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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS M E Z Ő G A Z D A S Á G I L A P . 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. 

A* országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési dij: 

Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 

AZ OMGE. K Ö Z L E M É N Y E I . 

1898. évi november hóban befi-
zetett alapítványi kamatok és 
tagsági évdijak nyugtázása. 

I. Alapítványi kamatok. 
Nem lett befizetve. 

I I . Évűijak. 

Befizetve 1898-ra: Br. Bánffy Miklós, Bisitz 
Lajos, Brezovay István, Fodor Albert, Garay Sándor, 
Hász Antal, Hász Béla, Imre Miklós, Kürthy István, 
Mandeville Frigyei, Politzer Bernát, Richter Oszkái, 
Szabó Jenő, Szandtner Ernő, Szántó Lajos, Szilassy 
Zoltán, Szűcs Dezső, Tafler Jakab 20—20 korona. 
Etlényi János, nagyajtai Körmöczy Imre, Merza Márton, 
Sommer Miksa, Steiner Ignácz, Szilágymegyei gazd. 
egyesület 10—10 korona. 

Előre fizetve: Deutsch Károly és fia fornai bér-
gazdaság, Magyar Balázs, Molnár Iván, Neumann test-
vérek, Ungár Arnold, Vásárhelyi Ernő, Zborói urada-. 
lom, Zongor̂ János 20—20 kor. Etlényi János 10 kordna 

Gróf Festetich Györgynek Keszthelyen 
állítandó szobrára november hó 25-töl de-
czember l-ig adakoztak: 

Nagy-Rőcze városa - 2' 
Fáy Gyula . . . . . \ \ 
Poor Titusz gyiijtőivén: 

Poor Titusz . . . . . . 2 — 
Nagj?. Szarva község . . . 1.— 
Tóíh Imre . . . . . . —"50 
Simó József . . . . . —'50 
Szabó Lajos —'50 
Szalay Péter —'50 
Pénzes Béni —"50 
Gáli Imréné —"50 
Paksy Vendelné . . . . —'50 
Miskolczv Mihály . . . . —"50 

Békésmegyei gazdasági egyesület . 50'— 
Galgóczy Károly 2 — 
Bathó Férencz 3 — 

Gáspár József, az algyógyi földmi-
vesisk. igazgatója gyüjtőivén: 

Gáspár József 2 — 
Vitályos György . . . . 1'— 
Szenteh Dezső . . . . . 1"— 
Nagy Elek I — 
Csia Ferencz —'50 

Piiler Kálmán 5 — 
Huszár László 2'— 
Maros-Torda várm. g. e 5"— 
Horváth Jenő . . . I '— 
Szautter Gusztáv . . . . . . . 5 !— 
Veszprém városa 5'— 
Horváth János -. . r — 
Szolhok-Dombokamegye g. g. . . 5"— 
TT . . . . . 25"— 

Dtolsó kimutatásunk: 
Összesen: 1723-50 

é t Gazdasági Egyesületek Orszá-
gos Szövetségének második 

nagygyűlése. 
(1898. november 28.) 

Jelen voltak gróf Dessewffy Aurél elnök-
lete alatt: 

Bálás Árpád, Baross Károly, Bartal 
Aurél, Bathó Ferenez, Bernáth István, Bieliczky 
Gusztáv, Bokor Pál, Brüll Mór, Buday Barna, 
Bujanovies Gyula, Bujanovics Sándor, Buttler 
Ervin br., Gsáky Lajos gr., Cserháti Sándor, 
Csillag .Gyula dr., Engel Henrik, Emődy József, 
Farkas Ábrahám, Fromm Antal, Gaál Jenő dr., 
Geist Gyula, Greszler Vilmos, György Endre, 
dr. Hagara Viktor, Illés Lajos sófalvi, Illés 
Ödön, Jeszenszky Pál, Károlyi Sándor gr., 
Kenéz Zoltán, Kodolányi Antal, Kohner Adolf 
dr., Kostyán Ferencz, Lederer Rudolf, Levatich 
László, Lippich Gusztáv, Löherer Andor, 
Malcomes Jeromos br., Manndorf Géza br., 
Markovics János, Máday Izidor, Mátéffy László, 
Melczer Gyula, Meskó Pál, Mezey Gyula, 
Mérey Lajos, Miklós Ödön, Návay Kálmán, 
Paikert Alajos, Perczel Ferencz, Pietsch Lajos, 
Poroszkay Béla, Propper Samu, Renner Gusz-

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld v 

táv, Rónay Ernő zombori, Rubinek Gyula, 
Scitovszky János, Siegler Gyula, Stenczel 
Mihály, Sümegh János, Szevera Károly, Szilassy • 
Zoltán, Thuránszky Tivadar, Tormay Béla, 
Tőkey János, Vértessy Tivadar, Wólf. György, 
Zongor János, Zsilinszky Endre, Zlinszky 
István, Zsoldos Elek. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök: Üdvözlöm a 
megjelent t. kiküldött urakat, az ülést ezennel 
megnyitom. A mai nagygyűlésről felveendő 
jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Zlinszky. 
István és Farkas Ábrahám urakat s most 
következnék a napirend első tárgya: 

Szövetségi tagok bejelentése és felvétele. 
Szövetség titkára: Van szerencsém beje-

lenteni, hogy Ö exczellencziája a földmivelés-
ügyi miniszter ur képviselőben Tormay Béla 
tanácsos ur jelent meg a nagygyűlésen. (Él-
jenzés.) 

A mai nagygyűlésen a szövetség 46 tagja 
közül 25 képviselteti magát kiküldöttei által. 

Uj tagokul jelentkeztek a mult közgyű-
lés óta: , 

Hunyadi vármegyei gazdasági egyesület,' 
mely azon kérelemmel járul a nagygyűlés elé, 
hogy tagdija tekintettel szerény anyagi viszo-
nyaira 100 korona helyett 50 koronában álla-
píttassák meg. 

A végrehajtó-bizottság ezen kérelmet 
pártolólag terjeszti a nagygyűlés elé. 

Scitovszky \ János: Ugy emlékszem . t. 
nagygyűlés, hogy volt már preczedens arra, 
hogy a szerényebb anyagi viszonyok között 
levő tagoknál elengedtetett, vagy lejebbszállit-
tatott a tagsági járulék, ki lett azonban mondva 
az is, hogy az illető tagok kötelesek bemu-
tatni évi költségvetésüket, melyből mérlegel-
heti a nagygyűlés a kérelem jogosult, vagy 
jogosulatlan voltát. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök: Azonban e 
kérdés eldöntését mégsem volna czélszera a 
jövő év őszén tartandó nagygyűlésig halasztani. 

Szövetség titkára : Talán a tagsági jogo-
kat gyakorolhatja az egyesület addig is, mig a 
jövő nagygyűlés végleg határoz a felvétel fe-
lett. Méltóztassék a végrehajtó-bizottságot 
megbízni, hogy az egyesülettől a költségvetést 
bekérje. (Helyeslés.) 

lucerna U h e r e 
stb. magvakat a legmagasabb napi árakon. 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezete, Budapest, VAlkotmány-utcza 31 
Mai számunk 34 oldal. 
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Gróf Desséwffy Aurél elnök : Ily irány-
ban mondom ki tehát a határozatot. 

Szövetség titkára : A Komárom vármegyei 
Gazdasági Egyesület tudatja a Szövetsége való 
belépését, minden feltételnek megfelelt, nincs 
tehát semmi akadálya annak, hogy felvétessék. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök : A nagygyű-
lés határozataként kimondom, hogy a Komárom 
vármegyei Gazdasági Egyesület a Szövetség 
tagjául felvétetik. 

Szövetség titkára : A Magyar Mezőgazda-
sági Szesztermelők Országos Egyesülele szin-
tén tagul jelentkezett, a 100 korona tagdijat 
azonban szintén 50 koronára kéri leszállitatni, 
költségvetést még nem terjeszthetett be, mert 
még egy éve sem áll fönn. 

Gróf Dessewff Aurél elnök határozat-
ként kimondja, hogy a Magyar Mezőgazdasági 
Szesztermelők Országos Egyesülete a Szövetség 
tagjául felvétetik. 

Szövetség titkára : Az Erdélyi Szász Gazda-
sági Egyesület is tagul jelentkezett és minden 
feltételeknek eleget tett. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök : Tehát az 
Erdélyi Szász Gazdasági Egyesület is felvéte-
tik a Szövetség tagja közé. 

Jelentés a szövetségi iroda működéséről. 

Szövetség titkára : A szövetségi iroda mü 
ködéséről van szerencsém csak röviden tájé-
koztatni a t. Nagygyűlést, miután annak min-
den egyes megnyilvánulása a „Köztelek" Jap 
és a Szövetség végrehajtó-bizottságának szét-
küldött jegyzőkönyvei révén a Szövetség tag-
jainak tudomására jutott. 

Az év elején az iroda gazdasági előadá-
sokat rendezett Léván és Győrött az ottani 
gazdasági egyesületek közreműködése mellett. 
Január hó folyamán pedig Budapesten szőlő-
szeti és borászati tanfolyamot tartott három 
heti időtartammal. A tanfolyamnak átlagosan 
200 látogatója volt. 

A sörárpavásárok sorozatát a folyó évben 
sem ejtette el a szövetségi iroda és ugy, mint 
az előző évben Pozsonyban és Miskolczon az 
ottani gazdasági egyesületekkel karöltve orszá-
gos jellegű sörárpavásárokat rendezett. Ezek 
sikerét illetőleg csak a miskolczi vásár eme-
lendő ki, mig a pozsonyi vásár újból sikertelen 
volt s a végrehajtó-bizottság arra a megálla-
podásra jutott, hogy a pozsonyi árpavásárt a 
jövőben is megtartani hiu törekvés volna, azt 
"tehát elejteni kéri. 

A szövetség a folyó év őszén a J.-N.-Kun-
Szolnok vármegyei gazdasági egyesülettel kar-
öltve Szolnokon nemzetközi rostaversenyt ren-
dezett, amelynek eredményéről a „Köztelek" 
lap kimerítő jelentésben számolt be. 

A folyó ősz folyamán szőlőszeti tanul-
mányút rendeztetett Tokaj-Hegyalja és Bereg-
szász vidékére, amely tanulmányut programm-
ját a szövetségi tagok a „Köztelek" bö\ meg-
ismerhették. A tanülmányutban 33 szőlőtermelő 
gazda vett részt s ezek oly bő tapasztalatokkal 
gazdagodtak, hogy a tanulmányut a szőlők 
rekonstrukcziójára hasonló előnyös következ-
ménynyel fog járni, mintáz előző hason tanul-
mányutak eredményeként tapaszhatók voltak. 

A nyáron át a kereskedelmi forgalmi sta-
tisztikai adatok összegyűjtése foglalkoztatta a 
szövetség irodáját, tekintettel a kereskedelmi 
szerződéseknek küszöbön álló előkészítésére. 
Az adatok nagyrészben együtt vannak már és 
a vámügyi bizottság még a nyár folyamán 
foglalkozhatik ezen anyaggyüjtemény alapján a 
kereskedelmi szerződések újból való megköté-
sére vonatkozó javaslatokkal. 

Foglalkozott az iroda a jégbiztosítás kér-
désével s előkészítette a termény záloghitel kér-
dését a mult évi szövetségi nagygyűlés határ 
rozatából folyólag, A munkáskérdés több ülést 
vett igénybe a szakosztályokbán és bizottsá-
gokban, végül megkezdette a szegedi mezőgaz-
dasági kiállítás előmunkálatait az elnökség 
fölhatalmazása alapján. Ezen előmunkálatok 

már eddig is az iroda működését nagyrészben 
igénybevették és meglehetősen lekötötték. , 

A szövetségnek maga elé tűzött feladatai 
között első helyen áll a szövetkezeti eszme ter-
jesztése. Erre nézve a végrehajtó-bizottság a 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezetével és a 
Hangya a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási 
és értékesítő szövetkezetével egyezményt kö-
tött, melynek szövege a nagygyűlésre szóló 
meghívóval együtt a szövetség t. tagjainak 
megküldetett. 

Az egyezmény 1. pontja közli magát a 
megállapodás megtörténtét. 

A 2. pont a következőket tartalmazza: 
(olvassa:) 

2.'* Atiratilag felkéri a szövetség tagjait, 
hogy a „'Hangya" közreműködésével fogyasz-
tási és értékesítő szövetkezeteket alakítsanak ; 
ahol pedig a talaj erre alkalmas nem volna : 
ott mozdítsák elő, hogy az egyesület tagjai, 
lehetőleg a Mezőgazdák Szövetkezete révén a 
nagyban való vásárlás és eladás előnyeiben 
részesüljenek. 

Ezen pont értelmében, ha az egyezmény 
a nagygyűlés jóváhagyásával találkozik, átirat 
fog intéztetni a szövetség tagjaihoz, hogy a 
két szövetkezetet belépésükkel, üzletrészek 
jegyzésével támogassák, úgyszintén hogy saját 
tagjaikat is erre buzdítsák. 

A 3-ik pontja az egyezménynek egy or-
szágos titkári értekezlet tartásáról intézkedik, 
amelyre nézve már előzőleg több oldalról 
azon nézet fejeztetett ki, hogy az ne titkári 
értekezlet, hanem ififcább szövetkezeti értekez-
let legyen, amelyre maglik a szövetségi tagok 
és a szövetkezeti ügyek iránt érdeklődők is 
meghivassanak. 

A 4 ik pont arról intézkedik, hogy 
az OMGE., mint a szövetség központja, 
ugy a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél, 
mint a Hangyánál 1000—1000 forint értékű 
üzletrészt jegyez és az 5. pont szerint pedig 
a szövetkezetek igazgatóságában az OMGE. 
két-két tagja foglal helyet. Mindez már a nagy-
gyűlés jóváhagyása reményében meg is tör-
tént az elnökség jóváhagyása folytán. 

A 6. pont szerint a szövetség irodája 
indokolt előterjesztés tételére köteleztetik a 
két szövetkezet részére kívánatos kedvezmé-
nyes tarifák kieszközlése tárgyában. Az iroda 
nyilatkozattételre szólította felez ügyben mind-
két szövetkezetet s bátor leszek később fel-
olvasni a beérkezett válaszokat. 

A 7-ik pont a kormánysegélyt invoválja, 
amennyiben a végrehajtó-bizottság felírt a 
földmivelésügyi miniszterhez, hogy a szövetke-
zeti eszme propagálására 5000 frtot bocsásson 
a Szövetség rendelkezésére, mely összeg az uj 
szövetkezetek alakítására fog felhasználtatni. 
A 8-ik pont egy bizottság alakitásáról intézke-
dik, amely a Szövetség és kőt szövetkezet ki-
küldötteiből alakíttatnék s feladata volna egy-
részt a felmerülő vitás kérdések elintézése, 
másrészt a szövetkezeti eszme miként való 
propagálásáról is gondoskodnék. 

A 9-ik pont egy különleges kikötést tar-
talmaz, mely kizárólag a két szövetkezet ügy-
körét illeti s a Szövetséget közelebbről nem 
érinti. 

Ez az egyezmény tartalma, melynek sür-
gős megoldást igénylő pontjai a végrehajtó-
bizottság által jórészben már el is intéztettek. 

A végrehajtó-bizottság az egyezményt 
azzal a kérelemmel terjeszti elő, hogy mél-
tóztassék azt tudomásul venni és jóváhagyni. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök: Kíván a 
gyűlés tagjai közül valaki az előterjesztettek-
hez hozzászólni? (Elfogadjuk!) Miután nem 
kiván senki szólani, kimondhatom a nagygyű-
lés határozataként, hogy a Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezetével és Hangyával a- végrehajtód 
bizottság által megkötött egyezményt a nagy-
gyűlés helyesléssel veszi tudomásul és el-
fogadja. 

Szövetség titkára: Mint már emlitém, az 
iroda felkérte mindkét szövetkezetet, hogy a 

kormányzattól kérendő tariffális és egyéb ked-
vezmények megadására nézve előterjesztéssel 
éljen. Erre nézve mindkét szövetkezet egyelő 
eljárást kiván és pedig: 

A Magyar Mezőgazdák Sáövetkezete a 
következő pontokba foglalja össze a legfonto-
sabb kedvezményeket, melyek kikérendők vol-
nának: 

1. Az adó- és illetékmentességnek" kiter-
jesztése a fogyasztási és értékesítési szövet-
kezetekre is, ugy mint a hitelszövetkezetek 
már is élvezik. 

2. A szövetkezetek által tagjaiknak szállí-
tott darab áruk vasúti viteldijának a teljes kocsi-
rakomány díjtételeivel egyenlővé tétele. 

3. A szövetkezetek utazó tisztviselői 
részére ingyenes vasúti jegyek, vagy legalább 
kedvezményes bérleti jegyek engedélyezése. 

4. Ezenkívül a Szövetkezet, a gazdák 
részére szállítandó erőtakarmányok után már 
2 év óta engedményezett 20%-os kedvezmény-
nek a jövő évre megadása iránt a kereske-
delmi kormányhoz a kérvényét benyújtotta, s 
annak támogatása végett, a földmivelésügyi 
miniszter ő Nagyméltóságát is fölkérte. Óhaj-
tandó lenne, hogy ezen az állattenyésztésre 
oly rendkívül fontos kedvezménynek állandóvá 
tételét a Szövetség is kérelmezze. 

A „Hangya" a következő pontokba fog-
lalja össze a kedvezmények kieszközlésére vo-
natkozó óhaját. 

1. Darabáru- és waggonszállitmányok kö-
zötti díjkülönbözet visszatérítés. 

2. Az adómentesség kiterjesztésé' a fo-
gyasztási szövetkezetekre. 

3. A fogyasztási szövetkezetek üzleti köny-
veinek bélyegmentessége (utalással az 1869. 
évi 16-ik törvényczikk 5. szakaszára és a bé-
lyeg- és illetékszabályzat 89. díjtétel XII. C) 
pontjára. 

4. Ingyenes vagy mérsékelt áru vasúti 
jegyek szövetkezetünk alkalmazottjai részére. 

Ezen utóbbi kérelem teljesítése annál 
fontosabb, miután oly hirek jönnek forga-
lomba, hogy a kereskedelemügyi miniszter a 
jövőre gzen kedvezményt nem óhatja megadni, 
kívánatos tehát a Szövetség állásfoglalása. A 
szövetkezetek kére'mei a kedvezményekre vo-
natkozólag oly természetűek, melyek nem zár-
hatják ki a megadás lehetőségét, miután a 
szövetkezetek az adő és illetékmentességet a 
pénzügyminiszter előterjesztése folytán, de a 
szövetkezeti törvény folytan is élvezik. Mél-
tóztassék t. nagygyűlés a két szövetkezet elő-
terjesztése értelmében a kormányhoz feliratot 
intézni. 

Mérey Lajos : A két szövetkézét előter-
jesztése nem zárja ki, hogy az meg ne lehetne 
toldható azzal, hogy a kereskedelemügyi mi-
niszter f; lkéressék, hogy necsak a szövetkezeti 
alkalmazottak kapják meg az ingyen vagy )él 
vasúti jegy kedvezményt, hanem a gazdasági 
egyletek titkárai is, a kik épp oly fontos 
gazdasági érdekekben járnak el, mint a szövet-
kezeti tisztviselők. 

A szövetkezetek még nem élvezik az adó-
mentességet, jctt ugyan rendelet, mely szerint 
ezen adó függőben tartatott, de szóló azt tartja, 
hogy ez csak Damokles kard felettük. Felké-
rendő volna tehát a miniszter arra is, hogy 
ezen kérdést is tisztázza, mert ennek meg-
felelő elintézése nagy előnyökkel járna a szö-
vetkezetekre, megerősítvén őket s könnyebbé 
tenné az állami szövetkezetekkel való egybe-
olvadást.. (Helyeslés.) 

Gróf Dessewffy Aurél elnök határozat-
ként kimondja, hogy a végrehajtó-bizoltság 
javaslataihoz a nagygyűlés hozzájárul s a 
kedvezmények megadása végett fölterjesztést 
intézni határoz. 

A Szövetség 1897. évi zárszámadása. 

Szövetség titkára előterjeszti,- hogy a 
meghívóval együtt ez is szétküldetett a tagok-
nak. A nagyobb maradvány az 1895. évi 
III. orsz. gazdakongresszus és a kiállítási 
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alapból származik s nem a tagdíjbevételből, 
mely éppen hogy fedezni képes a szövetségi 
iroda költségeit. 

A számvizsgáló-bizottság jelentése egyéb-
ként bővebben indokolja a költség és jöve-
delmi számlát s azon javaslattal járul a nagy-
gyűlés elé, méltóztassék azt jóváhagyólag tu-
domásul venni. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök nagygyűlés 
határozataként kimondja, hogy az előterjesztett 
1.8.97, évi zárszámadást a nagygyűlés jóváha-
gyólag tudomásul veszi s a felmentvén^! a 
végrehajtó-bizottságnak, az OMGE. igazgatójá-
nak és pénztárnokának megadja. 

1899. évi költségvetés. 

Szövetség titkára: Az 1899. évi költségve--
tést a végrehajtó-bizottság elkészítvén, ez szét-
küldetett az összes tagoknak. A költségvetés 
annyiban eltér a mult évitől, hogy a fokozot-
tabb bevételek megengedték azt, hogy útikölt-
ségek is előirányoztassanak. 

Az előterjesztett költségvetést a nagy-
gyűlés elfogadja és annak betartására utasítja 
a végrehajtó-bizottságot. 

A Szövetség 1899 évi programmja. 

Szövetség titkára: A programm meg-
állapításánál még mindig nem volt kivihető 
azon intézkedés, melyet a nagygyűlés elrendelt, 
hogy a tagok működési programmjukat beje-
lentsék a Szövetség irodájánál, miután az egye-
sületek legnagyobb része ugyanazon időben 
állapítja meg programmját. 

A Szövetség jövő évi működésére nézve 
következőket jelenthetem: Január havában 
ugyancsak gazdasági előadások rendeztetnek 
Veszprém- ős Nyitni megyék területén a gazd. 
akadémia és a keszthelyi gazd. tanintézet ta-
nári karának közreműködése mellett. A Köz-
telken f. évi február hóban a tavalyi szőlőszeti 
tanfolyam mintájára egy kertészeti tanfolyam, 
fog rendeztetni és remény van arra, hogy oly 

: érdeklődés fogja kisérni e tanfolyamot is, mint. 
a tavalyit. A sörárpavásárok rendezése annyi-
ban módosul az idén, hogy csak a mikqlM 
árpavásár tartatik meg, a pozsonyi, elejtetik. 
Az iroda föladatát fogja képezni a jégszövetség 
megalakítása ^s annak előkészítése,, ügyszintén 
a gazdakongresszus rendezése a szegedi kiállí-
tás kapcsolatában. 

A mult évi nagygyűlésen bejelentett orosz-
országi tanulmányut rendezéséről a végrehajtó-
bizottság ez évre lemondott, jövőre azonban 
már az aligha lesz lehetséges, mert a moszkvai 
császári gazdasági egyesület épp most értesít, 
hogy a tanulmányut részletes programmján 
dolgozik. Egyébként a jövő évi működés leg-
nagyobb részét a szegedi kiállítás fogja lekötni, 
amely szeptember 3-tól 10-ig fog megtartatni 
s amelyre a napirend 8-ik pontja alatt leszek 
bátor előterjesztéssel élni. 

, Van szerencsém bejelentem, hogy az 
egyesületi tanács a cselédbiztositás kérdésének 
msgoldásával is foglalkoztatni kívánja az irodát, 
erre nézve a végrehajtó-bizottság legközelebbi 
ülésén fogja a tárgyalások folyamát fölvenni. 

Kérem a t. Nagygyűlést, méltóztassék ezen 
jelentést tudomásulvenni, esetleg a jövő évi 
működés, programmját, ha a szükség kívánná, 
kibővíteni. 

Miklós Ödön az oroszországi tanulmány-
útra hívja fel a gyűlés figyelmét, mely tanul-
mányut megtartása kívánatos, ugy szintén az 
is, hogy az sikerüljön. Oroszországba gazdasági 
tanulmányútra menni a gazdasági év előrehala-
dott időszakában nem érdemes, szerinte leg-
helyesebb az augusztus 10 és. szeptember 10. 
közötti idő s mivel ily,tanulmányut előkészítése 
időbe és munkába kerül, kéri a nagygyűlést, 
hogy a programm kidolgozására a végrehajtó 
bizottságot utasítsa s mivel kivált Oroszország 
déli részének tanulmányozása szükségszerűnek 
mutatkozik, kéri a nagygyűlést, határozza el 
annak megtartását, ha egyébként az a Szövetség 
egyéb ügyeivel nem ellenkezik. 

Sümegh János: A sörárpavásárokra 
nézve előterjesztett jelentésre kíván reflektálni. 
A magyar gazdáknak főérdekük, hogy a termény 
értékesítéséről megfelelőleg gondoskodjanak. Ha 
az árpavásár nem sikerül, nincs egyéb hátra, 
mint azon vidékeken, ahol kitűnő termések 
vannak, a vasutak mentén közös raktárak állít-
tassanak fel, 

Gróf Dessewffy Aurél elnök: Megjegyzi, 
hogy ezen kérdés a terményzáloghitel kérdé-
sének tárgyalásánál ugy is elő fog jönni. Hatá-
rozatképp kimondta, hogy a szövetségi iroda 
jövő évi működéséről előterjesztett programmot 
a nagygyűlés elfogadja. 

A szegedi országos mezőgazdasági kiállítás. 

A szövetség titkára: Az első szövetségi 
nagygyűlés határozatából kifolyólag felvétetett 
a szegedi mezőgazdasági kiállítás rendezésének 
fonala, az elnökség utasítása folytán, Bejelenti, 
hogy József Főherczeg 0 Fensége kegyes volt 
a kiállítás • védnökségét elfogadni. (Éljenzés.) 

A rendező-bizottság diszelnökökül fölkérte 
Darányi miniszter ő exczellencziájét, a Szö-
vetség elnökét, Szeged varos főispánját és 
polgármesterét és a Szegedi gazdasági egylet 
elnökét, akik hajlandónak nyilatkoztak a disz-
elnökség elvállalására. 

A kiállítás összes csoportjai megalakultak 
és a kiállítás tervezetét kidolgozták, mely a 
f. hó 26-án tartott rendező-bizottsági ülés elé 
terjesztetett. 

A kiállítás összes kiadásai 69,080 frttal 
lettek előirányozva és van kilátás arra hogy 
a bevételek a kiadásokat fedezni fogják. S ma 
csak annyit jegyzek meg, hogy á ' rendező-bi-
zottság a költségvetését oly reális alapon állí-
totta össze, hogy annak keretei be is fognak 
tartathatni. A földmivelésügyi miniszter ur a 
kiállítás rendezési költségeire ugyanoly ösz-
szeget ajánlott fel, mint amennjivel ahhoz a 
Szövetség járul, a rendező-bizottság pedig ja-
vaslatba hozza a csoportok előterjesztései 

;alapján, hogy díjazásra 15,500 frt adományo-
zása kéressék a minisztertől. 

A rendező-bizottság javaslatba hozza azt 
is, hogy a kiállítással kapcsolatban a Szövet-
ség a jövő évben országos gazdakongresszust 
is rendezzen. A .rendező bizottság felkérni ja-
vasolja továbbá a földmivelésügyi minisztert, 
hogy a jövő évben a kisgazdák csoportos 
kirándulásait Szegedre irányítsa, hogy igy a 
kisgazdáknak mód nyujtassék a kiállítás meg-
szemlélése által tapasztalatokat szerezhetni. 

Felkérendők volnának továbbá a Szövet-
ség összes tagjai, hogy a maguk részéről a 
kiállítás látogatottságát csoportos kirándulások 
rendezésével segítsék elő, annál is inkább, 
miután a rendező bizottságnak a kereskedelem-
ügyi minisztérium részéről valószínűség szerint 
messzebbmenő kedvezményeket lesz lehetséges 
kieszközölni, hogy ezáltal a kiállításban és 
kongresszusban résztvevő tagok olcsóbban utaz-, 
hassanak a helyszínére. 

Végül felkérendők a szövetségi tagok, 1 

hogy a jövő évi kiállítás tartama alatt általá-
nos mezőgazdasági jellegű kiállítást ne rendez-
zenek, miután ez koczkáztathatná a szegedi 
kiállítás sikerét. 

Emödy József : A kiállításokat mint már 
tavaly is emiitette, nem tartja oly vállalkozá-
soknak, amelyektől sokat várni lehetne. Nem 
kívánja most indokait újból megismételni, csak 
egyet említ föl, s ez az az előterjesztése az 
előadónak, hogy szólittassék föl a földmivelés-
ügyi miniszter, hogy a csoportos kiránduláso-
kat a jövőben Szeged környékére rendezze, 
a kisgazdák részére, mely alkalommal a nagy 
konforttal berendezett állami ménesbirtokokat 
is megtekintik azok. 

Szóló nem helyesli az ily kirándulásokat. 
Annak nem látja sem gazdasági, sem pedig 
társadalmi szempontból hasznát, sőt ellenke-
zőleg, hogy ne mondja, irigységét kelti fel 
annak a kisgazdának a keblében, midőn látja, 
hogy azokon a jól berendezett birtokokon a 

ló istállója különb berendezésű, mint az ő 
szalmafödeles hajléka. 

Miklós Ödön : Nem akar a felett vitázni, 
hogy az ily kirándulásoknak mily sikerei van-
nak, szóló a maga tapasztalatából beszélhet, 
az idén résztvett ily kirándulásban és meg-
nyugvással mondhatja, hogy azoknál a kis-
gazdáknál, a kik szalmafödeles viskókban lak-
nak, midőn látták azokon a jól berendezett 
birtokokon a mezőgazdasági kultura haladását, 
az okszerű gazdálkodási módokat, éppen nem 
tapasztalta, hogy azokban az elégedetlenség 
érzete megnyilatkozott volna. 

Gróf Károlyi Sándor: Csak egyszerű 
megjegyzést óhajt tenni. A gazdasági egyesü-
leteknek kötelessége a kisbirtokost minél in-
kább megismerteni azon dolgokkal, a melyek 
a helyesebb művelést, helyesebb gazdálko-
dást, annak módjait elébe tárják. Van azon-
ban a kisgazdák irányításának az itt föl-
hozottaknál egy czéls^eriJbb módja az tudni-
illik, hogy azon kisgazdákat, a kik földjei-
ket a gazdasági . egylet tanácsa szerint mü-

: vélik és gazdálkodási módszerüket annak 
tanácsa szerint javítják, a szükséges újításo-
kat keresztülviszik, premiálni lehetne a gazda-
sági egyesületnek. Ez mindenesetre egy czél-
szgfií módja volna a kisgazdák mezőgazdasági 
haladása irányításának és sokkal czélraveze-
tőbb, mintha a szerényebb igényű kisgazdákat 
elviszszűk azon nagy telepekre, ahol kétségte-
lenül sokat látnak, de bizony az ő szerény vi-
szonyaik között azokból vajmi ke-veset valósit-
hatnak meg. 

Bartal Béla : Elismeri, hogy mindenik föl-
szólalónak meg volt az ő vidékére vonatkoz-
tatható igaza, mert hisz természetes, hogy más 
gazdálkodási viszonyok vannak a Dunántul, 
mint a Felvidéken. Nagyon helyesli Károlyi 
•gróf ő nagyméltóságának a kisgazdák díjazá-
sára vonatkozó megjegyzését s itt például 
•hozza fel saját megyéjét Tolnamegyét, ahol 
eredményeket értek el a szarvasmarhatenyész-
tésnél a díjazással, úgyannyira, hogy a mult 
évben egy millió frtnyi bevétele volt a vár-
megye kisgazdáinak a szarvasmarha exportból.. 
A szőlőmüvelés terén is haladásra buzdítja a 
Tolnavármegyei Gazdasági Egylet a kisgazdá-
kat azokat, akik legtöbb eredményt tudnak 
felmutatni a szőlőrekonstrukcziónál, díjazzák. 

Bujanovics Sándor alelnök mint a ren-
dező-bizottság elnöke szólal fel. A bizottság 
kötelességének tartotta megvitatni azon módo-
kat, melyek a szegedi kiállítás látogatottságát 
előmozdítani képesek; ezek közé tartozik a 
tömeges kirándulások rendezése, Szeged kör-
nyéke és a távolabbi vidékekről a kiállításra, 
Erre nézve teszi a rendező-bizottság azt a ja-
vaslatot, hogy kérje fel a Szövetség a-föld-, 
mivelésügyi minisztert, hogy a jövő évben ezen 
kirándulásokat Szegedre irányítsa, hogy a ki-
rándulásokban résztvevő kisgazdáknak alkalom 
adassék a szegedi kiállítás megszemlélésére is.. 
Ha valamely egylet nem tartja opportunusnak, 
hogy az ő kiránduló kisgazdáit a szegedi ki-
állításra is elvezesse, az nem nézi meg a ki-
állítást. 

. Pietsch Lajos: Hunyad vármegye gazda-
sági egylete szintén rendezett ily kirándulá-
sokat s elvitte a kisgazdákat az algyógyi föld-
mivesiskola berendezéseinek megtekintésére. 
A kirándulás annyira czélravezetinek bizo-
nyult, hogy már az első alkalommal kétszáz 
paraszt vett részt abban, s gazdag tapasztala-
tokat szerzett, — és meg is ismerhette azt a 
forrást, ahonnan szükségleteit beszerezhette. 
A kisgazdák maguk folyamodtak az egylethez, 
hogy rendezzen minél többször ily kirándulá-
sokat. Ez azt dekumentálja, hogy a nép 
szintén kívánja az ily gazdasági kirándulások 
rendezését. Szóló tehát csatlakozik előadó ja-
vaslatához. 

A kérdéshez hozzászóltak . még Mérey 
Lajos, Emödy József és Miklós Ödön. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök: Ugy veszem 
ki, hogy a nagygyűlés a kiállítást rendező-bi-
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zottság indítványát elfogadja. A gazdakon-
gresszus rendező-bizottságának tagjaiul a kö-
vetkezőket vagyok bátor javaslatba hozni : 

Gróf Zselénsli Róbert elnöklete alatt: 
Baross Károly, Bartal Béla, Bernát István 
dr., MaTcfálvay Géza, Miklós Ödön, ifj. Szé-
chényi Imre gróf, Scitovszky János, György 
Endre, Csillag Gyula dr., Kenéz Zoltán,-Emödy 
József, Bálás Árpád, Ragara Viktor dr. és. 
Bokor Pál urakat. (Helyeslés.) A bizottság 
autonom hatáskörébe fog tartozni a kongresz-
szus tárgyait kitűzni. 

Yégreliajtó-bizottság javaslata a mezei mun-
kásmozgalom tárgyában. 

Szövetség titkára: A végrehajtó-bizott-
ságnak többször volt alkalma foglalkozni 
a mezei munkáskérdéssel s ez irányban már 
három izben foglalt határózott s ezen állás-
foglalását kifejezésre is jutatta az illetékes 
körök előtt. Legutolsó ily állásfoglalása a feb-
ruár 20-iki ülésén volt." ;<midőn a mult évi 
munkászavargások inczidénséből folyólag szük-
ségét látta annak, hogy a munkástörvény meg-
alkotása és a szükséges törvényes íőtézkedések 
megtétele, továbbá a kellő munkáskéz biz-

tosítása czéljából fölírjon a kormányhoz;-. Már 
akkor felmerült a kérdés, hogy nem volna--g, 
ezélszerü, hogyha a Szövetség a munkásmoz-
galom kérdésében határozott állást foglalna, 
amely azután a törvényhozási és társadalmi 
tevékenységnek irányadóul szolgálna. 

Az egyesületi tanács, amelynek keblében 
ezen eszme fölvettetett, azt magáévá téve bízott-, 
ságot alakított, mely a javaslatot kidolgozva a 
végrehajtó-bizottság elé terjesztette megvitatás 
végett. A munkálat, amely tulajdonképpen egy 
memorandumnak képezné alapját, s a melyet 
a" nagygyűlés határozatából a kormányzathoz 
terjesztenénk fel,, három részből áll, s annak 
bevezető része igy szól: 

„A mezei munkásmozgalom nem önálló 
jelenség, csak folyománya az általános gazdasági 
és társadalmi válságnak. Minden intézkedés 
tehát, mely a munkásmozgalmat, mint önálló 
jelenséget óhajtja orvosolni, helytelen, czélra 
nem nem vezető s legfeljebb a lázat pillanat-
nyilag csillapítja,, de a kóranyagot el nem 
távolítja." 

Ez egy egész programmot rejt magában. Ha 
végigtekintünk a szocziális alkotásokon, illetve 
a törvényhozás és társadalom ezirányu műkö-
désén,-amely a munkásmozgalom megszűnte^ 
tését czélózza, ugy mindenkinek igazat kell 
adni abban, mi e bevezető sorokban foglalta-
tik, hogy ezen intézkedések csak a lázat csil-
lapítják, de el nem távolítják a kóranyagot. 
Hogy a munkásmozgalom Magyarországon nem 
szünetel, — e tekintetben elég azokra hivat-
koznom, amik Hódmezővásárhelyen történtek, 
ahol egyetlen egy egyénnek sikerült, daczára 
a legéberebb ellenőrzésnek egy ujabb „Föld-
mivelő" lap alapításához az összes titok-
ban működő . munkás-egyleteket megnyerni, s 
a mozgalmat csak erőszakos közbelépéssel 
lehetett meggátolni. E hamu alatt lappang a 
parázs, és egy silány termés legközelebb 
éppoly vehemens erővel hozhatja a gazda 
fejére, a veszedelmet, mint a 97-ik év. 

Ha a bajt azonban orvosolni akarjuk, 
tisztában kell előbb lennünk azon inditó alapok-
kal, amelyekkel ezen mozgalom általában meg-
szüntethető. 

A külföldön inkább ipari jellegű* a szo-
cziálizmus jelentkezése, mi azonban ipari állam 
nem lévén, nálunk a munkásosztály elégedet-
lensége az agrárszocziálizmus alakjában jut 
kifejezésre. Ez a munkásmozgalmak alapoka 
mindenütt, az általános gazdasági és társadalmi 
válság. 

Hogy "általában a gazdasági és társadalmi 
válság okozta bajok miként orvosoltassananak, 
ezt a hosszú idő, kitartó munkája s küzdelme 
képes megoldani s mindenesetre az államnak 
és társadalomnak karöltött működésével lehet-
séges. De hogy mily irányú legyen ez a társa-

dalmi, vagy kormányzati tevékenység, arra 
mindenesetre magának a gazdatársadalomnak 
kell irányító választ adni s minden körülmé-
nyek között maga a gazdatársadalom hivatott, 
hogy ezen tevékenységet s annak irányát ezen 
testület utján kijelölje. 

A dolgokat magukra hagyni: éppen ezen 
testületnek nem szabad, mert akkor azon ve-
szedelmes tendencziák jutnak uralomra a munkás 
védelem jelszava alatt, amelyek ' ujabb terhet 
czéloznak a gazda roskadozó vállaira rakni, 
melynek elviselését attól a gazdától, aki meg-
élni alig tud, nem követelhetjük. 

Az individiuálizmus önzésének korlátozá-
sára, élének lecsiszolására szükség van, de 
áílamszocziálizmussal csak Olajat teszünk a 
tűzre. 

Igenis, szükség van olajra, a szoczíál 
politika, a humánizmus olajára, mely az égő 
sebekre enyhitőleg hat. 

A javaslat három csoportra oszlik, azon 
sorrendet is megtartva, a mint az megvalósí-
tandó. Az első tevékenység a társadalom fel-
adata. A társadalomnak önmaga iránti köte-
lessége, hogy a társadalom ellen erőszakkal 
megindult mozgalmat erőszakkal verje vissza. 
Azonban nagyon helytelen szempontból fogják 
fel a kérdést azok, a kik ezen intézkedések 
megtételénél megállanak. Minden társadalmi 
mozgalomnak indokai vannak s mig ezen oko-
kat,el nem távolítjuk, addig a mozgalom meg-
szüntetését sem remélhetjük semmiféle erősza-
kos intézkedésekkel. Ez a föladat pedig, a 
mely a társadalomra és törvényhozásra hárul, 
hogy a gazdasági és társadalmi válság enyhí-
tésére törekedjünk, a mi eredendő oka annak 
a mozgalomnak, a mely az Alföldi társadalom 
rendjét megbontással fenyegeti. , Hogy a társa-
dalmi válság egyáltalán létszik,, azt felesleges 
indokolni s hogy ez irányban a .társadalom és 
törvényhozás együttes működésére égető szük-
ség van, arra nem terjeszkedem ki, meíi ezen 
egyesület egész tevékenysége éppen ezen ba-
jok orvoslására irányul. Hogyha a bajok or-
voslásával a gazda helyzetét 'javítottuk s ké-
pessé tettük, ujabb terhek elviselésére, — 
akkor eljő a szüksége annak, hogy a mun-
káson is javitsunk s a gazda helyzete javí-
tásának természetes következménye az, hogy 
az ország társadalmának általános hely-
zete javul s közvetve visszahatással lesz 
a munkás helyzetére is. De a bizottság nem 
zárkozott el már most eleve a C) pont alatt 
kijelölni azon intézkedéseket, amelyek a munkás 
helyzetén közvetlenül javítani képesek. Ezek 
szerint a javaslat- három fejezetben csoporto-
sítja a teendőket. 

Az első fejezet czélja, hogy az izgatás-
nak gátat vessen, a második része a javaslat-
nak a gazdasági válság megszüntetésére irá-
nyuló teendőket, a harmadik rész a munkás 
anyagi helyzetének javítására irányuló szocziális 
intézkedéseket tartalmazza. 

Az első A) fejezet a sajtó és élőszóval 
való izgatásnak megakadályozására javasol 
intézkedéseket. E kérdésben elágazók lehetned 
a nézetek, a bizottságban is elágaztak, de a 
többség nézete tényleg az volt éppen azon 
körülmények hatása alatt, amelyek a „Föld-
mivelö" czimü munkásláp betiltása folytán let-
tek; ismertté, amely lap egész forradalmi szerve-
zetet volt képes létesíteni a hatóságok tudtá-
val, de törvényes támpontok híján annélkül, 
hogy azok ezen szervezést meggátolhatták 
volna. Ez utóbb meg is történt, de nem 
törvényes alapon s ezért kívánja a bizottság, 
hogy a jövőben a módosított sajtótörvény in-
tézkedjék az iránt, hogy ilyen, a társadalmi 
béke és nyugalom megbontását czélzó sajtó-
vétségek szigorú büntetéssel sújtassanak. 

Legfontosabb kívánalom azonban a javas-
latban az, amely a mezőgazdasági, érdekképvi-
seletnek törvényhozási uton való szervezését 
kívánja s e tekintetben az 1895. évi Ill-ik or-
szágos gazdakongresszus álláspontját fogadta 
el a bizottság. Tény-az, hogy a társadalmi 

munkásságtól eredményt csak az esetben vár-
hatunk, hogyha a mezőgazdasági érdekképvi-
selet megvalósul, még pedig törvényhozási 
uton. Mig a gazdatársadalom saját érdekei vé-
delmére nem tömörül, addig nem lesz képes 
azt a tevékenységet kifejténi, amely eredmény-
nyel biztat. 

A legfontosabb része a javaslatnak a B) 
fejezet. Ebben a fejezetben nincsen olyan kér-
dés, amelylyel a gazdátársadalom illetékes 
faktorai már ne foglalkoztak volna. Ez a sza-
kasz nem egyéb, mint a Ill-ik és IV-ik orszá-
gos gazdakongresszus állásfoglalása, rövid poíi-
tozatokba összefoglalva. 

Ezen pontok mind olyanok, amelyek meg-
valósítása egy helyes irányú földmivelési poli-
tikának alapját képezi. 

A C) fejezet szintén nem tartalmaz uj 
dolgokat, mert azok részint a végrehajtó-bi-
zottság tárgyalásai és-a I l l ik és IV-ik orszá-
gos gazdakongresszus megállapodása alapján 
már rég megállapittattak, ugy, hogy e tekin-
tetben részletes -programmal rendelkezünk, s 
ha e javaslat alapján á memorandum kidolgo-
zásra kerül, azok fel fognak használtatni. S 
kétségtelen, hogy a föladat, amire a bizottság 
vállalkozott, s az a javaslat, amélyet a bizott-
ság a nagygyűlés elé terjeszt, igen nagy pro-
gramúi s hosszú időre van szükség, hogy meg-
valósuljon. De éppen éz a testület az, amely 
ily eszmék megoldására, illetve a megoldáshoz 
.szükséges eszközök kijelölésére hivatott. A szo-
cziálizmus kérdése oly természetű, hogy azt 
rövid idejű munkásság keretében megoldásra 
juttatni nem léhet, sőt a kérdések jelentékeny 
része csak nemzetközi akczió utján juthat meg-
oldásra, s amely irányban a német agráriusok 
adták' ki az irányító jelszót, amelyszerint a 
rothe és goldene internationale-val szemben 
a grüne internationale-t, a gazdák nemzetközi 
akczióját kell harczba vinni. 

Miután a javaslatban semmi olyan nincs, 
ami kihagyandó volna, sem olyan nincs, ami 
a gazda érdekeivel ellenkeznék. A végre-
iiajtóbizottság nevében elfogadásra ajánlom 
a javaslatot a nagygyűlésnek, mint olyat, amely 
a jövö földmivelési és társadalmi politika 
alapját Képezheti. (Éljenzés.) 

Lippkh Gusztáv: Mint a Szolnok várme-
gyei gazdasági egylet egyik kiküldötte köteles-: 

ségének tartja mindazon dolgokat a nagygyűlés-
eié terjeszteni, amelyek .egyesületében e hatá-
rozati javaslat tárgyalása alkalmával felmerül-
tek.. Egyesülete részéröL azon indítványt ter-
jeszti elő, hogy eme határozati javaslatot adja 
vissza a nagygyűlés a végrehajtó-bizottságnak -
azzal, hogy a mai mezőgazda^-'-i viszonyoknak 
teljesen megfelelőleg átdolgoz :a egyszer-
smind a rövidebb idő alatt végrehajtható és 
kivihető javaslatokkal kiegészítve terjessze a 
nagygyűlés elé. 

Tény az, hogy egy ilyen nagy rúunkát 
elbírálni és arra véleményt mondani a vidéki 
gazdasági egyesületeknek azon rendelkezésre 
állott néhány nap alatt alkalmuk nem völt. 

A javaslat bevezető részével nem kiván 
foglalkozni, hanem áttér az egyes pontokra. 
A sajtó megfékezését e javaslat megtorló in-
tézkedésekkel véli eszközlendőnek s erről szól 
a javaslat A) pontja. Nekünk mint vidéki 
gazdasági egyesületnek nem volt hivatásunk, 
hogy ily nagy kérdést elbíráljunk s azt hiszem, 
hogy ez a Szövetségnek is nagyon nehéz föl-
adatát fogja képezni. Ugyanez a pont mondja, 
hogy az érdekképviselet alkottassák meg ugy, 
a mint ezt az 1895. évi gazdakongresszus ja-
vasolta. 4 év óta mezőgazdasági viszonyaink 
nagyban változtak s gazdasági egyesületünk 
sem azon az alapon áll, mint 4—5 évvel' 
ezelőtt. De a gazdasági egyesületek más ha-
táskörrel és tekintélylyel is bírnak a vidéken 
s inkább csak vármegyéik érdekeit juttathatják 
érvényre. Talán a jövő kongresszus mást gon-
dol s nem a szabad társulásra fekteti a kér-
dés megoldását. Talán várjuk meg a jövő évi 

1 kongresszus határozatát, ez esetleg a kötelező 
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társulás alapján levő szervezet megalkotását 
fogja kívánni. Azt mondja a javaslat, hogy 
ahol akut jelleget ölt a sztrájk, ott készletben 
legyen a munkáskéz. Ezt programmba venni 
könnyű, de a kivitel bizony sok nehézségbe 
fog ütközni. Ami az aratógépkészlet beszerzé-
sét illeti, ez uj eszme. . De szóló nem eszmét 
akar a gazdasági egyesületben, mert hisz 
hogyan tartson készletben a kormány aratógé-
pekét minden,vidék részére. Hisz ha a kor-
mány csak Szolnok vármegye részére akar is 
csak beszerezni aratógépeket, szükség, mond-
juk sztrájk esetén,, mennyi gépre volna, ott 
szükség? Adja azt 'az összeget más mező-
gazdasági czélu intézményekre. A javaslat- azt 
mondja, hogy végső esetben adjunk pénzt az 
embereknek és szorítsuk háziipari foglalko-
zásra. Ebben is azon véleményben . voltunk, 
hogy pénzt Ínséges embernek sohasem adjunk, 
inkább kenyeret, mert a pénz csak arra való, 
hogy zsebre tegye és a korcsmába vigye. 

Azt mondja továbbá a javaslat, hogy a 
nép szorittassék iparral való foglalkozásra olyan 
időben, midőn mezőgazdasági munkája nincs. 
Ha ezt a munkát akkor végzi, mikor mezei 
munkája nincs, akkor ezt nem lehet háziipar-
nak nevezni, hanem inkább házi mellékfoglal-
kozásnak. • 

A B ) pontban rendkívül sok szép eszmét 
lát szóló, de olyanokat is kidomborítva, ame-
lyek majd a jövő század végén lesznek végre-
hajtva. Foglalkozik a javaslat a birtokminimum 
megvalósításával, telepítéssel állami birtokokon, 
holott alig van már állami birtok. Azt mondja 
a javaslat, hogy a közteherviselést arányosí-
tani kell. Szóló mint gazda azt követeli a kor-
mánytól, hogy a földadót leszállítsa és a -kis-
gazdát nagyon sújtó úgynevezett fej adót meg-
szüntesse. Alig érinti a javaslat a viziutakat, 
pedig ez igen fontos a magyar mezőgazda-
ságra. Ezek nélkül a gazdának maholnap lehe-
tetlen les£ megküzdenie a nagy válsággal. A 
viziutak építését kell tehát sürgetni. A javaslat 
sürgeti a mezőgazdasági hitel szervezését. 
Szóló ezt frázisnak tartja, mert fél, hogy a 
mezőgazdasági hitel szervezése a szövetkeze-
tek kátyújában fog megfenekleni. Szerinte a 
középbirtokososztálynak a szervezetek nem. 
használnak, azon alapon, amelyen azok szer-
veztetnek. A középbirtokososztály hitelszükség-
letét a takarékpénztárból szerzi be. 

Már most gondoljuk meg, hogy mi volna 
akkor, ha nem is volna takarékpénztár. 

Ha belenézünk ezen intézetek mérlegébe, 
azt látjuk, hogy a legnagyobb részük 9, 10, 12 
sőt 15°/o-os átlagos kamatra dolgozik. (Ugy van.) 

Azt kellene tehát kimondanunk a ^mező-
gazdasági hitel általános frázisa; hllyett, hogy; 
törvényhozási intézkedést sürgessünk azirány-
ban, hogy minden oly takarékpénztár, amely 
7—8%-nál magasabb kamatra dolgozik, uzsorás-
kodást követelés annak működése törvényesen 
korlátozta.ssék és a gordiusi csomó meg lesz' 
oldva, megmentjük a birtokososztályt a vég-
elpusztulástól. 

Szóló a szövetkezetek alakulását élénk 
figyelemmel kisérte ; ezek nem tudtak a magyar 
Alföldre bemenni azért, mert csak kis eszközök-
kel dolgozhattak, a középbirtokos osztályok 
hiteligényeit kielégíteni nem birták. Sok szép> 
beszédet olvastam, amely e teremben elhangzott, 
a mely azt mondta, hogy szükségünk van közép-
birtokos osztályra s igaza vannak, aki ezt állítja, 
mert hogyha a középbirtokos osztály elpusztul, el-
pusztul akkor ez az ország is. Áttér ezután szóló 
á G) pontra, amely nagyon humanisztikus fölfo-
gáson alapul, mert a gazda helyzetével nem vet 
számot. Az e pontban foglaltak megvalósítása 
oly vágyakat kelthet a földmives népben, amely-
nek ismét meg lenne a visszahatása, 

Megvolt 1848-ban is, amidőn minden 
viszontszolgáltatás nélkül ingyen adtuk a földet 
á népnek. De van még egy kijelentése, melyet 
nem hallgathat el. Tudja mindenki, hogy a 
politika a mi szerencsétlenségünkre társadalmi 
testületeinkben mindenütt az ajtó előtt ólálkodik, j 

Hogyha mi azt innen ki nem dobjuk, e terembe 
is. be fog jönni és itt nagyon nehéz lesz vele 
elbánni. Kéri a nagygyűlést, hogy készítsen oly 
programmot, amely minden politikai színezettől 
ment legyen. 

Bartal Béla: Azt hiszi, hogy a nagy-
gyűlés köszönöttel fogadhatja ezen programmot, 
amely bázis gyanánt szolgál kis:és nagyobb 
kérdések megoldására, azt ajánlja, hogy ne 
vitassa meg a nagyülés ezt a programmot 
azzal, mert ami benne van a programmban, 
azt alapul vehetjük a kérdés további fejlesz-
tésére, s adassék ki a jövő évi kongresszus-
nak e javaslat, mely további diskusszió alá 
vehetné. 

Poroszkay Béla: Torontálvármegye gazda-
sági egzesülete képviseletében kiván a kérdés-
hez szólani. — Hogy e javaslat ismét a vég-
rehajtó-bizottsághoz utasittassék ujabb alakba 
öntés végett, azt nem helyesli. Nézete szerint 
ez az eljárás nem felelne meg a czélnak, 
mert a kérdést elodázni már azért sem lehet, 
mert a javaslatba lefektetett eszmék olyanok, 
a melyek nem ma hangzottak el először, fog-
lalkozott azzal már többször az ország számos 
gazdatestülete. 

Szóló nagyjában osztja a végrehajtó-
bizottság által előterjesztetteket, egy-két pont 
kivételével, a melyet kiegészíteni kér. A To-
rontál vármegyei gazdasági egyesület e kér-
dések legnagyobb részével már foglalkozott és 
memorandumot terjesztett fel a kormányhoz. 

Első indítványa a B) pontra szól, melyet 
kiegészíteni kér azzal, hogy 

.Kormányunk felkéressék arra, miszerint 
a tengerentúli verseny védelme tekintetében 
azon nemzetközi mozgalmakat pártolja, mélyek 
egy középeurópai vámunió létesítésére vonat-
koznak." 

A másik észrevétele a középbirtokos-
osztály hitelszükségletére vonatkozik. Igaz 
az, hogy a szövetkezetek a középbirtokos 
igényeit nem elégítik ki; indítványozza tehát, 
hogy az állam kéressék fel arra, hogy a bánk-
egyesség tárgyalása alkalmával kieszközölje 
azt, hogy a birtokosok a jegybanknál kötendő 
egyesség alapján amennyiben hitelt érdemel-
nek, á kereskedők és iparosokhoz képest meg-
felelő hitelben részesittessenek. 

A harmadik indítványa a szövetkezeti 
ügyre vonatkozik. Szóló azt hiszi, hogy nem 
nem áll egyedül azon véleményével, hogy az 
Országos Hitelintézet nem lesz képes a hitel-
igényeket kielégíteni, melyeket a szövetkezetek 
igényelni fognak a közel jövőben. A szövetke-
zeti tagoknak módot kellene nyújtani, hogy a 
takarékpénztárnál levő terhes kölcsöneiket 
konvertálhassák. 

Indítványozza, hogy e kívánalmak közé 
felvétessék az is, hogy ugy a kormány, mint 
a társadalom — s itt a gazdaközönséget érti 
— hasson oda, bogy a vidéki góczpontokbán 
szövetkezeti központok létesüljenek. 

A földadó mostani magasságában igaz-
ságtalan s az egyenlő teherviselés elvének nem 
felel meg, mert sokkal nagyobb és egy helyes 
adópolitika által nem igazolható °/o-al van 
megterhelve. A földadó leszállításán kivül az 
utadó-minimum, a párbér s a hadmentességi 
dij utolsó három tételének eltörlése és adómen-
tes létminimum megállapítása volna a törvény-
hozásnál szorgalmazandó. 

Végül indítványozza, hogy a telekkönyvi 
betétek szerkesztéséről szóló törvény fokozato-
san való végrehajtása sürgettessék a törvény-
hozástól. 

Bujanovies Sándor: Bésztvett azon bi-
zottsági tárgyalásokon, melyeknek folyománya 
a nagygyűlés előtt levő javaslat. A bizottság 
először megállapittatja azt, hogy a baj orvoslá-
sának szükségességére nézve az összes tagok 
egyetértenek, de mikor arról volt szó, ki mit 
tart sürgősnek, akkor a vélemények elágaztak, 
s oly munkátatot létrehozni nem lehetett, a 
melyhez a bizottság minden tagja egyhangúlag 
hozzájárult volna. Felvett tehát a bizottság oly 

munkálatot, a mely egy agrikulturális programm-
ban fölveendő volt. 

Szóló a bajok főkutforrását abban látja, 
a mi a határozati javaslat bevezető részében 
van és annak orvoslásától várja a helyzet ja-
vulását. Ez nem lehet egy pár évnek, hanem 
csak hosszas évtizedes működésnek a követ-
kezménye. Szóló a szocziális bajok megszün-
tetésében látja, hogy a törvénytisztelet iránti 
megingás, a valláserkölcsi élet hiánya, ha meg-
szüntettetik a nép között és a nép a törvényt 
tiszteli, valláserkölcse javul, ezzel parallel fog 
szűnni a szocziális baj is. Mig a társadalom 
minden rétegében ez a fölfogás nem létesül, 
addig mindég lesz szocziálizmus. (Ugy van.) 

Szóló azért szólal fel, hogy némely állí-
tásokra nézve, melyek ezen munkálatot ferde 
színben tüntetik fel, észrevételeit megtegye. 
Egyik felszólaló páthoszszal kelt ki a munká-
soknak nyújtandó segély ellen. Hol van az 
ebben a javaslatban mondva, hogy mi segélyt 
akarunk adni? 

Lippich Gusztáv: Benne van a javaslat-
ban, hogy pénzkölcsön! 

Bujanovies Sándor: Bocsánat,- a pénz-
kölcsönt nem lehet egyenlősíteni- a segélylyel, 
mert azt vissza kell fizetni. Az van itt továbbá 
mondva, hogy nyujtassék mód és alkalom, 
hogy a munkás házat szerezhessen magának 
és pedig pénzért, nem ingyen. Ilyen vádat a 
Szövetségre és erre a javaslatra ráfogni nem 
lehet. Lippich a politikai czélzatokról is beszél. 
Ez ellen "szóló határozottan tiltakozik egyéni* 
leg is, azok nevében is, kik e javaslatot készí-
tették. Igen is lehetséges, hogy az ebben fog-
laltak egyrésze ellenkezik egyik-másik párt 
felfogásával, de azzal — úgymond — mi neim 
törődünk, mert kiindulási pontunk más nem 
volt, mint a mezőgazdaság érdeke. Ezeket tar-
tottam1 szükségesnek elmondani s most a nagy-
gyűlés feladata kutatni azt, hogy van-e a 
javaslatban olyan, aminek bevétele veszedel-
mes, ami bele nem ileszthető. Ha ilyen nincs 
benne, akkor ahhoz hozzá kell járulnunk és 
én azt teljes lelkiismerettel ajánlom a nagy-
gyűlésnek elfogadására. (Helyeslés.) 

György Endre: Daczára előtte szóló né-
zőiének, kénytelen azon véleményben maradni, 
hogy Lippichnek véleménye • bizonyos mérték-
ben igazolva van. Nem azt értette szóló, hogy 
ezen programmban van a politika, hanem azt 
értette Lippich fölszólalásából, hogy ezen pro-
grammot lehetetlen ismételve a gazdasági 
egyesületekben tárgyalni anélkül, hogy az elmék 
pártpolitikai czélokkal ne legyenek inficziálva. 
Ezen dologban magában rejlik a veszedelme 
annak, hogy ezen kérdéseket sine ira et studjo 
tárgyaljuk végig. Azt. hiszem, hogy azon kér-
dések, amelyek ezen javaslatban törvényhozási, 
intézkedést sürgetnek már többször megvoltak 
vitatva a gazdaközönség által, azokra tehát 
részletesen ez alkalomból kiterjeszkedni egé-
szen felesleges. Amit kiván és elvár tőlünk a 
gazdaközvélemény nem annyira az, hogy feléb-
reszszük az eddig elmondott kívánalmakat, s föl-
soroljuk újra, hanem hogy a dolgok jelen állapo-
tában mit lehetne ezen bajok ellen czélszerüen 
tenni a törvényhozás . és pártpolitikai motívu-
mok kikerülése mellett. Méltóztatnak tudni,; 
hogy a vámkórdésben nem értek egyet az 
elaboratum szerkesztésével és ebből a szem-
pontból ahhoz én hozzá nem járulok. Nehéz 
ilyen dologban egy értelemben lenni a javas-
lattal sok embernek. Ezt jegyezte meg helye-
sen előtte szóló. Tehát an blok elfogadása ellen 
azért vélek nehézséget tenni, mert hisz egyi-
künknek egyik dolog, a másikunknak másik ellen 
van kifogása arra, ami e javaslatban van. A .rész-
letes tárgyalásba sem volnék hajlandó belemenni 
(Egy hang: Hanem?) az én propoziczióm a követ-
kező : A nagygyűlés tudomásul véve a javaslatban 
lefektetett elveket, fölhívja a végrehajtó-bizott-
ságot, miszerint tanulmány tárgyává tevén a 
mezei munkásmozgalom jelen helyzetét, azon 
eszközökről és módozatokról tegyen legközelebbi -
nagygyűlésünk elé részletes, jelentést, a melyek 
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a munkásmozgalom leküzdésére a jelenlegi 
helyzetben ajánlatosak. 

Megmondom az okokat, amik erre vezetnek. 
Én a magam részéről azon nagyon szép esz-
mékhez, amelyet alelnök ur kifejtett, hogy e 
társadalmi kérdéseknek - hosszú gyakorlati meg-
érlelése .és az elvadult erkölcsök helyreállítása 
szanálják ezen dolgokai, még egy dolgot va-
gyok bátor felhozni. A társadalmi életnek azon 
magasabb kapcsolata, amely szükségképpen 
kell, hogy az erkölcsök nemesitősét előmoz-
dítsa, fokról-fokra meggyengül s hogy ilyenkor 
föltámad a munkásban a bait humaine, azon 
nincs mit csodálkozni. Van a munkálatban egy 
pont, nevezetesen: az igazságtalan és zsaroló 
birtokosok társadalmi megbélyegzése. 

Ez valóban dicséretére válik végrehajtó-
bizottságunk gondolkozásának, s ez bizonyára 
dicséretére válik a gazdatársadalomnak is. 
A törvényhozási akcziónál igen helyesen lett 
itt rámutatva a hitel kérdésére. Ez eddig ná-
lunk tisztán társadalmi akezió gondoskodására 
volt bizva s az e tekintetben fényes korszakot 
mutat fel. A jelzáloghitel társadalmilag szö-
vetkezeti alapon szervezte tett a földhitelinté-
zetnél. Nekem régi gondolatom és kedvesen 
ápolt eszmém volt, hogy a megerősödött föld-
hitelintézet a kisgazdákról is gondoskodjék 
és azt a nagy jót, a mit elárasztott azzal, 
hogy a nagyobb birtok hiteléről gondoskodott, 
a kisebb osztályokba is bevitte volna, s egy-
ségesen szervezte volna a birtok hitelét. Most 
azonban már a szövetkezetekről szóló törvény 
me^alkottatott és igy utja nyilt annak, hogy e 
bajok szanáltassanak. 

Még egy megjegyzést kíván tenni. Szóló 
egészen a mai napig szintén résztvett az úgy-
nevezett Károlyi-féle szövetkezetek fejleszté-
sében és épp azért igazat kell, hogy. adjon 
Lippichnek abban, hogy azon szövetkezetek 
a középbirtokososztály hiteligényeinek kielégí-
tésére, nem alakultak a középbirtokososztály 
megmentésére. Mert a szövetkezetek tisztán 
a kis emberek istápölását tűzték ki czélul, sőt 
felfogása szerint a szövetkezés természete ki 
is 'zárja azt, hogy nagy czélok szolgálatába 
szegődjék minden reális, fedezet, nélkül s amit 
a jelzáloghitelre nézve oldott meg a földhitel-
intézet, az ilyen reális fedezetnélküli hitel 
nagy körre való kiterjesztésével veszedelmes kí-
sérlet lett volna. 

Csak például hozza fel, hogy az adott 
törvényhozási viszonyok között egész sorozata 
a teendőknek, amelyeket meg kellene oldani 
és amelyek szanálása a mi kezünkbe van le-
téve anélkül, hogy a tanácskozást a politikai 
térre terelnénk, hiszen valóságos skandalum 
az Magyarországon, hogy a vidéki bankok és 
takarékpénztárak, amelyek sok visszaélése-
ket követnek el, ellenőrzésére, eljárásuk 
nyilvántartására kézzelfogható forumunk ninr 
csen. Pedig ez a dolog szintén kivihető. 
Más országokban nap-nap után lehet olvasni 
az újságokban, hogy íme ennek és ennek a pénz-
tárnak a mérlege ilyen s ilyen stb., nálunk ily 
közlöny nincs. Vájjon tett-e valamelyik gazdasági 
egyesület arra nézve lépést ezideig, hogy eze-
ket a visszaéléseket a maga érdekéből nyilvá-
nosság elé állítsa. Ma a helyzet az, hogy a 
takarékpénztárak egymásközti versenye az or-
szágban tényleg lejebb szállította az ilyen ese-
teket és nagy lépést haladtak előre a takarék-
pénztárak az uzsorával szemben. Miért ne le-
hetne egy társadalmi akczióval ennek elejét 
venni, mert az uzsoraszerü visszaéléseknek a 
legnagyobb segítsége, hogy a sötétbe bujkál-
hatnak. A hitel ellenőrzésénél milyen tág tér 
nyílnék a társadalmi tevékenységnek. 

Tehát czélsiserii volna ezen elaborátumot 
tudomásul e nagygyűlésnek s azt kiadni 
á''VéjgreMJtó-bizot .ságnak, hogy azon részét, 
á'níéiy Já jelen társadalmi helyzetben megold-
hpjjd; azt egy'esirlt erővel megoldani szives-

' '' i<!Ajáhljét'^SÍáiíozSti'javaslatát elfogadásra. 

Károlyi Sándor gróf: A vita, amely le-
folyt, valóban érdekes és csak azt sajnálja, 
hogy soká nem fog tartani, mert az idő na-
gyon is előrehaladott és ezért röviden kíván 
szólani e tárgyhoz. (Halljuk! Halljuk!) A kiin-
dulási pontunk a munkáskérdés ; innen igaz, 
hogy sokfelé ágaztunk szét, de mindaz, ami itt 
mondatott, felette érdekes volt, habár egyik vagy 
másikunknak nem is volt Ínyére. Ez az elabora-
tum arra jó, hogy nézetet fejlesszen-, mert íme 
itt az urak nem maradtak adósok egymásnak; 
controdictorius vitatkozásaikat provokálja ős 
ezért is nem lehet oly rossz, hogy az a sorsa 
legyen, amit György Éndre tagtársunk propo-
nált, hogy az ad akta tétessék. 

Ezt nem érdemli meg az a javaslat, 
mely nem egyéb, mint sok összejövetelünkben 
kimondott nézetünknek az enuncziácziója. 
György Endre azőrt neheztel, hogy benne oly 
intézkedések vannak, a melyek a lörvényhozás 
keretébe valók; ő teljesen a társadalmi térre 
kívánja szorítani az akcziót, magam is kezet 
fogok vele. Hogyha megértek a társadalomban 
az ideák, akkor eljutnak azok a törvényhozás 
elé is. De szomorú dolog volna azt mondani, 
hogy mindaz, az mi ezen elaboratumban mint 
olyan, mely előbb-utóbb a törvényhozás elin-
tézését fogja igényelni, kihagyassék abból tán 
azért, mert politika; György Endre ur ezen 
kívánalma egy kissé merésznek tűnik. 

Nekünk társadalmi téren kell mozogni s 
közvéleményt csinálni a szocziális kérdés, az 
úgynevezett munkásmozgalom körül is, mert 
az már a körmünkre ég. Sokan nem tulaj-
donítanak neki nagy fontosságot, azt tartják, 
hogy ez haszontalan mozgalom, mely elfojt-
ható könnyen a. kormány szigorúságával és 
erélyéVel. Azonban nagyon tévednek, akik ugy 
gondolkoznak, mert ez a kérdés, akármeny-
nyire üldözik azt, vissza fog ismét ke -
kerülni, mert ez a liberálizmus természetének 
folyománya, de egyúttal azt is látjuk, hogy 
ha eddigelé társadalmi ellentétek előállottak, 
még mindig a liberálizmus utján szanálták 
azokat, ha egyik-másik osztály évtizedek, sőt 
több idők folyama alatt uralta a . másik 
társadalmi osztályt, eljött mégis mindig az idő, 
midőn ez utóbbi felzudult s igazságot, jogot 
talált magának. Minden államban, hol a kapi-
talizmus kifejlődött, az ölte a többieket, a 
mezőgazdaságot, és az ipart, mig a föld a kapi-
talizmus és az ipar együtt gyakoroltak ha-
tást a munkásra. Egyik sem akart a munkásra 
direkt ugy hatni, hogy azt tönkretegye, hanem 
az tény, hogy a birtoknak az a fejlődése, a 
mely szerint ma fejlődik, provokálta min-
denütt Európaszerte a szocziálizmust. Mi ma-
gyarok e részben még , csak a kezdetén va-
gyunk ezen korszaknak ; a méltányosság mo-
mentumait, melyek e bajokon segíteni fognak 
megtalálhatjuk, keressük tehát azokat. 

A vezető társadalom eddig nagyon is a 
maga dolgára gondolt és kevésbbé azokra, a 
kiket vezetnie kellett volna ugy, hogy az a 
kapcsolat, a mely közötte és a nép között 
volt, ma már nincsen meg -többé. 

A kisgazda és a munkás azért, amiért 
a müveit vezető osztályok érdeklődnek, nem 
érdeklődik, ügyeink-bajaink nem az ő ügyei és 
bajai. Nincs köztünk már az a nexus, mely 
hajdan volt, mert a müveit társadadalom, a 
felső tízezer nem foglalkozott eléggé a néppel, 
(ügy van!) 

Ezt pártkülönbség nélkül be kel ösmerni 
uraim és ez annyira igaz, hogy pártkülönbség 
nélkül nem törődik" politikai viszályainkkal, a 
választó, közömbös ezek iránt, mert hisz a 
kisemberrel ha törődött is az egyik vagy a 
másik párt — de egyik sem foglalkozott evvel 
— nem irányította és nem védelmezte egyesek 
és hatóságok túlkapásai ellen, nem létesült az 
a bizalom, mely más országokban a kisembert 
bele vitte a politikai akczióba, nem létesült 
az a társadalmi közeledés, mely vezető és ve-
zetettnek egyaránt szükséges, hogy valósuljon 

a társadalmi osztályok közötti béke és a bi-
zalom. 

Ily viszonyok között a szőnyegen levő 
kérdések egész komplexumával foglalkoznunk 
kell s nem lehet ezt fenhéjázva kezelni, hanem 
belemélyedve ezekbe, fontolgatva a bajt és az 
annak megszüntetéséhez illő eszközöket. 

A munkáskérdés sokféleképpen oldható 
meg; első sorban mi természetesen arra gon-
dolunk, bogy elég munkásunk legyen, a mun-
kás pedig arra, hogy jó napszámot kapjon és 
itt van a láncz, a kapcsolat közöttünk és 
közte. Ha már most tekintjük a gazdasági vi-
szonyokat, a nyomort, ami az országban van, 
akkor magától rájövünk arra, hogyha a munka-
adó helyzete javul, javulni fog a munkásé is. 
És éppen ezért indul ki helyes alapelvekből a 
programm, melyet tárgyalunk, melyből én bár-
miként keresem is a törölnivalót, az itt elhang-
zott felszólalások után nem talá'ok o'yat benne, 
amit törölni lehetne. Egy ily komoly munkát 
pedig, melyen mi évek során át dolgoztunk, el-
dobni, félretenni elhibázott dolog volna. 

György Endre és az alelnök ur is meg-
pendítették felszólalásukban a humanizmust is 
ós azt én is helyeslem. Hogyha az a munkás 
egyesek túlkapásai miatt a szolgabíró elő megy 
az igazát keresni és azt nem kapja meg s 
látja, hogy neki másként mérik az igazságot, 
ez fellázítja annak az embórnek a lelkét. Ez -
ellen az ellentét ellen kell küzdeni. 

Gvörgy Éndre erre azt mondja, hogy a 
törvényben mindez benne van s a vezető 
társadalom vegye kezébe a dolgot és védje a 
kisembert. Igaz, igy kell lenni a dolognak, 
csakhogy most nincs vezetője a népnek , s 
ezért lázong, konspirál, megengedem azt is, 
hogy á szuronytól fél ős meghunyászkodik. Más-
ként a bajokon segíteni nem lehet, minthogy 
az embereket a törvénytiszteletre oktatni, kell, 
leginkább ugy, ha a törvényt egyaránt és szi-
gorral osztálykülönbség nélkül mindenkire egy-
formán fogják mérni, ha e részben a társada-
lomban oly köznézet kerül felszínre, mely a 
pártoskodást üldözi, tiszteségérzetét felébreszti 
újból, ha tehát humanisztikus, valláserkölcsös 
alapon indulnak , meg az arra hivatott vezető 
elemek. 

A szocziálizmust kiirtani nem fogjuk, 
gyérithetjük, ritkíthatjuk, a helyzeten enyhíthe-
tünk, de meg nem szüntethetjük végleg. 

Szóló szeretett volna Lippich nézeteire 
válaszolni, ezt azonban más időre hagyja, 
majd összakerülnek még s a vitatkozás után 
jól fogják magukat érezni, mert jól esik a 
magyar embernek a disputa. (Éljenzés.) 

Lippich_ Gusztáv az alelnök ur szavaiból 
azt magyarázta ki, mintha szóló a nagygyűlést 
földosztással vádolta volna. 

Bujanovics Sándor: Nem a nagygyűlést, 
hanem a munkálatot. 

Lippich Gusztáv azt mondta, hogy ne 
keltsünk hiu reményeket azon parasztember-
ben ily javaslattal, mert a malom alatt is el-
olvassuk és ott máskép magyarázzák, mint e 
teremben. 

Tett indítványát visszavonja és azt fogadja 
el, mit György Endre beterjesztett. Károlyi Sán-
dor Ő exczellencziájától örömmel hallotta a tár-
sadalmi együtt működés hangsúlyozását, de 
mikor a gazda programmot állit fel, tovább 
kell menni annál, hogy eszméket adjunk, szóló 
konkrét javaslatokat kér. 

Miklós Ödön röviden kiván szólani. A 
bizottságban is élénk- vita tárgyát képezte 
mindez. Ajavaslatban, mely előttünk fekszik, tény-
leg azt kell néznünk, hogy olyan eszmék ne 
kerüljenek bele, melyek meg nem valósithatók. 
Ilyen eszmék nincsenek lefektetve ebben a 
dologozatban. Helyesli azt az indítványt, mely 
itt a vita folyamán felszínre került, hogy a 
szegedi kongresszuson megvitatás alá kerüljön 
az egész munkálat, melyet részleteiben olyan-
nak tart szóló, amelyet társadalmi szempont-
ból üdvös dolog volna felszínen tartani. György 
Endre indítványát ajánlja elfogadásra olyan 
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alakban, amint azt az alelnök ur kibővítette. 
(Halljuk! Hhlljuk!) 

Bujanovics Sándor alelnök : György Endre 
t. tagtárs urnák az alábbiakban módosított 
indítványához azt hiszem hozzájárulhatna a t. 
Nagygyűlés (olvassa): 

Nagy ülésünk tudomásul véve a javaslat-
ban lefektetett elveket, felhívja a végrehajtó -
bizottságot, miszerint tanulmány tárgyává tévén 
a mezei munkásmozgalom jelen helyzetét, 
azon eszközökről és módozatokról tegyen leg-
közelebbi nagygyűlésünk elé részletes javas-
latot, amelyek a munkásmozgalom leküzdésére 
a jelenlegi helyzetben sürgősen ajánlatosak, és 
amelyeknek megvalósítása rögtön foganato-
sítható. 

Mérey Lajos azt tartja, hogy a javaslat 
ily alakban való elfogadása egyértelmű azzal, 
hogy a napirendről levétetik. Amit a végre-
hajtó-bizottság beterjesztett, az az egész mun-
kálat egy láncznak egyes szemeit képezi, mely 
inkább tágítandó, mintsemhogy szűk keretekre, 
pláne egy rövid indítvány alakjára zsugorit-
tassék össze, melylyel a munkásmozgalom kér-
dését megoldani bizony nem fog sikerülni. In-
dítványozza, hogy a nagygyűlés helyeslőleg 
vegye tudomásul a javaslatot s azt egy agrár-
programul kiindulási alapjául tekintse. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök ugy veszi 
ki, hogy a nagygyűlés többsége elfogadja György 
Endrének Bujanovics Sándor alelnök ésMezey 
Lajos által módosított indítványát. (Helyeslés.) 
Ezt tehát határozatként mondja ki. 

A napirend folytatólagos tárgyalását az 
idő előrehaladottsága miatt délután 4 órára 
tűzi ki. 

(Folytatólagos ülés d. u. 4 órakor). 

Gróf Dessewffy Aurél elnök: van szeren-
csém az ülést megnyitni. Következnék a napi-
rend során a 

terményzáloghitel kérdése. 

Szövetség titkára: A mult évi első szö-
vetségi nagygyűlés a Nyitramegyei gazdasági 
egyesület indítványa folytán a terményzálog-
hitel kérdésének tanulmányozására utasította a 
végrehajtó bizottságot, mely a kérdést a köz-
gazdasági szakosztály egyik bizottságának adta 
ki tanulmányozás és javaslattétel czéljából. 
A bizottság javaslata egy határozati javaslat 
alakjában a nagygyűlés elé terjesztetett a köz-
gazdasági szakosztály tárgyaiásai alapján, sőt 
a javaslat indokolása a szövetség mindenegyes 
tagjának megküldetett a terményhitel kérdé-
sére vonatkozó külföldi intézmények ismerte-
tésével kapcsolatosan. 

A bizottságot e kérdés tárgyalásánál azon 
szempont vezette, hogy a gabonahitel sürgős 
megoldásra szoruló kérdésén kivül az egész 
mezőgazdasági hitelt fel kell karolni. Midőn a 
bizottság e határozatot meghozta, akkor még 
a gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről szóló 
törvényjavaslat meg nem alkottatott. Időköz-
ben e töryényjavaslat megalkottatván, a bi-
zottságnak a kisgazda hitelének megoldására 
vonatkozó javaslatai tárgytalanná váltak, s 
egyedül a terményhitel kérdésének megol-
dása maradt szőnyegen s a bizottságban az a 
felfogás jutott érvényre, hogy mindaddig, mig 
a kisgazdánál a személyhitel kezelése meg-
oldva nincs, csak másodrangú fontossággal 
bir. Első teendő tehát a kisgazda hitele szem-
pontjából, hogy a hitelszövetkezeti hálózat ki-
építtessék olyképpen, hogy minden kisbirtokos 
annak előnyeiben részesülhessen. Ha a hitel-
szövetkezeti hálózat annyira kiépül, hogy a 
kisgazda gyors, előnyös hitelt kaphat, akkor 
inkább arra van szüksége a kisgazdának, hogy 
a terményhitel segélyével terményeit jobban 
értékesíthesse. 

A közép- és nagybirtokos szempontjából 
azonban egész más a helyzet, mert kivéve a 
jelzáloghitel kérdését, amely megoldottnak te-
kinthető, a közép- és nagybirtokos egyéb hi-
tele megoldva nincs,' mert bár igaz, hogy a 

gazda hitelt kaphat, különösen aki a kellő 
biztosítékot is tudja nyújtani, de ez a kölcsön 
nem mindég előnyös a gazdára nézve," sőt 
kétségtelen az is, hogy egyes vidékeken 
bizonyos körülmények között a gazdának hitelt 
kapni nehéz. 

De nemcsak a hitel szempontja az, mely 
ezen kérdés sürgős megoldását feladatává 
teszi a törvényhozásnak, de különösen az a 
szempont, mit a kisgazdánál kiemeltem, hogy 
terményének jobb értékesítését nem érheti el. 
Nálunk nagy gazdasági baj az, hogy a gazda 
terményeivel egyidőben kénytelen piaczra 
menni s ezzel az önmaga által fokozott 
kínálat révén annyira leveri az árakat, 
hogy a kereskedelem a szorult helyzetet 
kellően kihasználhatja. Ez országos kala-
mitáson csak a terményhitel behozatalával 
lehet segíteni. De fontos e kérdés megoldása 
a börzei visszaélések megszüntetése szempont-
jából is. Léptessünk életbe bármily kitűnő tör-
vényhozási intézkedéseket, korlátozzuk bár-
mennyire a tőzsdét s nyesegessük annak visz-
szaéléseit, a kereskedelem élelmessége mindig 
fog kibúvókat találni. Példa erre Németország, 
hol a kereskedelem a szigorú intézkedések da-
czára zugbörzéket tudott teremteni. Mindeze-
ket ellensúlyozhatjuk a közraktárak intézmé-
nyeinek létesítésével, melylyel elvonhatjuk a 
börzétől a gabonaforgalmat s oda tereljük, hogy 
az árak a kínálat és kereslet törvényei szerint 
alakuljanak. 

Fontos a terményhitel kérdésének meg-
oldása az önálló vámterület bekövetkezése ese-
lyének szempontjából is; ha önállóan rendez-
kedünk be, nemcsak Ausztriába, de a vámkül-
földre nyugat felé is fogunk gabonát kivinni. 
Ez a külföldi térfoglalásunk közraktár-intéz-
ménynyel sokkal előnyösebben alakul, ugyan-
azon gabonatipussal fogunk megjelenhetni évről-
évre és sokkal csekélyebb rezsiköltséggel, mintha 
azt a kereskedelem közvetíti. Csökkennek a költ-
ségek azáltal is, hogy a termények fölös mozgósí-
tása megszűnik, s a közraktárba fölhalmozott 
gabonával megvárhatjuk a fogyasztásba lépés 
elérkezését. A közraktári intézménynyel csök-
kenthetjük a költséget azzal is, hogy a gabona 
ömlesztett állapotban kerülhet piaczra. De fon-
tos a közraktárintézmény a hadseregellátás 
szempontjából is s az ezredeknek nem kellene 
ajánlati tárgyalás utján beszerezni szükségle-
teiket, hanem azokat készállapotban kapnák a 
közraktárakban. 

Nem mellőzhető a közraktárintézmény 
azon szempontból sem, mely az orosz kor-
mányt ily intézmény felkarolására késztette. 
Oroszországban két ízben is megtörtént, hogy 
a gabonakészletek kivonattak az országból, 
minek következtében éhínség állott be, mert a 
kormánynak nem állott módjában az ellenőr-
zést gyakorolni és a gabonakiviteli tilalmat ide-
jében elrendelni. 

A megoldás mikéntjére nézve a bizott-
ságnak az az egyöntetű álláspontja volt, hogy 
a közraktári intézmény az államvasutakkal 
kapcsolatosan valósittassék meg, mert ezáltal 
a terményekre kibocsátott warrantok nagyobb 
hitelűek lesznek, mintha a terményeket egy 
magánvállalkozás kezelné. Mindez azoban nem 
zárja ki azt sem, hogy az államvasutak által 
épitett közraktárt a gazdaközönség szövetke-
zetté tömörülve, a saját kezelésébe is átvehesse. 

Ez esetben azonban elesnék az az előny, 
hogy a szövetkezeti kezelésben levő raktára-
kat mindenki igéoybevehesse, mert a szövet-
kezeti eszme magában véve is megköveteli s 
a törvény előírja, hogy csak szövetkezeti ta-
gok vehetik igénybe. Ezért is helyezett súlyt a 
bizottság arra, hogy a közraktárak ne magán-
tevékenység, hanem törvényhozási uton létesít-
tessenek az egyes góczpontokban. 

Nem szenved kétséget, hogy az állam-
vasutak által kibocsátandó warrantok a pónz-
piaczon nagy keresletnek fognak örvendeni s 
ez oly üzletág volna, melyet a vidéki takarék-

pénztárak készséggel karolnának fel, mert fel-
tétlen biztosságot nyújt a hitel alapjára nézve 
s gyorsan is bonyolittatnék le, mert a hitelt a 
termény eladásakor kölcsönvevő törleszteni 
köteles. 

A közraktárintézmény megvalósításával 
azonban azon óhaj, melyet a Nyitramegyei 
gazd. egyesület kifejezésre juttatott, csak egy-
oldalú megoldást nyerne, mert a közraktárak 
utján biztosított előnyökben csak azok része-
sülnének, kik árut raktároznak be a közraktá-
rakban, de sok termény van, mely nem raktá-
rozható s mégis helyes biztonságot nyújt a 
hiteltnyujtónak. Erről gondoskodik a szakosz-
osztály által előterjesztet javaslat utolsó pontja, 
mely oly hiteltörvények megalkotását sürgeti, 
melyek értelmében a visszaélések kellőleg bün-
tettessenek. 

A határozati javaslat kevéssé részletezi 
az egész kérdést s csak arra helyez súlyt, az 
egész kérdés kellő formába öntve juthasson a 
kormányzat elé megvalósítás czéljából. A javas-
lat egyik pontja azt fejezi ki, hogy a kormány-
zat a Szövetség ez óhaját elfogadva,- törvény-
javaslatot dolgozzon ki, mely véleményezés 
végett ezen testülethez utaltassék. 

A határozati javaslat a következő (ol-
vassa ): 

Határozati javaslat. 

Kéressenek fel a földmivelési, keres-
kedelmi és pénzügyminiszterek arra, hogy 
tekintettel a magyar mezőgazdaság változott 
helyzetére, a növekedő versenyre s ennek 
folytán a belterjesebb gazdálkodásra való 
átmenet szükségességére, tekintettel a Német-, 
Franczia és Oroszországban, sőt Bomániá-
ban is már életbeléptetett hasonirányu intéz-
kedésekre, tekintettel továbbá a jobb érté-
kesítési viszonyok kihasználására, ami jelen-
leg a magyar gazdának nem áll módjában: 

1. sürgősen tanulmányoztassák a ter-
ményhitel kérdését s illetve ez alapon egy 
törvényjavaslatot dolgoztassanak ki, amely a 
mezőgazda hitelképességét növelni hivatott, 

2. bocsássák ezen törvényjavaslatot 
vagy egy szakértekezlet elé, avagy az érde-
kelt gazdasági körök véleményét kérjék ki, 

3. a törvényjavaslat kidolgozásánál kí-
vánatos, hogy alapelvül szolgáljanak a 
gazdaközönségnek a Szövetségi nagygyűlés 
utján kifejezésre jutott következő óhajai: 

a) szerveztessék az államvasutakkal és 
az arra vállalkozó magánvasutakkal kapcso-
latosan egy közraktári intézmény, lehetőleg 
szövetkezeti kezelésben, warrantok kiállítási 
jogával, hitelnyújtás kötelezettsége nélkül, 

b) hogy a hitelszövetkezetek a warran-
tokra hitelt folyósítani képesek legyenek, kí-
vánatos, hogy az ősz folyamán az országos 
hitelszövetkezeti központnál az állami kész-
pénzkészletekből nagyobb letét helyeztes-
sék el, 

c) hogy a kisgazda is részesüljön a 
terményhitel, de különösen a jobb értékesí-
tés előnyeibeu, a kis raktárszövetkezetek 
alakulása előmozdítandó olyképp, hogy az 
első berendezés kamatmentes államkölcsön 
utján fedeztessék, 

d) hogy a terményhitel előnyeiben 
azok is részesüljenek, akik a közraktárt nem 
veszik igénybe s illetve azon termények is, 
amelyek raktározás tárgyát nem képezhetik, 
a törvényjavaslat nyújtson kellő biztosítékot 
a hitelezőnek s e azélból megfelelő hiteltör-
vény alkottassék, 

é) ezen raktárszövetkezetből szállíttas-
sanak és fedeztessenek a katonai élelmezés 
szükségletei. 

Mérey Lajos a nyitram' ii gazd. egye-
sület Miklós Ödön és Rubir Gyula javasla-
taiból azon meggyőződést n«...^ette, hogy hasz-
nos munkát végez a szövetség, ha ezzel fog-
lalkozik. 

A végrehajtó-bizgttság által javasolt 2. 
pont helyet az alábbi javaslat elfogadását kéri: 
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„Bocsássák ezen törvényjavaslatot a 
gazdasági egyleteknek záros határidő alatt 
benyújtandó véleményezése alá, olykép, hogy 
maga a kész törvényjavaslat, 1899. év vé-
géig a képviselőházhoz be is terjesztessék." 

A 3-ik pont 6) alpontjából pedig ezen 
kitételt „az ősz folyamán* kihagyni kéri ős az 
egész "pont szövegezését az alábbi szöveggel 
kéri felvenni, 

6), hogy a hitelszövetkezetek a warran-
tokra hitelt folyósítani képesek legyenek, kívá-
natos, hogy az országos hitelszövetkezeti köz-
pontnál a készpénzkészletekből idöközönkint a 
szükséghez lépest az állami készpénzkészletek-
ből nagyobb betét helyeztessék el." 

Lippich Gusztáv: Nézete szerint a köz-
raktári intézmény nálunk azért nem fejlődhe-
tik, mert nincs törvényes formába öntve. 
Zálogjegyeket csak oly raktár bocsájthat ki, 
amelynek 500,000 frt alaptőkéje van. Ezen 
törik meg sok üdvös közraktári intézmény lé-
tesítése. Alakultak közraktárak az ország több 
vidékén, amint szólónak erről tudomása van. 
Van azonban más baj, az is, hogy a gazda 
inkább megválik. kedves terményétől, semhogy 
a közraktárba deponálja, tehát nincs kilátás 
arra, hogy nálunk a közraktárakban nagyobb 
depozitumok fölhalmozására számithassunk. 
Szóló azt a konzekvencziát vonja le, hogy ha 
az államvasutak mellett létesíttetnek közrak-
tárak, azok nem fognak sohasem jól fejlődni, 
mert állami kezelésben lehetetlen, hogy az 
üzleti szellem kifejlődjék. Kérni kellene tehát 
a kormányt, hogy revideálja a kereskedelmi" 
törvényt akként, hogy engedtessék meg zálog-
jegyek kibocsátása oly közraktáraknak, me-
lyeknek 500,000 frtnál kevesebb az alap-
tőkéje. 

Mezey Gyula: A végíehajtó-bizottság 
javaslatát Mérey Lajos módosításával fogadja 
el. Mikor egyesülete felvetette ezen kérdést, 
akkor oly értelmű észrevételek hangzottak el, 
hogy ezek a kérdések elvonják a figyelmet a 
nagyobb gazdasági kérdésektől, már pedig 
nekünk nagyobb szerves kapcsolatra van 
szükségünk. 

A szakosztályi tárgyalás beigazolta e kér-
désnek nagy fontosságát, mert összefüggésben 
van a mezőgazdasági hitellel és más fontos 
kérdésekkel is. Szóló szükségesnek tartja, hogy 
ezen közraktárak ne csak a vasutakkal, ha-
nem a viziutakkal is kapcsolatba hozassanak. 
Ma délelőtt itt hangsúlyozva lett a viziutak 
fontossága s nagy közgazdasági érdek szól a 
mellett, hogy ezen utak tényleg kiépíttessenek. 
A javaslat harmadik pontjában tehát a má-
sodik kikezdésben e helyett a kifejezés helyett 
„magánvasataklcal" téttessék hozzá az is, hogy 
„viziutahhal kapcsolatban". 

Csillag Gyula dr.'íj Ez a kérdés a köz-
gazdasági szakosztályban megvitattatott, azért 
szóló esak azon javaslatokhoz szól, a melyek 
a vita folyamán itt felmerültek. Mérey indít-
ványozta, hogy a „ Központi Hitelszövetkezet" 
állandó hitelforrásává tétessék a közraktárak-
nak. Szóló ezt igen helyesnek tartja, mert 
külföldi példa van reá, a poroszországi Centrál 
Genossensehefts-Cassa állandó, hitelforrásává 
tétetett a raktárszövetkezetek terményhitelének. 
Az az eszme is nelyes, hogy az 500.000 forint-
nál kevesebb alaptőkével bíró raktárak is 
bocsáthassanak ki warrantokat, azonban a 
kisebb raktárszövetkezetek nem ruházandók 
fel a warrantok kibocsátásának jogával, de a 
termények értékesítését és a terményhitel köz-
vetítését eszközölnék. 

Figyelmeztet szóló, hogy a kisgazdák 
terményeire ezen közraktárak hitelt nem nyújt-
hatnak, mert a külföldi példák szerint csak a 
nagyobb terménykvantumok birtokosai tarthat-
ják meg a közraktárakban a rendelkezési jogot, 
mig a kisebb kvantumokat a közraktár a bir-
tokosoktól egyezményi áron. egyszerűen átveszi. 
Ez vezetett a termények otthon való elzálo-
gosításának eszméjére. A Nimesben tartott 

bitelügyi kongrősszus ezt „Warrantage du blé 
á domicile"nek nevezte el; az elzálogosítás 
jelképileg is történhetik, pl. a raktár kulcsai-
nak átadása által és az adósnál meghagyott 
zálogtárgyak elsikkasztása büutető törvénynyel 
sújtandó. 

Bernát István: A felszólalók kifejtették 
azon előnyöket, melyek a raktárszövetkezetből 
a közönségre háromolnak. De sem a javaslat, 
sem a felszólalók nem érintettek egy dolgot. 
Szóló a javaslatba fölvenni kéri azon módosí-
tást, hogy az alkotandó törvényben intézkedés 
történjék a warrantokkal űzhető visszaélés meg-
megakadályozására. 

Szövetség titJcára hozzájárul a határozati 
javaslatnak olyképpen való módosításához, a 
mint azt a felszólalók javasolják. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök határozat-
ként kimondja, hogy a nagygyűlés a termény-
hitel ügyében a vegrehajtó-bizottság által be-
terjesztett határozati javaslatot elfogadja Mérey 
Lajos, Mezey Gyula, Bernát István dr. és 
Csillagh Gyula dr. módosításaival. 

A jégbiztosítás kérdése. 

Szövetség titkára: A tavasz folyamán két 
javaslat terjesztetett be a Szövetséghez, az 
iránt, hog a végrehajtó-bizottság dolgozna ki 

^ egy tervezetet és a nagygyűlés elé járulna oly 
javaslattal, a mely módot nyújtana arra 
nézve, hogy a gazdaközönség a jégkartel ma-
gas dijai és visszaélései ellen "védelmet talál-
jon. A végrehajtó-bizottság a javaslatokat a 
magáévá tevén, egy bizottságot küldött ki, hogy 
e kérdésben javaslatokat terjeszszen elő. A 
kiküldött bizottság több izben foglalkozott ezen 
kérdéssel és az a nézet jutott érvényre, hogy 
a jégbiztosítás terén a jelenlegi állapotok tart-
hatatlanok és hogy a gazdaközönség, ha 
ézen bajokon segíteni akar, nem számithat 
másra, mint önönmagára. 

A jégbiztosítás reformjának kérdésre nem 
uj dolog. A „Jégszövetség" a mult évben meg-
szűnt s annak működése teljes fiaskóval vég-
ződött, a Szövetséget kezelt társaság is kije-
lentette, hogy a szövetséget fentartani nem 
hajlandó, sőt továbbmenve a jégbiztositó tár-
sulatok által létesített kartelbe maga is belépett, 
dokumentálva azt, hogy a gazdaközönség ér-
dekében ujbb kisérlezésekbe menni nem 
hajlandó. Hogy a kartelegyezmény • mily. súlyo-
san érinti a gazdaközönséget, azt eléggé 
igazolja a társaságok azon megállapodása, 
hogy a jövő évben újra fel fogják emelni a 
jégbiztositási dijakat. 

A jégdij felemelésének a bizottság meg-
győződése szerint az a következménye lesz, 
hogy a jégbiztositók száma a jövőben csökkeni 
fog, ennek pedig következménye az lesz, hogy 
a társaságok rizikója emelkedni fog s a jég-
kartel ezen működésének végtelen hosszú lán-
czolatának végkövetkezménye mindig a dijak 
emelkedése és a biztosítók számának csökke-
nése fog lenni, ugy amint erre épp ellenkező 
példa van Németországban. Nem lehet tagadni, 
hogy a viszonyok sokkal jobbak Németország-
ban, a kultura belterjesebb, a gazdaközönség 
képzettebb, de ha a biztosítás statisztikája 
mégis bámulatba ejt, módon azt látjuk, hogy 
Németországban a biztositott érték 2800 millió 
márka, mig Ausztria-Magyarországon csak 500' 
millió. Szinte lehetetlennek látszik, hogy Né-
metországban ^hatszorannyi legyen a biztosí-
tott érték, mint Ausztria-Magyarországon össze-
sen. Az ok itt abban rejlik, hogy Németor-
szágban a jégbiztosítás terén a kölcsönösség 
eszméje sokkal hamarább tért hódított, mint 
minálunk. Németországban azt látjuk, hogy 
ujabban a jégbiztositó részvénytársaságok is 
átalakulnak szövetkezetekké, már csak azért 
is, mert az óriási veszteségeiket fedezni nem 
képesek azon költséges szervezetnél fogva, 
amely szervezet a részvénytársasági alak-
kal együtt jár. A szövetkezeti alakulásnak 
különben nemcsak az az előnye, hogy ala-
csonyabb dijakkal dolgozhatik, hanem az is, 

hogy a likvidáczióba maga a biztosított tár-
sadalom is bevonatik. Nálunk a szövetkezeti 
eszme még gyermekkorát éli, jóformán most 
kel szárnyra és a néprétegek mélyébe most 
kezd behatolni. Csodálatos, hogy a közép- és 
nagybirtokososztályban a kölcsönösség eszméje 
a gyakorlatban íegkevésbbé talál támogatásra. 
Elég itt hivatkoznom a hitelszövetkezetekre, de 
a biztosítás terén is van példa az „Országos 
Kölcsönös Biztosító Szövetkezetiben, melyet 
a közép- és nagybirtokososztály skrupulussal 
fogadott, ugy, hogy a biztositóknak átlag 90%-a 
a kisbirtokosok köréből került ki. 

Mikor az ezévi nagy jégverések folytán 
beállott az az eset, hogy a szövetkezetnek 
utánfizetéseket kellett bekérnie, mindenki abban 
a meggyőződésben volt, hogy a szövetkezetnek 
a lét és nem lét között kell választania. Ez 
utóbbi eset azonban nem következett be, ha-
nem bekövetkezett az, a mit senki sem hinne 
ezen gyülekezetben, hogy a kisgazdák, kisbir-
tokosok buzdító leveleket írnak az igazgató-
sághoz, mert ők kedvvel fizetik be az után-
fizetéseket, a mit igazol azon körülmény is, 
hogy a jégkárok a/3-át kifizette és a szövet-
kezet helyzete már olyan, hogy képes lesz 
deczember hó végéig az összes jégkárokat 
rendezni. 

Ez abból magyarázható meg, hogy a kis-
gazda kezd gondolkozni s belátja, hogy a mi-
kor négy éven át élvezte az alacsony dijakat, 
most midőn a bekövetkezett országos caapás 
nemcsak e gyenge intézményt, hanem régi ha-
talmas biztosító intézeteket is megingatott, az 
ötödik évben bekért pótfizetést természetesnek 
találja. 

A bizottság, a mely ezen kérdéssel fog-
lalkozott, azon álláspontból indult ki, hogy a 
jégbiztosítás terén reformokat csak ugy lehet 
alkotni, hogyha a gazdaközönség maga tömö-
rül és nem tűri tovább a jégbiztositó társasá-
gok karteljének visszaéléseit, hanem egy köl-
csönösségen alapuló jégbiztositó szövetkezet 
megalakításának szükségét mondja ki. A rész-
letkérdésekkel nem foglalkozhatott a bizottság, 
de ha álláspontja ős az általa beterjesztett ha-
tározati javaslat a nagygyűlés által sankcio-
náltatik, akkor a bizottság meg fogja az utat 
és módot találni arra, hogy ezen kérdés mi-
előbb a megvalósulás stádiumába jusson. A 
gazdaközönség örömmel fog csatlakozni ezen 
újonnan keletkező és az ő érdekeit szolgálni 
hivatott intézményhez s ez indította a bizott-
ságot arra, hogy a kölcsönösségen alapuló jég-
biztositó szövetkezet megalakítása iránt az 
alábbi határozati javaslatot terjeszsze a nagv-
gyülés elé. 

Határozati javaslat. 

Mondja ki a szövetségi nagygyűlés, 
hogy a jégbiztosítással foglalkozó biztosító-
intézetek kartelj ének dij emelő irányzatával 
szemben szükségesnek tartja a magyar 
gazdaközönség védelmét s e czélból egy 
bizottságot küld ki azon utasítással, hogy: 

1. idejében tegye meg a kellő lépése-
ket egy jégkár elleni biztosító-szövetkezet 
alakítására ugy, hogy az működését már a 
legközelebbi jégbiztositási idényben meg-
kezdhesse." 

2. Lépjen érintkezésbe az Országos 
Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet 
igazgatóságával, annak kész szervezete eset-
leges felhasználása czéljából. 

3. Felkéri a fölnmivelésügyi minisztert 
az alapszabálytervezet benyújtása mellett, 
hogy a szövetkezet megalakulását nagyobb 
számú üzletrészek jegyzésével, adó-, bélyeg-
és illetékmentesség megadásával segítse elő. 

4. Felkéri az Országos Magyar Gazda-
sági Egyesületet az előkészítési költségek 
előlegezésére. 

Farkas Ábrahám : E javaslatot üdvös-
nek tartja és ahhoz teljes mértékben hozzá-
járul. Azt hiszi, hogy nincs senki e teremben, 
ki az előterjesztett javaslatot el nem fogadná, 
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mert a jég- és tűzbiztosítás ügye egyik égető < 
sebe a magyar gazdaközönségnek. Még azt 
említi csak meg, hogy ha a bizottságot mél-
tóztatik kiküldeni a jégbiztositó szövetkezet 
előmunkálatainak megtételére, bizassék meg ez 
a bizottság azzal is, hogy figyelmét az egész 
biztositási ügyre terjeszsze ki. 

Emödy Jószef: szintén hozzájárul ezen 
javaslathoz. Egyesülete mindent elkövetett arra 
nézve, hogy a gazdaközönséget megóvja a 
biztosító társaságok visszaélései ellen, fölvilá-
gosította a népet, hogy a likvidálásnál szak-
bizottságot kérjen s maga az egyesület lépett 
közbe a járásbíróságoknál, hogy azon bizottság 
tagjaivá gazdákat nevezzenek ki. Ezenkívül 
egyesülete a biztosító társaságokkal is tárgyalt 
s azokat barátságos uton figyelmeztette, hogy 
a biztosítás rendszerének reformálására van 
szükség; minden egyes biztosító társulatnak 
kell, hogy legyen statisztikája, hogy~ vidéken-
ként milyen nagy a jégverés okozta kár. Dol-
goztassanak ki községenként oly statisztikát, a 
mely | a rizikót föltüntetné. S így egyes 
vidékre- le fognák szállithatni a biztositási 
összeget és így magukhoz vonnák nagy 
többségét a gazdaközönségnek. Ez reájuk 
nézve is előny volna és a gazdaközönségre is. 
A biztosító társaságok azonban az egyesületnek 
e közbenjárását igénybe nem vettek. Itt tehát 
más orvosszer nincs, mint szintén kartel, de a 
gazdaközönség részéről. A bizotság javaslatát 
azért üdvösnek és helyesnek tartja s azt el-
fogadja, azonban aggodalmát fejezi ki, hogy 
azon nagy kár után, amely az idén az Országos 
Kölcsönös Biztosító Szövetkezeteta jégkárral érte, 
ugy, hogy az - pótbefizetéseket volt kénytelen 
kérni tagjaitól, vájjon sikerrel fog-e járni az 
akczió megindítása oly gyorsan és oly rövid 
idő alatt, amint az itt kontempláltatik. Mindezen 
aggodalma daczára szóló, mint a szövetkezeti 
eszmének lelkes híve, az ezen ügy iránti lelke-
sedésből hozzájárul a javaslathoz. 

Meskó Pá l : röviden szól a kérdéshez és 
szintén aggályát fejezi ki arra nézve, hogy az 
az" időpont a kölcsönös jégbiztosítás behozatalára 
jól van-e megválasztva, vagy nem, mert ha e 
kérdésben kudarczot vallunk, akkor évek során 
hallgatni kell vele. Szerinte itt a gazdasági 
egyesületnek kell magukat exponálni és teljes 
erkölcsi tekintélyüket kell latbavetniök e mel-
lett az az intézmény mellett. 

Ha a Gazdasági Egyesületek Országos Szö-
vetsége ezen kérdésben tekintélyét latbaveti, 
nagyon óvatosan kell eljárni és meg kell a 
dolgot fontolni, mert ismétli, Jiogy ha a vár-
megyékben a gazdasági egyesületek nem álla-
nak az* ügyek élére, nem lesz a dologból 
semmi. Az „Országos Kölcsönös Biztosító Szö-
vetkezet" valóban hősies kitartással küzd a 
részvénytársulatok ellen, nem hitte volna senki 
azt, hogy ez a szövetkezet három-négy évig 
egzisztálni képes lesz olyan SZÍVÓS kitartással, 
daczára a gazdaközönség indolencziájának, de 
éppen ez a körülmény indítja szólót is arra. 
hogy kifejezze aggályait arra nézve, hogy vájjon 
a megalakítandó szövetkezet biztos sikerekkel 
fog-e túlesni a jelen viszonyok között a kezde-
ményezés idején. 

Bujanovics Sándor alelnök: szintén osztja 
az aggodalmakat, ismeri azt a nehézséget, 
amely a jégbiztositó szövetkezet megalakítása 
elé gördül, azonban mégis a bizottság kikül-
dését kívánja azért, hogy ez a felmerült 
eszmét bővebb megfontolás tárgyává tegye 
s keresse a megoldásra vezető helyes utakat. 
Hisz ugy is, a bizottság javaslata az össze-
hívandó nagygyűlés elé fog kerülni, amidőn a 
Szövetség tagjainak módjában lesz e kérdés-
hez hozzászólani és a megalakítást ki-vagy ki 
nem mondása felett határozni. 

Pietsch La jos : A Hunyad vármegyei 
gazdasági egyesület kiküldöttje szintén pár-
tolja a beterjesztett javaslatot és felemlíti, 
hogy egyesülete mozgalmat indított egy köl-
csönös biztosító szövetkezet alakítására, de 
midőn ennek neszét vették, a biztosító társa-

ságok oly ajánlattal jöttek az egyesülethez, 
mely valóban meseszerűen előnyös a tagokra. 

MesJcó Pál, Emödy József és a Szövetség 
titkárának fölszólalása után 

Gróf Dessewffy Aurél elnök kimondja a 
nagygyűlés határozatát, amely szerint a végre-
hajtó-bizottság által előterjesztett határozati 
javaslatot a nagygyűlés elfogadja s a jégbiz-
tositó szövetkezet megalakitására vonatkozó 
előterjesztések és javaslatok megtételére egy 
bizottságot küld ki, 'amelynek tagjai : gróf 
Zselénski Bóbert alelnök, gróf Károlyi Sándor, 
gróf Széchenyi Imre, . Miklós Ödön, Bernát 
István, Scitovszky János, Steiger Gyula, Emödy 
József, Somssich Andor, Forster Géza, Szegedy 
György, Bubinek Gyula, Farkas Ábrahám, 
Meskó Pál, Bujanovics Sándor alelnök és báró 
Bornemisza Tivadar. 

A nagygyűlés elé a szövetségi tagoktól 
indítványok be nem érkezvén, a tárgysorozat 
ki van merítve, a tanácskozást berekeszti. 

ÁLLATTENYÉSZTÉS. 
Rovatvezető : Monostori Károly. 

Magyar borzderes-keresztezés. 
Figyelemmel kisértem a %Köztelek"-ben 

foglalt ama eszmecserét, mély primogén magyar 
marháink keresztezéséről szól. Monostori ur-
nák azon nézetnyilvánitása, hogy a primogén 
marhánk a jövő állatja, nagyon helyes, de ha 
már mégis akarunk keresztezés áltál tulajdon-
ságain javítani, ugy legmegfelelőbb fajta e 
czélra a borzderes. Ezt a nézetet osztom ma-
gam is, mert hosszas évekén keresztül tett 
megfigyeléseim erről győztek meg. 

Vegyük csak sorján, hogy mi az indító 
oka a keresztezésnek ott, a hol nem a tej-
produkczió a czél ? Azt hiszem a hizodalmas-
ság fokozása a nélkül, hogy rosszabb igásmar-
hát kapnánk s másodsorban gyorsabb fejlődés 
a nélkül, hogy kényes állatokat neveljünk. 
Egyszóval tetszetős külem és szín mellett bi-
zodalmasabb, gyorsabb fejlődésü, jól értéke-
síthető produktum lenne a czél. 

A szimmenthali keresztezések egy csepp 
vér hozzáadásával a mi magyar-erdélyi mar-
hánknál a továbbtenyésztés mellett nagyon 
sokszínű és formájú, laza csontú, nem egyön-
tetű, sok keselysárgás bőrű egyedet ered-
ményeznek. 

A borzderes fajtákkal való keresztezések 
ellenben jó csontozata állatokat adnak a további 
beltenyésztésee és színre is tetsyetős, szürké-
ket jó szarvképződéssel. Egyszóval olyanokat, 
melyek az elérendő czélnak jobban megfe-
lelnek. 

Láttam véletlen és nem czéltudatos ilyen 
tenyésztést, hol ezelőtt 15 évvel magyar-erdélyi te-
henekre borderes bikát használtak; ezek ivadékai 
tovább lettek terjesztve anélkül, hogy többé 
borzderes bikát szereztek volna be. É tenyé-
szetből származott ökrök szép szürke színűek, 
szép szarvuak, erős csontozatuak, jó étkesek 
és igásak, melyeket 12—14 éves korig is jár-
moznak, akkor pedig pár heti javítás után jó 
áron mint lekötni való jószágot adják el. 
A tehenek szép czimeresek, tetszetős külsejűek 
és színűek és télen ugy, mint nyáron szabad-
ban vannak, sokszor még védő eresz nélkül is 
s csak a kis borjasok lesznek bekötve istállóba. 
Tejet igaz nem adnak többet, mint általában 
a magyar-erdélyi tehenek, de itt nem is igen 
lesznek kifejve. 

Sokszor előfordul a magyar-erdélyi fajtá-
nál az a szürke szín, a mi ezeknél a keresz-
tezéseknél ugyszólva jellegzetes, a mi arra a 
következtetésre ad okot, hogy az ily indivi-
duumok a borzderes fajta és a mi primogén 
marhánkból keletkezett. A vérösszekeveredést 
a mi marhánkban tényleg csak a borzderessel 
mondhatjuk teljesnek, csakis' ezen keresztezés 
továbbtenyésztésénél. láthatni egyöntetűséget 
az ivadékoknál. Csontos Miklós. 

Legyen szabad e közleményhez a követ-
kezőket fűznöm: 

Az osztrák alpesi marhák között, a me-
lyek az itt érintett keresztezésekre leginkább 
jöhetnek szóba — több oly borzderes typus 
van, a mely sikeresnek Ígérkezik. 

A bécsi kiállítás alkalmából s egyéb-
képpen is megfigyeléseket téve, felfogásom 
mégis az, hogy az etschtháli marha legalkal-
masabbnak mutatkozik a mondott czélra. 

Erről a jellegről a „Mezőgazdasági 
Szemle ' novemberi füzetében a következőket 
írom : 

A változataiban ulteninek, meráninak, 
vintschgauinak is nevezett ezen typus a leg-
világosabb színű borzderesek közé tartozik, 
ugy, hogy igazság szerint szürke ez a marha, 
fehéres, sárgás, vagy kékes (füstös) árnya-
lattal. 

Tényleg legkedveltebbek a. sárgásszürke 
s illetőleg világos zsemlyeszinüek. A fényszáj 
ólomszürke, a világos szürke szarvak a he-
gyen feketék, a farokbojt és körmök is ilye-
nek, vagy aztán sötét palaszürkék. A tehén 
átlagos magassága 135'3 cm., törzsének hossza 
157 cm., súlya középszámitásban 420 kg. 
Feje meglehetős formátlan, a szemboltok táján 
kidudorodó, a fejében tornyosodó. A szemek 
feltűnően előre helyezettek. Nyaka középhosz-
szuságu, erőteljes és nagy lebernyegü. Mell-
kasa nem mély és szélességben, is kívánni 
valót hagy fenn. Hátvonala meglehetős éles, 
marnál és a fartő felé kissé emelkedő. A kü-
lönben hosszú far kétoldalra lejt, a farok 
azonban a hátvonal szintjében van tűzve. Vég-
tagjai aránylag hosszuk, csontos, erőteljes, 
izmos alkatúak, szép izületüek. Igen jó alábtő 
ós csánk ízület s feltűnő szép hosszúságúak-a 
vállak, karok, kónczok és czombok. 

A jó tejélésneic kevés jele van a bemu-
tatott állatokon. A tejtükörtáj nem nagy, a 
tőgy egyenesen kicsi. , Közönséges viszonyok 
közt élő középnehéz etschtali nem is ad több 
tejet 1000—1200 l.-nél; jobb viszonyok közt 
s a tejélésre jobban .megtermett tehenek azon-
ban pl. Merá'n. és^Bozen vidékén megadják a 
2200 1.-t. A tej zsirdus és érdekes, hogy ez 
állatok kisborjas korukban feltűnő napi átlagok-
kal ( Í2—20 1.) jeleskednek, de e hozam csak-
hamar s átmenet nélkül tetemesen csökken. 
Fejlődésben ez az állat gyors, honosulási 
képessége nagy, hizodalmasságban igen kielé-
gítő, de erőkifejtő képessége az, amely egyene-
sen kitűnőnek mondható. 

A csontos, izmos, erős, nagy alkat, mely 
egynémely ilyen ökörnél fölmehet 168 és több 
czentiméter marmagasságig s ezer kilót meg-
ütő súlyig, kell is hogy nagy munkára alkal-
massá tegye ez állatot.*) Igavonás tekintetében 
tényleg ezt tartják az alpesi marhák mátador-
jának, s magam is láttam a morva holleschani 
sörgyárban ilyen és lavanthali ökröket, amelyek 
a maron 171," a faron 178 cm. magasak vol-
tak, s kiadó gyors mozgásukban, színükben, 
formálódásukban a legszebb öregebb, de el 
nem csigázott magyar ökrökhöz hasonlítottak, 
leszámítván óriás termetüket, rövid szarvukat 
és bubosodó fejélüket. 

Az etschtali marha otthona Ausztriában 
majdnem az egész némettiroli Etseh melléke. 
Főbb vásárai a Vintschgauban Mais és Glurns 
október 16-án és november 2-án. Itt kivált 
fiatál ökrök kaphatók; Merán október 16-án 
és november 25-én, tenyészmarhákra nézve ; 
Lana november 11-én s végre Bozen szeptem-
ber 23, november 3. és 30-án, deczember 20. 
és február 3-án, részben tenyész, részben 
vágómarhákra nézve. 

Eltekintve az utóbbi időben nagy keres-
letnek örvendő s e miatt magasabb áraitól az 

*) 1882-ben Meránban Falkenhayn akkori osztr. 
-földm. miniszter elé egy Walnofor nevű birtokos oly 
etschtali ökröt vezetett, amely 1170 kg.-ot nyomott elől 
175, hátul 184 em. magas, 249 cm. övméretü és 201"5 
cm. hosszú törzsű volt. 
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etschthalinak, a középnehéz tenyészállatok ára 
125 és 175 frt között ingadozik; fiatal hágó-
bikák és üszők 80—160 frt. Egy pár ökör 
350—400 frt. 

A látott állatok egészségi állapota fölött 
gyanúra nem volt okom és be kell vallanom, 
hogy ha valamelyik osztrák marhát, ezt első-
sorban merném ajánlani — ellentétben má-
sokkal, akik a mariahofinak adnak előnyt — 
a magyar primogén marhával való kereszte-
zésre ott, ahol kevert vérben akar valaki jó 
igásanyagot produkálni, mely gyorsabban fej-
lik, nagyobb súlyt ér el és jobb tejelő mint a 
tiszta magyar. De erre a czélra csak a legki-
válóbb és nem az akármilyen etschthalit tar-
tom alkalmasnak. 

Mennyiben van igazam, mikor igy nyilat-
kozom, azt némely hazai példa valószínűleg 
már is igazolhatná, de bizonyára fogja igazolni 
még jobban is a jövőben.-

hatatlan előnyeit s még is igen sok szőlőbir-
tokos van ma is, a ki megmagyarázhatatlan 
okból nem permetez. Látja évről-évre pusz-
tulni ültetvényét s ezzel szemben a védekező 
szomszéd boldogulását s még sem hajlandó 
hasonló módon cselekedni. 

Itt a magyarázatot bajos volna megadni. 
Ha kérdezzük, rendesen ez a felelet: „Máskor 
is leszáradt egy-Jcét levél s még sem volt baj. 
Most ráfogják, hogy szölőpenész s a gazda nem 
győzi pénzzel a védekezési költségeket 

Az ilyenforma vélemény ellen küzdeni 
aztán lehetetlen, mert nincsen az az ékesszó-
lás, amely ezt megingatná. 

Hazánk egy bizonyos részének főter-
ménye a burgonya. Vannak egyes vidékek, 
amelyeknek gazdasági viszonyai között első-
rendű szerepet játszik. 

Alig van egy-egy műveleti növényünk, 
amelyikkel a rajta élődő gombabetegség olyan 

GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN. 
Rovatvezető : Mezcy Gyula. 

Burgonya(ragya)vész.* ) 
Phytopthora infestans de Bary. 

A folytonosan haladó tudomány egyen-
ként deriti fel a különféle növényi betegségek 

161. ábra. Burgonyalevelek, melyeket a PÁytophthora 
infestant de. By. megtámadott. A betegség első ide-

jében. (Term. után.) 

előidéző okait s fáradságos kísérletek alapján 
igyekszik megállapítani a gyakorlatban köny-
nyen keresztülvihető s lehetőleg kevés költ-
ségbe kerülő védekezési módokat. A gazda-
közönség a viszonyok nyomása alatt kényszerül 
folytonosan figyelemmel kisérni a tudományos 
világ fentjelzett működését. Mindinkább keve-
sebb-kevesebb lesz azok száma, a kik minden 
baj ellen csak a „régi jó világ" emlegetésével 
érvelnek s minden csapásba, mint egyszerűen 
elkerülhetetlenbe belenyugodnak. Könnyen ért-
hető, hogy ez az átváltozás lassú s még igen 
sok idő múlik el addig, mig általánossá lesz. 

A mi népünknek vérében van az ujjitá-
soktól való irtózás s bizalmatlankodás. Még a 
mikor meggyőződik is valáminek a jó voltáról 
nehezen hagyja a régi, megszokott állapoto-
kat el. 

Fényes példa erre a peronospora elleni 
védekezés. Mindenki belátja ennek a kiszámit-

*) A „ragya" elnevezés sokkal jobb az „Altér-
naria Solari S." nevü gomba által előidézett megbete-
gedésére a burgonya levelének. 

163-ik ábra. Egy burgonyalevéldarab alsó része. — 
á) A szájadék (légző) nyilás; b, c) a konidium-tartók, a 
mint a légzőnyiláson keresztül a szabadba jutva el-
ágaznak ; d, ej konidiumok. Vázlatos rajza az elpusztult 
levél alsó lapján látható fehér pornemü bevonatnak. 

(Erős nagyítás.) . 

hamar végezne, mint ezzel. A burgonyaültet-
vények nagyrésze rendesen időelőtt elveszíti 
zöld lombját, a levelet és a szőrrészek leszá-
radnak (a praxisban igen sokszor nem tartják 
természetellenesnek), elpusztulnak. A gazda 
még ha fel is tűnik neki ez, azzal vigasztalja 
magát, hogy nincs neki szüksége zöld bur-
gonyaszárra és levélre, nem baj ha elpusztul 
is, mert a gumó még jobban nő a föld alatt. 

Mikor aztán a szedésre kerül a sor, a 
fészkekben csak teng-leng néhány gumó, a 
melynek nagyrésze apró, éretlen és a mi fő 
beteg. 

Figyelemmel vizsgálva tavaszszal bur-
gonyaültetvényeinket, de még inkább nyár 
elején, találni fogunk egyes leveleket, a me-
lyeknek felső lapjain szabálytalsn alakú, előbb 
az élénk zöld szintől elütő sárga, majd mind-
inkább nagyobbodó világosbarna, végre sötét-
barna beszáradt foltok vannak (161. ábra,) A 
foltok mindinkább najrobbodnak, egvmásba 

folynak s lassanként az egész levél megbar-
nul vagy megfeketedik, összezsugorodva a 
levélnyélen függve maradjs ugy néz ki, mintha 
elszáradt volna. (162. ábra.) A foltok fellép-
hetnek a levéllap bármely részén, de különö-
sen a széleken vagy a levél hegyén lépnek fel 
először. 

Ugyanilyen foltokat fogunk találni a kö-
zös levélnyéien, valamint a száron is. A leg-
fiatalabb, a hajtások hegyén levő levelek ren-
desen szép sötétzöldek s a fent leirt foltok 
nem találhatók rajtok. 

Ha most, a mikor már néhány levélen 
találtuk a leirt foltokat, egy eső jön vagy 
nagy harmatok járnak s utána jó meleg na-
pok, foltok kezdenek rohamosan fellépni, las-
sanként elborítva a lombozatot, leszárad, el-
pusztul az egész földfeletti rész. 

Az ilyen módon elpusztult növény gumói 
fejletlenek maradnak s ha kétfelé vágjuk a 
gumót a héjához közel vizes barna foltot fo-
gunk találni, esetenként hol kisebbet, hol na-
gyobbat. Ha sok eső jár, ez a burgonya las-. 
sanként egészen megbarnul s elrothad; ha 
nem volt eső, inkább szárazabb időjárás, akkor 
elkezd összezsugorodni, héja ránczos lesz, 

" Ha egy elszáradt levelet jó kézi nagyitó-
val (luppe) vizsgálunk, a levél alsó lapján a 
beszáradt foltoknak megfelelően piszkos fehér-
színű porhoz hasonló anyagot fogunk találni, 
melyet ujjaink hegyével könnyen ledörzsölhetünk. 

16 t-ik ábra. a) Egy konidium 6 részre tagolódva ; b) a 
hurok felreped s a rajzó konidiumok elhagyják a tokot; 
c) rajzó konidiumok csitlangókkal ellátva; d) a rajzó 
konidium fejlődésének első szaka (csírázás), de Bary után. 

Ugyanilyen szinű levonatot találunk esetleg a 
közös levélnyéien vagy a gyöngébb szárrésze-
ken is. 

A leirt jelenséget egy gomba a Phyto-
;phthora infestans de Bary. időzi elő. Amerikában 
1843. lépett fel először s néhány év múlva 
1845-ben már Európában is kezdte pusztítani 
a burgonyaültetvényeket. Azóta különösen 
Francziaországban okozott igen érzékeny káro-
kat, de nálunk is volt rá eset, hogy egyes vi-
dékeken még a vetőgumó sem termett meg a 
gomba pusztítása miatt. 

A gomba fejlődésmenete a következő: 
A levelek alsó lapján levő bevonat rend-

kívül finom, többfelé elágazó szálakból áll, 
mely ágacskák végén egy többé-kevésbé to-
jásdadalaku részecske ül. (163. ábra.) Az 
ágacskákat conidium-tartóknak, a tojásdad-
alaku részeket conidium-oka-dk nevezzük. Ezek 
rendkívül könnyen letörnek s mivel végtelen 
kicsinyek, a lágáramlat, rovarok stb. által min-
den irányban széthurczoltatnak. Ha az ilyen 
testecske aztán a burgonya zöld levelére jut, 
ott megtapad s várja a fejlődéséhez kedvező 
körülményeket. Ez alkalom meg is jön az első 
eső- vagy harmatcseppel, melyet a "nap felme-
legít. Ekkor a testecske anélkül, hogy burka 
felnyílna, több részre tagolódik, mely részecs-
kék belsejében kellő nagyítással (mikroskop 
alatt) egy-két fénylő pontocskát láthatunk. 
(164. ábra.) A tagolodás után a burok félre-
ped s a részecskék a szabadba jutnak, azaz 
az eső vagy harmatcseppbe, ahol a rajtok levő 
két csillangó (finom vékony kis nyúlványok) 
rrozgása folytán : ide-oda^ mozognak. Ezt a 



97 SZÁM. 8 IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1898. DECZEMBER HO 3. 1761 

mozgást nevezzük rajzó mozgásnak s ezeket a 
testecskéket rajzó conidiumok-nak. 

A mozgás aránylag rövid ideig — mint-
egy 20—25 perczig — tart, amikor a spórák 
elvesztik a csillangókat s kezdődik tovább fej-
lődésük (csirázás). Valamelyik részen egy kis 
dudorodás keletkezik, mely mindinkább nő s 
áttörve a levél felső lapján levő epidermis 
réteget, behatol a szövetek közzé, ahol szám-
talan ágakra oszolva szét, behálózza az ösz-
szes belső részeket. Ezeket az elágazó szála-
kat nevezzük myceliumoknak. Ugyanilyen mó-
don jut be a burgonyagumóba is, ahol előbb 
a héj alatti kéregrészben ágazik ej, mert itt 
nagymennyiségben van fehérjeanyag, amelyet 
felemészt. Aztán hatol a belsőbb részekbe, 
ahol már a keményitőszemcséket találja. A 
myceliumok (ez a gomba teste), kiválasztanak 
egy fermentanyagot, amelynek hatása követ-
keztében a keményítő átalakul czukorrá s 
ilyen állapotban használhatja fel a gomba 
táplálkozásra. Bárhol is emésztik fel a myce-
liumok a sejtek tartalmát, ezáltal azoknak 
elpusztulását s végeredményében a szövetek 
elpusztulását idézik elő. Ezért száradnak el a 
levelek. 

Mikor a gomba myceliumai a levélszöve-
tet már teljesen áthálózták, kezd a gomba 
utódokról gondoskodni. Ekkor jelenik meg a 
levél alsó lapján a fent leirt piszkosfehér be-
vonat. A levél alsó lapját borító epidermisen 
szétszórtan apró nyilasokat az u. n. szájadék-
vagy légző nyilásokat találjuk; ezeken a nyí-
lásokon keresztül jutnak a szabadba a már 
említett, finom, fehér elágazó szálacskák (coni-
dium tartó-k), melyeknek minden ághegyén 
egy-egy conidium van. 

A konidiumok aztán a már jelzett módon 
jutnak a levélzetre, a hol kedvező körülmények 
(nedvesség és hő) között tenyésztik tovább a 
betegséget. Ez volna nagy. vonásokban a gomba-
fejlődés menete, mely egész nyáron folytono-
san tart. (Egy-egy csirázó konidium 4—5 nap 
alatt már kifejlődött konidiumokat képes 
produkálni.) 

Mielőtt a védekezési kísérletek tárgyalá-
sára áttérnék, meg kell említenem egy dolgot. 

Sokan abban a balvéleményben vannak, 
hogy a burgonya^szárának, valamint levélzeté-
nek elpusztulása nem von maga után káros 
következményeket. Ez egy igen tézes nézet. 

Minden növény, így a burgonya is, táp-
lálékát a talajból veszi fel az erre rendelt 
szerveivel, a gyökerekkel. Igen de a tápláló 
anyagok a talajban nincsenek olyan állapot-
ban, hogy azokat a növény, direkt felhasznál-
hassa testének felépítésére. Előbb még bizo-
nyos átalakuláson kell keresztülmenniök, hogy 
a táplálásra alkalmasak legyenek s ezt az át-
alakulást . áthasonitásnak (assimil.atio) nevez-
zük. A talajban levő növényi tápláló anyagok 
rendesen ásványi (anorganikus = szervetlen) 
anyagok, amelyek feloldódva a talajvízben e 
vízzel együtt oldott állapotban vétetnek fel a 
gyökerek által s vitetnek bizonyos módon a 
levelekbe. A levelekben aztán áthasonittatnak, 
azaz organikus (szerves), a növényi táplálásra 
alkalmas anyagokká válnak. Az igy átdolgozott 
anyagok egyrésze a növényi test felépítésére 
használódik fel, mig a másik rész, mint tarta-
léktáplálóanyag a növények bizonyos részei-
ben elraktároztatik. . Ilyen tartaléktápláló-
anyag van felhalmozva a magvakban s a bur-
gonyánál a gumóban (keményítő). 

Ha most a levelek meg vannak támadva 
annyira, hogy a levél kisebb vagy nagyobb 
része — esetleg az egész levéllap, — elpusz-
tult, az áthasonitás nem történhetik meg s igy 
a keményitőképzés és leraktározás sem. De 
akadályozva van e miatt a növény szervezeti 
fejlődése is. 

A burgonya mint emberi vagy állati táp-
lálék szerepét nagyrészben a benne felhalmo-
zott keményítőnek köszönheti. Mentül cseké-
lyebb mennyiségben van meg a keményítő 
benne, annál kevésbbé értékes táplálási szem-

pontból. Ezenkívül ugy a szeszgyártásnál, mint 
a keményítőgyártásnál ez adja meg a bur-
gonya értékét. Ép, jól fejlődött, érett burgo-
nya keményitőtartalma 18—22% között válta-
kozik. 

Ha egy jó éles borotvával az ilyen bur-
gonyából finom vékony lapocskát vágunk s azt 
mikroskop alatt vizsgáljuk, azt fogjuk látni, 
hogy a sejtek tömve vannak keménvitőszem-
csékkel. (165. ábra.) 

A phytophthora által elpusztított fenékből 
kikeresünk egy olyan gumót, amelyiket a gomba 
nem bántott s ebből készítsünk a fenti módon 
metszetet, igen kevés, s rendesen apró_ kemé-
nyitőszemcsét fogunk találni a sejtekben. (166. 
ábra.) 

* jí 

1.65-ik ábra. Egészséges burgony-agumóból készült mi-
kroskopikus metszet vázlatos rajza. — A sejtek tömve 

vannak keményitőszemcsékkel; (Természet után.) 

166-ik ábra. Egy burgonyagumóból készült metszet egy 
olyan fészekből, a hol a lombot teljesen e'pusztította 
a Phytophthora. — A sejtekben kevés keményitőszemcse. 

(Természet után) 

/ 

167-ik ábra. Beteg burgonyagumóból készült metszet. 
a) A gomba mycéliuma; b) keményítőszemese. ILátható, 
hogy a sejtekben alig van pár keményitőszemcse, a 

többit felemésztette a gomba. 

De amint már mondtam, magát a gumót 
is megtámadja a betegséget előidéző gomba 
s ha az. ilyen gumóból készítünk metszetet, 
látni fogjuk a mycelumokat a sejtekben szét-
ágazva és hogy egyes sejteknek keményitőtar-
talmát egészen felemésztették. (167. ábra.) 

A gumók jnegbetegedése kétféleképpen 
történhetik. 

Ha a vetésnél nem válogattuk meg jól 
az elvetendő burgonyát, a földbe már fertő-
zött gumók, kerülnek s igy a beteség, hogy 
ugy mondjam, veleszületik az uj gumóval. 

Más esetben a megtámadt levelekről le-
hulló konidiumok az eső által bemosatnák a 
talajba s ha a gumóhoz értek, áttörik annak a 
héját s a myceliumok behálózzák a gumót. | 

Erre nézve Jensen*) kísérletezett s kimu-
tatta, hogy a legsekélyebben (a föld sainéhez 
közel) 

fekvő gumókból . . 49% 
a mélyeben fekvőkből 22% 
a legalól fekvőkből 8% 

volt megbetegedve. Feltűnő volt az, hogy a szár-
hoz közelebb eső gumók voltak mindig meg-
száradva. Ez érthető is, mert a konidiumokat 
a szár mellett mosta le az eső legkönnyebben. 

A mi a különböző mélységben fekvő 
gumók megbetegedését illeti, arra nézve magya-
rázat a talaj szürőképessége. Mentől kisebb 
földrétegen kellett az esővíznek keresztül-
menni a gumóig, íMinál több kondiumot hor-
dott oda, viszont vastagabb földrétegen menve 
keresztül a konidiuinokból mind kevesebb 
maradt. Ezt kísérletileg ís beigazolták olyan-
formán, hogy konidiumokat tartalmazó vizet 
töltöttek üveghengerbe tett különböző vastag-
ságú földrétegre. Az alul lecsepegő vizet mik-
roszkóppal vizsgáltak. Mentől vastagabb volt a 
földréteg annál kevesebb konidium maradt a 
vízben. 

A talaj e tulajdonságára tekintettel aján-
lották az u. n. Jensen-féle védekezési módot, 
amelyről majd későbben szólok. M. B. B. 

SZŐLŐSZET, KERTÉSZET. 
Rovatvezető: Angyal Dezső. 

Gyümölcskivitel Angliába. 
A „Köztélek" 96. számában reprodukáltuk 

a „Gyümölcskertész" egy közleményét, a mely 
közlemény azt a kérdést veti fel, hogy amennyiben 
Angliában az idén főként a finomabb fajalmának 
nagy szükségét érzik, nem volna-e tanácsos 
kísérletet tenni a magyar fejalmával a liverpooli 
és londoni piaczokon. E közlemény szerint a 
liverpooli főkonzul értesítése az volna,, hogy 
az angol piaczon 35—40 frtot is fizetnek egy 
métermázsa almáért.; holott a Királyhágón tuli 
részeken a gyümölcstermelők alig képesek 5—8 
frton értékesíteni a fajalmát. E közlemény a 
„Magyar kiviteli és csomagszállitási részvény-
társaság" figyelmét az angol gyümölcsexport 
kérdésére irányította s utána járván a dolognak, 
londoni és liverpooli forrásokból az alábbi, 
közérdekű felvilágosításokat vette..; 

„Angliát almával Északamerika, Canada és 
Portugál látja el. Az amerikai áru 55—68 
kilogrammot (120—150 angol fontot) tartal-
mazó hordókban érkezik, a csomagoláshoz 
se papiros, se szalma nem vétetik, hanem az 
alma soronkint és egymás mellé rakatván le-
szorittatik. Az európai árut 36 kgmot (80 angol 
fontot) tartalmazó ládákban papirosba göngyölve 
szokták csomagolni. Az alma kiszállítása Angliába 
ezen évben nem sok esélylyel biztat, mert az 
amerikai almatermés kedvező volt és áruhiány 
nincs. Az alma ára hordónkint 7—23 shilling 
közt váltakozik, tehát legolcsóbb ár nagybani 
eladásánál métermázsánkint 6'16 frt, legdrá-
gább 24 frt." 

Egy másik jelentésből a következőket 
emeljük ki: 

„Almában némi hiány legfeljebb Anglia 
déli részén észlelhető, mert Amerika és Franczia-
orsáág eleget szállítanak. Itt főkép a „Nova 
Seotia" nevü alma^kelendŐ. (A fenti r.-t.által meg-
hozatott minta az arany-renethez hasonlít.) Ez-
a faj most 120 fontos hordónkint 17/6 ér el. 
(vagyis 54 kilogrammért 10 frt. 50 kr.) Az üzlet 
almában csakis bizományba küldött áruval 
eszközölhető, mely aukczióra kerül. Minták 
alapján senki sem rendel. Detailisták külföld-
del nem dolgoznak. 

Ezekből látható, hogy almánkért Anglia 
nem fizetne mm.-ként 35—40 frtót, hanem 6 frt 
16 krtól legfeljebb 24 frtig. Ha viszont a köz-

*) Die Kartoffelkrankheit kann besiegt werden 
durch eine einfach und leicht auszuführende Kultur-
methode. Leipzig, 1882. 
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ponti vásárcsarnok mai árujegyzése nagyban 
ugyancsak fajalmáért 6—20 frt tesz mmázsán-
kint jó vételkedv mellett és meggondoljuk az 
5 frt költségen felül az előfordulható sokféle 
koczkázatot, ugy az angol piaczokról festett 
délibáb szétfoszlik. Mellesleg még megjegyez-
zük, hogy az erdélyi 5—8 frtos jó fajalmára 
— természetesen nagy mennyiségre és egy-
féle, nem kevert minőségre reflektálva — rá-
akadni nem tudtunk és nagyon le volnánk kö-
telezve, ha a tek. Szerkesztőség utmutatása 
segélyével ily árut beszerezni tudnánk. Akkor 
persze lehetne szó angol exportról." 

Ezek az értesülések az Angliába irányul-
ható gyümülcskivitel esélyeit korántsem tün-
tetik fel ragyogó színekben. Még sok hiányzik, 
nemcsak attól, hogy Amerikával s Francziaor-
szágal szemben a versenyt sikerrel felvehessük, 
hanem attól is, hogy a magyar gyümölcs 
általában exportképes legyen, tekintve a szo-
kásos, kevert fajtákban való termelést és a 
csomagolási eljárás tökéletlenségét. Ugy véljük 
tehát, hogy a. messze piaczok meghódításáról 
való álmodozás helyett a belfogyasztás emelé-
sére és* a belszükséglet helyes kiegyenlítésére 
kellene egyelőre törekednünk s ennek folya-
mán oda hatni, hogy ugy a fajták termelésé-
nél, mint a csomagolásnál az üzleti életnek 
megfelelő szokványok jöjjenek létre s terme-
lőink a kellő üzleti érzéket elsajátitsák. Első 
sorban a gyümölcskiállitásoknak kell e feladat 
szolgálatába szegődniök, de e mellett ugy a 
kormánynak, mint a gazdasági egyesületeknek 
azon kellene dolgozniok, hogy az értékesítési 
viszonyokon javítsanak értékesítő szövetkeze-
tek s főként a gyümölcs ipari feldolgozásának 
népszérüsitése révén. Ha csak a külföldi gyü-
mölcskészítményeket kitudnánk szorítani pia-
czunkról, könnyű szívvel lemondhatnánk az 
angol kivitelről. B. 

Kereskedés füzvesszőkkel . *) 

A kereskedés füzvesszőkkel hazánkban 
még nincs szervezve. A füzvesszők évi terme-
lésének mennyiségéről, azok beszerzési mód-
járól és piaczi áráról csak kevés adat áll ren-
delkezésre. Annál becsesebb tehát az, ami 
erre vonatkozólag egy hozzánk intézett kérdés 
alkalmából bel- és külföldi kamaráktól a Tuda-
kozó irodához érkezett és sietünk ezen jelen-
tésekből a közérdekű részeket e helyen 
közölni. 

A soproni kamara kerületében nagyobb 
mennyiségű füzvessző a kir. törvényszék szom-
bathelyi, nagykanizsai és zalaegerszegi köz-
ponti fogházaiban kerül feldolgozásra. 

A marosvásárhelyi kamara háziiparosai a 
kosárfonáshoz a füzvesszőt a kerületben szer-
zik be s innen látják el magukat a kerületbeli 
fegyintézetek is. 

A kolozsvári kamara kerületében több 
kosárfonó és a kolozsmonostori kir. gazdasági 
tanintézet füzvesszőket nagyobb mennyiségben 
is vásárolnak ; a kolozsmonostori tanintézet-
ben pedig a néptanítók részére évenként 
rendszeres kosárfonó-tanfolyam tartatik. A ne-
vezett vállalatok legtöbbnyire hazai, mégpedig 
a kamara kerületében termelt vesszőt hasz-
nálnak, mely ott a folyók partjain és tavas-
mocsaras helyeken tenyész. Az ilyen, a váro-
sokhoz közel fekvő területeket a kosárfonók 
bérlik és a füzvesszőt többnyire maguk is vág-
ják. Kis- és nagyközségekben a nép vágja és 
kötegekbe csomagolva hozza piaczra a füz-
vesszőt, még pedig kosárfonási .czélokra alkal-
mas, háncsától megfosztott állapotban és osz-
tályozva. A vékonyabb füzvessző háncsossal 
együtt és főleg szölőkötésre alkalmas — ára 
kötegenként 8—12 kr. 

*) A füzvesszők értékesítése tárgyában sok ol-
datról vettünk tudakozódásokat. Czélszerünek véljük e 
végből a „Magyar Kereskedelmi Muzeumnak". egy ide-
vágó s közérdekű közleményét átvenni. Szerk. 

A Felső-Magyarországból, különösen pedig 
Vág-Ujhelyről és Morvaországból érkező füz-
vessző ára Kolozsvárott métermázsánként 
10—12 frt és Kolozsvárra évenként mintegy 
4—6 vasúti kocsirakománynyal érkezik. 

A pécsi kamara kerületében füzvessző, 
különösen a dunai és drávai partvidéken, bő-
ven terem ugyan, de a kereskedelmi forgalom 
tárgyát nem képezi. A kamara kerületében 
termelt füzvesszőt tulnyomólag az illető vidék 
földmivelői dolgozzák fel háziiparilag, kezdet-
leges házi és gazdasági eszközökké. Jelentő-
sebb mennyiségű füzvessző a pécsi, kaposvári 
és szegzárdi fogházakban kerül feldolgozásra, 
mely leginkább a Duna és Dráva vidékéről 
szereztetik be ; ritkán és csak kisebb mennyi-
ségben pedig az ország más vidékéről is. A 
kamara kerületében levő két kisebb kosár-
kötő füzvessző-szükségletét a kamara kerületé-
ben fedezi. 

A nagyváradi kamara kerületében füz-
vessző nagyobb mennyiségben nem ter-

. m eltetik. 
A szegedi kamara kerületében a füz-

vessző nagybani bevásárlásával főleg Apatin-
ban foglalkoznak. A füzvessző ára nagyon 
különböző, az erős, nagy, hasításra alkalmas 
füzvessző ára 7—8 frt, a gyöngébb füzvesszőé 
9—10 frt, a rövid és vékony füzvesszőé pedig 
11—12 frt mmázsánként. Ezen árak azonban 
csupán a nemes füzvesszőkre értendők, a kö-
zönséges vadfüzvesszők árai rendesen ezeknél 
olcsóbbak. A füzbotok e2er darabonként adat-
nak el és ára — azok vastagságához és 
hosszúságához képest — 2—10 frt közt vál-
tozik. A füzvesszők és botok árusítása minta 
szerint történik és rendszerint utánvéttel szál-
lítják, vagy pedig fizetendő az átvétel alkalmá-
val; az időre való szállítás ezen árunál nem 
szokásos. 

A miskolczi kamara jelentése szerint a 
füzvesszőfonás a Tiszamenti községekben házi-
iparilag űzetik és azonkívül a fegyházakban is. 

Fegyenczmunka czéljaira a füzvessző az 
illető fogházak által vásároltatik ugyan, rend-
szerint azonban a fegyenczek, felügyelet alatt, 
maguk vágják a vesszőket. 

A budapesti piaczon a nemes füz, mely 
a hazai nagybirtokosok által hozatik forgalomba, 
rendesen 10 kgmos csomagokban árultatik, a 
melyből hat csomag egy köteget képez. Telje-
sen hibátlan, görcsmentes, fehér füzvessző, 
melynek hosszasága 1—2 méter, ára méter-
mázsánként 10—11 frt, gyengébb minőségűé 
ára — szintén métermázsánkint — 5 frt s 
ettől feljebb. A földmivelők által a piaczra ho-
zott vadvesszők ára tisztított állapotban és 
1000 vesszőt magában foglaló kötegekben 
Budapesten kötegenkint, a minőséghez képest, 
ha egy méternél hosszabb, 40—60 kr, ennél 
rövidebbek (70 emlői 1 méterig) pedig 25—30 
krajezár. A vétel és eladás megtekintés és 
készpénzfizetés mellett történik. 

A brassói kamara szerint a kamara ke-
rületében a füzvesszőket a vándorczigányok és 
a román községek szegényebb lakói gyűjtik és 
azokat kosárfonóknak és másoknak házba szál-
lítva ajánlják megvételre. Egy csomag füz-
vessző, melyben gyakran 1000 db 1—15 mm. 
vastagságú füzvessző van, ára 25—50 kr. 

A külföldi kamarák közül első helyen a 
brünni kamara átirata érdemel említést, mely 
szerint nemcsak e kamara kerületében, hanem 
egész Morvaországban a füztermelés nagyobb 
kiterjedésben űzetik ugy, hogy nemcsak fedezi 
a belföldi kosárkötő ipar szükségletét, hanem 
tetemes mennyiségek kerülnek kivitelre a kül-
földre is.. A 75—1"75 cm. hosszú füzvessző ára 
10 — 14 frt métermázsánkint, az ernyősfüz osz-
tályozott füzvesszőinek ára pedig 6—8 frt. A 
belföldi nagyobb termelés mellett is külföldi 
füzvessző vevőre talál, melynek közvetítésére 
Stricker Zsigmond kosárkötőgyáros Brünnben 
(Adlergasse 6.) vállalkozik. 

A gráczi kamara kerületében nagyobb-
számu kosárkötő iparos létezik, kik rendszere-

sen jelentősebb mennyiségű füzvesszőket vá-
sárolnak ; szükségletűket kisebb részletekben 
a monarchia minden részéből hozzájbk érkező 
ajánlatok alapján fedezik; Ajánlatok szétküldé-
sénél a következő gráczi czégek jöhetnek te-
kintetbe : Bele Sebestyén, Hans Sachsgasse 3, 
Tulipán István, Neuthorgasse 7, Neubauer Ká-
roly özvegye, Sackstrasse 18 u. 20. Rohrbacher 
Keresztély, Tegethofstrasse 5 és Wagner József 
és Chümüza Károly, Hofgasse 7. 

A kamara kerületbeli czégei közül figye-
lembe vehetők még ezek: Kronovsek Mihály, 
Ciliiben, Herrengasse 17, Kostyak Ferencz, 
Marburg a. d. Drauban és Prah András, Mar-
burg a. d. Drau, Tegetthofstrasse 42. A füz-
vessző ára, minőség szerint 100 kgként, még 
pedig nyersáru 2 frt, 2 frt 50 kr, fehér hámo-
zott áru 6—14 frt. Főképp fehérre hámozott 
áru kerestetik és csak ritkán nyersáru, még 
pedig leginkább az úgynevezett középáru i — 
lVa méter hosszúságban. 

Az osztrák-magyar kereskedelmi és ipar-
kamara Londonban (Laurance Poűnlhey Hoüse 
E. C.) következő londoni czégeket nevezi meg, 
melyek ajáhlatok szétküldésénél tekintetbe ve-
hetők: Henry Howell et Go, 176., 178., 180. 
et 182. Old Street E. G. : M. Jakobs, Young 
et Co., 265. Boró High Street S. E.; Charles 
Page et Co, 123. Bethuál Green Road E; 
Edw. Preedy, 54 Shaftesbury Str. New Nörth 
Road N ; E. et 0. Quitmann, 18 City Road 
E. C.; John Suckling, 41 Duke Street, Ald-
gate E. G. 

A prágai kereskedelmi és iparkamara át-
irata szerint a füzvesszőtelep-tulajdonosok a 
termelt füzvesszőt vagy maguk dolgozzák fel, 
vagy pedig a fogyasztóknak közvetlen eladják. 
Az utóbbi esetben az árak ezek: egy köteg 
(kb. 40 cm. vastag) zöld, hámozatlan füzvessző 
50 kr; ugyanolyan köteg hámozott füzvesszőé 
pedig 84—90-kr; 100 kg. hámozatlan füz-
vessző ára 9 frt; középminőségü, fehérre há-
mozott 120—125 cm. hosszú füzvessző ára 
métermázsánkint 12—14 frt. 

Az innsbrucki kamara kerületében füz-
vessző jelentősebb mennyiségben nem termel-
tetik és forgalma is csekély. 

A trieszti tőzsde-bizottság szerint aá 
ottani piaczon J. W. Dann czég kereskedik 
nagyban a füzvesszőkkel. Az árak minőség 
szerint 1 és 12 frt közt változnak; isztriai 
származású közönséges füzvessző ára 7—8 
frt, ugyanolyan minőségű friaüli füzvessző ára 
8—10 frt, finomabb friauli pedig 10—12 frt, 
mind métermázsánként a feladó által a fel-
adási helyen vasútra szállítva. 

A párisi osztrák-magyar kereskedelmi 
kamara átirata szerint a fehér füzvessző ára, 
tehermentesen Párisba szállítva, az ottani 
kereskedőknél métermázsánként 40 és 60 frank 
közt váltakozik. Külföldi áru, mely a bevitel-
nél Francziaországba 100 kg. után öt frank 
vámot fizet, csak akkor számíthat elkelésre, 
ha minőség tekintetéhen megfelel az ottani 
árunak és ha olcsóbb annál. Egy vasúti kocsi-
rakománynál kevesebbre csak ritkán történik 
kötés, azonban az árut többnyire látni akar-
ják és mintaszerinti eladás alig kivihető. Füz-
vesszőket állítólag Dél-Amerikából is visznek 
be Francziaországba, melyek a németalföldi 
hásonló terménynél megfelelőbbek. 

Füzvesszőkkel nagyban a következő pá-
risi czégek kereskednek: Ulisse Figus, 121 rue 
de Charonne, Labouygues, 44 rue Coriolis, 
G. Margotton, 8 quai de la Rapée és C. 
Séguin, 137 rue de Bercy. Füzvesszőeladásra 
vonatkozó ajánlatok szétküldésénél a követ-
kező párisi kosárkötőgyárak is tekintetbe ve-
hetők, u. m. Boudinet, 5 rue du Cháteau 
d'Eau, Coste Folcher et Cie, 87 Faubourg 
St.-Denis, G.-Dumesny, 8 rue Debelleyme és 
Willard Grünbaum, 14 Bd Poissonniére. 

Üzletek megkötésére ajánlatos képviselet 
igénybevétele; mint olyat a kamara L. Lang-
heim, Paris 19 ru d'Enghien nevez meg. 

A magyar kereskedelmi rnuzeum berlini 
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képviselőségének jelentése szerint a füzvessző 
ára a minőség és azon vidék szerint változik, 
hol a füzvessző termeltetik. 

Zöld füzvesszők ára 50 kgként 1—2Í 50 
márka, fehér pedig 8—20 márka közt válto-
zik A német birodalom nyugoti részében a 
füzvessző ára magasabb, mint annak keleti 
részében; Ausztriában pedig és ott főképp 
Gáesországban a legalacsonyabb. A képviselő-
ség a szaklapokban való hirdetések közzététe-
lét ajánlja. Jelentősebb szaklapok ezek : 
Deutsche Korbmaeherzeitung Berlinben, Korb-
macherzeitung Halléban ós Korbindustrie-u. 
Weidenzeitung, Wriezenben. Az utóbbi szerint 
füzvesszőkkel nagyban kereskednek a követ-
kező czégek: C. et A. Stolt, Hamburg, Bö-
dingsmarkt 79, H. Stütze & Söhne, Brieg, 
Bezirk Breslau; H. Strauss, Brieg, Bezirk 
Breslau; W. Strauss, Brieg, Bezirk Breslau; 
Wissak et Handtmann, Biberach in Württem-
berg • Proskauér et Páuson in Lichtenfels in 
Bayern, Errist Stegner in Mittelberg, Post 
Öeslau, Ed. Kipf in Hannover, Ernst Knauer 
n Brieg, Bezirk Breslau; I. Hess in Karlsruhe 
i. B. (T. S.) 

Az olcsó marhasó Ausztriában. 
Az osztrák lapok érdekes hirt hoz-

ták e napokban, azt ügyánis, hogy az osztrák 
pénzügyminiszter elhatározta, hogy mindazon 
vidékeken, amelyek távol esnek valamely só-
bányától, vagy sóhivataltól s amely vidékeken 
ez okból a só aránylag drágább, a legközelebbi 
jövőben állami sóraktárakat állíttat föl, ahol a 
sót nagyon csekély szállítási költségek fel-
számításával fogják forgalomba hozni, hogy 
ily módon a só ára az ország minden részé-
ben lehetőleg egyformává tétessék. Állítólag 
ez intézkedéssel egyidejűleg a marhasó ára 
Ausztriában 5 frtról 3 forintra csökkentetnék 
métermázsánként. 

Nem volt módunkban a hir megbízható-
ságáról meggyőződni s a só árának jelzett 
mérvű csökkentését nem is tartjuk valószínű-
nek ; a sóraktárak felállításáról szóló hirt 
ellenben nincs okunk kétkedéssel fogadni s e 
hir alkalmából időszerűnek véljük ismét szel-
lőztetni a marhasó forgalomba hozatala tekin-
tetében nálunk tapasztalható állapotokat. 

Mindannyiunknak bizonyára élénk emlé-
kezetében van még, mennyi nehézséggel járt 
kormányunkat arra az elhatározásra bírni, 
hogy a marhasót olcsóbb áron bocsássa for-
galomba. Hosszú időkig az volt a kifogás, 
hogy miután az Ausztriával való kiegyezésünk 
értelmében a sójövedék kezelése egyöntetű 
alapokra van fektetve, ez ügyben kormányunk 
egyoldalulag nem járhat el. Ez a megállapodás 
azonban Ausztriát nem gátolta abhan, hogy 
csaknem teljes két évvel korábban hozza forga-
lomba az olcsó áru marhasót, amire végre kor-
mányunk is hosszas sürgetés után a mult év 
végén megadta gazdaközönségünknek e kedvez-
ményt. 

Több mint félesztendeig e kedvezmény-
nek gazdáink úgyszólván semmi hasznát sem 
vehették, mert az olcsó marhasó egyáltalán 
nem volt kapható ! 

Az egész ország sószükségletét két só 
bánya, az akna-szlatinai és marosujvári látta 
és látja el ma is ; ez magában.véve nem lett 
volna baj, de ott csak 50 kg. minimális meny-
nyiségben lehet sót beszerezni, a sóhivatalok-
nál pedig hónapokon keresztül nem volt rak-
táron az olcsó marhasó. Nagysokára a só 
könnyebb beszerezhetése czéljából a kissóhi-
yatalok felhatalmaztattak arra, hogy kicsinyben 
is forgalomba hozhassák az olcsó marhasót s 
kilátásba helyezhetett, hogy a kir. sóhivataloktól 
távoleső, nagyobb forgalmú helyeken marhasó-
árudák fognak felállíttatni — a melyek azon-
ban még ma sem állíttattak fel s a gazdakö-
zönség az ország 43 nagyobb városában levő 
SÓhivatalokra van teljesen utalva. 

Hogy a só könnyű beszerzése ilymódon 
a gazdák legnagyobb részének lehetetlenné van 
téve, az a bizonyításra nem szorul ; de előáll 
emellett az az anomalia is, hógy az állam 
monopoliumát képező ugyanazon áru ára, az 
egyik helyen 10—15, sőt 20% is drágább, 
mint a másikon. Ez onnan van, mert a só 10 
korona alapárához hozzászámittatik azon szál-
lítási költség, a mely a sót a bányától a só-
hivatal vasútállomásáig terheli, minél távo-
labb esik tehát valamely sóhivatal a bányától, 
annál nagyobb fuvarbér terheli az ott forga-
lomba hozott sót, tehát annál drágább az. 

De van ennek még egy más hátránya is, 
az nevezetesen, hogy az ily sóhivataltól távol 
lakó gazda, ha a sót a vasúton kénytelen 
hozatni, az esetben kétszeres fuvardijat 
kénytelen fizetni; először azt, amely a sót a 
bányától a sóhivatal vasútállomásáig terheli, 
s másodszor azt, amibe a fuvardíj a sóhivatal-
tól saját állomásáig kerül. 

E hátrányokra már több ízben reámutat-
tunk, sürgetve, hogy a tervbe vett sóárudákat 
kellő számban mielőbb állítsák föl, de sajnos 
az mindezideig még tiem történt meg. A só 
be,szeízé'se ma is épp oly nehéz az ország 
legtöbb részében, mint volt eddig. 

Ausztriában íme már segiteiiek e bajon, 
sőt amint ez helyén is van, a só árát egyen-
lősíteni igyekszenek az ország minden részé-
bén. Itt volna végre az ideje nálunk is, hogy 
a Csaknem két év előtt megadott kedvezmény 
igénybevétele a gazdaközönségnek lehetővé 
tétessék s méltányosnak tartanok, ha a só ára 
— a fuvarköltségek hozzászámitásával — az 
egész országban mindenütt egyenlően állapíttat-
nék meg. J. P. 

LEVÉLSZEKRÉNY 
Kérdések. 

438. kérdés. Erdei famagvakat, mely 
magpergető intézetnél lehetne legjutányosab-
ban s a legjobb minőségben beszerezni? 

Árpádhalom. Sz. E. 
449. kérdés. Kérem velem tudatni, hogy 

az állatokat, melyek nem a takarmányban 
kapják a sót, hanem csak egyszer hetenkint 
szájukba, mikor jobb sózni, itatás után mind-
járt, avagy etetés előtt? Szomszédomban mind-
járt az itatás után sózzák, én az etetés előttit 
tartóm jobbnak. 

Gy. D. 
440. kérdés. Kerületemben az utak men-

tén középvastagságu akáczfák állanak. Miután 
árnyékukkal szomszédos szántóföldön sok kárt 
okoznak, kérdem tisztelt gazdatársaimtól, le-
het e ákáczfát is olymódon sikeresen botolni, 
mint a fűzfát ? Ny. Z. 

441. kérdés. Miként és mivel etethetem 
föl kár nélkül azon konkolyt, mely a kitriörözés 
után a rozsból jött. Darálva-e? forrázva-e? 
Juhhal, sertéssel, vagy csikóval ? ugy emlék-
szem, hogy vemhes állatnak kár nélkül nem 
adható. 

S.-Szt.-Póter. - L. J. 

Feleletek. 
Tengeri eltartása. (Második felelet a 

430. sz. kérdésre.) Számitásomon felül termett 
tengerimből nagyobb mennyiség kimaradt, el-
helyezéséről rögtönözve ugy gondoskodtam, 
hogy rakattam két sor ölfát, egymástól lVa 
méter távolságra, a köztük levő hézagot meg-
töltöttem tengerivel, az alját kiraktam palló-
deszkával, a tetejére ismét deszkát adtam és 
ezt jó vastagon befedtem szalmával, ami eset-
leg tengeriszárral helyettesíthető. Tengerim 
kitűnően áttelelt, egészséges, száraz volt. Ezen 
ideiglenes góré teljesen költségmentes, miután 
a tengeri ilyen elhelyezésére számítva, kérdést-
tevő ur az ölfát már behordáskor a szükséges 
módon rakathatja össze. E. M. 

Magpergető intézetek. (Felelet a 438-ik 
számú kérdésre.) Magpergető intézetek követ-
kező helyeken vannak: 

1. Jony Ottónál Szepes Leibitz, 
3. Leitner János Körmend. 
3. M. kir. erdőhivatal Zsarnóczán. 
4. M. kir. erdőigazgatóság Besztercze-

bányán. F. ,/. 
Sózás. (Felelet a 439-ik sz. kérdésre.) 

Nem származik abból se előny, se hátrány, 
hogy . a hetenkint egyszer adott só, etetés vagy 
itatás előtt, avagy után nyujtatik az állatnak, 
a fő dolog csak az, hogy bejut-e valóban 
mind a sóadag az állat szervezetébe, vagy — 
a szájüregbe vive — részben vagy egészen el-
pocsékolódik. A gyakoribb eset éppen az, hogy 
javarészben elpocsékolódik, mert az állat azt 
a nagyobb mennyiséget— mint kellemetlent — 
nyelvével a szája üregéből kiforgatja. 

Egyenesen kimondva: épp oly rossz ita-
tás után, mint etetés előtt adni a sót, ha az 
hetekint csak egyszer nyujtatik s legokszérübb 
naponta adni sót, még pedig a takarmányban, 
az állatoknak. 

Tanácsom az, hogy hagyjon fel a. heti 
sózással s ha netán attól fél, hogy cselédei 
megdézsmálják az állatokra kiszabott napi 
konybasóadagot, ugy vásároljon denaturált sót, 
mely jóval olcsóbb, de tökéletesen megfelelő 
s ember által alig vagy éppen nem élvezhető. 

Mi. 
Ákáczfák botolása. (Felelet a 340.. sz. 

kérdésre.) Az ákáczfa majdnem olyan könnyen 
sarjadzik, mint a fűzfa és igy minden aggo-
dalom nélkül lebotolható. Egyre azonban el 
kell készülve lenni, arra t. i., hogy ezen lebo-
tolás folytán a nedvek annyira visszaszorittat-
nak a gyökerekre, hogy azok töménytelen 
gyökérsarjat fejlesztenek, amelyek irtása sok 
munkát és bosszúságot fog okozni, miért is 
a tőben való botolás helyett, talán czélsze-
rübb lenne csak a koronát visszacsonkitani 
már azért is, mert az ákáczfa a földszint le-
bololva néha megteszi azt, hogy csupa gyö-
kérsarjat nevel, amelyek aztán a tőtől elszív-
ják a nedveket annyira, hogy ki nem hajt, 
hanem elpusztul és igy az utak mentén eset-
leg hézagok támadhatnak. A. D. 

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

Az OMGE. közleményei. - - — 1751 
A Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének 

második, nagygyűlése - ... — — - - 1751 
Kereskedés füzvesszőkkel. 1762 
Az olcsó marhasó Ausztriában. J. P. — ... 1763 

Állattenyésztés. 
Magyar borzderes-keresztezés. Rovatvezető. ... ... 1759 

Gazdasági növénytan. 
Burgonya(ragyaJvész. M. B. B. 1760 

Szőlőszet, Kertészet. 
Gyümölcskivitel Angliába. B. — — 1761 
Levélszekrény - - 1763 
Vegyesek. ... . .. - 1763 
Kereskedelem, tőzsde 1765 
Szerkesztői üzenetek. 1766 

Halálozás, Modor-albári és surjáni Kotzó Pál 
gépész-mérnök november hó 30-án életének 6l-ik évé-
ben Budapesten elhunyt. 

A „Köztelek" mai száma a szövet-
ségbe lépett gazd. egyletek II. nagy-
gyűléséről szóló tudósítás miatt fél na-
pot késik. 

A Központi Hitelszövetkezet 
megalakulása. A „Köztelek" mult szá-
mában hirt adván a Központi Hitelszö-
vetkezet alakuló közgyűlésének f. hó 
4-ére történt egybehivásáról, felróttuk a 
kormánynak, hogy sem személyekre 
szóló meghívókat nem küldött szét, sem 
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az alapszabályokat nem bocsátotta kellő 
időben közkézre. Kötelességünknek tart-
juk ezzel szemben konstatálni, hogy idő-
közben az alapitó tagok ugy a meghí-
vót, mint az alapszabálytervezetet kézhez 
vették s ezzel a kormány eljárásának 
szabályszerűsége tekintetében kifogásolá-
saink tárgytalanokká váltak. 

A jég-szövetkezet előkészítő bi-
zottsága f. évi deczember hó 6-án 
(kedden) délután 4 órakor a Köztelken 
ülést tart. 

A Magyar Gazdaszövetség közgyűlése. 
A Magyar Gazdaszövetség, gazdatársadalmi 
testületeinknek ezen fiatal, de máris erőteljes 

. akczióra képes országos szervezete, e hó 29-én 
tartotta évi közgyűlését gróf Károlyi Sándor 
elnöklete alatt. A közgyűlésre a gazdaközönség 
köréből sokan jöttek fel a fővárosba s kivált-
képpen a vidéki szövetkezeti központok vezető 
egyénei domináltak nagy számban való meg-
jelenésükkel a közgyűlésen, Nyitra, Sáros, 
Zemplén, Somogy és több megyéknek szövetke-
zeti eszmékért lelkesülő férfiai. A mi nagy bajunk 
— úgymond, megnyitójában az elnök — az, 
hogy a nép alsó rétegei és a felső osztályok 
politikai és egyéb törekvései között nincs meg 
többé az erős kapcsolat, a régi vezető elemek 
kidűltek, következett egy oly generáczió, amply 
kötelezettségről mit sem akar tudni. A vissza-
hatás azonban ebben az irányban is beállott. 
Utána Scitovszky János szólalt fel, köszönetet 
mondva a közgyűlés nevében az elnöknek s 
javasolja, hogy a jövő évben Szegeden nagy 
gazdaértekezletet tartson a szövetség. Ezután 
Bernát István ügyvezető terjesztette elő a 
szövetség működéséről szóló értekezést, me-
lyet a közgyűlés egyhangú helyesléssel vett 
tudomásul. Majd megválasztották választmányi 
tagokul Benkeő Bélát, báró Ghyllányi Imrét és 
Péehy Ádámot. Bujanovies Gyula ismertette a 
sárosmegyei fogyasztási szövetkezeti központ 
működését. Meskó Pál a nyitramegyei hitelszö-
vetkezetek működéséről tett érdekes jelentést. 
Négy év alatt 54 szövetkezet alakult ott. 
Emődy József a gazdaszövetségnek minden 
áron való fentartása és fejlesztése mellett 
szólt. Farkas Ábráhám azon van, hogy a sze-

. gedi kiállítással kapcsolatosan tartassék or-
szágos agrár-kongresszus. Hasonló értelemben 
nyilatkoztak Melczer Gyula és Scitovszky Já-
nos, mire az elnök elfogadottnak jelentette ki 
a propozicziókat és végrehajtó-bizottság kikül-
dését javasolta. 

Kozma Ferencz emléke. A földmivelés-
ügyi miniszter néhai Kozma Ferencz miniszteri 
tanácsos és a magyar lótenyésztés ujjálerem-
tőjének ^emlékére folyó évi május hóban Mező-
hegyesen felállított emlékszobor leleplezésé-
nek alkalmából elrendelte, hogy az ezen szobor, 
nemkülönben a többi Kozma-emlék és a velük 
kapcsolatos események története, tárczája költ-
ségén emlékműbe foglalva, „Kozma Ferencz 
emléke" czim alatt kiadassék. A nagy negyed-
rét alakú mü, élén Kozma Ferencz arczképé-
vel a napokban jelent meg s 32 kisebb-nagyobb, 
részben a Kozma-emlékekre, részben az állami 
lótenyésztás múltjára és jelenére vonatkozó 
heliogravuse képet tartalmaz. A szöveg, melyet 
Magyar Kázmér gazdasági tanfelügyelő irt, 14 
f-jezetre oszlik s az emlékek leírásán és tör-
ténetén kivül részletesen tárgyalja a mezö-
hogyesi ünnepély lefolyását s helyet szentel 
azon 226 állami tisztviselő és méneskari tiszt 
neveinek is, kik önkéntes adakozás utján fő-
nökük mezöhegyesi szobrát és baracskai sír-
emlékét létesítették. 

Borhamisítás. A pécsi borhamisítás ügye 
egy interpelláczió alakjában ismét a képviselő-
ház elé került. Ezúttal Sághy Gyula inter-
pellált s utalva különösen a budapesti állam-
rendőrség szabálytalan eljárására kérdi, hogy 

a borhamisítás révén veszélyeztetett közegész-
ségügy s borkereskedelem, megóvása érdekében 
mit szándékoznak tenni a szakminiszterek. 
Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter vála-
szában felsorolta azokat az intézkedéseket, 
melyeket a borhamisítók ellen. tett. A mikor a 
gyanú felmerült, a fővárosi rendőrség rögtön 
megindította a nyomozást. Krecsányi kapitány 
igen erélyesen járt el. Azért, mert Engel a 
IV. kerületben lakik, a IV. ker. kapitányt bíz-
ták meg a vizsgálattal. Splényi akkor beszün-
tette az eljárást. Ezt a végzést a belügymi-
niszter megváltoztatta, de akkor a vizsgálatot 
már nem lehetett megejteni, mert a borm'n-
tákat megsemmisítette a czég. Most ismét a 
VIII. kerületi kapitányság delegáltatott a vizs-
gálat vezetésére s az Engel-czég a miniszté-
riumhoz fordult, hogy vétessen ujabb bormin-
tákat. Ezt a kérést megtagadtuk, mert a czég 
maga mulasztottá el a rehabilitását azzal, hogy 
a mintákat sietett megsemmisíteni. Sikerült 
ujabb adatokat szereznie; ezeknek analyzise 
folyik. A Ház megnyugvással nézhet az ügy 
befejezése elé. Perczel belügyminiszter is kon-
statálta, hogy a IV. kerületi kapitányság eljá-
rásában szabálytalanságok merültek fel, a 
mely beismerés nem hathatott megnyugtatólag 
a közönségre, mert hisz a rendőrség erélyes 
s pártatlan közreműködése hijján könnyű 
eg;érutat találni a borpancsolóknak. A Darányi 
miniszter válasza azonban mindenkit kielégít-
het. A mult héten egyébként a magyar keres-
kedelmi csarnok küldöttsége is tisztelgett Da-
rányinál, a kik a reális kereskedelem meg • 
óvása érdekében a törvényadta legszigorúbb 
eljárást kérik a borhamisítók ellen. A „Pécsi 
Napló" vezérczikkezik az állítólagos borhami-
sításról, bizonykodik, hogy a dolog csupán 
annyiban áll, hogy az Engel-czég törkölybort 
is készit — azt is a munkásainak; a többi 
költemény. Szóval minden oldalon élénken 
foglalkoznak a borhamisítás ügyével, ám a 
vizsgálat eredményeit még mindeddig ho-
mály fedi. 

Stassfurti 
KAINIT-ot 
teljes kocsirakományokban, köz-

vetlen kisebb mennyiségekben 

budapesti raktárából 
legjutányosabban ajánl a 

„ H Ü N 6 á R I l » 
M Ű T R Á G Y A , K É N S A Y É S Y E G Y I I P A R 

R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 

B U I D i L F E S T E I T , 

V. KER. V Á C Z I - K Ö R Ú T 21. S Z Á M . 

ALAPÍTTATOTT 1872. 

SCHOTTOLA ERNŐ, BUDAPEST. 
Műszaki közp. üzlet : Gyár : 

TI. , Andrássy-ift 2. VI., Révay-u. 16. 
Fonciére-palota. (Saját telepen.) 

bátorkodik a t. cz. érdékelteknek 
„Helios" istálló- és gazdasági viharlámpáját 
becses figyelmébe ajánlani. 

Ára teljesen felszerélve drbonként frt 2.80. 

egyúttal kitűnő i 
Csikójegyü aczéi trágya- és széna-villáimat, 
minden egyes darabot jótállás mellett 3 ággal drbonként 
75 Krral, 4 ággal darabonként 90 Krral ajánlani. 

Az őszi bekötésre legolcsóbb árakon ajánlok leg-
jobb minőségű finom sodrott szemű 

marha Háncsokat s 
sodronyerősség j 4Va 
ár darabonként | 

lerzési forrás lő és szarvasmarha 
nyíró OllőKbau, valamint minden egyéb mező-

gazdasági szükségleti czikkben. 

„REMINGTON" 
Í R Ó G É P E K 

v i l á g h í r ű e k . 
VALLÁS-és KÖZOKTATÁSÜGYI 

magy. kir. minister 

Hivatalos Közlöny b 

Remington Írógépet (kapható 
Glogowski és Társa budapesti ezégnél Erzsébet-tér 
16. sz.) az állami és egyáltalában a hazai tanin-
tézetek részére leendő beszerzésre ajánlja. 

Festékpá,rna mellőzve. — 4-szeres billen-
tyű S-szoros helyett. — Legfinomabb 
acélszerkezet. — Közismert nagy tartós-
ság. — Központi vezeték nélkül. — Tel-
jes magyar és német billentyűzet. — Min-
den betűnek osak 1 billentyűje. — Leg-

nagyobb sokszorositó képességgel. 
A REMINGTONT nagy sikerrel használják. 

A magyar bosnyák, torJ4t'okosztr!\afr™^4a' „el g°a 
f°MXi>elés-marigLSá™ ĥonvédelmi- és a vkllás-'és 

államvasutak gépgyárâ  — 
ila'Budapest, Györ stb. — Gr. Károlyi Imre ui 
est. Reé JenS püspöki urad. bérlő Veszpr 

Győri püspökségi központi 
gróf urad. s" 

rábbá számtalan péi 
nél, iparkamaránál, ügy v uuo 
közjegyzőknél, erdészeknél, 

jószág-Igazgatóság Ari 
ügyvédeknél, megyéknél, vi 

Remington írógépet SS^ l̂fS6^ 
ségiinkre az ország bármely részébe díjmentes be-
mutatásra és az egyszerű kezelés begyakorlására 
bárhova ugyancsak saját költségünkre küldjük ki 
tisztviselőinket — Árjegyzék bérmentve és ingyen. 

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

jogositott eladási telepe. 
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f 897, évi forgalom: 25,223n, 

FelhivguEc 
a t . c z . g a z d a k ő z ő í i s é g 

f i g y e i m é t 

ipjuküldemények a m. a. v. uawo0 . 
díjkedvezményben, valamint ingyen ra 

rozásban részesülnek. 
Mindennemű felvilágosítással szolgál: 

H E L L E R M . s TÁRSA 
BUDAPEST, T„ EméM-tér 13. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti terménybizományi 
czég jelentése.) 

Napi jelentés 1898. deczember 2. 
Az utóbbi napok lanyhaságát a készáruüzletben 

ma a beállott hideg és szilárdabb külföldi hangulat 
folytán szilárdabb irányzat váltotta fel. 

Kész buza ma mérsékelten kináltatott, ezzel 
szembőn a vásárlási kedv elég jó volt, ugy hogy a 
forgalomba jött mintegy 20.000 mmázsa közül egyes 
nagyobb mennyiségek 5 krral magasabb árt értek el, 
mig egyes waggonok csak változatlan árakon keltek el. 
Eladatott: 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 300 mm. 80 kg frt 10 75 3 hóra 

Tolnai: 
BecskereM: 

F.-Magyar: 

Szerb : 
Rozsban a hangulat 

Bécsi jegyzés 18.20—18.40 frt kontingens nyers J 
szeszért. 

Prágai jegyzés 53.25—53.50 forint adózott és 
17.25 frt adózatlan szeszért. i 

Trieszti jegyzés 12.- frt magyar és román 
11.25 frt cseh kiviteli szeszért. 

A kivitel e héten több tétel finoftntott . szeszt 
vásárolt, mely Dél-Törökország felé lelt szállítva. 

Vidéki szeszgyárak változatlanul jegyeznek. Ke-
nyérmező, Győr, 13 krral drágábban. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
54* 54-13 frt, élesztőszesz 54 50—55"— frt, nyers-
szesz adózva 53- 53 13 frt, nyersszesz adózatlan 
(exkontingens) 14- 14-13 frt, denaturált szesz 2.1 — 
—21-50 frt. Kontingens nyersszesz —.- — —• _ 

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

Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) 
Vörös lóhere. Az üzlet e héten is igen élénken 

fclyt le. A szilárd irányzatra az. Amerikából érkező 
lanyhább tudósítások sem bírtak befolyni. Különös 
érdekkel bírhat egyik külföldi jelentés, mely azelőtt 
szintén az amerikai heremag istápolója volt, miképp, 
nyilatkozik erről most . legutóbb: „Az amerikai here 
magasztalását, nem lehet komolyan venni ; mert 
Európában megejtett összehasonlító termelési luserle-
tek révén bebizonyult, hogy e növény, értve az amerikai 
ugy hozam, valammt " érték dolgában messze elmarad 
az európai mögött." . , 

Luczerna. Már elejétől fogva az volt a mi véle-
ményünk hogv ' i'1 » i'l"'' csak Franczi&orsiág 
képes valamelyest nyújtani. Feltevésünket igazolták a 
tények. Az olasz ajánlatokon az erőlködés meglátszik, 
hogy ezidén is tartani óhajtanák magukat a piaczon, 
de olyan minőségű áruval a milyen az olasz az iden 
és amellett mennyiségileg is gyönge terméssel, nem 
igen messze'juthatnak. 

Baltaczim, a kevés amit. kínáltak jó árakon csak-
hamar elkelt. Muhar — ajánlatok még mindig hiányza-
nak. Bükköny. Az ebbeli kínálat szaporodott, de a 
forgalom korlátolt volt. 

Jegyzések nyersáruért 100 küónkint Budapesten. 
. Vörös lóhere, mult évi . . 38—42 „ 
Vörös lóhere uj 45—55 frt. 
Luczerna, magyar, . . . . 55—60 „. 
Luczerna, olasz, _ . . . . 56—60 „' 
Luczerna, franczia, . . . 67—74 „ 
Baltaczim . . . . . • • I4—15 » . 
Muhar . . . . . . . • 5'50—6-50.» 
Bükköny . . . • . . • » 

Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósí-
tása a „Köztelek" részére.; Budapest, 1898. decz. 1-én. 
Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta 
súlynak értve, zsákostul, budapesti vasúti vagy hajó-
állomáshoz szállítva: 

edvezőbb, a forga-
lom néhány waggonra szorítkozik, melyek minőség 
szerint 8.40—8.60 helybén keltek el. 

Árpa változatlan. Takarmányáruért 6.50-6.70-1 g 
fizetnek minőség szerint, míg jobb minőségüekben az 
Jizlet teljesen pang. . . 

Tengeri szilárd. Uj tengenert januári szalíitásra 
4.65̂  fizetnek. . , ', 

' Zab 5,75—6.10 . frtig ér el minőség szerint ab 
BudaPHatáridők a szilárdabb -külföldi hangulat folytán 
továbbá a beállott hideg-következtében nálunk is 
szilárdak. 

Déli zárlat. 

A és B dara 17.30 frt. 
7V% 

7.— 16.40 15.80 15.30 15.10 13.80,12.70'10.30 8, 
buzakorpa 

is takarmányliszt finom 

Buza márcz. . 
Rozs „ 
Tengeri máj. , 

. L o - - -

Zab márcz. 
Káp.-repcze aug.-szept. 

3—97 
3—6.01 

1-25-35 

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári képviselő 
tudósítása.) 

A szeszüzlefben é héten az üzletmenet kielégítő 
volt és a szeszárak azonnali szállításra változatlanul 
a multheti zárlatjegyzés szerint záródnak. Elesztő-szesz 
nagyobb kínálat folytán 25 krral olcsóbban zárul. El-
kelt finomított szesz budapesti és vidéki gyárosoktól 
54 frtig nagyban, élesztőszesz 54-50 frt, kicsinyben az 
ár 25—50 krral drágábban jegyeztetik. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers-
szesz e héten valamivel jobban volt keresve és 25 krral. 
drágábban kelt el. 

Galieziából kínálat nem volt. 
A kontingens nyersszesz ára Budapesten 17,25— 

17.50 forint. 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1898, november hó 30-ról. 

A folyó hét első felén erősen meglátszik, hogy a 
hó utoló hete : a csekély vételkedv eredményének 
modható az összes áruk aránytalan nagy készlete és a 
hus, baromfi és zöldség árhanyatlása. Mondanunk sem 
kell tehát, hogy az élért forgalom is nagyon köze-
pes volt. ^ 

A beérkezet küldemények nagyobbrészt gyümölcs, 
burgonya, káposzta, baromfi és borjukból állottak, mig 
vadfélék, tojás és vaj csak mérsékelt mennyiségben 
érkeztek. 

Elkelt: 
Marhahús 48—53, borjúhús 50—54, füstölt sonka 

100—110, füstölt kolbász 9.0—90 kr kgja. 
Kövér vágott liba 46—50 kr kgja, sovány élő 

140—150 drbja, élő tyúk 100—120 kr párja. 
Szarvas 30—40, őz 45—60 5r kgja, fáczán 100, 

150, fogoly 60—75, nyul 80—1.20 krja drja. 
Teavaj 100—120, főzővaj 80—85 tehéntúró .5—15 

iejföl 28—30 kg kgja. 
Tojás 39—40 frt ládánként. 
Burgonya I-a 160—180, Il-a 90—120, káposzta 

180—400 100 drb. 110—120 kr mmázsája. 
Fajalma 6—20, közönséges 3—6, fajkörte 15—25 

közöznséges 8—15, dió közönséges 13.50—16, papir-
héju 20—53 kr. kgjk-

(A székesfővárosi vásarcsarnok-igazgatóság jelen' 
tése. Budapest, 1898 deczember 1-én. 

Hus. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 52—54, 
II. oszt. 48—52, III. oszt. 42—44, eleje 1. oszt. 48—50 
II. oszt. 44—48, III. oszt 40—44, borjúhús hátulja I 

oszt. 55-60, II. oszt. 50—55, eleje I. oszt 40-50, II. 
oszt. 30—35, birkahús hátulja I. oszt. 38—40, II. oszt. 
34—38 eleje I. oszt. 34-38, II. oszt. 30—34, bárány 
eleje l'db 0. 0 —, hátulja • '—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 48-50-0, vidéki 36-40, sza-
lonna nélkül elsőrendű 46-52,. vidéki 36-46, sertés-
hús pörkölt 36 0-40, sertéshús szerb szalonnával — 

- szalonna nélkül —, sertéshús füstölt magyar 
— i d e g e n (vidéki) -—, sonka nyers 1 kg. 

70—90, füstölt belf. csonttal 0 70—1'0, csont nélkül 1-10 
— 1-20, sonka füstölt külf. csont nélkül —' '—, 
szalonna sózott 1 q 50 0—53-0. füstölt 54-—56', sertés-
zsír hordóval 57'0—57 5, hordó nélkül 55-5—56 0, kolbász 
nyers 1 kg. , füstölt 50—80, szalámi belföldi 180 
—190, külföldi , malacz szopós élő 1 db 0 00—0'—, 
tisztított 0-70—75. 

Baromfit, a) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-00—1'30, 
csirke 0 60—1-20, kappan hizott 1-30-1-80, sovány — 
0.—, récze hizott 1-80—2'60, sovány 1-20—1-60, lud 
hizott 4-00—6-00, sovány 1-80—3'00, pulyka hizott 2'80 
— 4 50 sovány 2'i0—3'00. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
' 50 —0*75, 1 kg. , csirke 1 db Ó'40—0'60, 1 kg, 
— , kappan hizott 1 db 0- 0'—, 1 kg. —'—-—, 
récze hizott 1 db l'OO—1"50, 1 kg. .félkövér 1 db 
0-90—1-20, lud hizott 1 db 2'20—3'00, 1 kg. 44-0-52, 
félköv. 1 db 1-50—2'00, 1 kg. , pulyka hízott 
1 db 1-80—2-00, 1 kg. 48—54, félkövér 1 db 1' ;1'50, 
1 tg. , ludmáj 1 db 10—0-80, 1 kg. 1-20—1'50, 
ludzsir 1 kg. 0 8—1-10, idei liba 1 db —— 

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

Tei és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08-0-09, 
lefölözött 0-06-0-07, tejszín 0' 0'-, tejföl 0-20—0-30, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-95-̂ 1-10,1. rendtt 0'85—0 90, II. r. 
0-50—60-—, olvasztott 0-60—60, Margarin I. rendű —— 
0'— II. rendű 0' 0'—, tehéntúró 0-06—0-16, juh-
turó 45—48, liptói 0-48—0'60, juhsajt 0-48—60, emmen-
thali sajt 1-10—1'10, groji sajt 0-45—0-65. 

liszt és kenyérnemü. Fehér kenyér 1 kg. frt 
13-0— 18-Oj barna kenyér ll'O—14'0, rozskenyér ll'O 
—110. Búzaliszt 00 sz. 1 q -, 0 —•—, 1 —'—, 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7—9, stoke-
raui 24—35, borsó héjas magyar 7-00—15'—, koptatott 
na agyar 13—15, külföldi 17—22, bab fehér apró 7-8, 
nagy 7-9, színes 7-00-10. 

Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 39'0-
n. oszt. (1440 db.) 36-0—37 0, meszes , oros 
100 db. —, tea tojás 3-80—3 90, törött tojás 0'-

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 1.60-4 00, 1 q 
0-3 0, Petrezselyem 100 kötés 14.-4-0, 1 q 2*50-3 00 

zeller 100 drb 0-70—1-50, karalábé 1-0—1-80 vöröshagyma 
100 köt. 2-00-4-00, 1 q 3' 5'50. foghagyma 100 köt. 
12-—16-, 1 q 16'—20-—, vörösrépa 100 drb 0-40—0 60, 
fehérrépa , fejeskáposzta 1-5-3-00, kelkáposzta 100 drb 
-•00—1.50, vörös káposzta 2-—6'— fejessaláta 0-80— 

40, kötött saláta 0-0—O'OO, burgonya, rózsa 1 q 1-60 
,-80, sárga 1-80—1-90, külföldi —' fekete retek 100 
drb 0-80—1'80, uborka nagy salátának 100 db —•—•—, 
savanyítani való 100 db 0-0—0-0, savanyított' ——• , 
zöld papr. 0- 0-—,tök főző —•—•—, zöldbab •—0, 
zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. -•—-•-> fejtett 1 bt. 
—•— tengeri 100 cső O'O-O'O, karfiol 100 db 2-5-8.5, 
paradicsom 1 kg. 0- 0-—, spárga 0- 0"—, torma 
• - 8—18. 

Gyümölcs. Faialma 1 q frt 10—20, köz. alma 3-6, 
fajkörte 15—25, közönséges körte 8—15, szilva magva-
váló : o-o—0-0, vörös —•—, aszalt 12—15, cseresnye faj 

, közönséges 0—-, meggy faj , közön-
séges , ringló —' , baraczk kajszin —--—, 
ÖBZÍ , dinnye görög nagy 1 db 0-00, kicsi 

sárga faj 0 0—0'—, 1 kg. közönséges — 
szőlő 1 kg. 0-40—0-50, csemege , dió (faj, papir-
héiu) 18—24, közönséges 13-5—16, mogyoró 24—32, 
gesztenye magyar 0 , olasz 12—16, narancs messi-
ai 100 db —-0—0-0, pugliai 1-0—1-4, mandarin 0-00— 
1-00 czitrom 0-80—1-20, füge hordós 1 q 18:—20, ko-
zorus 20-—22—, datolya 40—50, mazsolaszőlő 48—60, 

' lit. 0 , eper 1 kg. ' 

z tojás 

Faszerek és italok. Paprika L rendű 
-- " rendű 20—30, (szá-... rendű 20—30, csöves , v i -

rított) . köménymag —, borfókamag 
_ _ _ _ mák 1 q. frt 25-30, méz csurgatott 0-30-
0-45, sejtekben 1 kg.-' -—, szappan szín 20-25 
közönséges * , fehérbor asztali palaczkban 1 ht. 
0-40—0-50, vörös asztali palaczkban 0-40—0-50, házi 
pálinka palaczkban ——•—, ásványvíz paiaczkbí " 

Hideghtisvásár a Garay-téri élelmi piaczon. 
1898. decz. 2-án. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
ielentése a „Köztelek" részére.) Fejhozott Budapestről 
21 árus 44 db sertést, 3 árus 20 db süldőt, 800.0 kg. 
friss hust, 600 kg. füstölt hust, 3000 kg. szalonnát, 2000 
kg. h á í ^ é k r ő l ped ig . Czeglédről 10 árus 106 ser-
tést, Nagy-Kőrös 10 árus 113 sertést, Nagy-Sekély 3. 
árus 27 sertést, Német-Kér 2 árus 18 sertest, Madocsa 
1 árus 8 sertést, Bölcske 1 árus 7 sertést, Monor 4 
árus 24 sertést, Czecze 1 árus 6 sertést, Nagy-Gárdos 
1 árus 7 sertést, Jász-Kara-Jenő 1 árus 7 sertest, 
Dunapataj 3 árus 22 sertést. 
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,, , Forgalom élénk. Árak a következők: friss 
téshns 1 kg 52-56 1 q 4200—47C0, süldőhus I kg. 
T 1 q 5000-56«0. füstölt sertéshús 1 kg. 64-72 
Jnn m7~n00' s,zaloilna,zsirnak J k«- 6«-56, f q 4800-5400, füstölt szalonna 1 kg. 60—74 1 q ' bái 
j k g-£í~6 0 ' 1 1 5000- 5400, disznózsír. 1 kg 64-66 
3600 ffî töH kocsonyahús 1 kg. 36-44, f kg" 3000 
3600, füstölt sonka 1 kg. 76—80, 1 q I krje 

decz M ^ f , " 8 ^ 1 " aZ,0re?/""tÍ élelmi piaezon. 1898. 
aecz. no 2-an. (A székesfővárosi- vásárigazgatósás? 
í t t n T Budapestről 
54 árus 96 db sertést, 1 árus 5 db süldőt, 3140 kg 

^ k ' f ' i 8 " , fÜStÖl thust ' 880 szalonnátj 
410 kg. hájat 80 kg. zsirt, 270 kg. kolbászt, 80 kg 
hust '70 > " f ^ í fZa l0nnát ' 1200 kS- kocsonyf: 
tgUSttöpStőtg- ^ ^ - kS" ( - <W'sonkát, L 
20 n ö S r f ! t „I,P:(1i?= Szabadszállás 5, Dunapataj 
drb, kitója 43—49°krig. DUDaVeCS6 4 * * Ö " 
« u r !0^a lom élénk- Arak a következők: Friss 
58 6S4 \ kg' 52~6t a 4400 4900, süláőhus 1 
58-64, 1 q ——5400, füstölt sertéshús 1 kg. 60-72 
ÍJL • szalonna zsírnak 1 kg. 52- " " 
5200-5400, füstölt szalonna 1 kg. 60-64 -
k-ftO^L1 ikg' Ö8~60 ' 1 q, 5400-5600,' disznózí t8- ÜT, '.J. 3 "7 ' kocsonyahús ' ' " 1 q 2400-2600, fűstölt sonka 1 kg 
- - kng, kolbász 1 kg. 60-72, Disznósajt 1 kg 40-
46, hurka 1 drb 30-36, töpörtő 1 kg. ~ L _ írig 

utcza ?8f8aPeffflt'tarAmál,r'á?r- (IX" kerület Mester-

S M S U - J ^ k é / ^ o ^ 5 S g 
mánjraűm., I „ t é r tengertan,- S S í =£ 

asr jsr-r . i í -0 
szalma — - - . tengeriszár 900-900; juczerna —— 

sarjú 240-240, szalmaszecska 180-2C0 széna 
kocsiéi 2737^'243000Sk?Öny ~ — 'Ö88ZeS 

Allatrásárok* 

Budapesti sznrómarhavásár. Deczember hó 1-én 

Í£%Z,mr0ri kÖZVág6hÍdés ™rhavásár igazgatóság 

Felhajtatott: 192 drb belföldi, — db galicziai 

frtig, kivételesen — írtig dbonkinf 99 aTL- . • T 
telesen — 4 6 frtig sulyrl, 3 bo^u frti" 
j ivételesen — frtig dhonkint 99 , g ' 
Ömt borjú : belföldi 38—40frtíg, tiroü 

itecske — —•— frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Mrí 1 I!nda1I|cstipzdasági ég tenyészniarliavásár. 1889 

Felhajtatott: 109 db, úgymint: iár L r S l J . e' 

r-X f^kSnk t á k és : 

ökör S ^ é ^ J ^ ^ J ^ magyar 
hízott magyar ökör középminőségü 2 6 1 -

' szerb ai ökör jobb minőségű 23- 28-- kiv 
- - , szerbiai ökör középmiuőségü 18—22- szerb Ji 
öto alárendelt minőségű" 18—822--, s z e r b i bika 
kiv 3 0 - ' ^telesen — - , s z e rMa i b i va l ,6 

frtig métermázsánkint élősúlyban. 

(A h /Ud i ! í 'es t i 1ÓTásár- Budapest, 1898 decz 1-én 
a 9aZ9atósdg J"'0!ltése ' M 

A vásár forgalma közép volt 

1Ö0—180 frtért, könnyebb kocsiló fiukkor sfh 1 in 'Uj, 
f?r«Sís w°eoli la» KI Sít 

az állatkert L Vágora vásároltatott 31 db, 

Kőbányai sert és vásár. 1898. deczeTnhm- 9 tvi x 

^ i r w 1 
Í80-300 kg „d,íz 49 00-60 00 kr, „„g S00 k,. ?„li 

S & B S I I S 

isi. f s ^ ^ B t i T ' ' ^ ^ 

Decz. 25 

Decz. 15 

Decz. 17 

Decz. 17 

Decz. 22 

Decz. 22 

Decz; 28 

Decz. 30 

Jan. 12 

Febr. 13 

Hornonnái 
kir. jbiróság 
Budapesti 
kir. tvszék 

Devecseri 
Kr. jbiróság 
Szegedi 
kir. tvszék 
Ó-becsei 
kir. jbiróság 
Pestvidéki 
kir. tvszék 
Budapesti 
kir. tvszék 
Vámos-mikolai 
iir. jbiróság 
A kecskeméti 
kir. tvszék 

Suberka 
György 

Palánkai 
kir. jbiróság 

kir. tvszék 

atkviha- í 
tóság 
atkviha- uuooy 
tóság Konstantin 
atkviha- Szilassy 107061 
toság Juliska 
a tkvi ha- Ürményi 1700Ó 
tóság Pál 
a tkvi ha.- Kozák 60C00 
tóság János 
a tkvi ha- Lónyai 48853 
tóság Géza 
a tkvi ha- br.Rajacsich 68981 
tóság . Sándor 
atkviha- Szunyogh 20726 
tóság és társai -
a tkvi ha- Bodanszky 98868 
tóság Adolf 

a tkvi ha- Rtkovszky 35757 
tóság Béla 
a tkvi ha- í 
tóság 
a tkvi ha-
tóság 

atkviha- S 
tóság 1 
atkviha- ! 

1- Aczél Szabó 27154 

- 35662 

Szerkesztői üzenetek. 
W. S. urnák. Temlin. B czikke a 

ez. mellékletünkben fog megjelenni. 
, A tudósítást megkaptuk 
l ^ . ró^itessel közöltük, is. Némileg csodálkoztok 
L í - f ' tiszteletdíjakról méltóztatik említést 
mpivpt Ian<"i 11 if néhány sornyi tudósításokért . 
melyek az Önök mozgalmait tárgyalván, azoknak nem 
y é é r a T u a n k \ ^ e f k ' ^ Í I l k á b b a ked-

fplplmBIíeineS#?c??,l?t olvasókör. B. kívánságuknak meg-
intéaiedtünk^ iüldése iránt |övö l juliusáfg 
az iiw?';K-' 4rNydrdsd- Mi nem rendelkezünk 
I r ^ n a ^ D e l y Matyás állat* 

^Közölhetetlen. Géppefraratás. Üzlet a gazda-

Az Orsz. magy. egryesiilot tulajdona. 

SSSSoTTal̂ k̂ fSka0-̂  b0nyhádi - -
rbonkíŜ ö-̂ lÔ rttal emelkedtek̂ 8̂ " ^ ^ ^ 

öker ^etkezö,árak jegyeztettek; Elsőrendű jármos 
Vendelt T n T n ő ^ ^ m o f T ö r ^ Fú-
vató, jármosbivaly —é. s ——_ 
f ^ f ^öségü já^os ökör' 

«ármazásu tehént 90^115,B bonybádiTéh 
kiv. - frtig, bika • frtig páronkint. 
r ín yfl í ll»cst i vágómarhavásár. 1898. deczember hó 
üttéí^ a & ^havásériSatösX 

i w s ^ S S S S S S s 

lkÖÍ és ~ db "̂rendeít mto'ökör eisőrendü bízott tehén — jk , . „, r • — ah 

t S e czélra alig 300 drb vásároltatott. Silányabb 

Sovány sertésüzlet. (A magyar élelmiszer-szállitó 
részvénytársaság heti jelentése. 1898. decz. 2-án.) 

Daczára annak, hogy a legutóbb bécsi vásáron 
az árak 2—2 krral javuttak, nálunk a nehéz sertézüz-
letben lanyha volt az irányzat, mivel az enyhe időjá-
rás folytán a szalámi gyártás is szünetelt és az érde-
koltek nem vásárolhattak, Ennek következtében a so-
ványsertés üzletben is csak''gyenge vételkedv mutatko-
zott és csekély forgalom mellett az árak csökkentek. 

Sertésvészen átment malaczok árai : 
100—130 kg. (páronk.) súlyban 53—56 krig. 
130—180 „ „ „ 50—53 , 
180—200 „ . „ 50 
Gazdaságba való ma'aczok 54—58 „ 
Sertésvészen keresztül nem 

ment malaczok. 35—38 , 
Pusztán átvéve 4°/0 levonással. 

I Ingatlanok árverései (20000 frt becsértéken 
I felül.) 

[Kivonat a hivatalos lapból.) 

ozsonyi a tkvihar Göttlicher .70785 
ír. tvszék tóság . sz. Reidner 

Emília I 
ziráki a tkvi ha- Posztoczky 37327 | 
ír. jbiróság tóság Iván 
ícsi atkviha- Obetkó 2! 
r. tvszék tóság Zsigmond 
idapesti a tkvi ha- Schuszter 31 
„ tóság Károlyné . 

a tkvi ha- Szentiványi 20715 | 
tóság Géza 
a tkvi ha- Simon 6£ 
tóság Ferencz 

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

Barnabás, az 0. M. G. E. titkára. 

Tornallyai 
kir. jbiróság 

^GAZDASÁGI GÉPGYÁR | 
RÉSZVÉNY-TÁRSULAT 

B U D A P E S T E N . 
Magyarország legRagysbb és egyediül I 

| gazdasági gépgyára, | 
I mely a gazdálkodáshoz szükséges 

V ö s s z e s " T S S 
gazdasági gépeket gyártja. 

1 Rendelések megtétel* előtt kérjttk minden J 
szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk 

fordulni. 
Részletes árjegyzékkel 

j és szakszeri fetviligeeltéssel Mmeateami 
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Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet. 
B U D A P E S T E N , V I I I , J ó z s e f - k ö r u t 8 . 

RUBINEK GYULA, S 

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

épület és átalány (pauschal) biztositásnál 
rendkívül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövet-
kezet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; — 
minden más illeték kizárásával. 

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

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

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

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

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

Takarmánykamra-berendezések 
i: szecskavágók, 

szabadalmazott védőkésziilék-
kel, répavágók szelet- és 
koczkavágásra, répazúzók, 

kukoriczamorzsolók, da-
rálómalmok kézi-, járgány- és gőzhajtásra, amerikai 
Duplex-dará lók gőzhajtásra, csöves- és szemes-kuko-
ricza és mindennemű gabonafajok egész finom darálására, 
egy- és két járatu malmok vasállványon, olajpo-
gácsatörők, járgányok, transmigsiók, 

burgonyafőző- és takarmányftillesztő készülékek, 
továbbá trágyalé-szivattyuk és fecskendők, trágya-
léosztók, széna- és szalmasajtók, nemkülönben az 
összes talajművelőeszközök, vető-, kaszáló- és ara-
tógépek- gabonatisztitó- és osztályozó gépek, 

répamagíis^íiíék 
nagy választékban jutányos árakon kaphatók 

UMRATH ÉS TÁRSA 
mezőgazdasági gépgyárosoknál 

Budapesten, 
¥,, Váczi-körut 60. szám. 

Árjegyzék és költségvetés kívánatra ingyen és bérmentve. 

Vintschgaui hasas tehenek j 
j tejelési képesség 

^ 2 5 0 0 — 3 0 0 0 l i t e r , | 
melyet több oldali b i z o n y l a t o k k a l igazolhatok, 

kaphatók 

j P I C K O S W A L D n i 
| V I I I . K ü l s ő K e r e p e s i - ú t 1, s z . 

A szegedi 

katalógusa 
részére hirdetések f e l v é t e t n e k 

a „KÖZTELEK" kiadóhivatalában J \ 
Budapest, IX., Ollői-iit 25. 

F i i ö M s H e r m á i m 
0 B T tejgazdasági edények gyára "H£31 4760 
B U D A P E S T , 

VI., Szondy-utcza 35. $z. 
Edény gyártmányaim ugy minő-

ségben, mint ár tekintetében általá-
nos elismerésben részesülnek. 

Rendes vevfiiia közül felsorolna: 
a „Budapesti Központi Tej-
csarnok Szövetkezetet", a 
„Gazdák Budapesti Tejegye-
sületét" úgyszintén az aradi, 
pécsi, stb. tejcsarnokokat 
és számos nagy hazai gaz-

takarithat meg, ha az egerek és patkányok okozta 
kiszámithatlan károk ellen védekezik. 

Európa .valamennyi katonai hatósága, sok ezer gazdál-
kodó, földbirtokos, <1 ' ajánlja e 
czélra a 

Bender-féle szabadalmazott csapdákat. 
Egyszeri Más! Kérjen jrosjecM i w á éslérmeniTe. Tartós védelem! 

K A R L B E N P E R I ;; W I E N , I V A F . 
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E. Leinhaas, Freiberg i, Sachsen 
gépgyár, rézműves és kazánkovács 

ajánlja mint hosszú évek óta specialista, teljes 

•HT mezőgazdasági szeszfőzdé it, 
szeszfinomitó-it és élesztőgyár berendezés eit, 
ugyszinte minden egyes e szakmába vágó gépeit és 

gőzgépek-et és gőzgépkazánok-at. 
" Magyarországon eddig 2 6 szeszgyárat rendeztem be ." 

Előnyös referenozlák. 

„HAMPSHIRE DOWN" JUHOK. 
Kitűnő hús, jó gyapjú, nagy súly. 

Ezen kiválóan értékes 

angol juh-fajta 
bámulatosan korai 

f e j l e t t s é g é n é l f o g v a u t o l é r h e t e t l e n 
ezen kivül pedig oly erős szervezetüek, hogy 

minden éghajlathoz alkalmasak, 
és a hus minőségére nézve egyedül állanak. 

A „Schmithfield Club" 1897. dec/.emberi ki 
állításán Londonban a „Hampshire' Downn"-ok voltak 
a legkiválóbbak. A bárányok csoportja 20 nevezéssel 
felülmulta mind a többit számra nézve és egy ürünyáj 
a Champion díjra a legjobb rövid gyapjasok között a 
kiállításon tartalékban maradt. Egy „Hampshire Down" 
ismét első dijat nyerte mindenféle rövid fajták között 
a leszúrt állatok versenyében. 

Közelebbi felvilágosítást nyújt 

J a m e s E . H a w l e n e e , 
a Hampshire Down juhtenyésztők szövetségének titkárja, 

Salisbury, England. 

Gazd. kötéláruk. 
ZSÁKOK, PONYVÁK, 
zsinegek, hevederek, tömlők, fehér ruhateritök. 
Tornaszerek, függöágyak és min-

dennemű hálók ipartelepe. 
SEFFER ANTAL Budapest 

IV., (Károly-laktanya) Károly-utcza 12. sz. 

m- LAWN.TENms -m 
Gondos kiszolgálat. Vidékre árjegyzék szerint. 

Árak franeo csomago-
lás, bécsi indóháztó 

TERMESZm NYERS-MII 
Pata és Bőr Jtpolószer 

4Kilo tiszta suly bí; mentesen ftt2.S0 

JUST E. A. és Társa, BECS, XII/2. 

l f a d - é r t é k e s i t é s . 

Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó 
Szövetkezete 

Budapest, a központi vásárcsarnokban. 
- (Iroda a karzaton.) 

A vad kisebb mennyiségben azonnal egyenest be-
küldhető a fenti czim alatt Budapest, központi vásár-
csarnok vasúti állomásra. Nagyobb szállítmányoknál 
azonban czélszerü előleges értesítéssel lenni és azok 
mikénti beküldése iránt a szövetkezettel akár levélben 
akár személyes uton egyezségre jutni. Bármely élelmi 
czikk elárusitását vagy beszerzését is elvállalja a" 
szövetkezet. 

M. G. Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezetének 
Igazgatósága. esős 

A N A G Y K R A C H ? ! 
New-York és London s r ^ a J E ^ S a 11 

karácsonyi és újévi ajándékul 
Egyes egyedül kapható 

H I E S C H B E E G A . -ná l 
így. amerlk. szabad, ezüstgyára faügynöksége. 

fiei II,, RemUraMstrasse 19|K. Telefon. 7114. 

Kivonat az elismerő levelekből. * 

0 krajcár. 

z elismerő levelekből. 
íménynyel teljesi 
ry garnitúrát. 

3S Sándor, főszolgabíró. 

H-alaku aczél patkó-sarök. 
a olcsöbB árak. 

i Folyton éles; csülöklépés lehetetlen. 
I Biztos lépés által a lovat kíméli. 

I Kaszab és Breuer 

Amerikai szabadalmazott 
forrasztás nélküli 

ACZÉLLÁUCZOK 
A forrasztott lánczokhoz képest kétszer 
oly nagy ellenállás a töréssel szemben. 

Erős, könnyű és olcsóbb 
minden egyéb láncznál. 

Act ien & e s e l l s c M f t S t a M w e r k e 
Weissenfels, 

yorm. G o e p p i n g e r & C o . 
Weissenfels, PelsS-KraJna. 

Kapható minden nagyobb vaskereskedésben. 
Bizonyítványok és árjegyzékek ingyen. 5573 

teljesen berendezve; szecskavágrók, 
répavágők és znzék, Kulte 

ricza-morzsolók. 

A 
H í gépgyárosok, ̂ r 

J S W L J Í I 

Daráló- és őrlő-malmok 
kitűnő eredeti angol daráló-gépek, fül-

lesztó'k, gazdasági és trágyalé-
szivattyúk a legjobb kiállításban. 

F ő r a k t á r : B U D A P E S T , 
T I . kerület, Táczi-körut 63. s z á m . 

Kimerítő képes árjegy- " 
zékek és tervrajzok 

kívánatra ingyen és bérmentve. 
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SEIFERT JÓZSEF, Pozsony, 

HIRDETÉSEK U B H W W m £m®B>mBmm eu« i -ut SSS-dik ssáM, 

i . P. Saiisr & Sohn cxég 
Krupp Frigyes-féle 

ozélszerii (Hemmeríe-féie) fegyverekből | M l M e p S aCZÉlCSÖÍÜ fePlCFfiiíllÖl 

eredeti gyári árakon. 1 

Kész vadásztöltényeket, 1 

Eredeti*'°E!ey-tölíén 

" Vadászati, utazási és sportkülonlegességek. * 

J.C. 
gazdasági gépgyára és vasöntödéje 

XT & Q t-K: 2L N1Z 8 A BT, 
wgyérden 

Magyarország legjobb sorwetSgépe a 

Z A L A - D R I L L 
Az Orsz. Magy. Gíf-.d. Egyesület 1897. október hóban Kisbéren rendezett nemzet-

közi vetőgépversenyén a legelső díjjal, a 
j Állami aranyéremmel 

es eszközeit. 

,P laneí j r ." rsz. kézi- toló r épakapa és tö l töge tő , á 11 f r t . 

cs. és kir . 
udv. fegyverszáll í tó 

sacsí Rudolf egyedüli lépiselője lâ arorszápi 

F R O F F I l I t S A M U 
B u d a p e s t , V á c z i - k ö r u t 52. s z á m . 

Előre bocsátva, hogy Sack Rudo l f világliirü gyárt-
mányai eredeti minőségben csak nálam kaphatók: 

Ajánlom közkedveltségü egyetemes és többvasu 
ekéimen kivül sik és dombos talajra egyaránt 
kitűnően alkalmas sorba- és szórva vető-

gépeimet 

s z e c s k a v á g ó - , 
répavágfó gépeimet. 

XSéai, járgány- éa g5sliaj-feáer» 

j á r g á n y a i i n a t , — 

a jtSezetfb b t a k a r m á n y p á r o l ó 
készülékeimet s minden egyéb gazdasági gépeket és eszközöket. 
Mindenről kimerítő f i r j eg r j xé l r és készséges f e l v i l Ag-osit&solc. 

a V Eladok -A/v-
200,000 darab kitűnő forradásu, peronospora- és jégverésmen-
tes, fajtiszta fásojtványt Rip. Portalis, Solonis és Rupestris 

Monticola alanyokra ojtva. 
Eladó még cirea 100,000 drb. gyök. hazai és amerikai vessző. 

Árjegyzéket kívánatra kü ld 

B E R É N Y I J E N Ő 
szőlőojtványtelepe Zalaszentgróton. 6741 

Lapunk bekötési táblája 
i fpt 36 k r é r t (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 
I m e g h i v ó . 

A „Magyar kölcsönös állatbiztosító társaság mint szövetkezet" 
f. 1898. évi deczember hó 30 - ik napján délután 3 órakor 
a szövetkezet helyiségében Budapest, Erzsébet-körut 27. sz. 

r e n d k i v i i l i k ö z g y ű l é s t 
tart, melyre a szövetkezeti tagok ezennel meghivatnak. 

Budapest, 1898. november hó 28-án. 
Az igazgatóság.. 

T Á R G Y S O R O Z A T : 
1. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság kiegészítése.. 
2. Egyéb indítványok. 
Az alapszabályok kivonata: 49. §. a részjegyek alapján szava-

zatok csak ugy érvényesíthetők, ha a részjegyek tulajdonjoga a 
közgyűlést megelőzőleg legalább 30- nappal előbb átíratott és ha a 
részjegyek a közgyűlés előtt 3 nappal a pénztárnál letéti-jegy 
ellenében átadatnak. 

Megbízás általi szavazatok csak tagok által gyakorolhatók. 

Arankamentes, államilag ólomzárolt lóherét, luczernál, 
r é p a m a g v a k a t , f ü m a g v a k a t , 

minden ezélra és egyéb 
vetőmagot a legjutányosabb áron és garan-

tált jó minőségben. 
Olasz szaponáriát tiszta vastag gyöke-

rekböl őröive. 
Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés 
mellett vásárolok: gazdasági és erdei vetömagvakat, 

mely ezélra mintázott ajánlatot kérek. 

A J A 1\T L O K : 
Kocsikenöesöt, Petroleumot, 

Zsákokat, ponyvákat, kátrány festékeket, 
fedéllakot és minden egyéb gazdasági ezikket. 

O É P O L A J A T , 
u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű 
savtalanltott repczeolajat- elsőrendű ásvány-

olajat stb. 

KRAMER LIPÓT, 

Szalonnát 
F e r t ő t l e n í t ő s z e r e k e t , 
u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgáliez stb. 

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. 

M Ű T R Á G Y Á T . 

Telefon. S ü r g ö n y c z i m i „ C E R E S " B u d a p e s t . 
Árjegyzékkel és részletes külön ajánlatokkal kívánatra szolgálok. 

B U D A P E S T E N , 
V. ker., Akadémia-utcza ÍO. sz. 
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M e g j e l e o t 

KÖZTELEK 
ZSEBNAPTÁR 

X S O O - i k é v r e . 
Szerkesztik, és kiadják: 

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

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

együtt I forint 60 kr. 

B o l t i á r a 2 for int . 

a "„Köztelek" kiadóhivatalában, 
Budapest, IX., Üllöi-ut 25. 

Knuth Károly 
> á : A S 

mérnök és gyáros. 
• — GYAR ÉiS IRODA: ~~ 

B U D A P E S T , 
TO. ker., <Sar»y-ntcza 6—8. szám 
Elvállal: Központi-, viz-, lég- és gőzfűtések, lég-
szesz- és vízvezetékek, csatornázáséit, szellőz-
tetések, closettek, szivattyúk, vizerőművi emelő-
gépek stb., nemkülönben kőszén-, olaj- és 
róleum váladékból nyert gázok értékesítését 
czélzó készülékek létesítését, városok, indó-
házak, nagyobb épületek és gyárak számára. 
Tervek, költségvetések, jövedelmi eiíSirányzaíok 

gyorsan készíttetnek. 
Legjobb minőségű kőagyag-osövek raktáron. 

A szabadalmazott Fairbanks-mérlegek százados rendszerűek, toló-
sélyos fémmérőkarral birnak s a hidra tett terhet minden ponton 
egyenlően mérlegelik. 

Tartósság, pontossá? és könnyű Kezelésüknél fogva ugy 
hazánkban, mint a külföldön a legelső dijat nyert legkitűnőbb mérlegek. 
Bazdasáp i - , s z e k é r - , ;Emarha-9 z s á k - é» r a k t á r i 

m é r l e g e i n k e t 
czélszerü és a czélnak megfelelő szerkezetüknél fogva különösen a gazdák, gazda-
ságok és uradalmak részére a legmelegebben ajánlhatjuk. A jutányos árakban, 

melyek sulyokkal számított jobb kivitelű tize-
des mérlegek árainál nem magasabbak, a hi-
telesítés, csomagolás és loco vasútra való fel-
adás költségei már benfoglaltatnak. — Gazda-
sági egyesületi tagok árkedvezményben részesülnek, 

j , Gyártásunk állami felügyelet alatt áll. Megrende-
lések közvetlen közjponti irodánkhoz, Andrássy-ut 
14. czimzendők. Árjegyzékkel, felvilágosítással 
szintén központi irodánk szolgál. 

FÁ1RBANKS MÉRLEG és GÉPGYÁR r é s z v é n y - t e a s á g , @ m 
BUDAPEST, Andrássy-ut 14. Gyár: Külső Váczi-ut 156. 

V ö r o s t a r k a t i n ó 
é s üsző 

legprímább, 1—2 s pedig hizlalni való ökrök el-
adására és későbbi szerződésre 

legolcsóbb árért vállalkoznak 
WEÍLLER és EISNER Kis -Czel l i kereskedők. 

®ie st'ófite imD 6ebe«tenb|le gâ jtituns Deftetteî UtijaniS ín btut(<5er gírmfc 
ifi bit 1851 flegrimfoete, jcben fflfitt»o# unb Samftos in (Srog.golio etföeintnbe, 
úiíaUeteidK, teid) ittaScicte unb elegant auőaeftattete, aujserprtentli$ becbreitete 

Stener £attblutrfi)ffl(tfiít(f)e Bcttimq. 
©tojjet erlcfener ajiitarbeiterlreis. 3eber Stoeig bet 8aiibtmrtl)f<6aft beriiiliíjtiot. . . . 

offene Steűen in grogét 3aí|l. SireiS BiettelJ. ft. S-—, filc ®eutfíf>Ianb ff.S-25, fifital 

ésasorbavetögépek 
kezelése. 

Irta : 
Sza lay János, 

a portómentes küldés-
sel 35 kr. 

- Tisztelt üzlétbarátaimat kérem, 
szíveskedjenek tudomásul venni, hogy 
barátságos megegyezés folytán K á d á r 
Mihály ur mai napon közös czégünk-. 
bői kilépett s az üzletet az eddigi 
czég alatt, mint ennek egyedüli tu-
lajdonosa én fogom tovább folytatni. 

Budapest, 1898. november 30-án. 

Feldmann Gyula, 
a „Feldmann és Kádár gyári beren-

dezések, műszaki és gazdasági kellékek 
üzlete" bej. czég egyedüli tulajdonosa. 

V ö r ö s l a r k a t i n ó 
í teljesen prima, 1—2 esetleg 3 éves nálam minden mennyiségben j 

k a p h a t ó o l c s ó á r o n . 
S Későbbi úgyszintén prima 1—3 éves tarka üsző szállításra vállal- 1 

kozom. 6675 | 
HENRIK IGNÁCZ S z a l ó n a k (Vasmegye). 

Újonnan • egyfogatú kocsi országutakra, 
szabadal- C J f 1 O C J Legjobb és legolcsóbb két-
mazott P ^ p f i ^ illésü egyfogatú kocsi 

A legrosszabb uton is lehet használni. — Számos elis-
merő levél. 

Á r a 130 for int . 

den más fajta kocsiról és szán-
káról szóló árjegyzék ingyen ^ j ^ r - « _ « káról szóló árjegyzék ingyen 

és bérmentve. 1 -

Weigl J. Prerau 
cs. és kir. udvari koosigyáros. 

Wien, L 
Pestalozzigasse 
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Gabonaszállítási hirdetés. 
A bustyaházai m. kir. erdöhivatal a királymezői 

és német-mokrai magtárak 

1899. évi gabonaszükségletének biztosítása végett 
fo lyó évi deczemlber hó 12-én 

az erdöhivatal helyiségében írásbeli 

versenytárgyalást 
fog tartani. 

Felhivatnak ennélfogva mindazok, kik á ver-
senytárgyaláson résztvenni óhajtanak, miszerint 50 
kros bélyeggel ellátott zárt ajánlatukat, a melyhez az 
ajánlat összértékének 10°/o-a bánatpénz gyanánt 
készpénzben vagy elfogadható értékpapírokban csa-
tolandó, a fentemiitett napon délelőtt 10 óráig az 
alulirt erdőhivatalnál nyújtsák be. 

Az évi szükséglet : búzában 40Ö mm., rozsban 
1100 . mm., tengeriben: 240 mm. A kikiáltási árak 
mm,-ként búzánál 11 frt, rozsnál 8 frt 85 kr. és 
tengerinél 6 frt. A kikiáltási árak Táraezköz vasút-
állomásra vonatkoztatva értendők és az ajánlatok is 
eszerint teendők. — Taráczköztöl a magtárakba való 
beszállításért vállalkozónak mmázsánként és kilomé-
terenként 1 kr. szállítási díj fog fizettetni. 

Az általános árverési és részletes szerződési fel-
tételek az alülirt erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt 
megtekinthetők, illetve megszerezhetők." Utóajánlatok 
figyelembe nem vétetnek. 

Bustyaházán, 1898. november 20-án. 

(Utánnyomás nem dijaztatik). . 6815..,, M . k i r . e r d ö h i v a t a l . 

Bérleti hirdetmény. 
S o m o g y m e g y é b e n , nagyobb, város közelében, országút 

mentén, dombos, agyagos talajú hornokmentes vidéken, 
gazdasági épületekkel, majorokkal, gőzmalom és tégla-
vetővel ellátott, háromezerhetven hold kiterjedésű birtok, 
melynek majdnem fele szántóföldet képez, 1 8 9 9 . o k t . l - t ö l 
kezdve • • 

PT BERBEADO. -am 
Felvilágosítást ad 

Spett V i n c z e 
6811 Ugy véd 

Budapest, IV., Kecskeméti-utcza 14. 

g : K A I N I T ^ 
n a g y b a n é s k i c s i nyben . 

Megrendelheti aa Országot Magyar Gazdasági Kgyes+IM titkárt 
hivatalánál (Budapest Kőztelek). 

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

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

sületi tagok részére 2 frt 80 kr., nem tagoknak 8 frt. 
A megrendeléssel egyidejűleg a kainit árát egyesületünk pénz-
tárához beküldeni kérjük, a szállítási költségek a küldemény 

átvételénél fizetendők. 

flZIYATTYUK MERLEGEK 
minden neme. házi. mrl'váoos nezfir&zda- ^^ lesrtiiabb iavitott rendszerű tizedes, száz 

BOWER-BARI 
módszer szerint inoxidált szivattyúk rozsda 

ellen védve. 

d®8 és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, 
közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. 
Embermérlegek, mérlegek házi használatra, barommérle-
jjek. Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. 

Ár jegyzékek W n 4 B W \ Í S W l P T l L ' W a l f l s c ! , s a 8 8 e 1 4 82* 
Í I0I1 él MrmiatTe. f f • u i l 1 1 ¥ f T SchwarzeiiberKStrMse 6. 

Minden fa j ta 

erdei csemetéket 
-erdők és sövények alakításához, szép - és 
olcsó: fenyő, erdei fenyő, fekete 
fenyő, szomorú fenyő, Douglas 
fenyő, vörös fenyő, vörös és fehér 
égerfa, akáczfa, fehér juhar, ber-
kenye, és bodzafa csemetéiket ajánl 

G-ut sve rwa l tung B O R O W N A 
posta: BOCHNIA, öaliczia. 6294" 

Á r j e g y z é k k í v á n a t r a i n g y e n . 
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P A U C K S C H 
Törzsgyárunk L A N D S B E R G a W . 

gépgyár, vasöntöde, gőzkazán-gyár és rézműves-műhely 
M T 53 éves fennál lása óta 
mint legkiválóbb különlegességét 
legjobban jövedel-

BUDAPEST, Muzeum-körut 35. 
H. Paucksch részvénytársaság fióktelepe. 

rendezett be a 

Eö üibelöl 1700 telepet állítottunk fel 50 év óta. 
Szállítjuk továbbá a szükséges berendezéseket szeszfinomitók, 

keményítőgyárak, tejgazdaságok, malátagyárak és sörfőzdék számára-

t Paucksch, Budapest, Muzeum-körut 35. czimre kérjük. 
(Gyártelep: Kőbánya.) 

KONKOLYOTOK 
(trieurők) 

minden gabonanim osztályozására 

___ _ ___ beküldése esetén 
különleges trieur készít-

tetik. 6442; 

Malomterendezési 
osztályomat a t cz. nagy közönség szires figyelmébe ajánlom. 

Ár j e gy z ék iaeryen. ás bármentira. 

A 

mesterséges 
borok 

k é s z í t é s é n e k 
forgalomba hozatalá-
nak tilalmáról szóló 

Törvény. 
Magyarázó jegyzetek-

kel ellátta: 
Dr. LÓNYAY FERENCZ. 

Á r a 80 k r . 
Megrendelhető a .Köztelek' 
kiadóhivatalában, Buda-

pest, Üllői-ut 2 5. 

u t c z a i l o k ö m o t i v o k , 
gözcséplőgépek hajtására a főherczegi vasmfivekből. A gépek vásár-

lásánál mezőgazdasági szakértői tanács adatik. Szives tudakozódások 

Erzherzoglicfi© C a m e r a i - Direciion 
in T e s c h e n in S c h l e s i e n , ezimen. 4 

1898. Szolnok és Eperjesen első dijak : Arany érmek. 

* KUHNE E, Oszi 
idény. 

Magyarország legrégibb gazdasági gépgyára 
M O S O l K B A N (1856 ) 

ajánlja az őszi és téli idényre: 

Legjobb szecskavágó és 
répavágóit, daráló, 

tengeri morzsoló és répamosóit. 

Uj! „RAPID" darálók 
egyedüli képviselete! 

Uj! Burgonya választók, 
Ventzki-féle tâ aMámj-füIÎ ztő̂ ! 

Tervek, költségvetések díjmentesen. 
ül, teljes nagy árjegyzékei tlránatra cLijmentesen, 

Főraktár: 

Budapest VI., Váczi-köruÉ 57|a. gz. 

M. Hann's Söhne 
cs. kir. udv. patkolási eszköz szállító 

BÉCS, I|í., Renngasse 6, szám. 
Ajánlják nagy raktáru-

kat minden patkolási 
czikkből és ezen szak-
mába vágó különlegessé-
gekből. — Továbbá ajánlják 
szabadalmazott, kiváló szak--
férfiak által legjobban aján-
lott patkóikat igáslovak 

és paripák, úgyszintén 

ö k r ö k v a s a l á s á r a . 

Különösen k iemel jük czégünknek legújabban szabadal-
mazott rudrasalásait és kengyeleit. 6515 

K I S H I R D E T É S E K 

Lóhere 
luczerna-

m a g - 6418 
legjobban értékesíthető 

H A L D E K 
magkereskedésében 

Budapest, Károly-körut 9. 

Eladó gyök. 

szö'ló'ojtvánvok 
alatt̂ Itó* szőlötelepéről Hácz-

Öszí és tavaszi szállí-
tásra ajánlok, tavak és 
folyók benépesítésére, 

gyorsnövésii, csehfaju 
egy és két éves 

Mr p o n t y o t -m 
és ivarérett 

anyahalat, 
továbbá 6429 

teni észsüUőt, 
csukat, ezompot 

és rákot. 
C o r c h u s Bé l a 

Haltenyésztő 
BUDAPEST, 17., MoUár-Utca 17. 

oltalmat csakis az én világhírű 
t i s z t i 

l ó p o k r ó c z a i m 

k igen 
tal ellátva, meleg íggrtaka-
iSség 1 frt 60 hr., B. min6-
ü S frt. Sárgaszőrü double 
lü^sá^kka* *és rojtokka?, 

pénz visszaadatik. Egyei 
rendelési hely ; M. Kun 

Szó'ló'o j tvány ok, 
•ii-03 és Fehér gyöngyszSIS, 
ladelaine és számos borfajok 

T ű z b i z t o s i s tá ló -
vihar-. teher-
kocsi-, kum 

| met- és kézi 

Gazdaságikisbiblia. 
A mai szőlőmivelés, borá-
szat, növénytermelés, állat-
tenyésztés, tejkezelés, gyü-
mölcs- és konyhakertészet 

és Stb. 5762 

gyakorlati KéziiDayre. 
Irta: Keoskeméthy Géza, kir. 
borászati felügyelő. — 1898. 

Kapható a szerzőnél 
DELIBLATON, Temesmegye. 
Ara ajánlott bérmentes kül-

déssel: I frt 15 kr. 
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szó 2 kr., feltűnő betűkkel 4 
minden beiktatásnál 30 K I S H IRDETESEK . 

C s a k o ly l e v e l k r e vá l as zo lunk , m e l y e k k e l y á l a s z r a szüliség^es l e v é l b é l j eg ' e t v a g j ' l e v e l e z ő l a p o t k ü l d e n e k . 

Az állások betöltésére vo-
natkozó ugy nagy, mini kis-
hirdetéseket lapunkban ezen-
túl csakis a c z i m bité-
telével fogjuk kö-
zölni, hogy ezáltal elejét 
vegyük az esetleges vissza-
éléseknek és a költséges 

Egyúttal félreérté-
sek kikerülése végett 
tudatjuk t. olvasóink-
kal, hogy kiadóhivata-
lunk állás közvetítés-
sel nem foglalkozik s 
az üresedésben levő ál-
lásokat sem tartjuk 

nyilván, csakis a be-
küldött hirdetéseket 

közöljük lapunkban a 
megfelelő hirdetési dij 
előleges beküldése mel-
lett. 

Akiadóhivatal. 

Szakképzett 
gépész ui adalomban all 
ványok s ajánlatok. Ajánla! 

ban alkalmazva volt̂  a kerté-

nün't mindenféle gyümölcsfaj 
házi-növények szaporításában 
nagyon jártas ; 6—6 éves bizo-
több nyelvet beszél, baso'nlö 
állást keres. Czim e lapok ki-

Földmives-
lát végzett, 24 éves, n8s 
•mektelen férfl gazdaságbai 

Telienessasda, 
lésben sikeramüködést éfnem 
rövid idejű, hanem egy helyben 

tud felmutatni, felfogadtatik 

uradalomnak Pázmánd, Feiér-

Ságot kezelj Jehenészet̂ Lû  
termesztésével Zfoglal°kTozik6 

felmoVn°ás"dő *5lr<tén zim3á 

Telienessasda, 
lésben sikeramüködést éfnem 
rövid idejű, hanem egy helyben 

tud felmutatni, felfogadtatik 

uradalomnak Pázmánd, Feiér-

Kertész, 

a'kiadőhivítaíbanÛ V' °6806 
^írnoki állás 

pályáz'hatnak felsőbb gazda-sági 
tanintézetet végzett fiatal ern- • 
berek, kik ûgy a gazdasági, 

lakás, '4lá|iUstS'f«Ss.alS0aját-
zonyitványmásola tokkal és le-

hetőleĝ  fényképpel ellátva 
tegát̂ üradílô központi biva-
bíza '°ZBaíaSyame P: ̂ l"03" 

röm k th kE"y Iád d 

változtatni azo'nnafvagŷ övő 
nyokklfbi6" e' 

^írnoki állás 

pályáz'hatnak felsőbb gazda-sági 
tanintézetet végzett fiatal ern- • 
berek, kik ûgy a gazdasági, 

lakás, '4lá|iUstS'f«Ss.alS0aját-
zonyitványmásola tokkal és le-

hetőleĝ  fényképpel ellátva 
tegát̂ üradílô központi biva-
bíza '°ZBaíaSyame P: ̂ l"03" 

_ ^ ^Földmives-

^ Gépész-kovács 

ságiban' PTudíkoíódásokZd̂ s 

_ ^ ^Földmives-

^ Gépész-kovács 

ságiban' PTudíkoíódásokZd̂ s 

ÁLLÁST KERESŐK. 
Gépész-kovács 

állást keres január, esetleg áp-
rilis l-re, ki ugy a cséplő, mint 

vasalást ̂ tökéletese* érti, 13 
vannak. C ih i kfadőhTvatal-
ban. , 6798 

ÁLLÁST KERESŐK. 
Gépész-kovács 

állást keres január, esetleg áp-
rilis l-re, ki ugy a cséplő, mint 

vasalást ̂ tökéletese* érti, 13 
vannak. C ih i kfadőhTvatal-
ban. , 6798 

arős, . 
zett̂ kisẑ ilgált ̂ luszáf̂ ĝ/évi 

Ispáni 
vagy segédtiszti állást keres 

bír, jelenfeg6 küIncfszáz°hoMas 
gazdaságban mint ispán mü kö-
dik, jártas a gazdaság minden 
ágában elméletileg és gyakor-

helyét változtatni°kivánnádVsze-
rény igények̂  molett, szives 

arős, . 
zett̂ kisẑ ilgált ̂ luszáf̂ ĝ/évi 

Ispáni 
vagy segédtiszti állást keres 

bír, jelenfeg6 küIncfszáz°hoMas 
gazdaságban mint ispán mü kö-
dik, jártas a gazdaság minden 
ágában elméletileg és gyakor-

helyét változtatni°kivánnádVsze-
rény igények̂  molett, szives 

Wagyobbszerü 

A j á J S ^ 

Ispáni 
vagy segédtiszti állást keres 

bír, jelenfeg6 küIncfszáz°hoMas 
gazdaságban mint ispán mü kö-
dik, jártas a gazdaság minden 
ágában elméletileg és gyakor-

helyét változtatni°kivánnádVsze-
rény igények̂  molett, szives 

Kulcsár, 
ügyelői állást keres javakorbeli 

Parádés kocsis, 
j«Mrtr ft™ áUártk°kkaI ^ 
ken kettes, vagy négyes, fogat-
hoz. Czim a kiadóhivatalban. 

6802 

Kulcsár, 
ügyelői állást keres javakorbeli 

Parádés kocsis, 
j«Mrtr ft™ áUártk°kkaI ^ 
ken kettes, vagy négyes, fogat-
hoz. Czim a kiadóhivatalban. 

6802 

Az Országos 
IsMá8tríraföldS4®Í ^ k S t á 

Jtótósa, czéljfbóíf lebetőfê  

Ajánlkozás. 

S|í w csaÚdből VI osztályt 

ki a gazdasági pályára kíván 

rekvő" jelige alaft a kfadőhila-
talhoz intézendő. B812 

Az Országos 
IsMá8tríraföldS4®Í ^ k S t á 

Jtótósa, czéljfbóíf lebetőfê  

Gazdatiszt, 
lalmakban mint kezeíőtisz 

Segédtiszti 
it keres 21 éves izr. 4 év 
U1M1.11 f. 1 1.1.1- is lu' 
)b iatensiv gazdaságbai 

g a z d a t i s z t 

Á L L A T O K . . 
Tenyésztési 

.él Jász-Jákóhalmán. Ugyan 
Jhochin-china langshan 1 

n ö v e n d é k ö k ö r 
és ü s z ő b o r j a k a t 

lepeteire ajánlanai: 

KLEIN ÉS SPITZER 
Megrendelések egyezség szerln. 

ETyulakat 
v e s z bármily menyi-
ségben a vad idény 

bármely szakában 

legmagasabb áron 
Kovács Lajos , 

vadkiviteli üzlete 
K E C S K E M É T . 

Kerestetik 
on vagy erös csonti 
us mén. Ajánlatok 

leer angol telivér, nagyanyja 
Ita; ára 600 frt. Roller István 

V E G Y E S E K . 

. Az egyedüli takaró-
gyárak ez idén általam 
megint körülbelül 4000 
darab úgynevezett 

árusittatnak el közve-
tetlenül a lótulajdono-
soknak valóbari nevet-
ségesen olcsó áron, 

Csak 2.25 forint 
darabja és4.20 f r t 

prja 
(6 párnál bérmentes 
szállilásfa1.) Ezen a 
vastag: elnyühe",etlen 

takarók olj an melegek, 
mint a banda*- sötét-
szürke vagy sötétbarna 
színben, köraWelul'WS 
XS00 centiméter na-
gyok, betakarják tehát 
az egész lovat. Vilá,-. 
gosan irott megrende-
léseket, melyek csak a 
pénz. előleges beküldi se 
vagy Utánvét mellelt-
eszközölhstök, tessék 

intézni 
MT k i s e k A S T A l 
egyesült takarógyárakbizo; 

Bécs, II. Tab9rstrasse27. 

C. Florscli, Graz, 
Ungergasse l/a. 

Veszünk: 
Bükkönyt, 
Lenmagot, 6265 
Baltaczimet, 
Vörösherét, 
Luczernát, 
Fehér és paprika kölest 

RadwanerésRónai 
Schmidi J . C. 

erfurti magtermelö magyar-
országi főraktára 

B U D A P E S T , 
V. ker., Fürdö-utcza 4. sz. 

Szálas ta fear isáoj 
adagolására 

egy prőbapostacsomig 
100 flrli közönséges portikMél L-90-
100 flí „Milleniumi" „. 3.-

Eladó burgonyák. 

nényitö tartalom ' 
ériás takarmányfaj II 

A legjobb minőségű 
uj és használt 

vízhatlan 

takaró-
ponyvák 

olcsón kaphatók 
F I S C H E R J. 

ponyva- és zsákgyári 
raktárában 

Budapest, Sagytoroua-ii. 18. 

Vizimalombérlet 

Egészen uj, 8 üléses 

V A D Á S Z -
I G S C O C S I 

levegőernyővel, igen szép 
kiállításban, továbbá egy 
szintén uj amerikai 

kocsi, min dkettő kiállítási 
darab, igen jutányos árban 

WT E L A D Ó . UH 
Bővebb felvilágitást nyújt 
W O L F A . L . ur 

B U D A P E S T , 
YBL, Rózsa - iitcza 47. * ! 

El:i<lo 

legnbagyobbrésze magyar kincs. 
Luczenbacher Jenő Vácz (Mária. 

Legalkalmasabb 
karácsonyi és újév 

ajándék! 
Pósa bácsi, 

Dl * 
•S S í 
czimií képi? verses könyve. 
A szerző, ki ma már aján-
lásra nem szorult, a gyer-
mek irodalom valóságos 
gyöngyét mutatja be, gyö-
nyörű kiállításánál fogva, 
pedig egyik legalkalmasabb 

gyermeki ajándék. 
Ára, mig a készlet tart 

1 frt 50 kr. helyett 
c s a k I f o r i n t , 
mely összeg előleges be-
küldése esetén bérmentve 

küldetik meg. 

Ugyanott nagy választék: 
Ifjúsági iratok, Diszmüvek 
a világirodalom minden 

nyelven 

alMmi árakoi M a t t . 
Bárki részére ingyen a 
Könyvkedvelők Kalauza, 
Szilágyi Béla 
bel- és külirodalmi anti-
quariuma, könyv és zene-

mű kereskedés 
B U D A P E S T 
IV., Károly-körut »6 

T ö r l e s z t , k ö l c s ö n 
1 földbirtokokra. 

értékalapjání 

ás/ok és u 'tekintélyese 
irtokoso'ctál ajánlva 
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Gözekéket, 
Gőz-utihengereket 

és 

Gőz-utimozdonyokat 
a legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállít 

John Fo wler & Co. 
hol is épített uj telepükön gőzeke szerkezeteiről tárlatot rendeztek 
be. Ugyanott teljesen berendezett tartalékrész-raktárt és javító-

műhelyt tartanak fenn. 

Szecskavágók 
járgáBy- és kézihajtásra, 

Répavágók, 
legújabb szabadalmazott 

„RAPID" darálógépek 
WentzKt-réle szabad. 

gyorstakarmány-füllesztők 
nagy készletben. 

Lakos Nándor 
FRIEDLAENDER JÓZSEF mezőgazda-
sági gép-, szélmotor- és szivattyugyár 

magyarországi vezérképviselete 
Budapest, VIII., Külső Kerepesi-út I. 

MALOMI-
berendezéseket teljesen, ugy egyes malomgépeket, valamint 

gépöntvényeket 
gazdasági gépműhelyek részére gyárt és szállit 

Wörner J. és Társa 
Budapesten, Külső váczi -ut 54—56. sz. 

malomépltí 
gépgyára és 

vasöntödéje 

SANGERHAUSEHri GÉPGYÁR 
Magyarországi gyártelepe 

B u d a p e s t , K ü l ^ ő v á c z i - u t 1 4 4 3 . 
Első és egyedüli magyar special gépgyár. 

Mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő kiváló gyártmánya a 

J^offmeistci^gő^motor 
legolcsóbb és legbiztosabb 

gőzgép. — Helyettesit minden gőzgépet 
és locomobilt. — Cséplésre és minden 

G Y A R I M A N T O K : 

összes mezőgazdasági iparágak számára szük-

séges gépek. Nevezetesen: 

j Gzukorgyárak, Sörgyárak, Malátagyá-

rak és Szeszgyárak teljes berendezése 
és átalakítása. 

Szahtekintél/y mezőgazdasági szeszgyárak és kaímasabb. — Fűthető szénnel, fával, 
czukorgyárak terén. cserrel és minden egyéb hulladékkal, 

^ - / ^ e - z o - v á r a k b e r e n d e z é s e h o s s z a b b l e j á ra tú Minden nagyságban, ^ lóerőtől kezdve 
V J ^ C ö ^ g y c i r c l l \ t ö r l e s z t é s e s k ö l c s ö n me l l e t t . egész 30 lóerőig gyártjuk. 

Minden szakbavágó felvilágosítással, tervekkel, költségvetéssel készségesen 
szolgálunk. 

.Pátria* irodalmi és nyoj iság nyomása Budapest, (Köptelek). 




