárdak. Nagybani árak 
változatlanok. Az Ujvásártérre a november hó 28. és 29-iki 
szombati és vasárnapi vásárra m. e. 6600 db, a mai vá-
sárra m. e. 6000 db. Élénk kereslet mellett jegyeztetik: 
friss és meszes tojás 100 db 2 60—2 70 frton, 40 krért 
14 db, 1 db 3 kr. 

Zöldség. Káposzta érkezett a Fővámtérre 35—40. 
kocsin kb 8,000 fej, a Fer. Józs. rakp. piaczra hajókon 
kb. 13,000 fej, összesen kb. 21,000 fej. Ámbár a vásár 
lanyha, mert a kereslet gyenge, mégis, talán az eladásra 
kedvező időjárás folytán, az eladók magasabb árakat kér-
tek. Nagybani árak egy-egy kocsirakomány (á 200—250 
fej) 7.50—9.50-ig. 100 fej 2.50—5.00-ig. Burgonya hoza-
tott a Fer. Józs. rakp piaczra kb. 50 q, melv lassú ke-
lettel mm -kint 2.80-ával vásároltatott. Egyéb zöldség csu-
pán helyb. kertészektől érkezett kb. 100 q, mely gyenge 
kereslettel 100 csomónkint 1.20—5.00-ával kelt. 

Gyümölcs. Hozatott a Fer. Józs.-rakp. piaczra vas-
pályán a szokott vidékekről kb. 460 q alma; Félegyhá-
záról kb. 38 q dió ; és Tirol- és Olaszországokból kb. 50 
q maroni; összesen kb. 548 q gyümölcs. A_ vásár élénk 
kereslet mellett folyik s a készlet gyorsan fogy. Nagybani 
' ' - ' 1 " •>'*• oa—24 frt; 1 q maroni 

Budapesti takarmányvásár (a VIII. ker. Teleky-téren.) 
1891. decz. 1-én. (A fővárosi vásárigazgatóság jelentése 
a «Köztelek* részére.) Felhozatott 170 szekér rétiszéna, 
124 szekér muhar, 89 szekér zsupszalma, 16 szekér 
alomszalma, 2 szekér szecska. Élénk kereslet mellett 
jegyeztetik : rétiszéna 2'20 —2 50, muhar 2 00—2 20, alom-

Ima 100 kévéje 
1200—16-00 frt, 1 kéve 13-16 kr. Szecska 1 zsák 
28 -30 krig (súlya 10—12 kg.). Tengeri felhozatott a kő-
bányai mázsatérre a vasárnapi hetivásárra 96 szekérrel r 
mely élénk kereslettel q-kint 590—6'20 frton, hekto-
literenkint 4-30—4-50 frton d. e. 9 órára mind elkelt. 

Állatvásárok. 
Budapesti juhvásár, deczember 1. (IVilheim Ignácz 

fővárosi állatorvos jelentése a « Köztelek* részére.) Összes 
felhajtás: 4511 db juh, ebből: Angol hus juh —, finom 
gyapjas merinos 4253, durva szőrű raczka 240, szerbiai 
kecske 18 db. A vásár irányzata némi árjavulás daczára 
lanyha maradt az egész vásár folyamán, minek okát a 
mult heti párisi, kedvező tudósítások az utóbbi napokban 
kedvezőtlere való fordulásában tatáljuk. Arak páronkint: 
Angol hus juh —, finom gyapjas merinos 7 — 11 kiviteli 
czélokra, anyabirka 12'/,—14, ürübirka 14-22, kivétele-
sen 23V2, nyúzott ürü 14'/2-20 frt. Sulyszerint és pedig 
párizsi suly. vagyis tiszta hus vesezsirral és lábak nélkül; 
anya 40 -42, ürü 45—51, kivételesen 52 kr. kgronkint. 

Bécsi sertésvásár deczember 1. (A «Magyar Aqri-
• cola* sürgönyjelentése a * Köztelek* részére.) Felhajtás: 

1250 fiatal sertés, 4570 bakonyi 3633 galícziai. A vásár 
irányzata lanyha, a csekély felhajtás mellett azonban az 
árak 1 krral mégis emelkedtek. Árak: príma 42—43. ki-
vételesen 43Vj, közép 38-40, könnyű 32—38, fiatal 30 -
36, galicziai 32—36 

Bécsi marhavásár nov. 30. (A « 1farjyar Agricola> 
jelentése a *Köztelek> részére.) Felhajtás 2356 magyar, 
332 galicziai. 87 bukovinai, 975'német, összesen : 3750 db 
ökör, melyből 740 db sovány marha. Szilárd irányzat 
mellett az árak 1—2 frttal emelkedtek. Árak: Magyar 
hizó ökör prima 66—68, sekunda 59 -65. tertia 5J-58 frt. 
Galicziai hizó ökör, prima 63—65, kivételesen 70, secunda 
59—62, tertia 56—58 frt. Német hizó ökör, prima 67-69, 
secunda 61 - 66, tertia 58-60 frt, legelő ökör 50 57, 
bika és tehén 27—37 frt mmként vágósuly szerint. 

tenyésztésre 16 db, dbja 85 frt, fejős tarka tehén 4 db, 
dbja 90 frt, magvar üsző 2 éves 23 db, dbja 75 forint, ! 
tarka üsző 1 éves 4 db, dbja 50 frt. Remondaló 11 db, ! 
225 frt dbja, könnyebb igás ló 30 db, dbja 60 frt, nehe- j 
zebb igás ló 6 db, dbja 135 frt, parasztié 28 db, dbja 10 j 
frt, ló vágóra 12 db, dbja l i frt. Nevelő kocza malaczos- i 
tói 3 db, dbja 30 fit, nevelő kocza ma'aez nélkül 22 db, | 
dbja 20 frt, 1 éves süldő 120 db, dbja 11 16 frt, 1% 
éves 36 db, dbja 18 frt, 2 éves 10 db, dbja 22 frt. I 
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Kecskeméti marhavásár, november 22-én. (A városi j 
kapitányi hivatal tudósítása a «Köztdele•> részére) Felhaj-
tás : I oszlályu urasági igás ökör 300 db, párja 360— 
380 frt, II. osztályú 400 db párja 250—270 frt, igás ökör | 
kisbirtokos czéljaira 300 db. párja 200 220 frt, magyar 
tinó 1 éves 200 db, párja 100-120 frt, 2 éves 230 db, 
párja 140 -160 frt, 3 éves 250 db. párja 190—210 fit-
Magyar, tehén tenyésztésre 200 db, 70 - 80 frt darabja, 
levágásra 250 db, 80-100 frt .darabja. Friss fejős tarka j 
tehén 40 db, darabja 100—120 frt, magyar üsző I éves 
230 db, darabja 40—45, 2 éves 20 ) db. darabja 50-55 I 
frt Remondaló 30 db d .ja 260 -280 frt, könnyebb igás -i 
ló 500 db, dbja 55—60 frt, nehezebb 350 db, dbja 75 -
80 frt, kocsi ló 150 db, dbja 210-230 frt, paraszt-ló 600 1 
db, dbja 55 —60 frt — Egynyiretü anyajuh bárányostul 
500 db, párja H—15 frt, sovány ürü 400 db, párja 10—12 
frt, öreg 200 db, párja 8-10 frt, mustra-birka 400 db, 
párja 7 - 8 frt. — Nevelőkocza malacz nélkül 300 db, 
dbja 20—25 frt, 1 éves süldő 600 db. dbja 10 15 frt, 
I V , éves 330 db, darabja 14-20 frt. 2 éves 450 db. 
18 - 25 frt. 

Paksi marhavásár, november 23. (.Popovics Gi,ula 
]<%,}/ ) Ilii IS 1 I s II 
[. osztályú 340-360 frt párja. 11. osztályú 320-340 frt 
párja, igásökör kisbirtokos czéljaira 280-320 frt párja, j 
magyar tinó 60—220 frt párja, mustra ökör magyar 
200—230 frt párja, magyar tehén tenyésztésre 8,)-120 
frt dbja, levágásra 80—120 frt dbja, tarka tehén tenyész- [ 
lésre és levágásra 140 -100 frt dbja. magvar üsző 2 - 3 
éves 50-80 frt dbja, tarka üsző 2—3 éves 60—100 frt 
dbja. bivaly-tehén 100-120 frt dbja, bivaly-növendék I 
50 - 70 frt dbja. igás-ló könnyebb 120-160 frt darabja, . 
kocsi-ló 200—500 frt dbja, paraszt-ló 80—140 frt dbja. ' 
Süldő 1 éves 15-17 frt, l ll, éves 17-19 frt, 2 éves | 
18 - 22 frt. 

Bánffy-hunyadi marhavásár, november 25. (Márton 
János tudósítása a «Köztelek» részére.) Felhajtás: 4600 
db ökör, 1. osztályú urasági igásökör párja 300 - 360 frt, 
II. osztályú párja 280 - 320 frt, igásökör kisbirtokos czél-
jaira 200 -250 frt. Magyar tinó 2 éves dbja 50-70 frt, 
3 eves dbja 80 100 frt. 4 éves 100-115 frt. Magyar 
üsző 2 éves dbja 30—50 frt, 3 éves dbja 40—70 frt. 
Bivaly-ökör párja 200-300 frt, bivaly-tehén d:>ja 80-110 
frt, bivaly-növendék dbja 60-91 frt. — Könnyebb igás-
ló dbja 80 100 frt, nehezebb igás-ló dbja 100-120 frt, 
paraszt-ló dbja 40—70 frf. Juh felhajtatott 400 db, sovány 
öreg ürü párja 10—12 frt. Neve'ő-kocza malaczostól 
32 - 3>j frt dbja, malacz nélkül dbja 20-24 frt, 1 éves . 
süldő dbja 8 -20 frt, ll/B éves 1 0 2 6 frt dbja. 2 éves 
dbja 12—10 frt. 

Kiadóhivatali üzenetek. 
K. G. Bécs. Az elmaradt számokat elküldtük és 

intézkedtünk lapunk helyes ciimzéséröl 
N. K. Bükkösd. Lapunkat az uj czimre küldjük. 
B K. Budapest Kívánságának eleget tettünk. 
Dr. L F. Budapest. Köszönjük; már előre gon-

doskodtunk a megújításról. 
B. L. Budapest. Elküldtük; valószínűleg az első a 

postán eltévedt. 
L. J. Lajosháza. A czimszalagot megszalagot ineg-

változtoztattuk. 
B. A L. Budapest. Intézkedtünk. 
K. K. K.-Xyék. A 15-ik számot postára adtuk. 

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

Kivonat a fővárosi vásárigazgatóság hivatalos árjegyzéseiből. 
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lázaiban összefoglalt anyagok szállítása iránt ezennel nyilvános pályázatot hirdet. 
tnyaglajstrom SSy.üliSéglot 

oszt tétel T á r g y -5? J - 3 8 1 Jegyzet 
s z á m iST a 

\ - J p r J 
III 18 Faszén q 9400 1 1600 ,11000 

IV. 4 Csepa 1240 260 1500 
Mintaképen ÜT 
csomagb. 5—5 
kg. beküldendő 

IV. Faggyú 135 j 55 1 190 
Mintaképen 2 
dobozban l - l 
kg. beküldendő 

r,| 38 Kőolaj 6750 1 1950 I 8700 
Mintaképen 2 
üvegben 2—2 
kg. beküldendő 

IV. 38 
Lepárolt ásványkenő-olaj 
kocsi bekötéséri és ke-

- 530 530 dtto 

IV. 38 
Lepárolatlan ásványkenő-
olaj mozdonyok és gőz-
gépek hideg alkatrészei-
nek kenésére 

_ 1520 ' 1520 dtto 

VIII. 123 Lenólajkenőcze 1100 250 1 1350 dtto 

XIII. 164 Rézgáli cz 665 125 790 
Mintaképen 2 
üvegben 1—1 
kg. beküldendő 

IV. j 45 

Gázolaj folyékony viz és 
ülledékmentes 0"881 faj-
súlylyal 100 kg.ként leg-
alább 50 m3 gázfejlesz-
tési képességgel 

2600 

j 

- 1 

1 

2600 
Mintaképen 2 
üvegben 2 - 2 
kg. beküldendő 

A «jegyzet» rovatba azon mennyiségek jegyeztettek be. melyek az illető anyag-
Doi az ajánlathoz mutatványként adandók. — A fentebbi táblázatban foglalt mennyi-
ségek csak a megközelítő évi előirányzatot képezik, ennélfogva az igazgatóság ftntarlja 
magának azon jogot, hogy az általános anyagszállítási feltételek 11. § uak b) pontja 
éltelmében a kiirott mennyiségnél egy negyeddel többet vagy kevesebbet is szállíthasson. 
A szállítások 24722/76. sz. a. általános és a fentebbi anyagokra vonatkozó különleges 
szállítási feltételek alapján eszközlendők. Ezen feltételek a m. kir. államvasutak anyag-
és leltárbeszerzési szakosztályánál (Andrássy-ut 75. sz., II. emelet) a hivatalos órákban 
naponként megtekinthetők, vagy a megállapított ár előzetes lefizetése mellett a buda-
pesti nyomtatvány-tárnál posta utján is megszerezhetők, megjegyezvén, hogy a külön-
leges feltételekért 15 kr., az általános szállítási feltételekért pedig 25 kr fizetendő. 
Mindegyik ajánlóról feltételeztetik, hogy az illető szállítási feltételeket ismeri és egész 
terjedelmében elfogadja. — A kőolaj szállítására vonatkozólag megjegyezzük, hogy a 
pályázatra nemcsak amerikai, hanem más származásit kőolajat is elfogadunk. Okveilen 
megköveteltetik azonban, hogy a belföldön finomított legyen. A származási hely az ajánlat-
ban pontosan megnevezendő. A minőségi feltételeket illetőleg megjegyezzük, hogy eltérőleg 
a szállítási feltételektől, csakis oly kőolaj fogadtatik el, melynek fajsúlya 18" Celsius 
szerinti hőmérsék melleit legfeljebb 0-822, továbbá, melynek gyupontja Abel szerint 
28°-nál alább nem esik. Az igazgatóság fentartja magának a jogot, hogy addig is, mig 
az ajánlatok felett döntőleg határozna, egyes ajánlkozóknál az ajánlati árban megren-
deléseket tehessen. Az illető ajánlkozók ezen megrendeléseket teljesíteni köteleztetnek, 
a nélkül azonban, hogy ebből folyólag valamely anyag szállításának átengedését köve-
telhetnék. Az ajánlatban minden kétséget kizáró módon megnevezendő azon gyár, vagy 
termelési hely, hol az ajánlott anyag készíttetni vagy termeltetni fog és fentartja magá-
nak a m. kir. államvasutak igazgatósága azt a jogot, hogy kiküldött közegei áital erről 
bármikor meggyőződést szerezhessen. Mindazon czégek, melyek a m. kir. államvasulak-
kal szállítási viszonyban mindeddig nem állottak, tartoznak szállítási képességüket és 
megbízhatóságukat igazoló kereskedelmi kamarai bizonyítványt az ajánlathoz csatolni. 
Minden ajánlott czikkre nézve világosan megemlítendő, hogy bazai vagy külföldi gyárt-
mány, avagy termelék-e. illetőleg vájjon hazai vagy külföldi származású nyers anyag-
ból készült-e ? A felajánlott iparczikk csak akkor fog hazai származásúnak tekintetni, 
ha az a hazai védjegygyei van ellátva, mely védjegy az ajánlatban is előtüntetendő. 

Az anyagok származását, melyek természetszerűleg gyári védjegygyei el nem 
láthatók, ajánlattevő azon hazai kereskedelmi és iparkamara által kiállítandó bizonyít-
ványnyal tartozik igazolni, melynek kerületében a termelési vagy gyártási hely fekszik. 
Mindegyik szállító köteles a munkaképtelenné vált, vagy elhalt és nyugdíjigényre nem 
jogosított államvasuti alkalmazottak, illetőleg azok családtagjai segélyezésére létesített 
alaphoz és szállitásai után érdembe hozandó összegek 1°/00 (1 tized százalékával) hozzá-
járulni, mely járulék a számlák kifizetése alkalmával levonásba fog hozatni. — Az 50 
kros magyar bélyeggel ellátott ajánlatok lepecsételve, ezen külczimmel: «Ajánlat 91479/91. 
számhoz® 1891. évi deczember hó 24. napján déli 12 óráig a m. kir. államvasutak 
anyag- és leltárbeszerzési szakosztályának benyújtandók vagy hozzá posta utján bekül-
dendők. Az ajánlattevők ajánlataikkal az eldöntésig kötelezettségben maradnak. — 
Bánatpénz gyanánt az ajánlott mennyiség értékének megfelelő 5% készpénzben vagy 
állami letétekre alkalmas értékpapírokban 1891 deczember hó 28. déli 12 órájáig a 
m. kir. államvasutak budapesti főpénztáránál leleendő. — Az ajánlatban a megtörtént 
letétel megemlítendő, az arról nyert letéti elismervény azonban az ajánlathoz nem 
csatolandó. Az ajánlatok egy .vagy három évre és részmennyiség szállítására is 
szólhatnak. Ennek daczára a m. k. államvasutak igazgatósága határozottan fentartja 
magának a jogot, hogy a szükségletet "4, '/„ vagy egy, esetleg három évi időlartamra 
is biztosithassa. Az ajánlati árak a táblázatban kitüntetett egységek szerint tisztán és 
olvashatóan számban és betűkben kiirva, bér- és esetleg vámmentve a in. kir. 
államvasutak illető vonalának valamely az ajánlatban határozottan megneve-
zendő állomására teenrlők, kiköttetik azonban, hogy az átvétel bezárólag a m.kir. 
államvasutak valamely szertárában történjék és az anyagszerek szállító által a 
megrendelés alkalmával közlendő szertár czime alatt adassanak fel. 

Ezen feltételektől eltérő ajánlatok, továbbá olyanok, melyek nem a kitűzött 
határidőben érkeznek, vagy táviratilag tétetnek, végre oly ajánlatok, melyek lényeges 
részükben javításokat, vagy vakarásokat mutatnak fel és melyekre nézve az előirt 
bánatpénz le nem tétetett, figyelembe vételre egyáltalában nem számithatnak. 

A m. kir. államvasutak igazgatósága fentartja magának a jogot, hogy az ajánlók 
közt, tekintet nélkül az árra, szabadon választhasson, továbbá, hogy az ajánlott meny-
nyiségből tetszés szerinti részmennyiség szállítását is átengedhessen olyformán, hogy 
az ily részbeni szállítást is elfogadni köteleztetnek, ha csak ajánlatukban ennek ellen-
kezőit világosan ki nem kötötték és végre, hogy a czél elérésére másféle intézkedé-
seket tehessen. 

Budapest, 1891. október hóban. Az iqazqatósáo. 
(Utánnyomás nem dij«atatik.) 

Magyar Gazdák Hadsereg-ellátási Szövetkezete Budapest, Köztelek. 

Wlagy. királyi államvasutak. 

Pályázati hirdetmény. 
A magyar kir. államvasutak igazgatósága az 1892. évben esetleg 3 éven át 

szükséges tételenkint 5000 frt értéket meghaladó vas- és fémnemüek szállítását bizto 
sitani óhajtván, ez iránt nyilvános pályázatot hirdet. 

Az ajánlatok legkésőbb folyó év deczember hó 29-én déli 12 
óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig folyó évi deczember hó 28-án 
déli 12 óráig beküldendő. 

A pályázatra vonatkozó részlelesebb feltételek a szükségleti kimutatásokkal 
együtt, melyek egyszersmind ajánlati rointákul használandók, úgyszintén az általános 
és különleges szállítási feltételek, valamint a rajzok a m. kir. államvasutak anyag- és 
leltárbeszerzési szakosztálynál (Budapest, Andrássy-ut 75) megtekinthetők, vagy a meg-
állapított ár előzetes lefizetése mellett a magyar kir. államvasutak budapesti nyomtat-
ványtáránál posla utján is megszerezhetők, — megjegyezvén, hogy a különleges szál-
lítási feltételekért 15 kr., az általános feltételekért pedig 25 kr. fizetendő. 

Budapest, 1891. november hóban. 

A m. kir. államvasutak 

Bécsi creolin 
csalhatatlan gyógy- és óvszer száj- és kö-
römfájás, lyukkor, juh-, kutya- és 
lórüh ellen; eltávolítja a házi állatok és 
baromfiak összes élösdieit; szőlőket. 
fiatal erdőket és faültetvényeket megóv her-
nyók- és kártékony rovaroktól. 

nemkülönben nyúlrágástól. 
5 kiló elegysúlyú próbaküldeményeket 2 frt TO 
krnyi árban mindenhová díjmentesen szállít 

az I. osztrák-magyar creolingyár 
Deutsch-Wagramban, Bécs mellett. 

m 

mm 
M 

Eladó szőlővesszők. 

Megrendelhetők 3 é t e l e k * kiadóhivatalában. 

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

KÖZTELEK, 1891. DECZEMBER 2. 

KIS HIRDETÉSEK. Hirdetési ár 15 szóig 30 kr„ ezen felül minden 
szó 2 kr.. feltűnő betűkkel 4 kr. Czím közlésé-
nél minden beiktatásnál 30 kr. bélyegilleték. 

Betöltendő ál lások. 
iiajosházi bérgazdaságom-
ban egy ispáni állás 
betöltendő. Pályázók fo-
lyamodványaikat bizonyit-
vány-másolalokkal, melyek 
nem küldetnek vissza, Kron-
berger Adolf ' birtokbérlő 
úrhoz Martonpusztára, u. 
p. Vése (Somogymegye) in-
tézzék. Megkívántatik a kor 
színvonalán álló, egyaránt 
alapos elméleti s gyakorlati 
képzettség és feltétlen meg-
bízhatóság. Válasz csak a 
további tárgyaláshoz alapot 
nyújtó pályázatra adatik. 

250 

Egy gépész kisebb gazda-
ságba kerestetik. Meg-
kívántatik a magyar és 
német nyelv ; olyanok, kik 

őrléshez értenek, előnyt 
nyernek. Ajánlatok Topp-
Ier István Intézőhöz Be-
cselielyen, (Zalamegy®), 
intézendők, hol a feltételek 

is megtudhatók. 242 

Ál lást keresők. 
Egy nagy gyakorlattal biró 
45 éves, nős, keresztény 
gazda, ki több nagygazda-
ságot rendezett és jövedel-
mezővé tett, megfelelő állást 
keres. Czim a kiadóhivatal-

Kisebb uradalomba fő-
tisztnek ajánlkozik egy 30 
éves, nőtlen, hadmentes, 
keresztény, akadémiát ki-
tűnő sikerrel végzett gazda-
tiszt, ki egy nagyobb ura-
dalomban működik 10 év 

óta ; könyvvitelben, vala- II 
mint a gazdaság önálló ve- ! 
zetésében teljesen jártas, j 
bizonyítványokkal rendelke- Ij 
zik. Ajánlatok .Qualifikált, 
Budapest, főposta, poste res- 'I 

tante» czimen kéretnek. 
240 

Földbirtok. 
Kisbérlet. 5 szobából álló 
kényelmes úri lak, pinezék, 
25 drb nagy állatra istállók, 
színek, nagy pajta teljesen II 
bekerített, nagy gyümölcsfa ! 
árnvékos udvaron, 2 >—30 
hold szántófölddel együtt. Ii 
rövidebb vagy hosszabb | 
időre bérbe adó. — A kis-
birtok a fővárostól V/3 óra 
kocsijárásnyira fekszik, na-
ponként társaskocsi-közle- i 
kedéssel. Kiválóan alkalmas 
pensionatusok vagy nyuga- I 
lomba vonuló s a gazdái- || 
kodást és falusi életet ked-
velők részére, esetleg tehe II 

núszet felállítására. — 
Bővebbet a kiadóhivatal B. | 

P. jegy alatt. 149 

Eladó szőlővessző. Sok |j 
ezer kitűnő fajta, szépen i; 
kifejlődött, egészséges szőlő-
vessző eladó. Ezre 7 forint. | 
Bővebbet Cs. L. jegy alatt j! 

a kiadóhivatal. 
234 

Élő fák és növények. 
I Méltóságos gróf Eszterházy 

Mihály-féle szempezi faisko-
lájában van eladó több 

|| ezerre menő finom gyü-
mölcsfa, 48 éves gyűjtő sok 
cserből. Kivonata körte, alma 
ojtott szilvák, ringlotto, 

cseresznye, kajszin- és őszi 
baraczk, meggy, dió. 

Árjegyzék bérmentve, kíván-
ságra elküldetik. 

Ritter Mátyás, uradalmi fő-
kertész és pomologus. 

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

kiadóhivatal (C. B.) 
103 

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

Állatok. 

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

Termények, 
1 Kitűnő minőségű espar-

zett és ftímagvak kap-
| hatók a nagykondai gazda-

ságban. — Bővebb értesítés 
Grünhut Edénél Dombovár. 

241 
Egri ó-borok, saját ter-

| mésü, minden idegen anyag-
j tói ment, vörös és siller, 

üvegekben és hordókban, 
| eladók. Babocsay Sándor 
I ügyvédnél, Egerben. 

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

adó-hivatal. 
105 

Díszcserjék. Weigella, 
Spirea, Dentia, Junlperus 
Sablna, Cidonia japonica, 

Utak mellé akácz-sorfa, 
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 

Argenteuili spárgagyö-
kér, 2 és 3 éves, kapható bár-

| mely mennyiségben. 100 db. 
|[ 2 frt 1000 drb. 15 frt. Bő-
|| vebben értesit C. K. jegy 
h alatt a kiadóhivatal. 

106 

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

Vegyesek. 
Egy Clayton-féle teljes 
cséplőgép-készlet, fa-
és széntüzelésre, mely jó 
karban tartva, az idén is 
fennakadás nélkül dolgozott, 
1500 írtért eladó. Czim a 

kiadóhivatalnál. 
245 

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 

Löhnert H.-féle 
here- ós luczernamag-
hámozó-dob 4>/,' széles 
angol gőzeséplő - gépbe, a 
hozzávaló here - rostákkal 
együtt, kevéssé használt, 
beszerzési ár feléért eladó. 
További felvilágosítást nyújt 

a kiadóhivatal. 
109 

40,000 szőlőkaró ke-
restetik megvételre, akár 

| tavaszi szállításra. Gömbö-
j lyü fenyőfa-karó, erős, —65' 
ll hosszú. — Ajánlatok e lap 

kiadóhivatalához küldendők. 
108 

Kitüntetve : 1885-iJxi budajiestl országos kiállításán. - K 
az országos tparegryestllet által, nagy arany érem .ie 
18»0. bécsi gazdasági és erdészeti kiállításon nagy d 

oklevéllel. 

Fischer és Heidlberg, Budapest 
KarMoleum 4, Creolinum Hungaricum 

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

és házi czélra a leghathatósabb fertőtlenítő szer. 
Ajánlják egyszersmind bármily szitiü finom kátrány-festékeiket és 
fedél-lakot, zsindelytetők,' bádog-, vas- és fatárgyak mázolására. 

Árjegyzékek és utasítások ino«en és bérmentve.  

Fejős 
teheneket 

minden fajú, közvetlen importált elsőrendű állatokat 
l eg j u t á n y o s a b b á r a k o n , 

mindennemű jótállás melleit szállít 

DULLER és társa 
Budapest, VII. szö¥etség-utcza 11. 

A magyar kir. gazdasági tanintézetek szállítója. 

IVIagy. kir, államvasutak. Budapesti Dunajobbparti körvasút. 

H I R D E T M É N Y . 
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur ő nagyméltóságának 1891. évi novem-

ber hó 13-án 69390 sz. a. kelt magas rendelete folytán, a m. kir. államvasutak igaz-
gatóságának vezetése alatt épülő budapesti Dunajobbparti gOzmozdonyu kiír-
va suton és a cs. és kir. katonai ruhatár és élelmezési raktár telepeiken szükséges 
földmunkáknak, a támfalaknak, az utépitményeknek, a hidak és átereszek alapozási és 
falazási munkáinak és egyéb alépítményi.munkáknak, továbbá a pálya kavícsolásának, 
a felépítmény lerakásának s végre a pálya elzárásának és beosztásának helyreállítására 
ezennel nyilvános ajánlati tárgyalás hirdettetik. 

Ajánlatok csak az összes itt felsorolt munkákra tehetők. Az ajánlatok alapjául 
szolgáló tervek, a tervezeti árjegyzék és költségelőirányzat, a munkák végrehajtására vonat-
kozó feltételek, továbbá az ajánlati minták és pályázati feltételek a m. kir. államvasutak 
D. II. szakosztályának épitési irodájában (Budapest, VI. Andrássy-ut 73/75. szám, III. 
emelet 35. ajtó) reggeli 9 órától délutáni 1 óráig megtekinthetők. Az ajánlat meglehe-
tőséhez megkívántató müvelet szintén a fentebb emiitett helyiségben f. évi november 
26-ától kezdve megszerezhető. — Ezen épités tárgyában teendő ajánlatok legkésőbben 
f. é. deczember hó 10-én déli 12 órájáig nyújtandók be a m. kir. államvasutak igazgató-
sági épületében Andrássy ut 73/75. sz. a. az első emeleten A. I. (az igazgatási) szak-
osztály főnökénél. 

Minden ajánlat bélyegezve, lepecsételve, a következő felírással nyújtandó be: 
„Ajánlat a budapesti Danajobbparti gözmozdonyu körvasút épitési mun-

káinak elvállalására". 
Az ajánlattételhez 12,000, azaz lizenkétezer forint bánatpénz készpénzben vagv 

állami letétekre alkalmas értékpapírokban legkésőbb az ajánlati tárgyalast megelőző 
napon, vagyis f. é. deczember hó 9-én déli 12 óráig leteendő a m. kir. államvasutak 
főpénztáránál (Budapest, Andrássy ut 73/75. sz. földszint). 

Értékpapírok a letételt megelőző nap tőzsdei árfolyama szerint — de semmi-
esetre a névértéken felül — a napi árfolyam 90°'o-ával számittatnak. 

Posta utján beküldendő ajánlatok és bánatpénz térti-vevény mellett adandók fel 
Budapest, 1891. évi november 21-én. 

<A magy. kir. államvasutak igazgatósága. 
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A bécsi 1890. évi mezőgazdasági és erdészeti kiállításon a nagy díszoklevéllel kitüntetett 

Thomas-salakból készült 
Phosphá t - l i sz t 
legjobb és Ipgbizio-Mbb műtrágya, több óvi hatr.ss:tl, p h o s p h o r -
t a r t a l o m 2 0 — 2 4 % , p o r f i n o m s á g a 7 5 '/„ ajánija jutányos áron 

azonnali vagy későbbi szállítással 

Sátori Miksa k Mar ButíapSux!!tod!r-E2j. 
P e r o n o s p ó r a V i t í e o l a . 

Ir ta: S a j ó K á r ó l / . 

Á ra : i f r t 5 0 k r . — Kapható a kiadóhivatalban. 

Alsóinnthali ... 200 

Etschthali 230 

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

F o B a n d C h i n a f p ^ * 

i's Yorkshire kan, kocza és malaczok — i ármily korú ^ g l ^ ^ ^ p 
készletben van és legjutám osabban eladók. •ttx&Kmmm 

P I C I O S W á . L D 
t e i i y é s z - é s l i a s z o u á l l a t - i i z l e t 

BUDAPEST, VII, HÜSMR-ÜTCZA 10, 

Baranyai zöld szőlő-ojtás, t S ™ 1 

irta: Dezső Miklós. 
Kapható a «Köztetek» kiadóhivatalában. — Ára 30 kr. 

Újdonság 
n é v j e g y e k b e n , 
minták kívánatra kész 

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

é s s -s in i i 

E. M. K. E. 
I s T é l p a p i r o s , 

a legszebb és legolcsóbb, ázonkivül 

jótékonyságot is teszünk annak vé-

telével. 

SS8P* E g y d o b o z 1 í r t . ""^Slff 

Károlyi György papirkereskedésében, 

Kinek kel l 
váz? — Olcsó önműködő viz-
vizetéki telepeket létesít ipar-

és mezőgazdasági czélokra 
messze és mélyen fekvő völ-

gyekből 

K u n z A n t a l 
gyáros 

Máhrisch-Weisskirchen. 
Pontos ajánlatok esetén díj- és 
bérmentes költség-előirányzat-

tal szolgál. 

Gr. Andrássy Géza parnói uradalmából. 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur ő nagyméltósága f. évi november hó 
11-én kelt 70176,/iV. számú engedélye alapján, a már fennálló szállítási póthatáridőkön 
kivilt még az alant következő viszonylatokban póthatáridőket, számítunk fel ; ugyanis : 
1. Székes-Fehérvár, Zákány és Zágráb állomásainkon a cs. k. szab. déli vasút, és 
2. Kolozsvár állomáson a szamosvölgyi vasútra átmenő, illetve ezen vasutakról átjövő 
gyorsáruk után 6. teheráruk után 12 órát. 3. Miskolc/, állomást érintő, minden irány-
itól érkező (kivéve Diósgyőrt) ál menő teher darabáruk után 12 órát, továbbá 4. Mező-
Turon Szarvas, Piskiü Vajda-Hunyad és Petrozsénv. Sárbogárdon - Szegzárd, 
.SunjAii Doberiin, Szabadkán - Baja, Villányon—Dálya és Bályán—Villány felől és 
felé átmenő gyorsáruk után 6, teheráruk után 12 órát. 5. Brassón—Zernest és Kézd i-
Vásárhelv, Bubán - Csáktornya, Debreezenben Biid-Szt.-Mihály és Fiiz.-Abony, Fiiz-
Abonyban — Debreczen «yomán - ősi, Kassán—Torna, Kaál-Itápolnán—Ivis-Te-
renne és Kis-Ujszállás, Kis-Terennén - Kis-Ujszállás. Kis-tjszáll&son—Kis Terenne, 
Maros-Ludason-B-sztercze, M.-Turon—Turkeve. N -Váradon_ Gyoma ésErmihály-
f.ilva, Szeglmlomon - Füzes-Gyarmat, Rurnán-Vrdnik, Sarmaságon—Szilágy-Som-
iyó, Segesváron—Székely Udvarhely. S.>mogy-Szobbon Barcs, Barcson - Somogy-
Szobb, Szolnokon-Szentes. Ohát Kócson— Polgár. Vinkovcén-G-Brcka, Székely-
liidon Margitta, Ukkon—Tapulcza. Ujszászon-Jász-Apáthi, Szabadkán—Ó-Becse, 
Varasdon—GotuljOvetz. Zabok-Krap.-Tepliezen -Krapina, Zentán —Szeged felől, 
illetve felé álmenő gyorsáruk részére G. teheráruk részére 12 órát. 6. Vnkovárott és 
Újvidéken a vasútról h jóra vagy hajóról vasútra átmenő gyorsáruk után 6, teher-
áruk után, valamint m- g Zimonyban az élő állatok hajóról vasútra, vagy viszont 
átrakása alkalmával 12 órát. 7. Milrovitza - Szávnparion az egész kocsirakományok 
hajóról vagy hajóra átrakására 36 órát. 

Budapest, 1891. november hó. Az igazgatóság 
(Utánnyomás nem dijaztatlk.) 

Bizomány és ügynökség. 
Bevásárlás és eladás, bankszerű kölcsön 

mindennemű 

termények és árúkra. 
M a l i k W U r n i t m 

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

1LLID IGÉZ 
ingatlan ügynöksége 

Pozsony, sétatér 4 . 

Tenyész- és haszonmarhák 
bikák, minden, különösen 
pinezgaui fajú fi. tal 

marhák, nemkülönben 
eredeti pinezgaui és 
steier tenyész-lovak 
olcsón és legjobb minőségben 

C. 3ta6erfeiinernéi 
Triesztiiig melletti 

Altenmarktban (A l só Ausztria) 

patkány irfoHzrr. melylyél Ü4 

tékonyr°áÍlatokk " elpusztíthat,ók. 
Szótküldés. utánvét mellett. Ár-jegyzék kívánatra. Valódi minő-ségben csakis ily czim alatt: < li i'inIseliCH l/altoratorium Wien, Vili. Bzk. Tigergasse XI. 
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