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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. 

A« anzágoi na. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Mtm tagoknak előfizetési díj ; 

Kgés® Cimt 19 frt, félévre 5 frt, negyedévre í frt 5® kr. 

Sierke»üt5«ój és kiadóhivatal: ®8iSag®s« (X 
« l l « i - * t se. H i a . 

Kfairatokst » uerkmtfc^ Ma kfi 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Meghívó 
a közgazdasági szakosztály f. hó 6-án 
azeu: hétfőn cl. u. 4 órakor a Köztelek 
nagytermében tartandó ülésére. 

Tárgyak: 

1. Szakosztály megalakítása, elnök 
is két alelnök választása. 

2. Törvényjavaslat a munkaadók és 
a mezőgazdasági munkások közötti jog-
viszonyok szabályozásáról. 

Budapest, 1897. decz. hó 4. 
Gróf Dessewffy Aurél, 

Figyelmeztetés. 
Az 1896/97-ki évkönyv az egyesület mű-

ködéséről mindazon tagjainknak megküldetett, 
akiknek czime előttünk ismeres, ha tehát tag-
jaink közül valaki nem kapott volna Évköny-
vet, kérjük ez iránti értesítésüket. 

Igazgató. 

Kérelem. 
Az 1896/97. évi Évkönyvet egyesületünk 

minden tagjának megküldöttük, akinek czime 
előttünk tudva van; miután igen sok „Köztelek" 
lappéldány és Évkönyv visszaérkezik hozzánk, 
mely azon feliratot kapja a postán az illető 
•eEIutazott", vagy „Ismeretlen", vagy „Meghalt", 
"ma tiszteletteljes kérelemmel járulunk t. tag-
tainkhoz, hogy az Évkönyvben levő névsor át-
tekintése után, ha ott közölt czimek közt 
hiányosakat födönnének fel, vagy elhalálozások-
ról volna tudomásuk, azt egyesületünkkel kö-
zölni kegyeskednének. 

Igazgató. 

1897. november havában befize-
tett alapítványi kamatok és év-

dijak nyugtázása, 
I. Alapítványi kamatok. 

1896. évre : Fáy-Halász Gida 10 frt, Gellén Dezső 
i frt 75 kr, dr. Szabó Alajos 11 frt 03 kr. 

1897. évre: Gróf Bethlen András 10 forint 50 kr, 
Biharmegyei gazdasági egyesület, Fáy-Halász Gida, 
Felsőtiszavidéki gazdasági egyesület, Gellén Dezső, 
Hevesmegyei gazdasági egyesület, Hontmegyei gazdasági 
egyesület, Kund Pál, Nyitravölgyi gazdasági egyesület 
10—10 frt, Magyari Kossá Sámuel 26 frt, dr. Szabó 
Alajos 11 frt 03 kr. 

1898. évre: Magyari Kossá Sámuel 25 krt. 

I I . Évdijak. 
1895—1896. évről: Szluha Sándor összesen 20 frt, 

1896. évre Bálás István, Egressy Aladár, Fáy Gyula 
(Nyustya), özv. gróf Forgách Sándorné, Freissberger 
József, Für Géza, Kun Ármin, Kiss Károly (Szeged), 
Lukáts L., Lord Emil, Marjai Péter, dr. Mihálovics 
Ödön, Felső-eőri Nagy Gyula, Plaehy Gyula, Révész 
István, Riedl Ede, Szemere Emil 10—10 frt, 

Szabó Ferenez szántól, Zalka Zsigmond 5—5 frt. 
1897. évre : Ábrahám Hugó, Alitisz Miklós, Antal 

Sándor, gr. Batthyányi Zsigmond, Benczúr Elek, báró 
Bornemisza Gábor, Bignio Gyula, Básthy Ignácz, * Bay 
Géza, Balázsovich Ernő, gróf Benyovszky Sándor, Be-
zerédj László, Brokes Ferenez, Baján Imre, Bosnyák 
Géza, Bibó Dénes, Brunner Béla, Bálás István, Braun 
Árpád, Baksay Zoltán, Bibó György, Boronkay László, 
Bareza Adolf,-Bartal Aurél, Balázsy Árpád, Bibó Dezső, 
Bornemisza Gyula, Boros Zoltán, Blau Izidor, Báumly 
József, Buday Barnabás, Csaba Adorján, Csutha György, 
Cornides Albert, Czemer Nándor, Cseke Imre, Capelle 
Vilmos, Csiky Gyula, Choczenszky Miklós, Czeglédy 
Tivadar, Csikmegyei Gazd. Egvesület, Clement Lipót, 
Csikós Balázs, Dulanszky József, Dubraviczky Elek, Dar-
vas Gábor, Deininger Imre, Debreezeni Endre, Draxler 
Ferenez, Dobó Menyhért, Dungyerszky István, Edelstein 
Ármin, Evva Ödön, Erdélyi Károly, Egressy Aladár, Etter 
Gyula, Forster Aurél, Farkas László, Fáy Gyula (Nyustya), 
özv. gr. Forgáeh Sándorné, Fleischer János, Fanesovits 
Mátyás, Ferenezy Zsigmond, Furiákovits Zsigmond, 
Ferenczy Kálmán, Franki Ede, Freiszberger József, Fáy 

Gaál József, Galandauer Alfréd, Gürtler Károly, Greiner 
Ferenez, Godán Sándor, Halmay József, Hegedűs András, 
Herzog Mór, Huszár Béla, Hevessy Elemér, Hajdú Ala-
dár, Hreblay Emil, Hrabovszky Guido, Honig Izidor, 
Handléry Gusztáv, Hámos Aladár, Heim Gyula, Hámos I 
László, Hoffmann Soma, Jasztrabszky Emil, Jeney Gyula, ' 

Kisfaludy Sándor, Kientzl József, Koricsánszky János, 
Kun Ármin, Klár Gusztáv, Kováesy Béla, Kellner György, 
gr. Keglevich Gyula, Kálmán Rudolf, Kralitz Gyula, 
Kováts Géza, Madi Kovács György, Krausz Zsigmond, 
Koller Pál, Körmendy László, Kuczik Gábor, Kuhinka 
Géza, Krausz Gyula, Kis Károly (Szeged),>Kölber László, 
Kiss József, Karácsonyi László, Kacskovits Zoltán, 

gráf Zsigmond, Leitgeb Imre, Lichtenegger Gyula, László 
Sándor, Löwinger Mór, Lord Emil, Lányi József, Löwy 
Zsigmond, Molnár Sándor, Mandewille Frigyes, Meszéna 

Mór, Malina Lajos, Miklóssy Ferenez, Nagy Vincze, Nick 
Ede, Nyáry Ferenez, felső-eörsi Nagy Gyula, báró Nyáry 
Béla, Nagy Lajos, Naláczy Géza, Nyitrai Jenő, Negró 
Sándor, Ondrus Cyril, Orosz Miklós, Perczel József, 

János, Pless Mór, báró Podmaniczky Géza, Popper 
Hugó, Prenoszil Ödön, Palkovits • Gyula, Pecsök Bálint; 
Pappszász Lajos, Piacsek István, Popper Lipót, Pap 
Ernő, Plachy Gyula, Plank Ferenez, Rapcsik Gyula, 
Rohrer Ferenez, Roxer Jenő, Reich Zsigmond, Reitmann 
Győző, Reiner Ado'f, Révész István, Rögler Mihály, 
Rüll Nándor, Rácz Ignácz, Riedl Ede, Szluha Sándor, 
Sierbán Viktor, Seidl Kálmán, Scheftsik I„ Sötér 
Ágoston, Szemere Emil, dr. Szilárd Ferenez, gr. Somsich 
Adolf, Stern Lajos, Schmoll Endre, Schuster Gyula, 
Suly László, Steinitz Adolf, Szabó Antal, Szabó Gyula, 
Szalay Béla, Szájbély Árpád, Szécsey István, Szűcs 
Dezső, Schreiber Ignácz, Szakraida j", Szalay János, 
Szemere József, Szentkirályi Gyula, Szentmihályi János, 
Szeőke Sándor, Szabó János, Széphegyi Antaí, Steiner 
Artúr, Szántó Lajos, Szerdahelyi Ágost, Stáuber A., 
gr. Széchényi Géza, báró Sztojánovits György, Samarjai 
J., Szóld József, Schuszter Márton, Szerviczky Ödön, 
Sztranyovszky G„ Szabó Vilmos, Szilassy István, toldi 

József, gróf Teleky János, Ta-risch Kajetán, gróf Thol-
dalagi László, Unger János, Ury Bela, Ungár Céza, 
Urbán Iván, Újhelyi Jakab, Ullmann László, Vinczenti 
Károly lovag, Wolf Károly, Weisz Zsigmond, Weisz 
Adolf, Wimmer Imre, Vajda Pál, Vass Lipót, Vásárhelyi 
Géza, Weigl János, Wamoscher József, Vedres István, 
Vertán Etele, Vecsery Imre, Vimmer Lajos, Vancsó 
Gyula, Vastagh János, Widder Mór, Weinberger Artúr, 
Vajda Ferdinánd, Varságh Gusztáv, Véges Sándor, Vaska 
Gyula, Világhy Gyula, Zalka Zsigmond, gróf Zamoyszky 
J. 10 -10 frt. Árián Károly, Benkő László, Horváth 
József, Kovács Antal, Lázár Soma, Siposs Zsigmond, 
5—5 frt. 

T. cz. 

Mindennemű takarmány fűmagot, különösen 

f ^ T m a g y a r l u c z e r n á t T^® 
legelőnyösebb áron vessünk. Kérünk h/ü, mintákat, 

melyekre árajánlattal szolgálunk. 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezete Budapest, V., Jllkotmány-utcza 31. sz . 

Bfai számunk oldal. 
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Előre fiz°tve : 1898-1900. évre: Dubravczky Elek 
30 frt; 1898. évre: Boronkay László, Halbrohr Adolf, 
Keppich Henrik, Langfelder Ede, gr. Pejacsevich Artúr, 
Sümeghi János, 10—10 frt; Kazinczy-kör M.-Ovár, 
Kováts Antal, 5—5 frt. 

A Bereczki-emlékre 
folyó év november havában a szatymári gazdakör 
küldött a „Gyümölcskertészű utján 22 frt 68 krt. 

Gyűjtés eredménye (beleértve 33 frt 21 
kmyi kamatot) nov. 30: 1722 frt 52 Jer. 

Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetségének nagygyűlése. 

(1897. november 30.) 

Jelen voltait: gróf Desseffwy Aurél elnök-
Ijte alatt gróf Andrássy Aladár és Bujanovics 
Sándor alelnökök, Bálás Árpád, Bathó Ferencz, 
Bálintffy Pál, Beliczay László, Birá István, 
Biró Lajos, Blazeh Antal, Boros Sándor, Bo-
gáthy József, Bokor Pál, gróf Csáky Albin, id. 
Cséry Lajos, Ghernel Gyula, Cserháti Sándor, 
dr. Csillag Gyula, dr. Darányi Gyula, Dióssy 
Imre, Domahidy Sándor, Dóhus Érnő, Engel 
Henrik, Forster Aurél, Fromm Antal, Galgóczy 
Károly, Geisz Gyula, Halmay József, dr. Hagara 
Viktor, Haasz Antal, Hensch Árpád, Horváth 
Mihály, dr. Hutyra Ferencz, Hutflesz Kázmér, 
Ivánlca Oszkár, Justh Gyula, gróf Károlyi Sán-
dor, Kodolányi Antal, Kostyán Ferencz. Kovács 
Albert, László Gyula, Lázár L. Pál, Lmtc/fdder 
Ede, Lejtényi György, Levatich Lás/Jó, Lederer 
Rudolf, IAbits Adolf, báró Lipthay Béla, Lint-
ner Sándor, Löcherer Andor, báró Mcdcomes 
Jeromos, Markovics János, Máday Izidor, 
Mérey Lajos, Mezey Gyula, Meslcó Pál, Miklós 

•Ödön, Offner Oszkár, Paikert Alajos, Perczel 
Ferencz, Pfitzner Sándor, Praznovszky Ágost, 
Propper Samu, Prenosyl Ödön, Reusz Henrik, 
Renner Gusztáv, Rickl Antal, Saághy Gyula, 
Serfőző Géza, Scitovsky János, Sporzon Pál ifj., 
Szalay József, Szerencs János, Szent-lványi 
Zoltán, Szemmáry József, ifj. gróf Széchenyi 
Imre, ifj. Szunyogh Szabolcs, Tahy István, 

gróf Tisza István, Tormay Béla, Tokaji László, 
Tökey Jenő, Wagner Ernő', báró Vécsey József, 
Vértessy Tivadar. Wimmer Kálmán stb. és az 
OMGE. tisztviselőkara teljes számban. 

Elnöki megnyitó. 
Gróf Dessewjfy Aurél a Szövetség el-

nöke a következő beszéddel nyitotta 
meg a nagygyűlést : 

Midőn a Gazdasági Egyesületek Or-
szágos Szövetségének nagygyűlését van 
szerencsém megnyitni, üdvözlöm a ki-
küldött urakat. Az első nagygyűlése 
ez szövetségünknek, melynek létrehoza-
tala, mint méltóztatnak tudni, azon tö-
rekvésből indult ki, hogy a gazdaközön-
ség érdekei védelmére egy társadalmi 
érdekképviselet teremtessék s ezt megol-
danunk sikerült annyira, hogy ma már 
42 egyesület és szövetkezet van benne 
a szövetségben. Szabadjon azon remé-
nyemnek kifejezést adnom," hogy azon 
egyletek és szövetkezetek, melyek még 
nem járultak hozzá szövetségünkhöz, a 
jövőben szintén befognak lépni és tö-
rekvéseinkettámogatni, gyarapitani fogják. 

Két eszme volt tulajdonképpen, 
mely e szövetség megalkotásánál ben-
nünket vezérelt. Az egyik az, hogy szel-
lemi tekintetben kapcsolat létesittessék 
a gazdák közt, a mely kapcsolat létesí-
tésével a szövetség azon kérdések-
ben, melyek bennünket foglalkoztatnak 
és érdekelnek, nagyobb erővel és egyön-
tetű egészben jutassa a gazdák közvéle-
ményét kifejezésre, másrészről az összes 
egyletek autonómiája respektáltatván, a 
maguk körében is igyekezzenek a szövet-
ség kebelében érvényesülő és kifejezésre 
jutó eszméknek érvényt szerezni. 

T Á R C Z A 

Kultúrnövényeink történetéből. 
II. 

A buza termesztése az óvilágban törté-
nelem előtti keletünek mondható. 

A kinaiak a búzát már időszámításunk 
előtt 2700 évvel termesztették s az ég aján-
dékainak tekintették. A Sen-Nung vagy Chin-
Nong császár alapította, évenként ismétlődő 
szertartásokon, amelyeken ötféle magot vetettek 
el ünnepélyesen, a buza volt az egyik szereplő 
mag, a többi a rizs, a szerecsen köles, az olasz 
muhar és a sójabab. 

Már a régi Egyptomiaknál is fötermény 
volt a buza és az árpa ; azok csak a magot 
aratták, a szalmát tüzelőnek használták. 

A zsidók is termesztették a búzát, árpát, 
továbbá a tönkölynek egy nemét, melyet kü-
szemetnek hívták. Buzájuk igen jó minőségű 
volt; kenyérnövénynek és darának használták; 
rövid idővel teljes érése előtt megpörkölték. 
Középeurópában csak későn jelent meg a buza 
s itt csak lassacskán honosult meg mint mive-
leti növény. Elterjedési köre nem is nyúlik 
messzire észak . felé. Nyugati Svájczban a 
czölöpépitmények legrégibb lakói valami, apró-
szemü búzát termesztettek. 

A robenhauseni czölöpépitmények legré-
gibb lakói legalább is egykorúak a trójai há-
borúval, sőt talán régibbek. Hazájuknak ter-
mesztése Svájczban a római hódításig szokás-
ban maradt. 

Kőkorszakbeli búzát Magyarországon az 

aggteleki barlangban fedeztek fel. De ezen 
őskori búzák egyike sem azonos a napjainkban 
termesztett búzával. Mondhatni, hogy haszno-
sabb alakokkal cserélték fel. A buza hazájául 
az Eufrates táját mondják; a búzatermelés 
pedig ősrégi időben Ázsiában már nagyon el 
volt terjedve; őseink már régi hazájukban is-
merték és magukkal bozták. 

Európában a hóditó frankok Galliában 
tanulták megismerni a búzát és elterjesztették 
annak mivelését nyugat felé, ugy, hogy a buza 
mindenütt kenyérnövénynyé vált, ahol akkori-
ban a rozsot még nem ismerték. 

A rozsot nem nagyon régóta termesztik, 
ha csak talán Oroszországban és Thráciában 
nem termelték. Az egyptomi emlékekben nem 
találták meg és a sémita nyelvekben nincsen 
neve. Ennek oka talán az, hogy a rozs jobban 
terem az északi vidékeken, mint a délieken. 
A kinai mezőgazdák nem ismerik. Az ógörögök 
szintén nem ismerték. 

A római császárságban Plinius emliti 
először, aki az Alpesek alján termesztett 
secale-vól tesz említést. 

A rozs a két klasszikus ország északi 
hatását csak érintette s amint a későbbi ró-
maiak a rozsot megismerni tanulták, azt 
csúnya, fekete,' ízetlen és emészthetetlen gabo-
nának tartották. Magyar neve az orosz, cseh, 
finn ós tatár nevekkel közös. Európában azért 
mégis termesztették már a történelem előtti 
időben. Jetteles Olmusz mellett talált rozsot 
bronzeszközök társaságában, 

A szádellői völgyben tett felfedezések 
tanúsága szerint pedig Magyarországon a 
bronzkorszakot megelőző történelem előtti 
korban termesztették. 

Méltóztatnak tudni, hogy eddig a 
gazdasági egyesületek, a birtokososztály 
egyletei voltak azok, a emelyek igye-
keztek a maguk körében a mezőgazda-
sági elöhaladást minden tekintetben 
előmozditani. Igen sokan az egyletek 
közül szép tevékenységet fejtettek ki, 
mások azonban egy és más viszony-
nál és körülményeknél fogva erre nem 
voltak képesek. 

Látjuk, hogy más államokban tör-
vényhozási és más uton van a gazdák 
érdekképviselete szervezve; Poroszország-
ban megteremtették a kamarai rendszert, 
amely a mezőgazdasági érdekképviselet 
kifejezése, Francziaországban a Meline-
miniszterium szintén organizmust terem-
tett a gazdai érdekképviseletnek. Nálunk 
— sajnos — az ily hivatalos organiz-
mus hiányzik, tehát kétszeres feladat 
vár a szövetségre, hogy a gazdatársada-
lom ezea érdekképviseletét kifejtse. 

A gazdasági egyesületek eddig leg-
inkább a középbirtokos osztálynak vol-
tak egyesülései. Azon óhajtásomnak adok 
kifejezést, s kívánatosnak is tartom, hogy 
ezen egyesülésbe jövőben a kisbirto-
kosság is bevonassék, mert én mindig 
ugy kontemplálom az egyesületi életet, 
hogy ez leginkább a szövetkezeti eszme 
terjesztése és a szövetkezetek felkaro-
lása utján fog valóban erőre kaphatni és 
fejlődhetni. Látjuk, hogy vannak az or-
szágban majd minden vidéken szövetke-
zetek ; ha nem is kellő számban, s nem 
kellő erővel rendelkeznek, mégis jelentős 
eredményeket tudnak ma már felmutatni. 
A mi egyesületünkbe be kell vonni a 
kisbirtokos osztályt is a szövetkezeli 
eszme felkarolásával és kézbevételével. 

A rozs hazájául a Dunától északra eső 
vidéket vehetjük s őseink valószínűleg mái-
régi hazájukban ismerkedtek meg vele. 

Bebizonyult, hogy a római birodalomban 
aligha kezdődött előbb a rözs termelése a 
kereszténység korszakánál, de Orosz- és Ta-
tárországban talán régibb ennél, 

Az árja népek nem ismerték, de nyugat 
felé tartó vándorlásaikban megismerkedtek vele. 

A rozsot a nagy népvándorlás is ter-
jesztette Európában keletről nyugat felé. Az 
ősgermánokról azt írják, b.ogy ezeknek első 
gabonaféléi csak az árpa és zab volt. Ezek 
mellett ismerték, mint kultúrnövényt a lent. 
Táplálékul használták továbbá a paszternákot, 
spárgát, retket és különböző az erdőben 
termő bogyókat. Nagy Károly idejében már 
3 féle kenyérnövény volt Európában úgymint: 
a buza, a rozs és a tönköly. 

Az árpa egyike a legrégibb kultúrnövé-
nyeknek. A régi egyptomiak már mívelték; a 
rómaiak már nagyban termesztették. 

A khinaiak időszámításunk szerint már' 
a 100-ik esztendőben termesztetek árpát. 

A kétsoros árpát Nyugat-Ázsiában vadon 
találták, Köves-Arábiában a Sinai hegy kör-
nyékén. a Kaspi tó közelében, Baku és Len-

. korán között a Kaukázus déli részében és 
Turkomániában. Hazája a Vörös tengertől . a-
Kaukázusig és a Kaspi tóig terjed. A sémita 
és turáni népek termesztették ezt az árpát s 
őseink is már régi hazájukban ismerték. 

Keleti Svájcz czölöpépitményeinek lakosai 
előbb termesztették az árpát, mint a hogy a. 
fémekkel megismerkedtek : de náluk a hatso-
ros árpa volt közőnséjgesébb. 

Áz árpát már az ókorban használták sör 
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Ez. volna szerintem az egyesületek jövő-
beni feladata. 

Látjuk azt, hogy az utóbbi években 
azon sok bajokon kivül, amelyek a 
gazdákat érték, amelyek részint a szőlé-
szet terén a filloxera pusztításaiban, az 
állaltenyésztés terén a sertésvész, külön-
böző szarvasmarhabetegségek és egyéb 
járványok terjedésében nyilvánultak, to-
vábbá a rossz évek, az elemi csapások, 
köd, rozsda és egyéb bajok termelésün-
ket annyira kisebbítették, hogy bizony a 
gazda helyzetét igen súlyos állapotba 
juttatták. Kívánatos, hogy a mai idő-
járás is, amely sok gazdában aggodal-
mat ébreszt, megengedje azt, hogy a 
jövő évben legalább a gabonatermelés 
terén kedvezőbb helyzetbe juthassunk, 
mint a múltban voltunk. De minél ele-
mentárisabb erővel lépnek fel a bajok, 
annál inkább igyekeznünk kell a terme-
lés és értékesítés nehézségeinek leküz-
désére. Ezen két kérdés megoldása ha-
sonlóképp a szövetkezetek feladatát kell, 
hogy képezze. 

És ha ezenkívül azon bizonytalan 
helyzetre rámutatok, amely mindnyájunkat 
praeokupál, t. i. amely Ausztriával való 
gazdasági kiegyezésünknek jövőbeni ké-
pét mutatja, ezek mind oly jelenségek, 
amelyek nem kedvező befolyást gyako-
rolnak reánk gazdákra. 

Midőn tehát arra kérem a t Nagy-
gyűlést és a szövetségi tagok jelenlevő 
érdemes képviselőit, hogy szövetségünket 
a hazai mezőgazdaság irányítására, a 
helyzet javítását czélzó törekvéseiben a 
jövőben is buzgón támogatni és fokozott 
tevékenységet kifejteni szíveskedjenek: 

gyártásra, erről Xenophon is tesz említést 
Anabazisában, sőt a sörkészités módját is 
leirja. 

A honfoglalás idejében is ismerték már 
a sört, sőt ez az ital akkortájt sokkal elter-
jedtebb volt itt, mint későbbi évszázadokban. 

A sör régibb idő óta honos volt itt, 
mint a bor, de Bacchus adománya kiszorí-
totta később a szemes terményből főzött zavaros 
italt. 

Már a régi egyiptomiak is ismertek egy 
italt, melyet árpából készítettek. A görögöknek 
is volt sörük. Osiris isten azon vidékeknek, 
a hol az éghajlat nem kedvezett a szőlőmive-
lésnek, ennek pótlásául árpából készült italt 
adott, mely ízre és erejére nézve a borral ve-
tekedik. 

Dio akadémikus Athenaeus-núl azt irja 
az egyiptomiakról, hogy az egy iszákosságra 
hajlándó nép s azok részére, akik túlságosan 
szegények arra, hogy bort vehessenek maguk-
nak, egy szurrogátumot találtak fel, t. i. az i 
árpából készült bort vagyis a sört. Ha " azt ' 
iszszák, akkor vígak, dalolnak és tánczojnak, 
szóval ugy viselkednek, mintha bortól csíptek 
volna be. 

A görögök a sör élvezetét mindig barbár-
szokásnak tartották. 

Pytheas, aki nagy valószínűséggel nemso-
kára Aristoteles után élhetett, a közép- és észak-
európai népek (kelták, szlávok, litvánok, ger-
mánok) táplálkozásáról és italáról ezeket irja: 
hogy „Strabo" szerint ezek a népek a kerti 
terményeket és háziállatokat vagy egyáltalában 
nem ismerik vagy alig; ők csak kölessel, fü-
vekkel, bogyókkal és gyökerekkel táplálkoznak; 
azok, akik a gabonát és a mézet ismerték, 

a Nagygyűlést megnyitottnak nyilvánítom. 
(Hosszantartó lelkes éljenzés,) 

A mai gyűlésről felveendő jegyző-
könyv hitelesítésére felkérem Ivánka 
Oszkár és Szunyogh Szabolcs urakat. 

Mo=t pedig a napirend előtt Bokor 
Pál ur a Szegedi Gazdasági Egyesület 
kiküldötte szót kér. (Halljuk! Halljuk!) 

Bokor Pál, a Szegedi Gazdasági 
Egyesület kiküldötte: 

Nagyméltóságú Elnök ur! 
Mélyen tisztelt Nagygyűlés ! 

Hogy az elhangzott nagyszabású el-
nöki megnyitó beszéd után közvetlenül 
bátorkodom felszólalni, indokolom azzal, 
hogy midőn a Gazdasági Egyesületek Or-
szágos Szövetsége a mai ülés megtartá-
sával első alkalommal lép ki hivatalosan 
az akczió terére, illő dolog az, hogy az 
itt megjelent gazdasági egyesületek is 
őszinte örömüknek adjanak kifejezést a 
fölött, hogy Végre-valahára, hosszas 
vajúdás után megszületett az a perez, 
amidőn az országban szertemüködö vidéki 
gazdasági egyesületek egy testté tömö-
rülve, megkezdhetik áldásos működésűket. 

Nagyméltóságú Elnök ur kegyes volt 
megjelölni azon irányt, melyben a szö-
vétségnek feladata megoldása tekinteté-
ben haladnia kell. Én t. Nagygyűlés, ugy 
a magam, mint az itt egybegyűlt vidéki 
gazdasági egyesületek nevében hálás kö-
szönetemet nyilvánítom ki Elnök ur Ö 
Nagyméltóságának nem azokért a valóban 
tartalmas és iránytadó szavaiért, melyek 
elhangzottak, hanem főképpen azon 
hazafias elhatározásáért, hogy a Gazda-
sági Egyesületek Országos Szövetségének | 
elnöki tisztét, amely súlyos feladatokkal | 

azok ezekből italt is készítettek u. m. sört és 
methet (műbőrt)."-

A pannóniai és illyr lakóknál a sört 
sabaja név alatt találjuk megemlítve; ez egy 
rossz népital volt, mig az előkelők bort ittak. 
A Sabaiarius — sörivó — ennek folytán gúny-
név volt. 

Hieronymus és Cassius a pannoniaiakat 
szegényes északvidéki népnek irja le, mely 
télies zord égalj alatt lakik, sem bort, sem 
olajat nem termeszt és árpáját és kölesét 
nemcsak eszi, hanem iszsza is. 

Több mint két évszázzal később Priscus-
nak érdekes jelentéséből képet alkothatunk 
magunknák az akkor itt lakott nép szokásairól. 
Ő u. i. 448-ban Kr. u. görög kiküldetésben a 
hunok királyánál, Attilánál járt és a pannóniai 
síkságot bejárta s erről tesz említést jelen-
tésében. 

Azt irja, hogy „buza helyett kölest kapott 
a küldöttség mindenütt; bor helyett pedig méz-

| bort (methet); a cselédségnek és a kiséretnek 
szintén csak köles jutott és egy árpából ké-
szült ital." 

A sör a földmivelés terménye; ez felté-
telezi tehát a rendszeres földmivelést. 

A honfoglalás idejében tehát már isme-
retes volt a sör, de azért a honfoglaló ősök 
aligha itták, ők ha bort nem, hát inkább er-
jesztett kanczatejet (kumyst) vagy kefirt ittak, 
melyet bőrtömlőikben magukkal vittek. Külön-
ben is a sörivás nem volt jellemvonása a 
magyar fajnak, ha csak a mai napig nem 
kezd ebbül kivetkőzni. 

Fontos szerepet játszhatott a honfoglaló 
ősök gazdálkodásában a zab. 

van összekötve, elvállalni méltóztatott. 
(Éljenzés.). 

Jól tudom azt mélyen t. Nagygyű-
lés, hogy nagy feladatok előtt állunk, de 
azt is tudom, hogy ha kitartó erővel, 
munkássággal és hazafias lelkesedéssel 
kezdünk munkásságunkhoz, a siker, az 
eredmény elmaradni nem fog. 

Én t. Nagygyűlés, azon Óhajtással 
zárom be szavaimat, hogy akkor, amidőn 
a mai nagygyűléssel a szövetség akczió-
ját megkezdette, vezesse Önagyméitósága 
ezen működést a magyar mezőgazdaság, 
ipar és kereskedelem mentül fokozottabb 
mérvben való fellendülésére és előmoz-
dítására. Kérem a nagygyűlés tagjait, hogy 
e tekintetben közrehassunk és közösen 
munkálkodjunk. (Éljenzés). 

Földmivelésügyi miniszter képviselője. 

Bubinek Gyula, a szövetség titkára be-
jelenti, hogy a földmivelésügyi miniszter ur Ő 
exczellencziája a jelen ülésen való képviselet-
tel Tormay Béla miniszteri tanácsost bizta 
meg, Melczer Gyula pedig elmaradását ki-
menti. 

Jóváhagyott alapszabályok. 

Szövetségi titkár jelenti továbbá, hogy a 
szövetség alapszabályait a földmivelésügyi 
miniszter 26645. sz. alatt jóváhagyta. A jóvá-
hagyási záradék a következő: 

26645. sz. 
V/5." 97. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek 

Budapest, 

Folyó évi márczius hó 3-án 912. sz. a. 
kelt felterjesztésrre értesítem a t. Egyesületet, 

[ hogy az Országzs Magyar Gazdasági Egyesü-
| letnek, úgyis mint a gazdasági egyesületek or-

szágos szövetsége központjának alapszabályait, 
I a jóváhagyási záradékba foglalt azon megjegy-

A zab az Alpesektől északra és nyugatra, 
valamint Európa határain a Kaukázus és Ta-
tárország felé régóta szerepelt mint kultúr-
növény. Eredeti hazája Európa mérsékelt 
keleti része és Tatárország. 

Miután a honfoglaló ősök nagy súlyt 
fektettek a lótenyésztésre, a zabot sem nél-
külözhették. 

A zab történetéből kiemelhető, hogy az 
ó-egyiptomiak és a héberek nem termesztettek 
zabot, ezek lovaikkal árpát etettek, mint az 
arabok még manapság is. 

A szanszkritban és az indiai nyelvekben 
nincs is neve. Kínában egy a keresztény idő-
számítás szerint a 618—907-ik évről szóló 
történeti munka először emliti a zabot. 

A régiek a zabot gyomnak tékintették, 
mely a gabona közé keveredik. Azt hitték, 
hogy a gabona változott át zabbá és meg-
apasztja a termést. Később a léha zabnak egy 
nemesebb faját tanulták megismerni. Plinius 
irja: „amint a nemes gabona zabbá átváltozik, 
ugy változik; át ez a gabonának egy nemévé 
— frumentar instar — s hozzá teszi, hogy a 
germánok kizárólag zabot vetnek és az ebből 
készült darából és pépből táplálkoznak. 

A- ógörögök már állati takarmánynak is-
merték a zabot. Galenus szerint Ázsiában, 
kivált Mysiában gyakori a zab. 

A kölest már a hunok termesztették Pan-
noniában. 

Dél-Európában, Egyiptomban és Ázsiában 
prehistorikus e gabonanem termesztése. 

A latinok milium néven említették, Milium 
annyit tesz, mint méztermés; a kalászok édes 
termése; szelíd növényi táplálék, ellentétül a 
nomádok véres hustáplálékával szemben. 
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zéssel,'hogy „minden az alapszabályok módo-
sítására, valamint az egyesület esetleges felosz-
latására és ez esetben vagyonának höváfordi-
tására vonatkozó közgyűlési határozat fogana-
tosítás előtt a m. kir. földmivelésügyi minisz-
terhez felterjesztendő", ezennel megerősítem. 

A jóváhagyott alapszabályok egy példányát 
ideesatolt oly értesítéssel küldöm meg a t. 
Egyesületnek, hogy a 111. rész alatt foglalt 
„Függelék" tekintetében ezennel beleegyezése-
met adom ahhoz is, miszerint mindazon gazda-
sági egyesületek, melyek az országos szövet-
ségbe való belépésük alkalmából ezen függe-
léket, közgyűlési, határozattal, saját alapszabá-
lyaik kiegészítő részéül szószerinti szöveggel 
felveszik, az. igy és csakis ezen függelékkel 
bővített, illetve módosított alapszabályaikat 
kormányhatósági jóváhagyás alá külön felter-
jeszteni nem tartoznak, azonban a szövetségbe 
való belépést, a függelékkel kiegészített alap-
szabályaik két példányának felterjesztése mel-
lett hozzám, valamint az alapszabályok egy 
példányának csatolása mellett az illetékes 
törvényhatóságnál is, bejelenteni kötelesek. 

Felhívom ennek kapcsán at. Egyesületet, 
hogy ézen körülményről ugy a már eddig a 
szövetségbe belépett egyesületeket, mint a 
jövőben belépendőket megfelelően értesítse. 

Kelt Budapesten, 1897. május 6-án. 

Darányi, s. k. 

A miniszter ezen rendelkezéséhez képest a 
szövetség összes tagjai felszólítottak, hogy alap-
szabályaikat ezen függelékkel kiegészítsék és 
a jóváhagyási záradékhoz, képest a földmive-
lésügyi minisztériumnak az .illetékes törvény-
hatóságnak és az OMGE.-nek, mint a szövetség 
központjának beküldeni szíveskedjenek. 

E felhívásnak az egyesületek' legnagyobb 
része eleget tett, kivéve azokat, amelyeknek 
alapszabályai egyébként, is módosításra szorul-
tak. Egyébként erre vonatkozó jelentésemet a 
tagfelvétel, folyamán fogom előterjeszteni. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök .határozat-
ként kimondja, hogy a nagygyűlés a szövetségi 
alapszabályok1 miniszterileg történt jóváhagyá-
sát- örvendetes tudomásul veszi. 

A kőkorszakbeli svájczi czölöpépitők 
nagyban használták. Az olaszországi czölöp-
épitményekben is megtalálták. 

A köles az , ibériai népek és a kelták ál-
talános tápláléka volt. 

A római írók sűrűn említik a kölest,mint 
táplálékot. Midőn Casar Massiliát ostromolta, 
a benlakók régi kölessel és elromlott árpával 
tengették életöket, amely régóta fel volt hal-
mozva a város raktáraiban. 

Galliában nagyon sok köles termett. 
A skythák is vetették a kölest. 
Plinius a kölest a sarmaták főtáplálóká-

nak említi s kedvencz eledele volt a pontusi 
népeknek. 

Pannóniában Cassius Dio szerint köles 
és árpa a nép eledele volt ős midőn Priscus 
követségben járt Attilánál, mint fennebb is 
emlitém, kizárólag kölessel tartották. 

A mint a szlávok a Dunáig hatoltak, ők 
is megkedvelték a kölest. 

Ledebour szerint az Altáji Szibériában ós 
Közép-Oroszországban csaknem önként termő 
a köles, ugyancsak a Kaukázus déli részében 
és Talis vidékén is. 

Erimiában Steven szerint a tatároknak 
kenyeret szolgáltat a köles, Danilevszky sze-
rint pedig italt készítenek belőle. 

Igy végig kutatva az ős történelem lap-
jait, némi homályos sejtelmünk támad a nö-
vénytermelés ősi története felől, melybe bele-
illeszthetjük a mi őseink növénytermelési is-
mereteit is. Ezúttal csak a gabonafélék törté-
netével,,' foglalkozunk, legközelebb a többi nö-
vényekről is szólunk. Páter Béla. 

Szövetségi tagok. 
Rubinele Gyula a szövetség titkára jelenti, 

hogy a tagok sorába jelentkeztek: 
1. Országos Magyar Gazdasági Egyesület. 
2. Országos. Kölcsönös Biztosító Szövet-

kezet. 
3. Magyar Mezőgazdák Szövetkezete. 
4. Abauj-Tornamegyei Gazdasági Egyesü-

. let, melynek alapszabályai módosítás alatt van-
nak, a közgyűlés határozatát azonban bekül-
dötte, melynek értelmében á függeléket alap-
szabályai közé felvette. 

5. Aradmegyei Gazdasági. Egyesület, 
mely eleget telt minden feltételnek. 

6. Barsmegyei Gazd. Egyesület a megyei 
mezőgazdasági bizottság teendőinek átvállalása 
folytán átalakulás stádiumában van. 

7. Baranyamegyei Gazd. Egylet közgyű-
lési határozattal bejelentette a szövetségbe 
való belépését. 

8. Békésmegyei Gazd. Egyesület minden 
feltételnek eleget tett. 

9. Beregmegyei Gazd. Egyesület a szövet-
ségbe való belépést jelző közgyűlési határoza-
tát beküldötte, alapszabályai még jóváhagyva 
nincsenek. 

10. Biharmegyei Gazd. Egyesület minden 
feltételnek megfelelt. 

11. Borsodmegyei Gazd. Egyesület decz. 
hóban tart közgyűlést s akkor fogja függelék-
kel ellátott alapszabályait beküldeni, a szövet-
ségbe való belépését kejelentette. 

12. Csanádmegyei Gazd. Egyesület, 
13. Debreczeni Gazd. Egyesület és 
14. Gömör Kis-Hontmegyei Gazd. Egye-

sület minden feltételnek megfelelve, a szövet-
ségbe beléptek. 

15. Győrvidéki Gazd. Egyesület a szövet-
ségbe való belépését bejelentette, alapszabályai 
most vannak jóváhagyás végett fölterjesztve. 

16. J.-N.-Kun Szolnokmegyei Gazdasági 
Egyesület a szövetségbe belépett, alapszabályai 
most vannak felterjesztve. 

17. Mosonmegyei Gazdasági Egyesület, 
18. Nyitramegyei Gazd. Egyesület, 
19. Pozsonymegyei Gazd. Egyesület, 
20. Sárosmegyei Gazd. Egyesület 
21. Somogymegyei Gazd. Egyesület, 
22. Szatmármegyei Gazd. Egyesület 
23. Szolnok-Dobokamegyei Gazdasági Égye-

sület, 
24. Torontálmegyei Gazd. Egyesület, 
25. Tolnamegyei Gazd. Egyesület, 
26. Veszprém vármegyei Gazd. Egyesület, 

. 27. Torda-Aranyosmeyyei Gazd. Egyesület 
a szövetségbe beléptek és minden feltételnek 
megfeleltek. 

28. Maros-Tordamegyei Oazd. Egyesület 
közgyűlési határozattal belépett, további érte-
sítés* nem érkezett. 

29. Nyitravölgyei Gazd. Egyesület alap-
szabályai jóváhagyás alatt. 

30. Pestvármegyei Gazdasági Egyesület, a 
napokban tart közgyűlést, a függeléket elfo-
gadta korábban, mintsem az végleg szövegezve 
lett volna a nagygyűlés által, a szövegváltoz-
tatást kénytelen most keresztülvinni ós az alap-
szabályt módosítva fölterjeszteni jóváhagyás 
végett. 

31. Szabolcs vármegyei Gazdasági Egye-
sület, a szövetségbe közgyűlési határozattal 
belépett, egyéb értesítés nem érkezett. 

32. Szegedi Gazdasági Egyesület, a függe-
közgyülési határozattal elfogadta, alapszabá-
lyai most vannak jóváhagyás végett fölter-
jesztve. 

33. Szepesmegyei Gazd. Egylet a szövet-
ségbe való belépését jelezte, egyéb értesítést 
nem küldött. 

34. Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó 
Szövetkezete kéri, hogy tagdija 1000 koronáról 
100 koronára leszállitassék, tekintettel arra, 
hogy a szövetkezet a kezdet nehézségeivel 
küzd. 

35. Magyar Gazdatisztek és Erdötisztek 
Országos Egylete kéri tagdijának 20 koronában 
való megállapítását. 

A nagygyűlés a szövetség titkárának elő-
terjesztéseit tudomásul Veszi és a javaslatokat 
a tagdijak leszállítására nézve.elfogadta. 

Rubinék Gyula a szövetség titkára elő-
terjeszti, hogy a május 29 iki választmányi 
ülés elé terjesztetvén az Erdélyi Gazdasági Egy-
let alapszabályai, a választmány utján konsta-
tálva lett, hogy a függeléket nem szószerinti 
szöveggel vette fel. Erre a választmány fel-
hívta az Erdélyi Gazdasági Egyesületet, hogy 
e tekintetben is az alapszabályszerü követel-
ményeknek tegyen eleget. Az Erdélyi Gazda-
sági Egylet azonban az október 30-án tartott 
választmányi ülésen azon kérelmét fejezte ki, 
hogy ennek daczára vegye fel a tagok közé. 
A választmány e kérdésben nem lévén hiva-
tott határozni, az egész ügyet a nagygyűlés 
elé terjeszti a tényállás előadásával. 

A tényállás t. nagygyűlés az, hogy az 
Erdélyi Gazdasági Egylet két pontot kihagyott 
a függelékből; az egyik arra vonatkozik, hogy 
a szövetség központjának joga van magát a 
vidéki egyesületek választmányai ülésein ki-
küldöttel képviseltetni, akik. ottan tanácskozási 
joggal birnak. A másiK pont arra ;>vonatkozik, 
hogy a vidéki egyletek az OMGE. szakosztályai 
ülésén tanácskozási joggal birnak, de szavaza-
tot nem gyakorolhatnak. 

Ezek azok a pontok, melyeket az Er-
délyi Gazdasági Egylet fel nem vett. 

A szövetség alapszabályainak 4. §-a a kö-
vetkezőleg szól (olvassa). 

4. §. Minden egy vagy több törvényható-
ság egész területén működő gazdasági egye-
sület, vagy amely megyében egyesület nincs 
— gazdakör, mely a jelen alapszabályok meg-
tartására magát̂  közgyűlési határozattal köte-
lezi, s e határozatban.a jelen alapszabályok 
függelékét képező III. Részt elfogadja s alap-
szabályai kiegészítő részének jelenti ki: a 
Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének 
tagjává válik. 

Igaz, hogy az Erdélyi Gazdasági Egylet 
közgyűlési határozattal kötelezte magát a szö-
vetségbe való belépésre s a függeléket alap-
szabályai kiegészítő részének jelentette ki, 
de a függelék szószerinti szövegének átvételét 
az alapszabályok és a miniszteri jóváhagyás 
is kötelezőnek mondja ki, önmagától értetődik, 
hogy ezt szószerinti szöveggel kell átvenni. 

Miután az Erdélyi Gazdasági Egylet ezen 
feltételnek eleget nem tett, a tagok sorába 
nem vehető fel. Tiszteletteljes előterjesztésem 
az volna, méltóztassék ugy, amint azt a végre-
hajtó-bizottság már egy izben megtette, az 
Erdélyi Gazdasági Egyesületet újból felhívni 
arra, hogy ezen formális kérdésnek a legköze-
lebbi közgyűlésén eleget tenni és hasznos 
munkásságával a szövetséghez csatlakozni szí-
veskedjék. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök ily értelem-
ben mondja ki a nagygyűlés határozatát. 

37. Heves vármegyei Gazdasági Egylet 
minden feltételnek eleget tett, kéri azonban, 
hogy tekintettel anyagi helyzetére, a tagdíj el-
engedtesaék. 

Szövetség titkára: Kéri, hogy a : tagdíj-
mentességre nézve egy bizonyos időpont álla-
píttassák meg. 

Lázár Pál: Talán az egylet még sincs 
oly anyagi helyzetben, hogy valami kevés tag-
dijat, mondjuk: egy aranyat ne fizethetne ; 
szóló amellett van, hogy a tagdijat egészben 
ne engedje el a nagygyűlés. 

Miklós Ödön: Azt hiszi, hogy az egyletek 
ezen egyesülése akkor jár eredményekkel, hogy 
ha az anyagi erőkkel is rendelkezik. Veszedel-
mes preczedenst lát abban, hogy ha egyes 
egyletek távol akarnak maradni az anyagi 
hozzájárulástól, 

A multkór említtetett itten, hogy a szö-
vetség a földmivelésügyi minisztertől hathatós 
anyagi támogatást fog kérni; ez azonban nem 
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involválja azt, hogy az egyletek anyagi erejük-
kel is ne járuljanak az "ügyhöz. Méltóztassék 
kimondani, hogy erre az évre egy minimális 
összeget fizessen az egylet, a jövőben pedig 
költségvetése bemutatásával támogassa kérelmét. 

Makfalvay Géza és gróf Tisza István 
felszólalása után a nagygyűlés elhatározza, 
hogy a .Hevesmegyei Gazdasági Egyesületet ez 
évre a tagdij fizetése alól felmenti, a jövő évre 
nézve pedig, hogy az egylet anyagi erejének 
csekély voltát költségvetésének bemutatásával 
igazolja. 

38. Liptómegyei Gazdasági Egyesület a 
szövetségbe belép, azonban fizetési kötelezett-
séget nem vállalhat. 

A nagygyűlés a Liptómegyei Gazdasági 
Egyletet ez évre a tagsági fizetési kötelezett-
ség alól fölmenti, a jövőre nézve pedig a 
kültségvetés bemutatására kéri fel. 

39. A Torda-Aranyosmegyei Gazdasági 
Egylet kéri tagdiját 50 koronában megállapí-
tani. Elfogadtatik. 

40. Nógrádmegyei Gazdasági Egyesület, 
mely belépését bejelentette, egyébre nézve 
nem nyilatkozott. 

Az anyagi hozzájárulás tekintetében az 
egyesület nem nyilatkozván, feltételeztetik, 
hogy az alól felmentetni nem óhajt, s igy a 
folyó évre esedékes 100 korona tagdíj befize-
tésére felszólitandó. 

41. TJngmegyei Gazdasági Egyesület a 
szövetségbe belép, kéri azonban tagdiját 50 
koronában megállapítani. (Helyeslés). 

42. Zemplénmegyei Gazdasági Egyesület a 
tagdifizetést a folyó évre nem vállalja el. 

Szövetség titkára előterjeszti, hogy a do-
log hisztorikuma az, hogy a zemplénmegyei 
Gazd. Egylet a május 28-iki választmányi ülést 
követőleg jelentette be belépését, ugy, hogy az 
csak az október 30-iki választmányi ülésnek 
volt bejelenthető. Igaz ugyan, hogy az egylet 
már május 28-ika előtt előzőleg bejelentette 
belépését, ezen levelet azonban kézhez nem 
vettük. Különben is a választmány arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy tagokat felvenni 
csakis a nagygyűlésnek van joga. Méltóztassék 
elhatározni azt, hogy a Zemplénmegyei Gazda-
sági Egyesület felkéressék előző határozatának 
fentartására. 

A nagygyűlés a javaslatot elfogadja. 
43. Fogaras vármegyei Gazdasági Egyesü-

let & szövetségbe lelép, kéri azonban tekintet-
tel anyagi helyzetére, tagdijainak 20 koroná-
ban való megállapítását. 

A nagygyűlés az egyesület kérelmét tel-
jesíti. 

Jelentés a szövetségi iroda működéséről. 
Szövetség titkára jelenti, hogy a szövet-

ségi iroda működéséről szóló jelentés a ta-
goknak megküldetett, melyből méltóztattak tu-
domásul venni az eddig történteket. Az iroda 
eddigi működését igénybe vették az administra-
tiv teendők; amint az előző tagsági bejelenté-
sek igazolják, még ezideig nem sikerült az 
egyletektől teljesen beszerezni mindazokat az 
adatokat, amelyek a szövetségi programm ki-
dolgozásához szükségesek. Hogy ha az adatok 
együtt lesznek, az érintkezés a gazdasági egye-
sületekkel sokkal könnyebb lesz. Kéri a nagy-
gyűlést, hogy a bejelentést tudomásul venni 
szíveskedjék. 

Tudomásul vétetik. 

Az 1897. évi költségvetések jóváhagyása. 
Szövetség titkára előterjeszti, a szövetség 

1897. évi költségvetését, mely előzőleg kinyo-
matva a nagygyülési tárgyak és azok indoko-
lásával együtt megküldetett a tagoknak. 

A nagygyűlés a reális alapon elkészített 
költségvetést vita nélkül elfogadta. 

Az 1898. évi költségvetés. 

Szövetség titkára előterjeszti az. 1898. évi 
költségvetést, mely szintén előzőleg megkülde-
tett a tagoknak. 

Báró Lipthay Béla felveti azon kérdést, 
hogy az esetre, hogyha elfogadja a nagygyűlés 
a költségvetést ugy, ahogy előterjesztve van, 
a szegedi mezőgazdasági kiállítás végrehajtva 
lesz-e vagy nem, és az arra felvett 12,000 
korona e czélra fordittatik-e ? Igenlő esetben 
észrevételt kiván tenni. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök: A rendező 
bizottság azt a javaslatot teszi, hogy ő reá 
ruháztassék annak eldöntése, hogy a kiállí-
tásra befolyással levő kedvező, vagy gátló kö-
rülményeket mérlegelje. Méltóztassék tán ezt a 
tételt függőben hagyni s akkor határozni felette, 
amidőn a Szegedi országos : mezőgazdasági 
Kiállítás ügye — mely a tárgysorozat 9-ik pont-
ját képezi — tárgyalás alá kerül. 

Határozatként kimondom, hogy az 1898. 
évi költségvetést a nagygyűlés elfogadja. 

Az 1898. évi működési programm meg-
állapítása. 

Szövetség titkára előterjeszti, hogy a 
programmban igyekezett az iroda számot adni 
mindazon munkálatokról, melyeket foganatosí-
tani szándékozik; méltóztassék ezt azonban 
ugy tekinteni, mint egy részletét a jövő évi 
munkálkodásnak. Ezeken kívül azonban még 
egyéb működése is lesz a szövetségi irodá-
nak, hogy a szövetség működését szélesebb 
alapokra fektesse a szövetkezeti mozgalmak 
felkarolása utján, melyeket Elnök ur ő nagy-
méltósága is, szíves volt jelezni. Kéri a nagy-
gyűlést, hogy ezen általánosságban tartott mű-
ködési programmot tudomásul venni szíves-
kedjék. 

Galgóczy Károly nagy sulvt fektetett arra, 
hogy az OMGE. mint központ, minél melegeb-
ben ölelje keblére a vidéki egyleteket. Sze-
retné, ha az OMGE.-nek a helyszínén is érint-
kezése és képviselete volna a vidéki egyleteknél. 
Ajánlja, hogy találjon módot és alkalmat az 
OMGE., hogy ugy mint 1848. előtt volt a 
Magyar Országos Mezőgazdasági Egyesületnél 
képviseltesse magát a vidéki egyesületek gyűlésein. 

Gróf Desseívffy Aurél elnök megjegyzi, 
hogy arra, amit előtte szóló felvetett, provideál 
az alapszabályok függeléke. Méltóztassanak a 
programmot tudomásul venni. (Helyeslés.) 

Szegedi országos mezőgazdasági kiállítás. 

Szövetség titkára a májusban tartott vá-
lasztmányi ülés elhatározta, hogy a szövetség 
az Alföld valamely nagyobb városában kiállí-
tást rendezzen és megbízta az elnökséget, 
hogy egyik nagyobb alföldi várossal érint-
kezésbe lépjen az iránt, hogy hajlandó-e ezen 
eszmét felkarolni ós anyagilag is támogatni ? 

Az elnökség a nyert felhatalmazás foly-
tán Szeged városának hatóságával lépett érint-
kezésbe, mely város mint az alföldi mezőgazda-
ságnak egyik jellegzetes központja, legalkalma-
sabbnak mutatkozik egy ily kiállítás sikerének 
biztosítására, annál is inkább, miután Szeged 
városához egyéb érdekek ís fűzik a magyar 
gazdaközönséget. Szeged város törvényhatósága 
legnagyobb melegséggel karolta fel a kérdést 
és tette magáévá, erkölcsi támogatását bizto-
sította s anyagi támogatás fejében 5000 frtot 
szavazott meg a kiállítás czéljaira, ezenkívül 
számos áldozatot is hoz ugy a világítás in-
gyen való átengedése, mint a kiállításra szál-
lítandó tárgyak és állatok hidvámmentesitése 
utján. Ezek mind oly kedvezmények, melyek 
különben nagyobb kiadással terhelnék a ren-
dezés költségeit. 

Az október 30-án tartott választmányi 
ülésen megválasztatott a kiállítás rendező-bi-
zottsága, amely azon utasítást nyerte, hogy 
Szeged törvényhatóságával a Szegedi Gazda-
sági Egyesülettel egyöntetüleg állapítsa meg a 
rendezési szabályzatot, egyúttal a bizottságot 
a rendezés keresztülvitelével is megbízta a 
választmány. 

A rendező-bizottságnak feladatát elsősor-
ban azon kérdés megoldása, képezte, vájjon a 
kiál|itás, tekintettel az Alföld és az ország I 

mezőgazdaságának jelenlegi sanyarú helyzetére, 
kivánatos-e vagy sem? A rendező-bizottság 
egyhangúlag azon álláspontot foglalta el, hogy 
a kiállítás mindenesetre megtartandó. Az a 
körülmény, hogy vájjon a jövő évben minő 
terméskilátások lesznek s hogy nem fogják-e a 
kiállítás megtartásának lehetőségét meghiúsí-
tani, oly kérdések, melyekben határozott véle-
ményt alkotni nem lehet, s amennyiben a 
nagygyűlés habozólag nyilatkoznék a kiállítás 
megtartása vagy meg nem tartása tekintetében, 
éz a kiállítás sikerének könnyen meghiúsítá-
sára vezethetne. 

Ezért kéri a rendező-bizottság maga 
részére azt a felhatalmazást, hogy joga legyen 
belátásához képest, ha a kiállítás sikerét 
biztosítottnak nem látná, annak 1899-ik évre 
való halasztása iránt a választmánynak sürgős 
indítványt tenni. Ezen javaslat elfogadása 
annál inkább indokolt, mert hisz a tavaszig a 
rendezés költségeiből vajmi kevés lesz fölhasz-
nálva s az oly költség ugy is, amely minden 
egyes kiállításnál szükségessé válik és ha az 
első kiállításnál elkészült, e költség nem ter-
heli a következő kiállítások számláját. 

A választmány a maga részéről a ren-
dező-bizottság álláspontjára helyezkedett és kéri 
a nagygyűlést, hogy a szegedi kiállítás meg-
tartása iránt határozzon. 

Báró Lipthay Béla: Tisztelt Nagygyűlés 1 
Amint most megértettük, ugy a rendező-bizott-
ság, mint a választmány a kiállítás megtartá-
sát a jövő évben szükségesnek tartja. Ezzel 
szemben legyen szabad azt a kérdést fejte-
getni, hogy vájjon szükséges és kivánatos-e 
annak a jövő évben való rendezése ? Szóló a 
kiállítások czélja tekintetében nem akar bő-
vebben nyilatkozni Némelyek azt állítják, hogy 
a vidéki kiállítás nem egyéb, mint országos 
vásár, mások azt állítják, amit én részben 
osztok, hogy igenis van annak nagyobb hiva-
tása, egyrészt erkölcsi befolyása, másrészt tán 
az is, hogy feltüntethessük gazdaságban való 
haladásunkat, s ez tanulmányul szolgáljon íl 
kiállítást látogatóknak. De hogy ha ezeket el 
is fogadom, kérdés az, vájjon a tartandó ki-
állítás szolgáltat-e kívánatos és szükséges ala-
pot arra nézve, hogy a mult évi ezredéves 
kiállítás óta történt haladásunkat bemutassa? 

Szerintem határozottan nem. Mert mit 
várunk mi a legközelebbi kiállítástól? Azt 
körülbelül, hogy ugyanazok, amik az országos 
kiállításon bemutattattak, szintén kisebb-nagyobb 
fokban kiállítva legyenek. Haladást tettünk-e ez 
alatt a rövid -idő alatt annyit, hogy ismét ta-
nulhatnánk? Szerintem nem. És tekintetbe kell 
venni azt is, hogy azon költség, mely a kiállí-
tásra fordítandó lenne, czélszerübben fölhasz-
nálható a gazdaságnak és nagyközönségnek 
érdekében. Méltóztassék megnézni a költség-
vetést, melyben a legnagyobb összeg az, amely 
a kiállítás czéljaira fordittatik. A gazdasági 
előadások a szövetségi iroda személyzetének 
ellátása és más egyéb kiadások után csak 
682 korona marad más egyéb czélok előmoz-
dítására. Kétséget nem szenved, hogy legké-
nyelmesebb az, hogy rendezzünk kiállítást; 
mert ez nagy hű-hóval történvén, nagy tünte-
tésre szolgáltat alkalmat, de annak belső hatása 
vajmi kevés. 

Igen sok teendője van a Gazdasági Egye-
sületek Országos Szövetségének, akkor, ha a 
czélt, mely szeme előtt lebeg, végrehajtani 
akarja. 

Szóló helyesli, hogy legyenek , specziális 
kiállítások a vidéken azon czélból, hogy a 
gazdaközönséget a haladásra figyelmeztessék, 
de országos kiállításnak csak a fővárosban 
volna helye. Hogy ha ezt elvben helyeselni 
méltóztatnak, akkor latolgatni kell azt, hogy 
ez összeg más czélra helyesebDen fordithatö-e 
s e részben azt hiszem nem lehet kétség, 
hisz annyi tanulni valónk van még nekünk, 
hát nem tudnók azt a magunk részéről is 
végrehajtani? Hisz itt van fölemlítve a sertés-
vész elleni védekezés, komlótermelés előmoz-
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ditása stb. Mindezen kérdéseknél csak a kor-
mányra utalni nem lehet feladat, nekünk is 
lépést kell tenni s magunk részéről is támo-
gatnunk kell a kormányt és önmagunknak is 
munkát szerezni. Ha vannak összegeink és 
pénzünk, miért nem lehetne nekünk is kísér-
leti állomást létesíteni. Hisz vannak eredmé-
nyek, amelyek bővebb tanulmányozást igényel-
nek. Igy például tudtomra esett, hogy a ser-
tésvész tekintetében Biharmegy ében van egy 
eljárás, amely bevált, miért nem lehet ezt 
nekünk behatóan tanulmányozni s ez összeget 
annak végrehajtására fordítanunk. Ezért kér-
ném a tisztelt Nagygyűlést, méltóztassék 
felette fontolóra venni azt, hogy a kiál-
lítás kívánatos volna-e a jelenben, avagy 
nem. És hogy ha azt méltóztatnak ha-
tározni, hogy nem, akkor latolgassuk azt, 
hogy mit szolgáltathat a szövetség ennek 
pótlásául. Mielőtt ennek részletei fölött nyilatkoz-
nám, kérem az elnökséget, méltóztassék föl-
vetni azt a kérdést, hogy az országos mező-
gazdasági kiállítás a jövőben Szegeden meg-
tartassék-e vagy nem, s hogy ha akként 
méltóztatnék határozni, hogy nem, akkor föl-
vetni azon kérdést, hogy az e ezélra fordítandó 
összeget miképpen, lehetne á gazdaközönség 
érdekében hasznosan felhasználni ? 

, Gróf Dessewffy Aurél elnök felvilágosítá-
sul megjegyzi, hogy a szegedi kiállítás eszméje 
ugy vettetett föl, hogy elhatároztatott, mi-
szerint vidéken összejövetelek, vándorgyűlések 
rendeztessenek a szövetség által és ezen al-
kalommal hasonlólag, — mint azt a Német 
Országos Gazdasági Egyesület már egy évtized 
óta sikerrel teszi, — vidéki mezőgazdasági 
kiállítások is rendeztessenek. Igen természetes, 
hogy az idei mostoha gazdasági viszonyok 
folytán indokolt ezen kérdést megvitatni, kérem 
azért a nagygyűlést, hogy méltóztassék efelett 
határozni. 

Bokor Pál, ámbár tagadhatatlan, hogy 
Lipthay báró ő méltósága által előterjesztett 
indokok, amelyek a kiállítás elhalasztására fel-
hozattak, figyelemre méltók, —• és oly gondo-
latokat tartalmaznak, amelyek belevágnak a 
szövetség ' jövő működési programmjába, — 
azonban ez nem involválja azt, hogy a szövetség 
ne ragaszkodjék a kiállítás megtartásához,1 

mely mint a színi előadáshoz a dekoráczió,: 
éppúgy szükséges a gazdaközönség érdeklődé-
sének felébresztésére. De a kiállítás nekünk 
alkalmat nyújt arra, akik most vagyunk az 
alakulás stádiumában, hogy személyes össze-
jövetelre központot találjunk. És ez minél ha-
marább szükséges is, hisz alig ismerjük egy-
mást, pedig megismerés nélkül azon fontos 
közgazdasági kérdésekben, a melyeket a 
Szövetség felvett, alig tehetnénk pozitív lépé-
seket. Azért én óhajtandónak tartom a kiállí-
tás megtartását. Más kérdés az, hogy a 
jövő évben feltétlenül megtartassék-e vagy 
nem. Véleményem szerint ez csakugyan 
függőben tartandó, mert az igaz, hogy a le-
folyt éven oly silány volt a termés s hogy ha 
a jövőben is hasonló lesz, akkor én is azt 
mondom, hogy ejtsük el. Ez azonban a 
jövő titka. E felett még nem elmélkedhetünk. 
Azért a bizottság azon javaslatát, amely a 
kiállítás megtartása felett való döntést májusra 
helyezi, én a magam részéről osztom és elfo-
gadom, 

De bátor vagyok arra a körülményekre 
is felhívni a nagygyűlés figyelmét arra, hogy 
Szeged városa, amely mindenféle előintézke-
dések nélkül, vagy pedig a kérdésbe való bele-
avatkozás nélkül azon megkeresést nyerte, 
hogy bizonyos erkölcsi és anyagi támogatással 
járuljon a kiállítás rendezéséhez, ezt megtette 
és én nem tudom elképzelni a helyzetet, hogy 
innen a központból egy eszmével a törvény-
hatóság megkerestetik, hogy azt anyagilag és 
erkölcsileg támogassa s mikor mindez meg-
történt, akkor a nagygyűlés az előbbi határo-
zatát nulifikálva, ezen eszmét a napirendről le-
veszi, Ez nem fog buzdító lenni arra, hogy 

a vidéki kiállítások iránt a vidéki városokban 

Melegen ajánlom ezért a Tisztelt Nagy-
gyűlésnek, hogy méltóztassék kimondani a ki-
állítás megtartását azon föltevéssel, hogy ha a 
viszonyok tavaszra nem lesznek kedvezőek, 
akkor fog csak elnapoltatni a kiállítás megtar-
tása a jövő évre. 

Forster Géza: A szegedi mezőgazdasági 
kiállítás megtartására vonatkozólag szabadjon; 
egy pár szót az ügy érdemében szólnom. 

Lipthay báró ő méltósága fölvetette, 
hogy egy országos kiállítás rendezése akkor, 
midőn a bpesti millenniámi kiállítás alig zaj-
lott még le, kissé korainak mutatkozik. A buda-
pesti kiállítás csakugyan országos kiállítás volt, 
de azon nemcsak a mezőgazdaság, de Magyar-
ország egész ezredéves fejlődése volt bemutatva. 
Tehát itt a figyelem annyira megoszlott, hogy 
a tulajdonképpeni mezőgazdasági rész meg-
tekintését a megjelent publikum majdnem 
mellőzte. És igy a mezőgazdaság az ezred-
éves kiállításból alig vette ki részét, mert 
mint méltóztatik tudni egy központi he-
lyen a mezőgazdasági kiállítás mindig el-
enyésző és a nagy publikumát érdekelni nem 
tudja. A Szövetség czélja a mezőgazdaságot 
fejleszteni. Egy ily kiállításnak, amelyet egy vidéki 
központon óhajt a Szövetség rendezni, egyik 
legfőbb czélia az, hogy azon vidék mezőgazda-
ságát hü képben bemutassa az érdeklődő 
gazdaközönségnek. Az a nagygyűlés, amit ily 
vidéki helyen óhajtunk tartani, kiállítás nélkül 
magával a száraz tárgyakkal vonzani a gazda-
közönséget nem tudja. 

De főként a kisbirtokosok, a kör-
nyékbeli lakosság belevonása az agrár kérdé-
sekbe a főczél s majdnem lehetetlen egy ily 
kiállítással össze nem kötni a gyűléseket. Kü-
lönben is az országos jelző nem azt akarja 
kifejezni, hogy az ország egy nagy része fog 
a kiállításban részt venni, hanem az inkább 
csak egy vidéknek kiállítását képviselné. 

Mert ha részletekre térünk vissza, mi 
czéloztatik első sorban? Az első sorban, hogy 
azon vidék állattenyésztése a leghűbb képben 
bemutattassék. Ez azért szükséges, mert eddig, 
midőn ily kiállítások Budapesten voltak, tenyész-
állatvásárok és luxuslóvásárok alakjában, itt 
azon vidéknek egész állattenyésztését nem le-
hetett együtt sohasem látni. Főképp a népies 
tenyésztésnek idevonása mindég jámbor óhajtás 
marad, mely meg nem valósult. Hogy ha ily-
módon akarjuk rendezni a kiállítást, az orszá-
gos jelző ne ejtsen tévedésbe. Itt inkább egyes 
vidéknek, egyes kerületnek, jelen esetben a 
Tiszamentének bemutatása volna kívánatos. 

De Tisztelt Nagygyűlés, az ilyen kerületi 
kiállítás', hogy ugy nevezzem, alkalmat nyújt 
arra is, hogy a mezőgazdasági gépek teljesen 
be legyenek mutathatók. Eddig az egyes gazda-
sági egyesületek igyekeztek a mezőgazdasági 
gépeket oly módon, ismertetni, hogy az egyes 
gépfajokból próbát rendeztek. Most a.tervezet 
szerint az összes mezőgazdasági gépeket óhajt-
juk egy-egy ily kiállításon bemutatni, hogy a 
gazdáknak alkalmuk legyen minden gép jósá-
gáról meggyőződni. A biráló-bizottság minden 
gépnél megjelöli azon újítást, haladást, mely 
azon gépet ajánlatossá teszi. Igy végigmehet-
nénk a kiállítás minden részén. 

De még egyre kell felhivnom a figyelmet. A 
mezőgazdasági termékek kiállításánál az a 
czélunk, hogy Magyarország specziális termé-
nyeit különösen bemutathassuk és arra a kül-
föld figyelmét is felhívjuk. Mert méltóztatnak 
tudni, hdgy a magyarországi specziális termé-
nyek iránt a külföldön nem igen nagy az ér-
deklődés. Az ilyen mezőgazdasági kiállításon 
arra kell törekedni, hogy specziális terménye-
inket a külföld megismerje és a végrehajtó-
bizottság feladata volna, hogy a külföld figyel-
mét felhívja. 

Hogy ha tehát a Tisztelt Nagygyűlés két-
séget táplál a kiállítás megtartása iránt, én 
ajánlom a nagygyűlés figyelmébe azt, hogy 

miután a végrehajtó-bizottság az igazgató-
választmány már e kérdés tárgyalásánál 
lehető messze elment, — Szegedet felkérte, 
mely nagylelküleg a költségekhez hozzájárulá-
sát kijelentette, megengedte, hogy a népliget 
ezen ezélra felhasználható legyen, akkor nem 
lehet megengedni, hogy ilyen visszalépés tör-
ténjék és egész hidegen azt mondjuk, hogy az 
ilyen kiállítás elejtessék,. ez nagyon gátlólag 
hatna működésünkre és a jövőben a , városok 
visszahúzódnának. Méltóztassék a javaslatot 
abban az alakban elfogadni, hogy tartassék meg a 
kiállítás abban az esetben, ha a mező-
gazdasági helyzet a tavaszra javulna, tegye 
meg az előmunkálatokat a végrehajtó-bizottság 
ős neki az a jog adassék meg, hogy májusban 
a meg vagy meg nem tartás felett a választ-
mánynak előterjesztést tegyen. 

Ivánka Oszkár: Kétségtelennek tartja a 
tanulságot és hasznot, melyek egy jól rende-
zett mezőgazdasági kiállításból háramolnak, de 
hogy ha figyelembe vesszük, hogy a mult év-
ben volt a kiállítás és hogy a termésviszonyok 
az idén mily rosszak voltak és a még egy 
kétséges helyzet előtt is állunk, nem, is lehet 
határozni az iránt, hogy vájjon megtartassék-e 
vagy sem s a kiállítás érdekében levőnek 
tartja azt inkább egy évvel későbbre halasz-
tani, semhogy most megtartsuk és csak fél sikert 
, mutathassunk fel. Mondjuk* ki tehát, hogy a 
szegedi országos kiállítást 1899-ik évben tart-
juk meg s a rendező-bizottság a jövő évben 
tegyen a nagygyűlésnek ez ügyben indítványt. 

Gróf Tisza István: Ha jól fogtam fel 
előttem szóló indítványát, a kiállítás 1899-ben 
rendeztessék s a 12.000 koronát, amely a 
jövő évre ezen ezélra a költségvetésbe fog-
laltatott, rezerváljuk ezen ezélra és a vá-
lasztmányt utásitjuk, hogy egyéb közhasznú 
czélokra is szánjon valamennyi összeget. (He-

Gróf Dessewffy Aurél elnök: E felett 
tehát nem is szükséges tisztelt közgyűlés 
szavazni, ugy látom, hogy oly irányban, mél-
tóztatik megállapodni, hogy 1899-ben tartassék 
meg a kiállítás s a végrehajtó-bizottság rezer-
válván ezen összeget, — a kiállítás czéljaira 
fog fordíttatni. 

Bokor Pál: A közhangulatból azt látom, 
hogy ez fog elfogadtatni, de kiegészítésül még 
azt fogadnám el, hogy minden feltétel nélkül 
Szegeden tartassék meg a kiállítás. (Zaj.) 
Kérem alásan indokolom felszólalásomat. Mert 
most is a legnagyobb indokot hozták föl a 
kiállítás elhalasztására abban, hogy a 
rossz termési viszonyok döntenek ebben a 
kérdésben. Vájjon, ha a jövő évben ismét 
rossz viszonyok állanak be, akkor esetleg újra 
a kiállítást elhalasztó határozatot hozna-e a 
nagygyűlés. 

Dr. Csillag Gyula: Tegnap hallottunk 
itten egy előadást, amely buzditja a gazda-
közönséget, hogy a párisi kiállításon vegyen 
részt. A mult évben volt kiállítás a jövő év-
ben ismét lesz, két évre reá jön a párisi 
kiállítás, nem tudom, ez a szempont megfon-
tolás tárgyát képezte-e a végrehajtó-bizottság-
ban. Felvetni bátorkodom azon kérdést, vájjon 
nem jobb volna-e a párisi világkiállítást követő 
esztendőre halasztani el a szegedi kiállítást. 

Dessewffy Aurél elnök: Méltóztassék bele-
nyugodni a kimondott határozatba. (Helyeslés.) 

Szövetség titkára: Miután el méltóztatott 
határozni elvileg, hogy a kiállítás . 1899-ben 
tartassék meg, kérem a szövetségi nagygyűlést, 
méltóztassék a végrehajtó-bizottságnak fölha-
talmazást adni, hogy ebből folyőlag az elő-
munkálatokat megindítsa és a nyár folyamán 
megkezdjük a munkálatokat, hogy a jövő szö-
vetségi nagygyűlésnek már jelentést, lehessen 
tenni. 

Ebből folyólag mindazon |előterjeszté-
sek, amelyeket a rendező-bizottság a szövet-
ségi nagygyűlés elé szánt, mind szankczionál-
tatnának. Így kerül a rendező-bizottság sza-
bályzata is tárgyalás alá, mely a nagygyűlés 
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összes tagjainak megküldetvén, az felolvasott-
nak tekinthető, méltóztassék tehát az egyes 
pontokhoz hozzászólani és az észrevételeket 
megtenni. 

Gróf Tisza István: A rendező-bizottság 
szabályzatát egész terjedelmében elfogadja egy: 
kiegészítéssel. Czélszerü volna' általában ki-
mondani valamennyi kiállítás rendező-bizott-
ságára, hogy ez kiegészíttessék a földmivelés-
ügyi miniszter kiküldöttjével, az államvasutak 
igazgatóságával és azon város kiküldöttjeivel, 
melynek területén a kiállítás tartatik. 

Mérey Lajos: A szabályzat 2. szaka-
szának e) pontját kéri módosítani akképpen, 
hogy „tanácsának hat tagja" kitétel helyett 
„képviselőtestület hat tagja" kifejezés tétessék. 

Másik indítványa odairányul, hogy a ki-
állítási számadásokat a rendező bizottság a 
kiállítási irodával együttesen készítse és az 
OMGE. számvizsgáló bizottsága csak felülvizs-
gálja, hogy ez a nagygyűlés elé ne kerüljön. 

Harmadik indítványa az 5. szakasz a) pont-
jára vonatkozik, azt odamódositaná, hogy az 
utalványozásnál az autonomjog az igazgatóság-
nak tartassék fenn s a „szövetségi titkár ellenjegy-
zése mellett" kifejezés helyettesittessék: „a szö-
vetségi titkár előterjesztése" kitétellel. 

Ellentmondás van a 7. §. és 8. §. f) al-
pontja között, melyek a személyzet felfogadá-
sára és elbocsátására vonatkoznak. Az f) pont 
mellőzését kéri s az elintézést a rendező bi-
zottságra bizná. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök kimondja ha-
tározatként, hogy a nagygyűlés a rendező-bi-
zottság által kidolgozott kiállítási rendező-bi-
zottság szabályzatát Mérey Lajos és Tisza 
István módosításaival elfogadja. 

Báró Lipthay Béla: A teremnek rossz 
akusztikája az oka, hogy én nem hallottam, 
miszerint gr. Tisza István indítványa értelmé-
ben elfogadtatott-e vagy sem a kiállítás elha-
lasztása és hogy a budgetbe felvett 12 ezer 
korona a kiállítás czéljaira visszatartandó-e 
vagy egyéb czélra hasznosittassék. ' 

Gróf Dessewffy Aurél: Elfogadtatott Tisza 
István gróf indítványa és az összeg felhaszná-
lása a végrehajtó-bizottságra bízatott a kiállí-
tás czéljaira. 

Lipthay Béla báró indítványozni akarta, 
hogy ezen összeg 1898-ban használtassák fel 
egyéb gazdasági érdekek szolgálatára. De mi-
után már a határozat kimondatott, tárgytalanná 
válik az észrevétel. 

Ifj. gróf Széchényi Imre a kiállítás költ-
ségvetésére nézve azt indítványozza, hogy a 
nagygyűlés azt csak a jövő évben vegye tár-
gyalás alá, miután már a kiállítást elnapolta. 

Mérey Miklós indítványozza, hogy a költ-
ségekre és dijakra a költségvetésbe behelyezett 
20 ezer forint már most kéressék a miniszter-
től, mert ez összeg esetleges elmaradása az 
egész rendezésre döntő lehet. 

Miklós Ödön: Ha elfogadjuk gróf Széchenyi 
indítványát, hogy a kiállítási költségvetéssel 
nem foglalkozunk, akkor ennek logikai követ-
kezményeként el kell fogadni azt is, hogy most 
ejtsük el a 20,000 frt kérését. Mert elvileg 
nyilatkozhatik a miniszter, hogy segélyezni 
fogja, de átruházási joga nincs s nem utalvá-
nyozhat ma oly költséget, mely 1899-ben lesz 
felhasználva, legfölebb kérni lehet, hogyállitsa 
be 1898-iki költségvetésébe. 

Gróf Tisza István ugy gondolja, hogy 
minél előbb jön definitív stádiumba az állam-
segély kérdése, annál megnyugtatóbb; ha a 
miniszter az 1898. évi költségvetésbe veszi fel 
az összeget, azt ő utalványozhatja akkor is,' 
ha a kiállítás 1899-ben lesz megtartva. Egyéb-
ként e kérdés megoldása a végrehajtó-bizottság 
és elnökség feladata. (Helyeslés.) 

Gróf Dessewffy Aurél elnök : határozat -
ként kimondja, hogy a nagygyűlés utasítja a 
végrehajtó-bizottságot, hogy a segélykérésre 
nézve a kellő lépéseket megtegye. A jövő évi 
nagygyűlés pedig, mivel a kiállítás a követ-

kező évre halasztatott el, Budapesten fog meg-
tartatni. (Helyeslés.) 

Közvetítő iroda szervezéze. 
Szövetségi titkár jelenti; hogy a végre-

hajtó-bizottságtól nyert megbízatás folytán ta-
nulmányozta a német országos gazdasági. 
egyesület szervezetét. A választmány szólónak • 
beadott javaslatait, melyek egy közvetítő iroda 
feiállitására és a szövetkezeti mozgalmak fel-
karolására vonatkoztak, egy kisebb bizottság-
nak adta ki tárgyalás végett, a kiküldött bi-
zottság minden igyekezete daczára sem ké-
szülhetett el munkájával és igy a nagygyűlés 
elé javaslattal nem járulhat, azonban már a 
f. évben el fog készülni s a végrehajtó-bi-
zottság elé fogja javaslatait beterjeszteni s 
ennek kebeléből fog megindulni az országos 
mozgalom még lehetőleg, az év kezdetével. 

Ezenkívül a bizottság foglalkozott a köz-
ponti lapkiadás kérdésével. Bármennyire kívá-
natos volna egy központi orgánum létesítése, 
amely minden egyes tagnak ingyen fogna 
megküldetni s lehetővé tenné a kölcsönös 
érintkezés állandó fentartását, mégis tekintetbe 
kellett venni a kiküldött bizottságnak az anyagi 
eszközök elé'gt'élen esetét, miért is ezen tervet 
elvileg fentartva azon javaslatot terjeszti elő" 
hogy a központi orgánum megteremtése ha-
lasztassék arra az időre, midőn a szövetkezeti 
mozgalom anyagi eszközei ezt megfogják en-
gedni. 

Tárgyalta a bizottság a Nyitramegyei 
Gazd. Egylet azon indítványát is, hogy a szö-
vetséges egyletek tagjainak tagdijuk fejében 
egy szövetségi naptár adassék, amely a szö-
vetség feladatait vázolná a mezőgazdasági és 
szövetkezeti kérdéseket tárgyalná és azon 
aktuális kérdéseket szellőztetné, melyek kívá-
natosak, hogy a gazdaközönségben minél szé-
lesebb körben terjedjenek. !A bizottság a nap-
tár kiadását a jövő évre tervezi. Méltóztassék 
a kivitellel a végrehajtó-bizottságot megbízni. 
(Helyeslés). 

A Gazdasági Egyesületek anyagi támogatása. 
Forster Géza: a szövetség ma tartja első 

nagygyűlését, melynek feladata a szövetség 
létrejöttét a földmivelésügyi minisztériumnak 
is bejelenteni, s midőn ezt teszi, egyúttal a 
földmivelésügyi kormány jóakaratát is ki kell 
kérnie ezen intézmény érdekében és kérni kell, 
hogy a szövetség működését ugy anyagilag, 
mint erkölcsi támogatásban is részesíteni ke-
gyeskedjék annál is inkább, mert a szövetség oly 
országosfeladatokatvállalmagára,melyekre nézve 
kívánatos is, de méltányos is, hogy a föld-
mivelésügyi minisztérium támogassa a gazda-
közönséget. 

A szövetkezetek terjesztése, melyek léte-
sítésén oly régóta fáradoznak az arra hivatott 
tényezők, még mindig csak a kezdetlegesség 
stádiumában van. Indítványozza, hogy midőn 
a szövetség megalakulását a földmivelésügyi 
miniszter urnák tudomására hozzuk, kérjük 
arra, hogy a szövetséget anyagilag és erköl-
csileg is támogatni kegyeskedjék és pedig 
akként, hogy 1898. évtől kezdve a szövetség 
támogatására tárczája költségvetésébe állandó 
összeget felvenni szíveskedjék. 

Meskó Pál hozzájárul az indítványhoz, 
szeretné azonban egy kérelemmel kiegészíteni. 
Óhajtaná, hogy eszközölje ki a nagygyűlés 
azt, miszerint a központi és szövetségi tagok 
egymásközt portomentesen levelezhessenek, ha 
ez megadatott a kereskedelmi kamaráknak, 
megadható a gazdasági egyleteknek is, melyek 
szintén kulturális feladatot végeznek s a köz-
ügyet szolgálják. De kérendő volna az is, 
hogy az egyletek a községekkel is portomen-
tesen levelezhessenek. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök határozatként 
kimondja, hogy a nagygyűlés Forster Géza 
indítványát elfogadja. Meskó Pál indítványa 
pedig, mivel a szokásos formák közt nem 
tétetett, (Meskó Pál készséggel visszavonja áz i 

indítványt) kiadandó volna érdemleges határo-
zathozatal végett a végrehajtó-bizottsághoz. 
(Helyeslés.) 

A Magyar Földhitelintézet segélye. 
Szövetség titkára előterjeszti, hogy a Ma-

gyar Földhitelintézet felkéressék arra, miszerint 
á szövetség széljait évenkint bizonyos évi se-
gélylyel támogatni kegyeskedjék. 

Gróf Tisza István felszólalására a nagy-
gyűlés a szövetség elnökét kéri fel a közben-
járásra. 

Nyitramegyei Gazdasági Egyesület előterjesz-
tései, á) Szarvasmarhakivitel előmozdítása. 

Szövetség titkára előterjeszti, hogy a 
Nyitramegyei Gazdasági Egyesület a szarvas-
marhakivitél elömozditása tárgyában a követ-
kező javaslatot terjesztette be: 

„Miután a külföldi, de főként az ausztriai 
hatóságok, szarvasmarhakivitelünk elé külön-
féle és sokszor jelentéktelen okok miatt foly-
vást akadályokat gördítenek s azt gyakran 
egészen megakasztják, miután az ausztriai ha-
tóságoknak szarvasmarhakivitelünket megbé-
nító intézkedései, más államoknak is ürügyül 
szolgálnak hasonló eljárás kezdeményezésére, 
miután szarvasmarhakivitelünk ezen állandó 
korlátozása a hizlalóknak kiszámíthatatlanul 
nagy károkat okoz s amellett állategészségügyi 
állapotainkat is minduntalan kompromittálja, 
miután egy az ország területén levő állatkivi-
teli góczpontra, kereskedelmi és egészségi 
szempontból is szükségünk van, mondja ki a 
közgyűlés, hogy feliratot intéz a földmivelés-
ügyi m. kir. miniszter úrhoz s felkéri őt, hogy 
a pozsonyi kiviteli hizott marhavásár szerve-
zése érdekében a Pozsonyban már meglevő 
berendezés fölhasználásával Pozsony városával 
egyetértőleg mielőbb intézkedni szíveskedjék s 
rendelje el, hogy Ausztriába csakis azon 
szarvasmarha vihető ki, mely előzőleg a po-
zsonyi kiviteli vásár telepén a magyar állam 
egészségügyi közegei által megvizsgáltatott s 
egészségesnek találtatott". 

Ezzel szemben az állattenyésztési és ál-
lategészségügyi szakosztály az alábbi határo-
zati javaslatot ajánlja elfogadásra, melyet a 
választmány is elfogadott. 

„Intéztessék felirat a fölmivelésügyi m. kir. 
miniszterhez, hogy amennyiben az Ausztriával 
folyamatban levő kiegyezési tárgyalások folya-
mán megállapodás még nem történt volna, egy 
állategészséügyi konvenczió életbeléptetése ér-
dekében, ugy hasson oda, hogy ez érdemben a 
provizórium tartama alatt a végleges megálla-
podások létrejöjjenek s az uj kiegyezési tör-
vénynyel egyidejűleg életbeléptettessenek. 

Az állatforgalomnak járványos időben is 
lehetőleg akadálytalan lebonyolítása czéljából 
az ország területén a központi kiviteli piaczon 
kívül több helyen, első sorban Pozsonyban 
állami állategészségügyi közegek felügyelete 
alatt kiviteli piaczok létesíttessenek, melyekből 
állatok folytonosan, közvetlenül külföldre szállít-
hatok legyenek-" 

A javaslat ekként való módosításához a 
Nyitramegyei Gazdasági Egyesület is hozzá-
járult. 

A nagygyűlés a javaslatot elfogadja. 
1 Szövetség titkára előterjeszti, a Nyitra-

megyei Gazdasági Egylet javaslatát a gazdasági 
tudósítók ajánlása tárgyában: „Miután a beve-
tett területekre, a termések állására, a munkás 
és értékesítési viszonyokra s egyéb gazdasági 
állapotokra vonatkozó időszaki tudósítások pon-
tossága és megbízhatósága gazdasági közérdek, 
miután ezen tudósítások beszerzésére s a be-
küldött adatok felülvizsgálására a vármegyei 
gazdasági egyesületek a legalkalmasabbak, 
mondja ki a közgyűlés, hogy feliratot intéz a 
földmivelésügyi m. kir. miniszter úrhoz s 
ebben fölkéri őt, hogy gazdasági tudósitókul a 
vármegyei gazdasági egyesület által ajánlott 
gazdákat alkalmazza s rendelje el, hogy a tú-

li dósitók időszaki jelentéseiket mindig a vár-
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megyei gazdasági egyesületek utján s ezek 
ellenőrzése mellett nyújtsák be." « • 

A választmány ezen kérdést kiadta tár-
gyalás végett a közgazdasági szakosztálynak. 

Meskó Pál hozzájárul az indítványhoz s 
esak röviden akarja indokolni, hogy egyesülete 
miért foglalkozott e kérdéssel. Tudjuk — 
mond — hogy a gazdasági tudósítókat a 
vényhatóság vagy a megyei főispán nevezi ki. 
Aki tudja, kik végzik ezen tudósitói teendőket, 
az megvan győződve arról, hogy Magyarország 
mezőgazdasági statisztikája nem nyugszik 
reális alapon. 

Maga a miniszter elismeri a „Mezőgazda-
sági statisztika" I. kötetének előszavában a 
reális alap hiányát, mikor igy szól: „Ezzel 
azonban távolról sem akarjuk azt mondani, 
hogy az intézmény a tökélynek oly fokán áll, 
amely kizárja vagy legalább is fölöslegessé 
teszi a továbbfejlesztést. Eddigi tapasztalataink 
az ellenkezőt bizonyítják. Az átlagtermésekről 
szóló jelentések nem csekély része évről-évre 
magán viseli a valószínűtlenség bélyegét, szá-
mos terményről pedig igen sok járásból egy-
általán nem érkeznek jelentkezések. Világos 
bizonyítéka ez annak, hogy a gazdasági tudó-
sítók egy része nem fogja fel kellő komoly-
sággal feladatát. Szükséges volna tehát uj, 
részben megbízhatóbb elemekkel frissíteni föl; 
a gazdasági egyesületek utján pedig, sőt a 
központ közvetlen érintkezése által is nagyobb 
érdeklődést, erősebb közszellemet ébreszteni." 

Tehát a Nyitramegyei Gazdasági Egylet 
jelentkezik és ő nagyméltósága a miniszter ur 
szolgálatára áll és csak azt proponálja, hogy 
a többi gazdasági egyesületek ís jelentkezze-
nek ez ügy érdekében. 

c) Országos sörárpa bemutatások. 

Szövetség titkára előterjeszti, hogy a 
Nyitramegyei Gazdasági Egyesület az országos 
sörárpa bemutatások tárgyában a következő 
javaslatot terjesztette be: 

„Miután az eddig rendezett sörárpavásá-
rokon számottevő eladások nem történtek s a 
szerzett tapasztalatok alapján nem is igen van 
rá kilátás, hogy a jövőben a gyárosok és 
nagykereskedők e vásárokon s közvetlenül a 
termelőktől szerezzék be szükségleteiket s 
miután a gazdák érdeklődése és bizalma ezen 
sörárpavásárok iránt szünőfélben van s a hoz-
zájuk fűzött várakozások folytán végképpen 
meg is szűnhetnék, miután azonban a terme-
lőknek érdekükben áll, hogy árpájukat minél 
több sörmalátagyáros és nagykereskedő meg-
ismerje s ne legyenek 'kénytelenek mindig 
csak a helyi vevőkre szorulni: mondja ki a 
közgyűlés, hogy az 1898. évtől kezdve minden 
évben az adott viszonyok tekintetbe vételével 
megállapított legjobban alkalmazott időben a 
bécsi börze helyiségeiben s ha ez nem volna 
lehetséges, ennek közelében országos sörárpa-
bemutatást rendez, ez által alkalmat, nyújt a 
termelőknek arra, hogy árpájukat minél több 
gyáros és kereskedő megismerje; mondja ki a 
közgyűlés azt is, 'hogy az ügyvezetőség a honi 
és külföldi vevők meghívása iránt, mindig a 
kellő időben és kellő formában gondoskodni 

1 tartozik." 
Ezzel szemben a földmivelési és a nö-

vénytermelési szakosztály az alábbi határozati 
javaslatot ajánlja elfogadásra s ehhez a vá,-
lasztmány is hozzájárult: 

Mondja ki a nagygyűlés: 
1. hogy az országos sörárpavásárok fen-

tartását a vásárok jelenlegi szervezetének 
módosításával szükségesnek tartja; 

2. megbízza az igazgató-választmányt, 
hogy az országos sörárpavasárok rendezésé-
ben résztvett. gazdasági egyesületeket és a 
miskolczi kereskedelmi iparkamarát a vásári 
szabályok mó'dositására kérje fel és ezen tes-

. fületekkel egyetemben a jövő év folyamán 
Miskolczon és Pozsonyban országos sörárpa-
vásárokat rendezzen. 

A nagygyűlés az igazgató-választmány 
ezen javaslatát elfogadja azzal a kikötéssel, 
hogy a rendezendő orsz. sörárpakiállitásokon 
kívül alkalmas időben Bécsben is sörárpabe-
mutatás rendeztessék. 

d) A terményeknek kölcsönzálog gyanánt 
való lekötése tárgyában. 

Szövetség titkára felolvassa a Nyitra-
megyei Gazdasági Egyesületnek e tárgyban 
előterjesztett indítványát: 

d) A terményeknek kölcsönzálog gyanánt 
való lekötése tárgyában: 

„Miután a gazda közraktárak hiányában, 
beraktárózott terményeire pénzintézeti kölcsönt 
nem kap s ennek következtében kénytelen 
rögtön aratás után — midőn- kötelezettségei-
nek nagy része esedékes —- terményeit értéke-
síteni s igy nem áll módjában az árak rémél-
hető javulását beváfni, miután ily módon a 
gazda anyagi érdekei e tekintetben megóva 
nincsenek, mert az aratás utáni tömeges kíná-
lat a konjunktúr ákat nem a gazda részére teszi 
kedvezőbbé, miután országos közgazdasági 
szempontból is kívánatos, hogy a gazda a vi-
szonyokhoz képest a lehető legjobban érté-
kesíthesse terményeit, mondja ki a nagygyűlés, 
•hogy a beraktározott terményeknek kölcsön-
zálog gyanánt való leköthetését szükségesnek 
tartja s egy bizottságot küld ki azzal a meg-
bízással, hogy a gazdahitelnek ezen uj módo-
zatára nézve a nagyobb pénzintézetek vezetői-
vel együtt tegyen tanulmányokat s ezek ered-
ményéről a legközelebbi naggyülésnek számol-
jon be." 

Szövetség titkára: Indítványozza, hogy e 
kérdés ne egy külön bizottságnak, hanem ma-
gának a végrehajtó-bizottságnak adassék ki. 

Gróf Széchenyi Imre egy nézeten van 
indítványtevőkkel a tekintetben, hogy szóló is 
szükségesnek tartja, miszerint a gazda minél 
könnyebben kapjon a gabonára előleget. Az 
etólegadás azon formája, mely proponáltatott, 
nem fog eredményre vezetni, ha a hitelező 
pénzt kölcsönöz, akkor kell hogy a biztosíték 
felett rendelkezzék s nem képzelhető másképp, 
minthogy a hitelező a gabonát lezárja s a 
magtár kulcsát zsebre dugja. Miként történik 
ekkor a zálogul lekötött gabona kezelése, for-
gatása? Ha a hitelező bizalommal viseltetik, 
s ad kölcsönt e nélkül a proczedura nélkül is 
a gabonára, ez már nem kézi zálog. 

Abban látnám tehát a kérdés legelőnyö-
sebb, sőt egyedüli megoldását, ha minden-
képpen oda törekednénk, hogy az ország 
vasúti csomópontjain közraktárak állíttassanak 
fel. Azt indítványozom tehát, hogy a tisztelt 
gazdaszövetség mondja ki határozatilag, miszerint 

számosabb vidéki közraktár sürgős létesítésének 
és ezen nézetének, illetőleg óhajának a földmive-
lésügyi miniszter ur ő Exczéllencziája előtt be-
adványban adjon kifejezést, melyben a minisz-
tert arra kéri, hogy a közraktári intézmény lé-
tesítése érdekében az illetékes minisztériumokban 
tenné meg a szükséges intézkedéseket. 

Miklós Ödön: E kérdéssel szoros kapcso-
latban van az, ami az OMGE. kebelében 10 
évvel ezelőtt felszínre került, az ország terüle-
tén az amerikai gabonakereskedelemnek meg-
felelőleg elevátorintézményt teremteni. 

Ez irányban folytak a minisztériumban 
3s a szövetséges egyletek körösi gyűlésén 

is tárgyalások, bizottság is lett kiküldve, a do-
log azonban megakadt. 

Midőn tehát a nagygyűlés hozzájárul gróf 
Széchenyi Imre indítványához, nemcsak a köz-
raktári kérdésre, hanem általaban a hitelbiztosi ás 
olcsóbbá tételére is hivja fel a miniszterek figyel-
mét, hogy a megkezdett munkálatokat a köz-
raktárak, elevátorok ügyében a megvalósulás 
stádiumába juttassák. 

Meskó Pál nem tartja kivihetetlennek a 
kérdést; Oroszországban ott a birodalmi bank, 
mely a kicsépelt gabonára 70% értékig ad 
hitelt, ezenkívül komlóra, gyapjúra stb. 

Gróf Széchenyi Imrének felszólalására 
azt jegyzi meg, hogy törvényhozási intézkedé-
sek nélkül e kérdés meg nem oldható. A pol-
gári törvénykönyvben kell kimondani, hogy ily 
ingó. záloggal-lekötött termény mindaddig a 
bank tulajdonát képezi, mig ki nem egyenlit-
tetik a kölcsön. A büntető törvénybe kell §-t 
beilleszteni, amely az oly bűntényt elkövetőt, 
ki a zálogot eladja a kölcsön kifizetése nélkül, 
anyagi felelősségen kívül szabadságvesztéssel 
bünteti. Arra nézve is kellene intézkedni, hogy 
az ingó zálogul lekötött gabona valamelyik 
bíróságnál nyilvántartassák. 

Gróf Károlyi Sándor igen fontosnak 
tartja a kérdést, azért, mert az uzsora egyik 
csirája akkor lesz kiirtva, hogyha a kérdés 
jól, oldatik meg. 

A terményre adandó hitel csak~egy ré-
sze a kérdésnek, a másik része az a mit 
Miklós Ödön felvetett, de mindkettő szoros 
kapcsolatban van egymással. 

A dolog ugy gondolható, hogy létezik 
például egy faluban egy hitelszövetkezet, ha 
pénze volna ugyan Magyarországon a hitel-
Szövetkezeteknek (Egy hang: Sajnos, hogy 
nincs!), de idővel be fog állni, hogy az állam 
gondoskodni fog a hitelszövetlcezetekről mi ha 
ingyen lesz,. a termény hitelt nyer. Lesz egy 
törvény, amelynek következtében áz anyag 
kézi zálogul szolgálhat, és a büntető kódex 
büntetést szab azon emberre, aki a kézi zálo-
got elcsempészi. Ez az amit Muszkaországban 
tettek ? Francziaországban szintén Meline mi-
niszter idejében. De nemcsak a termény, ha-
nem a vetőmag, szarvasmarha stb. mind zá-
logtárgyát képezheti, természetesen ezen kézi 
zálogok nyilvántartandók akár a hatóság által, 
akár mely más fórum által s mikor az illető a 
kölcsönt lefizette, a kézi zálog töröltetik. 

Ilyen eszmemenete van a franczia tör-
vénynek. Nagy előnye lesz a falusi hitelszö-
vetkezeteknek és a falusi kis embereknek, 
hogy ha ilyen törvény létesül minálunk is. 

Éppoly fontos a másik része a dolognak, 
amit Miklós Ödön felhozott, hogy legyen az 
országban területenként közraktári intézmé-
nyünk, ahol varrans szisztéma mellett a gazda 
a gabonára előleget kaphasson és ne kelljen 
piaczra dobni a terményt, ha pénzre van 
szüksége. Az Osztrák-Magyar Bank ugyanazon 
pénztömegeket adja rendelkezésre az ő arté-
riáival, a kereskedőknek, amelyeken azok a 
gabonát veszik a gazdáktól, amelyet a gazda 
közrakár utján is igénybe vehetne és hogy 
ha a termelő oly helyzetben van, hogy pénzre 
van szüksége, akkor kénytelen odaadni a ke-
reskedőnek a terményt s mivel sokan vagyunk 
ily helyzetben időnkint, mi magunk csináljuk 
a baiset.. Az osztrák-magyar banknak ez 
volna a missziója, melylyel elhárítható volna 
az a baisze, amit a gazdák maguk csinálnak 

Ajánlja a nagygyűlésnek ezen tárgyat 
tanulmányozás tárgyául, hogy ugy a szakosz-
tály, mint a végrehajtó-bizottság foglalkozzék 
ezen kérdéssel, mely kívánatos, hogy minél 
előbb nyilvánosságra jusson, minden ember 
ismerje lapjainkban, folyóiratainkban többször 
megbeszéltessék és rövid idő alatt alakuljon 
erről Magyarországban kövélemény. (Helyeslés.) 

Gróf Tisza István: Mivel e kérdésben 
ma a nagygyűlés ugy sem hoz határozatot, 
csak egyetlenegy kérdésre szorítkozik. Arra, 
a mit Károlyi Sándor gróf kifejtett, hogy a 
közraktárak és magtárakban lévő terményekre 
előleg adassék. A törvényes diszpoziezió ma 
is meg van és tud konkrét példákat, hogy 
egyes földbirtokosok ezen czimen kaptak meg-
felelő hitelt. Szerinte az eljárási módozatokat 
kell egyszerűsíteni és ebben az irányban bi-
zonyos törvényhozási intézkedésekre is van 
szükség. Hozzájárul ahhoz a propoziezióhoz, 
hogy ezen kérdésben tárgyalások folytattas-
sanák. 

Dr. Hagam Viktor: E kérdést tartja a 
magyar gazduközönség legégetőbb bajának. Az 
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idei szomorú tapasztalat mutatja, hogy a 
gazdától megvették 5 írtért a gabonáját és 
12 frtnyi árat követeltek tőle. Törvényhozá-
sunkban van mód arra nézve, hogy egyes 
esetekben meg lehet a gazdákat ettől men-
teni, hogy uzsoraköiesönre ne legyenek szo-
rulva. Egy vármegyében néhány ezer ilyen 
eset lett összeírva és keresztül lehetett vinni 
szerencsésen, hogy az illető ügyletek nem 
reálizáltattak. Megnyugszik abban, hogy bi-
zottsági tárgyalás retortáján menjen ezen kér-
dés keresztül s üdvözli gróf Tisza István in-
dítványát, a mely törvényhozási intézkedések 
szükségességét hangsúlyozza. Azoknak pedig, 
a kik a jelzálogos hitelt, mely terményre ada-
tik, kivihetetlennek tartják azt feleli, hogy volt 
idő 10 évvel ezelőtt, midőn a szőlőkre egy-
általában nem lehetett hitelt szerezni és ime 
megleltük az expedienst arra, . hogy idegen 
pénzből rekonstruálható az elpusztult szőlő. 
Szóló meg van győződve arról, hogy a szak-
osztály bölcsessége és az idők folyama meg 
fogja találni a módot és utat arra, hogy ke-
resztülvigye azt, miszerint a termények köl-
csön gyanánt is leköthetők legyenek. 

Saághy Gyula hozzájárul ahhoz, hogy 
bizottságnak adassék ki tárgyalásra, hangsú-
lyozza azonban, bogy a kérdés törvényhozási 
intézkedéssel szanáltassék. 

Makfalvay Géza: Ha jól fogta fel gróf 
Széchényi indítványát, azt olyformán gondolja 
meghonosítani, mint Németországban a Kanitz-
féle pénztárt. Ez üdvös dolog, azonban mi 
még nem vagyunk ott, ahol a németek. 

Ma nálunk oly intézkedésekre van szük-
ség, mely főként a kisgazdáknak nyitnak hitel-
forrást. Egyébként, mivel a kérdés bizottsági 
tárgyalásra adatik ki és ott lesz alkalom ezen 
kérdéshez tüzetesen hozzászólni, nem foglalko-
zik most bővebben a dologgal. 

Gróf Desseffwy Aurél elnök: A nagygyű-
lés határozataként kimondja, hogy a Nyitra-
megyei Gazdasági Egyesületnek a termények-
nek kolcsönzálog gyanánt való lekötése tár-
gyában beadott indítványa kibővítve ifj. Szé-
chenyi Imre gróf, Károlyi Sándor gróf és Mik-
lós Ödön által fölhozottakkal, kiadatik a köz-
gazdasági szakosztálynak tárgyalás és véle-
ményadás végett. 

Bihar vármegyei Gazdasági Egyesület indít-
ványa a sertésvész elleni védojtások tárgyában. 

Szövetség titkára felolvassa a Bihar vár-
megyei Gazdasági Egyesületnek ezen tárgyban 
a nagygyűlés elé terjesztett alábbi indítványát: 

Kérje fel a nagygyűlés indokolt felter-
jesztésben a földmivelési minisztert, hogy a 
sertésvész elleni védojtások tárgyában folyó 
kísérleteknek teljes nyilvánosság mellett, az 
eddiginél sokkal nagyobb arányban az összes 
tanintézetek, állatorvosok és az erre vállalkozó 
müveit gazdaközönség bevonásával s a tudo-
mányos búvárkodás és gyakorlati kísérletezés 
szerves összhangba hozatalával való intézkedé-
sét elrendelni méltóztassék. 

Gróf Tisza István: Tisztelt Nagygyűlés! 
Az idő annyira, előre van haladva, hogy a 
kérdéshez csak röviden vagyok bátor hozzá-
szólani, kérve a nagygyűlés b. türelmét. 
Meggyőződésem, hogy alig van nagyobb 
kérdés, mint a sertésvész kérdése. A Bihar 
vármegyei Gazdasági Egyesület ez ügyben tett 
fölterjesztése a választmányi ülésen tárgyal-
tatván, az igen tisztelt szakférfiak ezen tárgy-
ban bizonyos informácziókat adtak, melyek 
folytán felkéretett a Biharmegyei Gazdasági 
Egyesület, hogy a kérdést a nagygyűlés napi-
rendjéről levegye. A Bihar vármegyei Gazda-
sági Egyesület nem tehetett eleget ezen kére-
lemnek és ismételten azon kérelemmel fordult 
ide, hogy inditványát a Szövetség tárgyalja. 

Szabadjon néhány szóval indokolnom a 
Bihar vármegyei Gazdasági Egyesület kérését. 
És szabadjon hozzászólni azon felvilágosítá-
sokhoz; amelyek e tárgyban a választmányi 

ülésen adattak és a „Köztelek* révén- közzé- i 
tétettek, 

A választmányi ülésen ez mondatott (ol-
vassa) : A földmivelésügyi miniszter intézke-
dett az iránt, hogy az uj ojtási eljárás a gazda-
közönség tudomására hozassék. Továbbá ugyan-
csak az mondatott, hogy a m.-óvári gazdasági 
akadémiának is jelentékeny dotáczió bocsájta-
tott rendelkezésére. 

Az első ojtási kisérletek, melyek frappans 
eredményt mutattak, 1895 év végén kezdődtek 
és ez évi májusban fejeztettek be. Az akadémia 
kénytelen volt beszüntetni a további kísérlete-
zést, mert a rendelkezésre állott összeg ki-
merittetvén, ujabb összeget nem nyert. És én 
most informálván magam, örömmel konstatál-
hatom azt, hogy ujabban ismét jelentékeny 
dotáczió bocsájtatott rendelkezésre, ez azonban 
a sajnálatos tényen, hogy a sertésvész tovább 
terjed, nem változtathat. Továbbá az monda-
tik, hogy a mint ezen kísérlet eredménye biz-
tos lett, a gazdaközönség fölhivatott erre a 
földmivelésügyi m. kir. miniszter által, akkor 
ötnegyed évvel az első tudományos alapokon 
keresztülvitt kísérlet után tették közzé az érte-
sítést. Ebben lé volt irva, hogy hogyan kell a 
malacznak és bornyunak vérét védőojtásra 
használni. Ne méltóztassék a tudományos fér-
fiaknak olyan lenézéssel viseltetni a magyar 
gazdaközönség szellemi nivója iránt, hogy ezen 
buvárlatokról tájékoztassák a gazdaközönséget 
és azt irják le neki másfél hasábon keresztül, 
hogy a vért hogy vegye. 

Ezt a gazdaközönsóg tájékoztatásának nem 
tartom. Mióta az indítvány beadatott, történt 
több igen jelentékeny lépés; megjelent Preisz 
tanárnak igen figyelemreméltó munkálata az 
általa eddig végrehajtott buvárlatokról. Ez a 
munka egyfelől fokozta bennem a tiszteletet 
és elismerést az illető tanár szakképzettsége 
iránt és megerősít azon hitben, hogy az ő kezei-
ben a dolog tudományos vezetése a legjobb 
kezekben van, másrészt megerősített abban a 
meggyőződésében, hogy nagy hiba volt oly 
szűk körben teljesíteni a kísérleteket. Ezen 
munkálat adataiból látom, hogy a kisérletek a 
dolog természeténél fogva csak egy helyen tör-
téntek meg és nem nyújthattak kellő felvilágo-
sítást a baj genezisére nézve, de nem nyúj-
tottak teljes fölvilágosítást a boncztani kórisme 
szempontjából sem. Mert nézetem szerint sok 
esetben kellene konstatálni, hogy minő boncz-
tani elváltozások mutatkoznak a betegség 
kezdő, későbbi folyamataiban. Nagyon sok nagy 
gazda lett volna az országban, akik szívesen 
bócsájtották volna rendelkezésre nyájaikat a 
kisérletek tételére és ezen kórboncztani tudo-
mányos észleletek kellőleg felderítették volna 
a bajt. Ezen egész munka a legkevesebb fel-
világosítást abban az irányban nyújtja, hogy 
a vérsavóojtásoknak van-e és minő hatása. 

Ezen munka gyakorlati eredménye egy 
zseniális hipotézistől függ, - és ez nem több, 
mint valószínűség. A gyakorlat embereit, ben-
nünket, meglepett az idén egy jelenség. Oly 
nyájaknál, ahol tavaly frappans eredményt ér-
tünk el'a vérsavóval és más váladékokkal való 
ojtásokkal is, ugyanazon nyájakban a vérsavó 
hatása nem mutatkozott. Ezen tapasztalat 
megfejtése az, és pedig nem hipotézis, hogy 
itt két különböző betegségről van szó, t. i. 
pestisről és szorosan ffett sertésvészről. 

Tisztelt Nagygyűlés! Ezt á hipotézist ez 
okból is nagy arányú kisérletek tárgyává lehe-
tett volna tenni. Mindezek folytán Tisztelt Nagy-
gyűlés ismételhetem sajnálatomat, hogy e 
tekintetben a múltban határozottan mulasztások 
történtek, és igénytelen nézetem szerint nem 
történt meg minden; itt volna az ideje, hogy 
létrejöjjön a szerves kapcsolat, az élénk szel-
lemi összeköttetés a tudomány és gyakorlat 
között,' ami fájdalom ma igen nagyon hiányzik. 

Ne méltóztassék ez irányban sem gán-
csoskodást sem bizalmatlanságot látni, méltóz-
tassék abban az irányban határozni, hogy a 
jövőben ezen kisérletek ugy a tanintézetekben, 

mint a központban és a vidéken az állatorvo-
sok segélyével oly nagy arányban eszközöltes-
senek, hogy már a kísérletezés folyama alatt 
is milliókra menő - vagyont megmenthessünk, 
másfelől biztosabban haladhassunk a végcélhoz 
a kérdésnek tudományos és gyakorlati szem-
pontból való tisztázása felé. 

Dr. Hutyra Ferencz: Mint szakember 
örömének ad kifejezést afelett, hogy a gazda-
közönség köréből kifejezést nyer az az óhaj-
tás, mely súlyt helyez arra, hogy szerves kap-
csolat létesíttessék a szakemberek, szaktestüle-
tek és gazdaközönség között. A szakembernek 
az állatorvosi tudomány mivelőjének köteles-
sége a mezőgazdaság ügyét szolgálni s önként 
érthető, hogy minél szorosabb a kapcsolat a 
szakemberek és a gazdaközönség közt, annál 
nagyobb eredmények lesznek elérhetők. 

Beméli, hogy Tisza István gróf felszóla-
lása impulzust fog adni az irányban, hogy a 
szakembert ne nézzék gyanús szemmel, hanem 
mint olyant, akinek hivatása a gazdaközönség 
érdekeit védeni. A felszólaláson azonban — 
daczára az elismerő szavaknak azok irányá-
ban, akik e téren eredményesen működtek — 
végigvonul az a nézet, hogy ezen a téren mu-
lasztás történt. 

Legyen szabad azért adatokat felsorolni, 
melyek — úgymond — az én meggyőződésem 
szerint azt igazolják, hogy ezen a téren minden 
megtörtént, ami egyáltalán megtörténhetett. 

Mindenekelőtt sajnálattal kénytelen be-
vallani, hogy olyan kísérleteket, melyek az 
ojtások kérdését már 1896. elején eldöntötték 
volna, nem ismer. 

Gróf Tisza István: Megjelent a Mező-
gazdasági Szemle deczemberi füzetében 1 

Dr. Hutyra Ferencz : Hangsúlyozom, hogy 
olyan kísérleteket, melyek a kérdést eldöntötték 
volna, nem ismerek. Mikor a sertésvész az 
ország területén fellépett, akkor azt tudtuk, 
hogy oly betegséggel van dolgunk, mely 
Angliában, Dániában és Amerikában uralkodik 
a sertésállomány fölött, de a betegség lénye-
gét nem ismertük pontosan, mert daczára a 
nagy irodalomnak, a felfogások igen zavarosak 
voltak. Az első feladat volt tehát a betegség 
o"kainak megállapítása. És ez nem csekély fel-
adat volt; itt nagyszámú minucziózus labora-
tóriumi kisérletek, vizsgálatok szükségesek, 
melyek hosszú időt vesznek igénybe. Szóló 
örömmel konstatálja, hogy nálunk aránylag 
rövid idő alatt sikerült a betegség természetét 
szabatosan megállapítani, amennyiben Preisz 
tanár vizsgálatai a kérdés idevonatkozó részét 
tisztázzák s ez az egy eredmény már magában 
is nagyjelentőségű. 

Egyidejűleg azonban a betegség elleni 
védőojtások tekintetében is különböző irányok-
ban nagyobb számú kisérletek végeztettek, 
első sorban a bakteriológiai intézet részéről 
helyben és vidéki gazdaságokban, azonkívül 
pedig az összes gazd. tanintézetek és állami 
birtokok is már a mult évben kaptak meg-
bízást hasonló kisérletek végzésére. 

Ezek közül pozitív eredményre azok ve-
zettek, melyeket a betegségből felgyógyult ál-
latok vérsavójával eszközöltek. Az eredmények 
azonban még itt sem voltak egyezők és a hasonló 
módon végzett kisérletek különböző eredményre 
vezettek még inkább óvatosságra intettek, 
míg végül a betegség okainak felderítése ide-
vonatkozólag is megadta a magyarázatot s ma 
nagyon valószínű, hogy csak a pestises serté-
sek vérsavója hatékony. Az ilyen kisérletek 
értékéről egyáltalában csak hosszú időn ke-
resztül folytatott, szabatos észlelés alapján 
lehet véleményt mondani. Hogy ebben a te-
kintetben mennyire könnyű a tévedés, mutatja 
az, hogy a lefolyt két év alatt ajánlott tö-
méntelen biztos szer között nem egy volt, 
melyet állatorvosok és gazdák saját tapasz-
talataik alapján, teljes jóhiszeműséggel aján-
lottak s melyek értéktelensége mégis nem-
sokára kiderült. 

A gyógyult állatok vérsavójával történt 
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ojtások azonban mégis értékeseknek mutat-
koztak s midőn a dolog ennyire haladt, akkor 
'azonnal megtörténtek az intézkedések arra, 
hogy az uj eljárást a gazdaközönség 
kiterjedten igénybe vehesse és állami állat-
orvosok azt a megbízást is kapták, hogy azon 
gazdáknak, kik azt óhajtják, az ojtást a 
földm. minisztérium tárczájft" terhére végezzék. 
Igaz, hogy az illető utasítás aprólékos dolgok-
ról is szól, de ilyen eljárásoknál a részletek 
is rendkívül fontosak és látszólag csekély hibák az 
ojtást értéktelenné, sőt veszedelmessé is tehetik. 

Azóta ilyen ojtások a vidéken nagy szám-
ban történlek és okt. 15-ig már köztel 10,000 
állatról érkeztek be jelentések, melyek nagyobb 
része kedvező eredményről számol be. A m.-
óvári gazdasági akadémia.pedig külön is tete-
mes költségéket kapott a védőojtásokkal való 
kísérletezésre. 

Ujabban intézkedés történt az iránt, hogy 
a gazdák a vérsavót már készen kapják, azon-
kivől pedig kurzusok fognak tartatni, melyek-
ben állatorvosok az ojtás kérdéséről és más 
ujabb tudományos vívmányokról gyakorlati elő-
adásokat fognak hallgatni. 

Ezekben jelezte azt, ami eddig történt 
a minél több, teljes meggyőződése szerint nem 
is történhetett. Ámbár azonban az eddigi ered-
mények eléggé kedvezők, igen sok még ezen 
a téren a teendő. Az eljárás ma még nehéz-
kes és nem is biztos ; nem tudjuk még szaba-
tosan előre megállapítani a vérsavó hatásának 
fokát; maga az ilyen módon létesített-immu-
nitás aránylag csak rövid ideig tart; minden-
képpen kívánatos az eddiginél biztosabb és 
hatásosabb eljárás. Ennek a felderítése megint 
csak szabatos laboratóriumi kísérletek feladata 
és ilyenek vannak, most is megszakítás nélkül, 
folyamatban. Az eddigi eredmények biztatók a 
jövőre nézve és pedig annál inkább, mert a 
földmivelésügyi miniszter ur gondoskodott 
arról, hogy már a legközelebbi jövőben na-
gyobb bakteriológiai intézet létesíttessék, ahol 
állati kísérletek , szélesebb keretben lesznek 
végezhetők és az uj intézetnek bizonyára az 
eddiginél még nagyobb kihatása lesz az ország 
állategészségügyére. 

A felsoroltak tehát azt bizonyítják, hogy 
a sertésvész elleni védőojtások terén eddig 
mindaz megtörtént, a mi egyáltalában történ-
hetett és a mi szakszempontból indokolható. 
.Minthogy azonban az ügynek csak előnyére 
válhatík, ha ezt a fontos kérdést szakemberek 
és gazdák minél alaposabban megvitatják, in-
dítványozza, hogy a Biharmegyei Gazdasági 
•Egyesület általánosságban tartott javaslata té-
tessék át az állattenyésztési és állategészség-
ügyi bizottsághoz azzal, hogy annak beható 
tárgyalása után a szükségeseknek mutatkozó 
.teendők iránt tegyen részletes előterjesztést. 

Tisza István gróf: Jól mondja előtte 
szóló, hogy óvakodjunk a Koch-féle esettől, 
mely be nem bizonyítottan dobatott a nagy-
közönség elé. - Tisztelt tagtárs ur azt mondja, 
hogy az eddigi eredmény tapogatódzás, mint 
az a Perroncitó szerével történt, melylyel a 
lyel a magyar kormány is kísérletezett. Mél-
tóztassék megengedni, de kétségtelen, hogy a 
vérsavó bizonyos esetekben immunizáló hatás-
sal bir. A kérdés ma sincs különben előbbre, 
mint ezelőtt fél évvel volt. Ha pedig elismer-
jük, hogy ma már megérett a dolog, hogy a 
nagyközönség körében is kísérletezés történ-
jék a vérsavó nagybani alkalmazásával, akkor 
kétségbe nem vonható, hogy ezt a tapasztalást 
még lehetett volna tenni korábban is. 

Miklós Ödön: Nem szeretné, ha ezen 
- kísérletek eredményének kimondásával azon 
hit tápláltatnék a gazdaközönségben, hogy a 
kérdés már tisztázva van. És itt nagy remény 
kecsegtet bennünket. Külföldi példákra utal. 
Amerikában 1886-tól kezdve oly mérvben 
pusztít ezen betegség, hogy 2.500,Q00 dollár 
adatott ki kísérleteknek a tételére. 

Azt tartja szóló, hogy egyedüli helyes 
mód, hogy a legszélesebb alapon végeztesse-

nek a kísérletek és azok eredménye- lehető 
gyorsan a nagy közönségnek tudomására 
hozassék. "Ezen indokból Tisza István gróf-
nak és a Bihar vármegyei Gazdasági Egye-
sületnek indítványát a legmelegebben pártolja 
és felkérendő volna a földmivelésügyi minisz-
térium, hogy a kísérletet tevő szakközegek 
megválasztásánál óvatossággal járjon el. 

Dr. Hutyra Ferencz: A földmivelésügyi 
miniszter Perroncito-féle szert nem ajánlotta 
a gazdaközönségnek ; minthogy azonban jónevü 
szakember ajánlotta és az Olaszországban elért 
eredmények állítólag jók voltak, állami közegek-
kel kísérleteket végeztetett vele, melyek tudva-
levőleg a szer értéktelenségét mutatták ki. 
Mulasztásról éppen akkor lehetett volna szó, 
ha a'.miniszter a hatásosnak híresztelt szerrel 
nem tétetett volna kísérleteket, 

A betegség klinikai és boncztani tüne-
teinek tanulmányozását illetőleg arra utal, hogy 
ezeket Rátz tanár ismertette és dolgozata több 
ezer példányban a gazdáknak szétküldetett, 
azonkívül pedig Marék állami állatorvos beható 
szövettani tanulmányt irt a betegségről. 

Ivánka Oszkár : Nem akar a tudományos 
fejtegetés ellen felhozni semmit; tény az, hogy 
a sertésvész milliókra menő közvagyont érint 
s ez ellen a leghathatósahb védekezés szüksé-
ges. Szóló ezirányban sehol kifejezve nem ta-
lálja a bizalmatlanságot s csak az a kívánatos, 
hogy a kísérletek minél nagyobb mértékben 
folytattassanak ós kellő irányban történjenek 
meg az intézkedések, ez a minisztérium köte-
lessége. Ha az indítványt, — melyben éppen 
nincs kifejezve bizalmatlanság — elfogadja a 
nagygyűlés, abból senkire semmi kár nem há-
ramolhatik. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök: Miután a 
Biharmegyei Gazdasági Egyesület indítványa 
éppen nem jelent bizalmatlanságot, kimond-
hatja, hogy a nagygyűlés az indítványt elfo-
gadja. (Helyeslés.) Az ülést felfüggeszti ós dél-
után 4 órára tűzi ki. 

{Folytatólagos ülés d, u. 4 órakor.) 
A Nyitravölgyi Gazdasági Egyesület előter-
jesztése a szarvasmarhakivitel s szesztermelés 

tárgyában. 
Gróf Dessewffy Aurél elnök újból meg-

nyitja a folytatólagos ülést. 

Szövetség titkára: Előterjeszti, hogy a 
Nyitravölgyi Gazdasági Egyesület a következő 
inditványnyal járul a nagygyűlés elé : 

Miután hazánk nyugati vármegyéiben a 
szarvasmarhák közt uralkodott ragadós tüdő-
lob kiirtása végett a nagyméltóságú földmive-
lésügyi m. kir. minisztérium által 1893-ik év-
ben megindított kisajátítási eljárás teljesen 
czélhoz vezetett és Pozsony, Nyitra vármegyék 
kivételével — ahol legújabban egynéhány kis 
körre szoruló községben tüdőlob esetek észlel-
tettek — a vész kiirtottnak tekinthető, mert a 
többi még zárlatban levő törvényhatósági terü-
leteken, különösen Trencsénben több mint egy 
éve ragadós tüdőlob esete elő nem fordult és 
így Ausztriába való marhakivitelünket korlátozó 
szigorú szabályok, állategészségrendőri tekintet-
ből többé nem indokolhatók. 

Tekintettel arra,, hogy ezen megyék 
szarvasmarhatenyésztéssel és hizlalással foglal-
kozó mezőgazdái marháiknak a szabad forga-
lombahozatala hosszú ̂ éveken át fennálló tila-
lom által nehéz károsodást szenvedtek és szen-
vednek, 

tekintettel arra, hogy Ausztriával az uj 
.vámszerződés megkötés idejére a magas kor-
mány által kilátásba helyezett marhakivitelünk 
szabaddá helyezése a kiegyezési tárgyalások 
sikertelen volta miatt az esetleges egyévi pro-
vizórium által el _ nem viselhető halasztással fe-
nyegetve van: 

mondja ki a Szövetségi nagygyűlés, hogy 
• feliratot intéz a földmivelésügyi m. kir. minisz-
ter úrhoz és fölkéri őt intézkedni, hogy: a ra-
gadós tüdőlob vészmenteg vármegyék marha-

. kivitele Ausztriába, már a kiegyezési provizó-

rium alatt, a vámközösséget biztositótörvényes 
rendszabályokból kifolyó méltányos alapokra 
fektettessék,-különösen a vészmentes megyék 
szarvasmarhakivitele ne csak a bécsi st.-marxi 
vesztegvásárra, hanem Ausztriának egész te-
rületére és így Bécs szabad vásárra is enged-
tessék meg. 

Ezen kérdés a szesztermelők országos 
értekezlete által kiküldött végrehajtó-bizottság 
mult ülésén előfordult ós ugyanezen irányban 
határozott fölirni a bizottság a földmivelésügyi 
minisztériumhoz, mert tény, hogy tarthatatlan 
állapot az, miszerint ott is, ahol a tüdővész 
már egy év óta szünetel, az állatkivitel még 
mindig el van tiltva. A nagygyűlés felterjesz-
tésével remélhető, hogy a Felvidék ezen sé-
relme mielőbb orvosoltatni fog és a 'kivitel 
Ausztria felé szabaddá tétetik, azon egy évi 
idő alatt is, a míg a közösügyi tárgyalások 
•befejezést fognak nyerni.- Ajánlja a nagygyű-
lésnek, hogy a Nyitravölgyi Egylet indítványa 
alapján fölterjesztés intéztessék. (Helyeslés.) 

Szövetség titkára: Előterjeszti, hogy a 
Nyitravölgyi Gazdasági Egyesület még a követ-
kező indítványt terjeszti a nagygyűlés elé: 

„Tekintettel arra, hogy a Magyar Mező-
gazdasági Szesztermelők f. évi január hó 10-én 
megtartott országos értekezletéből a pénzügyi 
és földmivelésügyi m. kir. minisztériumhoz való 
felterjesztésben az Ausztriával egyenlő szesz-
adótörvényünk megváltoztatását czélzó — a 
kiegyezési tárgyalásoknál figyelembe jövő ja-
vaslatokon kivül — olyan javaslatok is ter-
jesztettek fel, melyek a mezőgazdasági szesz-
termelők elismert súlyos helyzetén némileg 
enyhíteni hivatva volnának, és ezek függetle-
nül Ausztriától, a kormány által rendeleti uton 
elintézhetők — tekintettel arra, hogy a mező-
gazdasági szeszipar főleg a felső magyaror-
szági megyékben van elterjedve, mely megyék 
mezőgazdái az ott uralkodott ragadós tüdőlob 
miatt oly nehéz - károsodást szenvedtek, — és 
az idei rossz burgonyatermés miatt, mely vidé-
kenként csak a magot szolgáltatta vissza — 
válságos helyzetben vannak; 

tegye a Szövetségi Nagygyűlés, a Magy. 
Mezőgazdasági Szesztermelők által hozott ha-
tározati-javaslatok II. sz. 6-dik pontba foglalt 
javaslatot1 magáévá, mely így hangzik: 

„ha nyers anyag szeszgyári feldolgozásra 
csak más vidékről szerezhető be, az illetékes 
Megyei Gazdasági Egyesület vagy'Megyei Szesz-
termelők Egyesülete vagy a létesítendő Magy. 
Mezőgazdasági Szesztermelők Országos Szövet-
kezetének indokolt felterjesztésére és igazol-
vány mellett az összes államvasuti vonalokon 
önköltségen szállíttassák. Ugyancsak kedvezmé-
nyes tarifa alkalmaztassák a kőszén- ós a fa-
szállításoknál is 

és irjon fel a pénz-, kereskedelem- és föld-
mivelésügyi m: k. minisztériumokhoz, hogy tekin-
tettel a válságos helyzetre, melybe Félsőma-
gyarország megyéinek egyes vidékei mező-
gazdasági szeszipart űző mezőgazdái a tüdő-
vész és az idei rossz burgonyatermés miatt 
jutottak — „a szeszgyári feldolgozásra szüksé-
gelt nyers anyagok más vidékről való beszer-
zésénél az összes államvasuti vonalokon ön-
költségen szállíttassanak, .— és. az ez irányban 
való itletékes törvényhatóságok vagy Megyei 
Gazdasági Egyesületek- felterjesztett kérvényeik 
— soron kivül .leggyorsabb elintézést nyer-
jenek." 

A Nyitravölgyi Egylet ezen előterjesztése 
némileg eltér attól, amit az egylet igen 
tisztelt képviselője a végrehajtó-bizottság-
ban előterjesztett, ahol arról volt szó, 
hogy a mezőgazdasági szesztermelők országos 
értekezletének összes határozatai figyelembe-
vétel végett terjesztessenek föl a pénzügyi és 
földmivelési miniszterekhez. De miután ugyan-
ezen egyletnek képviselője megváltoztatott 
indítványát terjesztette elő a nagygyűlés elé, 
— ez képezi a tárgyalás alapját. Mivel pedig 
csak ma terjesztetett elő az indítvány, szóló 
nagyobb tájékozottságot nem szerezhetett és 
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csak azon adatokra hivatkozik, amelyek iránt 
tájékozva van. Ilyen a burgonyatermés a Fel-
vidéken, amely oly silány az idén, hogy ennek 
odaszállitására kivételes és kedvezményes 
tarifákat tényleg kérelmezni kell. S ez ügy-
ben a szesztermelők bizottsága fel is irt. Ami 
a fa és kőszén szállítási tariffáit illeti, azokra 
nézve, hogy magasan vannak-e megállapítva, 
szóió nem nyilatkozhatik, de ha a nyitravölgyi 
egylet óhajtja ezt a maga szempontjából, hogy 
kedvezményes szállítási díjtételek kérelmez-
tessenek a nagygyűlés által, a kérelem telje-
sítésétől elzárkózni nem lehet.. 

Az egylet kérelmezi ,-a tengeriszállitására 
nézve is a kedvezményes tariffák engedélye-
zését s mivel erre preczedens van, hogy a 
kereskedelmi miniszter már a múltban is en-
gedélyezett kivételesen ily kedvezményes szál-
lítást, indítványozza, hogy a'm Nyitravölgyi 
Gazdasági Egyesület javaslata érteimébén föl-
terjesztés intéztessék. 

Pfitzner Sándor ugy látja, hogy a köz-
hangulat a Nyitravölgyi Gazdasági Egyesület 
indítványa mellett van; azt kéri még, hogy 
ezen ügy sürgősen, soron kivül intéztes-
sék el. 

A nagygyűlés a Nyitravölgyi Gazdasági 
Egyesület indítványát elfogadta. 

Utazási kedvezmény szövetségi kiküldöttek 
és egyleti titkárok részére. 

Szövetségi titkára előterjeszti, . hogy a 
Torda Aranyósmegyei Gazd. Egy. előterjesztését, 
mely a szövetség igazgató-választmányába és 
a szövetségi nagygyűlésre megválasztott vi-
déki gazdasági egyesületi kiküldöttek részére 
Budapestre az ülésekre való utazásuk alkal-
mával mérsékelt vasúti jegyek kiadása és a 
gazd. egyesületi titkároknak, szabad jegyekkel 
való ellátása tárgyában felirat intézését java-
solja a kereskedelmi miniszterhez és a Sza-
bolcsmegyei Gazd. Egy. előterjesztését, a gazda-
sági egyesületi titkárok részére a legmérsékel-
tebb áru évi vasúti menetjegyek kérelmezését 
Indítványozza, azonos tartalmuknál fogva, 
együttesen lehet tárgyalni. 

A mi a titkárok ingyen jegygyei való 
ellátását illeti, ez figyelemreméltó indítvány, 
mert a titkárok, mint a szövetséges egyletek 
mozgató erő, hivatottak arra, hogy az érint-
kezést a központtal fentartsák és a szövetségi 
működés intenzívvé válása esetén többször 
kell már felutazniok. A kedvezmény, egy sza-
badjegy, vagy féljegy alakjában nyilvánulhatna, 
épugy, mint a közigazgatási tisztviselőknél 
van érvényben. 

Méltóztassék tehát elvileg kimondani, 
hogy ily kedvezményes jegyek kieszközlése kí-
vánatos és szükséges s megbizatik a szövetség 
elnöksége, hogy e kérdésben a kereskedelmi 
minisztériumnál megfelelő informácziókat sze-
rezzen, a kedvézményeket kieszközölje s a 
földmivelésügyi miniszter felkéressék, hogy a 
szövetség e kérelmét a kereskedelemügyi mi-
niszternél pártolni szíveskedjék. (Helyeslés). 

A Torda-Aranyosmegyei Gazdasági Egy-
let azon kérelme, hogy a szövetség , választott 
tagjai mérsékelt vasúti jegyre tarthassanak 
számot, meddő kérelem volna, méltóztassék 
tehát a kérelem e része félett napirendre térni. 

Pfitzner Sándor nem találja előadó állás-
pontját helyesnek. Kivált a távolabb fekvő 
gazdasági egyletek kiküldötteinek sokba kerülő 
dolog a*felrándulás. Kéri az indítvány elfogadását. 

A nagygyűlés elfogadja az indítványokat 
eredeti alakjukban. 

A szövetségi iroda javaslata. 
Szövetség titkára: A kereskedelemügyi 

minisztérium kebelében egy tariffa-bizottság 
létezik, amely a szakminisztérium által enge-
délyezni szokott tarifakedvezményeket tár-
gyalja. 

Ebben ugy a kereskedelem, mint más 
egyéb közgazdasági faktorok képviselői benne 
vannak, illő dolog tehát, hogy a Gazdasági 

Egyletek Országos Szövetsége is, mint külön 
testület, ott is helyt találjon. Az OMGE. két 
kiküldöttel van képviselve a bizottságban, de 
ha tekintetbe veszszük, hogy a kereskedelem 
és iparnak mennyi képviselője van ott, akkor 
ezen képviseltetését a mezőgazdasági érdekek-
nek arányosnak nem tarthatjuk. Méltóztassék 
elhatározni, hogy feikéressék a miniszter, mi-
szerint a szövetségnek ,a bizottságban helyet 
biztosítani szíveskedjék. 

A nagygyűlés az indítványt elfogadja. 

Az aratási mozgalmak meggátlására irányuló 
teendők. 

Forster Géza: A gazda és a munkás 
közti jogviszony szabályozására vonatkozó tör-
vényjavaslat a földmivelésügyi miniszter által 
az országgyűlés elé beterjesztetvén, reményünk 
van arra, hogy rövid idő alatt életbe fog 
lépni. Itt azonban megállani nem szabad s a 
gazdaközönségnek is mozgalmat kell indítania 
társadalmi uton, hogy a munkásoknak sokszor 
képtelen követelései megakadályoztassanák és 
a munkaadók érdekei is .megvédessenek. 

A gazdasági egyesületek volnának néze-
tem szerint hivatottak arra, hogy ily társadalmi 
mozgalmat indítsanak és a gazdákat összetar-
tásra buzdítsák. Az egyletek egyetlen szerve-
zetei a gazdaközönségnek, ezekhez óhajtom 
intézni azon figyelmeztetést, hogy igyekezzenek 
rövid idő alatt tömörülni, mintegy szövetsége-
ket képezve a maguk körében, hogy a jövő 
aratási időig lehetőleg szervezve lévén, a mun-
kások követelményeivel szemben állást fog-
laljanak. 

Hogy mily intézkedéseket legyenek, azt a 
helyi viszonyok ismerete-nélkül nem tudjuk. 
Az egyletek azonban megtalálják majd a 
helyes nézpontot, mely irányban mozogjanak. 

Feladata a szövetségnek az volna, hogy 
az egyletek figyelmét e kérdésre ráirányítva 
tevékenységre buzdítsa őket. 

A miniszter által a képviselőházhoz be-
terjesztett munkásokról szóló törvény, ha szen-
tesítést is nyer, sokkal később fog köztudo-
másra jutni, hogy sem annak azonnal hasznát 
lehetne látni; szükségesnek vélem tehát, hogy 
a gazdaközönség megnyugtatására oly intézke-
dések tétessenek, amelyek kizárják azt, hogy a 
gazdák oly körülmények kőzé kerüljenek, mint 
az idén.' 

Amint- továbbá az OMGE. a mult évben 
is kérelmezte- a földmivelésügyi miniszterhez 
intézett fölterjesztésében, ugy most is ideje-
korán kérni kellene, hogy hasson oda a föld-
mivelésügyi miniszter, hogy a katonaság az 
aratási munkálatok ideje alatt az aratás munká-
latainak esetleges végzésére készenlétben tar-
tassák, szabádjon az alábbi határozati javasla-
tot e tekintetben előterjeszteni. (Olvassa) : 

1. A nagygyűlés szükségesnek tartja, 
miszerint a munkásmozgalmakkal szemben, a 
gazdák társadalmi uton is igyekezzenek érde-
keiket védelmezni. 

E czélból felhivandók a gazdasági egye-
sületek miszerint saját hatáskörükben minden 
lehetőt elkövessenek, hogy a gázdák is szer-
vezkedjenek saját érdekközösségük védelmére; 
hogy közös megegyezéseket hozzanak létre és 
ezekért szolidaritást vállaljanak, oly módon 
azonban, hogy ezáltal a munkások méltányos 
igényei se szenvedjenek. 

2.! A mai ülés határozatából felkérendő a 
föld. miniszter ő nagyméltósága arra, miszerint 
minden befolyása latba vetésével közrehasson, 
hogy a jövő aratás munkásszükséglete minden 
körülmény közt biztosittassék, s nehogy a 
gazdaközönség esetleg egyévi jövedelmétől 
megfosztassék, a katonaság egy bizonyos része 
az aratási munkálatok esetleges végzésére, 
ha netán a munkások összebeszéléséből mun-
káskézhián.y származnék, méltányos bőr mellett 
a gazdák rendelkezésére állittassék. S továbbá 
hasson oda Ő Exelencziája, hogy az aratási 
idő alatt sem a rendes sem a honvédség tarta-
lékosai be ne hivassanak. 

Csillag Gyula dr. felszólalása után a 
nagygyűlés a beterjesztett javaslatot elfogadta. 

Javaslat a gazdasági főiskola felállítása 
tárgyában. 

Lázár Pál: 

Tisztelt Nagygyűlés ! 
A gazdasági szakoktatás kérdése tagad-

hatlanul gazdasági boldogulásunknak egyik leg-
sarkalatosabb kritériuma. A versenyben, me-
lyet a világpiaezon küzdenünk kell, csak „a 
nagyobb képzettség" a fegyver, melylyel győz-
nünk lehet! — Ismereteket, képzettséget sze-
rezhetünk tapasztalatok árán is, szerezhetünk 
buzgó kutatás utján is. Azonban a tapasztalat 
és önképzés véres verejtékkel fizettetik meg a 
mire tanítanak. Kulturállamökban ismereteket 
és képzettséget az iskolában szerezhetünk meg 
s kikerülve a gyakorlatba: öntudatosan fog-
hatunk a munkához, fürkészve és birálva vizs-
gálhatjuk a jelen eseményeit és előrelátó szá-
mítással intézhetjük — a mennyire tőlünk 
függ— a jövő sorát! 

A gazda ugy tűnik nékem, mint akár egy 
hadvezér, czéltudatosan állítja fel hadtesteit, 
sánczokkal védi körül táborát s őrszemekkel 
lesi a veszély közeledtét. Derék hivatalnokai, 
hadsegédei, és a munkás nép pedig, ha fegyel-
mezett, munkaszerető s kötelességtudó éppúgy 
biztosítja a sikert, mint a bátor és harczedzett 
l'génység. 

Napoleon idejében igaz lehetett, hogy 
minden káplár a tábornoki botot tarisznyájá-
ban hordja ; ma már elméleti kiképeztetés 
nélkül tisztibojtot, aranygallért elérni nem 
lehet. Kisbéresből sem válik gazdatiszt, még 
kevésbé jószágigazgató. A fokozott gazdasági 
igények minden téren a saját szakmájában 
teljesen kiképzett egyéneket követelnek meg. 
Más kiképeztetés való a gazdasági munkálato-
kat végző béresgazdának, más való a felügyelő 
és számotvető gazdatisztnek, kisgazdának, más 
az önállóan gazdálkodó kisbirtokosnak, más a 
nagy látkörre utalt nagybirtokosnak, a gazda-
sági kérdéseiket intéző kormányközegeknek, a 
közigazgatási előadóknak s. bíráknak stb. 

S csodálatos, nálunk ezen országban, 
melynek minden életereje a földben gyöke-
redzik, ezen országban, hol mindenre — ha 
nem is mondhatom, hogy van pénz — de 
bátran mondhatom, hogy minden egyébre 
tudunk adósságot csinálni: a' gazdasági okta-
tás több mint 1U század óta kezdetleges ál-
lapotában stagnál, olyannyira, hogy a haladás 
legelemibb alapfeltételét: a gazdasági szaktanár 
kiképeztetést sem vonta még feladatai körébe! 

Sürgős és haladást nem tűrő feladatunk 
tehát első sorban a gazdasági magasabb elmé-
leti szakképzésnek otthont teremteni. 

E tekintetben teljesen ugyanazon alapon 
állok, mint az 1895. évben megtartott III. 
országos gazdakongresszus, mely 

„a magasabb' elméleti szakképzést, melynek 
czélja a gazdasági szaktanárok, a földmive-
lésügyi minisztérium szakközegei, a vár-
megyék mezőgazdasági közigazgatásának 
előadói, továbbá mindazok kiképzését, kik a 
gazdasági magasabb elméleti szakképzést 
megakarják szerezni, egy, Budapesten a fő-
városban felállítandó s a magasabb igények-
nek megfelelő, módon dotált és felszerelt, az 
egyetemi fakultások jellegével és jogaival 
felruházott gazdasági főiskola utján kívánja 
megoldatni." 

Ha azonban az önálló egyetem létesítése, 
nem kielégítő számú felsőbb tudományos kép-
zettségű tanerőink, vagy egyéb okok miatt 
ez idő szerint még nem volna létesíthető, a kitű-
zött czélt úgyis teljesen elérhetnők, ha a létesí-
tendő mezőgazdasági egyetemet szerves kapcso-
latba hozzuk a műegyetemmel, amire már azon 
körülmény is utal, mert a műegyetem kiváló ter-
mészettudományi iránya folytán amúgy is szo-
ros kapcsolatban áll a mezőgazdasági szak-
mákkal ; gazdag felszerelésű laboratóriumai 

| kevés kibővítéssel egyúttal kohói lehetnének a 
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mezőgazdasági kutatásnak és vizsgálatnak is s 
egyszerű eszközökkel lehetne ekkor a mező-
gazdák azon .rég hangoztatott óhajának, is 
megfelelni,, hógy a gazdasági technológia kí-
sérleti állomást nyerjen, melyen a mezőgazda-
sági mellékiparágakkal foglalkozók a kellő mű-
szaki ismereteket- megszerezhetik, a gazda 
egyes kérdésekben felvilágosítást és tanácsot 
nyerhessen. 

Nem akarom az egyesítés eszméjének 
helyes-égét itt tovább fejtegetni, hisz ez esz-
mének legjobb szószólója maga a gyakorlat, 
mely arra, tanít, hogy: intenzív gazdálkodás 
csakis a technikai ismeretek alapján lehetséges. 

Különben ez eszme korántsem uj s igy 
annak históriai jogosultsága is van. La-
pozva a királyi József műegyetem történetét, 
ugy találjuk, hogy a. mérnöki szakképzés, mely 
1782-re nyúlik vissza, már a jelen század ele-
jén a mezőgazdaságtannal lett kibővítve, mely 
régebben csak elővizsgálati tárgy vala. 1844-ben 
midőn a magyar műegyetem udvari rendelettel 
habár csak mint ipartanoda lett szervezve, 
nem hiányzott az önálló gazdasági szakosztálya, 
melyben a- növendékek egyéb általános képző-
tárgyak mellett gazdasági számtant, mezei 
gazdaságtant, urbért és mezei rednőrséget ta-
nultak. S midőn 1856. év szeptember 30-án 
ő Felsége legfelsőbb elhatározásával a mű-
egyetem főtanintézetté emeltetett, 3 főága volt 
szervezetének, ezek egyike volt a kiterjedett 
gazdaságtan. Érdekes s tanulságos az 1867. 
évig fennállott szervezet, melyben mezőgazdák 
számára két évfolyamot találunk következő 
órarenddel: 

Első év: 
Elemi mennyiségtan I. félévben, heti 7 órában. 
Gyakorlati mértan II. „ „ 4 
Műszaki ásványtan I. „ , 3 
Műszaki földisme II. „ „ 3 
Előkészítő rajz I. „ „ 6 
Gyakorlati mértani rajz II. „ ,, 7 
Mechanikai természettan ., 4 
Általános vegytan „ 5 
Állattan az L, növénytan a 

II. félévben ... . . . . . ' „ 5 
Második év: 

Műszaki vegytan „ 5 
Általános könyvvitel az I. és 

gazdászati könyvvitel a II. 
félévben . . . . . " . . „ 6 

Mezei gazdászat. . . . . . „ 5 
Gazdászati üzlettan . . . . „ 2 
Erdészet „ 3 
Mezőipari politika a II. félévben „ 1 

Sajnos, ezen szép alap elejtetett, midőn 
a műegyetem egyetemi rangra emelkedve, 
mindenekelőtt a technikai' szakokat igyekezett 
-kifejleszteni és izmosítani. Ezek nőttek is, mint 
az óriás gyermekek, melyek részére mindig 
kevés volt a rendelkezésre álló alap és szűk 
azon helyiség, ahová belezsúfolták. Hogy ily 
körülmények . között nem lehetett foganatja 
néhai dr. Wagner és Gerlóczy műegyetemi 
tanárok azon igyekezetének, hogy a mostoha 
gyermeket — a hajdani mezőgazdasági szak-
osztályt — uj életre ébreszszék, az könnyen 
belátható. 

Ma*» azonban, midőn a műegyetemnek 
nagyszabású kibővítése és fényes újjáépítése 
küszöbön áll, alkalom volna arra, hogy mint-
egy a hatalmas szervezetű műegyetem véd-
szárnyai alatt, a gazdaközönség igényeinek tö-
kéletesen megfelelő önálló, csakis a magasabb 
gazdasági szakoktatást szolgáló szakosztály 
létesíttessék. 

Ezen alkalomra kívántam a t. nagygyűlés 
figyelmét felhívni, kérve, hogy fogadja el ha-
tározati javaslatomat, melyet már ugy az 
OMGE. irodalmi, szakosztálya, mint a gazda-
sági egyesületek országos szövetségének végre-
hajtó-bizottsága magáévá tett: 

Mondja ki a nagygyűlés, hogy a főváros-
ban egy önálló egyetemi ranggal biró mező-
gazdasági főiskola felállítását szükségesnek 

tartja, de abhan az esetben, ha ez lehetséges 
nem volna, ugy a műegyetem kapcsolatában 
szervezendő mezőgazdasági szakosztály által 
tartja azt pótolhatónak. 

Tormay Béla: Amiket előtte szóló felho-
zott, azok mind tényleg ugy állanak, azonban 
vannak a kérdésnek egyes fázisai, amelyeket 
előadó ur nem emiitett fel, de amelyek figye-
lembe veendők a kérdés megoldásánál. 

Szóló nem ellenzi az indítványt, de e 
kérdésben vannak olyan körülmények, melyek 
a testesítés tekintetében okvetlenül szem előtt 
tartandók és ma ez elhatározásnál határozottan 
befolyással kell, hogy bírjanak. 

Egy ily felsőbb szakiskolának felállítása 
és annak az egyetemekkel való kapcsolatba 
hozása, régi óhaj, s nálunk is több izben fel-
lobbant mozgalmat keltett de mindig elcsende-
sedett, elszunnyadt. 1884-ben a mozgalom kissé 
erősebb lőn s ugyanakkor szóló kapott meg-
bízatást arra nézve, hogy tegyen előterjesztést 
a főiskola felállítása tekintetében. 

Szóló tanulmányozta a külföldi hason-
irányu intézményeket, melyek hasznosságára 
nézve ma is igen eltérők a nézetek a szak-
emberek körében. Vannak ezek közt a főisko-
lák között, melyek a mezőgazdasági háttérrel 
fölszerelve az oktatást lehetővé ós eredményessé 
teszik, s vannak olyanok, melyek teoretikus 
alapon nyugszanak és nem tudják bebizonyí-
tani azt, hogy egy főváros járdáin is lehessen 
mezőgazdákat kellőleg kiképezni. 

Az eltérő nézetek vezették a földmivelés-
ügyi minisztert arra, hogy két szakemberét 
tüzetes tanulmányozás czéljából a külföldre 
küldje; a két szakember a kiküldetésben 
eljárva jelentésén most dolgozik s azok be-
fejezés után nyilvánosságra fognak hozatni, 
hogy tájékozhassák magukat,- akik az ügy 
iránt érdeklődnek és ebből ki fog derülni, hogy 
a mi viszonyaink között a gazdasági főis-
kola milyen alakban és keretben való léte-
sítése szükséges, hogy az a czél, melyet a t. 
Nagygyűlés maga elé kitűzött, eléressék, hogy t.i, a 
hazai mezőgazdaság felvirágoztatása ez uton 
is támpontot nyerjen. Maga részéről szóló 
nem ellenzi a felvetett eszmét, mely semmi-
esetre sem lesz ,az ügynek hátrányára. 

Gróf Tisza István a határozati javaslatot 
elfogadja azzal a módosítással, hogy annak e 
kitétele: „abban az esetben, ha ez lehetséges 
nem volna" e helyett ez tétessék „esetleg". A 
nagygyűlés a javaslatot ezzel a stiláris módo-
sitással fogadta el. 

A mezőgazdasági gépversenyek, azok jelen-
tősége es rendezése. 

Sporzon Pál: 

Tisztelt Nagygyűlés I. 
A gazdasági üzem mai válságos és ne-

héz állapota három okban keresendő. Először 
is abban, hogy a gazdasági termények ára il-
letve értéke oly alacsony fokon áll, hogy azok-
ból csak nagyon szerény üzleti eredményre, 
gyakran egyáltalán semmi eredményre sem 
számithat a gazda. A második okot képezik a 
folyton nehezebbé váló megélhetési viszonyok 
és a kor, igényeivel lépést tartó, mindinkább 
gyarapodó terhek és kiadások. Végül a har-
madik ok a termelési költségek fokozatos és 
szintén folytonos emelkedése. 

E három okot összeállítva, elég világo-
san kitűnik a gazda mai helyzete, mikor drá-
gán termelt termékeit olcsón kénytelen érté-
kesíteni s azonkívül még a megélhetés mai 
igényeivel küzdve a növekedő közterhek leg-
nagyobb részét is viselnie kell. 

Ilyen viszonyok közt csak az a gazda képes 
boldogulni s magát fentartani, ki a gazdasági 
üzem segédeszközeit ismeri s azokat helyesen 
alkalmazva, iparkodik e három ok hatását ellen-
súlyozni. A termények árcsökkenését a termés-
hozam fokozásával lehet némileg ellensú-
lyozni, de csak kis 1 mértékben, mert mig 
egyrészt a termények árára a gazdának köz-
vetlenül igen csekély, sőt talán sok esetben 

semmi befolyása sem lehet, addig másrészt a 
termelés fokozása is aránylag csak szűk hatá-
rok közt lehetséges. Az első okot . tehát csak 
nagyon kevéssé képes a gazda ellensúlyozni. 
A második okot pedig egyáltalán nem ellen-
súlyozhatja, mert a megélhetési viszonyok, 
annak igényei és a teherviselés növekedése 
a gazda befolyásán kivtil állanak. Igy már 
csak a harmadik ok lehet az, melyen a gazda 
képes jayitani s ez a termelési költségek 
csökkentése. Ennek elérésére, pedig egyik leg-
hathatósabb segédeszköz a gazdasági gépek 
használata. A gazdasági gépészet ismerete tehát 
a mai gazdálkodási viszonyok közt már annyira 
szükséges, hogy annak hiányában okszérü, 
modern és jövedelmező gazdálkodás el sem 
képzelhető. 

A gazdasági üzem fejlődésével fojlődik a 
gazdasági gépészet is, mely ma már olyan 
fokra jutott, hogy annak alapos megismerésére 
a gyakorlati gazdának alig lehet alkalma. A 
gazdasági gépészet ugyanis, részint fejlődésé-
nek természetes következményeként, részint a 
változó gazdálkodási viszonyok okozta ujabb 
termelési eljárások vagy módozatok miatt s 
végül jórészt a gazdasági gép-ipar terén ural-
kodó erős verseny következtében, folytonosan 
újdonságokkal, uj termékeivel vagy javított 
szerkezetekkel Jőp a gazda elé. Majdnem minden 
gazdasági gépcsoportban évenként hall a gazda 
újításokról, uj gépekről, melyek tökéletesebbek 
s jobban használhatók, mint a régibb alakok. 
S mivel még csak nagyon kevés azon gazda-
sági gépek száma, melyek minden tekintetben 
megfelelnek'rendeltetésüknek, mi sem termé-
szetesebb, hogy a gazda kezd érdeklődni az 
újdonság iránt és szeretné tudni, mennyivel 
jobb az a réginél. A gazdasági gépipar fejlő-
désével együtt jár a gazdasági gépgyárad 
szaporodása is. Minden gépgyár — már csak 
az erős verseny miatt is — iparkodik ujabbnál 
ujabb gépeket s szerkezeteket piaczra vetni s 
így a gazdasági gépek száma már gépcsopor-
tonként is folytonosan növekedvén, egyes gép-
csoportnak anynyiféle alakjai, egyedei vannak, 
hogy azok közt a gyakorlati gazda eligazodni 
is alig képes. És mégis szükséges, hogy a 
gazda megismerkedjék az újdonságokkal, egy-
részt azért, hogy azok alkalmazásával javítson 
helyzetén, másrészt azért, hogy a sokféle 
újdonság közül az ő viszonyainak leginkább 
megfelelőt kiválaszthassa s ne legyen kitéve a 
reklám okozta, gyakran igen érzékeny csaló-
dásoknak. 

A gépek megismerésének egyedüli tökéletes 
módja pedig az, ha a gazdának módjában áll 
az illető gépet s annak munkáját közvetlenül 
figyelemmel kisérni. Még a legalaposabb leírá-
sok, legjobb rajzok és képek után sem lehet 
valamely gépet s annak szerkezetét, kezelési, 
módját és munkáját oly jól megismerni, mint 
megtekintéssel. 

Csakis látás után. lehet az illető szerke-
zettel s annak működésével, használhatóságával 
tisztába jönni. Már pedig a gyakorlati gazdá-
nak számos elfoglaltsága közben nem, igen 
lehet alkalma, hogy minden egyes uj vagy 
javított gép megtekintéséért esetleg napokig 
legyen távol gazdaságától. Mivel azonban szük-
ségét érzi, hogy az illető gépet megismerje, 
vagy elmegy azt mégnézni s ekkor otthon 
mulaszt esetleg fontosabb munkát, vagy el 
nem mehetvén, leírását olvassa el, miből nem 
tudhat teljesen kielégítő tájékozást nyerni s 
igy mindenféleképp nehézséggel jár ez ügyben 
felvilágosítást szerezni. 

E bajon segítendő, már régóta életbelépő 
tették a gazd. gépversenyeket és gépbemutatáso-
kat., melyeken egyes gépcsoportokból több egyed 
volt egyszerre látható s igy nemcsak az egyes 
gépekkel ismerkedett meg a gazda, de mind-
járt összehasonlítást is tehetett az ugyanazon 
csoport különböző rendszerű egyedei közt. 

Hogy a gépversenyek ilyenformán meny-
nyire szükségeseknek s hasznosoknak bizonyul-
tak s hogy mennyire megkönnyítették a gazdák-
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nak gépészeti ismereteik kibővítését, azt mu-
tatja az a körülmény, hogy a gépversenyek 
nemcsak, hogy nem jöttek le a napirendről, de 
inkább mindig. gyakoribbá váltak. S most már 
nem múlik el egy év, hogy az országban leg-
alább 3—4 gépverseny ne tartatnék. 

A gépversenyek tehát kétségtelenül bebizo-
nyították a létjogosultságukat s azoknak szüksé--
gességét az egész gazdaközönség érzi, mert ez a 
legkedvezőbb és legkönnyebben hozzáférhető alka-
lom a gazdasági gépészet terén felmerülő újdon-
ságok megismerésére. 

Daczára a gépversenyek e tagadhatlan 
előnyének, az utóbbi időben mégis kezdték 
azok hitelüket veszteni. Ugy a gazdaközönség, 
mint a gépgyárosok részéről sürüen hallatsza-
nak panaszok a gépversenyek csekély vagy 
kétes értékű eredményei miatt. A gazdák pa-
naszkodnak, hogy a gépversenyeknek gyakor-
lati eredményei nem felelnek meg várako-
zásuknak. Az ott elért eredményeket nem 
tartják megbízhatóknak, mert igen sokan a 
verseny eredményei után indulva, nemcsak, 
hogy előnyt nem értek el, de akárhányszor 
annak éppen ellenkezőjét tapasztalták, amit a 
verseny eredménye mondott. A gépgyárosok 
pedig, különösen azok, kik nem részesültek 
kitüntetésben vagy gépeikkel nem tudtak dijat 
nyerni, azt kifogásolják, hogy a bírálati eljárás 
nem volt helyes alakokra fektetve, hogy sem 
elég idő, sem elég -alkalom nem adatott nekik 
gépeik jó tulajdonságait kellően bemutatni s 
megismertetni. 

Ha végig tekintünk az országban rende-
zett gépversenyek lefolyásán s azok eredmé-
nyein, kénytelenek vagyunk elismerni, hogy 
mindkét fél panaszának van tényleges alapja 
s ha ez talán nem is mindenben ugy áll. 
a mint a panasz mondja, ok a panaszra 
mégis van. 

Tény az, hogy a mostani gépversenyek, 
alig néhány nagyobb szabású .verseny kivéte-
lével, nem adtak oly eredményt, mint a minőt 
a gazdaközönség méltán elvárt. Tény az is, 
hogy a gépgyárosok sem mentek már ujabban 
valami nagy örömmel s bizalommal a gépver-
senyre, sőt akárhányszor jelentőséget sem tu-
lajdonítva neki, elmaradtak róla. Egyik fél sem 
volt megelégedve és ez elégedetlenségnek okát 
hol keresték ? A verseny rendezésében! 

Tény az végül, hogy utóbbi . időben a 
versenyek jelentősége, az azok iránt való ér-
deklődés általánosan csökkent; az eredmények 
értéke is. leszállt, s mindez a gazd. gépverse-
nyek hiányos rendezése és az ennek következté-
ben elért megbizhatlan eredmények miatt. 

Majdnem minden gazdasági egyesület 
rendezett már gépversenyt, már csak azért is, 
hogy ezzel mintegy életjelt adjon magáról és 
alkalmat nyújtson a gazdaközönségnek ujabb 
gépekkel megismerkedni. Amily dicséretes volt 
a szándék igen sokszor, éppen olyan meddő is 
volt az eredmény. És e meddő eredménynek 
oka csak a hiányos rendezésben rejlett. 

Hogy valamely verseny, különösen pedig 
gazdasági gépverseny jól sikerüljön s eredmé-
nyeiben reális, gyakorlati értékkel is birjon, 
arra három főkellék szükséges, és pedig: idő, 
élőkészület és szakértélem."„ 

Ha e három tényező közül csak egyik is 
hiányzik, már nem lehet a versenynek jó ered-
ménye. 

Sorba véve e három tényezőt, lássuk mily 
befolyással birnak azok egyenkint a gépverseny 
sikerülésére. 

Az idő a versenynél főleg annak tarta-
mára vonatkozik. Ha visszagondolunk a kisebb 
vidéki gép versenyekre, látjuk, hogy az ily vefseny, 
melyen néha 8—10 gép is megjelent, alig vett 
egy napot igénybe. Ezen az egy napon elké^ 
szült a bizottság a bírálattal s meg is hozta 
ítéletét, alig néhány órai munkára alapítva azt. 
Ez a rövid idő jóformán még arra sem volt 
elegendő, hogy a biráló-bizottság minden tagja 
csak futólag is megismerkedhessen a versenyző 
gépek szerkezetével; arról meg nem is lehe-

tett szó, hogy a szerkezeteket egymással össze-
hasonlítva, megtudta volna állapítani a legczél-
szerübbet. A szerkezeti bírálat tehát az idő rö-
vidsége miatt nem lehetett alapos. A gép mun-
kájának megítélése és a versenyző gépek mun-
kájának összehasonlítása ugyanézen oknál fogva 
szintén nem volt pontosan kivihető. Valamely 
gép munkájának megbirálására egy vagy két 
órai munka nem elegendő, különösen ha azzal 
ezen idő alatt többféle munkát végeztetünk. 
Még a legegyszerűbb gépnek, az ekének mun-
káját is csak nagyon alapos és órák hosszant 
tartó vizsgálódás után lehet valóban jól meg-
ítélni, pedig az ekével s annak munkájával 
minden gazda eléggé ismerős. 

Kevés lévén az idő, az illető gyáros vagy 
gépvezető is siettette legtöbbször gépe mun-
káját, különösen mikor az is fel volt véve a 
bírálatba, hogy mennyi idő alatt végzi a gép 
az illető munkát. Már pedig az elég ismeretes 
dolog, hogy jó munkát sietve végezni nem le-
het, Ilyenformán tehát a munka megbirálása 
nem lehetett alapos az idő rövidsége miatt. 

Az előkészület hiánya pedig az egész ver-
senyt mint ilyent illuzóriussá tette igen sok 
esetben. De ebben mindketten hibáztak, a ren-
dezőség és a gépgyárosok is. A rendezőség 
ugyan mindenkor tőle telhetőleg oda töreke-
dett, hogy megfelelő versenyterületet adjon a 
gépeknek s ez néha sikerült is, de sok esetben 
nem versenyezhettek a gépek oly viszonyok 
közt, melyek szükségesek lettek volna az illető 
gépek munkájának valódi megbirálására s 
összehasonlítására. A teljesen ugyanazon mun-
kaviszony minden egyes gép számára csak 
kevés esetben állt rendelkezésre. 

A készületlenség másik részét képezte 
az előre megátlapitott bírálati eljárás illetve 
bírálati szabályzat hiánya. Ez a legtöbb ily 
kisebb versenynél vagy teljesen hiányzott vagy 
pedig csak felületesen volt összeállítva. Ugy, 
hogy a bizottság tagjainak nem lévén utmutató 
kezükben, melynek alapján a bírálatot végez-
hették volna, az igy hozott bírálat sem lehetett 
alapos. 

A próbaterületek vagy próbaanyagok hiánya 
is a készületlenség következménye volt. A 
versenyzőgépeknek legtöbb esetben szerelés 
után közvetlenül versenybe kellett állani s 
nem volt alkalmuk előbb dolgozni s igy az 
esetleges szerelési hibákat feltüntetni. Magától 
értetődik, hogy igy a gépek működését szintén 
nem lehetett alapos bírálat alá venni. 

A gépgyárosok pedig akárhányszor oly 
készületlenül jeluntek meg a versenyen, hogy 
még a gépek felszerelésével sem tudtak kellő 
időre elkészülni. Nagyon természetes, hogy az 
igy hevenyében felszerelt, be nem járatott 
gép nem mutathatta meg valódi jó működését 
s az ezen alapon hozott bírálat sem lehetett 
helyes. 

A készületlenség ilyenformán nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a verseny eredmé-
nyei nem birtak gyakorlati értékkel. 

Ami végül a szakértelmet illeti, ez ugy 
értelmezendő, hogy a gazdasági gépek meg-
birálására ugyan elsősorban a gyakorlati 
gazda van hivatva, de éppen a gyakorlati 
gazda nincs abban a helyzetben, hogy foly-
tonosan figyelemmel kisérhesse a gazdasági 
gépészet újdonságait. Igy azután a versenyen 
akárhányszor előtte teljesen ismeretlen gép 
áll. melynek szerkezetét nem ismeri, annak 
működési elvével nincs tisztában s igy kény-
telen a gépgyáros vagy annak megbízottja 
által szolgáltatott felvilágosításokkal megelé-
gedni s ennek alapján bírálatát meghozni. 

Az pedig nagyon is érthető, ha az illető 
gépgyáros iparkodik gépének szerkezetét lehető 
előnyös színben feltüntetni. Ha már most 
több ily kevéssé ismert gép közt kell párhuza-
mot vonni, nem igen tudhat a gazda felületes 
ismeretei alapján reálisan ítélni. Azért kellenek 
ide a szakértők, kik folytonosan gazdasági 
gépekkel foglalkozván, hamarább észreveszik 
a gép előnyös, esetleg gyengébb szerkezeti 

tulajdonságait és kellő felvilágosítással szol-
gálhatnak a gyakorlati gazdáknak, ezáltal 
nagyban hozzájárulván az eredmény gyakor-
lati és reális czóljaihoz. 

' Minden gépversenyen vannak azonkívül 
munkálatok, melyek tisztán csak technikai ter-
mészetűek. Ilyen pl. a szerkezeti, megbirálás 
elvi szempontból, az összeállítás, a kezelhető-
ség, a lemérések és az erőmérés. Ezek mind 
olyan dolgok, melyekkel a ?azda számos más 
elfoglaltsága miatt nem foglalkozhatik alapo-
sabban s igy e dolgokat a versenyek alkalmá-
val nem is végezheti alaposan. Ugyancsak ide 
tartoznak a versenyeknél előforduló számitások 
is. Ezeknek végzésére kellenek a technikus 
szakértők, még pedig olyanok, kik ismerik a 
gazdasági gépeket s azok tanulmányozásával 
foglalkoznak. 

Legtöbb vidéki versenyen ily szakértők 
hiányában a verseny technikai része vagy tel-
jesen elmaradt, vagy ha meg is tartatott, an-
nak eredménye nem volt megbízható. 

E három tényező hiánya okozta tehát 
azt, hogy a gazdasági gépversenyek mai be-
rendezési módozataikban nem feleltek meg a 
gyakorlat igényeinek. E miatt kezdték ma már 
a gépversenyek hitelüket veszteni s kezdett 
ugy a gazdák, mint a gyárosok részéről bizo-
nyos közöny fellépni e dolog iránt. 

De még egy okra kell rámutatni, mely a 
gépversenyek hanyatlását előidézte s ez az, 
hogy a vidéki gazd. egyesületek közül többen 
ugyanazon időben ugyanazon gépcsoport szá-
mára rendeztek versenyeket. Már most ebből 
először az következett, hogy a gépgyárosnak 
rendkívül megnehezítették ezáltal a versenye-
ken való megjelenését s a hozzá szükséges 
előkészületet, másrészt pedig gyakran megesett, 
hogy az egyik versenyen első dijat nyert gép 
a másik versenyen leszorult a díjról. Ilyenfor-
mán majdnem egyszerre két teljesen ellenkező 
bizonyítványt állítottak ki ugyanazon gépről, 
mely ellentétes adatok semmiesetré sem emel-
ték a gazd. gépversenyek iránti bizalmat s 
azok értékét. 

Midőn ezekben vázoltam volna a gazda-
sági gépversenyek jelentőségét, az azok ren-
dezése körül felmerült hiányokat s rámutattam 
azon okokra, melyek miatt a gazd. gépverse-
nyek általában nem felelhettek meg rendelte-
tésüknek, a következő határozati javaslattal 
bátorkodom a Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetségének nagygyűlése elé lépni, kérvén 
annak figyelembe vételét és elfogadását. 

„A Gazdasági Egyesületek Országos Szö-
vetsége a gazdasági gépismeret és általában a 
gépészet érdekében szükségesnek tar;" műkö-
dési körébe a gazdasági gépversenyeket is 
felvenni. 

Mivel azonban a gazdasági gépversenyek, 
különösen a vidéki gazdasági egyesületek által 
rendezett ily kisebb versenyek mai szervezé -
sükben a versenyhez megkivánt kellő alkalom, 
szükséges segédeszközök és helyes, gyakorlati, 
alapokra fektetett bírálati eljárás hiánya követ-
keztében felmerült rendezési zavarok miatt 
általában nem felelhettek meg rendeltetésük-
nek : a szövetség nagygyűlése elhatározza, 
hogy a gazdasági gépversenyek ügyét a Szö-
vetség hatáskörén belül s a gépgyárosokkaí 
egyetértőleg rendezni kivánja és pedig oly-
képpen, hogy: 

1. Évenként egyszer, egy-egy előre meg-
állapított gépcsoport számára nagyobb szabású 
versenyt rendez. Az illető gépcsoportot, vala-
mint a verseny helyét is az adott körülmények 
szerint választja ki. 

2. Felkéri a nagygyűlés a szövetség tag-
jait, hogy ezen egy nagyszabású versenyen kivi? i 
saját hatáskörükben külön gépversenyt ne rec 
dezzenek. Nem pedig azért, mert ezáltal csak 
az egyöntetű működés zavartatnék meg és 
zavarólag hatnának a nagy verseny eredmé-
nyeire az ily kisebb szabású verseny kisebb 
értékű eredményei is. 

De kívánatosnak tartja a szövetség, hogv 
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az egyes gazdasági egyesületek gépbemutatá-
sokat rendezzenek, mely alkalommal különö-
sen a nagy versenyen nyertes gépek is bemu-
tatásra kerülvén,, mód adatnék igy az egyesület 
tagjainak s a gazdaközönségnek a gépek ta-
nulmányozására. Ily bemutatáson mindenféle 
gazdásági gép, újdonság 'vagy szerkezet bemu-
tatható ugyan, de se bírálati eljárás se díja-
zás ne legyen e bemutatással egybekötve. 

3. Az -összes gazdasági gépcsoportok 
számára a gépgyárosok bevonásával külön-
külön megfelelő -bírálati szabályzatokat dol-
goztat ki. 

4. Kidolgoztatja végül ugyancsak a gép-
gyárosok bevonásával a gazd. gépversenyek 
rendezése körül követendő eljárások ter-
vezetét." 

Lázár Pál: Csatlakozik ahhoz, amit előadó 
előterjesztett, nem szeretné azonban a szövetség 
kezét annyira megkötni, hogy évenkint csak 
egyszer rendeztessenek versenyek; kimondandó 
volna, hogy a szövetség rendez évenkint. egy 
vagy több versenyt, a mint . a körülmények 
magukkal hozzák; Az arató-gépversenyek azon-
ban minden évben ismétlendők. 

Sporzon Pál: Ezt csak elvben lehet ki-
mondani, végérvényesen szóló nem merné ki-
mondani. A mostani versenyek többnyire azért 
nem sikerültek, mert az előkészítésükre rövid 
volt az idő. A gyorsan rendezett versenyekből 
kapjuk a kevésbé értékes eredményeket. El-
fogadja előtte szóló indítványát, hogy az 
arató-gépek évenkint elővétessenek, de gép-
bemütatások alakjában. 

A nagygyűlés az előadó által beterjesztett 
indítványt magáévá teszi, 

A kartelekről. 

Rubinek Gyula: 
Mélyen Tisztelt Nagygyűlés! 

A kartelek kérdésével alig néhány éve 
foglalkozik a magyar közvélemény, a mennyiben 
azok nálunk ipari tevékenységünk csekély volta 
miatt nem igen terjedtek el. A nagyközönségnek 
a kartelek iránti érdeklődését, különösen a 
czukor-, a malom-, az ásványolaj- és a vasiparban 
kötött kartelek költötték fel azon éppen nem 
kedvező hatásuk folytán, a melylyel a fogyasz-
tást jelentékenyen megdrágították, másrészről 
a nyers anyagokat termelő gazdával szemben 
a nyers termények árát közösen leszorították, 
A karteleket; a nagy közönség elsőizben ked-
vezőtlen oldalról ismervén meg, nem csoda, ha 
egy bizonyos ellenszenv vert gyökeret ezen uj 
közgazdasági . alakulással szemben, a mely 
ellenszenvet csak fokozta azon körülmény, hogy 
a .Kartelekre vonatkozó megállapodások gon-
dosan titokban tartattak, sőt mi több, hogy ily 
megállapodásoknak a léte is tagadásba vétetett 
a kartelben részes ipari vállalatok részéről, 
a mire semmi esetre sem lehetett volna szük-
ség, ha ezen megállapodások valamely köz-
gazdasági közeg érdekeit nem sértették volna. 
A liartelek ezen titokzatossága semmivel sem 
volt indokolható az esetben, ha ezek nem önző 
czélokat követelnek. Ezen kartelalakulások 
azonban állandó jelleggel eddig nem igen 
birtak; egy-két évi fennállás után föloszlottak, 
a miből egyáltalában még nem lehet azt követ-
keztetnünk, hogy a kartelalakulások állandó 
jelleggel nem birhatnak, hanem igenis azt, 
hogy az eddigi kartelek nem helyes alapokon 
szerveztettek. 

Nálunk csak a legutolsó időben létesült 
ogy igazán tökéletes kartel, mely az .állandó-
ság minden kritériumával bír: a czukoripar 
torén, amely ugy a nyers, . mint a finomitó 
czukortermelő ipart teljességében felöleli. 

Az Országos Magyor Gazdasági Egyesület 
közgazdasági szakosztályában volt alkalmam 
a kartelekröl egy előadást tartani, amelyben 
;.',kintettel ;a karteleknek iparunkban sporadi-
kusan való .jelentkezésére, a karte.lek törvény-
hozási szabályozását nem• tartottam szükséges-, 
nek, sőt inkább bevárandónak át külföld in-

tézkedéseit,- hogy az ott szerzett tapasztalatok 
nyomán alkothassuk, a kartelekre vonatkozó 
intézkedéseket. . 

Alig £gy fél.esztendő alatt.ezen álláspon-
tomat a viszonyok változása folytán meg kellett 
változtatnom, amint ezt a Tisztelt Nagygyűlés 
elé terjesztett határozati javaslatom bizonyítja. 

A viszonyok ezen változását pedig az 
osztrák kormánynak a kar telek törvényhozási 
szabályozását czélzó ós . a Reichsrath elé be-
nyújtott, törvényjavaslata idézte elő. 

Őszintén szólva legkevésbé lehettünk • el-
készülve a kartelek törvényhozási szabályozá-
sára éppen Ausztriában, ahol az ipari terme-
lés jóformán minden ágazata kartelszerüleg 
szervezkedett és tekintélyes hatalmat képviselt, 
amely hatalmat a kormányzat is mérlegelni 
tartozik. 

Az osztrák kormány ezen lépésének 
azonban könnyen megtaláljuk az indító okait, 
ha magát a törvényjavaslatot s annak indoko-
lását elolvassuk. Az osztrák kormányt ezen tör-
vényjavaslat megszerkesztésénél és benyújtásá-
nál kizárólag fiskális szempontok vezérelték, a 
mennyiben a fogyasztási adóval terhelt ipari 
termények előállításának korlátozásától s ezáltal 
bevételeinek csökkenésétől tartott, a czukor, a 
szesz, az ásványolaj, a söripar termelését szabá-
lyozó kartelek által. Épp eacrt a törvényjavas-
lat kizárólag csakis azon iparok kartel-
szerü szerződéseire vonatkozik, amelyeknek 
terményei fogyasztási adóval terheltetnek. Az 
osztrák kormány álláspontja egészen világos. 
Ha ezen iparok kartelszerü megállapodásaikkal 
a termelést redukálják, az árakat a belföldön 
emelik, ugy a fogyasztás csökkenni fog s az 
állam bevételei, melyek a fogyasztás nagyságá-
val aránylagosan növekednek, növekedés he-
lyett csökkenni fognak. Itt tehát egy fontos finan-
cziális érdek késztette az osztrák kormányt, hogy 
a kartelek Ausztriában hatalmas szövetségével 
szemben mégis erélyesen lépjen fel és azoknak 
törvényhozás utján való szabályozásával első-
sorban a kincstári bevételeknek a csökkenését 
megakadályozza s csak másodsorban vezérelte 
a kormányt ezen tőrvény benyújtásánál a fo-
gyasztás érdeke. Joggal kérdheti a Tisztelt 
Nagygyűlés, hogy mennyiben érdekelhet ben-
nünket az osztrák kormánynak ezen lépése, s 
hogy mennyiben lehet ez irányadó a mi eset-
leges állásfoglalásunknál a kartallekkel szem-
ben, vagy mellett? Hogy ezt megvilágítsam, 
röviden ismertetem az osztrák törvényjavaslat-
nak lényegét. A törvényjavaslat a karteleket 
közigazgatási ellenőrzés alá helyezi, amelyet 
nem közvetlenül maga a kormányzat, hanem 
egy erre ad hoc szervezett bizottság gyakorol. 
A bizottság hatásköre, amint ez másképp el 
sem is képzelhető, igen tág. Az összes kartel-
szerü megállapodások, valamint az ezeken 
alapuló ujabb határozatok, ezen bizottságnak 
bemutatandók, illötve bejelentendők. A bizott-
ság a viszonyok szabad mérlegelésével hatá-
roz ezen kartelszerü megállapodások, vagy az 
ezekre alapított határozatok érvényessége fö-
lött. Elfogadhatja, megerősítheti, megváltoztat-
hatja az alapszabályokat, vagy határozatokat a 
szerint, amint azt az állam érdeke, vagy a 
közérdek kívánja. A bizottság által meg nem 
erősített alapszabályok és határozatok semmi 
joghatálylyal nem birnak, s a bizottság ezen 
határozata ellen vétők súlyos pénz- és fogház-
büntetéssel büntettetnek. . . . 

Ezen felül a bizottságnak jogában áll a 
kartelben álló iparvállalatok üzletmenetét be-
tekinteni s a trustszerü vállalatokban . esetleg 
kiküldöttel magát képviseltetné. A bizottságnak 
beterjesztendők . azon kartelszerződések is, a1 

melyek nem kizárólag osztrák iparvállalatok 
között, de vegyes külföldi iparvállalatok között 
köttetnek, sőt bemutatandók az olyan külföldi 
kartelszerződések is, amelyekben osztrák ipar-
vállatok részesek. • Már most tekintettel arra, 
hogy, a magyar iparvállalatok, legnagyobb része 
az osztrák iparvállalatokkal közös, kartelt tart 
fenn, világos, hogy az osztrák törvényjavaslat 

által felállítani tervezett bizottság működése 
közvetve a. magyar iparvállalatokra is kiterjed 
s annak határozatai ezen. vállalatok működé-
sére is irányadók lesznek. Meg fog történni 
tehát, hogy például, a ..czukor árát az osztrák 
kormány, által kinevezett bizottság _ nemcsak 
Ausztriának,, de Magyarországnak is megszab-
ják. Ugyanígy leszünk az ásványolajjal is. Ez 
mind nem volna baj azon esetben, ha ezen 
az osztrák kormány által delegált bizottság 
a magyar viszonyokat is mérlegelés alá 
venné ás amennyiben mérlegelné, tenné azt 
azzal v az objektivitással, amelyet a ma-
gyar érdekek megkövetelnek. Erre azonban 
kilátásunk . egyáltalában nem lehet, amikor 
különben is az osztrákok irántunk való jó-
indulatáról mind szomorúbb bizonyítékokat 
Szerezhetünk. Az osztrák kormány által be-
nyújtott törvényjavaslat tehát az esetben, ha 
az törvényerőre emelkedik, egy igen ferde 
helyzetet teremt, amennyiben mi magyarok 
vagy kénytelenek leszünk eltűrni azt, hogy 
fontos fogyasztási termékeink árát egy idegen 
állam kormánya állapítsa meg s ezáltal ugy 
termelésünket, mint fogyasztásunkat befolyásolja, 
vagy kénytelenek leszünk egy hasonló törvény-
hozási intézkedéssel a karteleket egyöntetűen 
szabályozni. Tekintve azon körülményt, hogy 
közös vámterületben élünk Ausztriával, ezen 
szabályozás csakis akkor lehet sikeres, ha har-
monikus az osztrák törvényhozás intézkedései-
vel, amiből folyólag ugy áll a helyzet, hogy a 
kartelek törvényhozási szabályozása egy uj 
közösen elintézendő ügyet képez mindaddig, 
amíg a közös vámterület épségben fennáll. 

Hogy azonban a kérdést az osztrák in-
tézkedésektől függetlenül is mérlegelhessük, 
fel kell vetnünk a kérdést, hogy vájjon a kar-
telek törvényhozási szabályozása általános 
szempontból lehetséges és kivánatos-e ? 

Hogy ezen kérdésre válaszolhassunk, 
ismernünk kell a. kartel lényegét, azon viszo-
nyokat, amelyek ezt létrehozták s annak fej-
lődését.-

A kartel különálló iparvállalatoknak a 
szabad verseny korlátozását czélzó szerződésszerű 
megállapodása. A kartelek kritériuma tehát a 
szabad verseny korlátozására irányuló törekvés 
egyrészről, másrészről pedig a szerződéssze-
rűség. 

Tudjuk azt, hogy az iparnak jelenlegi 
nagyszabású fellendülését az ipari szabadság 
s a szabad verseny proklamálása idézte elő, 
igaz, hogy a kisipar teljes pusztulása árán. 
Alig néhány évtizedre reá maga a szabad 
versenyt szomjúhozott nagyipar társadalmi 
uton törekszik arra, hogy a szabad versenyt 
korlátozza, mert e nélkül lételét látja megtá-
madottnak. A szabadverseny korszakában a 
gyári ipari termelés tényleg nagy arányokat 
öltött, az ipari; czikkek ára leszállt, a fogyasz-
tás emelkedett, amely két körülményt a tech-
nika óriási haladása is nem kevéssé . elősegí-
tett. Lett légyen azonban az ipari termelés 
bármily olcsó, áz ipari fogyasztásnak meg 
vannak a maga hátrányai s igy az ipar nagy 
arányú fellendülése nyomán csakhamar bekö-
vetkezett a fogyasztás túltelítettsége, a túl-
termelés s ennek nyomán egyes központokban 
a nagy ipari válság. Ipar és ipar között, állam 
és állam között ádáz verseny fejlődött. Nagy 
s virágzó ipari vállalatok pár nap alatt tönkre-
mentek, megsemmisültek. A szabad verseny 
pusztítása azonban nemcsak magukra az. ipari 
vállalatokra, de az ezzel kapcsolatos terme-
lésre s az ezzel foglalkozó munkásakra is ki-
hatással volt. 

A válsággal küzdő iparvállalatok hogy 
versenyképességüket fentarth ássák, lenyomták 
a nyerstermény árát, lenyomták a munkabére-
ket, a kormánytól kiviteli prémiumokat, szállí-
tási kedvezményeket csikartak ki s mindezen 
intézkedések mégsem mentették meg. az ipa-
•rokat a válságtól,- az. elpusztulástól. 

A szabad verseny ezen nyomása alatt 
ütötte föl fejét a karteí eszméje a szabad ver-
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seny korlátozására irányuló törekvés. Az egy-
mással versenyző vállalatoknak végre is be 
kellett látniok, hogy a szabad versenynek ezen 
korlátlan pusztító hatása mellett iparvállalataik 
tönkremennek, illetve az eresebbek által fel-
szí Vatnak s végül egyetlenegy nagy iparválla-
latban tömörülnek. Az örifentartás ösztöné su-
gáltá tehát az iparvállalatpknak a kartel első 
eszméjét "s tényleg a válságos helyzetből egyet-
len kivezető eszköznek bizonyult. A kartelbe 
lépő: iparvállalatok a termelés kölcsönös szabá-
lyozásával megszüntették" az egymáskőzötti 
küzdelmet, vállalatuk fennállását és a termelés 
jövedelmezőségét biztosították, miáltal helyze-
tűt javulván, biztos alapokra fektettetvén, a 
munkás helyzeté előnyösebbé vált, mert biztos 
keresetet kapott s munkáját a vállalat jobban 
díjazhatta, mint a szabad verseny bizonytalan-
ságai közepette. A nyers terményeket szolgál-
tató gazda terményeiért szintén jobb árakat 
kaphatott az exístencziájában biztosított ipar-
vállalattól. 

S az első kartelek tényleg ezen elősorolt 
előnyökkel bírtak is. A mint azonban a kartel-
ben álló iparvállalatok megerősödtek s a 
kartelszerü szervezkedésben megnyilatkozó ha-
talomnak tudatára ébredtek, önző czélokat kez-
dettek követni, s napirendre jött az érdekükön 
kivül álló körök kizsákmányolása. Tetszésszerint 
redukálták a munkásembereket,amennyiben ezen 
törekvésöket a munkássztrájkok meg nem 
gátolták, terményeik árát túlságosan fölemelték 
s ezáltal a fogyasztást aránytalanul megdrágí-
tották, de leginkább a nyerstermelővel éreztették 
hatalmukat, a mennyiben az úgynevezett rejoni-
rozás révén a nyerstermények árát tetszés-
szerint lenyomták. 

A kartelek tehát épp azon közgazdasági 
körök érdekeit sértették a legérzékenyebben, 
a melyek az iparok kartelszerü szervezkedésével 
szemben konszoliditácziót és saját lételük bizto-
sítását is látták. 

A midőn az iparvállalatoknak a szabad 
verseny korlátozását czélzó szerződésszerű meg-
állapodását általános közgazdasági szempontból 
nem csak hogy helyeselnünk lehet, sőt azt a 
közgazdasági viszonyok természetszerű fejlődé-
sének folyományaként kell tekintenünk, más-
részről azonban, előtérbe nyomul ezen kartel-
szerü szervezkedéseknek törvényhozási uton 
való szabályozásának szüksége, mert a mint 
közgazdasági előnyöket biztosithat a kartel 
általánosságban, ugy épp ugy hátrányos lehet 
egész közgazdasági fejlődésünkre, ha önös, 
czéljai kifejlődését szabadjára engedjük. 

Az európai törvényhozásnak alapja a szabad 
verseny. Ennek káros következményeit mind sű-
rűbben észleljük közgazdasági életünkben s csak 
örömmel kell üdvözölnünk minden olyan társa-
dalmi mozgalmat, amely a szabad verseny káros 
következményeinekjaz orvoslását czélozza. Azok 
azonban, akik akár a kartelszerü szervezkedér 
sekre, akár a szövetkezetek felállításában a 
szabad verseny korlátozására törekszenek s 
így a szabad verseny elveivel szakítanak, nem 
zárkózhatnak el ezen kartelek vagy szövet-, 
kezetek működésének nyilvánosságától, s ellen-
őrzése alól. Nem különösen akkor, amidőn 
ezen ellenőrzést fontos közgazdasági és állami 
érdekek követelik. 

Azok tehát, akik az ipar szabad fejlő-
désére, az ipar szabadságára s általában a 
szabad versenyre hivatkoznak akkor, amidőn a 
kartelek törvényhozási uton való szabályozását, 
ellenzik, következetlenségbe esnek, mert hisz . 

"ők akkor, amidőn a kartelek védelmére kel-
nek, már végleg szakították a szabad veseny 
elveivel. Kétségtelen tehát, hogy fontos köz-
gazdasági és állami érdekek követelik meg a 
kartelek törvényhozási szabályozását s két-
ségtelen az is, hogy ezen szabályozás le-
hetséges is. 

Igaz ugyan, hogy a kartelekre vonatkozó 
törvényhozási intézkedések eddig mindenütt 
eredménytelenek voltak, de ezen eredményte-
lenségnek oka az volt, hogy ezen törvényes in-

tézkedések czélt tévesztettek voltak. A tapasz-
talat . azt mutatja, , hogy a karteleket sújtani 
czélzó törvényhozási intézkedések teljesen 
sikertelenek maradtak, amennyiben ezen szer-
ződések titkosak lévén, azokról a bíróságok 
tudomást nem szerezhettek s a büntető hatá-
rozatok is illuzöriusak maradtak. Másrészről 
az iparvállalatok a szabad verseny által elő-
idézett válság nyomása alatt. ezen kartelek 
meggátlására anyagilag kényszeríttettek. 

A törvényhozási intézkedésének, ha attól 
sikert remélünk, nem a kartellek lényege, 
fennállása, alakulása ellen kell irányulnia, ha-
nem a kartelek visszaélései ellen. Ezen visz-
szaélések meggátlása pedig csak ugy vihető 
keresztül, ha a kartelek közigazgatási ellen-
őrzés alá helyeztetnek, ha a kartelek műkö-
dése épp ugy, nyilvános ellenőrzés alá helyez-
tetik, mint akár a részvénytársaságok, akár a 
szövetkezeteknek működése. 

S épp ezért helyes nyomokon halad az 
osztrák kormány, amidőn a kartelek jogosult-
ságát elismeri, azok működését közigazgatási 
ellenőrzés alá helyezi, a visszaéléseknek pedig 
szigorú megtorlásáról intézkedik akként, hogy 
a jóvá nem hagyott szerződések vagy határo-
zatokat joghatályuktól megfosztja, s az azokban 
részeseket érzékenyen bünteti. 

Az osztrák törvényhozásnak csakis egy 
hibája van, hogy akkor, amidőn a kartelek 
kártékony hatását oly meggyőzőleg indokolja, 
megelégszik csakis azon kartelek törvényhozási 
szabályozásával, amelyek fogyasztási adóval 
terhelt termékeket termelnek, amelyek műkö-
dése által tehát fiskális érdekek is érintetnek. 
Ezen önző fiskális érdekek által nem szabad 
magunkat vezéreltetni. 

Ha káros a kartelek titokzatos szervez-
kedése egy irányban, káros az a másik irány-
ban s ha fontos az állami érdekek védelme, 
még sokkal fontosabb az általános közgazda-
sági érdekek védelme. Ha tehát szükséges, kí-
vánatos egy vagy több, vagy sok kartel törvény-
hozási szabályozása. Nem tudhatjuk, hogy a 
mai viszonyok között az osztrák törvényjavas-
latnak mi lesz a sorsa- Lehet, hogy jelen alak-
jában keresztülmegy, lehet, hogy hatálya az 
összes kartelekre kiterjesztetik, de nem lehetet-
len az is, hogy a kartelben érdekeltek nyomása 
alatt az egész törvényjavaslat elvettetik. Az első 
két esetben a magyar kormony nem zárkózha-1 

tik el a közös vámterület további fenmaradása 
esetén a kartelek hasonló elvek mellett való 
törvényhozási szabályozása elől, a mit gyanit-
tat velünk azon körülmény is, hogy a keres-
kedelemügyi miniszter a kartelek törvényhozási 
szabályozásának szüksége iránt a kereskedelmi 
kamarákhoz kérdést intézett. S ez volt, az in-
doka annak, hogy a kartelek kérdését a jelen 
szövetségi nagygyűlés alkalmával szükségesnek 
tartottuk fölhozni s ezirányban a szövetségi. 
nagygyűlésnek alkalmat adni arra, hogy ezen 
fontos kérdésben véleményt nyilváníthasson. 
Mert a kartelekben igaz, hogy első sorban a 
részes iparvállalatok az érdekeitek, de nem ke-
véssé érdekelt abban s mindenesetben első sorbán 
hivatott véleményt mondani a törvényhozási sza-
bályozásnak szüksége vagy szükségtelensége felett 
a gazdaközönség, amely úgyis, mint a kartel-
ben álló iparok termelője, úgyis, mint fogyasz-
tója, két irányban érdekelt. S hogy az elhang-
zottak után véleményt kell alkotnunk a karte-
lek törvényhozási szabályozását illetőleg, én 
azt hiszem Tisztelt Nagygyűlés, hogy annak 
szüksége elől el nem zárkózhatunk legkevésbé 
akkor, ha Ausztriában ily irányú törvényhozási 
intézkedések alkottatnak s ha a közös vámte-
rület továbbra is fenmarad. S miután az ellen-
kezőt éz idő szerint nem remélhetjük, szabad-
jon határozati javaslatomat elfogadásra aján-
lani. 

Mondja ki a szövetségi nagygyűlés, hogy 
az iparvállalatoknak a termelés szabályozását 
s a korlátlan verseny megszorítását czélzó 
"kartelszerü szervezkedésével szemben a fo-
gyasztó közönség s a fogyasztási adóval ter-

helt .ipari terményeknél az állam érdekeinek 
védelme szempontjából — tekintettel^ különö-
sen az osztrák törvényhozás hasonirányu in-
tézkedéseire — szükségesnek tartja, hogy: 

1. A kartelek törvényhozási intézkedéssel 
ellenőrzés alá helyeztessenek. 

2. E' czélból szervezzen a kormány egy 
külön bizottságot és ezzel kapcsolatban egy 
külön nyilvántartó hivatalt, amelynek minden 
kartelszerződés bemutatandó és a hozott hatá-
rozatok bejelentendők. 

3. A kartel-bizottság az érdekelt minisz-
tériumok, a gazdaközönség s a közgazdasági 
tudomány képviselőiből alakittassék meg a 
pénzügyminisztérium felügyelete alatt, de tel-
jesen független hatáskörrel. 

4. Fontosabb kartelek vezetőségében a 
kartelbizottság állandó kiküldöttel is képvisel-
tethesse magát, akinek ugy, mint a bizottság-
nak is vető joga volna a hozott határozatok, 
a bemutatott szerződések vagy alapszabályok-
kal szemben. 

5. A kartelbizottság jogosult legyen kü-
lönben is bármely kartelviszonyban álló 
vállalatot tetszés szerinti időben megvizsgál-
tatni, üzletmenetébe betekinteni, adatokat gyüj -
teni s azokat határozatainál anyagul fel-
használni. 

6. A kartelszerződések a bejegyzés al-
kalmával, valamint a kartel-bizottság tiltó ha-
tározatai a hivatalos lapban indokolással 
együtt közzéteendők, a nyilvántartó hivatal 
könyvei pedig nyilvánosak legyenek, hogy 
azokból bárki csekély illeték ellenében hiteles 
másolatokat s kivonatokat szerezhessen. 

7. A kartelbizottságnak jogában álljon uj 
vállalatok keletkezését engedélyezíii, azoknak 
az árak leszállítása utján való tőnkretételót 
meggátolni s általá-ban ügyelni arra, hogy a 
fogyasztás ki ne zsákmányoltassék a termelés 
javára. 

8. Mindazon kartelszerződések, alapsza-
bályok, vagy ezekre alapított határozatok, 
amelyektől a kartelbizottság a jóváhagyást 
megtagadja vagy jóváhagyás végett hozzá be 
nem terjesztetnek, semmisek, az azokból szár-
mazó bárminemű követelések sem polgári per 
utján, sem választott biróság ítélete alapján 
be nem hajthatók. 

9. A fentieknek alapján szerkesztett tör-
vény rendelkezései ellen vétők szigorú pénz-
és fogságbüntetéssel sújtassanak s ismétlés 
esetén pedig iparjogositványuktól fosztassa-
nak meg. 

10. A nagygyűlés ezen kívánalmainak a 
minisztertanács elé való terjesztésére a föld-
mivelésügyi minisztert kéri fel. 

Tisza István : Tisztelt Nagygyűlés ! Mielőtt 
a dolog érdemére térnék át, legyen szabad egy 
momentumot az előadásból eliminálnom s ez a 
momentum: utalás az osztrák példákra. Néze-
tem szerint a kiegyezési törvény alakjából, az 
időnként megújított vámszövetségből egyéb nem 
következik, minthogy a fogyasztási adótételek-
ininkét állam területén azonosak legyenek s-
beszedésük módja,is ugyanaz legyen. És én, 
mint a kiegyezési politika lelkes hívője, hatá-
rozottan tiltakozom az ellen, hogy a kiegyezés 
szelleméből oly következtetés vonassák le, 
mely ezen állam önállóságát meghibbaszthatná 
és ráutalná az osztrákokra. Meg vagyok győ-
ződve, hogy sem politikai kényszer, sem czél-
szerüségi momentum _ nem kivánja, hogy ha 
Ausztria ehhez hasonló intézkedést tesz, mi 
kénytelenek legyünk őt ugyanazon uton követni. 
Mi meghatározhatjuk, hogy czélszerü-e a dolog 
vagy nem. S hogy ha ebből a szempontból 
fogóm fel a kérdést, legyen szabad előre-
bocsátanöm azt, hogy bár sok igazságot tar-
talmaz az elhangzott előadás, azzal teljesen. 
egyet nem érthetek. 

A kartelek a modern, gazdasági élet ter-
mészetes produktumai és sok tekintetben 
szükséges produktumai, hogyha a tulkapások-
tól megtisztitatnak, czélszerü és hasznos in-
tézmények. A kartel keletkezésének inditó oka 
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két körülmény: az egyik a technikai 'haladás, 
mely a termelés fokozását teszi lehetővé s 
ennek folytán minden egyes termelőnek foko-
zottabb érdeke mentől jobban produkálni és 
hogyha ezen körülménynek szabad játékot 
hagyunk, beáll a túltermelés időszaka. Láthat-
juk azt, hogy e század első évtizedeiben a túl-
termelés okozta a bajt, jóformán évről-évre. 
Hogy ez nem kisebb mértékben fordul elő 
ma, ez tisztán annak tulajdonitható, hogy az 
élet talált már ezen természeti szükséggel 
szemben számos utakat. 

Én a kartel forrását világtörténelmi pro-
ezesszusokban keresem, hogy t. i. a szabad-
verseny nem anarchiát jelent, a szabadver-
seny az állami élet felszabadítását jelenti, 
de nem jelenti azt, hogy azon erők melyek 
felszabadittatnak, ne találjanak szerves kor-
látokat saját magukban, ne gruppirozzák ma-
gukat ugy, hogy az anarchia túlkapásai ellen 
megvédve ne legyenek. 

Például hozom fel a munka- ős munkás-
kérdést, a czéhrendszer nem azon az uton 
volt-e, mint a kartel. Tudjuk, hogy ezen tár-
sulások első pillanatban, akkor, mikor a sza-
bad versenyt anarchikus szellemben fogták fel. 
ugyanazon értékben fogták fel, mint a mai 
karteleket. 

Hosszú küzdelem kellett — nem nálunk, a 
kik a modern gazdasági életbe oly korban ju-
tottunk, mikor hasznunkra fordíthattuk a kül-
föld tanulságai t — de a modern iparállam ősha-
zájában Angliában is évtizedek kellettek, mig 
ezen autonom organizmus jogosultságát elis-
merték. Ugy gondolom, hogy amint helyes és 
czélszerü az egyesülés szabad formáit az ön-
kormányzatnak keresni arra. hogy a munkás 
és munkaadó közötti viszony rendeztessék, 
éppúgy helyes a társulásban keresni a normá-
lis megoldást is. Hogyha az intézménynek ma-
gában véve helyes és szükséges voltát elismer-
jük, annak egyáltalában nem következménye 
az, hogy az intézményt a maga túlzásaival 
egyiitt akarjuk védelmezni és fentartani; hisz 
minden intézmény vihető túlságba. 

Helyén valónak tartja, hogy a gazdakö-" 
zőnség komolyan foglalkozik a karteliel, még 
pedig kettős vonatkozásban, mert hisz minden 
kartel, mint a fogyasztási czikkek árának sza-
bályozója érinti a gazdát mint fogyasztót s van 
kartel, mely érinti őt mint termelőt. Nevezzük" 
tehát a gyermeket a maga nevén és hang-
súlyozom itt, hogy ugy a termelőnek, mint 
fogyasztó közönségnek szüksége van a kartel 
túlkapásaival szemben védelemre. Ezt a védel-
met igénytelen nézetem szerint önmagunkban 
keressük meg. Itt van pl. a czukor-kartell; 
helyesen jártak el a gazdasági egyesületek, 
melyek a gazdáknál keresték az orvoslást. Ezen 
küzdelemben némely részben hátrányban, rész-
ben előnyben vannak a kartelt-kötők, mert ők 
talán nyolczan vannak 800 gazdával szemben, 
de másrészt előnyben is, mert mi segíthetünk 
magunkon az által is, hogy ha a harcz kiéle-
sedik, hogy a czukorrépatermelésről lemondunk. 

De szóló szükségesnek tart bizonyos ese-
tekben államhatósági intervencziót is ; nálunk 
az ipar igen sok vonatkozásában a kormányzat 
állandó támogatására szorul. A czukorgyáraknál 
óriási befolyással bir a tarifapolitika; helyén-
valónak látom tehát, hogy a kormány őrködjék 
azon, hogy a kartell tul ne menjen a kellő 
határon s a mennyiben túlmegy, vonassák meg 
tőle az állami kedvezmény, mely őt a gazdával 
szemben való méltánytalan harczban erőssé teszi. 

Harmadik kérdés, hogy a társadalmi és 
kormányhatósági intézkedéseken kivül mennyi-
ben szükségesek törvényhozási intézkedések is. 
Őszintén megvallja szóló, hogy nem merne e 
tekintetben az ügy mai stádiumában nyilat-
kozni. Előbb a társadalmi és kormányhatósági 
intézkedéseket kell kimeríteni s csak végső 
esetben nyúlni a törvényhozási intézkedések-
hez s az ami e tekintetben a határozati ja-
vaslatban proponáltatik, a mi viszonyainkkal 
szemben ellentétben áll s részben nem czél-

szerü, nem czélravezető azért, mert az' üzleti 
szabadsággal merőben ellentétben áll, hogy a 
nyilvánosság megadassák boldog, boldogtalan-
nak, hogy kutathassa s bármi czélból felhasz-
nálhassa és kizsákmányolhassa az arra vonat-
kozó adatokat. 

De nem állhat meg a javaslat 7 pontja 
sem, mely a kartel-bizottság jogait irja körül. 
Hisz nálunk arra nem kell engedély, hogy 
iparvállalat állittassék fel, szóló szerint a szö-
vetség blamirozná magát ily javaslat benyúj-
tásával. 

Az iparjogositvánvra vonatkozólag sem 
nyújt a javaslat helyes támpontokat s é része 
ellenkezik jogrendszerünkkel. 

Szóló a maga részéről helyénvalónak 
tartja, hogy a szövetség komolyan foglalkozzék 
a kartelek túlkapásaival szembeni védelem kér-
désével. 

Hozzájárul ahhoz, hogy a kérdésre a kor-
mány figyelme felhivassék, de nem találja he-
lyesnek, hogy apodiktice törvényhozási intéz-
kedést kívánjunk s legkevésbé járulhat ahhoz, 
hogy ezen javaslatban foglalt jogrendszerünkkel 
ellentétben álló tárgytalan és értelmetlen pon-
tozatok fogadtassanak el és helyette a követ-
kező javaslatot terjeszti elő : 

Tekintettel az iparvállalatoknak a terme-
lés szabályozását s a korlátlan verseny meg-
szorítását czélzó kartelszerü szervezkedésére 
szükségesnek tartja, hogy a nyerstermelő és 
fogyasztóközönség a kartelek esetleges túlka-
pásával szemben megfelelő védelemben része-
sittessók. 

Gróf Károlyi Sándor: E fontos kérdést a 
közérdek szempontjából kell megítélni. A kér-
dés az, hogy csakugyan vannak-e kinövések és 
üzérkedés a kartelek terén, vagy nem. Azt, 
hogy vannak, senki el nem vitathatja. 

Arról van tehát szó, hogy mik ellene az 
orvosszerek? Tisza István tisztelt barátom azt 
mondja és amitő mond, én helyeslem mind, csak-
hogy én tulmegyek azon, amitő mond, hogy sza-
bad társulás utján kell a bajokon segíteni s 
azt mondja, hogy a kartel üzérkedései ellen 
védekezzék az érdekeltek összes csoportja 
társaságba összeállva. Csakhogy igen t. bará-
tom egy. kissé könnyen csúszik keresztül azon, 
hogy hát álljon össze az érdekelt közönség, 
beismeri maga is, hogy nehéz összeállani, 
mert ő maga is mondja, hogy 8 gyár és 800 
érdekelt. A nyolcz gyár könnyebben társul, 
mint 800 érdekelt. Hogy a répatermelők szin-
tén gyárakat állítsanak fel és más termelési 
ágakra térjenek át, ahhoz milliók kellenek. 
De ekkor sem tudunk tőlük szabadulni, mert 
a gyárak előleggel tartják a termelőt, és le-
bilincselik őt, hogy szabadulni tőlük nem tud. 

A kartelekkel szemben a gyárak tributá-
riusainak kell szervezkedni és ellenállani. Ez-
után jön az, amit előtte szóló említett, hogy 
az állam, vagy kormányhatóság avatkozzék 
bele és iparkodjék kontrakarrirozni bizonyos 
túlkapásait a karteleknek, melyek károsaknak 
mutatkoznak. 

Ez egy ideál,, mely ma nem segit, mert 
mindenütt pártolja a kormány a karteleket. Ily 
körülmények állván elő, hiába beszélünk a kor-
mánynak, hanem vissza kell térnünk arra az 
útra, mely a közvéleményalkotásaira, az érde-
keltek szervezésére vezet, hogy az a 800 
répatermelő összeálljon, érdekei megvédésére, 
élesen kiáltson, lármázzon, hogy őt meghallják, 
mert eddig az volt a baj, hogy a gazdatársa-
dalom sokat aludt. (Igaz, ugy.van!) 

Tisza István határozati javaslata magá-
ban véve jó, de nem kielégítő, mert éppen a 
törvényhozásnak kell irányítani a társadalmat. 
Szóló azt hiszi, hogy a törvényhozás köteles-
sége- az irányt megadni a társadalomnak a 
bajok leküzdésére, ezért kívánja, hogy a kor-
mánytól törvényhozási intézkedést sürgessen a 
nagygyűlés olyformán, hogy tegye át a köz-
gazdasági szakosztályhoz e kérdést, mely javas-
lattal járulna a választmány elé, melv felhatal-

mazandó a kormányhoz intézendő feterjesztés 
megtételére. (Helyeslés.) 

Ivánka Oszkár ugyanolyan' értelemben 
szólal fel, mint előtte szóló és kéri a kérdést, 
áttenni a közgazdasági szakosztályhoz. 

Mérey Lajos : Kezeinél tartja Tisza István, 
indítványát, mely nem tartalmaz egyebet, minthogy 
a kartelekről mondjon a nagygyűlés véleményt; 
sőt tovább megy mint̂ gr. Károlyi Sándór. Mondja, 
ki a nagygyűlés, hogy a kartelek túlkapásaira 
felhívja a kormány figyelmét, törvényhozási 
intézkedéseket sürgetve és egyúttal az adatok 
csoportosítása végett tárgyaltatja a közgazda-
sági szakosztálylyal is. 

Szerencs János hosszasan fejtegetve a 
kartelek káros hatását gróf Tisza István indít-
ványát pártolja azon hozzátevéssel, hogy bün-
tető uton is korlátoztassanak a kartelek ki-
növései. 

Scitovszky János elfogadja az indítványt 
oly értelemben, mint azt Mérey Lajos előter-
j esztette. 

Szövetség titkára az idő előrehaladottsága 
miatt csak röviden reflektál a fontosabb ellen-
vetésekre s kijelenti, hogy távol áll tőle a 
kartelek kérdésével egy uj közös ügyet terem-
em, hanem igenis előállhat egy közgazdasági 
kényszer .akkor, hogyha Ausztriában intézkedés 
történik, ez káros kihatással van reánk, az 
azonban teljesen szabad elhatásozásunktól függ, 
hogy hogyan védekezzünk. 

A felszólalók mindnyájan arra' az állás-
pontra helyezkedtek, hogy a kartelek vissza-
élései orvoslásra szorulnak s csak az orvos-
szerek módjai tekintetében eltérők a nézetek. 
Szerinte nem elég a társadalom tevékenysége 
a kartelek túlkapásai ellen, hanem törvény-
hozási intézkedéseket kell sürgetnünk. Tisza 
István gróf kormányintézkedést javasol orvos-
szerül. Szóló attól tart, hogy ez az orvosszer 
nem lesz minden esetben hatékony, mert elő-
fordulhat az az eset is, hogy valamely miniszter 
a kartelek működését jószemmel nézi, vagy 
elfogultan ítéli meg. Ézért nem csatlakozik 
-Tisza István gróf indítványához, hanem elfo-
gadja azt olyan alakban, a mint azt Mérey 
Lajos beterjesztette. 

A közgazdasági szakosztályhoz való utalást 
nem javasolja akkor, ha a törvényhozási uton 
való rendezés szüksége kimondatik. A részletek 
kidolgozása, a kormány feladata s ha a törvény-
javaslat ily értelemben elkészül, ugy lesz 
alkalma a szakosztálynak a kérdéssel foglal-
kozni. 

Tisza István gróf, előadó és Mérey Lajos 
ismételt felszólalása után a nagygyűlés , Tisza 
István gróf javaslatát Mérey Lajos módosítá-
sával az alábbi szöveggel fogadja el : 

„Tekintettel az iparvállalatoknak a ter-
melés szabályozását s a korlátlan verseny 
megszorítását czélzó kartelszerü szervezkedé-

• sére, szükségesnek tartja a nagygyűlés, hogy 
a kartelek törvényhozási intézkedés által fel-
ügyelet . alá helyeztessenek és esetleges túl-
kapásaikkal szemben a nyerstermelő és fo-
gyasztóközönség megfelelő védelemben része-
sittessék. 

Ezután. következtek-: 

Nyitramegyei Gazd. Egyesület indítványai, 

a) A komlótermelés fejlesztése tárgyában. 

' Szövetség titkára: felolvassa az indítványt: 
a) Miután a hazai komlótermelés még 

nagyon csekély s a hazai sörgyártással arány-
ban nem áll, miután ennek oka a komlótele-
pitéssel járó nagy befektetési költség, mondja 
ki a közgyűlés, hogy a hazai komlótermelés 
fejlesztését országos érdeknek tekinti s fölkéri 
a földmivelésügyi minisztériumot, hogy ezen 
növény termelését — ott a hol erre nézve a 
viszonyok kedvezők •— hosszabb lejáratú köl-
csönök nyújtásával támogatni szíveskedjék. 

A nagygyűlés az indítványt vita nélkül 
elfogadta. 
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b) A szövetséges Gazd. Egyesületele tagjai részére 
kedvezményes vasúti vileldij kieszközlése. 

Szövetségt titkára (olvassa) : 
„Miután a gazdisági egyesületek szövet-

kezésének egyik legfőbb indoka az egyesületek 
erkölcsi és anyagi erejének fokozása, illetve a 
gazdatársadalom tömörülésének előmozdítása 
volt, miután a gazdasági egyesületek összes 
tevékenységüket a hazai mezőgazdaság fejlesz-
tésének szentelik, tehát a legfontosabb állami 
feladatot teljesitik, miután az egyesületi tag-
ság anyagi teherrel és fáradsággal jár, melyek-
nek bizonyos kedvezményekkel való kárpótlása 
teljesen jogosult kívánság s miután a gazda-
sági egyesületek taglétszámának emelkedése 
az egyesületek jövedelmét fokozza, tehát az 
eddig igénybe vett állami támogatás mérvét 
csökkenti, ennélfogva a tagok szaporodása, a 
gazdák szövetkézóse és a gazdatársadalom tö-
mörülése az egyesületnek és az államkormány-
zatnak egyaránt érdekében áll, mondja ki a 
közgyűlés, hogy a földmivelésügyi és kereske-
delmi m. kir. minisztériumokhoz feliratot intéz 
a végből, hogy a Gazdasági Egyesületek Or-
szágos Szövetségébe tartozó gazdasági egye-
sületek tagjait saját összes s bárkinél meg-
rendelt gazdasági szükségleteik (erőtakarmá-
nyok, műtrágyák, gépek, olajok, zsiradékok, 
ponyvák, zsákok és vetőmagok stb.) szállítá-
sánál jelentékeny vasúti viteldíj-kedvezmények-
ben részesítsek s ezen kedvezmények elszá-
molása a vármegyei gazdasági egyesület által 
láttamozott s általa bemutatott szállítólevelek 
utján történjék." 

Szövetség titkára jelenti, hogy a kérdést 
a végrehajtó-bizottság tárgyalván, arra az 
álláspontra helyezkedett, hogy az a közgazda-
sági szakosztályhoz utaltassák. 

A nagygyűlés az előterjesztéshez hozzá-
járul. 

Ezzel az ülés véget ért. 

Az igazgató-választmány ülése. 
(1897. november 27. d. e. 10 órakor.) 

Jelen voltak: Gróf Dessewffy Aurél elnök-
lete alatt gróf Andrássy Aladár és Bujanovics 
Sándor az OMGE. alelnökei, Barcza Károly, 
Bálintffy Pál, Bernát István, gróf Csáky Albin, 
Scitovszky János, id. Cséry Lajos, dr. Csillag 
Gyula, dr. Darányi Gyula, Galgóczy Károly, dr. 
Hagara Viktor, Hegedűs József, Hensch Árpád, 
dr. Hutyra Ferencz, Justh Gyula, Károlyi Sán-
dor gróf, Kodolányi Antal, Koppély Géza, Ko-
vács Sebestyén Endre, Lázár L. Pál, Libits 
Adolf, Éipthay Béla báró, Máday Izidor, Meskó 
Pál, Mérey Lajos, Mezey Gyula, Miklós Ödön, 
Ordódy Pál, Perlaky Elek, Perczel Ferencz, 
Propper Samu, Pfitzner Sándor, Steiger Gyula, 
ifj. gróf Széchenyi '- Imre, Szunyogh Szabolcs, 
Tahy István, gr. Tisza István és Vértessy Tiva-
dar és az OMGE. tisztviselőkara teljes számban. 

A szövetségi nagygyűlés elé terjesztendő 
tárgyak elintézése után az igazgató-választmány 
az OMGE. belügyeit vette tárgyalás alá. A 
jegyzőkönyv hitelesítésére- az elnök Kodolányi 
Antal és. Galgóczy Károly tagokat kérte fel. 

Uj tagokul jelentkeztek a múlt ülés óta: 
Dulánszky József földbirtokos, Berzencze, 

u. p. Kemericze, Hontm., Goldschmied József 
nagybérlő, Pa-Szemese, -u. p. Tolna-Tamási, 
Keller Gyula, m. kir. gazd. tanintézeti segéd-
tanár, Budap,|st, Kristóf-tér 2. szám, Schreiber 
Ignácz, kir. tanácsos, Bécs, I. Schottenring 24., 
dr. Szécsi Kálmán, földbirtokos, Szilas-Balhás, 
Veszprémm. 

Az újonnan jelentkezetteket a választ-
mány a tagok sorába felveszi. 

Elhunytak a tagok sorából: 
Martinovich Gyula, kir. közalapit, urad. 

felügyelő Czegléd, Kis Béla, gazdatiszt, Puszta-
Porgány, Kis-Zombor, Bohn Gyula, földbirtokos, 
Budapest, Só-utcza 6. sz. 

A mai taglétszám tehát: 415 alapitó, 2588 
évdijas, összesen 3003 tag. 

Földmivesiskolai alapítványok odaítélése. 
A nagyatádi gazdaköri alapítvány 120 

frtot kitevő kamatait a választmány Pap Károly 
szentimrei földmivesiskolai tanulónak adomá-
nyozta. 

A hg. Batthyány- és Bakó-féle alapítványi 
ösztöndijakat ped,g ez évre is Pontyos János 
és Bernát György pápai földmivesiskolai jó 
élőmenetelü tanulóknak ítélte oda az igazgató-
választmány. 

Az egyesületi tanács javaslatai. 

Szerkesztő titkár előterjeszti, hogy az uj 
alapszabályok értelmében a lapfelügyelő-bizott-
ság november 12-én tartott ülésével műkö-
dését beszüntetvén, a felügyeleti teendők az 
egyesületi tanácsra hárulnak. A bizottság ja-
vasolja, hogy a lap végén a szerkesztők név-
sora alá ez tétessék: „Az egyesületi tanács 
felügyelete alatt áll." 

A tanács javaslatba hozza, hogy a „Köz-
telek" lap ez évre 1200 oldalban 'kiszabott 
szövegi része 40—50 oldallal nagyobbittassék, 
tekintettel arra, hogy a lap kiadásában egyéb 
tekintetben jelentékeny megtakarítások voltak 
eszközölhetők. 

Javasolja továbbá, hogy a lapban nyi-
tandó uj rovatok vezetőiül kineveztessenek : 

Gazdasági üzlettani rész vezetésére Hensch 
Árpád és a trágyázási . rovat vezetésére Cser-
háti Sándor magyaróvári gazdasági akadémiai 
tanárok, a gépészeti rovat vezetésére pedig 
Sporzon Pál gazd. tanintézeti tanár kéressék fel. 

Végül a Magyar Gazda- és Erdőtisztek 
Egyesülete kérelméből folyólag azon javaslattal 
járul a bizottság a választmány elé, hogy egy 
a gazdatisztikar érdekeit felölelő s a „Köztélek" 
mellékleteként havonkint megjelenő szaklap 
megjelentetése határoztassék el. 

A választmány e javaslatokhoz hozzá-
járult. 

Tisztviselők véglegesítése. 

Igazgató élőterjeszti, hogy a szolgálati 
szabályzat értelmében az egyesület tisztviselői, 
kik újonnan vétetnek fel, vagy egyik állásból 
a másikba helyeztetnek át, egy évre ideiglenes 
jelleggel bir az alkalmaztatásuk. A mult évben 
Jeszenszky Pál titkárul és Sporzon Vilmos se-
gédtitkárul alkalmaztattak, méltóztassék hozzá-
járulni, hogy e tisztviselők állásukban végle-
gesittessenek. 

A választmány az előterjesztéshez hozzá-
járul. 

Festetits-szobor ügye. 
Az' egyesületi tanács megbízatott azzal, 

hogy a »Georgikon« megalapítójának, gróf 
Festetits Györgynek emlékét megörökítő szobor 
felállítása ügyében a választmánynak javaslatot 
terjesszen elő. 

A tanács javaslatba hozza, hogy alakít-
tassák szobor-bizottság, melynek tagjai a föld-
mivelésügyi minisztérium, az OMGE. Zala-
megye közönsége, a megyei Gazdasági Egye-
sület és a keszthelyi tanintézet kiküldötteiből 
állittassék össze. 

Gyűjtésre és adakozásra felszólitandók: 
a vidéki gazdasági egyesületek, nemzeti- és 
országos kaszinó, a földhitelintézet, úgyszintén 
a mezőgazdasági hitellel és biztosítással fog-
lalkozó intézetek is. 

A választmány a javaslatot elfogadja és 
a teendőkkel az egyesületi tanácsot bizza meg. 

Szakosztályok újraalakulása. 

Titkár jelentést tesz a szakosztályok 
ujraalakulásáról. 

Földmivelési és növénytermelési szakosztály-
ban: megválasztatott elnökké: gróf Szapáry 
Gyula, alelnökökké: Cserháti Sándor, Szegedy 
György. 

Irodalmi szakosztályban, megválasztatott 
elnökké : Máday Izidor, alelnökökké: Kodolányi 
Antal, dr. Bernát István. 

Állattenyésztési és állategészségügyi szak-
osztályban, elnökké: Tormay Béla, alelnökökké: 
Somssich Andor, Madi Kovács László. 

Az egyes bizottságokat a szakosztályok 
már megválasztották. 

Gazdasági előadások. 
Szerkesztő titkár előterjeszti az irodalmi 

szakosztály javaslatait a jövő évben tartandó 
gazdasági előadások ügyében. 

A szakosztály javaslatba hozza, hogy az 
előadások jövő évi február hó 17—-18—19-én 
tartassanak meg és ugyanez alkalommal a 
Mezőgazdasági muzeum és a Gödöllői korona-
uradalom kapcsolatában berendezett baromfi-
tenyészde volna megtekintendő. Az előadások 
költségére a földmivelésügyi minisztertől 500 
frt volna kérendő. 

A választmány az irodalmi szakosztály 
javaslatát elfogadja. 

A Csáky Petronella-féle alapítványok oda-
ítélése. 

Az igazgató-választmány a Csáky Petro-
nella-féle alapítványi ösztöndíjak odaítélésére 
javaslatba hozza: 

1. Görgey Mihály I. éves, 
2. Takács Gyula II. éves, 
3. Schöner Nándor III. éves, 
4. Bein Lajos III. évés,_ 
5. Vály László III. éves gazdasági tan-

intézeti hallgatókat. 
Több folyó ügy elintézésé után az ülés 

véget ért. 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
511. sz. kérdés. Gazdatársaim szives út-

baigazítását kérem, hogy aljazó szalmát hol s 
kitől szerezhetnék be jutányosán? 

Nedecz, Trencsénm. Z. J. 
'512. sz. kérdés. Lehet-e makkot fejős 

tehenekkel 3A egészéves borjuk és IV2—2 éves 
mételyben szenvedő borjukkal etetni és mily 
mennyiségben? Minő tápértéke van a makknak? 
A makk, mely rendelkezésemre áll, körülbelül 
15—20% férges, a többi 80—85% teljesen 
egészséges. 

Topolovácz. Z. M. 
513. sz. kérdés. Kérek helyes takarmány-

összeállitást mustraökreim felhizlalására. Ren-
delkezésemre áll: 

Répa, büköny- és tengeridara, buza és 
zabszalma, buza. és zabpolyva, buzakorpa és 
rétiszéna. 

Hodony. K. M. 

Feleletek. 
Egy mezőgazdasági szeszgyár nyers-

anyag kihasználása. (Felelet az 508. számú 
kérdésre.) 1. 62 kg. burgonyából 14'6% kemé-
nyitőtartalommal, továbbá 270' kg. árpa és 
30 kg. rozslisztből a napi szesznyeremény igen 
váltakozó lehet, aszerint, a mint a szesz-
gvár dolgozik. A burgonyában beczefréztetik 
6200X146 . .. 270X60 

=905 kg. azarpaban 1QQ =162 

30X60 
a rozslisztben ^ — 18 kg. keményítő, 

vagyis az összes czefrében van 1Ó85 kg. ke-
ményítő. A szesznyeremény 1 kg. keményítő-
ből jó üzemvezetés mellett 601%, közepes 
eredmény 551%, rossz eredmény 521% E 
szerint tehát a feldolgozott nyers anyag adna 
jó üzem mellett 651001 %-et, közepes üzem 
mellett 607601 %-et, rossz üzem mellett 56420 
1 %-et. Sőt ha az. üzemvezetés igen rossz, le-
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rne.het; a . szesznyereméhy í Kg. keményítő után 
481%-ré, s ekkor a nápitértaelés- . csak 52080* 
l°/o-et tenne ki. 

...», 2.\ A 30 kg. rozsliszt akovász' készítéséhez 
nem okvetlenül kell, de jó ha a kovászhoz 
kevés rozsliszt is, vétótik, minthogy ekkor a 
savanyodás gyorsabban megy -végbe. Erre 
azonban elég, ha naponkint 10; legfeljebb 15 
kg. rozsliszt vétetik. Az elvont rozslisztet sem 
árpával, sem péíKg-záMal*-" héiíi' kell pótolni, 
minthogy a szeszgyár amúgy is túlságosan sok 
zöld malátát, illetve árpát •használ fel. A zöld-
maláta felhasználás 100 kg. keményítőre maxi-
málisan • 30,. kg, zöldwaláta. A szeszgyár a bur-
gonyára .270 kg. árpát 405 kg. zöldmalátát 
vesz"-s igy 100 kg. keményítőre esik 44'7 kg. 
zöldmaláta. Ez pedig határozottan pazarlás, 
minthogy az árpa drága szeszgyári nyersanyag, 
s a szesznyerernény azzal, hogy a gyár ily 
sok malátát használ fel, jobb nem lesz. Jó 
üzemet feltételezve, a beczefrézésre. ajánlom 
a következő nyersanyagmennyiségeket. 950 1. 
abszolút szesz előállitására< < :ve.endő: 66 q. 
burgonya, 200 kg. , árpa = 300 kg. zöld ma-
láta és 15 kg. rozsliszt. A zöld maláta fele 
a czukrositáshoz, másik fele az élesztőhöz 
használandó fel. llogv azonban a szeszgyár a 
7 hl.-t naponként kitermelje, a nyersanyagok 
jó üzem mellett a következő arányban lenné-
nek beczefrézendpk 70 ,.q. burgonya, 210 kg. 
árpa és 15 kg. rozsliszt. 

3. A burgonya megfagy ása. az esetben, 
ha a burgonya fel, nem. melegszik, , a szesznye-
reményre nem káros.. Ha azonban a burgonya 
felmelegszik, p. o. akkor, ha nagyobb mennyi-
ségben. a, szeszgyárba:behor.datik s. ott napokig 
áll, keményitőtartalmából a megfagyott bur-
gonya ..200/o-o,tJs veszíthet, minthogy a képző-
dött czukor a felmelegedés folytán elég. 

- . - , - Z. Zs. 
Öreg ökrök hizlalása. {FHdei az 510. sz. 

kérdésre.) A A felsorolt takarmánynemüeket a 
hizlalás I., II. és JI1. időszakában az alábbiak 
szerint adagolja. A kiszámítások 1000 kg. élő-
súlyra történvén egy darab 'ökörré fele mennyi-
ség 'számítandó; Megjegyzem 'aíonban, hogy. 
mivel nem tudtam, hogy milyen ̂ olajpogácsa 
áll rendelkezésre, a számításokban mindenütt 
repezepogáósát vettem fel, mint amelyhez leg-
könnyebben juthatott hozzá a kérdésttevő. 
Azért közlöm ezt, mert ha 'történetesen tök-
magpogácsa volna, ugy félanüyi /mennyiség is 
elegendő,' riiert a tökmagpogácsá körülbelül 
még egyszer annyi fehérjét; és zsírt tartalmaz. 
A napraforgópogácsa is többet érő, mint a 
repczepögácsa; napraforgópogácsából elegendő 
az I. időszakban 1 kg.-ot, a II. időszakban 3 
kg.-ot és a III. időszakban IV2 kg.-ot számí-
tásba venni 1000 kg. élősúlyra. 

Eszerint etetendő a hizlalás' I. időszaká-
ban 1000 kg. élősúlyra és naponta : 

Takarmányrépa 60 kg., zabszalma 4 kg., 
árpádara 3 kg., repczepögácsa IV2 kg. I. r. 
lóhereszéna (virágjában kaszálva) 15 kg. Ezen 
takarmányösszeállitásban 26:970 szárazanyag, 
2'477 fehérje, 15"45'5 szénhydrát és 0"437 zsir 
foglaltatik 1 : 6'6 arány mellett. 

A II. időszakban: 
Takarmányrépa 60 kg., zabszalma l4/a 

kg., kukoriczadara 4 kg.,' repczeölajpogácsa 4 
kg., I. r. lóhéreszéná T3 kg. Tartalmaz 26'240 
szárazanyagot^ 3021 fehérjét, 141)32 szén-

. hydrátot és Q'726 zsirt 1 : 5'5 táparány 
fhellétt. : 

A III. időszakban: , 
Takarmányrépa 50 kg., kukoriczadara 5'/2 

kg., repczepögácsa .2 kg., 'L r. lóh,ereszéna 15 
kg. Ezen takarmánykeverék '25'32Ö szárazanya-
got, 2 688 i fehérjét,, l-f,>23 szénhydrátot és 
0-.636 zsirt tartalmaz,. Táparány 1 1 5'9. 

A; hizlalás mindegyik időszaka a hízás 
előrehaladottsága szerint (i—7 ' hétig tartson, 
ugy, . hogy . 41/a hó, esetleg az ötödik hónap 
vége felé a hízók készen lehessenek. 

Az egyes hizási szakokat azonban ponto-
san előre kiszabni, s azt bizonyos napokhoz 

hozzákötni nem ajánlatos eljárás, s a hely-
telen átmenet egyik időszakból a másikba, a 
takarmányadagok gyors — egyik napról a má-
sikra, történő — megváltoztatása tökéletlen 
hizíási eredményekhez vezethet, azért is a kö-
zött takarmányösszeállitásokat a hizlalási fo-
lyamat egész menetét megszabó vörös fonál 
gyanánt tessék tekinteni, amelyen a hizás előre-
haladottsága s a hizók- takarmányfogyasztó és 
értékesítő képességéhez képest belátása, sze-
rint változtatásokat eszközölhet. 

Sószükséglet naponkint és darabonkint: 
I. időszak: 35—40 gr. II időszak 50—60 gr. 
III. időszak 45—50 gr. J. G. 

V E G Y E S E K . 

Mai számunk tartalma : Oldat 
Meghívó. — Figyelmeztetés. — Kérelem. — 1897. 

november havában befizetett alapítványi kama-
tok és évdijak nyugtázása. ; — A Bereczki em-
lékre. — Gazdasági Egyesületek Országos Szö- . 
vetségének nagygyűlése. — Igazgató-választ-
mány ülése 1697 

Táreza. Kultúrnövényeink történetéből: •„ 1682 
Levélszekrény. 1697 

Kereskedelem, tőzsde. 1699 
Budapesti gabonatőzsde. — Vetőmagvak. — Mű-

trágyák. — Szeszüzlet.— A központi vásárcsarnok 
árujegyzése a nagyban,(en gros) eladott élelmi- • 
czikkek árairól. — Állatvásárok: Budapesti 
gazdasági és tenyészmarhavásár. — Budapesti 
vágómarhavásár. — Budapesti lóvásár. — Kő-
bányai sertésvásár. — Budapesti szurómarha-
vásár. — Ingatlanok árverései (20000 frt becs-
értéken felül. — - 1700 

Szerkesztői üzenetek 1700 

Megbízások. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 
Kosa Mihály petrozsényi lakost Hunyad vármegye petro-, 
zsényi járására nézve, — Csák Emil pelei lakost Szilágy 
vármegye tasnádi járására nézve, — Fodor Albert 
mező-madarasi lakost Maros-Torda vármegye marosi 
a'só járására nézve, — Fleischer Jakab monostor-pályi 
lakost, Bihar vármegye derecskei járására nézve, — 
Csitáry Béla faluszemesi lakost Somogy vármegye len-
gyeltóti járására nézve, — Fleischer Samu merényi 
lakost Szepes vármegye iglói járására nézve, az állandó 
gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg. 

A „Köztelek" inai számában a 
Gazdasági egyletek országos szövetségének 
I. nagygyűléséről szóló jegyzőkönyv teljes 
terjedelemben történt megjelentetése miatt, 
a rendes szakszerű tartalom közlését 
mellőzni voltunk kénytelenek. 

A „Köztelek" lap felügyelete. 
Az OMGE. módosított alapszabályainak 
értelmében a „Köztelek" lapfelügyelö-
bizottság feladatát az egyesületi tanács 
veszi át. Minek következtében a „Köztelek" 
lap megfelelő helyén is kifejezésre jut ez 
a változás olyan formán, hogy a lapfel-
ügyelö-bizottság, mint felügyelő orgánum 
helyett az egyesületi tanácsra történik 
utalás. 

A Magyar Gazdaszövetség - közgyűlése. 
A magyar gazdaszövetség november hó 29-én 
tartotta évi közgyűlését. A közgyűlést Károlyi 
Sándor gróf v. b. t. t. a szövetség elnöke 
nagy tetszéssel fogadott beszéddel nyitotta meg. 
A beszédet, mely egész Magyarország társa-
dalmi ós állami gazdaságában agrárszempont-
ból méltán irányadó lehet, kivonatban a kö-
vetkezőkben közöljük: Károlyi Sándor gróf elnök 
üdvözli a megjelenteket. Utal arra a körül-
ményre, hogy daczára annak, hogy a szövet-
ség ötnegyed év óta áll fönn és működik, ez 
az első közgyűlés, amely bészámolót ad a 
munkásságról. A szövetség állandóan foglalko-
zott azokkal a nagy kérdésekkel, amelyek a 
gazdatársadalmat oly közelről érintik. Foglal-
kozott a szövetség a kontinensek között folyó 
gazdasági versenynyel s az eszmemenet az 
volt, hogy a vámunió eszméjében található 

orvoslás. Ez az eszme tért is hódit a nyomás 
alatt, melyet reánk az olcsón termelő konti-
nensek gyakorolnak. Utal a közös külügymi-
niszter nagyérdekü expozéjára s jelzi, hogy 
sajnálattal kellett észlelni, hogy abban nincs 
említés arról az elzárkózásról, amelyet érde-
keink Oroszország ellen is megkövetelnek s 
ebben ujabb jelensége látszik annak, hogy a 
gazdasági érdekek alá vannak rendelve a po-
litikai érdekeknek. Ez irányzat ellen kategori-
kusan nem lehet fellépni, mert csakugyan 
vannak tekintetbevételt követelő nagy politikai 
érdekek. De ahol csak lehet, ott a közgazda- ' 
sági érdekek miatt sorompóba kell lépni. Utal 
arra, .hogy a gazda mai elszigetelt helyzetében, 
mikor törvényhozás és kormányzat merkantilis 
irányzatú, csak a társadalmi erök egyesítése, a 
szövetkezés alkalmas a gazdaérdek megvédé-
sére. A szövetség foglalkozott a szocziális kér-
déssel is és konstatálta, hogy a munkáskérdés 
mellett nem kisebb jelentőségű a kisbirtokos 
kérdés. Hosszú idő óta önzés, individualizmus 
volt a vezérfonala közigazgatásunknak s ez az 
oka, hogy a mások bajával nem törődött. Ki-
fejlődvén a szabadságérzék, a fővárosból meg-
jelentek a vidéken a próféták s tért foglalt a 
radikalizmus. A mai helyzet mellett a kisbirto-
kos is belemegy a szocziálizmusba, a mi nagy 
baj, mert a közép- és nagybirtok magára ha-
gyatik s a radikálizmus meg a szocziálizmus 
öli meg. Ezt a bajt a magyar gazdatársada-
lom erőfejlesztésével lehet megcsökkenteni. A 
kisbirtokos minden érdekét 'fel kell karolni, 
mert ezzel gyérithetjük a szocziálizmus felbur-
jánzását. Az egoizmus jobb irányba terelhető, 
a közöny pedig megtörhető, foglalkoznunk kell 
a néppel, ne várjunk mindent a kormánytól, 
ne az államtól, mert ez az államszocziálizmus 
felé visz bennünket, a mi a német példa szerint 
igazi melegágya a szoczi'álizmusnak. A gazda-
szövetség ezen az uton fog haladni s munká-
jában számit a tnagyar gazdatársadalomra. 
Ezután elhatározta a közgyűlés, Jiogy vidéki 
fogyasztási szövetkezeteket fog alakítani egy 
fővárosi központtal. E szövetkezetek alapszabá-
lyait nyomban letárgyalván, el is fogadták és 
a központi fogyasztási szövetkezet részére az 
aláírást megnyitották, melynek eredménye, hogy 
a jelenlevő tagok nyomban 15,000 koronát írtak 
alá. Meg az igazgató-választmányt uj tagok vá-
lasztásával egészítették ki és ezzel a, közgyűlés 
yéget ért. 

A Magyar Mezőgazdasági Szesztermelők 
Országos Egyesülete deczember hó 8 án tartja 
alakuló közgyűlését. Az uj egyesület iránt nem-
csak a mezőgazdasági szesztermelők körében 
élénk az érdeklődés, hanem nagy rokonszenvet 
mutat az iránt maga a kormányzat is. Ugy a 
pénzügyminiszter, mint a földmivelésügyi mi-
niszter is az előkészítő-bizottság felkérésére 
intézkedtek az ülésen való képviseltetésűkről. 
És pedig: a pénzügyminiszter Schreiber Vil-
mos osztálytanácsost, a földmivelésügyi minisz-
ter pedig báró Malcomes Jeromos osztálytaná-
csost küldötte ki. De ezenkívül ugy a pénz-
ügyminiszter, mint a földmivelésügyi miniszter 
is leiratilag helyezték kilátásba jóindulatukat 
az, egyesület és annak minden kezdeményezése 
iránt. Ugy a földmivelésügyi, mint a pénzügy-
miniszter beleegyezésüket adták ahhoz, hogy 
az egylet igazgatóvá lasztmányában képviselőik 
is résztvehessenek, nem ugyan mint igazgató-
választmányi tagok, hanem mint informatív 
közegek. Az érdekesnek és'látogatottnak ígér-
kező alakuló ülé^ az alakulás czéljain kivül 
szakkérdésekkel is fog foglalkozni. Igy érdekes-
nek ígérkezik Lázár Pál műegyetemi tanár 
előadása „A szeszfinomitó szövetkezetek alakí-
tásáról, a szeszkészletekre adandó Lombard-
hitelről és a mezőgazdasági szeszgyárak felállí-
tása és berendezéséről hosszabb lejáratú kölcsön-
törlesztés mellett."' Ezen kérdés különösen most 
bir aktualitással, amidőn a kiegyezéssel kap-
csolatban a szesztermelésről szóló törvény a 
mezőgazdasági szeszgyártás szempontjából ked-
vezőleg fog megváltoztattatni ugy, hogy több 
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uj mezőgazdasági szeszgyár-alakulása várható. 
A második kérdés előadója dr. Szilágyi Gyula 
műegyetemi magántanár: „A Mezőgazdasági 
Szesztermelök Országos Egyletének feladatairól" 
fog értekezni a szakértelem fejlesztése körül. 
A harmadik kérdés Renner Gusztáv:,nyugalma-
zott ménesuradalmi igazgató előadása, aki az 
„Országos Magyar Gazdasági Egyesület" által 
kezdeményezett s jövő év tavaszán rendezendő 
hizóállatvásárok szervezetét fogja ismertetni. 
Ez utóbbi kérdés kiváló fontossággal bir a 
mezőgazdasági szesztermelőkre annyival is in-
kább, mert a hizóállatvásárok sikerétől függ 
üzemük jövedelmezősége. 

Érseknjvári parasztgyülés. Az „Érsek-
újvári parasztgyülés" f. hó 19-én, vasárnap 
d. u. 3 órakor fog megtartatni. Szónokok 
lesznek: Mezey Gyula a Nyitramegyei Gazda-
sági Egyesület alelnöke a szövetkezés fontos-
ságáról, Mérey Lajos a gazdák társadalmi 
szervezkedésének szükségességéről, Forster Aurél 
a kisbirtokok feldarabolásának hátrányairól. A 
gyűlés előtt 12V2 órakor társas étkezés az 
Oroszlán-vendéglőben étlap szerint. A gyűlésen 
gazdamozgalmainknak sok országos kitűnősége 
fog megjelenni. A Budapestről reggel 8 órakor 
induló vonat délelőtt 10 órakor érkezik Érsek-
újvárra. A gyűlés után 8/49 órára este már 
ismét Budapesten lehetnek a kirándulók. 

Szövetkezeti élet Olaszországban. Az 
olasz kormány kiadta a fogyasztási szövetke-
zetek statisztikáját. Az évkönyv szerint Olasz-
országban 1895. év végén 1013 fogyasztási 
szövetkezet volt. A hivatalos felhivásnak csak 
291 szövetkezet felelt meg, ennek a 291 szö-
vetkezetnek 95,286 tagja van. Ha tehát ezt a 
számot kulcsnak a többire nézve is elfogadjuk, 
körülbelül 400 ezerre tehető az olaszországi 
szövetkezők száma. Ha összehasonlítást teszünk 
az olasz és a franczia szövetkezetek közt, 
először is szembeötlik, hogy Olaszország 30 
millió lélekszám mellett 1013 szövetkezettel, 
Francziaország pedig 38 millió mellett 1050 
szövetkezettel bir. Az arány tehát Olaszország-
ban kedvezőbb. A tagok átlagszáma az olaszok-
nál egy szövetkezetre 336, a francziáknál 552. 
Mellékesen megjegyezzük, hogv az angoloknál 
821, a németeknél 707, nálunk mintegy 215. 
A forgalom 291 olasz szövetkezetnél 24 millió 
vagyis átlag 83 ezer frank, fejenként 245 frank, 
ami elég csekély. Francziaországban az átlag 
241 frank, Angolországban 508, Németország-
ban 244 frank. A fejenkénti fogyasztás cseké-
lyebb voltánál azonban figyelembe veendő, 
hogy Olaszországban az élelmi czikkek ára 
alacsonyabb, mint a többi nyugati országok-
ban. Legjobban virágzik a milanói fogyasztási 
szövetkezet, amely 4556 tagállomány mellett 
több millió forgalmat, azaz fejenkint 1000 
frankot volt képes felmutatni. Ehhez hasonló 
eredményt. alig találunk. A legtöbb szövetke-
zet beszerzési áron a költségek hozzászámitá-
sával adja el az árukat, haszonról tehát alig 
lehet szó. Vannak azonban olyan szövetkeze-
tek is, amelyek a roehdalei alapelveknek hó-
dolva, detail árakon árusítanak némi haszonra. 
Ilyen a milanói is, mely a 4'7 millió forgalom 
mellett 300 ezer frankot keresett. A haszonnak 
fele kiosztatott, másik fele különféle tartalék-
hoz csatoltatott. 

Szesztermelés és szeszforgalom. A ma-
gyár korona országainak szesztermeléséről és 
szeszforgalmáról szeptember havában a követ-
kező kimutatást teszik közzé : Termelési adó 
alá eső szeszfőzdék termelésre bejelentettek 
5,318 hl. tiszta alkoholt. Fogyasztási adóval 
szeszfőzdékben 48,388 hliter, bevételeztetett 
fogyasztási adóval terhelt szesz, szabad-
raktárokká nyilvánított szeszfinomitókban és 
szesz-szabadraktárakban: a) a magyar korona 
országaiból 11.057 ,hl., b) a .birodalmi ta-
nácsban képviselt királyságok és országokból 
4.143 hl. Elszállított a fentemiitett vállala-
tokból : a fogyasztási adó lefizetése mellett 
69,707 hl. a fogyasztási adóval terhelten a 
magyar korona országaiban levő vállalatok 

részére 10,269 hl., a birodalmi tanácsban 
képviselt királyságok és országokban levő 
vállalatok részére 2,391 hl., a vámvonalon át 
való kivitelre 4.116 hl., másnemű adómentes 
felhasználására 7,130 hl. 

Lisztkivitelünk Fiúmén át a folyó évi 
október hóban. A magyar lisztkivitel tengeren-
túli piaczokra a folyó évi aratás rosz ered-
ménye, illetve azóta, mióta a lisztárak a kül-
földön a belföldi magas gabonaárakkal megfe-
lelő arányban nem állanak, nagy mértékben 
csökkent és még folyton hanyatlik. Elhajóztatott 
ugyanis a mult hónapban a fiumei kikötőből 
összesen 3,509 tonna liszt (ebből 2,542 tonna 
budapesti és 967 tonna vidéki állomásokról) 
az előző havi 5,285 tonnával szemben. A fenti 
kiviteli mennyiségből szállitatott osztrák kikö-
tőkbe 737 tonna, Olaszországba 17 tonna, 
franczia kikötőkbe 970 tonna, Hollandiába 65 
tonna, Angliába 1,168 tonna. Braziliába 462 
(kizárólag Budapestről) és Singaporeba 73 
tonna. A mi különösen Angliába való lisztkívi-
teíünket illeti, volt az elhajózás mult év októ-
ber hóban 7,623 tonna és az év eleje óta 
október hó végéig 44,095 tonna, a folyó évben 
pedig 37,710 tonna, Braziliába pedig szállita-
tott a mult évi október hóban 709 tonna és 
az év eleje óta tavaly 7,051 tonna, - a folyó 
évben pedig csak 5,854 tonna magyar liszt. 

Tiszavidéki: 100 mm. 75 kg . á IZ.ÓO frt 3 hóra 
Pestvidéki : .300 ,»..-• .7.7'. , . „12:80 „ . 

100 >, <*- 75 „ »• 12.60 „ „ 
Fehérmegyei: "100 , 77 • , , 12-90 , „ '^ 

100 ... 76 , » 12-99 '„ „ 
100 ' 77 „ „ 12-80 „ „ 
100' , 76' á » 12-85 „ 

1300 . 7.6' , .12^21/2,;' „ 
Oláh: 1400; a V 80. „ „ 12-25 „. .„ . 

6Q0. mm. 74.' „ á 10-10 . „ „ 
: 1000. , 73. . ,, 9.90 , -
1Ö0.Q . 7.2 , : » 9-9.0 . ; ' 

Készrozsban ma alig 'volt forgalom, : az árak 

„KÖZTELEK ZSEBNAPTAR" 
„KÖZTELEK É V K Ö N Y V " 

ISSS- ik é v r e . 

RUBiNEK GYULA és SZILASSY ZOLTÁN. az Orsz. Magy. Gazd. Egyes, titkárjai. 
Az Évkönyv bővített tartalommal, a tavalyinál nagyobb terjede-
lemben, körülbelül 32,000 gazda és gazdatiszt pontos czimével 

jelent meg. 
A két könyv előfizetési ára az <0. M. a. E.» tagjai 
és a «IÍÖZTELEK» előfizetői részére 2 frt 20 kr. 

posta díjjal együtt. 
1X5" A két könyv csak együttesen rendelhető meg 

külön-külön nem kapható. T P B 
z = Bolti ára 2 frt 50 kp.  

Megrendelhető a „Köztelek" kiadóhivatalában, 
Budapest, I2C. Iser., Üllői-ut 25. 

Szakértő szőlőművelésre 

BORÁSZATI LAPOK 
(Szerkesztik : Baross Károly és dr. Drucker Jenő.) 

29 év óta fenálló szaklap, megjelen minden Vasárnap. Legalább féléves 
uj előfizetők WT ing-yen kapják, 

olvasmányul az ünnepekre 

a „Magyarország szőlőtermelésének múltja és jelene" czima 
milleniumi diszmüvet (bolti ára 3 frt.), mely felöli az egész szőlő-
művelést. 264 nagy album alakú oldalon, 36 O ábra és fényképpel 
3 diszmelléklettel, 80 kiváló magán szőlőtelep tanulságos leírásával; 
továbbá, előfizetőknek az 1898. évre szóló BORÁSZATI NAPTÁRT, 
iely az i sl jelen 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guti "IV %hl budapesti terménybizományi 
ezég jelentése.) 

Napi jelentés 1897. deczember 3. 

Készbuza gyenge kínálat és gyenge kereslet mel-
lett csendes irányzatú volt, elkelt néhány ezer" mm. 
és az árak változatlanok maradtak. 

gyengén tartottak. 
Árpa jobb fajtákban keresett;« 
Tengeri szilárd. 
Zab tartott maradt. 
Határidők kevés forgalom 'mellet ''gyengén' tar-

tottak. 
Kővetkező kötéí 

., Köttetett. Déli zárlat. 

Tavaszi buza . . -.2-——12-02 •— 12-01—02 
Öszi buza . . ." 9'57— —• r . V9,55-H5/Z : 

Tavaszi rozs . . ; 8'74- 873—74 -, 
Tavaszi zab . . . — - 3 : — <5-18—50 . 
Öszi zab . . . —1• : 
Nov. tengeri. . . —•• 
Uj tengeri . . . 5:50—£-.52 -s— . ... 5'52—53 
Uj repeze . . . -•——'——— 12-20 —30 

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzlétben e hétén is szilárd irányzat ural-
kodott és a szeszárak a' mult heti zárlatjegyzcs ; sze-
rint záródnak. Finomított szeszben több' tétel 56—58.50 
frton, nyersszesz adózva 55—55-25 frton, élesztőszesz 
56-50-13 frton kelt el nagyban azonnaji szállításra, 
mig ellenben kicsinybén az árak 2J trral drágábban, 

Mezőgazdasági szeszgyárak:k\ín\ kontingens nyers-
szesz e héten 25—f>0 krral olcsóbban lett kinálva 
olcsóbb béJsi kontingens nyersszeszjegyzések folytán. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 17 75— 
18-- frt. 

Bécsi jegyzés 1R40—-IS'60 frt kontingens nyers-

Prágai jegyzés 53-75—54-— frt adózott burgo-
nyaszeszért. 

Trieszti jegyzés ——10-50 frt kiviteli szeszért. 
90% .-tartályokban. 

Akivitel e héten néhány tétel 'finomított, szeszt 
vásárolt, mely Fiúmén át . tovább lett, szállitva.. 

Vidéki szeszgyárak közül: Temesvár, Kolozsvár, 
Győr, Baja, Kenyérmező Lósoncz, Nagyvárad 25- krral 
olcsóbban, a többiek változatlanul jegyeznek. ; , 

Budapesti zárlatárak e hétén-. Finomított szesz 
56- 56.50 frt, élesztőszesz 56—-Í6-25 frt, nyers-
szesz adózva 55.̂ —55-50 frt, nyersszesz adózatlan 
14-50-15.— frt, denaturált "szesz 19'——19.50 . frt. 
Kontingens nyersszesz ——-—.—. A 1, 1 n AAA 

lett Xtendők?" 

Vetőmagvak- (Mauthner Ödön tudósítása.) 
Lóhere. A lefolyt héten ezen czikk tekintetében 

kedvezőbb volt a hangulat. Szép ezinü. nagyszemü mag 
iránt tovább is igen érdeklődtek és az a kevés, mi ily 
minőségből piaczra került, a követelt teljes árakon 
könnyen volt elhelyezhelő. 

Luczerna- Külföld részéről gyenge a kinálat: vál-
tozatlan árak mellett csendes az üzlet. Belföldi árunak 
hiánya igazolja immár: azt, hogy rossz az ebbeli termés. 

A többi magfélében oly csekély a forgalom, hogy 
einlitésre sem érdemes. 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1897. deczember hó 1-éről. 

E hét első felében élénkebb vadüzletünk volt-és 
készleteinket simán, tartott napi árakon helyeztük el„ 
Jegyzéseink a következők: Nyúl' darabja 1-20 frt, 
szarvas egéseben .38-40 kr, őz 60—65 kr,. fáczáa 1-30 
— 1-40 frt, fogoly 00—05 . kr, törökhoni erdei szalonka 
1-20—1-30 frt, 

Húsfélékben élénkebb a forgalom, vidéki borjuk 
minőség szerint 60—65 krért keltek el bőr nélkül. .Szo-
pós malaczok kilója 85—90 kr. 

Vágott baromfi ára valamivel emelkedett. Libák 
kgja 50—52 kr, pulyka 54—56 kr, kappanok 80—90 kr. 
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Vajüzlet élénk, beküldések a csekélyebb tejhoza-
mok miatt megapadtak. Theavaj l"-20—lf40'fct, főzővaj 
85—95 kr, III. rendű áru 70 kr. 

Gyümölcsfélék keresettek, Csemegekörte 40—45 
kr, fajalma 30—40 kr. Keresett piaczi áru nagyobb 
tételekben 12—14 frt mmként. 

Elő halakban a piacz csendes, ponty és'csuka 
nagyság szerint 60—80 kr kgként. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1897. decz. 2-én. 

Hus. Marhahús hátalja I. oszt. 1 q frt 46—56, 
II. oszt. 40—54, III. oszt. 35—52, eleje I. oszt. 44—54, 
II. oszt. 36—52, III. oszt. 30—50, borjúhús hátulja I. 
oszt. 60—68, II. oszt. 56—66, eleje I. oszt. 50—60,. II, 
oszt 44—58, birkahús hátulja I. oszt. 30—38, II. oszt. 
28—36, eleje I. Oszt. 28—36, II. oszt. 26—32, bárány 
eleje 1 db —.—'—, hátulja —•- ••—, sertéshús magyal 
szalonnával elsőrendű 1 q 39—50'0, vidéki 42—50, sza-
lonna nélkül elsőrendű 52—52, vidéki 48—52, sertés-
hús pörkölt 46—54, sertéshús szerb szalonnával 47— 
54—, szalonna nélkül 48—52, sertéshús füstölt magyar 

, idegen (vidéki) 52—58, sonka nyers 1 kg. 
60—80, füstölt belf. csonttal 07—0-9, csont nélkül 0'90 
—1-—, sonka füstölt külf. csont nélkül. M0—1-30, 
szalonna sózott 1 q 51-5—53-0, füstölt 56—58-0, sertés-
zsír hordóval 54'5—54-5, hordónélkül 53-0—53 0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 60—72, szalámi belföldi 150 
—240, külföldi ——, malacz szopós élő 1 db —•-—, 
tisztított 80—95. 

Baromfi, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 0- 0.—. 
csirke 0'60—1-2, kappan hízott 1-10—1-60, sovány —.— 
—•—, récze hizott 1'80—3'—, sovány 1-20—1-90, lud 
hizott 3-50—6-50, sovány 160—3'—, pulyka hizott 3 — 
—5-—, sovány 0-—-&—. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0-75—0-90, 1 kg. , csirke 1 db 0-50—0-65, 1 kg. 
—' , kappan hizott 1 db 0 60—0'95, 1 kg. —• •—, 
récze hizott 1 db 0'70—1'30, 1 kg. 40-60, félkövér 1 db 
0-40—0-85, lud hizott 1 db 2-50—3, 1 kg. 0-40—0'52, 
félkövér 1 db 1'20—2-—, 1 kg. 37—42, pulyka hizott 
1 db 1-80—3-—, 1 kg. 40—65, félkövér 1 db 1-20—2"—, 
1 kg. 40—55, ludmáj 1 db 20—1-—, 1 kg. l'50-2 50, 
ludzsir 1 kg. 70—1-20, idei liba 1 db —•—•—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-50—1-20, csuka 0-25 
—1-—, ponty (dunai) 0'40—1'—, süllő —• •—, ke-
csege —• , márna 0'30—0 60, czompó 0 40—0-50, 
angolna 0- 0'—, apró kevert 0'12—0-44, lazacz , 
pisztráng —• •—. 

Tej és tejtermékeit. Tej 1 lit. frt 0-08—0-10, 
lefölözött 0-05—0-08, tejszín 0- 0-—, tejföl 0'28—0-35, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 1- 140,1. rendű 0-70—0 80, H. r. 
0-40—60-—, olvasztott —0'—, Margarin I. rendű 
0-—, II. rendű 0- 0'—, tehéntúró 0'08—0'18, juh-
turó , liptói 0-54—0-56, juhsajt 0" , emmen-
thali sajt 1-10—1-15, groji sajt 0-65—0-70. 

Liszt és kenyérnemii. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-16—0-22, barna kenyér 0-14—0-18, rozskenyér O'IO 
—0-11. Búzaliszt OQ sz. 1 q —, 0 —•—, 1 —•—, 

Tolás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 44-50—46'0. 
II. oszt. (1440 db.) 38—45-0, meszes 34—35, oroSz tojás 
ICO db. —, tea tojás 3-——3'80, törött tojás 2-10—2 50. 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 14—18 stoke-
raui 28—36, borsó héjas magyar 6-5—12-—, koptatotl 
magyar 14—18, külföldi 20—24, bab fehér apró 9—12, 
nagy 8—14, szines 9—14. 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 2. 5'—, 1 q» 
2-5—3'0, Petrezselem 100 kötés 3- 5'—, 1 q 2-5—3-0 
zeller 100 drb 1- 3"—, karalábé 0-6—1-5 vöröshagvma 
100 köt. 4- 14-—, 1 q 5- 6-—. foghagyma 100 köt. 
10—20, 1 q 16-0—18-0, vörösrépa 100 drb 0-60—1'60, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 3'2—5'0, kelkáposzta 100 drb 
0-40—2-0, vörös káposzta 3-6—6-— fejessaláta 0-
0-—, kötStt saláta 0—, burgonya, rózsa 1 q 2- — 
2-50, sárga 2-30—3-20, külföldi —•—•—, fekete retek 100 
drb 0-50—1-80, uborka nagy salátának 100 db—- •—, 
savanyítani való 100 db —• •—, savanyitott —•—'—, 
zöld paprika 0- 0-—, tök főző 30—40, zöldbab 0'< 
0-—, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —•—, fejtett 1 lit. 
—•—, tengeri 100 cső —• •—, karfiol 100 db 4-0—12, 
paradicsom 1 kg. 0' 0'—, spárga —i , torma 
100.db 11—11. 

, Gyümölcs. Fajalma l'qfrt 20—40, köz. alma 10—20, 
fajkörte 18—40, közönséges körte 10—14, szilva magva-
váló 0- 0-—, vörös —, aszalt , cseresnye faj 

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

, sárga faj —• •—, 1 kg. közönséges 
szőlő 1 kg. 0-30—0-38, csemege 35-60, dió (faj, papir-
héju) 20—24, közönséges 20—25, mogyoró 22—30, 
gesztenye magyar 8—14, olasz 12—20, narancs messi-
nai 100 db 1-0—1-5, pugliai —•—•—, mandarin 3--
3-—, czitrom 0-80—1-20, füge hordós 1 q 18—20, ko-
szorús 19- 20, datolya 46—56, mazsolaszőlő 45—65, 
egres 1 lit. ——, eper 1 kg. kr. 

Főszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
35—52, II. rendű 18—30, csöves 30-35—, (szá-
rított) . köménymag , borsókamag 

. mák 1 q. frt 18—26, méz csurgatott 0-25— 
0-32, sejtekben 1 kg. 0-40—0-70, szappan szin , 
közönséges , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 
0'40—0-60, vörös asztali palaczkban 0"55—0-85, házi 
pálinka palaczkban 0- 0-00, ásványvíz palaczkban 

Hidegliusvásár az Orczy-uti élelmi piáczon. 1897. 
deczember 3-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „ Köztelek' részére). Felhozott Budapestről 
39 árus 147 db sertést, 5 árus 73 db süldőt, .750 kg. 
friss húst, 484 kg. füstölt hust, 848 kg. szalonnát, 
962 kg. hájat és 1160 kg. kocsonyahúst. 

Vidékről és pedig: Nagy-Kőrösröl 4, Czeglédről 
3, Dunapatajról 2, összesen 9 kocsin. 

Forgalom élénk. Árak a következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 52—56, í q 4900—5000, süldőhus 1 kg. 
54—60, I q 5000—5800, füstölt sertéshús 1 kg. 64—68, 
1 q 5800—6000, szalonna zsírnak 1 kg. 60—66, 1 q 
5800—6400, füstölt szalonna 1 kg. 60—66, 1 q 5800— 
6400, háj 1 kg. 60 , 1 q 5800—6000, disznózsír 
1 kg. 60—, 1 q 5800- 6000, kocsonyahús 1 kg. 32—40, 
1 q , fűstölt sonka 1 kg. 68, 1 q 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1897. decz. 3. A székesfőv. vásárigazgatóíág 
jelentése a „Köztelek" részére). F̂elhozatott a szokott 
községekből 233 szekér réti széna, 97 szekér muhar, 
57 zsupszalma, 40 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár 5 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles SiC.) 
1£00 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-knt a 
következők: réti széna 240—2801 muhar uj 210—250, 
zsupszalma 130—150, alomszalma 110—130, egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-
szalma , tengeriszár , luczerna , 

, sarjú , szalmaszecska, 190—260, széna 
, uj , zabosbükköny 210—230. Összes 

kocsiszám 450, suly 360,000 kg. 

Állatvásárok. 
Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. 1897. 

évi deczember hó 2-án. (A budapesti közvágóhíd és 
marhavásárigazgatóság jelentése a ,Köztelek" részére. 
Felhajtatott: 129 db, úgymint: jármos ökör elsőmin. — 
db, közép — db, alárendelt — db. Fejőstehén : fehér, 
— drb, tarka 73 drb, tenyészbika 1 drb, tarka tinó — 
fehér — db, jármosbivaly — db, bonyhádi 55 db, 

. ökör — db,tarka — db. 
. A fejőstehénvásár vontatottan folyt le. A tehenek 

legnagyobbrészt kisebb tejgazdasággal foglalkozóknak 
egyenkint adattak el. Az egyes vevők közül említ-
hetők : gróf Károlyi T. Káposztásmegyer 14 db 
bonyhádi. 

Következő árak jegyeztettek : Elsőrendű - jármos 
ökör , középminőségü jármos ökör , 
alárendelt minőségű jármos ökör , hizlalni 
való , jármosbivaly forintig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör 24-50 mm.-kint é. s., 
tarka tinó 2 éves frtig. Fejőstehenekért és 
pedig : Fehérszőrű magyar tehén , tarka kevert 
származású tehén 70—150, bonyhádi tehén 125—178 
frtig, bika frtig páronkint. 

Budapesti vágómarhavásár. 1897. deczember hó 
2-án. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" ,észére.)) Felhajtatott: 2068 db 
nagy vágómarha, nevezetesen: 920 db magyar és tarka 
ökör, 428 db magyar és tarka tehén, 65 db szerbiai 
ökör, 416 db boszniai ökör, 8 db boszniai tehén, 28 db 
szerbiai tehén, 75 db bika és 128 db bivaly. 

Minőség szerint: 140 darab elsőrendű hizott, 
1739 db középminőségü és 189 db alárendelt min., 

db elsőrendű hizott ökör, db közép-
minőségü ökör és — db alárendelt min. ökör; — db 
elsőrendű hizott tehén, db középminőségü tehén, 
— db alárendelt minőségű tehén. 

A mai vágómarhavásár, daczára annak, hogy 
Szerbiából sok hust hoztak, melyből sok mészáros fö-
dözhette szükségletét, meglehetős,, élénk volt. A felhaj-
táshoz irányítva meglehetős sok vidéki kereskedő jelent 
meg a vásáron. Az árak a jobb minőségűnél 1—2 frttal 
emelkedtek a mult tetiekhez mérve. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör jobb minőségű 28-50—33—, kivételesen 34-50 , 
hizott magyar ökör középminőségü 26* 28-—, alá-
rendelt minőségű magyar ökör 20- 25'75, jobb minő-
ségű magyar és tarka tehén 21—31-—, kivételesen tarka 
tehén , magyar tehén középminőségü, 21——31-—, 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén — -
— — , szerbiai ökör jobb minőségű—• •—, kivé-
telesen —•—, szerbiai ökör középminőségü 22' 25, 
szerbiai ökör alárendelt minőségű , szerbiai bika 
22-50—?1-—, kivételesen —•—, szerbiai bivaly 18-
21-— frtig métermázsánkint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1897. decz. 2-án. 
(4 budapesti vásárigazgatóság jelentése a főztelek" 
részére). 

A vásár forgalma közép. 
Felhajtatott összesen 690 db. Eladatott 251 db. 

Jobb minőségű lovakból hátas 16 db, eladatott 7 db 
100—210 írtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 25 db, 
eladatott 8 db 95—140 frtért, nehezebb kocsiló 
(hintós) 30. db, eladatott 10 db 75—100 frtért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 10 db, eladatott — db 

frtért, ponny 4 db, eladatott 1 db 30 frtért; 
közép minőségű lovakból : nehezebb félék (fuvaros lo 
stb.) 90 db, eladatott 45 db 40—64 frtért, könnyebb 
félék (párasztló stb.) 200 db, eladatott ,80 db 20—35 
frtért; alárendelt minőségű lovakból 315 db, eladatott 
100 db 7—12 frtért.' Bécsi vágóra vásároltatott 55 db, 

az állatkert és kutyák részére vásároltatott 7 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetétf — db. 

Kőbányai sertésvásár. 1897. decz. 3. (ElsS 
magfyar sertéshizlaló-részvénytársaság telefon-jelentése a 
„Köztelek" részére.) Az üzlet lanyha volt. Heti átlag-
árak: Magyar válogatott 320—330 kg. nehéz 51—52'5, 
280—300 kg. nehéz 52-0-53 kr, öreg 300 kg. tuli 
kr, vidéki sertés könnyű — krajczár. Szerb 48. 51 
kr. Román tiszta klg. 'páronkint 45 klgr. élet-
sulylevonás és 4°/o- engedmény szokásos. — Eleség-
árak: Tengeri ó 5-60—-— frt, árpa 7'— frt-Kőbányá. 
átvéve. Helyi állomány: nov. 26. marad: 20073 drb 
Felhajtás: Belföldről 444 drb, Szerbiából 3803 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból —— darab. 
Összesen 4247 db. F ő ö s s z e g . 25220 db. Állomány 
és felhajtás együtt -—7 drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 1514 drb, belföldre Budapest 
környékére 498 drb, Bécsbe 260 drb, Csehországba, 
Morvaország és Sziléziába — drb, Ausztriába 1111 db, 
Német birodalomba drb, egyéb országokba — db. 
A szappangyárakban feldolgoztatott : szállásokban el-
hullott 7, vaggonból kirakatott hulla 9, borsókásnak 
találtatott 20, ö̂sszesen 36 db. Összes elhajtás 3419 
darab. Maradt állomány 21801 drb. A részvény-szállá-
sokban 7701 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban- maradt 3696 drb. Felhajtás: Szerbiá-
ból 3804 drb, Romániából — drb, összesen 7500 drb. 
Elhajtás: 871 drb, maradt állomány 6629 drb és 
pedig 6629 drb szerb és — db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-től máig 972 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Budapesti szuróin.irliavásár. Deczember hó 2 án 
4 székes)ct'árcsi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 

Felhajtatott: 191 drb belföldi, — db galicziai, 
drb tiroli, 72 db növendék élő borjú, 20 db élő 

bárány; 13 drb belföldi, 133 drb galicziai, — drb 
tiroli, 45 drb bécsi, — drb növendék borjú, 129 drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A vásár hangulata élénk volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 15—26 — 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 36—44 frtig, kivé-
telesen 45 frtig súlyra, növendék borjú 24—48 frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 20 -23-— frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi 58-62, kiv. —, tiroli — frtig, gali-
cziai 54—60 frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 5'—8 — frtig, bécsi ölött borjú 58-64 frtig 
súlyra. Élő bárány 0'— frtig, kivételesen írtig páronkint 
Élő kecske —•—. frtig páronkint. Hizlalt ürü 

Ingatlanok árverései (20000 frt becsértéken 
felül.) 

(Kivonat a hivatalos lapból.) 

Decz. 7 Losonczy kir. a tkvi ha- Farkas 24948 
járásbíróság tóság Lajos és neje 

Decz. 1,8 Budapesti kir. a tkvi ha- Bobulá 173589 
törvényszék tóság Mária 

Decz. 28 Duna-adonyi. a tkvi ha- Rózsa 87419 
kir. jbiróság tóság Mihály és neje 

Jan. 3 Homonnai a tkvi ha- Broszmann 33485 
kir. jbiróság tóság Ernő 

1898. jan. 21. Kassai kir. a tkvi ha- Baszel. 26250 
törvényszék tóság Károly és neje_, 

Jan. 21 K.-helmeczi a tkvi ha- Pilissy 32907 
kir. jbiróság tóság Ferdinánd 

Febr. 3 Nyitrai kir a tkvi ha- Scherz 401(58 
, törvényszék tóság f Aladár Szerkesztői üzenetek. 

- K. Z. urnák Pa-Csobánka. A munkástörvények 
n iden bizoi \ I 

hiszen a kormánynak éppen az egyik törekvése, hogy 
e törvénynyel eleve segítségére legyen a gazdáknak a 
várható aratási sztrájkkal szemben. S tényleg a képvi-
selőház földmivelésügyi bizottsága már letárgyalta a 
törvcnyja\ is! it i i iiá pi di tei szerint a Jö\ hót 
folyamán végez vele. 

0. I>. urnák Urai-Ujfalu. Tessék megrendelni a 
! ippéldányt a „Földmivelési Értesítő- kiadó-

hivatalánál (Bpest, IV., Egyetem-utcza 4.) Szíveskedjék 
a kérdést megismételni, mert ilyen hosszú idő után 
igen bajos rátalálni, hogy kinek adatott kí. 

S. A. urnák B.-Gyarmat. Az oklevelek kiküldése 
most van folyamatban a földmivelési minisztérium ré-
széről. Valószínűleg rövidesen kézhez méltóztatik venni, 
a késedelem mindenesetre csak technikai nehézségeken 

Az Orsz. i agy. gaíá. egyesület tulajdona. 

Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő és 
kiadásért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igaz. 
gatója. — Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az 
0. M. G. E, szerkesztő-titkára. — Társszerkesztő: Buday 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet. 
B U D A P E S T E D , VII I . , J ó z s e f - k ö a » u i 8 . 

ia gróf. Alelnök: CSÍVOSSY Béla. 
Igazgatósági tagok: 

t, BUJANOYÍCS SÁNDOa; DESSEWFF1 ABISTID, PBSPÖKY EMII, 
SENTKIRÍLYI KÁMIÁN, SZI1ASST ZOLTÁN, S/ijSVI ZS1CMONI), 

fELEKI SÁNDOB gróf. 
Vejfcigazgatő: SZÖHTI Zs 

A z Ors z ágos M a g y a r K ö l c s ö n ö s B i z tos í t ó Szövet-
keze t a gazdaközönség általános elismerése szerint hiven megfelel hivatá-
sának ; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta 
sürgetett és a károknak gyors és' • méltányoÉsikiegyenlitésével a felek teljes 
megelégedését vivta ki magának,' az 

épület és átalány (pauschal) biztosításnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a - szövetke-
zet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden 
-"8 illeték kizárásával. 

MF~ Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta dijból 5% díjengedményben részesülnek. TOB 

Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlat-
tal terményeiket biztosítják, 10% engedményben részesülnek. 

Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (József-körut 
sz.) és a vidéken létesitett ügynökségek. 3019 

_ SDte gröSte no 
iníoltSKiíe, r 

SBtetter gnttbimrífiftöttftlitjje B e t o n 

SR eí1íe"erjl!it<reíe't?r?iei!;,13fí!r • 
offene Stefc. _ fiOrtge Stuílanb — 
metet. &1130 Jpitlcí)»imi;n'g aoiwmlbcriaa, SSie 

Srofier etlefettet SKitarteiterfteiS. Sebet Stteig bet Zimtttitqftyift 6íriiffftcMi 
tiger gele enec StanoncentSeU. güt ®ietiftgeber ®ienftgefuct|e, fiit SHenjifutle. 
tellett in gto§et áaHt. SPíeffl otertelj fitt Sratitmanö fj 8-25; Hit! 

r kir. államvasutak. 

H I R D E T M E N Y . 
gralmi ̂ főnökség) kezelése alá tartom Olt] 

helyek, pedig osakis személy- és'podgyás: 

ipony7 mTgáUőhel'yekkel0 folyó nova! 

A magyar királyi államvasutak igazgatósága. 

Takarmánykamra-berendezések 
kel, répavágók szelet- és 
koczkavágásra, répazúzók, 

kukoriczamorzsolók, da-
ráló ma lmok kézi-, járgány- és gázhajtásra, amerikai 
Duplex-darálók gőzhajtásra, csöves- és szemes-kuko-
ricza és mindennemű gabonafajok egész finom darálására, 
egy- és kétjáratn malmok vasállványon, olajpo-
gácsatörők, járgányok, transmissiók, 

burgonyafőző- és takarmányftillesztő készülékek, 
trágyalé-szirattyuk és fecskendők, trágya-

léosztók, széna- és szalmasajtók, nemkülönben az 
összes talajműrelőeszközök, vető-, kaszáló- és ara-
tógépek- galbonatisztitó- és osztályozó gépek, 

répamagtisztitók 
nagy választékban jutányos árakon kaphatók 

UMRATH ÉS TÁRSA 
mezőgazdasági gépgyárosoknál 

SZudayesterif 
¥., Váczi-körut 60. szám. 

Árjegyzék és költségvetés kívánatra ingyért és bérmentve. 

kénsav- és műtrágya-gyára 
ajánlja legjobb minősígtt mindennemű 

M Ű T R Á G Y Á I T 
a t. ez. g-azdaltSzönség- b. figyelmébe. 

Árajánlatokkal készséggel szolgál a 

ít, IY,, Bécsí-utcza 5, 
"eiiÉÖS*" 

F u e h s H e r m a n n 
ISST t e j g a z d a s á g i ed ények g y á r a ""SS® I , b 

B U D A P E 8 T , 
t g m m — V I . , Szondy-utcza I I . sz. 

'^t Edény gy ármányaim ugy minő-

ségben, mint ár tekintetében általá-

\ v nos t lismerésbew részesülnek. 

L ^ j J í ^ i ' i f ' f p l - '>ien^cs 1 m m kMlMsor|tta: 
"r ' v t 1 ,Budapesti Kozponti Tej-

" * mMBIí csarnok Szövetkezetet"̂  Ja 
„Gazdák Budapesti Tejegye-

| i Ift/j' sületét agyszintén az" aradi. 

JMJWíltf»bJMi számos nagy hazajij njj^ <, 

daságot. ; 

szolgálok. 

MAGJjlJfflí ALLá)ÍF4SnSAJS" 
Hirdetmény. 

államvasutak igazgatóságának értesítés, szterínt kei'e&kedeleműgyi mâ y.'idr. 
, cl t, i i ndelat ! ol a nógrádváî iíM j||ljM f̂ del i l i. 1 
•onafln- fekvő Tarndcz rakodóállomás nSre l|oIy Taindwra változtattatok -
597. november-25. Úl íjfcf igazgthótság, • 

most mégérkoxott 

\ P o l M i n a 
tenyészsertések pedigréevel, 

PICK OSWALD 
VIII., Külső Kerepesi-út 1 sz. 




