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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLŐHYI. 

A* országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési díj; 

Eg6w é w IC írt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
MegjeleaiS: liMes szeriéi és szombatom 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: B a d a p e f t t (KCstelefc) , 
C l l t l - i t SS. H á H . 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld ráun. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 
Figyelmeztetés 

az OMGE. t. tagjaihoz. 
Az alapszabályok 8. §. c) pontja 

elöirja, högy az éVi tagdijak és alapít-
ványi kamatok miriden év márczius hő 
végéig befizetendök. Mindennek daczára 
a tagok nagy része eme kötelezettségnek 
eleget nem tett, söt sokan a mult évi 
tagdijat sem fizették be.-Felkérjük ennél-
fogva tagjainkat, hogy tagsági köte-
lezettségüknek eleget tenni sziveskedje-
nek, miután a ^Köztelek" lap kiadása 
tetemes folyó költségeket igényel, ame-
lyek fedezése halasztást nem szenvedhet. 
Nehogy tehát az alapszabályok értelmé-
ben a „Köztelek" lap küldését a tagdijat 
nem fizetőknek be kelljen szüntetnünk, 
ami által ugy tagjainknak, mint a kiadó-
hivatalnak sok kellemetlenséget okoz-
nánk, felkérjük tagjainkat, hogy kötele-
zettségeiknek mielőbb eleget tenni szí-
veskedjenek. 

Pályázat. 
A „Köztelek" szerkesztősége 

100 korona pályadijat tüz ki 
a parasztgazdaságok számára legmeg-
felelőbb trágyatelep és trágyakezelés czimü 
közleményre. 

A pályamunkának ki kell terjesz-
kedni a trágyatelep építésénél figyelembe 
veendő körülményekre,nemkülönben, hogy 
minő kezelésben részesítendő a telepen 
a trágya azon időtől kezdve, midőn a 
telepre kerül, egész addig, mig az a 
szántóföldre kihordatik, mindig a kis-
gazdák viszonyaira való tekintettel. 

A közlemény a „Köztelek" alakja 
szerint legalább hat, legfeljebb nyolez 
hasábra (520—680 sor) terjedhet. 

A pályamüvek beküldésének határ-
ideje április 30-ika. 

A pályamüvek nyomdai szedésre 
készen (a papir egyik oldalára) jól 
olvashatóan irva, névaláírás nélkül, jeli-
gével ellátva és a szerző nevét, foglal-
kozását és lakását tartalmazó jeligés 
levélke kíséretében a „Köztelek" szer-
kesztőségéhez (Budapest, Köztelek) a 
fentjelzett határidőig beküldendők. 

A pályamüvek megbirálására a szer-
kesztőség elméleti és gyakorlati szak-
embereket kér fel. 

A pályadijat nyert munka a szer-
kesztőség tulajüona és szerzőjének a 
.100 koronát rögtön kiutalványozzuk, 
fentartván azonban azt, hogy a müvet 
külön lenyomatban is terjeszthessük. 

A pályadíjjal kitüntetett munkán 
kivül az esetleg többi alkalmasakat is 
közöljük és a szokásos tiszteletdíjban 

A czikk szövegéhez szükséges ábrák 
teljes rajzban (fekete tus, vagy jő fekete 
ténta), esetleg világos, érthető vázlatok-
ban melléklendők. 

Budapest, 1898. márczius hó 10-én. 
„Köztelek" szerkesztősége. 

Meghívó 
a közgazdasági szakosztály f. hó 

21-én azaz csütörtökön d. u. 4 órakor a 
Köztelek nagytermében tartandó ülésére. 

Tárgyai: 
1. A gazdasági és ipari hitelszövet-

kezetekről szóló törvényjavaslat tárgyalása. 

2. Kiegyezésünk Ausztriával. 
Felolvassa: Löcherer Andor. 

Gróf Bethlen András s. k., 
szak. alelnök. 

Meghívó 
a földmivelési és növénytermelési szakosztály 
folyó évi április hó 20-án,. azaz szerdán d. u. 

4 órakor a „Köztelken' tartandó ülésére. 
Tárgyak: 
1. A „ Magyarországi Gyógyszerész Egye-

sület" átirata egy az orvosi növények okszerű 
termelését tárgyaló mü megiratása tárgyában. 

2. Neumann Testvérek aradi czégnek a 
szárított istállótrágya szállítási díjtételeinek 
mérséklése iránt beadott kérvénye. 

3. Földmivelésügyi miniszter leirata a 
rovarkárok korlátozása tárgyában. 

4. Földmivelésügyi miniszter leirata az 
amerikai luezerna és lóhere behozatala tár-
gyában. 

5. Országos sörárpavásárok ügye. 
Gróf Szapáry Gyula, 

szakosztályi elnök. 

X. luxuslóvásár. 
Az OMGE. karöltve a lótenyésztés eme-

lésére alakult részvénytársasággal f. évi május 
hó 15, 16 és 17-én rendezi X. luxuslóvásárját 
a Tattersall-telepen. 

Bejelentési határidő május hó 1. 
Nagyon kívánatos, hogy tenyésztőink a 

vásárra felhozandó lovakat idejekorán bejelent-
sék, mert azok származásuk és a bejelentő 
nevének közlésével, a külföldön hirdettetni 
fognak. 

E hirdetésbea bizottság csak azón lova-
kat veszi fel, melyek ápril 30-ig bejelentetnék. 

Bejelentések a Tattersall titkárságához 
(Budapest, Külső-Kerepesi ut) küldendők, 
ugyanott, valamint az OMGE. titkárságánál 
kaphatók a szükséges bejelentési ivek. 

A rendező-bizottság. 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest, V., Alkotmány-utcza 31. szám Váczi-körut sarok. 

ADRIANCE PLATT & Co. NEW-YORKI 
világhírű gépgyárosok: 

kizárólagos k é p v i s e l ő s é g - e 
F ű k a s z á l ó , 

M a r o k r a k ó arató é s 
K é v e k ö t ő aratógépeire . 

Kitünö magyar bizonyítványok. 

Több évi tapasztalat után bebizonyult, hogy a legtökéletesebb 
és tartósságánál fogva a legolcsóbb és legtökéletesebb perme-
tezőgép a Vermorel fóle 

„ E C L A I R « 
peronospora permetező, mely eddig minden versenynél az első 
dijat nyerte el. 

Kizárólagos magyarországi képviselet. 
Ár 20 torint csomagolással Mü 

Aussigi la „Bézgálicz" , „Kat'flaháncs" 

mr Késések elkerülése végett kérjük a megrendelé seket már most élő jegyeztetni. ^BM 
Mai számunk 80 oldal. 
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Az alföldi munkásmozgalom és 
a mezőgazdasági válság. 
Fenti -czimmel a napokban dr. 

Ecseri Lajos tollából egy igen" .érdekes 
munka hagyta el a sajtót. 

A munkálat czélja, amint azt már 
czime is elárulja, az alföldi munkás-
kérdést, illetve az alföldi munkásmozgal-
mat, mely a kérdés tárgya, mint a me-
zőgazdasági válság egyik következményét 
feltüntetni. 

Ez az álláspont nem uj, mert már 
a munkásmozgalom első jelentkezésekor 
a gazdaközönség köréből azon nézet 
jutott kifejezésre, hogy a munkások elé-
gedetlensége a gazda rossz sorsának a 
kifolyása, mert tudvalevő, hogy ha a 
gazdának jó dolga van, jő dolga van a 
munkásnak is. 

Maga az OMGE. is 1897-ben azon 
álláspontra helyezkedik, hogy az alföldi 
munkásmozgalom alapoka a mezőgazda-
sági válság. Amint ezen válságot több 
körülmény egybevágó káros hatása 
idézte elő, ugy a mezőgazdasági válság 
hatása is több irányban nyilvánult. Sépp 
ezért, ha akár a mezőgazdasági válság, 
akár az alföldi munkásmozgalom meg-
szüntetésének a módozatait elbírálni, 
vagy a keletkezésének az okait megha-
tározni akarjuk, ugy nemcsak tisztán 
helyi indokokból, nemcsak tisztán mező-
gazdasági szempontokból kell kiindulni, 
hanem egész közgazdaságunkat, tövény-
hatóságunkat, közigazgatásunkat, társa-
dalmunkat együttes hatásában kell el-
bírálni. 

Dr. Ecseri Lajos jelzett munkájában, 
amidőn az alföldi munkásmozgalom ere-
dendő okául a mezőgazdasági válságot 
tünteti fel, nem válik egyoldalúvá a vál-
ságból kivezető utak és módok megjelö-
lésénél, valamint a munkásmozgalom 
megszüntetését czélzó javaslatai megté-
telénél s azt mondhatjuk, hogy munká-
latában jóformán felöleli mindazt, amit 
a munkásmozgalommal foglalkozó ma-
gyar irodalom a felszínre vetett, illetve 
mindazt, ami abban mint olyan vettetett 
fel, amely tényleg a munkásmozgalom 
megszüntetésére, illetve a munkások elé-
gedetlensége okainak az eltüntetésére 
alkalmas. 

Ebben a tekintetben a munkálat 
semmi ujat sem tartalmaz, de nem is 
ebben van az érdeme. 

A munkálat olyan becses adatokat 
tartalmaz, nemcsak a jelen, de a messze 
múltra visszamenőleg is az alföldi munka-

: bérviszonyokra vonatkozólag, amelyek már 
magukban véve is a kutató észnek s a 
száraz adatokból is olvasni tudónak na-

; gyon is megmagyarázhatóvá teszik az 
alföldi munkások elégedetlenségének az 
okait, másrészről ez adatok fényesen 
czáfolják meg azt az egyoldalú' állítást, 
mintha az alföldi munkásmozgalom semmi 
másnak, mint csak az izgatásnak az ered-
ménye volna. 

Ott ahol elégedetlenségre nincs ok, 
izgatással czélt érni nem igen lehet. Igaz, 

hogy a tudatlanság kizsákmányolása sok-
szor idézett elő már mozgalmakat,. sok-
szor volt alapja a nép kizsákmányolásá-
nak s kétségtelen, hogy az alföldi mun-
kásmozgalom keletkezésének s oly nagy 
arányú elterjedésének is a közvetlen indító 
oka az izgatás, de hogy ez kedvező ta-
lajra találhatott az Alföld munkás népe 
között, annak oka ismét csak a munkás-
nép elégedetlensége. 

A dr. Ecseri által felsorolt adatok s 
különösen a munkának történeti r jsze, 
amely a telkes gazdák és zsellérek fel-
szabadulását és különválását ecseteli, 
kellő tárgyilagossággal tárja elénk mind-
azon közgazdasági és társadalmi okokat, 
amelyek a vagyonos és vagyontalan osz-

, tály különválását, másrészről áz utóbbi 
helyzetének rosszabbodását s vele a sor-
sával való elégedetlenséget felidézték; 

Ezen elégedetlenség lassanként hal-! 

mozódott fel. Az 50-es években a vagyon 
nélkül maradt' zsellér, ald legalább a 
községi közös legelőkhöz a fennálló le-
geltetési szolgalom révén bizonyos jogot 
formált, a földosztástól való kihagyását 
könnyen elfeledte, a munkakinálat nagy-
mérvű emelkedése folytán, amely a magas 
gabonaárak nyomán fellendült mezőgazda-
sági kultura következménye volt. 

A 60-as és 70-es években a cséplő^ 
gép és aratógép fokozatos igénybevétele 
folytán csökkenő munkakinálat helyébe 
kárpótlásul a kubikos munkálatok léptek, 
melyek különösen az első időben oly 
fényes keresetet biztosítottak az e mun-
kálatokban járatos népnek, amelyekről a 
múltban álmodni sem mert, s amelyekre 
ma is vágyva gondol vissza. 

Az elégedetlenség nagyobb arányok-
ban tulajdonképp az 1880, de különösen 
az L890-es évekkel halmozódott fel, a 
midőn az adóteher folytonos emelkedése 
a birtokosra és munkásra is aránytalan 
terheket rótt, de a földbirtokost ezen-
felül az alacsony gabonaárak is nyom-
ták, aminek természetszerűleg a munkás-
kereseti viszonyokra is kedvezőtlenül kel-
lett visszahatni. Hozzájárult ehhez a 
munkásoknál és kisbirtokosoknál az uzsora, 
amely a kisembert teljesen hatalmába ke-
rítette. 

A munkásmozgalom keletkezésének 
indokolásánál szerző maga sem elégedik 
meg azonban kizárólag a mezőgazdasági 
válságra és a munkások elégedetlensé-
gére val£> hivatkozással, hanem még kü-
lön fejezetben emlékszik meg a szocziális 
agitáczióról is, amely, hogy tért hóditha-
tott és általa, sem remélt eredményeket 
érhetett el, a jól előkészített talajnak tu-
lajdonitható. Érdekes a munkálatnak azoji 
része is, amely a birtokos osztály kere-
seti viszonyait állítja szembe a munkás-
osztályéval, különösen a kisbirtokost, 
akinek helyzete a középterrriésü években 
is sokkalta rosszabb, mint a munkásé 
és sokkalta rosszabb különösen most, a 
midőn a munkás vagylagosan köti ara-
tási szerződését és legtöbbnyire nem rész 
szerint alkuszik, hanem bizonyos meg-
határozott és rendszerint magasan meg-

határozott mennyiségű gabonában köti 
ki aratási járandóságát. De ezehfelül is 
magas munkabért erőszakolhat ki a 
gazdától a munkáskartel révén. És ennek 
lehet: mondani, hogy íöoka az óriási 
adóteher, mely elviselhetetlen mérték-
ben nehezedik az alföldi kisbirtokosokra. 

Kimutatja szerző, hogy a jelen szá-
zadban az Alföldön minden 3-ik esztendő 
rossz termésű év volt, jelen viszonyok 
között pedig, a midőn a gabona ára 
rendszerint alacsony, a midőn az adó-
teher elviselhetetlen, a midőn a munkás 
igényei kielégíthetetlenek, a. kisgazdát 
csak egy-két évi rossz termés is teljqsen 
tönkre teheti, a niely tönkremenés rend-
szerint azzal kezdődik, hogy a kisbirtokos 
jutányos kölcsönhez jutni nem tudván, 
az uzsora kezébe esik, melyből azután 
többe nincsen szabadulás. 

A kisbirtok és általában véve az 
alföldi adózási viszonyokra venatkozólag 
is a munkálat igen becses adatokat tar-
talmaz. 

Nem terjeszkedem ki azon javasla-
tokra, amelyekben á szerző mint olya-
nokban konkludál, amelyek a munkás-
mozgalmak megszüntetésére alkalmasak, 
nem pedig azért, mert a javaslatok 
inkább gyűjteményei az eddig az alföldi 
munkásmozgalommal foglalkozott mun-
kálatok javaslatainak. Mindenesetre azon-
ban érdeme a szerzőnek, hogy ezen 
javaslatok javát ügyesen válogatta össze 
és kellő tárgyilagossággal ismerteti meg 
az olvasóval. 

A munkálatnak egyik, talán legber 
csesebb része a függelék, amely az 
1817-ik évtől kezdödöleg egész 1897-ig 
Szentes városára vonatkozólag közli a 
cselédbéreket, részben a napszámbéreket, 
az aratási keresetet, a termés minőségét 
és a gabona árát. Ugy, hogy az adatok-
ból minden egyes évre vonatkozólag a 
cseléd- és munkásbérek értékét ki lehet 
számítani. Az adatok hitelt érdemelnek, 
amennyiben nem hivatalos feljegyzések, 
hanem magánemberek, gazdák feljegy-
zéseiből, naplóiból vétettek, amelyekben 
tényleges kiadások és saját tájékozta-
tásra szolgáló adatok gyűjteménye fog-
laltatott. 

Ezen adatokból már az első össze-
hasonlításra is kitűnik, hogy a cseléd 
anyagi helyzete fokról-fokra miként ha-
nyatlik. 1830-ig a cseléd-béreknél még 
tehéntartással találkozunk. 1830—1880-ig 
már csak egy süldőre redukálódik az 
állattartás; sok esetben ez is elesik. A 
mi a cselédbérek összes értékét illeti, ez 
körülbelül e század elejétől kezdödöleg 
egész mostanig 180 frt érték körül válta-
kozik és az eltérés ebben nem nagy a 
mult és jelen viszonyokhoz képest. 

Az óriási különbség a cseléd jelen-
legi és mult helyzete között abban van, 
hogy amig a múltban a gazda legelőjén, 
vagy a községi közös legelőn jóformán 
tetszés szerinti mennyiségű állatot tart-
hatott, addig ma még a sertéstartástól 
is elesik. Az állattartás jövedelme pedig 
egy oly tekintélyes bevételi forrása volt 
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a cselédségnek, amely vagyonszerzésének 
alapját képezte. 

Ezen adatok parasztbirtokokra vo-
natkoznak, ahol a cseléd benkosztos. 
Nagybirtokoknál természetesen a cseléd-
bérek egész másképpen alakultak, de itt 
is az állattartás épp a legelök csekély-
sége folytán nagyon korlátozva lett, kü-
lönösen a szarvasmarhatartás a legtöbb 
helyen beszüntettetett. 

Az ezekben ismertetett érdemes 
munkálatot melegen ajánlhatom . mind-
azoknak, akik az alföldi munkáskérdés 
-iránt érdeklődéssel viseltetnek. 

R.Gy. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető : Monostori Károly. 

Uj szarvidomitó. 
Helytelenül képződött szarvak gyakran 

jelentékenyen befolyásolják a tenyészállatok 
értékét, mely oknál fogva szükséges, hogy a 
szarvak idejekorán úgynevezett szarvidomítók-
kal a rendes helyzetbe hozassanak. Ilyen uj 
szarvidomitót Vonach Lajos gazdasági ker. 
állatorvos (Trofaiach, Steíerország) és Vonach • 
Ágost bregenzi roarhakereskedő szerkesztett. 
Ez áll két bádögcsőből, egy homlokszijból és 
egy csavarral és csavarjárattal ellátott feszitő-
szijból. Használat alkalmával először puhabőrt 
"vagy nemezt csavarunk a szarvakra és abba 
szarvcsaptól a csúcsáig becsavárjuk. Erre a 
csöveket a szarvakra illesztjük és a homlck-
szijat körülbelül 2 cm.-nyire megfeszítjük, ez-
után pedig a feszitőszijat, mely a szarvtakaró 
hegyén van, egyenletesen megfeszítjük, amig 
az állat engedi. 8—10 nap alatt a szarvak az 
adott helyzetben annyira megszoktak, hogy is-
mét tovább hajlíthatok. Ez további 10 nap múlva 
ismét folytatható, 6—8 hét, múlva leveszszük 
a szarvidomitót és ha az eredmény még min-
dig nem volna kielégítő* az eljárást a leirt 
•módon újból folytatjuk. . . , . . • 

í^sí; Ezen szarvidomitó sem nyomást, sem 
homlokdörzsölést, sem pedig bőrgyuladást nem 
-okoz. 

10—15 hónapos egyenes szarvú állatok-
nál 10 hét alatt a legjobb siker érhető el. 

Ha a szarvak egyenetlenül állnak — az 
'egyik magasabban, a másik pedig mélyebben 
— a feszitőszij a magasabb szarv hüvelyén 
lejebb is alkalmazható ; a mélyebben álló szarv-
nál ez esetben is a. csúcsra kell a Szíjat al 
kalmazni. így először is a mélyebb szarv emel-
tetik fel, mig a műtét végével a szárvak állása 
kiegyenlítődik. 

A csavarral, illetőleg annak szög alatt 
Való állításával a szarvak hegyeinek állasa is 
szabályozható, ha egyenetlenül állanak, 

Egy kis szarvidomitó ára fiatal állatok 
részére Vonach Ágostnál Bregenzben darabon-
ként .2 írt, nagyobbak, idősebb állatok, részére 
2 forint 50 kr. 

LÓTENYÉSZTÉS. 
Á l l a m i l ó t e D y é s z i n t é z e t e i n k m é n -

létszáma. 
Vaskos füzetet adott ki a földmivelés-

ügyi m. kir. minisztérium, mely a Magyaror-
szág területén az 1898. évben közhasználatra 
bocsátott állami mének kimütatásáttartalmazza. 

E kimutatás szerint 3015 állami mén 
fedez jelenleg az országban, melyek közül 67 
az állami ménesekben, 2948' drb pedig" rész-
i én a fedeztetési állomásokon, részben a mé-

neket bérlő nagyobb tenyésztőknél van elhe-
lyezve. 

Érdekes újításként felemlíthetjük, hogy 
az évente megjelenni szokott füzet ez alka-
lommal az állami ménesek törzsméneit is re-
gisztrálja. E részből a következő adatokat 
emeljük ki: Kisbéren 14 angol telivér és 1 
angol félvér mén fedez az idén mint törzs-
mén. A telivérek élén áll a mult évben 
200,000 írtért Angliából importált . „Bona 
Vista", 9 éves, 172 cm. magas sárga szőrű 
mén. Ez 500 frtért fedez egy-egy belföldi 
angol telivér kanczát; külföldit pedig 800 
frtért darabját. A versenyapalovak elitje közé 
tartozik továbbá a szintén angol származású 
„Dunure", a jó öreg immár 22 éves „Gunners-
bury" és a franczia származású „Galaor". 
Ezek 300 írtjával fedeznek belföldi, 400-zal 
külföldi telivérkanczákat. 

A rangsorban tovább következő 200 fo-
rintért fedező mének java már belföldi neve-
lésű: „Fenék" és, „Culloden" gróf Festetits 
Tasziló, „Kozma" és „Prímás II." Blaskovich 
Ernő, „Kisbér öcscse" pedig a kisbéri ménes 
neveltje. Mindannyi vagy saját, vagy pedig, 
ivadékainak kiváló verseny eredményeiről is-
meretes. 

„Guerrier" és „Newsmoncter" már csak 
100 frtért szaporítják a nemes angol vérű 
'csikókat, mig „Filou", „Montbar" és' „Vép" 
főleg a félvértenyésztésre vannak szánva. 

Több évi szünetelés után végre egy an-
gol félvér mén megjelenését üdvözölhetjük 
örömmel a kisbéri félvérménes törzsménjei 
között és pedig a „Deutscher Michl" Furioso 
anyából származó mént. 

A telivér mének egyrés.ze természetesen 
kizárólag, vagy legalább is első sorban a 
'magántenyésztők által Kisbérre küldött, mint-
egy 200 darabra tehető angol telivér kanczá-
kat szolgálja. Ezek adják a versenypályáinkon 
megjelenő telivércsikók javarészét. Az ; állam 
maga is tart fenn Kisbéren egy kis telivér-
kanczatörzset, mely évente 12—16 csikót 
szolgáltat a versenyistállóknak. 

Az angol félvérménes mintegy 170 drb 
félvérkanczával a magasvérü félvérméheket 
neveli az állami méntelepek részére. 

Bábolnán á törzsmének lisztája az idén 
szintén érdekes változást mutat. 7 törzsmén 
közül 5 eredeti arab van, melyeket Fádláll'ah 
el Hedad alezredes importált . Arábiából. Az 
öreg ,,0 Bajan" még az előző ekszpediczióból 
származik, mig „Szaklavy Jedran", „Maneghie", 
„Hamdani Szemri" és „Hadban" az 1897-ik évi 
importtal hozattak. Ez utóbbiak 100 írtjával 
fedezik a magánkanczákat. Nagyságuk 157 és 
162 cm, között változik. Van azonkívül 
„0-Bajan"-nak egy arab telivér fia „O-Bajan I." 
és egy arab félvér „Sagya XI." a törzsmének 
között. 

Az eredeti arab mének ily nagyszámú 
csoportja mindenesetre nagy jelentőséggel bír -
a bábolnai arab ménes további fejlesztésére 
és fentartására, mivel csakis ilyen vérujitások 
igénybevételével lehet a hazánk népies lóte-
nyésztésére nézve oly rendkívül nagy fontos-
ságú arab törzstenyésztést a fajtájában rejlő 
összes jó tulajdonságokkal a kellő színvona-
lon tartani.. 

Mezőhegyesen 37 törzsmén szerepel a 
kimutatásban: 4 angol telivér ,,Algy". „Dur-
czás", „Hűség" és „Urambátyám"; 2 „Gid-
ran", 4 angol félvér (Furioso-North Star), 15 
„Nagy Nönius" és 3 „Kis Nonius". Ezék ké-
pezik a mezöhegyesi ménes törzskarát. A 
többi 9 mén közül egy „Kis Nonius" a 
gödöllői koronauradalomba plántált kis Nonius 
törzsben működik mint törzsmén, továbbá 8 
nagy Nonius és két angol félvér a Szarvason 
létesített „tájfajta tenyésztésben," 

Itt ismét oly jelenségeket konstatálhatunk, 
melyek az állami lótenyészintézetek jelenlegi 
főkormányzatának tervszerű munkáját dicsérik. 

E kedvező jelenségek közé számitható, 
hogy az angol télivérmének alkalmazása hazánk 
lótenyésztésére oly nagy fontossággal biró 
ezen állami ménesünkben a legszükségesebb 
minimumra leszállittatott. A ménesnek körül-
belül 400 kanczájából ugyanis, csak mintegy 
60 kanczája kerül angol telivérmének alá, a 
többit az illető törzsek saját, csontosabb, érő-
sebb termetű, typikus ménjei fedezik. 

A lötenyésztésügyi kormányzatnak ezon 
ujabb rendelkezése folytán immár remélhetjük, 
hogy az utóbbi években az állami méntelepek-
ben mind ritkábbá vált Furioso ós North Star 
mének száma örvendetes emelkedésnek fog 
indulni. A szintén nagyszámú Nonius törzs-
mének működése a ménesben pedig garancziát 
nyújt arra nézve, hogy ez a népies tenyész-
tésben oly rendkívül hasznos typus szintén a 
kellő mértékben terjedni fog. 

E tekintetben örömmel regisztrálhatjuk 
azt a körülményt is, hogy a földmivelésügyi 
minisztérium a gödöllői koronauradalomban 
egy kis Nonius-törzset létesített, mely szintén 
hivatva lesz az országnak jó méneket szolgál-
tatni. A 28 törzsmén Mezőhegyesen azonban 
nemcsak a ménes kanczáit fedézi, hanem a 
gróf d'Örsay ezredes által .teremtett „tájfajta-
tenyésztési egyesületnek" tehát magántenyész-
tőlmek válogatott 1000 darab kanczáját is., 

A kezünkben levő kimutatásból látjuk 
továbbá, hogy a virágzó és már is messzire 
terjedő hírnévvel bíró mezőhégyesi tenyész-

, egyesület mintájára Békésmegyéberi Szarvason 
is létesült egy ilyen tenyésztő-szövetkezet, 
melynek 6 Nonius és 2 angol félvér mént bo-
csátottak rendelkezésére. A mezöhegyesi mé-
nes százéves fennállása óta mindig kedvező 
befolyással volt a környék lótenyésztésére, de 
e befolyás csak az utóbbi évtizedben kezdett 
igazán hatalmasan érvényesülni, mióta a mé-
nes parancsnoksága a környékre is tervszerűen 
kiterjeszti üdvös hatáskörét. 

A fogarasi ménesben, Alső-Szombatfaíyán 
5 lipiczai törzsmént találunk a lipiczai törzs-
ben, az erdélyi kanczákból létesített ujabb mé-
nesben pedig „Toreador" angol1 télivérmént 
és a jó öreg angol félvér „Zivatart", amely 
mint a mezöhegyesi North Star törzs ivadéka 
a 80-as évek elején a kisbéri angol félvér 
ménesben sok jó félvérmént " produkált az 
ország részére. 

Beméljük, hogy a lipiczai törzs 'régi hír-
nevének visszaállítása a törzs anyagának 
gondos megválogatása után sikerülend a ló-
tenyésztésügyi kormányzatnak, mivel az állami 
méntelepek és közvetve a népies lótenyésztés 
sokhelyt nehezén nélkülözhetnék az e fajta 
jó mének működését. 

Áttérve a kimutatásnak az állami mén-
telepre vonatkozó részére, itt elsősorban ' a 
számadatokkal kell foglalkoznunk. A folyó év-
ben 977 fedeztetési állomás létesíttetett 2763 
ménnel, ami a mult évben fennáiiott 972'fedez-
tetési állomás és 2691 ménnél szemben az 
állomásoknál 5-tel, a méneknél 71-el való 
szaporulatot jelent. E tekintetben tehát az 
országos lótenyésztés és ezzel együtt főleg a 
népies érdekeinek kiváló mértékben eleget 
tett a földmivelésügyi kormány, s emellett a 
fedeztetési dijaknak az utóbbi években történt 
arányos mérséklése folytán a mének kihaszná-
lása is kedvezőbbnek bizonyult. 
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Természetes, hogy a fedeztetési állomások 
számának a szaporítása most már lassanként 
elérte tetőpontját. Egy-egy fedeztetési állomás 
fentartása aránylag nagy áldozatába kerül az 
államkincstárnak, ugy hogy most, amikor az 
országban elég sürü csoportokban vannak 
elhelyezve ezek az állomások, főleg csak arra 
irányulhat a törekvés, hogy egyes már meg-
levő állomásokon, ahol a viszonyok ezt kíván-
ják, a mének száma emeltessék. 

Ügy értesülünk, hogy az országos lóte-
nyésztési ügy vezetősége ezenkívül egyéb üd-
vös újításokkal akarja orvosolni ama bajokat, 
melyek a helylyel-közzel még előforduló mén-
hiány által okoztatnak. 

A magántenyésztőknek bérbeadott állami 
mének száma a mult évi 207 darabbal szem-
ben 1898-ban csak 186-ra rug, tehát 21-el 
apadt. A bérmének száma egyáltalában apad ó-
félben van néhány év óta, amikor 250 dbban 
elérte volt tetőpontját. A ménbérleti rendszer 
igen sok hasznosat teremtett a nagyobb te-
nyésztés körében; a bérmének számának apa-
dása azért korántsem jelent hanyatlást, hanem 
inkább annak a jele, hogy sok nagyobb te-
nyésztő ma már maga szerzi be a szükséges 
méneket, főleg az angol telivértenyésztésből. 

Fajták szerint a méntelepekben levő 
állami mének a következőképp csoportosultak: 

tehát 

340 

Angol telivér 317 
Angol félvér 1200 
Arab telivér 
Arab fajta . 
Nonius . . 
Gidran . . 
Norfolki . . 
Lipiczai . . 
Nóri 

311 
1159 

26 
- - 1 
- - 1 2 
—12 

221 
94 + 1 2 

Tehát min enűtt emelkedést látunk a 
létszámban, csak a Gidran, a lipiczai és a 
norfolki fajtánál van némi apadás, mely két 
elsőnél onnét eredhet, hogy az illető törzs-
tenyésztések már nem egészen oly nagy ter-
jedelemben űzetnek, mint régebben, a norfolki 
vér pedig kihalófélben van az állami méntele-
peknél, mivel hazánk viszonyaihoz mérten 
annak kultiválása nem bizonyult előnyösnek. 

A mi a mének proveniencziáját illeti, 
410 mén a kisbéri ménesből, 347 Bábolnáról, 
828 Mezőhegyesről és 180 Fogarasról szárma-
zik; azonfelül 866 db vásároltatott mint tel-
jeskoru, 315 mint egyéves csikó. Látszik te-
hát, hogy a magántenyésztésnek is nagy része 
jut már a ménprodukczíóban. Egészben véve 
tehát nincs mást kívánunk, minthogy a viszo-
nyok kellően kedvezzenek a mostani fedezte-
tési idénynek és hogy a jó anyag, ami az áll. 
lótenyészintézeteb ménjeiben konczentrálódik 
minél szaporábban elterjedjen az ország ló-

Kis Mihály. 

GAZDASÁGI ÁLLATTAN, 
Rovatvezető: Jablonowski József. 

Riczinus műtrágya mint rovar-
irtó szer. 

A ricziiius pogácsát vegyelemeztetvén, 
miután az 5'39°/o nitrogént, 1*01% kálit és 
2-03 foszforsavat tartalmazott, ezzel mint mű-
trágyával 1896. év tavaszán kísérletet tettem 
és egy huszholdas táblát négy részre osztva, 
két ötholdas parczellát riczinus műtrágyával 
hintettem be. 

Meggyőződést akarván szerezni arról, hogy 
az elhintett műtrágya jól aláfogasoltatott- e, né-
hány nappal az elhintés után bejártam az egész 
táblát. A mütrágyázott parczellákon mindénféle 
rovarokat találtam megdögölve, mig ellenben 
a be nem hintett ötholdas részleteken a verő-
ényes meleg időben vigan futkároztak a külön-
éle hasznos és kártékony rovarok. 

Ezen tapasztalat vezetett azon gondo-. 
latra, hogy a riczinus műtrágyával, mint rovar-
irtó szerrel, kísérleteket tegyek. 1896.-évben 
saját árpa- és zabvetésemnél védekeztem a 
Lema melanopus ellen, mely e vidéken évről-
évre jobban terjed és amely ellen eddig en-
tomoktin és thanatonnal védekeztünk több-
kevesebb sikerrel és költséggel. A riczinus 
műtrágyát lisztté, őröltetve a Lemától ellepett 
foltokat és azok környékét korán reggel, mig 
a harmat fel nem száradt, kézzel jól behin-
tettem. Az elhintést követő, napon alig lehetett 
találni egy-két élő példányt, a többi mind el-
pusztult és a vetés meg volt mentve. 

1897. év tavaszán szomszédomnak — 
Leposa Józsefnek — tizholdas repczetábláját 
oly nagy mértékben ellepte a hernyó, hogy 
azt kiszántatni szándékozott. A riczinus műtrá-
gyával megkisérlett védekezés itt is meglepő 
eredményre vezetett, nemcsak a hernyó pusz-
tult el tőle, de az esőzések által a talajba be-
lugozott műtrágyától az elhintés időszakában 
a földbe vonult és a bogárrá való átalakulás 
stádiumában; lévő álczák is eldöglöttek, ugy, 
hogy a repcze 8V2 métermázsa termést adott 

.akkor, amidőn a szomszédos területeken lévő 
repczevetések a hernyó- és bogárkárok folytán 
egy-két métermázsát szolgáltattak. 

Hasonló . sikerrel védekeztünk 1897. év 
tavaszán a Lema melanopus ellen nálam, to-. 
vábbá Varga Imre, Pósta Mihály, Vinczenner 
és több kisebb birtokosnál. Jablonowski József, 
a m. kir. rovartani állomás vezetője, kit e kí-
sérletekre meghívtam, egyéb elfoglaltsága miatt 
későn érkezett, ugy, hogy csak a védekezés 
eredményét tekinthette már meg. 

1897. év őszén a temesmegyei gazdasági 
egylet mintatelepén folytattuk a kísérleteket a 
repczehernyó és a bogár ellen, szintén sikerrel, 
amennyiben az elhintés után három napra az 
iníicziált foltok a hernyó és bogártól teljesen 
megtisztultak. 

Tekintve, hogy az évről-évre ismétlődő 
és nagyobb mérveket öltött ilynemű pusztítá-
sok miatt a repcze termelését igen sokan egé-
szen abbánh&gytuk és a tavaszi árpának ter-
melését is szűkebb térre szorítottuk, így aztán 
hiszem, jő szolgálatot teszek gazdatársaimnak, 
ha rá irányozom figyelmüket a riczinus műtrá-
gyára, mint rovarirtó szerre, melynek alkalma-
zása a lehető legegyszerűbb, amennyiben egy 
gyakorlott vetőember képes óránkint egy hold-' 
nyi területet vele jól behinteni, és miután 100 
kiló belőle egy holdra elegendő és rovarirtó 
tulajdonsága mellett mintegy négy forintnyi 
mütrágyaértéket is képvisel, igy azt ajánlom, 
hogy vele még a tavaszon minél többen és 
pedig minden kártékony rovar ellen kísérletet 
tegyenek. 

Meg kell még említenem, hogy a mult 
évben vetésemet ellepte a földibolha, ezt is 
behintettem riczinus műtrágyával és azonnal 
megszűnt a bolharágás, a Vadászerdő község-
ben létesült riczinusolajgyárban alkalmazott 
munkások pedig kertiveteményeiket, nevezete-
sen a káposztaféléket mentik meg a bolháktól 
a riczinustrágyaliszttel való behíntés által, 

Mokry István. 

Bosüyák mezőgazdasági oktatás. 
A bosnyák-herczegovinai országos kormány 

kezdettől fogva különös súlyt helyez a mező-
gazdaság érdekeinek az istápolására. Egészen 
helyes törekvéshez, mert a lakosság jövedelmi 
forrása főképpen az őstermelés. A megszállás 
idején az állatállomány á legjobb uton járt a 
teljes elsatnyulás felé, a földmivelést pedig 
Noe idejére emlékeztető kezdetleges módon 
űzték a jó bosnyákok. Ilyen körülmények 
között első sorban azon kellett igyekeznie az 
országos kormánynak, hogy a modern gazda-
sági ismereteket terjeszsze az országban. A 
mezőgazdaság emelésére rányuló tervszerű 
akcziónak ez lényeges részét képezi., Ezt a 

czélt szolgálják a kincstári mezőgazdasági 
állomások Butmiron, Livnón, Modricson és 
Gackon, ahol mindenütt az illető vidék körül-
ményeihez alkalmazott mintagazdaságot rendez-
tek be, példaadás végett, azon kivül évenként 
12—12 parasztfiut képeznek ki a szükséges 
gyakorlati és elméleti ismeretekben; a kincs-
tári gyümölcsészeti és szőlőszeti állomások 
Derventben, Lasztván és Mosztárban; a baromfi-
tenyésztő intézet Prjedorban és a kincstári 
gyümölcsfaiskola Travnikban s az országos külön-
böző vidékein berendezett paraszt-mintagazda-
ságok. 

Most azután további lépés történt ebben 
az irányban a mezőgazdasági oktatás rendszere-
sítésével a népisicolában. Ennek czélja, hogy a 
paraszt gyermekek már ifjú korukban meg-
tanulják, miképpen kell majd okszerűen gazdál-
kodniok apáik földjén. Az oktatás egészen 
gyakorlati jelleggel bir, és ment bármely fö-
lösleges elméleti tehertől. A 3. és 4. osztály 
tanulói, akik rendesen jól kifejlődött fiuk, a 
nyári félév alatt rendesen kétszer gyakorlati 
utmutatást nyernek a főldmivelésben, mig he-
tenkint egy óra folyamán elméleti oktatást 
kaphatnak a legszükségesebb tudnivalókból; a 
téli félév alatt hetenként egy órát fordítanak 
az elméleti előkészítésre a nyári munkához. A 
gyakorlati kiképzést szintén a legszükségesebbre 
szorítják; és pedig a föld megmunkálását, a 
talajjavítást, a trágyázást, a vetőmag váltó-
gazdaságát, a vetés védését és gondozását, a 
cséplést, a termés betakarítását, a takarmány-
termelést, a gyümölcs-, a szőlő- és a zöldség-
félék termelését ölelik föl. Megtanítják továbbá 
a fiatalokat arra, miképpen bánjanak a házi-
állatokkal a legelőn, betegség esetén, az istálló-
ban ; a tejgazdaság, a méhészet és a selyem-
hernyó tenyésztése is ott van a programmon 
az egyes vidékek szükséglete szerint. 

A gyakorlati kiképzés lehetővé tétele vé-
gett minden népiskola mellett mintaparasztgazda-
ságot rendeznek le, ami arra is jó lesz, hogy a 
környék parasztgazdáit a helyes útra fogja te-
relni a gazdálkodásban. A tanítókat egyelőre 
a modricsi mezőgazdasági állomáson tartott, 
hat hetes tanfolyam képesiti arra, hogy a 
mezőgazdasági ismereteket az imént vázolt 
keretben terjeszthessék a fiatalság között; a 
szerajevói tanítóképző intézetből ezentúl kike-
rülő tanitók pedig mind kellőleg elő lesznek 
készítve a mezőgazdasági oktatásra is. Az uj 
rend az 1897/8. tanév elején lépett életbe és 
alapos a remény, hogy igen jó eredményt fog 
szülni. (yl.) 

Bereczki Máté emlékszobrának 
leleplezése. 

A hazai gyümölcstenyésztés első 
apostolának és a legnagyobb magyar pomo* 
logusnak a budapesti m, kir. kertészeti 
tanintézet kertjének egyik kies helyén em' 
lékszobrot emelt a kegyeletes közadako* 
zás. A szobor megalkotására a mozgalom 
Molnár István kir. tanácsos kezdeménye1-
zésére lb96 februárjában indult meg s 
rövid idö alatt az egész ország területé-
röl akkora összeg gyűlt egybe, hogy ab '̂ 
bői Bereczki Máténak egy díszes mell-
szobra volt felállítható. E szobor nem 
lép fel nagy igényekkel. Hisz Bereczki, 
akit ábrázol, maga a megtestesült sze-
rénység vala, kit nagy munkájában nem 
a feltűnés, vagy dicsőség Vágya, hanem 
egyedül a gyümölcsészet iránt táplált 
lelkes szeretete vezetett. A szobor mégis 
mint az első magyar pomologus iránti 
kegyelet jelképe ékesen bizonyítja a ma-
gyar közönségnek nemcsak az érdemes 
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például szolgált arra nézve, hogy mint kell a 
pomologia nehéz tudományát — ab ovo — 
minden előkészület és eszközök nélkül, mos-
toha körülmények között elsajátítani és azt 
megszeretni annyira, hogy annak önzetlen 
apostolaivá lehessünk ; mert á mióta a boldo-
gult a pomologia nemes és áldásthozó tudo-
mányát kezdte kultiválni, azóta elfeledkezett 
önmagáról és csak a közczél — hazája gyű-
möl csőszeiének ; előmozdítása -1- lebegett sze-
mei előtt; sőt mint közelebbi ismerősei 
előtt sem titok — amit a képzelhető legegy-
szerűbb szükségletein felül csekély jövedelmé-
ből megtudott takarítani:• azt mind a magyar 
pomologia oltárára áldozta. 

Bereczki Máté emlékszobra. Dr.. Győry István, felvétele után. 

áldozatai az emberöltőn át 
tartó fáradságos munkája után a nemes lelki 
gyönyörön kívül, melyek fajtákban páratlan 
gazdag és teljesen megbízható gyümölcstele-
pén élvezett, semmi anyagi haszna nem ma-
radt tartós fáradozásának, de annál nagyobb 
hasznát veszi félszázadon át tartó búvárkodá-
sának hazája, annak mezőgazdái és kertészei; 
akik ő általa jutottak a jelesebb nemes gyü-
mölcsfajták birtokába és a gyümölcstermelés 
emelkedése folytán meg is vagyonosodtak. 

Mélyen tisztelt Gyülekezet! Ma Bereczki 
Máté emlékét jöttünk össze ünnepelni. Vessünk 
tehát -néhány pillantást vissza áldásos műkö-
désben eltöltött életére. 

Bereczki Máté született 1824-ben Nógrád-
megye Romhány községében szegény iparos 
szülőktől: 

Az elemi iskolákat falujában, a gimná-
ziumot nagy nélkülözések közt Váczott végezte. 
Csak. ugy tanulhatott ő jó maga is, hogy máso-
kat taníthatott az alsóbb osztályok tantárgyai-
ból. Ugyanígy küzködvo végezte Budapesten a 
jogi és államtüdbmáúyokat is az egyetemen, 
mely idő alatt minden nyelvmester nélkül, saját 
szorgalmából sajátította el a, német és franczia 
nyelveket. is,. 

1848-ban beállt honvédnek és hazája 
védelmében több ütközetben vett részt. A sza-
badsághar.cz leverése után két éven át álnév 

alatt bujdosnia kellett ré-
szint a hazában, részint a kül-
földön. Az általános amnestia 
után nem kívánt a leigázó 
hatalom szolgálatába lépni; 
pedig képzettsége után elég 
szép álláshoz juthatott volna. 

Nem törődve a „Quem 
Dii oderunt. . . r é g i és igaz 
közmondással: jobb magyar 
családoknál nevelősködött. 

A mint 1860-ban az al-
kotmányos szellő kezdett len-
gedezni, egy nagy községben jól 
jövedelmező állomásra jegyzővé 
választották meg, de Bereczki 
nem találta az irodát meg-
felelőnek temperamentumához. 

Benne a kertészkédési 
hajlam, volt legerősebben kép-
viselve gyermekkorától; ezt 
édes anyja oltotta belé, amidőn 
a kertészkedésbe ós a gyü-
mölcsfák nemesitősébe gyakor-
latilag bevezette. Hogy ezen 
hajlam mily erősen volt benne 
kifejlődve, az legjobban kitű-
nik a jeles német pomologus-
hoz, Oberdickhez irt önélet-
leirásának egyik passzusából,-, 
mely így szólt: „A természet-
től költői hajlamokkal lévőn 
felruházva, kora ifjúságomtól 
olyannak tekintettem a gyümöl-
csfák nemesítését, mint a mi 
által az ember merész kézzel 
nyul a teremtés munkájába: 
tehát valami nagynak, valami 
szentnek. Önkényteleü bolyon-
gásom alatt — hová csak sor-
som vetett — mindenütt ojtvá-
nyokkal jelöltem meg utamat. 
Ahol csak egy vadonezot talál-
tam — nem kérdeztem én, 
hogy Péteré-e az, avagy Pálé, 
hanem, beojtottam a vidéken 
ismert valamelyik nemes faj -
tával." 

Ily hajlammal birván, 
csakhamar odahagyta jegyzői 
állását és 1862-ben Sármezey 
Antal kincstári bérlő gyermekei 
mellé szerződött nevelőnek 10 
évre, mely-szerződése 1872-ben 
járt le. 

Már ezen idő alatt is szépen maradt 
ideje a kertészkedésre; a szerződes lejárta 
után azonban egészen a gyümölcsészetre adta 
magát. 

Sármezey Antal, a derék 'kincstári bérlő, 
ugyanis felismervén Bereczkiben az alapos 
készültsőgü, szerény és szenvedélyes szaktudóst, 
a jeles pomologust — nem bocsátotta el többé 
házától, sőt inkább 6 holdnyi területű szántó-
földet bocsátott rendelkezésére egy pomologiai' 
törzskert alapítására teljesen ingyen; még az 
adót is megfizetvén Bereczki helyett. 

így maradt meg a röghöz kötve Bereczki 
Máté Mező-Kovácsházán haláláig, visszavonulva 
a világtól, remeteségben, minden idejét a 

férfiú iránti kegyeletét, hanem, a gyü-
mölcsészet fontosságának elismerését is, 
midőn egyik legnagyobb mivelöjének em-
lékét érezheti örökiti meg. 1 

Bereczki Máté érczböl öntött mell-
szobra egy magas köpiedeszlálon áll, 
mély mellett jobbra és balra pihenő pad 
nyúlik el. A köpil lérülőlapján BerecgM 
Máté neve és születésének és halálának 
éve (1824—i895) van' bevésve; alatta 
pedig a követkézö emléksorok : „Egész 
életét a hazai gyümölcstermelésnek szen-
telte," 

Az emlékszobor lelepzése: 
április 17-én Darányi Ignácz 
földmivelésügyi miniszter, ne-
meskéri Kiss Pál államtitkár 
és nagyszámú díszes közönség 
jelenlétében történt. Az emlék-
bizottság Molnár István elnök, 
Angyal Dezső, Oyöry István, 
Kodolányi Antal, Magyar Káz-
mér, lYáí/ay lzidor, Pete Ármin, 
Schilberszkij Károly tagjain 
kívül képviselve volt az OMGE. 
Bethlen András gróf alelnök, 
Forster Géza igazgató, Szilassy 
Zol'.án titkárral, Hontvármegye 
Gzibulya - • László alispánnal, 
ott volt ^Bereczki tanítványa 
bármezey Árpád földbirtokos, 
kinek nevelése közben alapí-
totta. Mező Kovácsházán hires 
gyümölcskertjét, a földmivelés-
ügyi minisztérium részéről 
Tormay Béla min. tanácsos, 

"Sárossy-Kapeller • Ferencz, 
LónyayFerencz oszt. tanácso-
sok, Qóger László titkár és 
mások, a főváros részéről Ma-
ttiska Alajos alpolgármester, 
az állatorvosi akadémia részé-
ről dr. Hutyra Féréncz igaz-
gató, a' pédagogium részéről 
Győrffy igazgató, Snasel Fe-
rencz tanár, Borszéki Soma, 
Bernát István stb., az intézeti 
tanári kar ! és az intézeti nö-
vendékek. 

Az ünneplő közönség a 
lepellel burkolt emíékszobor 
körül gyülekezvén, az intézet 
dalosköre a „Himnusz" el -
éneklésével nyitotta meg a 
szoborleleplezési ünnepélyt. 
Ennek végeztével 

Molnár István kir. ta-
nácsos, országos gyümölcsészeti 
miniszteri biztos az emlékbizott-
ság elnöke a következő hatásos 
emlékbeszédet tartolta: 

Melyen tisztelt ünneplő 
Gyülekezet! 

1895. év deczember hó 
9-őn a magyar gyümölcsészetet 
nagy csapás érte. Ezen a napon 
szűnt meg élni a magyar pomo-
logusok doyenje : Bereczki Máté! 

Egy emberöltőre szóló, fáradhatlan, haza-
fias . és önzetlen munkásság, egy a régi, 
jellemekben gazdag korba illő puritán jellem 
szállott vele a sirba. 

Ezen veszteség a magyar gyümölcsészetre 
nézve annál súlyosabb volt,, mert a mig 
a tudomány, művészet és iparban, sőt még 
az őstermelés egyéb ágaiban is inkább akad 
fáradhatlan harezosa az ügynek: addig a ma-
gyar pomologia templomában vajmi kevesen 
voltak eddig is az igazi papok és a főpap 
távoztával jóformán vezér nélkül maradt a 
különben sem sok tagot számláló kis csapat. 

Bereczki Máté mindnyájunknak követendő 
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gyümölcsészeth.ek. fáradságot nem 
ismerve á közhasznú i működéséért > s enkitől 
semmiféle jutalmat nem várva; hanem csupán 
hazájának e terén való haladását és anyagi 
boldogulását tártvá szemei elölt. 

A Sármezeytől-átengedett. telepen csak-
hamar. 3000-et. meghaladó gyümölcsojtvány lett 
tanulmányozás .végett kiültetve., Ezeket mind 
Bereczki ojtotta azon. ojtó vesszőkkel, a melye-
ket Európa leghirn egesebb pomplogosaitól u. m. 
Oberdick, Lucas, . Simon Louis valamint a 
belga Van Mons egyesülettől szerzett be. Nem 
elégedett meg azonban azzal, hogy az ojtó-
anyagot megbízható forrásokból szerezte be; 
hanem megvárta azok termését és csak akkor 
— a midőn a kapott fajták valódiaknak bizo-
nyultak be —- adott ki az anyafáiról ojtóvesz-
szőt. Ezen pedánssága annyira ment, hogy a 
magyar gyümölcstermelő nem szorult többé a 
külföldre megbízható ojtóvesszők dolgában, 
hanem egész nyugodtan Bereczkitől hozatta 
meg azokat. 

Azon kincstári birtok, melyen a törzs-
gyümölcsöst Bereczki berendezte, 1890-ben el-
adásra került. Sok keserűséget és aggodalmat 
élt át a boldogult ezen évben és csak akkor 
nyugodott meg egy kissé, amidőn a teleptől 
egy óra. járásnyira 4. holdnyi uj területet ka-
pott igen előnyös • feltételek mellett, amelyre 
gyümölcsfajtáit részint ojtványokban, részint 
ojtóvesszőkben. átszállította. Az áttelepítéssel 
már majdnem készen vala, midőn a Gondvise-
lés közülünk elszólitotta. Ezen két anyatelepen 
tanulmányozta Bereczki a hozatott gyümölcs-
fajtákat és azokat lassankint részletesen le is 
irta. Már "1877-ben annyi leírása gyűlt össze^ 
hogy a „Gyümölcsészéti Vázlatok" czimü nagy 
müvéből az I. kötet megjelenhetett. Összes 
összegyűjtött pénzét e könyvbe fektette, a mi 
bizony igen keveset jövedelmezett és öt hosszú 

• ó.v kellett hozzá, mig annyi pénze került vissza, 
hogy a II. kötetet is kiadhatta. Ez már gyor-
sabban kelt, ugy, hogy rövid két év alatt a 
IÍI-ik és 1887-ben a befejező IV-ik kötet is 
megjelenhetett. Ezen 4 kötet mii Magyarország 
pomologusainak szótára, ez a mi legnagyobb 
gyümölcsészeti szakmunkánk; ez a mi bibliánk, 
ez kutatások és vitáknál a biró, mely elágazó 
vélemények esetén dönt! 

Ezen óriási műben nem kevesebb, mint 
312 alma-, 364 .körte- és 116 szilvafajta van 
pontosan és lelkiismeretesen leírva és a leírás 
nem holmi stereotyp descriptiö, hanem á szerző 
megfigyelésének, tanulmányának eredménye. 

Ennyi adat összegyűjtésére igazán csak a 
világtól teljesen visszahúzódó Bereczki Máté 
vólt és lehetett képes, 

. . Bereczki Máté 72 évet élt. Bár mintegy 
12 év óta betegeskedett, mégis mindnyájunkat 
meglepett halálának hire. E leverő hir vétele 
után a. „Gyümölcskertész" -szaklap olvasói közül, 
•—melynek haláláig főmunkatársa vala — az 
ország minden részéből érkeztek hozzám leve-
lek, melyekben arra kértek fel, miszerint a 
magyar Pomona önzetlen és munkás apostolá-
nak. nagy tudományu pomologusunknak vala-
mely alkalmas helyen és módon állandó emlék 
áUittassék. ," • -

Ezen az ország minden részéből hozzám 
érkezett felhívásnak készséggel tettem eleget, 
midőn az emlékbizottság megalakítására 1896. 

^.évi február hó 5 én a Köztelken értekezletre 
kértem a magyar gazdák és kertészek előbb-
kelőit. 

Az értekezlet Bereczki emlékének meg-
örökítését egyhangúan és lelkesedéssel elfogad-
ván ̂  20 tagu, emlékbizottságot választott. 

Ezen emlékbizottság tagjai lettek : Angyal 
Dezső, Baranyay István, Emich Gusztáv, Fekete 
József, Forster Géza, Fuchs Emil (f), Oalgóezy 
Károly, dr. Oyöry István, dr. Hagara Viktor, 
llsemann Keresztély, Kodolányi Antal, Magyar 
György (Bpest), Magyar Kázmér, Mauthner 
Ödön, Máday Izidor< Niemetz W. Ferencz, 
Pecz Ármin, ÉalcovszJcy. Géza és Szilassy Zoltán. 
Az emlékbizottság az elnöki teendőkkel csekély-

ségemet. v.olt kegyes, megbízni, a jegyzői 
teendőket dr. SchilberszJcy Károly . volt szíves 
teljesíteni. . 

Köszönetünket kell e helyen kifejezni az 
Orsz. Magy. Gazdasági Egyesületnek, hogy á 
bizottsági ülésekre helyiségét mindenkor szíve-
sen engedte át nem csak, de . a szoboralap 
pénzkezelését is hazafias készséggel vállalta 
el és teljesítette. 

Ezen emlékbizottság hazánk gazdaközön-
ségéhez és kertészeihez felhívást bocsátott 
szét, melynek eredményeként 1734 frt 52 kr 
folyt be és pedig résztvett ezen adakozásban 
nemcsak a vagyonosabb gazdaközönség, hanem 
a gyümölcstermelő alföldi városok legszegé-
nyebb földmives gazdái is. 

Ez alkalommal nem hallgathatom el, mi-
szerint a földmivelésügyi miniszter ur dr. Da-
rányi IgnáCz Ö nagyméltósága, kinek a hazai 
gyümölcsészet iránt tanúsított érzéke és jóin-
dulata az egész országban eléggé ismeretes — 
500 frttal volt kegyes a szoboralaphoz járulni 
és egyúttal megengedni, miszerint Bereczki 
szobra a legillőbb helyen, a budapesti kerté-
szeti tanintézet telepén legyen felállítható. 

Ily szerencsés körülmények közé jutván, 
az emlékbizottság még mult évi junius hóban 
felszólított több művészt, a szobor tervezeté-
hez való ajánlat benyújtására. A beadott aján-
latok közül a bizottság Mayer Ede akadémiai 
szobrász ajánlatát fogadván el, nevezett mű-
vész az előttünk álló szobrot a bizottság meg-
elégedésére elkészítette és ugyanannak át is 
adta. 

Hulljon le tehát a lepel, hadd lássuk ne-
mes arezvonásait azon férfiúnak,. ki önzetlenül 
fáradhatlanul szolgálta hazánk mezőgazdasá-
gának egyik elhanyagolt ágát: "a gyümölcs-
termelést. 

Hadd lassa az utókor, hogy a magyar 
nemzet az önzetlen és közjóért élő fiát meg-
tudja becsülni! Most pedig a bizottság nevé-
ben ezénnel átadom az emlékszobrot a kerté-
szeti tanintézet igazgatójának, arra. kérvén őt, 
miszerint Bereczkink emlőkét vegye gondo-
zása és felügyelete alá, hogy az emlék sokáig 
méltó és kegyel.etteljes zarándokhelye legyen 
mindannyiunknak, kik Bereczki áldásos műkö-
dését méltányoljuk ós akik elmondhatjuk," amíg 
élt, mindnyájunké volt. 

A beszéd, befejeztével lehullott a szobor-
ról a lepel, mely Bereczki képmásának jóságos 
vonásait takarta és a közönség .meghatva gyö-
nyörködött a sikerült emlékműben. 

A leleplezés megtörténte után Angyal 
Dezső a m. kir. kertészeti tanintézet jelenlegi 
igazgatója az alábbi beszéd kíséretében vette 
át az intézet gondozásába a szobrot. 

Tisztelt ünneplő közönség). 
Nekem mint ez intézet igazgatójának 

jutott ama megtiszteltető feladat, hogy néhai 
Bereczki Máté emlékének a kegyelet és tiszta 
hazafiúi hála emelte ezen emlékművét meg-
őrzés és gondozás végett átvegyem. Midőn en-
nek ezennel készséggel teszek eleget, Ígérem a 
magam és tanártársaim nevében, hogy ez em-
léket nem csak mégőrizzük és szeretettel gon-
dozzuk, hanem valahányszor a gondjainkra 
bizott ifjú kertésznemzedéknek, az önzetlen 
hazaszeretet, a kitartó és, áldásos munkásság 
póldányképét kívánjuk bemutatni: mindannyi-
szor ide, eme a hazafiúi kegyelet által szentté 
avatott helyre vezetjük őket, hogy Bereczki 
élete, munkássága lelkesítse őket szép pályá-
jukon ; hogy az ő tetteiből tanulják szeretni a 
hazai földet, melyből áldást fakaszt á czéltu-
datos és kitartó szorgalom; hogy az ő szelleme, 
az ő tudása vezérelje őket utaikon. 

Kétszeres hála illeti meg- dr. Darányi 
Ignácz földmivelésügyi miniszter ur ő nagy-
méltóságát, midőn megengedte és lehetővé 
tette, hogy ez , emlék intézetünk telepén állít-
tassák fel; mert ezzel megkönnyítette a mi 
hazafias munkásságunkat. De hála illeti azo-
kat is, kik ezen emlékmű felállításához bár-

minő, cspkély összeggel járultak, hála a bizott-
ságot, különösen amiak elnökét és jegyzőjét, 
kik önzetlenül fáradoztak . azóh, hógy. hazai 
gyümölcsészetünk. emez ünnepe egyszerűségé-
ben is szép és magasztos . legyen; hála illeti 
a megjelenteket, kik jelénlétükkél eme haza-
fias ünnepség díszét emelni kegyesek voltak! 

Te pedig,t érezbe öntött emlék, -állj időt-
len időkig! Hirdesd az'eljövendő nemzedékek-
nek innét, a hol ezer év előtt honfoglaló 
őseink a szőke Dunán átkelének, hogy ez; az 
anyagi önzéssel vádolt kor meg tudta be-
csülni- a tiszta hazafiúi munkásságot, bármily 
szerény téren nyilvánult is az, légy hirdetője 
annak, hogy hazai kertészetünk immár meg-
érte virágfakasztó tavaszát ' és Istenbe vetett 
bizalommal, lankadatlan munkássággal eljö-
vend annak gyümölcsérlelő nyara is, a midőn 
gyümölcserdők árnyában áldva emlegetik Be-
reczki nevét, mint az úttörők vezérét! 

Angyal igazgató beszédje után az intézet 
növendékeinek nevében Haragos Gyula intézeti 
növendék rövid beszéd kíséretében habérkoszo-
rut helyezett a szobor talapzatára. 

Ekkor megzendült ismét az intézeti nö-
vendékek daloskörénék érieke" és a „Szózat" 
eiéneklésővel a kegyeletes ünnepély véget ért. 

A lelepzési ünnepély befejezte után a 
jelenvolt közönség legnagyobbrésze élén Da-
rányi miniszterrel az intézet gyönyörű üveg-
házait és remek gyümölcsösét, valamint az 
intézet berendezését tekintette meg. 

KÜLFÖLDI SZEMLE. 
Ausztria. A gazdasági melioráeziólc alapja. 

Az osztrák földmivelési miniszter által a kép-
viselőház egyik utóbbi ülésén bónyujtott tör-
vényjavaslat szerint, a gazdasági meliorácziók 
alapjára 850.000 forint irányoztatott elő az 
1898-ik évre. Az előző évben 100 ezer forint-
tal kevesebb volt felvéve, de közbe jött, elma-
radhatlan munkálatok tetemesen nagyobb ösz-
szeg kiutalványozását tették szükségessé. Mint 
a hogy a javaslat előszavából megérteni lehet, 
az 1899—1914 évcyklusra kerek egy millió 
forint lesz e czélra előirányozva. A kvóta hova-
forditása iránt a törvényjavaslat hü képet tün-
tet elő. így az összeg negyedrészét, t. i. 
209,198.06 kr a galicziai gazdasági viszonyok 
javítására fordítják. 197.573 forintot a külön-
böző tartományok patak s folyóinak szabályo-
zására fordítják, miből következik, hogy a 
mezőgazdasági meliorácziák czimén preliminált 
összegből tényleg az osztrák mezőgazdaság 
javára alig jut rész, mert a belvizek és a 
folyók szabályozássá közérdekből történik, mint 
a „W. L. Z." jónak lát azok épülésére előso-
rolni, kik mindig avval szeretnek előjönni, 
hogy a mezőgazdaság oly „óriási" összeget 
nyer az államtól segélyezés czimén. 

A burgonya vetögumók szállítási kedvez-
ménye. A központi gazdasági egyesületet a 

. közlekedésügyi miniszter . értesítette, hogy a 
burgonya vetőgumók szállítására már tavaly 
fennállott szállítási kadvezményt az idén is 
megadta. A szállítási díjnak mintegy 50%-át 
kitevő szállítási kedvezmény azonban csakis 
márczius 1-től május l-ig terjed, A kedvez-
ményre jogosító megrendelési lapokat a gazda-
sági egyesület állítja ki tagjai számára s azok 
a szállító-levéllel együttesen kezeltetnek á 
vasúti alkalmazottak által. 

Az egy névre szóló burgonyaszállitmány-
nak azonban a 600 kilogrammot túlhaladnia 
nem szabad a tavaszi idő alatt. Több tagnak 
együttes rendelésénél,' melynek legalább 5000 
kilogrammotkeli kitennie, aki-s berakás az elő-
irt időben — a megrendelők költségére tör-
ténjék. 

A burgonya vetögumók szállítási kedvez-
ménye ugyan bizonyos formalitások megtartá-
sához van kötve, azonban oly kedveziriényt 
képez, mely különösen ezen nagy termésű és 
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aránylag csekély értékű termény száüitásánál 
jelentékeny összegre rug. 

Németország. A német gazdasági s ipari 
termékek a Keleten. A „D. T." legutóbb ráutal 
arra, hogy a német ipari gazdasági termékek-
nek mily szép piacza kínálkozik a Keleten s a 
német gyarmatosoknak kedvező helyzetéről 
szól, melyet a török területen kivivtak magok-
nak.. A német elemnek az Izlam területén való 
hódítása bennünket is közelről érdekel, miért 
is néhány sorban megemíékszünk róla. Elő-
ször ugy tűntek fel ott a németek, hogy a 
kisázsiai vasutakat ők alkották meg. Meggyő-
zödnek a rendkívül bőven termő talajról, igy 
inkább az ázsiai Törökországra irányítják 
figyelmöket, mint az európaira, hol az osztrák, 
szláv s görög alattvalók jelenléte feszélyezte 
volna őket. 1880-ban a berlini kabinet Anato-
liába küldött egy missziót, melynek az volt a 
ezélja, tanulmányozza a Bosporus s a perzsa 
öböl között létesítendő vasútvonal építési ter-
vét Angorán át. Midőn a papiroson rajzolt 
tervvel készen voltak, 1000 km. hosszú vasút 
épités konezesszióját kérték a portától s bár 
azt. előzőleg már az angoloknak megígérték, 
mégis a némeleknek adták, az angolokat pedig 
SV-2 millió frankkal kárpótolták. Most a kiépített 
hosszú vasútvonal a németek birtokát képezi, s 
annak egész hosszában mezőgazdasági telepítést 
végeznek napról-napra _s bár ez ellen az ó-törö-
kök erélyesen protestáltak, az óriási német 
uradalmak gombamódra szaporodnak. Néhány 
évvel ezelőtt csak 50 család telepedett le a 
vasútvonal mentén havonta, ám mai napság 
egész német invázió törekszik a Keletre. A ne-
vezett lap levelezője azt újságolja, hogy nem-
csak a szultán hadserege. van Carlsruheban vá-
sárolt Mauser-féle puskákkal ellátva, hanem a 
kisázsiai óriási vasútvonal vészes mentében 
mindenfelé <S*ae£-ekök müvelik a német bir-
tokosok földjét. Konstantinápolyban magában 
a német kereskedő s iparos kitúrja lassan a 
többi elemet. 

Az idézett lap szívesen meg is mondja, 
minek köszönhetik ezen békés hódítást: 

Konzulátusi testületük főfig'yelmét forditja 
a mezőgazdasági s ipari termékek előnyös 
értékesítésére, a német iparos s gazda alkal-
mazkodási képességgel bir vevőinek izlése 
iránt, kereskedelmi ügynökei ügyesség s nyelv-
ismeret terén túlszárnyalják az oroszt, angolt, 
vagy francziát. Hajójárataik a Földközi tenger-
ben az utóbbi évek folyamán megkétszereződ-
tek, a Hamburg s Odessa közötti forgalom 
meg páratlan a maga nemében, végre a német 
kereskedő ugyanazon árut 40°/o-al olcsóbban 
adja, mint a többi konkurrense. 

A német gazdasági s ipari termékeknek a 
Keleten elért ezen diadala komoly dolog, mely 
fölött nem lehet közönséges napirendre térni. 
Földrajzi fekvésünknél fogva, mi volnánk inkább 
arra hivatottak, hogy a Kelet piaczait dominál-
juk, kár tehát a számunkra predestinált teret 
szemhunyorítás nélkül másnak engedni. 

A költségvetés tárgyalásakor szó volt róla, 
hogy' külföldön mezőgazdasági attasék fognak 
alkalmaztatni, kik mezőgazdaságunknak lesznek 
a külföldön hü szószólói. Ugylátszik azonban, 
hogy ebben az ügyben halogatás van! Lám 
a németek nem csinálnak belőle titkot s 
őszintén bevallják, hogy a szultán területén 
kivívott gazdasági sikereket annak köszönhetik, 
hogy konzulátusaikban a mezőgazdaság iránt 
ép érzékkel biró embereket alkalmaztatnak. 

Franczíaország. A termény záloghitel ja-
vaslata szentesítve. A franczia képviselőház 
mult heti ülésében a gazdasági Warrant tör-
vényjavaslatot elfogadta. Lényegét olvasóink 
Miklós Ödön múltkori felolvasásából ismerik 
már. A javaslatot avval a külömbséggel fo-
gadták el, hogy a törvénybe még néhány zá-
logolható terményt vettek fel, minők a gyógy-
növények, a száraztakarmány s a vetőmagvak. 
Codet képviselő amellett szólalt fel, vétesse-
nek fel a gazdasági állatok is azon termékek 

lajstromába, melyek zálog tárgya gyanánt sze-
repelhetnék, de ez a kérdés vitatkozás tár-
gyává nőtte ki magát, melynek végével Codet 
képviselő indítványa elvettetett. A vitatkozás 
folyamán aztán kiviláglott, mily helyesen jár-
tak el, hogy a gazdasági állatok fel ném vé-
tettek zálogtárgy gyanánt, mert tág kaput en-
gedtek volna a vitatkozásnak s amely nyomá-
ban a javaslatnak törvénynyé emelését késlel-
tették vagy talán örökké meg is akadályozták 
volna. A jövő fogja tehát igazolni, a termény-
záloghitel törvénye a jelen formájában csak-
ugyan azokat a jótéteményeket fogja-e hozni, 
melyeket attól Eürópaszerte várnak a gazdák? 

A gazdasági termékek szállítási dija. A 
kormány törvényjavaslatot terjesztett a kamra 
elé, amelyben a gazdasági termékek, minő a 
tojás, vaj, sajt, tejfel, gyümölcs, zöldség, tej, 
ölött baromfi, vad, méz, hus, sertésáru, zsir 
stb. gyorsárukénti szállítására különleges in-
tézkedéseket óhajt életbeléptetni. A kormány 
óhaja abban összpontosul, hogy ezen termékek 
szállítási vevényének bélyege 35, centimesről 
10-re szállitassék le. A vasúttársaságok a ma-
gok részéről kijelentették, hogy abban az eset-
ben, ha az állami bélyegredukczió tényleg 
életbe lép, ugy a saját bélyegilletményükről 
önként mondanak le, sőt mi több, az 50 
kilogrammon aluli szállítmányoknál a 160 kilo-
métert meg nem haladó távolságoknál, a gazda-
sági termékek zóna szerinti tarifáját fogják 
életbe léptetni. Jelen esetben tehát a kormány 
kezet fog a különálló vasúttársaságokkal, hogy 
a gazdák érdekeit előmozdítsák. Kétségtelen, 
hogy ez az intézkedés meg fogja könnyíteni a 
városok élelmezését, hol a fogyasztók olcsób-
ban fognak élelmiczikkekhez jutni,. a termelő 
pedig jobb és biztosabb értékesítést ér el. 

Az elaggott mezőgazdasági munkások jutal-
mazása. Ezelőtt néhány évvel gróf Chambrun, 
„Musée social" czimen alapítványt tett, mely 
érdemes, elaggott munkások istápolását tűzte 
ki czéljául. Egész a mult évig az intézmény 
vezetőférfiainak figyelme csakis az elaggott 
ipari munkások sorsának javítására volt irá-
nyítva. Ezután már a mezőgazdasági munká-
sok is felszólitatnak, hogy az alapítványból 
igyekezzenek a maguk részét kivenni. 1896 
május 3-án a köztársaság elnöke jelent meg, 
a munkások ünnepének fényét emelendő a 
„Musée" gyűlésen. Ez alkalommal 28 veterán 
munkás kapott 200 franknyi évjáradék jutal-
mat, kik 60 ik életévöket átlépték, azonfelül 
azon személyes érdemmel birtak, hogy egy-
más után következő, 30 esztendeig szolgáltak 
egy. s ugyanazon ipartelepen. 

Ez év október 30-án a mezőgazdasági 
aggmunkások ünnepélyét tartják meg s a me-
zőgazdasági egyesületek által kijelölt legérde-
mesebb cselédeket, vagy munkásokat fogják a 
200 frankos évjáradékkal jutalmazni; a köz-
társaság elnöke jelenlétével fogja az ünnepélyt 
emelni. Összesen 75 gazdasági egyesület fogja 
tagjainak száma szerinti jelöltjeit bemutatni, 
melyek legalább 65 évesek. 

Ha a jelöltek gazdasági cselédek, legalább 
szakadatlan husz éves, egy helyen folytatott; 
hűséges szolgálatot tartoznak kimutatni a többi 
jelentkezők, kik nem mint gazdasági cselédek 
szerepeltek szakadatlan, alkalmaztatásuk minő-
ségét tartoznak igazolni s a jury fogja azután 
eldönteni jutalmaztatásukra rászolgáltak-e vagy 
sem? A jury tagjai a franczia központi gazda-
sági egyesület kebeléből fognak választatni. 
Kétséget nem szenved, hogy a mezei munkás 
keserves, hűséges fáradozását ha ily magas 
helyről látja jutalmazva, az buzgalmának s 
jóakaratú munkásságának fokozására nagy mér-
tékben járul hozzá. A szocziálista áramlat 
hatalmas gátjául szolgálna, ha rövid idö múlva 
nekünk is akadna gróf Chambrun gondolko-
dású humanitárius egyéniségünk. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 
Kérdések. 

200. kérdés. Két tábla búzám van, amelyet 
drótféreg erősen pusztít s észrevehetőleg rit-
kítja azt, mint lehetne ez ellen védekezni 
előre megjegyezvén, hogy két hétnek előtte 
mind két tábla mfeghengereztetett. 

Ha pedig ellene nincs védekezés, liehetné;é 
még járóbuzával bevetni a hiányokat s kifej-
lődhetne-e, ha azt még április hóban elvet-
hetném? H. A. 

201. kérdés. Gazdaságomban nagyolb 
mennyiségű vörösherét termelek; vidékünkön 
az első kaszálás száradása az akkori esőzések 
miatt igen bizonztalan. Ez okból óhajtanám 
zölden eltenni vöröshere termésemet. Felvilá-
gosítást kérek t. gazdatársaimtól, hogy mily 
eredménynyel próbálták a vöröshere besava-
nyitását és a vermelést vagy a zsombolyázást 
tartják-e jobbnak ? 

Pa-Borjád. 8. L. 
202. kérdés. A kezelésem alatti urada-

lomnál 300 hold árpa az egyik gazdaságban 
roppant buján fejlődik, eddig még nincs le-
hengerezve, de a hét folyamán szándékozóm 
hengéreztetni. Tisztelettel" kérdem, vájjon ha a 
hengerezés után megboronáltatnáin, nem sár-
gul-e meg s nem-e lesz az árpának a boro-
nálás hátrányára? 

Erdőmajor. M. A. 
203. kérdés. 1. Az uradalmi telepitvé-

nyes községek lakói, kik szerződésileg birnak 
az uradalomtól minden házszám után pl. 1(J 
hold földet, évi 16 frt földbérösszegért holdan-
kint, oly feltételek mellett azonban, hogy az 
évi összes 160 frt földbérösszegből 100 frtot 
készpénzben fizetnek, mig a 60 frtot kötelesek 
aratási munkáikkal azaz aratással letörleszteni, 
vájjon a telepityényesek ezen aratási munkánál 
kötelesek-e munkásigazolványnyal bírni, avagy 
elegendő-e a földhaszonbérleti szerződésük? 

2. Az uradalomnál lévő felés kukoricza 
termelők (falusiak) tartoznak-e munkás igazöl-
ványnyal bírni? vagy nem. T. 8. 

204. kérdés. 1. Az őszi búzát melyik 
módon jobb tavaszszal felboronálni e kettő 
közül: Azon irányban amint vetőgéppel vetve 
lett, vagy keresztben ? 

2. Kukoriczaföldbe vetett őszi búzát is 
tanácsos-e felboronálni, vagy inkább szeges 
hengerezni ? 

Megjegyzem, hogy az úgynevezett kuko-
riczalencsék nagyobb mennyiségben vannak 
ezen földön. L. A. 

205. kérdés. Macskák koszosoJását le-
het-e gyógyítani? Ha igen, kérnék ellene jónak 
bizonyult eljárást közölni. 

Csorvás. P. B. 

Feleletek. 
G(j ümölcspusztitó orrmányosok. (Félelet 

a 198. sz. kérdés-e.) A beküldött két orrmányos 
bogár közül a nagyobbik, a bíborvörös fém-
fényü a Rhynchites Bachus, a kisebbik fekete 
pedig az Apion ruficrus fajhoz tartozik. 

Az Apion ruficrus valószínűleg semmi 
vonatkozásban sincs a gyümölcscsel s abban 
nem tesz semmi kárt. Ellenben a Rhynchites 
az alma- és a körtegyümölcsösökben érzékeny 
károkat szokott okozni az által, hogy a meg-
termékenyített nőstény a fejlődésnek . indult 
almát és körtét ugy junius derekán hosszú 
orrmányával megszurkálja, hogy minden lyukba 
egy petét rakjon. 

E szuráshelyek eleinte nem tűnnek fel, 
mert a bogár a nyilás száját a gyümölcs lé-
hántot, felhámjával ismét betakarja. Nemsokáí-a 
azonban a lyukak körül a gyümölcs a sérülés 
következtében barnulni kezd. 

^ ^ • H f t i í É i i i 
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E sérülések, mellett .még főleg a peték-
ből kikelt, álczák okoznak aképpen kárt, hogy 
egész a magházig fúrják be magukat! s í ott 
2—3 hétig élősködnek. Ekkor már az almát 
annyira megrontotta az áleza, hogy az első 
szélrohamra lehullanak, amikor a kifejlődött 
áleza elhagyja a gyümölcsöt, hogy a földbe 
bebábozódjék. 

-A bábból a bogár őszszel kel ki, mint 
ilyen áttelel s pusztító munkáját tavaszkor 
újból megkezdi. 

Kártételei ellen ugy védekezhetünk, hogy 
tavaszkor a gyümölcsfákon mellmagasságban 
enyvgyürüket alkalmazunk oly módon, amint azt 
Jablonowski J. a „Köztelek" tavalyi évfolya-
mának 25. számában a 441. lapon leírja. 
Azonkívül ezen enyvgyürük alatt a fát szalma-
csutakokkal átkötjük, ahol a bogarak nappalra 
tömegesen meghúzódnak. E csutakoknak na-
ponkinti elégetésével temérdek bogarat pusz-
títhatunk el. 

Czélszerü továbbá, ha májusban regge-
lenkint lepedőt teritünk a fa alá s a faágak 
megrázása után a lepedőre hullott bogarakat 
összeszedve, megöljük. , Továbbá, midőn az 
alma ugy juliusban hullani fog, a hulladékot 
naponta össze kell szedetni s megfőzve a 
disznóval megetetni, vagy a trágyadombra ön-
teni s trágyával letakarni. Naponta kell ezt 
megismételni, mert máskülönben az álczák az 
almából a földbe másznak és bábbá alakulnak 
át, hogy mint bogarak ismét megjelenjenek. 

Teljesen a bogártól csak' ugy szabadul-
hatunk meg, ha az ellenük való irtást leg-
alább 2 —3 éven át következetesen folytatjuk 
s a jövőben nem engedjük újból elszaporodni. 

Pásztor István. 
Öszi szántás exürpálása. (Felélet a 199. 

számú kérdésre.) Ha az őszszel megszántott 
föld télen át nem tömődött össze, nem ísza-
polódott össze s nem gyomosodott ki, akkor a 
korai vetések alá igen gyakran elegendő az 
őszszel megszántott talajt jó erős fogasolással 
elkészíteni. 

A későbbi tavaszi vetéseknél (amilyen pl. 
a répa vetése is) az őszi szántás egyszerű meg-
fogasolását már nem tekinthetjük kielégítőnek 
s itt az extirpátor lesz már helyénvaló, feltéve, 
hogv a föld nem gazasodott ki túlságosan s 
nem bulykolódott össze: utóbbi esetekben 
ugyanis a tavaszi szántás nem mellőzhető. 

Ettől eltekintve az extirpátor kitűnő mun-
kát fog végezni s alkalmazását nyugodt lélek-
kel ajánlom. Az extirpátor munkamélysége a 
talaj minőségétől fog függeni s 10—20 cm. 
között ingadozik: minél mélyebben járhat (20 
cm.-ig), annál jobb. 

2. A szalmakazalozó kitűnő gép, melynek 
beszerzését csak ajánlani tudom. Használható 
nemcsak a cséplésnél, hanem a széna kazalo-
sánál, a zsombolyázásnál is, ha kis járgánynyal 
kötjük össze, vagy kettős kézi forgattyura sze-
reltetjük fel. Igen hasznos gép, melynek beszer-
zési ára egynehány év alatt megtérül. 

K. K. 
Védekezés a drótféreg ellen. (Felelet a 

200. számú s több hasonirányu kérdésre.) A ve-
tésnek meghengereltetése a drótféreg ellen mit 
sem használ, s a vetés kiszántása is csak 
abban az esetben -megokolt, ha az infekezió 
oly nagy mértékű, hogy az ilyen helyen nincs 
remény semmiféle terméshozamra s a földet 
újból beakarjuk vetni valamivel. 

Ha a drótféreg csak foltonkint mutatko-
zik, akkor czélszerü csakis ezeket a foltokat 
egy-két méterrel a folt határain is tul keskeny, 
de vagy másfél láb mély árokkal körülvenni, 
bz árokba pedig többször oltatlan meszet hin-
teni, hogy a táplálék fogytával tovább vándorló 
drótférgek ott elpusztuljanak. Hogy a siker még 
^biztosabb legyen, szükséges az ilyen foltokra 
— ahol a vetést akarva nem akarva ugy is 
fel kell áldozni — több napo.n át a sertést rá-
ráhajtani, mely a drótférgeket a földből kitúrja 
és megeszi. 

Ujabban a körülárkolt foltokat a követ-
kező oldattal ajánlják megöntözni: 100 liter 
vizre 12 kg. kainit. A kainit minden drogouista-
üzletben kapható s nagyon olcsó. 

Minthogy a drótféreg a vetés kiszántása 
után is ott marad a földben és úgyszólván 
minden növényen megél, szükséges az egész 
vetés kiszántása esetén is a jövő évi termésre 
való tekintetből a vetést ki szántás; előtt 8—10 
napig sertésekkél járatni. Pásztor István. 

Vöröshere eltartása. (Felelet a 201. sz. 
kérdésre.) Ott, a hol a körülmények indokolttá 
teszik a vörös lóherének zölden való elrakását, 
ott a zsombolyázás tényleg egyike lesz a leg-
kitűnőbb eljárásoknak s minden körülmények 
között többet ér az egyszerű bevermelésnél 
illetve besavanyitásnál. Megjegyzem azonban, 
hogy mindkét módszer csak kisegítő eszköz a 
gazda kezében s a szénává szárított lóhere a 
legtöbbet fog érni. Ha azonban az időjárás 
bizonytalansága — mint emlitve van — ezt 
lehetetlenné teszi akkor csak a zsombolyázás-
hoz tessék fordulni. ő 

Árpa boronálása. (Félélet a 202. számú 
kérdésre.) A buján fejlődő tavaszi árpát most 
hengerezni még nem érdemes, mert ez a meg-
dülés meggátlására csak később a szárbahajtás 
idejekor használható sikerrel. Most sokkal elő-
nyösebb lesz az árpát jó erősen megfogasolni 
s ezzel megritkítani: a fogasolás után pedig 
hengerezni. A tulbuján fejlődő árpa egyszerű 
hengerezésével, de meg sás'olásával is most 
még nem sokat segítünk, ezeknek csak a 
szárbamenés alkalmával látjuk igazi hasznát. 

Ky. 
Munkásigazolványok. (Félélet a 203. sz. 

kérdésre.) A munkások és munkaadók közti 
jogviszonyokat szabályozó 1898. évi II. t.-cz.' 
végrehajtása tárgyában kiadott utasítás 6. §. 
értelmében, azon munkás, ki gazdasági munka 
teljesítésére szerződik és gazdasági munkákat, 
hivatásszerüleg teljesít, maga számára, munkás-
igazolványt szerezni tartozik. 

Minthogy pedig a kérdésben fekvő eset-
ben, inkább azon körülmény deríthető ki, hogy 
a telepitvényesek — kik tulajdonképpen föld-
haszonbérlettel foglalkoznak —gazdasági mun-
kákat nem hivatásszerüségből, hanem csupán 
a haszonbérleti viszonyból folyó kötelezettség-
képpen, teljesítenek s így munkájuk mintegy 
természetbeni haszonbérnek volna mondható, 
ennélfogva, ezen esetben a végrehajtási uta-
sítás 27. §. a) nyer alkalmazást, mely sze-
rint: „a csak esetileg, csak bizonyos évszakok-
ban és csak bizonyos nemű munka teljesitésér 
vei, — nem hivatásszerűen — foglalkozó" 
munkásoktól, az igazolványok megszerzése és 
felmutatása nem követelhető. Ezen munkák 
teljesítése a haszonbérleti szerződésben gyöke-
rezvén, abban nyernek további szabályozást 
és elbírálást is. 

Azon esetben azonban, ha ezen telepit-
vényesek, vagy helyesebben haszonbérlők — és 
hozzátartozóik — nem csupán a haszonbérleti 
viszonyból kifolyólag és nem egyedül a haszon-
bérbeadó, hanem más munkaadó számára is 
teljesítenek, — bárhol és bármikor, — gazda-
sági munkát, ez esetben, miután ezen körül-
ménynye], a hivatásszerüség ténye már beállott, 
maguk részére igazolványt szerezni, feltétlenül 
tartoznak. 

Ugyanezen és változatlan elbírálás alá 
esnek a kérdés 2-i'k pontjában említett feles 
tengeritermelők (falusiak) is. Csay L. dr. 

Öszi bnza boronálása. (Felelet a 204. 
számú kérdésre) Az őszi buza rendszeres ta-
vaszi fogasolása alkalmával, jobb a vetősorok 
irányában haladni. A vetősorokra keresztben 
az esetben szoktuk a búzát inkább fogasolni, 
ha a czélja egyúttal az igen sűrűn álló búzá-
nak a megritkitása.. Ha a kukoriczába vetett 
búzának földje nem nagyon csutkás, akkor az 
ilyen buza is baj nélkül fogasolható, ellenkező 
esetben jobb a fogasolást mellőzni, vagy pedig 
amint az helyenkint szokás, lógereblyével 

előbb a csutkákat összehuzatni s lehordatni. 
A szeges henger ily esetben nem végezné azt 
a munkát, amit a fogastól várunk s ha már 
hengert kellene használni, akkor csak a sima 
henger lesz helyénvaló. Ky. 

Macskák koszosodása. (Felelet a 205. sz. 
kérdésre.) A macskák koszosodását egy fonal-
gomba, az Achorion Sehönleinii okozza, mely 
rendszerint koszos egerekről kerül a macskák 
testére és belenőve a szőrök tövibe, a szőrök 
hagymáit sorvasztja és szőrhullást okoz. A ke-
zelést a bőrön levő varrak fellágyitásával kell 
kezdeni, mely czélra azokat zsírral, vagy gly-
czerinnel bekenjük és a következő napon le-
szedegetjük vagy korpával ledörzsöljük. Ezután 
a kopasz foltokat és azok közvetlen szomszéd-
ságát 1 r. jódtinkturából és 2 r. borszeszből 
álló keverékkél vagy pedig saliczylsav .10%-os 
oldatával több napon keresztül bekenjük. 
Minthogy a macskák nagyon érzékenyek, azért 
egyszerre csak kis bőrrés^letet szabad bekenni 
és inkább hosszabb ideig folytatni kell a keze-
lést. Határozottan tartózkodni kell a kezelés 
közben a beteg megfürösztésétől. 

Minthogy köznyelveri a rühösséget is 
koszosodásnak mondják ennek a lehetőségére 
is utalunk. A rühösség már az élénk viszke-
tésről is gyanítható, azonkívül pedig főképpen 
a fejen és a fülek tövében képződik sok "varr. 
Rühatkák kimutatás biztossá teszi a kórismét. 
A macskák rühössége ellen a következő kenőcs 
ajánlatos: 15 r. kénvirág, 8. szénsavas kálium 
és 60 r. disznózsír. A vele bekent varrakat 
később korpával kell a testről eltávolítani. 

Salamon Tódor. 
Alapi Salamon Tódor, tuzséri (szabolcs-

megyei) nagybirtokos Olaszországban meghalt. 
A magyar közélet vele tiszteletreméltó 

alakját veszítette el, aki a legújabb idők gazda-
mozgalmainak is egyik előharezosa volt. Az ő 
indítványára irt át a kisvárdai gazdakör az 
OMGE.-nek 1894 ben a III. országos gazda-
kongresszus megtartása véget, ő tekinthető 
tehát tulajdonképpen ez emlékezetes mozgalom 
megindítójául. Ez alkalommal a megboldogult 
a mezőgazdasági érdekképviselet szervezése 
körül fejtelt ki kiváló buzgalmat, de érdeme 
főként vidéke gazdaközönségének szervezésé-
ben áll. Az elnöklete alatt állott kisvárdai 
gazdakörben a gazdatársadalmi tevékenységnek 
jelentékeny góczpontját alkotta meg, ahol nem 
egy agrárius törekvés nyert kifejezést, hogy 
onnan az egészséges s gyakorlatias tartalom 
sulyávál essék a közélet mérlegébev Őszinte 
részvéttel rójjuk le a kegyelet adóját a meg-
boldogult iránt, kinek szive kihűltéig szerette 
népét s tudott melegedni hazafias eszmékért. 
Maradjon közöttünk emlékezete! 

Életrajzi adatai röviden a következők : 
Alapi Salamon Tódor régi nemesi család sar-
jadéka. Atyja Palocsay báróleányt vett el fe-
leségül, kinek révén birtokosa lelt a sáros-
megyei nagy uradalmaknak. Az elhunyt első 
felesége Csáky grőfnő volt, kit valóságos imá-
dattal ápolt súlyos betegségében. Feleségének 
utóbb bekövetkezett halála atán Forgách Mar-
git grófnőt, ki akkor özvegy volt, vette nőül. 

Salamont 1865-ben képviselővé választot-
ták s rövidesen a nemzeti párthoz csatlako-
zott. Salamon tevékeny tagja volt az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesületnek. 

A boldogult hatalmas termetű, erős em-
ber volt s nem egyszer tette meg lovon az 
Eperjes és Kassa között lévő 5 mértföldi utat 
másfél óra alatt. Igen fájdalmas hatással volt 
reá leányának, Salamon Ellának tragikus halála, 
mely az egész országban részvétet keltett, A 
szabolcsmegyei paraszlforrongás idején Olasz-
országba ment enyhülést keresni vesebaja el-
len, mely halálát okozta. 
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V E G Y E S E K . 
Mai számunk tartalma: 1 

Az OMGE. közleményei: Figyelmeztetés az OMGE. 
t. tagjaihoz. — Pályázat. — Meghívók. — X. Luxus-
lóvásír. .1 — - — 595 

Az alföldi munkásmozgalom és- a mezőgazdasági 
válság. M. Gy. - ... .596-

Bosnyák mezőgazdasági oktatás, (yl) . 598 
Bereczki Máté emlékszobrának leleplezése. 598. 
Salamon Tódor. 602 

Állattenyésztés. 
Uj szarvidomitó. 59? 

Lótenyésztés. 
Állami lótenyészintéz t̂eink ménlétszáma. Kis. M. 597 

Gazdasági állattan. 
Riezinus műtrágya mint rovarirtó szer. Molery I. 598 
Leyélszekrény — 601 
Vegyesek. 603 
Kereskedelem, tőzsde. ... 604 
Budapesti gabonatőzsde. — Szeszüzlet. — A köz-

ponti vásárcsarnok árujegyzése a nagyban (en 
gros) eladott élelmiczikkek árairól. — Állatvá-
sárok : Budapesti szurómarhavásár. — Bécsi 
vágómarhavásár. — Bécsi szurómarhavásár. 
— Bécsi sertésvásár. — Bécsi juhvásár. — 
Párisi juhvásár. - - 605 

Kitüntetés. Mau'hner Ödön magnagykereskedőt 
az orosz czár kitüntette a Szent Anna-rend III. osztályú 
rendjelével, ama érdemeinek megjutalmazásául, amelye-
ket Mauthner a pétervári kertészeti kiállításon szerzett. 

Eljegyzés. Fle'schtr Gyula urd. gazdatiszt, a 
„Köztelek" munkatársa, e hó 11-én N.-Ladányban el-
jegyezte Filperger György nagybérlő leányát: Ilonkát. 

Oroszországi tannlmányut. Az orosz-
országi tanulmányútra, melyet az OMGE. a 
jövő év folyamán szándékozik rendezni, ez-
ideig a következők jelentkeztek: dr. Bodíczky 
Jenő. dr. Zsilinszky Endre, Biringer Soma, 
Kerpely Kálmán, Abaffy Emil, Szalay Béla, 
Lészai Ferencz, Gaál Jenő, Sátori Mór, Ugrón 
Zoltán és Poroszkay Béla. Miután a tanul-
mányút előmunkálatai hosszabb időt -vesznek 
igénybe s csak az esetben inditattnak meg, ha 
legalább 20 résztvevő jelentkezett, kérjük 
mindazokat, akik a tanulmányúton résztvenni 
óhajtanak, hogy ebbeli szándékukat az OMGE. 
titkári hivatalánál mielőbb bejelenteni szíves-
kedjenek. 

A magyar kereskedelmi muzeum fel-
ügyelő bizottsága f. hó 16-án tartotta alakuló-
ülését Vörös László kereskedelemügyi minisz-
teri államtitkár elnöklete alatt és megválasz-
totta a végrehajtó-bizottságot, melynek tagjaivá 
választattak: Auer Róbert, Forster Géza, Fürst 
Jakab, Gelléri Mór, Ooldberger Berthold, Hatvani 
Deutsch Béla, Hüttt Tivadar, dr. Matlehovics 
Sándor, Monde Bódog, Thélc Endre, Weiss 
Berthold, Wolfner Lajos. Ezeken kivül hivatal-
lói tagjai a bizottságnak a szakosztály és ügy-
osztály főnöke, a felügyelő-bizottság jegyzője, 
a kereskedelmi miniszter igazgatója és a 
magyar kereskedelmi részvénytársaság igaz-
gatója. 

Gabonauzsora Torontálvármegyében. A 
,B . H." április 19-iki számában érdekes köz-
leményt olvasunk, amely a Tórontálmegye kis-
gazdáinak u. n. szocziális mozgalmát a szer-
telenül felburjánzott s a kisgazdák létalapját 
megtámadó uzsoraüzelmekre veti vissza. El-
mondja a közlemény, hogy egy nagy gabona-
czég működik a vármegyében, amely Tarontál-
vármegyében évenkint körülbelül 1 millió mé-
termázsa gabonára köt szerződést, métermá-
zsánkint 5—6 forintjával. Befektet 5—6 milliót 
s ez az 5^-6 millió, 6—10 hónap alatt meg-
kétszereződik. A .szerződésileg szállítani, köte-
lezett . gabonának átlag fele nem szállíttatik. 
A czég megbízott ügyvédje veszi már most 
kezébe a fonalat. A követelés különben ügyis 
biztosítva van, a czég kárt nem szenvedhet, mert 
a boldogtalap gazda, a vele kötött szerződés ér-

telmében megengedi, hogy a zálogjogot, a legma-
gasabb vételár erejéig bekebeleztethesse a czég. 
Ez a legmagasabb vételár pedig, a szállítás ide-
jére elérni remélt forgalmi árt jelenti. Ha a meg-
szorított gazda, a különbözeti összetételéről 
váltót ad, egyidőre megszabadul a perléstől, ha 
le tudja fizetni, lefizeti, bár a legtöbb esetben 
pörlés vet csak véget a dolognak. E gabona-
czég torontáli megbízott ügyvédje más pört 
nem igen vállal, mert igy is tul van halmozva. 
Ennek az ügyvédi irodának évenkint 30^-40 
ezer frt tiszta jövedelme van. Évenkint 12000 
frt okmánybélyeg kiadása van. Tehát 100 ezer 
frtra, vagy talán többre rug az az összeg, a 
mely a szegény gazdákból, csak a pörlekedés-
ből kifolyólag, évenkint kifacsartatik. Évenkint 
hozzávetőleg 2000 gazda perelődik szállítási 
szerződes alapján. Kétezer embert tesz éven-
kint boldogtalanná, földönfutóvá, nyomorulttá, 
Isten, ember, törvény, haza ellen elkeseredetté 
ez az eljárás, E közlemény valóban a fosztoga-
tásnak egy rendszeres miveletéről ad számot, 
de bennünket többé meg nem lep. Mindössze 
egy lappál szaporodott benne az uzsora-üzel-
mek már jól ismert bünkróníkája. Megdöbbenést 
kellene pedig kelteni ennek a jelenségnek. Hisz 
ez több a szatíránál. Mikor a fölött tanako-
dunk, hogyan lehetne konzerválni a kisbirtokost 
s megvédelmezni a* tűzhelyét, akkor a nyerész-
kedési vágy hadát visel ellene s szemünk előtt 
fosztja meg őt a tűzhelytől: és erre már nincs 
szavunk.. S mikor kormányunk kíméletlen erély-
lyel igyekszik elfojtani a szoczíalizmus előidéző 
okait, akkor szemet huny egy ilyen nagy jelen-
ség előtt, mely. egymaga elegendő egy társa-
dalmi anarkizmus megokolására. 

Az Erdélyi Gazdasági Egylet ez évi 
rendes közgyűlését Kolozsvárt, 1898. évi má-
jus hó 8-án, vasárnap délelőtt 10 órakor fogja 
megtartani. Tárgysorozat : Jelentés az egylet 
1897-ik évi működéséről. Jelentés az egylet 
1897-ik évi zárszámadásáról; ezzel kapcsolat-
ban: Az 1898-ik évi költségvetés megállapítása. 
Az egylet ügyrendjének-, szolgálati és fegyelmi 
szabályzatainak megerősítése és intézkedés a 
nyugdij-alapra vonatkozólag. A választmány 
utján beadott önálló indítványok. 

Madártenyésztésí kiállítás. A földmivelés-
ügyi minisztérium értesítése szerint a Szent-
Péterváron folyó évi szeptember hóban tar-
tatni tervezett „madártenyésztési" kiállítás jövő 
év április havára halasztatott el. 

Uj szövetkezetek Nyitramegyében. A 
Nyitramegyei Gazdasági Egyesület titkára nagy-
pénteken Kis-Mányán tartott szövetkezeti elő-
adást, melynek hatása alatt ott a szövetkezet 
30 taggal és 60 üzleírészszel nyomban meg 
alakult. Az egyesületi igazgató-választmány 
legutóbbi határozatához hiven mo&t sorba fog-
nak alakitatni a szövetkezetek: Szkacsányban, 
Nagy-Béliczen, Bossányban, Nyitra-Kolosson, 
Bánkeszin, Jabloniczon, Moravánban, Nagy-
Modrón, Ó-Lehotán, Lakácsin és még több 
helyütt. A lelkészek és jegyzők mindenütt lel-
kesedéssel támogatják az egyesület szövetke-
zeti akczióját. Az egyesületnek az a czélja, 
hogy a szövetkezeti törvény a vármegyében 
kész szövetkezeti hálózatot találjon. Az egye-
sület ezután is kéri az érdeklődőket, hogy for-
duljanak a titkári hivatalhoz a helyi szövetke-
zetek megalakítása végett. 

Borsodmegyei gazdasági egyesület. A 
borsodmegyei gazdasági egyesület igazgató vá-
lasztmánya ápril hó 5-én ülést tartott. Az ülés 
elején Miklós Ödön elnök hosszabb beszédben 
emlékezett meg az egyesültet ez évi működé-
séről és munka-programmjáról. A téli gazda-
sági előadások eredményéről szóló titkári jelen-
tés, mely szerint a megtartott 43 előadásnak 
több mint 3000 hallgatója volt, örvendetes tudo-
'rnásul vétetett, valamint azon jelentés is, hogy 
a földmivelésügyi miniszter a nyár folyamán 
rendezendő állatdijazásokra jutalomdijakat aján-
lett fel. ' Ez alapon a választmány el is hatá-
rozta, hogy a vármegye mind a hat járásban 

ló- és szarvasmarha-díjazásokat fog tartant Az 
állatorvosok magángyakorlatának díjazásáról 
szóló" szabályrendelet s az uj munkástörvény 
követelményeinek megfelelő eltartási szerződés 
a .szakosztályok által beterjesztetvén: elfogad-
tatott. 

Ismét megszületett az igazság. Ezt a 
sokat jelentő ezimet viseli a homlokán egy 
füzetécske,. melyben -István bácsi' meg .János 
gazda beszélgetnek -egymással. a szoczializmus-
sal .egybefüggő egynémely. problémák felől. 
István bácsi a hazaszeretet s egyenlőség s 
testvériség tanait magyarázza, dicséri, a ma-
gyar nyelvet, megfoghatóvá igyekszik tenni, 
hogy az emberek már a természettől kezdve 
sem egyformáknak teremtettek, s szólva végül 
a testvériségről, főleg a fcórködmgnben meg a 
pitykegpmbos ' mándliban l á t j a £ korlátokat, 
melyek a parasztot a polgári rendtől elvá-
lasztják. A guba problémáját- ig|.'.vezeti be 
János gazda „ . . . mert .a magamfajta nép-
ség irigyli azt, hogy ő nem ölthet magára 
olyan uri ruhát, amiért aztán- azt tartja, hógy 
nagyon le van nézve és mindig avval a gya-
núval él. hogy minket elakarnak szándékosan 
n y o m n i . . . " Az. édes István há'^pédig, igy 
tóditja a külömböző viseletek káros hatásáról 
szóló értekezletét. „Természeti törvényeink 
szerint e. két ellentétes tényező, nagyon ter-
mészetesen nem vonzza, hanem löki egymást 

•magától." llven zamatos magyarsággal tartott 
magyarázatok után persze János gazda meg-
érti a dolgot s beadja a derekát. Feltűnő, 
hogy János gazda milyen szép körmondatok-
ban beszél,, p. o. ,. . . . oly áhítattal hallgat-
tam ezt a kenetteljés és. hazaszeretéttől ára-
dozó beszédet, hogy feltettem magambán, mi-
szerint csekély erőmmel, ahol csak tehetem 
és érvényesíthetem, oda fogok hatni, hogy 
földieimet a szocziálizmus terjedésének vesze-
delméről felvilágosítsam és édes hazám magyar 
nyelvét terjeszszem." E szavakon bizonyára 
irigységgel függ egynémely miniszteri fogal-
mazó. István bá', lévén már műveltebb egyén, 
ekként beszél: „ . . . sok magyarországi szüle-
tésű. gyermek, a magyar nyélven kivül ellen-
szenvvel viseltetik más nyélven beszélni vagy 
tanulni." A zengzetes magyarsággal megirott, 
poétikus dialóg terjedelme egy ív, ára 20 kr. 
Kedves István bácsi, maga szépen beszél, de 
egy kicsit drágán adja a szót. 

Ahol silány mag miatt rosszul kel a 
•vetés, oda pótvetésül legmelegebben ajánlható, 
a Mauthner-féle impregnált répamag. 

Trágyalé-szóró 
csapok beszerezhetők 

Schottola Ernőnél 
BUDAPEST, Fonciére-palota. 
Árjegyzéle kívánatra ingyen és bérmentve 
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Szwperfoszfát 
chuisalétrom 
kénsavas-küli 
kénsavas'ámmon 

és egyéb műtrágyáfeléket, továbbá 

Prézgáíicz 
98-99% 

jegeczckben és őrölve valamint egyéb 

permetező anyagokat 
legjutányosabban ajánl a 

„ H U N G Á R I A 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

részvénytársaság 
Budapes ten , Vác/.i körűt 21. 

Amerikai 
mezőgazdaság 

Irta: 
S Z I L A S S V 2 0 L T Í H 

az 0. M. G. E. szerkesztő titkárja. 
A 352 oldalas, finom papírra ' nyomott, 102 képpel dí-

szített munka 
bolti ára 4 forint; 

0. M. G. E. tagok és a „KÖZTELEK" előfizetői 
3 frt 50 kr. 

kedvezményes áron rendelhetik meg 

a „KÖZTELEK" kiadóhivatalában 
(Budapest, IX., Üllői-ut 23.) 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Outtmann és Vfahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

. Budapest, 1898. április 16. 
Az időjárás e héten nagyobbrészt esős. és erő-

sebb légáramlatok mellett hűvös volt. A hét vége felé 
a hőmérséklet azonban ismét emelkedett és az égbol-
tozat kiderült. A vetések állása mindenütt kielégítő és 
ugy az őszi, mint a tavaszi vetések fejlődése nagyon 
kedvező. Csupán repcze felől érkeznek kedvezőtlen hí-
rek és a terméskilátások ezen ezikkben már most is 
gyengék. A vízállás az utóbbi napok esőzései folytán 
gyorsan emelkedő. 

A külföldi piaczok -üzletmenete mindenütt szilárd 
éú a fogyasztási kereslet élénk. Amerikában az üzlet 
a háborús hirek befolyása alatt állott és az árak a 
mult héthez viszonyítva promt áruban 6 c., későbbi 
határidőkben 3 c. emelkedtek, a mihez hozzájárult, 
hogy európai számlára nagyobb vételek eszközöltettek, 
hogy jobb exportkereslet mutatkozott és Kaliforniából 
esőhiányról panaszkodnak ; a hét vége felé a hangulat 
azonban ismét ellanyhult. A kontinentális piaez'okon 
készárut csak gyengén kínálnak és a fogyasztás ennél-
fogva kénytélen a tulajdonosok felemelt követeléseit 

liszt egyaránt. A német piaczokon szintén emelkedő 
árirányzat . van és a többi piaczokról is jó keresletet 
s emelkedő szilárd hangulatot jelentenek. 

Nálunk az irányzat kezdetben -csendes, de ártartó 
maradt, utóbb jobb""kereslet következett be és az 
összes czikkekben — mérsékelt ^ árjavulás kon-

Az üzleti hét részleteiről kővetkezőket jelent-
hetjük: 

Búza lanyha irányzatban indult. A kínálat mér-
sékelt ugyan a malmok azonban szintén tartózkodóak 

tette nyomasztó hatását, a tulajdonosok azonban 
voltak engedményre hajlandók, A külföldi piac/ok idő-
közben állandóan emelkedő árakat jelentvén', a malmok 
végre ismét vásárláshoz fogtak és 10 kr. magasabb 
árakat fizettek. Külföldi áru elég bőve^van kínálva, 

' hazai áruban a készletek azonban tetemesen, megcsap-
pantai?. A hét végével a hangulat - ismét csendes, az 
árak azonban jól tartottak. Az összforgalom 110,000 
mm., a hetihozatalok 148,000 mm. tesznek,ki... 

Rozs hazai áruban csak gyengén van kínálva és 
előforduló kisebb tételek a helyi fogyasztás, úgymint 
bécsi számlára fokozatosan 10—15 krral drágább ára-
kat értek el. Helyben és Budapest távolságában átvéve 
9.05—15 frt, príma áru 9.25 írtig értékesíthető. Idegen 
(román) áruban a kínálat bővebb, mert ama tételek 
kerülnek a piaczra, melyeket a „felmondás" czéljaira 
mutatnak be. Egy részét ezen árunak spekuláczióra rak-
tározzák be az átvevők, más részét a határidő piaczon 
adják tovább, azonban készáru eladások is történtek és 
helyben el vámoltán 7.60—7Q frt, prima áru 8'.80 frtig 
volt elérhető 3 hórá helyben. 

Árpa (takarmány és hántolási czélokra) továbbra 
is csak. gyengén van kínálva és változatlan szilárd 
maradt. Kisebb tételekért 6.70—7.25 frtot fizetnek hely-
ben. Idegen árpa ugyancsak mérsékelten kerül a piaczra 
és 6.40 - 6.50 frtot ér el 3 hór-a helyben. 

Zab továbbra is jó keresletnek örvend és gyenge 
kínálat mellett szilárdan jegyez. Prima áru 10 krral 
magasabb és a forgalomban volt 5000 mm.-ért 6.90— 
7.15 frt, prima zabért 7.30 frtig érhető el ab Budapest. 

Tenqeri ó-áruban alig kerül a piaczra és 5.40— 
47.1/2 frt között értékesíthető. Uj tengerit a Tiszavidé-
ken élénkebben keresnek és néhány krajczárral ért el. 
Budapest távolságában átvéve 5.45 frtot fizetnek. Kar-
czag-KisujszálIáson 5.15—20 frt, Mezőtúron 5.15 frt, 
Gyoma-Szarvason 5'10 frton jegyzünk. 

Olajmagvak Káposztarepezében e héten sem volt 
forgalom, mert ajánlat nincs és jegyzésünk 12.50 frt 
igy csak névleges. Batáridők : káposztarepcze augusz-
tusra a repczevetés felől beérkező kedvezőtlen hirek 
folytán szilárd és 12.50 frtig emelkedett, a hét végével 
12.40 frtot jegyzünk. Bánáti repcze 12.25-12.75 frt. 
Gomborka ca. 11.50—12.50 frt, vadrepeze ca. 5.50—6.25 
frt, lenmag 10.—10.50 frt, kendermag 8.—8.50 frt Buda-

Eüvelyesek: Babban e héten ismét teljesen üzlet-
telen maradt és kereslet nem mutatkozott. Jegyzéseink 
tehát inkább csak névlegesek: Gyöngyösön 7.— frt, 
Szegzárd 6.75 frt, Baján 6.80 frt, ó barna babot 
Kalocsán 5.50 frt, uj 6— frt. Köles csendes és üzlet-
telen. Jegyzésünk 4.25—50 frtot helyben. 

Vetőmagvak: Vöröshere változatlan. Minőség sze-
rint bánáti 32. 35.— frt, durvaszemü felvidéki áruért 
37. 40.— frtot fizetnek. Luczernát csak szórványosan 
kínálnak és hazai termésű áru 35. 42. frton jegyez. 
Muharmag 6. 6.25 frtot ér el helyben. Bükköny 
üzlettelen, helyben 5.75—6.— frton jegyez. 

Napi jelentés 1898. április 19. 
Készbuza ma gyengén volt kínálva, a malmok 

eleinte kevés vételkedvet mutattak, . az irány azon-
ban tartott maradt, elkelt kb. 14,000 mm. változatlan 
árak mellett. 

Tiszavidéki: 100 mm. 76 kg. á 13-62V2 frt 3 hóra 
350 » 76 „ ,13-521/2, - , 
400 »- 73 . , .13-20 „ „ 
100 , 75 „ „ 13-15 „ ," 

Fehérmegyei: 100 , 78 „" „ 13-80 „ „ 
100 „ 78 „ » 13-80 , „ 
100 „ 77 » 13-65 , „ 

250 , 74 „ « 13-40 „ „ 
F.-Tiszai: 700 » 74 „ „ 13 50 „ , 

100 „ 74 „ » 13-35 „ , 
100 „ 72 „ „ 12-10 . „ 

Bajai : 720 » 73 , , 12-90 , 
Bácskai: 150 „ 73 , » 12-50 , „ 
Kalocsa : 800 . 76 , , 13-70 
Szentes : 700 , 74 , ,13-50 , , 
Bács-Almás: 1200 » 74 „ „ 13-50 „ „ 
Temesvár: 1800 „ 70 „ ,, 11-50 „ , 
Orosz : 1000' . 76 . » 11-35 „ , 

2000 , 76 » » 1135 . , 
Készrozs szintén. szilárdabb csekély forgalom 

Árpa tartott. 
Tengeri szilárdabb. 
Zab szintén. 

Határidők gyenge Jfewyorkra' és tiszta égboltra 
gyéngén indultak, később azonban ,fedezésekre és 
vételekre tetemesen megszilárdultak.' 

Következő kötések történtek. 

Áprili .i buza , . 
őszi buzi . . , 
Máj.-jun. buza . . 
Apr.zab . . . . 
Őszi rozs. . 
Őszi zaB ! . . . 
Uj tengeri . 
Jul.-aug. tengeri . 

Köttetett.. Déli zárlat. 
12 90 -̂12-88—13-04 13-04—05 

9'81—9-88—9-82—9-96' Sh)5 -97 -
. 8'83———-—— 8-83—84 

12-56—12-73- 12-73—75 " 
7-20-25 

• 7-73—7̂ 78—- • 7-78—79 
5-Xti 5-86-8,S 

Szeszüzlet. 
Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben a hét elején az üzletmenet vál-

tozatlan v̂olt és a szeszárak a multheti záxlatjegyzés-
szerint záródnak. Finomított szesz nagyban 56-75 frt. 
Elesztöszesz 57 frtig, nyersszesz adózva 55-75 frtig, 
denaturált szess 20-75—21 frtig kelt el. Kicsinyben az 
ár 25—50 frttal drágábbak. Az üzlet jellege szilárd és 
minthogy a vidéki gyárak kínálatokat nem eszközölnek 
és a helybeli gyárak is gyér keresletek folytán tartják 
az árakaj, ugy egyelőre az árak olcsobbodásáról szó 
nem lehet. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e hétnek elején változatlanul szilárdan 18-75—19 
frtig kelt el. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 18,75— 
19'— forint. 

Bécii jegyzés 19 70—Í9-80 frt kontingens nyers-
Prágai jegyzés 55-25—55-50 frt és 18-75 adózatlan 

Trieszti jegyzés 11'50 frt román, 12-50 frt cseh 
kiviteli szeszért 90°/o. 

A kivitel ehétnek elején szünetelt. 
Vidéki szeszgyárak változatlanul szilárdan je-

gyeznek. Temesvár, Losoncz, Vs frttal drágább. 
Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 

56-75—57-25 frt, élesztőszesz 57- 57'25 frt, nyers-
szesz adózva 55-75—56-25 frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 16" 16 50 frt, denaturált szesz 21 — 
—21-25 frt. Kontingens nyersszesz —. .—. 

Az árak 10.000 literfokonként hordó nélkül 
budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés mel-
lett értendők. 

Hereniagyak ólomzárolása.*) 
A budapesti m. kir. állami vetőmag-vizsgáló állo-

más az 1897/98. idényben f. évi április hó 14-ig be-
zárólag az alant megnevezett magkereskedőknél és ter-
melőknél a kővetkező mennyiségű vetőmagvakat ólom-
zárolta : 

Luczerna Lóhere Összesen 

5131 
2409 
1874 
1319 
1145 

m é t e r m á 
Mauthner Ődőn,i) Budapest 2873 2258 
Haldek Ignácz,2) Budapest... 1214 1195 
Deutsch Gyula, Budapest ... 976 898 
Magy. mezőg. szöv. Bpest... . 477 842 
Frommer A. H. utóda3) Bpest 466 679 
Klein Vilmos Szatmár 118 987 
Beimel és fia Budapest ... 230 340 
Boross és Szalay 193 1-81 
Ifj. Freund Sámuel, Szatmár 13 348 
Kramer Lipót Budapest .... 165 195 
Fuchs Fülöp és fia, Budapest 4 273 

Gr. Teleki Arvéd, Drassó 
M. lesz. és pénzv. b. Bpest 120 — 120 
Widder testvérek, Bpest ... 48 48 . 96 
Nöthling Vilmos Budapest... 9 34 43 
Ifj. Weinberger] Ignácz Bpest 25 — 25 
Radváner I. L. Budapest ... 1 18 19 

Összesen... ... 6999 8659. 15658 
') 2 q Trifolium incarnatum. 

" 2) 6 q Trifolium repens, 2 q Anthyliis Vulneraira. 
10 q Onobrychis sativa, 10 q Avena. elátior, 6 q 
Poterium sanguisorba, 4 q Lolium perenne, 4 q Dac-
tyllis glomerata, 5 q Bromus inermis. 

3) 14 q Poterium Sang., 53, q Onobryllis sativa, 
12 q Dactylis glomerata, 24 q Lolium perenne, 16 q 
Bromus inernis, 36 q Avena elatior, 2 q Bromus 
secalipus. 

*) A hazai mezőgazdaságra nézve káros amerikai 
eredetű hereféle magvakat a magvizsgáló állomás 
nem plombozza. 

A központi vásárcsarnok árujegyzése nagybau 
(en gros) eladott élelmiczikkek árairól. 

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898. április hó 16-áról. 

Utolsó jelentésünk óta a forgalmunk napról-napra 
emelkedik, mely egyrészt az élénkebb kereslet, más-
részt á legnagyobb behozataloknak tudható be. 
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Árak alakulását a következőkben jelentjük: 
Marhahús gyenge behozatal mellett' változatlan 

árakkal kelt el. 
Borjú, ír agyar, vidéki egészben 40—.54 kr, ki-

fejtve eleje 40-52, hátulja 56—64 kr. kg.-kint" igen 
keresett czikket képezett 

Bárány behozatala gyenge, elkelt nagyság sze-
rint 3 írttól 6 frtig párja. 

Vadakban csak..őzbak szerepel nagyobb tételben, 
80 krért azonnali elhelyezést talált. . 

Tojás ára.szilárd, 1440-es.láda 30.00—31,00 fo-
rintért adatott el ; theatojás 100=as láda 2.50 kr. 

Tejtermékek ..állandóan igen keresettek, teavaj 
I.15—1.40, főző 1.00—1.10 kr., tehéntúró 18—20'kr. 
kgrként. 

Zöldségfélék, fejes saláta 1.50—4.00 frt 100 drb. 
Uborka 15—60 kr drbjfi, tök 50—100 kr kg.-kint. Zöld-
bab 1.80—2.50-ig kelt7 el kg.-kint. 

Spárga már állandóan érkezik, bár a kereslete 
élénk, ára azonban igen alacsony, elkelt kg.-ja 1.20 — 
1.60 ig. 

Burgonya sárga és rózsa nagy vételkedvnek: örvend 
előbbi 2.80—3.20, utóbbi 2.80—3.Ö0 krért mm.-kint na-
gyobb tételeket képezett. 

Ajánlunk'beküldésre szép borjukat, vajat; vadakat, 
újdonságokat és sárga burgonyát nagyobb mennyiségben. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1898.. ápr. 18 án. 

Hus. Marhahús hátulja I. oszt.. 1 q frt- 48-56 
II. oszt. 42-48, III. oszt. 30—42, eleje I. osztí 44—52 
II. oszt. 34—44, III. oszt. 30—34, borjúhús hátulja 1. 
oszt. 56—64, II. oszt. 45—50, eleje I. oszt. 48-58, II 
oszt. 38—40, birkahús hátulja I. oszt. 36—40, II. oszt 
28—36, eleje I. oszt. 32-40, II. oszt. 25—32, bárány 
eleje 1 db 1. 4 —, hátulja '——••—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 56-60'0, vidéki 50—54, sza-
lonna nélkül elsőrendű 66—68, vidéki 53—50, sertés-
hús. pörkölt -—- —sO, sertéshús szerb szalonnával — 
— —, szalonna nélkül , sertéshús füstölt magyar 

, idegen (vidéki) sonka nyers 1 kg, 
60—80, füstölt belf. csonttal '80—0 90, csont nélkül 0'80 
- 0 90, sonka füstölt külf. csont nélkül —• •—, 
szalonna sózott 1 q 50—55 0, füstölt 57—58'—, sertés-
zsír hordóval 60 —60 5, hordó nélkül 58 0—59 0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 60—80, szalámi belföldi 130 
—140, külföldi , malacz szopós élő 1 kg 0 - 0 - , 
tisztított 0-80—90. 

BaromH. a) Élő. Tyúk 1 pár frt l-40-=l,80, 
csirke 0'70—1-3, kappan hizott 2 80—3 20, sovány —.— 
——, récze hizott 2'50—3'50, sovány 1-20—2-40, lud 
hizott 4-50—7 50, sovány 1'80—3 00, pulyka hizott 4 50 
—6-—, sovány 3*50-4'—. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0-50-0-85, 1 kg. , csirfé" 1 db 0 80—0 90, 1 kg. 
• , kappan hizott 1 db 1"40— 1 60, 1 kg. —• •—, 
récze hizott 1 db 1-20—1"80, 1 kg. 56—56, félkövér 1 db 
1-00—1-20, lud hizott 1 db 3—4'50, 1 kg. 0 50-0'62, 
félköv. 1 db 2-00—3-00, 1 kg. 50—56, pulyka hizott 
1 db 2-50-4 50,1 kg. 53-56, félkövér 1 db 1-50—2 50, 
1 kg. 50—55, ludmáj 1 db 15—1-—, 1 kg. 1-90-2 51", 
ladzsir 1 kg. 80—I'IO, idei liba 1 db —•—•—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt Ö 80—1 00, csuka 0 80 
— 100. ponty (dunai) 0 40- 0 70, süllő —• •—, ke-
csege 0—00, márna —'50—,'60, czompó 0'50—0'60, 
angolna 0- 0 —, apró kevert 0'25 —0-35, lazacz , 
pisztráng —• •—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-06—0-10, 
lefölözött 0-05—0-08, töjszin 0" 0'—, tejföl 0-24—0-30, 
tébénvaj (tea) 1 kg. 1-10—1-40,1. rendű 1*00—1-10 II. r. 
Q-SO—60-—, olvasztott 0-60—60, Margarin I, rendű 
0-—, 11. rendű 0- -0-—, tehéntúró 0-16— 0'20, juh-
turó 44-50, liptói 0'50—0'56, juhsajt 0'44—50, emmen-
thali sajt 100—MO, groji sajt 0-50—0-70. 

Liszt és keiij'érnemíí. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-1.6—0-18, barna kenyér 0-14—0-16, rozskenyér 0'— 
—0-—. Búzaliszt 00 sz. 1 q —, 0 —•—, 1 —•—, 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 qfrt 14—18,-stoke-
. raui 22—36, borsó héjas magyar í 0"Ő—13"—, koptatott 

magyar 13—15, külföldi 17—24, bab fehér apró 7—11, 
nagy 8—12, színes 8 00—10. 

To'ás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 30--—31 0 
i. . (1440 db.) —-0 -0, meszes , orosz tojás 

—, tea tojás 2-30—2-50, törött tojás 1- 2-— 0 db. 
Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 1.60—6'— 1 q 

4-0—6-0, Petrezselyem 100 kötés 160—6'—,1 q 8-0—14'0 
zeller 100 drb 3- 8'—, karalábé 0-8—1-60 vöröshagyma 
100 köt. 9-00—10-—, 1 q 9'—12 —. foghagyma 100 köt. 
16—20, 1 q —-0 -0, vörösrépa 100 drb 1-50—2 00, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 0 0—00", kelkáposzta 100 drb 
0 00—O'OO, vörös káposzta 5—12-— fejessaláta 3--
3-50, köt«tt saláta—0-—, burgonya, rózsa 1 q 2-60 
3 50, sárga 2'65-—3'50, külföldi —•—•—, fekete retek 100 
drb 1-50—400, uborka nagy salátának 100 db—'10—-60, 
savanyítani való 100 db —•—•—, savanyitott 1-60—2-00 
zöld paprika —"—, tök főző 0'4—l'O, zöldbab 1-20—2-50 
— zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. 0'2—'2, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső «—•_», karfiol 100 db 10'—12—, 
paradicsom 1 kg. 0 00—0-00, spárga 1- 120, torma 
1 q 14—16. 

Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 30—45, köz. alma 15—30, 
fajkörte r, közönséges körte 0 , szilva magva, 
váló 0-—-£>•—, vörös —, aszalt 14—20, cseresnye faj 

—, közönséges — ,-r—, meggy faj •——, közön-
séges — -, ringló, -——, . baraczk kajszin r—, 
őszi — -, dinnye görög nagy 100 db - —, kicsi 

—, sárga faj —• •—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. —•——'—, csemege - , dió (faj, papir-
héju) közönséges 22—26, mogyoró 20—30, 
gesztenye magyar —-r-—, olasz ——narancs messi-
nai 100 db 3-80—46, pugliai 0—0-—, mandarin O'OO— 
0-00, czitrom 0-80—1 20, füge hordós 1 q 18—24, ko-
szorús 20'- 22., datolya 38—40, mazsolaszőlő 40—65, 
egres 1 lit. , eper 1 kg. — kr. 

Fűszerek és Italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
30—50, II. rendű 10—30, csöves 30—35—, (szá-
rított) — . köménymag borsókamag 

. mák 1 q. frt 24—34, méz csurgatott 0-28— 
0:45, sejtekben 1 kg. —• •—, szappan szin 20-24 
közönséges :—, fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0-40—0-55, vörös asztali palaczkban 0-55—0-85, házi 
pálinka palaczkban 0 — 0-0-—, ásványvíz palaczkban 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
ateza, 1898. ápr. 19. A székesfőv. IX. ker. elöljáróság 
jelentése a , Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 268 szekér réti széna, 38 szekér muhar, 
38 zsupszalma, 11 szekér alomszalma, 1 szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár, 5 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luezerna, zabosbükköny, köles sü).), 
1700 zsák szecska. A forgalom élénk. Arak q-ként a 
következők: réti széna 193— 30"0, mubai uj 260-300, 
zsupszalma 140—160, alomszalma 120—150, egyéb 
takarmány , lóhere , takarinány-
szalma —, tengeriszár — —, luezerna , 
——, sarjú , szalmaszecska 150—190, széna 

. ui , zabosbükköny .260 -280. összes 
3-78, suly 378000 kg. 

Allatvásárok. 
Budi pesti szurómailia-vásár. Ápiiils hó 15 én. 

A székes/cvárosi közvágóhíd és marhavasar igazgatóság 
ielentése. 

Felbajtatott: 574 drb belföldi, db galicziai, 
— drb tiioli, 0 db növendék élő borjú, 65 db élő 
bárány; — drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, — drb bécsi, — drb növendék borjú,' 176 drb 
ötött bárány, — drb élő kecske. 

A borjú és bárányvásár hangulata éléi k lefo-
lyású volt. 

Arak a következők: Élő borjuk: belföldi 34"—43 
frtig, kivételesen — frtig dbonkint, frtig, kivé-
telesen 44 frtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, •— frtig súlyra 
Ölött borjú : belföldi frtig, tiroli frt, gali-
cziai frtig, Dövendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 2'50- 6.50 frtig, bécsi ölött boiju , kiv 
frtig súlyra. Elő bárány 4"50—6'5Q frtig, kivételesen írtig 
élő kecske —— frtig páronkint. Hizlalt ürü ——-—-

Budapesti juhvásár. 1898. április hó 18-án. (A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
jelentése a "Köztelek" részére). 

Felhajtatott : Belföldi hizlalt ürü 623, feljavított 
juh —, kisorolt kos —, kiverő juh —, bárány ——, 
kecske —, szerbiai —, angol keresztezés —, / ro-
mániai — durvaszőrü — db. 

Borjú és birkavásár vontatott lefolyású volt.. 
Arak a következők: Belföldi hizlalt ürü 19 50-24 

frtig páronkint, 22 0—23-.50 frtig 100 kiló-élősúly szer.nt, 
kiv. — frtig, feljavított juhok 16—19-0 páronkint, 20 50 
22-— frtig súlyra, kiv. —, kisorolt kosok •—, kiv. 

'.—•— frtig,-kiverő juh 8—10-50 páronkint, 15-—17-50, kiv. 
— frtig súlyra, bárány , kecske ——t)-'—, anyajuh 

, suly, angol keresztezés , romániai —, 
durvaszőrü ——•— frtig páronkint, 100 kiló után — frt 

Bécsi vágómarliavásár. 1898. márcz. 18. A bécsi 
marha- és huspénztár jelentése. 

Összes felhajtás 4502 db. Ebből magyar 3059 db 
galicziai 552 db, bukovinai 34, németországi 857 db 
hizott 3592 db, legelő db, fiatal 910 db, • ökör 
3278 db, bika 479 db, tehén 698 db, bivaly 47 db. 

A cont-umvásárra 313 drbot hajtottak fel, kivált 
prima árukban történt tultömeges felhajtás következté-
ben a vásár igen lassú menetű volt, csupán a vásár 
kezdetén voltak a mult heti árak elérhetők, később 
azonban egészen ellanyhult az üzlet. 

Legnagyobbat eset a primaáruk . üzlete, mely 100 
kilónál 1 frt, sőt 1-50 frttal csökkent, a középminősé-
güek 1/2 frttal estek 100 kilónkint. Aránylag a silány 
minőségűek keltek el legjobban, amennyiben megtar-. 
tották a mult heti árakat és csak nagyon kevés ma-
radt eladatlan. 

Árak: prima magyar 33—36-— (—•—)frt, szekunda 
28—32 frt, tertia 23—27 frt. Galicziai priraa 33' 37 — 
(—•—) frt, szekunda 28—32 frt, tertia 24—27 frt. Német 
prima 36—39'— (—.—), szekunda 32—35, tertia 28—31 
frt. Konzervökrök . 23-—26"— é. s., rosszabb minőségű 
— frt é. s. Bika 21—32-50 (—) frt é. s., tehén 18—31 
frt és bivaly •— frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra 
minden % levonás nélkül történnek. Az értékesítésben 
kitüntetett árak ugy értélmezendők, 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 liizó ökrSk. Eladók: 
Ar Ár , 

Hacker és Engel, Győr... ... ... 31V2 — — * — 
Lederer , és Kálmán, Nagyvárad 36 — — 
Neumann testvérek-,-̂  Arad ... -37 — •• 04 — 
Schwártz..M„ Mátészalka ... — 34 — ; — — 
Weisz M. . & fia,-Munkács '...;... 36 — — 

Német hizóökrök. Eladók : 
Blaa testvérek1, Temesvár ,1 ..,'40 — 36 . — 
Hacter'Miksa, :Söpron ... ... 38 — 36 , ..— 
Xfewmiun testi órc-k, Arad 38 — 34 — 

Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy 
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár 
ezentúl szombaton tartassék meg. A vesztegvásárra ..fel-
hajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell,: hiögy 
rendeltetésük helyérp megérkezzenek. Az eddig elzárt 
megyék közül a következő vármegyék vannak'tüdővész 
és száj- é's: körömfájás miatt zár alá helyezve és csakis 
ezen vármegyékből nem hajthatók fel állatok a vásárra 
és. pedig,: 1. Tüdővész miatt a következő megyék: 
Arya, Liptó, Nyitra, Pózsony(Csallóköz' határa kivételével), 
Szepes, - Trencsén ' és Turócz, - továbbá Pozsony sz. 
kir. város, Pestmegye az alsó-váczi (gödöllői) és felső-
váczi j_árása, 2. Száj- és körömfájás miatt Vasmegye 
Felső-Őr-járása . és Komárom sz. kir;- város. -

Bécsi sertésvásár. 1898. , ápr. 19-én. {Schleitfel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a ,Köz-
telek" részére).. 

- Felhajtás : 4149iengyel, 3935-hakónyi sertés, össze-
Az '.üzlet igen lanyha. 
Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 54—55 £r, kivételesén 56-— kr, - középes 
52—54'— kr, könnyű 47—53 kr, -sül.dő .35--47 kr. " 

Bécsi szurómarhavásár. 1898. április 14-én. Fel-
hozatott: -2606 borjú, 1176 élő sertés, 1256 kizsigerelt 
sertés, 247 kizsigerelt juh, . 9,77 bárány.. 

A borjuvásár, árak csekély változása mellett: 
csendesen 'folyt"le. Kizsigerelt sertések "üzlete emelke-
dett árak mellett igen szilárd! vplt, Sgyéb árukra nézve : 
az üzlet jelentéktelen. -

Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú 38—44 
kr., prima 46—.54 kr., primissima 56—60 kr., kivételes 
— — kr., prima kr., primissima" — — "(—) 
kr., fiatal sertés 33—47 kr., kizsigerelt sertés nehéz 
48—56 kr., süldő 44-52 kr., kizsigerelt juh 24—40 kr., 
bárány páronkint 5—11 kr. 

Bécsi juhvásár. 1898. április hó 14-én. Felhajtás 
1157 db juh. 

Csendes üzletmenet mellett az irányzat igen 
lanyha volt, zárlatig egyetlen szállítmány volt kilónkiilt 
22 krral eladható. 

Árak : export juh páronként —• .—, kivét 
—•—, raczka - , selejtes juh — f r t . 

Affi Orsz. saagy. gazd. egyesöíet tíílajdoua. 

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

Barnabás. 

I Elsőrangú hazai gyártmány. \ 

' 1 ' v í m s Á G i G É p m 
R É S Z V É N Y - T Á R S U L A T 

B U D A P E S T E N . 

Magyarország legnagyobb és egyedüli 
| g a z d a s á g i g é p g y á r a , | 

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

m r © s s s ® © " T K 
gazdasági gépeket gyártja. 

Rendelések megtétele előtt kérjük mi 
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni 
Részletes árjegyzékkel 

• szakszerű fejvilágesitáseal dijmeaiesen 
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ALBION fűkaszáló gépek, 
ALBiON marokrakó aratógépek, 

HARRISON Mc, GREGÖR & Co. 
angol gépgyárából, 

melyek az összes hazai versenyeken kitüntetésben részesültek, 
legutóbb a turkevei gépversenyen a r a n y é r e m m e l 

dijaztattak, kaphatók 

GRAEPEL HUGÓ gépgyárosnál, 
B u d a p e s t , V . , K ü l s ő V á c z i - u t 4 6 . s z á m . 54oe 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Élősövény. 
Gleditschia (koronatővis, krisztustövís vagy tüskés-
lepényía) minden sövénynövény között legelső, 
jyoosan fejlődik, nem csemetézik (mint akác, 
orgona stb.) sürü izmos-", töviseivel ember és bármi 
áílatnak ellenáll. Főelőiye, bógy agyag, homok, me-
szes és köves talajban is kitűnően diszlik. Szőlők, 
kertek, legelők udvarok, temetők stb. körülkerítésé-
hez legalkalmasabb, legolcsóbb örökös sövényt ké-
pez. Ezer csemete ára 6 frt, elegendő kétszáz mé-
terre, megrendeléshez ábrás, nyomtatott ültetésig 
kezelési utasítás mellékeltetik. Magvak friss szedés, 
tökéletes csiraképes 10 kiló 4 frt 20 kr., 50 kiló 16 

frt, 100 kiló 28 frt. 
„Érmellé ki É/sö Szőlőojtvány-Telep" 

Nagy-Kágya, u. p. Székelyhíd. 

Mielőtt fűkaszáló- vagy aratógépekben szükségletét fedezné, minden 
gazda .saját érdekéiben tekintse meg a 

The JonmtoBí Harvester Co. 
a világ első amerikai aratógépgyárának készitményeit, melyek-
ből a KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELETET és mintaraktárt Magyarország 
részére mi birjuk. 

Minden gépet megpróbálás, más gyártmánynyal összehasonlifás 
végett a tisztelt gazdaközönség rendelkezésére bocsájtjuk. 

Bácher Rudolf és Mallchár Ferencz 
gépgyárosok 

Budapest, VI., Magymező-utcza 68. szám. 
Árajánlattal készséggel szolgálunk. 
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M e C O R M I C K 

A R A T Ó GÉPEK 
a legjobbak a világon, 

k é v e k ö t ö k é s m a r o k r a k ó k ; 

M U L L E R é s W E I S Z 

BUDAPESTEN, V., Váczi-körut 76. sz. 

Egyesölt Budapest fovárosi takarékpénztár 
Központi osztály': V. ker., Dorottya-utcza sz, II Józsefvárosi osztály: VIII. ker, Kerepesi-ut 9. 
Budai osztály: II. ker., Fö-utcza 2. szám, [[ Terézvárosi osztály: VI. ker., Andrássy-ut 2. 

Befizetett alaptőke: 
4 . 5 0 0 , 0 0 0 f r t névre szóló 15,000 drb 3 0 0 f r t névért, részvény felosztva. 

Tartaléktőkék: 
Rendes tartalékalap 5.465,166 frt 02 kr. 
Külön „ .. 592,026 
Rendkívüli „ 200,000 

Összesen ... 6 257,192 frt 85 kr. 

a°ZbuO8értékP50.'azlzaléktóg8, é ; vidéki földbirtokokra 

F ö l d b i r t o k o k n á l : 

ŝŷ ö̂hivatal̂ bizonyitvánŷ a fizetett ad< 

l̂ í̂ ^̂ izODyî A'̂ ŷ â̂ yiŝ ö̂zŝ i bizon 

T e a a y é s s -
p i T k o c & é ű & . 

80 darab éves 

süldő eladó 
GRÓF SZÉCHÉNYI IMRE 

uradalmában S O M O G Y V Á R T (vasútállomás). g 

2 s e g é d t i s z t i á l l á s . | 
Lévai uradalomban — Léván Rarsmegye — I 

| 2 segédtiszti állás azonnal betöltendő. Gazdasági f 
felsőbb tanintézetet Végzett pályázók felhivatnak, mi- [ 
szerint ezen teljes ellátás és évi 2 0 0 forint . fizetés- I 

j sel járó állásokra kérvényüket másolatos bizonyitvá- j 
nyokkal mielőbb alanti helyen nyújtsák be. 

Léván, 1898. április 14. 5735 I 

A lévai uradalom igazgatósága. I 

KAINIT 
nagyban és 

CMST" kicsinyben. 

Megrendelhető az 
ORSZ. MAGY. OAZI). 

EGYESÜLET 
titkári hivatalánál 

B U D A P E S T 

KÖZTELEK. 
; -35 Á R A K : őr-
nagyban waggon- ra-
kományoként ab Le-
opoldshall - Stassfurt, 
ömlesztett állapotban 
106 frt, zsákban szál-
lítva 130 frt. A vas-
úti szállitásiköltség a 
különböző távolságú 
rendeltetési állomások 
szerint 130—140 frt 

között váltakozik. 
Kicsinyben mm.-ként 
zsákkal együtt buda-
pesti raktárunkból 

egyesületi tagok ..ré-
szére 2 frt 80 kr., nem 

tagoknak 3 frt. 
A megrendeléssel egy-
idejüleg a kainit árát 
egyesületünk pénztá-
rához beküldeni kér-
jük, a szállítási költ-
ségek a küldemény 
átvételénél fizetendők. 

Haszonbérleti hirdetmény. 
' A méltóságos gróf Erdődy Gyula ur tulajdonát képezS 

gyömrői uradalomhoz tartozó ingatlanok közül a követ-
kező" három gazdaság adatik haszonbérbe u. m.: 

I. a) Borsodmegye Külső-Bőes község határában: 
szántól,il.l us r s , ut'i'l II-.S52. !.•»<•!.-. :Í'J1()0(), adómentes 
171015 hold. Összesen: 1032475 hold. 

b) Borsodmegye Alsó-Zsoleza község határában: 
rét 166-588, adómentes 6-887 hold. 

Összesen : 173 275 hold. 
c) Zemplénmegye Hernád-Németi község határában .-

szántóföld 369-584, kert 12 317, legélő 67.1165, adómen-
tes 33 154 hold. Összesen: 4821030 hold. 

Megjegyeztetik, hogy az a), b), c) alatt jelölt külső-
böcsi, alsó-zsolczai és hernád-németi-i szomszédos köz-
ségekben fekvő ingatlanok egy gazdasághoz tartoznak 
a Hernád-Németi községben megfelelő lak- és gazdasági 
épületekkel vannak ellátva. 

II. Zemplénmegye Sajó-Hidvég község határában fekvő 
Milön gazdaság: -zántoíuM ;>ü,X'f>00, kert 3-41(1. Icelő 
78-194, adómentes 36-48 hold. Összesen: 676"78 hold 

Tiszántúl fekvő Gyulaháza puszta nevü külön gazda-
ság: szántóföld 1065-1032, kert 1-403, legelő 4Ü4-1045 
rét 367-365, szérűskert, ut, árok 47-696, erdősliget 31811,' 
nádas 0.005, adómentes 73-XS. faiskola I-4S5, belsőség 
22-163, Összesen: 2105-793 hold terület megfelelő lak-
és gazdaság: épületekkel. 
^ ̂ Mindhárom k™^1^ ffazdasig^ folyó t.SDS. évi uktóbrr hó 
hÓ ,VCje',mhUf A'"'ilÍ! Hí£ui8o-kttl»nB vafey együttese"? IS* """ l,vn" b-n-lo,-:.. ki, « , > "i.a: k.,,.0 uit.lrtims 
(Itraodme fS t éu to Iek aJö z™0"c z a USSől i f Ő e ' r d 6 S Z n 4 1 0 y B m r 6 a 
me0?te°ktntehoyt6k "lesznek a kértet "árgyit k^.ö'l'gyj birtok! 

G e l l é r t L á s z l ó 

Magy. kir. államvasutak. 

Eladó 
a legkitűnőbb t o j ó f a j t a valódi fehér 
o l a s z t y ú k t o j á s , egy tyúk alja ( 1 7 db) 
2 frt, továbbá legnagyobb és leggazda-
ságosabb f l o r e n t i n i g a l a m b párja 4 frt. 
Mindkét tenyészet az e z r e d é v i k i á l l í t á -

s o n e z ü s t é r e m m e l lett k i t ü n t e t v e . 

0DERSZKY LAJOS 5700 

Mozsgó-Szt.-Miklós, u. p. Mozsgó. 

H i r d e t m é n y . 
bérletjegyek életbeléptetése akomárom-duna-sí nlahrlyi !,. ,'.. 

74—75) kaphatók. imvasutak titkárságinál (Budapest, Andrássy-ut 

Eladó tiirtoü. 
Máramarosmegye sikfekvésü vidéken vasúti 

állomástól fél óra távolságra 507 magyar 
holdas birtok, a melyből 2 6 0 j ó m i n ő s é g ű 
s z á n t ó é s b e l s ő s é g e k , 4 7 l e g e l ő és kaszáló, 2 2 0 
szép növésű fiatal t ö l g y és bükk e r d ő , a melyben 
igen buja növésű és g y ü m ö l c s ö s t e r ü l e t e k vannak 

35,000 frtért eladó. 
12,000 _frt törleszthető kölcsönnel előnyös körülmé-
nyek között megvehető. A birtok saját vadászterület-
tel bir, a mely szarvas és őz állománynyal .bir. 

Felvilágosítással szolgál : 5734 

Nóvák Dániel Ürmezö u. p. Bustyaháza. 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet, 
B U D A P E S T E N , VIII. , József-körut 8. 

EIiíS í: TELEKI GÉZA gpóf. Alelnök: CSÁVOSSY BÉLA. 1 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS B1ZT0SITÍ, SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint ugy a tiiz- mint 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 
épület és átalány (paiisclial) biztosításnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövet-
kezet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bé'veggel; — 
minden más illeték kizárásával. 

A szövetkezet elfogad 
6 és 12 évre szóló 

jégbiztos í tásokat 
és a feleknek 6 éves biztositinái 10°/o,12 'éves biztositásnál SO% rti.i-
eiíjsredményt ad, mely a díjból évről évre levonatik. A jégbiztositási felté-
telek mindenben a gazdák kívánalmainak felelnek meg. 

W T " Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta díjból 5 % díjengedményben részesülnek. 

Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlattal 
terményeiket biztosítják, 10°/o engedményben részesülnek. 

Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 
8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek. 5024 

Megjelent 

Rövid utmutat&s 
a g a z d a s á g i k ö n y v v i t e l i n y o m t a t v á n y o k h o z . 

Ára 20 kr. 

„Darling" fűkaszálóink 
é s 

„ D a i s y " roarokrakó aratógépeink 
fe lülmúlják ugy ezélszerü szerkezet, niijit tartós-
ság tekintetében az eddig nálunk ismert összes 
amerikai gyártmányokat. E mellett je lenté-
kenyen olcsóbbak a magas vám- és fuvarkölt-
séggel behozott amerikai gépeknél. 

A fűkaszálók könnyű szerrel átalakítha-
tók marokrakó aratógépekké is. 

Árajánlattal és esetleges felvilágosítással, szíves 
megkeresésre készséggel szolgálunk. 

U M R A T H E S T Á R S A 
— e B U B A P E S T , 

V. ker., Váczi-körut 60 sz. 
Ugyanott SZÉNAFORGATÓ GÉPEK LÓ> 

GEREBLYÉK, (széna- és gabonagyüjtők), 
GŐZCSÉPLÖKÉSZLETEK, KAZAL O 
ZÚ h' stb. nagy választékban. 

Már 2112 drb. CMlisalétrom-szóró van használatban. 

A DOBBY-féle teljesen bevált s a legjobbnak elismert 
javított, szabadalmazott 

„IDEÁL 

GHÍLISALÉTROM-SZÓEÖT, 
szabadalmazott vi-zc'lékcsíhi'l, 
kétsoros kézierípe, négy-, öt-

s több soros, valamint messze szórd vonóerőre, á j a h í és 
árjegyzéket bővebb leírással kívánatra ingyen és; bér-' 

mentve küld 

A Ü T O l i D O B R Y gazdasági gépgyárai 
UNTER-CETIÍQ és JCItClBIINZLAlI, Csehország. 

Már 2112 drl). Chilisalétroin-szóró van használatban. 

Haszonbérletek: 
1. Torontálmegyei Dávidháza puszta, mely a torontál-újvári 

vasútállomástól 10 percznyire fekszik, 4000 kataszteri hold ki-
terjedésű szántók és rétekből áll, uj csatornázással ármentesi-
tett, házilag kezelt, egy tagot képez, továbbá: 

2. a fej érmegyei alsó-töbörzsöki puszta, mely 2960 hold (a 
1200 n - ö l ) kiterjedésű szántók és rétekből álló egységes tagot 
képez, ujabban csatornáztatott, Székesfehérvár közelében, Sár-
bogárd vasútállomástól 10 percznyire fekszik s jelenleg haszon-
bérben van, a f. é. termés leszedése után 

12-18 évre haszonbérbe kiadók: 
Mindkét birtok ugy jó karbatii gazdasági épületekkel, riiint 

lakházakkal el van látva. 
Levélbeli ajánlatok' ezen két bírtok bármelyikére .és egyen-

kint KROPÁCSY JENŐ, nagy-tapolcsányi ügyvéd ezimére NAGY-
TAPOLGSÁNYBA intézendők. 5692 

Hirdetmény, 
Mayar-keleti tengerentúli forgalom .'Galaczfln át. ájus ÍLű 1-én a feateevezett forgalomban 'icBzvetlen áijsízab ivasutak nevezettesebfe. állomásáról Báziis,. .'SjinoHy Öal̂ czon i nll.i.ipolv, 11 ] M\tile lue, Samoa, Smyma, Sulina, Tíma'és Voloikeleti kikötőkbe' 

' ' '"XK1 '. ' ümények: ralamint gyujtó&rukra felelte olcsó" közvetlen díjtételek! 
A küldemények Báziáfr illetőleg Zimonylg' vasntan, onnan t ei-hajózási részvénytársaság hajóival fognak továbbittatnL Kzou dii-., ilu- , . m, l,i, .|'j,injMit.ik il./ .limait Budapest, lSftS. április li 14-í-;i. 

Magy. kir. államvasutak igazóatésága £ 
(ütánnyomat nem dijaztatik,) , részes vasutak nevében is. 

Pályázat. 
Gróf Andrássy Gyula ur tisza-dobi uradalmában folyó 

év május 1-én 

g a z d a s á g i g y a k o r n o k i 

állás 
töltendő be. 

Pályázhatnak felsőbb gazdasági tanintézetet jó sikerrel 
végzett oly szorgalmas és szerény igényű fiatal emberek, kik 
a magyar ós német nyelvet bírják, számvitel és szőlőművelés-
ben is némi jártassággal birnak s katonai kötelezettségüknek 
eleget tettek. 

Egy évi próbaszolgálat után. következik a véglegesítés, 
Nmlts. gróf Andrássy Gyula úrhoz ozimzeadő, sajátkezüleg irt 
folyamodványaikat, bizonyítvány másolataikkal küldjék Torday 
József tiszttartóhoz, Tisza-Dob-ra. S707 
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K I S H I R D E T É S E K . Csaü mezógteíJák és a » 
tova>fcá aliist k«esök i 

Tételnek fél 6 kedvez; 

C s a k o l y l e v é l k r e r á l a s z o l n n k , m e l y e k k e l v á l a s z r a sigiakséjges l e y é l b é l . v e g e t v a g y l e v e l e z d l a p o l kMdemelc . 

E L A D Ó 1 K é r j ÜK I 
mindazokat, kik valamely 
jeligés hirdetésre.ajánlatu-
kat kiadóhivatalunkba kül-
dik, (jeligés hirdetés ezi-

fiét' nem közölhetjük), ' 
hogy azokhoz eredeti ok-
iratokat ne csatoljanak, 

mert azokért semmi felelős-
séget nem vállalunk. Az aján-
latok megfelelő levélbélyeg-
gel látandók el, mert a ki-
adóhivatal azt saját költ-
ségei&.nem továbbítja. 

Mgyuttal félreérté-
nek, kikerülése végett 
tudatjuk t. olvasóink-
Icai,?iogv kiadóhivata-
lunk állás közvetítés-
sel nem foglalkoziV, s 
as üresedésben le vő ál-
lásokat sem, tartjuk 

nyilván, csakis a le-
küldött hirdetései-tt 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mi el 
lett. A kiadóhivatal. 

Május 
,1-éa. egy gaídasáĝ .segédtiszti 

i n lo'-xo: cl vG-ZíUi' ê o'-nok í nyitvány-másola tokkal ellaiu u folyamodványaikat, melyek 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS, 
^ Í r n o k i állás ^ 

^ Pályázhatnak gazdásági aka-

eiogi » telt egyének. Fizetés évi 

Némi gyakorlati eiőkSpz-eit-séggeibi ó s németnyelybeil is jártas etíyének. elö.rjyberi ró-

Sajátkezüleí irt fontai 

Pályázati hirdetés. 

gazdatiszti állás 
Jött üresedésbe. 

™haak Vgybek6?ye?'Kézpénz 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Gazdatiszti , 22 évi gyakorlattal, nyelvismeretekkel, kellő inteni-

gazdáSszt™! éveí ugy a külső mezei gazdáikadás ' *' ' SZŐ1Ő-, pinczö-

F é r j e z e t t 
k i t ű n ő s z a k á c s n ő , 

; gyermektelen/, kinek férje 
az egyszerű kertészetet és 

• a házi dolgot elvállalja, 
mindketten németül beszél-
nek, uradalmi bérlethez 

. azonnal felvétetnek. Aján-
latok és bizonyitványmáso-

• latok német nyelven „W. 
M. Í660." jel alatt Rudolf 
Mosse-hoz, Wien küldendők. 

Gazdasági 
rnok, megfelelő képzettséggel • -s gyakorlattal állást nyerhet. 

jus hó l-re. Jayadal-
s. Ajánlatok, bizgayit-

Iteudelkezíí-tlSEti 

korlaiilag képzett 
nagybérlő inüködött, J 
pestmeg.yei gazdaság i 

Ispáni 
Intézői . állásra '„ajánlkozik oki. gaz'dász, tvVuloz évi gyako;lat-ial. n: a ar n mri. 101 nyi-lvs n 

pééíe,-a nyírt id'ínyre, i sjépt.eniber 80-i-g állást. .1. inögket'é.sásek'a kiadóhivatalba 

:eirel végzett, 28 éves, ib. vallású, nős, gyemekte-

tót, törve német, . -vet beszelő gazda, ki jelenleg egy főúrnál felmoildatlán kezelő ispáni állásban " 

Szentes intézendők. ' lel? 

bizönyit-ü tapasz-keres megfelelő-Sir-

I»ohánytermelés, 

jelesen" vég-. tévékény és szorgalmas nős megyén,- állást keres, melyet -ifoglalhát. Igényel 

34 éves, 
er. vallású gazdaliszt -'>s belgazdaság "̂""'1" ágában, valamint a tehenészet 

s ö é* l 

fv5°?Sée? 
íaiul. németül; tótul 1. Cziin a kiadóhiva-

lü ldmlves -Iskobi L v-ü-züú, közép tra/.da-Ságban- mint ispán működött, 12 évi gyakorlattal azonnali belépésre gazdatiszti, nagyobb 

Konileiizác/iő.s 

Tantiéme 

nagyobb uradalom sajtgyárát átvenni. A^ iiioiö 

vevő ezégekkel van összeköttetésben, melyekért teljes jótállást vállal. Jelenleg - állásban van mint 

Intelligens. 
gazdasági ellenőr,- vagy ura-dalmi- titkár vágy- fürdő fel-ügyelői állást keres. Rendel-kezik okli-vél (".i 14 óvi prasissil. gazdasági, r̂'-szben 

Felsőbi) 

, kiadóhivatalban. 

ÁLLAM, 

tarksfsiinnieűtliali jellegű 

növendék ökör 
és üsző borjakat 

KLEIN ÉS SPITZER 

i. Szécsény, Nógiádmegye. 

Tenyészállat eladás 
őméltósága Pethő-Szinyei 
tett és az országos törzskönyvbe 

'S hágó bika, 5 drb. 
a faljéieggel 

Bö^vífuti álíomásKatsk v 

'lipizzai, igen jó menők, min-
agasak; 1 sárga, ég-yesben i nyereg alat-t is kitűnő, menő;, >8 cm. magas, előnyös ároía 

VEGYESEK, 
Eladó 

100.000 drb sima fehér franczia szőlővessző (Chasselas blanehe) 

(riparia portalis) ál 

Egy 
.németországi seprőgyár 2—3 kocsirakomány, jó' és száraz czirokszaimátkeres megvételre. Ajánlatokat és mintákat szives-
Bifdapest'Teréí-kBrut 29. 5714 

Eladó 
márványjászol, 

12 frt darabja vasúthoz szállítva. 

1 t -- i r I ge-puszta, posta T-Olna-Tamási, kapható. 5738 

ször leirt módon, métermázsán-1 -11 19 fi't.órt a. krassó-szörény gazdasági egylet-Lúgoson.- -Megrendelések-. 

kaza l takaró 

| jutányosán kaphatók 
F I S C H E K J. 
zstt- ís poujvíigjiín riiliráljju 

BUDAPEST, Nagykorona-n. x8. 
Szekér (repeze) piyíálí] 
darabonkint 3 írttól feljebb. 

Sú ríssrafo 
Telivér Tenyész 

Rambouillet Kos 
válogatott gyönyörű pél-
dányok igen jutányos árért 

eladók, bővebiet 
lovag 5 7 1 6 

ki ' 

uradalmai 
T ó t - V á z s o n y b a n . 

Egy C S a y í o n és 
S h u i t l e w o r t h 
gyárbeli még ke-

véssé használt 

27,972. sz. 10 lóerejü 

Íôomobií, 

W e i s t r J. C. 
gazdasági gépgyár 

Nagy-Kanizsán. 

Szavatolt faj-
azonos és csira-

képes 

takarmányrépa 
maff 30 frt , 
északnémet 

díjtáblázattal é 

25 frt. 

igen jutányos áron egy telje-
sen jó karban levő 

mezőgazdasági 
szeszgyár . 

berendezés, 
ugyszinte egy 10-e§ és egy; 

Cziin a kiadóhivatalban, 

A maar.iar gazdatisztek és erdői,is/,íek oi-számos egyesülete ajánlja a t. . ez. földbirtokos és bérlő urak-

sági,̂  erdészeti és ezekkel rokon foglalkozású egyének siámára a legolcsóbb díjtételekkel, mert 

G£. Chotek-Me 

2 0 í r t j á v a l 
liítplisttó 

Ü J 1 L B E I C 
magkereskedéséhen 

Budapest, Károlj-körut 9. 

ESEGJELEHT 

a „Köztelek Zsebnaptár" 
„Köztelek Évkönyv" 

!83£-:k évre. 
Szerkesztik és kiadják: . 

.'EiiMueí G-yiia. és' Salassy zoltáa 
dasági Egyesület titkárjai. 
Az- Évkönyv, bővített tarta7 

.lommal-, a tavalyinál na-
.gyobb terjedelemben, kö-
rülbelül 32,OOP gazda és 
gazdatiszt poiitps e'ziráével 

jelént meg. • 
A. két könyv előfizetési ára 
a „Itöatelc l i " előfizetői 
részére 2 frt 20 kr. posta-
díjjal együtt. A két könyv 
csak együttesen rendelhető 
meg külön-külön nem kap-
ható. Bolti ára 2 forint 

50 krajezár. 
-Megrendelhető ' a „Köz -
t e l e k " kiadóhivatalában, 

Budapest, Üllöi-ut 25. 

mmt m< 
flf|(!SEB|» 

IVÍ tartósságuk mia 

Törleszt, kölcsön 
1 f ö ldMrtoboI í ra , 

p^£.Íd°mrtoLs Éĵ sl 

tás 14, nap alatt. Konvertálás 
bélyeg- és illetékmentes. 

Minden felvilágosítás dijtcHtin. 



G ö z m í v e l é s . 
Nagyobb területek szántását gőzekével 
hajlandó vagyok elvállalni; épúgy 

mélyrigolozást szőlő-telepítésekhez. 
Érdeklődők kéretnek, hogy alanti ezimemhez forduljanak. gözszántási vállalkozó , 

Wolft Ernő, Budapest -Ke lenfö ld . 

Manila kévekötő fonalat 
bármely szerkezetű aratógépnél alkalmazható gombolyagokban 

4 5 f o r i n t é r t szállít a 

SZEGEDI KENDERFONÓGYÁR RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG 
SZEGEDEN. 
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Impregnált 

takarmány répamag 
Budapesten kizárólag csakis 

M a u t h n e r Ö d ö n 

MALOMIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
( S c h w e i t z e r r e n d s z e r . ) 

Budapest. VI. kei*., Gyár-utcza 48. szám alatt. 

m a g k e r e s k e d é s é b e n k a p h a t ó . 
Az impregnálási eljárás abból áll, hogy forró nedves levegő 

jelenlétében a répamag egy bizonyos időtartamra kénessavval és 
klórgázzal érintkezik, tehát fertőtlenítve lesz, miáltal a répama-
gon tapadó összes mikroorganizmák, csiragomlbák stb. te l -
jesen és biztosan megöletnek. 

Az impregnált répamag előnyei: 
1. Csiraképessége s o k k a l m a g a s a b b mint a nem 

impregnálté. 
2. 4 — 5 n a p p a l e l ő b b k e l ki , mint az ugyanilyen 

viszonyok közt elvetett nem impregnált. 
3. Csirázási és fejlődési erélye következtében Í O n a p o s 

p a l á n t á j a o l y erős, mint a nem impregnáltból származó 
3 hetes. 

.4. K e d v e z ő t l e n t a v a s z i időjárás eseten az impregnált 
2 0 — 2 5 s z á z a l é k k a l n a g y o b b t e r m é s t ad, mint ugyan-
csak kedvezőtlen tavaszi időjárásnál a n e m impregnált. 

Á r j e g y z é k k í v á n a t r a i n g y e n é s b é r m e n t v e k ü l d e t i k . 

p S i r R é s z l e t e s l e í r á s s a l , á r j e g y z é k k e l é s f e l v i l á g o s í t á s o k k a l s z í v e s e n s z o l g á l u n k . 

Szabadalmazott Schweitzer-féle malmaink a mezőgazda-
ság terén igen fontos ujitást képeznek. 

Ezen teljesen..uj szerkezetű, átjavított malmok egyaránt 
alkalmasak darálásra és simaörlésre; a gazdaságban e malmok-
kal szükség szerint készíthető igen jó minőségű liszt és 
takarmánydara. 

Ezen malmok a Ganz-féle és a Sangerhauseni gépgyárak 
által gyártatnak, míg az őrlőtáresák a világhírű Ganz-féle 
kéregöntvényböl készíttetnek. 

A gazdasági élet követelményeinek megfelelőleg ezen 
malmokat 5 különböző nagyságban hozzuk forgalomba loco-
mobil, motor, járgány vagy kézihajtásra. 

A Schweitzer-féle malmok rendkívüli előnyei a következők: 
1. Csekély hajtóerő szükséglet. 
2. Rendkívül i nagy munkaképesség. 
3 . Kitűnő minőségű őrlemény. 
4 . Kiválóan tartós, javításra nem szoruló szerkezet. 
5 . Igen egyszerű kezelés. 

Ezen malmok beszerzését minden gazdának a legmelegeb-
ben ajánlhatjuk. 

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


