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

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. 
Megje lenik minden szerdán és szombaton. 

Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai 
ingyen kapják. 

Nem tagoknak előfizetési dij: 
Egész évre 20 korona, félévre 10 korona, negyedévre 

5 korona. 

Az Országos Magy. Gazdasági Egyesület tulajdona. 

Az egyesületi tanács felügyelete alatt: 
Főszerkesztő és kiadásért felelős: Forster Géza az OMGE. Igazgatója. 

Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az OMGE. szerkesztő-titkára. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. 

Meghívó 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

közgazdasági szakosztályának 
1901. évi deczember hó 18-án (szerdán) d. u. 
4 órakor a Köztelken tartandó ülésére. 

Tárgy: 

A magyar hajózó csatornáié ügyének foly-
tatólagos tárgyalása. 

Gróf Zselénski Róbert s. k., 
a szakosztály elnöke. 

Az OMGE. évi rendes közgyűlése. 
(1901. deczember 15-én.) 

Jelen voltak gróf Dessewffy Aurél elnök-
lete a la t t : dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi 
miniszter, Andrejovics László, Angyal Dezső, 
Auspi'z Pál, Baitz Lipót, Balázs Árpád, Balogh 
Elemér, Baross Károly, Battó Ferencz, Bánvárth 
Sándor, Bernát István dr., Bilkei Papp Mihály, 
Bolla Mihály, Boronkay György, Bujanovics 
Sándor, Chriastélyi Béla, Czinner György, 
Corchus Béla, Gsiffáry József, Csillag Gyula, 
Czeiner Nándor, Darányi Kálmán, Dessewffy 
Emil gróf, Domahidy Sándor, Dorner Béia, 
Dömötör László, Drueker Jenő dr., Egán Lajos, 
Engel Hermann, Fedák István, Fehér Sándor, 
Fenyvessy Ferencz dr., Fidy Lajos, Foltin 
János, Forster Géza r Galgóczy Károly, dr. Gaál 
Jenő, Habereger György, Hamzsea Ágoston, 
Hammersberg Jenő, Havas Ernő, Haydin 
Károly, Háry Ágoston, Hegyeshalmy Lajos, 
Horváth Jenő, Horváth Károly, Hreblay Emil, 
Hudacsik Jenő, Jancsó Dezső, Jeszenszky Pál, 
Kasztéi László, Kazy József, Kállay András, 
gróf Károlyi Sándor, Károly Rezső, Keller 
Gyula, Kenéz Zoltán, Kirchner Lajos, Klimó 
Imre, Kodolányi Antal, Koppéig Géza, Kornstein 

Hermann, Kostyán Ferencz, Kovács Lajos, me-
gyeri Krausz Lajos, Laehne Hugó, Lakner 
László, Landesz József, Lászlovszky Kálmán, 
Lázár László, Lázár Pál, Leitgéb Imre, Levaüch 
László, Lichtenberg Mór, Lipthay Béla, Lipthay 
István, Löcherer Andor, gróf Mailáth József, 
báró Mansdorff Géza, Merza Márton, Metzner 
Gyula, Mérey Lajos, Miklós Gyula, Molnár 
István, Nick Ede, Nyikos Gyula, Oláh Gyula, 
Ordódy Pál, Paczolay Zoltán, Paizs Gyula, 
Paál József, Perczél Ferencz, De Pottere Brúnó, 
Propper Samu, Badó Richárd, Floch-Beichsberg 
Alfréd, Beusz Henrik, Bitiinger Béla, Bottmayer 
Imre, Bovara Frigyes, Bubinek Gyula, Salz-
berger József, Sándory Rezső, Siyler Gyula, 
Schuszter Ferencz, Simon Pál, Sir Lajos, 
Suhajda István dr., ifj. Sternthál Adolf, Láczai 
Szabó László, Szántó Lajos, gr. Széchenyi Emil, 
Szilassy Zoltán, Szomjas Lajos, Tahy István, 
Tormay Béla, dr. Tóth Jenő, Turkó Imre, Vas-
tag h János, Vécsey Lóránt, Vörös Sándor, Wei-
dinger Dezső, Wekerle Sándor, Wilfmg Nándor, 
Zoltán Elek, Zórád István, gróf Zselénski 
Róbert. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök az alábbi be-
széddel nyitotta meg a közgyűlést. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Amidőn a szép számban megjelent 

tagtársakat üdvözlöm, szabadjon egyúttal 
mult évi tevékenységünkre visszapillan-
tást vetnem. 

Mint az előttünk fekvő Évkönyv 
tanúsítja, ami tevékenységünk különösen 
arra terjed ki, hogy a mezőgazdasággal 
foglalkozóknak helyzetén csekély erőnk-
hez képest könnyitsünk s azon módok 
és eszközökről gondoskodjunk, amelyek 
a gazdaközönség mai nehéz helyzetét 
lehetőleg elviselhetővé tehetik. 

Ha visszatekintünk arra, hogy általá-
ban ezen működésünkben mily irányban 
mozogtunk, azt találom, hogy épen azon 
bizonytalan helyzet folytán, amely előtt 

SzerkesztSség és kiadóhivatal: 
Budapest (Közteleit), Üllői-út 25. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

az Ausztriával való viszonyaink rende-
zése és másrészről a kereskedelmi szer-
ződések megújítása küszöbén állunk, az 
országos közgazdasági tényezőkkel minél 
nagyobb egyetértéssel müködünk közre, 
ezen bizonytalan helyzetből való kibonta-
kozásunk annál könnyebb lesz. Helyze-
tünk ma olyan, hogy szerintem az ellen-
téteket nem szabad kiélesitenünk, mert 
csak akkor fogunk a jövőben kellő erély-
lyel és kellő sulylyal felléphetni, hogyha 
ezen ellentéteket elsimítjuk, elhallgattat-
juk s igyekezünk a magunk elé kitűzött 
czélok elérése végett ugy működni, amint 
a múltban működtünk. 

Örömemnek és köszönetemnek kell 
kifejezést adnom, hogy a Gazdasági 
Egyesületek Országos Szövetségében tö-
mörült egyesületek felkarolva a mi mükö-' 
désünket, sokkalta nagyobb tevékenysé-
get fejtettek ki, mint annakelőtte bármikor, 
ennek következtében bebizonyították azt, 
hogy hasznavehető faktorai a közgazda-
sági életnek. 

Ha az utolsó évet tekintjük, kétség-
telen előttünk, hogy nem könnyű a mi 
helyzetünk, a bizonytalanság, amely több 
év óta húzódik s amely egész közgazda-
sági életünkre kihat, bennünket és talán 
elsősorban bennünket gazdákat sujt leg-
inkább. A bizonytalanság ugy az üz-
leti élet, mint a termelés terén olyan, 
amely lidércznyommásként hat reánk és 
épen ezért azon reménynek és óhajtá-
somnak adok kifejezést, hogy vajba sike-
rülne kormányunknak a vámtarifai tár-
gyalásokban oly megoldási módot találni, 
amely a méltányos kiegyezést köztünk 
és Ausztria között lehetővé fogja tenni. 

A MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE, BUDAPEST, Y„ ALKOTMÁNY-DTGZA 

Pertik professor felügyelete alatt készülnek. 

birkák, lovak, szarvasmarhák oltása. 
Az anyag nem veszti hatását, hónapokig eltartható. 

Kitűnő fecskendők. Egyszerű, könnyű kezelés. 

A rendes Pasteur-féle oltóanyag sertésenkint 12 fíll. 
A szérumos tartós oltás , 18 „ 
Egy birkaoltás lépfene ellen ... — 12 „ 
Egy ló v. szarvasmarha ojtás lépfene ellen 24 „ 

SERTÉSORBÁNCZ ELLEN 
A rapid szérum az orbánczos fertőzésnek 

kitett sertéseket 1—2 óra alatt biztosan megmenti a veszélytől. 
A tartós ojtóanyagot a sertések Jól tűrik, nem okoz 
utólagos megbetegedést, nem fogynak le az állatok, 

és egy teljes esztendeig védve maradnak. 

Mai számunk 16 oldal. 
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S mert a kereskedelmi szerződések meg-
újítása előtt állunk, s tudjuk, hogy a 
nyugati államok mindinkább az elzár-
kózás politikáját karolják fel, ez kell, 
hogy bennünket is oda vigyen, hogy 
legalább a meglevő piaczokat biztosítsuk, 
mert- ha ez meg nem történik, ennek 
árá igen drága lesz. Akkor kénytelenek 
volnánk a külön vámterület alapjára 
állani, amelyet legalább nézetem szerint 
addig mig lehet kerülni kell (Igaz'J Ugy van!), 
mivel legalább az összes nyugati álla-
mok elzárkózó politikájával szemben 
meglevő piaczunkat biztosithatjuk. 

Szabadjon még egy jelenségre rá-
mutatnom, amely talán középtermés ide-
jében is kell, hogy figyelmünket felhívja. 
Ez pedig az, hogy minden évben, legyen 
akár közép, akár gyenge termés, a 
figyelmes szemlélőt kell, hogy meglepje, 
miszerint az aratás bekövetkezése után 
az árak oly depressziója áll be, amely 
több hónapig eltart. Ez szerintem oly 
baj, amelyen kívánatos, hogy mielőbb 
segíthessünk s erre volna is egy mód a 
közraktári intézmény behozatala által, 
melyet évek óta hangoztatunk, de eddig 
e téren eredményt nem látunk. 

Vannak igen tisztelt közgyűlés igen 
sok óhajaink és kívánalmaink, melyeket 
ezúttal felsorolni nem kívánok, mert azok 
ismeretesek, évek óta foglalkozunk velük, 
de sajnos még ma is pium desideriumok. 

Remény és várakozás tölt el azonban 
bennüket, hogy ezen kívánalmaink előbb-
utóbb teljesülni fognak. E kívánalmak 
között első helyen állanak azok, melyek 
a közterhek könnyítését czélozzák, mert 
a legnagyobb nehézség épen az, hogy a 
modern igények mindegyre nagyobbak és 
a terhek fokozódása minderősebb. Daczára 
ennek, bár évek óta halljuk az adóreform 
hangoztatását, de nem látjuk, hogy ezen 
kérdés megoldásához hozzáfognának. 

Van azonban egy más kérdés, 
amelyet ez alkalommal szintén szükséges-
nek tartok fölemlíteni. Gazdasági egyesü-
leteink, amelyek általában az országban 
mint hasznos közgazdasági segédeszközök 
mutatkoznak, leginkább a termelés terén 
fejtenek ki nagyobb működést, részint jő 
példaadás, részint kiállítások rendezése, 
jobb állatok terjesztése, gyümölcsfák ki-
osztása, tanfolyamok rendezése stb. által, 
de szerintem, ami legnagyobb baja az 
egyleteknek, az, hogy^ők a kisemberrel 
nincsenek szoros kapcsolatban, mert — 
utoljára is legyünk őszinték — mai tár-
sadalmunkban annyira igénybe vannak 
véve azok, akik a közügyekkel foglalkoz-
nak, hogy a kisemberek érdekeinek fel-
karolását egyesületeinkben alig képesek 
keresztülvinni. Én ugy képzelem tisztelt 
közgyűlés, hogy gazdasági egyesületeknek 
vidéki központot kell képezniök, hogy a 
nép legalsó rétegeinek gyökeréig lemen-
jenek és azok érdekeinek felkarolása ut-
ján tudják őket a szellemi életbe is be-
vonni. Ez a gazdakörök szervezése utján 
volna lehetséges. Ha a kisember látja, 
hogy ő nemcsak szellemileg találja fel a 
gazdakörökben érdekeinek kielégítését, 

hanem az azokba való csoportosulás 
anyagi érdekeinek felkarolásával is jár, 
be fog azokba lépni s e szervezetek 
működése olyan lesz, amely humanitárius 
és szocziális politikai irányban is meg 
fogja hozni az országnak azokat az 
eredményeket, amelyeket kívánunk. Kívá-
natos tehát, hogy az összekötő-kapocs 
meg legyen a kisember és az egyletek 
között, amelynek czentruma a Szövetség. 
Ha az előrehaladott államokban Német-
országot és Francziaországot tekintjük, 
hol a commice agricole intézménye 1897 
óta 700 ezer tagot számlál s mely fo-
gyasztási és értékesítő szövetkezetjei utján 
nagy eredményeket ért el, s a törvény-
hozásban kereskedelmi és vámpolitiká-
jukban is kifejezésre juttatják kívánal-
maikat, ez minden esetre oly példa előt-
tünk, amely bennünket is ennek köve-
tésére indit. Vagy nézzük Ausztriában a 
legutóbb megindult mozgalmat a szövet-
kezetek érdekében. Mi is tárgyaljuk évek 
óta ezen kérdés törvényhozási rendezé-
sét, de mindeddig eredményt nem tudunk 
e téren felmutatni. 

Évről-évre mind nagyobb megelége-
déssel konstatálhatom e helyen, hogy a 
szövetkezeti mozgalom nagy mértékben 
terjed az országban s azt hallom, hogy 
baj az, hogy nincsenek ezen szövetke-
zetek szerves kapcsolatban a gazdasági 
egyletekkel s egész külön szervezetet 
képeznek. Ez szerintem igen nagy baj, 
mert az ország helyzetét s a társadalom 
gyengeségét tekintve az volna a kívána-
tos, hogy ezen szövetkezeti intézmények 
égy szerves egészben működjenek az 
egyletekkel és gazdakörökkel és a szö-
vetkezetek is mint az egyletek kiágazó 
részei működjenek. Igy lehetne a társa-
dalmat összefoglalni s azt szervezve 
valóban egyöntetű működést kifejteni, 
mely most széttagolva nem hozhatja 
létre azon eredményeket, amelyeket tőle 
várunk. 

A székesfehérvári kongresszus óta 
mindig azon óhajt fejeztük ki, hogy a 
gazdatársadalom szerveztessék. Ez, sajnos, 
nem sikerült egészen. A Gazdasági Egye-
sületek Országos Szövetsége, két év óta 
hathatós működést fejt ugyan ki, azon-
ban mégis azt látjuk, hogy a közvéle-
ményben tudtunk ugyan terjeszkedni, s 
azt megnyertük ami eszméinknek és kö-
veteléseinknek, de hogy azokat az egész 
törvényhozásban is keresztül tudtuk volna 
vinni, s hogy ott azon befolyást gyako-
rolhassuk, ami kívánatos és óhajtandó 
volna, sajnos ezt magam részéről még 
nem látom. Pedig ez az az irány, melyet 
kell, hogy kövessünk és igen kérem a 
szövetséges egyesületeket, hogy velünk 
karöltve ezen irányzat végrehajtását elő-
mozdítsák. (Helyeslés.) 

Felszólalásomat azzal akarom be-
fejezni, hogy köszönetemet fejezzem ki 
azon tagtársaknak, kik megjelenésükkel 
mai közgyűlésünket emelni kívánták, mél-
tóztassék ezen irányzatnak, amely, ha 
lassan is, de határozottan terjed, az egész 
országban apostolaivá lenni. Ezzeíü mai 

közgyűlésünket megnyitom. (Hosszantartó 
éljenzés és taps.) 
Jegyzőkönyv-hitelesitők, jegyző és szavazat-

szedő küldöttség kiküldése. 
Gróf Dessewffy Aurél elnök: Mindenek-

előtt konstatálom, hogy a mai napra egybe-
hívott közgyűlés ideje és tárgysorozata az 
alapszabályoknak megfelelőleg, az egyesület 
hivatalos lapjában, a Köztelekben közzé volt. 
téve s minden egyes tag a közgyűlésre külön 
meghívóval is meghívatott s mivel a tagok közül 
100-nál többen jelentek meg, mai közgyűlé-
sünket határozatképesnek nyilvánítom. 

A mai közgyűlésről felveendő jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkérem Zoltán Elek és Kostyán 
Ferencz tagtárs urakat, a jegyzőkönyv veze-
tésére Jeszenszky Pál titkár arat. 

Miután pedig a kilépő és meghalt igazgató-
választmányi tagok helyébe 15 igazgató-vá-
lasztmányi tag választása is napirendre van 
tűzve, azonkívül a számvizsgáló bizottság is . az 
alapszabályok értelmében újra választandó : a 
választás eszközlésére egy szavazatszedő bizott-
ság kiküldése válik szükségessé. A szavazat-
szedő bizottság tagjaiul proponálom, Mérey 
Lajos, dr. Darányi Gyula, Perczel Ferencz, 
Bolla Mihály tagtársakat és Szilassy Zoltán titkárt. 
(Helyeslés.) A szavazás megtörténtéig az ülést 
felfüggesztem. 

A szavazás közben érkezik a terembe 
dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter, 
kit a közgyűlés tagjai lelkes éljenzéssel fogadnak. 

Szünet után. Gróf Dessewffy Aurél elnök 
az ülést újra megnyitja s felkéri Mérey Lajost 
a szavazatszedő bizottság elnökét, hogy a sza-
vazás eredményét terjessze elő. 

Mérey Lajos: Tisztelt Közgyűlés. A sza-
vazatszedő bizottság működéséről van szeren-
csém a következőket jelenteni: be adatott ösz-
szesen 97 szavazat, melyből az igazgató-
választmányi tagsági helyekre ajánlottak közül 
megválasztattak: Bornemissza Lajos, dr. Da-
rányi Ignácz, Oalgo'ezy Károly, KáUlay András, 
Libits Adolf, Lipthay István, Lossonczy Mi-
hály, Lukács Antal, Bubinek Gyula, Szegedy 
György, Szentiványi Zoltán, gróf Teleky Arvéd, 

. gróf Zichy Aladár 97—97 szavazattal, Kazy 
József 94 szavazattal és Wittmann János 96 
szavazattal. Szavazatot kaptak még Hreblay 
Emil 3-at ésdr . Paizs Gyula 1-et. 

A számvizsgáló-bizottsági tagsági helyekre 
97—97 szavazattal megválasztattak: Bolla Mi-
hály, Grassel Hugó, Küszler Henrik, Beusz 
Henrik és Szevera Károly. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök kimondja 
határozatkép, hogy nevezettek igazgató-választ-
mányi tagokul s illetve számvizsgáló-bizottsági 
tagokul megválasztattak. 

Igazgató-választmány jelentése az 1900/1901. 
évi egyesületi működésről. 

Jeszenszky Pál titkár: Tisztelt Közgyűlés ! 
Az egyesület mult évi működéséről szóló jelen-
tés az Évkönyvben foglaltatik, mely az egyesü-
let minden tagjának megküldetett. Az egyesület 
működésének főbb mozzanatairól ő excellen-
cziája az elnök ur szives volt megnyitó-beszé-
dében megemlékezni, a részletek pedig az Év-
könyvben foglaltatnak. Ha a jelentés valamely 
pontjára a tisztelt Tagtársak felvilágosítást kí-
vánnának, azt készséggel meg fogjuk adni, ellen-
esetben tisztelettel javaslom, méltóztassék az 
egyesületi működésről szóló jelentést elfoga-
dottnak kijelenteni. (Helyeslés!) 

Mérey Lajos : Tisztelt Közgyűlés! Az igaz-
gató-választmány jelentésének egy részére kí-
vánok röviden reflektálni. A jelentésben' a 7-ik 
oldalon a következők foglaltatnak: 

„A jelen parlamentre nagy feladatok 
várnak, mert ebben fognak dűlőre jutni a 
legfontosabb gazdasági kérdések, azok a kér-
désék, t. i. amelyektől Magyarország gazda-
sági fellendülése függ. S örömünkre szolgálhat 
annak a ténynek a megállapítása, hogy a 
jelen választásokban azok a gazdasági néze-
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tek is tért foglaltak, amelyeket egyesületünk 
több mint egy évtizede gondosan istápolt s 
amelyeknek a közvéleményt következetes 
munkával megnyerni igyekezett. Nagy renjény-
nyel nézünk a jövő parlament működése elé, 
mert hirdetett igéinek megtestesülését tőle 
várjuk." 

Kétségtelen tény Tisztelt Közgyűlés, hogy 
a mi egyesületünk hosszú éveken át azon kér-
désekre a nemzet figyelmét következetesen fel-
hívta, amelyek az egész ország jövőjére döntő 
befolyásuak s most amidőn a mindinkább üre-
sedő éléskamrák küszöbén már kopogtatnak; 
kétségtelen hogy a magyar agrárizmus termé-
szetes központja a mi egyesületünk volt és a 
mi kitűnő vezéreink ideértve a hírlapirodalom 
törzskarát is, csakugyan megteremtették azon 
közvéleményt, amely az ország minden vidé-
kén a mi törekvéseink előtt megnyilatkozik. De 
ne hagyjuk figyelmen kivül azon lényeges jelen-
séget, amely a közvélemény megnyilatkozása 
és annak elintézése között fennáll, mert a 
közvélemény megnyilatkozása csak erkölcsi 
eredmény, az csak erkölcsi diadal, ellen-
ben a közvéleménynek érvényesülése jelenti 
az anyagi eredményt. Sokszor mondják, hogy 
a közvélemény már magában véve is ha-
talmas ; igenis uraim, a közvélemény hata-
lom, de csak akkor ha tetterős, bátor és ki-
tartó, mert ha e kellékek hiányoznak, akkor a 
közvéleméijf szavát meghallják ugyan, de meg 
nem hallgatják, a közvélemény akaratát meg-
ismerik ugyan, de nem testesitik. Az alkot-
mányos élet természetes rendje, hogy az or-
szágos kérdések legnehezebbjei a parlamentben 
dőlnek el s azért a választmány igen- helyesen 
jegyzi meg, hogy a gazda sorsát a jövő parla-
menttől várja. De bármennyire ismerjük is el, 
hogy Darányi földmivelésügyi miniszter ur 
ő nagyméltósága igazán párját ritkitó buzgó-
sággal, nemes hazafias ügyszeretettel támo-
gatja mindazon törekvéseket s javaslataink leg-
többjét, melyeket egyesületünk támaszt. Mind-
azonáltal az országos kérdések eldöntése, me-
lyek most koczkán forognak, nem tőle, hanem 
a parlamenttől függ. 

Épp ezért nekünk a parlamentre is figyel-
münket kell vetni, mert ha a közvélemény 
hatalom is, de ha ennek hatalma a tényleg 
kormányzó hatalommal nem párhuzamosan 
halad, vagy ez utóbbiban tán az ellenlábasát 
találja, akkor mutatkozik meg a tetterő, kitar-
tás és bátorság próbaköve, hogy ki fogja az 
anyagi eredmény győzelmét kivivni. Nem ta-
gadhatom meg magamtól azon kötelességet, 
hogy fel ne hivjam azon férfiak figyelmét, akik a 
legutóbbi képviselő-választások alkalmával az 
agrárprogramra alapján megválasztattak és a 
gönczi levélben foglaltakat elfogadták az évi 
jelentésben foglalt dolgokra. (Éljenzés.) 

Semmi kétségem sincs aziránt, hogy ezen 
parlamenti férfiak hazaszeretete, cselekvésük 
bátorsága az agrárprogrammban lefektetett 
elveket magáénak fogja vallani, de azon nagy 
tisztelet, amelylyel irántuk viseltetem, késztet 
arra, hogy őszintén adjak kifejezést azon aggo-
dalmamnak, hogy én elérkezettnek látom az 
időt, hogy ők is megfogadják elnökünk intő 
szavát, hogy együttesen és tervszerűen kell 
müködniök, ha sikert akarunk elérni. A mi 
parlamenti férfiaink is lépjenek fel együttesen 
és tervszerűen és — bocsánatot kérek a ki-
fejezésért — adják a parlamentben is jelét 
annak, hogy egyesületünk akaratát ott a döntő 
fórum előtt érvényesíteni akarják. 

Hiszen látjuk, hogy mit jelent az össze-
tartás ereje; vájjon ki hitte volna, hogy az 
osztrák parlamentben kevél előkészület után 
ily fényes eredményt tudnak kivivni az agrá-
riusok és íme politikai pártállásukra való te-
tekintet nélkül az agrár eszme lelkisitette őket 
s megmutatták, hogy a parlament 48 óra alatt 
lefújta azt a törvényjavaslatot, amelyet a kor-
mány a határidőüzlet kérdésében előterjesztett 
és kivívták, hogy a kormány köteles hat hét 

alatt a fedezetieri határidőüzlet eltörlése tár-
gyában uj törvényjavaslatot előterjeszteni. 

Azt hiszem, ami parlamenti férfiaink csak 
szolgálatot tesznek a kormánynak és első; sorban 
a hazánk, hogy ha ők is ily erélyesen lépnek 
fel. (Éljenzés.) Az igazgató-választmány jelen-
tését különben elfogadom. 

Gróf Károlyi Sándor: Tisztelt Közgyűlés ! 
A most hallottakat, azokat amiket előttem 
szóló tisztelt tagtársam elmondott, örömmel fo-
gadom, mert valóban magam is ugy érzem és 
gondolom, hogy azok helyesek. Azt, hogy t. i. 
nem elég a közvéleményt formálni, hanem 
szükséges, högy ezen közvélemény midőn meg-
alakult, tetteket is mutasson fel, ezt a magam 
részéről is teljesen szükségesnek látom. Mind-
azonáltal nem kétlem azt, hogy ahogy eddig is, 
ugy ezentúl is el fogja találni az agrárnép azt 
a határt, amelyen belül boldogulnia kell a par-
lamentben és parlamenten kivül. A parlament-
ben, nem kétlem, hogy az agrárnépnek az a 
néhány barátja és lelkes hive, helyt fog állani 
s ne méltóztassék azt hinni, hogy azok hallga-
tagon fognak maradni; akkor ha szükséges lesz, 
fel is fognak szólani. Nem tartom tehát a tisz-
telt Tagtárs ur felszólalását arra nézve szük-
ségesnek, hogy a parlamenti képviselőket buzdí-
tanunk kellene. Én meg vagyok nyugodva, hogy 
azok helyt fognak állani. (Helyeslés.) 

Megyeri Krausz Lajos : Tisztelt Közgyű-
lés ! Bocsánatot kérek, hogy türelmüket pár 
perezre igénybe veszem, de az évi jelentés 
néhány pontjára van megjegyzésem. 

A 10-ik oldalon a jelentésben az foglal-
tatik, hogy : „Az a törekvés, amely a mult 
évben a fővárosi malmok köréből kiindult s 
czélul tűzte ki az összes magyarországi mal-
mokat az őrlési mennyiség szabályozása tekin-
tetében egyöntetű eljárásra birni, a f. évben 
részben sikerre vezetett, ez is egyik oka annak, 
hogy a búzaárak igazán gyenge búzatermesünk 
mellett^ is csak ily elkésve emelkednek." 

Én nem tudom, honnan erednek e köz-
lések, de határozottan mondhatom, hogy a 
malmok üzemszabályozásának életbeléptetése 
eddig be nem következett. Tán szivesek lesz-
nek azon férfiak, akik bevették ezt a jelen-
tésbe, felvilágosítani, hogy mily értelemben 
méltóztatik ezt mondani. De tovább megyek s 
bátor vagyok a statisztikára hivatkozni, a meg-
őrölt búzamennyiség tekintetében; ez pedig 
1899-ben 6 millió 800 ezer q, 1900-ban 7 
millió 300 ezer q, tehát 500 ezer q-val több ; 
én a fővárosi malmokról beszélek. A f. évben 
a budapesti malmok őröltek januártól októ-
berig 6 millió 270 ezer q-t mig az előző év 
ugyan e szakában 6 millió 177 ezer q, tehát 
93 ezer q-val többet, sőt magánúton tudom, 
hogy november hóban az idén többet dolgoz-
tak fel 27 ezer q-val mint tavaly. Mindezt 
azért hozom fel, mert nem óhajtom, hogy évi 
jelentésünkben helytelen kitételek forduljanak 
elő s ezekből helytelen konzekvencziák legye-
nek levonhatók. 

Még a malmokat illető sokszor hangozta-
tott üzem redukeziójára teszek megjegyzést. 

Ami azt illeti, erre is adatokat sorolok 
fel. Nyolcz év óta a malmok a következő ered-
ménynyel dolgoztak. Ha leszámítjuk a tartalék-
alapot, ami ott 20—25 év óta összegyűl, ha 
veszszük az alaptőke kamatoztatását, azt látjuk, 
hogy a malmok ez idő alatt 2%-nál több osz-
talékot nem fizettek és sajnálatomra azt lehet 
konstatálni, hogy a jól vezetett malmok, ame-
lyek nem spekuláltak, kénytelenek voltak. 
likvidálni és az alaptőkéjük redukáltatott 
25%-kal. Hát a malmokba befektetett 25 milló 
korona nem nemzeti vagyon ? (zaj ellentmon-
dás.) Azok, akik a részvényeket birják nem a 
gazdakörökből kerültek ki, nem egyes gazdák-
nál van egy nagy része a részvényeknek ? 

Ha ezt a nagy tőkét, mely bele van fek-
tetve a malmokba figyelembe veszszük és azt 
is tekintjük, hogy a külföldön, hogy dédelgetik, 
támogatják a malmokat, nem pedig támadják, 
akkor méltóztassék megengedni azt, hogy a kartell 

kifejezést a szegény malmok nem érdemlik meg. 
(Ellentmondások.) 

A 11-dik lapján a jelentésnek a buza és 
liszt forgalma hozatik fel és az állíttatik, hogy 
a malmok és tőzsdekörök részéről fenyegetés-
kép élt az az állítás, hogy az őrlési engedély 
eltörlését nyomon fogja követni buza- és liszt-
kivitelünk hanyatlása. Ezt a mult év kereske-
delmi forgalma fényesen czáfolja meg a jelen-
tés szerint, mert az előző évéhez képest emel-
kedett a buza- és lisztkivitel, holott a lisztkivi-
tel kényszere az őrlési engedély eltörlése 
folytán már nem hatott serkentőleg a liszt-
kivitelre. 

Szerintem az őrlési forgalom a buzakivi-
tellel összefüggésben nem áll s buzakivitelről 
egyáltalán szó nem volt. Igenis volt szó, a 
lisztkivitelről, melyről azt méltóztattak az évi 
jelentésben mondani, hogy daczára, hogy az 
őrlési forgalom megszűnt, kivitelünk 3 millió-
val emelkedett. De kérem méltóztassék itt 
disztingválni; itt arról van szó, hogy a vám-
külföldre, mert csak arra vonatkozólag bir 
hatással az őrlési forgalom vagy annak meg-
szüntetése. S itt szóló adatokat sorol fel arra 
nézve, hogy a külföldi kivitel 28"3 lVo-al keve-
sebb volt az előző évben. A malmokat a fino-
mabb liszt nyomja, mely raktáron fekszik s ez 
az ami ezen szerencsétlen állapotot előidézi. 

Gróf ZsélénsU Róbert: Tisztelt Közgyűlés! 
Előttem szóló a választmányi jelentés 10. 
oldalán levő azon részt kifogásolja, amely a 
malmok bizonyos egyöntetű eljárásról szól. A 
jelentés nem m o n d j h o g y a malmok az idén 
egyöntetű eljárást követtek volna, hanem csak 
azt, hogy tanácskoztak bizonyos egyöntetű el-
járáson s ezen tanácskozás folyamán az idén 
a búzaárak nyomottak voltak. Azt mindenki 
tudja, hogy tavaly a malmok kevesebbet őröltek, 
mint szoktak, s miután bizonyos gabonamen-
nyiséggel kevesebbet őröltek fel, ez az átvitt 
mennyiség nyomta ez év első felében a 
gabonárakat. Ez nem állítás, hanem tény, épp 
azért kérem a közgyűlést, hogy a választmányi 
jelentésnek ezen részét méltóztassék változtatás 
nélkül fentartani. (Helyeslés.) 

Ami az őrlési kedvezményt illeti, termé-
szetes, hogy ma külföldre kevesebb lisztet 
viszünk ki, mert kevesebbet hozunk be őrlési 
kedvezménynyel. De azt kérdezem, hogy miután 
1.736,080 mm. búzával kevesebbet hozunk be, 
mióta be van szüntetve az őrlési forgalom, 
1900-ban, mint az előző évben s ennek fejé-
ben a lisztkiviteli kevesblet nem több mint 
300 ezer q., nem fényes bizonyíték ez a r ra 
nézve, hogy az őrlési kedvezmény megszűnte- < 
tése nagy hasznára volt a mezőgazdaságnak. 
Krausz Lajos tagtársunk statisztikai adataival 
bebizonyította, hogy tavaly a malmok többet 
őröltek, mint az előző évben, tehát az őrlési 
forgalom beszüntetése a malmoknak is hasznára 
vált. A búzaárakban pedig, mig létezett az őr-
lési kedvezmény, alig érvényesült a 75 kros 
határforgalmi vámok hatása, jelenleg azonban 
nemcsak a 75 kros határforgalmi vám érezteti 
hatását a búzaáraknál, hanem még az 1 frt 
50 kros vámnak egy tetemes része is már ér-
vényesül. Az őrlési kedvezmény beszüntetése 
tehát, szemben Krausz Lajos ur állításával min-
dénképen fényesen bevált. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök : Kimondja a 
közgyűlés határozataként, hogy az igazgató-
választmány jelentését az 1900—1901. évi 
egyesületi működésről a közgyűlés tudomásul 
veszi és elfogadja. 

Változások a tagok létszámában az elmúlt 
egyesületi évben. 

Jeszenszky Pál titkár: A tagok sorában 
mult évben beállott változásokról rész'etesen 
beszámol az Évkönyv, tehát csak röviden leszek 
bátor előterjesztést tenni a főbb adatokról. Á mult 
évben belépett 3 alapító, 267 évdijas összesen 
270 tag, elhunyt 9 alapító, 34 évdijas összesen 
tehát 43 tag. A taglétszám 368 alapító, 3161 
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évdijas, összesen 3529 tag. A tagszaporulat 
tehá t 175. • 

Miután" a f. év folyamán egyesületünk tagjai 
közül számosan elhaláloztak olyanok, akik az 
egyesület körül érdemeket szereztek, javasolom 
méltóztassék a tisztelt közgyűlésnek az elhunyt 
tagok felett részvétet, nyilvánitani. 

A közgyűlés a taglétszámban előfordult 
változásokat tudomásul veszi s tagjai elhunyta 
felett részvétét nyilvánítja. 
Számvizsgáló - bizottság és az igazgató-
választmány jelentése az 1900. év zárszáma-

dása, vagyonkezelése és vagyonállapotáról. 

Forster Géza igazgató: A számvizsgáló-
bizottság és az igazgató-választmány jelentése, 
nemkülönben a költség és jövedelemszámla, 
valamint a vagyonmérleg is az egyesület Év-
könyvében közzé vannak téve. Méltóztassék 
t. Közgyelés megengedni, hogy a számvizsgáló-
bizottság jelentéséből, az alábbi részt fel-
olvassam. 

A számvizsgáló-bizottság ugy a főkönyvet 
mint a segédkönyveket átvizsgálván, azokat 
teljesen rendben találta, a költség- és jövede-
lemszámlát helyesen felállitottnak és egyes 
tételeiben számszerűleg is megegyezőnek találta, 
ennélfogva a számvizsgáló bizottság azt el-
fogadásra ajánlja. 

Gróf Dessewffy Aurél e lnök: határozat-
ként kimondja, hogy a közgyűlés a számvizs-
gáló-bizottság és az igazgató-választmány jelen-
tését az 1900. évi zárszámadás vagyonkezelés 
és vagyonállapotáról elfogadja. 

Forster Géza : a számvizsgáló-bizottság 
az egyesület könyveinek vezetését és a felállí-
tott mérleget is kifogástalannak találta s ennek 
alapján ama tiszteletteljes kéréssel fordul a 
t. Közgyűléshez, hogy a felállított mérleg-
számlát elfogadni és azt helybenhagyni az 
igazgató-választmánynak az igazgatónak és a 
pénztárnoknak a felmentvényt megadni szíves-
kedjék. 

, A közgyűlés a számvizsgáló - bizottság 
jelentése alapján a. felállított mérlegszámlát 
helybenhagyja és az igazgató-választmánynak, 
az igazgatónak, a pénztárnoknak a felmentvényt 
megadja. 

Az 1902. évi költségvetés megállapítása. 
Forster Géza igazgató: előterjeszti az 

igazgató-választmány által összeállított 1902. 
évi költségvetést, mely szerint az egyesület 
1902. évi bevételei 195,832 koronában jp a ki-
adások 193,057 korona 25 fillérben nyernek 
kifejezést s a felesleg 2774 korona 75 fillérbe 

Jfllapittatik meg. 
Az igazgató-választmány a költségvetést, 

miután az év folyamán történt építkezések és 
az Istvántelek eladása által az egyesület vagyoni 
helyzete más alakot öltött, azon alapon állí-
totta össze, hogy proviedálva van abban, 
az építkezés folytán előállott kiadásokra is. 
Szóló megnyugtatja a közgyűlést, hogy a felvett 
adatok minden körülmények között be fognak 
válni és ezen nagy tranzakczióból az egyesületre 
nem fog hátrány származni. Ha netán a t. 
tagtársak felvilágosítást kívánnának a költség-
előirányzatra nézve, a [felvilágosítást- szívesen 
megadjuk. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök: Felvilágosí-
tást senki nem kiván a tagok közül, ennél-
fogva kimondja határozatképen, hogy az előter-
jesztett 1902. évi költségelőirányzatot a közgyűlés 
elfogadja és kiadja a választmánynak végre-
haj tás végett, 

A Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége 
tagjainak az igazgató-választmányba 3 évre 

beválasztott képviselőinek bejelentése. 
Jeszenszky Pál titkár :, Az alapszabályok 

értelmében a Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetségébe lépett gazdasági egyesületek jo-

: gositva vannak az OMGE. igazgató-választmá-
nyába illetve a végrehajtó-bizottságába képvi-
selőket kiküldeni. 

Tudomásulvétel végett bátor vagyok az 
egyesületek részéről kiküldött képviselők neveit 
bejelenteni : 

A Magyar Gazdatisztek és Erdőtisztek 
egyesülete: Nick Ede Gödöllő. Fromm Antal, 
Gyömrő, Pestm. Székács István, Budapest, 
Vécsey-utcza .5. 

Abauj-Tornamegyei g. e.: Bukaresty B. 
János, Kassa. Gróf Hadik János, Torna-Nádaska. 
Dr. Semsey László, Kassa, Klobusitzky-utcza. 

Aradmegyei g. e: Kokas József ig.-elnök, 
Arad. Ifj . Kintzig János alelnök, Pa-Tövisegy-
háza, u. p. Zimánd-Ujfalu. Laehne Hugó, Arad. 

Baranyamegyei g. e.: Országh Lajos, Kis-
telek, u. p. Magyar-Mecske. Ifj. Brázay Kálmán, 
Pellérd, Baranyamegye. Vörös Mihály g. e. tit-
kár, Pécs. 

Bihar /négyei g. e.: Telegdy József alelnök, 
Mező-Telegd. Szunyogh Szabolcs, Budapest, 
Bulyovszky-utcza. Örley Kálmán, Budapest, 
Képviselőház. 

Győrmegyei g. e.: Lippay Géza, Koronczó, 
Gáspárháza. Jaross Sándor, Téth, Lesvár. Fricke 
Emil, Győr, Sövényháza. 

Hunyadmegyei g. e. : Báró Bornemisza 
Tivadar elnök, M.-Illye. Barcsay Kálmán alelnök, 
N.-Barisán, u. p. Cs.-Keresztur. Gróf Thoroczkay 
Miklós, Kernyesd, u. p. Hátszeg. 

Jász-N.-K-Szolnokmegyei g. e.: dr. gróf 
Almásy Imre elnök, Pusztapoó. Lippich Gusztáv 
főispán, Szolnok. Kovács Albert egyl. titkár, 
Szolnok. 

Nyitramegyei g. e.: Mezey Gyula, Tor-
nócz. Meskó Pál, Nyitra. Szandtner Ernő, 
Románfalu, u. p. Kis-Báb. 

Sárosmegyei g. e.: Pillér Kálmán, Piller-
Peklén, u. p. Sárós-Szt.-Imre. Lukovits Aladár, 
Eperjes. Bornemissza Lajos, Krivány, Sárosm. 

A közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi. 

Jelentés a Köztelek székház építéséről és a 
rendkívüli közgyűlés által engedélyezett köl-

csön felhasználásáról. 
Forster Géza igazgató : Az egyesület köz-

gyűlése által engedélyezett építkezésekről a kö-
vetkezőkben van szerencsém jelentést t enni : 
Az üres telken az egyesület székháza fel van 
épitve és a mázoló- és festő-munkákat kivéve 
az építkezési munkálatok végre is hajtattak. 
Jelenleg az épület fűtése eszközöltetik, hogy a 
jövő tavaszra a beköltözés eszközölhető legyen. 
A régi épületből a Köztelek-utczára néző 3, 
továbbá az udvarra néző Il-ik és Ill-ik eme-
leti lakások átalakíttattak, a nagyterem lebon-
tatott és a főlépcsőház beépíttetett. Lehet mon-
dani, hogy a régi épület 1/a részében az át-
alakítások megtörténtek és még a hátralévő 
2/b rész átalakítása 1902. év nyarán fog esz-
közöltetni. 

Az építkezésekre az 1900. évben meg-
tartott rendkívüli közgyűlés 500,000 koronát 
szavazott meg, továbbá az 1901. évi márczius 
hóban tartott rendkívüli közgyűlés még ezen-
kívül az építkezésekre 40—50,000 korona 
póthitelt engedélyezett. Ezek szerint 600,000 
korona összeg van a közgyűlések által az 
építkezésekre megszavazva. Ezen öszszegből 
a mai napig 300,000 korona vétetett fel 
az Osztrák-Magyar banktól s a mely ösz-
szegből a mai napig az építkezésekre és az 
építkezésből kifolyó kiadásokra 291,379 korona 
fordíttatott. Az engedélyezett kölcsönösszeg 
további felvétele ugyancsak az Osztrák-Magyar 
Banktól akkor lesz eszközölhető, ha az u j 
épületre a székesfőváros a lakhatási engedélyt 
megadta, ami valószínűleg legkésőbb február 
havában ki lesz eszközölhető. 

Továbbá van szerencsém bejelenteni, hogy 
az u j székház emelése folytán még berendezési 
heruházások lesznek eszközlendők, amelyeknek 
mérve azonban még a mai napig meg nem 
állapitható, szükség lesz ugyanis a könyvtár 
elhelyezéséhez uj állványokra, továbbá a nagy-
terem újonnan bebútorozása és irodai helyisé-
geknek bebútorozásából hiányzóknak pótlása. 
Erre vonatkozólag jelenleg vannak a költségve-

tések elkészítés alatt s az igazgató-választmány 
fog a tekintetben egy esetleg egybehívandó 
rendkívüli közgyűlésnek jelentést tenni. Kérem 
ezen jelentés tudomásulvételét. 

A közgyűlés a Köztelek székház építésé-
ről és a rendkívüli közgyűlés által engedélye-
zet t épitési költség felhasználásáról szóló je-
lentését helyesléssel veszi tudomásul. 

Jelentés az István-telek eladásáról. 
Forster Géza igazgató : Van szerencsém a 

t. Közgyűlésnek bejelenteni, hogy a f. év már-
czius hóban tartott rendkívüli közgyűlés felha-
talmazása alapján az István-telket teljes egé-
szében a ra j ta álló épületekkel együtt a m. 
kir. államvasutaknak eladtuk és megállapitot-
tott vételárt 348 ezer 715 korona 50 fillért a 
m. kir. államvasutak kifizették s ez összegből 
300,000 K. ideiglenesen folyó számlára a Köz-
ponti Hitelszövetkezetnél elhetyeztünk abból a 
czélból, hogy a köztelki építkezés folyama alatt 
esetleg ezen összegből kölcsönök felvehetők 
legyenek. Amíg tehát az építkezések be nem 
fejeztetnek, ezen összegek az igazgató-választ-
mány rendelkezésére fentartatnak, nehogy az 
építkezések körül fennakadás történjék. 

A közgyűlés igazgató jelentését az István-
telek eladásáról helyesléssel veszi tudomásul. 

Jelentés néhai id. Luczenbacher Pál végren-
deleti hagyatékáról. 

Jeszenszky Pál t i tkár : előterjeáfti ,hogy id. 
Luczenbacher Pál végrendeletileg 10 ezer K.-át 
hagyományozott az egyesületnek, mely összeg 
felett szabad rendelkezési jogunk van. Az ösz-
szég az örökösök által be is fizettetett, azon-
ban 10°/o-nyi illeték fejében 1000 koronát fog 
kelleni fizetnünk. Az igazgató-választmány ja-
vasolja, hogy intéztessék beadvány az illetékes 
pénzügyi hatósághoz, hogy a hagyaték ne mint 
hagyomány, hanem mint jótékonyczélu hagyo-
mány tekintessék és hogy ez alapon mentessék 
fel az egyesület a 10%-nyi illeték fizetése alól. 
Az esetre ha a folyamodás nem járna a kívánt 
eredménynyel, javaslatba hozza az igazgató-
választmány, hogy a hagyomány kamatai mind-
addig, mig a 10 ezer korona teljes nem lesz, 
fel ne használtassanak és a hagyaték teljes 
összegére kiegészítve hagyományozó nevén ve-
zettessék. 

A közgyűlés az igazgató-választmány e 
javaslatához egyhangúlag hozzájárul. 

Emlékbeszéd néhai Széchenyi Pál gróf felett , 
Ezután Tormay Béla igazgató-választmányi 

tag tartotta meg emlékbeszédét néhai Széchenyi 
Pál volt egyesületi alelnök és igazgató-választ-
mányi tag felett. 

A közgyűlés elhatározza, hogy a nagy ha-
tással fogadott emlékbeszéd az egyesület Év-
köhyvébe egész ter jedelmében felvétessék, hogy 
igy alkalom nyujtassék az egyesületi tagoknak 
arra, hogy az egyesület kiváló tagjának, gróf 
Széchenyi Pálnak életműködését megismerhessék. 

Indítványok a tagok részéről be nem 
adatván, elnök a közgyűlést berekesztette. 

A Gazdasági Egyesületek Orszá-
gos Szövetségének YI. rendes 

nagygyűlése. 
(1901. évi deczember hó 16-án.) 

Jelen voltak gróf Dessewffy Aurél elnök-" 
lete alatt Bujanovics Sándor és gróf Zselénski 
Róbert alelnökök, a földmivelési m. kir. minisz-
ter képviseletében nemeskéri Kiss Pál állam-
titkár. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
részéről: Bálás Árpád, Baross Károly, Bathó 
Ferencz, dr. Csillag Gyula, Engel Henrik, Forster 
Géza, dr. Gaál Jenő, Galgóczy Ferencz, Havas 
Pál, Kodolányi Antal, Koppély Géza, Kostyál 
Ferencz, Leitgeb Imre, Loósy Adolf, Nagy 
Ferencz, de Pottere Brúnó, Rubinek Gyula, 
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Scitovszky János, Szilassy Zoltán, Szilágyi 
Gábor, Vastagh János, Zorád István. 

Magyar Gazdatisztek és Erdőtisztek Orszá-
gos Egyesülete részéről: Fromm Antal, Gessler 
Vilmos, Veszely László. 

Magyar Mezőgazdák Szövetkezete részéről: 
Perczel Ferencz, Vidats István. 

Magyar Mezőgazdasági Szesztermelök Or-
szágos Egyesülete részéről : Lázár Pál, Gold-
finger Gábor. 

„ Hangya" értékesítő és fogyasztási szövet-
kezet részéről: Balogh Elemér, Bernát István, 
Károlyi Sándor gróf. 

Ábauj-Tomamegyei gazdasági egyesület 
részéről: Jakabfalvy Kornél. 

Arculmegyei g. e.: Laehne Hugó. 
Baranyamegyei g. e. : Országh Lajos, 

Pajzs Gyula dr. 
Barsmegyei g. e.: Levatieh László. 
Békésmegyei g. e. : dr. Zsilinszky Endre. 
Biharmegyei g. e. : Tisza István gróf. 
Borsodmegyei q. e.: Bilkei Pap Mihály, 

Miklós Ödön. ' 
Délvidéki földmivélők g. e.: Blaskovieh 

Ferencz. 
Gömörmegyei g. e.: Puttnoki Mór. 
Eszéki g. e.: Herczog Albert. 
Fejérmegyei g. e.: Csontos Andor, Koller 

Pál, br. Manndorf Géza, Schier Lajos, gróf 
Zichy Jenő. 

Győr-megyei g. e.: Fricke Emil, Rosta-
házy Sándor. 

Hunyadmégyeig. e.: Lázár László, Pietseh 
Lajos. 

Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegyei g. e.: Antal 
Sándor, Kovács Albert. 

Liptómegyei g. e.: Platthy Mihály. 
Mosonmegyei g. e.: Banwarth Sándor, 

Cserháti Sándor, Riemler Lajos. 
Nyitrameyyei g. e.: Czoher Gejza, Emődy 

József, Mezei Gyula, Mérey Lajos. 
Nyitravölgyi g. e.: Pfitzner Sándor. 
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunmegyei gazd. egy.: 

Förster Aurél, Keglevich Gábor gróf, Serfőző 
Géza, Geilhofer Jenő. 

Pozsonymegyei gazd. egy.: Horváth Jenő, 
Rovara Frigyes, Tölg Gyula. 

Szabolcsmegyei gazd. egy.: Kállai András, 
Propper Samu. 

Szatmármegyei g. e.: Domahidy Sándor. 
Szegedi g. e.: Bernátsky János, Lichten-

berg Mór. 
Szepesmegyeig. e.: Erőss Rezső, dr. Sponer 

Andor. 
Zalamegyei g. e.: Voigt Ede. 
Zemplénmegyei g. e.: Ballagi Géza, Dókus 

Ernő, Fedák István, Meczner Gyula. 

Délelőtti ülés. 
Gróf Dessewffy Aurél elnök szívélyesen 

üdvözli a megjelent kiküldötteket, a nagygyű-
lést megnyitja. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Erőss Rezső 
és Fricke Emil kiküldötteket kéri fel. 

Szövetség titkárja bejelenti, hogy a föld-
mivelésügyi miniszter képviseletében Nemes-
kéri Kiss Pál államtitkár ur Őméltósága jelent 
meg a nagygyűlésen. Bejelenti még, hogy a 
mai nagygyűlésen 46 szövetségi tag van kép-
viselve. 

Uj szövetségi tagok bejelentése és felvétele. 
Szövetség titkárja bejelenti, hogy a végre-

hajtó-bizottság a Máramarosmegyei gazdasági 
egyesületet tagul felvételre ajánlja a nagygyű-
lésnek azzal, hogy tagdijuk egy évre elenged-
tessék, miután ezen most alakult egyesületek 
szerény anyagi viszonyai meg nem engedik. 

A Hangya szövetkezetet szintén felvételre 
ajánlja a végrehajtó-bizottság azzal, hogy az 
alapszabályszerüleg kötelezett 1000 korona tag-
dij helyett tagdija 100 koronában állapittas-
sék meg. 

Az Udvarhelyvármegyei és Esztergom-
vidéki gazdasági egyesületeket a végrehajtó-
bizottság azzal ajánlja felvételre a tagok sorába, 

hogy tagdijuk a jövő évre elengedtessék, azontúl 
pedig esetről-esetre kérelmezzék a tagdij el-
engedést. 

A végrehajtó-bizottság e javaslataihoz' a 
nagygyűlés hozzájárul és a Máramarosvármegyei, 
Udvarhelyvármegyei és Esztergomvidéki gazda-
sági egyesületeket, valamint a Hangya fogyasz-
tási és értékesítő szövetkezetet a Szövetség 
tagjai sorába felveszi. 

Szövetség titkárja előterjeszti, hogy a 
végrehajtó-bizottság a Fogarasvármegyei gazda-
sági egyesület és az Országos Kölcsönös Biz-
tosító Szövetkezetnek a tagok sorából való tör-
lését hozza javaslatba a szövetségi nagygyű-
lésnek. 

A nagygyűlés a felsorolt tagokat a Szö-
vetség tagjai sorából törölni határozza. 

Jelentés a Szövetségi Iroda működéséről és 
a Szövetség Évkönyvének a bemutatása. 

Szövetség titkárja: A szövetségi irodának, 
de az összes szövetséges egyesületek működésé-
nek is hü képét adja a szövetségi Évkönyv, amely 
az összes kiküldötteknek megküldetett. Ez a 
második évi kezdeményezésünk s lehet mon-
dani, ezt is siker koronázta, amennyiben a 
vidéki gazdasági egyesületek felfogván ennek 
szükségességét, a legnagyobb készséggel bocsá-
tották rendelkezésre a kivánt adatokat. Ép ezért 
ezen kezdeményezésünk véglegesnek mondható, 
mert a jövőre nézve semmi akadálya sincs 
annak, hogy a gazdasági egyesületek műkö-
déséről, ép ugy mint más gazdasági érdekkép-
viseletek működéséről is teljes jelentés készül-
jön. Még azt emliti meg, hogy kívánatos volna, 
miszerint az egyesületek minél terjedelmeseb-
ben és részletesen terjeszkedjenek ki nem-
csak a saját működésűkre, de működési terü-
letük gazdasági viszonyainak ismertetésére is. 
Az Évkönyv felöleli mindazon mozzanatokat, 
amelyek a mult évi működés folyamán felme-
rültek, erről tudomása van minden egyesület-
nek, javasolom tehát, méltóztassék a Szövet-
ség mult évi működéséről szóló jelentést tudo-
másul venni, 

A szövetségi nagygyűlés a szövetségi 
. iroda mult évi működéséről szóló jelentést 
I tudomásul veszi. 

Szövetség titkárja : A»szövetségi Évkönyv-
vel kapcsolatosan méltóztattak a Szövetség 
mult évi zárszámadásait is kézhez venni, amely 
az Évkönyv 62 és 63-ik lapján van részletezve 
az indokolással együtt. Az OMGE. számvizsgáló-
bizottsága hivatott a Szövetség számadásait 
felülvizsgálni, s ennek javaslata alapján kér-
jük a felmentvény megadását. A Szövetség 
vagyona a mult évben összesen 2750 
korona 30 fillér volt s ebben 1000 korona 
millenniumi tartozás révén szerepel, a mely nem 
fog befolyni, mert amint tudomásom van róla, 
a Veszprémmegyei gazdasági egyesület aligha 
lesz azon helyzetben, hogy 400 korona tarto-
zását megfizesse, miután vagyonnal nem rendel-
kezik, most alakult újra és a régi egyesülettől 
nem vagyont, hanem tartozást vett át. Egyelőre 
per alatt van az ügy s az ügyészi jelentés még 
nem érkezett be. A millenniumi tartozásokra 
nézve, a jövő évi szövetségi nagygyűlésnek 
fogunk előterjesztést tenni. 

Kérem a t. Nagygyűlést, méltóztassék a 
számvizsgáló-bizottság által felülvizsgált szám-
adásokat jóváhagyólag tudomásul venni, a 
Szövetség végrehajtó-bizottságának, az OMGE. 
igazgatójának és pénztárnokának a felmentvényt 
megadni. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök kimondja 
határozatkép, hogy a szövetségi nagygyűlés a 
szövetség zárszámadásait jóváhagyólag tudomá-
sul veszi s a felmentvényt a végrehajtó-bizott-
ságnak, illetve az OMGE. igazgatójának és 
pénztárnokának megadja. 

A Szövetség 1902. évi költségvetése. 
Szövetség titkárja : A végrehajtó-bizottság 

által megállapított 1902. évi költségelőirányzat 
a szövetségi Évkönyvben a 66. és 67-ik lapon 

teljes részletezéssel közzététetett s 13,174 
korona 39 fillér bevétellel szemben 12306 
korona 39 fillér kiadás állíttatott be az elő-
irányzatba, ugy hogy 868 korona felesleg is fog 
mutatkozni. Az előirányzati tételek csak annyi-
ban változtak, hogy a Délvidéki Földmivélők 
Gazdasági Egyesülete és a Hangya tagdijával 
szaporodtak a bevételek, valamint a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezete által szövetkezeti 
czélokra adományozott összeg is emelkedett a 
múlthoz képest; a bevétel csökkent a Fogaras-
megyei gazdasági egyesület törlésével, ez azon-
ban ugy is fiktív tétel volt, mert nevezeit 
egyesület mióta tag, egyáltalán nem fizetett tag-
dijat. Ezek a változások az előirányzatban a 
mult évihez képest, kérem a t. Nagygyűlést, 
hogy a végrehajtó-bizottság által előterjesztett 
költségelőirányzatot elfogadni és megerősíteni 
szíveskedjék. 

A nagygyűlés a végrehajtó-bizottság által 
előterjesztett 1902. évi költségvetést elfogadja. 

A Szövetség államsegélye. 
Szövetség titkárja : Mint az előző évek-

ben, a f. évben is tisztelettel javaslom, hogy a 
földmivelésügyi miniszter ur kéressék fel, hogy 
a Szövetség költségeinek részletes fedezéséhez 
hozzájárulni szíveskedjék. A mult évben 4000 
koronával segélyezte,a Szövetséget, amelylyel 
lehetővé tette, hogy az adminisztratív teendő-
kön kivül más fontosabb funkcziókat is végez-
hessen. Mint később elő fogom terjeszteni, a 
jövő évben a Szövetségi irodára több kiadás 
hárul, melyek fedezetet igényelnek, de a tag-
dij-bevételekböl nem fedezhetők az adminisz-
tratív kiadások, ha azOMGE. nem volna áldozat-
kész és nem vállalná el a személyzeti költsé-
geket, tulajdonképpen nem kerülnek ki a tag-
díjbevételekből. 

A szövetségi nagygyűlés a szövetségi tit-
kár előterjesztését elfogadva, felterjesztés inté-
zését határozza ez ügyben a földmivelésügyi 
miniszterhez. 

Az 1902. évi működési programm meg-
állapítása. 

Szövetség [titkárja: Az 1902. évi működési 
programm megállapításánál bátor vagyok jelezni, 
hogy a jövő évben a gazdasági előadások a vidéki 
gazdasági egyesületekkel karöltve nagyobb mér-
tékben fognak megtartatni, mint a múltban, 
amennyiben öt-hat helyen terveztetnek ily 
gazdasági előadások, amelyek a múltban is 
közkedveltségnek örvendettek. A másik fontos 
kérdés a kivándorlás kérdése, amely egy év óta 
van az előkészítés stádiumában és megérett 
arra, hogy országrészi kongresszusok rendez-
tessenek azon czélból, hogy az egybegyűjtött 
anyag feldolgoztassák s ezen kongresszusok 
határozatai a pozsonyi kiállítás alkalmával tar-
tandó gazdakongresszuson előterjesztessenek és 
szankcziót nyerjenek. E működésből folyólag 
nagy kiadások fognak háramolni a Szövetségre 
s miután sem ez, sem a vidéki gazdasági 
egyesületek nincsenek abban a helyzetben, 
hogy az ily vidéki kongresszusokkal járó jelen-
tékeny kiadásokat viselhessék, ezek fedezésére 
fog szolgálni az az államsegély, amelyet a/ 
földmivelésügyi miniszter bocsájt a Szövetség 
rendelkezésére. 

A szövetségi iroda legnagyobb tevékeny-' 
ségét fogja igénybe venni az 1902-ben Pozsony-
ban rendezendő kiállítás előmunkálata, amely 
már ma is jelentékenyen igénybe veázi az iroda 
működését. Ezzel kapcsolatban a jövőre vonat-
kozólag a jelen nagygyűlésből folyólag javas-
lom felkérni mindazon gazdasági egyesületeket, 
amelyek a szövetséghez tartoznak, hogy a jövő 
év folyamán se versenyt, se kiállításokat . ne 
rendezzenek, nehogy ezáltal a kiállítás sikere 
koczkáztassék. Ezt minden esetben meg szok-
tuk tenni s azt hiszem, hogy a társegyesüle-
teknél a legnagyobb készségre fogunk e te-
kintetben találni. A szövetségi iroda egyéb 
működése pedig ugyanazon keretek között 
fog mozogni, mint eddig, amelyről minden egyes 
alkalommal a szövetségi nagygyűlésnek be 
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is számoltunk. Röviden ezekben voltam bátor 
jelezni a Szövetség jövő évi-működését, amely-
ből méltóztatnak tudomást szerezni arról, hogy 
eléggé igénybe fogja venni az irodát, hisz 
magának a kiállításnak rendezése oly tevékeny-
séget igényel, amely egymagában is elég volna 
arra, hogy a szövetségi irodát igénybe vegye. 
Méltóztassék ezen előterjesztésemet tudomá-
sul venni. 

Miklós Ödön előadónak előterjesztése 
kiegészitéseül javasolja, hogy miután az ország 
területén ezen pozsonyi kiállítás nemcsak mező-
gazdasági szempontból bir nagy fontossággal, de a 
mezőgazdasággal kapcsolatos háziipari ágazatokat 
isfelöléli, megkeresés intéztessék a kereskedelmi 
miniszterhez is a végett, hogy saját hatásköré-
ben intézkedni szíveskedjék, hogy a jövő évben 
ipari kiállítások ne tartassanak. Mert az ország 
anyagi viszonyai nem engedik meg az erők 
s£étforgácsolását s a Szövetség ezen kezdemé-
nyezése megérdemli azt, hogy az összes erők 
konczentrácziójával haj tassák végre. 

Szövetségi nagygyűlés a Szövetség jövő 
évi munkaprogrammját Miklós Ödön javaslatá-
val együtt elfogadja. 

Gróf Dessewf fy Aurél élni. k bejelenti 
a nagygyűlésnek, hogy a pozsonyi kiállítás 
rendező-bizottsága, elnöksége és igazgatósága a 
földmivelésügyi miniszter vezetése alatt nyolcz 
nappal ezelőtt Frigyes főherczeg Ö Fenségét a 
pozsonyi kiállítás védnöki tisztének elvállalá-
sára felkérte s Ö Fensége, el is fogadta a véd-
nöki tisztet. (Éljenzés.) 

Ezután gróf Dessewffy Aurél elnök felkéri 
gróf Mailáth Józsefet előadása megtartására. 

A gazdakörök és azok szocziális feladatai. 
Gróf Mailáth J ó z s e f : Tisztelt Szövetségi 

Nagygyűlés! 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

nagyérdemű elnöke, gróf Dessewffy Aurél a 
tegnapi közgyűlés megnyitójában utalt azon 
sajnálatos jelenségre, hogy nekünk tulajdon-
képpen nincsen gazdasági érdekképviseletünk. Ö 
ezen érdekképviseletet az OMGE., a vidéki gazd. 
egyesületek és az alakítandó gazdakörök szerves 
kapcsolata u t ján vélné legczélszerübben elérhe-
tőnek. Legyen szabad nekem ezen kérdéshez 
egy pár refleksziót fűznöm. 

A gazdaérdekek képviseletét és különösen 
a kisgazdák jólétének előmozdítását senki sem 
közvetíthetné jobban, mint a vidéki gazdasági 
egyletek, mert ezek a tagokkal való közvetlen 
érintkezés folytán azoknak apró ügyes bajairól 
közveilen tudomást szerezhetnek, ha ezt ko-
molyan akarják. De, megvallom őszintén, ezen 
érintkezés a gazdasági egyleteknek — sajnos, 
inkább merev bürokratikus — összeállítása és álla-
pota miatt, eddig nem nagy eredményre vezetett. 
A gazd. egyletek működése inkább akadémikus 
jéllegü lévén, a tagok gazdasági, tehát anyagi 
érdekeit nem istápolják kellőkép, bajaikat nem 
ismerik s igy segítséget nem is tudnak adni, az 
ethikai, a morális szempontot pedig sajnos — 
egész figyelmen kívül hagyják legtöbben. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy egy érdekképviselet 
csak akkor hathatós, ha egy oly központja van, 
ahonnan az erősebb sugarak a vidéki góczpon-

.tokba hatolnak, ezek ismét sugarakat bocsáta-
nak, ugy, hogy mintegy erős pókháló szövi össze 
az egészet és j á r j a át az egyes tagokat felülről 
lefelé. Ezt az érdekképviseletet könnyen le-
hetne létesíteni, mert a megfelelő központ az 
OMGE., a vidéki felhasználható góczpontok, 
a megyei gazdasági egyesületek szintén létez-
nek, itten csak kapcsolatról kellene gondos-
kodni, az OMGE. az illető megyei gazdasági 
egyletek és az egyes községek között, akiknek 
tagjai érdekében volna az egész létesítendő, 
mert hisz az összeköttetéssel biró hatalmasabb 
ügy is segíthet magán, a védtelenül álló apró 
birtokosról kell gondoskodnunk. Ezen összeköt-
tetést a gazdakörök ut ján lehetne lé tesí teni ; 
mert a gazdakörökben, ha azok jól irányittatnak 
előbb-utóbb egy oly szellemi, erkölcsi és anyagi 
hálózat létesülhetne, melynek szivkamrája volna 

az OMGE. és annak minden lüktetését a gazda-
sági egyletek közvetítésével a községekben is 
megéreznék. Ha ez létesülne és a kellő módon 
vagyis lassan, de fokozatosan terjedne, akkor 
a falusi jólét előmozdítását kellő szellemi irá-
nyítás mellett, ott hathatósan fejleszteni képe-
sok volnánk; mert valljuk meg az igazat, a tapasz-
talat is bizonyítja, hogy igenis lehet egyes he-
lyeken a falusi jólétet emelni, ahol a filantropikus 
működés áz illető résztvevőknek anyagi és er-
kölcsi érdekeit is figyelembeveszi, hitel- és fo-
gyasztási szövetkezetek ál ta l ; az egyik a mási-
kát kiegészíteni lévén hivatva. De a tapasztalat azt 
is bizonyítja, hogy ez csakis a legnagyobb erő-
megfeszitéssel, a legnagyobb önmegtagadással, 
a legnagyobb türelemmel és csak anyági ál-
dozattal lehetséges, mert helyesen mondja 
Ohnet a regényében: „Ismerem az emberi-
séget, és nem számitok bölcsességére. Azt hi-
szem, hogy ahhoz, miszerint szokott kerékvá-
gásából kizökkentsük, évszázadokra lesz szük-
ség és hogy mind az a jó, amit vele tenni fog-
nak, az, akarata ellenőre fog történni és hogy 
halálosan fogja azokat gyűlölni, akik ezt vele 
megcselekszik. De ez nem ok arra, hogy ezt 
meg ne próbáljuk."*) 

Az ilyen törekvések, ha elszigetelten álla-
nak, sohsem oly hathatósak, mert nem általá-
nosíthatók és mert az elszigetelt törekvés az 
irigységet, legtöbbször pedig a gyűlöletet azok 
iránt csak fokozza, akik az emberiség igazáért 
küzdenek. Hogy ilyen mozgalom általános nagyobb 
erőt fejthessen itt ki, hogy ezáltal egy erős gazda-
vélemény kifejlődhessék, amely folyton erősödve 
idővel a törvényhozás, de a társadalom hozzá-
járulását és közreműködését is képes lesz kiesz-
közölni, ez csak akkor lehetséges, ha szervez-
kedünk. 

Nem szükséges messze mennünk, ha kö-
rülnézünk, ennek valóságát bebizonyítva látjuk 
példával. Éppen 9 évvel ezelőtt, a keresztény-
ség szintén a karácsonyt ünnepelni készült, 
akkor jelent meg Németországban egy nem 
nagyon ismert gazdasági szaklapban eddig nem 
ismert bérlőnek, Rupprechtnek egy felhívása, 
melyben gazdatársait állhatatos szilárd és erős 
szervezkedésre hívta fel. A szózatot Németor-
szágban megértették ; mert a társadalmi ön-
tudat ott mindig nagy volt és mert ha valamely 
érdek veszélyeztetve látszott, a németek min-
dig összetartottak és nem húztak ugy széjjel, 
mint mi, kik különösen gazdasági kérdésekben 
nem tudunk attól az átkunktól megszabadulni, 
mely előbb-utóbb gazdasági bukásunkat fogja 
előidézni, hogy széjjelhuzunk. 

Azt tagadrii nem lehet, hogy az, ami ezen 
felhívás kapcsán ma már Németországban tény-
leg létesült, a csodával határos. Azóta nem-
csak a gazdasági szervezkedés történt meg, de 
ma a német úgynevezett agráriusok nemcsak 
Németországban, hanem az egész kontinensen 
a gazdasági ügyeknek uj lökést adtak és ha 
nem is találták el mindig a helyeset, tagadha-
tat lan, a nemzetgazdaságtan és a közgazdaság 
irányát megváltoztatni fogják, ha nem is min-
denben a mi előnyünkre. De ha ez politikai 
szövetség és politikai szervezkedés, felhozhatok 
egy más példát, ahol a gazdasági érdekeknek 
szerves, egyöntetű felkarolásával gazdasági s 
filantropikus s igy egyúttal társadalmi ós szo-
cziális összekapcsolás létesülhet merev politikai 
vonatkozások nélkül. 

A franczia szindikátusokban megtaláljuk 
ezt, amely typus különösen azért fontos, mert 
tényleg a falusi jólétet emeli és egy hatalmas 
ellensúlyozóját képezi azon mindig növekedő 
propagandának, melylyel a szocziáldemokraták 
a saját czéljaikra a parasztságot megnyerni 
igyekeznek. Ezen szindikátusokban találjuk meg 
a helyes és követendő példát, mert azzal ma 
már számolnunk kell, hogy a szocziáldemo-
kraták hálójukat mindig jobban kivetik a paraszt-
ságra, ezt mutat ják a szocziálistáknak Német-
országban, Ausztriában, Belgiumban és Fran-

*) Ohnet ff. „Brasseur d'aííaires". 

cziaországban tartott kongresszusai, ahol külön 
agrárprogrammot állítottak fel és az a körül-
mény, hogy az agrárkérdés különösen a német 
szocziáldemokráczia képviselői által tudományos 
alapon vitatkozás tárgyává lesz téve, már évek 
óta figyelemreméltó és fontos jelenség. Ha 
tehát a franczia szindikátus példája után akar-
nánk indulni, ha nem is egészen a lényegben, 
de a formában mindenesetre egy szindikátusi 
szervezetre kellene törekednünk és esetleg azt 
törvényhozási uton is igyekezni megalakítani. 

Akkor egyrészt meg volna a gazdasági érdek-
képviselet, ha nem is megoldva, de a megoldás-
hoz közelebb hozva, másrészt pedig az össze-
kötő kapocs az OMGE., a vidéki egyletek és 
a gazdakörök közt keresztülvive. Ezen szerve-
zettel elérnők azt, hogy mindazon a falusi jólét 
emelésére irányuló törekvéseinket, melyeket a 
társadalmunkban rejlő nagy közöny és ennél-
fogva nagy gyengeség miatt eddig nem tudtunk 
létrehozni, hathatósabban kiterjeszthetnők. És pe-
dig, szövetkezetek és erre súlyt fektetek, egészsé-
ges alapon álló szövetkezetek megteremtésével, 
mert nem szabad szem elől téveszteni, hogy Ma-
gyarországon a szövetkezetek azért nem terjednek 
és ha ter jednek is, azért nem olyan jók minde-
nütt, — tisztelet a kivételnek — mint másutt, 
mert nincs meg a szövetkezetek közt a kellő 
kapocs, a szolidaritás, a szellemi erő, az egyet-
értés, a lelkesedés, mely egyedül képes egy 
eszmét áldásthozóvá és termékenynyé tenni. A 
szövetkezeti szellem nem terjedhet, ha a szö-
vetkezeti ügynek nem neveljük az embereket. 
Ha nincs összeköttetés, ha nincs egy közös kö-
telék, egy erős öntudat, egy közös czél, amely a 
szövetkezeti embereket összefűzi, ha nincs hely 
és alkalom adva,, hogy a szövetkezeti emberek 
egymás tapasztalatain okulva, az intézményt fej-
leszthetnék, javíthatnák, tökéletesebbé tehetnék 
és vele az eszmét szélesebb köröknek közkin-
csévé tehetnék. Vagyis a szövetkezetek minálunk 
Magyarországon csakis egyes kisebb vagy na-
gyobb foltokban, úgyszólván szigetekben izolálva 
élnek, hozzá jön az, hogy a különböző típusok 
szövetkezeteink gyér száma mellett oly kon-
kurréncziákat létesítenek, melyek az ellentéteket 
a gazdák között csak nevelni, nem pedig azokat 
enyhíteni hivatvák. Meg kell jegyeznem, hogy 
ezen típusok más országokban is megvannak, 
de ez nem ok, hogy mi az egységre ne töre-
kedjünk ; mert Magyarországon a szeparatisztikus 
tendencziák mindig a széthúzást eredményez-
ték, soha az egyesülést és a szövetkezeti eszmék 
előbb-utóbb a sok ellenséges áramlattal szem-
ben csak gyengülni fognak. 

A szövetkezetnek főerősségét kell, hogy 
képezze az egyöntetű gondolkozás; minél egy-
öntetűbb valamely intézmény, annál harmoni-
kusabb, annál erősebb. „Concordia res parvae 
crescunt, discordia maximae dilabuntur." A 
szövetkezetnek főereje abban feküdjön, hogy 
különbségeket tagok közt ne ismerjen és ezzel 
is dokumentálja, hogy a szövetkezeti eszmének 
eminenter szocziális és igy következésképpen 
morális oldala is van. Más alkalommal már 
mondtam, hogy a szövetkezet hivatása tanítani 
és nevelni; ezt a czélt hathatósabban lehetne 
elérni, ha a gazdakörök létesítése által az 
OMGE.-nek, mint egy kész gazdasági czentrum-
nak meg volna adva az összekötőkapocs a 
gazdasági egyesületek ut ján. Ezzel egy önálló 
sulylyal biró gazdavéleményt lehetne alkotni, 
mely lemenne a legalsóbb fokig, mely annak 
idején gazdasági ügyek irányítását is maga 
után vonná. 

Én ennek a szervezetnek, ennek az intéz-
ménynek szellemi oldalát ugy szeretném organi-
zálva látni, mint a franczia szindikátusi terve-
zetet, mely politikával nem foglalkozna, mert 
csak igy gondolnám, hogy áldásosán működ-
hetne. Mert a pártszenvedélyek veszedelmeitől 
megmenthetnék és a reális élet helyes, morális 
felfogására szoktathatnók a gazdákat, ami min-
den esetre hasznosabb, egészségesebb ós ered-
ményesebb foglalkozás volna, már a közva-
gyonosodás tekintetéből is, mjnt az áldatlan 
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politizálás, mely egyéb hatalmunkon kivül álló 
körülménynek szerencsétlen összejátszásával a 
mi gazdasági dekadencziánkat és nyomorunkat, 
melyet ma már eltagadni nem lehet, előidézte. 

Első sorban arra kellene tehát a gazda-
körök segítségével a mi népünket tanítani, hogy 
jobban gazdálkodjanak, hogy jobban műveljék 
meg a földjüket, hogy jobban takarékoskodjanak, 
hogy a mindig növekvő luxussal felhagyjanak 
és ezen jó tanácsokat, melyeket mi a nép-
nek fogunk adni, megszívlelhetné a közép-
osztály is, de megszívlelhetnénk mi is, kik 
a felsőbb osztályhoz tartozunk. Mert mi sok-
kal nagyobb luxussal élünk Magyarországon, 
kezdve a felsőbb osztályoktól le egész az 
utolsó parasztig, mint azt Magyarország jelen-
legi közgazdasági, vagyonossági általános álla-
pota és helyzete megengedné ! Megtanithatnók 
a gazdakörök által a népet, hogy a könnyelmű 
adósságcsinálás ölt meg bennünket, alólról 
kezdve felfelé. Tessék a birtok-csere statisztiká-
ját és a jelzáloggal megterhelt birtok-statisztikát 
tanulmányozni és igazat fognak nekem adni. 
Mert ha áll is az, hogy a jelzálog-teher a va-
gyoni emelkedés és a jólétnek némi élőjelét 
képezi, de ha az tulságokba megy, az mindig 
csak az anyagi hanyatlást, a könnyelműséget 
és a pusztulást jelenti. A hitelszövetkezeteknek 
az a czélja, hogy olcsóbb hitelt nyújtson tag-
jainak ; de hogy egyúttal az embereket a köny-
nyelmü adósságcsinálástól is megmentse ; ez 
volna a fogyasztási szövetkezeteknek is a 
czélja, mely éppen azt akarja kikerülni, 
amivel a legtöbb parasztember tönkrement 
minálunk, mert mindent hitelbe vásárolt. 
Í z é r t csak az a fogyasztási szövetkezet felel 
meg rendeltetésének, amely a hitelezést kizárja 
és a készpénzzel való fizetést a kegyetlenségig 
való következetességgel keresztülviszi. Ha már 
a fogyasztási szövetkezeteknél vagyunk, helyén-
valónak tartom aziránt is nyüatkozni, a mi a 
választások idején egyes zemplénmegyei la-
pokat foglalkoztatott. Az a hír jár szerte, 
hogy a választás alkalmából én a fogyasztási 
szövetkezetekre vonatkozólag azt az ígéretet 
tettem volna, hogy én a fogyasztási szövet-
kezetekkel felhagyok és teljesen leszerelek. 
Ezen vidéki hirek átszivárogtak a Budapesten 
megjelenő Kereskedők Lapjába, mely annak 
idején nekem is egy ily példánynyal, melyben 
ez a hír foglaltatik, kedveskedett. Tudván azt, 
hogy választások idejében a legképtelenebb 
hirek terjesztése képezi a főczélt és mert egyes 
helyi lapok a személyemet és önzetlen köz-
gazdasági tevékenységemet folytonosan kritika 
tárgyává, teszik és mert igazat adok Ruszkinnak* 
és Ohnet-nak, ezekkel a dolgokkal és híresztelé-
sekkel nem törődtem, de időm sem volt rá, 
különben is megtiszteltetésnek veszem, ha hir-
lapilag támadnak, mert tiszta lelkiismeretem és 
embertársaim iránt teljesített kötelességtudatom 
ezt a luxust nekem megengedni! Ezt az ügyet 
tehát nem i s -hoz tam volna fel és hagytam 
volna a közvéleményt efelett napirendre térni, 
ha jó embereimnek és azoknak,, kik törekvései-
met nyíltan vagy titokban méltányolják, nem 
tartoztam volna azzal, hogy őket a kérdésről 
felvilágosítsam. Én ezen nyilatkozatot nem 
tettem, nem tehettem, erre nem is lettem fel-
kérve, mert ez ellenkeznék egész tevékenysé-
gemmel és gondolkozásommal. Csak arra tettem 
nyilatkozatot, hogy mi a czélom a fogyasztási 
szövetkezetekkel. Csak meg akartam az utat 
mutatni, milyen módon lehet az összetartás 
által a mások jogainak csorbítása nélkül saját 
jobb boldogulását elérni. 

Mert a szabad társulás épp ugy, mint a 
szabad kereskedelem liberális intézmény és igy 
a tiszta szabadelvüséggel nem ellenkezik. Ha 
tehát én valahol szövetkezetet állítok, ahol 
annak szüksége fenforog és ahol azt kívánja a 

*) „Sohasem foglalkoztak a felső osztályok annyit 
a nép érdekével, mint napjainkban és mégis sohasem 
lettek ők annyira gyűlölve az alsóbb rétegek áltál, mint 
jnost," 

lakosok nagy zöme, egy közóhajt teljesítek; 
viszont én ott, ahol - a közszükség ezt nem 
teszi indokolttá, fogyasztási szövetkezetet be-
szüntetek, csak következetes maradok azon el-
vemhez, melyet mindenkor hangoztattam, hogy 
nekem nem a sok, de a jó szövetkezet a fő-
dolog. Mert szövetkezeteket gyártani, különösen 
kényszer vagy rábeszélés u tán nem felel meg 
a szövetkezeti eszmének és ellenkezik a szö-
vetkezeti gondolattal, mely a szabad társulás, 
az önrendelkezés alapján, mintegy erős oszlo-
pon nyugszik. Én tehát h a szövetkezeteket 
esetleg beszüntetek, az csak annak a jele, 
hogy ott a szövetkezet nem felelt meg rendel-
tetésének és mi csak a szövetkezeti eszmét 
kompromittáljuk, ha meg nem felelő vagy rossz 
szövetkezeteket hiúságból vagy csökönyösségből 
fentartunk. 

Két ilyen szövetkezetet beszüntettem, de ez 
már a választás előtt volt elhatározva, az egyiket 
azért, mert ott a szövetkezetnek két lelkes bajno-
kát a halál kiragadta körünkből. Ez Bodrogszerda-
hely, ahol báró Vécsey Sándor és Szervitzky 
Ödön elhaltak, ahol tehát már nem volt, ki a 
szövetkezetet szellemileg és anyagilag támogasssa: 
a másik egy kis szövetkezet Szinyér, ahol a 
forgalom csekély volt, ahol szintén nem felelt 
már meg a rendeltetésnek. A fogyasztási szö-
vetkezetre vonatkozó elveimet tavaly a Hangya 
kongresszusán előadtam. Ott azt mondtam, hogy 
csak ott állítsunk fogyasztási szövetkezetet, 
ahol legalább egy lelkes ember található, aki 
a szövetkezetet áldásossá képes tenni és ahol 
azt a lakosok lehető egyetértelmüséggel kíván-
ják ; mert a szövetkezeti eszmével ellenkezik a 
kényszer, épp ugy, mint másnak a megrontásán 
dolgozni. A szövetkezet a szabad konkurrencziát 
létesiti és esetleg azokat, akik hasonló irányban 
kereskedést űznek, szolidabb üzemre, ember-
ségesebb el járásra már a konkurrencziánál fogva 
kényszeríti s igy van ez, hogy sehol, ahol egy jó 
szövetkezet működik, azok a szatócsok, kik 
olcsó és jó portékát árulnak, nem mennek tönkre. 
Megnyugtathatom tehát barátaimat, hogy én a 
fogyasztási szövetkezetekkel nem fogok felhagyni, 
azokat kitartással és buzgósággal fogom ott, ahol 
a közérdek és a közóhaj kívánja, fejleszteni; ott 
ahol annak szükségét látom és minden előnyét, 
azon leszek, hogy a rosszul indult vagy a 
rendeltetésnek meg nem felelő szövetkezet 
minél előbb megszűnjön, de olyan helyen ne is 
létesüljön, hogy azzal a jobb szövetkezeteknek 
és azok hírnevének ne ártsak. A tapasztalat 
lévén a legjobb mester, ezen tapasztalatomat, 
melyet ez ideig is szereztem, a jó ügy érdeké-
ben eS a hasongondolkozásnak előnyére értéke-
síteni fogom, tapasztalataimat tehát ezentúl is 
rendelkezésökre bocsájtom. Egy kezdő intézmény 
mindig nehézségekkel küzd, idő kell hozzá, hogy 
az fejlődjék és tökéletesedjék. Ha az eszme jó 
és életképes, azt ugy sem lehet megakadályozni, 
mert az utat tör magának és akadályokat nem 
ismer. Minél jobb, egészségesebb szövetkezetekre 
fogunk törekedni, annál jobb szolgálatot fogunk 
tenni az ügynek és annál több hívet fogunk az 
eszmének toborzani. Háborúban a győzelmi esé-
lyeket mindig a vezetők kitartása és bizalma 
szokta befolyásolni. Annak vesztett ügye van, 
aki az önbizalmát elvesztette és én is elmond-
hatom, hogy ezen hadjáratból, melyet ellenem 
részint a körülmények, részint az emberek indí-
tottak, hogy a költő szavát idézzem elmond-
h a t o m : „Megfogyva bár, de törve nem" élnek 
és élni fognak a bodrogközi szövetkezetek. 
Bocsánatot kérek, hogy kissé eltértem a tár-
gyamtól, de tartozom magamnak, az ügynek 
és barátaimnak ezen nyilatkozatommal. Visz-
szatérve a gazdakörök kérdésére, csak egy 
eszmét akartam felvetni és ezen szervezet léte-
sítésének ötletével nem akartam a már létező 
szervezeteknek működését akár kritika tárgyává 
tenni, akár azokat megbénítani, mert azt sze-
retném, ha mindazokat az intézményeket, melyek 
egy czélt vannak hivatva szolgálni, az együtt-
működésre, a közös munkára egyesíteni tud-
nám. Ha az OMGE., a Magyar Mezőgazdák 

Szövetkezete, a Gazdaszövetség, a Hangya, a 
gazdasági egyletek és a majdan létesítendő és 
szaporítandó gazdakörök együttesen fognak 
munkálkodni, ha ezen törekvéseinkben meg 
tudjuk nyerni az Országos Központi Hitelszö-
vetkezetet és mindazon egyleteket, amelyek a 
szövetkezeti eszme szolgálatába állottak, akkor 
el fogjuk érni azt, hogy egy erős gazdasági 
szervezetünk lesz, mely egy gazda-közvéleményt 
fog képviselni, melynek súlya lesz a parla-
mentben, de amire még inkább szükség volna, 
akkor nagyobb társadalmi munkát is fejthet-
nénk ki népünk és a középosztály érdekében. 
De ahhoz szükséges, amit mindig hangoztattam, 
hogy azoknak kötelességük első sorban ezen 
kérdésekkel foglalkozni, akik vagyonuknál, mű-
veltségüknél, összeköttetéseiknél fogva hivatva 
vannak arra, hogy társadalmi uton az ellenté-
teket, melyeket az élet teremt, eloszlassák. 

- Értem az erre hivatott faktorok között a 
nagy- és középbirtokosokat és azok alkalmazott-
jait, kik „Apparent rari nantes in gurgite vasto" 
is számitok, mint eddig is, közreműködésére 
mindazoknak, kik hivatva vannak arra, hogy a 
népnek első tanácsadói legyenek, értem a pa-
pokat és tanítókat, kik a szövetkezeti eszmének 
Magyarországon megtestesítői. Ha mindenki csak 
egy kis részét teljesiti ebbeli kötelességének, 
akkor meg vagyok győződve, hogy oly áldásos 
munkát fogunk végezni, mely Magyarországot 
gazdaggá, nagygyá és boldoggá fogja tenni és 
igy a szövetkezeti eszme ellenségeinek méltány-
lásával is fogunk találkozni. 

Miklós Ö d ö n : Tisztelt Szövetségi Nagy-
gyűlés ! Nagy élvezettel és elégtétellel hallottam, 
előttem szóló felszólalását főleg azon szem-
pontból, amely a magyar gazdatársadalom egye-
sítésére törekszik. Bocsánatot kérek, én nem 
szeretek személyes dolgokkal foglalkozni, de ez 
esetben majdnem lehetetlen az önálló gondo-
latot a személytől elválasztani és hogyha fel-
szólalásomba egyéni vonatkozásókat is beviszek, 
ezért a nagygyűlés bocsánatát kell kérnem. Fi-
gyelmébe óhaj tom idézni az OMGE.-nek, — 
mert hisz a Szövetség akkor még nem létezett 
— hanem az OMGE. tagjainak, akik 1892-ben 
tagok voltunk, hogy én egy nagy, külön e czélra 
összehívott országos gyűlésen voltam bátor egy 
indítványt előterjeszteni, amely ar ra vonatkozott, 
hogy Magyarország gazdatársadalmát kötelező-
leg, majdan törvényhozási uton vonjuk b e azon 
egyesülésbe, amely nélkül a gazdatársadalom 
érdekképviseletéről beszélni lehetetlen. Az in-
dítvány akkor nem volt kellőleg előkészítve, 
Vas vármegye gazdasági egyesületének indítványa 
ellenében nagyon csekély kisebbségben maradt 
s keresztülhatolt Vasmegye azon indítványa, 
hogy a szabad társulásra bizzuk ezt. Akkor 
kénytelen voltam állástfoglálni ezen dolog ellen 
s most igen helyesen jegyezte meg Majláth 
József gróf, akinek akkor nem volt szerencsénk 
megnyerhetni közreműködését, hogy lehetetlen 
a gazdatársadalom érdekeiről beszélni, mikor 
ez szervezetlenül, védtelenül áll. Előhoztam az 
akkori indokaimban, hogy más foglalkozási 
osztályok szervezeténél is törvények által biz-
tosított kész szervezeteket találunk, amelyek 
főleg azok egyöntetű érdekeit s anyagi jólétük 
forrását is biztosítják. Akkor kifejtettem magam 
is, hogy az anyagi jólét az első rugó az összes 
érdekeltek egybevonásával, hogy a hitelszövet-
kezeteket oly alapon kell megalkotni, hogy le-
hetővé tegyék egységes szövetkezetek létesítését 
az egész gazdatársadalom körében. Egy javas-
latot is kidolgoztam, de ennek sorsát nem le-
hetett biztosítani, mert ehelyett oly javaslatot 
alkottunk, amelylyel nem értek egyet, amely a 
felülről lefelé való szövetkezetek megalkotását 
czélozta külső egyetértés nélkül és összekon-
fundálta az érdekköröket, a homogenitást nem 
tudta felkelteni ott, ahol kellene, mert egy szövet-
kezet csak ott boldogul, ahol egyigényü egyforma 
műveltségű emberek működését tudom biztosítani 
egy szövetkezetben; ki volt fejtve javaslatom-
ban, hogy ezen vidéken alakítandó szövetke-
zeteknek központját képezné az általuk alaki-
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tott központ. Azonban a szövetkezeti törvény 
megfordítva alkotta meg az intézményt. Köz-
pontot teremtet előbb s azután vidéki szerve-
zetet. Mindezt azért hoztam fel, mert látjuk 
hogy a szövetkezeti eszme gyökeret kezd verni 
és csak azok prosperálnak, ahol a homogeni-
tás megvan, ahol olyanok kerülnek a szövet-
kezetbe, akiknek az érdekében a szövetkezet 
alkottatott. Nekünk gondolkoznunk kell azon, 
hogy azt homogenitását a társadalomnak tör-
vény módosítással is magunknak biztosítsuk, 
mert ha a szövetkézeteket spontán, véletlen esély 
szerint alkotunk, azok zsákutczán létrejött in-
tézmények lesznek. Felhívja a gazdatársadalom 
jelenlevő képviselőit, hogy a gazdasági egyesü-
letek működési körében is azt a szervezkedést, 
amelyet néhány vármegye már végrehajtott, 
méltóztassék elevenebben felkarolni s ez az, 
hogy a megyei életben a mezőgazdasági bizott-
ságok intézményét képezzék a gazdasági egye-
sületek. Szóló is tudja a saját egyletét refor-
málni és elérte azt, hogy a vármegye összes 
községei "hivatalból tagjai a gazdasági egyesü-
letnek s 500 lélektől kezdve progresszív alapon 
vesznek részt a tagsági jogokban, a választmány-
ban földmiveléssel foglalkozók ülnek s ahhoz, 
amihez szük anyagi viszonyaink között szüksé-
günk van, el tudunk jutni s ezek részére meg-
szerezni képesek vagyunk. A mezőgazdasági 
bizottsági funkczió elvállalásával az egyesüle-
tek a gazdasági érdekképviselet szervei gyanánt 
ilymódon fungálhatnak mindaddig, amig törvény-
hozási uton egy nagyobb hálózat nem alkot-
tattik. 

Kodolányi Antal: Tisztelt Nagygyűlés! Mailáth 
József gróf előadása bennem egy régi vissz-
hangot keltett, mert mi Galgóczy Károly tár-
sammal és boldogult Gamauf Vilmossal Erdély-
ben évekkel ezelőtt megalkottuk a vándor-
gazdasági gyűléseket s már ezen gyűléseken a 
gazdakörök alakítása szóba jött s alapszabá-
lyok is lettek kidolgozva. Fájdalom, akkor is 
oly csekély eredménynyel történtek a kísérletek, 
mint ujabban, mert egész Magyarországban és 
Erdélyben egyetlenegy gazdakör létesült Répcze-
Szent-Györgyön, s azt Rovara Frigyes alkotta 
meg, ő tudna tehát számot adni arról, hogy 
micsoda áldást hozó intézmény az tagjai ré-
széről. De én e kérdéshez nem azon szempont-
ból akarok hozzászólani, hogy a gazdakörök 
mennyire szépek és üdvös intézmények, mert 
ettől át vagyunk hatva, de arról akarok szólani, 
hogy mi módon. lehetne véleményem szerint a 
gazdaköröket gyakorlatilag is életbeléptetni. Én 
azt hiszem, hogy a gazdakörök létesítése első 
sorban is a gazdasági egyesületek titkárjainak 
a kezébe van letéve, s ha ők egész odaadás-
sál nekifekszenek a dolognak, akkor sok jót 
fognak alkothatni. Tudtommal két megyében 
meg is indult már ily irányú mozgalom; de 
ha mi é czélra különös alkalmas embereket és 
ahhoz értőket utaztathatnánk kint a vidéken, 
nem azért, hogy az egyszerű falusi embereket 
buzdítsuk gazdakörök létesítésére, hanem hogy 
a lelkészeket, tanítókat, gazdatiszteket, bérlőket 
és birtokosokat lelkesítsék és bevezessék a 
gazdakörök alakításának mikéntjébe, tessék 
élére állani ezeknek, mert ez hazafias köteles-
ség és nemzetmentő kötelesség ma már. Ha. 
ilyen anyagi helyzetbe volnánk, hogy ezt meg-
tehetnénk, akkor ezen gazdakörök nem sokáig 
váratnának magukra; de igy, mig a gazdasági 
egyesületei titkárjai is nagyobb részben nem 
szakemberek, de oly egyének, kik jószívűségből 
vállalkoznak ezen ingyen munkára, addig nem 
lehet' várni, hogy ily gazdakörök létesüljenek. 
De szükségünk volna még egy dologra; 
hogy. ha a Szövetség oly anyagi helyzetben volna, 
hogy egy lapot szerkeszthetne ugyanezen 
czélra, amely a kisgazdákat összetartaná, ve-
zetné a gazdakörökben. 

Gróf Károlyi Sándor: Tisztelt Szövetségi 
Nagygyűlés ! Előttem szóló megjegyzéseire bá-
torkodom felhozni azt, hogy minden szervez-
kedés jó az én szerény, nézetem szerint, csak 
épen a kényszerszervezkedés nem. Ettől én fél 

nék különösen Magyarországon, ahol különböző 
műveltségű, különböző hitfelekezetü és külön-
böző nemzetiségű elemekkel van dolgunk ; ez 
az ország teremtve van a partikulárizmusra, 
tehát egy sablonra nem vonható. Én ezen 
eszmék általános terjesztését, hirdetését helyes-
lem s minden mód megadását helyeslem arra 
nézve, hogy a szövetkezetek nagy mérvben 
terjedhessenek, de a kényszert, amelylyel ez 
Ausztriában is keresztülvitetett, nem fognám 
ajánlani. A szabad alakulás alapján kell ennek 
maradni s akkor a szövetkezetek egészséges 
intézmények lesznek, mihelyt presszió mellett 
alakulnak, a veszedelem magva elhintetik. Sokat 
lehetne különben szövetkezetekről mondani, 
ami arra vonatkoznék, hogy ezek nem korrekt 
szervezetek ós hogy jobb lehetne ez a szerve-
zet, ezt nem kétlem, hogy igy van ; magam is 
át vagyok hatva attól, hogy az Orsz. Központi 
Hitelszövetkezet ugy, a hogy van szervezve, 
nem fog többé megfelelni a kitűzött czélnak, 
mert ez tulsok szövetkezet felügyeletével fog-
lalkozik s azokkal nem fog birni, mert kérem 
1200 szövetkezet ügyeit ellátni roppant nagy 
munka, aminek következtében könnyen beállhat 
a könnyelműség a felügyeletben vagy pedig 
megfordítva : a tulszigorral egy rakás dolgot 
megölünk a csirájában. Ezért szeretném én a 
diszlokaczióját a szövetkezésnek. 

Mikor az ankéten ez szóba került, én 
azon voltam, hogy az Országos Hitelszövetke-
zeti központból egy pénzintézetet szövetkezeti 
alapon kell alakítani, amely mindenféle oly 
szövetkezetet, amely megérdemli, pártol hitel-
nyújtással, de a szervezkedést provinczializálni 
kell, ki kell terjeszteni, bizonyos régiókra, ahol 
a felügyelet könnyebb, az ellenőrzés közvetle-
nebb ilyen központ lehet 5—6 az országban, 
amely a működése körébe eső szövetkezetek 
feletti felügyeletet és ellenőrzést _gyakorolhatj a. 
Amit én a magam részéről oly felette rossznak 
tartok szövetkezetinknél, ez az, hogy mindig 
csak azt a dolgot látják maguk előtt, amire 
megalakultak. Ez ugyan egy kissé paradoxnak 
látszik, amit állítok, de bátor vagyok megindo-
kolni. — A szövetkezet, amely a falun fogyasz-
tásra vagy értékesítésre alakult, minthogy azon 
emberekből áll, kik a faluban mérvadók, fog-
lalkozhatnék azzal is, ami a gazdakör teendői 
közé tartozik, t. i. hogy a gazdakört abban az 
értelemben, hogy jó gyümölcsfa csemetét vagy 
apaállatokat oszszon ki s egyéb dolgokra is, 
amire a falunak szüksége van, támogassa ős 
védje az egyes ember ügyeit is ; . a jobb sze-
gényügy, a jobb adminisztráczió, a közigazga-
tási hivatalnoknak, az adóhivatalnak, a jegy-
zőnek vagy bárkinek a cselekvénye, amely né-
mely embert károsit, ~ — mondom . mindezen 
dolgokat csirájukban van hivatva a gazdakör 
elmetszeni, tanácsot adhat vízszabályozási vagy 
adókérdésekben s megmondhatja a kisembernek, 
hogy igaza van-e vagy nem. Ez az, amit szö-
vetkezeteink eddig teljesen negligáltak s amit 
szerintem fel kellene karolni. A gazdakörökben 
felolvasásokat, kellene rendezni, bizonyos dol-
gokban díjazásokat tartani, a gazdasági egye-
sületek tanácsait gyakorlatilag keresztül vinni s 
a falusi jólétet minden irányban előmoz-
dítani szép és nemes hivatása és hatáskörének 
kifejlesztése lehet szövetkezeteinknek, melyek 
igy sokkal nagyobb mérvben fognak fejlődni. 
A szövetkezeti alakulások e módjával azok iránt 
nagyobb szimpátiát ébresztünk és meg is fog-
nak azok felelni a társadalmi feladatnak is, 
amelyet tőlük várunk. Oda konkludál, hogy nem-
csak a gazdasági egyesületeknek, de a szövet-
kezeteknek is kellene gazdaköröket alakítani. 

Gróf Zichy Jenő kívánatosnak tartja ugy 
a szövetkezetek, mint a gazdakörök létesítését 
és némi kis pressziótól sem fél. A szövetkezeti 
életet nem czentralizálni, hanem deczentrali-
zálni kell, megyénként központilag alakítva és 
ezen megyei központokat a szövetkezetek nagy 
országos czentrumával összeköttetésbe hozni. 
A gazdasági egyesületek életét lanyhának tartja, 
azért ezek is némi reformra szorulnak, mert 

ne ámítsuk magunkat, kivéve a kiveendőket, 
szisztematicze munkát nagy részük nem végez. 
Azt hiszi lehet találni minden vármegyében 
5—6 olyan lelkes embert aki innen kapott 
instrukcziók alapján megérteti az emberekkel, 
hogy mi a gazdakör feladata. 

Blaskovics Ferencz az előadás és vita 
folyamán a gazdakörök és azok szocziális fel-
adatai helyett a szövetkezeti kérdés lépett elő-
térbe, amely nem azonos teljesen a gazda-
körökkel, mert az egyik vidéken a szövetkezet 
teljesiti közgazdasági és társadalmi tekintetben 
a legjobban azt a feladatot, amelyet tőle 
várunk, mig a másik vidéken a szövetkezettel 
nem lehet kísérletezni, ott inkább a gazdakör 
intézménye az, amit pártolni és terjeszteni kell. 
Mindkét intézmény azonban közel hozható 
egymáshoz azzal, hogy amint Károlyi Sándor 
gróf jelezte, hogy ezeknek a szövetkezeteknek 
nem tisztán a hiteligény, vagy a fogyasztás ki-
elégítésére kell szolgálniok, hanem könnyen 
felvehető szervezetükbe az is, hogy a gazda-
körök is legyenek egyúttal, ehhez nem kell 
csak egy pár lap tartása s mikor összejönnek 
a tagok a szövetkezeti ügyek megbeszélése 
végett, ép ugy megbeszélhetik a gazdasági ügye-
ket, a közélet egyéb kérdéseit, melyek a kis-
gazdát közelről érintik. 

Például hozza-fel szóló a Délvidéki Föld-
mivelők Gazdasági Egyesülete által alakított 
fiókegyleteket. Azon vidéken a fogyasztási szö-
vetkezeteknek kevesebb jelentősége van, mert a 
kereskedelem szolid kezekben van, ugy, hogy 
nem lehetne azokkal versenyezni s ott tisztán 
a gazdakörök szervezete lép előtérbe, melyek 
vezetése és szervezkedése elsősorban a megyei 
gazdasági egyesületek feladata. Hogy eddig e 
téren eredményesebb működést nem fejtettek 
ki az egyletek, annak oka' épen az, hogy nem 
hatoltak le a köznéphez, amelyhez lehatolni 
másképen nem lehet, mint gazdakörök szerve-
zése utján. E gazdakörök szervezése elsősorban 
maguknak a megyei gazdasági egyesületeknek 
fellendítésére fog vezetni, azok a jövőben csakis 
e körök szervezésével fognak szélesebb műkö-
dést kifejteni. A kény szertársulás eszméjére 
nézve az a nézete, hogy mivel a népnél oly 
kevés az érzék az iránt, hogy mit akarunk 
ezen szövetkezéssel, hogy mit jelent a gazda-
társadalom szervezkedése és együttműködése s 
mig ez előtte tisztában nem lesz, addig kény-
szeríteni ily dolgot, ráerőszakolni elhibázott 
dolog volna s egyszerűen uj adónak, szeka-
túrának venné azt. Szervezni kell ismertetés 
utján minél nagyobb mérvben ezen köröket, 
minél nagyobb mennyiségben ezekben előadást 
tartani, száklapokat rendelkezésükre bocsájtáni, 
hogy ők is elmélkedjenek saját sorsuk és azon 
eszközök felett, amelyekkel bajaikon segíthet-
nek s akkor majd el fog jönni az idő, hogy 
kényszertársulás utján építsük ki ezen háló-
zatot. Szólónak egyesülete ily gazdakörökön 
alapszik, 125 községben vannak 'fiókegyletei, 
melyeknek czélja az összetartozandóság érze-
tének ápolása mellett a fogyasztás és értéke-
sítés dolgaival is foglalkozni. Ezen gazda-
körökben, melyek mintegy olvasókörök is, 
gazdasági könyvtárak létesíttetnek, téli gazda-
sági előadások rendeztetnek, nekik minden kér-
désre bővebb felvilágosítás adatik akár földmi-
velési akár közgazdasági kérdéseknél, ugy 
hogy a tagok teljesen tisztában vannak a vám-
politikai, börze és egyéb fontos közgazdasági 
kérdésekkel is. A fiókégyletek téli iskolákat 
tartanak fenn, a földmivesek 14—20 éves korig 
gyermekeiket hetenkint egyszer-kétszer az isko-
lába küldik, ahol a népiskolai tantárgyak foly-
tatásaként a földrajzban, mértan, földisme és 
írásbeli dolgok rájuk nézve 'szükséges ismere-
teit sajátítják el. Ezen ismétlő iskolákat a fiók-
egyesületek ellenőrzik, ők maguk fogadják a 
tanítót stb. Igy képzeli szóló a szövetkezetek 
és gazdakörök működését, melyeknek szerve-
zését a megyei gazdasági egyesületek felada-
tának tekinti. 

Horváth Jenő nem tartja veszedelmes-
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nek, ha a gazdasági egyesületi életbe bevona-
tik a megyei törvényhatóság is és annak em-
berei. Ha a gazdasági egyesületben bent van 
az alispán, a főszolgabirák és a szolgabirák, 
ezekkel kint a járásokban sok üdvös dolgot 
keresztül lehet vinni. 

Egy dolgot a jánl a nagygyűlés szives 
figyelmébe. E gazdakörök a megalakulás első 
s tádiumában reászorulnak bizonyos anyagi tá-
mogatásra, mert apró kiadásaik vannak és 
sokszor ily csekély dolgokon szenved hajó-
törést a gazdakör megalakulása. Példát hoz fel 
szóló a saját működési területéről ; a pozsony-
megyei Uszor községben megalakult a gazda-
kör és a földmivelésügyi minisztertől felterjesz-
tésben kért 100 korona segélyt a szükséges 
tanácskozó asztal, könyvtárszekrény, ujságbér-
let stb. beszerzésére. A földmivelésügyi minisz-
tériumtól a feliratra az a válasz érkezett, hogy 
elvi okokból segélyt nem adhat. Szóló nem 
tud ja mily érvek lehetnek azok, amelyek ilyen, 
a község beléletére üdvös intézmény meg-
alakításához 100 korona segély nyújtását aka-
dályozzák, éppen azért kéri a nagygyűlést, hogy 
kér je fel a földmivelésügyi minisztert, hogy a 
gazdakörök megalakulását némi anyagi segély 
adományozásával támogassa. 

Gróf Tisza István : egyetlen megjegyzésre 
.szorítkozik csak. Konczedálja, hogy egy jól 
vezetett szövetkezet és egy jól vezetett gazda-
kör között bizonyos benső rokonszenv van, de 
nem ta r taná szerencsés gondolatnak, a kettő-
nek összeköttetésbe hozatalát és funkczióiknak 
egyesítését, sőt veszedelmet látna a szövetkezet 
fejlődésére, ha a szövetkezetek azzal is foglal-
koznának, ami az ő alapszabályukban előirt 
szorosan vett feladatok közé nem tartozik. 
Nincs is szükség arra, hogy a szövetkezeti 
eszme és mozgalom előmozdítsa a másik czélt, 
legyen a szövetkezet a takarékosság, szorgalom, 
józanság és rend iskolája, nevelje bele a lakos-
ságot az önsegély és társulás eszméjébe, amire 
nagyon nagy szükség van. Teljesítse csak ezt 
a hivatását a szövetkezet s ezzel előkészíti a 
talajt arra, hogy a társulás eszméje további 
gyümölcsöket teremthessen. 

ScitovszJcy J ános : Előtte szóló, felszólalása 
azt az impressziót keltette, mintha itt a hatás-
kör összetévesztése czéloztatnék. Miután a köz-
ségi szövetkezetek mintegy alkalmas góczpon-
tok, amelyek vezető egyénekkel rendelkeznek, 
tehát első sorban azért volna helyes oly köz-
ségekben megindítani a mozgalmat, ahol ily 
szövetkezetek már létesültek. A Szövetség vég-
rehajtó-bizottságát felkérni javasolja arra, hogy 
tegyen tanulmányokat e tekintetben. De szük-
ségesnek tart ja szóló oly ismertető munka kia-
dását is, amelyben a gazdakörök alakítására, 
azok irányítására és azok teendőire nézve utalás 
történik s ezen munka kiadatnék a tanítóknak 
és lelkészeknek, hogy az eszmét népszerűsítsék. 
A Szövetség talán jutalomdijakat is tűzhetne 
ki azon tanítók számára, kik eredményesen 
fognak működni a gazdakörök megalakítása, 
népkönyvtárak felállítása terén. 

Károlyi Sándor gróf megjegyzi, hogy az 
ő nézete Tisza István gróféval nem ellentétes; 
de még sem fogadná el Tisza István nézetét 
abban az abszolút merevségében, amint az tTisza 
gróf előadta. Nem látja be szóló, hogy miért 
ne végezhesse a gazdakör ügyeit vagy dolgait á 
fogyasztási, értékesítő vagy hitelszövetkezet is ; 
még az sem baj, ha a gazdakör ugyanazon embe-
rekből külön alapszabályok szerint fog alakulni. 
Szóló semmi veszedelmet nem lát abban, hogy 
az országos vagy vidéki központ, amely a szö-
vetkezetet vezeti, egyúttal a gazdakör ügyeivel 
is ne foglaikozhassék, azokkal az apróbb dol-
gokkal, amelyek a falusi jólét előmozdítását 
czélozzák. Azt helyesli, amit Tisza István a 
szövetkezeti ügymenetre állított, hogy azok 
ügymenetét vicziálni nem szabad, de ne mon-
daná ki azzal a merevséggel, hanem bizonyos 
latitüdőt engedne. 

Erős Rezső : Az eddigi felszólalók oly 
szerencsés vidékék lakói, akik oly nép között 

élnek, amely jobb gazdasági viszonyok között 
van, vagyonosabb. és felvilágosodottabb. A fel-
vidéki vármegyékben a szegénység és az intelli-
gens ember hiánya oly nagy, hogy a közügyek 
iránti érdeklődést felkelteni nem lehet, itt a 
czél a vagyonosodás előmozdítása volna. Előadó 
emiitette, hogy a nép jobb gazdálkodásra és a 
luxusról való lemondásra kell hogy szoktattas-
sék; szóló ennél fontosabb megjegyzést tesz, 
hogy t. i. azon magasrangu és befolyásos 
körök, amelyekre előadó hivatkozott, oda töre-
kedjenek, hogy a nép vállairól az a túlságos 
nagy teher, amely őket bénítja, levétessék. 

Gróf Kegkvich Gábor : Hogy a gazdakörök 
nem alakulnak a községekben, annak okát ab-
ban látja, hogy a, községi elemek már le van-
nak foglalva az ott létesült polgári körök, 
olvasókörök és részben politikai körökkel. Tény 
az, hogy a nép nehezen megy egy u j alaku-
lásba bele, annál is inkább, mert azt lehet 
mondani, hogy az eddigi alakulások teljesen 
elegendők az ő lelki életének. Hogyha a 
meglevő körökkel karöltve tudnánk oly gazda-
köröket felállítani, amelyek a zsebkérdését is 
felölelnék, a nép a saját haszna szempontjából 
létesiteni fogná e köröket. A főczél az legyen, 
hogy a vármegyei gazdasági egyesületek véd-
nöksége mellett e körök az állattenyésztés elő-
mozdítását, szőlőmivelés, gyümölcsfatenyésztés 
emelését czélozzák, díjazásokat, előadásokat, 
termesztési versenyeket rendezzenek, képvisel-
jék tagjaikat a biztosítótársaságokkal szemben, 
sőt a hadsereg szükségleteinek szállítását is ezen 
gazdakörök u t ján lehetne eszközölni; azonban 
a fődolog az, hogy szervi összeköttetésben 
legyenek a gazdasági egyesületekkel s ha ez 
társadalmi téren előmozdítja e körök megala-
kulását s ha e körök megerősödtek, akkor ön-
maguk fogják a szövetkezeteket megalakitani. 

Gróf Mailáth József mai előadása onnan 
ered, hogy az OMGE. elnöke kérdést tett hozzá, 
hogy mi a véleménye a gazdakörökről, melyek 
kérdése a nagygyűlésen szóba fog jönni. Ezen 
ötletből szólalt fel ma, miután az OMGE. elnö-
kének tegnapi megnyitó beszédét hal lot ta; 
szóló tehát nem mint előadó szerepelt, hanem 
nézeteit fejtette ki arról, hogy nekünk ma nincs 
gazdaszervezetünk és kifejtette, hogy a gazda-
érdekképviseletet miként kellene szervezni. A 
mai vitában ellentétes nézeteket hallott, melyek 
közül az egyik különösen abban domborodott 
ki, hogy ott, ahol hitelszövetkezetek vannak, 
ezek kapcsolatában lehetne gazdaköröket is lé-
tesiteni és felsorolta, hogy mik képeznék e 
kettő között az összekötőkapcsot. E nézettel 
szemben egy másik nézet abban csúcsosodott 
ki, hogy a hitelszövetkezeteknek nem adná ezen 
szerepet, hogy a hitelszövetkezeti ügyeken kivül 
más ügyekkel is foglalkozzék. 

E kérdés felett igen egészséges eszmecsere 
fejlődött ki, melynek szóló is barát ja , de hogy 
a kérdés miként oldassák meg, azt ma nehezen 
tudná elhatározni. Ö is érzi, hogy ma nincs 
szervezetünk, és hogy a meglevő egyes szövet-
kezeti organumokat igen könnyen lehetne 
harmonikussá tenni a gazdakörökkel, ugy hogy 
áldásosán, működjenek, mert a szövetkezettel, 
mely hivatva van az összetartozandóság érzeté-
nek fejlesztésére is, igen könnyen keresztül 
lehetne vinni a most tárgyalt czélt, hogy a 
gazdatársadalom tömörüljön és szervezkedjék, 
mert a szövetkezetekben megvannak a férfiak, 
akik ezen eszmékért lelkesednek és önzetlenül 
a közügyekért tenni akarnak. Ép ezért szóló 
nagy súlyt fektet a szövetkezetekre e kérdés 
megoldásánál. Miután indítványt nem tett, nem 
is kiván a kérdésben határozatot a mai eszme-
csere alkalmas volt arra, hogy a követendő 
vezérelvek kialakuljanak. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök köszönetet 
mond Mailáth József grófnak, ki ezen eszme-
cserét bevezette s javasolja, hogy fogadja el a 
nagygyűlés Scitovszky. János indítványát, hogy 
az egész kérdés a végrehajtó-bizottsághoz tétes-
sék át tanulmányozás és a szövetségi tagoktól 

bekért vélemények alapján a nagygyűlés elé 
ter jesztendő javaslattétel végett. 

A nagygyűlés ily értelemben határoz. 
A délutáni ülésen tárgyalták a vámkér-

déseket, amelyekről szóló érdekes eszmecserét 
a „Köztelei" jövő számában fogjuk közölni. 

VEGYESEK. 
Mai számunk tartalma: 

Olda 
OMGE. közleményei. 1987—1996 
Vegyesek. 1996 
Kereskedelem, tőzsde 1998 

A „Köztelek" mai számában a 
rendes szakszerű tartalom helyett a le-
zajlott gazdanapok eseményeiről, az OMGE. 
és Gazdasági Egyesületek Országos Szö-
vetségének közgyűléseiről számolunk be, 
mint amelyek kiható fontosságuknál 
fogva mintegy visszatükrözték a köz-
gazdasagi és társadalmi élet majdnem 
összes jelentőséges eseményeit. 

Az uj ruthén kormánybiztos. A földmi-
velésügyi miniszter a hegyvidéki kirendeltség 
vezetésére, miniszteri'megbizottként Kazy József 
cs. és kir. kamarás, miniszteri osztálytanácsost 
rendelte ki. Kazy József 1856-ban született 
Barsmegyében, tanulmányait Budapesten vé-
gezte s 1878. óta a földmivelésügyi minisztérium 
tisztviselője. Az 1900. évi párisi nemzetközi ki-
állítás magyar kormánybiztosságánál ő volt a 
mezőgazdasági rész szervezésével megbízva s 
kiváló munkaerejével és tárgyilagos modorával 
nagyban hozzájárult a szervezés sikeréhez. A 
legutóbbi időben a földmivelésügyi minisztérium 
mezőgazdasági ügyosztályát és a gazdasági 
egyesületek ügyét vezette és ezen ál lásában is 
egyaránt kiérdemelte felebbvalóinak, tisztviselő-
társainak s a gazdatársadalomból mindazoknak 
becsülését, akiknek munkásságát megismerni 
módjukban volt. Kazy József a III. osz-
tályú vaskoronarend lovagja, a franczia be-
csületrend tiszti keresztjének tulajdonosa s 
tartalékos honvédhuszár kapitány. Bars vár-
megye törvényhatósági bizottságának, mint 
ottani földbirtokos, tagja. Midőn kormány-
biztosnak való kinevezéséhez gratulálunk, azon 
nehéz kötelesség megoldásához, melyet boldo-
gult előde kezdett, kitartást és energiát kívánni 
el nem mulaszthatjuk, mert nehéz feladat az, 
amely Kazy Józsefnek jutott s kötelessége a 

' legnehezebb kötelességek egyike. 

Kinevezések. A földmivelésügyi miniszter 
Krolopp Alfréd és dr .Széli László gazdasági 
akadémiai segédtanárokat gazdasági tanintézeti 
rendes tanárokká, FraneU Bódog gazdasági 
szaktanári teendők ellátásával megbízott föld-
mives-iskolai segédtanítót gazdasági szaktanárrá, 
Buday Gyula gazdasági intézeti segódtanárt 
gazdasági akadémiai segédtanárrá és Gsia 
Ferencz ösztöndíjas gazdasági segédet földmives-
iskolai segédtanítóvá nevezte ki. 

Hymen-hi rek . Hankus Gábor, gróf Mailáth 
József uradalmi gazdatisztje f. hó 7-én jegyezte 
el Eiszelt Mariska úrhölgyet, Eiszelt Vincze, a 
jászóvári prépostság uradalmi számtartójának 
leányát Ricsén. — Bíró Vilmos a Schottola 
Ernő czég intézője f. hó 22-én tar t ja esküvőjét 
Klein Sarolta kisasszonynyal Budapesten. 

Halálozások. Kisteleki báró Lévay Henrik 
a főrendiház tagja, a vaskorona-rend lovagja , 
1848/49-ikihonv.-hadnagy f. évi deczember hó 
15-én Budapesten élete 76. évében elhunyt. F. hó 
20-án d. e. HV2 órakor helyezik örök nyugalomra 
a táplányi családi sírboltba. A megboldogult 
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első volt, aki mint az Első Magyar biztositó 
társaságnak alapitó tagja, a biztosítási ügye-
ket magyar alapokra fektette. — Gróf Gyürky 
Ábrahám val. belső titkos tanácsos, cs. és kir. 
kamarás, a főrendiház volt tagja és volt ország-
gyűlési képviselő, az Orsz. Magy. Gazdasági 
Egyesület tagja, élete 65. évében Temes-
Gyarmatán elhunyt. — burai Biick Bertalan 
uradalmi tiszttartó élete 69. évében f. hó 13-án 
Puszta-Taskonyban elhunyt. 

A Magyar Gazdaszövetség közgyűlése. 
A magyar gazdaszövetség rendes évi közgyű-
lését f. hó 15-én tartotta meg gróf Károlyi 
Sándor elnöklete alatt. A közgyűlésre a szö-
vetség tagjai nagy számmal jelentek meg. Gróf 
Károlyi Sándor konstatálva a közgyűlés hatá-
rozatképességét, utal arra, hogy az agráriusok 
többsége a szabadelvű eszmékhez csatlakozott, 
mert az agráreszmék győzelmét igy remélheti 
leginkább. Szól azután a gazdaszövetség fel-
adatairól ; a főczél, hogy a gazdát anyagilag 
erősítsük. Áttér azután a bajok ecsetelésére, a 
vámkérdések fejtegetésére, kapcsolatban az or-
szág gazdasági megerősítésével. Mai vámrend-
szerünk rossz, — sőt ezenkívül sok visszaélés 
is történt e téren. Kifogásolja a tőzsdebiro-
ságot, rosszak a hitelviszonyok, amelyeket 
javítani a hitelszövetkezetek hivatvák. A szö-
vetkezetek szaporodása feltétlenül szükséges, 
mert a mai szervezet nem elégséges. Nem ké-
pesek a szövetkezetek minden czélnak megfe-
lelni. A szövetkezeteken kivül szaporítani kell 
a gazdaköröket, melyek a nép szellemi tehet-
ségeit fejlesztik, de ezenkívül irányitója egy-egy 
falu társadalmi napi kérdéseinek — ellenőrzője 
a közigazgatásnak. A szövetkezetek és gazda-
körök egymást mintegy kiegészítik. A túlka-
pások ellen küzdenie kell — ezeket megtaláljuk 
mindenütt — az iparnál ép ugy, mint a mező-
gazdaságnál, a szövetkezeteknek ez a fő fel-
adata, ez a módja annak: a társadalmat a 
tisztesség felé terelni. Erre nálunk leginkább 
szükség van. Nálunk egyes emberek rendesen 
a tulkapók. Nyugaton egész szervezett cso-
portok vannak, de azoknak meg van a megfe-
lelő ellenhatása. Ha társadalmilag nem orvo-
soljuk a bajokat, a végkövetkezmény az állam-
szocziálizmus. Sok bennünk az idealizmus, a J 
ami azonban ma csak külső máz, de azt hiszi, 
eljő előbb-utóbb az újjászületés s ezek legfőbb 
elősegitője a szövetkezeteknek terjesztése. Kéri 
a szövetség tagjait, terjeszszék azt a szellemet, 
a mely szövetkezés, szervezkedés utján óhajtja 
elérni a nemzeti regenerácziót. 

Ezután Bernát István a szövetség ügy-
vivője terjesztette elő évi jelentősét, amely 
első sorban a szövetség mult évi működéséről 
számol be. Kodolányi Antal indítványára szer-
vezték országosan a gazdaköröket, emellett 
igyekezett érvényt szerezni a kassai agrárgyü-
lés határozatainak. A szövetség beszerezte 
és tagjainak rendelkezésére bocsátotta a 
keletindiai uzsoiatörvényt, amely azért szá-
mithat nagyobb érdeklődésre. Megemlékezik 
továbbá a jelentés a Szövetség közlönyében 
megjelent hecses tanulmányokról, s beszámol 
egyik legnagyobb alapításának, á Hangyának 

mult évéről, amely szövetkezeti központ évi 
forgalma immár két millió koronán felül van. 
A Gazdaszövetség állandó kapcsolatban volt az 
osztrák és német agráriusokkal, az összeköt-
tetés a mult évben még szilárdabb lett. Ezután 
áttér a jelentés az európai agrármozgalmak 
jelenlegi helyzetének emelésére. Németország-
ról szól első sorban, amely állam e téren 
az első. Keresztül vitték a csatornajavaslatok 
elvetését. A vámtarifajavaslat egy ujabb győ-
zelme az agráriusoknak. 

Az agráreszmék átalakították a társadalmi és 
politikai életet. Francziaország nem áll annyira 
elől, de a jelek azt mutatják, hogy a fran-
cziáknak is sikerülni fog e téren sokat és na-
gyot teremteni, annyival is inkább, mert Fran-
cziaország már átélt a mostanihoz ha,sonló 
időt. Hollandiában a Kuyper-kabinet igen sok 
agrárkövetelményt vett fel a programmjába. 
Dániában szintén meg vannak az agrármozga-
lomnak csirái. Oroszországot a szomorú ta-
pasztalatok kényszeritik, hogy napról-napra 
több gondot fordítson a földmivelő nép reor-
ganizácziójára. Legközvetlenebbül érdekel ben-
nünket Ausztria — itt már elérték azt, amit 
az igazán agrár Magyarország elérni nem tu-
dott, a bécsi Reichsrath határozottan agrárius 
irányú s valószínű, hogy a bekövetkező vám-
politikai kampányban Ausztria erősebb lesz 
mint mi. Angliát kivéve, egész Közép-Európát 
hatalmába kerítette az uj gazdasági politikának 
s emelkedésnek e szelleme. Teljes igazolást 
nyer — úgymond a jelentés —- amit mi annyi-
szor hirdettünk, hogy az agráriusoké a jövő s 
ezek a múlttal szemben a haladást jelentik. 
Végül kiemeli, hogy a lefolyt választásnál a 
agráriusoké volt az egyetlen uj irány, amely 
diadalmasan nyomult előre, ezáltal a mozga-
lom súlypontja a társadalmi tér helyett a törvény-
hozás lett. 

A helyeslőleg tudomásul vett ügyvezetői 
jelentés után kisorsoltak a választmány tagjai 
közül 13-at — 7 tag pedig elhalálózván — a 
megejtett választásnál a kisorsoltak újra meg-
választattak. A meghaltak helyére választmányi 
tagul megválasztották: Szilassy Zoltánt, Buday 
Barnát, Bubinek Gyulát, Hámmersberg Lászlót, 
Hertelendy Ferenczet, gróf Dessewffy Emilt. 
Előterjesztésre került ezután az igazgató-választ-
mány jelentése az egyesület vagyonkezeléséről, 
melyet egyhangúlag tudomásul vettek. Bernát 
István kijelenti, hogy az elnökség és az ügy-
vezető mandátuma lejárván, kéri a közgyűlést, 
hogy ez irányban intézkedjék. 

Mezéy Gyula meleg elismeréssel adózva 
az elnökség és ügyvezető érdemeinek, akiknek 
köszönhető, hogy a gazdatársadalom ma öntu-
datra ébredt, kéri a közgyűlést, hogy ruházza 
rájuk újból a tisztséget. 

Mezey Gyula indítványa határozattá emel-
tetvén, gróf Károlyi Sándor köszönetet mond 
maga, elnöktársa és az ügyvezető nevében a 
megválasztásáért. 

Több apróbb ügy elintézése után a köz-
gyűlés gróf Károlyi Sándor lelkes éltetése mellett 
véget ért. 

Gazdák lakomája. Az „OMGE." és a 
Magyar Gazdaszövetség közgyűlése után vasár-
nap . este 8 órakor lakomára gyűltek össze a 
Szövetség és az OMGE. tagjai, valamint a 
vidéki gazdasági egyesületek kiküldöttei. A 
lakomán több mint százan vettek részt a 
gazdák közül. Az asztalfőn Károlyi, Dessewffy, 
Zselénski és Mailáth grófok foglaltak helyet. A 
lakoma élénk hangulatban folyt le s a vidékről 
felsereglett gazdák a fehér asztalnál sem szűn-
tek meg vitázni a gazdatársadalmat és a köz-
véleményt mozgató mostani nagy kérdések 
felett. 

A pohárköszöntők sorát gróf Dessewffy 
Aurél kezdte meg, felhozva, hogy az agráriusok 
a mult időkben kénytelenek voltak sötét szin-
ben látni a helyzetet, sőt mint a közgyűlést 
megnyitó beszédében is jelezte, a mezőgazda-
ság helyzete még most is eléggé bizonytalan; 
mindennek daczára nem kell olyan szomorú 
szemmel nézni a helyzetet s jobb húrokat is 
lehet pengetni s ha ily húrokat akar pengetni, 
akkor lehetetlen, hogy gróf Károlyi Sándorra 
ne emeljen poharat, a gazdaközönség kitartó, 
fáradhatlan vezérére, ki buzgalmával, odaadásá-
val jó példát ad s előrehaladott kora da-
czára fiatalos erővel, eszméinek szingazdag 
tárházával áll elő, midőn keressük a módokat 
és eszközöket, hogy a magyar gazdaosztály 
helyzetét javíthassuk és könnyebbé • tehessük. 
A szocziál-politikai fejlődésünknek oly irányban 
való haladása, amint azt gróf Károlyi Sándor 
előre látta, fogja az egész Magyarországot 
regenerálni és én őszintén kívánom, hogy ezt 
a regenerácziót ő meg is érhesse. Kívánja, 
hogy adjon az Isten sok olyan kitartó közéleti 
harczost a hazának, mint gróf Károlyi Sándor. 

Gróf Károlyi Sándor felhozta azt az 
esetet, ami régebben a szolnoki lóversenyeken 
történt s ahol egy bizonyos Schlésingert, aki 
már a versenyben kifáradt, azzal biztattak, hogy 
ne hagyja magát. Ebben a felkiáltásban nagy 
filozófia volt, mert ezzel azt akarta az illető 
mondani, hogy legyen egy kis hátgerincze 
különben elveszíti a dolgot. A gerincz abból 
áll, hogy az embernek akarnia kell. Az akarat 
érvényesülésének kiváló példáját adja egy hölgy, 
Magyarországon, aki az agrárius kongresszu-
sokra is eljárkál, egy asszony, aki az akarat 
érvényesüléseért küzd Magyarországon akkor, 
amikor senki sem mer akarni. Az akarat érvé-
nyesítéséért való e küzdelemben nem-e csodá-
latos, hogy egy gyenge nő vezet, Oeőeze Sarolta, 
aki ezen eszmék közé az ideálizmust és a köl-
tészetet megkapóan plántálja be. 

A magyar embernek is több hátgerincze 
volna, ha akarna és ezért poharat emel azon 
kevesekre, akik ebben az országban még vala-
mit akarnak, az agrárius eszmék harczosaira. 

Későbbiek során Jeszenszky Pál, az OMGE. 
titkárja szép pohárköszöntőben vont hasonlatot 
a világ rendszere és a gazdasági egyesületek 
között. Az agrárius égboltozaton is ugy van: a 
Szövetség, mint nap mellett, amely körül mozog 
minden más égitest, tömörülnek az önálló gazda-
sági egyesületek s ez jórészben gróf Dessewffy 
Aurél érdeme. Az agrárius égboltozaton vannak 

Vásárol: 
V I 

lóhermagot, luczernamagot, fehépheremagot, tavaszi 
repczét, mustármagot, csibehuHfc, franczia perjét, 

mezei komócsint, bükkönyt, lenmagot. 
Minták, ajánlatok és egyáltalán minden levelezés a központi irodába: (VII., Rottenbiller-utcza 33. sz.) intézendök. 
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külön önálló napok, a gazdasági egyesületek 
elnökei, ezeknek az égboltozatoknak is vannak 
bolygói, amilyen Meskó, a nyitrai szövetkezet 
örökös bolygója. És vannak üstököseink is, 
mint pl. Baross Károly ki 15 frtos búzaárakat 
rajzol a gazdák egére, azután letűnik, de 
ismét előkerül, felvonulása közben egész po-
litikai pártot tör derékban ketté és zuz pozdor-
jává, amint az egy jóravaló üstököshöz illik. 
Fedezünk fel néha-néha ujabb csillagokat is, 
ilyen agrárpolitikai újságíróink uj csillaga Buday 
Barna, a „Hazánk" szerkesztője. Gróf Dessewffy 
Aurél egészségére üriti poharát. 

Több pohárköszöntő hangzott még el s a 
gazdák jókedv, derült hangulatban maradtak 
még együtt az éjféli órákig. 

A hegyvidéki akczió kiterjesztése. Darányi 
földmivelésügyi miniszter felhívta Kazy József 
miniszteri megbízottat, hogy miután a hegyvi-
déki akcziót Zemplén vármegye felső járásaira 
is lehetőleg kiterjeszteni óhaj t ja , e részben 
tegye meg az előmunkálatokat és javaslatát oly 
időben terjeszsze elő, hogy azokra az 1903. 
évi állami költségvetési előirányzatának össze-
állításakor tekintettel lehessen. 

A cséplőtulajdonosok — iparosok. A ke-
reskedelmi és földmivelési miniszter közös le-
iratban tudatják az összes iparhatóságokkal, 
hogy olyan egyének foglalkozása, kik saját ma-
guk a gazdasággal egyáltalában nem foglal-
kozván, cséplőgépet kizárólag ar ra a czélra 
tartanak, hogy azzal másóknak terményeit 
pénzért vagy természetben adandó részért ki-
csépeljék, bár a munka természeténél fogva a 
mezőgazdasági termeléssel foglalkoznak, mégis 
ipari alkalmazottaknak tekintendők. 

NYILTTÉR. 

Most je lent meg 

Rubinek GyulaésSzilassy Zoltán 
az 0. M. G. E. titkárjai szerkesztésében 

Köztelek Zsebnaptár 
1902-re. 

A „KÖZTELEK ZSEBNAPTÁR" ezen 
nyo lczad ik é v f o l y a m a régi köntö-
sében, javított és tetemesen bővített tar-
talommal bir. A „Közte lek Zseb-
naptár" minden más zsebnaptárt nél-
külözhetővé tesz. — A „Közte lek 
Zsebnaptár" ára az O. M. G-. E. 
tagjai és a „KÖZTELEK" előfi-
zetői részére bérmentes küldéssel 

együtt 3 korona 5 0 fillér. 
Megrendelhető a 

K Ö Z T E L E K 
kiadóhivatalában, 

Budapes t , I X . , Í l l ő i - u í S 5 . 

Megjelent az .Országos Magyar Gazda-
gági Egyesület" kiadásában Az Újlaki Uradalom 
Üzleti berendezése a. , Köztelek" szerkesztősége 
által kitüntetett pályamű. Két tábla hat ábrával. 

i válal fele-

Irta : Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes 
uradalom üzleti ágának jövedelmezőségére és 
az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó 
részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos 
könyv ára portómentes megküldéssel : 55 
krajezár. Megrendelések a kiadóhivatalba 
intézendők. 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti termény-
bizományi czég jelentése.) 

Budapest, deczember 14. 
Az időjárás a hét első felében még esős és enyhe 

volt, később élénkebb légáramlatok és szórványos hava-
zás mellett hideg idő állott be, melynél a hőmérséklet 
is a fagypont alá esett, mig a hét végével újból esős, 
enyhe idő állott be. A vetéseknek, melyek egyébként 
mindenütt kedvezően fejlődtek, mindenesetre hótakaróra 
volna szükségük. A vízállás kezdetben csökkenő volt, 
utóbb azonban ismét emelkedett. 

A külföldi piaezok üzletmenetét illetőleg, az irány 
zat nagyobbára szilárd, anélkül azonban, hogy ezzel a 
forgalom is mindenütt javult volna, Amerikában az 
emelkedés a hét elején spekulatív vásárlások folytán 
tovább tartott. Az „Outsiderek" folytatólagos vételei az 
árfolyamok gyors emelkedését eredményezték, mig 
azután épp oly vehemens visszaesés állott be, melynél 
a prompt buza 89T/s c.-ről 85J/2 c.-ig, a májusi határ-
idő 883/8 c.-ről 85V2 c.-ig esett vissza. Az exportüzlet 
gyengült, a látható búzakészletek ennek ellenében — a 
Bradstreets becslése szerint — ismét 5.392,000 bush. 
gyarapodtak. Angliában a vevők a hét elejével ugyan-
csak kényszerülve volfak magasabb árakat engedélyezni, 
később az irányzat azonban változatlan maradt. Német-
országban a kezdetbem kellemesebb üzletet jobb román 
és orosz kínálatra ugyancsak visszaesés váltotta fel, 
mígFranczíaországban az árak az egész hét folyamán 
alig változtak. A többi kontinentális, piaezokon az árak 
mérsékelt forgalom mellett tartottak maradtak. 

Nálunk az üzlet kenyérmagvak éppúgy, mint takar-
mányezikkekben korlátolt maradt és az árak is részben 
olcsóbbak. 

Az üzleti hét részleteiről a következőket jelent-
hetjük : 

Buza a szilárd külföldi jegyzések hatása alatt 
kellemes irányzatban indult; a forgalom ugyan mérsé-
kelt maradt és a malmok is csak gyenge beszerzéseket 
eszközöltek, de a tulajdonosok sem voltak hajlandók 
olcsóbban eladni és igy az árak szilárdan tartottak, sőt 
finom minőségekben néhány fillérrel többet is értek el. 
Később azonban olcsóbb külföldi jegyzések és a csök-
kent határidőpiacz készségesebb kínálatot eredményez-
tek, a hangulat ellanyhult és az árak fokozatosan 5—10 
fillért vesztettek. Az összforgalom emellett 80,C00 mm., 
mig hozatalok aránylag még mindig bővek és 180,000 
mm.-át tesznek ki, melyből 8913 mm. ment tovább. 

Rozs az egész hét folyamán csendes maradt, és 
a forgalom is gyenge volt. Elszállítási czélokra éppúgy, 
mint a helyi fogyasztás czéljaíra csupán mérsékelt be-
szerzékek eszközöltettek és változatlan mult heti árakat 
engedélyeztek. Minőség szerint 12-90—14'20 jegyzünk 
készpénzfizetéssel budapesti paritásra és 14.50 K.-ig 3 
hóra helyben átvéve. Nyíri származékokban csak jelen-
téktelen üzlet volt és inkább névleg jegyzünk 12-90— 
13 K. Debreczen paritásában. 

Árpa (takarmány- és hántolási czélokra) tartósan 
csendes és alig részesült figyelemben. Hizlalók és szesz-
égetők teljesen tartózkodóak és csak gyárosok eszkö-
zöltek csekély vásárlásokat. Az árak igy nem is voltak 
tarthatók és 10 fillért vesztettek. Minőség szerint hely-
ben és helybeli paritásra 11-60—12-10 K. jegyzünk.. 
Maláta- és sörárpák állomásokon átvéve kisebb tételek-
ben és változatlan árakon 12-50—14 K. között budar 
pesti paritásra a belföldi fogyasztás czéljaíra találtak 
elhelyzést. 

Zab ugyancsak gyengén van kínálva, a kereslet 
azonban szintén csak szük keretben maradt meg. Az 
árak a hét nagyobb részében alig változtak, utóbb azon-
ban ellanyhult és 5—10 fillérrel olcsóbbak. Szin- és 
tisztaság szerint 14-20—15 K. között jegyeznek helyben. 

Tengeri ó-áruban szeszégetők és Kőbánya ré-
szére nagyobb tételekben adatott el, irányzata azonban 
csendes s az árak a mult heti jegyzéseknél valamivel 
olcsóbb. Helyben 10-80—90 jegyzünk. Uj tengeri el-
szállítási czélokra jobban volt forgalomban, az árak 
azonban alig voltak tarthatók. A külfölddeli exporüzletet, 
bőséges kínálat oláh tengeriben nehezíti meg, Buda-
pesti paritásra deczemberi szállításra 9'60—9'65 janu-
árra 9-80—9-90 K„ Kisújszállásra deczemberre 8-75— 
8-80 K. fizetnek. 

Olajmagvak : Készáru káposztarepeze nem volt 
forgalomban, névleg 25—26 kor. jegyez helyben. Határ-. 
;jőrepcze 1902. aug.-ra csendes irányzatú és 23.30— 

S.50 K. jegyez. Vadrepcze 11.50—11.20, gomborka 
i. 26.—, lenmag 29. 31.—K. Kendermag 19.50— 
).— K. között jegyez helyben. 

Hüvelyesek : Bab e héten is csendes és a for-
galom jelentéktelen. Triőrözött apró babért ab Gyön-

-17.50, gömbölyűért Baja-
5.—, Székesfehérvárott 15.60— 

15.80, barnababot Kalocsán 11.50, N.-Károly 10.20 K. 
fizetnek. Erdélyi bab reláczió szerint 10.80—11.20 között 
jegyez. Köles hazai áru helyben 8.40—8.80 K, oláh szár-
mazékok névleg 8.60—9.— K. átmenetileg 3 havi időre 
jegyeznek. Bükköny szilárd, budapesti paritásra 17.— K. 
jegyez. 

Napijelentés a gabonaüzletről. 
1901. deczember 17. 

Jó kínálat, de a malmok teljesen tartózkodó vé-
telkedve mellett a mai készbuzaüzlet határozottan lanyha 
irányzatban mozgott; elkelt összesen körülbein] 5000 
métermázsa áru, alig tartott árakon. 

Mai eladások Uj buza : 
Tiszavidéki: 

100 mmázsa 792 kg. 17.60 korona 3 hőra. 
500 79 . 
300 7813 , 17.60 , , „ 
100 , 785 , Í7.50 , , , 

76 , 17.— , „ , 
100 , 755 . 16.80 „ , , 

Fejérmegyei: 
150 78 , 17.50 , , , 

Pestmegyevidéki : 
100 

Bácskai: 
100 mmázsa 756 kg. 17.10 korona 3 hóra. 
100 , 75 , 17.10 , , , 

Raktáráru: 
2000 , 746 , 16.55 , , , 

(Az árak 50 kg.-ként koronaértékben értendők.) 
Rozs üzletten, az árak ma 5 fillérrel visszafej-

ődtek. Azonnali szállításra budapesti egyenértékben 
114.— koronáig terjedő árakat lehet elérni. 

Árpában lanyha a hangulat, az árak azoníian ma 
nem változtak. Helyben az áru minősége szerint 11.60— 
12.10 koronás árakat jegyzünk. 

Zab üzlettelen, árak változátlanok. Minőség sze-
rint helyben 14.20—15.— koronás árakat jegyzünk. 

Tengeri ma változatlan irányt követ; ó-áru hely-
ben 10.85 koronával fizettetik, míg ujtengeriért buda-
pesti egyenértékben azonnali szállításra 9.60 koronás 
árakat jegyzünk. 

Hedrich és Stranss „Királymalom* üzleti tudó-
sítása a ,Köztelek' részére. 1901. deczember 13-án. 

Szám: 
R o z s l i s z t 

0/1. I. WR. II/B ra. 

Ar: Kor. 23.50 22.50 21.50 20.50 19.— 
Kukoriczadara: finom (polenta) közép goromba 

Kor. 17.— 20.— 20.— | 
Rizstakarmányliszt Királymalmi dereze Takarmánydara 

10.80 K. 
Rozskorpa 

Araink 100 kg.-ként, helyben, elegysuly tisztasuly-
nak véve, zsákkal együtt értendők. 

Lujza gőzmalom r.-t. jelentése a „Köztelek" 
részére. Budapest, 1901. decz. 12-én. Netto-árak 100 
kgként, Budapesten, elegysuly tisztasulyként, zsákostul. 
Kötelezettség nélkül. 
Szám: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
Ar K. : 27"— 26-20 25-40 24-60 24-20 23-40 22-60 20-60 

7Va. 8. 
18-60 11-— 

Korpa: F. G. 
Ár korona: 8-80 9-10 

Rozslisztárak : 
0 0/L I. FR. II. P/b. III. Rkorpa 

K.: 24.60 23.60 23.— 22.50 21.50 19.40 17.— 9.80 

Az Erzsébet-Gőzmalom-Társaság üzleti tudósi-

Ár : 27.20 26.40 25.40 24.80 24.40 23.60 22.80 20.60 17.80 
8-as takarmányliszt buzakorpa flnom goromba 

11.60 9.-
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Szeszüzlet. 
Az egyesült szeszgyárak a finomított és kontin-

gens nyersszesz árát mint már előbb is jeleztük 3 kor., 
a denaturált szesz árát 2 kor. olcsóbűan szállította le, 
ennek folytán a szeszüzletben e hétnek elején a vétel-
kedv élénkebb volt és több tétel kelt el azonnali és 
deczomberi szállításra. Helybeli finomitógyárak részéről 
finomított szesz nagyban adózva 142.50—143.50 K., 
adózatlanul 43 kor. volt ajánlva. Vidéki finomító gyárak 
szmtbn a kartell ár szerint eszközöltek árajánlatokat, 

Élesztőszeszberi á forgalom élénk volt, a helybeli 
gyárak 2 kor. olcsóbban jegyzik és több tétel 143—144 
kor. el is kelt. * 

Denaturált szesz élénk fodezési vételkedv mellett 
zárlatra 32 kor. kelt. 

Mezőgazdasági, szeszgyárak részéről a kínálat 
élónb volt, de az olcsóbb finomított szeszárak folytán 
kötés csak 3 koronával olcsóbban volt létesíthető. 
Tobb tétel 37—38 kor. kelt ab termelő állomás. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 42. 
42-50 K. 

Bécsi jegyzés 35.60—.36 — korona kontingens 
nyersszeszért. 

Prágai jegyzés 127.—• .— korona adózott és 
33.25 .— korona adózatlan szeszért. 

Trieszti jegyzés 13. 13.50 korona kiviteli 
szeszért, 90% hektoliterje. 

Vidéki szeszgyárak 2—3 koronával olcsóbban 
. jegyeznek. 

Budapesti heti jegyzés: nagyban kicsinyben 
korona korona 

Finomított szesz 142.50—143'50 144.50—145.50 
Elesztőszesz ... 143. 144.— 145. 146 — 
Nyersszesz adózva 140.50—141 50 142.50—143.50 
Denaturáltszesz 32. 32.50 33. 33.50 

Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkül bér-
mentve, budapesti vasútállomáshoz szállítva, készpénz 
fizetés mellett értendők. 

Vetőmagvak ólomzárolása. *) 
• Budapest, 1901. deczember 15. 

A budapesti m. kir. állami vetőmagvizsgáló állo-
más az 1901—1902. idényben, azaz 1901. évi juhus hó 
1-étől a mai napig az alant megnevezett magkereskedők-
nél és termelőknél a következő vetőmagmennyiségeket 
ólomzárolta: 

Haldek Ignácz, Budapest ... ... 464 709 — 
M. Mezőgazdák Szöv., Budapest 359 516 — 
Mauthner Ödön, Budapest 297 567 — 
Beimel és fia, Budapest 13 227 — 
Frommer A. H. ut., Budapest— 119 21 — 
Ifj. Freund Sámuel, Szatmár ... — 96 — 
Szalay Gyula, Budapest- 42 23 — 
Boross Dezső, Budapest — 35 — — 
Lamberger Károly, Budapest ... 13 3 — 
Fuchs Fülöp, Budapest — 12 — 
Engelman Zsigmond, Budapest — 10 — 
Kramer Lipót, Budapest — — 3 — 

Összesen 1342 2187 — 

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

A magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövet-
kezete üzleti jelentése. 1901. deczember 16. 

Ezúttal két kiválló mozzanatról számolhatunk be. 
Az egyik és pedig kedvező irányban az, hogy vágott 
lud az utóbbi napokban élénk kereslet mellett fokoza-
tosan kilónként 12—14 fillérrel emelkedett árában s 
annak további emelkedését csakis a hirtelen beállott 
esős idő akadályozta meg, a másik mozzanat, ellentét-
ben a mondottakkal, a tojás-piaezon beállott üzlettelen-
ség. Külföldi alacsonyabb jegyzések, valamint nagyobb 
kínálat folytán az árak továbbra lefelé, törekvők voltak, 
ugy, hogy ina ládánkint 10 koronával alacsonyabbak a 
jegyzések, mint a mult hét végével. 

Más áruezikkekben az üzlet képe nem változott. 
Nagyban elért áraink : 
Vágott lud, elsőrendű áru 1—1-05, másodrendű 

0-94—0-98, pulyka, jól hizlalt, kisebb súlyban 1-10—1-20, 
nagyobb súlyban 0-98—1, másodrendű, sovány, nem jól 
tisztított 0-90—0-92, príma kacsa 1-10—1'20 korona 
kilónként. Kappan, elsőrendű 1-60—1-80,jércze 1-50—1-60, 
csirke 0-90—1-20 korona minőség szerint drbonként. 

•Vad: szarvastehén 60—64, szarvasbika 40—50, 
őz 100—110 fillér kilónként. Nyul 2-40—2-50 korona 
darabonként. 

Élő baromfi, sovány liba 1-80—2-40, hizott liba 
minőség szerint 7—10, hizott pulyka 8—9, rántani való 
csirke 1-10—1-20, sütni való 1-50—1-60 korona, mindent 

' páronként értve. 

Tejtermékek : czentrifugált vaj 5 kilós darabok-
an 220—230, kisebb darabokban 240—260, főzővai' 
70—190, turó 16-20 fillér kilónként. 

Húsfélék, vidéki marha . 50—60, ölött borjú 
..osszan 90—92,. tisztított szopós malaczok 140—160, 
ölött sertések pörkölve 76—72 filléren keltek kgként. 

Tojás első rendű áru 86—88, másodrendű, 
gyenge minőségű 84 K. eredeti ládánként. 

Gyümölcs, középminőségü, kevert fajalma 28—36, 
első rendű 24—26, papirhéju dió 30—32, keményhéju 

28 korona 100 kgként. 

Hideghusvásár az Orczkití élelmi piaezon. 1901. 
deczember hó 17-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére.) Félhozott Budapestről 
87 árus 540 drb sertést, 2 árus 9 drb süldőt, 4800 kg. 
friss hust, 700 kg. füstölt hust, 2400 kg. szalonnát, 16C0 
kg. hájat, — kg. kocsonyahúst. 

Vidékről és pedig: JN.-Székely 3 árus 67 darab, 
N.-Kőrös 3 árus 47 drb, Czegléd 2 árus 14 drb, 
Ráczkeve 1 árus 7 drb, D.-Pataj 4 árus 32 drb, Solt 
2 árus 18 drb sertést, összesen 15 árus 185 darab 
sertést. Helybeliek 540 drb sertést. Főösszeg 725 drb 
sertést. 

Forgalom élénk. Árak a következők : Friss sertés-
hús 1 kg. 88—96 fillér, 1 q 76—80 K., süldőhus 1 kg. 
100—128 fillér, 1 q K., füstölt sertéshús 1 kg. 
104—120 fillér, 1 q K, szalonna zsírnak 1 kg. 
88—96 fillér, 1 q K„ füstölt szalonna 1 kg. 
100—104 fillér, 1 q K., háj 1 kg. 96—108 fillér, 
1 q K, disznózsír 1 kg. 108—112 fillér, 1 q 

K., kocsonyahús 1 kg. 40—60 fillér, füstölt 
sonka 1 kg. 128—136 fillér, 1 q K. 

Hideghusvásár a Garay-téri élelmi piaezon. 1901. 
deczember 17-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság jelen-
tése a „Köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 65 árus 
60 darab sertést, 0 árus 15 darai süldőt, 3500 kgramm 
friss hust, 700 kg. füstölt hust, 500 kg. szalonnát, 
200 kg. hájat, — kg. zsírt, — kg. kolbászt, — kg. 
hurkát, — kg. füstölt szalonnát, kg. kocsonya-
húst, — kg. disznósajtot, — kg. (— drb) sonkát, —kg. 
töpörtőt. 

Vidékről és pedig a szokott községekből 37 árus 
549 drb sertést és 15 drb süldőt. 

Forgalom élénk. Arak a következők: Friss 
téshus 1 kg. 88—96 , fillér, 1 q 78—82 korona, süldő-
hus 1 kg. 112—120 fillér, 1 q 88—82 korona, füstölt 
sertéshús 1 kg. 120—128 fillér, 1 q 112—116 korona, 
szalonna zsírnak 1 kg. 92—96 fillér, 1 q korona, 
füstölt szalonna 1 kg. 120— 40 fillér, 1 q 
korona, háj 1 kg. 100—108 fillér, 1 q korona, 
disznózsír 1 kg. 112 fillér, 1 q korona, 
kocsonyahús 1 kg. 50—60 fillér, 1 q korona, 
füstölt sonka 1 kg. 120—136 fillér, 1 q korona, 
kolbász 1 kg. , disznósajt 1 kg. , hurka 
1 drb , töpörtő 1 kg. fillér. 

szokott községekből 85 szekér réti 
széna, 21 szekér muhar, 16 szekér zsupszalma, 21 szekér 
alomszalma, — takarmányszalma, 2 szekér tengeriszár, 
8 szekér egyéb takarmány (sarjü), 600 zsák szecska. 

A forgalom lanyha. 
Árak fillérekben q-ként a következők: réti i 

420—560, muhar 540—600, zsupszalma 290—320, alom-
szalma 260—280, takarmányszalma —, tengeri-
szár 1200—1200, egyéb takarmány .zabosbükköny 
— , lóhere , luczerna , köles 

, sarjú 440—460, szalmaszecska 360—400. 
összes kocsiszám 159. összes suly 206700 kg, 

Állatvásárok. 
Budapesti szurómarhavásár. 1901.Mecz. hó 13-án. 

A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése. 

Felhajtatott: belföldi * 338 db, eladatott — 
galicziai 301 drb, eladatott — drb, tiroli — drb, el-
adatott — drb, növendék élőborju 12 db, eladatott 
— drb, élő bárány 25 db, eladatott— db; leölt belföld 
19 drb, eladatott — drb, galicziai — drb, eladatott — 
drb, tiroli — drb, eladatott — drb, bécsi leölt — drb, 
eladatott — drb, növendék borjú — drb. eladatott 
— drb, leölt bárány —drb, eladatott —drb, 
kecske gödölye — drb, eladatott — drb. 

A vásár irányzata élénk volt. 
Arak a következők: Slő borjuk: belföldi 

koronáig,' kivételesen — koronáig dbonkint, 56'—86'— 
koronáig, kivételesen 90 koronáig súlyra, galicziai 

, kiv. koronáig drbonkint, kor.-ig, 
kiv. koronáig súlyra, tiroli — koronáig 
kiv. koronáig drbonkint, koronáig 
kiv. — koronáig súlyra, növendék borjú , 

koronáig, kiv. koronáig drbkint, 
koronáig, kiv. koronáig súlyra. Leölt borjú 
belföldi koronáig kiv. — koronáig súlyra, 
galicziai koronáig kiv. koronáig 
súlyra, tiroli — koronáig, kiv. koronáig 
drbonkint, bécsi koronáig kiv. koronáig 
súlyra, kecske —• koronáig, kiv. 
koronáig páronkint, élő bárány 9- 11— koronáig 
páronkint, leölt bárány ———-•—• koronáig párja. 

Budapesti julivásár. (1901. déczemberhó 16-án. A 
székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatósá-
gának jelentése a „Köztélek" részére). 

Felhajtatott 1191 drb juh, úgymint: 815 darab 
hizlalt ürü, 304 db féljavitott juh, — drb kisorolt kos, 
72 .darai kiverő juh, — drb bárány, —• drb szerbiai 
kecske, — drb juh, — drb durvagyapjas. 

A vásár irányzata lanyha volt, az árak csök-
kentek. 

Arak a következők: Belf. hizl. ürü 34 .— (—) K. 
páronkint, 34—38 (—) K.-ig 100 kiló élősúly szerint, feljaví-
tott juhok 28- -0 K. páronkint, 34 '— (—) K.-ig 
100 kiló élő suly szerint, kisorolt kosok •— K.-ig 
páronkint, —. K.-ig 100 kiló élő suly szerint, 
kiverő juh 16—18 — K.-ig páronkint, K.-ig 100 kl. 
élős. sz., bárány — K, kecske — ••— K. páronkint, 
anyajuh 26. •— K. páronkint, 31 K.-ig 100 
kiló élősúly szerint, szerbiai juh K. párkint, — 
angol keresztezés — K.-ig élősúly szerint, K. páronkint, 
romániai — K. páronkint, durvaszőrü —• •— K. 
páronkint, —.— .— K.-ig 100 kiló élősúly szerint. 

Budapesti veszteg vágómarhavásár. 1901. évi decz. 
12-én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentése a „Köztélek" részére.) 

Felhajtatott: 1156 drb nagy vágómarha, neveze-
tesen : darab magyar és;ttarka ökör, darab 

lagyar és tarka tehén, 1058 drb szerbiai ökör, 64 drb 
zerbiai tehén, — drb boszniai ökör, — drb boszniai 

tehén, 34 drb szerbiai bika és — drb bivaly. 
Minőség szerint: — darab elsőrendű hizott bika, 

34 drb középminőségü bika és — drb alárendelt minő-
ségű bika, 3 darab elsőrendű hizott ökör, 1033 darab 
középminőségü ökör és 22 drb alárendelt minőségű ökör, 
1 drb elsőrendű hizott tehén, 63 drb középminőségü 
tehén, — drb alárendelt minőségű tehén. 

A vásár hangulata élénk volt. Eladatlan maradt 
25 drb. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar ökör 
jobb minőségű —. .—, kivételesen —.—* .— K., 
hizott magyar ökör középminőségü —. .—, kiv. —, 
alárendelt minőségű magyar ökör —. -.—, jobb 
minőségű magyar tehén —•. .—, tarka kivétele-
sen tarka tehén —.—, magyar tehén középminőségü 
—• .—, kiv. —.—, alárendelt minőségű magyar és 
szerb tehén 220 párja kiv. —., szerbiai ökör jobb 
minőségű 54. 60.—, kiv. —.—, szerbiai ökör közép-
minőségü 37. 46.—, kiv. —.—, szerbiai ökör aláren-
delt minőségű —. .—, kiv. —.—, szerbiai bika 
49. 52.—, kiv. —.—, magyar bivaly —. .—, 
kiv. —.—, magyar legelőmarha I. rendű —. .—, 
kiv. —.—, II. rendű —. .—, kiv. —.—, boszniai 
ökör —. .— koronáig métermázsánkint, élősúlyban. 

Bécsi vágómarhavásár. 1901. deczember hó 16-án. 
(Tass Jenő [Bécs, Sct-Marx] tudósítása a „Köztelek'' 
részére.) 

Összes felhajtás 4398 db. Ebből magyar 2647 db. 
galicziai 866 darab, bukovinai 118, német 767 db, 
hizott 3182 db, legelő 179 db, fiatal 1037 db, ökör 
3276 db, bika 568 db, tehén 518 db, bivaly 36 db. 

Az üzlet lanyha volt. 
Árak: príma magyar 70—73-— (—•—-), szekunda 

60—69, tertia 50—59, galicziai príma 71" 74-— 
( ), szekunda 62—69, tertia 52—60. Német príma 
77—83— (86 ), szekunda 68—76, tertia 57—67. 
Legelőmarha: szerb és magyar 48—56-—, rosszabb 
minőségű 48"—56—. Bika és. tehén 40.-64 (66 ) 
és bivaly 36- 40-—. Az összes eladások, élősúlyban, 
100 kilogrammonként, koronákban értendők. 

Bécsi sertésvásár. 1901. decz. 17-én. (Schleijfelder 
és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köztelek" 
részére). 

Felhajtás: 6330 lengyel, 6694 magyar össze-
sen 13024 drb. 

A vásár élénk, később ellanyhult. 
Árak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül príma 86—88 fillér kivételesen — fillér, közepes 
80—84 fillér könnyű 72—78 fillér, süldő 66—84 fillér. 

MEZŐGAZDÁK rifiTELMÉBE i 
Elismert kitűnő hazai gyártmány! 

1600 gözcséplőkészíet üzemben! 

E L S Ő M A G Y A R 

Gözcséplökész letek 
21/a, 31/2, 4, 41/2, 6, 8, 10 12, lóerejüek. 

M a g á n j á r ó k 
(111 i m o z d o n y o k . ) 

Kéljük minden szakba vágó kérdéssel 
bizalommal hozzánk fordulni, készség-
gel adunk kimerítő és felvilágosító 
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101708/901. számhoz. 

Hirdetmény. 
A kisbéri áll. ménesbiríok-1901/192. évi mintegy 

6500 m é t e r m á z s a 44 fkfgi 
hl. sulyu z^ii 

szükségletének biztosítása czéljából 

folyó évi deczember hó 19-én 
zárt ajánlati versentárgyalás tartatik. 

Pályázók egy koronás bélyeggel és. 5% bánatpénz-
zel felszerelt ajánlatukat legkésőbb deczember hó 19-én 
délelőtt 10 óráig a ménesbirtok igazgatóságának Kisbéren 
nyújthatják be. 

A versenytárgyaláson gazdák is részt vehetnek, ha 
legalább 200 q. 44 kgos zabbal rendelkeznek és ekkora 
mennyiségnek szállítására kötelezettséget vállalnak. 

Részletes feltételek a gazdasági főigazgatónál (Buda-
pesten, földmivelésügyi minisztérium) és a ménesbirtok 
igazgatóságánál megtekinthetők. 

Budapest, 1901. deczember 8-án. 

5159 M . kir . fölflmivelBSÜQyi miniszter . 

1500 q. luczerna széna, 
200 q. vereshere széna, 

300 q. réti széna, 
Martfűn vasúti és hajóál lomás (J.-N.-K.-Szolnokmegye) eladó 
esetleg helyben is fe letethető. Közelebbi megtudható 

Balogh Lázár-nái 
Martfűn vagy Budapest, Teréz-körut 25. sz. 5Í52 

Hirdetések 
fe lvétetnek a kiadóhivatalban 

Budapest, IX., tiiB&i-űt 25. szám Köztelek. 

Tenyészállat árverés. 
Nagyméltóságú Gróf Hunyady Imre ur ürményi ura-

dalmában 1902. január hó 20-án d. e. 10 órakor 
kezdődő árverésen 

50 drb Berni tenyészbika, 
30 drb számfeletti telién és üsző, 

30 drb Elektorai Negretti tenyészkos 
fog eladatni. 

Az árverés Tornóczon (vasútállomás) lesz meg-
tartva, ahol is az érdeklődők részére fogatok állanak 
rendelkezésökre. 
sóst Tiszttartóság. 

Gazdasási könyvviteli nyomtatványok 
á r J e g y z é k e . 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által 2000 korona pályadíjjal jutalmazott Suschka-féle gazdasági könyvviteltan alapján összeállítva. 

Suschka 

szerinti 

Előlegezési könyv, kül- és beliv 
Napszámbér és szakmánybér kimutatása 
Leszámolási könyv __7 
Szegődmény-táblázat, kül- és beliv .. ... 
Szemesgabona-kimutatás, kül- és beliv __ 
Csépletlen gabona kimutatás, kül- és beliv 
Napszámos-jegyzék „ „ „ „ _ _ . , 
Tejeladási jegyzék, kül- és beliv. 
Pénztári napló, kül- és keliv ... 
Pénztári főkönyv, bevételi kimutatás, kül- és beliv 
Követelések jegyzéke, kül- és beliv 
Gép- és eszközleltár, kül- és beliv 
Pénztári főkönyv, kiadási kimutatás, kül- és beliv 
Épületleltár, kül- és beliv 
Telekleltár, kül- és beliv... ... 
Termény- és anyagleltár- kül- és beliv 
Letéti napló 
Eleven leltár, kül- és beltv 
Szegő dmény-levél 
Ló- és szarvasmarha-kimutatás ... ... 
Juh- és sertés-kimutatás... 
Különféle tárgyak kimutatása 
Fogyasztási anyag kimutatása ... 
Tüzelő anyag kimutatása . 
Szerszámfa kimutatása ... 
Állati termények kimutatása ... 

Suschka 
könyv-
szerinti 
szám 

í t 

Póttakarmány kimutatása — 

Próbaeséplési jegyzék - — — 
Vetési és aratási jegyzék 
Ellési jegyzék (csikó és borjú) 
Termés-kimutatás 
Ellési jegyzék (bárány és malaez) , 
Darálási jegyzék 

Gazdaság? napló — - -
Trágyázási napló — — — — 
Cséplési jegyzék, kül- és beliv — — 
Tejelés kimutatás — — 
Takarmányozási előirányzat, kül- és beliv _ — 
Vetési előirányzat, kül- és beliv 
Takarmányozási jegyzék, kül- és beliv . . . — 
Hetijelentés - — — 

Függeléki 
A) Vagyonleltár, kül- és beliv . ._ 12 
B) Előleg-jegyzék, kül- és beliv — 
C) Tejeladási jegyzék, kül- és beliv — - -
D) Anyagszámadás kül- és beliv — 
E) Vetési, aratási jegyzék, kül- és beliv — 
Suschka: Rövid utmutatás ... 1 drb. 

Ezen nyomtatványokból állandó készletet tartunk. 
Az összes nyomtatványokhói miniasvek az összeg eíöre való beküldése mellett, 5 koronáért portomentesen küldetnek. 
Kérjük a megrendeléseknél világosan kitenni, hogy a nyomtatványok száma, a Suschka-ki inyv Azennt 

vagy az árjegyzékből lettek-e véve, 
A felsoroltakon kivül egyéb nyomtatványokat megrendelés szerint legrövidebb idő alatt jutányosán állítunk elő. 

Megrendelhetők a 

„ K ö z t e l e k " kiadóhivatalában, Budapest, IX., Üllői-ut 25. 
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I M e g - j e l e n t a 

Gazdasági 
Számviteli 

^ K a p t á r 
1902. ÉVRE. 1902. ÉVRE. 

SZ ILASSY ZOLTÁN 
Az Orsz. Magy. Gazd. Egyesület szerkesztő-titkára. 

KIADJAJUmÁGöm 

Ara portómentes küldéssel 1 korona 80 fillér. 
A j á n l o t t k ü l d é s s e l 2 k o r o n a . 

Eg*f d i s z e s s t e l j e s e n v á s z o n b a kötött , n a p t á r 
r é s z s z e l é s g a z d a s á g i tudn iva lókka l e l látott 
nagy a l a k ú e g y s z e r ű s z á m v i t e l i k ö n y v , 
a melyet minden gazda számvitelének be-

"" —' - éven át használhat. 
M e g r e n d e l h e t ő a 

„ K Ö Z T E L E K " kiadóhivatalában 
B U D A P E S T , 

I2C. kerület, tillői-ú.t 25. szám. 

Tavaszi vetésre ajánlunk 
a meddig a készlet tar t első minőségi! 

Hanna-Pedigree árpát, 
mely utőtenyésztése az eredeti Kvassitzi árpának. 

Kivánatra bérmentve küldünk mintát árajánlat tal . 5126 

Diószegi czukorgyár. 

P e e s e n y e -

m a l a c z o t 

pulykát, kappant 
egyébb hízott 

baromfit és vadat 
„Magyar GazaáK Vásárcsarnok 

Ellátö-Szövettezete" 

B U D A P E S T , 
központi vásárcsa nok. 

Gépész 
és 

k a z á n f ű t ő 
tagjait a .Magyarországi 
gépészek és kazánfűtők" 
munkaközvetítő, betegse-
gélyző és temetkezési egy-
lete VIII., Főherciteg-

, Sándor-Hteza 43/a sz. 
I díjtalanul helyezi el. 5155 

jplelml izerek értékes!-
fa lését eszközlik az elő-
L Irt °/o mellett. 
Felvilágosítást és cso-
magolási utasítást in-
gyen nyojt tagok és 

Azonnali készpénzei-

T ó -

ajánlok gyorsnövésü 

nyészpontyot és sül-
löikrát. Czim: &005. 

Darálémalom 
Clayton & Shuttleworth-f 
24" köre jutányos áron ela< 

V a l ó d i 

Hanna * • 
vetőárpát. 
Oetoflomie les Fr. Kntiicei: 
Czlleohowitz, Hanna MSSren. 

Magyar Gazdák 
Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 

HATÓSÁGI KÖZVETÍTŐ 
B U D A P E S T S Z É K E S F Ő V Á R O S K Ö Z P O N T I V Á S Á R O S A I M B A N . 

Sürgönyczim: Aurora—Budapest, ( g 

n i 
Gazdáknak fontos! 

la 
Budapest, VII., 

Csömöri-út 15., II. 8. 
Munkái i 

Baromfi tenyésztésre vl 
natkozó tudnivalók 1 kor. 
Tyuktenyésztés 2 korona, 

is kacsatenyésztés 

szövetkezetekről 
Eorona 60 filér. 

Megrendelhetők 
a szerzőnél, leg-
egyszerűbben a 
pénz előleges be-
küldése mellett. 

Megvételre 

Megvételre 
kerestetik Tettmag, veres 
here 3 60 kgr., tavaszi bükköny 
Cslrázőképe 

QömörmeQyei sajtgyár 
Gortva-Kisfalud, u. p. Vár-
gede, ajánlja saját gyárt-

mányát. 

Értékesítésre elfogad: 
Husnemüket, füstölt 

hust, vadakat, szárnya-
soka t - é lő és leölt álla-
pótban, tojást, vajat, 

halat burgonyát, 
káposztát, zöldségfélé-

ket, gyümölcsöt stb. 

25 év óta ajánlom és kül-
döm szét többszörösen 
kitüntetett (Páris 1900. 

Grand Prix.) 

kilója S S krajczár. 

isi sajt 
darabja 1 3 kr. és 

krajczár 
bérmentes szállítással. 

T á r s 

sajtgyárh. 
Ajánlatok „Tára" jelige ala 

VODICKA, földbirtokos, 
Smríitz Hanna (Morvaország) 

Minta Ingyen bérmentve. 

F i n o m 

vajat 
bármily mennyiségben 

W o l t a n y o k 
A l ^ k M A k *a kor- «a < u n » ( « t e ] » k k a fi* 

r U n i t i , teljes j«MUiuai. 

E l ö k e r i t é s . 
eie«tMkla e n m e t A «a magnA. 

Uradalmaknak, kftxségeknek hérom év! 
ftSriesztésre is adatik. 

Óriás Uviitt, Igen n t m íéjSMS aövíoyoeTÍny. Kz m «ct«1«H, 
melyből oly Mkfia kariífe wivsihotC pár ér alatt, nadkiyU « • 

"z L e g j o b b í'ííubor-
répunagvak 

Wohanka és Társa' 
Budapest, V., Víesl-iSrnt 76. 

Saját tenyésztés i különlegességei 

Woliankafiff 
A l e g n a g y o b b t e r -

m é n y e r e d m é n y m a g a s 
c z u k o r t a r t a l o m m a l . - w i 

t e g j e l e n t ! 
Á r a : 2 korona. 

J 

PÉTERFY TAMÁS. 

P é t e r f y T a m á s , 
IX., Köztelek. 

B r e s i a u , K r e u t z T r a r o e r s t r a s s e 2 0 . 1 

• h a i H o f l 
ttkczó 

miniszteri rendelet, 
magyarázatokkal el-

látva, egy füzetben. 
Ara b«rm«nt«s k l l M m l 

Eladó takarmány. 
MiskŐlê t«ye' egyL,48őrányi4ra', 
nöségü l̂óhereíak ármány i'n^y 
ott helyben felétetendS m.-

hodályt, ̂  kutal 

szalmaemelőt 
géphez megyét. 

Malomeladás, 

malomvétel, 
malombérlet, 

gépek vétele 
és eladása. 

l e o c z t a r l t a e s z k ö z d m e t ű a 

MOLNÁROK LAPJA 
B p e s t , ¥ I I . , K e r e p e s i - ú t 5 0 
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Hirdetési ár 15 szóig 60 fillér, ezen felöl 
minden szó 4 fillér, kövér betűkkel min-

den szó 8 fillér beiktatásonként. 
A legkisebb hirdetési díj 60 fillér. KIS HIRDETÉSEK. rCselt él a í M i . u . u ter 

ménjei, további állást keresők és adók 
hirdetményei vétetnek fel e kedvezményes 

rovatban és árban. Betöltendő állásokra vonatkozó hirdetéseket csakis a hirdető czimé-
•ek Kitételével közlünk. 

CÜf KIS HIRDETÉSEK ELŐRE FIZETEWBŐK. "M 

Csak oly levelekre válaszolunk, melyekkel válaazra 
szfiksé^es lerélbélyeget vagy levelezőlapot küldenek. 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 

Kulcsár 
nőtlen, földmivesiskolát vég-
zett, néhány évi gyakorlattal, 
a gazdasági könyvelésben jár-
tas, szerény igényű 1902. ja-
nuár hő 1-ére felvétetik. 
Ajánlatok bizonyiiványmáso-

úrtof "tfagy^Várad, Apollo-

Ispán. 
A mezőgazdaság minden ága-
MsbaJTtöMletesen jártas osa-

a k onyhakertészetben jártas, 
és maga végzi kerlbeni teen-

dőit. Ajánlataikat küldjék 
„Dadi bérgazdaságnak", u. p. 

megjelöfése. 

Kerestetik 

ozimére intézendők. 

ÁLLÁST KERESŐK. 
Keszthelyi 

kerrel végzett, jó családból 

Állást keres 
dsk orátóî dohány termelés' 
' földmiveiéssel foglalko-

kiszolgált huszáraltiszt, 

Földmivesiskolát 
jó sikerrel végzett, szerén; 
igényű fiatalember, 7000 hol 
das gazdaságból 1 évi gyakor 

Földmivesiskolát 

n'azás't'keres^őSm'a ki'adó-

Kerék gyártó, 
abb uradalmakból jó bizo-

„ - ányokkal állást keres, le-
hetőleg Heves- vagy Nógrád-
megyében. A gazdasági szerek 

itván gépész Seregélyes 

rilis elsejére 20 évi gyakor-
obb gazdaságot 12 évig ön-
óan kezelt, kitűnő bizonyit-
nyokkal rendelkezik, izr. 

elkezik, a kettős 

in^veS^éjeUge"^a«a8aJrir 

A sárvári 
i. ktr. tejgazdasági szak-
kola jelwiiegi laut'olyamá-

Földmives-iskolát 
'égzett, öt évi gyakorlattal 
.iró, szerény igényű nő ílen, 

segédtiszti állást 
jelenleg is nagyobb 
bérgazda&ágban vai 

Állást keres 
gépész, ki az összes gépel 
vizsgázott és géplakatos, 

Sajtos, 
32 éves, csaiados, ki 6 éve 
saját számlájára sajtgyártást 
folytat, szerény feltételek mel-
lett állást keres. Aj.,nikozó 
1885-dik országos kiállításon 
M^tás'n "mülenniumi "éimet 
nyert. Beszél magya.ru!, néme-

Egy izr. 
gazdatiszti ^kalmá 

Földmivesiskolát 
igényekkel Mró Kprmdttelen 

mflkSdött^íüóbWidőbenl^diS 
szolgálatot is végzett, megfe-
lelő áUást keres mielőbbi be-
lépésre. Ajánlatok „G. M. 

főgépész r 
gyárban, ga 
világitást éi 

^ ^ írnoki áUást, ̂  

•esztés, tejgazdaság, 

Gazdatiszt! 
állást keres gazdasági tanf< 
mot jelesen végzett, 80 < 

gazdaság minden ágában 
izukorrépatermelés a lőten; 

maző gyönyörű bronz-pulykatörzsek, 4 tojó, t 
kakas, melyeket Hreblay fel-
ügyelő elsőrendűiknek minő-
sített, törzsenkínt 30 koronáért 
Zsombolya. 6045 

ym 
Igen ssép, válogatott vSrüt-

tarka.immentballjeuegűl-, 

növendék ökör 
és Qszö borjakai 

lekötni való «i 
j á r m o t 5kr5ke« 
iegjatányosabb álakon ajáa-

Is elfogadtatnak. 
XVgpofgáBridésTebreozenUÖW-
mives^isko^vé^zeu nagyobb Angol telivér mén 

kiváló származás és pálya-
futás, feltűnő szép, szabályos, gyakorlattal, ̂ főszolgabírói ^ 

Angol telivér mén 
kiváló származás és pálya-
futás, feltűnő szép, szabályos, 

lí'éves^róm^ kath. barna, ^pej', ^ kis ^csillaggal, 

Tapasztalt 
gazdatiszt., jatünö ajanlatokkal 

tajfaj-dkltünő°^tehenek,'^toab 
me8Ókbernl^Vbíkaf® eladók! 

^ESoSSSSS^SSM 
tajfaj-dkltünő°^tehenek,'^toab 
me8Ókbernl^Vbíkaf® eladók! 

36 éves, 
róm. kath. vallású, nős, gyer-
iskoiát végzett, 9 évi gyakor-
lattal, évig mint ispán 

Eladok 
vagy hasonló fajtával elcserélek 
egy igen erős csontú, szépen 
fejlete, garantirozott tenyisz-

ies? Czim!10 Pónác^ttyörgy, 
Abony (Pestm.) 6102 sikSüft^ivadék^megtéKiDÍ 

Földmives-iskolát Somogym. 5156 

Eredeti 
Rambouillet 

kosok 
mindenkor nagyobb 
mennyiségben, dus 

választékban kaphatók 

Gróf Herberstein 
Albert ,181 

Strilek, 
M o r v a o r s z á g . 

H a o n a vetőárpa 
mig a készlet tart 100 kgként 
19 koronáért kapható 
vasúti állomásainktól. 

Kiszolgált 
családos, öt évig ispán, 8 évig 

ványoSkkil41i\ndelkezikíZOmeg-
felelő állást keres. Czim a ki-
adóhivatalban. 6161 

vi nagy gazdaság-
t gyakorlattal, ér-
gazdaság minden 

Á L L A T O K . 
T ö b b 

9, esetleg egyes tojó ő 
eni lud jutányosán el 

Vörös ia rka 
t i n ó 

i i s " z ő 
legprímább, 1—2 esetleg 3 
évesek és pedig hizls"" 
valé ökrök eladására 

későbbi szerződésre 
legolcsóbb árért vállalkoznak 
WEILEf^ EISSEf( 

Kls-Czelll kereskedők. 

Eladó 
egy pár sötét almásszürke 164 omtr. magas, angol félvér, 
gyors, kitartó és biztos koosi 
Jó. Mindkettő kancza 8—6 
évesek, egy apától, egy anyá-
tól. Apjuk „Verneuil". Anyjuk 

Urmény 
•észigazolványos 8 

YEGYESEK. 

Páris-Grand-Prix! 

Gróf Teleki Arvéd 
Kaphatók: 

gyorsfejlődésü, kivá-
lóan edzett, az ország 
minden részében elönyö-

magyar 
bikák, 

m 
3 drb Nlarhamérleg 
1500 klg. hordképességü 
erős vaskorláttal 2Va mé-
ter hosszú l'/s m. széles 

4 drb Hídmérleg 
3000 kg. horderejű száza-
dos, toló sulylyal 4 méter 

Becserélek 
ócska marhamázsákat uj 
marhamérlegekre. Minden 
mérleg törvényesen hitele-
sítve öt évi jókarban tar-
8902 tás mellett. 

DÉNES MANÓ 
mérlegmüszerész 

B U D A P E S T , 
VII., Dohány-utcza 78. 

•melési engegélylyel, 

Eladó 18 drb 
ávakakas és to.jrt. Ár-

igásökör, 
az általánosan kedvelt 

Oberndorfi 
répamag, 
a Cserháti tanár által 

meghonosított bőtermő 

Óvári 
répamag, 

továbbá 

Pekingi kacsák, 
amerikai 
diócsemeték, 

sorfák, 

M o s t j e l e n t m a g 

Tejgazdasági 
Zsebnaptár 

az 1903. évre. 
III. évfolyam. 

Szerkeszti és kiadja: 
JESZENSZKY PÁL 

A zsebnaptár tartalma: 
Napló rész. — Jegyzéknapló 
az^állatállomány^ takarmányo-

Án^tenyésztés^takarmányo-
hűfőkészüíékek- tej^feTvaj 
vegyi összetétele, tejvizsgálati 
eljárások, tejhibák, tejértéke-
sitési, vaj- és sajtkészitési 
eljárások, tejgazdaságok mi-
gazdaságra és állatforgalomra 

kezés.-—av™s^ p osU st bT s tb. 
Ára bérmentes küldéssel 
3 korona 30 fillér. 

Tejgazdasággal foglalkozók-
nak né lkülözhete t l en! 

A magryar 
gazdatisztek és erdötisz-tek országos egyesülete 
ajánlja a földbirtokos és bérlő 
lyánál bejelentet tagjait el-
helyezésre. Az ez ügyben való 
minden fölvilágositás és a 
közvetítés teljesen díjmentes. 

Mezőgazdaság" 
és erdészettel foglalko-
zók nyugdíjintézete. Ksz-

legoicsóbb díjtételek: 
irt nem Y^ivánatt^al 
Izabály díjtáblázattal ( 
vebb felvilágosítással s 
!en! Köztetek! üilöiVI 
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G Ű Z H f l l V E L É S . 
Hagyobb területek szántását gözekével 

hajlandó vagyok elvátallni; épúgy 

mélyrigolozást szölő-telepitésekhez. 
Érdeklődők kéretnek, kegy alanti czimemhez forduljanak. 

i y n I r * f " P n U l í gfizszántási vállalkozó 
W U L r r t n N U , B U D A P E S T - K E L E N F O L D . 

L a p u n k k i a d ó h i v a t a l a m i n t m i n d e n 

é v b e n , ugy ez évben is 1 5 . 0 0 0 mutat-

v á n y s z á m o t fog k a r á c s o n y k o r szétkül-

deni a „ K ö z t e l e k " - b ő i f ö l d b i r t o k o s o k , 

b é r l ő k s g a z d a t i s z t e k c z i m é r e . 

Azt h i s s z ü k , f e l e s l e g e s m o n d a n u n k , 

hogy m i l y jó e r e d m é n y n y e l j á r h a t ily 

nagy p é l d á n y s z á m b a n való h i r d e t é s , s 

b i z t o n r e m é l j ü k , hogy egy h i r d e t ő sem 

m u l a s z t j a el ezen k e d v e z ő a l k a l m a t , 

hogy czégét a g a z d a k ö z ö n s é g k ö r é b e n 

A Mezőgazdasági ipar-részvénytársaság kaposvári 
béruradalma eladásra bocsát: 

Svédországból importált, eredeti Chevalier-árpa után 

termett, kiváló szép és jó minőségű, 1901. évi termésű 
tavaszi vetőmag 

C h e v a l i e r - á r p á t ; 
tavaszi takarmány vetésre kiválóan alkalmas, 1901. évi 
termésű, kitűnő minőségű vetőmag 

b ü k k ö n y t ; 
tavaszi takarmány vetésre kiválóan alkalmas, 1901. évi 
termésű, kitűnő minőségű vetőmag 

z ö l d b o r s ó t ; 
és Svédországból importált eredeti Ligowo-zab után ter-

mett, 1901. évi termésű kiválóan szép vetőmag 

L i g o w o - z a b o t . 
A felsorolt vetőmagvak ára, vevőnek bérmentesítve 

Kaposvárra küldendő zsákjaiban vasútra adva, nettó 100 
kilogrammonként 1 8 k o r o n a . 

Mintákkal és bővebb felvilágosítással készséggel 

szolgál 

a Mezőgazdasági ipar-részvénytársaság béruradalma 
igazgatósága, Kaposvárott. 5m 

L a p u n k k i a d ó h i v a t a l a m i n t m i n d e n 

é v b e n , ugy ez évben is 1 5 . 0 0 0 mutat-

v á n y s z á m o t fog k a r á c s o n y k o r szétkül-

deni a „ K ö z t e l e k " - b ő i f ö l d b i r t o k o s o k , 

b é r l ő k s g a z d a t i s z t e k c z i m é r e . 

Azt h i s s z ü k , f e l e s l e g e s m o n d a n u n k , 

hogy m i l y jó e r e d m é n y n y e l j á r h a t ily 

nagy p é l d á n y s z á m b a n való h i r d e t é s , s 

b i z t o n r e m é l j ü k , hogy egy h i r d e t ő sem 

m u l a s z t j a el ezen k e d v e z ő a l k a l m a t , 

hogy czégét a g a z d a k ö z ö n s é g k ö r é b e n 

A Mezőgazdasági ipar-részvénytársaság kaposvári 
béruradalma eladásra bocsát: 

Svédországból importált, eredeti Chevalier-árpa után 

termett, kiváló szép és jó minőségű, 1901. évi termésű 
tavaszi vetőmag 

C h e v a l i e r - á r p á t ; 
tavaszi takarmány vetésre kiválóan alkalmas, 1901. évi 
termésű, kitűnő minőségű vetőmag 

b ü k k ö n y t ; 
tavaszi takarmány vetésre kiválóan alkalmas, 1901. évi 
termésű, kitűnő minőségű vetőmag 

z ö l d b o r s ó t ; 
és Svédországból importált eredeti Ligowo-zab után ter-

mett, 1901. évi termésű kiválóan szép vetőmag 

L i g o w o - z a b o t . 
A felsorolt vetőmagvak ára, vevőnek bérmentesítve 

Kaposvárra küldendő zsákjaiban vasútra adva, nettó 100 
kilogrammonként 1 8 k o r o n a . 

Mintákkal és bővebb felvilágosítással készséggel 

szolgál 

a Mezőgazdasági ipar-részvénytársaság béruradalma 
igazgatósága, Kaposvárott. 5m 
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A Mezőgazdasági ipar-részvénytársaság kaposvári 
béruradalma eladásra bocsát: 
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Mintákkal és bővebb felvilágosítással készséggel 

szolgál 

a Mezőgazdasági ipar-részvénytársaság béruradalma 
igazgatósága, Kaposvárott. 5m 

Magyar királyi államv. Űzletvezetöség Debreezen. 
40234/11. 1901. szám. 

P á l y á z a t i h i r d e t m é n y . 
' A nyíregyháza állomásunkon tervezett 3 méter belső átmérőjű és viz alatti 

kotrással 11 méter mélységig sülyesztendő vizgyüjtőakna előállítására ezennel 
nyilvános pályázatot hirdetünk, melyre a kellőleg kiállított és felbélyegzett aján-
latok legkésőbben f. évi deczember hó 28-án déli 12 óráig a m. kir. államvasutak 
debreezeni üzletvezetőségének titkárságánál benyújtandók. Később beérkező aján-
latok nem fognak figyelembe vétetni. 

Az ajánlatok zárt borítékban küldendők be, mely külczimzése fölött .Ajánlat 
. : ' . , . ' ' 

Bánatpénz fejében legkésőbb f. évi deczember hó 27-én déli 12 óráig 300 
azaz háromszáz korona teendő le készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas 
értékpapírokban az üzletvezetőség debreezeni gyüjtőpénztáránál. A készpénzben 
befizetett bánatpénz után kamat nem követelhető. Az értékpapírok a budapesti, 
illetőleg bécsi tőzsdén jegyzett-utolsó napi árfolyam szerint, de a névértéket meg 
nem haladó értékben fogadtatnak el. 

A teljesítendő munkákra vonatkozó tervrajz és zárlevél-minta az üzletveze-
tőség pályafentartási és épitési osztályában (Debreezen, Piaez-uteza 18, II. em. 19.) 
a hivatalos órák alaít' megtekinthetők és ugyanott az ajánlat és az annak mellék-
letét képezendő' költségszámítás szövege megszerezhető. 

Az üzletvezetőség fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező, ajánlatok 
közt szabadon választhasson, 

Debreezen, 1901. deczember havában 
Az üzletvezetőség. 

Lapunk bekötési táblája 
2 kor. 72 filL (portómenteműn) 

kapható kiadóhivatalunkban. 
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j| Özvegy Báró Rajacsich Dánielné tulajdonát képező 

Temesmegye, Fólya község határában fekvő 

| | 800 kai. Mtlnyi — 
1 nemesi birtok 
11902. évtől kezdve bérbeadó. 

A fö ld minősége I. rendű, tel jesen felszerelve 
és a belterjes gazdasághoz szükségelt kitfinő kar -
lian levő épületekkel. Vasúti állomás Vojtek. 

^ Bővebb felvilágosítással szolgál és a bérbeadásra fel-
esi hatalmazott 

bárd Rajacsich György, 
5134 Fólya, Temesmegye. 
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Államilag törzskönyvezett gulyaeladás. 
O r s z á g o s a n t ö r z s k ö n y v e z e t t a n y a g u l y a 5 1 

drb tehén g u l y a b e l i n ö v e n d é k és ped ig 
6 d a r a b 3 é v e s ü s z ő 

2 1 2 „ „ 
• 5 » 1 i i i j 
11 „ v á l a s z t o t t „ 
12 „ 2 é v e s b i k a 
Í S „ 1 „ 9S 

3 0 „ v á l a s z t o t t b i k a e l a d ó . 
A bikák a m. kir. f ö l d m i v e l é s ü g y i minisz-

tér iummal kötöt t s z e r z ő d é s a lap ján 2 — 3 é v e s 
korban a kerület i á l l a t t e n y é s z t é s i f e l ü g y e l ő s é g 
á l ta l s z e r z ő d é s érte lmében átvétetnek, m e l y szer-
z ő d é s a g u l y a v é t e l é v e l e g y ü t t á tadat ik . 
5032 Urbán Péter törökbecsei uradalom. 
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