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AZ OMGB. KÖZLEMÉNYEI. 

Felhívás 
czirokbemutatds és czirokvásárban való 

részvétélre. 

sülét folyó évi november 20—30-ig 
czirokszakáll bemutatást és czirok-
vasárt rendez, melyre a külföldi czírok-
gyárosok figyelme is fel fog hivatni. 

Felkérjük tehát a cziroktermelö t. 
gazdaközönséget, hogy ezen czirokvásárra 
saját jól felfogott érdekében mintákat 
küldeni sziveskedjék. Beküldendő egy 
kis bál czirokszakáll, annak meg-
jelölésével, hogy a beküldött mintához 
teljesen hasonló czirokszakállból mennyi 
áll rendelkezésre és mily árt kiván 
ezért a termelő. A beküldés határideje 
november 15-e. A minták az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület, Budapest, 
Köztelek czimre bérmentve küldendők. 

Magyar gazdák vásárcsarnok 
ellátó szövetkezete. 

Most mult két éve, hogy a fővárosi 
vásárcsarnokok ellátása czéljábólaz 1895. 
évi III. orsz. gazdakongresszus határo-
zata értelmében a Magyar gazdák vásár-
csarnok ellátó szövetkezete megalakult. 
Megalakulását szükségessé tette az a 
körülmény, hogy a gazdáknak majdnem 
valamennyie termel oly czikkeket, ame-
lyek a főváros élelmezésében jó keres-
letnek örvendenek, de amelyeket a gazdá-

| nak a termelés helyén mégis csak nehe-
zen és sokszor valóban csak potom áron 
lehet értékesítenie. Ennek daczára ezek 
az élelmiczikkek, amidőn a fogyasztóhoz 
kerülnek, már oly drágák, hogy emiatt 
a fogyasztó élelmezése nagyon meg van 
nehezítve. 

Ezen visszás helyzetnek egyedüli 
oka a fölösleges közvetítés, amely a ter-
melő és fogyasztó között van s amely a 
maga hasznára és a termelő és fogyasztó 
kárára az élelmiszereket mód nélkül 
megdrágítja. A vásárcsarnokok megnyíl-
tával alkalom kínálkozott arra, hogy egy 
értékesítő szövetkezet müküdésével ezek 
a fölösleges közvetítők mellőzhetők és 
termelők a fogyasztókkal közvetlen össze-
köttetésbe hozhatók legyenek. Ez adta 
meg a „Magyar gazdák vásárcsarnok 
ellátó szövetkezetének" megalapítására 
az impulzust. 

A szövetkezetet a magyar gazdák 
létre is hozták. 

A vásárcsarnokok azonban a kitű-
zött időre nem készülvén el, a szövet-
kezet működését megalakulása után csak 
egy félévvel kezdhette meg. Ez annyiban 
jár ta szövetkezetre hátránynyal, hogy a 
személyzet egy részét ekkor felfogadni 
és fizetni kellett anélkül, hogy azok. 
munkaereje még kihasználható lett volna. 
Végre 1897 február 1-én a vásárcsarno-
kokat megnyitották és a szövetkezet is 
megkezdhette működését. Mint általában 
minden kezdet, ugy a szövetkezet mű-
ködésének kezdete is bizony nehéz volt, 
különösen azért, mert ezen szövetkezet 
egy oly intézmény, amely nemcsak ná-
lunk, hanem mondhatni a maga nemé-
ben az egész világon páratlanul áll. Az 
ismeretlen üzletág tapasztalatok nélkül 

eleinte bizony nemcsak nehezen indult 
meg, hanem általában [nagyobb anyagi 
áldozatokat vett igénybe, mint amemyit 
az üzleti forgalom után esedékes csekély 
közvetítési díjból fedezni lehetett volna. 
A kezdet nehézségei azonban senkit sem 
csüggesztettek el, mert jól tudta min-
denki, hogy egy eddig teljesen a köz-
vetítők által uralt helyzeten csak nagy 
nehezen és csak a kellő anyagi áldoza-
tokkal lehet javítani. A nehézségek da-
czára tehát a szövetkezet szépen töl-
tötte be feladatát, mert a gazdák termé-
nyeit jól értékesítette s a fogyasztókat 
kifogástalan áruval jutányosán látta el. 

Az anyagi nehézségeket növelte az 
a körülmény is, hogy a nagyon drágán 
épített fővárosi vásárcsarnokban a hely-
bérek oly óriási nagyok, hogy azokhoz 
képest a főváros legelőkelőbb utczáiban 
lévő fényes üzleti helyiségek bére való-
sággal olcsónak mondható. Ez a magos 
helybér annál jobban emelte a szövet-
kezet kezelési költségeit, mert a szövet-
kezet, mint hatósági közvetítő hivatalos 
funkcziókat is végezvén, méltánytalannak 
látszott, hogy ennek daczára ily magos 
helybéreket fizessen. Ezt a főváros ható-
sága is belátta, mert az idei második 
üzleti évre a helyiségbéreknek 50%-át 
engedte el a szövetkezetnek. 

Maga a szövetkezet ezenközben 
közmegelégedésre teljesítette feladatát. A 
szövetkezeti tagok száma szaporodott, a 
beküldött áruk mennyisége állandóan 
emelkedik, az összes forgalom jelenté-
keny növekedésben van. A szövetkezet 
mégis válságba került. 

A válságnak oka az, hogy mindjárt 
kezdetben nagyobb forgalomra számít-
ván, a vezetők azt remélték, hogy az 

Mindennemű erőtakarmányok 
mint 

f inom és goromba buzakorpa, 
szárazmoslék, maiátacsira,olaj-
pogácsa budapesti gyártmány, 
úgyszintén vidéki repcze, napra-
forgó, tökmagpogácsa Begjufá-
nyosabban szerezhető be 

Gabonanemüek 
a l e g e l ő i i y ö n e b b e i t 

* *> é r t é k e s í t h e t ő k 
a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél 

V-, Alkotmány-utcza 31. 

Mai számunk 2 0 oldal. 
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üzleti forgalom után esedékes jutalék 
elég lesz a kezelési költségek fedezésére. 
Ez a remény nem vált be, mert a szö-
vetkezet oly minimális közvetítői jutalé-
kot számított, azért is, hogy minél több 
gazdát nyerjen meg a beküldésre, hogy 
a bevételek a tekintélyes forgalom da-
czára nagyon is alatta maradtak a szük-
ségletnek.! 

Igy tehát nem maradt hátra más, 
mint a hiányt a részjegytökéböl fedezni. 
Majdnem minden szövetkezetnek kez-
detben ez a sorsa. Így volt ez a buda-
pesti köztisztviselők fogyasztási, ma vi-
rágzó szövetkezeténél, amelynek az első 
évben 40,000 frt deficzitje volt, igy volt 
ez a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeté-
nél, amely első években a részjegyek ka-
matait nem tudta fizetni. De hisz az 
nem is baj, mert a szövetkezetnek a 
feladata az, hogy azon a téren, amelyen 
a tagok szolgálatára vállalkozott, elsősor-
ban a tagok igényeit szolgálván, azokat 
elégítse ki. Ebben a tekintetben a Vá-
sárcsarnok Ellátók Szövetkezete is telje-
sen betöltötte feladatát. 

Ámde a vásárcsarnok ellátók szö-
vetkezete sokkal nagyobb nehézségekkel 
kénytelen megküzdeni, mint bármely más 
szövetkezet és ezért az alakuláskor ki-
kötött 300 részjegy, amely ma már 80-al 
van túljegyezve kevésnek bizonyult. A 
szövetkezet ma tehát azon a ponton van, 
hogy arra az esetre, ha a magyar gazdák 
a már eddig jegyzett részjegyeken tul, 
még további részjegyeket nem jegyeznek, 
a felszámolást kénytelen kimondani, holott 
ma már a kezdet nehézségeivel megkürd-
vén, a magyar gazdák érdekeit még 
nagyobb mértékben és jobban szolgál-
hatja, mint eddig és daczára annak, hogy | 

T Á R C Z A 

A régi világból. 
(Egy volt csendbiztos meséje.) 

Jöjjön, üljön ide mellém, erre a lóczára. 
Innen láthatjuk ez egész násznépet, de kivált az 
én drága fiamat, akinek a boldogsága engem is 
boldogít. . . Ugy-e gyönyörű ez a menyecske ? 
Mintha csak boldogult feleségemét l á tn -m újra, 
azon a napon, mikor megesküdtünk. Most a 
fiamon a sor ! . . . Megnyílik a szivem az öröm-
től, lássa. Elmondom mos t : Hogyan jutot tam 
én ehhez a boldogsághoz. 

Javakorbeli férfi voltam, amikor meggyült 
a ba jom Kanyóval, aki a legveszedelmesebb 
kapczabetyárja volt ennek a mi dombos haj la-
tos vármegyénknek. 

Tudja maga, mi az a „kapczabetyár?" 
.Ezt is meg kell, hogy magyarázzam. A mi 
praxisunkban ez a leghitványabb fa j tá já t je-
lenti a betyárnak. Ez az, aki már a természe-
ténél rossz, de azért, nem igazán bátor. A nagy 
rablóra soha sem haragudtunk ugy annakidején, 
mint az ilyen jött-mentre. Azok az életet meg-
vető betyárok, akiknek az emlékéhez szinte 
hősi hirnáv tapad, többnyire valami sors átka 
folytán lettek azzá, amik. De a kapczabetyárt 
csak az ösztöne sodorja, az nemcsak a kes-
keny ösvényről szédül bele az örvénybe, hanem 
a széles országútról is, mert ott piszok van s 
abban fetrengeni jól esik neki. 

az üzleti forgalom oly arányban emel- [ 
kedik,hogy a jövő évben már remélhető 
lenne, hogy az üzleti költségek a jutalé-
kokból fedezhetők lesznek. Annál is 
inkább, mert a földmivelésügyi miniszter 
ur hathatós segélylyel támogatni hajlandó 
a szövetkezetet és a fővárostól is a 
jövőben még további könnyítések is re-
mélhetök. 

A vásárcsarnok ellátók szövetkeze-
tét a magyar gazdák megszűnni nem 
engedhetik. Eltekintve attól, hogy a szö-
vetkezet megszűnése a szövetkezeti 
eszme vereségét jelentené — éppen 
akkor, amikor a szövetkezet a gyermek-
betegségeken túlesve, boldogulását biz-
ton remélheti — a vásárcsarnok ellátók 
szövetkezetére a magyar gazdáknak ok-
vetlenül szükségük van, hogy arra való 
terményeiket a főváros piaczán közvetí-
tők kizárásával bizton értékesíthessék. 
Ha a szövetkezet megszűnnék, a gazdák 
ismét kényre-kedvre volnának kiszolgál-
tatva az élelmiszerkereskedöknek és leg-
alább nagyon hosszú ideig nem is re-
mélhetnék, hogy az ö érdekeiket szolgáló 
intézmény alakuljon. Hisz kinek volna 
kedve és bátorsága egy uj ilyen intéz-
mény kezdeményezéséhez, ha a magyar 
gazdák a mostani, annyi reményre jo-
gosító és jól működő szövetkezetet meg-
szűnni engednék? 

Biztos a reményünk, hogy erre nem 
fog sor kerülni. A szövetkezet elnöksége 
most küldötte szét felhívását a tagokhoz, 
amelyben a szövetkezet helyzetéről ki-
merítő értesítést ád. Hiszszük, hogy a ve-
zetők felhívásának lesz annyi eredmé-
nye, hogy uj részjegyek jegyzésével a 
szövetkezet további működése és ezzel 

) a földmivelésügyi miniszter segélye is 

Ilyenfajta volt ez a Kányó Sándor. 
Senki sem akadt, aki valaha jót tudott 

volna mondani róla. A falujában léha, rest 
embernek ismerték azelőtt is, hogy ráadta a 
fejét a betyárkodásra. Amig a felesége élt, az 
szegény, csak tartotta benne valamennyire a 
becsülétet, nem engedte, hogy egészen elzüll-
jön. Mondják, hogy olyan asszony volt az, aki 
meg is verte az urát, ha ugy hozták haza a 
korcsmából, részegen. A hitvány fráter tűrte, 
mert jó dolga volt másként az asszony mellett. 

Hanem amikor az asszony elpusztult, 
nem maradt a háznál egy falat kenyér sem ; 
nem kapott többet Kanyó rovásra pálinkát a 
zsidó1 árendásnál . 

Egyszer csak e l tűnt-a faluból, ami nem 
lett volna nagy baj ; hanem vele tünt ám a 
plébános két jó csikója is. A lókötésen kezdte, 
s mindjár t agyonütötte a „betyártisztességet" 
azzal, hogy a faluja papját károsította meg. 

Egy pár hélre rá zivataros éjjel fel-
gyújtotta a korcsmát bosszúból, mert a korcs-
máros nem adott neki rovást. A parasztok 
még csak eltűrték volna, hogy a papjuk meg-
károsült, de hogy oda a korcsma, ezt már 
nem tudták Kanyónak megbocsátani. Ettől a 
naptól fogva bojkottálták a komisz kapcza-
betyárt . Az egész környék lakossága szövet-
ségbe' állt, hogy még egy darab kenyeret sem 
adnak neki többet. 

Ez volt a ba j . Ez vitte Kanyót arra, hogy 
gyilkoljon. Alig két napra rá agyonverte és ki-
rabolta az öreg. S.tern Samut, aki egymaga la-
kott viskójában a falu szélén. Most már fele 

I se volt tréfa a dolognak. A mit a rablógyilkos 
1 megtett ma, azt elkövethette holnap is. Most 

biztosítható lesz. Ha pedig a magyar 
gazdák ennek daczára ez ügyben is 
csak azt az ismeretes szalmalángót ta-
núsították volna, ugy maguknak tulajdo-
nithatják csak, ha a jövőben • érdekeik 
szolgálatára való intézmények megalakí-
tását a hivatott tényezők sokkal" aggo-
dalmasabban és talán nem is oly nagy 
lelkesedéssel fogják kezdeményezni. 

Felhívjuk ez uton is a gazdák 
figyelmét ez intézményre és hisszük, 
hogy üzletrészek jegyzésével hozzá fognak 
járulni ahhoz, hogy a szövetkezet ne 
csak fennállhasson, 'hanem meg is erő-
södjék. 

Ez ügyben az OMGE. is szívesen 
ád felvilágosítást. 

NÖVÉNYTERMELÉS. 
Rovatvezető : Kerpely Kálmán. 

Néhány szó a zsombolyázásról. 
Ö Beköszöntött az ősz, megjöttek az 

esőzések, itt az ideje, hogy a gazda a még 
künn marad t takarmányát betakarítsa. A teu-
geritörés javában folyik, a répa is kiszedés 
alá került s ezek fuvarozása annyira lefoglalja 
az összes emberi és állati erőt, hogy a kün-
rekedt takarmányt már alig lehet valahogy be-
takarítani ; pedig a luczernás még kaszálatlan, 
a csalamádé nagyrésze lábon áll s még a 
késői sar jura is kell gondolnunk. 

Ez az az időszak, mikór a gazda gondol-
kodóba esik s nem tudja mihez fogjon h a m a -
rébb, de ha volna is annyi ideje, hogy szép 
rendben megbirkózzon a sok dologgal, itt van 
az időjárás, mely már nem engedi ; hogy a 
künrekedt takarmányokat annak módja és 
r end je szerint lekaszálja, megszárítsa és be -
hordja . Módját kell tehát ejtenie, hogy a még-
betakaritásra váró takarmányokkal minél hama-
rébb s a mellett olcsón és jól elbánjunk. 

már rákerült Kanyó arra a lisztára, a me-
lyen az akasztófát várók nevei j o l t a k . 

Nem biztam ezt a dolgot ^ p a n d ú r j a i m r a , 
magam akartam eljárni benne: Magam mellé 
vettem Nagy Jancsit , meg Pék Gábrist, a két 
legjobb legényemet s elkezdtem vélök a kör-
nyéket kutatni. 

Én sem voltam utolsó az erős emberek 
közt s a két pandúrom közül akármelyik is 
já tszva elbánhatott Kanyóval. De kellett is a 
helyre legény, mert nem egymás mellett ope-
ráltunk ám, hanem külön-külön. 

Ezt a magában barangoló betyárt nehe-
zebb volt nyomozni, mint egy bandát . Pedig 
sietni kellett, mert Kanyó vérszemet kapott s 
minden héten megnyúzott félig valami utast . 

A pandúrokat elküldtem kopónak, magam 
meg elálltam lesbe a Fekete-erdőhöz. 

'Ezen a tá jon legkevesebb hiie volt Ka-
nyónak, tiszta dolog volt hát, hogy itt ván 
valahol állandó tanyája. Ugy okoskodott ő is 
bizonyosan, mint a csikasz-farkas, amelyik 
messze vidékre barangol el fészkétől rabolni, 
nehogy gaztetteivel magára vonja a vesze-
delmet. 

. De hol van itt az az „ i t t hon? ! " 
A Fekete-erdő csupa zeg-zug. Széles 'mély 

völgyek vannak benne, azokban pedig mély 
nádastavak. A nád közt hónapokig ellehet va-
laki néhány gyékény-zsupon, annélkül hogy 
sejteni lehetne, hol megy be, hol jön ki. Mert 
a nád összehajlik a lépés után mindjár t . Csak 
megtörni nem szabad. 

Kevés ut volt az erdőben, azt is kiverte 
a fü, a gaz. Páfrány nőtt mellette jobbról-



82 SZAM. 8-IK É V F O L Y A M . 

És azt hiszem, ebben az esetben gazda-
társaim kétharmadrésze bizonyára velem együtt 
a takarmánynak zsombolyai módon való elta-
karítására fog gondolni, nemcsak mert ez a 
legczólszerübb, hanem mert legbiztosabb - is, 
mint az utóbbi években e téren szerzett tapasz-
talatok ezt már teljesen beigazolták. 

Éppen azért időszerűnek tartom, hogy 
néhány szót elmondjak a takarmánynak e 
nemű elrakási módjáról, bár ujat alig irhatok 
e tárgyról, melyet már olyan nagyon kimerí-
tettek, ami szintén csak azt bizonyítja, hogy 
életre való eszmével van dolgunk. Nem igen 
hiszem, hogy a gazdálkodás bármely terén, 
bármely dolog oly hamar tért hódított volna 
magának, mint éppen a zsombolyázás, mely 
mamár csaknem minden modern gazdaságban 
otthonos lett. 

A zsombolyázás eredeti módjától a mai 
napig azonban igen sok fázison ment keresz-
tül s a milyen tökéletes ma ezen elrakási mód, 
szinte rámondhatjuk, hogy semmi kivánni 
valót sem hágy hátra. Visszatérve oda, amikor 
még szalmakoszoruba rakták a frissen vágott 
nyerstakarmányt és egy méteres réteg földdel 
nyomták agyon, egész máig, a mikor a félig 
fonnyadt, vagy már be is száradt takarmányt 
szalmakoszoru nélkül szabadon rakjuk, a kazal 
oldalait lenyessük és megelégszünk 60—60 
cm. rétegű földköpenyeggel ; igen sok gazda 
csinált e téren kísérleteket s azt hiszem, hogy 
mikor e téren szerzett tapasztalataimat én is 
leirom, nem végzek felesleges munkát, hanem 
éppen most lévén itt a zsombolyázás ideje, 
talán némi tanácscsal és útbaigazítással szol-
gálhatok gazdatársaimnak. 

Általán ismert dolog, hogy a zsombolyai 
kazal Zsombolyán, gróf Gsekonics Endre bir-
tokán született meg. Legelső a tökéletesség-
hez vezető módja az volt, hogy törek és pelyva 
elrakási módjához hasonlóan égy, legfeljebb 
hat méter széles és az elrakandó takarmány 
mennyiségéhez mért 6—20 méter hosszú he-
lyet kijelölvén, azt egy méter vastag szalma-
réteggel megágyazták s azután az igy elkészí-
tett alap oldalain szalmakoszorut raktak körül. 
Mikor a koszorú köröskörül készen volt, bele-
rakták az egészen frissen vágott takarmányt s 
mikor ez megtöltötte a koszorú által támadt 

balról. Az ösvényeken lépésben is alig halad-
hatott egy lovas ember. 

Az egész környéken sem tudtam más 
emberlakást, mint a vén Sebőét, aki vagy 
husz esztendő óta volt hivatalos őre eniiek 
az erdőségnek. De az öreg arról volt hires, 
hogy gyűlölte a betyárt s ő ugyan se szállást, 
se ennivalót a maga jószántából betyárnak 
nem adott. 

Hanem talán tudhatott valami érdekeset 
a mi jómadarunkról. Nem árt, ha egy kicsit 
kifakgatom gondoltam magamban. 

Ezt pedig nem volt szabad elszeleskedni. 
Ha igy megyek neki az erdőnek csendbiztos 
uniformisban, s lóháton : még a vörösbegy is 
árulómmá válik, A lovam zörgeti az avart s 
tüsszög a sok szúnyogtól; akár kidobolnám 
akkor, hogy „ide vigyázz, te kapczabetyár, 
erre ne járj, mert még találkoznál velem", el-
hagytam tehát lovat s uniformist annál az 
árendás zsidónál, akinek Kanyó legutóbb szíjat 
hasított a hátából. Ez ugyan nem árulja el, 
hogy mit tervezek. Még inkább hasznomra 
igyekszik lenni mindenképpen. 

Hamarosan kerített egy egész juhászbojtár-
kosztümöt, czifra szűrt, széles karimájú kalapot, 
kampós botot. A bőrtüszőm az ing alá került 
abba voltak bedugva a töltött pisztolyok. 

Ezzel a készültséggel aztán útnak in-
dultam. 

Kifent bajuszom illett a juhászszürhöz. 
Senki se gondolhatta, hogy nem afféle szegőd-
ményes vagyok. 

A Fekete-erdőn még egészen sötét volt. 
Szándékosan kanyarodtam a mocsarak felé, 
hátha a puha talajban valami jelre akadnék. 
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ürt, újból koszorút raktak, azt újból megtöl-
tötték takarmánynyal s igy építették fel egész 
4 méter magasságig a kazalt, mikor azután 
60—100 cm. vastag földréteggel betakarták. 

A szalmakoszorunak ugyanis az volt a 
czélja, hogy ezáltal a takarmány körül védő-
burkot alkossanak, megvédendő a takarmány 
széleit a rothadástól. Történt azonban, hogy 
egyes gazdaságok, hol szalmaszükibe voltak s 
nem voltak hajlandók néhány szekér szalmát 
feláldozni arra, hogy azt a zsombolyai kazal-
nál felhasználják, megpróbálták a takarmányt 
egészen szabadon rakni, vagyis a szalmako-
szorut teljesen mellőzték. Magam is igy csi-
náltam egyik pozsonymegyei birtokon, ugyan-
csak a fenti czéltól hajtva, néhány évvel ez-
előtt ; de mint sok másnál, nálam is megtör-
tént az, hogy a mikor az igy felépített kazalt 
a tél folyamán felbontottuk, minden oldalon 
körülbelül egy méternyire befelé a takarmány 
teljesen penészes volt, sőt már rothadni 
kezdett. 

Ennek nagyon is érthető magyarázata 
volt. Tudvalevő dolog ugyanis, hogy a szerves 
anyagok felbomlásához három tényező szük-
séges : a hő, a világosság és a nedvesség. 
Minél könnyebben hatolnak azután ezek vala-
mely testbe, annál gyorsabb a felbomlás, rot-
hadás. Magától értetődik, hogy a majdnem 
nyilt, a takarmány lazasága által támadt üres-
ségek folytán előállt kazaloldalfalakba, melye-
ket pláne még a kazaltakaró földréteg sem 
nyomott, ezen három tényezők mindegyike ké-
nyelmesen behatolhatott, annál is inkább, mert 
hiszen maga a takarmány is nyers, vizdus 
volt, miért is a rothadásnak nyilt tere támadt. 

Föltűnt azonban az a körülmény, hogy 
a rothadás legnagyobb mérvű volt nem a 
kazd legszélén, hanem a szélétől lefelé körül-
belül 40—50 cmnyire, hol a takarmánynak 
majdnem 70—80 százaléka teljesen hasznave-
hetlen volt. Ezt azon körülménynek tulajdoní-
tottuk, miszerint a kazal legszélén lévő takar-
mány a külső szárazságnak lévén kitéve telje-
sen megszáradt s igy a rothadásnak nem volt 
kitéve ugy, mint a belsőbb - réteg, melyet a 
rothadást elősegítő mindhárom tényező ké-
nyelmesen ért. 

Már-már afelett gondolkodtunk, nem 
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volna e ilyen viszonyok között jobb, ha a ta-
karmány ezen eltevési módjáról lemondanánk, 
avagy kénytelen kelletlen a szalmakoszorut 
mégis csak „megspendiroznók", mikor eszünkbe 
ötlött ezen körülményeknek a természetes le-
vonása, az ugyanis, hogy ha mi ezen a rotlia-
dást elősegítő tényezőket a kazaltól elvonjuk, 
megfogjuk akadályozhatni a rothadást is. Ezt 
pedig akként fogjuk eszhözölhetni, ha a kazal 
széleit simára levágjuk. 

A következő évben azután, mikor gazda-
ságunkban tehenészetet rendeztünk be, s óriási 
takarmányt termesztve, annak elrakásáról kellett 
gondoskodnunk, ismét csak a zsombolyázásra 
szántuk magunkat. 700—000 szekér csalamádé 
elrakásáról volt szó s azért az egyszer s min-
denkorra akartuk kipróbálni, melyik lesz a sok 
közül az a rendszer, melyet a zsombolyázás-
nál használni fogunk. 

Evégből mind a három rendszer szerint 
csináltuk a kazlakat, vagyis egyet szalmako-
szoru nélkül raktunk fel, oldalait meghagyva 
ugy, amint azok a rakodás folytán felépültek; 
egy kazlat szintén szalmakoszoru nélkül rak-
tunk, de oldalait a leülepedés és beföldelés 
után szénametsző . késsel simára levágtuk ; a 
többi takarmányt szalmakoszorukba raktuk s az 
előirt módon építettük és kezeltük. 

Deczember 20-án nyitottuk fel az első 
kazlat, egyet azokból, melyeket szalmával rak-
tunk. Mihelyest a földréteget lehánytuk s a 
kazal egy részét szélességében lemetszettük, 
máris látszott, hogy a szalmakoszoru teljesen 
egészséges, hanem közvetlen a koszorú mögötti 
csalamádé nem csak hogy penészes, hanem 
már rothadásnak is indult körülbelül 25 cm.-
nyire befelé. Ez a része a csalamádénak ta-
karmányul teljesen hasznavehetetlen volt s 
csak mint tárgyát értékesíthettük s a kazal 
köbtartalmának körülbelül 8—10 százalékát 
képezte. 

Január 3-án nyitottuk ki a másik kazlat, 
azt, melyet szalmakoszoru nélkül az oldalak 
meghagyásával építettük fel. Ennél konstatáltuk, 
hogy a szélitől 10—15 cmnyire a takarmány 
teljesen ép volt, csakhogy [erjedési proczedi-
rán át nem ment, vagyis egyszerűen meg-
száradt, olyan volt, mint mikor a csalamádét 
rendesen szárítjuk. Hanem a jelzett területen 

Az éjjel esett s a vadak nyoma most mindenütt 
jól látszott, ahol sár volt. 

Nem találtam semmit. Mentem hát óva-
tosan tovább, a vén Sebő tanyája felé. 

Ugy elbujt a viskó a fák között, mintha 
nagy mesztelenségét rejtegette volna szemérme-
sen. A paticsfalat rég' nem meszelték; a 
nádfedelet megborzolta a vihar ; az ablakok 
alja papirossal volt beragasztva. Napraforgó-
kóróból csináltak köréje valaha kerítést, az 
tele volt akkora réssel, hogy sem embernek, 
sem állatnak nem kellett a kapuhoz kerülni, 
ha beljebb akart jutni. 

Mosott a kútnál valaki. Egy asszony. 
Mellette egy kis gyermek tapicskólt meztelen 
lábacskájával a pocsolyában. 

Mi a manó, gondoltam, hát megházaso-
dott a vén Sebő? Ugy tudtam eddig, hogy 
magában remetéskedik. 

Közelebb mentem, akkor láttam, hogy 
fiatal az asszony és szép. Most már eszembe 
jutott, hogy volt egy lánya a vén embergyű-
lölőnek, a kit egy nagy botlás miatt elűzött 
magától. Talán ez került vissza. 

Nem igen sokat tűnődhettem, mert már 
észrevett a gyermek. Nem szólt, de tágra me-
resztett szemmel félénken bámult rám. 

— Adj Isten, mondtam, itthon van-e az 
• öreg ? 

Az asszony megrezzent s felém fordult 
gyorsan : 

•— Az Isten csodájába is, ugyan mit 
ijesztgeti itt a jó embert 1 1 . . . . 

— Ejnye rózsám, de nem illik ez avas-
villanézés ahhoz a ragyogó szemedhez! Láto-

I gatóba jöttem, iszen az öcscse volnék . . . 

Erre a szóra kiderült a menyecske arcza. 
— Jaj Józsi bácsi, hát maga az ? Min-

dig emlegeti Sándor is, hogy készül kend 
hozzánk, de ő azt mondta nekem, hogy maga 
csikós. Érigy Sándorka, erigy, mond meg apád-
nak, hogy nem kell félni. 

Az ökölnyi gyerek futott befelé, ' mint 
egy ürge. 

Egy pillanatig elbámultam. Mit jelent ez 
a beszéd, hogy : nem kell félni 1 . . . Ki lehet 
az a „Sándor?" Iszen az öreg Sebőt Péternek 
hivják! 

— Kié ez a poronty ? kérdeztem hirtelen 
az asszonyt. 

Fülig pirult s szemlesütve mondta: hát 
ugyan kié lenne ? a mienk a' bizony ; iszen 
tudja no, Sándor miatt ^kergetett el az apám. 

Nem volt több időm a kérdezősködésre. 
A viskó ajtajában megjelent Sebő, a kerülő." 
Amint meglátott, elsápadt. Aztán elordította 
magát: jó reggelt kívánok csendbiztos ur! 

Az ő szemét nem tudta megcsalni a 
juhászszür. 

De most már én is tisztában voltam a 
magam dolgával. Kitaláltam, hogy mért kiabál 
ugy a yén czinkos. Bizonyos, hogy odabent 
olyan valaki van, akinek jó azt tudni, hogy 
csendbiztos jár a közelben. 

Nem is feleltem, csak nekimenten aa 
öregnek, félredobtam az útból s beugrottam 
a házba, hogy ne legyen ideje a rejtőző bics-
kásnak fegyverhez nyúlni. 

Abban a perczben ugrott ki Kanyó Sándor 
az alacsony ablakon. Alig hogy kifért rajta. 
De azért, akárhogy sietett, még ráért arra,, 
hogy a gyermekét is magával vigye. Ölbe 
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belül azután több mint félméternyire befelé a | 
takarmány teljesen el volt rothadva ugy, hogy 
a hasznavehetétlenségi százalék kitett mintegy 
20—25°/o-ot s mi szomorúan néztük drága ta-
kamányunk ilyetén elpusztulását, mely a kazal 
mentén nagy rakásokban hevert. 

A legnagyobb, érdeklődéssel nyitottuk fel 
január végén a próbakazalt, azt, mely szalma-
koszoru nélkül, de az oldalaknak simára és 
keményre való lemetszéze szerint volt lerakva. 
És ennél azután elértük azt, amit kerestünk. 
A takarmánynak nemcsak gyönyörű, száraz 
dohánylevélhez hasonló szine és frissen sült 
rozskenyéréhez hasonló illata volt, hanem azt 
a kis, 3—4 százalékot kitevő részt is, mely a 
szélek között a kazal belsejében meg volt pe-
nészedve, apróra széthányva s igy kiszellőz-
tetve, felszecskázott állapotban nagyszerűen 
megették barmaink. 

Ezen időtől fogva csakis ezen mód sze-
rint zsombolyázom takarmányomat, s mondha-
tom, hogy minden esetben elérem azt, a mi 
után vágytam, hogy olyan takarmányom van, 
melyet marháim csemegeképpen esznek s 
melyből még egy árva porcziót sem kell annak 
megromlása miatt trágyába dobnom. 

Rendszerint ugy szoktam eljárni, hogy 
kazalaimnak helyét a bezsombolyázandó takar-
mánynyal bevetett tábla szélén jelölöm ki s 
ettől csak azon esetben térek el, ha arra a 
táblára őszi vetést szántam, mikor is a vele 
szomszéd táblán rakom kazlaimat, azon elvből 
indulva ki, hogy télen elég időm van a takar-
mányt messzebbről is hazahordatni, holott igy 
őszszel az igának másféle nagy igénybevétele 
miatt a legnagyobb igyekezettel kell az össze-
hordást eszközölnöm. 

A kazlakat valamely magasabb helyen 
állítom-fel, nehogy a hólé, vagy az esőviz 
azokat alááztassa. A kazlak szélessége 6 mé-
ternél sohasem nagyobb, ez a szélesség a 
takarmány leülepedése után 7 méterre emel-
kedik, de a kazal felépítése: után az oldal-
falaknak félméter szélességben való levágása 
folytán a szélesség ismét 6 méterre redukáló-
dik. A hosszúságot az elrakandó takarmány 
mennyisége szerint 8 métertől tovább mérem, 
egy méterre- 1.0—12 négyesfogatu szekeret 
számítva. 

kapta, ugy futott vele a sűrűség felé. 0 tudta, 
hogy miért. Talán nagyon szerette a fiát, vagy 
azt gondolta, hogy jó lesz paizsnak. 

Most már mindent tudtam. Kanyó volt 
hát az, aki elszerette a vén Sebő leányát. Akkor 
még feleséges ember volt, most maga van, 
most melléje állhatott egészen a szeretőjének. 

Ledobtam a szűrt s én is kiugrottam az 
ablakon. 

A betyár jól megelőzött, sietnem kellett. 
Ha a szálerdőből lejut a csalitba, vége; nyo-
mát vesztem. Még a futását se hallom a nedves 
füvön. 

Az egyik pisztolyt kirántottam a tüszőből, 
ugy kergettem Kanyó Sándort. Annak nehéz 
volt a holtra rémült gyermek; láttam, hogy 
nemsokára utói fo£om érni. Mikor nem voltam 
messzebb tőle husz lépésnél, rákiáltottam : add 
meg magadat Sándor, vagy lelőlek! 

Ki volt már fáradva, megállt az első 
szóra s nekem fordult. Akkor láttam, hogy 
pisztoly van az ő kezében is. De mintha nem 
akarta volna használni, letartotta a földre. 

— Álljon meg csendbiztos ur, kiáltotta 
oly hangon, amely parancsnak is beillett. 

Alkudozni akar, gondoltam; há.t jó, nem 
bánom. De a pisztolyomat nekiszögeztem a 
fejének s én parancsoltam : „először dobd el 
a. fegyveredet, ha azt akarod, hogy szóba álljak 
veled." 

A betyár mosolygott. Tudom, hogy ugv 
sem mer lőni, hisz megölhetné ezt a gyerme-: 
ket. Hallgasson meg kérem alássan. 

Csakugyan istenkísértés lett volna elsüt-
nöm a pisztolyt. Láttam, hogy alázatos, csilla-
podott a haragom, 

Megjegyzem, hogy sokkal jobbnak bizo-
nyult a takarmányt egy-két nappal előbb vágni 
s igy fonnyadtan elrakni, mert akkor a kazal 
hőemelkedése nem oly hirtelen, ami a kazal 
későbbi magatartására nagy befolyással van. 

Az igy kijelölt helyet azután félméter 
vastagságban Ősziszalmával beterítem s arra 
jön azután a takarmány, melyet éppen ugy 
rakunk, mint a szalmakazlat. Figyelek azon-
ban arra, hogy a kazal teteje mindig dom-
ború legyen ; a kazal a közepén ugyanis min-
dig jobban ülepedik s igy a felépítés után ho-
morú, az esőnek jobban kitett felülettel birna, 
ami hiba lenue. A kazalt alulról mindig igaz-
gatja, fésüli egy ember s mikor igy teljesen 
meredek oldalakkal a kazal elérte a 4 méter 
magasságot, a kazal tetejét középen újra jól 
megrakatom s állni hagyom, illetve addig más 
kazal építéséhez kezdek. 

A kazal hőmérsékének megfigyelésére 
készítettem egy 3 méter hosszú hegyes végű 
vasrudat, melyet a kazal közepébe, beszúrva 
félnaponkint megnézek s mikor a rud hegye 
kézzel tapintva forró, (amely hőmérsék rende-
sen harmadnapra szokott beállani,) eljött a 
beföldelés ideje. Mielőtt azonban ehhez fognék, 
a két napi állás után 4 méterről 2 l / a~3 
méterre leülepedett kazalra újból rakatok 
annyit, hogy az 4 méternyi magasságát vissza-
nyerje. 

Az igy felépített 6 méter széles, 20 méter 
hosszú és 4 méter magas kazalra 120—140 
szekér jó csalamádét, vagy más takarmányt 
lehet elrakni s mikor a kazal tetejét egyenesre 
igazgattuk, 20—20 cm, vastag szalmaréteget 
borítunk reá, csakis azon szempontból, hogy 
a föld ne érje közvetlen a takarmányt, nehogy 
az esőzések beálltával besárosodjék a takar-
mányunk. Majd a kazal körül a kazaltól 
20—30 cm.-nyire (a többi párkánynak marad) 
mély és széles árkot huzunk, hogy a belőle 
kikerült föld a kazalt 40—50 cm. vastag réteg-
ben teljesen befödje. 

Hogy a földelés könnyebb legyen, miután 
a kazal 4 méter magas s igy az árokból a 
kazalra földet felhányni lehetetlen a kazal 
mellé akár egy szekeret állítunk, melyre desz-

I kákát fektetünk, akár pedig két bakra fektet-
I jük a deszkázatot s az árokból erre, arról 

— Mit kívánsz, Sándor fiam ? kérdeztem 
szelíden. 

A betyár reszketett. Valami nagy benső 
indulat kínozhatta. 

— Megadom magamat, egy feltétel alatt, 
mondta nehéz sóhajtással. 

— Feltétele válogatja. Nem leszekhozzád 
oly kegyetlen, mint te voltál az öreg Stern 
Samuhoz. 

A betyár elkomorodott. 
— Megadom magamat, ha megesküszik 

rá, hogy gondját viseli ennek az én árva kis 
fiamnak. Ha meg nem ígéri, agyonlövöm itt 
nyomban a gyereket s azután magamat. 

A fiu nyöszörögve kapaszkodott belé s 
eltakarta az arczát. 

Ellágyultam. A betyár észrevette megin -
dulásomat, s a gyermeket magasra tartotta. 

— Esküdjék meg tekintetes uram ! 
kiáltotta. 

— Elég lehet az adott szavam is Sán-
dor ; igérem, hogy apja leszek a kis fiadnak. 

A betyár földre dobta a pisztolyt s ros-
kadozó léptekkel jött hozzám. Letette elém a 
gyermeket s odatartotta a két kezét, hogy 
verjem vasra. 

A statárium hamar elvégezte a többit. 

Nézze, micsoda derék ember lett abból 
a kis betyárporontyból, az én fogadott fiam-
ból, a kinek most tartjuk itt a lakodalmát ! 

Bársony István. 

pedig a kazalra hányjuk a földet. A földelés-
nél ügyelünk arra, hogy a kazal megterhelte-
tése egyforma legyen, vagyis a kazal minden 
részén egyforma vastag legyen a földréteg, 
mely az esőviz és hólé levezetése czéljából a 
kazal rakásához idomítva a középen dombra 
kell, hogy legyen. 

A beföldelés után várunk 1—2 hétig, mig 
a kazal teljesen leülepedett, mikorára ugyanis 
a, 4 méteres kazalból alig lVs méter magas-
ság marad. Ekkor a kazalon lévő földet még 
egyszer elegyengetve, megigazgatva a mélye-
déseket kipótolva teljesen rendbe hozzuk s 
egy éles szénaságó késsel a kazal széleit 1/» mtr 
szélességben, vagyis addig mig a kazal széle 
földdel bevan takarva, egyenesre lenyessük. Az 
igy nyert takarmányt, vagy a következő kazal-
ban használhatjuk fel, vagy a marhával fel-
etetjük s azontúl a zsombolyai kazallal semmi 
dolgunk ; az eláll 1—2—3 éven át is és olyan 
takarmányt szolgáltat nekünk, a milyent mást 
gazdaságunkban alig vagyunk képesek produ-
kálni. 

Hogy e takarmány eltevési mód kitűnő-
ségének behatása alatt, mennyire terjed a 
zsombolyázás, azt egy kis példával akarom 
illusztrálni. 

Mikor ugyanis ezelőtt 4 évvel vidékün-
kön elsőnek kezdtem zsombolyázni, éppen a 
munka folyamata alatt arra vetődött egyik 
szomszédunk, ki még a régi világból való gazda 
volt, tartván, hogy „kár megbolygatni az év-
százados szokást; megéltünk eddig, megélünk 
ezután is." Nagyot bámult az én érdemes 
kollégám, mikor szörnyű müveletemet meg-
látta, hogyan hányom én rakásba a még nyers 
takarmányt s pláne hogyan földelem azután 
be amúgy hirtelenében. 

— Trágya lesz ebből, mondta kétkedő 
gunynyal a szomszéd. Kapaczitálni akartam, 
de ő nem tágított s végül avval váltunk el, 
hogy annak idején küldök neki kóstolóra ebből 
az „ördögadta módon elpusztított abrakból" s 
ha a marhája megeszi, ő lesz az első az em-
berek között, aki szintén enni fog belőle. 

Eljött az idő és én két porczió zsombo-
lyait küldtem a szomszédnak. A válasz erre 
az volt: „Barátom ettem belőle, kitűnő; kö-
vetem." Mint később megtudtam tőle, egy ten-
geri csutkába harapott s annak olyan jó ize 
volt, mint az „égetett mandolának." És csák-
ugyan a következő évben már ott díszelegtek 
tábláin a zsombolyai kazlak. 

Még végül egy kis számítást akarok tenni 
a zsombolyázás költségvetésére ugy, amint 
azt most e hetekben eszközöltem, szemben a 
takarmánynak szárításával. Ugyanis egy 20 
magyar holdas csalamádéval bevetett táblát 
két egyenlő részre vágva s azt lekaszálva, az 
egyik 10 holdat renden szárítottam, a másik 
10 holdat pedig zsombolyáztam. 

A kétféle eljárás költségvetése a követ-
kező volt. 

I. Zsombolyai kazalba való elraJcásnál: 
10 holdnak kettős rendekbe való összehányása, 
hogy a szekér a két rend közé állhasson s 
ott szabadon rakodhasson, 22Va gyereknapszám 

a 25 kr. . . . . . . . . 5 frt 62 kr 
9 szekérrakodó napszám á 70 kr 6 „ 30 „ 
125 szekér takarmánynak a tábla 

szélén álló kazalhoz való vitele, 
napónkint 12 fordulat = 105 
fuvarnap á 3 frt . . . . . 3 1 „ 50 „ 

9 kazalrakó napszám á 70 kr . 6 „ 30 „ 
Kazal aljába és tetejére 10 q őszi 

szalma á 40 kr 4 „ — „ 
16 földelési napszám & 70 kr . 11 „ 20 „ 
3 napszám a kazal igazításakor 

és oldalainak metszésekor 2 hét 
hét múlva á 50 kr . . - . . 1 „ 50 ,,'t 

Összesen ; . , 66 frt 42 kr. 

II. A takarmány renden való szárításánál: 
10 holdnak kétszeri forgatása és összehányása 

32 napszám á 7 0 k r é s 16 nap-
szám á 25 kr . . . . . . 26 frt 40 kr 
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Ezen takarmánynak kévékbe kö-
tözése és összerakása 20 nap-
szám á 70 kr . . . . . . 14 „, — „ 

Ennek felkötözéséhez szükségelt 
8 q szalma á 40 kr . . . . 3 „ 20 „ 

Ennek a szekérre való fel- és le-
rakásánál 16 napszám á 70 kr 11 „ ' 2 0 , 

12 szekér száraz takarmánynak a 
1/a órára fekvő majorhoz vitele 
és elrakása naponkint 4 for-
dulat = 3 fuvarnap á 3 fr t . 9 „ — 

3 frt 80 kr 
A takarmány kaszálási költsége mindkét 

esetben ugyanaz, ezt tehát számításon kivül 
hagytam. 

A különbség volna 2 frt 62 kr a takar-
mányszáritás javára ; ámde kaptunk a zsom-
bolyázás által 125 szekér kitűnő, édesen er-
jedt, marha által kedvelt tápdus takarmányt ; 
holott a takarmány szárítása folytán kaptunk 
12 szekér száraz, gyenge tápértékü takarmányt, 
melyet az ökrökön kivül más állattal alig le-
het gazdaságosan értékesíteni. És a mi a leg-
főbb, a zsombolyai takarmánynál nem kell az 
esőtől, a meleg hiányától félnünk, hanem ugy 
rakjuk azt el, a mint a természet nekünk adja 
s a mikor elrakni akarjuk. 

Mindezekből látnivaló dolog, hogy a ta-
karmánynak zsombolyai módra való eltevóse 
határozottan a legjobb, aránylag a leggazda-
ságosabb és legfőképpen a legkevesebb kocz-
kázattal jár. Nem szükséges ezt ugyan gazda-
társaim figyelmébe ajánlani, mert hiszen ma 
minden valamirevaló .gazdaságban ott dísze-
leg a zsombolyai kazal, mégis érdekesnek lát-
tam e téren szerzett tapasztalataimat gazda-
társaimmal is közölni s csak legalább arra 
figyelmeztetni őket, hogy a mennyiben nem 
tették, ezentúl nagyobb figyelmet áldozzanak 
takarmányuknak a zsombolyai mód szerinti 
elrakására. Ghríastélyi Béla. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető : Monostori Károly. 

A mangalicza-yorkshire keresz-
tezésről. 

A A magyar tenyésztők nagy része, ha 
egy angol sertést lát, abban a pillanatban ké-
szen van a lesújtó kritikával: kényes állat, ko-
pasz ; télen megfagy, nyáron megsül ; saláta 
kell neki eezettel, olajjal. Az élezek csak ugy 
pattognak az olyan tenyésztő felé, aki kísérle-
tet tett valamely hússertés fajtával. Nincs pár ja 
a mangal iczának: ez a mottó. Ha aztán kér-
dezzük a gunyolódókat, hogy tenyésztett-e már 
más faj tá t is, mint mangaliczát, hát akkor ki-
tűnik, hogy más faj tának legtöbbje csak a 
hirét hallotta. 

Nekem nincsen szándékomban a manga-
liczatenyésztés előnyeit tagadni ; de nem eskü-
szöm kizárólag ezen fa j ta mellé, hanem igen 
is állitom, hogy vannak körülmények, amikor 
az angolfajta tenyésztése több haszonnal jár.*) 
Készséggel elismerem, hogy az általános te-
nyésztési feltételeket tekintve nálunk, a mi vi-
szonyaik között legmegfelelőbb a mangalicza. 
De miér t? Azért, mert sehol sincsen annyira 
kitéve a sertés az időjárás viszontagságainak, 
mint nálunk. A leghíresebb tenyészetekben is 
— kevés kivétellel — a sertésállomány össze-
tákolt félszerekben telel. Az eltérés ezekben 
csak annyi, hogy a tákolmány nagyobb tenyé-
szetekben nagyobb, mint a kisebbekben. Tény 
az, hogy például yorkshirei sertést a hazánk-
ban divatos ólak legtöbbjében nem volna aján-
latos teleltetni. 

A yorkshirei sertésnek télen meleg ól 
kell és mindig tisztaság. Takarmányozás tekin-
tetében azonban nincsen nagyobb igénye, mint 

a mangaliczának. Előnyei a mangalicza felet t : 
hogy — különösen a nagy yorkshire — jóval 
nagyobb anná l ; szaporasága 70%-al nagyobb; 
igen szelid természetű, továbbá, hogy legelő 
nélkül is nagyon szépen fejlődik. 

Sokan abban a téves nézetben vannak, 
hogy a hússertés nem olyan hizodalmas, mint 
a mangalicza. Ezeket az elnevezés ejti téve-
désbe. A hússertés. — ha az a termelőre elő-
nyösebb — éppen ugy kihizlalható és éppen 
azzal az eljárással. Hátránya a mangaliczával 
szemben különösen az, hogy kevésbé mozgé-
kony lévén, kizárólag legelőn való tar tásra 
— különösen az alföldi legelőkre — kevésbé 
alkalmas.*) 

Szakemberek azt is állítják, hogy az or-
báncz-járványra a yorkshirei sertés haj lammal 
bir. Lehet, én azonban nem tapasztal tam pe-
dig nem oj tatok. Beojtással ezen is lehet se-
giténi. 

A yorskhirei sertés legelőt teljesen nélkülöz-
heti, ha különben a mozgásra elegendő tere 
van. Tavasztól őszig nem igényel mást, mint 
frissen kaszált luezernát vagy füvet, a mit 
szecskázva és kevés darával vagy korpával be-
füllesztve is lehet neki adagolni. Ezen táplálko-
zás mellett kitűnő húsban tar tható . 

Kiválóan alkalmas a yorkshire sertés 
mangaliczával való keresztezésre, habár ez az 
állítás — tekintve a két faj tának egymástól 
nagyon eltérő tulajdonságait — valószínűtlen-
nek látszik is. Hazánk felső megyéiben, különö-
sen Árvában és a Szepességben ; továbbá a 
Dunántul és Erdély egyes vidékein már nagy 
tért hódított ez a keresztezés. Én tettem ez 
irányban kísérleteket, olyképpen, hogy. yorks-
hirei koczát bugattam mangaliczakannal, 
(legtöbben, így a fent elősorolt vidékeken 
is — megfordítva csinálják) s az általam elért 
eredmény minden tekintetben kitűnőnek mond-
ható. Az ilyen keresztezési ivadékok jóval na-
gyobbak, mint a mangaliezák. A csürhéztetést 
pedig éppen oly jól kibírták, mint azok. Pedig 
a sertés szívósságának nincs erősebb próbája , 
mint a csürhésztetés az alföldi közös csürhe-
j árásokon. 

Dokumentálja az elmondottakat egy yorks-
hirei koczám. Ez az állat óriásinak m o n d h a t ó : 
hossza az orrhegytől a farktőig szalagmérték-
kel mérve 212 cm., magassága a marnál 99 
cm., a farbubnál 102 cm., övmérete -174 cm. 
Súlya a fiadzás előtt három héttel — amikor 
a fénykép készült — 260 kgr. volt. Jelenleg 
25 hónapos. 

Nyolcz hónapos korában vettem, mint 
yorkshirei kannal felbúgott koczát. Az első le-
fiadzás alkalmával, 1897 év julius havában 
4 malaczot vetett. Ugyanazon év október ha-
vában — miután yorkshirei kanom még akkor 
nem volt — mezőhegyesi származású manga-
licza kannal bugattam fel. Tizenkét malaczczal 
fizetett és felnevelte mind. Ezek a malaczok 
inkább az anyára ütöttek. Ettől örökölték a 
nagy, csontos, hosszú tes te t ; rövid és hajlot t 
orrot; széles vállakat. Szelídebb és csendesebb 
természetűek, mint a mangaliczamalaczok. Ap-
juktól örökölték a sürübb, sötétebb szőiözetet. 
Bőrük pedig majdnem valamennyinek itt-ott 
foltszerűen pigmentált. 

Ezen ivadékból 10 darabot adtam el 
részint helyben Tót-Komlóson; részint a vidéki 
községekbe. Hat hetes korukban kaptam érettük 
darabonkint 12—15 frtot. A helyben eladottak 
további fejlődését figyelemmel kisérvén, a leg-
kedvezőbb eredményt tapasztaltam. Ezek a 
malaczok három hónapos korukban már akko-
rák voltak, mint az öt hónapos mangaliezák, 
s daczára az idei forró nyárnak, a csürhézte-
tést éppen ugy kiállották, mint azok; 

A fent leirt yorkshire kocza harmadszori 
bugatás után (ismét mezőhegyesi kannal) pár 
nap előtt 14 darab malaczot vetett. Ezekből 
1 db nyomorékul jött a világra, 1 darabot 

R. V, I alkalmatlan. 
') Ha mopszfejü (és. gyakran az)- egyáltalábai 

pedig az anya véletlenül agyonnyomott. Ezek 
a malaczok is igen szépek és anyjuk vala-
mennyit tudja táplálni. 

Ugyanezen koczának első malaczozásá-
ból, amidőn — mint fentebb emlitém — tiszta 
yorkshire kantól négy malaczot vetett, egy 
darabot meghagytam tenyésztésre. Ezt a ma-
laczot már hét hónapos korában felbugattam 
mezőhegyesi mangalicza kannal. Fiadzási ered-
ménye bámulatos: mint előhasi Jcocza 16 darab 
malaczot vetett. Ezekből 2 db a szülő uton 
megfuladt ; két darabot pedig a kocza mind-
járt az ellés után agyonnyomott. Az anyát kí-
mélendő, adtam a malaczoknak a szoptatás 
mellett tehéntejet is. Há 'om heti szoptatás 
után a kocza ú j ra felbúgott, de azért még 
három hétig szoptatott. Hat hetes korukban 
elválasztottam a malaczokat, ekkor darabon-
kint 5—58/4 kg. súlyúak voltak. 

Saját tapasztalataim alapján teljes jóhi-
szeműséggel ajánlhatom a tiszta vérben való 
yorkshire tenyésztést azon tenyésztőknek, akik-
nek legelőterületük nincsen és csupán kész 
takarmányetetésre kénytelenek szorítkozni, 
feltéve, hogy jő és tiszta óllal rendelkeznek 
és legalább akkora kifutóval, hogy sertéseik 
abban a szükséges mozgást tetszésük szerint 
megtfehetik. Egy kissé több utánjárás , mint 
amennyit a mangalicza igényel, bőven kifizeti 
magát, mert az angol sertés — különösen a 
nagy és középnagy yorkshire — mint a man-
galiczával való keresztezésre igen alkalmas 
fa j ta — mindig ,és hovatovább keresettebb 
áru lesz. 

Tót-Komlós. Linslcy József. 

LOTENYESZTES. 

Mirigykóron átesett, rossz kondi-
czióju s feltűnően izzadó csikók. 

A. J . csárii olvasónk kérdéseket intéz-
vén hozzánk, hosszú levplében lényegileg azt 
ad ja elő, hogy két lovat vásárolt, melyek mult 
évi februáriusban 4 évesek voltak, vasúti szál-
lítás közben állítólag meghűltek, mirigykórt 
kaptak s az egyik csakhamar felépült,. a másik 
azonban 4 hónapig beteg volt s még m o s t is, 
sínylődik, igen sovány, lába, a pa tá ja hátsó 
részén dagadt. Különben ez a kancza már 
három hónap óta „csődör után kívánkozik." 
Előadja továbbá, hogy a két ló felerészben 
szecskával kevert 80 kiló zabot és jó szénát 
ad libitum kap hetenkint £s az utóbbi két hét-
ben kukoriczát is, de nem mondja hogy mennyit, 
végre pedig, hogy mindkét állat a lehető leg-
minimálisabb munkában is feltűnően izzad, 
s jelzi, hogy jelenleg szántának. 

Kérdései, amennyire kivehettük — a kö-
vetkezők : 

1. Mitévő legyen, hogy az a daganat a 
lábon elmúljék ? 

2. Mitől van, hogy az az egyik kancza 
oly sovány? 

3. Lehet-e ezen kancza felhágatását ta-
vaszra halasztani ? 

4. Mi az izzadásnak oka s hogy lehet 
azon segíteni ? 1 

Ha állatorvos állapította meg, ugy bizo-
nyosnak mondható, hogy nem ugyan meghű-
lés, de fer tőzésből ,eredt mirigykórban szenve-
dett a szóban forgó két ló s valószínű ez 
akkor is, ha nem állatorvostól ered a diagnó-
zis, mert fiatal lovaknak gyakori és egészen 
szokásos betegsége a mirigykór. 

Valószínű ez annál inkább, mivel kérdést-
tevő levelében az t . i s mondja, hogy annak a 
bizonyos sovány kanczának „beteg korában 
nyakán, lábán stb. folyt a betegsége", (bizonyára 
megnyílt hályogokból a genyj tehát a mirigy-
kórnak u. n. vándorló kehesség alakjában szen-
vedett. 
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Már most, hogy ily természetű -e a lábán 
még most is meglevő daganat, azt nem tud-
hatjuk igy látatlanban, de valószinünek tartjuk, 
hogy igenis a kiállott betegségnek következ-
ménye az, hanem azért kezelésére nézve nem 
merünk igy a távolból tanácsot adni ; arra 
való a közelben levő valamelyik állatorvos, 
hogy ahhoz forduljon a kérdésttevő. 

A második kérdésre azonban már az a 
véleményünk, hogy a kiállott és teljesen nem 
gyógyult betegséget sinyli az a kancza, azért 
Oly sovány, daczára az elég megfelelő takar-
mányozásnak, s addig nehezen is fog hust 
szedni magára, mig rá a zöldtakarmányozás 
jótékony hatását — majd tavaszkor — ki nem 
fejti s kondicziójának még ekkor is kérdéses 
a javulása, mivel nincs kizárva, hogy akár a 
mondott meghűlés, akár a mirigykór és kompli-
kácziói révén oly kóros változást szenvedett, 
mely fulladozóvá (Dampfig) tette. 

Erre — épp«n a jelzett izzadás — mind-
két lónál is gyanút kelt, bár bizonyos, hogy a 
kukoricza nagyobb adagokban szintén felidéz-
heti azt a nagyfokú izzadást. 

Ebben az izzadásnak is két valószinü 
okát adván, a 4. kérdésre még megjegyzem, 
hogy a kukoriczaadag leszállításával vagy ki-
hagyásával segíteni lehet az izzadáson, ha 
fulladozás fenn nem forog, de ha az fenforog, 
ugy azon segíteni nem lehet. Döntesse el ezt 
nem különben állatorvossal, aki fulladozásra 
megvizsgálván kérdésttevő lovait, ezen bajnak 
fenforgását vagy jelen nem létét könnyen ki-
derítheti. 

A harmadik kérdésre az a feleletünk, 
hogy a felhág&tást tavaszra halasztani igen is 
lehetséges. Valószinü ugyanis, hogy a szóban-
forgó kanczánál (jelenleg 5 éves lévén) a sár-
lás februáriusban ós márcziusban rendszeresen' 
ismét jelentkezni fog s ki nem marad, vagy 
egyéb abnormitásra nem vezet, mint szokott 
vezetni — bár r|tkán — öregebb állatoknál. 

Egyébiránt a levél fogalmazása óta a 
kézhez kerülésig nagyobb idő folyván le, 
a mondottaknak kérdésttevő talán már csak 
részben veheti hasznát, mert ez idő alatt sok 
minden megváltozhatott az állapotban, de 
pzélszerünek véltük azért az elmondottak köz-
lését, meri, tanulság rejlik azokban másokra 
nézve is. A 

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. 
Rovatvezető : Dr. Hutyra Ferencz. 

A borsóka előfordulása az ember 
és az állatok szemeiben. 

Az emberek vékonybeleiben élősködő 
galandféreg, a Taénia solium fejletlen alakja, 
a borsóka (Cysticercus cellulosae) kedvencz 
tartózkodási helyei a sertések mell- és váll-
izmai, továbbá a nyelv- és a rekesz izmai, a 
hol középnagyságú borsó mekkoraságáig fejlő-
dik ; szine fehér, gömbölyű vagy tojásdad 
alakú. Az emiitett izmokon kivül találták, még 
a szivizomzatban, a bőr alatti kötőszövetben, 
a középponti idegrendszerben és a szemben. 
A belső zsigerekben ritkán fordul elő. 

A fertőzés kétségtelenül ugy történik, 
hogy az illető állatok, beteg embernek galand-
fér-eg-izeit tartalmazó bélsarát szedik fel. Külö-
nösen könnyen fertőzhetik magokat a sertések, 
miután trágyatelepek és árnyékszékek közelé-
ben a trágyával és bélsárral szennyezett földet 
túrják, ezen kivül ha kutak az árnyékszékek 
szomszédságában vannak elhelyezve, az ivó-
vízzel is történhetik a fertőzés. Az ilyen módon 
a gyomorba került érett galandféreg- íz széjjel-
esik, a kiszabadult pete burkát a gyomornedv 
megemészti, az ébrénvek pedig a gyomor falát 
átfúrva a kötőszövet mentén tovább vándorol-
nak, részben a véráram utján a test különböző 
szerveibe jutnak e'l, a hol az ébrény hólyaggá, 
a borsókává alakult át. A seftéseken kivül 

kutyában, macskában és egyéb állatokban, sőt 
magában az emberben, ki a fejlett állat, a 
galandféreg gazdája, szintén találtak már 
borsókákat. 

Oraefe a berlini szemészeti klinikán több 
mint 100 esetben talált emberek szemében 
borsókát, ugy, hogy a berlini klinikára kerülő 
szemészeti beteg anyagban a borsókakór l00/oo-t 
tesz ki. A szem elülső részéiben összesen csak 
9 esetben találta, az esetek túlnyomó több-
ségében a szem hátulsó részeiben fordult elő. 
Valamennyi esetben csak egy hólyagféreg volt 
egy szemben, az irodalomban csak egy eset 
van feljegyezve, mely szerint Becker egy ember 
szemében két borsókát talált, egyet az üveg-
testben, egyet pedig az ideghártya • alatt. 

Sertések szemeiben a borsóka gyakrabban 
fordul elő. Nordmaun ir le egy esetet, melyben 
12 borsóica volt egy szemben. Mesterséges uton 
a betegséget előidézni nem sikerült, Ammon és 
Haübner a megsebzett kötőhártyára a Taenia 
solium petéit helyezték és flastrom segélyével 
fixálták, igy akarván a betegséget előidézni. 
Állatoknál kevés figyelmet fordítottak a borsó-
kás állatok szemére, bár lcétségtélenül ezekben 
is elég gyakori a borsóka. Prettner (Thierárzt-
liches Centralblatt 1898. 16 sz.) a prágai vágó-
hídon három hónap alatt 100 különféle fokban 
borsókás sertés szemét, a szemizmokat, a 
szemhéjakat és magát a szemet vizsgálta 
meg, de csak két esetben talált a szem-
ben borsókát, mindkettőben a retina alatt. 
A borsókás sertések 20°/o-ában azonban a 
szemizmokban, is volt borsóka található, ily 
esetben pedig a szemhéjakban állapította meg 
a borsókát, többnyire a belső szemhéjnak 
megfelelőleg. 

Hogy a husvizsgálat pontosabb kivitele, 
a tüzetesebb borsóka-vizsgálat óta mennyivel 
kevesbedett az emberek szemében talált borsóka-
esetek száma, mutatja Hirsehberg statisztikája, 
a ki 1869—1885-ig 60,000 szem közül 70-ben 
talált borsókát, mig az 1885— 1889-ig átvizsgált 
30,000 szem közül csak egyetlen egyben látott 
borsókat. Zimmermann Ágoston. 

Még egyszer a ,.Magyar gazdák 
vásárcsarnok ellátó szövetkezete. 

A „Köztelek" okt. 8-án megjelent 81-dik 
számának 1461-dik lapján „Magyar gazdák 
vásárcsarnok ellátó szövetkezete" czim alatt 
közölve van, hogy a válságba jutott szövetke-
zetnek okt. 6 ikára összehívott rendkívüli köz-
gyűlése a határozatképesség hiánya miatt nem 
volt megtartható; továbbá, hogy az értekez-
letté alakult gyűlés hangulata - a további fenn-
állás mellett nyilatkozott és hogy a földmíve-
lési miniszter a folyó évre 5000 frt "államse-
gélyt helyezett kilátásba arra az esetre, ha a 
szövetkezet tagjai uj üzletrészek jegyzésével, 
vagy az eddig jegyzett üzletrészek után, az 
alapszabályoknak megfelelő kétszeres jótállási i 
összegekre történő befizetésből az év végéig 
40.000 frt tőkét hoznak össze. 

Az uj 'rendkívüli közgyűlés, mely az 
azon megjelenők számára tekintet nélkül ha-
tározni fog, okt. 23-ára helyeztetett kilátásba. 

Én is azok közé tartozom, a kik az üz-
let tovább folytatását nemcsak kívánatosnak, 
de] szükségesnek is tartják. Nem ítélem el a 
.vállalkozást az eddig elszomoritólag vesztesé-
ges eredmény miatt, a feladatokat pedig a 
gazdaközönségre nézve igen fontosnak s éppen 
általa nyereséggel kivihetőnek tartom. 

Mi a feladat. A gazdasági termékeket, kü-
lönösen az élelmi czikkeket és főképp a fővárosi 
piaczon, minden nyerészkedő közvetítés nélkül, 
minélközvetlenebbül első kézből juttatnia fogyasztó-
közönség kezébe. Gondolatnak is képtelenség, 
hogy ez éppen magok a termelők részéről 
veszteség nélkül lehetetlen volna; holott tény, 
hogy ennek a forgalomnak közvetítéséből ezer 
meg ezer kereskedő és kofa gazdag nyereség-

> gel megél. 

Mégis mi az oka, hogy a Magyar gazdák 
vásárcsarnok ellátó szövetkezete az első mind-
két évben veszteséggel dolgozott ? 

Nem ereszkedem a kérdés körül részle-
tes bírálatba semmi irányban, Csak az 1897. 
decz. 31-én lezárt első üzletévi hivatalos 
számadás főbb tételeit emelem ki. 

E zárszámadás szerint ezen első év vé-
géig volt a szövetkezetnek 218 szövetkezeti 
tagja, 380 aláirt üzletrészlettel, mely után 
19,000 frt fizettetett be. Ez a szövetkezet alap-
tőkéje, mely-az alapítás költségeinek fedeze-
tére, az üzlet berendezésére és forgalmi tőke-
képp szolgált. Az árueladásból befolyt 152,487 
frt 22 kr. Áruleszámitolásra fordíttatott (el-
adott árukért kifizettetett) 132,108 forint 52 
krajczár. Üzlethelyiség bére 6271 forint 
91 kr személyzeti fizetések 920C frt 35 kr. 
Üzleti költség 6788 frt 44 kr. Veszteség 
15,515 forint 82 kr. 19,000 forint üzletrész-
tőke, 152,000 forint árueladási érték való-
ban gyenge bizonyítéka a gazdaközönség tá-
mogatásának egy oly vállalat iránt, a mely 
első élet érdekével, a gazdasági termékeknek 
lehetőleg első kézből közvetlen a fogyasztó 
közönség kezébe juttatásával ., foglalkozik. Az 
igazgatóság jelentése szerint az árueladási ér-
ték 200,000 frtnál feljebb a folyó második 
üzletévben is alig fog emelkedni. 

Ezzel a szövetkezet csakugyan sem az 
élelmi czikkek forgalmában, sem az árak meg-
szabásában nem uralkodhatik a főváros piaezai 
felett, holott az volna egyik hivatása. 

Miben fekszik a gazdaközönség e szembe-
tűnő közönyösségének, részvétlenségének, hogy 
ne mondjam bizalmatlanságának oka? 

Nem tudok szabadulni attól a meggyőző-
déstől, hogy ennek legfőbb oka a kezelési rend-
szerben yan. A szövetkezet minden előre meg-
egyezett ár nélkül egyedül bizományba veszi 
át a terméket, százalékos jutalékért történő 
elárusitásra, s a költségek iránt megszámolás 
és eladás után való fizetés mellett. Ebből 
folyik, hogy a szövetkezetnek sem kikészítés, 
sem különböző értékesítés tekintetében nincs 
szabad rendelkezési joga a beadott termék 
felett; mert a beadó, beadás után is speeziális 
tulajdonosa marad termékének. 

Ár, kikészítés és értékesítés tekintetében 
azután is rendelkezik azzal. De egyszersmind, 
hogy végeredményben mit kap érte, azt csak 
a tényleges.eladás és az arra következett meg-
számolás után tudja meg. 

Igen szép és igazságos elv az papiroson : 
de nem a lehetőleg biztos haszonra töre-
kedni hivatott gyakorlati életben, ahol még a 
főfeladat érvényesithetésénél is legtöbbször csak 
aggat. 

A vásárcsarnokokba kerülő termékek leg-
nagyobb része olyan, hogy friss állapotban 
értékesíthető legjobb áron. De ha megtódul az 
egyenlő termékek szállítása: nem lehet min-
dent, mindenkor, friss állapotban értékesíteni ; 
állás utján pedig könnyen értékcsökkenés és 
romlékonyság áll elő, amelynek okszerű ellen-
súlyozása csak árleszállítással, osztályozással, 
s különféle értékesítési móddal eszközölhető, 
amelyhez ismét a megbízott részére bizonyos 
szabad rendelkezési jog szükséges. 

Nem vitatom, hogy még a nagyon korlá-
tolt rendelkezési jog is, hasonló ügyekben 
mennyi visszaélés, mennyi elégedetlenség, 
mennyi elkedvetlenedés és visszavonulás oko-
zója lehet. Tapasztalásból állithatom, hogy a 
főképp bizományi rendszerre alapított eddigi 
szövetkezetek, pinczeegyletek, fogyasztási szövet-
kezetek stb. nagy része, a tagoknak az ered-
ménynyel való elégedetlensége s az ebből elő-
állott bizalmatlansága következtében történt 
visszavonulása miatt szűnt meg. 

Régen vitatom, vitattam a vásárcsarnok 
ellátó szövetkezet alakulásakor is, hogy ha 
állandó és biztos eredményt akarunk, akkor az 
ily szövetkezetek alakításában a bizományi 
rendszert alkalmas módon kapcsolatba kell 
hoznunk a szabad rendelkezési rendszerrel. 
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Ugyanazért az ily szövetkezetek az üzlet nagy-
ságának megfelelő forgó tőkével alakítandók. 
E nélkül vezérszereplői hivatásuknak sem 
felelhetnek meg. 

A forgó tőke arra szolgáljon-, hogy a 
szövetkezet a terméket ne egyszerüleg bizo-
mányba jutalékért való értékesítés végett, 
hanem szabott árért, szabad rendelkezésre 
vegye át a termelőtől. Az átvételi szabott ár, 
legyen mindenkor a piaczi mérséklett középár. 
Ennek fele beadáskor azonnal készpénzben fizet-
tessék ki a beadónak, hogy az termelésének bi-
zonyos polgári jutalmául szolgáljon; másik felé-
vel pedigmaradjon az illető üzletévre a szövet-
kezetnek osztályos tagja s annak kulcsa szerint 
részesüljön az évi számadás lezárása után 
annak nyereményében és veszteségében. 

Ezzel a módozattal azt nyerjük, hogy a 
termelő termékének mérséklett árát minden 
körülmény közt készpénzbén gyorsan meg-
kapja. Ha egyelőre kevesebbet is kap, mint 
amennyire bizományba adás mellett szabta 
volna termékének árát ; de állandó biztos ve-
vőt talál a szövetkezetben, amelytől még felül-
osztalékra1 is számithat, mely mellett a róm-
latagság esélyétől s az árcsökkenéstől sem kell 
félnie. A szövetkezet pedig előnyt talál abban, 
hogy teljesen szabad rendelkezési jogot nyer 
a termék felett. Azt friss állapotban o ztályozva 
ott és akkor adhaja el, ahol és a mikor leg-
jobb árt kap érte; amit friss állapotban meg-
felelő áron el nem adhat, arra a legjutalma-
zóbb s legczélszerübb kikészitési és értékesí-
tési módot, a legalkalmasabb időben alkalmaz-
hatja ; miután a körül a megbizó akarata sem 
aggat; végre ami fő, ily módozat mellett 
könnyebb, tisztább az üzlet ellenőrzése, az el-
számolás s ment a kétkedés, elkedvetlenedés 
és a bizalmatlanság anyagától. 

Ezt a módozatot ajánlottam figyelembe 
az október 6-diki értekezleten is. 

Ott az az ellenvetés tétetett ez ellen, 
hogy ekképp a szövetkezetnek kétféle résztvevői 
lennének; t. i. : a tőkepénzesek, akiknek 
befizetéseiből a forgótöke alakul és a termé-
keiket beadó termelők; e kétféleség pedig sérti 
a szövetkezeti eszme tisztaságát, mely az ügy 
egyöntetűségének érdekében elkerülendő. 

Nem tudom felfogni azon ellenvetés ok-
adatoltságát és jogosultságát. Hiszen az üzlet-
részesek közt most is vannak egyszerű tőke-
pénzesek, akik nem termelők s gondolatukban 
sincs termékbeadással venni az intézménynek 
hasznát ; sőt termékbeadásra még a termelő 
üzletrészesek se kötelezvék; ellenben a szö-
vetkezet termékbeadást nem tagoktól is fogad 
el most is, anélkül, hogy azoktól az üzlet-
koczkázatban részesülést követelne. Ha pedig 
a szükséges forgótőkét, mondjuk 100—150,000 
frtot a termelők maguk is összehozzák, akkor 
e módozat mellett sem szükséges, hogy részt-
vevőül tőkepénzest ereszszenek maguk közé. 

Sőt éppen ellentétben az ellenvetéssel, én 
éppen a szövetkezeti eszme érdekében állónak és 
még leghelyesebbnek azt tartanám, ha az ily szö-
vetkezetekben mindazok egyesülnének, akidnek 
a kérdéses üzletforgalomban érdekük forog fenn; 
és igy ne csupán az üzletrészbéfizető, aki a 
szükséges pénzt adja és a termelő, aki az 
értékesítendő termékkel szolgál; hanem ezek-
hez legalább még a fogyasztó is, aki végczél-
jára juttatja a terméket, mely utóbbi egy meg-
szabott közönséges összegen felül eső évi 
fogyasztása értékével részesülne a szövetkezet 
üzletének megfelelő tiszta nyereményében. 

így egyesülne a legbiztosabb fizető és a 
legbiztosabb eladó a legbiztosabb fogyasztó-
val a forgalom terjedelmessé tételében, az 
általános közügy érdekében. 

Gálgóczy Károly. 

A fenti czikket lapzárta után kaptuk s 
igy nincs alkalmunk arra bővebben reflektálni. 
Azt azonban megjegyezni kötelességüknek tart-
juk, hogy a szövetkezet működésének itt in-

dítványozott módja tulajdonképpen egy nyere-
séges üzlet alakítására alkalmas, holott a szö-
vetkezetnek nem az a czélja; hogy minél na-
gyobb osztalékot adjon, hanem, hogy üzletét 
folytatva, ezzel a tagok terményeinek jó érté-
kesítésével legyen a gazdák segítségére. Ebből a 
szempontból ítélve, a szövetkezet üzletének 
kifejlődése talán lassabbá válik, de biztosabb 
és reálisabb alapokon fogna nyugodni, a mi 
minden szövetkezetnél a első főkövetelmény. 
Sok szövetkezetünk.éppen azért nem tudott bol-
dogulni, mert egyszerre széles, üzleti körre ve-
telte magát, anélkül, hogy a kellő tapaszta-
latokkal birt volna és az üzlet forszirozása 
ásta meg a szövetkezet sirját. Szerk. 

IRODALOM. 

Egyszerű gazdasági számvitel 
gyakorlati alapon. 

Irta: Suschka Richárd. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

által 1000 forint pályadíjjal koszorúzott pályamű. 
Budapest 1898. Ára díszes kötésben 3 frt. 

Tíz esztendeig tartó vajúdás után végre 
a napokban megjelent a gazdasági számvitel-
nek azon vezérfonala, melynek feladata, hogy 
a mezőgazdasági üzletben fekvő tőkék jövedel-
mezőségének pontos kimutatására s állandó 
ellenőrzésére s ezzel együtt a gazdálkodás ered-
ményének megbirálására útbaigazítást nyújtson. 

Az uralkodó felfogás szerint ezen köve-
telményeknek csak a kettős számvitel tehet 
eleget, minélfogva a gazdásági számvitelt tár-
gyaló munkák legnagyobb része ezen rendszer-
nek hódol. 

Ha mindennek daczára szerzőnk az egy-
szerű számvitel rendszerét választotta ezt azért 
tette, mivel ez a rendszer a mezőgazdasági 
üzem gyakorlati kövelelményeinek jobban még-
felel, mint a kettős számvitel, de csak azon 
föltevés mellett, hogy az helyes elvek szerint 
szerveztetik s szerzőnk kiváló érdeme éppen 
abban rejlik, hogy e tekintetben a helyes irányt 
tényleg eltalálta. 

A könyv elméleti része aránylag röviden 
van tartva, mindazáltal eléggé behatóan van-
nak abban a számvitel fontossága, feladata, 
kellékei, a könyvelés mesterszavai s a szám-
viteli rendszerek tárgyalva s ami a fő,, a lénye-
ges kérdések könnyen érthetően és határozottan 
intéztetnek el. Kiemeljük ézek közül, hogy 
szerző számadási időszaknak nagyon helyesen 
a naptári évet ajánlja, holott számos gazdaság-
ban még mindig a nyári vagy más terminushoz 
ragaszkodnak. 

Szerzőnk tehát a fősúlyt a számvitel 
gyakorlati részére helyezte és ezt egy ezerhol-
das birtok részletes üzemtervével vezeti be, 
miáltal nemcsak egy rendszeres gazdasági 
üzemterv elkészítése iránt nyújt minden irány-
ban . mintául vehető példát, hanem ez az 
üzemterv egyúttal a tárgyalt számviteli rend-
szer bemutatására is konkrét alapot nyújt. 

A következő fejezet nagyon alaposan a 
gazd. számvitel körébe tartozó összes száma-
dások berendezésével foglalkozik. Minden 
egyes vezetendő könyvre, nézve megtaláljuk 
itt az annak vezetésére szolgáló világos uta-
sítást, a könyv végén pedig a számadási köny-
vek czélszerü berendezését feltüntető nyomtat-
vány-mintákat, konkrét tételekkel megvilágítva, 
ugy hogy ezek alapján bármely értelmesebb 
gazda számvitelét ezen rendszer szerint minden 
nehézség nélkül fogja berendezhetni és ve-
zethetni. 

Hogy pedig a szóban forgó számviteli 
rendszer a gyakorlat követelményeinek teljesen 
megfelel, mi sem bizonyítja jobban, mint az a 
tény, hogy ez a rendszer több uradalomban 
már huzamosabb idő óta áll alkalmazásban s 
mindenütt teljesen bevált, tehát a gyakorlat 
tüzpróbáját is sikerrel kiállotta. 

Nagy előnye ezen rendszernek, hogy az 
önkényes számokat és fiktív tételeket lehetőleg 
mellőzni iparkodik, ami az általa kimutatott 
jövedelmi eredményeket megbízhatóbbá feszi; 
csupán az épület- és holtleltárnál vét ezen elv 
ellen, minthogy szérző- ezen számadásoknál, 
sőt még értékesebb tenyészállatoknál is az évi 
értékleirást ajánlja, holott mindenki tudja, 
hogy az évi elhasználásból eredő értékveszte-
ség sem az épületeknél, sem-a gépeknél, sem 
az állatoknál pontosan meg nem állapitható, 
a felvett tételek tehát fiktívek, sok -esetben 
egészen hibásak s azért szintén mellőzendők, 
annál is inkább, mivel az elhasznátás folytán 
bekövetkező valódi értékveszteség lassanként 
úgyis nyilvánossá válik, amikor teljesen használ-
hatatlanná vált épületek, vagy gépek a leltárból 
kimeneszteltetnek. Az értékleirás mellőzése által 
azonkívül egyszerűbbé is válik a holt- és épü-
letleltár vezetése. 

Egyébként azonban bátran állithatjuk, 
hogy a könyvben javasolt számadási minták 
legnagyobb része olytén berendezésű, hogy a 
legtöbb nagyobb gazdaság igényeinek meg fog 
felelni. 

Ezt különösen azért is kell hangsúlyoz-
nunk, mivel a könyvben bemutatott 41 szám-
adási minta szerint készített számadási nyom-
tatványok a „Köztelek" kiadóhivatalánál készen 
is kaphatók, ami a gazdát a rovatolás időt-
rabló munkája alól felmenti. 

A szóban forgó munka tehát régóta ér-
zett hiányt pótol és tudtunkkal az első ma j 

gyar mü, mely az egyszerű számvitel egész 
rendszerét felöleli és az ezen alapon készí-
tendő zárszámadás iránt is teljesen megbíz-
ható tájékozást nyújt, minélfogva ezen kiváló 
gonddal egybeállított és kifogástalanul kiállí-
tott müvet gazdaközönségünknek legmelegeb-
ben ajánljuk. Hensch Árpád. 

„Köztelek Zsebnaptár" 1899 re. A „Köz-
telek Zsebnaptár" ötödik évfolyama, melyet 
Rubinek Gyula és Szilassy Zoltán az „Orszá-
gos Magyar Gazdasági Egyesület" titkárjai 
szerkesztenek,1 most jelent meg. Az uj évfo-
lyam ismét számos ujitást, bővítést tartamaz, 
amelyek ezen gazdasági Zsebnaptárt a gazda-
közönség nélkülözhetetlen kézi könyvévé- teszik* 
Különösen ki kell emelnünk, hogy a „Zsebnap-
tárából a könyvvezetésre vonatkozó nyomtat-
ványok ki vannak hagyva, melyek a rendsze-
res könyvvezetést úgysem helyettesithetik, ha-
nem helyettük a könyvviteli minták és a szük-
séges pénzbevétel és kiadások, valamint a 
napszámosok jegyzésére szükséges nagyobb-
számu rovatolt lap van beillesztve és a vegyes 
természetű feljegyzések számára kiváltható 
tiszta lapokból álló jegyzőkönyv van; csatolva. 
A Zsebnaptár szakbeli részénél a hazai viszo-
nyokat szerzők gondosan szem előtt tartották, 
hogy ebben is különbözzenek a nálunk túlsá-
gosan elterjedt külföldi hasonló kiadványoktól. 
A Zsebnaptár bolti ára 2 frt. Az OMGE. tagok 
és a „Köztelek" előfizetői 1 frt 60 kr kedvez-
ményes áron rendelhetik meg a kiadóhivatalnál. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
380. kérdés. Újonnan építendő anyaser-

tésólamban a fülkéknek alját illetőleg, mi 
czélszerübb ? Kitéglázni-e vagy csak egysze-
rűen homokkal kitölteni ? B. A. 

881. kérdés. Egy birkaakol leégett nád-
fedele helyett uj tetőt kell építtetnem. Kom* 
bináczióba vettem az Aradi-féle vaslemezfö-
dést, mely a „Köztelek" 1895. jul. 17-i 57-ik 
számában van röviden ismertetve és számos 
előnynyel kecsegtet, de kérdés, vájjon az 
akolból felszálló és különösen télen a hideg 
lemezen nagy mértékben lecsapódó, szénsav-
val és ammóniákkal telitett vízpára nem-e fogja 
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a vaslemezeket oxidáezió által gyorsan tönkre-
tenni és nem lesz-e az akol télen nagyon hi-
deg, bár reá egyszerű deszkázott padlást ter-
vezek. A miniumréteg megújítása belülről a 
szarufák és léezek miatt csak tökéletlen lehet 
és bár az egész fedés könnyen leszerelhető, azt 
minden bemázolásnál újra szétszedni és vissza 
felrakni, mégis csak költséges lenne. Attól is 
tartok, hogy a lemezekre leverődő vizpára on-
nan folytonosan alácsepegvén, nem árt-e na-
gyon a fedélszéknek és padlásdeszkáknak. 
Egyszóval : Kérek szives szakvéleményt, vájjon 
aprakfalvi vaslemezek czélszerüen alkalmazha-
tók-e a juhakol fedésére ? 

Budapest . W. N. 

Feleletek. 
Sertésólak aljának kitöltése. {Felelet a 

380. sz. kérdésre.) Kérdésére e lap f. évi 53-ik 
számában talál feleletet, "hol a kutriczák .alját 
behomokozni ajánljuk. Ugyanott a íiadztató 
többi részeinek legmegfelelőbb lepadlózásáról 
is szerezhet tájékozást. x̂ x 

Juhakol fedése vaslemezekkel. (Felelet 
a 381. kérdésre.) Ha juhistállójára egyenest 
egy fémfedelet akar állítani, akkor az Aradi-
féle vaslemezeket jó lélekkel ajánlhatom. Nagy 
kérdés azonban, hogy czélszerü-e egyáltalában 
fémfedelet választania. Én legalább istállóinkon 
jobban szeretem a cseréptetőt s- ezek között 
első sorban a könnyű hornyos cserepekből 
készülteket. A hornyos cseréptető először is 
jelentékenyen olcsóbb. Négyszögméterét 90—95 
kron bárki is előállítja, míg a szóban forgó 
vaslemezfedést 1'70 f r tonalul lehetetlen szállí-
tani. A fedélszék szerkezetében, méretezésében 
pedig különbség alig van, mert mindkét fedő-
anyag közel egy sulyu. Van ezenkívül még 
minden fémből készült fedélnek egy másik 
rossz oldala is. Télén a juhakol t. i. páratelt, 
gőzös szökolt lenni. A gőzők a famennyezet 
repedésein keresztül a padlásra hatolnak s a 
hideg fémfedélre vízcseppek alakjában lecsa-
pódnak. Ezt a nedvességet javarészt a deszká-
zat, a beléczezős szívja magába, mely ily-
formán nemcsak hogy maga megy tönkre, 
hanem még a bádog stb. átrozsdásodását is 
elősegíti. 

Ez a magyarázata annak a sajátságos 
körülménynek, hogy a bádogfedelek istállók 
felett nem kívülről, hanem legtöbbnyire belül-
ről rozsdásodnak át. A vaslemeznél — kivált 
ha még be is van festve — az átrozsdásodás 
veszélye ugyan jóval kisebb, de azért a léezek, 
szarufák időelőtti elkorhadására — nézetem 
szerint — készek léhetünk. $ 

V E G Y E S E K . 
Mai számunk tartalma: Oldal 

Az OMGE. közleményei. 1475 
Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkezete. 1475 

Tárcza. 
A régi világból. Bársony István 1476 

Növénytermelés. 
Néhány szó a zsombolyázásról. Chriastélyi Béla. 1470 

Állattenyésztés. 
A mangalicZi;~yorkshire keresztezésről. Linski 

József. ... 1479 
lótenyésztés. 

Mirigykóron átesett, rossz kondiczióju s feltűnően 
izzadó csikók. _ .'.. ... ... 1479 

Állategészségügy. 
A borsóka előfordulása ' az ember és,az állatok 

szemeiben. Zimmermann Ágoston. ... ... 1480 
Levélszekrény ... ... 1481 
Vegyesek. ... 1482 
Kereskedelem, tőzsde 1483 
Budapesti gabonatőzsde. — Vetőmagvak. — Mű-

trágyák. — Szeszüzlet.— A központi vásárcsarnok 
árujegyzése a nagyban jen gros) eladott élelmi-
czikkek árairól. — Állatvásárok: Budapesti 
gazdasági és tenyészmarhavásár. — Budapesti 
vágómarhavásár. — Budapesti lóvásár. — Kő-
bányai sertésvásár. — Budapesti szurómarha-
vásár. Ingatlanok árverései (20000 frt becsér-

Szegedi kiállítás. A szegedi kiállítás 
növénytermelési főcsoportjának rendező bizott-
sága október hó 10-én alakuló ülését tartot ta. 
Ezen ülésen a főcsoport elnökéül megválasz-

| tátot t Cserháti Sándor magyar-óvári gazdasági 
| akadémiai tanár, a főcsoport biztosául Szilassy 

Zoltán OMGE szerkesztő-titkár. A csoport 
megalakulása után tárgyalás alá került a fő-
csoportnak alcsoportokba való osztása, valamint 
ezen alcsoportok tervezetének megállapítása. 
A főcsoportban a következő alcsoportok lesz-
nek : 1. szemestermények, amelyek között különö-
sen az alföldi viszonyok között főfontosságu 
szerepet játszó buza és tengeri lesznek leg-
nagyobb kiterjedésben kiállítva. Ezen kívül a 
többi növények is fontosságukhoz képest meg-
felelő elhelyezést nyernek. A termények csoport-
jában jmagnemesitési eljárások külön bírálat 
tárgyát fogják képezni és ezek számára a 
főcsoport bizottsága a rendező bizottságtól 
külön dijak kitűzését kérelmezi. Ezen alcsopor-
tot Cserháti Sándor és Rázsó Imre rendezik. 
A 2. alcsoport, . természetes takarmányok, azok 
magvai és abraktakarmányok. Ezen csoportot 
Thaisz Lajos a budapes t i ' vetőmagvizsgáló 
állomás asszisztense rendezi, súlyt fektetvén 
arra, hogy a természetes rétek és legelök fló-
rá ja is bemutatva legyenek. A 3. alcsoport a 
dohány, a melyet Kerpély Kálmán debreczeni 
gazdasági tanintézet tanár fog össze állítani. 
Ez a különböző dohány faj tákra, dohányki-
készitési eljárásokra, dokánymagtermelésre és 
egyéb a dohánytermelésnél fontos mozza-
natokra fog kiterjeszkedni. A 4. alcsoport, a 
kender és len kiállítása, melyet Füredy Lajos 
kender és lentermelési szaktanár fog egybe-
állítani. Itt is suly helyeztetvén a különböző 
kenderfaj tákra, valamint az egyes faj ták magvai-
ból nyert különböző kenderterményekre. Az 5. 
alcsoportnak a rétöntözés és talajjavítás van 
kitűzve, ennek rendezésére az orsz. talajjavitási 
hivatal fog felkéretni. A 6. alcsoport a komló, 
melyet Csérer Lajos komlótermelési szaktanár 
fog egybeállítani. A 7. alcsoportot az agro-
nom geológiai munkálatok és a talajok fogják 

. képezni. Ennek összeállítására az agronom-
geologai intézet fog felkéretni. A 8-ik alcsoportot 
tan- és kisérletügy fogja képezni, amely főképpen 
az alföldi tangazdaságok és a földmivesiskolák 
működésének bemutatására és a kísérletezés 
tőrén eddig sikerrel végzett eredmények bemu-
ta tására terjeszkedik ki. Ezen kiállítás rende-
zése érdekében a földmivelésügyi minisztérium 
fog felkéretni, A 9-ik alcsoportot, a műtrágyák 
kiállítása' fogja képezni. Ebben az egyes mű-
trágyagyárak kiállítása mellett egyszersmind a 
műtrágyákkal elért eredmények feltüntetése 
terveztetik. A főcsoport határozata szerint az 
egész főcsoport kiállítása gyűjteményes alak-
ban inkább a tanulságok feltüntetésére, mint 
egyes kiállítók közötti versengés bemuta-
tására fog szorítkozni. Minden egyes al-
csoport biztosnak feladata lesz a részletes 
tervezetek alapján a kiállítás anyagát 
egybegyűjteni és összeállítani. Mig kereskedők, 
egyes gazdasági terményekkel foglalkozó czé-
gek, valamint gyűjteményes kiállítások az em-
lített főcsoport keretén kívül lesznek felállítva. 
A főcsoport egyúttal a rendező-bizottságnak 
javaslatot tett abban az irányban, hogy a Szeged 
városára és Szeged vidékére fontos és ezek 
kivitelének anyagát képező termények és ipari 
készítmények (minők: paprika, tarhonya, hagyma) 
számára külön pavillon állittassék föl s ezen 
pavillonban a szegedi és sze'gedvidéki kiállítók 
külön versenyre bocsájtassanak. A főcsoport 
keretében ezeken kívül még külön sörárpa- és 
komlókiállitás rendezése is terveztetik. 

A szőlészeti tanulmányúton résztvettek 
adománya Erzsébet királyné szobrára. Az 
OMGE. által f. év szeptember havában rende-
zett szőlőszeti tanulmányut alkalmával a kirán-
duló társaság által befizetett részvételi dijak-
ból fenmaradt 309 frt 41 kr. a társaság közös 
elhatározása folytán az Erzsébet királyné szobor-
alapnak adományozta to t t ; s ezt az összeget a 

tanulmányut vezetősége f. év október hó 8-án 
a Pesti első hazai takarékpénztárnál helyezte el. 

A főváros részvénytársulatainak 1897. 
évi üzleteredményei. A mult évben 14 u j tár-
sulat keletkezvén és 6 megszűnvén, az óv végé-
vel 223 részvénytársulat állt fenn 330'9 millió 
forint tőkével. 20 évvel ezelőtt a társulatok 
száma 62-tőt, tőkéjük pedig csak 68 millió 
forintot tett. A részvénytőke a lefolyt .20 év 
alatt a közlekedési vállalatoknál 620%, az iparos 
vállalatoknál 523%, a pénzintézeteknél 286%. 
a biztosítási vállalatoknál 130%-kal szaporodott. 
A tartalékok tekintetében a budapesti intéze-
tek kedvezően állanak, a mennyiben a tőkének 
minden millió forintja u tán 266,000 frtnyi tar-
taléktökével rendelkeznek. (Bécsben 219,000 
forinttal.) Az osztalék magasságának megálla-
pításánál a főv. statisztikai hivatal kétféle szá-
mítást alkalmaz. Az első szokásosabb mód sze-
rint az összes kifizetett osztalékok az összes 
befektetett tőkével állíttatnak szembe, mi mellett 
az átlagos osztalék 7 '4%-ot tesz, az átlagos 
osztalékok számítása azonban nem adja a helyes 
hü képet. Midőn ugyanis a kifizetett osztalék 
egész összegét a működő részvénytőkéhez viszo-
nyítjuk, a mellett számon kívül maradnak azon 
veszteségek, melyeket az osztalékot ki nem 
fizető részvénytársulatok szenvedtek. Ez okból 
helyesebbnek látszik az az eljárás, hogy a 
nyereséggel dolgozó társulatok összes nyere-
ségéből levonjuk a szenvedő mérleget mutató 
társulatok veszteségét is és csak az igy maradt 
összegből, mely az összes részvénytársulatok 
tiszta jövedelmét képviseli, számítják ki az 
osztalék nagyságát. Ily alapon aztán a pénz-
intézetek 9 '2%-ot , az iparvállalatok 3 '9%-ot , 
a biztosító-intézetek 6 '0%-ot , a közlekedési 
vállalatok 8 '7%-ot jövedelmeztek volna. Az 
összes részvénytársulatokat illetőleg azoknak 
átlagos osztalékát ily alapon 6 3°/o-ban , 
lehet megállapítani. 1889-ben 5 intézet zár ta 
le mérlegét veszteséggel,. 1890-ben 6, 1891-ben 
10/ 1892-bén 10, 1893-ban 14, 1894-ben 18, 
1895-ben 38, 1896-ban 48, 1897-ben 49. Az 

összes részvénytársulatok az utolsó 20 év alatt 
a következő tiszta osztalékot - jövei ie lmezték. : 

1878 . . . 8'0°/o 1888 . . 6 -7% 
1879 ' . . . 9 9 „ 1889 . . . 8-8 „ 
1880 . . . 7-6 „ 1890 . . . 8-0 „ 
1881 . . • 7*2' „ .1891 . . . 8-8 „ 
1882 . . . 8-6 „ 1892 . . . 7-8 „ 
1883 . . . 7-9 „ 1893 . . . 9 0 , 
1884 . . ' . 7-8 „ 1894 . . . 9-0 „ 
1885 . . • 7-2 „ 1895 . 7-8 „ 
1886' . . • 7-4 „ 1896 „'• , . 5 '3 n 

' 1887 . . • 7-7 „ 1897 . . . 6-3 „ 

Marharakodó állomás engedélyezése. A 
földmivelésügyi miniszter a m. kir államvasutak 
kezelésében lévő magyar északnyugoti helyi 
érdekű vasút vonalán, Pozsony vármegye terü-
letén fekvő Bugdány-Selpöcz állomást marha-
rakodó állomásul engedélyezte. 

Amerikai 
mezőgazdaság 

Irta: 
S S I L Ü S S V Z O L T Á N 

az 0. M; G. E. szerkesztő titkárja. 
A 352 oldalas, finom papirra nyomott, 102 képpel di-

szitett munka 
l b o l t i á r a 4 f o r i n t ; 

0. M. G. E. tagok és a „KÖZTELEK' előfizetői 

3 frt 50 kr. 
kedvezményes áron rendelhetik meg 

a „KÖZTELEK" kiadóhivatalában 
(Budapest, IX., Vllöi-ut 25.) 
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Tpágyalé-szórócsapok 
I. sz. a hordó aljára erősíthető, darabonként frt 8.— 
II. sz. a hordó ajtóra erősíthető, darabonként frt 7.— 

L e g j o b b m i n ő s é g ű 

kékgáBicz buzapáczolásra 
X O O k i i o g r a m m o i i k é n t 3 4 f r t . 

Mintákkal készséggel szolgál 

Schottola Ernő 
Főü'zlet: B u d a p e s t . Gyár: 

VI., Andrássy-ut 3. TI., Révay-utcaa 16. 

„REMINGTON" 
ÍRÓGÉPEK 

VILÁGHÍRŰEK. 
VALLÁS-és KÖZOKTATÁSÜGYI 

magy. kir. minister 

Hivatalos Közlöny-bői 
„A vallás és közoktatás-

ügyi magy. kir. minister a| 
Remington írógépet (kaphatói 

Glogowski és Társa budapesti czégnél Erzsébet-tér 
16. sz.) az állami és egyáltalában a hazai tanin-
tézetek részére leendő beszerzésre ajánlja. 

Festékpárna mellőzve. — 4-szeres billen-
tyű 8-szoros helyett. — Legfinomabb 
acélszerkezet. — Közismert nagy tartós-
ság. — Központi vezeték nélkül. — Tel-
jes magyar és német billentyűzet. — Min-
den betűnek csak 1 billentyűje. — Leg-

nagyobb sokszorosító képességgel . 
A REMINGTONT nagy sikerrel hasxnáiják. 

közoktatásügyi m i n i s z t é r i u m o k , — j ^ f ' 
gatósága '̂M^Tri?. 'államvasutak üzletvezetöségei, — M. 
kir. államvasutak gépgyárai, — Magyar ált̂ ános^hitel-
tábla Budapest, Győr stí). — Gr. Károlyi Imre urad. igaz-
gatósága, Mágocs. — Magy. Mezőgazdák szövetkezete, 
Bpest. Reé Jenő püspöki urad. bérlő Veszprém. Dr. 
Kéler Zoltán, gróf Festettet urad. ügyésze Budapest,— 
Győri püspökségi ™ •"•><•• 

... M. kir. állami jószágigazgatóság A r * ^ ^ ^ 

ünminiYtnii iiiniYÓnűt kivánatravételkötelezettség 
fíülIllüpU IlUPlIülnélkül küldünk saját költ-
ségünkre az ország bármely részébe dijmentes be-
mutatásra és az egyszerű kezelés begyakorlására 
bárhova ugyancsak saját költségünkre küldjük ki 
tisztviselőinket — Árjegyzék bérmentve és ingyen. 

Remington Írógépek és Edison-mimeographok kizárólag 
jogositott eladási telepe. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

Budapest, 1898. október 8-án. 
Az időjárás a hét első napjaiban még esős és 

borús volt ugy nálunk, mint az egész Közép-Európá-

ban, miközben a hőmérsélet is tetemesen csökkent. A 
hét vége felé már csak az északról, és Dél-Eürópából 
jelentettek nagyobb esőket, mig általánosságban ki-
derült az égboltozat és melegebb idő következett be. 
Az esők csak a repezén nem tudtak már lenditeni. 
Tönkretette a szárazság s a felszántott területeket be-
vetették búzával, mely az utóbbi napokban már szé-
pen keleget. A kukoriczatörés vége felé jár, de csak 
egyes vidékeken nyújt kielégítő hozamot. A répa és 
burgonyatermés csak közepesnek mondható. 

A vizállás továbbra is rendkívül alacsony és a 
hajózás nálunk mindenütt akadályokkal küzd. Az eddigi 
esőmennyiség a vízállásra hatástalan volt és csak épen 
a száraz talaj megpuhitására volt elégséges. Nagyobb 
érdekkel bir reánk nézve, hogy a meglehetősen számos 
cseh vízimalom szünetelni kénytelen teljesen. 

A világpiaezon a gabonaüzlet az utolsó héten 
lényegteienül változott. Bár az általános statisztika, de 
főképpen Amerika í egyáltalán nem bátorító a további 
árfejlődésre, a promt áru meglepően gyér kínálata 
folytán a fogyasztás továbbra is teljes árakat kénysze-
rült-fizetni. 

Habár a kinálat későbbi szállításra sem sürgős 
a kereslet mégis sokkal gyengébb, mely körülmény 
azon tényben leli magyarázatát, hogy a legtöbb or-
szág, mely tavaly szokatlan nagy behozatalra szorult, 
az idén kielégíthető terméssel dicsekedhetik. Igy pél-
dául Francziaország, mely tavaly rendkívüli sok gabo-
nát importált, az idén saját terméséből fedezheti szük-
ségletét, de ugy lehet, hogy feleslege is marad. Angliá-
nak a folyó champagnéban jóval kevesebb idegen bú-
zára van szüksége mint a múltban s, Német és Olasz-
ország is kevésbé szorult az .importra mint tavaly. 

Hogy monarchiánkba is kedvezőbbek a termés-
viszonyok, mint egy egy esztendővel ezelőtt, felesleges 
ismételnünk. De még ha nem is futná teljesen a ma-
gunk tennéséből, ugy ezúttal tagadhatatlanul nagyobb 
hozatalokra számithatunk a kelettől. Mivel e tényekkel 
szemben azonban különösen nálunk érezhető nagy-
mérvben, hogy1 oly csekély készletekkel mehetünk az 
uj üzletévbe át, mint már régen nem. 

Az utolsó héten Európa felé uszó búzamennyiség 
szokatlan nagy: 1.170,000 quarterre rug multheti 
950,000 quarterrel szemben, tavaly ugyan e heti 
1.040,000 quarter ellenében. Európa behozatali szükség-
letét hetenkénti 800,000 quarterre becsülik, s igy az 
utolsó nyolci nap hajóhozatala 370^000 quarter feles-
leget mutat. 

Következőkben az egész világ látható készletei 
quarterekben kifejezve 1898. október 1-én: 

1897. 1896. 
Anglia felé úszik . . 
A száraztöld felé úszik 
Készletek Angliában . 

„ franczia ki-
kötőkben . . . , 

Készletek Párizsban . 
„ Antverpenben 
„ Berlin,Danzig 

és Stettinben . . . 
Készletek orosz kikö-

tőkben . . . . . 

)0,000, 1.681,000 1.800,000 

250,000 . 350,000 200,000 
50,000 ,85,000 ;200,000 
70,000 275,000 115,000 

25,000 85,000 05,000 

600,000 1.000,000 1.000',000 
EgéSz Európában' 4.525,000 5.865,000 6.130,000 

Látható készletek az 
Egyesült-Államokban 
Bradstrect szerint . 2.400,000 4.720,000 8,500,000 

ÜS3Zég 7.225,000 1,0.585,000 -14.630,000 
Összeg 1898. szept.,t-én. 5.607,000 . 7.641,000 12.»57j000 

E kimutatásnál utalni kell azonban azon körül-
ményre, hogy az amerikai látható készletek csökkent 
mennyiségével szemben, még a termelésnél levő, tehát 
nem látható búzamennyiség tetemesen fölülmúlja ,a 
tavalyit. .. . -

Az orosz, kormány 114; millió hektoliterre teszi-
Oroszország idei búzatermését. 

Mindezen adatok csak az angol1 piaezra hatottak ; 

bágyasztóan, a nélkül azonban, hogy az árak említésre 
méltóan csökkentek volna. Franciaországban csak futó-
lagos benyomást tett a kormány kedvező aratási jelen-
tése, s az irányzat ártartó maradt, ugyanígy Német-
országban, bár a kedvezőbb hajózási viszonyok "folytán 
tetemes hajóáru érhetett rendeltetési helyére. 

Ide iktatjuk egyben, hogy a newr-yorki terménytőzsde 
statisztikusa az amerikai tengeritermést 1.889.146,000 a 
zabtermést pedig 703.896,000, bushelra becsüli ma meg-
jelent október 10-én kelt jelentésében. 

Nálunk az összes czikkekre jó vételkedv mutat-
kozik és igy kenyérmagvak; mint takarmány czikkek 
lényegesebben emelkedtek. > Búzában a forgalom is 
nagyobb mérvet öltött és a többi czikkekben, csupán a 
kinálat korlátozottsága akadályozta áz üzlet kiterjedését. 

Az üzleti hét részleteiről a következőket jelent-
hetjük : 

Buza tekintettel a kedvező lisztkelendőségi 
viszonyokra tartósan jó keresletnek örvendett és a 
kinálat is megfelelően jó volt. Kezdetben 'ez ugyan 
gyenge maradt, a kereslettel arányban azonban 
fokozatosan nagyobbodott és tulajdonosok tekintettel a 
szilárd határidőpiaezra, is árelőnyöket értek el. Hozzá-
járul ehez, hogy az . alacsony vizállás a nagyobbodó 
hozatalok rövidesen bekövetkezhető lehetőségét ls kér-
déssé teszi. Az árak igy tehát állandóan kb. 25 krral 
mm.-ként emelkedhettek és a forgalom is már rég nél-
külözött 280,000 mm. quantitásra jöhetett fel. A heti-

hozatal 234,000 mm. tesz ki. Külföldi búzákban 
kinálat csak szórványos. 

I Bozs csak gyengén van kínálva. A.vételen föle; 
a helyi fogyasztás vesz részt és csak ii&ebb beszérzé 
selchez fordult: tekintettel a rozs rohamosan emelkedő 
határidő jegyzésére, azonban kénytelen volt a tulajdo 
nosok 25—80 krral felemelt követeléseit figyelemb,-
venni. A hét végével helyben 7.80 frtig és Budape? 
távolságában átvéve 7.60—65 frtig volt elérhető. 

Árpa (takarm, és hántolási czélokra) szintén jó 
keresletnek örvendett. Hizlalók és gyárosok egyaránt jó 
vételkedvet tanúsítottak és készséggel fizettek 20—30 
krral magasabb árakat. Helyben és Budapest távolságá-
ban átvéve 6-35 frtig volt elérhető. Állomásokon átvéve 
utóbbi időben csak külföldi számlára volt forgalom, mijí 
a belföldi fogyasztás tartózkodott, jelenleg a külföld 
érdeklődése is csökkent és igy a forgalom is kismérvű 
maradt. A multheti árjegyzések mindazontul alig vál-
toztak. 

Zab elég bőven volt kínálva. A kereslet ugyan-
csak kedvező maradt és az árak igy szilárdan tartottak. 
Jobb minőségek 10 krral a multheti jegyzésnél drágáb-
ban keltek el. Minőség szerint hefyben 5.60 6.— frt. 
illetve 6.15 frt érhető el. 

Tengeri ugyancsak 15—20 krral javult. Részben 
Kőbánya, részben elszállítási czélokra a helybeli vasút-
hoz szállítva 5-35-45 frt között fizettek. 

Olajmagvak. Készáru káposztarepcze 12. 13.— 
frton. Bánáú repeze 11-25—12-— frton, vadrepeze 
5-50—6.20 frton, lenmag 10. 10-50 frton, gomborka 
9-25—10-— frton. 

Hüvelyesek : Bab (uj) iránt az érdeklődés csök-
kent és a külföldi kereslet is megszűnt. Trieurt apró-
szemü bab . Gyöngyös-Félegyházán 7"25—7'50 frtot, 
gömbölyű Baja-Zomboron 6.75 7 frtot, barna bab Ka-
locsán 5-90, Nagy-Károlyban5-75 frton .jegyez. Köles 
helyben 4-30 frton értékesíthető. 

Vetőmagvak : Vöröshere kellemes és árában, ku-
bár a forgalom még mindig gyenge, emelkedő ^Uj bá-
náti vörösheréért 40. 42'— frtot, felvidi 1 

45-50 frton. Luczernát 45.-52..—. Muharmag 5.50 
—5 65 frtot. bükköny 5-25—5"50. Baltaczim 11.—12. 
frt között jegyez helyben-

Napi jelentés 1898. o k t ó b e r I I . 
Készbuza ma mérsékelten volt kínálva, ezzel 

szemben a kereslet is korlátolt volt. Elkelt mintegy 
25,000 mm. változatlan árakon. 

100 ' , 
200 „ 

5.7& , 
5,75 ,, 

Rozsban az üzlet változatlan, a forgalom csekély. 
Elkelt, mind össze néhány waggon, melyekért 7'40—7-50 
frtot fizettek minőség szerint. 

Árpa az utóbbi időben hanyatlott,! csupán ta-
karmányáru iránt van némi érdeklődés, melyek minő-
ség szerint 6—6-40 frtig ab itt illfetve Kőbánya kel-

Zab változatlan. Helyben ő'7Ó—5'95 frtot ér el. 
Tengeri szilárd. Ab Budaipest 5"35—5-55 frtig 

1 Határidők a valamivel szilárdabb külföldre ná-
lunk is szilárdan indulnak, később azonban eladási 
kedv folytán hanyatlanak. 
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Köttetett. Déli zárlat. 
Buza 'okt ' ." / , ^Í.'ÜJÍ, — 8 85—86 

_•— ji'Q.i—04 
RoÜí " „ ' ' t 7-W-67 
TeiiSMmái; •'„•? 

„'" ** w . -
ZaS'Ww^ra,''^ 

Siesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 
tudósítása.) 

>• & ss-eSífaáétbeta''áfUét elejeit éz uílelmeiiet kor-
l á s W A t "és nagyabb1 ' 'kii)áiat folyító* a szeszárak 
13 'kr ra l olcsióMfail-záródnak. 'Elkelt ^finomított szesz 

<-iöá&K' gyárai tó l ' 
54-74 fr ton azonnaji szállításra nagyban. Élesztő-szesz 
56 í r t i í ' -adéwai ' 1 1 , 1 • > ' 

.;! • ' M'ézügásda'sági ssess^/árak álkí !k<Jőtíngéns nyers-
'Í®ÍSO!,fri5gí%flIt '•kitfálV-a,1- de-* nagyobb < üz-

letjft 'em tétesöt FteföWttagyárórsmgi atlom'ásokhoz szál-
l í tva néhány tétel, 16-75 fr ton kelt (kífótaetaberv-feb-; 
ruár szállításra. 

A kotítihgéns rtyérsszesz Ora Budapesten 18. 
í8.25 forint. M i j v i f 11" .rí .* "» 

Bécsi jegyzés IS<60—1S8Ö frt 'kontingens nyers-
szeszért. 

Adózott és 
18.25 frt adózatlan szeszért. ( 

" T m z t í f í g f f i Ú írjt f j-totólr szeszért 
S ' .4 \iritcl d W't ijlé'j'iii .tObi) ti'tó'l 'Momittítt szeszt 

váslifoU, ffierv1 M-Törékűrszág fci:6 'létt! száültva. 
* "Vidéki ^ s z e á z ^ r 4 ' \ t ö z t í t . : i Í!áj«, Arad, i/4 

forinttal plcsóbban, a tubB'iéH 'Változsifíantil jegyeznek. 
. Budapesti' zdrlatarák e hiten. Finomuotí szesz 

54-,75'—65;20 'frt,',''éíeszf<Sáize:sS;, -50-—•—96:2i'5 ' frt, nyers-
szesz adózva 54- 51 25 frt, nversszesz adózatlan 
(exkotitingéns) 14-5t)T15:— frt, denaturált szesz 2150 
—22'— frt. kontingens nyérssiész -»-.--—— . 

Az árak 10.000 literfokonkérit hordó nflkül 
budapesü^v^ut^Ug^islioz :^l|itv%.^jp£j5nzfizetés mel-

A központi vásárcsarnok ártojegjzése iiagjbau 
(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése' l'898.' oHóber W 8.-ról. 

•A gyünjölcs SSisOn üzleti fórgalmunkat megkét-
szerezte, ktilönOsen alma és szilva'' érkezik vagonrako-
máriyonkéfit, db' ^nifldaJnepfett gyofeiin talált elhelye-
zést. Azonkivüt'.sértés és vadféle is;.— beállott hüs idö 
következtében -V nagy létetekben jSjfiezik. 

•Cejtftrméjteljnét Szoiiban"'a, .felhozatal kisebbf 
melynek következtében az faurak "szj^dabbak. 

Eladtunk':. bofjut( %!észbfenv~ 42—50, sertéshús 
46—52, libahu^JoP—'52 kr k'gja^esfríé 45—50 kr drb-' 
ként, -(szarvas ;egfiSzS)erf 30 kr, Hy'ffi : 90—120, füstölt 
hus ICO—110...rátört kálbász 70—jifo'kr kgkért. 

"Gyülnölfíá fifjalűia ..'.14-S20l
f;'|''jiözönséges almá 

6—12;» körte 10^24,' _ síilvá pirsaima 16—20, 

4? 5Ö1 írt Tejtermekek 
Teavai'liq'r-lá&.-főzőval 8<K—901 tffio 10—14, telelj? 
28—30 "kr kgke É • ' ' % 

~~ 'Burgonygl.inely j'éleiíleg kter^sMt cziifcet; képez 
vaggöftszá&ra'/Mezik éh £50—1,8p|v1» minként talál, 
elhelyezést". :,lfi; " * * 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1898.. október 10-én. 

Hns. Marháhua hátulja I. o s z t . l q frt 52—56, 
II. oszt. 481—52, III. oszt. 42—48, eleje I. oszt. 48—52, 
II. oszt. 42—46,-III.-.oszt. 40—42, utiörjuhus hátulja I. 
oszt. 64—66, H?1oizt.<"60«^6'{§ eleje "Íí 'ószt. 58—62, II. 
oszt. 54—56, SMah^s feáfuiia Is. oSÖfi 38—40; II. oszt.' 
36—3»,, eleje I. -bszfa 36—38, H. tiszt. 30—36, bárány 
eleje 1 db 0. 0-—, hátulja • •--,' sertéshús magyar 
szalonnával elsfsíeiidü 1 q Sö—54"0?Vídéki 40-̂ .45>, sza-
lonna nélkül elsőrendű 54-^55, -.viáétó 45—50, sertés-
hús p ö r k ö l t . — s C T t é i h u s azeííM szalonnával — 

, szalonna'níÉlküi ——ÍSJi, sertíálms füstölt magyar 
idegeh - '(vidéki) «ti ^ftínka nyers 1 kg. 

80—100, füstölt*l)'elf. csonttálí-0->l-Í0',£csont nélkül 1-10 
—1-20S- sonka ; ;ftístölt kiliif. csont5 Nélkül —• •—, 
szalonna sózott' í ^ 56r0«-§8:0, füstM%'—63-, sertés-

ir bordóval ei-aP-efö^^&jrdónélKftl —60 0, kolbász-

tisztított 0-00—00e 
z{ szopós é 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-10—1-35, 
csirke 0 60—1-20, kappan hizott •— , sovány : -20— 
1-80, récze hizott 1 "40— 2-4Ó/' sovány'iv£<£Br»-1-40, lud 
hizott-4 00r^6--00. sovány, l-60r-2-.60, pulylja bízott — -
—o-—, sovány 2 20-S;20. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0-——0-~, 1 kg. ——T-,, csirke 1 'db 0-^0-^0-60, i kg. 
———, káppan hizott 1 db 0- 0-—, 1 kg. —• •—, 
récze hizott 1. db l-OO-rl^O, l.kg. --^. félkövér 1 db 
0-90—1-20, lud hizott 1 db 2'-20—3-Ó0, 1 kg. 50—0"54, 
félköv. 1 db 1-50—2-0Ó,' 1 kg. , pulyka hizott 
1 db 1-80—2 00,1 kg. , félkövér 1 db 0- 0-—, 
1 kg. , ludmáj 1. db 10—0 80, 1 kg. 1-20—1-50, 
ludzsir 1 kg. 1-0—1-20, idei liba 1 db -•—. 

Hal. filő. Harcsa 1 kg. frt 0:80—0 90, csuka 0 7J 
— 1-00, ponty (dunai) 0;40—0'50, süllő —• •—, ke-
csege 0-—0-0, márna —-30—-40, ezompó 0-30—0-40, 
angolna 0-——0 —, apró kevert 0-16—0 25, lazacz -, 
pisztráng —• •—. 

Tej és tejterméket. Tej 1 lit. frt 0-08—0-09, 
lefölözött 0-06—0-07, tejszin 0-—-0—, tejföl0-20—0-30, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-95—1-10,1. rendű 0-75—0-80, II. r, 
0 50—60-—, olvasztott 0-60—60, Margarin I, rendű 
0'—, II. rendű 0- 0-—, tehéntúró 0-10—0-14, juh-
turó 45—48, liptói 0'48—0"60, juhsajt 0-48—48, emmen-
thali sajt 1-10—1-10, groji sajt 0-72—0-72. 

Liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
15'0— lg'O, barna kenyér 12-0—14-0, rozskenyér 110 
—11-0. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 — •—, 1 —•—, 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7—9, stoke-
raui 22—33, borsó héjas magyar 6-00—-13-—, koptatott 
magyar 13—15, külföldi 17—24, bab fehér apró 7—8} 
nagy 8—10, szines 8-00—13. 

Tojás. Friss I. o. (3 440 db.) 1 láda frt 38 5—40-00 
II. oszt. (1440 db.) 32:0—35-0, meszes , orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 2-80—2-90, törött tojás 0- 0-— 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 1.00—4-00, 1 q 
2-—4-5, Petrezselyem 100 kötés 1-0—4-50,11 q 2"00—4 — 
zeller 100 drb 0 60—1-0, karalábé 1-0—1 60 vöröshagyma 
100 köt. 1-00-2-50, l q 3" 4-—. foghagyma 100 köt. 
10-—14;., 1 q 16-—20-—, vörösrépa 100 drb 0-40—0-80, 
fehérrépa , fejeskáposzta 2-0—6-00, kelkáposzta 100 drb 
1-00—1-20, vörös káposzta 3-—6-— fejessaláta 0-50— 
0 80, kötött saláta 0-0—O'OO, burgonya, rózsa 1 q 1-70 
2-00, sárga 1-80—2 20, külföldi —• -, fekete retek 100 
drb 0-40—1-00, uborka nagy salátának 100 db 1-5—2-5, 
savanyítani való 100 db 0 0—0 0, savanyitott 1"3Ö—1-60, 
zöld papr. -10-0-7,tök főző 5-—12'0, zöldbab 10-—140 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —• •—, fejtett 1 lit. 

•—, tengeri 100 cső 0 8—1-0, karfiol 100 db 3-—15, 
paradicsom 1 kg. 0 04—0-08, spárga 0-——0-—, torma 
1 q 6-16 . 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 14—20, köz. alma ,6—10 
fajkörte 14—24, közönséges körte 8-^ 10, szilva magva-
váló 4-0—6-0, vörös — •—, aszalt — , cseresnye faj 

, közönséges 0 — m e g g y faj —"^-hj közön-
séges - , ringló —• , baraczk kajszin —«— 
őszi 10—24, dinnye görög nagy 1 db a ÔiOOj kicsi 

.. , sárga "faj 0 0—0-..., 1 kg. közönséges ——— 
szőlő 1 kg. -0:25—0*40; csemege , dió (faj, papir-
héju) 18—24, közönséges^ 14—14 5, mogyoró 15—28, 
gesztenye magyar £8—12,. olasz 12—18, narancs messi-
nai 1ÓO db —-C—0 0, pugliái 0 0 - O'O, mandarin 0-00— 
O-OO, czitrom 0 80—2 40, füge hordós 1 q , ko-
szorús 18- >20, datolya 46—50, mazsolaszőlő 56—70, 
egres 1 lit. 0 , eper 1 kg. — kr. 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
30—60, II. rendű 20—28, csöves , (szá-
rított) — . köménymag , borsókamag 

. mák 1 q. frt 25—28, méz csurgatott 0-30— 
0-45, sejtekben 1 kg. —• •—, szappan szin 20—25, 
közönséges , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—0-50, vörös asztali palaczkban 0-40—0-50, házi 
pálinka palaczkban —• •—, ásványvíz palaczkfc- -

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
ateza, 1898. okt. 11. A székesfőv. IX. ker. elöljáróság 
jelentése a ,Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből ,165Jszekér réti széna, 45 szekér muhar, 
40 zsupszalma, 5 szekér alomszalma, 0 szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár, 11 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luezerna, zabosbükköny, köles stb.), 
'900' zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-ként a 
következők: réti széna 230—340,' muhar uj 200—330, 
zsupszalma 160—170, alomszalma 150—150, egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-
szalma —, tengeriszár , luezerna 280— 
280, sarjú 270—270, szalmaszecska 180—200, széna 

, uj —j. zabosbükköny 230—270. összeg 
kocsiszám 275, suly 247500 kg. 

Allatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. Október hó 11-én 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
ielentése. 

Felhajtatott: 295 drb belföldi, — - db galicziai, 
drb tiroli, 30 db rúgott élő borjú, — db élő 

-1-1- — i a i . - drb 
drb 

bárány; 00 drb belföldi, 
tiroli, 59 drb bécsi, — drl 
ölött bárány, — drb élő kecske. 
Üg^; A borjuvásár hangulata élénk lefolyású volt. 

Arak a következők: Elő borjuk: belföldi —• 
frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 34—49 frtig, kivé-
telesen ——50 frtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 18—24— frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi 66-70 frtig, tiroü — frt, gali-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 0--0-— frtig, bécsi ölött borjú 50-60, kiv 
frtig súlyra. Elő bárány 0- 0 — frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•— frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Budapesti juhvásár. 1898. októBer hó 10-án. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a "Köztelek" részére).J 

Felhajtatott : Belföldi hizlalt ürü 1505, feljavított 
juh .1063, kisorolt.kos 157, kiverő juh 689, bárány , 

kecske — b o s z n i a i —0, szerbiai 40, angol keresz-
tezés 20. románia i^ durvaszőrü db. 

Birkavásár vontatott lefolyású volt. 
Árak a következők : Belföldi hizlalt ürü 17 50—20 

frtig páronkint, 20-5—21-50 frtig 100 kiló élősúly szerint, 
kiv. — frtig, feljavított juhok 15'0—17'— páronkint, 19-— 
20 00 frtig súlyra, kisorolt kosok 12-0—15-00 pár., kiv. 
frtig, kiverő juh 7-0-12'00 páronkint, 15'—18-—, kiv. 
frtig súlyra, bárány , kecske —• - , kiv. —— frt pár. 
angol keresztezés pár., — suly, szerbiai 0-0 , 
boszniai O-OO—00-00 frtig páronkint, 100 kiló után — frt_ 

Becsi vágómarhavásár. 1898. okt. 10. A bécsi 
marha- és huspénztdr jelentése. 

Összes felhajtás 3904 db. Ebből magyar 315 db, 
galicziai 161 db, bukovinai 823, németországi 5203 db, 
hizott 2568 db, legelő 1017 db, fiatal 1618 db, ökör 
3952 db, bika 536 db, tehén 554 db, bivaly 161 db. 

Szombaton a vesztegvásárra 1-46 drbót hajtottak 
fel. Daczára ezen kismennyiségü felhajtásnak az irány-
zat még sém változott. Élénk keresletnek örvendtek a 
prima áruk, mégis árjavulás alig % frttal'volt csak el-
érhető. A középminőség és a legelőmarhák üzlete 
lanyha "Vblt s a mult heti árak is alig voltak elérhetők. 
Prima ökrök élénk kérdezősködés mellétt könnyen el-
érték a mult heti árakat. A zárlat lanyha volt és nem 
adatott el minden. 

Árak: príma magyar 36—39'— (—'—) frt, szekunda 
32- 35 frt, tertia 27—31 frt. Galicziai prima 37' 39'— 
(—•—) frt, szekunda 32—36 frt, tertia 28—31 frt. Német 
prima 39—40-50 (—.—). szekunda 34—38, tertia 29—33 
frt. Konzervökrök . 20—29 — é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika 24—35-— () frt é. s., tehén 19—32 
frt és bivaly 17—2100 frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 

Egyes eladások: Magyar hízó ökrök. Eladók : 
Ár Ár 

Grubitsch Pál, Kopháza 34 — 32 — 
Hacker Miksa, Sopron ... ._. 35Va, — 35 — 
Lederer Kálmán, Nagyvárad ... 39 — - — 
Löwinger Sal., Nyögér 32 — 30 — 
Moskowtz Ad., Magyvárad ... ... 39 — — — 
Neumann testvérek, Arad 39 — 35 — 
Weisz M. & fia, Munkács 36 — 34 — 

Erdélyi hízó ökrök. Eladók : 
Czell Frigyes és fia, Brassó ... 38- — 35 — 

Német hizóökrök. Eladók : 
Bl.au testvérek, Temesvár ... ... 4l'/2 — 39 — 
Hacker Miksa, Sopron ... ... ... 38. 37 3 'J! — 
Néumann testvérek, Arad 41 " '— 38 ' — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassék meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó áDatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy 
rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárt 
megyék közül a következő vármegyék vannak tüdővész 
miatt zár alá helyezve és- csakis ezen vármegyékből 
nem hajthatók fel 'állatok a vásárra és pedig : Árva, 
Nyitra, Pozsony (Csallóköz határa kivételével), Trencsén 
és Liptó, továbbá Pozsony sz. kir. város és Mósony-
megye Rajka járása. 

Bécsi szurómarhavásár. 1898. okt. 6-án. Fel-
hozatott: 3580 borjú, 1454 élő sertés, 866 kizsigerelt 
sertés, 545 kizsigerelt juh, 57 bárány. 

A borjuvásár lanyha volt, árak hanyatlottak.. 
Kizsigerelt sertések üzlete változatja®. A juh és báíány-
vásár lanyha. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 40—60 
kr., prima kr., primissima kr., élő borjú 
32- 38 kr./prima 40—46 kr., primissima 48—52 (—) 
kr., fiatal sertés £6—48 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
52—58 kr., süldő 46—54 kr.,* kizsigerelt juh 24—38 kr., 
bárány páronkint kr. 

Bécsi sertésvásár. 1898. okt. 11-én. (SchleiffeU 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köz-
telek" részére). 

Felhajtás: 4553 lengyel, 5383 magyar sertés, össze-
sen 7298 drb. 

Az üzlet igen lanyha. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 47—49 kr, kivételesen —•— kr, közepes 
45—46-00 kr, könnyű 42—44 kr, süldő 36—48 kr. 

Bécsi juhvásár. 1898. okt. hó 6-án. Felhajtás 
7341 db juh. 

A juhvásár árai a nagy felhajtás következtében 
páronkint 1 frtot vésztett ek. Csupán a jó minőség tar-
totta meg mult heti árait. 

Árak : export juh páronként 18-—24—•—, kivét. 
—, raczka —.':—, selejtes juhpárkint 9-—16-— frt. 

ÉL* O r s z . m a g y . g a z d . e g y e s ü l e t t u l a j d o n a . 

Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő és 
kiadásért felelős: Forster 6éza az 0. M. G. E. igaz-
gatója. — Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 
0. M. G.E. szerkesztő-titkára.—Társszerkesztő: Bnday 

" ), az 0. M. G. E. titkára. 
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Önműködő egér- és 
B E N D E R S / . A U i 

a férgeket Jótállás mellett néhány nap 
T ö b b e z e r e l i s m e r é s a l iatlseresí é s i» t c n s c H 1 

s á g ó k , g a z d á k , malirioli stb. 
- E g é r f o g ó d a r a b j a l f r t B O ter. — P a t k á n y f o g ó d a r a b j a X 3 f r t . 

* 1 A D Á S ! K A R L B E N D E R I . , W I E N , ' I Y m F . W < * T A L O M ! 

; _ " ' .,,B7.IjBÍ9 s 'áxibiá^í íoddöí^ 'áí 

Egy és több vasú egyetemes acxélekéim én 
••• • , íh ' h a d s M M Ésdí úföhojjfi 

czukor-répa kiemelőimet 
olcsó ár, e l s ő r e n d ű m i n ő s é g és czélszerü szerkezetüknél fogva országszerte legjobb l í i í i f^nöSiWikéMálíÖ^áek . 

örvendenek, minél fogva gyártmányaimra a t. gazdaközönség figyelmét TelMvÖrfi. • • • ' " ' 
' '•'•i'.iJáillBSY . (J.U3.BV ííéb) iÍjíjjsíű 

Árjegyzékekkel és árajánlattal szívesen szolgálok. , f tlöísjbl i;iB£bi>ta sA 
Mltobltl igatH jj'tíjsöl" 

''ilvjjj -j3laocI 
, 8 6 8 1 jjsnlodi.tt Baeher Rudolf 

cs. és kii*, k i zá ró l agos ekegyá ra 

Budapest, VI. ker., Nagy 
Magyarországi vezérképviselő: Sz i l 

„ülnicum fyriü 
-jf>® egyetemes sorbavetSgép sokoldalú , használhatóságánál, czélszerü szerkezeténélfo 

a , l e g j o b b l i i i ' i i ö v i i ö k és 
l e g n a g y o b b k e l e n d ő s é g n e k 
örvend, minélfogva az összes eddigi vetőgépek között az 

első helyet fogla l ja el. 
Á r j e g y z é k é s b ő v e b b f e l v i l á g o s í t á s s a l k é s z s é g g e l 

s z o l g á l : 

Mellehar F 
c s . É s k i r . szabadalmazot t k i z á r ó l a g o s v e t ő g é p g y á r a 

Budapest, VI. ker., Nagymező-utcza 68. 

Lapunk bekötési táblája 
i f p t S ® k p é p t (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

145717/98. GII. 

Németország-Zimoft'y; átmóriéír 

f. év >iKweniber Itó 
: díjtételeit; továbbá 

' ' """Kélt' 

(Utátínyömás ném di|aztafik') ~ 
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Árverési hirdetmény. 
A bábolnai magy. kir. állami ménesbirtok tisztavérü 

8 simmenthali tehenészetéből származó: 

15 db fiatal tenyészbika és 
16 db számfeletti előhasi üsző 

g lösz £ évi október hó 20-án délntán 1 órakor 
3 a kis-bábolnai majorban megtartandó nyilvános árverésen 

a legtöbbet Ígérőnek eladva. 
| Ugyanezen alkalommal s ugyancsak a kis-bábolnai 
1 majorban lesz a kisbéri m. kir. állami ménesbirtok tulaj-
I donát képező simmenthali tehenészetből 

10 darab fiatal tenyészbika 
is e lárverezve . 

Az árverés napján előzetes bejelentésre kocsik fog-
nak rendelkezésre állani az ácsi (m. á. v.) és a nagy-
igmándi (déli vasút) vasútállomásokon. 

Az eladásra kijelölt tenyészállatok pontos leirása 
kívánatra megküldetik. 

Posta- és távirdaállomás: Bábolna-Puszta. 
Bábolna, 1898, évi szeptember hó 28-án. 

A bábolnai m. kir. állami ménesbirtok igazgatósága. 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) 6549 

A „ M a g y a r M e z ő g a z d á k S z ö v e t k e z e t é n e k " 
f. évi október hó 29-én d. c. 10 órakor, Budapesten, 
az Alkotmány-utcza 31. számú ház földszintjén 

tartandó 

RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE. 
T Á R G Y S O R O Z A T : 

1. Az igazgatóság jelentése az 1897. évi január 1-töl 
1898. évi június 30-ig terjedt üzletévről a zárómérleg 
bemutatásával és a nyereség hováforditása iránti határozat-
hozatal. 

2. A felügyelő-bizottság jelentése. 
3. Határozathozatal az igazgatóság és felügyelö-bizott-

ság felmentése tárgyában. 
4. Az alapszabályok megváltoztatása. 
5. Igazgatósági tagok választása. 
6. A felügyelő-bizottság négy tagjának megválasztása 

és illetmények megállapítása. 
Budapesten, 1898. szeptember 27. 

A z i g a z g a t ó s á g . 

HtQÓtltHT 
az Országos Magyar Gazdasági Egy. kiadásában a 

S u s c h k a R i c h á r d 

az O.M.G.E. által 1000 fr t pályadíjjal koszoruzott p á l y a m ű . 

Bolti ára csinos vászonkötésben 3 írt. 
Az „Orsz. Magy. Gazd. Egy." tagjainak, illetve a „KÖZTELEK" elő-
fizetőinek csomagolva és az összeg előzetes beküldése mellett portó-

mentesen megküldve 2 f r t 3 0 kr. 

i M a „ K ö z t e l e k " kiadóhivatalába, - " H " 
BUDAPEST, IX. ker., Üllői-ut 25. szám alá Intézendők. 
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Pályázati hirdetmény. 
Szepesvármegye gazdasági egyesületének tulajdonát képező és Szepes-

Darócz község határában fekvő, kísérleti 'telepén.' \ , 

a kezelő gazdatiszti állás betöltendő 
lévén: felhivatnak mindazok, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy minősi-
tésüket, eddigi alkalmazásukat, életkorukat, nős vagy nőtlen voltukat és nyelv-
jártasságukat feltüntető kérvényüket, illetve bizonyítványaikat, a szepesvár-
megyei gazdasági egyesülethez czimezve legkésőbb f. évi október hó 25-éíg 
nyújtsák be. A megválasztott egyén köteles állását f. é. deczember hó 1-én 
elfoglalni. 

Ezen állással évi 500 frtnyi készpénzfizetés, 12 hectl. rozs és árpa, 15 
mm. burgonyajárandóság, napi három liter tej, természetbeni lakás és fűtés 
van rendszeresítve. 

Lőcse, 1898. évi október hó 6-án. 

Szepesvármegye gazdasági egyesülete. 6351 

Magy. kir. államvasutak. 
HIRDETMÉNY. 

Szász-osztrák-magyar vasúti kötelék. 
Vonatkozással a Vas.uti és Közlekedési Közleny f. évi 99. számában 122864/98. 

szám alatt kiadott hirdetményre, köztudomásra hozzuk, hogy a II. rész közös füzet-
hez kiadandó II. pótlék nem f. évi október' hó 1-én, hanem f. évi november hó 1-én 
lép életbe. 

Budapest, 1898. szeptember hóban. 
Magyar királyi államvasutak 

Utánny. nem dijaztatik.) egyszersmind a részes vasutak nevében is. 

Homoki szölötelepitöknek igen fontos 

homoki szölötelepitöknek kincses háza ^ k t X U ^ e r S 

Nagybani vételnél az árak ktUön megállapodik 
táblaüritég folytán 1—2—3—4 éves selejtezett minős 
2—6—7—10—15 krért, melyek gazdag gyökérzetük 
olcsóságuk folytán igen ajánlatosak. Fenti minőségi 
és erősségben megrendelhetők a fentirt cégnél. Aga 

ép csemeték darabja ' azok 
:. Fentirt gyümölcsfajokbői 
s kaphatók, erősség szerint 
nt nagybani telepítésekhez 

io/o engedmény. — Levél-cím: 

!! Tessék árjegyzéket kérni !! 

Pályázat. 
Alulírott jószágfclügyolőségnél e g y 

gazdasági segédi 
és egy 

innoki állás töltendő be. 
Mindkettőre gazd. akadémiát vagy tanintézetet végzett 

nőtlen, keresztény egyének pályázhatnak csak ós pedig az 
elsőre olyanok, kiknek már 3—4 évi gyakorlatuk is van s a 
fogalmazási és pénztárkezelési szakban jártasak, mert ezen 
állás irodai teendőkkel jár. 

A gazd. segédi állás teljes ellátás s lakáson kivül kész-
pénz és jutalékban cirea évi 400 frt, az írnoki 250 forinttal 
dijaztatik s mindkettő kinevezés után azonnal elfoglalandó. 

Kérvények önkezűleg írandók s vissza nem várható, hite-
lesítetlen bizonyitványmásolatokkal együtt f . h ó 2 0 . i g a z 
u r a d . j ó s z á g f e l ü g y e l ő s é g czimére G y u l a v á r i b a — 
B é k é s m e g y e — kéretnek. 6562 

138165/98. sz, Magyar királyi államvasutak. 
Pályázat i h irdetmény. 

A magyar kir. államvasutak igazgatósága az 1899. évben szükséges ' 7000 "q. 
kőolaj szállítására ezennel nyilvános pályázatot hirdet. 

Az ivenkint egy koronás okmánybélyeggel ellátott ajánlatok lepecsételve lég-
később 1898. évi október hó 18-ának déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak anyag 
és leltárbeszerzési szakosztályánál benyújtandók, vagy postán oda küldendők. Ugyan-
ezen időpontig átadandók ugyanott a kötelező minőségi mmták is. 

Bánatpénz gyanánt az ajánlott anyag értékének 50/0 legkésőbb 1898. évi októ-
ber hó 17-én déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak budapesti főpénztáránál le-
teendő. Szállításra nézve mérvadók és kötelezők a 122291/96. sz. általános szállítási 
és kőolajra vonatkozó 39986/92. sz. különleges feltételek. 

A szállításra vonatkozó egyéb részilétes módozatok az igazgatóság anyag' és 
leltárbeszerzési szakosztályában, valamint az üzletvezetőségnél és a hazai kereske-
delmi és iparkamaráknál megtekinthetők. 

Ezen részletes módozatok leírása az ajánlatot tenni szándékozóknaknak a fent-
nevezett anyag és léltárbeszerzési szakosztály által ingyen adatik ki, vagy kiván-

(Utánnyomás 
zeptember hóban. 

M e g j e l ö n t 

KÖZTELEK 
ZSEBNAPTAR 

1 8 9 9 - i k é v r e . 
Szerkesztik ís kiadják: 

R U B I N E K G Y U L A é s S Z I L A S S Y Z O L T Á N 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárjai. 

\ A zsebnaptár ára az 0. M. G. E. tagoknak és 
a „Köztelek" előfizetőinek bérmentes küldéssel 

együtt I forint 60 kr. 
B o l t i á ra 2 f o r in t . 

I Megrendelhető a „Köztelek" kiadóhivatalában, 
Budapest, IX., Ülló'i-ut 25. 
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T A R T O Z I K 

A Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének 
zárszámadása az 1897|8. üzletévről: 

Mérleg-számla. KÖT 

V A G 7 O H 

Pénzkészlet: 

Váltó-számlán... 

Árukészlet: 
Fogyasztási áru-számlán ... ... — . 
Mezőgazdasági gépek számláján 
Magvak számláján ___' ... ... 
Gabona és erőtakarmány-számláján . 

Adósok : 
Személy-számlákon . 

24951 
14236 
17554 
7755 64498 53 

504005 48 

T E H E R 

Alaptőke : 
Szövetkezeti törzsrészj.-számlán ... 
Tartalékalap-számlán ... 

Hitelezők: 
Személy-számlákon ... 
Tisztviselők nyugdijalapja számi. ... 

Függő tételek: 
Átmeneti számlán ... 
Letéteményesek számláján 

* szelvénykamat-számlán.. 
•szelvénykamat-számlán ... 
•szelvénvkamat-számlán ... 
•szelvénykamat-számlán ... 
•szelvénykamat-számlán ... 

II. Rész 
III. Rész 
IV. Rész' 
V. Rész 

Egyenleg: 
Rendelkezésre álló nyereség ... 

fi t kr. . frt 

59552 

38133 

T A R T O Z I K Veszteség- és nyereség-számla. 

V E S Z T E S E G 

Személyzeti kiadások: 

Személyzeti fizetések számláján 

Folyó kiadások: 
Adó-számlán ... ... 
Üzleti költség-számlán ... ... , ... ... . 

•Posta-, távirda- és•bályegfcöftjjég .1 

Felszerelési számlál! 

Egyenleg: 
Rendelkezésre álló nyereség ... 

Í Y E J 5 E S E G 

Rendelkezésre álló nyereség-számlán 1896., évről . 

Rendes jövedelem: 
Fogyasztási áru számlán ... ... 
Gabona- és erÖtakarmány számlán .... 
Magvak számláján „,. 
Mezőgazdasági gépek számláján ... .... 
Biztosítási dijak számlán ... 
Hizottállat bizományi számlán ... ... ... 

Rendkívüli jövedelem: 
Kamat-számlán ... ... ... _. 

frt kr. frt kr. 

47857 
9474 

25487 

| 132456 

Igazgatósági jelentés: 1. A tagok létszáma: .615 tag 1916 üzletrészszel. 2. Az üzleti év folyamán kilépett: 19 tag 36 üzletrészszel. kilépését bejelentette : —tag — üzletrészsze 
3. a) Befizetett üzletrész: 1916. b) Felmondott üzletrész 4. e) Kifizetett üzletrész: 36. — Evi összforgalom frt 3 4 . 1 S 3 , 6 9 4 . 7 5 . 

Kelt Budapesten, 1898. junius 30-án. 

Gróf Széchenyi Imre 
aleln 

Dr. Biró Lajos Hajós József 

A könyvekkel egybehangzó. 

A z igazgatóság : 

Gróf Andrássy Aladár 
elnök. 

Haláss Zsigmond Percsel Ferenes Brüll Mór 
]i. vezérigazgató. iigyv. igazg. 

Piukovits József Reuss Henrik Gróf Széchenyi Bertalan 
A fe lügyelő bizottság: 

Zachár Gyula elnök. Koppély Gésa Pirkner János 

Heller Oszkár 
fiíkönyvel'o. 

Barcsa Károly 
tg. alelnök. 

Hegedűs Jóssef Kovács S. Endre 

Tolnay Lajos 

Renner Gusstáv. 

143548/98. szám. Magyar királyi államvasutak. 
Hirdetmény. 

(Osztrák-magyar-román vasúti kötelék.) 
(A 3. sz. vas. kivételes díjszabás áruezikksorozatának módosítása.) 

Az osztrák-magyar-román köteléki díjszabás II. rész 1. sz. füzet III. pótléka 
és 2. sz. füzet II. pótlékának b oldalán a 3. sz. kivételes díjszabás részére foglalt 
c sorozatnak szövege f. é. október 15-étől való érvénynyel következőkép módo-
sittatik:. 

E sorozat a vas, aczél és öntött vasáruk, mindennemüek, melyek az A és B 
sorozatok alá nem tartoznak, továbbá mindennemű gépek vasból, aczélból vagy 
öntött -vasból (gazdasági gépek és eszközöket, illetőleg lásd a .4. sz. kivételes díj-
szabás). 

Ezen czikkeknek, valamint a gépeknek túlnyomó -részben vasból, aczélból 
vagy öntött vasból kell állniok, de vas, aczél vagy öntöttvason kivül más anyagból 
álló alkatrészeket is tartalmazhatnak. Utóbbiaknak azonban az illető czikk, illetve 
gépek lényeges alkatrészét kell képezniök, nem pedig csak azok kiékesitésére szolgálni. 

Távirdai és villanyvilágításra szolgáló kábelek. 
A m. kir. államvasutak igazgatósága, a részes 

.(titánnyomat nem díjaztatik.) vasutak nevében 

ff K A I N I r ^ 
nagyban és k ics inyben. 

Megrendelheti az Országot Magyar Gazdasági EgyesSlai titkári 
hivatalánál (Budapest Köztelek). 

Á r t k i 

nagyban waggon-rakományonként ab Leopoldshall-Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 106 frt, zsákban szállítva 130 frt. A vas-
úti szállitásiköltség a különböző távolságú rendeltetési állomá-

sok szerint 130—140 frt között váltakozik. 
Kicsinyben mm.-ként zsákkal együtt budapesti raktárunkból egye-

sületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 3 frt. 
A megrendeléssel egyidejűleg a kainit árát egyesületünk pén»-
tárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény 

átvételénél fizetendők. 
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K I S H I R D E T É S E K " 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

lepótelre ajánlanai 
KLEIN É S S P I T Z E R 

m w p í * 

V E G Y E S E K , 

m m 

lO ,lrí. frt. 

mesterseges 
DurOK 

S S 
Törvény. 

kel e l l á t t a : 
Dr. LÓUYAY flRENCZ. 

S Í K K É 

Imkrn.' cw^rmtak' 

5 Í S 
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Lóhere E p y j n i ^ 

luczerna 

f i 

1 méhesben 
rövid gyakorlati u t a 

kezelésre. 
IRTA: 

T H U Y M E R J Á N O S - . 

Budapest, Károly-körut 9. r f ö r t e t k ö l c s S a 

I fAsSS!: 
l l t p p f 

I fAsSS!: 

I n F o t r g a l m i - I n t ' 

BUDAPEST, I V . M M - m i l 
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G ő z m i v e l é s . 
Nagyobb területek szántását gözekével 
feűjlandó vagyok elvállalni; épúgy 

séfyrigolozást s z ö l ő - t e l e p i t é s e k h e s . 
Érdeklődők kéretnek, hogy alanti czimemhez forduljanak. 

m . _ _ gőzszántási vállalkozó Wolf f E r n ő , Budapest-Kelenföld. 

G - é - p — s o d r o n y — s z ö v e t e k , 
c z i n k e z e t t s z ú r ó s ker i tés -sodrony. 

erdőségek és vadparkok bekerítéséhez 
úgyszintén mindenféle sodrony szövetek, baromfi-
•iává.'ók, fáczánosokhoz, tűzvédő-, ablak- és 
rostélyszövetek, homok- és kavics-szürő, sod-
ronyszöret, kapuk, sodronykötelek mindenféle 
szerkezetben és vasszerkezeteket általában szállít 

a legjutányosabban. 
sodrony és grépsodronyszövet gyár és 

épület lakatos-műhely 

Franz Schröckenfuchs 
Waidhofen a. d. Ybbs. 

gSSBT" .Bekerítések gépfodröny-szövettel nem kerülnek 
többe, mint jobb anyagból készült fakerítések, e melleit 
tartósak és mindefl térnek csinos úrias jellegjtadnak. 

Költségvetések ingyen^és bérmentve. 

A sertés javítása 
es 

gazdák és hizlalók használatára. 
Irta K. Ruffy Pál. 

Ára portomentes küldéssel 
1 forint 10 krajczár. 

rnló 1894. éri ÍII. tönínjeiikk, 
i végrehajtására vonatkozó 

miniszteri rendelet, 

1361f0/98. CIII. szám. Magy. kir. államvasutak. 
H I R D E T M É N Y . 

Osztrák-magyar-orosz határforgalom II. pótlék életbeléptetése a II. rész I. füzethez. 
Fenti forgalomban 1895. évi augusztus hó 1-től érvényes II. rész 1. füzethez 

folyó évi. "október hó 1-től érvényes II. rész l. füzethez folyó évi október hó 1 én a 
II. pótlék" lép. hatályba, mely módosításokat és kiegészítéseket tartalmaz. 

. • .Ezen pótlék példányai a részes vasutak igazgatóságánál 60 fillérért kaphatók. 
Budapest, 1898. szeptember. 2i-én. 

Magy. kir. államvasutak igazgatósága, a részes 
(ütánny. nem dijaztatik.) , vasutak nevében is. 

Hirdetmény. 
ságu gróf Andrássy Géza ur parnóí urad, 
p. Gálszécs, vasúti állomás: Tőke-Terebe 

f . I i ó 1 7 - é n d . e . Í O ó r a k o r 
n y i l v á n o s á r v e r é s e n f o g e l a d a t n i : 

57 drb. kiselejtezett ós számfeletti 
tehén, 

10 drb. üzekedett 3 éves üsző, 
23 drb. 1-2 éves üsző, 
mindezek részint simmenthali, részint simmenthali keresztezésből származnak. 

Az- eladott marhák a vevők által azonnal átveendők. 
Árverés napján a S.-A.-Ujhely felöl reggel 8M órakor T.-Terebesre 

érkező vonatnál uradalmi fogatok várni fognak. 
VÉCSE, 1898. október 4. 

6544 " Az i g a z g a t ó s á g . 

Országos Magyar Kölcsönös Biztisitő Szövetkezet. 
BUDAPESTEN, VIII., József-körut 8. 

Elnó c: TELEKI GÉZA gróf. Alelnök: CSÁVOSSY BÉLA, 
Igazgatósági tagok : 

ANDRÁSSY GÉZA gróf, BUJANOVICS SÁNDOR, DESS EWFFY ARISTID PÜSFÖKY EMIL, 
RUBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILA: SY ZOLTÁN, SZONYI ZSIGMOMD, 

TÉLEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: SZONYI ZS GMOND. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOÍÜTÓ SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint ugy a tüz- nint a jól biztosítás terén híven 
megfelel hivatásának ; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség 
évek óta sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek 
teljes megelégedését vivta ki magának, az 

épület és á ta lány (pansclial) biztosításnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövet-
kezet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; — 
minden más illeték kizárásával. 

A takarmány és szalmáseleség 
biztosítása egy intézetnél sem eszközölhető oly olcsón és oly kedvező feltételek 

mellett mint a szövetkezetnél. 
Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 

nagyságára — a tiszta díjból 5% díjengedményben részesülnek. 
Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlattal 

terményeiket biztosítják, 10° o engedményben részesülnek. 
Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 

8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek̂  5024 

ELADÓ BURGONYA. 
| a ) é t k e z é s i c z é l r a a l k a l m a s a k : 

OEMICETEN, 
\ / o t n h l i r r r n n \ / a mely magas keményitőtartalma (19-24«/o) szesz-

Llj VclUUUl y u i l y d . gyári czélra és kiválóan alkalmas, u. m. a 
S fentieken kívül: HANN1BAL, AMYLUM, IliMMERSTE IN, 
I MAERCKER, SAXONIA. Ez utóbbiak direct Németországból i 
I importalt mag után lettek termelve s áruk a Zalabéri állomáson a [ 

vevő zsákjaiban áttéve frt 2-50 per q; az előbbeniek ára meg-
egyezéstől függ. 

I Megjegyzendő, hogy a vetőburgonyafajokra előjegyzéseket is 
elfogadunk. Közelebbi felvilágosítás és minta az 

Uradalmi intézőségnél kapható Mikosdon, 
(per Zalabér, Vasmegye.) 

134786/98. szám. Magyar királyi államvasutak. 
P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 

A magy. kir. államvasutak igazgatósága az 1899. évben, esetleg további két 
évben szükséges 5-0 métermázsa halmajolaj, 25'0 mtm. lenolaj, 80'0 mtm. terpentin-
olaj, bécsújhelyi, 600-0 mtm. terpentinolaj közönséges, 2800.0 mtm. lenolaj kenőcze 
szállítására ezennel nyilvános pályázatot hirdet. 

Az ivenkint egy koronás okmánybélyeggel ellátott ajánlatok lepecsételve leg-
legkésőbb 1898. évi október bó 25-én déli 12 óráig a m. kir. államvasutak anyag 
és leltárbeszerzési szakosztályánál benyújtandók ugyanztt a kötelező minőségi min-.. 
1ák is. Bánatpénz gyanánt az ajánlótt anyag értékének 5»/o-a legkésőbb 1898. évi 
október hó 24-én déli 12 óráig a magy. kir. államvasutak budapesti főpénztáránál 
leteendő. Szállításra nézve mérvadók és kötelezők a 122291/96. sz. általános szállí-
tási és az illető anyagokra vonatkozó különleges feltételek. 

A szántásra vonatkozó egyéb, részletes módozatok az igazgatóság anyag és 
leltárbeszerzési szakosztályában, valamint az üzlétvezetőségeknél. és a hazai keres-
kedelmi és iparkamaráknál megtekinthetők. 

Ez:en részletes módozatok leírása az ajánlatot tenni szándékozóknak a fent-
nevezett anyag és és leltárbeszerzési szakosztály által ingyen adatik ki, vagy kíván-
ságra postán megküldetik. 

Budapest, L898. szeptember hóban, 
• (Utánnyomás nem dijaztatik.) Az igazgatóság. 

L e g ú j a b b s z e r k e z e t ű 

szabadalmazott terményiosta 
többszörösen első kitüntetést nyertek és mintfen gazdaságban a legjobbnak elösmerve. 

Legolcsóbb Arab. 
Az eddig látottakat felülmúlja ngy munka, minősége, mint egyszerű szerkezetében. 

cs. és kir. szabad, m I 
különleges termény- I i l F l i P V P Kalmár Zsigmond/ 

Árjeg-yzélc ing-yen. és "bérnaesvbTre. 

.Pátria" irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása Budapest, (Köztelek). 




