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KÖZ- ES MEZOGAZDASAGI LAP. 
A Z O R S Z Á G O S M A G Y A R G A Z D A S Á G I E G Y E S Ü L E T H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E . 

Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 

Nem t a g o k n a k előfizetési d í j : 
Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 

b z t j i ' K . e s z i ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : B u d a p e s t ( K ö z t e l e k ) , 
d l l ö i - u t 2 5 . s z á m . 

Levelekre csak beküldött postabélyeg ellenében v á l a s z o l u n k . 

Közlemények az orsz. magy. gazdasági 
egyesület köre'bó'l. 

Meghívó 
az «O r s z á g o s Magyar Gazdasági Egyesület» 
b o r á s z a t i s z a k o s z t á l y a f. é. deczember hó 14 én 

hétfőn, a «K ö z t e l k e n * d. u. 5 órakor tar tandó 

ülésére. — Főtárgyak: 

1. A z o l a sz kereskedelmi szerződésnek a 

b o r v á m o k r a v o n a t k o z ó intézkedéseinek megvi-

tatása és esetleg az ellenök való állást foglalás. 

2. A fölclmivelési miniszter a s z ő l ő v e s s z ő 
f o r g a l o m s zabá lyozására vonatkozó le iratának 

tárgyalása. 

3. A földmivelési minisztérium leirata a 

F r a n c z i a o r s z á g b ó l behozandó szőlővesszők iránt. 

4. A földmivelési minisztérium által a B l a c k 
r o t t a nu lmányozás á r a Francz iaországba kikül-

döttek jelentése. 

5. A földmivelési minisztérium leirata a 

sző lészet i ós b o r á s z a t i kerü le tek uj beosztása 

i ránt . 

6. A kereskedelmi miniszter lei tata a rÓZ-

gá l i c z v á m j á n a k leszál l í tása t á rgyában . 

7. Javas latok a P e r o n o s p o r a v i t i co la és a 

C o n i o t h y r i u m Dip lodie l la elleni védekezés álta-

lánosí tása és szervezése körü l . 

8 Muschitczky Luczián előterjesztése. 

9. Egy tag vá lasztása a k ö n y v k i a d ó - v á l l a l a t 
felügyelő bizottságába. 

gr. Andrássy Aladár s. k. 
e l n ö k . 

Meghívó. 
Az orsz. magy. gazd. egyesület ba romf i -

t e n y é s z t ő s z a k o s z t á l y á n a k f. hó 17-én, csütör-

tökön este 6 órakor, a Köztelken t a r tandó ülésére. 

Főtárgyak : 
1. A szakosztá ly uj szervezetének megálla-

pítása. 

2. A számadások á tv izsgá lására k ikü ldöt t 

b izot tság jelentése. 

3 A j ö v ő m u n k a p r o g r a m m meghatározása . 

Tolnay Lajos. 
e l n ö k . 

Az országos magyar gazdasági egyesület 
l ó tenyész té s i s z a k o s z t á l y a deczember hó l- jén 

tartotta ülését a Köztelken. Jelen vo l tak : Be-
niczky Gábor e lnök, Dr. Hutyra Ferencz. Los-
sonczy Mihály, Lossonczy Gyula, Reusz Henrik. 
Az egyesület tisztviselői részéről Forster Géza 
igazgató, Baranyay István t i tkár, Paikert Alajos 
s. titkár — Első tárgy a j övő évi 

l ók iá l l i t á s rendezése 

A szakosztály tekintettel arra, hogy az idén 

rendezett kiál l í tás is rendkívü l megterheltetéssel 

j á r t az egyesület költségvetésére, továbbá , mivel 

a l ka lmas helyiséggel az egyesület ez idő szerint 

nem rendelkezik, a szakosztály nem javaso l ja a 

kiál l í tás megtartását , m indazoná l t a l a kérdést 

függőben tart ja addig, míg a Tattersall-egylet 

részéről a helyiség t á rgyában végleges válasz 

nem érkezik. 

A l ovak t ö r z s k ö n y v e l é s e t á rgyában a szak-

osztály k imondta a törzskönyvelés egyszerűsíté-

sét és az egyes tenyésztőknek melegen a j án l j a a 

méneskönyvek vezetését. 

A könyvkiadó-vállalat felügyelő-bizottságába 
a szakosztály dr. Hutyra Ferencz-et válasz-

totta meg. 

T o t a l i z a t ő r . 

Ezu tán Lossonczy Gyula terjeszt elő indít-

ványt a totalizatőr-intézmény fentartása érde-

kében. 

M iu tán a szakosztá lynak h ivatásszerű fel-

adata m i nda zon módoka t és eszközöket figyelem-

mel kisérni, m ik a lótenyésztés emelésére és fej-

lődésére közrehatnak, épugy hatáskörébe tartozik 

azon veszélyek elhár í tása, melyek a haza i ló-

tenyésztést fenyegetik, s melyek következtében félni 

lehet attól, hogy hazánk lótenyésztése visszaesést 

fogna szenvedni. 

Ha z ánk lótenyésztésének a lap já t a telivér-

tenyésztés képezi, ez azon a lap, melyre egész 

lótenyésztésünk épült , ha ez megtámadta t ik , ugy 

az egész, nagy gonddal , költséggel és hosszú évek 

fáradozásaival emelt in tézmény veszélyeztetik. 

A total izatőr-intézményének eltörlésére irá-

nyult mozga l omban lótenyésztésünket fenyegető 

ily veszélyt lát a szakosztá ly . 

A t a k o n y k ó r m i a t t k i i r to t t l o v a k é r t v a l ó 
k á r t a l a n í t á s 

kérdését Lossonczy Mihály felvetvén, szóló ki-

fejtette azon visszás á l lapotokat , melyek a kár-

ta lan í tás h i ánya az eltitkolás által a kór terje-

dését elősegíti, és azon óha j ának adott kifejezést, 

hogy m iu t án a ko rmány kártérítést n e m ad, 

t a l án indokolva vo lna egy adónemnek kivetése, 

T A R C Z A , 

Csontlisztszuperfoszfát — foszforit-
szuperfoszfát. 

A fiumei kőolajfitiomitó szuperfoszfátjai. 
(Vége.) 

Miliőt franczia vegyész volt az első, a ki 

ezt megmagyaráz ta a vasoxyd és a l um i n i umoxyd 

jelenlétével. Minél több vas- és aluminiumvegyü-
let van a nyersanyagban, annál rosssabb ez a 
belőle készült szuperfoszfátra. E tekintetben ú jó lag 

megjegyezhetjük, hogy a f iumei gyár nyersanyaga 

mindezekbő l keveset tar ta lmaz , s így a belőle 

készült szuperfoszfát is értékesebb m á s hason ló 

s z á rmazású anyagná l . 

A nyersanyagok közöt t azok , melyek kevés 

szénsavas meszet és sok vas- és a lumin iumoxy-

dot t a r ta lmaznak , tésztás — tehát nem pora laku 

— szuperfoszfátok képzésére ha j l anak . Ez a kö-

rü lmény a szuperfoszfát gyakorlat i haszná lható-

ságát felette csökkenti , miért is ö r ömme l konsta-

tá lhat juk, hogy a fiumei gyártmányok összetéte-
lüknél fogva igy tésztás szuper foszfátokat — ha 

máskü l ömben gyártás közben h iba nem történt — 

nem képezhetnek. 

Mielőtt tovább mennék , n em mulasz tha tom 

el e helyen a f iumei gyár figyelmét a magas 
foszforsavtartalommal biró szuperfoszfátok készí-

tésére fö lh ívni H a ugyanis a fel tárásnál kénsav 

helyett foszforsavat haszná lunk , akkor a feltárásra 

használ t foszforsav és a nyers anyag foszforsav-

tar ta lma egyaránt gazdagitólag hatnak a szuper-

foszfátra. A szállítási költségek figyelembe vétele 

mellett bá t ran ál l i that juk, hogy ha z ánkban ha-
sonló gyártmányok mellett minden más szuper-
foszfátot elhanyagolnának. 

Foszforsavval feltárva a nyersanyagot 40°/0 

vizben oldható foszforsavtartalmu szuperfoszfáto-

kat nyerhetünk , min t azt a cacéres-i (Spanyol-

ország) pé ldák igazol ják, igaz, hogy a fiumei 

kőolajf inomitó-gyár a kőola j f inomitásra többé 

hasznavehetetlen kénsavat aka r j a műtrágyagyárá-

val értékesíteni, de ez a magas foszforsavtarta-

l omma l biró szuperfoszfátok gyár tásáná l koránt-

sem lenne felesleges, mert első sorban egy 

bizonyos mennyiségű nyersanyagot kénsavval 

t á runk fel és a foszforsavat ebből a feltárt anyag-

ból nyer jük és haszná l juk fel u j abb anyagok fel-

tá rására . 

És mostan , ezen kitérés és előzmények u t án 

rátérek tu la jdonképeni t á rgyamra , vagyis annak 

megfejtésére, vájjon a természetes foszfátokból 
vagy pedig a csontból készült szuperfoszfát felel-e 
meg jobban a növénytermelés czéljainalt ? 

A csontszuperfoszfát nyersanyaga, igen ritka 

kivétellel, m ind ig enyvtelenitett csontból áll , mely 

legfeljebb 1 °/0 légenytar ta lommal bir. Ennek 

anyagában Holdefleiss t öbb száz elemzésnél csak 

két esetben talált 1 % ot megha ladó vasoxydot. 

Az összes elemzések át laga 0 2 3 ° / o vasoxydnak 

létezéséről számo l be. Ez mindenesetre oly cse-

kély, hogy ez a szuperfoszfat minőségének ron-

tására egyál ta lán be se folyhat. Ugyancsak hiány-

zik belőle az a l um in i umoxyd is. A csontszu-

perfoszfátok vizben oldható foszforsavtarta lma 

arány lag magas, mert a kénsav többnyire az 

összes foszforsavas vegyületeket feltárja, miér t is 

a csontlisztben ritkán van feltáratlan foszforsav, 
visszament foszforsav pedig egyáltalán nem is 
létezik bennok. 

A csontl isztszuperfoszfátoknak e szerint elő-

nyük a foszforitszuperfoszfátok felett : 

1. hogy a csontl isztszuperfoszfátok va l am 

csekély légenyt is t a r t a lmaznak ; 

2. högy visszament foszforsavat nem tartal-

maznak . 

Nézzük azonban , vá j jon tényleg előnyök-e 

ezek ? B izonyára n e m ! És pedig n em azért , mert 

a foszforsav, bármely a l akban jut tassuk is a 

földbe, végre bizonyos s z ámú vegyi á tvá l tozás 

u t án m indanny ian o ldhatat lan á l lapotba mennek 

át, vagyis a ta la jban fog la l t , vas- és alumi-

n iumoxyd ugyanoly hatássa l van rá juk , m i n t h a 

azok magában a nyersanyagban vo lnának felta-

lá lhatók. 

Bármely anyag szolgáljon is a szuperfoszfát 
gyártására, a kénsav által feltárt s vizben oldható 
foszforsav mindig egynemű, egyértékii és egyenlő 
hatású. Tekintve azonban , hogy a természetes 

foszfátok m ind ig ta r ta lmaznak csekély mennyi-

ségű v isszament foszforsavat: a foszforitszuper-

foszfátnak csupán a vizben o ldha tó foszforsav 

ta r ta lma egyenértékű a csontszuperfoszfát hason-

Mai számunk 18 oldalra terjed. 

Budapest, 1891. évi deczember hó 12-én. 22. száití. 

Megjelen minden szerdán és szombaton. 



KÖZTELEK, 1891. DECZEMBER 12. 

minden ló után egy néhány krajczár, mely alap-
ból a kártalanítás könnyen eszközölhető volna. 

Miután ezen javaslathoz a szakosztály hozzá-
járult, einök, a megjelenteknek köszönetét fejezve 
ki, az ülést berekesztette. 

Az orsz. magyar gazdasági egyesölet állat-
tenyésztési szakosztálya deczember hó 4-én 
ülést tartott. 

Jelen voltak Tormay Béla elnöklete alatt: 
Dessewffy Aurél gr., Fichtl Ignácé, Hutyra 
Ferencz dr., Koppély Géza, Kostyán Ferenas, 
Máday Izidor, Miklós Gyula, PirJcner János; 
az egyesület tisztikarából Forster Géza igazgató, 
Baranyay István titkár, Faikert Alajos s. titkár. 

Kubovics Ignáez indítványozza, hogy állat 
etetési kísérleti állomások létesíttessenek az 
állam által, melyek kísérletek által megállapíta-
nák, vájjon a hazai viszonyokhoz alkalmazva, 
milyenek az egyes alaptakarmányok táparányai, 
továbbá, hogy a táparányok a hazai kukoricza, 
gabona-rostaljakra nézve hogy alakulnak, mily 
táparányt igényelnek hazai szarvasmarháink, 
kondor sertéseink és raczka juhaink. Ezenkívül 
még a takarmány minőségének meghatározását 
is körülményesebben és pontosabban óhajtja. 

A szakosztály az indítványt egész terjedel-
mében elfogadhatónak nem találta, mert a kísér-
letek pontos keresztülvitele oly nagyszabású in-
tézkedéseket, tömérdek költséget és hosszú évek 
sorozatát igényelné, hogy azzal czélt alig érnénk ; 
azonkívül is már igen becses megejtett kisérletek 
eredményei állanak rendelkezésünkre, minélfogva 
a szakosztály határozata odairányul, hogy a föld-
mivelési minisztériumhoz intézzen az egyesület 
felterjesztést, melyben kérné, hogy a vezetése 
alatti tanintézetekben eszközölt egyes etetési ki-
serletek csoportosítva, táblázatokba összeállítva 
közöltessenek, hogy igy a gazdaközönségnek 
könnyen hozzáférhető és kezelhető utmutatásul 
szolgáljanak a takarmányozásnál. 

Foglalkozott a szakosztály a leszámítoló- és 
pénzváltó-bank azon tervével, mely szerint az a 
tőváros területén, mint központban létesítendő 
gyapju-aukcziók megtartásával óhajtja a gyapjú-
forgalmat központosítani és remélhetőleg ily köz-
pontosítás eredményeként a külföldi kereslet, mely 
lassankint a direkt bevásárlástól elmarad, ismét 
ideédesittetnék s ettől a gyapjuárak javulása lenne j 
eredményül várható. 

Dessewffy Aurél gr. azon óhajának ad ki- | 

nemű anyagával, mig a visszament foszforsav 
kissé alacsonyabb értékkel bír. Mind e mellett 
egészen mas kérdés, vájjon két külömböző szár-
mazású, de egyenlő vizben oldható foszforsavat 
magában foglaló szuperfoszfát egyenlő hatásu-e. 
Rendesen nem ! Nem egyenlő hatású azért, mert 
a bennök foglalt külömböző anyagok pl. a gipsz 
szintén birnat befolyással, s igy a foszforsavra 
vonatkozó egyenlő összetétel daczára külömböző 
terméseredményt mutathat fel. 

A fiumei gyár a foszforsavat, származzék 
az csontból vagy Somme-foszfátbói, szuperfoszfát-
gyártmányaiban, vizben oldható állapotban garan-
tirozza és adja el; miért is, ha a garantirozott 
vizben oldható foszforsav tényleg kimutatható a 
szuperfoszfátban, a szuperfoszfát készítésére szol-
gáló nyersanyag teljesen mellékes és figyelembe 
se jöhet. Tudva azonban azt a körülményt, mi-
szerint a természetes foszfátokba^ idővel vissza-
ment foszforsav is képződik, előre figyelmeztetem 
a gazdaközönséget, hogy a foszforitszuperfoszfátot 
mindig elemeztesse meg a garantirozott vizben 
oldható foszforsavra nézve. 

Más volna, ha a fiumei gyár a «vizben old-
ható foszforsav* kifejezés alá a visszament fosz-
forsavat is bevonná. Akkor a csontlisztszuperfosz-
fát értéke valami csekélységgel többet érne, mint 
a foszforitszuperfoszfát, mely n ha egy-két per-
czent czitrátoldatban oldható foszforsavat is tar-
talmaz. Hogy azonban ez a feltevésük nem áll, 
világosan kitűnik a m. kir. vegykisérleti állomás 
kezeimnél lévő elemzési táblaadataiból, mely 
szerint a fiumei foszforitszuperfoszfát tartalma-
zott: 

fejezést, hogy ezen aukcziók egy bizonyos kény-
szermódozattal hozassanak be és nemcsak álta-
lánosságban jelölendő ki az óhajtott idő, hanem 
az egy bizonyos napra tűzessék. 

Máday Izidor azt hiszi, hogy azon czélból, 
hogy az első ilyen aukcziók sikerüljenek, ugy a 
kereskedők, mint a termelők szólittassanak fel, 
a raktározásnál pedig részesittessenek kedvez-
ményben. Azon kérdés is felmerült, hogy ezen 
aukcziók helyiségeül az állandó állatkiállitás csar-
nokai használandók fel. 

Még néhány felszólalás után a szakosztály 
elhatározza, hogy a gyapjuértékesités kérdését 
figyelemmel kisérni s örömmel fogja üdvözölni 
és támogatni azon törekvést, mely annak meg-
valósítását legközelébb hozza. 

A fővárosi huskérdés már régebb idő óta 
foglalkoztatja e szakosztályt s a folyó év nya-
rán a főváros el is határozta, hogy mig a 
husárusitásra is hivatott központi vásárcsarnok 
felépül és a forgalomnak átadatik, a vidékről 
a husbehozatalt megengedi és pedig ennek 
helyéül a budapesti vágóhidat jelöli ki. Ezen ha-
tározatáról a főváros midőn egyesületünket érter 
sité, egyúttal felhívja, hogy egyesületünk hatás-
körén belül a husbehozatalt előmozdítani szíves-
kedjék. — A szakosztály örömmel üdvözli ezen 
kezdeményezést is, ámbár a kérdés gyökeres 
megoldását a vásárcsarnokok felállításával véli 
csak helyes irányba tereltnek. Szükségesnek tartja 
azonban, hogy az egészségügyi óvintézkedések 
minden tekintetben szigorúan keresztülvitessenek 
és megtartassanak; mert csak ez nyújt kellő ga-
rancziát, hogy a főváros olcsó, egészséges és 
jóminőségü hússal láttatik el. 

Az orsz. magyar gazd. egyesület felszólit-
tatott a földmivelési minisztérium részéről, hogy 
a megyei állattenyésztési egyesületek szervezését 
pártfogásába vegye, mely czélból ilyen egyesü-
letek alapszabályainak mintáit közli. 

Elnök igen óhajtandónak tartja az ilyen 
egyesületek megalakítását, melyek működésének 
leginkább akkor nyilvánul legnagyobb előnye, 
midőn az állattenyésztők állataikat bevásárolják 
és ezen időben legnagyobb tevékenységet fej-
tenek ki. 

Dessewffy Aurél gr. azon véleménynek ad 
kifejezést, hogy legtöbb eredmény a példaadás 
által éretik el s ezért kívánatosnak tartaná, ha 
az egyesület az ország egy-két helyén ilyen 
egyesületeket létesítene. Továbbá megemlíti azon 

1. Vizet 11 '07% 
2. Vizben oldható foszforsavat 16-75% 
3. Összes foszforsavat 18-90% 
4 3 . - 4 . . . . 2 -15% 
A 4-ik pontot az összes és a vizben oldható 

foszforsav külömbségéből számítottam ki és a 
táblázatban nem volt feltalálható. Miután ez az 
anyag nemcsak visszament foszforsavból, hanem 
háromalju foszforsavas mészből, vas- és alumi-
niumfoszfátból, szabad foszforsavból és néha 
pirofoszfátból is áll: a fiumei gyár foszforitszuper-
foszfátjában az összes és a vizben oldható foszfor-
sav külömbségét nem tekinthetjük kizárólag 
visszament foszforsavnak, hanem többé-kevésbé 
értékes foszforvegyületeknek, melyeknek értéket 
(kétes voltuknál fogva) kölcsönözni nem tanácsos. 

És végezetül álljon még itt néhány kísérlet, 
melyet külömböző eredetű természetes foszfátok-
ból és másrészről csontból készült szuperfoszfá-
tokkal tettek: 

Jamieson Skócziában karórépa alá foszforit-
és csontlisztszuperfoszfátot használt. Az eredmény 
egyenlő területen: foszforit- csontliszt-

süuperfoszfátnál 
1876-ban 1. 46,000 kg. 44,170 kg. 

2. 47,600 » 37.650 » 
1877-ben 24,340 » 24,000 » 
Voélcker Angliában 1855 tői 1859-ig kísér-

letezett ugyancsak karórépával. Kísérletének ki-
induláspontja az volt, hogy egyenlő kiterjedésű 
területeken külömböző, de mindig egyenlő áru 
műtrágyákat használt. Kísérletének minket érdeklő 
része az alábbi eredményeket mutatja: I 

sajnos tapasztalatait, melyeket a Szepességben 
szerzett, látva ezen relatíve igen gazdag vidéken 
a teljesen elsatnyult marhaállományt. 

Elnök ezen elsatnyulás okát a tenyésztés 
teljes inkonsequencziájában találja, felemlítve a 
sokszori ellentétes irányú fajállatok beszerzését. 

A szakosztály elfogadja elnöknek azon indít-
ványát, hogy a vidéki gazdasági egyesületeknek 
mintegy utmutatóul megküldessék az alapszaBály-
minta s miután a tenyésztési évad februárban 
kezdetét veszi, a mikor az állattenyésztők tenyész-
állataikat vásárolják, az orsz. magyar gazdasági 
egyesület ez alkalommol figyelmezteti az egye-
sületeket, hogy saját működési területükön állat-
tenyésztési egyesületeket létesítsenek, melyeknek 
immár Vasmegyében oly jó hasznát veszik s ez 
egyesületekhez apaállatoknak kedvezményes áron 
vagy törlesztésre való beszerzése végett fordul-
hatnak. 

Az 1892-ben Filippopolisban és 1893-ban 
Rustsukban rendezendő bolgár kiállításon magyar 
tenyészállatokkal való részvétel tárgyában elnök 
felemlíti ezen kiállítások programmjának második 
pontját, mely szerint a kiállítók csak gazdasági 
gépek kiállításával vehetnek részt, de hozzáteszi, 
hogy a kormánynál lépések történtek ezen kiál-
lítások irányának tágítása érdekében, mely mellett 
a magyar gazdák részvételének lehetősége Vár-
ható lesz. 

A vásári marhák etetése és itatása tárgyá-
ban a földmivelési minisztériumtól érkezett leiratra 
vonatkozólag az egyesület a földmivelési minisz-
térium leiratát tudomásul vette. 

A stájer gazdasági egyesületek átiratához 
olcsóbb marhasó tárgyában a szakosztály hozzá-
járult és e tárgyban a földmivelési minisztérium-
hoz feliratot intézni határozta el. 

A kereskedelmi miniszternek élő bárányok 
viteldija tárgyában érkezett leiratára vonatkozó-
lag a szakosztály ezen kérdést most bővebben 
nem tárgyalhatja és csak azon óhajnak ad kife-
jezést, hogy e tárgyban hasonló intézkedés tör-
ténjék, mint az élő borjuk szállításánál a gyűjtő-
kocsik alkalmazásával. 

Az országos magyar gazdasági egyesület 
közgazdasági szakosztálya f. é. deczember hó 
5-én tartotta folytatólagos ülését. 

Jelen voltak : gr. Dessewffy Aurél, Bosányi 
Endre. dr. Osillag Gyula, Dani József, dr. Hutyra 
Ferencz, Kodolányi Antal, Löcherer Andor, 

csontlisztszuperfoszfát 34,150 kg. 
koprplitszuperfoszfát 29,116 » 
trágyázatlan 13,050 » 

Gatellier Francziaországban 5—5 ár terüle-
ten búzával tesz próbát, oly módon, hogy minden 
parczellának egyenlő mennyiségű foszforsavat 
adott. íme az eredmény kg.-okban: 

I. II. III. 
mag szalma mig szalma mag szalma 

foszforitszuperfoszfátnál 86 192 180 300 103 302 
csontszuperfoszfátnál 90 193 189 302 109 328 
Thomas-salaknál 70 173 167 258 75 262 

Ezekből és más hasonló kisérletekből az 
következik, hogy külömböző talajok a szuper-
foszfátok külömböző származását hálálják meg, 
a mennyiben itt-ott a vizben oldható foszforsav 
mellett a visszament . foszforsav is érvényesül, 
más helyen pedig pl. a gipsz bir a termés eme-
lésére befolyással. — E szerint is a foszforsav 
különböző formáit nem lehet általános sza-
bály alá vonva elbírálni. E tekintetben, mint 
minden növénytermelést érdeklő tárgynál csupán 
a kísérletek ádlvitnak a külömböző viszonyok között 
biztos felvilágosítást. És végezetül még egyet 1 

Feltéve, hogy a fiumei foszforitszuperfoszfát 
és a csontlisztszuperfoszfát vizben oldható foszfor-
savtartalma teljesen egyenlő hatású, számítsuk 
ki, hogy melyik olcsóbb ? a foszforitszuperfoszfát 
vagy pedig a csontlisztszuperfoszfát ? 

A kőolajfinomitó gyártól vett levélből láttuk, 
hogy a 15—16%-es (átlagban 15°/0-es) foszforit-
szuperfoszfát ára Budapesten 6 frt 50 kr. és a 
17—19%-es (átlagban 18%-es) csontlisztszuper-
foszfáté 100 kgonként 7—7V2 frt. Ezen, adatok 
szerint 1 kilopercent vizben oldható foszforsav kerül 
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Máday Izidor, id. Miklós Gyula, dr. Pólya, 
Jakab egyesületi tagok. Az egyesület tisztikara 
részéről Forster Géza igazgató, Baranyay István 
titkár, Paikert Alajos s. titkár. Jegyző: Baross 
Károly. 

Első tárgy: 
Birtokstatisztika elkészítése. 

Dr. Csillag Gyula egyesületi tag a birtok-
statisztika elkészítése ügyében kidolgozott terve-
zetét olvassa fel, melyet legközelebbi számunk-
ban egész terjedelmében hozunk. 

Dr. Csillag Gyula tervezete oda konkludál 
s e javaslatot az ügy beható tárgyalására kikül-
dött albizottság is magáévá tette, hogy a szak-
osztály feliratot intézzen a miniszterhez, melyben 
hangsúlyozza, hogy ezen munkálat egész kiterje-
désében mielőbb foganatba vétessék. 

Dr. Pólya Jakab igen fontos kérdésnek 
tartja, hogy vájjon önkezelés, vagy bérleti viszony 
van-e a birtoknál. Ezt se a telekkönyv se a ka-
taszter ki nem mutathatja s ép ezért szükséges 
egy agrár-statisztikai név felvétel; ezáltal nemcsak 
az tudható meg, hogy hogyan oszlik meg Magyar-
ország földbirtoka a telekkönyv, vagy pedig adó-
kataszter alapján, hanem, hogy miként oszlik 
meg a földbirtok mivelés tekintetében is. 

Részletezendőnek tartja a birtokteher minősé-
gét is, vájjon a íeher magánintézettől felvett, 
vagy határidőhöz kötött kölcsön-e s hogy föld-
vagy házbirtokra vonatkozik-e. 

Kodolányi Antal nem tartja a czélt elért-
nek, ha az albizottság javaslata szerint a telek-
könyvvezetőkre bizatik a kimutatások elkészítése. 
A czélt népszámlálás alakjában véli elérhetőnek, 
igy biztosabbak lennének az adatok s több költ-
ségbe sem kerülne. 

Dr. Pólya Jakab a felvételt a birtokmegosz-
lásra vonatkoztatta, t. i. önmivelés. vagy haszon-
béres mivelés esete forog e fenn ? Előtte szóló 
indítványára nézve felemlíti, hogy teher tekinte-
tében a számlálást Baden-ben végrehajtották 30 

.községben s 30 ezer márkába került. Magyar-
országon ez eljárás óriási összeget emésztene 
meg. 

Elnök kételyeit fejezi ki, hogy a népszám-
lálás utján rá lehetne jönni, hogy miként van a 
birtok megosztva területileg és teher tekinteté-
ben ; erre legbiztosabb adatot szolgáltat a telek-
köny, vagy a kataszter. Ajánlja a szakosztálynak 
elfogadásra az albizottság véleményét s ennek 
kapcsán feliratban fordulna az egyesület a föki-

mivelési1 miniszterhez, melyben elismerését nyil-
vánítja, hogy a birtokstatisztika tekintetében az 
első lépést megtette s idei költségvetésébe bizo-
nyos összeget felvett; s a feliratban hangsulyo-
zandónak tartja az albizottság azon nézetét, hogy 
egy agrár-statisztikának előkészítése, mely a birtok 
eloszlását és megterheltetését is kimutatná elodáz-
hatlanná vált. 

A kiigazítást 10 évenkint tartaná czélsze-
rünek. 

Még azon kérdéshez kiván szólani, melyet 
dr. Pólya Jakab tagtárs ur felemiitett: a birtok 
önmivelés vagy haszonbéres mivelés szerinti 
megoszlásához. Ennek kivitelét igen nehéz dolog-
nak tartja, mert a telekkönyveknél és adóhivata-
loknál meg nem tudható, vájjon a birtok a tu-
lajdonos kezelése alatt van-e, vagy haszonbérbe 
van adva ? 

Dr. Pólya Jakab válaszában kiemeli, hogy 
Németországban ez már foganatosítva van, ugy 
értesült, hogy ez irányban a minisztériumban 
tétettek már lépések s a felvételt a községi elöl-
járóságok utján tervezik. 

Dr. Csillag Gyula szerint itt kész anyaggal 
állunk szemben, csak 17 vármegye adatai hiány-
zanak, ezek beszerzése által s a már meglevő 
adatokból keresztülvihető az összeírás. Porosz-
országban az épületek összeírásával történt a 
birtok összeírása, de ez a müvelet egészen más 
alapgondolaton nyugszik. Itt egészen el kell te-
kinteni a telekkönyvtől, mert a tkvnek a birtok-
állomány felvételéhez serami köze sincs, s csak 
a kataszter az irányadó, mert a földbirtok-állo-
mány megoszlásánál és a kataszteri értékkitün-
tetésnél a kataszteri adatok, a földbirtok teher-
állományánál pedig a tkvi adatok szolgálnak ki-
indulási pontul. 

Az albizottság óhajtja azt, hogy ezen sta-
tisztika kiegészítő része gyanánt felvétessék a talaj-
javítást kölcsönök kimutatása is. 

Ezek után a szakosztály az albizottság vé-
leményét elfogadja s egész terjedelmében magáévá 
teszi. 

A jégbiztosítás ügye. 
Dr. Pólya Jakab ismerteti Neumann A. elő-

terjesztését a jégbiztosítás ügyében s előadja, 
hogy Neumann két dolgozatot tett át az egye-
sülethez véleményezés végett, melyekben igen sok 
panasza van a biztosítási feltételek ellen : néme-
lyik ugyanis soha sem ad a biztositónak teljes 
kárpótlást, mert nem minden jégverést térit meg, 
egy másik panasza az, hogy a biztosító-társasá-
gok elszokták halasztani a kárfelvételeket. Nem 
sorolja fel részletesen a czikkekben felsorolt pa-
naszokat, hanem a bennük emiitett javaslatokra 
tesz néhány megjegyzést. Kivihetetlennek tartja, 
hogy a miniszter rendeletileg vagy törvény által 
szorítsa meg a biztosító-társaságokat s hogy ez 
ügyben az egyesület a miniszterhez felírjon. He-
lyesen cselekednék az egyesület, illetve a szak-
osztály, ha egy albizottságot küldene ki, mely 
nemcsak a jég-, hanem a tűzbiztosítás tárgyában 
is összehasonlítaná a törvényt a biztosító-társa-
ságok szabályzataival és egy reformjavaslatot 
dolgozna ki. 

A szakosztály eltekint Neumann előterjesz-
tésétől, hanem a biztosító-társaságok szabályza-
tának és a fennálló törvénynek összeegyeztetése 
és egy reformjavaslat kidolgozása tárgyában egy 
albizottságot küld ki, melynek tagjai: Beniczky 
Gábor, Perlaky Elek, Kodolányi Antal, Beüss 
Henrik, Miklós Gyula, dr. Pólya Jakab, Karsay 
Albert. 

Marhabiztositás. 
Következett a földmivelési miniszter leirata 

Donáth Alajos-nak a marhabiztositástlgy ügyében 
tett javaslatát illetőleg. Jegyző előterjeszti, hogy 
Donáth a földmiv. miniszterhez egy javaslatot 
nyújtott be, egy alakítandó általános marhabizto-
sitó részvény-társaság alapszabálytervezetével 
együtt s kéri a minisztert, hogy az alapszabály-
tervezetet és az ehhez csatolt felhívást az állam 
költségén nyomatná ki. A miniszter véleményezés 
végett átküldötte az ügyet a gazdasági egyesü-
lethez. 

Elnök indítványozza, hogy a szakosztály ne 

véleményezze a kinyomatást a miniszternek ad-
dig, mig az egyesület e kérdéssel már úgyis 
foglalkozó bizottsága, mely e kérdéssel a legköze-
lebbi ülésen külömben is foglalkozni fog, véle-
ményt nem nyilvánít. 

Ezen elnöki indítványt a szakosztály elfogadja. 

Olcsó marhasó. 
Jegyző felolvassa a krakkói gazdasági egye" 

sülét átiratát,- melyben az olcsó marhasó kiadása 
ügyében hívja fel közös akczióra az egyesületet, 
különösen az osztrák kormány ama kifogására 
hivatkozva, mely a marhasó olcsó kiadásának 
akadályául a magyar pénzügyminiszter vonako-
dását tünteti fel. 

Az átirat felolvasása után szóló felemlíti, 
hogy a mint ez az átirat is hangsúlyozza, csak-
ugyan ugy kell lennie, hogy a magyar pénzügy-
miniszteren bukott meg a marhasóárak leszállí-
tása, mert Steinbach osztrák pénzügyminiszter a 
Reichsrathban legutóbb azon nyilatkozatot tette, 
hogy eddig Magyarországgal nem sikerült egyez-
séget kötnie az árak tekintetében. 

Szóló indítványba hozza, hogy a pénzügy-
miniszter újólag felkéressék, hogy tekintettel arra, 
miszerint a szomszéd osztrák tartományokban ez 
ügyben semmi akadály fenn nem forog, vegye 
fel a tárgyalásokat és igyekeznék oda hatni, 
hogy a marhasóárak leszállittassanak. Elnök ki-
fejti, hogy 1875 óta a gazdasági egyesület min-
dig foglalkozott ezen kérdéssel, mert a 8—9 frtos 
marhasóárak igen magasak és az álattenyésztés-
nél nagy akadályul szolgálnak ; többször felmerült 
a denaturálás kérdése és kapott is leiratot az 
egyesület a minisztertől oly tartalommal, hogy 
ezek a tárgyalások a denaturálás kérdésében nem 
sikerültek. A marhasóárak leszállítását igen fon-
tos fináncziális kérdésnek tartja s maga részéről 
pártolja előtte szóló azon indítványát, hogy felirat 
intéztessék a pénzügyminiszterhez, melyre ép ezen 
átirat, valamint Steinbach miniszter nyilatkozata 
és a denaturalizáczióval másutt elért sikerek 
kedvező alkalom. 

Máday Izidor nincs ellene, hogy még egy-
szer kéressék fel a kormány ez ügyben. A dena-
turálástól azért állott el a kormány, mert a 
marhasóárulás megkezdésével az emberi fogyasz-
tásra szánt sóárulás csökkent. 

Bosányi Endre a kérdést a mezőgazdasági 
érdekekből fontosabbnak tartja, semhogy ilyen 
kínálkozó alkalmat is fel ne használjon az egye-
sület, hogy a kérdés megoldását sürgesse a pénz-
ügyminiszternél. A szövetségbe lépett gazdasági 
egyesületek nagykőrösi gyűlésén a marhasó kér-
dését behatóan tárgyalták, mely tárgyalásokból 
kifolyólag történtek felterjesztések a miniszterhez, 
melyekben a denaturált marhasó kérdése volt 
taglalva. Azon államok, melyekben a marhasó 
czéljaira a denaturálás alkalmazva van, azok el-
állottak attól, hogy egy absolut denaturáló szert 
feltaláljanak. Utal Németországra. Németország-
ban, mikor első évben forgalomba bocsátották, 
40—50 ezer métermázsa kelt el, ma azonban 
félmillió kel el évenként. A pénzügyminisztert 
oly irányban óhajtja felkérni, hogy léptesse a 
sókiszolgálást életbe azon denaturáló szerek al-
kalmazásával, melyek Németországban vannak 
alkalmazva. A kiszolgáltatást a gazdasági egye-
sület ellenőrzése mellett az állatlétszám szerint 
tartja helyesnek. 

Szóló javasolja továbbá, hogy a kérdés tü-
zetes letárgyalását egy kisebb bizottságnak adná 
ki a szakosztály. 

Baranyay István felemlíti, hogy az állat-
tenyésztési szakosztály legutóbbi ülésének tárgy-
sororozatába is fel volt véve a sóárak leszállítása. 
A gráczi gazd. egyesület ugyanis az osztrák kor-
mányhoz intézett feliratot, melyben a sóárak ál-
talános leszállítását kéri. Az egyesülethez a végből 
fordult a gráczi egyesület, hogy szintén hozzájá-
ruljon a felirathoz, melyben felemlíti, hogy az 
államnak 13 frtjába kerül a só és adja azt 
11—12 frtért. Ha a sóárak leszállittatnának, az 
államnak vesztesége nem lenne, e tekintetben a 
gráczi felirat utal Angolországra. 

Baross Károly az osztrák képviselőházban 

a csontlisztszuperfoszfátban 40 2 — 4 1 6 krba és 
a foszforitszuperfoszfátbau 42 -0 > 

Ez kissé aránytalan és egyszersmind érthe-
tetlen. Igaz, hogy a külömbség nagyon csekély 
és 1 mmázsánál alig tesz ki 20 — 30 krt, de ne 
feledjük el, hogy nagyobb gazdaságoknál ez a 
külömbség meglehetős összegekre rúghat, mely 
azután kapósabbá fogja tenni a csontíisztszuper-
foszfátot a foszforitszuperfoszfatnál, különösen 
pétiig kapóssá akkor, ha a kőolajfinomitó gyár 
nem igyekszik 15—16°/0-nél valamivel magasabb 
foszforsavtartalommal bíró foszforitszuperfoszfátot 
előállítani. Megjegyzendő ugyanis, hogy az általa 
készített csontlisztszuperfoszfát 1 — 2 % foszfor-
savval mindig gazdagabb, mint a foszforitszuper-
foszfát, a mi elvitathatlan előny a csontliszt-
szuperfoszfátra szállítási szempontból. 

A vasút a szuperfoszfátokat (bármely ere-
detűek legyenek is) egyenlő díjtétel mellett szállítja. 
Ha már mostan pl. 170—190 kg. vizben oldható 
foszforsavra van szükségem, azt csontlisztszuper-
foszfát alakjában 1 vasúti kocsin (azaz 100 
mmázsa súlyban) el tudom hozni, mig ugyan-
annyi foszforsavnak szállítására foszforitalakban 
116 mmázsa szállítási költségét kell viselnem. 

Számítsák olvasóim e 16 mmázsa szállítási 
költségtöbbletét ahhoz a 20 30 krhoz, melylyel 
jelenleg á foszforitszuperfoszfát mmázsája többe 
kerül és nem-e fognak arra a következtetésre 
jutni, a mire, én, hogy t. i. a fiumei gyár fosz-
foritszuperfossfátja a jelenlegi áralakulás mellett 
pekuniális szempontból ugyané gyár csontlisst-
szuperfoszfát jávai a legkevésbé sem állja ki a 
versenyt ? Szemere Huba. 
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ez ügyben elhangzott vitákra utal, melyeket Reiter 
osztrák képviselő memoranduma provokált, mely-
ben sorban ki vannak mutatva az egyes államok 
sóadói és fogyasztása s ebből tudja, hogy Hol-
landiában, Belgiumban, Oroszországban, Norvé-
giában sóadó egyáltalában nincs. A sóár általános 
leszállítását nagyfontosságú kérdésnek tartja Ma-
gyarországra nézve, s ajánlja, hogy a miniszteri 
feliratban rövid emlités tétessék a gráczi egyesü-
let átiratára. A szakosztály ez értelemben határoz 
a felirat tartalmát illetőleg. 

A borászati szakosztály a .filloxera ellen 
védekező szövetkezetekének a földmivelési mi-
nisztérium által kidolgozott alapszabályait átteszi 
a szakosztályhoz tárgyalás végett. 

A szakosztály elnök indítványára elhatározza, 
hogy az alapszabály-tervezet kiadassék dr. Bernáth 
István tagtársnak azón kérelemmel, hogy azt a 
szakosztály jövő ülésén előadni szíveskedjék. 

Végül a könyvkiadó-vállalat felügyelő-bizott-
ságába a szakosztály György Endrét küldi ki. 

Budapest, 1891. november hó 11. 
(A vámszerződések. — A német búzaliszt és korpa-vám. — 
A gabonakereskedelem és a magyar malomipar. — Román 
buza, román marha, román sertés, román tengeri és 

amerikai sertés,) 
Utolsó soraink óta nyilvánosságra 

kerültek azok az egyezmények, melyek 
az egy év óta folytatott gazdasági poli-
tikai akcziók befejeztekép egy időben ter-
jesztettek 5 állam tőrvényhozása elé 

A német-olasz-belga-osztrák-magyar 
12 évre megkötött kereskedelmi szerző-
déseket tárgyalják már a parlamenti bi-
zottságok. 

Ne dl tagadjuk imponáló hatását annak 
a ténynek, hogy a hármas szövetség államai 
a politikai egyetértést kiterjesztik a gaz-
dasági térre is; nem azt, hogy közgazda-
ságunk történetében évtizedek óta nem 
volt, sőt nem is lesz oly nagysza,básu 
akczió, mint a mily f. hó 7-én nyert a 
képviselőház elé terjesztett kereskedelmi 
szerződésekben befejezést; de nagyon 
is tudjuk, hogy nagy akczióknak, vagy 
tervezeteknek is szoktak aránylag felette 
kicsiny eredményei lenni. Különösen ami 
az általános jót illeti. 

Nem tagadhatjuk el, hogy a képvi-
selőház elé terjesztett kereskedelmi szer-
ződések ez utóbbi benyomást teszik 
reánk. 

Nem várhatunk egyátalán nagy eredmé-
nyeket a szerződésekből iparunkat illetőleg, 
mert hiszen az általunk nyert kompenzá-
cziókért, gondoskodnak mindig arról, hogy 
elegendő rekonpenzácziót adjunk, adtunk 
is és eltekintve bortermelésünktől, el egyes 
tételeitől a vámszerződéseknek, elmond-
hatjuk mindenik államra, hogy kvittek 
vagyunk. 

A mi speczialiter a mezőgazdaságot 
illet', a német szerződés nem valami fon-
tosán érint. Nem, mert lényeges dijmér-
sékletek'et nem igen tartalmaz, a mit ad, 
az is problematikus. 

Vegyük csak fel a búzát. Ennek vámja 
5 márkáról 3 5-re vagyis 1'5 márkával 
lejebb szállittatott. A liszt vámja 10-5 
márka helyett, 7-30 vagyis 2 8 márká-
val kevesebb, a "korpa pedig vámmentes. 
Ez a német részről szerencsés csoporto-
sitása, a vámoknak azután mireánk ma-
gyar gazdákra teljesen lerontja a buza 
vámmérséklések minden hasznát. A liszt 
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vámja aránytalan magas, a mi azt jelenti, 
hogy a németek, ha nem lisztet, hanem 
gabonát visznek ki, nyernek annyit a vámon, 
hogy odakünn legalább is őrlési költ-
ségeik fedezve vannak, sőt maga a vám 
még igen szép nyereségre is ad kilátást. 
Ha a tariffák aránylagosak, akkor te-
kintve "a korpa vám mentessségét, a liszt 
vámjának legfeljebb 4 frt 20—80 krnak 
szabadna lenni. 

Mi lesz ennek a következménye. A 
gabonakereskedelem, bármily áralakulások 
mellett is, előnyben lesz a ' malomipar felett 
és sikerrel fog igyekezni az ország termés 
feleslegét, nem liszt-, de gabonaalakban 
kivinni. S malomiparunk, mely a hazai fo-
gyasztásnál jóval nagyobb arányokban 
és üzemre van ma már berendezve, foly-
tatni fogja a már néhány év óta űzött 
mesterséget, dolgozik finom liszttel haszon 
nélkül, sőt néha veszteségre a külföldi 
piaczokon, idehaza drágitva a kenyér-
lisztet. Az általa dominált budapesti piaczoii 
pedig a román buza segélyével, melyet 
kivitelre a vámvisztéritések már most 
is minden kereskedelmi szerződés nélkül 
lehetővé tesznek felhasználni, nyomva az 
árakat és forszírozva, a korpa-kivitelt, 
mely vámmentesen jöhet be a német 
birodalomba. Mindezek a dolgok teszik 
meg azután azt, hogy az 1-5 márkányi 
vámleszállitással búzatermelésünk épen 
ott lesz, a hol eddig völt, sőt a vasúti 
egyezmények, melyek okvetlen megköny-
nyitik a két állam közötti forgalmat, 
még drágábbá teszik majd a korpát, gaz-
dáink e nélkülözhetlen s fent kifejtett 
abnormis viszonyainknál fogva, a gabona-
árakhoz már ma is aránytalanul drága ta -
karmányát. 

Hogy buzakivitelünk és áraink meg 
nem érezika vámszerződós jótékony hatá-
sát, legjobb illusztrá'ója a minden köz-
gazdasági esemény iránt oly érzékeny 
börze, a mely nem mutatott semmi fo-
gékonyságot az üzlet jobbulásának remé-
nyére, sőt a vámszerződések nyilvános-
ságra hozatala után az első napon, f. hó 
8-án, esett a gabona ára néhány kraj-
czárral. 

Hasonlókép leszünk a vámtételek leg-
többjével. A rozsnak adott előnyt nem 
élvezzük, hisz a közös vámterületre több 
rozsot hozunk be, mint a mennyit kivi-
telünk tesz, a zab, a tengeri-vei csaknem 
hasonlóan állunk, mig az árpa 25 kr. 
engedménye csekélységénél fogva nem 
jöhet figyelembe. 

Az ökör, vad, tojás, baromfi, hus stb. 
engedményei is oly természetűek, hogy már 
a kivitel összegének kicsisége miatt sem 
tekinthetők valami nagy vivmánynak. 

Mindezek mellett még azt a kevés 
örömet is, a mit ezek a kis mézes fala-
tok nyújthatnának, közömbösiti az, hogy 
ezek a kedvezmények nemcsak nekünk, 
de megadatnak más államoknak is. 

F. hó 8-ikikelettel meghozta a táviró 
a hirt Berlinből, hogy Németország és 
Francziaország között megtörténtek a 
közeledések, a vámszerződési tárgyalások 
felvételére, Amerikával szemben Német-

ország már majdnem kötve van hasonló 
eljárás alkalmazására, hátra van még 
Oroszország, a mely a német piaczokon 
nullifikálni fogja összes előnyeinket. 

Dehát erről az oldalról is megvannak 
már hireink. Jígy deczember 8-iki távirat 
azt jelentette, hogy a német birodalmi 
gyűlés elé terjesztett memorandumban 
„egy szó sincs az Oroszországgal való 
viszony uj rendezéséről." A ki tudja, 
hogy mit jelent az ilyen világgá kürtölt 
hallgatás, azt nem lepte meg az a 9-éről 
keltezett berlini távirat sem, mely már 
jelenti, hogy „sok oldalról hírlik, mi-
szerint a kormány (a német birodalmi) 
nemsokára egy külön törvényjavaslatot 
fog előterjeszteni, mely szerint az orosz-
országi gabonabevitelre is a mienkéhez 
hasonló vámtariffa alkalmaztatnék.® Meg 
vagyunk róla győződve, hogy ugy lesz. 

A Németországgal kötött állategészség-
ügyi konvenczióvál sem leszünk máskép. 

Valami ki nem számitható előnye 
talán lesz neki, noha már eddig is be-
vihettük marháinkat Németországba, s igy 
az előny semmi esetre sem lehet oly 
nagy, mint a mint azt feltüntetik. Nem 
pedig azért, mert szarvasmarha-feleslegün-
ket elbírtuk az utóbbi időben helyezni 
jó áron, csak megmaradjon ez állandóan, 
több kivitelt sem az uj állategészségügyi 
konvencziók sem a 30 márkáról 2550-re 
leszállított ökörvám nem fog eredmé-
nyezni. 

Egyszóval a német kereskedelmi szerződés 
nem érinti érdemileg a magyar mezőgazda-
ságot. Szükségesnek tartjuk ezt hang-
súlyozni, mert napi sajtónknál, irányadó 
köreinknél,. kivált pedig az osztrákoknál 
nagyon is megvan a közzététel perczétől 
fogva a hajlam, a német kereskedelmi 
szerződést, mint a magyar mezőgazdaság-
nak adott óriási engedményeket venni 
tekintetbe. 

Az ilyen híresztelések pedig igen 
furcsa eredményekre vezethetnének, a 
S/erbiával felvett ós a Romániával előbb-
utóbb megkezdendő kereskedelmi tárgya-
lásoknál. 

Hiszen már eddig is a mezőgazdaság 
húzza a rövidebbet az egész szerződési 
mámorból. 

Mikor az amerikai disznóról volt szó, 
fe lhangzottá jelszó „majd kárpótol a német 
szerződés." A szerződés itt van, a magyar 
gazdák hiába keresnek benne csak egy 
tizednyi kárpótlást is azzal az áldozattal 
szemben, a mit a medve bőrére előre tartott 
áldomásnál egy héttel előbb megitatott 
velők a pénzügyminiszter akkor, midőn 
az amerikai sertésbehozatali tilalmat fel-
függesztette. 

Most meg nem ugyan mi, hanem a 
szabadkereskedelem tagjai és hivei, ho-
zsánnát zengenek a mezőgazdaság nevé-
ben a szerződésekért, a föld értékének 
és jövedelmének óriási fokozását jósolják 
stb. De egyúttal hozzáteszik azt is, 
hogy a mezőgazdaságnak szerzett ennyi 
előny után, mivel az most már úgysem 
károsodhatik, meg kell kötni minden áron 
a keleti álamokkal is az egyezséget. 
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Ez pedig azt jelenti, hogy bejön majd 
szabadon a román marha, román disznó, 
román buza, román tengeri. Az igaz, 
hogy mind csak átmenetileg. Hisz a ro-
mán marha csak megáll a budapesti ós 
bécsi vásárokon, hogy e pihenője alatt 
busás osztalékot adjon a közvetítő ke-
reskedelemnek, azután tovább folytatja 
útját Berlin felé; a román búzát csak 
malmaink őidik fel, hogy a liszttel szintén 
csak a távol nyugat piaczai boldogitas-
sanak; a román sertést csak hizlalóink 
veszik majd igénybe, persze ugyancsak 
román tengeri felhasználásával, szintén 
csak a sertéskivitel előmozdítása szem-
pontjából, de ez mind nem érinti a 
magyar mezőgazdaságot. A budapesti és 
bécsi marhavásár, melyet eddig domi-
náltunk, ugyan át fog alakulni s az olcsó 
nagytömegű, de rossz minőségű marha, 
lenyomja „egy kevéssé" nagynehezen meg-
javult árainkat;, a budapesti tőzsdén a 
román gabonában duskálodó malmok, fity-
málni fognak a magyar búzával, (a minek 
szerintük már úgyis kisebb a sikértar-
talma); sertéshizlaldáink pedig meg lesz-
nek a magyar disznó, a magyar tengeri 
nélkül, de hát ez mind nem baj, a fő és 
a magyar mezőgazdaságot boldogító ered-
mény meg van, hisz megköttetett a német 
szerződés. Mi gazdán pedig, ha talpunk 
alól elfogyott már minden, megtartjuk 
a dobra vert birtok felett az áldomást, 
minek is nekünk a föld, meg leszünk 
a nélkül is, még életmódunk sem változik, 
debreczeni kolbász, meg szegedi szalonna 
helyett eszünk majd amerikait, sikérdns 
Román kenyérrel, sőt . . . borunk is lesz 
elég hozzá, mert arról meg az olasz szerződés 
gondoskodik. De erről, valamint a szerződés 
részleteiről, maid a jövő alkalommal, fí. K. 

A r i m a s z o m b a t i k a t o n a i l ó v á s á r a lkat 
m á b ó l . 

Folvó hó 3-ikán a 6 ik honvédhuszár-ezred 
pótlóvásárt tartott Rimaszombatban. Az ered-
ményre vonatkozólag azt mondják, hogy bizony 
szomorú jelenség az, hogy bár a vásárló bizott-
ság tudatában van annak, hogy a beszerzés le-
hetőleg közvetlen a gazdáktól történjék, mégis e 
czél itt is s más helyen is csak részben éretik 
el. — S vájjon miért? 

Nem oszthatom azok nézetét, kik azt állít-
ják, hogy a vásárló tisztek kényelem szeretetén 
is múlik, a kik unják az utazgatást s jobban 
szeretnek a kereskedő által hozott lovak közül 
választani. 

Én részemről, régibb idő óta tett megfigye-
lésem alapján mondhatom, hogy nem a katonai 
egyének, hanem a szervezetben van a hiba. 

A mig a bizottság a megvásárolt lóanyag ki-
fogástalan minőségéért anyagilag felelős, addig a 
a katonai lóvásárok sikere mindig meddő lesz. 
A bizottság ama rövid ideig tartó vizsgálat alatt 
is sok mindent észlelhet, felismerhet. De hogy 
határozott Ítéletet mondhasson, ahhoz hosszabb 
megfigyelés kell. 

Vájjon lehet e tehát kívánnunk, hogy kétes 
értékű állatokról, pozitív kedvező ítéletet mondjanak 
s azért •felelősséget is vállaljanak? Elfogulatlanul 
gondolkozva s magunkat a bizottság helyzetébe 
képzelve, bármelyikünk is hasonlólag cselekednék. 

Kereskedővel szemben, máskép alakul a vé-
tel; a ki állandó összeköttetést óhajt, az tudva 
rosszat nem ád s ha esetleg adott, maga siet 
azt kicserélni, hogy reputatióján csorba ne 

S va.ijon nem lehetne-e módját ejteni szövet-
kezés utján, hogy gazdaemberek is jót álljanak 
átadott lovuk hibátlan voltáért, így pl. ha 2—4 
hét alatt, csakugyan alkalmasnak mutatkozik az 
eladott katonaló, a vétel megtörténtnek, ellen-
esetben felbontottnak nyilváníttatnék. 

Arról természetesen szó sem lehet, hegy a 
katonáság, minden eladóval, külön levelezésbe 
bocsátkozzék, de viszont, a szövetkezethez irt 
egyetlen átiratában okadatoltan elősorolhatja, a 
nem alkalmas lovakat. A megyei gazdasági egye-
sületekre e téren szép munka vár s jótékony be-
folyásukat talán seholsem érvényesíthetik jobban, 
mint épp a katonai lóvásárok kérdésének sike-
res megoldásánál. Másként nem vélem a közve-
títést kizárhatónak, mintha azt épp maguk a gaz-
dák által létesített s fentartott intézmények ve-
szik kezükbe. 

Aláirom a „Köztelek1' 15 ik számában e 
tárgyban megjelent közlemény ama passusát; 
hogy a katonai lóvásárok télen volnának tar-
tandók. Egész máskép néz ki az állat, mikor 
az rendes istáüozás mellett, megfelelő gondozás-
ban is .részesül. 

Mindezekkel azonban, még nincs tökéletesen 
tisztázva a kérdés; van még egy fontos pont, 
mely a tenyésztők gondoíkozásmódjára vonat-
kozik. Katona lovat tenyészteni, bizony nem ál-
talános törekvés. Mindenki, még a telkes gazda 
is a «finomabb> után törekszik. Ez a tulajdon 
pedig az edzettség rovására megy. S innen ered 
aztán a bizottság elutasító ítélete, melyet sokan 
megérteni nem akarnak. 

«A katoaai szolgálatra alkalmas hátas ló 
155—166 ctm. magas. Nagyságához aránylag 
erős s jól zárt legyen. A végtagok erős és tö-
mött. csontokkal ; széles, tiszta, erős izületekkel, 

"erős és szilárd szalagokkal, inakkal s patákkal 
legyenek ellátva. Mozgása legyen szabályos, könnyű 
és haladó, párosulva erővel és kitartással. Na-
gyobb hajtásokat könnyen kibírjon. Legyen tanu-
lékony, jóindulatu s jói egyék.» 

A mai napon tartott pótlovazásra mintegy 
22 drb ló lett elővezetve. 

Az elővezetett állatok közül megfelelő nem 
volt egv drb sem. 

Ezen azonban nem lehet nagyon csodálkoz-
nunk ; a mi megfelelő anyag volt, azt megelőző-
leg már a közös hadsereg vette meg Tornaál-
ján ; ezenkívül, csaknem minden országos vá-
sárra lengyel kereskedők jönnek, kik tisztességes 
áron veszik meg, a fiatal hibátlan anyagot. 

Ettől eltekintve, tudnunk kell, hogy már ed-
digelé is, az itt működő bizottság, tetemes vásár-
lást tett megelőzőleg: 

barna, piros-pozsgás menyecskéiről, a kik között 
Kun László király is nem egyszer vesztette el a 
fejét, hanem hires volt áldott jó termőföldéről, 
hires volt állattenyésztéséről s kitűnő munkás és 
szorgalmas magyar népéről. 

Közmondásos a kunsági embernek ragasz-
kodása a földbirtokhoz. Ragaszkodik is szülőföl-
déhez s ahoz a kis tanyához, melynek szabad, 
nem parczellázott legelőjén hallotta az első kolomp-
hangot, látta ficzánkolni a fürge csikót, merev 
tekintettel bámult bele a délibábba s szítta tele-
tüdővel azt az illatos, balzsamos jó levegőt, 
melynek kiapadhatatlan forrása a szabad mezőség. 

Ebben a népben annyi ős erő van, annyi 
komoly törekvéssel párosult eredetiség, hogy 
ennél csak igazi nyíltsága, sokszor talán a go-
rombaságig őszinte, szókimondó egyeneslelküsége 
a meglepőbb. 

A régi időben, a harcz mezején is első 
katona volt a kun ember. Ügyes, megbízható s 
erélyes, a mi a katonaságnál pedig fő kellék. Az 
ősi erényekből ez a nép a legjobbat örökölte át. 
Hogy milyen volt ez a faj kezdettől fogva, arra 
nézve történelmünk lapjaira utalok. Hü volt fel-
jebbvalóihoz minden időben. Nem a szolgalelkű-
ség, hanem egyenes, férfias nyíltságával vivta ki 
az elismerést magának. Sajátságosnak tűnhetik 
fel sokak előtt, hogy ez a szabad, független nép, 
mindig monarchikus érzelmű volt. Mária Terézia 
és József császár idejéből származó okiratokban 
mindenütt ugy is említtetnek : <a hűségben telhe-
tetlen kunok.» Büszke volt erre a kunság mindig. 
Az ma is. Kiváltságaik között első helyen említ-
hető, hogy ők a régi megyei szervezetet csak 
hírből ismerték. Tekintetes karok és rendek nem 
voltak itt. Hanem volt egy kun kerületi főkapi-
tányuk. a ki főispáni hatáskörrel birt, s egy al-
kapitánv, mely állás az alispáninak felelt meg. 
Azonkívül a 6 kun városban: Karczag, Kis-
újszállás. Turkeve. Madaras, Kunhegyes, Kun-
Szent-Márton, mindenütt volt egy városi főbiró, 
a ki első sorban itélt ugy közigazgatási, mint 
bűnügyekben s tekintélye nemcsak városában, 
hanem felsőbb helyen is nagy volt. 

Az ipar, kereskedelem valóságos gyermekko-
rát élte itt hajdan. Leginkább földmiveléssel és 
állattenyésztéssel foglalkoztak s foglalkoznak ma 
is. És ezen a téren olyan sikerrel, hogy a Nagy-
Kunságban nem -ritka az olyán parasztgazda, a 
ki 50—60 ezer frtot érő tehermentes földbirtok-
nak ura ; a 15—20 ezer frt vagyonnal biró kisebb 
gazdák pedig mindegyik kun városban igen sokan 
vannak. 

Főfoglalkozásukat a földmivelés képezvén, 
épen azért értik is azt elég alaposan. A milyen 
elhanyagolt, siralmas lábon áll vármegyés helyen 
a parasztbirtok, annál feltűnőbb e vidékén, hogy 
olyan rendezett 50—60 holdas kisbirtokossal ta-
lálkozunk lépten nyomon, kinek gazdasága való-
ságos kis paradicsom. 

Az okszerű földmivelés kifejlődésére nagy 
befolyással volt e vidéken a szomszédos gróf 
Nemes Vincze tisza-abádi uradalmában, továbbá 
Szapáry Gyula gr. a Kunsággal szomszédos tas-
konyi uradalmában követett gazdasági rendszer. 
A magyar ember józan esze, élénk megfigyelő 
tehetségénél fogva sok olyan gazdasági rendszert, 
habár kicsiben is, meghonosított e nép gazdálko-
dásában, melyet más faj észre sem venne. Látta 
p. o. a birtokbefásitásnak czélszerüségét, s a mint -
tőle telhetett, birtokát akáczczal beültette, a 
milyen sivárnak tűnt fel hajdan a Kunság áldott 
termőföldje, ma már aránylag szépen be vannak 
fásitva az utak s mésgyék és lombos ákáczok, 
üde jegenyék közül barátságosan kandikál ki a 
csinosan fehérre meszelt tanya, melytől pár év-
tizeddel ezelőtt még a vakolatot is sajnálta a 
gazdaember. Mig a gazdasági eszközök, gepek 
iránt néhány évvel valóságos borzalommal visel-
tetett a kunsági gazda, ma már nincs egyetlenegy 
birtokos, nincs egyetlen paraszt gazdálkodó sem, 
a ki búzáját legalább ne gőzcséplővel csépeltetné. 
A vetőgépek meghoposultak egészen. Nem egy 
kisebb gazda van, a ki kapálógépeket is szerzett 
gazdaságába, a külömbözö szerkezetű gabonaros-
ták pedig annyira elterjedtek, hogy helybeli asz 

A „ K ö z t e l e k " t u d ó s í t á s a i . 
A nagykunság vidékéről. 

(A kun mint katona. — Régi közigazgatás. — A mező-
gazdaság fejlődése. — Állattenyésztés. — Baromfitenyész-
tés. — Az ipari fejlettség. — A kun mint politikus. — 

Vallásfelekezetek, — A népoktatás és nevelés.) 
Arról a kitűnő termőfölddel bíró, igazi magyar 

Kanaánról, hol az aczélos tiszta buza terem, a 
Kunság mezejéről, hol a költő szavaival: «Ért 
kalász leng érettünk», akarok ez alkalommal 
egyet-mást elmondani. 

Emberemlékezet óta híres volt a Nagy-Kunság, 
nemcsak daliás szép legényeiről s tüzes szemű 

Rimaszombaton kívül, még több helyre men-
nek pótlovazásra-, a hol a még hiányzó lovak, 
mindenesetre beszerezhetők lesznek. 

Grasselli Miklós. 
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talosok is készítik már azokat, A szomszédos 
török-szent-miklósi hires eke-gyáros Lábasy gyárt-
mánya nem újság már itt. Szóval az országban 
nincs egyetlen egy vidék sem, mely a kor intő 
szózatát annyira átértette volna, mint a Kunság 
vidéke. Az állattenyésztés is előrehaladt, bár 
ezen a téren még sok kivánni való van hátra, 
mindamellett a vármegyei gazdasági egylet e 
tekintetben óriási lendületet adott és ma-holnap 
láthatjuk eredményét. A katonai lóvásárok alkal-
mával is sok pénzt zsebre tesz a kunsági paraszt-
gazda. Mig azelőtt vásárról vásárra járt, ha egy 
valamire való csikóját el akarta adni, ma helyébe 
mennek. A szarvasmarhatenyésztése s a sertés-
hizlalás inkább csak háziszükséglet kielégítését 
képezi. És a hizlalás nem mondható jutányosnak. 
A hajdan annyira elterjedt juhtenyésztésnek ma 
már csak nyomait láthatni. A régi birkásgazdák 
eltűntek nyájaikkal együtt. A baromfitenyésztés a 
közlegelők felosztása által nagyon megcsappant. 
Mig az előtt valóságos liba, kácsa-falka lepte el 
a közlegelőt s egyik fő kereseti ágát képezte a 
legszegényebb néposztálynak, ma nagyon kevés 
van. Pedig most, midőn a viczinális vasutak in-
tézményének meghonosításával e vidék minden 
irányban összeköttetésben van a fővárossal igen 
jövedelmező export fejlődhetett volna ki e téren. 

Mint majd minden vidéket, ugy ezt is súj-
totta a filloxera elterjedése is. Bár a kunsági bor 
nem tartozott soha a raritások közé, mindamellett 
olyan fontos tényező volt, mely a testet emésztő 
és lelket ölő pálinkaivástól egészen távol tartotta 
a népet. Mindegyik városnak volt terjedelmes 
2—3 szőlőkertje és pedig mindegyik úgynevezett 
«redemptus» kun családnak volt firól-fira szállott 
szőlőcskéje. Ez aztán a legmostohább viszonyok 
között is megtermette a háziszükséglet fedezé-
sére szolgáló évi bormennyiséget. Most a drága 
bor beszerzésére nem képes különösen a szegé-
nyebb néposztály, hozzáfog majd a pálinkaivás-
hoz. Csodálkozom, hogy egyik közgazdasági Író-
nak sem jutott eszébe még e kérdés, mely első 
látszatra nem nagyfontosságú ugyan, de jövőre 
nézve nagyon számbavehető aggodalmat kelt, 
mert minden munkakedvet megronthat ennél a 
szorgalmas munkásnépnél is a pálinkaivás szen-
vedélye. 

A milyen mértékben előhaladt e nép a föld-
mÍvelésben, annyira hátra van az ipari fejlődés 
terén. Tulajdonképeni iparos alig van. A mester-
ember is mezei munkával foglalkozik késő őszig. 
A mi időt műhelyénél tölt, azt majdnem csak 
mükedvelésből teszi. Az ipartörvény módosítása 
még csak reményt sem nyújt arra nézve, hogy 
az itteni viszonyok az ipar fejlődését illetőleg 
változhatnának. Gyári termékek elárusitása elöli 
a fejlődhető konkurrencziát is. Ha valamire való 
mesterember ide telepedik, mihamarább elpusztul 
innen, mert az úgynevezett készárukkal verse-
nyezni nem képes. Az itt rekedt és a megélhetés 
kényszerűségénél fogva, ex offo mesterembernek 
készült iparos, — ipara folytatásából meg nem él-
hetvén—'földmives, illetőleg napszámos lesz. Most, 
midőn a lelketlen szoczialista izgatók munkájuk-
nak eredményét láttuk az orosházai mozgalmak-
ban, az eszmetársulásnál fogva önkénytelenül 
is arra kell gondolnunk, milyen veszedelmes 
anyag lehet idővel ez a parasztembernél tudá-
kosabb, elégedetlen, egyik-másik nagy városban 
is megfordult iparos-féle nép, mely békében, 
csendben él jelenleg, de veszélyes lehet a külöm-
ben romlatlan nép körében idővel. 

Bocsánat e kitérésért, de önkénytelenül is 
tollam hegyére jött ez a gondolat. 

Nem a kunsági emberekből kikerült mester-
emberektől féltem én e vidék népét, mert azokat 
ismerem szinről-szinre, hanem igenis azoktól az 
individuumoktól, a kik a szélrózsa minden irá-
nyából, az úgynevezett gyári termékeket reparáló 
vándorló mesterlegényekből kerülnek ki, a kik meg-
fordulnak majdnem minden kun városban is. 

Az egész országban el merem mondani nincs 
egyetlen egy vidék sem, a hol a nep annyira 
érett megfontolással, tárgyilagossággal bírálna el 
egy és más eseményt, a mi saját körében törté-
nik, de másrészről talán egy nép sem fogékony 

annyira minden legcsekélyebb idegen befolyás 1 
iránt, mint épen a kunsági nép. Szeret politizálni, I 
sőt bizonyos doktrinar birében áll közöltük egyik- ' 
másik előkelő gazdaember, a kit szívesen meg- j 
hallgat. 

Eredeti nép ez. Egészséges, józan észszel, 
munkakedvvel és különös hajlammal, ha nem is | 
a vagyonszerzésre, de a vagyon megtartására. j 

A régi nagykunsági városok lakossága, Kun- j 
Szent-Márton kivételével, mind református. Népes ! 
nagy gyülekezetek mind. Egyházi és iskolai ezé- ! 
lókra évente igen sokat áldoznak. Az elemi is- j 
kólák olyanok, hogy az egész országban sehol 
nincsenek külömbek. A gyermekek értelmes fele-
letei, élénk észjárása páratlanok a maguk nemé-
ben. És még az iskolai tanításban is uralkodik 
valami sajátságos methodus, melyet csak itt ta-
pasztaltam. Nemcsak a miniszteri tanterv van itt 
végrehajtva, hanem annál több, mert az itteni 
tanítóknak valóságos talizmánjuk annyit produ-
kálni, hogy nemcsak meglepi, de valóban elra-
gadja az embert, ha szóba áll egyik vagy má-
sik gyermekkel vagy legénynyel. Annyi általá-
nos ismeretet• és sokoldalúságot parasztoknál se-
hol nem találhatni. 

Nem csoda tehát, ha a földmivelés terén is 
különösen kiválik e nép s valóságos kis minta-
gazda. Mennyire lehetne fejleszteni e külömben 
földmivelésre predesztinált nép elméleti és gya-
korlati gazdasági értelmét, ha népies nyelven irt 
gazdasági könyvekkel láttatnék el ingyen. Az or-
szágos gazdasági egyesület van hivatva első sor-
ban fejleszteni a földmives népben is az okszerű 
gazdálkodás iránti érzéket mindenfelé. 

A vármegyei gazdasági egyésületek pedig 
rendezzenek népszerű felolvasásokat községenkint 
országszerte. 

Nagyon sokat lehetne tenni népünk gazda-
sági erteimének fejlesztése tekintetében: külön-
ben ezekről egyik közeli számunkban fogunk szó-
lani. Felvetettük a kérdést. Annyi jeles gazdánk 
van mindenfele, épen azért érdeklődésüknek ad-
ják jelet az által, hogy hozzászólanak minél 
többen e kerdéshez. 

Tehát ? ! Simonyi Elek. 

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

Hivatalos rész. — Csontliszt-szuperfoszfát— foszförit-
szuperfoszfát. Szemere Buba. — Vezér'czikk. B. K. — A 
rimaszombati katonai lóvásár alkalmából. G a 11 Mik-
lós. — Tudósítások. — A Nagykunság vidékéről - Ve-
gyesek. — Vasút és közlekedési ügyek. B. A. — Schlör-
Naumann szab. uj trágyaszóró gépe. Gothard Sándor. — 
Keményítő megszáiitása. L. I'. — A tengeri értéke a 
szeszgyártás szempontjából. Dr. Sz. Gy. — Szeszkeres, 
kedelmi uszanszok. — Erdélyi szövetkezetek. — Keres-
kedelem és tőzsde. 

Személyi hírek. Nagyszalontán f hó 2-án Berkes 
Armm csermői gyógyszerész oltárhoz vezette Klein Irma 
kisasszonyt, Klein János bérlő leányát. — Aláttyáni Balogh 
Kornél, csúzi földbirtokos 22-ik életévében elhunyt. 

A "Szárazár, ármentesitö társulat véleményező 
bizottsága decz. 3-án Szegeden dr. Kállai Zoltán hevesi 
lőispán és szárazéri mm. biztos elnöklete alatt illést 
tartott. Jelen voltak: Salacz Gyula, Végh Aurél. Kriván 
Dénes, Dám József, Banffy Gyula, Návay Lajos, Vancsó 
Gyula, Bordán Imre, Mikulaz István, Bendl Godofréd, 
Benne János, Füsesséry Kálmán. Garzá Imre, lomha 
html. Az elnöklő min. biztos kijelentette, hogy a sámsori-
apátfalvi csatorna felülvizsgálatát a min. kiküldött, -Tomka 
bimü kulturfőmérnők befejezte. Aztán bejelenté az elnök 
a jövő évre tervezett munkálatokat. Ilyenek: a pécskai 
erdócsatoma fölépítése, a hadházi csatorna nyúlványának 
Kiépítésé, a zsombéki és kis-királyhegvesi csatornák kiépí-
tése és a sámsonapátafalvi csatornán még létező s netalán 
beállható csuszamlások helyreállítása. A társulat jövő évi 
költségvetése szerint az ártéri kivetés csak a társulati 
kolcsón törlesztésére és a föntartási költségekre fog fordít-
tatni; a munkálatokat mind a pénzkészletből fizetik. A 
rendes kiadások 64,000, a rendkívüliek 70,000 az összes 
kiadások tehát 134,710 frtot tesznek, mivel 147,991 frt 
bevetel áll szemben. Az ártéri teher a kat. tisztajövedelem 
forintja után at>»/ul forintot fog tenni. Az ártérfejlesztés 
Ugyenek további tárgyalása alatt elnök bejelenti, hogy a 
tiszta (nem lelebbtzett) ártér 43,000 hold. Megyjegyzi az 
elnuk, hogy az árfejlesztési munkálat alapja, az 1872. évi 
fölvétel, hibásnak bizonyult s ezért rendszeres műszaki 
pótártérfejlesztést csináltat ugy Aradig, mint Aradtól Gyo-
rokig. üarzó Imre fölszólalása folytán az elnök jelenti, hogy 
az aradi gyárak, különösen a Neuman-féle szeszgyár hozzá-
járulása a társulati költségekhez körülbelül rendezve van. 
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megnyugtatólag hangzik, de részünkről oly ese-
tekre, midőn a közös hadsereg kormányzata, — 
mint a miniszter mondta, — különös tekintettel 
lett volna a hadgyakorlatok idejének megállapí-
tásánál a mezőgazdaságra, nem emlékszünk. 
Annyit tudunk, hogy a mi honvédelmi miniszterünk 
a nyáron, midőn a hordás a kedvezőtlen időjárás 
folytán nagyon megkésett, a tartalékosok behí-
vását elhalasztotta. 

«Földmivelési Érdekeink*. Ezt a czimet viseli egy 
a fővárosban megjelenő lap, mely az utóbbi időben pasz-
szióját látja, meglehetős gyenge argumentumokkal és a 
magas tenorban tartott hangon kritizálni mindent, a mi 
az országos magyar gazdasági egyesület köréből jön. A 
legutóbbi országra szóló alkotás a <Magyar mezőgazdák 
szövetkezete» is szálka szemében és az «objektivitás leg-
szebb látszatával*, mint azt lapunk 18-ik számában gr. 
Széchenyi Imre talán vele szemben kissé tulgyengéden is 
kifejezte, csűri-csavarj a a dolgait, sőt deczember 6-iki 
számában nem átall «tiszta jóakaratból, egy kis valót-
tanságot is keverni fenekleni kezdő dolgai közé. Mert 
biztos értesülésünk szerint megszerezte a szövetkezet 
összes nyomtatványait s ezekből meggyőződhetett volna, 
hogy ma 186 tekintélyes magyar földbirtokos tagja a 
szövetkezetnek fa kiknek tulajdonában van vagy egy fél-
millió hold föld), de hát az ő okoskodásai csak 25—30 
tag mellette, a kiknek nem is birtokaik, hanem személyük 
szükségleteit van hivatva szerinte a szövetkezet kielégíteni, 
válnak be, tehát annyit nyomatott állítólagosán a földmi-
velés érdekeit képviselő hasábjaira. Külön czikkben nem 
foglalkozhatunk okoskodásaival, mert azok igen sekélyek 
és kurták hosszú lére eresztve, ugy, hogy alig bírunk 
egyet egyet kihalászni közelebbi megtekintés czéljából. a 
mit a hireink között is elvégezhetünk. Ritka belükkel 
nyomatta: innét jöttünk reá, hogy a szövetkezetnél az 
bántja, hogy az »ügynökségnél» tekintetik a tagok által, 
a mely elvégezi a gabonaeladást, beszerez kátrányt, zsákot, 
rézgáliczot, olajat, petroleumot, kocsikenőt, vetőmagot, egy-
szóval mindent, a minél eddig a méregdrága közvetítésre 
volt szükség. Egy ilyen intézményt ő nem ismer el «szö-
vetkezetnek». Nohát megmondjuk neki, hogy mi igenis ezt 
tartjuk az igazi hasznos szövetkezetnek.' A gazdák össze-
áll anak 100 - 200—1000-en és felállítanak önmaguknak 
egy ügynökséget. Ez az ügynökség áll egy hivatalból, 
fizetett hivatalnokokkal, a kiknek érdeke nem a nyerész-
kedés, hanem a pontos és hü kiszolgálás által a tagok 
érdekeinek előmozdítása. Ez a hivatal azután nem dolgo-
zik 20—30 — 60%-ra a szükségleti czikkeknél. hanem 
nagyban és olcsón vesz, hasonlóan olcsón ad. viszont 
nem 30 és 50 kr. haszonnal közvetíti a termények eladá-
sát, hanem nagyobb tömegben közvetlen forrásoknál, 
külföldre, a malmoknak adja el direkt a börzén. így lesz 
azután belőle a gróf Széchényi Imre *Geschaftsmann fttr 
Alle8»-i?L. Ha a gazda tudja minden árunak a jóságát 
megbírálni, ha a fővárosi és vidéki magánczégek, a kiknek 
árjegyzékében megtalálhatja a «F. É . is mindazokat a 
czikkeket, melyek a szövetkezetnél kaphatók és a mely 
czégek nagyon is bebizonyították, hogy értenek üzletük 
helyes kezeléséhez, legyen meggyőződve róla, hogy meg-
teszi a szövetkezet is, természetesen annyi hivatalnokkal, 
a mennyit ügyköre megkövetel és hogy azt a sokat hány-
torgatott szakszerűséget nem fogja a ^F. É • czikkirójától 
tanulni meg. A mi pedig a «Mádchen fiir A!le3.-ről szóló 
pikáns viczczét illeti, ugy látszik nagyon megtetszett a 
>< Földmivelési Érdekeinknek, ezek magaviselkedése, s ő 
is ennek állt be, még pedig nemis «Grand magasin.-ok, 
hanem ugyancsak «szatócsboltok. érdekében. 

A Pécs szab. kir. város tulajdonát képező 
erdőterületeken gyakorlandó vadászati jog haszon-
bérletére árverést hirdet a város tanácsa. Az 
árverés zárt ajánlati tárgyalással is van egybe-
kötve s az írásbeli ajánlatok f. hó 13-án déli 12 
óráig nyújtandók be a 126 frt kikiáltási ár 1 0 % -
nak, mint bánatpénznek lefizetése mellett zárt 

_ levélben. A mondott időben a szóbeli árverés 
veszi kezdetét. Az árverési feltételek Herbert 
János gazd. tanácsosnál, a hivatalos órák alatt 
bármikor megtekinthetők. 

.Bivalyvész. Erdélyben. A kinlyhágóntuli 
vármegyékben nyarankint nagy veszteségeket 
okoz a bivalycsordákban egy hevenyragadós be-
tegség, melyet eddig a lépfenével azonosnak tar-
tottak. Ujabb vizsgálatok azonban kiderítették, 
hogy e betegség tökéletesen különböző az anth-
rax-tól, inelylyel csakis gyors lefolyása, erősen 
ragadós jellege és pusztító volta tekintetében 
egyezik meg. Miután a betegség terjedésében a 
beteg állatok érintkezése egészségesekkel, vala-
mint a hullák ki nem elégítő eltakarítása fősze-
repet játszik, a földmivelésügyi m. k. miniszter 
f. é. 63,832/111-8. sz. rendeletével elrendelte, 
hogy a bivalyvész esetén a beteg és az elhullt 
állatokra nézve az állategészségügyi törvény V. 
fejezetében A) alatt a lépfenére nézve előirt sza-
bályok alkalmazandók a 60 §. mellőzésével. Az 
e betegségben elhullott állatokat, az elhullás okai-
nak megállapítása után el kell temetni s ígv az 

ilyen állatok semmiféle testrészét akár ipari, akár 
másféle czélokra felhasználni nem szabad, tehát 
az állatok bőrét timártelepre vinni vagy más mó-
don forgalomba hozni tilos. Az ez ellen vétőket 
szigorú büntetéssel sújtják. — A bivalyvész ta-
nulmányozására irányuló kísérletek jelenleg az 
állatorvosi akadémiában folyamatban vannak. 

Keményitö-gyár részére termelt burgonya. 
Két év előtt a devecservidéki gazdakör mozgal-
mat indított egy Devecserben létesítendő kemé-
nyitő-gyár érdekében. Bár a gyár létesítése eddig 
még nem sikerült, a mozgalom nem maradt ered-
mények nélkül. Szauter Iqnácz, a gazdakör tit-
kára szerződésre lépett az almás-füzitőí keményítő-
gyárral és 7000 • ötön burgonyát termelt a 
gyár részére; a magot a gyár szolgáltatta, a 
termést pedig köteles volt keményítő fokonkint 5 
krért a devecseri állomáson átvenni, visszaadva 
2 5 % czefrét. Daczára a burgonyára járt rossz 
időjárásnak, mely már augusztus végén teljesen el-
száritotta a burgonyaszárat, a termés sikerültnek 
mondható. Összesen termett 363 mm., vagyis át-
lag 1000 Q öl adott 34 mm. 40 kilót. A m.-óvári 
vegykisérleti állomás elemzése szerint a próba 22 
fok keményítőt tartalmazott es így a gvár méter-
mázsáját tartozik 1 frt 10 krért átvenni, 25 per-
czent czefréért fizet 10 krt, összesen tehát méter-
mázsájáért 1 frt 20 krt. E szerint: 1000 • ölön 
termett 3440 kiíó per 1 frt 20 kr 40 frt 88 kr. 
leszámítva ezen összegből a vasúton szállított 
mm. per 12 kr. 4 frt 13 kr., maradt tiszta jöve-
delem 36 frt 75 kr. Ez ugyan, tekintve a magas 
gabonaárakat, nem nevezhető fényes eredmény-
nek, mindazonáltal számba véve az itteni viszo-
nyokat, hol a gabonatermés átlaga csak 3 és fél 
métermázsa, mégis sokkal jobb eredmény emennél. 
Hozzászámítva még a harmados mivelésnél nyert 
napszámot és a föld intenzivebb mivelése által 
nyert hasznot, az előnyök tetemesek és így a bur-
gonyatermesztés keményítőgyárak részére, vagy 
a rpi még helyesebb, gazdasági keményítő-gyárak 
felállítása gazdak -.onségünknek csak hasznára 
válhat. 

A szesj: es dohánycsempészet megaka-
dályozása A szeszcsempészetek s egyúttal a 
dohánycsempészetnék a hazai vasutakon leendő 
megakadályozása czéljából a kereskedelmi mi-
niszter a pénzügyminiszterrel egyetértőleg rende-
letet adott ki. A m. kir. államvasutak igazgatósága 
e rendeletet az összes vasúti alkalmazottakkal 
közölvén, egyúttal utasította őket, hogy a pénzügyőri 
biztosokat, kik most fel vannak jogosítva menet 
közben is a vonaton kutatásokat eszközölni, 
minden tekintetben támogassák s maguk is kö-
vessenek el mindent a csempészet meggátlására. 

Göschen beszéde a londoni kereskedelmi kamarában. 
Az angol kincstárnok, aki már régóta foglalkozik egy a 
bankjegyek szaporítására vonatkozó reform eszméjével s 
annak nem rég Leedsben tartott beszéde alkalmával 
kifejezést is adott, a mult héten szerdán a londoni keres-
kedelmi kamara előtt nyilatkozott e tárgyban. Nem akarja 
eszméit mint egy törvénvjavaslat tervét tekinteni, de el 
van határozva legközelebb javaslattal lépni fel az iránt, 
hogy a bankjegyek forgalma emeltessék, de csak akkor, 
ha a terv iránt meghallgatta az ipar- és kereskedelem 
tekintélyeinek véleményét. Tévednek akik azt hiszik, hogy 
a terv a spekuláczió kinövéseinek megszüntetését czélozza, 
mert erre a törvényhozás egymaga nem elegendő. A leg-
fontosabb kérdés, mely iránt tájékozást kell szerezni az, 
nem szükséges-e hogy az angol bank nagyobb mennyiségű 
arany-tartalékkal rendelkezzék, amelylyel„válságos idők-
ben több ruganyosságot tudna kifejteni. Összehasonlitás-
kép felhozza, hogv míg az angol bank arany készlete 
mindössze 22 millió'font, a franczia banké 95. a német 
birodalmi bank 45, és az egyesült államok bankja 124 
millió font nemes fémet lart készletben. Noha London a 
világ legfontosabb pénzpiacza, csak nem rég a Baring 
czég bukásánál 3 millió fontot kellett a franczia banktól 
kölcsön venni s ilyen esetekre már az állam tekintélye 
szempontjából is kívánatos volna másként gondoskodni 
segélyről. Ennek módja a bankakta reformja. Ezalatt nem 
a Peels-akta megszüntetését, hanem kiegészítését kell érteni. 
Tervét a kisebb értékű bankjegyek számának szaporításá-
val és nagyobb aranykészlet bevonásával véli keresztül-
vihetőnek. 

Orosz lapok az inságről. A «No/oje Vremja» 
kózöl az 1891-iki termésről s a jövő évi gabona-
szükségletről egy kimutatást, melyet az európai 
Oroszország 50 kormányzóságának adataiból, 
a lengyel kormányzóságok kivételével, állított 
össze. E szerint az 1891-iki termés millió cset-

Az ötven kormányzóság lakossága 9U milito 
lelket számlál s évenkint 776 millió púdra van 
szüksége tisztán élelemre. A buza és rozs ennél 
sokkal kevesebb, s ha a 98 milliónyi hiányt az 
árpakészlet hozzávonásával pótolják, csak 19 
millió pud árpa és a zabkészlet marad fenn 
egyéb mezőgazdasági czélokra. — Ebből kiin-
dulva panaszkodik a nevezett lap, hogy a kivi-
teli tilalmat nem terjesztették ki azonnal az 
összes gabonanemekre, ős sürget oly intézkedé-
seket, melyek a meglevő készleteknek az Ínséges 
vidékekre szállítását megkönnyitenék. A «Garas-
danin. még tovább megy s azt követeli, hogy 
az orosz gőzhajózási- és kereskedelmi-társaság 
e czélból ingyenes szállításra szoríttassák.^ 

A franczia szenátus f. hó 5-én tárgyalta 
az italokra vetendő vámok ügyét. A kereskedelmi 
és földmivelési miniszterek egyesült erővel a ka-
mara által elfogadott tételek leszállítását akarták 
keresztülvinni, de a szenátus elfogadta a téte-
leket. 

A franczia gyarmatpolitika aktuális czél-
zatait fejtegette a képviselői kamarában nemrég 
Etienne, másodállamtitkár. Szükségesnek jelezte 
azt, hogy a franczia ipar termékeinek a gyar-
matokban minél nagyobb piaezot kell teremteni 
és e czeira' hatalmas gyarmat-társulatokat kell 
szervezni, melyek a kereskedelmi összeköttetési 
a gyarmatokkal minél nagyobb erélylyel és ön-
állósággal fen'artani képesek legyenek. Ez lesz 
tehát a közel jövőben a franczia gyarmatpolitika 
irányeszméje. 

Németország agrár köreiben erősen fesze* 
getik a földbirtok eladósodásának kérdéséi. Kap-
csolatban ezzel sürgetik a kimerítő birtokstatisz-
tikát és különösen pontos statisztikát a jelzálog-
hitel állása felől. Azt a teljes hiányát az adatoknak, 
mely e téren még csak megközelítő tájékozást se 
enged, az agrár törekvések elleneseinek reakezió-
jában keresik s ugy látszik, méltán, mert mi 
egyéb okozhatná manapság azt, hogy mikor a 
statisztika mindenre kiterjed, épen ezt a ' fontos 
és a földbirtokos-osztályt oly közelről érdeklő 
kérdést mély homály takarja. — A <Deutsche 
landwirthschaftliche Zeitung* statisztikusa a ren-
delkezésére álló adatokból nem kevesebb, mint 
54 milliárd márkára teszi a német földbirtokot 
terhelő jelzálogos adósságot s tán igazi is van 
neki. 

Verdi a mezőgazdaságért. Egy olasz lap 
kiadója valami közölni valót kért Verditől, ki 
erre így válaszolt: < Kedves Repasco ur ! nincs 
semmi kéziratom, a mit a Ganovo Ibéria szá-
mára felajánlhatnék. De minthogy mezőgazdaság-
ról is szól, melynek terén csak miikedvelő va-
gyok, annak az óhajnak adnék kifejezést, hogy 
ezt a nemes foglalkozást minél jobban miveljék 
nálunk. Mily dus forrása lehetne Olaszország gaz-
dagodásának. Kevesebb muzsikust, kevesebb ügy-
védet, kevesebb orvost és valamivel több mező-
gazdát; ezt kívánom országomnak.» 

A brailai és galaczi dock- és gabonaele-
vator épületékről mesés dolgokat írnak. Mindegyik-
ben van: 1 egyenkint 30,000 tonnás gabona-
silóraktár, a mi 30.000,000 kg. befogadási képes-
ségnek felel meg, 1 kétszáz lóerejü gőzgép, mely 
mind a két elevatorban oly nagy, hogy a még 
esetleg építendő raktárakra is elég, 1 nagy rak-
tározó épület számos hydraulikus emelő-készü-
lékkel, 2 nagy mozgatható parti elevátor egy-egy 
50 lóerejü gőzgéppel, 1 kétszáz mázsás daru bálok 
és teheráruk emelésére, 2 gőzdaru, egyenkint 30 
mázsa hordképességevel, egy uszó elevátor, és 

Mindezt helyeslőleg tudomásul vette a bizottság s végül 
Makay Endrének megengedte, hogy a makói <sárgapart»-i 
töltés koronáját s külső rézsűjét szőlővel beültesse s 15 
évig ingyen használhassa szőlőtermelésre. 

Panaszokat hallunk mindenfelől a pénzügyi 
közigazgatás ellen. Az *Arad és Vidéké.-ben 
Molnár Lajos urnák, a gyoroki uradalom igaz-
gatójának tollából, tehát igen szavahihető forrás-
ból olvasunk ily panaszt. A filloxera pusztításai 
folytán a kezelése alatt álló gr. Nádasdy-birtok 
adójából jélentékeny leírások történtek, de a 
novemberben előirt adókból a leírást, máig sem 
vitte a radnai adóhivatal keresztül. így történt, 
hogy mikor az uradalom tényleg túlfizetésben 
volt, intést kapott 79 frt 10 kr adóhátralék meg-
fizetése iránt. Nem volna baj ez, ha egyszer tör-
ténnék, de az ilyen esetek napirenden vannak 
és a gazda, a kin a törvény segíteni akarl, iszsza 
meg a levét. 

Dohánytermelési engedélyek. A pénzügy-
miniszter, hír szerint, intézkedett az iránt, hogy 
ujabb dohánytermelési engedélyek ezentúl ne 
adassanak ki. Az idei dohánytermelés ugyanis 
mennyiségileg oly kedvező, a milyen emberemlé-
kezet óta nem volt. A kincstár ennek folytán már 
az idén is a költségvetésileg előirányzottnál jóval 
nagyobb összeget, a jövő évben pedig öt millió 
forinttal többet kénytelen dohány beváltásra for-
dítani. Ugy ezen körülmény, mint az, hogy az 
osztrák jövedék számára nálunk termelt dohány 
mennyiségének további fokozása alig lehetséges, 
szükségessé tette a pénzügyminiszternek szóban 
forgó intézkedését. 

Két éves szolgálati idő s a hadgyakorlatok 
időpontja. Az osztr. delegáczió 2-iki ülésén érdekes 
tárgyalások folytak a tényleges szolgálati idő meg-
rövidítése és a hadgyakorlatok idejének a mezei gaz-
dálkodás igényeire való tekintettel történendő meg-
állapítása iránt. A hadügyminiszter nyilatkozataiból 
következőket emeljük ki: Eddigelé sem a kétéves 
szolgálati idő mellett, sem ellene nem nyilatkoz-
hatik, mert ez irányban még tanulmányokat kell 
tenni. A német mintát nem lehet könnyen alkal-
mazni a mi viszonyainkra. Itt bizonyos előfeltételek 
forognak fenn, melyek ha bekövetkeztek, és csak 
az a kérdés vár megoldásra, vajon elegendő-e 
két év arra, hogy a gyalogság az ellénség előtti 
szolgálatra kiképeztessék, akkor, ugy véli a mi-
niszter, lehetséges, hogy még a kísérlet sem szük-
séges.- A hadügyi kormányzat épen nem téveszti 
szem elől ezen tárgyat, de meg van arról győ-
ződve, hogy előbb az emiitett előfeltételeknek kell 
bekövetkezni, azután igen tetemes költséget kell 
rendelkezésre állítani és időt kell arra engedni. 
A Tausche által szóba hozott azon engedélyt, 
hogy a földmivelési és ipariskolai tanulók rövidebb 
szolgálati időt töltsenek ki, törvényileg kell meg-
állapítani, e tekintetben a hadügyi kormányzat 
nem intézkedhetik önállóan. A tartalékosoknak a 
hadgyakorlatokra és fegyvergyakorlatokra való 
behívása mindig a polgári hatóság egyetértésével 
s a mezőgazdaságra való tekintettel történik. 
Gyakran kivanatos volna, hogy a hadgyakorlatok 
előbb tartassanak meg. A közvetlen szállítások 
is szóba kerülvén, a miniszter ugy nyilatkozott, 
hogy azok tekintetében a hadügyi kormányzat 
minden lehetőt megtesz, az ankétek azonban még 
nem vezettek semmi biztos eredményre. Röcken-
zaun osztályfőnök, a kormány képviselője, a had-
sereg reszere szükséges szállítások kérdésére nézve 
kiegészítőlég megjegyzi, hogy ez ügyben két an-
kettet tartottak, melyek kimondták, hogy a hadügyi 
kormányzat a mezőgazdák irányában lehető előzé-
kenységet tanúsítson, azokat a kauezió alól fel-
mentse s egyenlő ajanlatok mellett őket más 
vállalkozókkal szemben előnyben részesítse. Minden 
mezőgazdának szabadságában áll, hogy még az 
általános biztosítási 'kiírás előtt ajánlattal for-
duljon a hadügyi kormányzathoz. Ha ez ajánlat 
az az időszerinli árakhoz nézve kedvező, ugy az 
ajánlat alapján mindjárt megkötik a mezőgaz-
dákkal a szállítási szerződést, a minek az a kö-
vetkezménye, hogy jelenleg nagyrészt őstermelők 
vesznek részt a szállításokban. A hadügyi kor-
mányzat kesz a mezőgazdák bizalmi emberét a 
biztosítási tárgyalásokhoz bocsátani. Mindez igen 

vertekben kifejezve tesz: búzában 30"7, rozsban 
90, árpában 23'3, zabban 73-3 milliót. A vető-
magszükséglet búzában 115, rozsban 23'9, ár-
pában 4'6 és zabban 22 75 millió, a maradvány 
tehát búzában 192, rozsban 6 6 1 , árpában 187 , 
zabban 50 55 millió csetvert. Ez pudokban ki-
fejezve megfelel a következő mennyiségnek : 

m i 1 1 i ó P .V d 
árpa zab ( 

Ebből kivittek: 
179 6 
478 

585 
2-2-4 

138-4 
20-7 

283 
10-3 

1186 

Marad készlet: 1146 562-6 117-7 274-7 



egyéb gépberendezés. Valamennyi elevátor, felvonó, 
tisztító készülék stb. stb. 3000 mázsa búzát, 
rozsot stb. képes egyenkint óránkint elhelyezni, j 
Az épületekben és a földalatti alagutakban minde-
nütt villamos világítás van. 

Apró hirek. A Mac Kinley bili eredménye. Lon-
doni hirek szerint az Egyesült-Államok vámbevételei a ! 
Mac Kinley-bill életbelépte óta 36 millió dollárral apadtak. ! 
— Schweningenben a jövő évre sporthalászati és lókiál- í 
litás fog tartatni. A németalföldi kormány már kinevezte ; 
a kiállítás kormánybiztosát. — Szentesen a városi vágó- j 
hidat kibővítik és közfogyasztásra szánt sertések vágására I 
is berendezilp — A veresmarthi közalapítványi birtok 
Hevesmegyében árverés alá kerül. A birtok kiterjedése 1 
19623 V, •„„ hold, becsértéke 34,000 frt. Az 50 kros bélyegi! 
zárt ajánlatok a 3400 frtot tevő bánatpénzzel 1892. év-
január hó 7-éíg nyújtandók be a vallás- és közoktatási 
ügyi m. kir. minisztérium segédhivatali igazgatóságánál. 

Visszaélések szelvényes menetjegyek használatánál 
a m. kir. államvasutak vonalain. A m. kir. államvasutak 
igazgatóságától vett értesítés szerint, az utazó közönség 
kényelmére létesített azon intézményt, hogy a m kir. | 
posta- és távirdabivataluk és egyéb magánelárusitóknál | 
szelvénye.? menetjegyek nemcsak az illető elárusítóhely ál- i 
lomásáról és viszont, hanem a m kir. álllamvasutak bár-
melu állomásáról bárhová előre válthatók, egyesek a vas-
úti bevételek károsítására használják fel olv módon, hogy ; 
előre váltott s egymás folytatáséi képező két szelvényes 
menetjegygyel egyhuzamban utaznak. Mivel ily visszaélő- ] 
sek miatt a m. kir. államvasutak nem kívánja az utazó 
közönséget ama kedvezménytől megfosztani, mely szerint 
a szelvényes menetjegyek bármely állomásról bárhová 
előre válthatók, másrészt azonban az sem engedhető meg, 
hogy ezen kedvezmény arra használtassák fel. hogy a dij- ' 
szabás szerinti menetdijak csökkentessenek, jövőben mind- j 
azon esetekben, melyekben valamely utas előre váltott s 

. egymás folytatását képező két szelvényes menetjegygyel, 
vagy az állomáson váltott közönséges ée az utazás foly-
tatására szolgáló előre váltott szelvényes menetjeqynyel 
egyhuzamban utazók a második jegynek a vonatnál való j 
elömutatása alkalmával ép ugy, mint más utáníizetéseknél, i 
a kalauz által 60_kr. pótilleték fog behajtatni. 

A Fiume Ancona közt közlekedő hajók téli menet-
rendje Fiume és Ancona közt a gőzhajók a téli idény 
tartama alatt, azaz márcz. hó végéig, a következő menet- \ 
rend .szerint közlekedjek : indulás Fiúméból minden oa- j 
sárnapon 7 óra 30 perczkor reggel, érkezés Ariconába I 
ugyanazon napon 7 órakor este. Indulás Anconából minden 
kedden 8 óra 30 perczkor este, érkezés Fiúméba másnap j 
8 órakor reggel Budapestről Aneonába vagy viszont ezen 
útirányon át közvetlen menetjegyek adatnak ki a követ-
kező árakon : gyorsvonathoz 1. oszt. 14 frt 60 kr., II. oszt. 
12 frt. személyvonathoz I. oszt. 13 frt. II. oszt. 10 frt 80 
kr., 111. oszt. 7 frt. Olaszországba való utazásnál ezen . 
közvetlen jegyekhez Anconában az illető olasz állomásra 
szóló jegyek hozzáváltar.dók. megjegyézvén, hogy ekként 
az utazás Budapestről Rómába és pedig gyorsvonathoz az 
1. oszt.-ban 29 frt 60 kr., a II oszt.-ban 22 frt 50 kr.. 
Nápolyba az 1. oszt -ban 42 frt 89 kr. és a II. oszt.-ban 
31 frt 80 krba kerül. — Bővebb értesítés a menetjegy-
irodákban kapható. 

Vasút- és közlekedési ügyek. 
(Sajtóhibahelyesbités a m. v, k. II. 1. füzetében.— Szász-
inagyar vasúti kö:elék. — A torontáli h. é. v. árudijsza-
básához (II. rész) I. pótlékéletbeléptetése. — Keletnémet-
osztrák-magyar vasúti kötelék II. rész 2. füzete és függe-
léke — Uj díjszabások és pótlékok életbeléptetése az 
érvényben levő osztrák-magyar-orosz vasúti kötelék díj-
szabásához - - Közvetlen menetjegyek kiadása Bécsből 
németalföldi állomásokra. — Kedvezménv szarvasmarha-
trágya szállítására nézve. — Szállítási póthatáridő Ruttka-
'Oderberg-vonalon. — Fekbérmentes idő leszállítása a 
bpesti nyuüoti pályaudvaron. — Értékváltozás az osztrák-
•orosz vasúti díjszabásoknál. — Fekbérkedvezmények a 
szab. osztrák-magyar államvasuttársaság Bécs állomásán 
leadásra kerülő lisztőrlemények és korpaküldeményekre 

A magyar vasúti kötelék II. rész I. füzetének 
94. lapján levő díjtáblázatban Simontornya állo-
másnak közönséges gyorsárukra vonatkozó díj-
tétele 471 krról 171 krra heíyesbittetik. -

Szász-magyar vasúti kötelék Boszniából és 
Szerbiából származó aszalt szilva és szilvaiz-
küldeményekre nézve f. év deczember hó l-jén 
Budapest dunapartit, p. u., Budapest fővárosi köz-
raktárak és Bpest-nyugoti pályaudvar állomások-
ról a szász kir. államvasutak Altenburg, Chemnitz, 
Crígnitschau. Döbeln, Dresden-Altstadt, Dresden-
Friedrichstadt, Dresden-Neustadt, Freiberg, Gera-
Pforten, Gössnitz, Greiz, Plauen i/v., Reichen-
bach i/v., Riese, Verdau és Zwickau állomásokra, 
továbbá Lipcse, Gera, Plagwitz-Lindenau, Weida 
és Zeitz szász-porosz közös állomásokra különö-
sen mérsékelt díjtételek lépnek életbe. 

Ezen díjtételek, melyek a fentnevezett buda-
pesti állomásokon megtudakolhatók, kocsi és 

fuvarlevelenkint legalább 10,000 kgr. feladása, 
illetve ezen suly után való díjfizetés esetén fognak 
alkalmazást nyerni. 

A boszniai, illetve szerbiai származás a vo-
natkozó eredeti feladási vevény elömutatása által 
beigazolandó. 

A m. kir. államvasutak kezelése alatt álló 
torontáli h. é. vasutaknak a nagy-margita-verseczi 
vonal megnyitása napjától érvényben álló áru-
dijszabásához (II. rész) 1891. deczember hó 1-én 
az első pótlék lép életbe, mely díjtételek érvényen 
kivül helyezését és helyesbítését uj állomás-díj-
szabásokat és Szivattyútelep kitérőnek a kocsi-
rakományi teheráru-forgalomra való megnyitása 
következtében módosításokat, illetve kiegészítése-
ket tartalmaz. 

Ezen pótlék példányai a m. kir. államv. 
díjszabási szakosztályában darabonkint 5 krért 
kaphatók. 

A kelet-német-osztrák-maggar vasúti kötelék 
II. rése 2. füzete és függelékében a berlini kir. 
vasútigazgatóság állomásaival való forgalomban 
Berlin állomás részére kitett díjtételek csak 
berlin-görliczi és sziléziai állomásokra, Boroszló 
állomás részére foglalt díjtételek pedig csak Bo-
roszló B. F. pályaudvarra érvényesek. 

Az 1882. decz. 20 án ó számítás szerint 
(1883. jan. 1-én uj számítás szerint) óta az osztr.-
magyar-orosz vasúti köteléki díjszabás II. részében 
orosz állomásokkal Varsón és Bresten tul való 
forgalomra nézve foglalt díjtételek helyett, melyek 
már hatálvon kivül helyeztettek. 

1891. decz. 20-án ó sz. sz. (1892. jan. 1-én 
uj sz. sz.) a következő uj díjszabások lépnek 
életbe: 

II. rász 1. füzet a közvetlen forgalom részére 
az Ausztriából Oroszországba való irányban; 
II. rész 2. füzet a közvetlen forgalom részére az 
Oroszországból Ausztriába való irányban az idé-
zett napon életbe lép, továbbá a IV. pótlék az 
1882. decz. 20 tói ó sz. S?. (1883. jan 1-től uj 
sz. sz.) érvényes köteléki díjszabás I. részéhez: 
Tartalma: a) díjszabási határozmányok és áru-
osztályozás hatályon kivül helyezése a'z orosz 
állomásokkal Varsón és Bresten tul való forgal-
mat illetőleg, mely határozmányok a II. részhez 
megjelenő 1. és 2. füzetben vétettek fel; b) az 
I., 2. és 3. melléklet megváltoztatása; c) az üzlet-
szabályzat 57. §-ához tartozó ó póthatározmányok 
módosítása. 

A XXIX. pótlék az 1882. decz. 20-án ó sz. 
sz. (1883. jan. 1-én uj sz. sz.) érvényes díjszabás 
II. részéhez és az V. pótlék az 1886 jun. 20-án 
ó sz. sz. (jul. 8-án uj sz. sz) óta gabona stb. 
szállítására nézve érvényes kivételes díjszabáshoz. 

Ezen pótlékok alapján a nevezett díjszabá-
sokban foglalt és ez ideig érvényes csomóponti 
díjtételek forint illetve márka értékben a «Warschau 
Wiener*, «Warschau-Terespoler» és «Lodzer» 
vasutak állomásaival való forgalomban 1891. decz. 
20-án ó. sz. sz. (1892. jan. 1-én uj sz. sz.) tul 
is az osztr.-magy.-varsói vasúti kötelék részére 
kiadandó díjszabások megjelenéséig érvényben 
maradnak. 

1891. decz. 20-tól ó sz. sz. (1892. jan. 1 tői 
uj sz. sz.) kezdve az összes oszlr.-magyar-orosz 
köteléki forgalomban a továbbítás csakis Granicán 
és RadziwoloivOn át, nem pedig Sosnowicén át 
történik. 

F. év deczember hó 1-től közvetlen menet-
jegyek kerülnek kiadás alá egyrészt Bécs (állam-
p. u. és északi p. u ), másrészt Amsterdam, Haag, 
Rotterdam és Scheveningen állomások között 
(Stadlau vagy Lundenburg-Bodenbach-Dresden-
Riesa-Leipzig-Halle-Magdeburg - Helmstedt vagy 
Oebisfelde v. Goslar-Hildéstein-Hannoveren át), 
Az egyes jegyek érvényességének határideje 5 nap. 
A menetjegyek árai Bécs—-Amsterdam I. 118, 
II. 87-6, Bécs—Haag I. 118 3, II. 87'6. B é c s -
Rotterdam I. 116 2, II. 85-9, Bécs — Schveningen 
I. 118-9, II. 88-1 márka 

A földmivelési m. kir. minisztérium kiadá-
sában megjelenő •Földmivelési Értesitő» szerint 
a kereskedelmi m. kir. miniszter a m, k. állam-
vasutak és a cs. kir. szab. déli vaspálya vonalait 
illetőleg a következő szállítási kedvezményt enge-

délyezte a fővárosban termelt marhatrágya szál-
lítására vonatkozólag. 

Legalább 10 kocsiból álló vonatokkal tör-
ténő szállítás és a viteldíjnak kocsi és fuvar-
levelenkint, legalább 10,000 kgrért való fizetése 
mellett Budapest-Ferenczváros állomástól Kelen-
földig per 100 kg. 4 kr; ismét a déli vasút illető 
állomásáig történő továbbításáért pedig kilométer 
és 100 kgronkint 0 1 3 kr, mihez 100 kgronkint 
még 2 kr kezelési illeték és az 5 % - o s szállítási 
számítódik. 

Egyes kocsirakományokbari történő feladás 
esetén Budapest-Ferenczvárostól Kelenföldig per 
100 kg. 5 kr fizetendő a ténvleges suly, de leg-
alább 10,000 kg. után. Kelenföldön tul a követ-
kező illeték számitódik: 

a) 75 kmnél nem hosszabb déli vasúti vo-
nalon per kim. és 100 kg. 0 3 kr, de legfeljebb 
17-5 kr ; 

b) 76—150 klmt tevő szállítási vonalon km. 
és 100 kgrkint 0'23 kr egységtétel, de legfeljebb 
25'7 kr; 

c) 151—300 kmt tevő szállítási vonalon km. 
és 100 kgrkint 0 -17 kr egységtétel, de legfeljebb 
42-2 kr; 

d) 301—400 kim. távolságról per kim. és 
100 kg. 0-14 kr egységtétel, de legfeljebb 52-2 kr ; 

e) 400 kimen tul történő szállítás esetén km. 
és 100 kgrkint 0 1 3 krnak megfelelő viteldíj fog 
számíttatni. 

Az a)—c) pontok alatt fizetendő tiszta viteldíj-
hoz ö'Yo szállítási adó számíttatik. Azon esetben, 
ha a fel- vagy lerakás a vasút munkaerejével végez-
tetik, kocsinkint 3 frt kezelési illeték fizettetik. 

A * Magyar Molnár» irja, hogy a brombergi 
vasut-igazgatóság az üzletvilághoz intézett kér-
dések által adatokat szerez ahhoz a kérdéshez, 
hogy mely vasútállomásokra volnának közvetlen 
gabona-díjszabások kiterjesztendők. Ezen tuda-
kozódások azzal vannak indokolva, hogy az orosz 
gabonakiviteli tilalom folytán Ausztria-Magyar-
országból és Romániából sok gabona érkezik oly 
vasútállomásokba is, melyekre nézve nem állanak 
fenn közvetlen tételek az Ausztria Magyarország-
gal és Romániával való forgalomban. 

A cs. és kir. szab. kassa-oderbergi vasút a 
nagy árutorlódás következtében a m. kir. főfel-
ügyelőség utólagos jóváhagyásának fentartása 
mellett az üzletszabályzat 57. §-a alapján a ruttka-
oderbergi vonalra nézve a teherárukra vonatko-
zólag a dijszabásszerü határidőhöz 2 napi pót-
határidőt állapit meg. 

A folyton fokozódó árutorlódás leküzdése 
czéljából Budapest-nyugoti pályaudvaron f. év 
decz 3-tól visszavonásig az üzletszabályzat 60. 
§-ában gyökeredző jog alapján mindazon leadás-
hoz kerülő árukra nézve, melyek rendes körül-
mények között 3 napi fekbérmenlességet élveznek, 
ezen fekbérmentesség további intézkedésig 2 napra 
szállíttatik le. 

A fekbérilleték felemelésére vonatkozó s már 
korábban közzétett intézkedés továbbra is érvény-
ben marad. 

Az osztrák és orosz vasúti hatóságok között 
létrejött kölcsönös megállapodás szerint a díj-
szabásokban előbb használt frank érték f. év 
decz. 1-től kezdve megszűnik és helyette Ausztria 
részéről a forint, Oroszország részéről pedig a 
rubel-érték fog használtatni. A vasúti díjszabás 
mindazon czikkekre érvényes, melyek deczember 
1-től kezdve Granicán vagy Alexandrowon át 
szállíttatnak Oroszországba. 

Az 1892. év január hó 1-től visszavonásig, 
de legkésőbb 1892. deczember végéig a szab. 
osztr.-magyar államvasuttársaság Bécs állomásán 
leadásra kerülő liszt, őrieményék és korpa-szál-
lítmányok következő általában érvényes fekbér-
kedvezményben részesülnek, még pedig liszt és 
őrlemények korlátlan mennyiségben 90 napi, kor-
látlan mennyiségű korpára 30 napi szabad rak-
tározás kedvezménye engedélyeztetik. 

A föltételek, melyek mellett ezen szabad rak-
tározás megengedtetik, Bécs állomásánál, valamint 
a később közzéteendő hirdetmények utján tud-
hatók meg. 3. A. 

KÖZTELEK, 1891 DSCZ EMBER 12. 

G A Z D A S A G I G É P É S Z É T E S T E C H N O L O G I A . 
Rovatvezető: LÁZÁR PÁL. 

Schlör-Naumann szab. uj mütrágyaszóró-gépa. 

Miután gazdaságomban nagy szerepet játszik 
a műtrágya, így évek óta legnagyobb figyelem-
mel kisértem, a mütrágyaszóró-gépek fejlődését. 
Majdnem az összes rendszereket láttam gyakor-
latban, sőt gazdaságomban is eddig négy gépet 
próbáltam ki. Megvallom, sohasem csodálkoz-
tam azon, hogy valamire való mütrágyaszőrót 
oly rendkívül nehéz "szerkeszteni; hiszen alig 
van gép, melytől oly kíilömböző viszonyok közt. 
várjuk a munka pontos teljesítését, mint a mü-
trágyaszórótól. Egyszer császárliszt finomságú 
salaklisztet, máskor gipszet, vagy salétromot, sőt 
egészen szurkos természetű szuperfoszfátot kell e 
gépnek hinteni, mert a gazda minden műtrágya -
nemre nem tarthat, külön drága gépet, mikor a 
műtrágyázás gyakorlata úgyis tetemes tőkét igé-
nyel. A ki műtrágyaszórókkal sokat dolgozott, az 
előtt világos leend, hogy oly szerkezet, mely ke-
verőjével benn dolgozik a műtrágya ládájában a 
műtrágya között, jó nem lehet. A szurkosocíásra 
hajlandó foszfát és salétromkeveréket minél többet 
keverjük annál szurkosabb és összeállóbb lesz 

Schlör találékonysága mutatta meg az utat, 
melyen haladni kell. T. i. nem szabad keverni a 
műtrágyát, hanem az elosztó hengert a műtrágya 
felületén kell elhelyezni és oda hatni, hogy a mű-

hető a benne elhelyezett műtrágyával együtt. A 
láda egyenletes felemelését a gép szállitókerekén 
elhelyezett agykerék és az ezzel kapcsolatos fogas-
kerekek s a keresztmetszeti rajzon látható véget-
len csavar eszközlik. A szórás mennyiségét ter-
mészetesen a láda gyorsabb vagy lassúbb feleme-
lésével lehet szabályozni. 

A rajzon látható hajtóka segélyével kézzel 
is állithatjuk a ládát, még pedig a láda legmé 
Iyebb helyzetétől a legmagasabbig 30 fordulat 
által emelhetjük a ládát. Azonban gondoskodva 
van arról, hogy a végetlen csavar kioldásával a 
hajtóka nélkül azonnal legmélyebb helyzetébe 
ejthetjük le a ládát, miáltal sok időt kímélünk. 

A gép baloldalán levő fogantyú segélyével a 
két. szóróhenger, a láda egyhelyben álló, de ten-
gely körül felfordítható fedelét felemelhetjük a 
megtöltés alkalmával. 

A töltés igen egyszerűen megy. Ugyanis a 
ládába töltögetett, műtrágyát néhányszor megrázva, 
egy megfelelő idomfa által egyenes felületűre sö-
pörjük. Ekkor a fedelet betéve a bal keréknél ta-
lálható hajtókával előre és hátra forgatjuk az 
osztó hengereket miközben azok a műtrágya 
egyenes síkjába üres henger idomú csapást váj-
nak maguknak és a gép az indulás pillanatában 
nyomban szór. 

elhinteni. Továbbá azon ritka jó tulajdonsága 
van, hogy a táblázat, mely a géppel vele adatik 
és a mely több mint 80 kombinácziót foglal 
magában, helyes és megbízható. Azaz, ha elő 
van irva bizonyos kerekek berakása pl. 200 kg. 
Thomas-salakra m. holdankint, akkor e beállítás 
mellett a gép alig 4—5°/0 küiömbséggel tényleg 
elveti a 200 kg.-ot. 

A mennyiségek pontosan literekben vannak 
adva. de az átszámítás igen egyszerű. 

Tény az, hogy az adott 80 kombináczió 
közül véletlenül találtam néhányat, melyeknél a 
fogaskereket az agy miatt összeilleszteni lehetet-
len, de ez épen nem baj, mert ily esetben a leg-
közelebb eső kombinácziót veszszük, mely alig 
néhány % (15—15 1. hektáronkint) külömbséget 
tüntet fel a szórásban. 

A szórás egyenletességét, illetőleg elmondhat-
juk, hogy e gép oly egyenletesen szór, miszerint 
a legnagyobb eltérés sem haladja meg az 5%-ot , 
holott a legtöbb réssel felszerelt szórógép - Wiist 
szerint 144—62'3°/o eltérést mutat a szórás 
egyenletességében. 

A műtrágya egyenletes elosztásának pedig 
mérhetlen fontosságot kell tulajdonítani, főképen 
a Thomas-salaknál, mely vizben oldhatlan, s 
melynél igy a mechanikai elosztás pontossága 
elengedhetlen. 

trágya emeltessék egyenletes sebességgel az osztó-
henger alá, hogy így az osztóhenger mindig a 
műtrágya felületéről seperhesse le a megfelelő kí-
vánt mennyiséget. Schlör elve e téren nézetem 
szerint felülmuihatlan. 

Eredeti gépe azonban némi hibákban szenved 
és ez abból áll, hogy a műtrágyát felemelő mozgó 
ládafal mesterséges tömítést Díchtung) igényel, 
mely ki is vásik, vagyigen nedtfes trágyánál eltömőd-
het, azonban mindenesetre nagyobb súrlódást 
okpz. 

Az eredeti Schlör-gép ezenkívül azon hibá-
ban szenved, hogy csak a legpontosabb kezelés 
mellett szór az indulás pillanatától kezdve, ke-
vésbé gondos kezelés mellett vagy nem vet 
egy-két nehéz hosszú útban, vagy az indulás 

- momentumában sok műtrágyát lök ki. 
Mindezen hibákat teljesen kiküszöböli az 

«Erzgebirgische Mtmchinenfabrik» által Schlet-
tauban (Szászország) gyártott legújabb Scíilör-
Naúmann-íéle szabadalmazott mütrágyaszóró. 

A Schlör-Naumann-gép szóró készüléke el-
vileg nem különbözik a régibb Schlör gépétől, a 
mennyiben iit is lapátkakkal (kakastaréjhoz ha-
sonló fogazott lapátkák) ellátott forgótengely végzi 
a szórást, azonban ezen gépen mint az 1 ábrán 
látható, két ily henger van alkalmazva, melyek 
kisebbje a nagyobbnak söpri oda a műtrágyát, 
a nagyobb átméretü lapátkás henger ped g el-
szórja azt. 

Mint az 1. ábrán igen jól látható a mütrágva-
tartó láda két részből áll. A láda hengerded fö-
dele, mely a két osztóhengert foglalja magában 
szilárdan áll, mig a fogaskerék szegmenttel ellá-
tott. alja a ládának a 2. ábrán keresztmetszetben 
látható (fekete köralaku) tengely körül felemel-

lgaz ugyan, hogy egy-két méternyire az ut 
kezdetén nem teljesen egyenletes a szórás, de ez 
milsem tesz, mert. a második méter ut meghala-
dásától kezdve a gép rendkívül szépen szór, el-
annyira, hogy pl. 200 kg. Thomas-salakkal hin-
tett egy m. hold föld általában egyforma szép 
kékes szint ölt, melyen szabálytalansíig sehol j 
sem látható. 

Ezen gép azonban épen ugy, mint az ere- ; 
deli Schlör-gép kis adagonkint löki' ki a mütrá- j 
gyát, mely apró tallérnagyságu, de teljesen sza-
bályszerűen elhelyezkedett foltocskák alakjában j 
lepi el a földet. A hintő-hengernek, mint egy le 1 

gombolyitott útját látjuk elkerülve a táblán, mely- j 
nek szabályszerűsége kifogástalan. 

A gép legalkalmasabb egy pár ökör által 
való vontatásra, mert ily fogattal az iga igen jó I 
vezetést ad a rúdnak és a nyugodt járás kielé- j 
gitő. Ha lovakat fogunk a gépbe, ugy a gép nem | 
jár biztosan. 

Miután a gép minden mozgó része a bal-
kerék agyáról nyeri mozgását, így természetes, ! 
hogy ezen kerék több munkát végez, mint a jobb I 
kerék. Minek következése az, hogy a balkerék el- | 
maradni, a jobb kerék előre futni igyekszik, hogy. j 
ezen oldalt hintázó mozgás elkerültessék, van [ 
szükségünk a rud biztos feltámasztására iga 1 

által. 
Á gép igen sokat nyerne, ha a láda eme- I 

lését a bal, a szóróhengerek forgatását a jobb I 
kerék teljesítené. Nem kételkedőm, hogy rövid j 
időn még nem utolsó javítással ellátja a gyár [ 
ezen kitűnő gépeket. 

A gép rendkívüli előnye az, hogy á vele j 
adott, I I darab váltókerék kombinácziója által 
a legkülömbözőbb mennyiségű műtrágyát képes I 

A gép igen nagy előnye az is, hogy a láda 
teljes kiürülése után nem kell feltétlenül megál-
lani és a szórószerkezefet kiakasztani, mint 
Schlör régibb gépénél, hanem ha a végetlen 
csavar már nem talál fogat maga előtt., melybe 
belekaphat, erősen kerepelni kezd, s ha daczára 
ennek a munkás nem akasztja ki a hajtószer-
kezetet baj mégsem esik. 

Holott a régibb Schlörnél, ha a kiürülést 
jelző «Álj» felirattal ellátott táblácska kiugrik és 
a munkás ezt észre nem veszi s tovább halad, 
ugy a gép összetörik. 

Általában véve e gép nem mondható egysze-
rűnek, bár rajzunk annak mutatja, ha azonban 
a fogaskerekeket beraktuk, akkor már kezelése 
igen egyszerű. Béresemet félóra alatt betanítottam 
kezelésére, ki az őszszel 600 q műtrágyát minden 
fennakadás nélkül vetett el vele. Kezeléséhez két 
ember untig elég. Ily gépeknél fődolog, hogy a 
munkást, ki a kezelést már elsajátította, ne vál-
toztassuk. 

Vontatásához jó két ökörszükséges, melyek fél-' 
naponkint váltandók. A gép nehéz, de sok munkát 
is végez. 

Anyaga kitűnő, kidolgozása is kifogástalan 
A rudat és két kerekét kivéve, melyek fából 
készültek, minden egyéb része vas és áczél. A 
láda maga öblös vasbádogból való. 

Az egy menettel elvetett, sáv szélessége 3 
méter, igy munkája elég szapora. Miután a kerék 
csapók 3>/2 méternyire vannak, szükséges egy 
szállító szerkezet is hozzá. A gyár mezeivasuti 
sínekből összeállított kocsit ad hozzá, melyre két 
szélés sín segélyével könnyen feltolható a gép 
ós igy minden további szerelés nélkül szállít-
ható. 

2. ábra. Sehlür-A'aumann mütrágyaszóró keresztmetszete 
félig telt szekrénynyel. 1. ábra. SMör-Nauimnn mütrágyaszóró hátsó olda'a. 



Ezen kocsit azonban fából házilag is elké-
szíthetjük, miért is tetemes váni melletti behoza-
talát nem ajánlom. 

A mii trágyaszóró-gép ára Schlettauban (Erz-
gebirgischeMaschinen-Fabrik inSchlettau, Saehsen) 
400 márka. A szállító kocsié 100 márka. A meny-
nyiben leírásom nem nyújtaná kimerítő képét e 
kiváló gép hasznavehetőségének, érdeklődő t. 
gazdatársaimnak szívesen szolgálok magánúton 
felvilágosítással. 

Herényi Gothard Sándor. 

A keményítő szárítása. 

Eléggé ismeretes, mily fontos szerepe van a 
keményítő gyártásnál a keményítő szárításának, 
mert hiszen jórészt ettől függ az előállítandó 
lermény minősége. Ha nagy darabokban akarjuk 
a keményítőt előállítani, azt száradása közben 

. nem szabad bolygatnunk, míg a végnélküli vászon-
nal szárítva kevésbé darabos és a Fehrman-féle 
készülékkel finom szemcsés keményítőt kapunk. 

A külömböző szárítási módokról Saare a 
következőkben adja elő tapasztalatait: 

A vé(inélküli vás.-on csak nagy gyárakba 
való, mert kis munka személyzettel aránylag a 
legtöbb terményt szolgáltatja. Fontos az, hogy a 
vászon éppen megfelelő mennyiségű keményítőt 
hordjon és az oldal léczeken ne súrlódjék, toyábbá 
a fütő táskák helyesen legyenek elosztva. Ajánla-
tos a végnélküli vásznat deszkával beburkolni és 
gyenge szívó ventilátort alkalmazni. Hátránya az 
egész rendszernek, hogy durva szemesés keményí-
tőt ad és a vászon gyorsan elkopik. 

A Fehrmann-féle készülék különösen bur-
gonya lisztet készítő középnagyságú gyáraknak 
ajánlható. Oly készülék melynek dobhossza 4.5 
m. és dobátmérője 2 m. kb. 4 mázsa keményítőt 
szárit óránként és ha a dob hosszabbra választ-
ható, minden m. hosszra 1 mázsa keményítővel 
több jut. 

A legtöbb gyár alátámasztott kereteken szá-
rítja keményítőjét, ugy hogy az összes keretek 
egy vagy két nagyobb szárító szobába kerülnek, 
vagy pedig 8—10 kisebb kamrát használnak e 
czélra, melyekbe egyenkint egy-vagy egy félnapi 
gyártmány fér el. 

A keretek rendszerint I X % m. felületűre 
készülnek, ezeket durva vászonnal bevonják és 
minden ily rekeszre 2—3 kiló keményítőt raknak. 

A rekeszes száritásnál fontos: 
1. hogy az állványok között a közlekedésre 

elegendő széles járdák maradjanak; 
2. hogy a rekeszek köze egymás fölött ne legyen 

igen szük, (jól megfelel 15 cm. köz), és hogy a 
reke szek mind könnyen hozzáférhetők legyenek ; 

3. a levegő egyenletesen érje az összes reke-
szeket; így legjobb a levegőt a fal nyílásaitól a 
padozat fölött négyszögletes fa-csatornákon vezetni 
a rekeszek alá, mely csatornák födő lapja lyukgatott, 
és nagyon helyesen a kiáramló levegő előmelegí-
tés czéljából egyenesen a fütő csövekbe ütődik ; 

4. kellő ventilátio legyen. Legtöbb esetben 
elégséges 80 cm. átmérőjű 2 m. hosszú négy-
szögletes kürtők használata, melyek tolóval zár-
hatók. Szokásos még ventilátorokat vagy exhaus-
torokat is alkalmazni. 

5. Jó fűtésről is gondoskodjunk, ugy hogy 
a szárító helyiség hömérséke kb. 26" R. körül 
legyen. Legegyszerűbbek a vasp'éhből készült fütő 
esővek; öntött vasból valók drágábbak és az 
épület túlságosan megterhelik. Rendszerint fáradt 
gőzzel fűtenek, kivételesen frissel. Jól lehet lég-
fűtést is alkalmazni vagy esetleg a szellőztető 
levegőt előmelegíteni. Rendkívül fontos az, hogy 
a száraz keményítő víztartalma 20—21%-nál 

1 több ne legyen, mert a kereskedelmi usance tóbb 
vizet nem enged meg. De a 20° / 0 alatti víztarta-
lom is nagy kárral jár, mert a szárazabb áruért 
sem fizetnek többet és így csak magunkat káro-
sítanánk meg, ha több vizet párologtatunk el a 
keményítőből, mint a mennyit a kereskedelem 
követel". L. V. 
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A tengeri értéke a szeszgyártás szem-
pontjából. 

Mezőgazdasági szeszgyáraink csekély része 
van azon helyzetben, hogy csak burgonyát hasz-
náljon fel a szesztermelésre, különösen az idei 
rossz burgonyatermés reá fogja szorítani még 
azon gyárakat is, melyek rendesen csak burgo-
nyát dolgoznak fel, hogy tengerivel húzzák ki a 
campagnet. Éppen ezért azt hiszszük, hogy t. ol-
vasóinknak szolgálatot teszünk, midőn a tengeri 
értékét a szeszgyártás szempontjából behatóan 
ismertetjük. 

A tengeri, mint tudjuk, őszszel sok vizet 
tartalmaz magában, s a szeszgyárosoknál álta-
lában bevett szokás, hogy a tengeri víztartalmát 
az egyes hónapokra egy átlagszámmal veszik 
fel, tekintet nélkül a tengeri-termés minőségéra, 
úgyszintén a kereskedelemben is az uj tengeri-
nél «időszerü» (zeitgemass) tengerire történik az 
alku, a minőség és vízmennyiség megállapítása 
rendesen tapintás által történik. — Ezen külső 
vizsgálati mód azonban rendesen csal, mert 
némely évben már deczember hónapban a ten-
geri oly száraz, inint más év márczius havában, 
ismét más években pedig deczemberben a fel-
dolgozás alá kerülő tengeri legnagyobb része 
nedvesebb, mint annak lennie kellene. Ha az év 
egyes hónapjaira bizonyos átlagszámokat fel is 
veszünk, az számításaink alapjául egyáltalában 
nem szolgálhat, mert az egyik gyár, ha az átlag-
számot veszi alapul, jól jöhet ki, míg a. másik 
igen rosszul. Hogy ez csakugyan így van, bizo-
nyíthatom 4 éven át tett vizsgálataimmal. 

A tengeri víztartalmának ingadozását figye-
lemmel kisérve, azt találtam, hogy az egyes 
hónapokban is igen változó, és pedig legnedve-
sebb a tengeri októberben", ettől kezdve juniusig 
fokozatosan csökken. 

Október hónapban a vízmennyiség 18 tói 
30%-ig változik, vagyis az ingadozás l2° / 0 . — 
Igaz ugyan, hogy a 18°/0 víztartalmú tengeri 
októberben ritkaság, m,ert a leggyakoribb érték 
2 4 — 2 6 % és ez vehető a tengeri vízmennyisé-
gének október havi átlagúul. 

November hónapban a felső határérték 28'0, 
de a leggyakoribb víztartalom az október havié-
nál nem száll alább ugy, hogy október és no-
vemberben a tengeri víztartalmában alig van 
változás. 

Deczemberben már csökken a víztartalom, 
és 2 6 % víztartalommal bíró teng-ri csak kivé-
telesen fordul elő. Leggyakoribb érték 23°/c, az 
ingadozás tehát 1 8 - 2 6 % - i g terjed. 

Januárban már 1 7 % víztartalommal bíró 
tengeri nem ritka, de 26%-os is előfordul. De-
czember és január hónap tehát ismét együvé 
tartozik, mert lényeges csökkenés januárban alig 
történik. 

Februárban az ingadozás 16—24% között 
van, leggyakoribb érték 21 5 — 2 2 % körül van. 

Marcsimban- 15'5—22%-ig változik a víz-
mennyiség, leggyakoribb érték 20%-

Április hónapban a víztartalom jelentéke-
nyen csökken, t. i. 14—19%-ig, átlagérték 17%. 

Május havában a változás 13—16'5% között 
van, leggyakoribb érték 14 '5—15%. 

Juniusban eléri a tengeri légszáraz állapo-
tát, a 12°/o víztartalmat, nagyobb ingadozás e 
hónapban már alig van, lévén 1 4 % a maxima-
lis határ. 

Júliusban 1 1 — 1 2 % vizet tartalmaz a ten-
geri, s igy marad augusztusban is. 

A víztartalom változását tehát az egyes 
hónapokban a következő táblázatban állithatjuk 
össze : 

Ezen táblázat kétségtelenné teszi, hogy egyes 
hónapokra bizonyos átlagszámot a vízmennyi-
ségre felvenni nem lehet, mert ez az időjárástól 
és sok más körülménytől függ, ugy, hogy csakis 
a tengeri víztartalmának rendszeres meghatáro-
zása által leszünk lényeges hibáktól megőva. 

Legfontosabb alkatrésze a tengerinek a szeszt-
adó anyag, vagyis a keményítő. Minél nedvesebb 
a tengeri, aránylag annál kevesebb keményítőt 
tartalmas:. A kereskedelemben normális tengeri-
nek nevezik a 1 2 % vizet tartalmazó árut, ehhez 
lesz aztán a különfele minőségű tengeri viszo-
nyítva. Ezt véve fel normális tengerinek, kimond-
hatjuk, hogy a magyar tengerifajok keményítő-
tartalma 57—65%-ig változik. Középértékben 
00—62%. 

A különféle vidékekről származő tengeri-
mustrák a következő keményitó-tartalommal 
bírtak : 

Mely- vidékről való Víztartalom Keményitő-érlék 
7o 

Győrvidéki . 18-84 54-54 
Bánáti .... ... . 13•78 64-76 
Győrvidéki .. . 17-86 54-94 
Bajai . . . . . . . . . . 16-28 61-11 
Oláh tengeri 14-74 63-55 
Bánáti . . . — 13-49 64-59 
Becsei . . . . . . 14-18 63 00 
Bácskai . . . . 13-83 62-17 

. 12-20 63-92 
Lófogu, győri ... .. .. 12-77 59-4 
Bácskai . . . . . . .. 13-89 61-83 
Tisza vidéki .. 13-25 61-80 
Temerini .... .. 12-81 62-19 
Cservénkaí ... . 14-48 62-63 
Becskereki .. 13 09 63-07 
Bácskai . . . ... .. .. 15-55 58-74 
Győri cinquantin . 15-23 56-23 
Munkácsi . . 12-55 60 98 
Bátorkeszi . 22-27 53-61 
Kenderesi .. . 23-3 53-07 
Valkó. . . . . . .. 21-22 53-84 

.. 20-2 53-77 

Szeszkereskedelmi «Usance»-ok a buda-
pesti piaczon. Árujelölés: 10,000. ltr. pct. a 
hordó levonásával o. é. forintban skonto nélkül. 
Rektifikált szesz hordóval és pedig egyezmény 
szerint kész pénzben skontó nélkül, készpénzben 
2 % skontóval, 3 — 4 havi nyilt számlára vagy 
váltóra, utóbbi különösen hitel ügyleteknél dívik. 

Oourtage: Effektív áru után a számlaösszeg 
•/a százaléka 5000frtig; 5000 frton fölül a többlet-
nek V í százaléka; időre kötött üzleteknél 

Vétel-adási usanceok: 
Minőség: Legalább 7 5 % Tralles fokok szerint. 

Az alkoholometer-skálán egész és fél fokokat lehet 
leolvasni. Fél fokot akkor számíthatunk, ha a 
reá következő egész fok jelét majdnem eléri. 

Mennyiség : Mínimu n mennyiség nincs meg-
szabva, igy bármily kis mennyiség árusítható. 
A mennyiség megállapítása literszámlékokban 
történik. 

Hordók: Az eladó tömített a szesz szállí-
tásra alkalmas hordókat kölcsön adni tartozik, 
Hordóval együtt történt eladásoknál jó a szesz-
szállításra alkalmas 500—700 liter űrtartalmú s 
legalább 6 vas abroncscsal bíró hordók' adandók. 
Hordók nélküli vételnél vevő a hordókat 4 heti időn 
belől jó állapotban saját költségére tartozik vissza 
szállítani a szállítási helységbe. Ha ezt elmulasz-
taná uj hordók árát tartozik megfizetni. 

Az eladott áru átadása, ha külön egyezmény 
nem történt, az eladó tetszése szerint a vasúti, hajó 
vagy Kőbánya kivételével Budapest belterületehez 
tartozó bármely helyen eszközölhető. Ha a dana 
jobbparti város részeibe (buda, ó-buda) szállíta-
nak. az eladó fizeti az esetleges hídpénzt. Vitás 
esetekben a budapesti értéktőzsde bírósági ítél. 

I, P. 
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Az erdélyi szövetkezetek. Vettük a követ-
kező levelet: Igen tisztelt szerkesztő ur ! Becses 
latijában említés történt a nagyszebeni szövetke-
zetek nagygyűléséről. Miután ott, mint az erdélyi 
gazdasági egyesület képviselője jelen voltam, le-
gyen szabad e szövetkezetekről bővebb jelentést 
tennem. 

A nagyszebeni vidéki szövetkezetek alapelve 
a község, azaz minden egyes szövetkezet hatás-
köre alapszabályai értelmében csak az illető köz-
ségre terjed. A nagyszebeni takarékpénztár bo-
nyolítja le az üzleteket. 

A szövetkezetek közös szerve a gondnokság, 
mely már ez idén kezdte meg a mezőgazdasági 
szükségleti czikkek közös beszerzését az egyes 
szövetkezetek számára. így két waggon vetőmag 
búzát hozatott a gr. Gsekonicsfé\e zsombolyai ura-
dalom kezelőségétől és tervbe vette a here és 
zab vetőmag direkt beszerzését. 

Még 1889-ben a tagok száma 600-at tett ki 
és az akkori szaporulat 237 tag volt, ugy 1890-
ben a tagok száma 861-re szökött föl, tehát is-
mét 261 taggal növekedett. 

A szövetkezetek tagjainak nyújtott hitel 
1889-ben 106,964 frtot tett ki. 1890-ben 161,407 
•írt. A nagyszebeni takarékpénztár az egyes szö-
vetkezeteknek 1889-ben 58 555 frt, 1890-ben 
azonban 63,900 frtot hitelezett. A tagok üzletrészei 
1889 ben 14,827 frtot tettek ki. 

Takarékbetétek a . nagyszebeni takarékpénz-
tárnál 1889 ben 43,204 frt, 1890 ben 85,618 
frtnyi összegben jelentettek be, vagyis a szapo-
rulat 42 414 frt. A takarékalap 1889-ben 1213 
frt volt, de 1890-ben már 3802 frt. Készpénz-
készlet 1890-ben 6701 frt. a tiszta nyereseg 

< 2229 frt. 
Az egyes szövetkezetek hatásköre, mint már 

emiitettem, csak falvak és mezővárosokra ter-
jed ki. 

A tagok száma Egérbegy községben 74, 
Asszonyfalva 87. Fenyőfalva 28, Szt.-Erzsébet 
43, Morgonda 28. Kis-Dismói 56, Kis-Torony 
27. Szerdahely 62, Veresmart 30 Nagy-Csűr 
43. Kis Gsür 52, Szász-Orbó 30, Vaidíiid 86 
Szénaváros 19, Szász-Kérd 31 és Bedrődben 
155^ tag. 

Az elért eredmények bizonyára igen örven-
detesek, különösen azért, mert á takarékbetétek 
több mint Í00%-kal szaporodtak, mig a 16 szö-
vetkezetiek nyújtott hitel 58 555 frtról csak 63 900 
frtra emelkedett. 

Nem kevésbé örvendetes a szövetkezés ügye 
a pinczeegyesületeknél. 

Eddig csak 4 ilyen egyesület alakult. A ne-
gyedik a baromlaki csak 1890-ben létesü t és igy 
mérlege még nem ismeretes. 

Az egérbegyi pinczeegyesület 68 tagot szám-
lál, a szt.-ivánfalvai 70-et, & nagy-egérmezei 76 
-és az uj ba.omlaki egyesület 22 tagot. 

1890. év deczember 31 én e 3 egyesület 
.borkészlete 197,114 litert tett ki, a községek 964 
frt 43 kr. tagsági betétet és 1077 frt tartalék-
alapot mutathattak ki. Kölcsönük a nagyszebeni 
takarékpénztárnál 5650 frt volt, ó-borra előlegül 
2922 frtot kaptak. Az eladott borok utálj a 
tiszta nyereség 2627 frt 16 kr. 

Községi előlegpénztárak, részint a régi Schultz-
Delitsch, részint a R'iiffeisen-vsndizev szerint 
szervezve, ugyan több létezik a Királyhágón tul, 
-de csak az emiitett 16 egyesült egy szövetség-
ben, egy központi hitelintézettel. E szövetseg még 
a számadások ellenőrzésére revizort is alkalmaz. 
Végül megjegyzem még, hogy egy fogyasztási és 

| ,egv gyümölcsértékesitési szövetkezet megalakulása 
; várható a közel jövőben. 

Gróf Schweinitz Gyula. \ 

Pestvidéki 74-75 kilós.. 10.70 — 11.15 3 hóra 
76-77 > .. 10.90—11.50 » 
'78-79 » .. 11.25 — 11.75 » 
80-81 » 11.55 —11.80 » 

Fehérmegyei 74-75 » .. 10.70 - 11.15 « 
76—77 » .. 10.90 —11.50 > 
78-79 > .. 11.25 — 11.75 » 
80-81 > 11 55 — 11.80 * 

Bácskai 77—75 » .. 10.70 — 11.15 » 
76-77 » .. 10.90 — 11.50 » 
78-79 . . . 11.25 — 11.75 » 
80-81 » .. 1155 — 11.80 > 

Bánsági 74-75 » . 10.70 -11.15 » 
76—77 » .. 10 90 - 11.50 » 
78—79 » . . 11.25 -11,75 » 
80-81 » . . 11.55-1180 » 

Északmagyarorsz 74 -75 > .. 1 0 . 6 0 - 1 1 - • 
76-77 « .. 10.80 - 1140 » 
78—79 » . . 11.15 — 11.65 » 
80-81 » 11.45 — 11.70 » 

Kereskedelem e's tőzsde. 

Budapesti gabonatőzsde. 
Deczember Jl-iki jegyzések ÍOO kqkint. 

(A. A.) Budapesti gabonatőzsde, deczeoaber 10-én. 
A buza-üzletben csak gyenge volt a forgalom, alig néhány 
ezer q-re rúgott, miután a kínálat, valamint a kereslet is 
igen korlátolt maradt. Az irányzat lanyha és nem fordul 
elő semmi, a mi az üzletbe több életet önthetne. Egyéb 
gabonanemüekben is gyenge forgalom mellett az üzlet 
helyzete nem változott. Határidők délkór zárulnak : buza 
tavaszra 11-30-32. tengeri máj. -jun.-ra 6 18-20, zab 
tavaszra 6 52—54, káposztarepcze augusztus — szept.-re 
13-75-85. 

Bécsi gabonatőzsde deczember 10, (A «Köztele7c» ere-. . 
deti tudósítása.) Legutóbbi jelentésünk óta sajnos, az üzlet 
irányzata nem változott. A kereslet, daczára a hajózás 
küszöbön álló bezárásának és a mindkét parlamentben 
kihirdetett mérsékelt beviteli vámoknak Németországba, 
hova ezután nagyobb kivitelt kéne várni, nem nagyobbo-
dott és a létesült kevés eladásnál elért árak sem maga-
sabbak, mint az eddigiek. Mindaddig, mig nem nyujtatik 
biztosíték arra nézve, hogy Németország más államoknak 
nem engedélyezi a monarchiánknak biztosított olcsóbb 
vámtételt, az előny, mely mezőgazdaságunkra az uj vám-
szerződésből háramlik, csak kevés és hozzá még bizony-

Búzában és rozsban úgyszólván semmi forgalom 
sem volt. Rövid idővel ezelőtt vidéki malmok 773 kilós 
ó-becsei és 77 kilós csurngi búzáért 11-50 fitot fizettek 3 
hóra, Győrö t Rizs után nincs semmi kereslet; az árak 
olcsóbbodnak. Zab-nál szintu?y, sőt a kínálat emel-
kedik. O tengeri keresett, 7-05 -15 frtot ért el helyben 
uj áru 6-25 frtot helyben. 

Határidők árfolyama Budapesten. 

(A. A.) Budapesti gabonatőzsde decz. 10-én Maga-
sabb amerikai jegyzések. Amerikában egy pár nap óta 
a haza emelkedő irányzatot követ, a mint az tábláza-
tunkból ki is tűnik. Ez első sorban annak tulajdonitható, 
hogy néhány számottevő államban az őszi vetések kedve-
zőtlenül állának. A termelők tehát visszatartják gaboná-
jukat. a minek a risible supply csökkenése 1*/.. milliónál 
több bushellel 41.653,000 bushetre lehetett a következ-
ménye. Föltűnő azonban mindenesetre, hogy fíradstreet 
ugyanazon időre, a készleteknek több, mint 4 milliónyi 
gyarapodását mutatja ki. De befolyással lehetett az árakra, 
a n-imet gabocavám leszállítása 3VS márkára, a mi az 
Egyesült-Államoknak is javára fog válni és végre az a 
tudat, hogy Oroszország elzárása által Amerikára van 
utalva a megszorult Európa. 

A kereskedelmi szerződések és a gabonatőzsde. A 
Németországgal kötőit vámszerződésíink várva-várt közzé-
tétele végre megtörtént, de hatása épenséggel nem volt, 
és kitűnik, hogy a tőzsdék, midőn a lefolyt üzlettelen-
séget a szerződések közzétételének késése okozta bizony-
talanságnak tulajdonították, nem az igazi okot találták 
el. Nem is lephetett meg a szerződés senkit. Tudták, hogy 
a buza vámját 3'/2 márkára mérséklik, és hogy ez jövő 
évi februárius 1-én fog életbe l̂épni. Csak a tengerinél 
csalódtak, mert ott nagyobb leszállítást vártak A kiviteli 
üzletre a vámleszállitásoknak egyelőre nem lesz befolyása. 
Hanem valószínűleg csak a jövő tavaszi hajózás megkez-
dése után, a mikor már életbe léptek az olcsóbb vám-
tételek, van kilátás nagyobbmérvü exportra búzában. 

Javult hangulat tőzsdénkén. Mult jelentésünk óta 
az első napon olcsóbbodtak a ímza-árak, de azóta szi-
lárdult a hangulat és tegnap 35,000 q, ma 800J q került 
eladásra jól tartott árak mellett. A hidegebb időjárás 
minden esetre meg tette a magáét, azonkívül tegnap a 
kivitel vett egy nagyobb tétel középminőségü búzát 11:20 
frton, 3 hóra, a mi szintén serkentőleg hatott az üzletre. 
Ma gyenge volt a forgalom, főleg a határidő üzletben 
gyenge a részvétel, árak estek is 2—3 krral, de azért az 
alaphangulat szilárd. Uj, ősszel szállítandó búzában már 
élénkebb az üzlet, gyakrabban fordulnak elő kötések, ma 
1010—15 frton jegyezhető 

Rozs iránt folyton tart a kereslet. Januáriusi szállí-
tásra állomásokon keresik, mert akkor egy o'csóbb vasúti 
díjszabás Csehországba lép életbe. Ma Doboson 10'32'í, 
frtjával kelt el. Kis-Rőrösön 1015 frton. Állítólag uj 
rozsra t. i. jövö aratásura is történt ma kötés 8-75 frton. 

Tengeriben meglehetős volt a forgalom változatlan 
árakon. Ügy külföld, mint a felvidék számára veszít. 
Többi közt Aszódon 5'70-en, Zimongban 5 35 frton január:-
usra köttetett. Topolyán 5 35, Esztergomban 5 75, Kisúj-
szálláson 5'55 frton. Ginquantin Kaposvárolt 8 25 frton 
adatott el. . 

Az árpz-iizlet pang. Még takarmányárut Is olcsóbban 
adtak ma. 

A zaí-üzletben nem történt változás. 
Bepcze jóval olcsóbbodott. A gyárak tartózkodók, ; 

miután a vetésekről nagyon jó hírek érkeznek és kész-
áruért az eddigieknél kb. »/, frttal olcsóbb árakat ki-

h K 
d T | 10. 

Bécs. (100 ksrként frtbaa.i 
tavaszra !. 11.57 11.58 

11.36 11.37 
Zab 6.97 1 6.96 
Tengeri május-jüniusra . — .— | 6.62 j 6 63 
Berlin. (1000 kgrként márkában.) 

Búza decz.-jan | 227. - '22Ő.25 22U.25 
ápr.-máj. . . . ' . j •m.óo 22:í - 223.50 

Rozs decz-jan ' 239.50 !239. — : 239.25 
ápr.-máj. '234.25, [233. - | 2 2 3 . -

Zab dpcz.-jan. 165. 75 ;166.— 165 75 
— ápr.-máj. 170.76 170 75: 170.75 
Páris. (100 kgrként francs-ban.) j 

folyó hóra- | 26.75: 26.75 1 26.60 
27 10 •27.10 1 27.— 

első 4 M. . . . . . . . . . 27.60 27.60! 27 50 
márcz.-lói 4 hó . . . . . . ( 28.25 28.10 

Liszt . folyó hóra i r-8 80 ! 58.80! 58.60 
jan 59.60| 59.5); 59.49 

60.30 .60.50 60.10 
— márcz-tól -4 hó 61 30* 61.40 i 61.10 

New-York. (bushel ként cents-ben.) í 
Búza decz 1 106.5,a < 106.% i 106. V» 

jan. 107.1;2 107.% í 
febr 108. % 108. V j KIS.", 

Tengeri 66.— 66.— 66. 

Heremagvak. Deczember 10. (Raldek Ignácz mag-
nagykereskedő hilje'eníése a «Köztelek• részére.) Vörös-
here: A lefolyt héten is kedvetlen hangulat uralkodott a 
lóheremagüzletben, rnivel külföldi renietuénvek hiányá-
ban a helybeli czégek említésre méltó vételeket nem fo-
ganatosítottak; külomben a kinálat sem igen erős volt, 
miután tulajdonosok nem hajlandók, jelenlegi olcsóbb 
árakon eladni. Luczernamag. A forgalom luczernamagban 
szük körben mozgott a hangulat változatlan. Eladatott: 
vörös heremag 50-55 frt. luczernamag 43 —48 frt. 

Gyapju-üzlet. Deczember 10. (Altschuhléi Társa tudó-
sitása a < Köztélek* részére.) A lefolyt héten a forgalom 
korlátolt maradt változatlan árakkal. Elkelt kb. 200 mm. 
raczka-gyapju 53 frton és ku. 100 mm kissé hibás gyapju 
50 frton felül. A mit már november 20-íki jelentésünk-

Dr. Sz. Gy. 
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ben irtunk a kártolt eló'fonat határidőüzletről, az valószí-
nűleg be is fog teljesülni. Az osztrák, német, svájczi és 
orosz kártolyfonók a kártolt előfonatnak határidőüzleti 
kiviteléhez szükséges okmányok kiállítását 1893. január 
1-től megtagadni szándékozzák és kötelezik magukat, hogy 
addig sem belga, sem franczi Laplata kártolyelőfonatot 
nem vásárolnak, mig ezek határidőüzlet alapjául szolgál-
nak. Azáltal mindenesetre a határidőüzletnek meg kell 
szűnnie, a mely nemcsak a kártolyfonóknak, hanem ál-
talában a világkereskedelemnek is ártott. 

Nyersbőrük. Deczember 11. (Wolfner Gyula és társa 
jelentése a «Köztelek* részére). A nyersbőrüzlet lefolyása 
az év vége felé, miután a vevők az évi mérleg előtt tar-
tózkodók bevásárlásaikkal, mindinkább csendesebb lesz. 
Juhbórölcben mindazonáltal néhány kisebb keleti eredetű 
részlet adatott el az eddigieknél valamivel olcsóbb árak 
mellett. így néhány ezer szerb 68—70 forinttal néhány 
ezer bolgár s román bőr 74 forinttal métermázsánkint, 
mig ürübőröknél az árcsökkenés a folyton engedő gyapju-
árak következtében még jóval tetemesebb. Száraz marha-
bőrökben kevés került eladásra s mind vevőre is talált. 
Mindazonáltal itt is az eddigi szilárd árak engedni kez-
denek. A lóbörök ára ismét csökkent s jelenleg prima 
minőségben 8-10 forint páronkint. 

Szilva és szilvaiz. Deczember 11-én (.Markó Albert 
czég heti jelentése a «Köztélek* részére.) Szilva. A lefolyt 
héten a kereslet szilvában a tengerentúli országok részére 
valamivel megélénkült és mivel Amerika majdnem kizá-
rólag csak kisszemü árut vásárol, főleg usance- és mer-
cantileáru keltett érdeklődést, minek ellenében nagyszemü 
szilva el lett hanyagolva. A forgalom néhány ezer méter-
mázsára tehető és 85 dbos minőség szerint 18 -19, 100-as 
151/,. szokvány minőségű 14V2 és mercantileáru 14 írt-
jával lett eladva 100 kilónként. — Szilvaiz. A hét folya-
mán a mostani olcsó árak mellett nagyobb mennyiségek 
lettek eladva hordónkint a belföldi szükséglet fedezésére 
és mivel szlavóniai lequarban a készletek nem voltak 
elegendők a szükséglet fedezésére, a magas vám daczára 
még szerbiai árut is elvámoltak, hogy igy azután kon-
zumba juthassanak. Az árak a mult hetiekhez képest 
változatlanul maradtak. 

Zsirnemüek. Deczember 10-én. (Markó Albert czég 
jelentése a «Köztelek* részére.) A szalonna- és zsirüzlet 
lassankint már megélénkül, mert a gazdaközönség, ipar-
vállalatok és fogyasztási szövetkezetek téli szükségletüket 
kezdik fedezni, minek következtében az árakban a hét 
folyamán csekély emelkedést jelezhetünk. Városi táblás 
szalonna minőség szerint 48—.50,'prima pestvárosi disznó-
zsír hordónkint pedig Ő7'/S frtba került 100 kilónként. 

Élelmiczikkek a budapesti hetivásáron 1891. évi 
deczember hó ll-én. (A fővárosi vásárigazgatóság jelentése 
a t Köztelek* részére ) 

Husvásár. A mai Istvántéri hidegsertés-husvásárra 
Czegléd, N.-Kőrös, Monor, üri, Németkér, Alb.-Irsa, Pilis. 
Ráczkeve, Vecsés és-Dunapatajról 44 vidéki árus hozott 
361 drb hizott sertést, 93 drb süldőt és 2140 klgrm. ser-
tés húst; megjelent továbbá 24 kelybeli hentes 154 drb. • 
hizott sertéssel. — Árak: reggel, nagyban 43— 45 frt, 
kicsinyben 46 kr. A forgalom élénk, az árak a nagy ho-
zatal daczára szilárdak. 

Ralvásár a Baltéren. E hetivásáron az üzlet igen 
élénk volt. mert a nagy kereslettel szemben megfelelő 
mennyiségű baikészlettel jelentkeztek a halkereskedők 
Helybeli halkereskedők' mintegy 50 métermázsa, több-
nyire ponty, harcsa, csuka, süllő, vidékiek (Yelencze. Fe-
hérvár, Ráczkeve, Dinyés és Tatáról (10 kocsin 17 q ) 
többnyire ponty, csuka, kárász és'fehérhalat hoztak, mely 
mind vevőre talált. Különösen élénk volt a forgalom a 
vidéki halkereskedőknél, kii olcsóbban árusítva hozott 
halukat, déli 11 órára teljesen eladták készletüket. Nagy-
bani eladásnál : Nagy hal 70—100 frt. közép nagy 25— 
50 frt, apró fajta 5—8 frton talált vevőt, mig a detail 
eladásnál ugy az eleven ponty, mint a nem eleven, to-
vábbá a közép nagy süllő és az apró halak a vidékiek 
állal előidézett concurrentia folylán " árban hanyatlottak. 
—. Hunyadytérre a szokott vidékekről 8V2 mm. vegyes 
hal hozatott, a tatai tóból származó halak között mint-
egy 2 mm. ponty. Árak változatlanok. 

Baromfi. Hozatott a Fihámtérre Orosháza. Békés, 
Czegléd és Szeged vidékéről vaspályán kb. 9.000 drb ; 
D.-Földvár, Káta. Jászberény és Kun-Szt-Miklós vidéké-
ről m. e. 50 kocsin kb. 4,500 drb, a közeli falvakból há-
ton kb. 400 drb, helybeli baromfiárusoktói kb. 4,000 db. 
összesed 17,900 drb A vásár igen élénk, a nagy felho-
zatalnak megfelelőleg a kereslet is nagy, ugy hogy az 
árak változatlanok. Ezen nagv forgalom részben az előző 

- heti vásár nem sikerültének is tulajdonítandó. Nagybani 
arak páronként: tyúk 1.00—1.10, csirke 50 -90. kappan 
hizott 1.50—1.80, sovány 1.10—1.30, lud hizott 4.80-
6.00, sovány 3.60-4.0 ), récze hizott 180-2.10, sovány 
1.40-1.70. pulyka hizott 4 80 - 5 50, sovány 3.00—3.60. 

Az Ujvásártérre a szokott helyekről m. e. 12830 db. 
baromfi hozatott. Élénk kereslet mellett az árak emelked-
tek. Jegyeztetik páronként: tyúk 1.40—1.60, csirke 65— 
1.10, kappan hizott 2.00—2.40, sovány 1:30—1.40, réoze 
hizott 2.80—3.00, sovány 1.30—1.40, lud hizott 5.60-
6.00. sovány 3.70—4 00 galamb 70-70 kron. 

Az Istvintérre eleven baromfi kb. 800 pár, tisztított 
3 és fél ezer darab hozatott, a kereslet élénk, árak vál-
tozatlanok. 

Tojás. Hozatott a Föcámtérre Szegzárd, Pinczehely 
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és Moravicza vidékéről vaspályán kb. 26,500 drb., Kiskő-
rös, Szig.-Szt-Miklós és Pázmánd vidékéről kocsikon kb. 
38,000 drb., helyb. tojásárusoktól kb. 22,000 db, összesen 
kb. 86,500 drb. A vásár igen élénk. A nagy felhozatallal 
szemben a kereslet is nagy, ugy, hogy a készlet változat-
lan árakon gyorsan fogy. Nagybani árak: 1 láda (á 1440 
drb) friss 37—38 frt, meszes 33 -33 és fél frt. Egy fo-
rintért friss 36-37 drb, meszes 42 -43 drb, 40 krért 
friss 15 drb, meszes 16—16 és fél darab. Az Ujvásár-
térre m. e 6200 drb tojás hozatott. Élénk kereslet mel-
lett jegyeztetik : friss tojís 2.60-2.70 frton 100 db, 14 -
15 db. 40 kr., meszes 2.50 - 2.60 frton 100 db., 15—16 
db. 40 kr., 1 db. 3 kr. Egyéb piaczokon a kínálat sok-
kal gyengébb. 

Zöldség. A Fővámtéren" a zöldségelá'rusitás az előha-
ladott idő miatt már vásári jelleggel nem bir ós csupán 
a napontai piaezí elárusitásnak tekinthető. A Ferencz Jó-
zsef-rakparti piaczra felhozatott helyb. kertészektől kb. 
100 q. és hajón Győrből kb. 14 q., összesen kb. 114 q. 
zöldség. A vásár gyönge és a vásári jelleg itt is kezd 
miüni, helyet engedvén a napontai piaczi elárusitásnak. 
Nagybani árak 100 csomó zöldség (kb. 30 kg. súllyal) 1 
frt 20 krtól (kb 100 kg. súllyal)-4 frt 50 krig. 100 fej 
káposzta 3.50—4.00. Az Ujvásártérre burgonya és vegyes 
180, zöldség 14. gyümölcs 30 szekérrel hozatott. A Rá-
kíczytérre burgonya és vegyes 135, zöldség 22, gyümölcs 
11 szekérrel. Elénk kereslet mellett az áruk jól elkelnek. 

Gyümölcs. Hozatott a Ferencz József-rakparti piaczra 
vaspályán N.-Kőrös és Kecskemét vidékéről kb. 100 q. 
alma, Stájerországból kb. 300 q. alma, Tirol ós Olasz-
országból kb. 100 q. maroni, összesen kb. 500 q. gyü-
mölcs. A vásár a reggeli órákban igen élénk, később 
azonban lanyhább. Nagybani árak: 1 q. alma 7—10 frt, 
1 q. maroni 14—18 frt 

Megjegyzendő ez alkalommal, hogy a karácsony 
táján évente tartatni szokott nagybani karácsonyfa-vásár 
(fiatal fenyőfák) a Ferencz József-rakparti piaczon a mai 
nappal megkezdődött. Az idő korai voltánál fogva a vétel-
kedv most még lanyha, ugy, hogy a felhozott készletből 
még eddig csak igen kis rész adatott el, de a karácsony 
közeledtével a kereslet fokozatosan fejlődni fog, s az 
utolsó napokban mindig igen nagy mérveket szokott öl-
teni. Felhozatott vaspályán Felső-Ausztriából, Erdélyből 
és a felsőmagyarországi megyékből kb. 20,000 db, melyek 
kötegenként (á 8—12 db) 1 20—2-50 frtjával kináltatnak. 

Budapesti takarmányvásár (a VIII. ker. Teleky-téren:) 
1891. decz. ll-én. (A fővárosi vásárigazgatóság jelentése 
á .«Köztelek» részére.) Felhozatott 205 szekér rétészéna, 
188 szekér muhar, 179 szekér zsupszalma, 14 szekér 
alomszalma, 10 szekér szecska, 7 szekér takarmányszalma. 
A rendkívüli nagy felhozatal miatt az árak csökkentek. 
Közepes forgalom mellett jegyeztetik : rétiszéna 190 - 2 30, 
muhar 1 60-2-00. alomszálina 160—175, takarmány-
szalma 140—155, szecska 2-50-2 60 frtig mm.-kint. 
Zsupszalma 100 kévéje 9 00—12 00 frt, 1 kéve 12-14 
kr. Szeíska 1 zsák 28 -30 krig (súlya 11—13 kg.). Ten-
geri felhozatott a kőbányai mázsatérre a csütörtöki heti-
vásárra 86 szekérrel, mely élénk kereslettel q-kint 5 80— 
6 20 frton, hektolilerenkint 4"30—4'60 frton adatott el. 

Állatvásárok. 
Budapesti marhavásár. [Wilheim Jgnácz fővárosi 

állatorvos jelentése a „ Köztelek" részére ) Deczember hó 
10 én (Gazdasági- és tenyészmarha) Félhajtatott: mint-
egy 300 db gazdasági ökör (mintegy 24 db elsőrendű-, 
30 db közép minőségű jármos-, 14 db tarka bekötni való-, 
a többi alárendelt minőségű jármos- és fehér szőrű bekötni 
való ökör); 132 db fejős tehén (8 db fehér szőrű-, 54 db 
tarka, kevert származású és 70 db bonyhádi [tolnamegyeí] 
tehén). A gazdasági ökörvásárra e héten legnagyobbrészt 
bekötési czélokra alkalmas ökrök hajtattak fel, melyek 
iránt a kereslet is meglehetős nagy volt, mindamellett a 
kevés számban felhajtott jármos ökrök sem hagyattak 
figyelmen kívül, ugy, hogy a felhajtott mennyiség kevés 
kivétellel, teljesen eladatott. A fejőstehén-vásár e héten 
ismét élénk hangalatban nyert lebonyolítást, mi a csekély 
felhajtásnak és a számosan megjelent tejgazdasággal fog-
lalkozóknak a vásárlásban kifejtett tevékenységének tu-
lajdonitható. Az egyes vevők közül emlithetők: Kégl Gvörgy 
(S.zt.-Iván) 18 db jármos ökörrel párja 310—365 frt. 
Herczeg Metternich (biai uradalom) 29 db bekötni való 
ökörrel párja 275 frt, Egyedi Lajos (Újpest) 14 db tarka 
b, v. ö. p. 360 frt. Pannonhalmi főapátság (Pa-Tarján) 
40 db fehérszőrű b. v. ö. 23-24'/,, frt mm. (élősúlyban) 
Klein Béla (Baromlak) 40 db részint jármos-, részint b. 
v. ö. párban 29Ó frt és suly szerint 283/4 frt mm. (élő-
súlyban). Gróf Zichy Pál (Cziffer) 12 db fejős tehénnel 
dbja 145 frt. gróf Dengenfeld J.. (F.-Pakony) 6 db f. t. 
dbja 140 frt, Nagy Gyula (Bicske) 5 db f t. dbja 130—157 
frt, Egyedi Lajos (Ujpest) 3 db f. t. dbja 166 frt, Tuschak 
Marczeíl (Pa-F.-Szunyog) 4 db f. t. dbja 185 frt, Weisz 
Mór (Újpest; 11 db f. t. dbja 120 frt, Görgei Béla (To-
pora) 23 db bekötni v. ökörrel, br. Springer G. (Bucsány) 
40 db részint iármos, részint bekötni való ökörrel. 

Budapesti vágómarhavásár deczember 10. (Wilheim 
Ignácz fővárosi állatorvos jelentése a « Köztelek* részére. ) 
Felhajtatott: 2263 db vágómarha és pedig 654 db magyar 
ökör, 547 db magyar tehén, 863 db szerbiai ökör, 23 
db szerbiai tehén, 84 db boszniai ökör, 3 db boszniai 
tehén. 64 db bika és 25 db bivaly. A mult hetinél 
mintegy 500 darabbal nagyobb felhajtás daczára a vásár 
élénk hangulatban, meglehetős gyors irányzattal bonyo-
littatott le. A vásár ezen irányzatára befolyással volt. 
hogy a nagy számban megjelent vidéki vevőkön kivül, a 
helybeli mészárosok is a mult heti csekélyebb felhajtás-
ból szükségletüket kellően nem fedezhetvén, e héten a 
vásárlásban nagyobb tevékenységet fejtettek ki. Az árak 
a mult heti jegyzéshez mérten változatlanul maradtak 
Kővetkező árakra jegyeztettek: Magyar ökör I. rendii 
28—32»/2 frt. kivételesen 34l/2 frt, középminőségü 25-26'/3 
frt, alárendelt 22-23V? frt 'Magyar tehén l. rendű 26-28'/! 
kivételesen 30 frt, középminőségü 23—25 írt, alárendeli 
21—22 frt. Szerbiai ökör 1 rendű 27-29 frt, középminő-
ségü 24—26 frt. alárendelt 20 -22 frt, Bika 24-32 frt. 
kivételesen 1 db 36»/2 frt. Bivaly 18 -24 frt, métermá-
zsánkint (élősúlyban). 

Budapesti lóvásár, 1891. decz. 10. (Hembach Gyula 
vásárfelügyelő jelentése a «Köztelek» részére.) Felhaj-
tatott •• 655 db, még pedig jó minőségű hátas 8, könnyebb 
kocsiló (jukker) 86, nehezebb kocsíló (hintós) 3, ponny 
6, nehéz igás (fuvarosló) 104, közönséges igás {parasztié) 
100 db. alárendelt minőségű lovakból 318 db. Eladatott : 
228 db, s pedig használatra 179 db, levágásra 49 db. 
A nagyobb mennyiségben, különösen Szabadka, N.-Körös, 
Kecskemét, Szentes, Maglód vidékéről hozott jobb minő-
ségű lovakra a vásár kedvezőtlen irányzattal folyt le, a 
mennyiben az üzletek a szép számmal jelen volt vidéki és 
helybeli vevőnek a vásárlástól történt tartózkodása folytán 
nehézkesen kötettek. A felhajtott lovakból csak egyhar-
mada talált vevőre alacsonyabb árak melletr. Következő 
árak jegyeztettek; hátas 110—150. könnyebb kocsiló 
(jukker) 100—185, nehezebb kocsiló (hintós) - .—, nehéz-
igás (fuvarosló) 85-170, közönséges igás (parasztlót 
23—70, ponny 43—56, bécsi vágóra 43 db 14-42, állat-
kert és több uradalom (Tata. Tótmegyer) kutvái részére 
levágásra 6 db 8-11 frt fizettetett dbkint. 

Budapesti juhvásár. deczember 9. (ttilheim Ljnácz 
fővárosi állatorvos jelentése a «Köztelek» részére.) Felhaj-
tatott 5976 db juh és pedig: finom gyapjas (merinos) 
5452 db és durva szőrű (raczka) 524 db. Az utóbbi na-
pokban beérkezett igen kedvezőtlen párisi üzlettudósitások 
folytán, a mai vásár igen lanyha irányzatban vontatott 
hangulatban nyert .lebonyolítást, mely irányzathoz még az 
is járóit, hogy a helybeli szükséglet az időszak következ-
tében a legcsekélyebb mennyiségre redukálódott Az árak 
ennélfogva páronkint 2 —3 frttal apadtak. Következő árakra 
jegyeztettek páronkínt; Finom gyapjas (merinos) kiviteli 
czélokra 12 — 19l/„ frt, Finom gyapjas (merinos) kiverési 
juhok 6—11 frt, Finom gyapjas (merin03) nyírott juhok, 
(kiviteli czélokra) 12—16Vs frt. Durva szőrű (raczka) 
5—10 frt. Suly szerint: ós pedig párisi suly szerint, 
finom gyapjas kiviteli czélokra 40—47 krig nyirott. kivi-
teli czélokra 38 -̂42 krig kilogrammjnkónt. 

Élösertés-vásár (Vili. ker. Teleky-tév). Decz. 10-én. 
(A fővárosi vásárigazgatóság jelentése a «Köztelek» ré-
szére.) A hűvösebb idő beálltával mai napon megkezdődött 
a Teleky-téri szokásos sertésrásárra való sertésfelhozatal 
is. Felhozatott: 31 szekéren 97 db élősertés, melyből 
elárusittatott minőség szerint süldők páronkint 28-34 frt. 
félkövér egyenkint 28—47 frton. Élősúlya 42-44 kr. a 
szokásos 45 kg. éfetsulylevonással páronkint. 

Kőbányai sertésvásár'deczember 12. (Első magyar 
sertéshizlaló részvénytársaság telefon jelentése a * Köztelek* ' 
részére.) E heti üzlet az élénk forgalom daczára csendes. 
Heti átlagárak: m3gyar válogatott 320—380 kg. nehéz 
47 -477,, kr; áru 280-300 kilogr. nehéz 46-46% 
krajezár. Öreg 303 kg. túli 45 —16, vidéki sertés könnyű 
42-45 kr. Szerb 40—44'/, kr; páronkint 45 kgr. élet-
sulylevonás és 4% engedmény szokásos. Eleségárak: 
Tengeri 6'90 frt, árpa uj 6'90 frt. Kőbányán átvéve. — 
Helyi ál'ominy decz 4-én maradt 128.136 drb. — Hozzá-
jött felhajtás belföldről 13575 drb. Szerbiából 1945 drb. 
Romániából 224 darab; egyéb államokból — darab . 
azaz : 15741 drb. összesen 1438S0 drb — Elhajtás : buda-
pesti fogyasztásra (I—X. ker.) 3755 dru. belföldre 2652 drb. 
Bécsbe 2065 drb. Cseh Morvaország és Sziléziába 2814 drb. 
Ausztriába 481 drb, Németbirodalomba 3511 drb. egyéb 
birod. Svájcz — db. Szappiogyárakban feldolg. 68 db. 
összesen 15346 db. e szerint maradt állomány 128,534 db. 
A részv.-szállásokban 20,191 drb van elhelyezve. A: 
egészségi és transitó szállásokban maradt deczember 4-én 
8595 drb Felhajtás: Szerbiából 1915 drb, Romániából 
224 drb, összesen 10764. Elhajtás 4020 drb; maradt állo-
mány 6744 db ; 6152 szerb. 592 román Az egészségi szem-
lénél jan 1-től máig 1168 drb a fogyasztás alól kivona-
tott és technikai czélokra fiidolgoztatott. 

Bécsi vágómarhavásár deczember 7. (A «Magyar 
Agricola* jelentése a «Köztelek» részére.) Felhajtás: 2261 
magyar, 789 galícziai, 105 bukovinai, 1561 német Össze-
sen 4716 db ökör, melyből 710 db sovány marha. Árak 
lanyha irányzat mellett: Magyar hizó ökör prima 64— 
117 (69) secunda 59 63. tertia 55-58 frt. galícziai hizó 
ökör 62 -65. secunda 58-61, tertia 55 - 57 frt. Német 
hizó ökör prima 65-68, secunda 60 64, tertia 56-59 
frt. Paraszt ökör 48-56 frt. Bika s tehén 24-35 frt. 

Bécsi szurómarhavásár, deczember 10. (A «Magyar 
Agricola* jelentése a « Köztelek* részére.) Felhajtás : 2479 
Inrju, 1874 élő sertés, 1680 vágott sertés, 540 vágott ürü, 
341 bárány. Mig a borjuvásár meglehetős szilárd irány-
zatnak örvendett, addig a sertésárak 2 krral hanyatlottak. 
Többi áru változatlan. Árak: borjú 44—50, prima 52 -
56, kitűnő 58—62, fiatal sertés 30—36. vágott nehéz ser-
tés 38—45, süldő 44—50, vágott ürü 24—36 kgkint, bá-
rány 5—10 frt párja A karácsonyi ünnepek hetében a 
juh• és szurómarhavásár f. hó 33-án fog megtartatni. 

Bécsi juhvásár deczember 10. (A « Magyar Aqricola* 
jelentése a •Köztelek* részére.) Felhajtás: 5143 db. A 
folytonosan kedvezőtlen párisi tudósítások következtében 
a vásár irányzata fölötte lanyha s az árak prként 1—2 
írttal estek. Arak : kiviteli juh 15—21, raczka 9—14, se-
lejt ürü 6-12 frt páronkint, fogyasztásra 32 kr kgként 
élősúly szerint. 

Párisi juhvásár deczember 10. (La Viliette). Felhajtás 
7483 db Irányzat változatlan. 

Újbányái marhavásár november hó 18. és 19-én. 
;Koperniczky József tudósítása a «Köztelek» részére.) 
Szakadó eső közetkeztében a szarvasmarha i's lóvásár 

megtartható nem volt. Felhajtás: szarvasmarha 5 db, I. 
oszt. urasági igásökör db 100 frt, I. oszt. tarka ökör párja 
800 frt. Német tinó felhajtatott 26 db, 1 é. párja 90-100 
frt, 2 éves párja 120-150 frt, 3 éves párja 150 - 200 frt. 
Magyar tehén felhajtatdtt 2 drb, darabja 80 frt : tarka 
tehén felhajtatott 10 drb. darabja tenyésztésre 60—80 frt : 
friss fejős darabja 80-100 frt. Sertés felhajtatott 232 
drb, neveló'kocza malaczostól darabja 45—60 frt. malacz 
nélkül darabja 25—35 frt, 1 éves süldő 16 - 25 frt darabja 
1 '4 éves süldő darabja 20—35 frt, 2 éves süldő darabja 
40-46 frt, 1 éven aluli süldő darabja 8-12 frt. 

Nagy-kanizsai marhavásár deczember hó 7-én. (Mo-
náky Nándor tudósítása a <Közt'lek* részére) Felhajtás : 
szarvasmarha 1902 darab, 1. osztályú urasági igás ökör 
párja 250—300 forint — II. osztályú párja 200-250 
frt. igásökör kisbirtokos czéljaira 180—220 frt. I. osztályú 
tarka ökör 180—220 frt, II. osztályú párja 160 - 220 frt, 
magyar tinó 610 drb, 1 éves darabja 30 —40 frt. 2 éves 
darabja 40 - 60 frt, magyar tehén 686 drb, tenyésztésre 
darabja 60 — 90 frt, levágásra darabja 40—60 frt, larka 
friss fejős tehén darabja 80—130 frt. magyar üsző 210 
drb, 1 éves darabja 25-35 frt, 2 éves darabja 40-60 
fit. Lóvásár: felhajtás 847 drb, könnyebb igásló darabja 
260 - 400 frt, kocsisió darabja 200—300 frt, parasztló 
darabja 80 - 200 frt. Eladás történt 540 drb, ebből 400 
drb volt szarvasmarha. 140 drb pedig ló. Áz országos 
vásárok alkalmával sertésvásár nincs, ez csak csupán a 
hetivásárok alkalmával tartatik. Juhvásár egyáltalán nem 
tártatik. Az országos vásárok, ha kedvező időjárás van 
egyáltalán látogatottak szoktak lenni. Lehet hogy eiuttal 
is több vétel történt mint a mennyit a vásárbiztosi jegyző-
könyv mutat, mert a közeli lakók néha megunván a 
várást elhajtanak s csak a következő hetivásár alkalmá-
val eszközlik az átirást, igy a helvbeliek is, ha ezt hozzá-
vesszük az eladás 700-ra tehető. 

Szerkesztői üzenetek. 
li. J. Hédetwár. Közreműködését szívesen veszszük ; 

a dolgozatok elbírálásánál mellékszempontok nem vezé-
relhetnek. 

V. J. Budapest. Alkalmilag szóvá teszszűk. 
Cs. L. Bodrog-Olaszi. M. A. lakik uri utcza 42. szám 

alatt. A kérdéses czikket feladtuk, de csak mint szabály 
aluli kivételt 

L. F. Lengyelfalu. Dolgozatát nem vettük, bizony-
nyal tévedésből lett visszaküldve. 

L. fí> Szabolcsbánya. Kéziratokat kézhez vettük. 

Kiadóhivatali üzenetek. 
IV. Gy. Budapest Kívánságához képest elintéztük. 
B. Gy. Arco A lapot a közölt czimen megindítottuk. 
M. F. A. Kéty. Kérelmére 15 számtól Szegszárdra 

küldtük, honnan lapunkat nem is kaptuk vissza, az el-
maradt számokat pótlólag beküldjük és a kivánt czimen 
indítjuk meg 

B. fi. Pozsony. L. S. Budapest. Válasz ment. 
K. B Nagy-Kanizsa. A 16 és 17-ik számokat pót-

lólag beküldtük. 
B. és Ta Bécs. Szövegváltozást eszközöljük. 
St. J. Budapest. Intézkedtünk lapunk uj czimre való 

küldetéséről. 
T. T. T. Budapest. A kivánt számot postára adtuk. 
M. J. Téih Szíveskedjék az országos magyar gaz-

dasági egyesülethez, Budapest, Köztelek beküldeni. 

Az Országos magyar gazd. egyesület tulajdona. 

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

Gyár és központi iroda: 
Y|. ker.. külső váczl-iit l«9«/99. sz. 

Városi iroda és raktár: 
VI. ker., Podinaniuzky-uteza .14. i 

Fiókraktár : VIEE. ker., Kerepesl-ut 77. szám. 
Ajánlja kitűnő szerkezetű 

gőzmozdonyait és gózcsépló készületeit. 
|áFgánjesép II-kész ü letelt és g é « i i - t i s i t i t é rostáit. 

S z a b a d . S c h i i c k - f é i e 
2 - é s 3 - v a s ú eké i t , 

m é l y i t ő eké i t , 
ered. Schlick- és Vidats-féle egyvasú 
ekéit, talajmivelő eszközeit, készít to-
vábbá legújabb rendszerű s rendkívül 

czélszerü szerkezetű 

szabaüalm, Schlick-féle „HáLADÍS" és „BAL4NCE DRILL" sorbavetö gépiket; 
készletben vannak : 

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

szab. lókay-fóle „Hungaria" daráló-gépek 

őrlő malmok, olajmalom-berendezések, 
ered. amerikai kévekötő és marokrakó-

arató-gépek és fűkaszáló-gépek. 

Szál l í tható mezei vasutak ipari és 
gazdasági czé lokra . 

L e g o l c s ó b b áruk. -:cc> E l ő n y ö s fizetési fe ltételek. 

Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. 

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

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

Á lópokróezokat 186 cm. széles. 3 pár nagy vagy 4 pár 
kisebb lóra való sima szürke és koczkás színben, valamint 155 cm. 
széles 5 legnagyobb lóra . való sima és szürke, vörös csíkos 
szinü végekben eyártjuk, melyek ára végenként 26 forint, bármely 
vasúti vagy gőzhajó-állomásra bérmentve szállítva, úgyszintén finom 
drapp szinü (úgynevezett angol) lovagló takarókat darabonként 9 
forintjával, kék vagy vörös posztóval szegélyezve 10 forint. 

Lóheremag, tavaszbúza 
és mindennemű gazdasági magvak a leg-

magasabb napi áron vásároltatnak 
H A L D E K I G N Á C Z 

magnagykereskedésében 
Budapesten, Károly-körut 9. szám. 

Magy- kir, államvasutak. 

1 Külön menetjegyek a m. kir. államvasutak és a kassa-oderbergi vasút közös for-
galmában.) 

A m. kir. államvasutak igazgatóságától vett értesítés szerint a kassa-oderbergi 
va sut magyar vonalainak állomásaira, vagy ezen vasúton át a m. kir. államvasutak 
állomásaira való, utazásokhoz nagyobbrészt külön, csak a m. kir. államvasutak vona-
lain érvényes menetjegyektől szövegükben eltérő menetjegyek adatnak ki. Ennélfogva 
oly utas, ki ilyen külön menetjegygyei nincs ellátva, különösen pedig, ba csakis a m. 
kir. államvasutak vonalain érvényes XIV. vonalszakaszu menetjegy birtokában van, a 
kassa oderbergi vatut vonalán jegy nélküli utasnak tekintetik. Az utazó közönség tehát 
saját érdekében figyelmeztetik, hogy a kassa-oderbergi vasút magyar vonalainak állo-
másaira, vagy ezen vasúton át a m. kir. állán,vasutak állomásaira való utazásuknál 
a menetjegyváltáskor a helyes menetjegy kiszolgáltatása czéJjából mindenkor a rendel-
tetési állomást is megnevezze. 

Az igazgatóság. 

O r o s z p á t e n s b ő r k e n ő e s 
vadászok, gazdáknak, stb stD nélkülözbetlen. a bőrt puhává tartóssá és teljesen vízhat-
lanná teszi. 1 kilogr. ára bádog-szelenczében 1.20 kr., 5 kilogr. postacsomag ab Bécs 5 frt. 

V a s e l i n - b ő r z s i r 
1 kilogr. ára bádog-szelenczében 80 kr, 5 kilós postacsomag 2.50 kr. 100 kiló ára 

40 frt ab Bécs. 
Cs. kir. szab. szarvolaj patazsir. 

Óvszer minden patabántalom ellen. 1 kilogr. ára 80 kr. Pléh-szelenezében 5 Kilogr-
postacsomag a bécsi állomástól 2.50 kr. 

BARTHEL MIHÁLY és Társa 
Bécs, X., Kepler utcza 2D. (Alapítva 1781-ben). 

L e v e l e / . f t s nu ig .var n j e l v e n .ies. 

Következő árakra jegyeztettek, páron 
Elsőrendű jármos ökör 
Középminőségü j ökör 
Alárendelt minőségű j. ökör 
Bekötni való ökör (tarka) 

» » (fehér szőrű) 

310—3S5 
210-29C 
160-275 

360 
190-280 

frt 

Suly szerint: 
Bekötni való ökör 23-30 frt 

métermázsánként (élősúlyban). 

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

kivételesen 

72-124 
80-170 
98-185 

225 

frt 

fizettetett darabonként. 
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Uj találmány!! 
A magyar királyi kormány által 

ismétlő szalmarázó 
(Vizák Jánosmügépész szabadalma) 

mely a cséplőgéphez kapcsolva önmű-
ködőlég végzi feladatát és annyira 
hasznos, sőt nélkiilözhetlen alkatré-
szének bizonyult, hogy annak alkal-

mazásával minden cséplőgéptulajdonos naponta 3—4 zsák gabonát takaríthat meg. 
Szerkezete egyszerű, a géppel együtt működik, semmi erőt nem absorbeal, nem 

kiván semmi különös kezelést vagy felügyeletet és továbbitható a nélkül, hogy a 
cséplőgépről levétetnék. — Megrendelhető : Vizák János tulajdonosnál, Budapest, IX. 
ker. Pipa-utcza 7. sz. - Árak : 6 lóerejü cséplőgéphez 160 frt, 8 lóerejühoz 180 frt 
és 10 lóerejühoz 200 frt. 

Midőn ezen közgazdaságilag is fontos és hasznos találmányt a t. gazdakozon-
ség szives figyelmébe ajánlom .egyszersmind kérem, hogy esetleges megrendeleseikkel 
minél előbb felkeresni szíveskedjenek, nehogy a már is megindult megrendelések fel-
halmozódása által a pontos'időre való kiszolgálásban akadályozva legyünk , . 

Kiváló tisztelettel VIZÁK JAN0S 
A gép sikerfs működéséről szóló körülményes leirást s az eddig alkal-

mazásban levők hasznos voltáról szóló érdemleges bizonyítványokat, kívánatra ingyen 
és bérmentve küldöm meg. — 

GANZ ÉS TARSA 
vasöntöde és g é p g y á r - r é s z v é n y - t á r s a s á g B u d a p e s t e n , 

készít: 
A) gépeket és épitési munkákat, teljes nialóm-

berendezéseket, vasúti kocsikat és vasúti fölszerelé-
seket, trausmissiókat. 

Speciálitásai: 
B) Kéreg-öntvény vasúti kerekek, váltók, zúzómüvek, hen-

gerek- és ágyúgolyókhoz. 
Hengerszékek kéregöntetü hengerekkel mind a <rragas 

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

Facsiszoláshoz, papír- és cellulóza gyártáshoz való 
gépek. 

Vizikereket nagy sikerrel pótló turbinák. 
Villamos világitás nagy távolságra is a motortól. 
Zsilipek, csővezetékek, frictiós kapcsolások, rota-

tiós dynamométerek. Aczélöntés. 

3 g ő z g é p , 2 C o r n w a l l . k a z á n , 6 g o z s z i v a i t y u 
különböző nagyságban olcsón eladók. 

Wertheim J.-nél, Bécs X. 

I C o r n e u b u r g i á l l a t i á p - p o r a 
lovak, szarvasmarhák és juhok számára. 

Közel 40 év óta a legjobb eredményuyel használtatik a legtöbb istállóban, étvágy-
hiány, rossz emésztés ellen, a tej javítására s a tehén bővebb tejelésére szolgáló 
szer; tetemesen előmozdítja az állatok természetes ellenállási képességét ragadós beteg-

ségeknél. — Ára 1 dobozzal 70 kr., V2 dobozzal 35 kr. 
Csakis fenti védjegygyei ellátva a valódi, s kapható minden gyógyszertárban és drogueria-

kereskedésben Ausztria-Magyarországon. 

Naponta posta-szállitást küld a főraktárom 

SfCwizda &án. Ferencz 
KOHNSUBUHQEAN, Bécs mellett. 

Magy. kir. államvasutak 
26230/1. szám. 

Űzletvezetöség Aradon. 

Pályázati hirdetmény. 
A m. kir. államvasutak Piski állomásán levő pályavendéglőj bérletére ezennel 

zárt ajánlatu pályázat hirdettetik. 
A bérlet 1892. év május hó 1-vel kezdődik és tart ezen időponttól számított 

három éven át, vagyis 1895. év ápril hó 3C-ig. 
A bérleti feltételek a m. kir. államvasutak aradi üzletvezelőségének I. osztályában 

a rendes hivatalos órákban megtekinthetők, miért is ajánlattevőkről feltételeztetik, hogŷ  
azokat ismerik és egész terjedelmükben kötelezőknek elfogadják. 

Az 50 kros bélyeggel és «Ajánlat a piskii pályavendéglő bérletére» felirattal a 
borítékon ellátott ajánlatok lepecsételve, 1892. év márczius hó 1-én déli 12 óráig az 
alólirott üzletvezetőség I. osztályánál nyújtandók be. 

Bánatpénz ftjében 100, azaz egyszáz o. é. frt készpénzben, vagy állami leté-
tekre alkalmas értékpapírokban legkésőbb 1892. február hó 28-án déli 12 óráig a 
m. kir. államvasutak aradi üzletvezetősége gyUjtó'pénztáránál Aradon, leteendő. 

Ezen feltételektől eltérő, vagy nem a kitűzött határidőre beérkezett ajánlatok 
nem vétetnek figyelembe. 

Az ajánlatok közt a választás szabadon, a bérösszegre való tekintet nélkül történik. 
Aradon, 1891. november hóban. 

A tn. kir. államvasutak aradi üzletvezetősége. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Magy. királyi államvasutak. Dunajobbparti vonalak üzletvezetösége. 

H I R D E T M É N Y . 
A boba-csáktornyai vonalon Boba és Jánosháza állomások közt, a 2. sz. őrháznál' 

Pálfa 
elnevezéssel létesített megállóhely folyó évi deezember hó 1-én a közönség részére 
megnyittatik. A mondott naptól kezdve, az alább felsorolt vonatok feltételesen, t. I. 
utasok le- vagy felszállása esetén, meg fognak állani. 

Az ezen megállóhelyre utazóktól a menet irányában a megállóhelyen tul fekvő 
állomásig — s az ezen megállóhelyen falszálló utasoktól pedig a menet irányában — 
a megálló hely előtt fekvő állomástól esedékes viteldijak fognak beszedetni. 

Baba Cs: íktornyz i Csáktorr lya-Bób: 
1412. sz. 1414. sz. 1411. sz. 1313. sz. 

megállóhely vegyes 
I. 11. III . osztály 

taegállóhely 1 vegyes 
I. II. III . uszlálv 

Pál fa 2. sz. őrh. ind. ', t reg. 60 ' td.u.2-" Pálfa 2. sz. őrh. ind. j fd.u. 12-37: f este 7-54 

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

Hormális kőrömvasalás 
jármos ökrök számára. 

Szabadalmazott lópatkók 

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

k o u í í j o l v a s a k »tt>. 
Pala- és körömszögek, csavartámszeg, patkoló szerszámok és eszközök. 

3 1 I I A A I \ ' S S Ö H N E , 
cs. és kir. udvari szállítók. 

(A czég 1795 óta áll fenn.) Bécs, I., Strauchgaose 2. (A czég 1796 óta áll fenn.) 
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á 1000 drb 
Merlot 500,000 drb sima 10 frt. 

» 150.000 gyökeres 15 
Kis burgundi — 200.000 sima 8 

« 50,000 gyökeres 12 
Carbenet ___ — 100,000 sima 10 

50,000 gyökeres 15 
0 portó I 7 . 200.000 8 

L Ó R X X T C 3 X S T V A I T 
czipész-mester 

(Budapest, (Muzeum-köriit 7. 

Készít mindennemű f é r f i - l ábbe l i t , különösen g a z d á s z - , e r -
dész* és v a d á s z - c s i z m á k a t . 

VidéM megrendelések pontosan és jól teljesíttetnek, " 3 M I 

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

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

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

többek közt: Zichy, Lónfay Menyhért, Majláth Gergely 
grófoktól, Tenola műépítésztől, Luczenbacher Páltól, Mezőtúr 
és H.-M.-Vásárhely városoktól, Zsoldos Ferencz szentesi gyá-
rostól, Viktorin, meiniki bányatulajdonostól. Lobkowitz her-
czegtől, Hoffmanntól-Prágából, Riedenau lovagtól Bécsből ; 
Zala-Egerszeg és Kopreinitz városoktól, Aigner földbirtokos-
tól Salzburgból, Nyitra városától stb. 

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

építésében. 
Alapíttatott 1865-ben. 

Budapest, huszár-utoza 6 .1 Bécs, Favoritenstrasse 17 . 

M. kir. államvasutak. 
kow.-IH. 

Üzletvezetőség Zágrábott. 

" V A U M R A T H és T A R S A 
mezőgazdasági gépgyár és vasöntöde 

Magyarországi főraktára: BUDAPESTEN, Váczi-körűt 60. 
Ajánlja kitűnő szerkezetüeknek elismert sorvetö és szórvaretö gépeit, egye-
temes és mélyitő aczél ekéit, 2-ős, 3-mas és 4-es vasekéit, különféle vas-
boronáit, minden fajta szecskavágó-, répavágó-, knkoriczamorzsoló- és 
darálógépeit kézi-, járgány- és gőzhajtásra, úgyszinte takarmányfüllesztő 

gőzkészülékeit a Iegjntányosabb árak mellett. 
Képes ár j egyzékek kívánatra bérmentve küldetnek. 

„ K o s m o s - l á m p á s . " 
Ausztria-Magyarország és az összes államokban szab., teljesen 
vihar- és tűzmentes petróleum-, kézi és istállói lámpa Kívül-
ről meggyújtandó és i gaz í tandó ; teljesen korom-
mentes és világos lánggal. — Az egyes részek réz-kapcsok-
kal vannak összeillesztve és nem forrasztva, mi szerfölött 
fontos, mivel a forrasztott lámpások a hőség folytán könnyen 
elolvadnak és esetleg leesnek, miáltal tűzveszély támadhat. — A 
lámpa eloltása forgatás, lökés által lehetetlen, egyáltalán a leg-

nagyobb szélvészben sem alszik el. 

HENGKEL GYÖRGY, Bécs, HM, Sechskrügelgasse 16. 
Egyedüli r ak t á ra az eredeti Allweiler szőlő- permetező-

készüléknek. 

Legújabb meglepő es. kir. szab. patkány irtószer, melvlyel 24 óra alatt patkányok, házi és me-
tékonyreAÍlafok n elpusztíthatok. Szétküldés utánvét mellett. Ár-jegyzék kívánatra. Valódi minő-ségben csakis ily czim alatt: Chemisches Laboratórium Wien, Vili. Bzk. Tigergasse 22. 

Szüleink újjáalakítása, 
Irta: B A R O S S K Á R O L Y , 

Ara, 1 frt. — Kapható a kiadóhivatalban. 

Tüzoltószorek. 
Teljes tűzoltói felszerelések, tömlők, sza-
badalm. szerkezetű tiizi fecskendők 
községek, tűzoltóságok, gazdaságok 
és gyárak részére, legkitűnőbb minő-
ségben, jótállás mellett, jutányos árban 

kaphatók 

Tarnóczy 
tüzoltószcr- ós gépgyár részvény-

társaságnál 

Budapesten. 
Gyár: Mintatelep : 

Külső vácziut 1527. sz. Váczi körút 78. sz. 

m L U E IMCZ 
ingatlan ügynöksége 

Pozsony, sétatér 4. 
Ajánlja pontos és titoktar-
tás melletti közbenjárását 

jószágok vétele, eladá-
sa és bérbeadásánál. 
Mindennemű tudósításokkal, 
levélbélyeg becsatolása ese-

tén, szívesen szolgál. 

A „ B t i f Hetisi á r j íu ie . 
Minden a hirdetések állal iEénvI e v»U né«vszözczentiméter terület dija 

Egy egész oldal nagysága 800 Q.«sn. 
A hirdetések változatos betűkkel nyomatnak. Hírlapi melléklésekért példányon-

ként 1 kr. és a postadíj számíttatik. 

Hirdetések közvetlen a kiadóhivatal, vagy ennek megbízottja útján, de mindég 
csak inásbeli nyilatkozat alapján fogadtatnak el. 

A -melléklést és hirdetési dijak előre, egész éves hirdetéseknél negyedévenként 
és utólag fizetendők. 

A hirdetések minden beigtatásánál a kincstári bélyegilleték külön teritendo meg. 
A hirdetések szövege bármikor változtatható. Megrendelések, a hirdetések szőve 

gével, a .Köztelek kiadóhivatalához Budapest intézendök. 

egyszeri beiktatásnál 
2—3-szori 
4 - 6 > 
7-12 > 
13-24 » 
25 - 53 > 
54 — 106 

8 
7-5 
7 
65 
6 
5'5 
5 

kr. 

A postadíj páldányonkén t : 25 
25 50 
50 75 
75-100 

grammig 05 
1 
1 5 

2 

kr. 

Budapesten. 1891. november hóban. 
(Utánnyomás nem dijaztati*.) é Z Ü Z l S t V ^ t Ö S é g . 

K O R S E L T & Co 
faiskolai ul ajdonosok, 

mfl- és kereskedelmi kertészek, magkereskedés 
T u r n a u (Böhmen). 

Nagy választékban ajánlanak az ŐÍZÍ és tavaszi idényre: 
gyümölcsfákat, bogyo's bokrokat, díszfákat, erdei fákat, 
gyümölcsvadonczokat és keritésnövényeket, coniferákat, 
rózsákat stb, továbbá elsőrendű friss minőségben 

mindenféle fajta 

<§* kerti, mezei és erdei magvakat, 
Mustrált árjegyzékek német és cseh nyelven 

ingyen és bérmentve. 

Pályázati hirdetmény. 
A m. kir. államvasutaknak 1892-ik év junius vagyjjulius havában 

megnyitandó zágrábi pályaudvarán levő vendéglő bérletére ezennel zárt 
ajánlati pályázat nyittatik. 

A bérlet a fentemliteit pályaudvar megnyitásának napjától való 
érvénynyel, három egymásután következő évre köttetik. 

Ezen vendéglő bérletével jár az I/II. osztályú éttermen és a III. 
öszt. váró- és éttermen kivii], mely utóbbiban csak hideg ételek és italok 
szolgáltathatók ki, a vendéglős részére a felvételi épület I. emeletén levő 
három szobából álló lakás, 1 kamara, 1 cselédszoba, 1 pinczérszoba, 
1 konyha és 1 tálaló, ezenkívül két borpincze mosókonyhával és padlás. 

Mindazok, kik ezen vendéglő üzletét bérbe venni óhajtják, fel-
hivatnak, hogy okmányokkal felszerelt és 50 kros bélyeggel ellátott zárt 
ajánlatukat, melyhez 500 o. é. forint bánatpénz letéteményezéséről szóló 
pénztári letétjegy is kell, hogy mellékelve legyen, f. év deczember 30-ik 
napján déli 12 o'ráig a m. kir. államvasutak zágrábi üzletvezetőségének 
I. osztályához czimezve, nyújtsák be. 

A bánatpénz a m.* kir. államvasutak zágrábi üzletvezetőségének 
gyüjtőpénztáránál f. év deczember 29-én déli 12 óráig vagy személyesen, 
vagy posta utján, de mindenesetre az ajánlattól elkülönítve vagy kész-
pénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban helyezendő letétbe, 
megjegyezvén, hogy állampapírok az árfolyam 90%-ával számittatnak, 
ha azonban az árfolyam a névértéknél magasabb, csak a névérték 90%-ával. 

A lepecsételt ajánlat boritékán szembetűnő módon írandó: «Aján-
lat a zágrábi pályavendéglő bérletére.. 

Letétjegy nélküli, ayagy a fentebb emiitett megállapított benyújtási 
határidő után beérkező ajánlatok nem fognak tekintetbe vétetni. 

A bérletnek bővebbi feltéleleiről a zágrábi üzletvezetőség titkársága 
nyújt kívánatra felvilágosítást. 

A m. kir. államvasutak zágrábi üzle-tvezetősége fentartja magának 
a jogot, hogy a pályázok Jözül szabadon választhasson. 

Zágráb, 1891. november 25-én. 
(Utánnyomat nem dijaztatik.) é 2 ÜzUtV eZetOSÚg. 

Eladó szőlővesszők, 

Megrendelhetők a «Köztelek» kiadóhivatalában. 
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Magyar királyi 
Á L L A M V A S U T A K . 

Utipodgyásznak hosszabb út-
irányon át való továbbítása a m. 
kir. államvasutak vonalain. 

A m. kir. államvasutak igaz-
gatósága figyelmezteti, a t. cz, 
utazó-közönséget, hogy oly esetek-
ben, midőn az utas XIV. vonal-
szakaszu menetjegyével nem a 
rendesen használni szokott leg-
rövidebb, hanem valamely hosz-
szabb útirányon át szándékozik 
utazni, ebbeli szándékát esetleges 
podgyászának feladásakor bejelen-
teni el ne mulassza, mert csak 
ez esetben fog a podgyász, mely 
rendszerint a legrövidebb irányon 
át szállíttatik, a7 utas által vá-
lasztott hosszabb irányon át to-
vábbitatni; 
Budapest, 1891. deczember hóban. 

A magy. kir. államvasutak 
Igazgatósága. 

(Utánnyomat nem dijaztatik). 

továbbá 4500 db kitűnő minőség il, óriási nagyságú 
vászon-ágylepedő á 1 ff t darabja 
2 méter hosszú, 145 cm. szeles, ezelőtt 2 frt volt. 

Megrendeléseket postautánvéttel vagy a pénz 
előleges beküldése mellett eszközöl Fekete 

Bécsi áruház a magyar koronához 
Wien, Margarethen, Riiüigergasse 1 05. 

Kitüntetve * 1885-iiii budapesti országos kiállításon - 1890. az országos iparesyesiilet által, nagy arany érem acl. — 1800. bécsi gazdasági és erdészeti kiállításon nagy dísz-oklevéllel. 

Fischer és Heidlbery, Budapest 
KarMoleum i Creoliimm Hungaricum 

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

Tűzmentes, Tűzmentes, 
vízmentes, olcsó vízmentes, olcsó 

gazdasági és gazdasági és 
gyári-épületekhez. gyári épületekhez 

Fedéseket sima fedéllemezzel és facemeiit-befödéseket tel-
jes jótállás mellett elvállalnak. 

fisü"" Árjegyzékek és Utasitá^ok ingyen és bérmentve. 

Bizomány és ügynökség. 
Bevásár l ás és e ladás , bankszerű kö lcsön 

mindennemű 

termények és árúkra. 
l a h n Momim 

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

« I 
W 1 
t / l I 

P l 
« * 
P l i 
M S 

W 2 

l ú m k k 
való jutalomdijazott 

czikkek és eszközök 
legjobb minőségben és leg-

olcsóbban kaphatók 

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

Árjegyzék és kezelési könyv 

Magyar Gazdák Hadsereg-ellátási Szövetkezete Budapest, Köztelek. 

M E G H Í V Ó . 
A Magyar Gazdák Hadsereg-ellátási Szövetkezetének f. e'vi október -

31-ére és másodszor november 21-ére hirdetett rendkívüli közgyűlése 
nem volt megtartható, mivel első izben a tagok nem jelentek meg hatá-
rozatképes számmal, másodízben pedig elnök nem volt jelen. Ennélfogva 
a szövetkezet 

rendkívüli közgyűlése 
ujabb határnapjául 

1891. évi deczember hó 15-iki d. u. 4 óra 
tűzetik ki. . 

Erre a szövetkezet t. tagjai azzal a figyelmeztetéssel hivatnak 
meg, hogy e közgyűlés a megjelenő tagok számára való tekintet nélkül 
határozatképes lesz. 

ISapirend. i 
1. A szövetkezet feloszlásának kimoudása, tekintettel arra, hogy 

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

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

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

1 { É C S , I . , H e g e l g a s s e 1 7 . 
Ajánlja a vetési idényre arankamentes, igen finom, egész tiszta és első minő-
ségű herefajainak. — csiraképes és legtisztább fnmagvak — a talajhoz merten 
összeállított magkeverékeknek és végül takarmányrépa-magvaknak készletet leg-
olcsóbb árak mellett. - - Arankamentes heremagot a bécsi cs. kir. gazdasagi tarsulat 
magkisérleti állomás bizonyítványával .ellátva szállítunk. — Végül olcsón szálltunk 
fertSztelenltő szerek minden fajait, carbolsavat, creolint, carbolport, valamint 

a szőlő- és buza-páczolásra alkalmas vasmentes rézgáliczot. 
A czég takarmánymagvak minden fajait megveszi. Mustrák és ajánlatok bérmentve 

czégiinkhöz intézendők. 
fpgTAjánlatokkal és árjegyzékkel kívánatra bérmentve szolgálunk - * ! 

G R A E P E L HUGÓ 
s z a b a d a l m . l ó H e r e - t o l s r á s z o l c -

készü l éke . 
minden cséplő-
géphez alkal-

mazható. 
25 százalékkal 

nagyobb 
munkaképes-
ség mint bár-
mely más ké-

szüléknél. 
Legkitűnőbb 

szerkezet leg-
olcsóbb árban 

GRAEPEL HUGÓ gépgyárosnál, Budapesten, 
r V. Külső véioziut 46. sz. a., volt Brogle-féle gyár. -

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

Gyár: 

M O S O N B A N 
(alakult 1856), KUHNEE. 

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

morzsoiókat. 
Hungáriái Dri l l , B a l a n c e 

Dril l h e g y i s o r v e t ő g é p e i t , 
s z ó r w a v e t ö k e t , L a a c k e f é l e 
b o r o n á k a t ugy szántóföldre mint 

rétekre, stb. 
Árjegyzékek bérmentve küldetnek. 

Főraktár : 

B U D A P E S T 
VI. Váczi-körut 21, 

KÖZTELEK, 1891. DECZEMBER 12. 

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

szó 2 kr., feltíinó betűkkel 4 kr. Czim közlésé-
nél -mindenbeiktatásnál 30 kr bélyegilleték. 

Betöltendő állások. 
Kerestetik gazdasági 
Írnok, ki szakiskolát vég-
zett és a gyakorlatban is 
volt alkalmazva. Megkíván-
tatik elméleti s gyakorlati 
képzettség, szerény maga-
viselet, feltétlen megbízha-
tóság. Az állás február 1-én 
foglalandó el. Hol ? Meg-
mondja B. G. jegy alatt a 

kiadóhivatal. 275 

Állást keresők. 
A magyar-óvári gazd. aka-
démiát (1871.) jeles siker-
rel végzett, 20 évig (ebből 
12 évig mint önálló tiszt-
tartó) belterjes gazdaságban 
működött, 42 éves, nős, de 
gyermektelen, katonamen-
tes, keresztény gazda, beszél 
magyarul, németül és tótul, 
önálló gazdatiszti állást 
óhajt nagyobb gazdaságban 
elnyerni. Czim B. B. B. jegy 
alatt a kiadóhivatalban. 257 
Ispáni állást keres egy 
nőtlen fiatal ember, ki a 
magyar- óvári gazdasági aka-
démiát jó sikerrel végezte, 
a zsombolyi uradalomban 
6>/2 évig volt alkalmazva. 

. «Gépkézelő» bizonyítvány 
alapján, cséplőgépet önállóan 
vezethet. — Becses tudósítá-
sok a kiadóhivatalba «J.> 
jegy alatt küldetni kéretnek. 

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

ban. 231 

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

Demeter W. 

Eladó egy 3>/„ éves m é l í l ó , 

jegytelen, könnyebb jukker, 
apja Ostreger 42, anyja ki-
tűnő télvér-kancza. Ára 800 
frt. Megtekinthető a concó-
háti gazdaságban. U. p. és 
vasutállomás Ács, Komá-

ról megye. 

i Élő fák és növények, 
Díszfák. Acacia piramida 
lis, Gömbakácz, Acacia mo 
nophilla, tarka levelii juhar, 
Acernegundó, Bignonia Ca-
taipa, Rhus glabra, Populus 
Eugenie, Populus piramida-
iis, Morus Fegyvernekiana 
(gömb szeder) eladó, hol ? 
megmondja G. alatt a ki-

adó-hivatal. 
105 

Díszcserjék. Weigelia, 
Spirea, Dentia, Juniperus 
Sabina, Cidonia japonica, 
6uxu8, Tamarix, Thuja nagy 

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

102 

Utakmelléakácz-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 értesít C, K. jegy 

alatt a kiadóhivatal. 
106 . 

Őszi baraczkfa, amerikai 
iés európai legkitüriőbb fa-
jokban, darabja 60 és 40 
kr. eladó. Kívánatra ár-

jegyzék küldetik, megkere-
sések K. M. jegy alatt a 
kiadóhivatalhoz intézendők. 

V e g y e s e k . 
Eladó szőlővéssző-ka-
rók. 100,000 drb elsőrendű, 
6 láb hoászu akáczfa-karó, 
ezrenként 25 frt, 100,000 
drb másodréndu, 4—5 láb 
hosszú, gömbölyű akáczfa-
karó, ezrenként 15 frt. — 
Megrendeléseket elfogad a 
kiadóhivatal, Budapest, Köz-

telek. 
276 

Löhnert H.-féle 
here- és luczernamag-
hámoző-dob 41/,' széles 
angol gőzeséplő - gépbe, a 
hozzávaló • here - rostákkal 
együtt, kevéssé használt, 
beszerzési ár feléért eladó. 
További felvilágosítást nyújt 

a kiadóhivatal. 109 

Szü le ink 
újjáalakítása, 

irta: Ba ros s K á r o l y . 

Ara : 1 frt. 
Kapható a kiadóhivatalban 

40,000 szőlőkaró ke 
restetik megvételre, akár 
tavaszi szállításra. Gömbö-
lyű fenyőfa-karó, erős, —65, 
hosszú. — Ajánlatok e lap 
kiadóhivatalához küldendők. 

108 

Baranyai zöld szölö-
ojtás. 

Irta Dezső Miklós. 
Ára 30 kr. 

GÉPEK. 
Schmeja 6a sz. cserörlő, 
kettős gőzfavágó, vasállvá-
nyu körfürész, 4 lőerejü 
Röck-gőzmotor, 2 lőerejü 
motor. 16 lőere jü Com-

pound- locomobi l . 
Egyjáratu, kétjáratu mai 
mok. Több 4, 5, 6, 8, 10" 
12 lóerejű locomobilok ol-

csó árban kaphatók 

Hercz Zsigmond 
gépgyárosnál 

M I S K Ö L C Z O N . 

FAIRBANKS MÉRLEGEK 
a legtökéletesebb mérlegszerkezetek. 

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

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

mint a külföldön a legelső dijat nyert legkitűnőbb mérlegek. 

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

daságok és uradalmak részére a legmelegebben ajánlhatjuk. 
A jutányos árakban, melyek sulyokkal számitott j o b b kivitelű tizedes mérlegek 
árainál nem magasabbak, a hitelesítés, csomagolás és loco vasútra való feladás 
költségei már ben foglal tatnak. - Gazdasági egyesületi tagok árkedvezményben 
részesülnek. Gyártásunk állami felügyelet alatt áll. Megrendelések közvetlen 
központi irodánkhoz, Andrássy-ut 12, czimzendők. Árjegyzékkel, felvilágosítás-
sal szintén központi iro 
dánk szolgál. Osztr.-magy. FA1R3ANKS-TARSASÁG 

mérleg- és gépgyár 

J O H N B L O G K 
B u d a p e s t , A n d r á s s y - ú t 12. 

G Y Á R : U J - P E S T . 

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

, i n s z & r c l ö - p o k r é o 
gyors pénzszükség miatt a gyári áron alul adatik. 
Ezen kitűnő pokróczok 190 cm. hosszúak és 130 
cm szélesek,_ szines csíkokkal vannak ellátva, 
vastag mint a deszka, meleg mint a bunda, 
míg a készletben tart, most csak 

darabja 

1 frt 08 kr. 3 frt 30 fir. 
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„ H I B O U R I N . " = = 
Felette fontos 

mezőgazdák, iparosok, háztulajdo-
nosok, gyárosoknak. 

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

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

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

Kitünö rovarporom kilója i írtért kapható, legkisebb szállítható meny. nyiség 5 dkgr. - Az általam feltalált ürgék, hörcsögök, mezei egerek Irtására blztoŝ koozkaalaku szer, mely egyszerűen kirakandó, á kgr. 4 frt, évekig 

vegyész, 'c ikkek kész í tő je RAABER ADOLF Váczi-körnt 3 1 . 

181225/011. sz. 
Alsó-sziléziai kőszén-forgalom. 

Hirdetmény. 
Az 1889. év január hcí 1-től 

érvényes alsó-éziléziai kivételes 
kőszén fődijszábáshoz f. év no-
vember hő 25-én a Ill-ik számú 
ptítlék lépett életbe. 

Ezen pőtlék Chaílottenbrunn 
állomás felvételét, továbbá a 
magy. kir. államvasutak egyes 
állomásaira fennálló díjtételek 
mérséklése a budapesti dijtéte-. 
leknek Budapest-Lipőtvárosra 
\;alo kiterjesztését és a 2-ik sz, 
árfolyam röviditési táblázat al-
kalmazására vonatkozó hatá-
rozmányt tartalmazza. 

Budapest, 1891. decz. hóban. 
A m, kir, államvasutak igazgató-
sága, egyszersmind a részvasutak 

nevében. 
(Utánnyomat nem dijaztatik.) ' 

Földbirtok. 
Birtok kerestetik meg-
vételre. Hnut-,•'" BörsW.-,' 
Nógrád- vagy Hevesmegyé-
ben 40—45,000 frt érték-
ben. Ajánlatok: „Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezete" 

Budapest, Köztelek. 

választékban eladó s kívá-
natra árjegyzéket küld a 

kiadóhivatal {'C. B.) , 
103 

Állatok. 



KÖZTELEK, 1891 DSCZ EMBER 12. 

Gözszántás. 
Az általánosan mindenütt bevállt Fowler-féle eredeti Compound gőzeke mozdo-

nyok és gözszántási eszközök jelenleg általunk különböző nagyságban gyártatnak, ugy, 
hogy bármily terjedelmű gazdaságok a legjobb gőzeke-készletekkel láthatók el. Egy-
hengeres gőzeke mozdonyokat kívánatra, mint eddig, szintén gyártunk. 

Gyárunkból származó használt, de teljesen jó karba helyezett gőzeke-gépezetek 
alkalmilag olcsón eladók. 

Legpontosabb kivitelre elvállaljuk a tőlünk vett gőzeke-gépezetek javítását és az 
egyes alkatrészek pótszállitását. 

Gőzekéink százai felett kitűnő elismerésekkel rendelkezünk. Katalogusok, árjegy-
zékkel és a gözmívelést tárgyazó leirások kívánatra megküldetnek. 

John Fowler & Co. 
Budapest, V., váczi-körút 76. sz. a. 

N y e r s - w a z e l i n e 
pata és bör számára, 

^ ^ f & n a közös hadseregnél al-
ffjSiJiS® kalmazva. — Szétküldés 

{08mmE> posta utján, csomagolás-
és postamentesen. ^ 

4 kiló 4 1 kilós szelenczében 3 forint 
4 , 1 4 , » '2 frt 50. 
Vaspályán: hordó á 25 kiló, kilónként 

40 kr. Bécsből díjmentesen. 
J U S T é s T á r s a , Wien, Meidline, F r a M g a s s e . 

2 hídmérleg külön-külön 80 mázsára 
(4000 kiló) vasrudakkal, fokozat- és sulyok-
kal ellátva, uj és használatlan állapotban, 
nagyobb telepek-, községeknek és mezőgazda-
ságoknak megszabva, nemkülönben 2 marha-
mérleg külön-külön 1000 kilós fokozat- és 
sulyokkal, lépcsővel és rácsozattal ellátva, 
egészen uj és használatlan állapotban, a 
hírneves Bugányi és t á r sa czég erős 
gyártmányai. Magyarországban hitelesítve, 
térszüke miatt olcsón egyenkint is eladó. 
Bisenmöbel- & AVaagenlager, I., Seilerstatte 

Kinek kell víz? 
Olcsó önműködő vizvize-
léki telepeket létesít ipar 
és mezőgazdasági czé-
lokra messze és mélyen 

fekvő völgyekből 
K U N Z A N T A L gyáros 
Mahrisch-Weisskirchen. 
Pontos ajánlatok esetén 
dij - és b.érmentes költség-
előirányzattal szolgál. 

SZEGEDI KENDERFONO-GYÁR R É S Z V É N Y - T Á R S A S Á G . 

Kötéláruk gazdaságok részére. 
Istráng, kötőfék, marhakötél, kocsi- és széna-kötél, lóterhelö, ruhaszárító-
továbbá felhúzó-, csiga- és hajtó-kötelek, sodrony-kötelek, kenderszijak, bor. 

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

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

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

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

óriási hatás elérhető, 
különösen réteknél, répánál és szőlőnél . 

Felvilágosítással szívesen szolgál 

S Á T O R I M I K S A és M Ó R 
phosphát-lisztgyár 

Budapest , IX. ker. , Dandár-utcza 25 . s z á m . 

Fejős 
teheneket 

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

mindennemű jótállás mellett szállít 

DULLER és társa S S 1 ' 
B u d a p e s t , V I I . s z ö v e t s é g - u t c z a 11 . 

A magyar kir. gazdasági tanintézetek szállítója. 

Nechvíle testvérek 
ércáruk, pinezészeti gépek, szivattyu-

és fecskendő-gyára 

Bécs, Y/L Ziegeloíengasse 1. K ^ í í 

peronospora-permefező-
készülék, dupla nyomós permetezővel, a bécsi cs. 
kir. mezőgazdasági társulat rendszere szerint készülve. 

W T Szakavatott vélemények tanúsága szerint a korszak legjobb per-
metezője. — Eladás jótállás mellett. 

Mindennemű ós bármi czélra szolgáló szivattyúk, gépek és pinezészeti 
készülékek 

Képes árjegyzékekkel és szivattyú-telepek költségelőirányzatával dij- és bérmen-
tesen szolgálunk. 

A kőolajfinomitógyár-részvénytársaság 
Budapesten, V., Zrinyi-utcza 4. 

ajánlja elismert jó minőségű 

phosphorsavas műtrágya-gyártmányait 
úgymint 

phosphorit-superphosphat és csonttíszt-superphosphat 
jutányos feltételek mellett. — Ismertető iratok kívánatra ingyen éa bérmentve meg-

küldetnek. 
Hungaria könyvnyomda nyomása, Budapest váczi-körut 34. 

H o l 

„bécsi creolin" 
alkalmaztatik, ott nincs többé száj- vagy 

körömfájás. 
Ezen csalhatlan gyógyszer haszná'ati utasítása 
minden 5 kiló elegysúlyu postaküldeményhez 
— mely 2 frt 50 krért mindenhova díjmentesen 

szállíttatik — csatolva van és 

Z M E R Z U K A R F E B M C Z 
vegyész 

I. osztr.-magyar creolin-gyára által Bécs 
melletti DEUTSCH-WAGRAMBAN szétkül-

detik. 


