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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. 
Az országos m. gazdasági egyesülőt tagjai ingyen kapják. 

Nem tagoknak előfizetési díj: 
Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, p egyedévre 2 frt 50 kr. M e s j e M miiíei szeriái és szombatos. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest (Kö; 
fri iöi-út a"» 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Meghívó 
Az Országos Magyar . Gazdasági Egyesület 

1898. évi rendes közgyűlésére, 
mely november hó 27-én, azaz vasárnap 
délelőtt. 10 órakor fog a Köztelek nagy-

termében megtartatni. 

Tárgysorozat. 
1. Elnöki megnyitó. 
2. Jegyzökönyvhitelesitök és jegyző 

kiküldése. 
3. Szavazatszedő-bizottság kiküldése. 
4. Emlékbeszéd, néhai gróf Bethlen 

András alelnök fölött; tartja Miklós Ödön. 
5. Néhai Wodianer Albert báró vég-

rendeleti intézkedéseinek bejelentése és 
az igazgató-választmány javaslatai ,e 
tárgyban. 

6. Az igazgató-válaszmány jelentése^ 
az 1897—98-ík évi egyesületi műkö-
désről. 

7. Tagok mozgalma az elmúlt egye-
sületi évben. 

8. Számvizsgáló-bizottság és az igaz-
gató-választmány jelentése, az 1897. év 
zárszámadása, vagyoni kezelése és va-
gyon-állapotáról. 

9. Üzletrészek jegyzése az „Orszá-
gos Központi Hitelszövetkezet"-, „Han-
gya" és „Magyar Mezőgazdák Szövetke-
zetéinél . 

10. Az 1899. évi költségvetés meg-
állapítása. 

11. Egyesületi III. alelnök válasz-
tása, a választási cziklusból hátralevő 
két évre. (Alapszabály 26. §.). 

12. Kisorolt és^elhunyt 15 igazgató-
választmányi tag helyébe, 15 igazgató-
választmányi tag választása. (Alapszab. 
35. §.) 

13., Számvizsgáló-bizottságba 5 tag 
választása. (Alapsz. 62. §.) 

14. Az OMGE. tagjainak az igaz-
galó-választmány utján a közgyűlés elé 
terjesztett és Írásba foglalt beadványai.*) 

Gróf Dessewffy Aurél s. k. 

*) Hogy a tagok beadványai és indítványai a 
közgyűlés elé vihetők legyenek, szükséges, hogy azok a 
közgyűlés megtartása előtt legalább 10 nappal az el-
nökhöz, vagy annak helyetteséhez, vagy az igazgatóhoz 
beadassanak. 

I. Mezőgazdasági Országos 
Kiállítás Szegeden. 

A szegedi országos mezőgazdasági 
kiállítás rendezése egyesületi tagjaink 
közül többeket foglalkoztatván, tájékoz-
tatásul jónak látjuk az egyes csoportok 
rendező-bizottságainak ülésrendjét e helyen 
is közölni. 

Legközelebb a következő csoportok 
rendező-bizottságai tartanak ülést a Köz-
telken: 
1898. november hó 9-én d. u. 4 ó r a : 

szőlészeti és borászati kiállítás 
rendező-bizottsága. 

„ november hó 10-én d. u. 5 óra: 
szarvasmarhakiállitás rendező-

bizottsága. 
„ november hó 12-én d. u. 4 óra: 

gyümölcs- és kertészeti kiállítás 
rendező-bizottsága. 

Jöjjünk tisztába a kísérleti 
állomásokkal. 

Zsurnalisztikái szempontból mi sem há-
ladatosabb, mint általánosságban czélszerü, 
vagy czélszerütlen szervezésekről, jó vagy 
hibás adminisztráczióval stb. elmélkedni. Lévén 
minden dolognak — még a természet alkotá-
sainak is, hát még az emberek müveinek — 
jó és rossz oldala s többnyire az elmélkedő 
szemüvegétől függ, hogy a jót vagy rosszat 
látja-e élénkebb színekben. 

Ilyen kérdésekhez szabatos bizonyítékok-
kai nem lehet férni és igy az eredmény az, 
hogy ennek is lehet igaza és amannak is s 
hogy a többség egyéni nézete a döntő. 

Ez teszi a politikus helyzetét is oly 
könnyűvé. Nagyon jól tudja az, aki egy bizo-
nyos politikai nézet mellett harczol, hogy 
ennek megczáfolása rendszerint nagyon nehéz. 
Csak az eredmény tekinthet3 bizonyítéknak, 
sőt még ez sem mindig, mert alkalmazkodási 
képességünk egy hibás politika káros hatásait 
is ellensúlyozhatja. 

Az elmélkedések ezen kategóriájába tar-
tozik az is, amit hébe-korba a kísérleti állo-
mások szervezéséről, elhelyezéséről stb. hallunk 
és olvasunk. 

A legfontosabb kérdés, mely a vita tár-
gyát képezi az, hogy ezen mezőgazdasági kísér-
leti állomások önállóak legyenek-e vagy kapcso-
latosak valamely gazdasági tanintézettel? Min-
den attól függ, hogy az egyiket és a másikat 
is miként értelmezzük. Ezen soroknak éppen ~ 
ez az értelmezés a főczélja. 

Ha arról van szó, hogy egy gazdasági 
tanintézet valamely laboratóriumát, hogy ugy 
mondjam egyszerűen „kinevezzük" kísérleti 
állomássá, akkor áz ilyen kapcsolat kétségte-
lenül hibás, mert a tanerők mindkét feladat' 
nak bajosan lesznek képesek megfelelni és egy 
ős ugyanazon pár szóba nem lehet egyszerre 
tanítási czélokra szolgáló dolgozóhelyiség és 
kísérleti állomás. 

Szükséges tehát külön kísérleti állomások., 
felállítása és szükséges ezeket külön személy-
zettel ellátni. 

Mindennemű erőtakarmányok 
mint 

finom és goromba buzakorpa, 
szárazmosBék,maláfacsira,olaj-
pogácsa budapesti gyártmány, 
úgyszintén vidéki repcze, napra-
forgó, tökmagpogácsa legjutá-
nyosabban szerezhető be 

Gabonanemüek 
a legelőnyösebben 

* *> értékesíthetők 
a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél 

V., Alkotmény utcza 31. 

Mai számunk 20 oldal. 
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De vájjon károsnak lehet-e nevezni azt, 
ha ilyen kísérleti állomást egy gazdasági tan-
intézet mellett, vagy ennek kötelékében állí-
tunk fel? 

Ilyesmit állítani azt hiszem bajos volna ! 
Az a rendszeres, gyakorlati kísérleti tevé-

kenység, amelyet a tanulók ugy egyes mozza-
nataiban, mint eredményeiben maguk előtt lát-
nak, megbecsülhetetlen értékű rájuk nézve és 
legalább is felér azzal, amit látnak akkor, ha 
a gazdasági tanintézethez tartozó gazdaságba 
gyakorlati ismeretek szerzése czéljából kiren-
deltetnek. 

A kísérleti állomások gyakorlati irányú 
te enysége e mellett az inkább elméletileg 
foglalkozó tanerők munkáját is megtermékenyíti, 
közvetítvén a theoria és gyakorlat közötti érint 
kezést. 

De viszont: azt sem lehetne belátni, hogy 
egy kísérleti állomásnak — feltéve, hogy külön 
helyisége és külön személyzete van s ha önálló 
működésében esetleg valami szerencsétlen 
bürokratikus formalitás által nincsen akadá-
lyozva — miért lenne kárára az, ha egy 
gazdasági tanintézet mellett, vagy annak köte-
lékében létesíttetett? 

Ha nincsen is szüksége a tanintézetre, 
kárára ez nem lehet. 

Tehát a dolog igy áll : a kísérleti állo-
mások legyenek önállóak, de olyan kapcsolat 
egy gazdasági tanintézettel, mint a minőt fent 
jellemeztem, sem a gazdasági tanintézetnek, 
sem az állomásnak nem lehet kárára, sőt az 
előbbinek értékét okvetlenül nagymértékben 
növeli. 

Most még csak az a kérdés, hogy meg-
engedhető vagy czélszerü-e hogy egy intézeti 
tanár egyszersmind kísérleti állpmás vezetője 
is legyen ? 

Ugylátszik ebben ágazódnak el nálunk 
leginkább a vélemények s tényleg ennél a kér-
désnél nyílik legtágabb tere az egyéni nézetek 
egymásra pattanásának. 

Az egyik azt hiszi, hogy a két működés 
összeférhetetlen, mert az ilető szakember sem 
a tanításnak sem a kísérletezésnek nem szen-
telheti magát egészen. 

• A másik nézete szerint éppen ezen kettős 

T Á R . C Z A 

A kézirat, 
(Magyarral vegyes angol kifakadás.) ; 

Högv mi a kézirat azokra nézve, a kik 
hivatva vannak nem is egy napi-, hanem csak 
egy hetilapot is szerkeszteni, megkorrigálni s-
aztán világ elé bocsátani — azt legjobban az 
a szerkesztő tudná megmondani, a ki oly szű-
kében van a kéziratoknak, hogy majdnem 
avval kénytelen neki rontani boldognak, bol-
dogtalannak : „kéziratot, vagy az életedet!" 
Nincs az a kalamárisban megúszott s aztán 
papiron végig kúszott légy ákom-bákom írás, 
a melydlyenkor jő ne volna, ha különben a 
tartalma tűrhető. De bezzeg egészen más a 
kézirat áz olyan szerkesztő , előtt., a ki két ma-
rokkal dúskál annak garmadájában ! Hogy- az 
ilyen' szerkesztő mire vetemedhetik, arról ékes 
tanúságot nyújt az az „akasztófa humorral" 
megirt tanács-sorozat, a mely évek előtt sok 
lapot megjárt már, de a melynek — a kézirat-
szállitók szerint „kötnivaló* gazdája ezideig 
se ismeretes. 

Az angol flegmáju angol szerkesztő ugyanis 
imigyen „udvarol" munkatársainak: 

Mindaddig, amig irásra egyebet is hasz-
nálhatnak önék, mint tintát "és tollat, tartóz-
kodjanak ez utóbbiakat igénybe, venni, mert 
különben kéziratuk esetleg könnyen olvasható 
és megérthető volna s ezesetben a szerkesztő, 
szedő és korrektor figyelmét kellőképpen le nem 
bilincselné. Ha azonban a véletlen eset arra 

tevékenységben mutatkozik a kapcsolat előnyé, 
mert a tanár ki egyszersmind a gyakorlatot 
szolgáló kísérleti álllomás vezetője, sohasem 
tévesztheti szem elől tudományának, vonatko-
zásait a gyakorlati élethez, a mi tanítási mód-
jára és tárgyainak miképpen való megvá-
lasztására csakis előnyös hatással lehet. 

Könnyen be lehet látni, hogy bizonyos 
fokig mindkét félnek igaza van s hogy az, 
hogy adott esetben melyik utat fogjuk válasz-
tani, a mérlegelés bajos volta mellett, csakis 
külső körülményektől fog függni, - különösen 
attól, hogy van-e elegendő szakerő, mely a kí-
sérleti állomások önálló vezetésével megbízható, 
vagy nincs? Ha a rendelkezésre álló erőkből 
kitelnek ugy a tanárok, mint a kísérleti állo-
másvezetők, az ügyköröket már csak azért is 
meg fogjuk osztani, hogy a tehetségeknek mó-
dot adjunk az érvényesülésre ; ha pedig szakértők 
—• értve természetesen olyakat kiknek tudo-
mányos múltja teljes biztosítékot nyújt arra 
nézve, hogy helyüket be fogják tölteni — 
elegendő számban nincsenek, akkor a két mű-
ködési kört egyesíteni fogjuk, azaz a tanárra 
fogjuk bizni a kísérleti állomás vezetését is, 
feltéve természetesen mindig azt, hogy a kí-
sérleti állomásnak külön helyisége van és külön 
olyan személyzete, mely a" vezető eszméit 
annak utasításai szerint képes szabatosan ke-
resztülvinni. 

Még egy másik kérdés körül is vannak 
eltérő nézetek t. i. a körül, hogy a különböző 
szakmákban működő állomások miként hozas-
sanak egymással kapcsolatba? 

Ezen kérdés leglényegesebb részét a 
földmivelésügyi miniszter egyik legújabb alko-
tása, a „központi kisérletügyi-bizottság" véle-
ményem szerint szerencsésen megoldotta, s 
igy tulajdonképpen csak kisebb részletek azok, 
melyekről az eszmecsere folyhat. 

Ilyen részlet p. o. az, váljon czélszerü-e 
egy sokszor hangoztatott minden szakmát magá -
ban foglaló kísérleti állomás, tehát egy úgy-
szólván egyetemes kísérleti intézet felállítása? 

Akik emellett harczolnak, főérvül felhoz-
zák azt, hogy ezáltal a különböző szakok 
összemüködése leginkább biztosítva látszik. 

Eltekintve attól, hogy ezen czél máskép -

| kényszeríti önöket, hogy irásra. tintát és tollat 
| használjanak, őrizkedjenek legalább is a leszá-
' ritó, az itatóspapirnak használatától, mert ez 

régen kiment a divatból s különben is felettén' 
kellemes a kézirat Olvasójára nézve az, hogy 
félig eltörlődött betűket kell kisilabizálnia. 
Minél apróbb betűket vetnek önék a papírra, 
annál nagyobb örömet okoznak a szerkesztő 
szemeinek és a nagyitó-üveg készítőknak. Ha 
„poczát" csinálnak, amit czélszerü minél na-
gyobb számban csinálni, csak méltóztassanak 
nyugodtan a nyelvüket működésbe helyezni 
azok eltávolítására, mert aként okvetlen sike-
rülni fog önéknek azt nagyobb területre és 
egyenesen elteritniök. Egy jóravaló szerkesztő-
nek és intelligensebb szedőnek semmivel se 
hízeleghetnek jobban, mint avval, hogy ily mó-
don husz egynehány szót olvashatlanná tevén, 
megszerzik, nekik azt a gyönyörűséget, hogy 
oda is betűkét kombináljanak, ahol betűk nem . 
láthatók. Mi tanúi vagyunk nem egyszer annak, 
hogy .íélórákat eltöltenek a szedők az ily mó-
donkeletkezett szavak kibetüzésével s eközben 
sokkal ékesebben szitkozódnak, mint a leg-
szelídebb matrózok, ami annak a biztos és 
örvendetes jele, hogy jó launéban vannak. 

Tisztelettel figyelmeztetjük továbbá, 
hogy írásjeleket ne méltóztassanak használni, 
vagy legalább is szíveskedjenek oda tenni a 
pontot, vessző^ felkiáltó jelet, ahova nem való, 
mert nekünk nagy gyönyörűséget okoz annak 
kitalálása, hogy mit is akartak önék tulajdon-
képpen mondani. Éppígy fölösleges kezdő nagy-
betűket írni. Mert mire való a szerkesztő, ha 
nem arra, hogy a nyelvtan szabályait tudja- és 
önként azok követése s alkalmazása alól föl-
mentse. Már olvasóink érdekében is kérnünk 

pen is elérhető, hiszen éppen a központi ki-
sérletügyi bizottság van hivatva ezt az 
összemüködést közvetíteni— az említett eszme 
pártolói talán megfeledkeznek arról, hogy egy. 
ilyen egyetemes kísérleti intézetnek, hogy igy 
nevezzem, okvetlenül olyan bürokratikus szer-
vezetet kell adni, mely ha számolunk az em-
beri természettel és a szaktudósok jogosult 
önállósági törekvésével, előreláthatólag nem a 
kívánt eredményhez, hanem ennek éppen ellen-
kezőjéhez fogna vezetni. 

Gondoljuk meg továbbá azt, hogy a kí-
sérleti állomások ott fejthetnek ki leginkább a 
gyakorlatra nézve hasznos . működést, ahol a 
gazdaközönség érdeklődésével leginkább talál-
koznak. 

Tejkisérleti állomást felállítani ott, ahol 
nagyobb tejgazdaságok nincsenek, borászati 
állomást, ahol mértföldekre hiába keresünk 
egy szőlőskertet, vagy erdészeti állomást fel-
állítani a Rákoson, talán még sem volna ne-
vezhető szerencsés gondolatnak. 

Már pedig egy ilyen központi kísérleti 
intézetnek, ha nevének csakugyan meg akarna 
felelni, mindent fel kellene karolnia, holott igen 
bajos dolog volna az országban olyan helyet 
találni, a hol minden mezőgazdasági kísérleti 
állomásnak meg volna a fenti értelemben vett 
létjogosultsága ! 

A kísérleti állomások fontos kulturális 
szerepet játszanak az egyes vidékeken, szem-
lélhető példával és közvetlenül adott tanács-
csal hathatnak. Az országot ily czélszerüen 
elhelyezett, az egyes vidékek különböző gazda-
sági igényeit kielégítő kulturális központoktól 
megfosztani, véleményem szerint nagy hiba 
volna. 

De véleményem szerint az is lehetetlen, 
legalább gyakorlatilag teljesen kivihetetlen min-
denütt, úgyszólván kísérleti állomási egyeteme-
ket felállítani, értem azt, hogy valamely kísér-
leti állomáson mindenféle szakma képviselve 
legyen. Hiszen bizonyos az, hogy p. o. egy 
phytopathologiai állomáson felmerülhet az 
az eset, hogy a betegséget nem egy növényi 
természetű parazita okozza, hanem talán egy 
rovar, de azért azt kívánni, hogy ilyen esetek 
miatt a phytopathologiai állomást okvetetlenül 

kell önéket mindezekre, mivel csak ugy. lehet-
séges, hogy pl. a következő igazán épületes 
és szerfelett mulattató dolgok napvilágot lát-
hassanak, olvasóink nagy gyönyörűségére. 

„És belépett a várva-várt vőlegény szive, 
csordultig telve volt. Minek őrült meg ugy ? 
hosszu-hosszu távollét után ki ne örülne meg." 

„Ős Buda gyermeke fel szaporán zongo-
rára." 

„Hová, hová 1 frt." 
„Ide temessetek zongorára két, hege-

dűvel." 
„Síkos a hó 50 krajczárért." 
„Halkan| a csendes éjben 25 kraj-

czárért." 
„Ülj fel kocsis gordonkára ára 50 kr." 
„Ezt a kerek erdőt járom én négykézre.' 
„Megy a gőzös négy kézre fuvola kí-

sérettel." 
Bátrak vagyunk egyéb iránt figyelmez-

tetni arra is, hogy olvasható,írást elsajátitniok 
tökéletesen fölösleges, sőt megbélyegző, mert 
az alacsony származásra enged következtetni 
s abba a gyanúba kever, arra a feltevésre 
jogosít, hogy önék valamely jobb nyilvános 
iskolában nyerték kiképzésüket. A rossz, az? 
olvashatlan írás lángészre mutat és sok író 
ezáltal lesz általánosan híressé. Legjobb hát 
ha behunyt szemmel vetik önék papírra a betű-
ket, mert igy valószínűbb, hogy még inkább 
sikerül önéknek az olvashatlanság csimbor 
rasszóját elérniök. 

A tulajdonnevek írásában nem szükséges •1 

skrupulózusnak lenniök, mert hiszen köztudo-
mású tény, hogy minden szedő ismeri a világ 
minden emierének családi és keresztnevét s 
nekünk szerkesztőknek, korrektoroknak tökőle-
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egy rovartani állomással kell összekötni, még 
sem indokolt. 

Hiszen az is lehetséges, hogy egy növényi 
betegséget sem növényi, sem állati parazitára 
nem lehet visszavezetni, hanem egy táplálko-
zási zavarra, melynek okát talán geologiai 
vagy meteorologiai viszonyokban kell keresni. 
Hova jutnánk akkor, ha egy- phytopathologiai 
állomást mindazon szakemberekkel el kellene 
látni, akik ilyen esetekben mérvadó véleményt 
mondhatnak. 

Képzeljük el, hogy mit szólanánk ahhoz, 
ha azzal a követeléssel lépnének fel, hogy 
minden belgyógyászati klinikát össze kell 
kötni növénytani, állattani, kémiai és bakterio-
lógiai stb. intézetekkel ? pedig tudjuk azt, 
hogy az emberi ós állati betegségek okozói 
ezen különböző szakmák működési körébe 
tartoznak. 

Elégedjünk még azzal, ha gondoskodtunk 
arról, hogy adott esetben szakemberhez fordulha-
tunk tanácsért. Hiszen akárhányszor megtörténik, 
hogy Budapesten, Berlinben vagy Párisban élő 
szakemberek is kölcsönösen kisegítik egymást, 
ha tudomásuk van róla, hogy egyik vagy má-
sik egy specziálitással különösen foglalkozik.. 

Ezek az én nézeteim a kísérleti állomá-
sok szervezetének és elhelyezési módjának 
egyik fontosabb kérdéseiről. 

JSzen ezikk bevezetésében nyilvánítottak 
szerint az én nézeteimet sem tarthatom oly 
alapossággal bebizonyithatóknak, mintegy ter-
mészettudományi vagy mathematikai tételt s 
azért nyugodtan ós polemizálás nélkül be kell 
várni, mit szól az ilyen kérdésekben mérvadó 
majoritás, azt azonban nem hallgathatom el, 
mert teljes meggyőződésből mondhatom, hogy 
mindaz, ami a kísérleti ügy terén jelenleg 
Magyarországban történik azt bizonyítja, 
hogy itt egy czőltudatos, alaposan átgondolt, 
tervszerű működéssel és vezetéssel állunk 
szemben. A sokáig elhanyagolt kísérleti ügyet 
a kormány erélyesen felkarolta és túlzás nél-
kül mondhatjuk, hogy ugy szervezés dolgában, 
mint uj hasznos intézmények alakulásában, 
aránylag rövid ido alatt már is felülmultuk' 
osztrák szomszédainkat. Ilyen haladás mellett 

tesen elégséges, ha az ilyen tulajdonneveknek 
csak a kezdő betűjét is sejteni véljük. 

Az ne riassza vissza önéket, hogy egy 
kitűnően olvashatlan kéziratból a Konda nevet 
Rondának, az Ajtai nevet Ájváj-nak szedte a 
mi szedőnk, mert az kétségtelen, hogy ezáltal 
a műveltebb olvasó tévútra nem vezettetik. 
Őnék ez esetben még az a kibuvójuk is van, 
hogy hiszen ez nem irás, hanem nyomdahiba 
s moshatják a kezüket, mint Pilátus pl. a 
következő furcsaságok fölött, amelyeknek pedig 
közönségesen a rossz kézírás is egyik oka. 

„a kinai disznó husa és zsirja az európai 
ingekhez (ínyekhez) nem talál." 

„Fiat jux" (lux). 
„A Thaly és Kemény-párt között a pá-

czolt harcsa nagy hullámokat ért el", (pártok 
harcza helyett). 

„Két Júdás egy zárdában" — két dudás 
egy csárdában helyett. 

„Egyik muszkatársunk izgatta a részegen 
kint csoportosult lótömegeket" — munkatárs 
részenkint és csoportosuló tömegek helyett. 

Avagy, mikor egy lap szerkesztője a 
képviselőválasztáson győzött, saját lapja fennen 
hirdette, hogy: „hallani bolondság volt a 
baraczkok üvöltéseit" — ehelyett, hogy bol-
dogság volt haliani a taraczkok üdvlövéseit. 
Vagy pedig, hogy : „Ez az akadémikus szűréből 
kivetkeztetve — müvéből következtetve helyett. 

Kikerülnek még az olvashatlan irás és 
kitűnő interpunkczió révén effélék is: „Hasal 
kos gyarapits s a hasa félre kerül"; meg hogy: 
„Félöles szőrkesztyü Katónak 'jó lesz" — fele-
lős szerkesztő Katona József helyett. 

Egyik híres színésznőnk is alighanem a 
kézirat révén részesült abban a megtisztelte-

remélhetőleg nemsokára előkelő helyet fogunk 
kivívni Európában is. 

Ha itt-ott találunk is még a követelmé-
nyeknek meg nem felelő berendezéseket, vagy 
kapcsolatokat, ne feledjük el, hogy ezek régi 
maradékok, melyeket nem lehet máról-holnapra 
elseperni, s ne feledjük el különösen azt, 
hogy a szakerők nálunk ezidőszerint csak 
gyéren találhatók, hogy úgyszólván iskolákat 
kell teremteni, hogy ilyenek fejlődhessenek. 
Ha tehát — néha a teendők nem helyes halmo-
zásának tűnnék is fel egyik-másik kapcsolat a 
tanári ós kisőrleti az állomásvezetői állás között, 
ennek más oka nincs mint az, hogy a kísér-
leti állomásokat, mint a gyakorlati életre köz-
vetlenül kihatókat ós így a közönség anyagi 
érdekeit közvetlenül érintőket, csak a legjobb 
erőkre lehet bizni, melyeket többnyire azok az 
illető tanárok képviselnek. - Ezeket azonban 
ezidőszerint a kísérleti állomások érdekében, a 
tanítástól elvenni nem lehet a gazdasági szak-
oktatás károsítása nélkül. 

Liébermann Leó. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető : Monostori Károly. 

Az eperjesi kiállítás állatjai. 
A ,.Köztélek" f. évi 80. számában röviden 

megemlékeztünk már a Sárosvármegyei gazd. 
egyesületnek szeptember hóban Eperjesen meg-
tartott kiállításáról. Kiemeltük akkor, hogy 
különösen az állátkiállitás mennyire sikerült s 
általános nívónak mennyire föléje emelték. 

Most, amidőn a kiállításon a díjazással 
kitüntetett állatok képei kezeink között van-
nak, érdekesnek tartjuk azok közlése mellett a 
kiállítás létrejövetelére vonatkozó és a kiállítás 
érdemét röviden méltató megjegyzéseket köz-
zétenni. 

A Sárosvármegyei gazdasági egyesület 
már 1896-ik évben, amidőn a millenáris ünnep-
ségek alkalmával országos kiállítás rendezésé-
ről volt szó, egyik választmányi- ülésén felve^ 
tette azon eszmét, vájjon nem lenne-e czél-

tósben, hogy egy lapban az állt felőle, hogy : 
„e tehén nem lép fel" — e héten nem lép 
fel, helyett. A kézirat révén „pörös, zsiros 
kabátban jelent meg a király a vadászaton", 
holott vörös, csikós kabát volt az. Tihanyit 
„körülmetszettnek" tette meg egy lap, tőrül-
metszett helyett s egy másik világgá | merte 
bocsátani, hogy : „Nevetséges, hogy a király 
Gödöllőn tölti a karácsonyt" — ahelyett hogy: 
Lehetséges. 

Egy szépirodalmi lap továbbá „szellemi 
lány gyökereiről" biztosította olvasóit, a szel-
lemi láng gyötrelmei helyett : majd meg egy 
sportlap „galamb-lóverseny"-re csalogatta a 
publikumot, pedig csak galamb-lőverseny volt 
s egy másik sportlap meg azt hirdette, hogy : 
„kukákat (kutyákat) a versenytérre vinni tilos." 

Egy hivatalos nyomtatvány „50 tfoku 
pénzbirkaságban" marasztalta el a félt, egy 
gyászjelentés szerint „sorvadász" vetett véget 
egy ifjü életének s egy másik gyászjelentés 
szerint a 17 éves Irma „vérengzésben halt el", 
pédig vérszegénység volt halálának oka. 

Egy lap egyszer a „pávát" miséztette a 
pápa helyett, máskor meg azt mondta, hogy a 
Balaton hőmérséke elérte a 20 forintot, majd 
meg azt újságolta, hogy nem a rendezőség, 
hanem a „rendőrség" gondoskodott a czigány-
zenéről. 

Egy érzékeny novellában „négylábú pa-
pot" hoztak be s arra ültették a hölgyeket, 
holott a valóságban négylábú pad volt az s 
hogy már végezzünk, egy még érzékenyebb no-
vellában a hős, a kézirat vagy a sajtóhiba 
kegyelméből nem nesztelenül, hanem „mez^ 
telenül" lépett be a szalonba. 

Kimutatván ezekben, hogy mily nagy 

szerű, ha a gazdasági egyesület, a megyei 
állattenyésztők állatjaiból egy kis csoportot 
egybeállítva, részt venne a millennáris kiállí-
táson, hogy ezzel bemutassa a vármegye állat-
állományának képét. 

Ez a terv azonban nem volt megvalósít-
ható, mivel a földmivelésügyi kormány mind-
azon vármegyékből, melyekben a ragadós tüdő-
lob uralgott, a szarvasmarhakiállilásra állatok 
hozatalát megtiltotta és Sáros vármegye abban 
az időben még ezen vármegyék közé tartozván, 
a kiállításon sem jelenhetett meg állatjaival. 

Az eszme f. év elején ismét felszínre ke-
rült, azonban oly formában, hogy necsak egy 
általános állátkiállitás, de azzal gazdasági gép-, 
eszköz-és gyümölcskiállitás is legyen összekap-
csolva. 

A határozat alapján a kiállítás három 
főcsoportból állott. A legnagyobb és legérde-
kesebb csoportja volt az állátkiállitás, amely 
ugy a felhajtott állatok száma, valamint fajta 
és minőség tekintetében is mindenkire meg-
lepő benyomást tett. 

A szarvasmarhák csoportjában fajták sze-
rint osztályozva, pinzgaui szarvasmarhá foglalta 
el a legnagyobb helyet, ami abban leli ma-
gyarázatát, hogy a vármegyei mezőgazdasági, 
bizottság 1895. évben a szarvasmarha tenyész-
téséről szóló megyei szabályrendeleteket meg-
alkotva, tenyészirány gyanánt kimondotta a 
pinzgaui fajta szarvasmarhának a tenyésztését. 

A bizottságot annak idején ezen fajta 
felkarolására azon ok vezette, hogy tekintetbe 
véve Sáros vármegye égalj, talaj és egyéb vi-
viszonyait, a többi létező nyugoti fajták közül, 
az általános megyei tenyésztésnek leginkább 
és talán mondhatni egyedül ezen fajta tenyész-
tése felel meg. 

Ezen fajta tenyésztésére már 1993. év-
ben megtörtént az első lépés, amidőn a föld-
mivelésügyi kormány támogatásával a nagyobb 
birtokosok között szétosztatott mintegy 100 
darab importált tehén és 30 tenyészbika. 

Ezen import azonban csakis helyileg vál-
toztathatta meg a tenyőszirányt, mert áz im-
portált állatok a nagyobb birtokos osztály 
gazdaságaiba kerültek, már pedig a mező-
gazdasági bizottság, illetve a törvényhatóság-

előnyöket rejt magában a grammatikának s 
olvasható írásnak teljes negligálása, még 
legyen szabad nagybecsű figyelmüket azon 
mőrhetlen előnyünkre is felhívnunk, amelyek 
bekövetkeznek akkor, ha önék a papírnak 
mindkét oldalát teljesen beírják s nem hagy-
nak egy makulányi tiszta helyet sem rajta, sőt 
inkább mondandóikat bevégzendő, a vízszintes 
sorokra keresztben is sorokat raknak fél. 

Mi ugyanis belátjuk és kellőképpen mél-
tányoljuk, hogy a papírral takarékoskodni kell 
és sok volna már az a jóból, hogy néhány 
sor miatt uj papírlapot vegyenek igénybe. De 
különben is a hetedik égben képzeljük magun-
kat boldogságunk nagy voltában, mikor ilyen 
kézirat jut kezünkbe s csak az a szerény kí-
vánságunk van ilyenkor, vajha nagytekintetü 
munkatársunk is élő állapotban ott volna a 
kezünk ügyében. Hajh! milyen édes volna a 
bosszú ilyenkor. 

A papír minőséget illetőleg bátrak vagyunk 
megemlíteni, hogy a barna itatós, pakkoló-
papir igen elsőrendűnek mondható; de ha 
ehhez nem jutnának önék, méltóztassanak egész 
nyugodtan a falragaszokhoz fordulni. Ezekből 
sétaközben darabokat leszakítván s lehetőleg 
a csirizes felét is beírván, minekünk felséges 
örömet szerezhetnek — ingyen, különösen ha 
az egyes darabokat folyószámmal el nem lát-
ják, s beküldés előtt néhány napig a zsebükben 
hordják. 

Ha még nem is tintával, hanem irónnal 
írták meg önék közleményüket, akkor már 
mindent megtettek arra, hogy örömünk-
ben, boldogságunkban határt nem ismerve; 
bőrünkből kibujjunk. 

Dixi. Monostori K. 
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nak nem annyira a tiszta fajta fentartása, 
mint inkább egy a parasztok között is általá-
nosan elterjedt tájfajta létesitése volt czélja. 
Ezen czél elérésére ismét a földmivelésügyi 
kormány nyújtott segédkezet, amidőn 1896. 
évtől évenkint nagyobb számban adott, 
részben importált, részben itthon tenyésztett 
tiszta pinzgai fajta tenyészbikákat, melyek 

gazda 2—3 hetes borjáért 6—7 frtot kapott, 
ma nem tartozik a ritkaságok közé, hogy a 
szopos borjuk 14—18 frttal fizettetnek meg. 

Egyáltalában elmondhatjuk, hogy amióta 
a vármegye közönsége következetesen halad 
azon egyirányban, melyet szabályrendeletében 
kitűzött, a vármegye szarvasállománya már is 
nagy változáson ment át s bárki is csak egy-

nét mutatja, mely a maga csoportjában szin-
tén I. államdijjal volt kitüntetve. 

Megemlitendők az Alapi Salamon Géza pa-
locsai uradalmából kiállított pinzgaui. fajta álla-
tok, melyek közül egy l8/4 éves üsző az arany-
éremmel lett kitüntetve. 

Ezen tenyészetnek az alapja az 1893. 
1 évben importált tehén és 1 db bikával lön 

138. ábra. Rúzsa, 2 éves telivér pinzgaui üsző. 
(Tulajdonos Priszter János Sóvár.) 

139. ábra. Julcsa, 6 éves telivér pinzgaui tehén. 
(Tulajdonos Klauser Kálmán Eperjes). 

140. ábra. 8 éves telivér pinzgaui tehén. 
(Tulajdonos Hodossy Imre Kis-Sáros.) 

141. ábra. Paula, 6 éves telivér pinzgaui tehén 
(Tulajdonos Pillér Kálmán Piller-Peklén). 

kizárólag a községek között osztatván ki, 
a tájfajta , keletkezését nagyban elősegítették. 
Ezen már 3 éven át következetesen folytatott 
eljárásnak eredménye a szóban levő kiállítá-
son bemutatott anyag. Ennek köszönhető, hogy 
a kisgazda ma oly oly anyag felett rendelke-
zik, a mely a szarvasmarhaállományának érté-
két legalább is 50%-al emelte. 

A minek igazolására csak annyit említek, 
hogy a mig eddig az eperjesi piaczon a kis-

szer jelenjék meg az eperjesi állatvásáron, ta-
pasztalni fogja, hogy mily becses anyag felett 
rendelkezik a sárosi gazda általában. 

Az 138. számú ábra Priszter János óvári 
kisgazdának 2 éves telivér pinzgaui hasas 
üszője, amely az első pénzdijat nyerte s melyért 
a tulajdonosnak 150 frt ígértek, ki azonban 
180 frton alól szóba sem áll a vevővel. 

A 139. számú ábra Elauser Kálmán eper-
jesi kisgazdának 6 éves telivér pinzgaui tehe-

megvetve. Azon idő óta részben beszerzés 
által, részben saját nevelésű egyedekkel sza-
porittatott a tehénállomány. A czél: tenyész-
állatok nevelése, másodsorban sajtgyártás, 
utóbbi mellett sertéstenyésztés is űzetik. A 
folyó évben 14 db fiatal bika adatott el 130 
frt átlagos árban. 

A 140. számú ábra Hodossy Imre kis-
sárosi földbirtokos tehenészetéhez tartozó és 
ezüstéremmel kitüntetett telivér pinzgaui. tehén 
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Ezen gazdaságban a tenyészállatok nevelése 
egyik czél. 

Szép kollekcziót mutatott be Pillér Kál-
mán, piller-pekléni földbirtokos és gazd. egyes, 
elnök tenyészetéből is, egy tehén és egy üsző 
a bronzéremmel lett kitüntetve. A „Paula* 
nevü 6 éves telivér pinzgaui tehenét a 141. 
ábra mutatja. 

A 144. számú ábra br. Ghillányi Imre 
fricsi birtokos telivér inthali 3 éves tehenét 
ábrázolja. Itt is az utolsó időben tértek át a 
borzderes marha tenyésztésére és a czélra 
inthali bika használtatik, a tehenészet azonban 
kisrészben telivér inthali tehenek s nagyobb 
részben vegyes származású egyedekből áll. E 

I tehén ezüstéremmel lett kitüntetve. 

| Mindkét ábrán látható ló a vármegye 
tapolyi járásából származik, a hol a lótenyész-
tés már nagyobb lendületet nyert, a hol a 
kisgazda is megtudja már becsülni a jó anyagot. 

A 147. számú ábra ifj. Meliorisz Kálmán 
kissárosi birtokos tenyészetéből való angol vérű 
csikós kancza, az aranyéremmel kitüntetve. 

A juhászatot illetőleg a vármegyében 

144. ábra. Zseni, 5 éves telivér inthali tehén. 
(Tulajdonos báró Ghillányi Imre Fries.) 

145. ábra." Tessa, 8 éves világos pej félvér angol kaneza. 
MMaüKjLfemi (Tulajdonos ifj. Kichmayer Vilmos Enyiezke.) 

148. ábra. 2 éves erdélyi raczka kos. 
(Tulajdonos báró Ghillányi Imre 

még ma sincs határozott irány, ezt 
mutatta a kiállítás is, ahol — eltekintve 
a kassai gazd. tanintézet által bemu-
tatott frieslandi juhokat, — látható 
volt rambouillett, merinó s ezek ke-
resztezett csoportjai. 

Ujabban a raczkák javitása er-
délyi kosokkal kezd lábra kapni s a 
148. ábrán báró Ghillányi Imrének 
egy ily kiállított kosát mutatjuk be. 

A mi végül a sertéseket illeti, 
azok között is igen szép egyedek vol-
tak láthatók, de határozott irányt e 
téren sem tapasztalható, mert a tiszta 
kis-jenői mangalicza mellett ott láttuk 
a berkshireit, láttunk berkshirei-man* 
galicza keresztezéseket, yorkshirei és 
az itteni fajta u. n. lengyel sertés ke-
resztezéseit is.Megemlitendő egy 8 hó-
napos kan és 2 darab 7 hónapos ko-
czából álló törzs, amely alapi Salamon 

Frics.) Géza gazdaságában vásároltatott folyó 
év tavaszán és amely Szászország 

„Merszen" vidékéről származik és „meiszeni"-
fajta elnevezés alatt szerepel. 

Meg kell említenünk végül, hogy a kiállí-
tók közül a nagyobb birtokosok pusztán érmek 
és oklevelekkel voltak kitüntetve, mig a kis-
gazdák kivétel nélkül pénzdijakban részesültek. 

146. ábra. 5 éves almásszürke kancza. Apja: Plútó lipizzai. 147. ábra. Kedves, 
(Tulajdonos Havir András telkesgazda Orsócz.) 

7 éves sötét pej félvér angol kanaza csikóval. 
Apja : Dombovár telivér. 

(Tulajdonos ifj. Meliorifz Kálmán Kis-Sáros.) 
A 142. számú ábra Adler Samu 

nagybérlő tulajdonában levő 51/2 éves 
telivér szimmentháli bikát ábrázol. Tu-
lajdonosnak berni-szimmentháli keresz-
tezésü tehenei vannak. Ezen bika után 
igen erős csontozatu, nagy testű, sú-
lyos utódok származtak, 2 éves bika-
borjuk hizott állapotban 240 frt átlagos 
árban adattak el Németországba. 

Igen szép csoportózatot mutatott 
be gróf WengerszJcy Hugó, a sebesi 
birtokos 18 darabból álló állatjaival, 
melyek között egy ezüst éremmel ki-
tüntetett telivér szimmentháli bika és 
egy arany éremmel kitüntetett és a 
mellékelt 143. sz. ábrán látható „Dóra" 
nevü kuhlandi fajta tehén tünt fel, 
ezeken kivül még 1 darab lVa éves 

szimménthal-kuhlandi keresztezésü 
üszője részesittetett bronz éremben. 

Gróf Szirmay Györgynek Szt.-
Péteren levő tiszta kuhlandi tehené-
szete is említésre méltó, szép testű és 
sikerült növendék üszőborjukat muta-
tott be. 

A borzderesek tenyészetével Sárosme-
gyében csak négy gazdaság foglalkozik; neve-
zetesen Szinyey M. Béla szinye-ujfalusi,birtokos, 
aki a ragadós tüdőlob irtás'után kisajátított 
állatjai helyett Mármaros vármegyében vásá-
rolt riska és borzderes keresztezésü állatokat, 
melyeket az első évben schwitzi,.a következő 
évben inthali tenyészbikákká! javit. 

A lótenyésztés terén is tekintetbe véve 
az elmúlt évtized s az az előtti időbeli minő-
séget, határozott javulás konstatálható, habár 
nem is Oly feltűnő a haladás, mint a szarvas-
marhatenyésztés terén. 

Ha a 145. és 146. ábrákat tekintjük, me-
lyek kisgazdák lovait ábrázolják, fogalmat al-
kothatunk magunknak a kiállított anyag minő-
ségéről. 
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GAZDASÁGI ÉPÍTÉSZET. 
Rovatverető: Száhlender Gyula. 

Nedves falak kiszárítása. 
E. S. ur a következő kérdést Intézte a „Közte-

lek" szerkesztőségéhez : 
Lakásom emelkedett homokpart"n van, körül-

belül 1 méter vastagságú tiszta téglafalakból, még a 
mult században épült; utolsó időkben a lakásnak falai 
nedvesek lettek. Kérdem, mjly eljárással tehetők e 
lakás falai legbiztosabban §zárazzá ? Megjegyzem, hogy 
lakás alatt pincze nincsen. 

Nedves falak szárazzá tételére az utóbbi 
időben annyi különböző eljárást ajánlanak, oly 
sok — biztosnál biztosabbnak , hirdetett — 
anyagot hoznak forgalomba, hogy nem szak-
embernek tényleg nehezére eshetik a válasz-
tás. Mivel pedig meggyőződtünk, hogy czifra 
nevek alatt sok hasznavehetetlen anyagot is 
fizetettnek meg jó pénzzel, időszerűnek talál-
juk a felvetett kérdéssel kapcsolatosan " e 
tárgygyal kimerítőbben foglalkozni s a kiszárí-
tás egyes, czélravezetőbb módozatait megis-
mertetni. 

Nedves falak kiszárításának két módját 
ismerjük: Az első mód szerint a nedves folto-
kat egy vizáthatlan réteggel vonjuk be s igy 
akadályozzuk meg, hogy az újra felrakott va-
kolat nedvességet szívhasson magába. Ez a 
szárazzá tétel legegyszerűbb, leggyorsabb s 
legtöbb esetben a legolcsóbb módja is. Igaz 
ugyan, hogy^ tulajdonképpeni kiszárításról szó 
som lehet, mert. a fal továbbra is nedves ma-
rad, sőt mivel egyik oldalát a külső levegőtől 
teljesen elzárjuk, idővel még nedvesebb is 
lehet. Az elszigetelt helyiség fala belülről azon-
ban száraznak fog látszani s mindaddig, mig 
a felkent vízhatlan anyag tönkre nem megy, 
a vakolat tényleg száraz is marad. 

A második eljárás költségesebb, de tö-
kéletesebb is, aniennyiben itten már nemcsak 
a vakolatot, hanem magát ;a falat is. igyek-
szünk kiszárítani. 

A felrakandó uj . vakolatot a faltesttől, 
t. i. egy összefüggő légcsatornával választjuk 
el, egyrészt hogy a téglákban, kövekben levő 
nedvesség az uj vakolatba ne szivároghasson, 
másrészt hogy maga a fal is a' folytonos lég-
áramlás behatása alatt lassankint kiszáradjon. 

Ilyen légcsatornákkal való kiszárítás 
legegyszerűbb módját gazdasági épületeinknél 
én a következőképpen alkalmazom. Leveretem 
a régi vakolatot legalább 1 méterrel magasab-
ban, mint amennyire a nedves foltok mutat-
koznak, s hagyom vagy '2—3 hétig a nyers 
falat kissé megszikkadni. Ezuttán portland 
czementből vízszintes irányban több 8 cm. 
széles s 2 cm. vastag vakolatsávot rakok fel. 

E sávokat a kéznél levő cseréptéglák 
nagysága szerint 35—40 cm. távolságra osz-
tom be, de nem hagyom az egész fal hosszá-
ban végig futni, minden méter hosszaságban 
megszakítom. 

Ha most ezekre a sávokra tetőcserép-
téglákat erősítek (szegekkel és czementha-
barcscsal), akkor köztük s a faltest között egy 
2 cm. vastag légcsatornát nyerek, mely elejét 
veszi, hogy a cserepekre igen vékonyan felra-
kott uj vakoíat átnedvesedjék. Czélszerü to-
vábbá ugy a padozat közelébe, mint a felső 
cseréptéglasorok végébe itt-ott egy-egy 10 cm. 
hosszú s széles többször átfúrt bádoglemezkét 
erősíteni meg, mely lehetségessé teszi, hogy a 
cserepek alatt egy állandó légáramlás álljon 
elő s hogy maga faltest is idővel kiszáradjon, 

Egy négyszögméter falfelületnek kiszárí-
tása ezen a módon átlag 50—54 krba kerül, 
mely összegből 
a régi vakolat leverésére s a tégla-

hézagok kikenésére 2—3 kr 
a czementsávok elkészítésére s a 

cseréptéglák megerősítésére . . 22—25 kr 
végül a cserépzsindelyekre (12 drb) 24—26 kr 
esik. 

-Ugyanezen czélra szolgálnak a „Rei f"-
féle czementlapok is, melynek kimerítő ismer-
tetését már e lap 1896. évi 38-ik számában 
közöltük. E lapok alkalmazása esetén a munka 
gyorsabb, egyszerűbb s tökéletesebb is lesz, 
de jóval többe is kerül. 

A falak bemázolására szolgáló elszigetelő-
anyagok: közül a „Hüttr s a „Biehn*-félé asz-
faltanyag, Hainmann kautsukmassája s a 
Xerolikon az ismertebbek. Az alábbiakban al-
kalmazási módjukat s az ezzel járó költsége-
ket külön-külön ismertetjük. 

I. A „Hüttl"-féle elszigetelő alkalmazása. 
A kérdéses falon az átnedvesedett vakolatot tel-
jesen s a szomszédos szárazat legalább 50 
cm. távolságig leverjük s a tégla hézagokból 
a maltert vaskampókkal 2—3 cm. mélységig 
kikaparjuk. Lepadolt helyiségben tanácsos a 
fal mellett fekvő deszkát is felszakítani s az 
alatta fekvő falat is szabaddá tenni, vakolattól, 
földtől megtisztítani. Igy elkészítve nyáron 
2—3, télen 7—8 napig is megszikkadni hagy-
juk. Ha a téglák felülete ez idő leteltével 
száraznak, látszik,' akkor a portól s az esetleg 
még rajta maradt vakolattól újra jól meg-
tisztítva fehér mészhabarcsosai ugy vonjuk, át, 
hogy egy egyenletes s lehetőteg sima felületet 
nyerjünk. Ha sietnünk kell a munkával, ta-
nácsos e vakoláshoz fehér mész helyett port-
.land-czementet használni, mert ez jóval gyor-
sabban szárad ki. E réteg teljes megszáradása 
után következik maga az elszigetelés munkája. 

Hüttl elszigetelő anyagát a gyárosok 
megkeményedett állapotban szállítják. A hasz-
nálat előtt tehát' felolvasztjuk, azaz vas vagy 
erős Mdogüstbe dobva mindaddig forraljuk, 
mig csak egy hig, könnyen felmázolható fo-
lyadékot nyerünk. Az anyagot ezntán egy czi 
rokból kötött rövid seprűvel oly forró állapot-
ban, a mint csak lehet, vékony rétegben 
egyenletesen a falra kenjük. A kenést felül 
kezdjük s főleg arra ügyeljünk, hogy a fal 
legkisebb része se maradjon bemázolatlanul. 
Ha a % elszigetelő elég forró s az ecset jó 
kemény, akkor a munka gyorsan halad s egy 
ügyesebb munkás 12—16 m2 is tud naponta 
bemázolni. A felrakott anyag a falon már 
5—10 perez múlva megszárad s annyira meg-
keményedik, hogy bevakolását is megkezd-
hetjük. 

A felső bevakolást leghelyesebben 3 ré-
tegben eszközölni. Az elsőt érdes homokból 
kevés vizzel jó sürüre csináljuk s, vékonyan 
a, bemázolt felületre vetjük. Ennek csak az a 
czélja, hogy áz elszigetelőt nagyjában elfedje. 
Kiszáradása után a vakolat össze-vissza repe-
dezik, mi azonban nemcsak hogy nem baj, 
hanem még előnyös is, mert annál jobban 
tapad majd rá a következő. A második réte-
get rendes arányban keverjük s megszáradása 
után rakjuk rá a harmadikat,, melyet aztán 
kisimítva bemeszelhetünk, kifesthetünk vagy 
kikárpitozhatunk. 

A Hüttl-féle kiszáritási eljárás költségei 
négyszögméterénkint 1" 1" 10 frt között vál-
takozik, mely összegben maga a védőanyag 
75—80 krral szerepel. Egy m2 felfelületre t. i. 
közel 4 kg. anyag szükséges, melvből 100 kg.-ot 
20 frtért szállítanak. 

II. Biehn-féle elszigetelp aszfalt szilárd álla-
potban. 

Az elszigetelés ezzel az anyaggal ugyan-
azon a; módon történik, mint az előbb leírtnál. 
Maga az anyag olcsóbb ugyan, mert lOOkg.-ja 
csak 8 frtba kerül, de tekintve, hogy több kell 

, belőle (l négyszögméterhez 8—1.0 kg.) a 
munka ára között nem találunk majd lényeges 
különbséget. 

Ugyanezen czég folyékony aszfaltclszige-
telő lakkot is hoz forgalomba, melyet azonban 
csakis külső falfelületek |bemáz'olására ajánlha-
tuíik. Magát az anyagot három egymást fedő 
rétegben, hideg állapotban mázoljuk a falra. 

III. Haumann-féle kaucsukanyag. 
Az átnedvesedett vakolatot rendesen itten 

is le kell vennünk s portól stb- megtisztítva 
román czement-habarcscsal be kell vakolnunk, 
A malter keverési aránya 1 : 2 legyen, azaz 
két rész éles földmentes homokhoz egy rész 
czementet keverjünk. A bemázolás forrón két 
egymást fedő rétegben ugy történik, hogy vastag-
ságuk legalább 2 mm. legyen. E munka igen 
gyors kezet kíván, mert az anyag pár pillanat 
alatt megszárad és megkeményedik. Hozzá-
értő ügyes ember hijjában ez a körülmény 
felette megnehezíti a különben czélszerü össze-
tételű anyag alkalmazását. A mázolás után 
a felfelület rögtön bevakolható. A vakolás egy 
rétegben, vékon an történik s csak azon eset-
ben, ha az izolált fal közvetlen közelében egy 
kályha állna, vagy ha a falat olajfestékkel be-
festeni akarnók, tanácsos két, —•. összesen leg-
alább 2V2—3 cm. vastag — vakoiatréteget 
rakni fel, mert különben megeshetnék, hogy 
a hőség, illetve az olajfesték az elszigetelő 
kaucsukanyag még illetve felolvasztja s a 
falon sárga foltok tűnnek elő. 

Egy m2 falbontáshoz kb. 2íh—3 kg. 
szükséges, a minek ára 75-^-80 kr. között 
váltakozik. Munkával együtt az elszigetelés 
tehát itten 95—100 krba fog kerülni. 

IV. Xerotikon. .Ezt az anyagot ugy amint 
a forgalomba kerül, tehát hideg állapotban má-
zoljuk a falra. Magától , értetődik, hogy a va-
kolat leverésénél, megtisztításánál ugyanazt az 
eljárást kell követnünk, mint az előzőeknél 
láttuk. A mázolást 3 rétegben eszközöljük. 
Miután az anyag rendkívül gyúlékony s egy 
kis szikra is lángra lobbantja, a munka he-
lyén minden égö anyagot jó távol Jkell tarta-
nunk. Tanácsos továbbá a bemázolást nyitott 
ablakok mellett végezni s az ablakokat a meg-
száradásig is nyitva hagyni. Direkt rá eső 
napsugaraktői a bemázolt felületet azonban 
meg kell védenünk. Az uj vakolatot két vé-
kony rétegből állítjuk elő. , 

Miután az anyag 100 kg.-ját 33 forintért 
szállítják s egy m2 felülethez 2V2 kg. szük-
ségeltetik, az elszigetelés költségei itten is 
95-^100. kr. körül váltakoznak. 

Sz . > . . r. 

IRODALOM. 
Hitelszövetkezeti könyvvitel, községi hi-

telszövetkezetek és önsegélyző egyletek szá-
mára. I r ta: Onody Zsigmond. Budapest, 1898. 
Ára 1 frt 50 kr. 

Akinek alkalma nyilt a községi hitelszö-
vetkezetek ügykezelésébe betekinteni, "bizo-
nyára nem ritkán, tapasztalhatta, hogy nem 
annyira a hitel nyújtása, mint inkább az adott 
és felvett különböző természetű kölcsönök 
nyilvántartása és rendszeres ' elkönyvelése 
okoz itt nehézséget, mely nehézségnek 
tulajdonképpi oka rendszerint nem is a 
könyvvitellel megbízott közeg hanyagságá-
ban vagy pontatlanságában rejlik, hanem 
többnyire abban, hogy nem ért a rendszeres 
könyvvitelhez s nincs a ki e tekintetben útba-
igazíthatná, mert az eddig e czélra kiadott 
utasítások többnyire ki nem elégitők. 

Kitűnő szolgálatot tett ennélfogva a 
czimben foglalt munka szerzője, akit, mint a 
hazai szövetkezetek központi hitelintézetének 
könyvelőjét, az elvállalt feladat megoldására 
legilletékesebbnek kell elismernünk, amidőn 
oly szám'viteli munka megírására vállalkozott, 
amely hivatva lenne a hitelszövetkezetek köny-

. velőinek a rendszeres könyvvitel minden rész-
lete iránt megbízható útbaigazítást nyújtani. 

Bátran állithatjuk, hogy az érdemes szerző 
ezt a czélját tökéletesen elérte, mert egészen 
gyakorlati alapon bevezet ugy a rendszeres 
élkönyvelés titkaiba, mint a zárlati munká-
latokba, 

Nagy előnye e munkának, hogy nemcsak 
a szokásos számviteli. mintákat, esetleg néhány 
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példával megvilágítva és a szemelőtt tartandó 
vezérelveket tartalmazza, hanem, hogy a fel-
vett mintákban egy egész üzleti évre vonat-
kozó üzlet események rendszeres kapcsolatban 
vannak keresztülvive. Minthogy pedig a felvett 
üzletterv 3 hónapot foglal magában, melyek 
közül kettő a kezdő évre, a 3-ik hónap pedig 
a következő évre vonatkozik, kitűnően sikerült 
a szerzőnek nemcsak az i < 
ható tételek helyes elkönyvelése iránt részletes 
útbaigazítást nyújtani, hanem a könyvek lezá-
rásánál, a leltár és a mérleg készítésénél, va-
lamint a következő év megnyitásánál és a 
nyeremény elkönyvelésénél követendő eljárást 
is oly világosan és könnyen, érthetően bemu-
tatni, hogy ezen az alapon minden értelme-
sebb ember egy kis törekvéssel és odaadással 
bátran elindulhat. 

A szóban forgó, nagy gonddal és szak-
értelemmel egybeállított ós díszesen kiállított 
munka tehát régóta érzett hiányt pótol s 

kiváló szolgálatot van hivatva tenni, különö-
sen most, amikor a hitelszövetkezetekről szóló 
uj törvénytől bizvást remélhető, hogy annak 
alapján számos uj szövetkezet fog keletkezni. 

Mindezeknek az imént . ismertetett mun-
kát csak a legmelegebben ajánlhatjuk, annál 
is inkább, mivel az abban tárgyalt számviteli 
nyomtatványok a „Pátria" irodalmi vállalatnál 
díszesen kiállítva és jutányos áron kaphatók. 

Hensch Árpád. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 

Németország. A németek vágómarha-
hiányai A német gazdák addig járultak kor-
mányuk elé az idegen vágómarha bevitelét 
akadályozandó kérelmükkel, mig végre az 
intéző körök az örökös panasznak eleget tet-
tek s annyira megnehezítették az idegen 
állatok bevitelét Németországba, hogy való-
ságos állatbeviteli tilalomról szólhatunk most. 
A német gazdák azzal az ürügygyei álltak elő, 
hogy az idegen marha mindenféle járványokat 
hoz be hozzájok. A hatóságok erre a járvány-
konveneziókat oly behatóan tanulmányozták, 
míg végre arra p. meggyőződésre jöttek, mi-

" szerint Kötelességük még a tőlünk érkező ál-
latszállítmány előtt is határt zárni. A szerző-
désszegéssel azonos önkényes eljárás már 
régóta felkeltette intéző köreink figyelmét, 
mert belátták, miszerint gazdáink az eljárás 
folytán erősen károsittatnak. 

De a nénjét fogyasztók is érzik ennek 
hátrányát, mert a hus ára oly erősen fél- , 
szökkent, hogy, a • munkásnép körében való-
ságos. husinség állott be, ezt belátván a né-
met kormány, szinte behatóbban kezdi a tárgyat 
tanulmányoztatní. Miután elsősorban a mi monar-
chiánk vesz részt a német birodalom népessé-
gének húsellátásában, közelről érdekel ben-
nünket, vájjon a német gazda s fogyasztó 
között élére állított kérdés, miképp fogja meg-
oldását nyerni, miután most a Bundesrath 
elé került az ügy. 

A német gazdák czélt tévesztettek a 
határzárolással, mert ők maguk nem lévén ké-
pesek oly sok hust produkálni, mennyi a 
lakosságnak szükséges — abszolúte határzár-
latot nem kívánhatnak fentartatni. 

Igaz, hogy az állattenyésztés az utóbbi 
évtizedben gyarapodott, de ennek daczára a 
népesség szaporulata folytán fennálló szükség-
letnek mégsem képes megfelelni. Ez természe-
tesen onnan is megmagyarázható, hogy az ipar 
fejlődése a mezőgazdaság rovására olykép tör-
tént, hogy a földmivelő nép inkább az ipari 
központok feté húzódva, otthagyta gazdaságát. 
Igy többet kellett, az élelmiszerekből produ-
kálni, mert hisz. a föld népe azelőtt maga is 
ellátta magát szükséges élelmével. A termelő-
ből tehát fogyasztó lett, melyet . a mostani 
gazdák hússal ki nem elégíthetnek, mert állat-
tenyésztésüket végre is mezőgazdasági üzemük 

kerete szerint kénytelenek beosztani. A 
„Fleischnoth" kérdése előreláthatólag oda fog 
lyukadni, hogy a hus javát fogyasztók igényét 
is kénytelen lesz a kormány meghallgatni s 
akarva nem akarva, vámsorompót kell felhúzni 
— a német gazdák bosszúságára — de a né-
met fogyasztók s a mi gazdáink teljes meg-
elégedésére. 

A nemzetközi gabonapiacz s a spekulácziő. 
Dr. Buhland, Freiburgban a „D. T. Z." hasáb-
jain hosszabb értekezésbe bocsátkozik a 
gabonaár alakulását illetőleg s arra a meg-
győződésre jut, hogy a gazdák csak tartsanak 
össze jó szorosan a börze manőverei ellen, s 
igyekezzenek ők a gabonaár meghatározásá-
ban irányadók lenni, — ezidőszerint tulter-
mésről szó sincsen! 

Az 1891/94-ik évek világtermés átlaga 
tényleg 850 millió hektoliter volt, holott az 
1895/98-ik évek átlaga — konstatált dolog — 
csak 818 millió hektoliter. , Már most, ha oly 
árcsökkenés mutatkoznék, minő az, 1894-ik év-
ben volt, az természetes uton előidézettnék 
nem lenne tekinthető. 

Ilyformán ítélik meg a helyzetet Ameriká-
ban is, s az ottani gazdáknak nem is jut 
eszükbe ezidőszerint magtárakat üríteni. A 
bécsi s pesti spekulánsok azonban a Duna 
vidékén jelentékeny mennyiségű gabonát tud-
tak piaczra hozni s igy történt, hogy az árakat 
sikerült is nekik lejebb 1 szállítani. Holott az 
amerikai molnárok, kiknek gabonára okvetlen 
szükségük van, az árfolyamon felül fizetik a 
gabonát — mert a termelő nem hajlandó 
még most sem magtárt üríteni. 

Ezekből Buhland azt a következtetést 
vonja le, hogy nagy szükség, hogy a német 
gazdák az ellenállást illetőleg megértsék egy-
mást s siessenek hasznot húzni abból, -mit a 
hitel szervezete, meg a Németországban épí-
tett gabonaközraktárak nyújtanak. 

Valóban nem ártana nálunk is, ha a jó 
tanács meghallgatásra lelne. Ismeretes lévén 
a világ gabonatermése, továbbá a börze ' ma-
nipulácziója nálunk s a külföldön — könnyen 
ítélet vonható a közel jövő • gabonaáralakulá-
sát illetőleg. A földmivelő az, irja Ruhland — 
a ki legilletékesebb szavát latba dobni, ha a 
termékek áralakulása jön szóba, — -illő, hogy 
végre valahára éljen természetes jogával. Bár-
csak igaza is lenne az emiitett német köz-
gazdának ? 

Franeziaország. A kölcsönös állatbiztosí-
tás térfoglalása. A franczia gazdakörök s egye-
sületek nap-nap után tudósítanak kölcsönös 
állatbiztosítási szövetkezetek alapításáról, me-
lyeknek minduntalan eltérő alapszabályai kötik 
le figyelmünket. Most a sarthei egyesülés alap-
szabályai kerültek a nyilvánosság elé, melyeket 
főbb vonásaikban ismertetünk: 

A tagok legalább egy évre. vállalnak kö-
telezettséget egymással szemben. Az év két 
félévre van felosztva, melyek május 1. vagy 
nov. 1-én kezdődnek, a bérlés kezdetének ide-
jére. A társulat három bizottmányi tagja sorra 
járja a tagok istállóit s megbecsülik azok 
állatlétszámát. Ez a megbecsülés mindaddig 
érvényben marad, mig a tagtárs a bérletben 
marad, vagy ha oly alakban nem változnak 
viszonyai, hogy állatlétszámát szaporítja. A 
belépő uj tagok istállószemléje is mindig a 
fölvételt követő héten történik. Amint valamely 
szövetkezeti tagnak megbetegszik állatja, köte-
lessége légközelebbi három tagtácsszomszédját 
arról értesíteni, kik a beteg állatot a napi ár-
folyam szerint becsülik meg s ha az állat 
csakugyan elhull, abban az esetben igazolják 
azt. A félév végén a társaság a kárt szenve-
dettnek az érték 70°/o-át tériti meg, levonván 
a hulladék értékét, melyet a gazda értékesít-
hetett. A 3 hónapos állatok nem biztosithatók, 
ezek elhullása esetén tehát kárpótlás nem 
is jár. 

Hogy a társaság a 70%-ot miképp képes 
megtéríteni, az ugy érthető, hogy a tagoknak 
minden félév elején, állatértéküknek megfe-

lelő tagsági dijakat kell befizetniök. A biztosí-
tottak tagságdija azonban 10 franknál nem 
lehet magasabb 1000 frank után, vagy l°/o-ban 
van megállapítva. Már most, ha a beütött jár-
vány esetén a társulat defficzitben lenne, abban 
az esetben a Kerületi Központi Kölcsönös ál-
latbiztosító társulat fizet, mely az összes me-
gyei fiókokkal szolidaritásban áll. Az ezért a 
központnak járó évenkénti taksa 1000 frank 
10%-át képezi a bejelentett értéknek. Ennek 
beszámításával kell fizetnie a biztosított tag-
társnak 1000 franknyi biztosítás után, az ösz-
szes díjtételek hozzáadásával 12 frankot éven-
ként. Ennek ellénében kapja elhullott állatjá-
nak 70%-át. a félév végén kifizetve. A megyé-
ben összesen 30 biztosító társulat virágzik, 
melyek mindegyike kapcsolatos a központival. 
Tekintve, hogy az élvezett kártalanítás áldása 
a gazdáknak — igazán kívánatos lenne, ha a 
kölcsönösség elvére alapított mentől több biz-
tosító intézményünk lenne ! 

A Warrant illetékek leszállítása. ' Megem-
lékeztünk arról, miszerint a kölcsönre szorult 
franczia gazdák a Warrant-kölcsön körül föl-
merült hivatalos dijilletékeket találták oly 
magasnak, hogy a hitel e nemének igénybe-
vételétől kezdtek tartózkodni. 

A bajon segítendő, 29-ik október óta mi-
niszteri dekrétum szabályozza a hivatalos al-
kalmazott által szedendő illeték magasságát. 
Ezután a 100 frank kölcsön után csak 0"10 
cm. bejegyzési illeték fog szedetni (eddig 50 
cm. volt). A Warrant megújítása meg 25 
cm.-ra lett redukálva. A gazdák a mostani 
illetékekel teljesen megvannak elégedve s min-
denütt azt hiszik, hogy az intézménynyel a 
francziák az „olcsó" hitel kérdését meg is ol-
dották. 

Anglia. A mezőgazdaság hanyatlásának 
igazi oka. Az angol statisztikusok most a két-
szer-kettő biztosságával állapítják meg, misze-
rint a mezőgazdaság bukásának igazi oka a 
szabadkereskedelem, mely mellett egyesek 
meggazdagodtak, de áldozatául esett annak a 
hajdan virágzó mezőgazdaság. Az 1885—91-ik 
átlagos években szükségelt 75 millió hekto-
liter gabonából az országban csak egyharmad 
lett produkálva. A többi 2/s-ot, a külföldről 

j kellett behozni, míg az angol farmerek az éh-
, ínséggel küzdöttek. Végre elérkezett az idő, 

midőn Nagy-Brittánia szükségletének még csak 
az egyharmadát sem tudta már többé elő-
állitafii. 

Igy esett meg, hogy az 1894—95-ik 
campagne idején Amerikából, Ausztráliából, 
Oroszországból s Indiából összesen 783A mil-
lió hektoliter gabonát importáltak oda. Termé-
szetes, hogy Amerika az importnak majnem 
1/á-ét szállította. 

A „Boyal Laboúr Gomissionlí jelentése 
szerint ma csak 60°/o-át állitták elő az angol 
gazdák annak a termésnek, melyet ezelőtt 20 
évvel, mint közepes eredményt tudtak ter-
melni. Ennek lett következménye, hogy a nap-
számbérek rohamosan csökkentek s a gazda-
sággal foglalkozó nép városhelyre menekült, jobb 
keresetre szert teendő. Két évtized alatt az angol 
mezőgazdaság nem kevesebb, mint 242,053 mun-
kásával lőn szegényebb, holott a királyság népes-
sége 7 millió lélekkel gyarapodott. De a szabadke-
reskedelem okozta veszedelemnek lehetett azt 
is tulajdonítani, hogy az utolsó 30 év alatt a 
búzával bevetett terület 2.951,936 ackerral*) 
csökkent, persze a gabonatermést a fokozott 
állattenyésztéssel szerették volna helyrehozatni, 
amivel ismét baklövést követtek el, mert a 
szabadon behozott idegen s hus s élőállatok 
a hazai gazdák legszebb törekvését tették 
tönkre. Canada, az Egyesült-Államok meg Ar-
gentína a szó szórós értelmében elárasztotta 
húsával az angolok piaczát. Csak maga Argen-
tína az 1895. évben 308.094 birkát szállít át. 
Ugyanebben az évben az összhusimport az 

*) 1 acker = 40 ár. 
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előző évinél 1.377,000 métermázsával tesz 
többet. 

Hogy a szabadkereskedelem hova képes 
vezetni egy ország mezőgazdaságát, az a be-
mutatott példából elég világosan tárul sze-
meink elé. Az autonómiai alapon nyugvó tarifa-
politika a mezőgazdasági érdekek igaz őrzője. 
Abból egy hajszálnyit engedni nem szabad, 
mert az csak. oly eshetőségbe sodorhat — 
minőnek Anglia mezőgazdasága menthetlenül 
áldozatul esett. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
396. sz. kérdés. Egy 6 éves lovamnak, 

melyet egy éve hogy hámolok; már a befogás 
után az első két lába csüdje kipattant (kire-
pedt) s azóta folyton állatorvossal kezeltetem,-
de eredménytelenül. Begyógyul ugyan, de min-
den befogás után a csüd alatti bőr megvörö-
södik és megreped s vizféle folyadék szivárog 
ki rajta s ekkor érzékeny reá. Menés közt 
sajnálja a lábát. Különben apró fehér jókása-
nagyságu felhámképletszerü lerakodás van a 
csüdön. De nem csüdsömör. S. M. 

397. kérdés. Kezelésem alatt álló gazda-
ságnak mérlegszerűen kimutatott tiszta jöve-
delme után perczentuáczióm van; kérdem, hogy 
a tiszta jövedelem kimutatásánál számításba, 
illetőleg levonásba hozatik-e a birtok értékét 
képviselő összeg, illetőleg ennek kamatja és 
ez általában hányas %-al számíttatik? Néze-
tem, úgyszintén sok mások nézete szerint ezen 
a birtok értékét képviselő összegnek %-ja csak 
a „tiszta nyereség" kimutatásánál jönlevonásba, 
mert kétféle dolognak tartjuk a tiszta jöve-
delmet és tiszta nyereséget. W. J. 

398. kérdés. 117 db SA éves süldőim, 
melyek ma 155 kg. nyomnak páronként, mi-
kor érik el a 200 kg. súlyt, ha naponta két 
etetéssel 403 kg. csöves tengerit, 60 kg. árpa-
darát s 60 kg. tengeridarát etetek? Összes 
napi eleség szemben számítva 390 kgot tesz ki. 

Birda. F. M. 
399. kérdés. A legelő kihasználására 

vettem 59 fiatal ökröt, melyek azonban nem 
javultak fel a száraz időjárás miatt s igy a 
megmaradt 50 ökröt beköttettem 3—4 havi 
hizlalásra. 

A szárazság miatt a répatermés nem 
sikerült. 

Rendelkezésemre áll: jóminőségü széna, 
árpa és tengeridara. 

Milyen arányban adagoltassam emiitett 
takarmánynemüeket, hogy czélomat előnyösen 
elérjem. Olajpogácsát esetleg beszereznék. 

Varannó-Csemernye. W. A. 

Feleletek. 
A makk szedési költsége. (Felelet a 

395-ik sz. kérdésre.) Hogy a makkot miféle 
állatoknak miképpen lehet adagolni, s mi a 
tápértéke, arra a ,Köztelek" f. é. 88-ik számá-
nak 1594-ik lapján van meg a felelet. A telel-
tetésre nézve másutt adtam meg szintén a fe-
leletet, itt még arra a kérdésre akarok vála-
szolni, hogyan lehet a makkot hektoliterszámra, 
összeszedni. 

Legjobb, ha meglehetős makktermés van, 
hektoliterenkint vagy literenkint megszabott 
áron gyűjtetni a makkot s azt az erdőben 
vagy attól nem messze berendezett gyűjtőhe-
lyekre hordatni s ott beváltani. 

A gyűjtőhely száraz s nedvesség, eső 
ellen lehetőleg védett legyen s a makk forga-
tandó. A makkot tetejével mérten szedjük be 
a gyűjtőktől s mielőtt átvennők, a romlott 
férges makkot előbb válogattassuk ki s csak 
az egészségesért fizessünk. 

A gyűjtést 50—60 krjával kezdethetjük 
meg (5—6 kr literenkint), s ha a gyűjtést 
megfelelő módon a faluban s vidéken kihir-
detjük, csakhamar , apraja-nagyja jelentkezni 
fog. S éppen mivel asszony, gyermek, öreg is 
elvégezheti ezt a munkát, különösen ha közö-
sen tartanak bármiféle fogatot, mely a felsze-
dett makkot a gyűjtőhelyre hordja, csakhamar 
akad elég olcsón munkás. Ha látjuk, hogy már 
gyérebben találni makkot, vagy nem elegendő 
mennyiségben szedhető, lassankint felemelhet-
jük a szedési dijat is s emelhetjük azt 1 frtig 
is, sőt 1 frt 50 krral sem lesz tulfizetve, ha 
a kukoriczaárral' összehasonlítjuk. 

Földes János. 
Lócstidjéu levő bőrbetegség. (Felelet a 

396. kérdésre.) A 6 éves lónak csüdjén levő 
bőrbetegség, mint az a leírásból kitűnik, 
eczema, legalább erre mutat az, hogy a^bőr a 
megfelelő helyen vörös, duzzadt, mozgáskor 
berepedezik és a sebekből sárgás savószerü 
folyadék szivárog. 

A bőrbaj kezelésére vonatkozólag ajánl-
ható, ha a beteg bőrrészlet nem fehér szinü, 
a 2%-os salétromsavas ezüst, különben a 
2%-os protolgol-oldat. Az oldattal a beteg 
bőrrészt, miután azt előzetesen meleg szappa-
nos vizzel gondosan kimostuk és tiszta vattá-
val kiszárítottak, beecseteljük s azután acsüd-
hajlásokba az oldatba mártott, kissé kinyomott 
vattát helyezünk, melyet pólyával odakötünk. 
10 óra múlva a kötést eltávolitjük és a beteg 
bőrrészeket bórsavas jodoformmal (egyenlő 
mennyiséget véve) behintjük, vattával beborít-
juk és bepólyázzuk. 

Ezen utóbbi kezelést naponta ismételjük, 
egészen addig, migj a repedések begyógyultak, 
azután naponta egyszer 10°/o-os zink-oxyd 
kenőcscsel bekenjük a csüdhajlásokat. 

A betegség ismétlődésének elkerülése 
czéljából ajánlatos néhány hétig, a használat 
és közönséges tisztogatás után a csüdhajtáso-
kat naponta protorgol-oldattal leöblíteni és le-
törülni, valamint a használat előtt a zinkke-
nőcscsel bekenni. D. P. B. 

Különbség tiszta jövedelem és tiszta 
nyereség közt. (Felelet a 397-ik számú kér-
désre.) „Tiszta jövedelem," és „Tiszta nyereség" 
között nagyon lényeges a különbség. 

Tiszta jövedelem alatt valamely gazda-
sági vállalatnak összes vagyongyarapodása ér-
tendő, mely egy gazdasági vagy naptári évre 
vonatkozik és mely egyrészt a pénztári keze-
lésnél fenmaradó feleslegből, másrészt a vál-
lalatban fekvő egyéb vagyonértékek gyarapo-
dásából származik ; pontos kimutatásához 
tehát egy pénztári és egy vagyonmérleg szük-
séges. A tiszta jövedelem kifejezi tehát a 
gazdasági vállalatban fekvő összes tökeértékek 
(alap, üzem és forgótőke) kamatozását. 

Ellenben a tiszta nyereség a tiszta jöve-
delemnek csak egy része, még pedig azon 
része, mely fenmarad, ha a tiszta jövedelem-
ből a vállalatban fekvő összes tőkék normális 
kamatját levonjuk, normálisnak azt a kama-
tot tekintve, melyet az illető tőkékért akkor 
kaptunk volna, ha ezt a tőkét máshol, pl. 
egy kellő garancziát nyújtó banknál vagy ta-
karékpénztárnál, elhelyeztük volna. 

Ha pl. egy ezerholdas birtok évi tiszta 
jövedelme 16,000 frt es a birtokhoz tartozó 
összes tőkék értéke 320,000 frt., akkor ezen 
birtok 5°/o-ot kamatozott. 

Ha a birtokos a fenforgó esetben a bir-
tokában fekvő tőkék után 4%-os kamatozást, 
mint minimális jövedelmet kikötött volna ma-
gának, mivel tőkéjét magasabb kamat mellett 
biztosan ugy sem, helyezhetné el, akkor meg-
kapjuk a tiszla nyereséget, ha a tiszta jöve-
delemből az összes tőkék értékének 4%-át 
levonjuk, vagyis: 
Birtok tőkeértéke az év elején 320,000 frt 
Ennek 4%-os kamatja . . . 12,800 „ ' 
amely a kikötött minimális jövedelemnek fe-
lel meg. 

A birtok l. jövedelme,volt. . 16,000 frt 
Levonva a kikötött kamatot . 12,800 , 

Tiszta nyereség . . 3,200 frt 

íme a nagy különbség a tiszta jövedelem 
és tiszta nyereség közt. 

Ha tehát a perczentuácziót biztosító szer-
ződésben az van kimondva, hogy a tisztnek a 
mérlegszerűen kimutatott tiszta jövedelem után 
bizonyos osztalékra van jogigénye, akkor 
az osztalék alapját természetesen az egész tiszta 
jövedelem kell, hogy Tcépezze és abból semmiféle 
kamat le nem vonható. 

• Ezen értelemben tárgyalja az osztalék 
kérdését alulírott „Jószágberendezés és keze-
léstan" cz. müvében (1. 320 s. k. 1.), szintúgy 
Suschka Rikárd „Egyszerű gazdasági számvi-
tel" cz. munkájában (116 s. k. 1.) is. 

Egyébként megjegyzendő, hogy az egész 
tiszta jövedelem után akkor szbkás osztalékot 
nyújtani, ha vagy a kezelőtiszt csak csekély 
vagy semmi fizetést nem kap, tehát a szava-
tossági rendszernél, vagy ha az osztalék kulcsa 
nagyon alacsony, p. o. a tiszta jövedelemnek 
1—2%-ában van megállapítva. 

Ellenben általánosabb a tiszta nyereség 
után kivetett osztalék, mely esetben azonban 
a tiszt rendes, azaz oly díjazásban részesül, 
melyből megélhet és mely fizetés fejében tar-
tozik bizonyos minimális, vagyis a normális 
kamatnak megfelelő jövedelmet beszolgáltatni; 
csak az ezen minimális jövedelmet meghaladó 
tiszta jövedelem, vagyis a tiszta nyereség 
után kapja az osztalékot, melyet ebben az 
esetben 10—20%-ban szokás megállapítani s 
pedig jobbfekvésü s termékenységü birtokok-
nál általában alacsonyabb," rosszabbaknál ma-
gasabb kulcsot szokás alkalmazni. 

Ezen nagy eltérések daczára a nyújtott 
osztalék egyenlő lehet, pl. a felvett esetben : 

16,000 frt tiszta jövedelem után 2% = 
320 'frt, 3200 frt tiszta nyereség után 10% = 
220- frt. 

Mindazonáltal itt bővebben ki, nem fejt-
hető okokból,' helyesebb ha az osztalék a 
tiszta nyereség alapján vettetik ki. 

Hensch Árpád. 
Ötnegyedéves süldők hizlalása. (Felelet 

a 398. sz. kérdésre.) A ' A velünk közölt ta-
karmányozási eljárás mellett, valószínű, hogy 
a süldők páronkint az átlagos 200 kg.-ot 55— 
65 nap alatt elérik. 

Következtetjük ezt egyfelől azon hizlalási 
feljegyzésekből, amelyek a kőbányai hizlalón 
eszközöltettek és amelyek szerint az egyes 
időszakokban meghatározott takrmányadagok 
feletetése mellett, az időközönkénti sulyszapo-
rulat is fel lön jegyezve, egy évet meghala-
dott süldők beállítása alkalmával. Egy esetben 
a midőn a páronkénti beállítási suly 107*7 kg. 
volt, 60 napi hizlalás után, a midőn is árpa 
és tengeridara keverten etettetett ugy a mint 
e jelen esetben történik, a sulyszaporulat 42'5 
kgot tett ki. 

Következtetjük azonban a feletetett ta-
karmány mennyiségéből és illetőleg tápanyag-
tartalmából is. 

Kapnak ugyanis most a süldők 9068 kg. 
élősúlyra (155X58+78) mintegy 390 kg. sze-
mes takarmányt, ide nem számítva a száraz 
ledarált tengeri csutkákat. 

A tápanyagszabványok előírják, hogy a 
hizlalás két időszakában hozzávetőleg mennyi 
tápanyagot kell a hízók testébe bejuttatni : 

r ; a g " ^ 
I. időszak : 3 0 - 3 6 4"5—5'0 25"5—27 1 : 5"5 

II. „ 25 3-0 20 1 :6 '5 
A nyújtott szemestakarmányokban foglal-

tatik 9068 kg. élősúlyra: 
Árpa 60 kg. 51-420 4"800 37*950 
Tengeri 330 kg. 282'480 27720 239'580 

333-900 32-520 277"530 
1000 kgra esik: 

tehát körülbelül 37-100 3 613 30'836 1 : 8'5 
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Ezen elemzésből kilünik, hogy a nyújtott 
takarmányban a szükséges tápanyagok ben-
foglaltatnak, s igy a hizás a mondott időre 
körülbelül 50 kgnyi sulyszaporulatot eredmé-
nyezhet. Hogy azonban a siker még biztosabb 
legyen, ajánlatos volna, — tekintettel a sok 
czellulozét s szénhydrátokat tartalmazó tengeri-
csutkára, —- az árpadara adagját valamivel 
emelni, s a tengeri mennyiségéből valamit el-
venni, hogy a táparány szűkebbé váljék, s 
egyúttal; hogy terime dolgában is kevesebbet 
juttassunk a hizók szervezetébe, mert minél 
előbbre halad a hizlalás egész folyamata, a 
sertés annál kevesebbet képes felvenni a nyúj-
tott takarmányból. Szükséges tehát a hizlalás 
előbbre haladtával emelni az árpadara adagját, 
hogy igy több proteinát, aránylag kevesebb 
szénhydrát és zsir mellett kerüljön be a szer-
vezetbe. J. O. 

Fiatal ökrök hizlalása. (Felelet a 399. 
sz. kérdésre.) A A jelzett három takarmány-
félével hizlaló takarmánykeverékeket a táp-
anyagszabványok értelmében késziteni nem 
lehet, s azért olajpogácsát beszerezni okvet-
lenül szükséges. 

Az alábbiakban a hizlalás bárom idő-
szakára napraforgópogácsa vétele mellett 
megfelelő összeállításokat készítettem. 

Eszerint etetendő lesz 1000 kg. élősúlyra 
és naponta: 

I. időszak: jóminőségü rétiszéna 23 kg., 
árpadara 5 kg., tengeridara 3 kg., napraforgó-
pogácsa 2 kg. Tartalmaz ezen összeállítás 
28-519 száraz anyagot, 2*512 fehérjét, 14"688 
szénhydrátot és 0'705 zsirt 1 : 6'5 táparány 
mellett. 

II. időszak: jóminőségü rétiszéna 18 
kg., árpadara 5 kg., tengeridara 5 kg., napra-
forgópogácsa 4 kg. Ezen takarmányösszeálli-
tásban 27704 szárazanyag, 3'032 fehérje, 
14-340 szénhydrát és 1 "015 zsir foglaltatik 1 : 5'5 
arány mellett. 

III. időszak : jóminőségü rétiszéna 20 kg., 
árpadara 3 kg., tengeridara 6 kg., napraforgó-
pogácsa 3 kg. 

Tartalmaz mintegy 27'680 szárazanyagot, 
2'750 fehérjét, 14-336 szénhydrátot és 0*911 
zsirt. Táparány 1 : 6'0. 

Mind a három összeállítás a szokottnál 
több zsirt tartalmaz, ezt azonban tekintettel 
ugy a kukőriczadara", mint a napraforgópo-
gácsa magas zsírtartalmára, elkerülni nem le-
hetett, mert a szükséges szénhydrátmennyisé-
get isfbe kell juttatni a hizók szervezetébe s 
ezért a jelzett adagoknál kevesebbet számításba 
venni lehetetlen volt. J. O. 

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

Az OMGE. közleményei. ... 1627 
Jöjjünk tisztába a kísérleti állomásokkal. Lieber-

mann Leó 1627 
Tárcza. 

A kézirat. Monostori K. 1628 
Állattenyésztés. 

Az eperjesi kiállítás állatjai 1629 
Gazdasági építészet. 

Nedves falak kiszárítása. Sz . . . . r 1632 
Irodalom. 

Hitelszövetkezeti könyvvitel, községi hitelszövet-
kezetek és önsegélyző egyletek számára. Hensch 
Árpád ... .... 1632 

Külföldi szemle. 1633 
Levélszekrény 1634 
Vegyesek ... 1635 
Kereskedelem, tőzsde , 1637 
Budapesti gabonatőzsde. — Szeszüzlet. — A köz-

ponti vásárcsarnok árujegyzése a nagyban (en 
gros) eladott élelmiczikkek árairól. — Állatvásá-
rok : Budapesti szurómarhavásár. — Budapesti 
juhvásár. — Bécsi vágómarhavásár. — Bécsi 
szurómarhavásár. — Bécsi sertésvásár. — Bécsi 
juhvásár.. . . ... . . . . . . . 1638 

Fővárosi malmok üzemredukcziója. A 
fővárosi gőzmalmok, mint értesülünk, jelenleg 
azon tanácskoznak, hogy egyöntetű megállapo-
dás alapján üzemüket redukálják. Elvben már 
megegyeztek abban, hogy hetenként szombat 
estétől kezdve hétfő reggelig nem őrölnek, 
csak még abban nem egyeztek meg, hogy az 
üzemredukczió mely időponttól kezdődjék. 
Értjük a malmok elhatározását, melynek a fő-
indoka az, hogy nincs elég búzakészletük, 
mert az aratás után a buza árát mestersége-
sen alacsony színvonalon akarván tartani, nem 
vásároltak, most készletük fogytán nem akar-
nak nagyobb mennyiségeket vásárolni, nehogy 
a buza keresletével annak árát emeljék. íme 
igy tűnik ki, amit hónapok előtt jeleztünk, 
hogy a malmok mesterséges eszközökkel igye-
keznek a buza árát alacsony nívón tartani. 
Ámde ez az üzemredukcziónak csak egyik 
oldala. Ugy tudjuk, hogy a malmok az állam-
vasutaktól ugy a lisztkivitel, valamint a buza 
szállítására nézve igen messzemenő szállítási 
tarifakedvezményekben részesülnek, melynek 
egyik feltétele éppen az üzem teljes fentartása 
volt. A malmok üzemüket redukálni akarják, 
de a kedvezményekről való lemondásról nem 
beszélnek. Tessék nekik a konzekvencziákat is 
levonni. Vagy ha ők nem teszik, méltán kö-
vetelhetjük a kormánytól, hogy a kedvezmé-
nyeket tőlük megvonják, mert azokat csak 
akkor érdemlik meg, 'ha közgazdasági felada-
taiknak teljes mértékben megfelelnek. 

A debreczeni földmivesiskola megszün-
tetése. A földmivelésügyi miniszter elhatá-
rozta, hogy a Debreczen határában levő Pallag-
pusztán elhelyezett földmivesiskolát beszünteti. 
Ennek az elhatározásnak a főindoka az, hogy 
a földmivesiskolai növendékek a gazdasági 
tanintézet első éves hallgatóival együtt levén 
elhelyezve a Pallagon, mindenben szeretnék a 
magasabb kvalifikáczióval biró és magasabb 
feladatokra hivatott tanintézeti hallgatókat 
utánozni, sőt az életbe kikerülve a földmives 
iskolai tanulók ugy szerepelnek, mint a deb-
reczeni gazdasági tanintézet végzett növen-
dékei," természetesen a tanintézet hírnevé-
nek rovására. Ujabb időben különben a m. 
kir. dohánykisérleti állomás is a Pallagon 
állíttatván fel, helyszűke is keletkezett s a 
földmivelésügyi miniszter a földmivesiskola he-
lyett inkább a gazdasági tanintézet fejlesztésére 
határozta magát. Ez annál inkább indokolva 
van, mert a földmivesiskolában éppen a deb-
reczeni származású tanuló a legkevesebb. A 
debreczeni földmivesiskola megszüntetésével 
egyidejűleg a földmivelésügyi miniszter az 
ottani vidék számára máshelyütt fog egy uj 
földmivesiskolát felállítani. Ezáltal egyrészt 
valamely más város igénye elégíttetik ki, mely 
már évek óta sürgeti a földmivesiskola felállí-
tását, a földmivesiskolából kikerült növendékek 
pedig az életben szerényebb állással is meg-
fognak elégedni, a debreczeni gazdasági tan-
intézet meg a rendelkezésére maradt anyagi 
erővel jobban fejlesztheti feladatát a gazda-
sági szakoktatás terén. 

Magyar termények a közös hadsereg 
élelmezésében. A haditengerészeti legénység 
élelmezését illetőleg intézkedéseket tettek, hogy 
a szükséges élelmiszerek egy részét ma-
gyar terményekből szerezzék be. Most az a 
hir járja, hogy legközelebb a közös hadsereg 
élelmezésére is magyar terményeket használ-
nak föl, amennyiben a brucki katonai konzerv-
gyár szerződést kötött egy magyar katonai 
élelmezési szállítóval, hogy feldolgozás végett 
1500 darab magyar szarvasmarha húsát szál-
lítsa neki. A dologban csupán az a bökkenő, 
hogy az illető szállító az állatokat a buda-
pesti marhavásártéren akarja beszerezni, holott 
tudvalevő; hogy a budapesti állatvásárra föl-
hajtott vágó állatok nagy része Szerbiából jön, 
tehát nem magyar származású, és igy az eset-
leg silányabb szerb marhahús könnyen disz-
kreditálhatja a jó minőségű magyar szárma-
zású hust. Erre annál is inkább nagy súlyt 

kellene fektetni, mivel Bécsben amúgy is moz_ 
golódnak ős néhány képviselő interpellácziót 
készül intézni az osztrák földmivelésügyi mi-
niszterhez, miért engedi meg, hogy a magya-
rok csak a silányabb minőségű marhákat kül-
dik a bécsi vásárra ? Ámbár ez a készülő in-
terpelláczió inkább az ismert magyarellenes 
áramlatra vezethető vissza, mert hiszen Ma-
gyarországból a fönnálló zárlatok miatt jófor-
mán nem is lehet máshova állatokat kivinni, 
mint Bécsbe, de különben is éppen Bécsbe 
mindig csak a legjobb hizott marhát szállítot-
tuk, mivel Budapesten a szerb marha verse-
nyével szemben a legjobb minőségű hizott 
magyar állatok kellő árát megadni nem akar-
ják, mindazonáltal ajánljuk a brucki szállítás 
ügyét az illetékes körök figyelmébe, nehogy szerb 
állatok húsát szállítsák magyar származásuaké 
helyett. 

A dohánytermelés növelése. A spanyol-
amerikai háború következtében a tengerentúl-
ról jelentékenyen kevesebb dohány kerül. En-
nek a hatása már a jelen évben is abban 
nyilatkozott, hogy a magyar dohányból sokkal 
több dohány került a külföldre. A m. kir. do-
hányjövedék abban a reményben van, hogy a 
dohánykivitelnek ezen emelkedése folytonos 
marad s azért idejét látja annak, hogy a 
dohánytermelést is kiterjeszsze. A miniszter 
szándéka az, hogy a termelés növekedéséből fő-
ként a kisebb gazdáknak legyen előnye s ezokból 
nem annyira a jelenlegi engedélyesek termelő-

• területét akarja nagyobbítani, hanem lehetőleg 
mindenütt olyan gazdáknak ad uj dohány-
engedélyt,. a kik eddig dohányt nem termeltek, 
bár alkalmas földjük van forgalomképes do-
hányminőségek produkálására. Ha a hazai 
dohánykivitel jelenlegi kedvező üzletmenete 
tovább tart, a miniszter részéről tervezett dohány-
termelési növelés már valószínűleg a jövő év-
ben életbe lép. A dohányjövedéki központi 
igazgatóságnál máris dolgoznak az erre vonat-
kozó előmunkálatokon. Ehhez a hírhez esak 
még azt jegyezzük meg, hogy a dohányterme-
lési terület kiterjesztése a dohánytermelés 
emelésére egymagában nem elegendő, hanem 
karöltve kell ezzel haladnia a jövedék azon 
régvárt intézkedéseinek is, mélyek a dohány-
minőségének emelésére alkalmasak. Mert éppen 
a külföldre való kivitelünk állandóságát csakis 
ugy biztosithatjuk, ha az eddiginél jobb minő-
ségű dohány kivitelére leszünk képesek. 

Orsz. szölöojtványtelepitö részvénytár-
saság felszámolása. Megemlékeztünk már arról, 
hogy az orsz. szőlőojtvány-telepitő r.-t. a 
közelmúlt napokban kimondotta a felszámolást. 
Értesüléseink alapján a felszámolás indokait 
következőkben világíthatjuk meg. A társaság 
1894-ben ve.tte bérbe a paulis-baraczkai és a 
csálai szőlőtelepeket, oly kötelezettséggel, hogy 
évente 1 millió ojtványt tartozik előállítani. 
Csakhamar azonban meggyőződött a társaság, 
hogy ezt a föltételt lehetetlen betartani, mert 
a szőlőojtványoknak ily nagy mennyiségben 
való előállítása ki nem vihető. Nem lehet u. i. 
az egyes munkálatokat ily nagy tömegnél oly 
gonddal végrehajtani ős ellenőrizni, mint 
amekkorát ez a mivelet megkíván. Emiatt a 
telep az ojtványök megeredési százaléka alig 
érte el a 20%-ot. Másrészt az ojtványok szer-
ződésileg kikötött 100 frtos ára se felel meg, 
mert a fentemiitett csekély megeredési száza-
lék mellett az ojtványok legalább 160 frtba 
kerülnek. De legnagyobb baj az, hogy a 
paulis-baraczkai és csálai telepen nincs annyi 
alkalmas talajú terület, amelyen a kívánt 1 
millió ojtványt előállítani lehetne, sőt közelében 
sem lehet kellő alkalmas területet venni, vagy 
bérelni. Ezért a társaság azzal a kérelemmel 
járult a miniszterhez, hogy vagy engedjen a 
tíz millióból, vagy vegye vissza a telepeket. De 
a földmivelési minisztérium országos érdekekre 
való hivatkozással kötötte magát a régi szer-
ződéshez; hajlandó volna azonban az eddigi 
100 forintos alapárat 120 forintra fölemelni. 
A társaság azonban a fent kifejtett okoknál 
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fogva éppen az 1 millió ojtvány. előállításának 
kötelezettségét nem képes elvállalni, miért is 
a földmivelési miniszter kimondta, hogy a 
szőlőtelepeket az állam saját kezelésébe veszi 
vissza. A visszavételre vonatkozólag az igaz-
gatóság a miniszterrel .szerződést kötött, melyet 
a részvény társaság Fehér .Miklós- .nyugalmazott 
államtitkár elnöklésévfil; -tartott, rendkívüli köz-
gyűlésen. tárgyalt és elfogadott; Kíváncsiak 
vagyunk most, hogy. a miniszter szakközegei 
képesek lesznek-e a föfeltételt: az egymillió 
ojtvány, előállítását . . .bétaiitanj . és hogy az 
ojtványok előállítása mibo fog kerülni az 
államnak? . ' 

Kenderáztató és kikészítő gyártelep 
Szolnokon. . Az Alföld szempontjából annyira 
fontos kenderterraelés fejlődésének legnagyobb 
akadálya, hogy nincsenek elegendő számban 
azok a kikészítő telepek, melyek a nyersken-
der feldolgozásával' foglalkozva^ az egymásnak 
támasztott versenynyel a ..nyers • kender árának 
kedvező alakulását előidéznék. Másrészt a nyers 
kender drága szállíthatósága is akadálya a 
jobb .értékesítésnek,: holott a magyar kender-
ből készült, ipari czikkek kitűnő minőségükkel 
bármely ország hasonnem ü terményeivel föl-
vehetjk a versenyt.. Örömmel, értesülünk ezért 
a szegedi kenderfonógyár azpri elhatározásáról, 
hogy Szolnokon kenderáztató, és kikészítő fiók-
telepet óhajt létesitéhijz ha a vármegye közön-
sége, 1200 hold kendertermelését biztosítja. 
Hiszszük, hogy a. : szolnokmegyei gazdák a 
maguk jól felfogott, érdekében:ds a tőlük függő 
előfeltételeket teljesitik, hogy ezen éppen a 
mezőgazdaságra oly fontos ipartelep Szolnokon 
létrejöjjön. 

Kereskedelmi kikötő Budapesten. A 
< '.sepelszigetnek északi csúcsán a vasúti híd 
közelében már nagyban folynak a felmérési 
munkálatok, . melyeknek dimenzióit azonban 
titokban tartják nehogy alkalmat adjanak a már 
úgyis széles körökben elterjedt telekspekulá-
czónak. Valami hír, : azonban, mégis kiszivár-
gott, mivel a telkeket magánosok mégis össze-
vásárolták, ugy,:. hogy az állam .az ottáni telke-
ket már másodkézből vásárolja. össze, hogy a 
helyükön építendő kikötővel > egy rég érzett 
hiányon segitseni' Nemcsak;- ,télikikötő fog itt 
létesülni, hanem valóságos nagy kereskedelmi 
kikötő,, mely berendezésénél fogva nagy stylj.e 
tekintetében a tengeri kikötőkre fog emlékez-
tetni. A partok széleit sínpárok' fogják szegé-
lyezni, . melyek a vasúti pályaudvarokkal fognak 
sinösszekötetésben állani Dockok,, elevátorok és 
te.rrassze építmények fognak segíteni a hajók 
kellő elhelyezésén és- a, tömeges árurakodás 
nehézségeinek elhárításában.; A! tervezési mun-
kálatok még talán féleszteftdőt vesznek igénybe 
és, aztán az egységes, tervek fognak elkészülni. 

Gyors- és teher-árufelvételi hely Buda-
pest Lipótvárosiban. A székes fővárosi közön-
ség nagy része nem hir tudomással arról, hogy 
a magyar kir. államvasutak igazgátósága már 
évekkel ezelőtt- „Budapest, lipótvárosi városi-
iroda" czimen irodát rendezett be a Lipótvá-
rosban — Arany-János-utcza l9. sz. alatt — 
ahol a vasúton elszállítandó gyors- és teher-
áruk 1000 kg. súlyig feladhatók, melyekről 
végleges átvételi elismervónyek (feladási vevé-
nyek) szolgáltatnak, ki. Terjedelmes, tűzveszé-
lyes és.: .oly áruk, melyeknek vasúton való 
szállítása különös feltételekhez van kötve, a 
felvétel alul ki vannak zárva. Hivatalos órák 
hétköznapokon reggel 8 órától 12 óráig és d. 
u. 2 órától 7 óráig vannak megállapítva, — a 
törvényes : munkaszüneti : napokon I azonban az 
iroda nincs nyitva. Az ezen vár. irodában feladott 
áruknak azjillető pályaudvarokra váló kifuva-
rozásáért következő illetékek számittatnak fel: 
a),i gyorsárukért: 10 kgmJ súlyig 1.0,kr., 10—50 
kgolig,20. kr., minden további 50 skgmért 15kr. 
b) teherárukért: 50 kgmig 20 kr., minden 
további megkezdett • 50 kgmért 10 kr. Minthogy 
a szállítmányok csekély díjazásért a fő- ós 
székváros IV—IX. kerületéből a lakásról ezen 
városi; felvételi irodába is ; elszállíttatnak, -

szállító közönség azon előnyös helyzetben van, 
hogy szállítmányait nern kénytelen a távol eső 
pályaudvarokra tetemes költséggel személyesen 
kiszállittani és ott a feladó vevény átvételére 
várakozni, — hanem módjában áll ezen teen-
dőit egy levelező lap utján a vasutintézettel 
közvetlenül elvégeztetni, — miért is a magyar 
kir. államvasutak igazgatóságának ezen intéz-
kedése a szállító közönség érdekét nagy mér-
tékben előmozdítja. 

A Magyar Folyam- és Tengerhajózási 
Részvénytársaság igazgatósága közhírré teszi, 
hogy az előre haladt évadra való tekintettel, a 
vukovár-ujvidéki hajójáratokat f; é. november 
20 tói kezdve a következő megszorítással fogja 
fentartani: A fentemiitett naptól kezdve meg^ 
szűnnek a „vukovár városi, a sarengrádi, az 
illoki, a futtaki és beocsini rendes állomások, 
Sarengrád állomás pedig a hátralévő időre ladik 
állomásként fog fentartatni. Fi é. november 
20-án megszűnnek továbbá a tiszai hajójáratok 
Szeged és Csongrád, valamint Csongrád és 
Szolnok között, ugy hogy az utolsó menet 
Csongrádról Szegedre és vissza valamint Cson-
grádól Szolnokra és vissza f. é. november 20-án 
lesz. A fent emiitett viszonylatokban megszűn-
tetett hajójáratok vonalain fekvő állomások 
személy- és áruforgalma az emiitett napon 
tehát a folyó évre megszűnik, a tömegáru 

!forgalmat azonban ezen intézkedés nem érinti. 
Csomagszállítás Oroszországba. A szt-

pétervári cs. és kir.főkonzulátus közlése szerint 
az orosz posták és távírdák főigazgatósága 
hirdetményt tesz közzé, mely szerint augusztus 
elejé óta Ausztria-Magyarországból európai 
Oroszországba és viszont öt kilogramos posta-
csomagokát lehet küldent. A csomagokat a fel-
adásnál teljesen bérmentesíteni keli egész a 
rendeltetési helyig. Orosz részről egy-egy csomag 
után, melynek a súlya nem több 5 kilogramm-
nál 70 kopek illetéket szednek. 

Mexikó a selyemtermelés érdekében. 
A guana-juata-i kormány, községi tanácsaihoz 
az alábbi rendeletet intézte, melyet kivonato-
san közlünk: „A kormány minden lehetőt 
elkövet arra nézve, hogy a selyemtermelést 
ismét virágzóvá tegye. A kormányzó, tanul-
mány tárgyává tévén, a selyemtermeléssel mi-
kép lehetne a legkönnyebben a közvagyono-
sodást előmozdítani, a következőket határozta: 
Gazdák s birtokosokból álló bizottság fog szer-
veztetni, mely az igen olcsó áron, állami 
támogatás mellett szállított eperfa-palántákat 
átveszi s azok szakszerű pnvelését. ,e]lsj$r$i, 
Mind.azo.n. községek,, melyeknek községi pénz-
tárában 500 ezer piaszter értéknél több 
ván, köteleztessenek 1ÖÖ—500 piaszter ér-
tékű kedvezményes áru eperfa-palántát venni, 
melyet a gazdák s birtokosok bizottsága 
oly egyéneknek osztana ki 1 ingyen, kik ' elég 
garancziát nyújtanak arra nézve, hogy a fa-
csemetéket szakszerűen is képesek mivelni. 
A birtokosok bizottsága a községi faiskolák, 
illetve oly fatenyésztők számára ingyen is kér-
het eperfapalántát, kikről tudva van, hogy a 
rájok bizott csemetéket gondozni is fogják. A 
facsemeték díjtalanul fognak ez esetben utal-
ványoztatni. A kormányzó azon nézetének ad ki-
fejezést, miszerint a selyemtermelésnek kiválóan 
alkalmas vidéken, az iparág felkarolása nagy 
hasznára is válhatnék.Most Bájio vidékén artézi 
kutak fúrását kísérlik meg, hogy a mezőgazda-
ság s az eperfatenyésztés sikerét biztosítsák. 
Ezelőtt vagy 10 évvel nálunk is volt selyem-
termelési láz, mely mai napság csendesen 
alábbhagyott. Hogy akkoriban komolyan gon-
dolkodtunk a selyemtermelés felkarolására, azt 
igazolja Pestmegye kiválóan sok s gazdag 
vegetácziőju eperfája, melyek csakis a selyem-
termelés szempontjából lettek ültetve. Azóta 
az utszélén felejtettük azokat; nincs apostol, 
ki az igen türelmesen szűkölködő népnek azt 
tudná megmagyarázni, hogy az igy őszSzel le-
hullott eperfalevelekből jól fizetett selyemgubó-
kat lehetett volna annak idején produkálni. 
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SCHOTTOLA ERNŐ, BUDAPEST, 
Műszaki közp. üzlet: Gyár : 

V I . , A n d r á s s y - ű t 2. V I . , R é v a y - u . 1 6 . 
Fonciére-palota. (Saját telepen.) 

bátorkodik a t. cz. érdekelteknek „Helios" istálló- és gazdasági viharlámpáját 
becses figyelmébe ajánlani.' 

Ára teljesen felszerelve drbonként frt 2.80. 

Van szerencsém egyúttal kitűnő minőségű 1... 
Csikójegyü aczél trágya- és széna-villáimat, 
minden egyes darabot jótállás mellett 3 ággal darabon-
ként 75 krral, 4 ággal darabonként' 90 krral ajánlani. 

Az őszi bekötésre legolcsóbb árakon ajánlók leg-
jobb minőségű marha lánczokat: 

Legolcsóbb beszerzési forrás minden egyéb . mező-
gazdasági szükségleti czikkben. — Árjegyzékek kivánatra 
ingyen és bérmentve. 

„REMINGTON" 
ÍRÓGÉPEK 

V I L Á G H Í R Ű E K . 
VALLÁS-és KÖZOKTATÁSÜGYI 

magy. kir. minister 

Hivata los Közlöny ből. 
„4 vallás és k Szoktatás-

ügyi magy. kir. minister a 
Remington Írógépet (kapható 

Glogówski 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 S-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 sokszorositó képességgel . 
A REMINGTONT nagy. sikerrel használják, 

magyar bosnyák horvát osztrák, franczia angol 

kir. államvasutak gépgyárai, — Magyar általános hitel-
bank, — Ganz és Társa, — Budapest székes főváros, Kii1, 
tábla Budapest, Győr stb. — Gr. Károlyi Imre urad. igaz-
gatósága, Mágoes. — Magy. Mezőgazdák szövetkezete 
Bpest. Reé Jenő̂ püspöki ^urad^ MrW Ve^prém^ Dr. 
Győri püstöklégi központi toda Gyf?. Osztr. m. államv. 
társ. urad. igazg. Budapest. Zichy Nándor 
gróf urad. számvevői hivatala Bpest., I., Krisztina-u. 

22. M. kir. állami jószágigazgatóság Arad. 
Továbbá számtalan pénzintézetnél, gyárban; kereskedők-
nél, iparkamaránál, ügyvédeknél, megyéknél, városoknál, 
közjegyzőknél, erdészeknél, íróknál, tanároknál, isko-

lákban, uradalmaknál stb. stb. 

Remington Írógépet !Xf&3KSFK 
ségünkre az ország bármely részébe díjmentes be-
mutatásra és az egyszerű kezelés begyakorlására 
bárhova ugyancsak saját költségünkre küldjük ki 
tisztviselőinket — Árjegyzék bérmentve és ingyen. 

Erzsébet-tér 16. 
Remington Írógépek és Edison-mimeographok kizárólag 

jogositott eladási telepe. 

\ 
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Amerikai 
mezőgazdaság 

S S X X - Ü S S Y Z O L T Á n 
az G. M. G. E. szerkesztő titkárja. 

bolti Ara 4 f o r i n t ; 
0. M. G. E. tagok és a „KÖZTELEK" előfizetői 

3 f r t 50 kp. 

kedvezményes áron rendelhetik meg 

a „KÖZTELEK" kiadóhivatalában 
(Budapest, IX., Üllői-ut 25.) 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 

(Outtmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

Budapest, 1898. november 5. 
Az időjárás az egész hét folyamán száraz és 

enyhe maradt. Csapadék csak szórványosan fordult 
elő és az őszivetések fejlődését ' illetőleg, az időjárás 
mi kívánni valót sem hagy hátra. A legutóbbi napok-
ban kiadott hivatalos jelentés is konstatálja, hogy a 
gabonavetések általában véve erőteljesek és szép zöld 
szinüek. Rovarok és egerek okozta károkról csak a 
felvidék némely helyeiről panaszkodnak. A repozé-
vetések gyengék. A vízállás ismét erősen csökkenő. 
Külföldön az idő ugyancsak száraz és enyhe maradt 

A mi a külföldi piaczok üzletmenetét, illeti, az 
eddigi szilárd irányzat alábbhagyott és lanyhulásnak 
adott tért, A fogyasztási kereslet tekintettel az •••tklig 
eszközölt beszerzésekre gyengült, mig az oroszországi 
kinálat várakozás ellenére tetemesebb lőn és a tenge-
rentúli elszállítások is tekintélyesek maradtak. Ameriká-
ban egyébként a látható készletek 1 csak kis'ébb'5 mérv-
ben gyarapodtak és az áralakulás csak gyenge váito-' 
zásoknak volt' alávetve. Angliában a kereslet szinten' 
csökkent és az üzlet lanyhán fejlődött. A''franczia 

, piaezokon alig változott árak mellett a forgalom kor-
látolt maradt. A többi kontine'ntális piaezokon a fogyasz-
tás Ugyan továbbra is vásárolt, az üzleti tevékenység 
a mult hetekhez arányítva azonban ez szerén'y keretek 
között mozgott. 

Az általános üzleti situaezióra nézve felemlítendő, 
hogy az átmeneti lanyhaság okai az angol-frenczia po-
litikai feszültség enyhülésébeii és a vetéseknek világ-
szerte kedvező állásában keresendő. Igen jóknak jelzik 
a vetése* et az Argentiniából érkezett legutóbbi hirek is 
és Ausztráliában jótékony eső állott be éppen idejében, 
ugy hogy ott js exporttöbbletet reménylenek. 

Ha mindezek és a lisztüzlet kelletlensége da-
czára aránylag mégis szilárd az alaphangulat és • eddk< 
gelé mindig csak átmeneti jellegű a .lanyhaság, -ugy 
ennek okát könnyen megtaláljuk a következő statisz-
tikai összehasonlítások megvizsgálásánál': 

Európa'felé úszik jelenleg 3,014.000 kvarter, mig 
a múltév megfelelő időszakában 3,410.000 és 1896-ban 
3,687.000 kvarter. 

Az amerikai látható búzakészleteket Bradstre.et 
li jelentése kővetkezőképpen tünteti fel ezer bus-

E héten mult héten 1897. 1896. 1895. 
17.000' 15.000 29.065 59.037 56.987 

A Nagfbritánia felé jelenleg úszó , búzamennyi-
séget a legkisebbet . az elmúlt 10 év hasonló évszaká-

's éppúgy legkisebbet 10 év óta — a mult év kir 
vei — az első kéz által tartott "készletek. 
A franczia kikötők legutóbbi kimutatása kvar-

)0.000 
•1897.. , . 

7CÖ>.000 
18961 -

400.000 
Egyszóval — most is csak ismételnünk kell, hogy 

a világ ó-buzakészletei olyannyira kimerültek volt, mint 
már évek óta nem és hogy tetemes időre van szükség, 
mig ezen készletek elérhetik normális terjedelmüket és, 
az árak normális niveanjukat. 

De épp, ezért nagyon szükséges, hogy éber'figye 
lemmel kisérjük a látható készleteknek világszerte ala-
kulását és — a tengerentúli, különösen az Argentinja 
jövő terméskilátásait. 

Nálunk az irányzat kezdetben szilárd volt; utóbb 
azonban lanyhulás következett be és a kereslet lénye-
gesen csökkent, Az árak mindazonáltal .keveset vál-
toztak. 

Az üzleti hét részleteiről a következőket jelent-
hetjük : • ' 

Búza, a hét elejével, még jó keresletnek örven-
dett ; a kinált mennyiségek gyorsan találtak elhelyezést 
annáünkább, mert az előre vásárolt hajótételek nem ér-
keztek, elegendő mérvBen é§ a kinálat általában nagyon 
szűk maradt. Hozzájárult ehhez a sziíárd határidőpiacz 
is és; az árak igy fokozatosan 10 krral emelkedtek. Az 
üulet későbbi folyamán a malmok azonban tartózkodób-
bak lettek. Igaz ugyan, hogy a kinálat továbbra is kor-1 

látóit maradt, — a hajóhozatalok azonban nagyobb 
mérvet öltöttek és minthogy igy a malmok elegendő 
készletek felett rendelkeztek a liszüzlet forgalma pedig 
hirtelen .megcsappant és élénkségét elvesztette — a 
hangulat is elcsendesedett és az eddig elért árelőny 
elveszett egyenlegképp a multhéthez viszonyítva az 
árak 10 krt;. vesztettek. Az összforgalom 130,000 mm. a 
liPÍiiiu/ital i I i sl 1 
50,000 mm, többet, tesz ki. Külföldi búzákban a forga-
lom korlátolt volt és a malmok eme származékokat 
alig részesítették figyelembe, 

Rozs a hét elején a fogyasztásnál jó kereslet. 
ki'iíiiiyrn iü'ix, : n; • ;,i;h .'•:.;•'• 

alig vásároltak. A kereslet később gyengült, a mi azon-
ban .az árakra alig volt befolyj^ >1 ÍU -/( hm 
helyben és Budapest távolságában átvéve 7.95—8.15 
frt között fizettek. 

Árpa (takarm. és hántolási czélokra) mérsékelt 
kinálat mellett tovább is kellemes irányzatú; külföldi 
származékok alig kerülnek a piaezra. Minőség szerint 
•gyárosok és hizlalóknál egyaránt 6.60 frtig érhető el< 
helyben, illetve Kőbányán. Állomásokon átvéve a ke-
reslet csökkent s a forgalom gyenge marad. A tulajdo-
nosok magas követelésekkel lépnek fel, mig az export 
azokat megadni nem hajlandó. Jó tiszavidéki áru 
6,20—6.75—7 — frt között jegyez. 

Zab jó fogyasztási kereslet mellett elég bőven 
érkezik és árában nem változott. • Ca. 5000 mm. forga-
lom mellett szín és tisztaság szerint 5.60—6.— frtot 
fizetnék helyb:n. Prima áru ezen felül is ér el. 

, Tengeri (ó) csak szórványosan kerül eladásra és 
5,40—42 frton jegyez, ü j tengeri csendes és a mult-
héthez képest 10 krral olcsóbb. Gyárosok ' bánáti és 
bácskai származékokért; bndapesti paritásra novemberre 
4.Ó2V2 frt deczemberre 4-12^2 frtot fizettek.' A; Tiszavi-
dékről itf még csak elvetve: történnék, eladások és jegy; 
zéseink 3,85—4.— frt között mozognák!'' ' . 

... Olajmagvak. Készáru káposztlirqpqze. 12. -13.— 
frton jegyez. Bánáti tepeze 11-25—Í2' — 1 frton, vad-: 
repeze 5-50-^6.20 . frton,,. j * i . 6 0 frton,' 
gomborka 9'25—10-50 fiton. , Üj ká[',osz!nrc|'rzo 18fi9. 
augusztusra, 12.65 frton köttetett. „ . 

Hüvelyesek -. Bab (uj) változatlan osléhdes. Trieurt 
aprószemü bab Gyöngyös-FélegyMzáni Mi—7-50 frtot, 
gömbölyű Baja-Zomboron 6.75—7.^- frtcfiy barna; bab 
Kalocsán 6-25, Nagy-Károlyban 6'—- frto® jégyez. Köles 
helyben 4-50—60 frton értékoVithetö. 

Vetőmagvak: Vöröshere szilárd ügyan, a tulaj-
donosok magas árkövetelései megnehezítik azonban 
a forgalmat. A hét végével a hangulat csendesebben 
is alakult. Üj bánáti .vöröshere 44.-—46"— '. frt, fel-, 
vidéki áru 45.-55.— frt. Luczernát 45.—55 — forint. 
Muharmag 5.50—6'— frt bükköny O forint, 
Baltaczim 12, 1.3.— frt között jegyzünk helyben. 

Napi je lentés 1898. november 8. 
KéSzbuza ma jól volt kinálva, ezzel szepiben a 

!natmok is elég jó vételkedvet tanúsítottak s i gya fór-
gálámba jött mintegy 45000' mm. 10 krral magasabb 
árakon kelt el. Irányzat szilárd. 

Eladatott r 
Tiszavidéki: 1100 mi m: 81 kg frt 10 80 , 

. 800 , „ „ 10-80 
2000 . 79 . , 10-80 

100. » 80 „ , 10-65 
200 , 80 „ „ 10-70 

. 79 . . 10-50 
200 , „ "79 „ . 10-55' 
200 „ 79 „ . 10-50 
600 „ 79 , „ . 10-50 
100 , , 79 „ „ 10-52 1 

900 . 78 „ ,. 10-75 
350 > 79 , „ 10-40 
300 , » 79 , 10-40 
400 . . 78 , , 10.40 
700 • 77 

„ „ 10-40. 
200 , 79 . » 10-45 
200 „ 78 „ .„ lü-ji2Va 
200 , . 78 „ „ 10-35 
400 „ „ 10-30 
100 , „ 78 

, 77- , „ 10-20 
100 , , 77 ., ,, 10.25 ' 

1300 , 76 „ „ 10.35 
200 , , 76 , , 10.05 . 
100 , „ 76 
750 , 76 „ „ 10.30 
400 , . 76 » ., 10.40 
350. , , 73 „ „ 9.90 

„ 74 „ „ 10.15 
íioo ; , 76 , „ 10-32Va 
3500 , . 76 , » 10-25 

i hóra 

T.--Becse: 
Tolnai: 
Beeskereki :• 

g frt 10-15 ! ;i hóra 
"'„., 10-27V2 » -••' 

„ "10.05 ^ ,V ; „ •• | 

9"95 i, 
:..8l— ; 

üzlet; yáltozatlán s ma ab Bpest kb. 
8-25 frtot ér. 

Árpában toyáibrá is kedvező á hangulat, jó mi-
nőségű takarmányárpáért 6-6Ö'frtig fizetnek ab Bpest," 
illetve Kőbánya... 

Zab váltűiatfanvMiniőgég szerint 5-85—6-— frtig 
helyben ér el. 

Tengeri' (ó) továbbra is szilárd' s kb. Y5'-.'50 frt 
helyben ér el. ü j tengeri lanyhább,'. itt 4 .fi-tot' fizetnek 
minőségi garancziá'nélkül. 

Határidők a kedvezőbb külföldi . jegyzésekre' :s' 
fedezési kedvré: náluhk'is'szilárdultak. 

Köttetett. Déli zárlat. 
fiuza márcz. , . .. t ' t - ' - i r-'rr —62, 

Káp.-repcze aug.-szopt. — -•— • —— . 12-60— 

Heremagyak ólomzárolása. *) 
A budapestit; m.' kir. .állami, vetSmag-wizsgáló-. állo-

más az 1898/99. idényben f. évi no vemiíer. hó l-ig. be-
zárólag az. alant: megnevezett .magkereskedőknél: és te?-: 
melőjaiél a következő'<mennyiségű .vetőmagvakat ólom-
zárolta:; ' ..' ;:: 

Luőzetna Lőííére összesen 

Háldek Ignácz; Buáapefet-• ' : ' • • 1 • '- ' f 
Mauthrier Ödön/1) Budapest' 37 ',—'..'• 37 
Frommer A. H. utóda Bpest 28 ' — ' 28 
Radváner I. L. Budapest . 1 4 ö 

iFuchs.Fülöp és. fi%jjBudapest l — 1 
Összesen ; '/í®45-, 198 2H;> -

„ ') 5 < , _ jk Oflobrychiá' sálivá, 1 'zs 
zs: l'.'tí-.-ium Languisö'rbáj 6 zs. 

48.' ÍLölíum; perenné, ö Zs. Daehylis': Averia éíatífe, 
glomerata. « 

*), A hazai mezőgazdáságra nézve káros amerijtai 
eredetű, hereféle . magvakat a magvizígáló. állomás,, 
nem pi.ombózza.. , . • '•,„:',.,, • 

Hzeszözlet. 
Szesz. (Qoldfthg'er Gábor szeszgyári képviselő 

tudósítása.) ' ' 
A szeszüzlgtben ,,a ;hét-;;ele|én az üzletmenet, gyé-c 

rebb volt és olcsóbb bécsi kontingens jegyzések, :V.aÍa-, 
mint a nagy kinálat folytájP a ,szes?árak azonnali szál-
lításra 1/i frttái.ol'cSóbbah1' zárüitriak.' Elkelt firiómitott 
szesz nagyban ' 54;.l 3 frtig' ;;élesztő-szesz; 55' frtig. Ki-; 

.csínyben az ár Vi frttal drágább, Vidéki finomítógyárak. 
54—54.25 frtig kínálták, a finomított sze'szt bérmentve', 
budapesti állomáshoz"sííállifva. ' . . •'' ;.'.'"•' '' ,'. '", 

Mezőgazdasági szeszgyárak, által kontingens nyers- ' 
szesz e hétnek elején , 25 krral olcsóbban 16.75, frtig 
volt, kínálva, de ^sak 'Üisébb-ftzleteküétésöltek; 

A kontingens ' nyersszész ára Budapesten 17.25— 
, 1,7.50 forint. - ' 

Bécsi jegyzés 17.-70—1?-90- frt kontingens nyers-
szeszért. , , , .,-,.., 

Prágai ]egy2.és 53-5Q „forint adózott és .• 1:7,25., 
frt adózatlan szeszprt.; '. '..-,'v , ',•'.•-.,-.r 

Trieszti jegyzés 1 é.——l24p> fct kiviteli szeszért;; 
90 százalék. 

A kivitel a, t é t elején3 Szűntftelt. r'' ' ' " 
Vidéki szesz|yárák Vi'iltozatUuK.I a ru iit héti > 

jegyzés szerint '•''jegyéinéliV - Kenyérröézőj A-ad 25-kráj-' 
czáral olcsóbbap.., , - , j., 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz. 
54 25—54 75 frt, élosztőszesz 55 55 ^0 -frt, nyers-
szesz adózva . 5,3 25—53 75 frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens). 14 —-14-50., frt, denaturált; szesz 21 / 50' 
—22-— frt. Kontingens nyérsszesz — . t i t t h — 

Az árak 10.000, literfokonként hordó nélkül 
budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés mel-
lett értendők. - ' ; ' ' '" , . ' 

A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban 
(en gros) eladott ólelmiczikkek árairól. 

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898. november hó 7-ről. 

,. .Üzleti, forgalmunk a lefolyt héten kielégítő volt. 
A sűrűn érkezett küldemények nagyobbrészt gyümölcs 
bői állottak,' mely iránt változatlan árak /mellett elé 
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nagy érdeklődés mutatkozott, ugy hogy az üzlet az 
előző heteknél gyorsabb lebonyolitásu volt. A többi 
áruk. közül husáru és vadfélék örvendenek nagyobb 
kelendőségnek, mig baromfiban, tojásban és- tejtermé-
kekben vontatott az üzlet. 

A mi az árakat illeti, ugy húsáraknál és ba-
romfinál némi javulás érezhető, mig a tojásnál árcsök-
kenés állott be; tejtermékek szilárd árakat jegyeznek, 
a vadfélék közül: szarvasnál és vaddisznónál áremel-
kedés, fáczánnál és fogolynál szilárd árak. nyúlnál és 
ózbaknál pedig árcsökkenés konstatálható. 

Eladásra került: 
Marhahús 50 —55„ borjúhús 50 — 56, füstölt sonka 

100-115, füstölt kolbász 70—80 kr kgja. 
Csirke 40-60, récze 100—130 kr drbja, hizott 

lud 45—54 kr kgja. 
Őzbak 40—60 kr kgja egészbeni eladásnál, fáczári 

120—150, nyul 80—120, fogoly 80—93 kr drbja. 
Teavaj 100^120, főzővaj 70-85, tehéntúró 

8—16, tejfel 24—28 kr kgja. 
Tojás ládánként 37—38 frt. Teatojás 100 darab 

2.80—2.00 frt. 
Fajalma 8—20, közönséges 4—7, fajkörte 14—24, 

közönséges 6—32, szőlő 28—40 kr kgja. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelei -
i. Budapest, 1898. november 5-én. 

>szt. 1 q frt 50-54, 
eleje I. oszt. 48—52 

11. cszt. 44-48, 111. oszt. 40—44, borjúhús hátulja í. 
oszt. 62—68, II. oszt. 60—64, eleje I. oszt. 64—66, II. 
oszt. 54—58, birkahús hátulja I. oszt. 36—40, II. oszt. 
34—38, eleje I. oszt. 34—38, II. oszt. 30—34, bárány 
eleje 1 db 0.——0 —, hátulja • •—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 50—55 0, vidéki 40—45, sza-
lonna nélkül elsőrendű 50—54, vidéki 36—46, sertés-
hús pörkölt -0, sertéshús szerb szalonnával — 

, szalonna nélkül —, sertéshús füstölt magyar 
, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 

80-90, füstölt belf. csonttal-90—l-io, csont nélkül 1-10 
—1-20, sonka füstölt külf. osont nélkül —• *—. 
szalonna sózott 1 q 55-0—57'0, füstölt 59'—61', sertés-
zsír hordóval 58 0—58 0, hordó nélkül 56—57 0"0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 60—80, szalámi belföldi 180 
—190, külföldi , malacz szopós élő 1 db 0 00-0"—, 
tisztított 0-00—00. 

Baromfi, a) Éli. Tyúk 1 pár frt 1-10—140, 
csirke 0 60—1-20, kappan hizott 150—1 80, sovány — 
0.—, récze hizott 1-60—2-40, sovány 1-20—1-60, lud 
hizott 4 00—6-00, sovány 1-60—3-50, pulyka hizott 3'20 
- 5 —, sovány 2'20-3'20, b) Tisztított. Tyúk 1 db frl 
0- 0 —, 1 kg. , csirke 1 db 0'40—0'60, 1 kg. 

, kappan hizott 1 db 0-——0-—, 1 kg. —• •—, 
récze hizott 1 db 1-00—1-50, 1 kg. .félkövér 1 db 
0-90—1-20, lud hizott 1 db 2-20—3-00, 1" kg. 46-0-55, 
félköv. 1 db 1-50—2-00, 1 kg. , pulyka hizott 
1 db 1-80^2-00,1 kg. .félkövér 1 db 1- 150, 
1 kg. , ludmáj 1 db 10-0 80, 1 kg. 1-20—1-50, 
ludzsir 1 kg. 1-0—1-10, idei liba 1 db . 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-80—1 00, csuka 0-80 
—1-00, ponty (dunai) 0'50—0'60, süllő —• •—, ke-
csege 0-—0-0, márna —'40—'50, czompó 0 50—Ó-60, 
angolna 0' 0'—, apró kevert 0-16—0'25, lazacz , 
pisztráng —•- •—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—0-09, 
lefölözött 0-06—0-07, tejszin 0- 0—, tejföl 0-2Ö—0-30, 
tehénvaj (lea) 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 0-56—0-65. 

eny< 
13-0—18-0, barna kenyér 
—11-0. Búzaliszt 00 sz. 1 q , u —•—, í —•—, 
2 —•—, 3 —•—, 4 —•—, 5 —•—. 

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 7—9, színes 7"00—10. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 38-0—39 50 
II. oszt. (1440 db.) 28 0—32-0, meszes , orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 2-80—2-90, törött tojás O" 0-— 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 1.60—4 00, 1 q 
1-5—4-0, Petrezselyem 100 kötés 2-0—4 0, 1 q 2-00—3 50 
zeller 100 drb 1-00—1-50, karalábé 0-6—1-00 vöröshagyma 
100 köt. 2-00—4-00, 1 q 3'—-5-50. foghagyma 100 köt 
10-—14-, 1 q 16-—22-—, vörösrépa 100 drb 0'50—0'60, 
fehérrépa , fejeskáposzta 1-0—4'00, kelkáposzta 100 drb 
0-60—1.40, vörös káposzta 3"—6-— fejessaláta 0-80— 
1-40, kötött saláta 0'0—0"00, burgonya, rózsa 1 q 1-70 
2-00, sárga 1-80—2-60, külföldi —• -, fekete retek 100 
drb ,0 80—1-20, uborka nagy salátának 100 db —•—•—, 
savanyítani való 100 db 0-0—O'O, savanyitott- • 
zöld papr. 0-40—0-70,tök fözfl 16'—25—, zöldbab -—0 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —•—•—, fejtett 1 lit. 
• •—, tengeri 100 cső 0 0—O'O, karfiol 100 db 3'—10, 
paradicsom 1 kg. 0'50—1-20, spárga 0" 0-—, torma 
1 q 10—18. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 12—24, köz. alma 3—5, 
fajkörte 16—28, közönséges körte 6—10, szilva magva-
váló 0-0—O-Ö, vörös —•—, aszalt —, cseresnye faj 

— , közönséges 0 , meggy faj , közön-
séges ringló —• , baraczk kajszin , 
őszi , dinnye görög nagy 1 db -0-00; kicsi 

—, sárga faj 0 0—0'—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. 0-32—0-48, csemege , dió (faj, papir-
héju) 20—26, közönséges 14—18'0. mogyoró 24—28, 
gesztenye magyar 8—10, olasz 16—20, narancs messi-
nai 100 db —-0—0-0, pugliai 3-0—5-0, mandarin 0-Ö0— 
0-00, czitrom 0'60—2 00, füge hordós 1 q 22—30, ko-
szorús 18- 22, datolya 46—60, mazsolaszőlő 50—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 paiaczkbf ~ 

Hideghusvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 
1898. nov. 8-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a ,Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 
58 árus 167 db sertést, 1 árus 4 db süldőt, 3000 kg. 
friss hust, 500 kg. füstölt hust, 100,0 kg. szalonnát, 1500 kg. 
hájat. 

Vidékről és pedig; Nagy-Kőrös 7 árus 51 darab, 
Czegléd 9 árus 78 drb, Nagy-Székely 3 árus 20 darab, 
Bosznia 1 árus 15 drb, Kőbánya 2 árus 8 drb, Monor 
1 árus 4 darab sertést. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg., 54—64, 1 q 4200—46C0, süldőhus 1 kg. 
64—72, 1 q 5200- 5400, füstölt sertéshús 1 kg. 64—76, 
1 q , szalonna zsírnak 1 kg. 54—60, 1 q 4900— 
5200, füstölt szalonna 1 kg. 64—72, 1 q , háj 
1 kg. 56-^64, l q.50.00-5400, disznózsír 1 kg. 64—66, 
1 q , kocsonyahús 1 kg. 36—<14, 1 kg. 3000— 
4000, füstölt sonka 1 kg. 76—80, .1 q ' krig. 

Hideghusvásár az Orczy-uti élelmi piaczon. 1898. 
nov. hó 8-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek* részére). Felhozott Budapestről 
40 árus 66 db sertést, 1 árus 2 db süldőt, 1880 kg. 
friss hust, 150 kg. füstölt hust, 1250 kg. szalonnát, 
100 kg. hájat, 190 kg. zsírt, 100 kg. kolbászt, 100 kg. 
hurkát, 100 kg. füstölt szalonnát, 480 kg. kocsonya-, 
hust, 40 kg. disznósajtot, 74 kg. (2* db) sonkát, 20 
kg. töpörtőt. 

Élő sertés 'felhajtatott Nagy SzöllŐs (Tolnamegye) 
15 darab. 

Forgalom 1 élénk. Árak a következők : Friss ser-
téshús 1 kg. 56—68, 1 q 4700—5400, süldőhus 1 kg. 
ro i, i q i'Si Hí 31>\ ízi hí, [ 
1 q 5800—6200, szalonna zsírnak 1 kg. 58—60, 1. q 
5000—5200, füstölt szalonna 1 kg. 60—64, 1 q 

, háj 1 kg. 60—64, 1 q 5600—6000, disznózsír 1 
kg. 46—50, 1 q , kocsonyahús 1 kg. 30—40, 
1 q 2800—3000, füstölt sonka 1 kg. 60-72, 1 q 
—— krig, kolbász 1 kg. 60—64, Disznósajt 1 kg. 40— 
50, hurka 1 drb 5—10, töpörtő 1 kg. 40—60 krig. 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1898. nov. 8. A székesfővárosi vásarigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
Községekből 182 szekér réti széna, 55 szekér muhar, 
50 zsupszalma, 16 szekér alomszalma, 0 szekér takar-
mányszalma, 0 szekér tengeriszár, 5 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles sib.), 
500 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak a-ként a 
következők: réti széna 210—320, niun>.r uj 200—320, 
zsupszalma 140—170, atomszalms 120- 150, egyéb 
takarmány , lóhere 320-320, tafc'armány-
szalma , tengeriszár — , luczerna | 

, sarjú , szalmaszecska 190—200 széna 
, uj , zabosbükköny 250 -270 összes 

kocsiszám 313, suly 31300 kg. 

szarómarhavásár. Noveniber hó 8-án. 
A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
ielentése. 

Felhajtatott: 177 drb belföldi, db galicziai, 
drb tiroli ,49 db növendék élő borjú, 36 db élő 

bárány: — drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, 61 drb bécsi, — drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A borjuvásár hangulata élénk lefolyású volt. 
Árak a következők: Elő borjuk: belföldi 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 36—50 frtig, kivé-
telesen -52 frtig súlyra, növendék borjú 18—23 frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi frtig, tiroli frt, gali-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány O—O — frtig, bécsi ölött borjú 54—66, kiv 
70 frtig súlyra. Élő bárány — 0 — frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —•—•— frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Budapesti juhvásár. 1898. november hó 7-én. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a "Köztelek* részére). 

Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 1090, feljavított 
juh 204, kisorolt kos —, kiverő juh , bárány , 
kecske , boszniai —0, szerbiai —, angol keresz-
tezés 60, romániai — durvaszőrü — db. 

Birkavásár vontatott lefolyású volt. 
Árak a következők: Belföldi hizlalt ürü 17" 19 

frtig páronkint, 20"5—21—frtig 100 kiló élősúly szerint, 
kiv. — frtig, feljavított juhok 14'0—16'— páronkint, 19 — 
2.0 00 frtig súlyra, kisorolt kosok —• •— pár., kiv. 
frtig, kiverő juh 10-0—13-00 páronkint, 17-—18'—, kiv. 
frtig súlyra, bárány, kecske —• , kiv. frt pár. 
anya juh 0- -—pár., suly, szerbiai O'O -, 
boszniai O'OÔ -OO-OO frtig páronkint, 100 kiló után — frt. 

Bécsi vágómar liavásár. 1898. nov. 7. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 5130 db. Ebből magyar 3743 db, 
galicziai 515 db, bukovmai 241, németországi 631 db, 
bizott 2586 db, legelő 918 db, fiatat 1626 db, ökör 
3624 db, bika 472 db, tehén 770 db, bivaly 264 dk 

Szombaton a vesztegvásárra 220 darab volt fel-
hajtva. A felhajtás kisebb volt a mult hetinél s habár 
árjavulás nem történt, de az üzlet élénk volt. A vásár 
már régen nem folyt le ily simán és élénk kérdezös-
ködés mellett. A vásár vége felé, amidőn már csak 
alárendelt minőség állott eladásra, a hangulat ellany-
hult és előbbi árak alig voltak elérhetők. A bivalyok 
üzlete különösen vontatott volt. 

Árak: príma magyar •— (—•—)frt, szekunda 
frt, tertia frt. Galicziai príma —• • — 

(—•—) frt, szekunda frt, tertia — frt. Német 
prima •— (—.—). szekunda , tertia 
frt. Konzervökrök . — — é. s., rosszabb minőségű 

frt é. s. Bika — •— () frt é. s., tehén 
frt és bivaly •— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden °/o levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitűntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyan-
azon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 
krt, a kiverésért pedig 35 krt kap.) 

Egyes eladások: Magyar hizó ökrök. Eladók : 
Ár Ár 

Grubitsch V, Kopháza •_ 3.1 — 30 — 
Hacker L., Sopron __•_ 3 6 — 3 4 — 
Lederer Kálmán, Nagyvárad „. 39 — 37 — 
Löwinger Sal. Nyőgér ..." ... 33 ' , — — — 

Küi'il <! 
Neumann testvérek,-Arad _ S'9 — 35 — 
Weisz M. & fia, Munkács ' _ _ _ 37 — 34 

Erdélyi hizó ökrök., Eladók : 
Bors báró és társa M.-Vásárhely 36 — ' 34 — 
Czell Frigyes és fia, Brassó ... 38 — 35 — 
Kosch et öcnobel Sz.-Régen ... — — 

Német hizóökrök. Eladók: 
Blau testvérek, Temesvár 40 — 38 — 
Frisch Gy., Versecz... 38Va — 36 — 
Hacker Miksa, Sopron 36V2 — 36 — 
Neumann testvérek, Arad 40. — 36 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár . 
ezentúl szombaton taxtassék meg. A vesztegvásárra fel-
hajtandó állatok 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. 

Bécsi szarómarhavásár. 1898. nov. 3-án. Fel-
hozatott: 3107 borjú, 2499 élő sertés, 1040 kizsigerelt 
sertés, 501 kizsigerelt juh, 251 bárány. 

A borjuvásároii a prima árunál volt árjavulás 
észlelhető, minden más minőség változatlan maradt. 
A kizsigerelt sertések üzlete változatlan. 

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 44—52. 
kr., prima 54—58 kr., primissima 60—62 kr., élő borjú 

kr., prima kr., primissima (—) 
kr., fiatal sertés C5—45 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
46—54 kr.,- süldő 44—54 kr., kizsigerelt jub 24—36 kr., 
bárány páronkint- 5—12 kr. 

Bécsi sertésvásár. 1898. nov. 8-án. (SchlfiffeU 
der és társai bizományi czég távirati jelentése a .Köz-
telek" részére). 

Felhajtás : 3612 lengyel, 4499 magyar sertés, össze-
seri 8111 drb. 

A vásár forgalma igen élénk. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 44—45 '50 kr, kivételesen 46 kr, közepes 
38—44 00 kr, könnyű 38-44 ki", süldő 36—45 kr. 

Bécsi juhvásár. 1898-; nov. hó 3-án. Felhajtás 
1210 db juh. 

A vásár változatlan volt. 
Árak: export juh páronként 22-- 24-—, kivét. 

—, raczka '—, selejtes juhpárkint 9-—14'— frt 

A» Orsz. magy. gazd. egyesület tulajdona. 

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

Barnabás, az 0. M. G. E. titkára. 
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Országos Magyar Kölcsönös Btós i té Szövetkezet. 
BUDAPESTEN, VIII., József-kör^ 3. 

Hnö c: TELEKI GÉZA gróf. Alelnök: CSÁVOSST BÉLA. 
Igazgatósági tágak : 

ANDRÁSSY L'LÉZA gróf, BUJANOVÍCS SÁNDOR, DESSEWFFY ARISTID,,PÜSPÖKY EMIL, 
RUBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY ZOLTÁN, SZÓNYI ZSIGMOMD, 

TELEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: SZŐNYI ZS GMOND. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOÍ ITÓ SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint ugy a tüz- nint a jégbiztosítás terén hiven 
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 

épü l e t és á t a l á n y (pau^clial) b i z t o s í t á s n á l 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövet-
kezet pusztán csak a díjakat 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 dijból 5% díjengedményben részesülnek. "TSSÜ 
Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külSn-kUlön ajánlattal 

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

8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 5024 

Értesítés. 
A cs. és kir. közös hadügyministerim 1898. október | 

j 15-én 2368. Abth. 13. sz. alatt kelt leirata szerint a f 
körből való öltözeti és félszerelési czikkek 1899. évre 1 
való szükségletének negyed részét a kisipar utján szán- | 

I dékozik beszerezni. | 
A teljtartalmu hirdetmény ajánlati mintáival együtt I 

| s a szállítandó czikkek jegyzéke, valamint azok szállítási i[ 
I árai a 4., 5., 6V 7., 12. és 13-ik hadtestek hadbiztos- 1 

ságainál a budapesti 2. számú raktárnál, valamennyi f 
| kereskedelmi és iparkamránál, a budapesti kereskedelmi í 
I múzeumnál és a magyar országos iparegyesületnél be te -1 
] kintésre felfekszenek. 

Budapest, 1898. november 4-én. 

A cs. é s kir. 4 - i k h a d t e s t 
h a d b i z t o s s á g á t ó l . 

( U t á n n y o m á s r i d i j a a s t a t i l í . ) 

Ö s z i v e t é s r e 
mindennemű e r d é s z e t i m a g o t , kitűnő minőségű j e -

g e n y e - f e n y ő m a g o t 

kocsányos és kocsánytalan tölgymakkot 
magas és gyors csiraképesség szavatolása mellett ajánl a 

E ü a g y a r * F e n y ő m a g - P e r g e t c M n t é z e t , 

FARAGÓ BÉLA, Zaln-Egerszegen. eeso 
Árjegyzék és elismerő nyilatkozatok gyűjteménye kívánatra bérmentve. 

M e g j e l e n t 

KÖZTELEK 
ZSEBNAPTÁR 

I S O Ö - i l s é v r e . 
Szerkesztik és kiadják: 

RUBINEK GYULA és SZILASSY ZOLTÁN 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárjai. 

A zsebnaptá r á r a az 0 . M. G. E. tagoknak és 
a „Közte lek" előf izetőinek bérmentes küldéssel 

együt t S f o r i n t 8 © kr. 

B o l t i á r a 2 f o r i n t . 

Megrendelhető a „Köztelek" kiadóhivatalában, 

Budapest, IX., Üiloi-ut 25. 

Lapunk kiadóhivatalá-
ban megrendelhető: 

A sertés javítása 

gazdák és hizlalók használatára. 
Irta I t . R u f f y P á l . 

Ára p o r t o m e n t e a küldéssel 

Magy. kir. államvasutak. 
;'• 149427/93. GIV-sz. 

Hirdetmény. 
Különösen mérsékeli; áru 

város és Zágráb, valamint 
Bées' között Budapesten át. 

& magy,'kir. államvas-
- utak igazgatóságától vett' 
értesítés, szerint Fiume, Ká-
rolyváros és Zágrábból 
Bécsbe,. valamint viszont 
Budapesten át szóló igen 
mérsékelt.áru I. és II. oszt. 
gyorsvonata és III. oszt. 
személyvonatu közvetlen 
jegyek adatnak ki, a kö vet -
kőző árakon, u. m. I. oszt. 
részére 18 frt. 35 kr. II. 
oszt. részére 12 frt. 20 kr. 
és III. oszt. részére 5 frt. 
fO kr. 
Ezen menetjegyek 8 napig 

érvényesek. 

Önműködő egér- é i patkányfogók 
B E N D E B S Z A B A D A L M A 

a férgeket jótállás mellett néhány nap alatt teljesen kipusztítják. 
Több ezer elismerés a hadsereg; és a tengeri hatóságok, iparosok, gazda-

ságok, gazdák, malmok stb. részéről. 
E g é r f o g ó d a r a b j a 1 fr-fc S O 3®r. — P a t k á n y f o g ó d a r a b j a 1 3 fr-fc. 

EGYSZERI KIADÁS! ^ ^ B £ N D £ R ^ W 1 £ N < ^ F . " ' 
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73615/98. számhoz. 

Bérleti hirdetmény. 
Az egyetemi alap pécsváradi uradalmához tartozó 

Baranya vármegyében fekvő 795ÍIH kat . hold ki ter je-
désű, művelési ágaira nézve a bérleti feltételekben rész-
letezett „Trefort és Gyula" pusztai 

uradalmi földli lr íok 
a rajta levő gazdasági épületekkel együtt az alólirott 
ministerium IX-ik ügyosztályában 

folyó 1898. évi deczember hó 6-ik 
napján tartandó zári, ajánlati verseny utján 1899. évi 
október hó 1-től 1911. évi szeptember hó 30-ig terjedő 

12 éws időtartamra 

haszonbérbe fog adatni. 
A 776 forint bánatpénz letételét igazoló pénztári 

nyugtával felszerelt és 50 kros bélyeggel ellátott Írásbeli 
ajánlatok a fent jelzett nap délelőtti 10 órájáig minis-
terium segédhivatali igazgatóságánál nyújtandók be. 

A részletes haszonbéri és versenytárgyalási feltételek 
a ministerium segédhivatali igazgatóságánál és a pécs-
váradi gazd. felügyelőségnél (Pécsváradon) a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Budapesten, 1898. évi október hó 26-án. 

6681 /I vallás- és közoktatásügyi i . kir. ministerlumtóJ. 

Y ö i ' o s t a r k a t i n ó 
e s USZO 

legolcsóbb árért vál la lkoznak 
WEILLER és EISNER K i s - C z e l l i k e r e s k e d ő k . 

Y o r ö s t a i ' k a tim 
l teljesen príma, 1—2 esetleg 3 s nálam minden mennyiségben || 

k a p l i a t é oBcsó áron. 
>M úgyszintén prima 1—3 éves tarka üsző szállításra vállal- I 

Mosom. 6575 { 
S1EÜÜII! I G M Á C Z S z a J ó n a k 

155197/98. cin 
H i r d e t m é n y . 

Feísösziléziai-osztrák-magyar kőszénforgalom (I., II. és HL füzet.) 
A kattowitzi kir. vasut-iga-'.gatóság „Ficinusschacht (neue Ladestelle)" újonnan 

megnyílt állomása f. évi november hó 1-vel felvétetik az 1897. évi szeptember hó 
1-től érvényes kivételes díjszabásokba olylcép, hogy a nevezett állomáson feladandó 
küldeményekre a „Richterscháchte der Lanrahüttengrube" állomás díjtételek nyernek 
alkalmazást. A f. évi november hó 1-éig nevezett állomásról , elszállításra kerülő 
küldemények után „LanraÜütte" állomás díjtételei, kocsinként 50 fennig felemelve, 
alkalmaztatnak. 

A „Ficinusschacht" állomás neve „Fieinussehacht alte Ladestelle"-re megvál-
toztatott. 

A magy. kir. államvasutak igazgatósága, a többi részes 
(Utánny. nem dijaztatik.) vasutak nevében is. 

H t G J x i t n r 
az Országos Magyar Gazdasági Egy. kiadásában a 

Suschka Richárd 

az 0. M. Gr. E. által 1000 frt pályadíjjal koszorúzott pályamű. 
Bolti ára csinos vászonkötésben 3 frt. 

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

mentesen megküldve 2 frt 3 0 kr. 

„Köztelek" iiiválák,— 
BUDAPEST, IX. ker., Üllői-ut 25. szám alá intézendök. 
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sasé a kr., faSOaí betűkkel 4 kr. Cziia kSxlésfeél KIS HIRDETESEK, 
Osak oly levelekre válaszolunk, melyekkel válaszra szükséges lerélbélyeget ragy levelezőlapot kOldei 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 

dasági teendőkben különös 

ben gyakorlatilag- jártas azi 
nali belépésre. Ajánlatok HÍ 

1 íegy8 a gMdasá^köny-
nztés minden ágában u g ; 

Ü t i 
rlattal biró, szorgalmas, 

IlsK tés300?!' 2eí?'ybá' 
12%' 

'24 mt 
tés300?!' 2eí?'ybá' 

márhe i'tartá ssal* Állásk1890dlév 
1 elfoglalandó, 
(^számadó gazdát 
íőségbe alkalmazva £§ ek eg; 
ssal* Állásk1890dlév 
1 elfoglalandó, 
(^számadó gazdát 
íőségbe alkalmazva £§ onmS 

ssal* Állásk1890dlév 
1 elfoglalandó, 
(^számadó gazdát 
íőségbe alkalmazva 

ért. É 
I h f tés 120Zlt%hUter 

11 Ln"afk saí Pályázókéfolyaí 

l e É 

Gazda 
azdaságokban 

Pejac'sevic 
Bégéhez, S 

íznő tartás, 
a.tok Gróf 

S S 

Pályázat 

erdészjelölti 
á l l á s r a . 
A beszterczebányai 

püspökségnél üresedés-
be jött az erdészjelölti 
állás, melylyel 600 frt évi 
fizetés, szpbad lakás, eset-
leg 90 frt lakbér, 40 ürm8. 
házhoz szállított kemény 
tűzifa, 6 k. h. földilletmény, 
kiküldetések esetén 1 fr 
50 kr. napidíj és 10 kr 
km.-dij van egybekötve. 

Ezen állásra pá 
lyázhatnák az erdőtör 
vény 36. §-ának a)—b) pont 
jainak megfelelő képzett 
séggel biró okleveles 
erdészek. A tót nyelv 
birása előnyt biztosit. 

Pályázati határidő 1898. 
évi nov ember hó 20-ika, 
az állás elfoglalásának ha-
tárideje lehetőleg deczem-
ber hó 1-je. 
Kérvények alulírott erdő-
hivatalhoz nyújtandók be. 
Beszterczebányai püspökség 

erdőhiratata 
Lutillán, u. p. Garam-szt.-

Kereszt. 

bir. Évi javadalmazá 
neműn kivül.' Ajánli 

írnoki állás Kezelőtiszti 

Theoretikus tanulmán^it^a 

f tateMlv kezelésű1' y 1 ^ ' 
lag gyarapitottafUielyb°5iaasV2 
felruházott s. tiszt,& másfelet 
pedig mint kezelőtiszt töltött. 
Legjobb ajánlatokkal rendel-
„ K ẑe lő 11; s z t MD ömift ö r^ *p ? ° r^ 

k té KfiSk' ófi é 
táros, ugyszinte a külgazdaság-
ban is hosszabb ideig szolgált, 
magtárosi, vagy ga.zdai, vagy 
állást azonnal elfoglalhatja. 
Ozim a kiadóhivatalban. 6679 

írnoki állás Kezelőtiszti 

Theoretikus tanulmán^it^a 

f tateMlv kezelésű1' y 1 ^ ' 
lag gyarapitottafUielyb°5iaasV2 
felruházott s. tiszt,& másfelet 
pedig mint kezelőtiszt töltött. 
Legjobb ajánlatokkal rendel-
„ K ẑe lő 11; s z t MD ömift ö r^ *p ? ° r^ 

Egy 
JK tett izr. fiatal ember 

körülmünyeitől kényszeritve 
káravéllalko „f" 0 3 3 4 6 ' mun" 
igények me°lí'tt"egfTendTzeí 
gazdaságban. Tapasztalatai már 

Jász" jelige alatt a kiadóhiva-Tolnamegyei 
Belfirt-gedi 5000 holdas teheué-

gazdatiszt többévi íyaktfrla" 
^kerestetik. Az állás legké-
tendö. Ajánlatod bizonyitvány-
Mm°kü°deto'ekmLaymk B*"™ 

80. intéfendőkf' ^"'effljí"* 

wős 
gazdatiszt̂  ki egy nagy bér-
ködöst és a -̂ tejgazdaságot; a 
szakis^tíáb a^ho ssz^yb^ ide^ 

SzolSlat8" lZphe4tat1899kSrévÍ 
január 1-én. Megkeresések in-
"szakislol8 mi' kir" '"J.S3^3^^1 

Sárvárott. 6665 

Egy 
JK tett izr. fiatal ember 

körülmünyeitől kényszeritve 
káravéllalko „f" 0 3 3 4 6 ' mun" 
igények me°lí'tt"egfTendTzeí 
gazdaságban. Tapasztalatai már 

Jász" jelige alatt a kiadóhiva-Tolnamegyei 
Belfirt-gedi 5000 holdas teheué-

gazdatiszt többévi íyaktfrla" 
^kerestetik. Az állás legké-
tendö. Ajánlatod bizonyitvány-
Mm°kü°deto'ekmLaymk B*"™ 

80. intéfendőkf' ^"'effljí"* 

wős 
gazdatiszt̂  ki egy nagy bér-
ködöst és a -̂ tejgazdaságot; a 
szakis^tíáb a^ho ssz^yb^ ide^ 

SzolSlat8" lZphe4tat1899kSrévÍ 
január 1-én. Megkeresések in-
"szakislol8 mi' kir" '"J.S3^3^^1 

Sárvárott. 6665 

Az adai 
földmives iskolát végzett, csa-' 
e é* állÍTk"' ka t^' Val lásu 

i ^^ 'AbMMgényM a m!g-
gaz^álkodást^^ebb^í'^t ^ ^ 
Gazda, míltárÓs^h'ajdu.'íűn-
kafelügyelőnek, érli az összes 
állattenyésztést, ugy a szőlő-
müvelést, fateuyésztést, oltásit, 

endok Koszó Adam nev^alatt. 

Pályázat. 

doíogí uradafmábafyji6va°'®/v 
január 15-re egy gazdasági 
segédtiszti állás betöltendő. 

főbb*"taSintézeterló IfkkerSi 
végzett f é l l e k , Mknek pár 

^ Í F S l T ü k v a g y 240̂1 
' szoba? fűtés ésVtógMás.500 ftr 
szerű mfe'fYkkV1* é S j 

ség"raimére Nagy-Dorogra Tol-

Állást keres, 
azonnali betöltésre, felsőbb gaz-
daság^ tanintézetet és a buda-
daságitanfolyamot^égzettfl^ai 
ágában teljes jártassággal bi" 
akár mint szó'lökezelő, vagy 
segédtiszt. Szives megkeresé-

. sek e IS,p kiadóhivatalának ut-
ján kéretnek „Felsőbb 122" 
jelige-alatt. 6679 

Az adai 
földmives iskolát végzett, csa-' 
e é* állÍTk"' ka t^' Val lásu 

i ^^ 'AbMMgényM a m!g-
gaz^álkodást^^ebb^í'^t ^ ^ 
Gazda, míltárÓs^h'ajdu.'íűn-
kafelügyelőnek, érli az összes 
állattenyésztést, ugy a szőlő-
müvelést, fateuyésztést, oltásit, 

endok Koszó Adam nev^alatt. 

Pályázat. 

doíogí uradafmábafyji6va°'®/v 
január 15-re egy gazdasági 
segédtiszti állás betöltendő. 

főbb*"taSintézeterló IfkkerSi 
végzett f é l l e k , Mknek pár 

^ Í F S l T ü k v a g y 240̂1 
' szoba? fűtés ésVtógMás.500 ftr 
szerű mfe'fYkkV1* é S j 

ség"raimére Nagy-Dorogra Tol-

Állást keres, 
azonnali betöltésre, felsőbb gaz-
daság^ tanintézetet és a buda-
daságitanfolyamot^égzettfl^ai 
ágában teljes jártassággal bi" 
akár mint szó'lökezelő, vagy 
segédtiszt. Szives megkeresé-

. sek e IS,p kiadóhivatalának ut-
ján kéretnek „Felsőbb 122" 
jelige-alatt. 6679 

Kitűnő 
műkertész, ki a kertészetnek 
minden ágában jártas, ugy a 
franczla szőlő ültetést, gyü-
fs szabadban zöldSs - m ti!? é®7' 
tóst,Zaü|egháziZnövények"ptrZ" 

lapok kiadóhivatalában. " 6554 

Pályázat. 

doíogí uradafmábafyji6va°'®/v 
január 15-re egy gazdasági 
segédtiszti állás betöltendő. 

főbb*"taSintézeterló IfkkerSi 
végzett f é l l e k , Mknek pár 

^ Í F S l T ü k v a g y 240̂1 
' szoba? fűtés ésVtógMás.500 ftr 
szerű mfe'fYkkV1* é S j 

ség"raimére Nagy-Dorogra Tol-

Gépész 
kovács, ki jártas az összes gaz-
dasági gépek jávitásában és a 
gezte, állást keres január bó 
Ózta a ktadóbfvaItalbtt'al 6683 

Kitűnő 
műkertész, ki a kertészetnek 
minden ágában jártas, ugy a 
franczla szőlő ültetést, gyü-
fs szabadban zöldSs - m ti!? é®7' 
tóst,Zaü|egháziZnövények"ptrZ" 

lapok kiadóhivatalában. " 6554 

Pályázat. 

doíogí uradafmábafyji6va°'®/v 
január 15-re egy gazdasági 
segédtiszti állás betöltendő. 

főbb*"taSintézeterló IfkkerSi 
végzett f é l l e k , Mknek pár 

^ Í F S l T ü k v a g y 240̂1 
' szoba? fűtés ésVtógMás.500 ftr 
szerű mfe'fYkkV1* é S j 

ség"raimére Nagy-Dorogra Tol-

Gépész 
kovács, ki jártas az összes gaz-
dasági gépek jávitásában és a 
gezte, állást keres január bó 
Ózta a ktadóbfvaItalbtt'al 6683 

Teljesen 

bírja, a gazdaság minden' ágá-
1 re szeré' SZf "íét TÍ* "utt 
kiadóhivatalban.kereS" °ZÍ6561 

Pályázat. 

doíogí uradafmábafyji6va°'®/v 
január 15-re egy gazdasági 
segédtiszti állás betöltendő. 

főbb*"taSintézeterló IfkkerSi 
végzett f é l l e k , Mknek pár 

^ Í F S l T ü k v a g y 240̂1 
' szoba? fűtés ésVtógMás.500 ftr 
szerű mfe'fYkkV1* é S j 

ség"raimére Nagy-Dorogra Tol-

Felügyelő 

ágábank jártasZdlOzll^a"ktodő" 
hivatalban. 6682. 

Teljesen 

bírja, a gazdaság minden' ágá-
1 re szeré' SZf "íét TÍ* "utt 
kiadóhivatalban.kereS" °ZÍ6561 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Intézői 

április elsején való belépéTOef 
nyote"' év' ^ ttT'b™' 

k S é s í t ' «rtl6nétSZtze°szgyárri 
teendőkben is teljesen jártas és 
10e|erfrtkautiővaU'endelkezik. 

Gazdatiszt, 

rel kezeit? aTgízdaság^minden 
tenyésztésben, hizlalásban ta-

"detési' iródájába ^u^apes" 
hol̂  bővebb feviiágösitás^^is 

ÁLLATOK. 

m 
Igen szép, válogatott vSrös-

(3) éves 6 tbal1 je l IeeÜ 

növendék ökör 
és üsző borjakat ; 

megvételre ajánlanat 
KLEIN ÉS SPITZER 1 

ils-Czelli tasMi. 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Intézői 

április elsején való belépéTOef 
nyote"' év' ^ ttT'b™' 

k S é s í t ' «rtl6nétSZtze°szgyárri 
teendőkben is teljesen jártas és 
10e|erfrtkautiővaU'endelkezik. 

Gazdasági 

/több évf erdész^tPés VgSaí 

tiszt, ki ĝőzoséplögép kezelői 

dasági ellenőr müMd^felmon. 

ÁLLATOK. 

m 
Igen szép, válogatott vSrös-

(3) éves 6 tbal1 je l IeeÜ 

növendék ökör 
és üsző borjakat ; 

megvételre ajánlanat 
KLEIN ÉS SPITZER 1 

ils-Czelli tasMi. 

f w Szt. Imrei 

Gazdasági 

/több évf erdész^tPés VgSaí 

tiszt, ki ĝőzoséplögép kezelői 

dasági ellenőr müMd^felmon. 

ÁLLATOK. 

m 
Igen szép, válogatott vSrös-

(3) éves 6 tbal1 je l IeeÜ 

növendék ökör 
és üsző borjakat ; 

megvételre ajánlanat 
KLEIN ÉS SPITZER 1 

ils-Czelli tasMi. 

f w Szt. Imrei 

Gazdasági 

gépész 22Jévi ̂ lapos gyakorlat-

gyárba. Czim a kiadőhívatafban. 

15 darab ; 
orsz. törskönyvezett telivér t 
Simmenthalijtényésztésre al-

kalmas 

tenyészbika, ; 
melyeknek színe túlnyomó c 

vöröstarka, 6706 

e l a d ó , 
oly tehenészetből a mely a 
milleniumi nagy éremmel 
lett kitüntetve. Hol meg-

mondja a kiadóhivatal. 

Ma gyar-Ő vári 
gazdasági akadémiát jó siker-
íetétele 8jf™°asiuml érettséSTi 
kereskedelmi szaítanSlyiSot 
is jól végzett fiatal ember,ki 

kéntesség'ét eẑ évben ̂ zolgáHa 
álíá Yé^ftí,

t
ségének

I -egMelő 

Gazdasági 

gépész 22Jévi ̂ lapos gyakorlat-

gyárba. Czim a kiadőhívatafban. 

15 darab ; 
orsz. törskönyvezett telivér t 
Simmenthalijtényésztésre al-

kalmas 

tenyészbika, ; 
melyeknek színe túlnyomó c 

vöröstarka, 6706 

e l a d ó , 
oly tehenészetből a mely a 
milleniumi nagy éremmel 
lett kitüntetve. Hol meg-

mondja a kiadóhivatal. 

Ma gyar-Ő vári 
gazdasági akadémiát jó siker-
íetétele 8jf™°asiuml érettséSTi 
kereskedelmi szaítanSlyiSot 
is jól végzett fiatal ember,ki 

kéntesség'ét eẑ évben ̂ zolgáHa 
álíá Yé^ftí,

t
ségének

I -egMelő 

Gazdaságba 
felügyelő^ vagy ejéle megfe-
esetleg előbbi belépésre is ka-
tonaságot kiszolgált, hat elemi-
osztályt végzett, ev. ref. val ásu, 
a gazdálkodás miadeii ágában, 
teljesen jártas,''"gjlkoriatillg 
képzett, nöŝ  családoŝ  egyén, 

15 darab ; 
orsz. törskönyvezett telivér t 
Simmenthalijtényésztésre al-

kalmas 

tenyészbika, ; 
melyeknek színe túlnyomó c 

vöröstarka, 6706 

e l a d ó , 
oly tehenészetből a mely a 
milleniumi nagy éremmel 
lett kitüntetve. Hol meg-

mondja a kiadóhivatal. 

írnoki 

újévi* blléjés^e^'szerény^gé' 
vatalban. ' 670S 

Gazdaságba 
felügyelő^ vagy ejéle megfe-
esetleg előbbi belépésre is ka-
tonaságot kiszolgált, hat elemi-
osztályt végzett, ev. ref. val ásu, 
a gazdálkodás miadeii ágában, 
teljesen jártas,''"gjlkoriatillg 
képzett, nöŝ  családoŝ  egyén, 

15 darab ; 
orsz. törskönyvezett telivér t 
Simmenthalijtényésztésre al-

kalmas 

tenyészbika, ; 
melyeknek színe túlnyomó c 

vöröstarka, 6706 

e l a d ó , 
oly tehenészetből a mely a 
milleniumi nagy éremmel 
lett kitüntetve. Hol meg-

mondja a kiadóhivatal. 

Gazdasági 

ĝ akorhTuaC áflásA^váHoátatni 
ótajtja^^állattenyésztés, hizla-

honos'éíaí. összes 6'gazda sági 
keres sek e lapok kiadóhivata- I 

lást kéresShasőnWminő'égben 
működött, nős, kis osaládu férfi 
a kiadóhivatalban. ' 6678 

i 6 Eladó,^ 

7 drb. 3 ̂ éves hasas, reszben 

me^iségbén^TŰdakozódhatai 
Palin,. Zalamegye. 6653! | 

Gazdasági 

ĝ akorhTuaC áflásA^váHoátatni 
ótajtja^^állattenyésztés, hizla-

honos'éíaí. összes 6'gazda sági 
keres sek e lapok kiadóhivata- I 

Ispáni, 
vagy segédtiszti állást keres, 
földmives és tejgazdasági szak-

pesre^Czimé'a ki adóhivatalban" 
6687 1 

i 6 Eladó,^ 

7 drb. 3 ̂ éves hasas, reszben 

me^iségbén^TŰdakozódhatai 
Palin,. Zalamegye. 6653! | 

Bonyhádvidéki 

VEGYESEK, 

Lóhere 
é s 

luezerna 
mag- 6418 

legjobban értékesíthető 

H A L D E K 
magkereskedésében 

Eladó birtok. 

Eladó gyök. 

szőló'ojtvánvok 
f̂ állami felügyele 

t, Kadarka, Kövidinkí 
Nagyburgundi, Olas 

Öszi és tavaszi szállí-
tásra ajánlok, tavak és 
folyók benépesítésére, 
gyorsnövésü, csehfaju 

egy és két éves 
Mr pontyot -m 

és ivarérett 

továbbá 6429 
teni észsüllőt, 

csukát, ezompot 
és rákot. 

Corchus Béla 
BUDAPEST, 17., Molnár-utca 17. 

Lóhere-
magot 

bármely tagj minnjisígbiit 

áron vásárol 
és mmttatt ajánlatotat kér 
F ISCHER J. 

heremagkiviteli üzlete 
Budapest, Nagyíorona-n. 18. 

Vető-
makkot 
kisebb részletekben, ugy-
szinte egész vaggonokkal 

legolcsóbban szállit 

Johann iajdic 
Krainburg, Krajna. 

Szálas takarmány 
adagolására 

I> it l- t 1 » M ,, u ; i , 

100 drb KiMísfa portióKötén.SO. 
100 ŰB „Milleainmi" „ 3 . -

Törleszt. kölcsön 
A földbirtokokra. 

iondhat fel. Csekély kc 

linden felvilágosítás d, 

Ingatlan- és Jslzálog-
Forgalmi-Intéz et, 

Budapest, Tácd-Mis t S9. 
Legnagyobb Ingatlan- és ./el-
zálog-Forgal mi-Intézet a mo-
narchiában, egyedüli, mely 
hatóságok és a 'egtekintélyeae! 5 
földbirtokosodtól ajánlva i-sn 
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Gőzmivelés. 
Nagyobb területek szántását gőzekávef 
hajlandó Tagyok elvállalni} épűgy 

es&fyrigelozdst szőiő-telepftésekhes, 
Érdeklődök kéretnek, hogy alanti ezimemhez forduljanak. 

sas s fi® i? gőzszántási vállalkozó Wolff Ernő, B u d a p e s t - K e l e n f ö l d . 

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 k e r í t é s - s o d r o n y . 

Kertek, erdőségek és vadparkok bekerítéséhez 
úgyszintén mindenféle sodrony szövetek, baromfi-
udvarok, fáczánosokhoz, tűzvédő-, ablak- és 
rostélyszövetek, homok- és kavics-szűrő, sod-
ronyszövet, kapuk, sodronykötelek mindenféle 
szerkezetben és vasszerkezeteket általában szállít 

a legjutányosabban. 
Vassodrony és grépsodronyszövet gyár és 

épület lalcatos-mühely 
F r a n z S c h r ö c k e n f u c h s 

W a i d h o f e n :«- «1. Y b b s . 
|988~ Bekerítések gépsodrony-szövette! ném kerülnek 
itöbbe, mint jobb anyagból készült f^eritések, e mellett 
tartósak és minden térnek csinos úrias jellr gátadnak. 

Költségvetések ingyen és bérmentve. ""gKS 

H i r d e t m é n y . 
Üj tengerinek soronkivül 
való berakása s elszállí-
tása a m. kir. államvas-

utakon. 
A magy. kir. államvas-

utak igazgatósága ez évben 
is azon -intézkedést tette, 
hogy az uj termésű mor-
zsolt tengeri akár zsákok-
ban, akár ömlesztett álla: 

pótban kerül feladásra, f. 

. utolsó napjáig minden 
egyéb áru és gabona szál-
lítmány előtt, előtt sorban 
rakassék kocsiba és szál-
líttassák el. 

Budapest, ,1898. október 
6. 

Az igazgatóság. 

Lóhere- és luczernamag termelők 
f e l k é r e t n e k , h o g y t e r m é k e i k e t é r t é k e s í t é s c z é l j á b ó l m i n t á z -

z á k m e g a 

„ S á r o s v á r m e g y e i G a z d á k F o g y , é s Ért . S z ö v e t k e z e t " 

I g a z g a t ó s á g á n á l P E R J E S . 

Csakis termelök ajánlatai vétetnek figyelembe. 

Lapunk bekötési táblája 
1 f p t S ® k r é r t ( po r tómen te sen ) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

v Egri főkáptalan jósságfelügyelői hivatala. 

~ E L A D Ó S Z É N A . 
Az egr i f ö k á p t a l a n n a k P e s t v á r m e g y é b e n M o n o r 

mel lé i t* Z s i g e r - p u s z t a i g a z d a s á g á b a n m e g k ö z e l í t ő l e g 
4000 métermázsa kitttnő minőségű 

elsőosztály u széna 
k e r ü l e l a d á s r a . 

V e n n i s z á n d é k o z ó k z á r t a j á n l a t a i k a t f. h ő 15- ig 
E g e r b e , a f ö k á p t a l a n i j ó s z á g k o r m á i i y z ő s á g c z i m é r e 
k ü l d j é k b e . -

Ke l t E g e r b e n , 1 8 9 8 . n o v e m b e r 1 - é n . 

A J ó s z á g k o r m á n y z ó s á g . 

M f f l S 

, H a z a i p o k r ó c z o k ' 
a n . é . g a z d a k ö z ö n s é g ü g y e i m é i b e a j á n l v a ! 

:k£f'ei40/ai95 cm, 

f o Z W Í Ü 

Szétküldés kétszer naponta utánvét vagy a pénz előleges beküldése mellett. 
Nem tetsző áru kicseréltetik, esetleg a pénz visszaadatik. 

3 0 f o r i n t o n f e l ü l i r e n d e l é s e k e t I b é r m e n t v e k ü l d ü n k . 
L e i r é l - v a g y s - a r g ö a y c s i m . : 

„SZÖNYEGBÁZ" BUDAPEST. 
Magy. kir. államvasutak. 
154418/98. AV. 

Állomási harangok eladása. 
Amint értesülünk a magy. kir. államvasutak vonalain a harangjelzések be-

szüntetése alkalmával beszerzett állomási harangok közül, az országban levő állami 
elemi iskolák és ovodák ellátása után még vagy 500 drb kis és nagy állomási harang 
maradt készletben. A vasúti igazgatóság ezen megmaradt harangok eladásával az 
illetékes üzletvezetőségeket bízta meg. 

, :A harangok eladatnak tekintet nélkül a felekezetekre és nemzetiségekre, 
templomok, iskolák, ovodák, árvaházak egyéb jótékonysági és közintézeti, valamint 

^árak és magánfelek részére is és pedig a nagy harang, (melynek súlya körülbelül 
1 16 frton, a kis harang pedig (súlya mintegy 5 kgr.) 6 frt 50 kron drbonkint. 5 kgr.) 1 

. Sze 

e_.iységüket igazoló kéryénynyel folyamodnak. 
Ilyen kérvényeik és mellékleteik bélyegmentesek, Harang vétel iránti meg-

keresések és kérvények közvetlenül azon üzletvezetöséghez intézendők, a melynek 
vonalterületéhez legközelebb lakik. 

Budapest, 1898. október 19-én. 
(Utáriny. nem dijaztatik.) Az igazgatóság. 

| Birtokeladás. 
] (Csanádi káptalan.) 
j A csanádi székeskáptalan közhírré teszi, hogy a tulajdoná- , 
j hoz tartozó és Temesmegyében, a rőkási járásban, Stancsófalva £ 

község ha tárában fekvő," 325.721 frt 26 krra becsült, mintegy [ 
4 7 0 7 hold és 181 • - ö l katasztr.-holdnyi ter jedelmű erdő, szántó-

| föld, rét , legelő és kertből álló 

| ingatlan birtoka 
' a r a j t a levő épületekkel együtt, legfelsőbb helyen nyert elvi jóvá-
I hagyás folytán, zárt ajánlati versenytárgyalás mellett, csakis becs-
j áron felül, örök áron eladatik. 

Venni szándékozók zárt ajánlataikat a csanádi káptalan czi- F 
mére 32.050 frt (hárminczkettő ezer és öntven forint) készpénz, t 
vagy letétre alkalmas értékpapírokkal ellátva legkésőbb 1899. 
január 4- ig déli 12 óráig Temesváron Méltóságos és főtisztelendő F 

I Németh József nagyprépost és fölszentelt püspök ur lakásán annál l 
' is inkább adják be, mivel az utóbb érkező ajánlatok figyelembe \ 

nem vétetnek. A beérkező zárt ajánlatok az 1899. évi január 7-én F 
tartandó káptalani gyűlésben délelőtt 10 órakor bontatnak fel. t 
A versenyzők közötti szabad választás, illetőleg az ajánlatok el- E 
fogadása vagy visszautasítása a káptalan szabad elhatározásának F 
tartatik fen. A káptalan határozata az ajánlattevőkkei közöltetni fog. fe 

Közelebbi felvilágosítások és föltételek-Nagyságos és főtisz- C 
telendő Dr. Kun László káptalani tag urnái (Temesvár, belváros, P 
Nagypalánk-utcza 3) megtudhatók. 

Ügynökök, és közvetítők kizáratnak. 
Temesvárott , 1898. október hó 29-én. -

Gröftner Viktor, [ 
•6693 káptalani főtiszt. . p 

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




