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. . (mmETTüDöiÁiiin 
AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI ECYESULET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \# ^ TÁRSULAT 

Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési díj: 

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

Szerkesztőség ós kiadóhivatal: ] 
f l l ő i - ú t 85 . szánt. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgató-választmányának 
úgyis, mint a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége végrehajtó-bizottságának ülése, 

(1897. éyi május hó 29-én, d. e. 10 órakor s folytatólagosan d, u. i órakor.) 

Jelen voltak: Gróf Dessewffy Aurél elnök-
lete alatt: Bujanovics Sándor alelnök, Bálintffy 
Pál, Bálás Árpád, Bernát István, id. Cséry 
Lajos, dr. Cdllag Gyüla, Emich Gusztáv, Emödy 
József, dr. Darányi Gyula, Galgóczy Károly, 
dr. Gaal Jenő, gr. Károlyi Sándor, Kodolányi 
Antal, Kostyán Ferencz, Libits Adolf, Lipthay 
István, Máday Izidor, Molnár István, Miklós 
Ödön, Beusz Henrik, Somssich Andor, Scitovszky 
János, gróf Tisza István, gróf Zsélénski 
Róbert az OMGE. igazgató-választmányi tagjai 
közül; Bukuresti János, Domáhidy Sándor, 
gróf Keglevich Gábor, Isaák István, Kováts 
Eduárd, Mérey Lajos, Meskó Pál, Mezey Gyula, 
Molnár József, Pfüzner Sándor, Perczel Ferencz, 
Szent-Ivány Zoltán, Szemmáry József, Szönyi 
Zsigmond, Szunyogh Szabolcs, gróf Teleki 
Géza, Tokaji László, Thuránszky Tivadar, 
Vértessy Tivadar, Vörös Mihály a szövetségi 
tagok kiküldöttei közül \Makfalvay Géza, Paikert 
Alajos, dr. Szilárd Ferencz az OMGE. tagjai 
közül. Az OMGE. tisztikara részéről: Forster 
Géza igazgató, Bubinek Gyula ügyvezető-
titkár, Szilassy Zoltán szerkesztő-titkár, Je-
szenszky Pál titkár, Buday Barna társszerkesztő, 
Spörson Vilmos s.-titkár. 

Elnök : T. igazgató-választmány I A midőn 
először van szerencsém ezen ülést megnyitni 
és önöket üdvözölni, teszem ezt nagy öröm-
mel, mert az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület kebelében is egy régóta táplált re-
mény nyert megvalósítást, t. i. az, hogy az 
OMGE. ezen Szövetség által, felfrissittetett. 
Azon óhajtásomat nyilvánítom, hogy adja az 
ég, hogy a mi közös együttműködésünk és 
együttes törekvésünk mezőgazdasági felvirág-
zásunk előmozdítására valóban sikeres legyen. 

Mint méltóztatnak tudni, a III. országos 
gazdakongresszus azon óhajtását nyilvánította, 
hogy a gazdaosztálynak és az egyes testüle-
teknek ezen érdekképviselete kifejezésre jusson 
és lehetőleg törvényhozási uton szabályoztassék. 
Ez azonban nem sikerült és most egyelőre csakis 
egy társadalmi szövetkezés és egy társadalmi 
szövetség volt az, amelynek a-megvalósítására 
törekedtünk, amelyre nézve mondhatom, hogy 
immár meg is valósult, mert a 63 gazdasági egye-
sület közül eddig 37 kinyilatkoztatta, hogy ezen 
szövetségbebelép. Régi igazgató-választmányunk 
kibővítve a szövetségi tagok kiküldötteivel, 
mint á szövetség végrehajtó-bizottsága, fogja 
ezentúl az ügyeket vezetni. 

Ezzel a mai ülést megnyitottnak nyilvá-
nítom. A mai ülés jegyzőkönyvének hitelesíté-
sére Kostyán Ferencz ő méltóságát és Miklós 
Ödön Ő méltóságát kérem fel. 

A t. igazgató-választmány figyelmét va-
gyok bátor egy körülményre felhívni és ez az, 
hogy a legutolsó választmányi ülésünk, óta két 
oly mozzanat merültfel, amelyre nézve különös 
örömömet kell, hogy kifejezésre juttassam, a 
miben bizonyára a t. igazgató-választmány is 
egyet ért velem. Az egyik az, hogy egy igen 
buzgó tagunk, Rakovszky István, aki egyesüle-
tünkben évek óta mindig vezérszerepet vitt, 
azon megtiszteltetésben részesült, hogy ő Fel-
sége által valóságos belső titkos tanácsossá 
neveztetett ki. (Éljenzés.) Méltóztatnak hozzá-
járulni, hogy ezen tény felett mai ülésünkben 
üdvözletünket és örömünket fejezzük ki? (He-
lyeslés.) Ezt tehát, mint határozatot kimondom. A 
másik, veterán tagunk és gazdasági irónk Galgóczy 
Károly királyi tanácsossá kinevezett tagtársunk, 
(Éljenzés.) ki különösen az utolsó 30 esztendő-
ben egyesületünk körül nagy érdemeket szer-
zett, Méltóztatnak hozzájárulni, hogy üdvözle-
tünket és örömünket e tény felett is jegyző-
könyvbe iktassuk! (Helyeslés.) Ezt határözati-
lag kimondom. 

Galgóczy Károly : Nagyméltóságú elnök ur! 
Mélyen t. választmány; Nekem csak örömömre 
szolgál, hogy öreg napjaimban még mindig ér-
dekkel szolgálhatom az egyesület ügyeit. (Élénk 
éljenzés.) 

Igazgató : Mélyen t. igazgató-válaszmány; 
Van szerencsém bejelenteni, hogy a mai ülésen 
Hagara Viktor, Hensch Árpád és Hunkár Dénes 
urak meg nem jelenhetnek.. 

Elnök: Következnék a tárgysorozat 2. 
pontja. A jóváhagyott alapszabályok bemutatása. 
Czélszerübbnek tartanám azonban előbb azon 
egyesületek névsorának felolvasását, a melyek 
eddig a szövetségbe beléptek. Méltóztassék 
azokat felolvasni. 

Ügyvezető-t i tkár : Mélyen t. igazgató-választ-
mány ! Az eddig belépett gazdasági egyesüle-
teknek névsora az igazgató-választmány t. tag-
jainak a megküldött meghívóban már közöl-
tetett. Ezeken kívül május 15.-e óta a követ-
kező vidéki egyesületek léptek be : A baranya-
megyei, sárosmegyei, borsodmegyei, erdélyi, 
pozsonymegyei, biharmegyei, gazdasági egyesü-
letek, a magyar gazdatisztek és erdőtisztek 
országos egyesülete és a debreczeni gazdasági 
egyesület. 

Tehát Összesen 31 gazdasági egyesület 
van a szövetségben bejelentett képviselettel, 
6 pedig olyan, amely bejelentette, hogy belé-
pett,, de képviselőt még mindig nem küldött 
ki. Összesen tehát a gazdasági testületek 
száma 37. 

Elnök : Tudomásul szolgál. Következik a 
napirend 2. pontja: 

A jóváhagyott alapszabályok bemutatása. 
Ügyvezető-t i tkár: Mélyen tisztelt igazgató-

választmány ! A m. kir. földmivelésügyi minisz-
ter ur ő nagyméltósága a következő leiratban ér-
tesiti az egyesületet az alapszabályok jóváha-
gyásáról: (Olvassa) 

„Folyó évi márczius hó 3-án 912. sz. 
a. kélt felterjesztésére értesítem a t. Egye-
sületet, hógy az „ Országos Magyar Gazdasági 
Egyesületnek", úgyis mint a „gazdasági 
egyesületek országos központjának alap-
szabályait a jóváhagyási záradékba foglalt 
azon.megjegyzéssel, hogy „minden az alapsza-
bályok módosítására, valamint az egyesület 
esetleges feloszlására és ez esetben vagyoná-
nak hovaforditására vonatkozó közgyűlési ha-
tározat foganatosítás előtt a m. kir. földmive-
lésügyi miniszterhez felterjesztendő" ezennel 
megerősítem. 

A jóváhagyott alapszabályok egy példá-
nyát ide csatoltan oly értesítéssel küldöm meg 
a t. Egyesületnek, hogy a III. rész alatt fog-
lalt „Függelék" tekintetében ezennel beleegye-
zésemet adom ahhoz is, miszerint mindazon 
gazdasági egyesületek, melyek az országos szö-
vetségbe való belépésük alkalmából ezen füg-
geléket, közgyűlési határozattal saját alapsza-
bályaik kiegészítő részéül szószerinti szöveggel 
felveszik, az igy és csakis ezen függelékkel 
bővített, illetve módosított alapszapályaikat kor-
mányhatósági jóváhagyás alá külön felterjesz-
teni nem tartoznak, azonban a szövetségbe 
való belépést a függelékkel kiegészített alap-
szabályaik két példányának fölterjesztése mel-

, lett hozzám, valamint az alapszabályok egy 
példányának csatolása mellett az illetékes tör-
vényhatóságnál is bejelenteni kötelesek. 

Felhívom ennek kapcsán a t. Egyesületet, 
hogy ezen körülményről ugy a már eddig a 
szövetségbe belépett egyesületeket, mint a jö-
vőben belépendőket megfelelően értesítse." 

Mélyen t. igazgató-választmány! Ezen le-
iratból folyólag méltóztassék elhatározni, hogy 
a leiratnak szószerinti közlése mellett a vidéki 
gazdasági egyesületek közül azok, a melyek a 

1 szövetségbe beléptek, a miniszteri jóváhagyás-
ról értesíttessenek s az általuk foganatosítandó 
teendők végzésére felkéressenek. Ezzel kapcso-
latban vagyok bátor bejelenteni, hogy -dz, 
Erdélyi Gazdasági Egylet az alapszabályoknak 
III. részét, a függeléket nem szó szerinti szöve-
gében vette fel. Miután pedig a miniszteri le-
irat szószerinti szöveget kiván, méltóztassék 
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elhatározni, hogy az Erdélyi Gazdasági Egylet 
ezen kihagyás pótlására kéressék fel. (Helyes-
lés.) Továbbá méltóztassanak azt is elhatározni,' 
hogy a szövetségbe belépő gazdasági egyesü-
letek mindegyike a szövetségi iroda részére 
alapszabályai egy példányát beküldeni szíves-
kedjék. (Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak hozzájárulni, hogy a 
földmivelésügyi miniszter ur leirata az egyesü-
letekkel közöltessék? (Helyeslés). Ily értelem-
ben mondom ki tehát a határozatot. Továbbá 
méltóztatnak-e hozzájárulni, hogy mai ülésünk-
ből kifolyólag azon egyesületeket, melyek a 
szövetségbe beléptek, felhívjuk, hogy alapsza-
bályaik egy példányát az egyesületi iroda ré-
szére beküldeni szíveskedjenek? (Helyeslés).. 
Ha nincs észrevétel, akkor a határozatot ily 
értelemben mondom ki. 

Következik a 4. tárgy: a belépés, vagy 
be nem lépés felett még nem nyilatkozott 
gazdasági egyesületek és országos jellegű szö-
vetkezetek felszólítása a Szövetségbe való be-
lépésre. 

Ügyvezető-t i tkár : Mélyen t. választmány ! 
Eddig még 25 gazdasági testület van, a mely a 
belépés felett nem nyilatkozott és 3 olyan, a 
mely a belépés felett nyilatkozott ugyan, de 
nemlegesen válaszolva. Ezek: a komárom-, 
krassó-szörény- és vasmegyei gazdasági egye-
sületek. A temesmegyei is egyelőre tagadólag 
nyilatkozott, a mennyiben ujjáalakulási stá-
diumban van és anyagi viszonyai sem engedik 
meg, hogy a Szövetséghez csatlakozzék, de a 
mint ugy anyagilag, mint egyébkép is újjá-
alakul, megígérte, hogy akkor belép. Méltóz-
tassanak elhatározni, hogy azon gazdasági 
egyesületek, melyek eddig, daczára a többszöri 
felszólításnak, nem nyilatkoztak a Szövetségbe 
való belépés iránt, ezen szövetségi végrehajtó-
bizottság üléséből kifolyólag újból felkéresse-
nek a Szövetséghez való - csatlakozáshoz. 
(Helyeslés.) 

Méltóztassanak tehát elhatározni, hogy 
ezen 25 gazdasági testület újból felkéressék a 
Szövetséghez való csatlakozásra. (Helyeslés.) 

Elnök : Méltóztatnak hozzájárulni ? (Helyes-
lés.) Határozatilag kimondom. 

A szövetség pénzügyei. 

Igazgató: T. igazgató-választmány! A 
szövetség pénzügyei a meghívó harmadik oldalán 
vannak kitüntetve. A nyomtatás óta azonban 
azon változtatás történt, hogy az 5. pont á) alatt 
a gazdasági egyletek hozzájárulási összege 1600 
koronáról 3400 koronára emelkedett, vagyis 
e szerint az összes bevétel és rendelkezésre 
álló összeg 19,609"46 korona. Ennek ellenében 
a 7. ponthoz tartozó szövetségi iroda költség-
vetése következik utána, a hol a szövetségnek 
a f. évre szóló kiadásai volnának kitüntetve. 
Miután azonban a szövetségnek hivatalos mű-
ködése még csak most veszi kezdetét és a 
szövetség pénztárát nagyobb kiadásokkal nem 
lehet megterhelni, ennélfogva méltóztassanak 
ahhoz hozzájárulni, hogy a mint itt propozi-
czióbá van hozva, a segédtitkár, gyakornok s 
egy szolga fizetése a folyó év folyamában a 
szövetségi iroda költségvetésébe vétessék. Ez 
volna tehát mint uj személyzetszaporitás enge-
délyezendő. Fel van véve továbbá az iroda 
bebútorozására 500 korona és ezenkívül a 
hamburgi és berlini tanulmányútra 600 korona. 

Mélyen t. igazgató-választmány! A ham-
burgi és berlini tanulmányútra, ugy véljük, 
hogy Bubinek Gyula ügyvezető-titkár ur volna 
kiküldendő abból a czélból, hogy a német 
gazdasági egyesületek viszonyait tanulmányozza, 
miután tervbe van véve, hogy a jövő kiállítá-
sok oly módon rendeztessenek, mint a hogy a 
„Németországi Gazdasági Egyesület" által rendez-
tetnek. 

Ha méltóztatnak hozzájárulni és Rubinéit 
Gyula ügyvezető-titkár urat ezen tanulmányútra 
küldeni, ez volna a f. é. költségvetésnek egyik 
pontja. Egyébként bátor vagyok ajánlani, hogy 

a meghívón jelzett költségvetést és pénzügye-
ket tudomásul venni méltóztassék. (Helyeslés.) 

Elnök: A szétküldött meghívó 3. lapján 
vannak a bevételek előirányozva, a melyek 
19.609.46 koronában vannak preliminálva, a 
kiadások pedig 5600 koronában, ugy, hogy 
13.609.46 korona felesleg mutatkozik, á melyre 
nézve természetesen az igazgató-választmány, 
illetőleg a végrehajtó bizottság lesz hivatva 
határozni, hogy mire fordíttassák. Czélunk az, 
hogy a vidéken egyes helyeken bizonyos tekin-
tetben oly kezdeményezéssel lépjünk fel, hogy 
ezen pénzt gyümölcsőzőleg lehessen felhasználni. 
Erre nézve ma még propozicziót nem teszünk, 
mert csak ma van tulajdonképen- az első ülé-
sünk. Kell, hogy a dolog előbb meginduljon, 
mielőtt e tekintetben konkrét propoziczióval 
léphetünk fel. Kérdem, méltóztatnak ezen bé-
vételi és kiadási preliminárét elfogadni, vagy 
nem ? Kíván valaki hozzá szólani ? 

Miklós Ödön : Nagyméltóságú elnök ur! 
Mélyen t. választmány! A magam részéről na-
gyon helyeslem azt az egy pár eszmét, melyet 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület kife-
jezésre juttatott, hogy t. i. már a szövetség 
megalakulása alkalmával oly tanulmányokra 
fordítsák a figyelmet, amelyeknek hasznuk lesz. 
Azon felesleg, amely itt mutatkozik s maga a 
szövetség költségvetése meglehetős eredményt 
mutat fel. A fenmaradó pénzösszeg a jöven-
dőre természetesén más czélokra lenne fordít-
ható, mint azon közös czélok elérésére és is-, 
tápolására, melyek a szövetséget létrehozták, 
így a vidéki gazdasági élet fejlesztésére ván-
dorkiállítások stb. által. Az ügyvitelt és erre 
nézve a költségvetést ugy fogom, fel, mint a 
hogy az ügyrend és az alapszabályok mondják, 
hogy t. i. ezen irodai ellátást a gazdasági 
egyesület központi irodája teljesiti és kérem a 
mélyen -t: elnökséget és az igazgatóságot, hogy 
a költségeknek lehető szerény mértéke legyen 
az, ami a szövetséget terhelni fogja. Én az 
iroda bebútorozását illetőleg kérnék felvilágosí-
tást, mert az nem volna kívánatos, hogy külön 
irodát rendezzünk be. Azt hiszem, az kontem-
pláltatik, hogy a rendelkezésre álló helyiség 
kiegészíttessék egy bizonyos kisebb helyiséggel 

A segédtitkár úrra vonatkozólag vagyok 
bátor kérdeni, hogy — miután állandó alkal-
mazottja a Gazdasági Egyesületnek — külön 
a szövetség terhére fog-e alkalmaztatni? 
Ugy gondolom, hogy itt nem egyébről van szó, 
mint bizonyos hozzájárulásról azon több mun-
káért, melyet a titkár ur teljesíteni szíves lesz. 

Igazgató : A dolog ugy van, hogy az 
egyesület személyzetéből az egyik titkár fogja 
ideiglenesen végezni a szövetség ügyeit ; míg 
a szövetség annyira megerősödik, hogy egy 
külön szövetségi titkári állás szerveztessék. 
Addig is azonban az „Országos Magyar Gazda-
sági Egyesület" tisztviselői kara vezeti az ösz-
szes ügyeket és csak az egyik segédtitkár fize-
tése íratnék át a szövetség terhére. 

Ami az irodai bebútorozást illeti, arról 
van szó, hogy a jelenlegi helyiségek már szűk-
nek bizonyulták, így a most meglévő helyisé-
gekhez még több helyiség hozzávétele van 
tervbe véve; de ugy, hogy az Összes helyisé-
gek itt legyenek az I-ső emeleten és nem 
külön választva. 

Miklós Ödön: Csatlakozik az előtte szó-
lott szavaihoz és a szövetségi iroda 1897-dik 
évi költségvetését, elfogadja. (Helyeslés.) 

Tisza István g r ó f : Igen t. igazgató-választ-
mány! A költségvetést csak a nagygyűlés sza-
vazhatja meg. Ennélfogva nekem nem lényegi, 
de formai aggályaim vannak az iránt, hogy 
most egy hét hónapos költségvetést csináljunk; 
midőn azt csak októberben, vagy novemberben 
szavazhatjuk meg. Formailag nem volna kor-
rekt és czélszerü, hogy a gazdasági egyesület 
egy külön számlára venné azon kiadásokat, 
melyek a szövetség érdekében most történnek 
és a költségvetést csak azon csonka időszakra 
szavazná meg, amely még az évből hátra van. 
Érdemileg azonban észrevételem nincsen. 

Elnök: T igazgató-választmány! Erre 
nézve, csak azt vagyok bátor mégjegyezni, 
hogy mindenesetre sokkal korrektebb lesz az, 
ha a jövő közgyűlési fogja a költségvetést 
megállapítani, csak azzal a különbséggel, hogy 
nemcsak június 1-től az év végéig, hanem az 
1898-ik évre is, t. i. a jövő közgyűlésig és 
ugy méltóztassék talán határozni, hogy az 
„Országos Magyar Gazdasági Egyesület" most 
ezen a 4—5 hónapra előlegezze ezen költsé-
geket. 

Igazgató : A költségvetést csak azért vol-
tunk bátrak előterjeszteni, mert az igazgató-
választmánynak tudomással kell birnia minden 
megtörtént dologról. Nagyon természetes, a 
közgyűlésnek van fentartva az, hogy a költség-
vetést helybenhagyja-e vagy sem. 

Elnök : T. választmány ! Méltóztassék 
tehát ezekből folyólag akként határozni, hogy 
ez tudomásul szolgál és. hogy a jövő évi 
költségvetést általában a közgyűlés fogja meg-
állapítani és megszavazni a folyó évre is, a 
mely legközelebbi közgyűlésünkig az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület által a költség 
előiegeztetik. 

De méltóztassék hozzájárulni ahhoz is, 
hogy ezen előlegekből az iroda bebútorozása 
és a hamburgi és berlini tanulmány költségei 
fedeztessenek. Ha méltóztatnak ehhez hozzá-
járulni, akkor ily értelemben mondom ki a 
határozatot. Most következik a 6. tárgy: „Fel-
hatalmazás a szövetségi tagdijak behajtására." 

Igazgató : Igen t. igazgató-választmány ! 
A millennáris kiállítás alkalmából a vidéki 
gazdasági egyesületek szövetkeztek, hogy kol-
lektív kiállítást szervezzenek. Ezen kiállítás 
költségeire a vidéki gazdasági egyesületek bi-
zonyos összegeket szavaztak meg. Azonban 
ezen összegekből még 800 frttal mindig hátra-
lékban vannak és pedig a Eács-Bodrog-vármegyei 
gazdasagi egyesület 300, a Hajdu-vármegyei 
100, a Nógrád vármegyei 300 és a Veszprém vár-
megyi 100 frttal. Miután ezen hozzájárulási 
összeg behajtása iránt az igazgatóság intéz-
kedett, a „Bács-Bodrog vármegyei Gazdasági 
Egyesület" azon kéréssel fordul az igazgató-
választmányhoz, hogy neki ezen hozzájárulási 
összeg engedtessék el. Azonban ennek indokát 
adni nem tudja. Szerény véleményem az volna, 
hogy — miután minden gazdasági egyesület 
kötelezettségének megfelelt — szóllittassék fel 
ez is, hogy kötelezettségének szintén megfelelni 
szíveskedjék. A többi gazdg^ági egyesületek is 
újból fel fognak szólittatni a mai igazgató-
választmány határozatából kifolyólag, hogy 
kötelezettségeinek szintén eleget tenni szíves-
kedjenek. Miután pedig a szövetség a f. évben 
megalakult, ennélfogva szólittassanak fel a szö-
vetség tagjai is f. évi tagdijaik befizetésére. 
(Helyeslés.) 

Elnök: Méltóztatnak hozzájárulni? (He-
lyeslés.) Akkor ilyen értelemben mondom ki a 
határozatot. 

Most következik a 7. pont, nevezetesen : 

A szövetségi titkár választása, a szövetségi 
iroda szervezése és a folyó évi költségvetés. 

Igazgató": Igen tisztelt választmány ! A f. 
év költségvetését már előadtam. Legyen szabad 
azonban a jövő szerkezetre nézve a követ-
kezőket propoziczióba hoznom. 

A szövetségi titkári teendőket tulajdon-
képpen az egyesület jelenlegi ügyvezető-titkárja 
Bubinek Gyula ur végezte. Miután a jövőben 
minden nagyobb közgazdasági kérdés, a szö-
vetség végrehajtó-bizottsága elé tartozik, ennél-
fogva legyen szabad arra kérnem az igazgató-
választmányt, hogy Bubinek urat méltóztassék 
megbízni a szövetségi ügyek vezetésével, be-
osztva hozzá természetesen a szükséges segéd-
személyzetet. (Helyeslés). A szövetségi irodára 
nézve pedig már szintén a költségvetésben 
emiitettem, hogy ez az egyesület kebelében 
fog teljes mérvben szerveztetni és e tekintet-
ben semmiféle különválasztás nem fog történni. 

Méltóztassék ezeket tudomásul venni. 
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Gróf T isza I s t v á n : T. igazgató-választ-
mány! Tisztán formai szempontból azt gondo-
lom, hogy addig, mig közgyűlés által megsza-
vazott költségvetésünk nincs, ily állások be-
töltése nem volna helyes. 

így czélszerübbnek tartanám felkérni az 
elnökséget, hogy ezen teendők végzése a gazda-
sági egyesület tisztviselői között osztassék meg 
és csak akkor, ha a létszámot és fedezetet 
megállapítottuk, kellene a végleges intézkedést 
megtenni. Ebből folyólag a szövetségi titkár 
választása a közgyűlés utáni választmánynak 
volna fentartva. (Helyeslés.) 

Elnök: Tisza István tagtárs ur formai 
kifogása egészen helyes, mindazonáltal mégis 
RubineTc Gyula urat kérem fel, hogy mint 
ügyvezető-titkár vezesse a szövetség ügyeit, 
mig a közgyűlés utáni választmányi ülésen 
a szövetség végleges titkári állása be fog 
töltetni. (Helyeslés). Most következik a 8. pont, 
azaz: 

A folyó évi szövetségi nagygyűlés tárgyso-
rozata. 

Ügyvezető- t i tkár : Igen t. választmány! 
(Halljuk ! Halljuk!) A meghívó 8. pontjához vol-
tunk bátrak egy tervezetet kidolgozni, melyet ne 
méltóztassék véglegesnek tekinteni, mert csakis 
tájékozásul terjesztettük a mélyen t. igazgató-
választmány elé oly ezélból, hogy mintegy tá-
jékoztassuk az igazgató-választmányt az iránt, 
hogy a szövetségi iroda mily irányban óhajtja 
a szövetségi nagygyűlés előkészítő munkálatait 
vezetni. Még tájékozásul vagyok bátor megje-
gyezni, hogy ezen szövetségi nagygyűlésnek a 
tárgysorozata az őszi szövetségi igazgató-vá-
lasztmány elé ujabban be fog terjesztetni, a 
mennyiben a végleges megállapítást illetőleg, a 
programm kidolgozása a szövetségi irodának 
feladatát képezi azon irányelvek alapján, a 
melyeket az igazgató-választmány a jelen ülé-
sen fog megállapítani. (Helyeslés). 

E l n ö k : T. közgyűlés! Ennek illusztrálá-
sára vagyok bátor megjegyezni, hogy a nagy-
gyűlés tárgysorozata igy van megállapítva : 
1. Elnöki megnyitó. 2. A jóváhagyott alapsza-
bályok bemutatása. 3. Szövetségi tagok beje-
lentése s felvétele. 4. Jelentés a szövetségi 
iroda f. évi működéséről. 5. Az 1897. évi 
költségvetés jóváhagyása, t. i. a mai naptól 
a közgyűlés napjáig. 6. Az 1898. évi működési 
programm megállapítása, a) Vándorkiállítás s 
gyűlés a vidék valamely nagy központjában, 
azaz meg kellene határozni, hogy hol volna 
kívánatos, hogy a jövő évben a szövetség ván-
dorkiállítást rendezzen. 6) Agrárfelolvasások 
rendezése a vidéken rendezendő kiállításokkal 
s vásárokkal vagy közgyűlésekkel kapcsolatban. 
Igénytelen nézetem szerintily kiállítások alkal-
mával agrárfelolvasások tartása nem volna 
czélszerü, mert akkor a közönség gyakorlati 
kérdésekkel van elfoglalva s nincs azon dispo-
ziezióban, hogy a felolvasáson részt vegyen, 
c) Nagy tanulmányut rendezése Oroszországba, 
vagy Németországba. Ez is egy kísérlet volna, 
ha ugyan visszhangra talál, d) Hivatalos köz-
löny alapítása., e) Közvetítő s tudakozódó iroda 
szervezése, tekintettel a szaporodó szövetkezeti 
alakulásokra, f) Tenyészállatvásárok deczentrá-
lizácziója, amit a jövő évben a vándorkiállítá-
sok alkalmával lehetne tartani, g) Árpavásárok 
fejlesztése, h) Gépversenyek s próbák országos 
szervezése. 

Ez volna az 1898 évi működési programm 
megállapítása, amiből — szerintem — ki keU 
lene szedni azokat, amiket jónak méltóztatnak 
tartani, mint felveendőket. A 7. tárgy volna: 
Az 1898. évi költségvetés megállapítása. 8. 
Felterjesztés intézése a földmivelési miniszter-
hez a gazdasági egyesületek anyagi támogatása 
iránt. Szintén a közgyűlésnek képezhetné tár-
gyát. 9. Szövetségi tagok előterjesztései. 10. 
Fontosabb gazdasági kérdések megvitatása öt 
alponttal, melyek közül méltóztatnának 2—3 
fontos kérdést kiválasztani, 

Ez volna a jövő nagygyűlés tárgysorozata-

Ügyvezető- t i tkár : Igen t. választmány! 
Az első 5 pont alatti tárgy adminisztratív 
kérdés, a mi természetszerűleg elő kell, hogy 
terjesztessék. A 6. pontnál az a) pont indo-
kolásául a következőket vagyok bátor felhozni. 
A vándorkiállítás s gyűlés tartása a vidék 
valamely nagy központjában a régebbi nagy-
gyűlés programmjában is benne volt. Most is 
programmba vétetett a vándorkiállítások ren-
dezése, azonban oly mintára, mint a hogy 
azokat már 6—8 éve a németországi gazda-
sági egyesület rendezi. És én abból a szem-
pontból mennék ki Hamburgba az ottani állat-
kiállítást tanulmányozni, hogy azokat ugyanoly 
mintára Magyarországon is meghonosíthassuk 
már a jövő évben. A mennyiben az elvet el-
méltóztatnának fogadni, a helyre nézve is volnék 
bátor — természetesen csak hozzávetőleges — 
propoziczióval szolgálni. Nézetem szerint az 
Alföld valamelyik városában volna az első ilyen 
vándorkiállítás megtartandó. Amennyiben pedig 
az első ilyen vándorkiállításnak mégis nagyobb-
szabásunak kell lennie, s ez óriási anyagi ál-
dozatokkal fog járni, a melynek meghozatalára 
a Szövetség, jelenlegi anyagi helyzetét tekintve, 
nem lesz képes s igy kívánatos, hogy az illető 
városok, a melyeknek területén a kiállítás tar-
tatik, ugy, mint Németországban, e czélra bi-
zonyos nagyobb összeget ajánljanak rneg. A 
városokra nézve határozatot a mélyen t. igaz-
gató-választmány most nem hozhat, de nem is 
vagyok abban a helyzetben, hogy határozott 
propoziczióval álljak elő. Bizalmas értesüléseim 
vannak azonban arról, hogy vannak városok, 
a melyek hajlandók a hozzájárulásra. 

Az első szempont, mely az első vándor-
kiállításnál tekintetbe jön, minden esetre az 
anyagi kérdés, mert kívánatos, hogy mikor a 
gazdasági egyesületek szövetsége első izben 
nyilatkozik meg e vidéken, az impozáns is le-
gyen. A másik indok, mely az Alföldnek igény-
bevételét óhajtandónak tartja, az, hogy miután 
az Alföld közönsége a legkevésbbé érzékeny a 
köztevékenység iránt, kívánatos volna, hogy ott 
nyilatkozzék meg először a szövetség és hivja 
fel magára a figyelmet. Arra kérném tehát a 
mélyen t. igazgató-választmányt, hogy legalább 
nagyjában méltóztassék megjelölni a helyet, 
illetőleg az országrészt, a hol ily kiállítás ren-
deztetnék ; természetesen a várost megjelölni 
nem lehet, mert csak bizalmas tárgyalásokkal 
lehet megállapítani, hogy melyik mennyivel 
járul a költségekhez. Szükséges ez azért is, 
mert különben elkésnénk ily munkálatot a 
nyár folyamán kell elkészíteni, ugy, hogy a 
közgyűlésen határozott propozicziókat terjeszt-
hessen elő a szövetségi iroda. (Helyeslés.) 

Miklós Ödön: Nagyméltóságú elnök ur! 
Mélyen t. igazgató-választmány! Magát azon 
eszmét, hogy vándorkiállítások s gyűlések tartas-
sanak a vidék valamely nagy központjában, 
mint már előbb emiitettem, helyeslem és mele-
gen üdvözölöm. 

Az OMGE. vidéki gyűlései alkalmával 
rendeztünk is már egy pár ily kiállítást, me-
lyek igen jól sikerültek és nagyon jó benyo-
mást tettek a vidéken, ahol azt hiszem, a 
kulturális előhaladás szempontjából szükséges 
is, hogy ily dolgokkal foglalkozzunk. A kérdés 
konkrét megoldására nézve a következőket 
vagyok bátor a mélyen t. választmány szives 
figyelmébe ajánlani. 

Ezen vándorkiállításokkal és gyűlésekkel 
bizonyos kulturális czélt akarunk elérni: szol-
gálni az ország érdekeit, összegyűjteni szellemi 
és gazdasági erőinket, kifejteni azokat, hogy 
— a lokális viszonyokat mindig szem előtt 
tartva — bizonyos kérdések propagáltassa-
nak és gyökeret verjenek ott, ahol megjele-
nünk. Ezen kulturális kérdések megoldása és 
szolgálása szempontjából üdvös volna, ha az 
országot felosztanánk azon érdekkörök szerint, 
amelyeket gazdasági szempontból üdvösök-
nek, jóknak látunk. És ha ezen kiállítások el-
érik azon tekintélyöket, melylyel Németország-
ban bírnak, ahol a városok kapva-kapnak azon, 

hogy melyik hivja meg az egyesületet, akkor 
rá lehet bizni a kiállítást a városok iniciativá-
jára és be lehet osztani az országot zónák 
szerint, hogy hol rendeztessenek az ilyen ván-
dorkiállítások. 

A t. előadó ur jelezte, hogy éppen a 
gazdasági közös érdekek iránt nagyon laza a 
felfogás az Alföldön, a hol a vagyonosabb osz-
tály működik, a hol a szétszórt birtokos osz-
tály lakik, a hol kevésbé érzik azokat a vissza-
hatásokat, a melyéket mi érzünk. Ez volt a 
czélzat, hogy miért mennénk az Alföldre. Itt 
azonban nagyon tapintatosan kell eljárni, mert 
nem czélszerü, hogy a városókat egymásra 
liczitáltassuk, hogy melyik ad többet az elérendő 
czélra. A főszempont mindig a kulturális czél, 
a mezőgazdasági érdekek előmozdítása. Ne 
menjünk csák olyan városokba, melyek anyagi 
érdekeik felkarolásáért többet áldoznak, mint 
mások. 

A b) pontot illetőleg, hogy t. i. agrár fel-
olvasásokat rendezzünk a kiállítások és a vá-
sárokkal kapcsolatban, tökétetesen az elnök ur 
ő nagy méltóságának az álláspontján állok. Ily 
czélokat ne kössünk össze a kiállítási érdekekkel, 
mert ez szétforgácsolja az erőket. Láthattuk a 
körösi nagygyűlésen, a hol pedig szép tárgyak 
voltak kitűzve és alig volt ember, a ki azokat 
meghallgatta, annyira el voltak foglalvá más 
irányban. 

A c) pont alatt nagy tanulmányut rende-
zése proponáltatik Oroszországba, vagy Német-
országba. Tudjuk, hogy a viszonyok fejleszté-
sében semmi sem hat ugy oktatólag, különösen 
a gazdákra nézve, mint a szemlélet, mert a 
tudomány terjesztése tankönyvek utján ferde 
világításba helyezi a viszonyokat. Hiszen tapasz-
taljuk magunkról, hogy az önszemlélet az, a 
mi helyes meggyőződésre vezet. Minden esetre 
az előttünk fekvő programm is szép és ideális. 
A mi a Németországba való tanulmányut ren-
dezését illeti, azt hiszem, hogy tekintetben az 
udvariasság vezethette a mélyen t. elnökséget. 
Nézetem szerint gazdasági szempontból érde-
kesebb volna,, ha egy oroszországi kirándulást 
tudnánk rendezni. Ez ránk, magyar gazdákra 
mindenesetre instruktive hatna, inkább tehát e 
tekintetben terjedne ki az irányzat. A magam 
részéről ezt üdvös mozgalomnak tartom. A 
hamburgi kiállításon 105—130 frtos árakat 
látunk. Privát ember nem is tud elutazni 
ennyiért, hiszen maga a vasúti jegy oda s 
vissza sokkal több 130 frtnál. Természetesen 
minden attól függ, hogy milyen formában lehet 
az ily kirándulásokat rendezni. 

A d) alpont hivatalos közlöny alapítását 
proponálja. Ezt részemről nem tartanám szük-
ségesnek, és pedig azért, mert a Köztelek 
annyira el van terjedve, hogy a tagok mind-
nyájan figyelemmel kisérhetik a történt ese-
ményeket és olvashatják benne az egyes szak-
közleményeket. Szakíróink erejét szétforgácsolni 
nem tartom jónak. (Helyeslés.) 

Isaák István: Igen t. választmány!Mikor 
először van szerencsém e végrehajtó-bizottság-
ban részt venni, arra vagyok bátor a t. végre-
hajtó bizottság figyelmét felhívni, hogy ne 
hagyjunk ki programmunkból oly pontokat, 
melyek a gazdákra nézve gyakorlati kérdések-
kel vannnk összekötve. 

Igy én a 6, pont a) alpontját a vándor-
kiállítások s gyűlések tartását rendkívül szük-
ségesnek és gyakorlatinak tartom s minden áron 
megvalósítani óhajtanám. A kiállítások s gyűlések 
helyét illetőleg örömmel hozzájárulok a t. 
előadó ur propozicziójához, hogy t. i. az Al-
földön kezdjük meg azoknak rendezését. Csak 
azt kérném figyelembe vétetni, hogy necsak a 
városokkal való tárgyalást venné az ügyvezető 
titkár ur figyelmébe, hanem az oda való gazda-
sági közönségnek közreműködését is. 

Emödy József : Igen t. igazgató-választ-
mány ! Én a magam részéről a kiállítások ren-
dezését nem tartom egészen helyesnek, 
amennyiben nagyobb keretben rendezett kiál-
lítások már lejárták magukat. 
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' Legyen szabad szavaim igazságának iga-
zolására esak a brüsszeli kiállításra utalnom, 
amely nemrég nyílt meg és alig hallunk, alig 
olvashatunk valamit felőle. 

Ott van azonban a tavalyi országos nagy 
kiállítás, mely oly nagyjelentőségű esztendőben, 
mint a millenáris esztendő, rendeztetett és ez 
is csak nagy áldozatok, hogy ugy mondjam 
nemzeti felhevülés árán létesülhetett és tarthatta 
fenn magát. S miért ? 

Tudjuk azt mindnyájan, s kiváltkép azok, 
akik ily' nagyobbszabásu kiállításokon már 
gyakrabban megfordultak és ismerik annak 
mezőgazdasági csarnokait, hogy a nagyközönség 
már régen tul van azon az érdeklődésen, mely 
a szorgosan kirostált s tetszetős üvegekbe zárt 
szemek és szemenszedett buzakalászok iránt 
valamikor viseltetett. 

Valljuk meg őszintén, maga a gazda em-
ber is, csupán puszta illendőségből, éppen csak 
talán azért, mert gazda, futja végig a gabona-
félék csarnokait, egyébként az egész kiállítás 
semminemű érdeklődést sem gyakorol rá. 
{Ellentmondás.) Bocsánatot kérek, nekem ez a 
tapasztalatom. 

Amint pedig tudom, az. van tervbevéve, 
hogy legközelebb az Alföldön rendeztenék egy 
ilyen nagyobb szabású kiállítás. Már most 
legyen szabad kérdenem,, ha már a kiállítás 
oda van kontemplálva, hogy ott tulajdonképpen 
mit. is állithatnánk ki? Talán marhákat? Hi-
szen a mai nyomott viszonyok között az Alföl-
dön ma már marhatenyésztést alig találunk. 
Lesz-e ott tehát e tekintetben érdeklődés? És 
hát akkor mért állítsunk ki? 

Nézetem szerint ma már a termelés állás-
pontja és mikéntjének kutatása meghaladott 
álláspont. 

Ezért ma az értékesítéssel kellene foglal-
koznunk s azon nagy árhanyatlással, mely 
minden téren tapasztalható. 

. Ezt kellene behatóan tárgyalás alá ven-
nünk, összejőve esetleg az ország bármely 
részén. 

Midőn tehát a kiállítások rendezése ellen 
nyilatkozom, a vándorgyűléseknek nagy jelen-
tőséget tulajdonitok. 

Nézetem szerint ezeken a vándorgyűlése-
ken volnának megvitatandók azok a kérdések, 
amelyek a 10-ik pontban a-tól J-ig vannak 
felsorolva. 

A t. előadó urnák azonban azon nézeté-
vel, hogy az első ily vándorgyűlés az Alföldön 
volna megtartandó, nem érthetek egyet, mert 
én az Alföldön még eddig agráriusokat fel-
fedezni nem igen voltam képes. (Derültség.) 
Már méltóztassanak megbocsátani, ez azonban 
így van, 

Midőn mi itt pl, a III. orsz. gazdakon-
gresszust tartottuk, amelyen az „Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület" egész reputáeziója 
és becsülete forgott kérdésben, a kongresszuson 
— bocsánat a nézetnyilvánitásért, de nem 
akarok senkit megsérteni — alföldi embert, 
mint kongresszusi tagot, nem volt szerencsém 
láthatni. 

Azt hiszem szavaim igazságát mindazok 
be fogják ismerni, kik a dolgokat objektíve el-
bírálni tudják. 

Az ily vándorgyűléseket nézetem szerint 
mikor • tulajdonképpen először akfiíunk e 

tekintetben zászlót bontani oly helyeken 
Vélném megtaríandóknak, ahol az agrárius 
ügyek s mindazok a dolgokj melyek bennünket 
mezőgazdákat érdekelne'-, már előkészített 
talajra találnak. (Helyeslés.) 

Tisza Istváii gr ; ; Igen t. igazgató-Választ-
mány ! Megvallom egészen nyíltan, hogy az 
előttem szólott igen t. tagtárg véleményével én 
is egyetértek, amennyiben a kiállítás sikere 
iránt nekem is nagyobb mérvű kételyeim van-
nak, (Helyeslés.) mert a magyar emberben 
meg van az a régi, mondhatnám nem egészen 
egészséges felfogás, hogy a kiállításokon rend-
szerint a kuriózumokat szereti felkeresni. És 
csakugyan látjuk, hogy a kiállításokon rend-

szerint a csikóbőrös kulacstól a kétfejű mala-
ezig minden képviselve vau. Épp azért legyen 
szabad egy kéTdést felvetném. (Halljuk í Hall-
juk 0 

A programm még véglegesen megálla-
pítva nincsen. Nem volna-e tehát czélszerü 
ezen vándorkiállításokat és. gyűléseket kapcso-
latosan tenyészállatvásárokkal kombinálva és 
az ország egyes részein bizonyos korlátoltabb 
programmal rendezni és e tekintetben az állat-
tenyésztés oly ágára terjeszkedni ki, mely azon 
a vidéken, ahol a kiállítás rendeztetik különö-
sebb fontossággal bír, másfelől felvenni még 
ugyanezen kiállítás keretébe a gépészeti kiállí-
tást is? 

Én legalább abban a szerény nézetben 
vagyok, hogy nincs az országnak olyan része, 
ahol eme dolgok különösebb fontossággal és 
közgazdasági jelentőséggel ne bírnának. 

Anélkül tehát, hogy a részletekbe bele-
mennénk, legyen szabad az általam most fel-
hozottakat az igen t. ügyvezetőség szives figyel-
mébe ajánlanom, mielőtt a programmot végleg 
kidolgozza. 

Másrészt, igen t. választmány, én sem 
czélszerünek, sem czélravezetőnek nem látom, 
hogy itt most bizonyos,' hogy ugy mondjam 
kényesebb kérdéseket is egészen nyíltan meg 
beszélhessünk. 

Nézetem szerint ugyanis mindazok a 
nagyfontosságú politikai kérdések, melyek a 
mezőgazdák sorsára befolyással vannak, minden-
kor s minél gyakrabban kell, bogy alapos vita 
tárgyává tétessenek. 

Én a magam részéről bármikor készséget 
érzek magamban az ilyenemü vitákba belemenni 
s meg vagyok róla győződve, hogy e vitában 
bárki is kerekedjék felül, az ilyen vitatkozások 
által a közügy csak nyerni fog, mert csak az 
érvek és ellenérvek kifejlése viheti előbbre a 
gazdák ügyeit. 

Ha azonban ezt a czélt elakarjuk érni, 
nem szabad szellemi működésünket szétforgá-
csolni s mint ezt az igen t. elnök ur ő nagy-
méltósága helyesen megjegyezte, oly terjedel-
mes programmot venni fel vitánk tárgyává. 

Alapos megvitatás csak ott képzelhető, 
ahol a különböző nézetek találkoznak, e mellett 
azonban a hallgató közönség is fizikai idővel 
és türelemmel rendelkezik a beható fejtegetés 
meghallgatására. (Helyeslés.) 

A magam részéről- melegen üdvözlöm azt 
az eszmét, hogy a szövetségi nagygyűlés. 
programmjába ; ily kérdések is tűzetnének ki. 

Nem' véleményezném azonban czélszerü-
nek, ha az országos szövetség ilyen kérdések-, 
nél egy propagandisztikus álláspontra helyez-
kednék, mert ez, történjék az bármely irány-
ban, sértené egy kisebbség felfogását, nézetét 
és igen könnyen azt a vádat vonhatná maga 
után, hogy a pártpolitikába belejátszó kérdé-
sekben a gazdasági egyesületek országos szö-
vetségének többsége a kisebbségre kívánja 
oktrojálni a maga felfogását. 

Mindezeknél fogva tehát csatlakozom az 
igen t. elnök ur véleményéhez kapcsolatban 
azzal, hogy a vidéki üléseken az ottan létesí-
tett tenyészállatvásárokkal egyben, bizonyos 
aktuális kérdések tétessenek alapos megvitatás 
tárgyává. 

Egyebekben az a) ponthoz hozzájárulok 
(Helyeslés,) 

Károlyi Sándor flróf! Mélyen t. igazgató-
választmány ! Azt hiszem, hogy a propoziczióba 
hozott kiállítások nemcsak czélszerüek, de 
szükségesek is, melyeknek rendezésénél egy-
részt a különböző viszonyok, másrészt a velők 
járó költségek azok, amik itt mindenesetre szem 
előtt tartandók: Sokszor akartunk már ily ki-
állításokat rendezni, de egyszer az érdeklődés-
hiány, máskor a pénzhiány s nagyon sokszor 
a jóakarat megszűnte voltak azok az okok, a 
melyek miatt nem sikerülhettek: Mindazonáltal 
soha sem szűnnék meg pártolni ezeknek ren-
dezését, mert ezt én eminensen üdvösnek és 
hasznosnak tartom. Nagyon örülni fogok, ha 

az Alföldön létesül ily kiáll iiás, mert ez 
által a.íöldmivelés terén a, jobb felfogásokat ter-
jesztjük s előmozdítjuk az ottani gazdasági 
érdekeket. A mi azt illeti, hogy a kiállítások 
alkalmával tartassanak-e felolvasások, vagy sem, 
én a felolvasásokhoz nem kötném magamat. 
Egyes kérdések megvilágítását azonban igen 
üdvösnek tartanám. Tudtommal alig van oly 
kiállítás, ahol ily diskussziók nem volnának. 
A mult évi budapesti kiállításon is voltak a 
kongresszus alkalmából. Az egyes szakkérdé-
seknek megvitatása', azoknak szélesebb körben 
való megismertetése igen nagy horderejű s rend-
kívül fontos a mezőgazdákra nézve. Az ily .ki-
állításokat egyes- kérdések megvitatásával, egy 
egészséges eszmecserével kellene összekötni, 
mert a mi átmegy az ember gondolkozásába, 
az ember vérébe, áz az- eszmecsere., Én csak 
azt kívánnám, hogy ha egyszer kiállításról van 
szó, legyen mindenkor arról is szó, hogy bizo-
nyos aktuális kérdések is felvettessenek, ame-
lyek ránk befolyással lehetnek és azután ezek 
egy eszmecsere tárgyát képezzék. (Helyelés.) 

Makfalvay Géza: Mélyen t. igazgató-vá-
lasztmány ! A kiállításoknak valami nagy hord-
erőt nem tulajdonithatunk. A ki már látott ily 
kiállítást, tudja, hogy az nagyobbrészt csak 
szemfényvesztés. Kiválogatják a búzát szemen-
ként s azután szépen kiállítják s ehhez ha-
sonlóképp vannak a többi tárgyak is kiállítva. 
A kiállításon gyakorlati haszonra kell töre-
kedni, a mely czélt sokkal jobban elérjük, ha 
specziel szakszerű kiállítást rendezünk, egy 
árpakiállitást, a mely árpavásárokkal van össze-
kötve, tenyészállatkiállitást stb. A vidéknek 
gazdasági helyzetére tekintettel kell lennünk. 
Ha jelentkezik egy vidék, mely az általános 
kiállítás rendezése czéljából áldozatokat akar 
hozni, menjünk bele. 

Az a) alpont tárgyalásánál nagyon c é l -
szerűnek tartanám, hogy ha valahol ily spe-
cziális kiállítás rendeztetik, a kiállítás tenderi-
cziájának megfelelő szakszerű felolvasások tar-
tatnának, ugy, hogy a közönség a mivelési ág 
előnyeire, hibáira nézve felvilágosításokat 
nyerne. 

A mi azon eszmét illeti, hogy agrárkér-
désekre vonatkozó általános érdekű felolvasások 
tartassanak, ez szerintem nem volna helyén, 
de azt helyénvalónak tartanám, ha ily vándor-
üléseken, melyek vitatkozással vannak egybe-
kapcsolva, ahol alkalmas a talaj, ilyenek is 
rendeztetnek. Magyarországon ma ott állunk, 
sajnos, hogy alig Jehet egy ily kérdést érin-
teni, hogy az országos vagy pártpolitika bele 
ne keveredjék,. Hogy a gazdasági egyesületek 
szövetsége ennek a látszatát, is elhárítsa magá-
ról, kitűzné a témát és ezzel nyilvános vitat-
kozást kapcsolna össze. Én az ügyvezetőség-
nek tágasabb hatáskört adnék a működési 
programm megállapításánál s a négy pontot 
két pontba foglalnám, Az egyik volna; A kö-
rülményekhez képest specziális kiállítások ren-
dezése s ezekkel egy szakszerű felolvasás 
összekapcsolása, Ha jelentkezik egy hely, mely 
nagyobb áldozatot akar hozni, lehetőnek tar-
tanám, hogy ott általános kiállítást rendezzünki 
A másik pont pedig az volna, hogy ily vidéki 
kiállításokon a gazdasági egyesületek szövet" 
sége agrárkérdések felett nyilvános vitatkozást 
rendezzen, 

Igazgató: Igen t. Igazgató-választmány! 
(Halljuk! Halljuk!) Legyén nekem megengedve 
a folyó viták folyamán még némi felvilágosítást 
csatolnom az előadott indítványhoz, nehogy 
túlságosan hosszan foglalkozni kénytelenittes-
sünk ezen dolgokkal, - , 

Mint méltóztatik tudni, a szövetségnek: aZ 
Volna egyik ezélja, hogy együttesen állapítsa 
meg a gazdasági egyesületek működési pro-
grammját, S miért ez a czél? Mert ha . vissza-
tekintünk a múltba, mit látunk? Azt, hogy d 
gazdasági egyesülétek magukra levőn hagyvá5 
mindig igyekeztek valami eredményt felmutatni 
s az eredmény mi. volt ? Egy mit: sem érő 
kapkodás! 
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Az egyik egyesület ilyen, a másik pedig 
amolyan kiállítást kontemplált és megtörtént 
az, hogy ugyanegy időben, az ország külöm-
böző részeiben lett kiállítás rendezve. 

Ez pedig az egyes kiállítókat a legnagyobb 
zavarva hozta. 

Ha tehát most e tekintetben a központi 
igazgató-választmány és a nagygyűlés konkrét 
határozatokat fog hozni, nem fog ez előfordul-, 
hatni, de egy egységes irányadó elv fog kidom-
borodni, a mely szerint aztán a vidéki gazda-
sági egyesületek tervszerűleg és egyöntet.üleg 
lésznek képesek működni. (Igaz! ügy van!) 

Méltóztassanak tehát uraim ahhoz hozzá-
járulni, hogy az ügyvezető igazgatóság bizas-
sék meg azzal, hogy a vidéki gazdasági egye-
sületekkel, melyek azon országrészhez tartoz-
nak, ahol a kiállítás rendezése tervbe van véve, 

.az illető vidék czéljainak megfelelően, egy 
egyöntetű program mot kapcsolatosan felolvasá-
sokkal és tárgyalásokkal, dolgozhasson ki. 

A központ természetesen mindig ahhoz 
fogja magát tartani, hogy az illető vidék meg-
hallgatásával történjék minden nagyobbszerü 
mozgalom. Már ami a központ propagandáját 
illeti, ezt nem óhajtjük nagyobbszabásunak. 

Mérey L a j o s : Igen t. igazgató-választ-
mány! A hallottak utóbbi részét a magam ré-
széről szívesen fogadom, hogy a kiállítás kap 
csolatosan a felolvasásokkal mindig az illető 
vidéki gazdasági egyesület, város sőt magának 
a megyének meghallgatása, hozzájárulása és 
egyöntetű megállapodása után rendeztessék. 
(Helyeslés.) 

Felszólalásomnak czélja egyébként azon 
ellentéteknek tiszteletteljes kijelentése, melyek-
kel az igazgató úrral és Makfalvay Géza igen 
t. tagtársammal szemben állok az úgynevezett 
propagálásra nézve. (Halljuk! Halljuk!) 

Az én meggyőződésem az ő meggyőző-
désükkel ellenkezik, mert az én nézetem szerint 
a szövetségnek épp a propaganda utján lehet 
csak terjednie, amennyiben ha eszméinkkel 
propagandát csinálunk, a szövetség nemcsak 
hogy állni, de virágozni és tereket is fog hó-
dítani. 

Ha megnyugszunk abban, amit Tisza 
István igen t. tagtársunk kiemelt, hogy a kiál-
lítások alkalmával tartandó felolvasások csak 
tanszékszerü fejtegetései legyenek a tárgynak 

, kétséget nem szenved, ennek is meg van a 
maga üdvös czélszerü iránya és hatása, én 
a magam részéről azonban a szövetségnek 
kötelességeit nem ebben találom eléretteknek 
és teljesítetteknek, hanem abban, hogy a szö-
vetség egyeteme vagy ha már nem is ez, de 
jelentékeny többsége, — mint azt különben a 
szövetség czéljaiban meg is állapította — nem-
csak fejtegetéssel vagy felolvasással véljen ele-' 
get tenni ezéljának, hanem igyekezzék érdekeit 
lehetőleg minden rendelkezésére álló eszközzel 
terjeszteni, de legfőként tartsa kötelességének 
a . nagy gazdaközönséget czéljainak megnyerni. 
(Általános helyeslés.) 

Mert hogy egy felolvasás keretén belül 
eg3- országos kérdés elhangozzék és azt az-
után a napirendről levegye a szövetség, ez a 
szövetség, czéljainak megtagadása, félreisme-
rése lenne., 

Nem fázom attól, hogy a politikai kérdé-
sek is fel fognak ezen felolvasások és viták 
keretébe vétetni, a mint Makfalvay Géza igen 
t. tagtárs ur is jelezte, mert az agrárkérdés 
oly szoros összefüggésben van az agrárpoliti-
kával, hogy a kettőt külön elgondolni sem 
lehet. Miért akarnánk rosszabbak lenni, mint a 
nálunknál haladottabb nemzetek ? Ha más or-
szágokban vannak agrárpártok, ha a német 
birodalmi nagygyűlésen 104 képviselője van az 
agrárpártnak, nem látok semmmit abban, ha 
oly politikai kérdésekben foglalunk határozott 
állást és terjesztjük propaganda utján az egész 
országban, a mely nemcsak a. gazdasági élet 
éltetője, de a magyar gazda anyagi felvirágoz-
tatásának szükséges, elkerülhetetlen kelléke is. 
Azon nézetemnek adok kifejezést, hogy a 

gazdasági egyesületek szárnyszegetten és • esz-. 
ményeikben csalódottan vonulnának vissza e 
Szövetségből, ha más eredményt nem találná-
nak, mint tanszékszerü felolvasásokat és vidéki 
kiállításokat. Ha mi nem törekedünk oda, hogy 
mindazon eszmék ellen, melyek hozzánk be-
tolakodnak, a gazdák áttörhetetíen falát képez-
zék az egj üttérzésnek és együttartásnak, akkor 
a vidéki egyesületek csak abba a tétlenségbe 
fognak visszatérni, a melyben voltak, Sajnos, 
eddig és a melyből őket mindnyájan ki akarjuk 
emelni. 

Elfogadom igen t. választmány azt az 
eszmét, hogy ezen felolvasások, mint gróf 
Károlyi Sándor ő nagyméltósága kiemelte, nem 
csak felolvasások, de viták, megbeszélések is 
legyenek, de azt, hogy ezen vitáknak eredmé-
nyét, a megállapított eszméket mi propaganda 
utján ne terjesszük és minden erőnkkel , ne 
hassunk oda, hogy az egész országban — tör-
vényhozás utján is, ha kell — érvényre emel-
jük, ezt nem osztom. 

Csak azért voltam bátor felszólalni, mert 
nem szerettem volna, hogy ezen eszme elfoga-
dott gyanánt hangozzék el. Bármily tisztelettel 
is adózom Tisza István gróf igen t. tagtárs ur 
érveléseinek, azt hiszem, hogy igénytelen fel-
szólalásom ellenkező álláspontja itt épp ugy, 
mint az országban mindenütt, visszhangra fog-
nak találni. (Helyeslés.) 

Elnök: Csak közbevetőleg emlitem, hogy 
én szintén azon nézetben vagyok, hogy töké-
letesen osztom Mérey tagtárs ur véleményét. 
Csak az a kérdés, hogy a vándorkiállítások, 
gépversenyek stb. rendezése alkalmával, külö-
nösen ha azok juliusban', vagy juniusban, az 
aratás idejében történnek, nem tartanám alkal-
masnak a helyet, hogy ily agrárfelolvasások 
tartassanak; sokkal alkalmasabbnak tartanám 
azt, hogy itt. vagy az igazgató-választmányban, 
vagy pedig nagygyűléseinken legyenek kitü-
zendők azok a kérdések. (Helyeslés.) 

Zsélénski Róbert g r ó f : T. igazgató-választ-
mány! Emődy t. tagtárs ur helyen fejezi ki 
magát, midőn azt mondja, hogy előbb a ma-
gyar gazdáknak az volt a legfontosabb kérdése, 
hogy a termelés fokoztassék. Miután azonban 
az már a depresszió következtében sokat szen-
vedett, legfontosabb kérdés az értékesítés biz-
tosítása. Ez azonban mélyen belevág épp a 
legfontosabb és a legerősebb megvitatott köz-
gazdasági kérdésekbe. 

Az én véleményem szerint ezek nem po-
Titikai kérdések. Ezek csak minálunk és mostan 
politikai kérdések. 

Ha azonban a mezőgazdasággal foglalko-
zók között el fog terjedni a mezőgazdaság igaz 
érdekeinek igaz istápolása, akkor ez meg fog 
szűnni politikai kérdéssé lenni, mert akkor a 
gazdák át lesznek hatva ezen kérdések fontos-
ságától. 

Ennek következtében én egyik legfontosabb 
feladatául tartom a szövetségbe belépett gazda-
sági egyesületeknek, hogy általánosítsák a po-

"litikát mezőgazdasági kérdésekkel. 
Ha egyszer az országban minden mező-

gazda kevés kivétellel, mint Németországban 
át lesz hatva ezen dolgok fontosságától, akkor 
meg fog szűnni ez politikai kérdés lenni, mert 
akkor a kormányok természetesen — akárki 
kormányoz — ha a maguk számára akarják 
megnyerni a gazdák közreműködését, kénytele-
nek lesznek ezen kérdéseket komolyan fel-
karolni, mint ahogy ez Németországban történt. 

Ez tehát nem politikai kérdés, de a, 
gazdák privát ügye és oly életkérdés, mely 
nélkül a gazdák nem prosperálhatnak. 

Hogy megszűnjék ez ugy politikai, mint 
pártkérdéssé lenni, éppen azért kívánatos, hogy 
ezen kérdés mentől szélesebb körben vitattas-
sék meg ós hogy ezen kérdések mindig sző-
nyegre kerüljenek, amidőn alkalmunk van ezen 
kérdések felett vitatkozni. 

Azért pártolom, hogy a vitatkozás ne 
csak a nagygyűlésen történjék, hanem minden | 

alkalommal, amidőn a gazdák összejönnek a 
kiállítások, állatvásárok alkalmából. (Helyeslés.) 

Sciiovszky János: T. választmány! (Hall-
juk! Halljuk!) Én a magam részéről szintén 
hozzájárulok ahhoz, hogy a szövetség kiállítá-
sokat rendezzen egyes nagyobb vidéki közpon-
tokon és szükségesnek tartom azt azon szem-
pontból is, hogy az országban egy egyöntetűen 
átgondolt terv szerint irányoztassék ezek ren-
dezése. Szükségesnek tartom másrészt azért, 
mert tudjuk és látjuk, hogy ezek gyülpontjául 
szolgálnak akkor a gazdaközönségnek és mind-
azoknak, akik a gazdaérdekek iránt érzékkel 
viseltetnek és ezen érdekeket propagálni haj-
landók. 

Ezen szempontból melegen üdvözlöm azon 
tervet, hogy ily gazdasági kiállítások, gépkiállí-
tások, tenyész-állatkiállitások rendeztessenek ott, 
ahol a. hajlandóság meg van és gazdasági 
egyesületek pártolása ís biztosítva van. (He-
lyeslés.) 

Hogy összeköttessenek másfelől ezen ki-
állítások a gazdákat érdeklő kérdésekkel, erre 
nézve én azon felszólalókhoz csatlakozom vé-
leményemmel, akik amellett törtek lándzsát, 
hogy ezen alkalmat meg kell ragadni arra, 
hogy egyidejűleg ugyanazon gazdákat érdeklő 
fontos kérdéseket is megbeszéljük. 

Én tehát szorosan összefüggőknek tartom 
ezeket a dolgokat a programm többi pontjaival, 
vagyis a 10-ik pont alatt felsorolt egyéb kér-
désekkel és akként vélekedem, hogy amidőn a 
szövetség megállapítja azon kérdéseket, melyek 
a gazdákra nézve első sorban fontosak és 
mint ilyeneket elsősorban felemlitendőknek tar-
tom a földadó leszállítását, a vámtarilfa reví-
zióját, az országos központi szövetkezeti bank 
kérdését, — első sorban ilyenkérdések vétessenek 
fel megvitatandóknak a programmba, a másik 
kettőnek a mellőzésével. 

Ezt kérném a, szövetségi nagygyűlés elé 
bocsátani. (Helyeslés.) 

Miután továbbá pedig czélja az ily vidéki ki-
állításnak az, hogy felhasználtassák a propoganda 
czéljából, ugyanazon kérdésekben, a melyek 
itt megvitattattak és helyeseknek fogadtatnak 
el, a vidéken a propoganda folytattassék. 

Véleményem az, hogy méltóztatnék meg-
állapítani, mily kérdések vetendők fel, mint 
akut kérdések a szövetséges nagygyűlésen. 

A vidéken nem lehet másnak propogan-
dát csinálni, mint annak, a mit itt jónak ta-
láltunk. 

Nagy bajt látok azonban abban, hogy itt 
minduntalan pártpolitikai kérdések színezetével 
kívánják felruházni a felszólalásokat, melyek 
az agrárérdekek tekintetében megnyilatkoznak. 

Ez vagy tévedés, vagy egy tendencziózus 
irányzat, melylyel be akarjuk feketíteni ezen 
mozgalmat. 

Ez igenis politikai kérdés, mert az or-
szággyűlés utján akarunk orvoslást keresni a, 
mai tarthatatlan viszonyokkal szemben. 

Csak attól kell felszabaditanunk magun-
kat, hogy erre rányomják a pártpolitikai bé-
lyeget. 

Ez nem pártpolitika, de Magyarországnak 
politikai kérdése, hogy a mezőgazdák boldo-
gulhassanak. (Igaz 1 Ugy van ! Általános he-
lyeslés 1) 

De hogy ezt vindikálhassa magának akár 
az egyik, akár a másik párt, ez tendencziózus 
rosszakaratú tévedésen alapuló feltevés. 

Én tehát újra ismétlem, hogy ez politikai 
kérdés és mint ilyent kell megvitatni a ma-
gunk érdekében ős hazánk mezőgazdaságának, % 
érdekében. 

Legyen szabad tehát az igazgató-választ-
mányt arra kérnem, méltóztassék ezt össze-
kapcsolni akként, hogy a propagandát épp azon 
a vidéken, ahol még talán kevés életjel mu-
tatkozott kezdjük terjeszteni, ott vessük el azt 
a magot, mely másutt csali egyesek által is 
elhintve terebélyes fává kezd növekedni, ott, 
hol ennek nyomát sem látjuk, hogy ott is 
virágozzék és gyümölcsöket teremjen. (Helyeslés.) 
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Azért kérem az igen t. választmányt, 
vegye fel programmjába azon kérdéseket, me-
lyetet a szövetségi nagygyűlés propagálandók-
nak fog elfogadni. 

Károlyi Sándor g r ó f : Igen t. választmány! 
Részemről azt hiszem, hogy a szövetség tulaj-
donképpen neutrális. Ha az ember disputál, 
bár a nézetek a tárgy fel ett egészen különbözők, 
a mit ő jónak talál, azt igyekszik másokkal is 
elhitetni s azt érvényre emelni. Ez természetes 
ösztöne mindenkinek. Ezt az ösztönt, ezt a ter-
mészetes irányt respektálni kell és kívánnunk 
kell, hogy minél több ember álljon ki, aki né-
zetét a legjobb meggyőződése szerint másokkal 
elhitetni akarja, Egészséges disputáeziók várha-
tók ott, ahol 'az eszmék kiküzdik a teret ma-
guknak. De azon eszméket, melyek egy tárgy 
felett elhangzanak, legyenek azok merkantilok, 
vagy agráriusok, élére állítani, elvinni a pro-
vincziákba és azokat ott mint közgyűlési meg-
állapodások végeredményét megmondani, nem 
tartom czélszerünek, (Helyeslés.) mert hisz 
ugyanazon tekintetben az egyes egyesületeknek 
egészen eltérő nézetük is lehet. Én azt óhaj-
tom, hogy oda, ahol ily diskussziók rendeztet-
nek, mindenki elvigye a maga nézetet és pro-
pagálni igyekezzék, ha érzi, ha tudja, hogy az 
helyes. (Helyeslés.) 

Tisza István gróf: Én azt hiszem, t. vá-
lasztmány, hogy a dolognak a kiállításra vonat-
kozó részére felesleges sok szót pazarolni. 
Az eszmék meglehetősen tisztázódtak és mind-
nyájan azon nézetben vagyunk, hogy több he-
lyen a tenyészállatvásárokkal kapcsolatban ren-
dezzünk ily specziális kiállításokat, a mennyi-
ben erre az illető vidéken a kellő előfeltételek 
meglesznek. 

A mostani eszmecserének fordulópontját 
az a kérdés képezi, hogy először egyáltalában 
rendezzünk-e a vidéken bizonyos vitatkozási 
gyűléseket és másodszor, hogy a kiállításokkal 
kapcsolatban rendezzünk-e ? Ez az utóbbi kér-
dés másodrendű fontosságú ? Ha rendezünk 
gyűléseket, ne komplikáljuk azokat a kiállítások-
ká], mert ez esetben az érdeklődés bizonyára 
szenvedni fog. 

Nézetem • szerint az volna a megvitatandó, 
hogy a*vidéken rendezzünk-e gyűléseket egy-egy 
gazdaság-politikai kérdés megvitatása szempont-
jából? Azt hiszem, hogy bajos volna ezen kér-
désben bizonyos általános alaptételek alapján 
dönteni és azt mondani: igen, vagy nem. Ily 
gyűlések megtartása elöl elzárkózni — nézetem 
szerint — nem volna helyes, de a programm 
megállapításánál mindenesetre nagy tapintatra 
van szükség. 

Csatlakozom ahhoz, a mit Károlyi Sán-
dor gróf mondott, hogy t. i. a gazdasági egye-
sületeknek ezen szövetsége^ ha azt akarjuk, 
hogy valóban prosperáljon és egyetemes jelle-
gét megtartsa, czentrális jellegű legyen. Meg-
vitatjuk a kérdéseket, de a szövetség bélyegét 
nem ütjük rá és a gazdaközönséget nem visz-
szük bele oly akczióba, a hol a közvélemény 
még nincs megérlelődve. E tekintetben teljes 
bizalommal vagyok az elnökséghez, hogy az 
megtalálja azon kérdéseket, melyek megvitat-
hatok a nélkül, hogy reczenzust keltenének a 
vezetőség ellen, s a szövetség, mint ilyen, az 
egész apparátusnak súlyát és egyetemének ere-
jét oly kérdésekben vesse latba, a mi a mező-
gazdaság érdekében fekszik. A kérdéseknek 
széles mezeje van, hol a magyar gazdaközön-
ség túlnyomó nagy többsége egy nézeten van. 
És azt hiszem, hogy ma is nagy hátrányt 
szenvedtünk az által, hogy a helyett, hogy a 
kérdések azon részét vittük volna előre,. mely-
ben egyetértünk, olyanok felett vitatkozunk, 
melyekben különbözünk. Azt hiszem, ha ezen 
politikát követjük, ennek nem lesz eredménye, 
hogy egy agrárpárt fog alakulni. Isten ment-
sen attól! Remélem, hogy Mérey igen t. tag-
társ ur meglehetősen elszigetelten áll e tekin-
tetben. Mindent tanulhatunk Németországtól, 
csak politikai felfogást, nem. Ahol szabad nem-
zeti élet van, ahol .parlamentáris felelős minisz-

tériumot akarunk, egyenesen megrontása volna 
a közéletnek, ha, a politikai elvek mellett a 
gazdasági életet is politikai pártalakulásnak 
tennénk ki. Elérhetjük ós óhajtom is, hogy azon 
kérdések, melyekben a magyar gazdaközönség 
egyetért, oly elementáris erővel tolassanak elő-
térbe, melyet minden politikai párt kell, hogy 
magáévá, tegyen. Azon kérdésekben pedig, 
melyekben nézeteltérés forog fenn, nem töre-
dékek, de a gazdák tekintélyes kisebbsége és 
többsége között nem volna tapintatos és ezzel 
a czélt vészélyeztetnők, ha a szövetség egész 
súlyát a majorizálás érdekében akarnánk fel-
használni. (Egy hang: Kapitulálás. volna!) 
Tudjuk, hogy a gazdaközönség szélesebb réte-
gében mily kevéssé terjedtek el — fájdalom 
— az alapos ismeretek az egyes kérdések 
körül, és én azt hiszem, hogy ezek oly tul-
sulylyal fognak szerepelni, hogy formailag meg-
engedik a vitatkozást, de lényegileg nem. Egé-
szen helyes Károlyi Sándor gróf ő nagyméltó-
sága álláspontja, hogy künn az országban 
mindenki a saját helyesnek ismert meggyőző-
dését másokba átültetni iparkodjék ; azonban 
óvakodjunk attól, hogy a szövetség nevében, 
pláne megbízásából oly kérdések képviseltes-
senek, melyekben az egyetérótés nincs meg. 

Oda konkludálok, a mire már előbb 
kellett volna, hogy t. i. én nem helyezkedem 
egészen tagadó állpontra a tekintetben, hogy 
ily vidéki gyűlések tartassanak, de a programm 
összeállításánál tapintatot tartok szükségesnek 
és azt óhajtom, hogy oly kérdéseket vegyünk 
fel abba, melyekre nézve a nagygyűlés meg-
mutatta, hogy a gazdaközönség túlnyomó száma 
egy nézetben van. (Helyeslés). 

Kodolányi An ta l : Mellette van annak, hogy 
specziális kiállítások ülésekkel és felolvasások-
kal kapcsolatosan rendeztessenek, mert csak 
igy tisztázódhatnak az eszmék, midőn a vitat-
kozás folyamán különböző gazdasági felfogások 
vitetnek bele a gazdasági életbe. 

Emödy József: Igen t. igazgató-választ-
mány ! Én a kiállításoknak rendezését kapcsola-
tosan felolvasásokkal még azon enyhébb for-
mában sem tartom czélravezetőknek, miként 
ezt Makfalvay Géza igen t. tagtársam kon-
templálta, hogy tudmilik ugyanakkor versenyek 
és vásárok is rendeztessenek. Mert praxisból be-
szélve, én ennek semminemű hasznát sem 
látom. 

Legyen szabad csak példának a legutóbb 
Érsekújváron rendezett lóvásárra hivatkoznom. 
Mit tapasztaltunk ott? Azt, hogy Monostori 
Károly állatorvosi akadémiai tanár urat hivtuk 
meg a felolvasás megtartására és a közönség 
annyira el volt foglalva mással, hogy a felol-
vasás meghallgatására még csak el sem jöhetett. 

Ami pedig Forster igazgató urnák ama 
nézetét illeti, hogy ily kiállítások, melyek az 
egyes vidékek specziális viszonyaihoz képest 
rendezendők, mégis szükségesek, ezzel sem 
értek egyet. Mert pl. vegyük csak, miből is áll 
egy borkiállítás? Üres és vignettákkal ellátott 
palaczkokból. Már pedig a közönség régen ful 
ven azon, hogy még a legelfogultabb ember-
nek is egy tömeg üres vignettás palaczk im-
ponálhatna. {Általános zaj és mozgás.) Avagy 
gépkiállítást méltóztatott felemlíteni? Hiszen 
ma már a gépipar terén elérkeztünk a konkur-
renczia azon fokára, hogy csak egy levélbeli 
megkeresésre van szükség és az illető gép-
gyáros a gépet akár napok tartamára kész 
megküldeni kipróbálás végett. Minek tehát 
akkor a futólagos szemlélet ? Ez is tehát már 
egy túlhaladott álláspont, mely a gazdaközön-
ségre vonzerőt nem gyakorol. (Ellentmondás 
és zaj.) 

Gróf Károlyi Sándor ő nagyméltóságának 
azonban azon nézetével osztozom, hogy ezen 
teremből a pártpolitika kiküszöböltessék. 

Magam sem akarom ezt a vitatkozás 
keretébe belehozni és ugy gondolom senkisem. 

Amidőn tehát én azt indítványoztam és 
Mérey Lajos igen t. barátom indítványomat úgy-
szintén pártolta, hogy mi t. k ezeken a vidékeken 

rendezendő gyűléseken a propagandának híve-
ket szerezzünk, ennek más czélja nem volt, 
minthogy ezen teremből á pártpolitikát kiakar -
tám vinni oda, ahova ez való és ahol ennek 
minél előbb, — mert az idő sürgős — el kell 
jutnia. 

8/íiklós Ödön: Igen t. igazgató-választ-
mány! {Halljuk! Halljuk !) ügy látom már 
nagyon .messze tértünk el azon tárgytól "és 
programmtól, melyet megvitatásunk tárgyává 
kitűztünk. 

Felszólalásom czélja különben tulajdon-
képpen az, hogy az esetleges fennálló félre-
értéseket lehetőleg eloszlassam. 

Én ugy fogtam fel a dolgot, ahogy ennek 
az igen t. elnök ur is felszólalása alkalmával 
kifejezést adott, nevezetesen, hogy a vidék 
valamely központján kiállítások és vándorgyűlé-
sek rendeztessenek, hogy Magyarországon a 
mezőgazdák különböző vidékeken egybegyűlje-
nek s ott a viszonyokkal megismerkedjenek. 
Erre nézve nem találok jobbat illusztráczióul, 
mint azt, a mit Emödy t. tagtárs ur mondott, 
hogy mit keressünk mi az Alföldön? Ugy lá-
tom, hogy az igen, L tagtárs ur nem ismeri 
az Alföld specziális viszonyait. Büszke vagyok 
rá, hogy ha az Alföldön rendezünk majd ily 
kiállításokat, igy pl. Szabadkán, vagy Szegeden, 
ott oly állattenyésztést fog találni, mely az 
egész világon konkurrenczia nélkül áll. Mi a 
vidéki kiállításokkal kulturális czélt akarunk 
elérni. Ugy válaszszuk meg tehát a helyet, 
hogy a vidéki kívánalmak a kulturális czélok 
érdekében előmozdittassanak. Nem szeretnék 
ugy távozni e teremből, a melyben már 18 év 
óta működöm, hogy szájkosárral tárgyaljam az 
ügyet. Én mindent megvitatandónak tekintek. 
Propagáljunk egyes nagy politikai kérdéseket, 
•a melyek szükségesek. 

A kérdések politikai meg vitatását más 
alkalommal lehetne felvenni a szövetségi gyűlés 
programmjába, a mikor már kellően előkészítve 
lesznek ezek a tárgyak. (Helyeslés.) 

Elnök: Miután az ügyvezetőség és a köz-
pont most már informálva van arra nézve, 
hogy mik az óhajtások, azt hiszem oly kép 
mondhatom ki a határozatot, hogy az őszszel 
tartandó közgyűlést megelőző igazgató-választ-
mányi ülésen előfogjuk készíteni azon program-
mot a jövő évi vándorkiállításra vonatkozólag 
a melyhez az igazgató-választmány ugy a 
helyre, mint az időpontfa nézve hozzá fog 
szólani. (Helyeslés.) 

Következik a b) pont. 
Ügyvezető-titkár (Olvassa): „Agrár felol-

vasások rendezése a vidéken rendezendő ki-
állításokkal s vásárokkal nagy közgyűlésekkel 
kapcsolatban." Ezt az elmondottak után már 
elintézettnek tekinthetjük. (Helyeslés). 

Következik a e) pont. 
, (Olvassa): „Nagy tanulmányut rendezése 

Oroszország-vagy Németországba". Azt hiszem, 
az igen t. választmánynak nem lesz kifogása 
az ellen, hogy a szövetség ha módját éjtheti, 
s a közönségben is meg fog nyilatkozni az 
érdeklődés, rendezzen ily tanulmányutat. 

Tisza István gróf: Én Romániára hívnám 
fel a t. választmány figyelmét. 

Elnök: Tehát még Romániát vegyük fel. 
Ügyvezető-t i tkár: Esetleg Románián ke-

resztül Oroszországba. 
Elnök : Elfogadtatik. Következik a d) pont. 
Ügyvezető- t i tkár : Itt nem egy hivatalos 

közlöny alapításáról van szó, mint inkább egy 
népszerű szakközlönyről, még pedig oly czél-
ból, hogy a vidéki gazdasági egyesületek tag-
gyűjtését előmozdítsuk. Ily szakközlöny szer-
kesztési és előállítási költségeinél igen sokat 
meg lehet takarítani, ha a központban állítta-
tik elő és kész példányokban küldetik szét a 
vidéki gazdasági egyesületeknek. Ezen gazda-
sági közlöny tisztán mezőgazdasági szakkérdé-
sekkel foglalkoznék. 

A vidéki gazdasági egyesületek az ö ad-
minisztratív ügyeiket az eddigi hivatalos köz-
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lönyükben tárgyalnák és tagjaiknak ez mint 
melléklet volna megküldendő. 

Ezáltal elérjük azt, hogy minden egyes 
tag, különösen a parasztgazda tagok mintegy 
a tagdij ellenszolgálmányaként ily, jól szerkesz-
tett mezőgazdasági lapot vennének kézhez. 
Ezzel a kisgazdát is megnyerhetnők a gazda-
sági egyesületeknek s másrészt azok szakértel-
mének fejlesztésére volna igen jó hatással. 
Nemcsak magyar nyelven szerkesztetnék, de a 
Magyarországon honos nyelveken is, amennyi-
ben oly nagy számban jelentkeznének az elő-
fizetők, hogy a lap kiadása lehetőnek mutat-
kozik. A költségvetést illetőleg egy-egy példány 
ára kéthetenkint 16 oldalon megjelenve, 50 
krajczár volna. Ma csak egy forintos tagokat 
tételezünk fel, az egylet a propaganda utján 
gyűjtött tagok után 50 krt beszolgáltatna a 
központnak és igy a saját költségeinek, fedezé-
sére is maradna 50 krja, a melynek segélyé-
vel jobban elláthatja ügyvitelét. De különösen 
az indirekt haszon volna fontosabb, hogy t. i. 
minél több egyén vonassék be a gazdasági 
egyesületek működési körébe. 

Ez csak mint terv vétetik fel, a részletes 
programm kidolgozását csak az őszi választ-
mányi ülés fogadná el! Előbb az illető vidéki 
egyletekkel kell érintkezésbe bocsátkozni és a 
mennyiben azok hajlandók a propagandának 
ily lap utján való megindítására, részletes ja-
vaslattal fogunk a közgyűlés elé járulni. (He-
lyeslés). 

Elnök : E tekintetben méltóztassék azt is 
rábízni az irodára, hogy puhatolódzék. 

Most következik az- „e° pont. 
Ügyvezető-t i tkár: (Olvassa) „Közvetítő s 

tudakozódó iroda szervezése tekintettel a szapo-
rodó szövetkezeti alakulásokra 

T. igazgató-választmány! Alig múlik el 
egy hét, hogy vidéki községekből és gazdák 
köréből szövetkezeti alakulások iránti kérde-
zősködéssel ne fordulnának hozzánk, s tőlünk 
az egyben megszerkesztve beküldött szövetke-
zeti alapszabályok felől véleményt ne kérné-
nek, ami pedig, — lelkiismeretesen járva el a 
dologban — meglehetős munkát, szorgos figyel-
met, gondos áttanulmányozást s nem kevésbé 
specziális szakértelmet igényel. 

Nézetem szerint, a tudakozódó iroda szer-
vezésének és szövetkezeti alakulások tekinte-
tében való helyes propagandának a megindí-
tása csak akkor volna lehetséges, ha ez irány-
ban külön szervezet létesülne a szövetség ke-
retében. 

Ennek a központnak azonban nemcsak a 
szövetkezeti eszmék propagálása, de magának 
a szövetkezetnek megvalósítása és megalakítása 
is volna feladata. 

Amint azonban a bevezető sorokból látni 
méltóztatik, a szövetkezeti alakulás kapcsán 
egy közvetítő intézmény szervezése is tervbe 
van véve, melynek épp ugy, mint ezt a német-
országi gazdasági egyesületeknél láthatjuk, pl. 
a műtrágya, gépek, abraktakarmány stb. tekin-
tetében óriási forgalmat kellene csinálnia s 
tagjainak némi nemű kedvezményeket kieszkö-
zölni. (Helyeslés.) 

Igaz ugyan, hogy e téren a szövetség 
eleinte csak kisebb s csak később tudna na-
gyobb eredményeket felmutatni, de hogy ered-
mény minden körülmények között el volna ér-
hető, az bizonyos. 

Elnök: Méltóztassék ezt talán mint egy-
szerű tanulmánytárgyat az iroda elbírálására 
bízni. 

Következik az f) pont, nevezetesen a 
„ Tenyészállatvásárok deczentralizácziója." 

Ügyvezető-t i tkár: Igen t. igazgató-választ-
mány ! Legyen szabad röviden megjegyezném, 
hogy ez a pont már a vita jelenlegi állásához 
képest letárgyalt dolog. 

Elnök : Ily értelemben mondja ki tehát a 
határozatot, a „g" pont következnék. 

Ügyvezetö-t i tkár: [Olvassa) »Árpavásárok 
fejlesztéseT. igazgató-választmány! Ez már 
a f. évben van tervbe véve, amennyiben 

Pozsonyban, Miskolczon és Budapesten lesz 
rendezve, mert eddig csak Budapesten és 
Nyitramegyében volt megtartva, "idővel a helyi 
szükségletekhez képest más helyeken is fognak 
szerveztetni. (Helyeslés.) 

Elnök : Tudomásul szolgál. Következik a 
„h" pont, azaz a , Gépversenyek s próbák or-
szágos szervezése 

Ügyvezető-t i tkár : Ez a pont is épp ugy, 
mint az „f" pont el van intézve. (Helyeslés.) 

Elnök : Kíván valaki szólani ? 
Pf i tzner Sándor : A szövetségi nagygyűlés 

tárgysorozatába kíván felvétetni két pontot a 
nyitravölgyi gazdasági egyesület részéről. 

Nem theoritikus és politikai dolgokkal 
kell itt foglalkozni, — mondja szóló, — de 
azzal, hogy a létesülendő szövetség teljes sú-
lyával s összes erejének latba vetésével meg-
tudja védeni a gazdasági egyesületek és gazda-
közönség érdekeit, mert a vidéki egyesületek 
sokkal gyengébbek, sokkal kevesebb a befolyásuk, 
semhogy a szövetség támogatását igénybe nem 
óhajtanák venni. Különösen fordul e tekintetben 
pártfogásért a „Nyitravölgyi Gazdasági Egye-
sületa melynek méltánytalan sérelmei van-
nak ós a melynek bajai már oly veszedelme-
sen égetőek, hogy azokat mihamarabb orvo-
solni kell. 

A felső megyéknek ugyanis megtagadta-
tott a minisztérium részéről az Ausztriába 
való állatkivitel, azzal az indokolással, hogy 
tüdővész esetén marha-állományt bárhová szál-
lítani tilos, daczára annak, hogy e ragályos kór 
már hónapok előtt megszűnt. 

Másrészt tenni kellene valamit a szesz-
nagytermelők érdekében is, nem pedig hiába 
valón szép eszméket nagy garral kürtölni. (Zaj 
és ellentmondás), s .azt a bélyeget nyomni rá 
a szesztermelőkre, hogy ezek sovinisztikus 
helyzetbe hozták a kisebbséget. 

Mindezekből folyólag két pontot ajánl az 
igazgató-választmány szives figyelmébe : 

„1. A felső megyék, kiváltkép pedig Nyitra, 
Trencsén és Sárosmegye él van zárva az állat-
kivitel tekintetében, tegye tehát a szövetség e 
három megyének, valamint a vele legközelebbprovi-
zóriumba lépő megyék sérelmének orvosoltatását 
a minisztériumnál magáévá. (Helyeslés.) 

2. A szesztermelök részéről a gazdasági 
egyesület f. évi január hó 10-én megtartott ülé-
sében pertraktált dolgok már határozati javaslat 
alakjában is formuláztattak s még sem történt 
semmi. Tegye tehát ezt az ügyet a szövetség 
úgyszintén magáévá s vitassa meg újólag, bele-
foglalván az őszkor tartandó nagygyűlés programm-
pontjai közé. 

Elnök: Kiván valaki a t. tagtárs urak 
közül az imént hallottakhoz hozzászólani? 

Bujanovics S á n d o r : Igen t. igazgató-vá-
lasztmány ! (Halljuk ! Halljuk!) Egyáltalában 
nem szándékom a vita menetét akadályozni és 
továbbra húzni, de kénytelen vagyok az előt-
tem felszólalt t. tagtárs ur szavaira reflektálni, 
amennyiben én voltam szerencsés a január 
10-iki gyűlésen a magyar mezőgazdasági szesz-
termelők gyűlésén az elnöki tisztet vezetni. 
Én kaptam meg azon gyűlésben a megbízatást, 
hogy - azokat a határozatokat, melyek a mező-
gazdasági szeszgyárosok gyűlésén hozattak, a 
megfelelő fórum elé juttassam. 

Hogy mennyiben volt az a gyűlés nem 
tárgyilagos vagy sovinisztikus, vagy hogy ott 
mily politikai viták vettettek szőnyegre, ezt most 
itt felemlíteni nem szándékozom. 

Azt hiszem, vannak egynehányan itt is 
jelen azon t. tagtárs urak közül, kik ama gyű-
lésen szintén résztvettek és konstatálhatják, 
hogy a mezőgazdasági szeszgyárosok akkor, 
mikor a szeszadótörvény revíziója tárgyában kívá-
nalmaikat előadták, mentek voltak akár pártpoli-
tika, akár sovinisztika tendencziájától, akár pedig 
a nagygyárak elleni tendencziától. 

Ez ugyan szorosan nem tartozik ide, de 
mégis felemlítem. 

Az pedig nem áll, hogy a szeszgyárosok 
érdekében azóta nem történt semmi sem. 

Én legalább azt hiszem, eleget tettem 
kötelességemnek midőn ama gyűlés határoza-
tát ugy a pénzügy, mint a földmivelésügyi 
miniszter urakhoz felterjesztettem, mint oly 
kívánalmait a magyar mezőgazdasági szesz-
gyárosoknak, melyeket az uj szeszadó-törvény 
megalkotásával figyelembe vétetni kértem. Azt 
kérdem tehát, mi történhetett ennél több ? 
(Igaz! Ugy van!) Hogy ez megtörtént, köte-
lességemnek tartottam bejelenteni s ajánlom 
felvilágosító szavaimat Pfitzner Sándor igen t. 
tagtárs ur szives figyelmébe. (Helyeslés). 

Isaák Is tván : Osztozik előtte szólott tag-
társak véleményében, mert a szövetségnek 
alakulásánál nemcsak általános gazdasági kér-
déseknek megvitatása, de a helyi érdekek-
nek közgazdasági szempontból való támogatása 
is kell, hogy kötelessége legyen. Most csak a 
felső megyék sérelméről van szó, máskor azon-
ban ismét más megyék sérelmei kerülhetnek 
szőnyegre. A ki az ottani viszonyokat nem is-
meri, az °nem szólhat bele a dologba. 
Szóló azt hiszi, hogy az ilynemű gyakorlati 
kérdésekkel csakugyan foglalkozni kell, ha 
ugyan bele nincsenek véve a most tárgyalásra 
kitűzött ügyrend programmjába. Ilyen indítvá-
nyok az egyes viszonyokhoz képest mindig kell, 
hogy megvitattassanak. (Helyeslés). Ilyen a 
nyitravölgyi gazdasági egyesület indítványa is, 
melyet kér tárgyalásra kitűzni. 

Igazgató: Minden vidéki egyesületnek joga 
van indítványt terjeszteni be és meg van álla-
pítva az is, hogy mily módozatok mellett tar-
tozik azt beterjeszteni. A meghívó első lapján 
a 11. pont alatt a tárgyak közé fel vannak 
véve a szövetségi tagok átiratai is. 

Minden irat, mely elnökileg el nem in-
tézhető, tárgyát képezi az igazgató-választmányi 
ülésnek. Legyen meggyőződve tagtárs ur, hogy 
a vidék érdekeit minden körülmények között 
támogatni fogjuk és oda fogunk hatni, hogy a 
vidék kívánalmai kielégíttessenek. (Helyeslés.) 

Elnök : Méltóztassanak tudomásul venni, 
hogy a nyitravölgyi két indítvány, a 9. pont 
alá soroltatván, kiadatik az ügyvezetőségnek 
és a jövő nagygyűlés tárgysorozatába felvéte-
tik. (Helyeslés) Tudomásul szolgál. 

Következik a 10. pont. 

Fontosabb gazdasági kérdések megvitatása. 
a) Czukorkartelek s a gazdák, b) Földadó 

leszállítása, c) Vámtarifa revíziója, d) Országos 
központi szövetkezeti bank létesítése, e) A 
mezőgazdasági válság s orvosszerei tanulmá-
nyozása. 

Tisza István g r ó f : A 9. ponttal kapcsolat-
ban szólal fel. Ide s tova két esztendeje, hogy 
megkezdődtek az országban azon kísérletezé-
sek, melyek bebizonyították, hogy a meggyó-
gyult állatok vérsavójaimmunizáló hatással van. 

A gyógyító savó megszerzése azonban 
nehéz és oly nagy adag szerzésére van szük-
ség, a mi igen költséges. A dolog érdemes a 
további kísérletezésre s ugy tudom, hogy a 
kísérletezések folynak is. Nem szándékozom 
azon világhírű szakembereket megtámadni, a 
kik ma ezen ügyet kezükben tartják, de árra, 
hogy itt a kísérlet egyfelől lehetőleg gyorsan 
vezessen biztos eredményre, másrészt pedig 
átmenetileg is legalább részleges sikerrel jár-
jon a beteg állatra, szükséges, hogy ezen kí-
sérletek a nyilvánosság mellett, a gazdaközön-
ségnek bevonásával történjenek s ne egy szűk 
laboratórium keretén belül a legnagyobb titok-
ban. Meglehet, hogy a kísérletezések teljes 
sikerre vezetnek ; de ha nem, okvetlenül fog-
lalkozni kell e kérdéssel a jövő nagygyűlésen 
és épp azért a legczélszerübb lesz, ha a bihari 
gazdasági egyesület előterjesztése is felvétetik 
a 9. pont alá. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Tehát elhatároztatik, hogy a bihari 
gazdasági egyesület kérvénye is felvétessék a 
tárgysorozatba. 

Scitovszky János : Az a) és e) pontokat, 
ez utóbbit általánosságánál fogva a tárgysoro-
zatból kihagyni proponálja. 
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Ügyvezetö-t i tkár : T. választmány! Miután 
a czukorkartelek kérdése teljesen előkészített 
dolog s miután e tekintetben több egyesület 
beadványt nyújtott be, ezt okvetetlenül tárgyal-
nunk kell. Ha tárgyaljuk a szakosztályban, 
miért ne terjesztenők a plénum elé ? (Helyeslés.) 

Tisza István g r ó f : Nézetem szerint jobb 
volna, ha a b) pont alatt a „Földadó leszállí-
tása" helyébe ez tétetnék: „Földadóreformja". 

Miklós Ödön: az országos központi szövet-
kezeti bank létesítését nagyon czélszerünek 
tartja, de minthogy a szövetkezési ügy orszá-
gos rendezése késik, ezt a mezőgazdasági 
hitelügy országos szervezése szempontjából 
tartja tárgyalandónak. 

Elnök : Tehát a d) pont helyébe ez 
teendő : A mezőgazdasági hitelügynek országos 
szervezése. Az a) b) c) és d) pontokat a vá-
lasztmány a már jelzett változtatásokkal elfo-
gadta. Az e) pont mellőztetik. 

Tisza István g r ó f : Kívánatosnak tartom, 
hogy a gazdasági egyesületek évi költségveté-
süket is beküldenék a szövetség központjához, 
hogy ez megállapíthassa, mily anyagi erőkkel 
rendelkeznek az egyes egyesületek, mert igen 
sok van, a mely támogatásra nem szorul és 
viszont sok van, mely szépen működik, de nem 
rendelkezik a megfelelő anyagi erővel. {He-
lyeslés). 

Pfitzner Sándor : A szövetség csak oly 
egyesületeket támogathat, amelyeknél a támo-
gatás indokolva van. Kívánatos . tehát, hogy 
előirányzatot • terjesszenek elő működési pro-
grammukról, költségvetésükről s tevékenységük-
ről. {Helyeslés.) 

Elnök: Tehát az alapszabályukat, műkö-
dési programmjukat és költségvetésüket is be-
kérjük. 

Következik a 9. pont: 

„A szövetség folyó évi működése". 
10. pont: 

A szövetség 1898. évi költségvetése és mű-
ködési programmjának kidolgozása. 

Ügyvezetö- t i tkár : Tervbe van véve, hogy 
a szövetségi iroda a nyáron a csanádmegyei 
gazdasági egyesülettel karöltvejMezőhegyesen egy 
aratógépversenyt, a Dunán tul vetőgépversenvt, 
Pozsonyban, Budapesten és Miskolczon árpa-
.vásárokat rendez. A jövő működési programm s 
költségvetésre nézve az elhangzottak alapján 
méltóztassanak" kimondani, hogy a szövetségi 
iroda az 1898. évi költségvetés és működési 
programm kidolgozásával bizassék . meg. {He-
lyeslés.) 

Elnök : Méltóztatnak elfogadni. Ily érte-
lemben mondom ki a, határozatot. Következik 
a 11. pont: 

A szövetségi tagok átiratai. 
Ügyvezető-t i tkár: A Magyar Gazdatisztek 

és Erdőtisztek Országos Egyesülete kéri, hogy 
évi tagdiját a szövetségi nagygyűlés a mini-
mumba állapítsa meg. Azt hiszem, ez a vá-

lasztmány állal is elintézhető és nem szükséges 
a nagygyűlés elé terjeszteni, ha hivatkozunk 
az alapszabályok megfelelő pontjára. Ugyanis 
a tagegyesületek tetszésére van bizva, hogy 
mily tagdíjjal lépjenek a szövetségbe, ha nem 
képesek a 100 korona tagdijat fizetni; kérjük 
fel tehát az egyesületet, szíveskedjék a hozzá-
járulást megállapítani, hogy azt a nagygyűlés-
nek bejelenthessük. (Helyeslés.) 

Elnök: Azt hiszem kimondhatom a hatá-
rozatot, hogy a Magyar Gazdatisztek ős Erdő-
tisztek Országos Egyesülete felszóllittatik, a 

' hozzájárulási összeg megállapítására, s ez a 
szövetségi ülés elé fog terjeszteni. 

Ügyvezetö-t i tkár! A Felső-Tiszavidéki 
Gazdasági Egyesület és a Torda-Aranyosi Gazda-
sági Egyesület azt javasolják, hogy az egyesü-
leti titkárok és a választmányba kiküldött tag-
jaik kedvezményes vasúti jegyeket nyerjenek 
a kereskedelemmügyiminiszter úrtól, mégpedig 

a titkárok lehetőleg ingyen, a bizottsági tagok 
pedig kedvezméhyes jegyeket kapjanak. 

Elnök: Méltóztatnak ezt ma tárgyalni? 
(Felkiáltások: Igen!) 

Pfitzner Sándor : A fenti érelemben elő 
terjeszti a Nyitravőlgyi Gazdasági Egyesület 
kérelmét is. 

Elnök: Ily értelemben felterjesztést fo-
gunk intézni tehát a kereskedelemügyi minisz-
terhez. 

Ügyvezetö- t i tkár : A Felső-Tiszavidéki 
Gazdasági Egyesület a magyar bérlő osztály 
adójának leszállítása érdekében teendőket fel-
vétetni. kívánja a szövetség programmjába. 
Méltóztassanak elhatározni, hogy ez a földadó-
reformmal együtt tárgyaltassék és az illető 
referensnek kiadassék. (Helyeslés.) 

Elnök: Ily értelemben mondom ki a ha-
tározatot. 

Ügyvezetö-t i tkár : A Liptómegyei Gazda-
sági Egyesület szorult anyagi viszonyainál fogva 
fizetési kötelezettséget nem vállalhat. Kéri ezen 
kérelmét a szövetségi ülés elé terjesztetni. 

Elnök: A nagygyűlés elé terjesztetik. 
Következik a 12. pont: 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, 
úgyis mint a „Gazdasági Egyesületek Orszá-

gos Szövetsége" központjának ügyrendje. 
Ez az ügyrend az összes tagoknak meg-

küldetett és miután annak elolvasása' és tár-
gyalása nagyon'sok időt venne igénybe, mél-
tóztassanak talán azon tagok, a kiknek egyik-
másik pontra észrevételeik volnának, azokat 
megtenni. 

Tisza István g r ó f : Azt hiszem, más t. 
tagtárs ur is azon helyzetben lehetett, mint'én, 
hogy csak pár napja kapta meg az ügyrendet. 
Azóta annyira tul voltam halmozva, hogy nem 
voltam abban a helyzetben, hogy azt tanul-
mányozhassam. Nem volna-e talán helyesebb 
ennek tárgyalását a következő ülésre elhalasz-
tani? 

Mérey Lajos, gróf Károlyi Sándor, Miklós 
Ödön s dr. Darányi Gyula felszólalása után : 

Elnök: Méltóztatnak elhatározni, hogy az 
ügyrend tárgyalása az őszre halasztassék és 
addig irányadóul szolgáljon? (Helyeslés). Ez 
értelemben mondom ki a határozatot. 

Következik a 13. pont: 

Az örményi és salgói hitel-, értékesítési- és 
fogyasztási szövetkezet 

ügyében a földmivalési miniszterhez inté-
zendő felterjesztés. 

Igazgató : Az ürményi és salgói hitelszö-
vetkezet ujabban működési körét ugy az érté-
kesítésre, mint a fogyasztási czikkek beszerzé-
sére is kiterjesztette. Ily kis gazdasági szövet-
kezet azonban az anyagi eszközök hiányában 
eleinte nem képes nagyobb eredményeket fel-
mutatni. Az volna a tiszteletteljes javaslatom, 
hogy hivjuk fel a földmivelésügyi kormány figyel-
mét ezen szövetkezetre, hogy azt állami segély-

kci'jc). J utóbbi időben 
sok tudakozódás intéztetett hozzám az értéke-
sítési szövetkezetek ügyében. 

Ezen szövetkezet vezetésénél oly embert 
vagyunk szerencsések bírni egy uradalmi őr-, 
vosban, aki félretéve minden egyéni érdeket, 
saját jó szántából a szövetkezeti eszme minden 
részét igyekszik megvalósítani : szövetkezeti 
II! llv 1 i 111 1 ,li I ' I I i 
Azt hiszem, nagyot lendítenénk az ügyen, ha 
méltóztatnak hozzájárulni, hogy felkéressék a 
földmivelésügyi kormány, miszerint ezen szö-
vetkezetet segélyben részesíteni szíveskedjék. 
(Helyeslés.) 

Elnök: Határozatilag kimondom, hogy a 
földmivelésügyi minisztériumhoz e tekintetben 
felterjesztést intézzünk. 

Következnének a közgazdasági szakosz-
tály • előterjesztései. {Felkiáltások : Délután !) 
Talán még most elvégezhetnénk. Tehát követ-
kezik a 14. pont: 

A cselédtörvény revíziója és a munkás- és 
cselédbiztositásról szóló törvényjavaslat-

tervezet. 
Csillag Gyula d r . : Igen t. igazgató-választ-

mány! A m. kir. belügyminiszter még 1895-ik 
év folyamán elküldötte az „Orsz. Magyar Gazd. 
Egyesület"-nek „A gazdasági cselédekről szóló 
törvényjavaslat revíziója tárgyában" kidolgozott, 
továbbá „A munkások és cselédek sorsának be-
tegség, rokkantság, aggkor és baleset elleni biz-
tosítására vonatkozó törvényjavaslat" -ok&t véle- , 
ményezés végett. Ezen két javaslat nekem 
adatolt ki. Ezen javaslatok egyike „A gazda-
sági cselédekről szóló törvény reviziója tár-
gyában" készült javaslatom a közgazdasági 
szakosztály által egy albizottságnak adatott ki 
tárgyalás és véleményezés végett, mig a másik 
törvényjavaslat az albizottság tárgyalása alá 
nem bocsáttatott. 

A munkások és cselédek sorsának beteg-
ség, rokkantság, aggkor és balesetek elleni 
biztosítására vonatkozó törvényjavaslatot és 
annak czélba vett organizáczióját ós, kezelését 
az ország jelenlegi viszonyaihoz képest, mint 
egészen más alapra fektetendőt, ugyanis még 
általánosságban sem ajánlhattam elfogadható-
nak. {Olvassa előadói határozati javaslatának 
erre vonatkozó indokolását.) 

A szakosztályban eme utóbbi nézetem a 
második törvényjavaslatot illetőleg visszhangra 
is talált, s igy ez elintézettnek is tekinthető. 
Javaslatom az, hogy méltaztassanak indítvá-
nyomat ebben az értelemben határozattá emelni 
és a minisztériumhoz ekképp a felterjesztést 
megtenni (Helyeslés.) 

Tisza István g r ó f : Teljes készséggel hozzá-
járul Csillag„ Gyula dr. ama indítványához, mely. 
szerint ő ezen törvényjavaslatot még általános-
ságban sem tartja elfogadhatónak, bár ha én, 
— mond szóló, — őszintén megvallva állás-
pontom indokolásában még messzebbre mehet-
nék mint az igen tisztelt előadó ur. Nekem 
ugyanis kezdetben nagy aggályaim voltak az 
ipari munkások biztosításánál a kerületi pénz-
tárak kezelését illetőleg. 

A. gyakorlati tapasztalatok pedig nemcsak 
hogy beigazolták a legnagyobb mértékben ag-
gályaimat, sőt fölülmúlták azokat, mert tisztán 
látható, hogy pl. az ipari munkások balesetek 
elleni .biztosításánál a kerületi pénztárak csak 
egy egészségtelen, erőszakos verseny által — 
melyet minden magánintézmény ellen intéznek 
— tudják életüket tengetni. S ez is körülbelül 
30—40% kezelési költséget igényel. S mi az 
eredmény? az, hogy csak a munkaadó és 
munkás folytonos szekirozása mellett tudják a 
maguk biztosítási ügyeiket vezetni. 

Ezután néhány szóval előadásának befe-
jezéseképp hozzájárul az előadói indítványhoz, 
amennyiben olyan biztosítási kényszert, mint 
a milyen az ipari munkásokra behozatott, a 
mezőgazdaság specziális viszonyai között 
semmi körülmények között sem tarthat czélra-
vezetőnek. Ajánlja azonban az igazgató-választ-
mánynak, hogy ezt a törvényjavaslatot, mint a 
mely még a mai körülmények között nem érett 
és a melynek megoldására nézve a vélemények 
igen divergensek, habár ugyan aktuális kérdés 
olyan formában, ahogy elő volt terjesztve az 
igazgató-választmány megoldhatónak nem tártja. 

Elnök : Ily értelemben mondom ki tehát 
a határozatot. {Helyeslés.) 

Csillag Gyula d r . : Igen t. igazgató-választ-
mány ! {Halljuk ! Halljuk!) A mezőgazdasági 
törvény reviziója tárgyában a közgazdasági 
szakosztály azon álláspontot foglalta el, hogy 
a véleményezés végett megküldött ős albizott-
ság által részletesen tárgyalt törvényjavaslat-
nak a szakosztályban való részletes szakaszon-
kénti tárgyalása helyett czélszérübbnek találta 
ezen a javaslatban foglalt és különösen a 
gazdákat érdeklő főelveket kérdőpontok alak-
jában tárgyalni. 

Megbízatott ugyanis egy albizottság, mely 
ezen kérdőpontokat a vidéki gazdasági egyesü-
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letekből beérkezett indítványok figyelembe véte-
lével formulázta és. azokra, egyben feleleteket 
is kidolgozott. 

A közgazdasági szakosztálynak, tegnapi 
ülése, ezen kérdőpontokat újólag tárgyalás alá 
vette és a feleleteket legnagyobbrészt elfogadta i 
csekély módosításokkal, melyeket a gyakorlati 
érdekek és helyi viszonyokra; való tekintettel 
az ülésen jelen volt egyes gazdák tettek s 
akképp határozott, hogy ezen kérdőpontok és 
az azokra vonatkozó feleletek az igazgató-vá-
lasztmány mai ülése, elé terjesztendők s ha ez 
azokat helybenhagyja, akkor az eredeti tör-
vényjavaslat az összes anyaggal, az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület albizottságának 
javaslatával, a vidéki gazdasági egyesületektől 
beérkezett véleményekkel és az előadói mun-
kálattal együtt . a belügyminiszter úrhoz ter-
jesztendők fel, hogy az azután ezeket a kodi-
fikáczió czéljából felhasználhassa. 

Nem lévén a ., szakosztályriak hivatása 
kodifikálni,, vagyis egyes. szakaszokat" jpbüforí-'-
ként tárgyalni;,, de hivatva levén arra; hogy a 
gazdák véleményét ezen fontos kérdésben ki-
fejezésre juttassa, ily módon a . kérdőpontokat 
feltette és. igy lesz szerencséin azokat és az 
azokra udoit válaszokat röviden az igen t. 
igazgató-választmány elé terjeszteni. (Iltdljukl 

. Hátijuk1) , , . . -
Olvassa: .»•:. 
1. Vájjon az érvényben álló cselédtörvény 

(1876. XIII.). .a maga egészében vétessék-e re-
vízió alá,— különös figyelemmel a gazdasági 
érdekekre.— avagy amintczéíoztatik, külön 
törvény alkottassák a mezőgazdasági cselédekről? 

Felelet ad 1. 
Az 1. pontban foglalt elvi jelentőségű 

kérdésre'a bizottság azon választ adja, hogy 
az 1896. évi XIII. t.-czíkka maga egészében vé-
tessék revízió alá. A korábbi bizottsági mun-
kálat a Tallián-féle javaslat alapján állva, á 
gazdasági cselédekről külön törvényt kontem-
plált, azonban el kell ismerni azon, több 
gazdasági egylet, főleg a pestmegyei gazd. 
egylet munkálatában kifejtett érvelés alapossá-
gát, hogy. a gazdára nézve a belső, cselédek 
is nagy fontossággal birnak s a gazdasági s 
U; n. belső cselédek működési köre, szolgálati 
tevékenysége, különösen kis- és középbirtoko-
soknál részletesen körül, nem irható s ha a 
kétféle cselédekre külön törvények érvényesek, 
könnyen zavar állhat elő, (Helyeslés.) 

Elnök: Kíván valaki az első ponthoz 
hozzászólani ? Ha senkisem kiván, elfogadtatik. 
Következik a 2-ik.pont. 

Csillag Gyula d r . : (Olvassa.) 
2. Kiskorúak mily életévüktől kezdődőleg 

nem lehetnek gazdasági cselédek ? (Tallián-féle 
javaslat 6. §., OMGE. javaslata 6. §.)-

Felelet ad. 2. 
A bizottság a Tallián-féle javaslattal 

szemben nem a 14-ik életévet jelöli meg mint 
minimumot, a közgazdasági szakosztályi albi-
zottságának az álláspontjára helyezkedik és, a 
minimális életkort — a melyben kiskorúak 
gazdasági cselédekül alkalmazhatók — al2-i|c 
évben állapítja meg. (Helyeslés.) 

Elnök: Amennyiben észrevétel nincs, el-
fogadtatik. Következik, a 3-ik pont. 

Csillag Gyula d r . : (Olvassa.) 
3... A megkötött szolgálati szerződés írásba 

£6glalása (bérlevél) és a községi elöljáróságnak 
való bemutatása miként szabályozta.ssék ? (Tal-
lián-féle javaslat, 11., OMGE. javaslata 11. §.) 

Felelet ad 3. 
A . szolgálati viszony létrejöttének és az 

ezen viszonyból folyólag a gazdára és a cselédre 
háruló kötelezettségnek az irásbafoglalását a 
bizottság a . gazdasági egyesületek egyhangú 
véleményéhez képest . maga is szükségesnek 
tartja, és a szolgálati viszony létrejötte után, 
de mindenesetre a^ szolgálat teljesítésének meg-
kezdése előtt kqteles legyen a gazda, vagy 
megbízottja, a cselédnek, bérlevelet adni. A fel-
fogadott, vagy a szolgálatból elbocsájtott cse-
léd nevét a felfogadás, vagy a szolgálatból 

való .elbocsájtás után köteles legyen a gazda 
vagy megbízottja utján 14 nap alatt a községi . 
bíróságnál személyesen vagy írásban bejelenteni. 

Az írni nem tudó kisgazdák helyett a 
bérlevelet -az illetékes községi elöljáróságnál 
legyen köteles kiállítani. 

Forster Géza: Az én véleményem szerint 
a „ bérlevelet az illetékes községi elöljáróságnál 
stb." kifejezés helyett talán helyesebb volna; 
eme kitétel, hogy „bérlevelet az illetékes községi 
bíróságnál stb." mert vannak olyan vármegyék, 
ahol 23 község is tartozik egy köjgegyzőség-

. her; és igy a dolog nagyon elodáztatn ék. 
" (Helyeslés.) . 

Isaák István : Részemről inkább vélném 
az eredeti fogalmazást-íentartandónak, minek 
ragaszkodni a „bíróság" szóhoz, mikor az „elöl-
járóság"-hm úgyis benfoglaltatik az összes 
mükMölszömélyzet. 

Hiszen ha az a biró kvalifikálatlan, úgyis 
a: jágyzőségnél vagy valamelyik más hivatali 
közegnél történik a bejelentés. Gzélunk csak 
az, hogy a dolog nyilvántartassák. Ezekből 
folyólag ezen kifejezést „köteles legyen a gazda 
14 nap alatt stb." ekkép kérem módosítani: 
„köteles legyen a gazda nyilvántartás végeit 14 

.nap alatt stb."' (Helyeslés.) 
Mérey La jos : Magam is — résztvevőn a 

szakosztály ülésen, — az „elöljáróság" gyünév 
ellen foglaltam állást, mert az 1886 : XXI. t.-cz. 
értelmében elöljáróság alatt nem egyes szemé-
lyek értendők, de egész jogi személy testület. 
Könnyen eredhet tehát félreértés, hogy a bér-
levelet ki is adja ki. 

Épp ezért is az „irni nem tudó kisgazdák 
helyeit a bérlevelet az illetékes községi bíróság 
legyen köteles kiállítani" kifejezést ekkép 
vélném módositandónak: irni nem tudó kis-
gazdák helyett a bérlevelet az illetékes községi 
elöljáróságnak valamely tagja - legyen köteles 
kiállítani". (Helyeslés.) 

Tisza István g r ó f : Én még azt volnék 
bátor megjegyezni, hogy ezeket a bérleveleket 
nyomtattatni s blanketták alakjában minden 
egyes községnek meg kellene küldeni. Mert igy 
is az egész csak sablonszerüség. 

Elnök : A mint látom, az igen t. tagtárs 
urak osztoznak az imént, felszólalt t. tagtárs 
urak véleményében, ennek következtében a 
a 3-ik. pont e módosításokkal fogadtatik el. 
(Helyeslés.) 

A 3-ik pont tehát most már ekkép fog 
hangzani: (Olvassa.) Következik a 4-ik pont. 

Csillag Gyula dr. (Olvassa): 
4. Az ellátásra fogadott gazdasági cselé-

deknél a napi élelmezés mennyiségileg és mi-
nőségileg előre meghatározható-e és mily mó-
don? (Tallián-féle javaslat 26. §., OMGE. ja-
vaslata 28. §.) 

Felelet ad 4. 
Az ellátásra fogadott cselédnek a gazda 

a helyi szokásoknak megfelelő elégséges ós 
egészséges élelmezést tartozzék adni, mely 
rendelkezést még az OMGE. szakosztályának 
előzőleg kiküldött albizottsága azon javaslatá-
val is kibővíteni szükségesnek tartjuk,-hogy az 
ellátásra fogadott gazdasági cselédeknél ezek 
kívánságára a bérlevélbe a napi élelmezés 
mennyisége és minőségé határozottan körül-
írandó, valamint hogy az élelmezés sem kész-
pénzzel, sem szeszes italokkal ne legyen meg-
váltható. (Helyeslés.) 

E l n ö k : Elfogadtatik. 
Ezután következett az •• 5.,- 6. és 7. pont 

tárgyalása. 
Csillag Gyula dr. (Olvassa): 
5. Ha a gazdasági cseléd illetményét ter-

ményekben kapja, azt, hogy ez mily sulyu ga-
bonákban szolgáltassák ki, mily hatóság álla-
pítsa meg? (Tallián-féle javaslat 27.,§., OMGE. 
javaslata 27. §.) 

Felelet ad 5. 
A szakosztály által előzőleg kiküldött al-

bizottság azon véleményéhez ragaszkodik most 
is az albizottság, hogy a vármegyei gazdasági 
egyesület, ilyenek hiányában pedig mezőgazda-

sági bizottság meghallgatása alapján a közigaz-
gatási bizottság: szükség esetén a kiszolgálta-
tandó gabona minőségi súlyát járásonkint külön-
külön minden 'év szeptember 15-ig rendeletileg 
állapítsa meg; A megállapítottnál silányabb 
minőségű terményt á cseléd elfogadni ne le-
gyen -köteles. (Helyeslés.) 

6. A gazdasági cselédek lakásviszonyai 
tárgyában, mily törvényes rendelkezések tétes-
senek? (Tallián-féle javaslat 28. §., OMGE. 
javaslata 28'. §.) 

Felelet ad 6. 
A gazdasági cselédek lakásviszonyai tár-

gyában ugyancsak az előzőleg kiküldött albi-
zottság javaslatát tartja a tárgyalás alatt levő 
összes vélemények között a leghelyesebbnek, 
mely szerint a revideált törvény életbelépte 
után csak oly uj cselédlakások építhetők, ame-
lyeknél minden egyes cseléd-családra külön 
szoba számíttatik. (Helyeslés.) 

7. A vasárnapokra és a főünnepekre 
(karácsony, húsvét, pünkösd két-két ünnepe és 
Szent-István napja) kiterjedő munkaszünetekben 
á gazdasági cseléd mire kötelezendő a gazda-
ság körül? (Tallián-féle javaslat 36. §., OMGE. 
javaslata 36. §.) 

Felelet ad 7. 
Az ünnep- és vasárnapokon a gazdasági 

cselédek által teljesítendő munkákra nézve a 
bizottság a szakosztály által előzőleg kiküldött 
albizottság véleményét teszi a magáévá, me-
lyet a tolnavármegyei gazdasági egyesületnek 
a belső szolgálatban lévő és a gazda személye 
körül alkalmazott gazdasági cselédekre vonat-, 
kozó azon javaslataival egészit ki, hogy az ily 
cselédek a maguk rendes munkakörében ünnep-
és vasárnapokon is munkába állíthatók. 

Az előzőleg kiküldött albizottság véleménye 
a következő:, 

Vasárnapokon, karácsony, húsvét, pünkösd 
két-két ünnepnapján s Szent-Istvánnapkor a 
gondozására bizótt jószág s férőhelyének ren-
des ellátásán kívül köteles a cseléd d. e. 9 
óráig a holt leltárt és a majort rendbéhozni, 
külső mezei munkára azonban ezen napok fo-
lyamán nem kötelezhető. 

Halaszthatlanul sürgős mezei munka ese-
tén azonban, melynek elmulasztása a gazdáiiak 
súlyos anyagi veszteséget okozna, joga van a 
gazdának a gazdasági cselédeket munkára va-
sárnap is kirendelni, köteles azonban az akkor 
folyó napszámot, nem egész napra terjedő 
munkánál minden esetben legalább fél napi 
bért a cselédnek azonnal kifizetni. 

Ha a cseléd vasárnap vagy a kijelölt 
ünnepnapokon istentiszteletre akar menni, ugy 
délelőtt külön munkára nemkényszerithető.Élemi 
csapások, mint árviz, tűzvész, zivatar és egyéb 
gazdaságban előforduló rendkívüli szükségletek 
esetén a cseléd köteles vasár- és ünnep-
napokon is a védekezési munkálatokat napszám 
nélkül is teljesíteni. (Helyeslés.) 

Elnök : Észrevétel nem lévén, elfogadtat-
nak. Következik a 8-ik pont. 

Csillag Gyula d r . : (Olvassa.) 
8. A gazdát a cseléd által okozott káro-

kért mily jogok illetik meg ez utóbbi bérére 
és ingóságaira nézve; a gazda a kár megálla-
pítása és követelése megítélése iránti igényét 
mily hatóságnál és mily idő alatt köteles tel-
jesíteni? (Tallián-féle javaslat 39. §., OMGE. 
javaslata 39.) 

Felelet ad 8. 
A kártérítési igényre nézve a bizottság 

ugyancsak az előzőleg kiküldött bkottság állás-
pontjához csatlakozik azzal a kibővítéssel, hogy 
ha nem családos a cseléd, akkor az általa 
okozott kár fejében egész bére levonható. 

Az előző bizottság javaslata e tárgyban 
a következő: 

A cseléd mindazon károkért, melyeket 
gazdájának rosszakarat, hanyagság vagy vigyá-
zatlanságból okozott, kártérítéssel tartozik. 

A cseléd által megtérítendő mindennemű 
s a községi elöljáróság által megállapított 
kárért a gazda a -cseléd bérének megfelelő ré-
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szét s ha a kárkövetelés a cseléd béréből nem 
fedezhető, a cseléd ingóságait a kárkövetelési 
kereset megindítása előtt a községi elöljáróság 
közbenjöttével visszatarthatja. 

Ha a cseléd családos, előlegeseri kiszol-
gáltatott béréből annak fele, e legszükségesebb 
ruházat és a legszükségesebb ingóság nem. 
tartható vissza. 

Rosszakarat, beigazolt hanyagság, részeg-
ség, többszöri intés daczára makacs engedet-
lenség és vigyázatlanság által okozott károkért, 
a mennyiben a cseléd anyagi kártérítést nyuj-. 
tani nem tud, a kár nagyságához mérten fog-
sággal büntettessék. 

A kártétel, illetőleg azon naptól számi- i 
tottan, melyen a kártétel tudomásul esett, köteles 
a gazda a kár megállapítása és a követelésének 
megítélése végett az illetékes hatóságnál az el-
járást 15 nap alatt megindítani, különben kárát 
csak rendes uton érvényesítheti. A gazdáknak ezen 
igényei azonban a cselédeknek a szolgálatból 
való kilépésétől számított egy éven tul elévül-
nek. (Helyeslés.) 

Tisza István g r ó f : Tulszigorunak találja 
azt, hogy „vigyázatlanságból" elkövetett kárért 
a cselédeken valaminemü kártalanítást lehes-
sen keresni. Igaz ugyan, hogy tisztességes em-
ber ilyesmitől eltekint, de találkozik olyan 
gazda is, aki ezért cselédjének a bőrét is le-
nyúzza. Épp azért ajánlja a „vigyázatlanság* 
szó kihagyását. (Helyeslés.) 

Scitovszky János: Azt kéri kifejezésre jut-
tatni, hogy fizetéslevonás nem eshet a gazda 
javára, nehogy félreértések legyenek a dologban. 

Csillag Gyula d r . : Hisz ez benne van a 
munkálatban. 

Elnök: Községi szegény-alapra lesz fordí-
tandó. Amennyiben egyéb észrevétel nincs, a 
8-ik pont Tisza István gr. módosításával fo-
gadtatik el. Következik a 9-ik pont. 

Csillag Gyula d r . : (Olvassa.) 
9. A gazdák általános óhaja azon felfogás 

felé hajlik, hogy a cseléd az eddigi törvényes 
értelemben jövőre is a gazda háznépe köréhez 
tartozzék s mint ilyenre a gazdának házi, fe-
gyelmi, dorgálási és fizetéslevonási joga kiter-
jedjen, szükséges-e e felfogástól elvileg eltérni, 
vagy az eddigi szabályokon módosításokat 
tenni. (Tallián-féle javaslat 44. §., OMGE. ja-
vaslata 44. §.) 

Felelet ad 9. 
A bizottság a cselédtörvény revíziójánál 

aaon, az eddigi törvényben is kidomborodó 
elvet óhajtja fentartani, hogy a cseléd és gazda 
közötti viszony ne túlnyomóan arideg és merev 
szerződésszerűség jellegével birjon, hanem 
hogy a szolgálatbalépés által a gazda és cse-
léd közt bizonyos patriarchalis, személyes vi-
szony is fennálljon, melyet a törvény akként 
definiál, hogy a cseléd a gazda „háznépének" 
tagjává lesz. 

Ugyancsak csatlakozik a bizottság az 
előzőleg kiküldött bizottság véleményéhez, hogy 
a gazda jogosítva legyen cselédjét megdor-
gálni és felette házifegyelmet gyakorolni és 
szolgálati kihágásért fizetéslevonással is fenyí-
teni. A fennebbi elvből kifolyólag a „szolgá-
lati szerződésről,, „a szolgálati szerződés tel-
jesítéséről" és a „szolgálati szerződés megszű-
néséről" szóló fejezetek czimeit ekként kívánja 
megváltoztatni: „a szolgálati viszonyról", „a 
szolgálati teljesítéséről", „a szolgálat megszűné-
séről". (Helyeslés.) 

Elnök: Észrevétel nemiévén, elfogadtatik. 
Következik a 10. pont. 

Csillag Gyula d r . : (Olvassa.) 
10. A gazdasági cselédek szegődése, ha 

a szolgálati szegődésben más világosan ki nem 
köttetett, mily időtartamra terjedjen ? Meddig 
legyen érvényes s mily fölmondási idő mellett 
legyen megszüntethető? (Tallián-féle javaslat 
45. §., OMGE. 45. §.) 

Felelet ad 10. 
A felmondási időre nézve a bizottság az 

előzőleg kiküldött bizottság véleményét egé-
szében elfogadásra ajánlja. 

A gazdasági cselédek, ha a szolgálati szerző-
désben más világosan ki nem köttetett, egy 
egész évre szegődöttekül tekintendők, mely a 
szolgálatba lépésnek napjától számítandó. 

Minden szolgálati szerződés, melyben 
nincs világosan kimondva, hogy mily időpont-
ban kezdődik és mikor végződik a szolgálat, 
jan. 1-én kezdődöttnek és deczember; 31-én 
végződöttnek tekintendő. November 1-én fel-
mondás. 

A szolgálati szerződés a kikötött szolgá-
lati idő tartama alatt egyoldalulag fel nem 
bontható és még a szolgálati szerződésben ki-
kötött idő után is állandónak tekintetik mind-
addig, míg vagy a gazda vagy a cseléd a 
szolgálati viszony megszüntetését megelőzőleg 
kőt hónappal fel nem mond. 

A szerződési idő letelte előtt is megszű-
nik a szerződés hatálya : 

1. a gazda halála által, ha az örökösök 
a gazdálkodást nem folytatják, 

2. a cseléd halála által, 
3. valamely részről közbejött jogos fel-

mondás folytán, 
4. a jelen javaslat 54. és 56. §-ban fog-

lalt esetekben felmondás nélkül, 
5. a javaslat 48. §-ának eseteiben (He-

lyeslés.) 
Tisza István g r ó f : Nem volna-e czélszerü, 

hogy az időközben fogadott cselédekre nézve a 
szolgálati viszony egy csonka évvel venné kez-
detét, hogy azok elbocsátási ideje deczember 
hó 31-ikével esnék össze? 

Elnök: Némely vidéken ez szokásban is 
van; igy különösen a juhászokra és a dohány-
kertészekre nézve, kiknek szolgálati évük a 
bevetés után, február havával telik le. De hát 
ezt természetesen nem lehet generalizálni. 
Amennyiben több észrevétel nincs a 10-ik pont 
elfogadtatik. Következik a 11-ik pont. 

Csillag Gyula d r . : (Olvassa) 
11. Az úgynevezett „jogos felmondások" 

eseteiben, amidőn akár a gazda, akár a cseléd 
a felmondás ellen kifogásokat tesz, a kifogás 
előzetes elbírálás végett átteendő legyen-e a 
hatósághoz s ez utóbbi mily idő alatt legyen 
köteles ez ügyet letárgyalni? (OMGE. javaslata 
50. és 53. §§-ok). 

Felelet ad 11. 
A jogos felmondásokra nézve ugyancsak 

az előzőleg kiküldött bizottság javaslatát ajánlja 
elfogadásra a bizottság, mely szerint a jogos 
felmondást a gazda a cseléddel közölvén, szol-
gálati idő kezdetétől számított 15 napon bélül 
megszűnnék. E felmondást a gazda kérelmére 
az illetékes községi elöljáróság írásban tarto-
zik kézbesíteni, mi ellen a cseléd 3 nap alatt 
az elsőfokú hatóságnál kifogással élhet s ha a 
kifogás megtörtént, az elsőfokú hatóság az 
ügyet 8 nap alatt eldönteni tartozik. 

A cseléd részéről bejelentett felmondás 
esetén a cseléd jogosítva van a szolgálatot a 
a felmondás közlése utáni 15-ik napon elhagyni. 
E felmondást a cseléd kérelmére az illetékes 
községi elöljáróság írásban tartozik kézbesíteni, 
mi ellen a gazda az elsőfokú hatóságnál 3 
nap alatt kifogással élhet. Ha a kifogás meg-
történt, az elsőfokú hatóság az ügyet 8 napon 
belül eldönteni tartozik. (Helyeslés). 

Elnök: Észrevétel nem levén, a 11-ikpont 
elfogadtatik. 

Csillag Gyula dr.: (Olvassa.) 
12. A szolgálati cselédkönyvek kiállítása, 

az azokba eszközlendő bejegyzések, azoknak el-
vesztése és uj szolgálati cselédkönyvek kiadása 
tekintetében szükségesek-e némely, az eddigiek-
től eltérő intézkedések? (Tallián-féle javaslat 
67., 71., 74. §§-ai. OMGE. javaslata 67., 71. 
és 74. §§-ai. 

Felelet ad 12. 
A szolgálati cselédkönyvek kiállítására 

vonatkozólag az előzőleg kiküldött bizottság 
javaslatát teszi magáévá a bizottság a Pest-
Pilis-Solt-Kis-Kun vármegyei gazdasági egyesü-
let azon módosításával, hogy ha a cseléd ille-
tősége megállapítva nincs, állandó tartózkodási 

helyének az elöljáróság által kiállított erkölcsi 
bizonyítvány alapján illetőségének megállapí-
tásáig azon megjegyzéssel állíttassák ki részére 
a cselédkönyv, hogy illetősége vitás. \ 

Az előzőleg kiküldött bizottság javaslata 
a következő: 

Ha valaki más hatóság területén kiván 
cselédnek szegődni, ha törvényes akadály fenn 
nem forog, ezen elsőfokú hatóság állithat ki 
szolgálati könyvet, miről azonban a cseléd 
illetőségi elsőfokú hatóságát azonnal értesíteni 
tartozik; ha pedig törvényes akadály vagy ag-
gály adná magát elő, akkor a, cseléd ez utóbbi 
hatósághoz utasítandó kérelmével. Ugyanezen 
szabályok alkalmazandók akkor is, ha a cseléd 
oly országból való, hol a szolgálati könyvek 
nem szokásosak. 

A gazda köteles a könyv egyes rovatait 
pontosan és az igazságnak teljesen megfelelö-
leg kitölteni, a cselédnek pedig az esetben, ha 
magát a gazda által beirt minősítés által ala-
posan sértve érzi, jogában áll hatósági vizsgá-
latot kérqi, mely meg nem tagadható s mely-
nek eredménye szerint a minősítés hatósági-
lag kiigazítandó s e körülmény a könyvbe be-
jegyzendő. 

Ha egy szolgálati könyv elvész, ez a ha-
tóságnál azonnal bejelentendő. A hatóság az 
elvesztés körülményeit megvizsgálja, szükség 
esetében körözteti s ha az elvesztés iránt két-
ség nem marad fenn, a cseléd a legutolsó 
munkaadójától aláirt s az illetékes községi 
elöljáróság által hitelesített elbocsátási bizony-
lat alapján az esetben, ha az elveszettet is ő 
állította ki, uj könyvet állit ki, melyre feljegyzi, 
hogy „Másodlat", vagy uj (másodlat) szolgálati 
könyvek, kiadása iránt azon hatóságot keresi 
meg, mely az elveszettet kiállította. Amennyi-
ben a szolgálati könyv a munkaadó hibájából 
veszett el, az uj szolgálati könyvet a munka-
adó köteles beszerezni a cselédnek. 

Uj (másodlat) szolgálati könyv állítandó 
ki akkor is, midőn a cselédkönyv elszakadás 
vagy egyéb ehhez hasonló körülmények miatt 
használhatatlanná vált, ez esetben azonban a 
használhatatlanná vált könyv a hatóság, illető-
leg a közvetítő elöljáróság által visszatartandó 
s a másodlat kiállítására megkeresett hatóság-
nak elküldendő. 

Ha végre egy szolgálati könyv egészen" 
megtelt, az illetékes hatóság ugyanazon szám 
alatt ujat állit ki s ezen megjegyzi, hogy az 
előbbi szolgálati könyvnek folytatása. 

A cselédnek szolgálati könyvébe a ható-
ság által ellene kirótt büntetések az ügy szá-
mának, a büntetés okának és mérvének meg-
je ölésévei bevezettessenek, valamint a jogos 
felmondás indoka a gazda által. (Helyeslés.) 

13. Az aratást, nyomtatást, cséplést s ál-
talában bármily mezei munkát nem cseléd 
minőségben szerződésképp elvállalni szándékozó 
munkásokkal a szerződés mily módon kötendő 
meg és a szerződésileg kötelezett munka tény-
leges teljesítésének biztosítására mily kénysze-
rítő intézkedések teendők? (Tallián-féle javas-
lat 75., 76., 80. §§-ai, OMGE. javaslata 75., 
76., 80. §§-ai.) 

Felelet ad 13. 
A munkásokkal kötendő szerződésekre 

nézve a bizottság az előzőleg kiküldött bizott-
ság javaslatát fogadja el két kibővítéssel, ne-
vezetesen kívánatosnak tartja a bizottság, hogy 
a munkásigazolványok a helybeliekre is kőte-
lezők legyenek, valamint, hogy a munkásiga-
zolványokba a munka természete és tartama 
is bevétessék. Másodsorban felvenni javasolja 
a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei gazdasági 
egyesületnek azon javaslatát, hogy ha a kive-
zetett, vagy a munka helyén megjelent mun-
kások a munka megkezdésére, illetve teljesíté-
sére a hatóság által semmi módon nem kény-
szeríthetők, az elsőfokú hatóság által letartőz-
tatandók és három hónapig terjedhető elzárás-
sal büntetendők és a gazdának okozott kár 
megtérítésére kötelezendők, az elzárás pe,dig 
önköltségükre történjék. 
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Az előzőleg kiküldött bizottság javaslata 
a következő : 

Az aratást, nyomtatást, cséplést és álta-
lában bármély mezei munkát nem cselédminő-
ségben szerződésképp elvállalni szándékozó 
munkásnak vagy munkásoknak igazolási jegy-
gyei kell birniok, mely nélkül felfogadásuk tilos 
s velük a munkaszerződés Írásban s mindig a 
községi elöljáróság előtt kötendő még. Az 
irásba foglalt szerződést köteles a jegyző, a 
községi elöljáróság, á munkaadó vagy megbí-
zottja s a munkások együttes jelenlétében alá-
írás előtt díjtalanul felolvasni, részletesen 
megmagyarázni a munkaadó s illetve munká-
soknak szerződésből folyó jogait és kötelessé-
geit, valamint a szerződésszegés törvényes 
következményeit megértelmezni s azt munkás-
igazolványra az aratási szerződés megkötését 
reávezetni. 

A szerződés egyik eredeti példánya a 
munkások meghatalmazottjának, másik példánya 
a munkaadónak adandó ki. 

Ha munkaszerződés nem a munkások 
lakhelyének községi elöljárósága előtt köttetik 
meg, a munkások a szerződés aláírásakor kö-
telesek igazolási jegyeiket az elöljáróságnak fel-
mutatni és munkába álláskor a mukaadónak 
átadni, ki is a szerződésileg elvállalt munka 
teljesítése után azt visszaadni tartozik; a 
munkaadó ezt átvenni vagy visszaadni elmu-
lasztja 5—125 koronáig terjedő pénzbüntetés-
sel, nem fizetés esetén 1—25 napig terjedő el-
zárással büntetendő. 

A szerződött munkások a munkaadó fel-
hívására kötelesek az általa meghatározott 
időben a munka helyén megjelenni, a munkát 
megkezdeni és azt pontosan teljesíteni. 

Ha a munkások a munka helyén a fel-
hívás daczára sem jelennek meg, vagyis ismét 
a munkát abban hagyva eltávoznak, az első-
fokú hatóság a munkaadó egyszerű megkere-
sésére a m. kir. csendőrség által való kiveze-
tésüket azonnal elrendelni köteles. 

Ha a kivezetett munkások, vagy a munka 
helyén megjelent munkások a munka megkez-
dését s illetve teljesítését bármily okból meg-
tagadják, az elsőfokú hatóság által azonnal 
letartóztatandók s a vonakodók három hónapig 
terjedő elzárással büntetendők s a gazdának 
okozott kár megtérítésére egyetemlegesen kö-
telezendők. 

A munkások letartóztatásával egyidejűleg 
köteles az elsőfokú hatóság a munkások bárhol 
található ingó vagyonát szoros zárlat alá venni 
s ingatlanaikra a telekkönyvi rendtartás 90. 
§-ához képest a munkaadó javára a zálogjogot 
előjegyeztetni. 

A telekkönyvi hatóságok az elsőfokú ha-
hatóság ilynemű megkeresésére a zálogjogot 
a munkaadó által felszámított kárösszeg ere-
jéig előjegyeztetni kötelesek. (Helyeslés) 

14. A gazdasági cselédek, mezei munká-
sok, napszámosok és a munkaadó közt föl-
merülhető s a cselédtörvényben szabályozott 
ügyekben, így a kihágási és kártérítési ügyek-
ben, mily hatóságok legyenek illetékesek ? (Tal-
lián-féle javaslat 98. §., OMGE. javaslata 98. §.) 

Felelet ad 14. 
A kihágási és kártérítési ügyekben, vala-

mint a felmondás jogosságának kérdésében is 
illetékes hatóságokra nézve a bizottság az elő-
zőleg kiküldött bizottság javaslatához csatlako-
zik, amely szerint egyfelől a gazdasági cselédek, 
mezei munkások napszámosok s másfelől 
munkaadók között felmerülhető a jelen törvény-
ben szabályozott ügyekben első fokban ajárási 
főszolgabíró, rendőrkapitány, másodsorban az 
alispán s illetőleg a törvényhatósági város 
tanácsa, harmadfokban a közigazgatási bizott-
ság illetékes. (Helyeslés.) 

15. A dohánykertészekre nézve a szegőd-
tetés, bérfizetés s különösen a természetbeni 
szolgálmányok megengedett módjairól, ugy a 
több gazdasági egylet véleményében megemlí-
tett zsellér-viszonyról [és tanyáskertészekről 
czélszerü volna-e ugyané törvényben rendel-

kezéseket fölvenni, vagy pedig azokat a tör-
vény alól határozottan kivéve, másnemű intéz-
kedéseknek, névszerint a törvényhatóságok által 
való szabályozásnak fentartaui? (Tallián-féle 
javaslat 102. §., OMGE. javaslata 102. §.) 

Felelet ad 15. 
A döhánykertészek és tanyáskertészek 

és a zsellérviszony szabályozására nézve a 
bizottság a törvényhatóságokat bizonyos egy-
séges elveknek megállapítása mellett a cseléd-
törvényben köteleztetni kívánja arra, hogy ezen 
viszonyoknak szabályozására szabályrendelete-
ket alkossanak. 

Elvül azonban szemelőtt tartandó, hogy 
amennyiben a dohányosok a gazdaság terüle-
tén laknak és a gazdaság keretében állandóan 
alkalmaztatnak, a gazdának jogában álljon 
őket megdorgálni, felettök házi fegyelmet gya-
korolni és szolgálati kihágásért fizetéslevonás-
sal fenyíteni. (Helyeslés.) 

16. A gazdasági cselédügy helyes rende-
zése érdekében — tekintettel különösen a 
gazdák érdekeire — a javaslatba hozott hatá-
rozmányokon felül még mily üdvös és czélszerü 
rendelkezések volnának a törvénybe felveendők ? 

Felelet ad 16. 
a) A pénzbüntetés a gazdánál fogságbün-

tetéssel ne legyen megváltható. 
b) a cseléd lakásában csupán háztartását, 

nejét s 18 éven alóli vagy munkanélküli csa-
ládtagjait jogosult elhelyezni. A gazda másokat 
a lakásban megtűrni nem köteles s azokat 
onnét rendőrileg is eltávolítani jogosult. 

c) A jogos felmondás áll be a gazdára 
nézve, ha a cseléd saját gondatlansága által 
oly súlyos sérülést szenved, mely őt a szolgálat 
teljesítésére képtelenné teszi, továbbá, ha nem-
csak a cseléd, hanem annak bármely család-
tagja, a Tallián-féle javaslat 54. §. a), b), c), 
e), /), g), Z), n) felsorolt tetteket elköveti s a 
cseléd e családtagját eltávolítani nem hajlandó. 

d) A kártérítési szavatosság a cselédtör-
vényből kifolyó kártérítési esetekben s mulasz-
tást elkövető közigazgatási tisztviselő ellen fe-
gyelmi eljárás nélkül is érvényesíthető legyen. 
(Helyeslés.) 

Mérey La jos : A c). alpont alatt levő 
„hanem bármely családtagja, stb." kifejezést 
akképp kérném módosítani, hogy: „hanem a 
családdal együtt lakó bár mély családtagja, stb", 
mert czivakodhat és verekedhet a cseléd fia 
vagy napája is, bár nem laknak ottan. 

Scitovszky János : Bocsánatot kérek nem 
igy értelmezem, de kik azok a családtagok, 
kiket a cseléd magánál tarthat? 

Mérey La jos : Nejét és a 18 éven aluli, 
vagy munkaképtelen családtagokat és nem 
olyanokat, kik máshova járnak munkába és e 
mellett izgágát csinálnak a házban. Noha nincs 
kizárva annak a lehetősége, hogy több család-
tagot is tarthat magának a cseléd, csak ren-
desen viseljék azok magukat, hogy meglehes-
sen őket tűrni és a gazdának ellenük kifogása 
ne legyen. 

Kapcsolatban ezzel legyen szabad a c) 
alpontra nézve azt a módosítást ajánlanom, 
hogy a felmondást akkor is jogosultnak véle-
ményezném, ha mindjárt nem a cseléd oka 
valaminek, hanem 16 éves leánya, vagy fia a 
tolvaj és a garázdálkodó. Mert ha pl. a béres 
személyzet között ezek miatt üt ki a háború, 
a gazda kezei kötve vannak, amennyiben a 
cseléd azt mondhatja, hogy hisz ennek nem ő 
az oka. 

Én tehát a e) alpont eme kifejezését: 
„ . . . ha nemcsak a cseléd, hanem annak bár-
mely családtagja stb." akként vélném formu-
lázni, hogy azt mondanók, hogy: „ha nemcsak 
a cseléd, hanem vele együtt lakó bármely csa-
ládtagja.1* 

Legyen szabad még továbbá az igen t. 
igazgató-választmány figyelmét arra is felhív-
nom, hogy a szakosztály tegnap a cselédek 
bírságolására nézve, a mennyiben ez, egy és 
ugyanazon vétségre vonatkozólag 20 koronától 
100 koronáig terjedhet, azt is kimondta, hogy 

a magasabb pénzbírság csak ismételt esetek 
ben alkalmazható, illetőleg fokozatosan, mert 
csak igy lehet kizárva a közigazgatási közeg 
rokonszenve vagy ellenszenve a gazda, vagy 
a cseléd személyénél. (Helyeslés.) 

Csillag Gyula dr.: E mellett azonban 
figyelmen kivül nem hagyandó a szakosztály 
által az az elfogadott határozat sem, hogy 
bünpalástolás esetén a bünpalástoló vagy 
orgazda úgyszintén kártérítésre kötelezett és 
büntethető is. 

Elnök: Az idő nagyon előrehaladván, az 
igen t. előadó urnák mindnyájunk részéről oda-
adó munkájáért köszönetet szavazok s határo-
zatilag kimondom, hogy mindazok a megvita-
tott elvek, melyeket elfogadtunk, a vidéki 
egyesületek munkáival és az előadói javaslat-
tal együtt a belügyminiszter úrhoz fognak fel-
terjesztetni. (Helyeslés.) 

Ezzel az ülést bezárom. 
(Ülés vége délután 1 óra 45 percekor.) 

A délutáni 4 órakor kezdődő folytatólagos 
igazgató-választmányi ülés. 

Jelen voltak: gróf Dessewffy Aurél elnök-
lete alatt Bujanovics Sándor az OMGE. alel-
nöke, Bálintjfy Pál, Bernát István, Emődy 
József, gróf Károlyi Sándor, Kodolányi Antal, 
Koppély Géza, Kostyán Ferencz, Libits Adolf, 
Reusz Henrik, Szent-Iványi Zoltán, az OMGE. 
igazgató-választmányi tagjai, Bukuresti János, 
Brüll Mór, Domahidy István, Isaák István, 
Kovács Eduárd, Mezey Gyula, Mérey Lajos, 
Meskó Pál, Molnár Józséf, Pfitzner Sándor, 
Bilcl Gyula, Tomaj Sándor, Vörös Gyula, a szö-
vetségi tagok kiküldöttei közül és Löcherer Andor 
az egyesület tagjai közül és az egész tisztikar. 

Elnök: Az ülést megnyitom. Az ülés köv. 
tárgya a „Vadászati törvény revíziója". Kérem 
az igen t. előadó urat, szíveskedjék határozati 
javaslatát előterjeszteni. 

Yadászati törvény revíziója. 
Szilárd Ferencz d r . : Mélyen t. igazgató-

választmány! (Halljuk! Halljuk!) A földmive-
lésügyi miniszter ur egy törvényjavaslat-terve-
zetet közölt az „Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület"-tel, a melynek czélja egészben re-
vidiálni az 1883. XX. a vadászatról szóló tör-
vénycikket; felszólította az „Orsz. Magy. Gazd. 
Egyesület"-et, hogy ezen törvényjavaslat-terve-
zet felől véleményét vele közölje. 

A törvényjavaslat-tervezet először egy 
szűkebb körű bizottság által tárgyaltátott, majd 
elő lett terjesztve az „Orsz. Magy. Gazd. Egye-
sület" közgazdasági szakosztályának és nekem 
jutott a szerencse, hogy a bizottság és a köz-
gazdasági szakosztálynak egyesitett véleményét 
az igen t. igazgató-választmány elé terjeszteni 
bátorkodhatom. (Halljuk! Halljuk!) 

Nem akarok hosszan időzni a törvény-
javaslat-tervezetnek ismertetésével, csak főbb 
vonásokban akarom vázolni annak lényeges 
intézkedéseit, a mennyiben ezek az 1883." XX. 
t-.cz.-től eltérnek. 

Ilyen eltérések tapasztalhatók első sorban 
az önálló vadászterület fogalmának a megha-
tározásánál, a mennyiben a törvényjavaslat-
tervezet a bekerítés vagy kertimüvelés által 
megkülönböztetett területekre nézve eltérő in-
tézkedést tartalmaz. 

Továbbá bővebb intézkedéseket tartalmaz 
a vasúti és vízszabályozási töltések, illető-
leg azok mellett elhúzódó szalagokra vonat-
kozólag vadászati szempontból. Fontos intéz-
kedéseket a községi vadászterületek bérbeadá-
sából befolyó haszonbér-összegek felhasználása 
tekintetében, amennyiben ezen összegeket fel 
nem oszthatóknak akarja nyilvánítani és mint 
egységes összegeket közczélokra kívánja fel-
használtatni. 

Lényeges eltérések tapasztalhatók a tör-
vény jelen szövegétől a 2-ik fejezetben, mely 
a vadak által okozott károk megtérítésé-
ről szól. ; 
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Itt a törvényjavaslat-tervezetnek különö-
sen eltérő intézkedése az, hogy az eddigi 
praxistól eltérőleg, mely szerint a fővadak 
által okozott károk megtérítésére az volt köte-
lezve, kinek a területén ily fővad tanyázott, a 
törvényjavaslat szerint ezen kötelezettség a 
vadászterületeknek bérlőire hárulna át, illetőleg 
azon vadászterület vadászatára jogosítottra, 
melyen a kár elkövettetett.' 

Forjtos intézkedés még ezen fejezetben 
az, miszerint bizonyos körülmények között a 
nyulak által a gyümölcsösökben okozott károk 
a vadászatra jogosult által megtérítendők 
legyenek. 

A vadászatról szóló tilalmak ellen csak 
egyes eltérések vannak. 

A törvényjavaslatnak egyéb szövege lénye-
gében- maradna a régi. 

Ezzel szemben mélyen t. igazgató-választ-
mány a bizottsági és közgazdasági szakosztály-
nak a véleménye a következő: 

Általában nem tartja sürgősen szükséges-
nek a vadászati törvénynek a revízióját, mert 
abban a nézetben van, hogy. az a törvényja-
vaslat, mint egyike az aránylag legjobban vég-
rehajtott törvényeinknek kielégíti ugy a köz-
gazdaságnak, mint vadászatnak külön közgazda-
sági ágnak érdekeit. 

Tény , az, és el nem vitátható, hogy va-
dászati szempontból véve a dolgot a vad 
elszaporodása és a vad értékesítésének a fej-
lesztése szempontjából jelentékeny lendületet 
ez az ügy csak a vadászati törvény meghoza-
tala óta vett, azóta ez a fejlődés folytonos és 
zavartalan, igy lényeges kifogásokat a vadá-
szati törvény végrehajtása ellen emelni nem 
lehet. 

Általában tehát, szemben más, sürgősebb 
közgazdasági teendőkkel a bizottság és szak-
osztálynak a véleménye az,f hogy a vadászati 
törvény revidiálására sürgős szükség nincsen. 

Ami a részleteket illeti nagyobb vita ugy 
a bizottság, mint a közgazdasági szakosztály-
ban csak a következő dolgoknál merült fel: 

1. Abban a kérdésben, hogy vájjon a 
községi vadászterületeknek bérbeadásából be-
folyó jövedelem mily módon használtassák fel, 
a szakosztály nem elégedett meg a tör-
vényjavaslattervezet azon intézkedésével, hogy 
minden közelebbi meghatározás nélkül az a 
jövedelem valamely községi, vagy egyéb köz-
czélra • fordittassék, hanem kimondani kivánta, 
a netalán leendő törvényjavaslatban elsősor-
ban azt, hogy ez a haszonbérösszeg felosztható 
ne legyen, továbbá ugy kivánja fogalmazni a 
megfelelő szakaszt, hogy ezen fel nem osztható 
jövedelem elsősorban mezőgazdasági vagy más 
közczélra fordittassék. 

Élénk vita fejlődött ki akkor, midőn az 
került szóba, hogy vájjon ez a haszonbérjöve-
delem kiket illet meg, a politikai községet, 
vagy az úrbéres községet, amely két fogalom 
majdnem összeesik, de sok esetben különbözik is. 

Végre támaszkodva az eddigi praxisra, 
és arra, hogy a törvényhozás ezen nehezen 
rést ütött, vagy a bizottságnak, mint a szak-
osztálynak az volt a véleménye, hogy az eddigi 
gyakorlatnál maradjunk, vagyis, hogy a haszon-
bér jövedelem nem az úrbéres község, de a 
politikai község jövedelmének tekintessék. 
Azonban ezzel a valóban méltánytalan felfo-
gássar szemben rekompenzáczióképpen hozták 
javaslatba azt, hogy ez a, fel nem osztható 
haszonbérjövedelem első sorban mezőgazda-
sági czélra, tehát azok érdekei szolgálatára 
fordíttassanak, kik, mint az illető vadászati 
terület tulajdonosai egyedül és kizárólagosan 
tarthatnak erre igényt. 

Elnök: Ha jól fogtam fel a dolgot, eddig-
elé két javaslat hozatott indítványba? 

Szilárd Ferencz dr.: Igen. Az első vo-
natkozik á kertileg müveit önálló vadászterü-
let. megjelölésére. 
. . Ezt nem tartottam olyan lényegesnek, 

mert különbség a törvényjavaslat-tervezet és' a 

bizottság félfogása között csak annyiban van, 
hogy a törvényjavaslat-tervezet azt, hogy bizo-
nyos kertileg müveit terület bizonyos kerítés-
sel kell hogy elláttassák, mig a bizottság véle-, 
ménye az volt, hogy ily aprólékos teendőkkel 
a minisztériumot nem kell terhelni. Elvi kü-
lömbség nincs. Erre nem kívántam súlyt fek-
tetni. De elvi jelentőségű kérdés a haszonbér-
jövedelem felhasználása. 

Erre nézve a bizottságnak a javaslata az, 
hogy az Orsz. Magy. Gazd. Egyesület' oly vé-
leményt terjeszszen a miniszter elé, mely sze-
rint ezen haszonbér-jövedelem fel, nem oszt-
ható és mezőgazdasági vagy más esetben más 
közczélokra fordítandó, vagy a politikai- köz-
ségnek tulajdonát képezze. 

Elnök: Méltóztatnak ehhez hozzájárulni? 
Kovács Eduárd: Azt nem látom egészen 

méltányosnak, hogy a politikai község kapja. 
Szilárd Ferencz d r . : De ez az eddigi 

praxis és ebben a dologban a jogkérdés is 
tiszta. Egyébként a bizottságnak az volt a vé-
leménye, hogy oly községekben, ahol van 
gazdasági tanács, a gazdasági tanács, ahol pe-
dig nincsen gazdasági tanács, az' elöljáróság 
fog határozni ebben a dologban. 

Isaák István : Helyesnek találja ezt a 
különálló területéken, ahol meg van az urbéri-
ség és több vadászterület és ahol a vadászatra 
jogosult birtokosok önmaguk kezelik külön éze-
ket a dolgokat, de ha törvényhozási intézkedést 
akarunk létesíteni, nagy súrlódásokat eredmé-
nyezhetnénk. Ennélfogva én a haszonbérjöve-
delmet a politikai községeknek vélném kiadni. 

Szi lárd Ferencz d r . : Fontos elvi kérdést 
képez továbbá az t. igazgató-választmány, hogy 
vájjon megmaradjunk-e a régi vadászati tör-
vénynek azon intézkedései mellett, mely szerint 
a vad által okozott kár megtérítése azt terheli, 
akinek területén a fővad tanyázik, vagy hogy 
törvényjavaslattervezet álláspontjára helyezked-
jünk, a kár megtérítésének kötelezettsége min-
den egyes esetben azt terheli, aki azon terü-
leten a vadászat gyakorlására jogosítva van. 

Ennek az utóbbi intézkedésnek még 
vannak a maga nehézségei és meg van az a 
rossz oldala, hogy a gyakorlatban akárhányszor 
abszurdumokra vezethet. Mert ha pl. két szom-
szédos területet veszünk, melyek egyikén a 
fővad tanyázik, a másikon pedig mely nem al-
kalmas arra, hogy lehet akkor a vadászatra 
jogosítottat a kár megtérítésére kényszeríteni, 
ha nem oly területen gyakorolja* a vadászatot, 
ahol a fővad tanyáz. 

Ez indította a szakosztályt arra a lépésre, 
szemben a törvényjavaslat-tervezetnek az újí-
tásával, hogy a régi törvény intézkedéseit tette 
magáévá és helyesebbnek ismerte fel esetről-
esetre azt kötelezni a fővad által okozott károk 
megtérítésére, kinek a területén ez a fővad 
tanyázik. Bizonyosságot ugyan ebben á kér-
désben ritkán lehet elérni, mert megtörténik, 
hogy 3—4' szomszédos oly terület szögellik 
össze, a hol mindegyik területen tanyázik. A 
gyakorlatban azonban ezt a birói lelkiismeret-
nek a feladata megoldani és ha nem képes a 
dolgot határozottan eldönteni, a kártérítésre 
kötelezettek között a kötelezettséget meg szokta 
osztani. De hát ily esetben is számtalanszor 
történhet méltánytalanság. Azért azok érdeke, 
akik a fővadak pusztításai által károkat okoz-
nak, a régi törvény .értelmében épp oly jól 
meg van védve, mint ezt a törvényjavaslat-
tervezet czélozza. 

Az a kérdés tehát, hogy ebben a kérdés-: 
ben a régi törvénynek az intézkedéseit méltóz-
tatnak-e elfogadni vágy pedig czélszerübbek 
és hasznosabbak-e a törvényjavaslat-tervezet-
nek ama intézkedései, hogy a fővadak által 
okozott károk a vadászatra jogosultak mind-
annyian tartoznak viselni. (Felkiáltások : A régi 
törvény intézkedéseit!) 

Isaák Is tván : Azon véleményének ad ki-
fejezést, hogy a kértérités kötelezettségét viselje 
az, aki a fő vadat tenyészti. ; ... 

Elnök : A régi törvény álláspontját mél-
tóztatik tehát elfogadni ? (Igen f) A határozatot 
tehát ily értelemben mondom ki. (Helyeslés.) 

Szilárd Ferencz d r . : Igen t. igazgató-
választmány ! Most következik a nyulkérdés 
egyik része, mely abban kulminál, hogy az 
ezek által a kertekben okozott károk a ívadász 
által megtérítendők. 

A bizottság abban a véleményben volt, 
hogy a nyulak nem oly veszedelmes vadak, a 
melyek után a károk meg volnának téritendők. 
S ezt a nézetet én is osztom. Indokolásul fel-
hozom azt, hogy a nyulak száma és az általuk 
okozott kár egymással korreláczióban nem áll. 
Már most azon csekély elönynyel szemben, 
melyet a vadászbérlő a nyulakból.élvez, kár-
térítésre még sem kötelezhető, mert a nyulak 
által okozandó^károkat el lehet hárítani. Másrészt 
nagyon nehéz magának a kárnak konstatálása. 

Ezt á törvényjavaslat-tervezet is elismerte, 
és daczára, hogy a nyul által okozott károk 
megtérítését mondotta ki, ezt azon feltételhez 
kötötte, hogy csak oly esetekben tartozik a 
vadász a nyulkárokat megtéríteni, ha meg' 
állapittatik, hogy a kárt szenvedett a károso-

' dás ellen védekezett. 
Ez pedig csak örökös perlekedésre vezet. 

Ha a kellő óvintézkedések megtétetnek, a nyul 
sem okozhat károkat. Egyébiránt arra nézve, 
a hol a nyulak túlságosan elszaporodnak, a 
törvény a tilalmi időben is megengedi pusztí-
tásukat. S ez szolgálhat a nyulak ellenségei-
nek megnyugtatására. 

Mindezekből folyólag a bizottság azt az 
álláspontot foglalta el, hogy a nyulak által 
okozott károk megtérítésére senkisem tarthat 
igényt. 

Kodolányi An ta l : Abban a nézetben van, 
hogy a nyulak különösen a gyümölcsfákban 
nagy károkat tesznek. Azért azt véleményezné 
kimondani, ha az illető kárvallott óvintézkedé-
seket nem tett, mint a milyenek a fák beke-
nése és körülkötése, kártérítésre igényt nem 
tarthat, ellen esetben azonban igen.-(Helyeslés.) 

Máday Izidor : Valaminemü intézkedése-
ket kér a nyulak által okozott károk megszo-
ritására. (Helyeslés.) 

Elnök : Én a tárgyalás folyamán elhang-
zott véleményekből azt a következtetést vonom 
le, hogy a többség a feltételes kártérítés mellett 
nyilatkozik. Ezek szerint tehát a felszólalt tag-
társ urak nem osztják a szakosztály véleményét, 
hanem azt óhajtják, hogy azon esetben, a 
midőn be van bizonyítva, hogy a gazda az 
előzetes óvintézkedések daczára is károkat 
szenvedett, ezeket a •• vadászbérlő megtéríteni 
tartozik. Egyébként méltóztassék még a do-
loghoz hozzászólani. 

Libits Ado l f : Ha a nyulak által okozott 
károk megtérítendők: lesznek, le fognak, szállani 
a vadászbérletek. Már; pedig ezek egy bizonyos 

:jövedelmét képezik: a községeknek és . a község 
lakóinak. Igy én az elhangzott véleményeket 
nem osztom. 

Elnöki A szakosztály is igy foglalt állás-
pontot, de' a kártérítést a mai gyűlés csak az 
óvóintézkédések mégtételének esetében véli 
kimondandónak. Egyébiránt kíván még valaki 
a dologhoz hozzászólani? 

Tomaj S á n d o r : Mentől terhesebbekké 
teszszük a vadászbérlőknek azon feltételeket, 
melyeknek egy részben megfelelni tudnak, de 
egy részben a legjobb akaratuk ellenére sem 
képesek megfelelni, annál meszszebb esünk 
azon czéltól,. a mely által a vadászatot bizo-
nyos jól felfogott érdekek tekintetében * az 
országban előmozdítani és a vadállományt 
fejleszteni lehetne.' Igaz ugyan,; hogy vannak 
oly vidékek az országban, a hol a nyulállo-
mány oly gazdag, hogy• szükségessé Válnék ••« 
kártalanítás. Méltóztassanak azonban, elhinni, 
ha eltekintünk az Alföldtől és az ország északi 
és keleti részétől, oly, gyér • nyulállományt kon-
statálhatunk, hogy a védekezés talán feles-
leges is,: vagy; általában igen könnyén eszkö-
zölhető.. .És. én azt gondolom, ha mi most, 
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ezeket az imént szőnyegre vetett feltételeket 
törvénybe fogjuk iktatni, a vadászbérlők úgy 
fognak félni az akaratuk ellenére is rájuk há-
ramló kellemetlenségektől, hogy semmiféle va-
dászati bérletbe sem fognak belemenni. És 
azután feltételékhez kötni a kártérítés kötele-
zettségét, ez csakugyan valami nevetséges 
dolog. Kérdem ón, ki fogja azt meghatároz-
hatni, hogy én, á kellő óvintézkedéseket meg-
tettem? És ha meg is tettem, elógségéseknek 
fognak-e ezek lenni, ha a bíróság előtt a 
dolog perre kerülne ? 

Oda konkludálók tehát, hogy tartsuk ér-
vényben a régi törvény rendelkezéseit. 

Tokay László: A kártalanítást elfogadha-
tónak' tartja, de szerinte körülirandók a véde-
kezési módok, mert ha másképp védekezett az 
illető és azt nem tartják helyesnek, a kárát 
nem itélik meg. 

Elnök: Minthogy a többséget nem tudom 
kivenni, felteszem a kérdést. Kérem azokat, 
kik a régi törvény álláspontján vannak, mél-
tóztassanak felállani. (Megtörténik.) 10-en fel-
állanak.) Most méltóztassanak azok- felállani, a 
kik a feltételes kártérítés mellett vannak. (Meg-~ 
törtéhik. 14-en felállanak.) A többség a feltéte-
les kártérítés mellett van és így azt mint ha-
tározatot, kimondom. 

Szi lárd Ferencz dr . : A vadászati tilalmak 
határidejének megállapításánál a törvényjavas-
lat-tervezetnek az eredeti törvénytől való elté-
rései lényegtelenek. Azonban van itt is két 
fontosabb dolog. Az egyik az, a mely megint a 
nyulakra vonatkozik í Halljuk! Halljuk!), a 
mely szerint a nyulák a tilalmi időben is lő-
hetők volnának.'beltelkeken, zárt helyeken, a 
hof legkönyebben 'kárt okozhatnak ; továbbá, 
hogy midőn bizonyos határokban a nyulak na-
gyon elszaporodtak, a minisztérium engedélye 
legyen megadható, hogy a tilalmi időben is 
lőhetők legyenek éppen az előbb emiitett nagy. 
közgazdasági érdekek szempontjából. (Helyeslés.) 

Elnök: Ezt elfogadni méltóztatnak. 
Szi lárd Ferencz dr. : Van még egy lénye-

ges .pont' á büntetésre vonatkozó részében a 
törvénynék. A bizottság kebelében ugyanis az 
a javaslat merült fel, hogy véleményünkben 
hívjuk fel a miniszter ur figyelmét, hogy a 
törvénybe egy oly intézkedést vegyen fel, mely 
szerint a vadászati kihágások miatt pénzbün-
tetéseknek fogságra való átváltoztatása alkal-
mával, tekintettel arra a visszaélésre, hogy az 
ily vadászati kihágók legtöbbnyire könnyű 
szívvel le szokták ülni 10 írtjával napi bünte-
tésüket, 2 frtnál nagyobb összegbe egy napi 
elzárás ne legyen számitható. (Helyeslés.) Ezt 
ugy a bizottság, mint a szakosztály elfogadta. 

Elnök: Ezt is elfogadni méltóztatnak. 
Szi lárd Ferencz d r . : Még egy elvi jelen-

tőségi dölog foglaltatik a törvényjavaslat 6. fe-
jézetébén. Ugyanis a jövőre nézve ki akarja 
mondatni, hogy minden területnek vadászati 
jogbirtokosa vadőrt köteles tartáni. A bizottság 
felismerte ennek a nehézségeit és — különö-
sen a kisebb vadászterületekre való tekintet-
ből, melyekre elviselhetetlen terhet képez — 
ugy kivánta szövegezni, hogy csak a 2000-nél 
több holdon fekvő vadászterületek bérlői köte-
leztessenek. A szakosztály ezt: megváltoztatta 
és az egészet kihagyandónak véleményezte. 
Hozzá méltóztatnak-e járulni, hogy minden 
vadászterület jogbirtokosa köteles legyen vad-
őrt tartani, vagy csak a '2000 hóidon felüli 
vadászterületek jogbirtokosai, avagy egyáltalá-
ban he köteleztessenek. (Félkiáltások: Egyálta-
lában nem!) 

Domahidy Sándor szerint itt már az egyéni 
jogokat szorítanák meg, mert az nem helyes, 
hogy répresszionáltassék az illető vadászterület 
tulajdonosára, hogy vadőrt tartson, ha ki van 
zárva például, hogy kárt csináljanak neki. 

Szilárd Ferencz d r . : Méltóztassanak hozzá-
járulni, hogy a most megbeszélt elvek alapján 
a gazdásági egyesület egy véleményes jelen-
tést nyújt be e törvényjavaslatról a pénzügy-
miniszterhez. 

Elnök: Méltóztatnak elfogadni azzal, hogy 
a vadászterületek birtokosai egyáltalában ne 
köteleztessenek vadőr tartására? (Helyeslés)V: 

Ez irányban mondom ki a határozatot. 
Következik a 16. pont: 

A szatmármegyei gazdasági egyesület átirata 
a kataszteri kiigazítások tárgyában. 

Szilárd Ferencz d r . : A szatmármegyei 
gazdasági egyesület egy felterjesztést intézett 
a pénzügyminisztériumhoz a most ott folyó 
kataszteri reambuláczió körül előfordult vissza-
élések tárgyában és sürgős orvoslását kérte 
ezeknek. A panasz két körülményre terjed 
ki. Először, hogy a kataszteri reambuláczió 
alkalmával egész határok újból osztályoz-
tatnak, ós ott is, a hol a művelési ág nem 
változott, az illető kataszteri közegek ugy fel-
emelték az illető birtokoknak, vagy parczellák-
nak a tiszta jövedelmét, hogy az a régi katasz-
teri tiszta jövedelmekkel semmi arányban sem 
áll. A panasz második része az, hogy az igy 
igazságtalanul felemelt tiszta jövedelem után 
kivetett magasabb adót a kivetés évétől vissza-
menőleg 5 esztendőre vetették ki és követelik. 

A közgazdasági szakosztályban előadott 
véleményem röviden az volt, hogy a magasabb 
összegben megállapított adóknak 5 esztendőre 
való. visszamenő kivetése törvényes, mert az 
1885. XXII. t.-cz.-. végrehajtásáról szóló minisz-
teri rendeletnek az értelmében történik, a hol 
világosan ki van mondva, hogy oly esetekben, 
mikor az uj kataszteri reambuláczió alkalmával 
a katasztani tiszta jövedelem és az adó maga-
sabb összegben vettetik ki, akkor a régi és uj 
adó közötti különbség, a mennyiben a, magasabb 
jövedelmet produkáló körülmények előbb is 
beállottak, 5 esztendőre visszamenőleg állapit-
ható meg és megfizetni tartoznak az illetők. 
Tény, hogy ez szemmel láthatólag méltánytalan 
eljárás, de mivel törvényes intézkedésen alap-
szik, a törvényesség szempontjából nem ki-
fogásolható. A panasz másik része az, hogy 
oly esetekben is felemelték a birtokok tiszta 
jövedelmét, midőn a művelési ág nem válto-
zott és igy arra törvényes ok nem volt. Ez 
első tekintetre valóban azt a benyomást teszi, 
mintha itt törvénytelen eljárás követetett 
volna : azonban ha maga a törvény világosan 
nem is intézkedik arra nézve, hogy az adó 
csak oly esetekben volna felemelhető, mikor a 
művelési ág változott, az 1875 : VII. és az 
1882 : XXII. t.-cz. intézkedéseiből s a végre-
hajtási rendeletnek az intézkedéseiből kifolyó-
lag a kataszteri közegek és a pénzügyi ható-
ságok évek sora óta azon praxist folytatják, 
hogy oly esetekben, midőn az osztályozás 
szemmel láthatólag nem felel meg a helyes 
adatoknak, mikor a későbbi kataszteri felmérés 
a térmértékben eltéréseket mutat, mikor a 
művelési ág nem változott, felemeli a katasz-
teri tiszta jövedelmet. Erre a törvény világo-
sán nem hatalmazza fel a kataszteri közege-
ket, de mivel csak azt mondja ki, hogy a 
tarifák nem változhatnak meg s mivel nem 
tilthatja meg, hogy a szabályzat ne legyen 
megváltoztatható, a dolog természetéből folyik, 
hogy a hol utólag jönnek rá, hogy a térmér-
tékben volt a hiba és a közegek nagyobb 
térmértéket állapítottak meg, ott az adófél-' 

' emelés is joggal foglal helyet. 

Nem voltam abban a helyzetben, hogy az 
átiratot mint ez országos egyesület tekintélyé-
vel támogatandót javasolhattam volna, annál 
kevésbbé, mert időközben a pénzügyminisz-
tériumtól nyert értesüléseim szerint e kérvényt el 
is utasították és igy az egyesület közbelépése 
tárgytalanná lett volna.. Azonban felismerte az 
egész szakosztály azon nagy méltánytalanságot, 
a mely magában a törvény intézkedésében 
fekszik és ez uj alkalom és impulzus volt arra, 
a közgazdasági szakosztálynak, hogy oly értelmű 
yéleményt fejezzen ki, amely szerint az egye-
nes adóknak küszöbön álló reformja alkalmával 
ez is egyike legyen azon támpontoknak, melyek-
ből a mezőgazdasági érdekek erélyes és kellő 

megvédése szempontjából ki kell majd indulni. 
Tehát a szatmármegyei gazdasági egyesület 

: átirata felett ezzel az elhatározással tér napi-
rendre, hogy az ebből levonható tanulságokat 
az egyenes adóreform kérdésének tárgyalásánál 
fogja gyümölcsöztetni. Kérem, hogy a közgazda-
sági szakosztály ezén felfogásomhoz hozzájá-
rulni méltóztassék. 

Domahidy Sándor: Azt hiszi, hogy más 
megyében is történtek-sérelmek, nemcsak Szat-
mármegyében. • Ők sem a törvényben, sem a • 
miniszteri rendeletben nem találták meg azt a 
szakasztja mely szerint, ha sem a művelési 
ágak nem változtak s térmériékhiányról sincs' 
szó, ezeket a művelési ágakat más osztályba 
lehessen sorolni, mint a mily osztályba voltak 
sorolva az előbbi kataszternél. A miniszterhez 
kérvényt is intéztek már, hogy semmisítse meg 
az ilyen törvénytelen eljárást. Ha pedig mérték-
hiány van, vagy a művelési ágak változtak 
meg, igen helytelen, hogy az adó 5 esztendőre 
visszaszámittatik és behajtatik. Véleménye sze-
rint kérvényüket még sem lehet szó nélkül 
hagyni. (Helyeslés). 

Elnök : Csak az a baj, hogy a pénzügy-
minisztérium már elutasította ezt a kérvényt, 
— mint az előadó ur mondja. 

Kodolányi A n t a l : Igen t. igazgató-választ-
mány! Én azt' hiszem, hogy az „OMGE." leg-
főbb feladatát az képezi, — akár történt' 
ebben a kérdésben intézkedés a pénzügyminisz-. 
teriumban, akár ném — a hol a gazdatársa-
dalmat igazságtalanság éri, hatásköréhez képest 
a szükséges lépéseket megtegye. Indítványom 
tehát az, hogy terjesztessék fel ez a kérdés 
orvoslás czéljából a minisztériumhoz, mert 
jogtalanságokat hem tartok az „OMGE." hiva-
tásával összeegyeztethetőknek. 

Szilárd Ferencz d r . : Tisztelt igazgató-vá-
lasztmány ! (Halljuk! Halljuk!) Nem tudom 
világosan szólottám-e, de azt akartam kifeje-
zésre juttatni, hogy a panasznak az Öt eszten-
dőre vonatkozó része egészen világosan 
miniszteri rendeletre van állapítva. A másik 
része a törvényben világosan nincs kimondva, 
de az ellenkezője sincs. Az 1875 : VII. t.-cz. 
1. §-a ugyanis azt mondja, hogy a kataszteri 
részletes felmérés egészen uj munkálatnak tekin-
tendő. És ebből indulnak ki a pénzügyi közegek 
akkor, a midőn a reambuláözió alkalmával oly 
földeket, melyeknek mivelési ága nem válto-
zott és térmértékkiány nem konstatálható, a 
kelleténél magasabb osztátyba soroznak, mint 
ahogy is ez ezekkel és a szomszédos terüle-
tekkel való összehasonlítás folytán kitűnik. 

Én csak annak adtám kifejezést, hogy a 
panasz egyik- része tekintetében; világos törvé-
nyes intézkedéssel állunk szemben. A másik 
panaszt, illetőleg' pedig a törvénynek égy oly 
intézkedése áll fenn, amely évtizedek praxisá-
ban a pénzügyi közegek részéről oly magya-
rázatot nyer, hogy nékik a reambuláczió alkal-
mával a magasabb osztályba való soroztatást 
is keresztül lehet vinni. 

Én tehát nemcsak ezen évtizedes praxis-
ból, de' a törvény világos intézkedéseiből 
folyólag sem tartom azt lehetségesnek, hogy a 
szatmármegyei gazdasági egyesület azon kérel-
mének, melyben támogatást kór, eleget tehes-
sünk, minthogy ez az ügy a minisztériumban 
már különben is elintézést nyert. 

Tekintettel tehát arra, hogy itt egyrészt 
, törvényes gyakorlattal, másrészt a törvényes 
intézkedésnek világos szavaival állunk szem-
közt, nekünk azon alapon, hogy visszaélések 
folynak, demonstrálnunk nem lehet. De igenis 
lehetne demonstrálnunk azzal, hogy a törvény 
alapján fejlődött gyakorlat és a törvény intéz-
kedése ellentétben áll a méltányosság és jogos-
ság követelésével. 

Ennek a beismerése mellett sem indítvá-
nyozhatom, azért igen t. választmány, hogy 
ebből az egy konkrét esetből folyólag a mi-
nisztérium előtt demonstráljuk akkor, mikor 
már csak napok kérdése, hogy a magyar 
gazdasagi egyesületek országos szövetsége 
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érvényesíteni fogja a gazdák követeléseit az 
egyenes adók reformjának széles mezején. 

Mezey Gyula : Igen t. igazgatő-választ-
mány! Legyen szabad a kérdéshez néhány 
szóval hozzájárulnom. (Halljuk! Halljuk !) Nem 
akarom a vitát nyújtani, csak néhány észre-
vételt teszek a szőnyegen fekvő kérdéshez. Én 
ugyanis nem vagyok az igen t. előadó úrral 
egy véleményben. Az ő indokolásának egyik 
főfaktora az, — a mint magát előbb kifejezte, 
— hogy itt tulajdonképpen egy konkrét esettel 
állunk szemközt. Hátha a dolgot ugy tekintjük, 
hogy csak Szatmármegye hozta ezeket a sé-
relmeket nyilvánosságra, akkor neki igaza van. 
Tényleg azonban a valóságban nem igy áll a 
dolog. 

A kataszteri közegek ezt az eljárást már 
évek óta követik, erről mindenkinek tudomása 
van és azt hiszem, az igen t. előadó ur sem 
zárkózhat el ez elől. Én azonban az 1885: 
XXII. t.-cz.-ben sehol sem vagyok képes rá-
bukkani arra a pontra, mely a kataszteri köze-
geket feljogosítaná arra, hogy azon területeket; 
melyeknek művelési ága meg nem változott 
a kataszteri osztályokban a reambuláczió alap-
ján megváltoztathassák. 

Pedig ezt tényleg megteszik, mert a 
dolog nem ugy áll, a mint ezt az igen t. elő-
adó ur felszólalása alkalmával kifejtette, hogyha 
a térmérték megnagyobbodott, a kataszteri tiszta 
jövedelmet is nagyobbá teszik. A kataszteri 
osztályt emelik. Ez tehát anomália. Ennek a 
megszüntetésére tehát meg kell tenni mindent, 
a mit csak lehet. Erre nézve állást kell fog-
lalnia az igen t. igazgató-választmánynak és 
nem fogadható el indoknak az, hogy Szatmár-
vármegyének kérvényét a pénzügyminisztérium-
ban már elütötték. 

Ha ez mégis történt volna, az igen t. 
igazgató-választmánynak erre az anomáliára, a 
kataszteri közegek visszaéléseire mindazonáltal 
fel kell hivnia a kormány figyelmét. Csatlako-
zom tehát az igen tisztelt tagtársamnak Kodo-
lányi Antalnak állásponjához. 

Csillag Gyula d r . : T. igazgató-választmány 
egy észrevételt bátorkodom tenni annak ki-
jelentése mellett, hogy én úgyszintén Kodolányi 
Antal igen tisztelt tagtársam indítványát párto-
lom nevezetesen, ha már ez a ügy elintézést 
is nyert, minden körülmények között felhívandó 
a kormány figyelme erre a specziális esetre, 
ha más szempontból nem, a gazdák érdekének 
szempontjából a jövőre vonatkozólag. Minthogy 
azonban ezzel a jövőben a gazdák érdekében 
teendő intézkedésekről van szó, Kapcsolatban 
ezzel bátorkodom az igen tisztelt igazgató-
választmánynak b. figyelmét felhívni egy 
imént életbe lépett és nézetem szerint a 
gazdákra is nagyfontossággal biró intéz-
ményre, t. i. a közigazgatási bíráskodás intéz-
ményére, a mely sok esetben, midőn tárgyila-
gos jogról és jogsérelemről, különösen pedig 
anyagi megterheltetésekről van szó, volna 
hivatva a gazdák érdekeit megvédeni. Sok 
esetben a vízszabályozási társulatnál a tör-
vény statuálta is, hogy a sérelmet orvosolni 
lehet a közigazgatási bíráskodás igénybe véte-
lével. Nem képzelem lehetetlennek, sőt igen 
is ezen törvény keretébe beilleszthetőnek vél-
ném ez intézmény tovább fejlesztésé által, 
hogy akkor, midőn bizonyos pozitív jog ese-
ténél a gazdák hátrányáról van szó, azok ezen 
intézményt igénybe vehessék. 

Erről a. bírósági jogorvoslatról, különösen 
pedig a közigazgatási bíráskodás megállapítá-
sáról tehát ne feledkezzünk meg. Németország-
ban pl. ép a gazdák és agrárkörök sürgették 
ezen intézmény megerősítését, mert ezen bíró-
ság helyes alkalmazása által sok fontos agrár-
érdeket lehet megvédeni. {Helyeslés) 

Elnök: Az előadó ur kiván szólani. {Hall-
juk ! Halljuk !). 

Szilárd Ferencz dr. Röviden kívánok refek-
tálni az elmondottakra. Mezey tagtárs ur ugyanis 
azzal argumentált, amit én mondtam. Ugy szólt 
nevezetesen, hogy a jogtalanság abban fekszik, 

hogy a kataszteri közegek, a nélkül, hogy a 
térmérték és mivelési ág változnék, az osztály-
zatot felemelik. Ez volt az amit éh mondtam 
és hangsúlyozom most is, hogy ezt jogtalannak 
és méltánytalannak találom, csakhogy e tekin-
tetben már évtizedes praxissal állunk szemben, 
a melyet a pénzügyi közegek az 1875- VII. t. 
cz.-re állapítanak. 

Ami ezen ügynek a közigazgatási bíróság 
utján való orvoslását illeti, ez nem tartozik 
azon ügyek közé, melyek oda vihetők, hanem 
a minisztérium elé esetleg terjesztendő vélemé-
nyünkben kifejezést adhatunk abbeli óhajtásunk-
nak, hogy ez mint par excellence jogkérdés 
azok közé soroztassők, melyek a közigazgatási 
bírósághoz tartozó kérdések között a törvény-
ben taxatíve felvannak sorolva. 

Lényeges különbség közöttem s az én 
javaslatom ellenzője között tehát nincs. Én is 
méltánytalannak ós jogtalannak találom ezt az 
eljárást, de egy ily nagy ügy részleteivel ne 
foglalkozzunk, midőn ez a szövetségi nagy-
gyűlés tárgysorozatai közé ugy is fel van véve 
és amikor ez az egyenes adók reformjának 
kérdésével ugy is meg lesz oldva. 

Elnök: Méltóztatnak hozzájárulni, hogy az 
igazgató-választmányból feliratot intézzünk a 
pénzügyminisztériumhoz, a melyben rámuta-
tunk azon jogtalanságra és méltánytalanságra, 
a mi a pénzügyi közegek részéről tapasztalható 
és igazoltnak tartjuk, hogy az 1885. XXII. 
t.-cz. ellenére, a művelési ágak ős a térmőré-
sek változása nélkül, adófelemelés vittetik vég-
hez? (Helyeslés.) Ezt határozatilag kimondom. 

Következnek: a 
Növénytermelési szakosztály előterjesztései. 

Sörárpavásárok országos szervezése. 
Jeszenszky Pál t i t k á r : T. igazgató-választ-

mány ! Az igazgató-választmány mult ülése 
alkalmával elhatározta, bogy az országnak sör-
árpatermelő góczpontjaiban évenként legalább 
két országos sörárpa-vásár rendeztessék a 
czélból, hogy a sörárpa értékesítés minél 
jobban előmozdítható legyen, mert a vidé-
ken eddig rendezett vásárok nem feleltek 
meg a czélnak. A szakosztály tárgyalá-
saiból kifolyólag e vásárok Pozsonyban és 
Sátoralj a-Uj helyen lettek volna megtartan-
dók, de a miskolczi ipar- és kereskedelmi 
kamara kérte, hogy e vásárok egyike .Mis-'-
kolczon tartassák meg, a mely kérelme 
mellett felhozta Miskolcznak domináló szerepét 
az árpakereskedés terén a felvidéken, kiváló 
vasúti poziczióját, kivitelét Németországba, 
közraktárait és még több egyéb előnyét. A 
szakosztály ezek mérlegelése után Miskolcz 
mellett döntött ós igy kérem, méltóztassanak 
ahhoz hozzájárulni, hogy az egyik vásár Mis-
kolczon, a másik Pozsonyban tartassék. (He-
lyeslés.) 

Elnök : Ha méltóztatnak hozzájárulni (He-
lyeslés), ezt határozatilag kimondom s Po-
zsonyba Emődy József és Renner Gusztáv, 
Miskolczra Renner Gusztáv és Reusz Henrik 
urakat kérem fel a vásár-bizottság tagjaiul. 

Következik a 18. pont: A csanádmegyei 
gazdasági egyesület által Mezőhegyesen rende-
zendő aratógépversenyre bizottsági tagok ki-
küldése. 

T i t k á r : A csanádmegyei gazdasági egye-
sület ez évben julius 7. és 8-án aratógépver-
senyt és eszközbemutatást rendez' a földmive-
lésügyi miniszter támogatásával és kéri az 
egyesületet, hogy abban részt vegyen. A nö-
vénytermelési szakosztály teljesíteni javasolja a 
választmánynak e kérelmet s a rendező-bizott-
ságba Nagy Dezső elnöklete alatt Lázár Pál, 
Thallmayer Viktor, Reusz Henrik, ifj. Sporzon 
Pál és Renner Gusztáv szakosztályi tagokat 
küldte ki s felkérte ez urakat, hogy a rende-
zendő gópverseny szabályzatát dolgozzák ki és 
ha készen lesz, adják át a csanádmegyei 
gazdasági egyesületnek. 

Elnök : Ha nincs észrevétel, ezt határoza-
tilag kimondom. 

Következik a 19. pont: Vetőgép-verseny 
rendezése. , . -

T i t k á r : A növénytermelési szakosztály a 
vetőgép-verseny rendezését elfogadta és e ver-
senynek a> rendezésére ugyanazon rendező 
bizottságot proponálja felkérendőnek, a mely a 
mult évben a burgonyaTkiemelő géppróbát 
rendezte. Tagjai ifj. Széchényi Imre gróf elnöke 
lete alatt: Szabó Ferencz, Lejtényi György, 
Nagy Dezső, Félbert Gyula, Boda Dezső és 
Lázár L. Pál. 

Ezen bizottság tagjai közül Szabó Ferencz 
és Felbert Gyula urak oly hivatalt vállaltak, mély 
őket a rendezésben gátolja; két uj tag kiküldése 
volna tehát szükséges. A helyet illetőleg mél-
tóztatnának elhatározni, hogy a verseny Dunán-
túl tartassék és (Helyeslés) a bizottság vala-
mely uradalommal érintkezésbe * lépjen és az 
előkészítő munkálatokat megtegye. 

Elnök: Ebbe a bizottságba ekét tag helyett 
Renner Gusztáv és Reusz Henrik urakat kérem 
fel. Ha a növénytermelési szakosztály javaslata 
ellen kifogás nincs, azt határozatilag kimondom. 

Következik a 20. pont. A m. kir. mező-
gazdasági gépkisérleti állomás igazgatójának 
jelentése az állomás által május hó folyamán 
rendezendő gépbemutatásról. 

T i t k á r : A m. kir. mezőgazdasági gép-
kisérleti állomás igazgatója a szakosztály ülése 
alkalmával azon jelentést tette, hogy a keresk. 
muzeum által rendezendő időleges kiállítás 
alkalmával bemutatja a gépeket, de minthogy 
értesítés tőle nem kaptunk, nem voltunk abban 
a helyzetben, hogy tagjainkat felhívhassuk, 
hogy abban részt vegyenek. 

Elnök : Tudomásul szolgál. 
Következnek a Lótenyésztési szakosztály 

előterjesztései, a 21. pont: A lótenyésztési 
szakosztálynak a földmivelésügyi miniszter el-
nöklete alatt megtartott lótenyésztési ós lóérté-
kesitési értekezlet elé terjesztett memoranduma.. 
Közölve volt a lapokban s igy tudomásul szolgál. 

22. pont: Javaslat az őszi luxusló-vásár 
megtartása iránt. 

T i t k á r : A luxuslovak értékesítésének 
emelése takintetéből szükséges a luxusló-vásá-
roknak s igy az ideinek is a megtartása. Be-
mutatja Budapest székesfőváros tanácsának 
átiratát, melyben a legutóbbi luxusló-vásáron 
a belépő dijak szedése és a lókereskedőknek a 
luxusló-vásárból való kizárásának indokait, to-
vábbá az egyesület ős a Lótenyésztés emelésére 
alakult részvénytársaság között fennálló egyez-
mény mibenlétét vele megismertetni kéri. 
Ezekre vonatkozólag jelenti, hogy belépő dijak 
azért szedettek, hogy a luxusló-vásár tetemes 
költségei valamiképp fedeztessenek. A keres-
kedőket azért zárták ki, mert a luxusló-vásár 
alkalmával megkívántatik, hogy a tenyésztők 
lovaiknak a hibáit jelentsék be, a mit a keres-
kedők nem tennének meg. Proponálja, hogy 
ezekre rámutatva intéztessék átirat a fő-
városhoz. (Helyeslés.) 

Isaák István : Rámutatnánk talán arra is, 
hogy a kereskedők csak a bejelentéstől 
záratnak ki. 

Elnök : Ily értelemben átiratot intézünk a 
fővároshoz. 

Következik: 

A doliánytermelési szakosztály előterjesztése, 
a 23. -pont: 1897., 1898., 1899. évi 

dohánybeváltási szabályzat és árak módo-
sítása tárgyában kidolgozott javaslat. 

Szilassy Zol tán szerkesztő-titkár: beter-
jeszti az albizottság javaslatát, melynek értel-
mében a „szivar-boríték levelek" eddigi 3 osz-
tálya hagyassák el, a mennyiben a beváltás-
nál a 3. osztály közti különbség felismerése 
lehetetlen, és helyébe egy egységes osztály 
állittassék fel, a melyre nézve 95 koronás árat 
javasol megállapittatni, mint az eddigi 3 osz-
tályzatnak átlagos árát. 

Elnök: Nincs észrevétel? Elfogadtatik. 
Szerkesztő- t i tkár : A közönséges levelek-

zél a főkülönbség az eddigi beváltási szabály-
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zattal szemben az, hogy az eddigi válogatott 
A. és válogatott B. osztálynak ily megkülön-
böztetését szintén elhagyandónak javasolja a 
bizottság, tekintettel azon körülményre, hogy a 
válogatott B. osztályzatnak a kritériuma telje-
sen megegyezett az A. osztályzattal s csak 
abban különbözött, hogy a B. osztályzatba 
megbízhatatlan égésű dohányok váltattak be. 
Miután ezek semmi körülmények között sem 
sorolhatók oly minőségüeknek, mint az A. 
osztályzatbeliek, ezen megkülönböztetés a cse-
kély árkülönbség mellett feleslegessé válik: Az 
igy megállapított válogatott osztályzatnak ára 
70 koronában volna megszabandó. 

A közönséges levelek első, második és 
harmadik osztályára nézve az eddigi körül-
írások precziziroztatnák és az egyes osztályok 
árai az elsőnél 52 koronában, a másodiknál 
40 koronában, a harmadiknál 25 koronában 
javasoltatnak megállapittatni. 

A kerti levelek eddigi osztályozása ellen 
igen sok panasz merült fel s a jelenlegi válo-
gatott osztálynak a körülírása oly szigorú volt, 
hogy ez osztály ideálisnak volt tekinthető s a 
termelök ebben alig válhattak be dohányt. A 
bizottság ezen válogatott osztályzat elhagyását 
javasolja és helyette a kerti dohányokat 4 osz-
tályzatban javasolja beváltatni, a melyek bizo-
nyos mértékig enyhébb körülírással volnának 
megállapitandók és a kerti dohány ára, tekin-
tetlel arra, hogy a kerti dohányból a jövedék-
nek is a legnagyobb szükséglete van, megtar-
tandó az eddigi árban; a mennyiben pedig a 
mostani körülírás enyhébb a réginél, ez bizo-
nyos mértékű áremelésnek volna tekinthető a 
gazdák szempontjából. 

A muskotály, továbbá a fogarasi kerti 
leverekre nézve a bizottság határozott javasla-
tot nem készítet, hanem a szövetséget felkérni 
véli, hogy a muskotály és a fogarasi kerti 
levelekre nézve megállapított osztályzattal egy-
öntetű osztályzatot állapítson meg. 

A kapa-dohánynál a bizottság az eddigi 
körülírást megtartandónak véli, mind a három 
osztálynál némi enyhítéssel azonban. Az árat 
illetőleg az első osztályban 60 koronában, a 
másodikban 40 koronában s a harmadikban 
24 koronában véli megállapitandónak. 

Elnök : A kapa-dohányra nézve egy aláza-
tos észrevételem volna. T. i. miután a jövedék 
éppen ezen bizottsági tárgyalás alkalmával azon 
nézpontott fejtette ki, hogy minekutána még 
most is több ezer métermázsányi kapa-dohányt 
kénytelen Oroszországból venni, ebből kifolyó-
lag különösen a mennyiségi termelést óhajtja 
előmozdítani a kapa-dohány árának emelésével, 
én azt vagyok bátor proponálni, hogy az első 
osztály megmaradna 60 koronában, de a máso-
dik osztály 48 koronában s a harmadik 30 
koronában volna megállapítandó. (Helyeslés.) 

Szerkesztő- t i tkár : Végül a bizottság azt 
javasolja, hogy a pénzügyminiszter úrhoz inté-
zendő felterjesztésben különösen hangsulyoz-
tassék, hogy a kihányás osztályzatnak a körül-
írása ezentúl olyképp állapíttassák meg, hogy 
abba csak a valóban rossz és hasznavehetet-
len dohányok soroztassanak és töröltessék ki 
az eddigi meghatározásból ez a passzus: „a 
mennyiben még gyártási czélokra használhatók 
a kihányási dohányok is." 

Ezek a bizottságnak javaslatai, miket el-
fogadásra ajánl. 

Elnök : Méltóztatnak a javaslatot a tett 
módosítássá] elfogadni? (Helyeslés.) Ily érte-
lemben fogadtatik el és terjesztetik a pénzügy-
miniszter ur elé. 

Ezzel a napirend ki volna merítve. Kö-
vetkeznek a] 

Tudomásul veendő tárgyak. 
24. Földmivelési miniszter leirata a fa-

iskolákról és fásításról szóló szabályrendelet 
tárgyában. Értekezletre kiküldettek: Bálintífy 
Pál, Forster Géza, Lipthay Béla. Tudomásul 
vétetik. 

25. Ugyanaz az egyesület kiadványainak 
megküldését kéri. Tudomásul szolgál. 

26. .Ugyanaz az erőtakarmányok szállítá-
sára nézve engedélyezett viteldíj mérséklés tár-
gyában a 'kereskedelmi miniszter rendeletének 
másolatát küldi. 

Pfitzner S á n d o r : Ezen dologban a múlt 
években a gazdasági egyesület igazgatóságá-
hoz intézett felirataim nem lettek tudomásul 
véve és válasz nélkül maradtak. {Egy hang: 
Lehetetlení): Nem tudja elképzelni, hogy micsoda 
emberek szerkesztik a minisztériumban a ked-
vezményeket, talán theológüsok. így a mult 
években burgonyahulladék szállítására, a mi 
nem más, mint moslék folyó állapotban, adtak 
kedvezményt. Hát azt, hogy lehet szállítani 
vasúton'? Ez bizonyára tévedés. Az idén is oly 
abszurdumokra adtak kedvezményt, mint a 
milyen pl. a kukoriczadara, a malomkonkoly 
stb. Az ilyen nevetséges hibákra figyelmeztetni 
kellene a minisztériumot. Adtak azután igaz, 
olyanra is kedvezményt a felsőbb megyéknek, 
mikor takarmányszükiben voltunk és a szesz-
főzéshez a krumpli elrohadt, a mit meg kell 
köszönnünk, de ezt is mig tavaly május végéig 
adták, az idén csak április végéig, igy tehát, 
azt is áprilisban kellett szállítani, a mire má-
jusban volt szükség, a legnagyobb szükséglet 
pedig májusban van. Felírtak a minisztérium-
hoz, de nem történt semmi. Ezek badarságok 
melyeket meg kell vizsgálni. 

Máday Iz idor : Tagja a minisztériumnak, 
de nem volt semmi köze a felhozott esetekhez, 
Zokon veszi az ily kifejezéseket, mint badar-
ság, abszurdum stb. Beflektálva előtte szólott 
szavaira, megjegyzi, hogy mindenesetre kérnie 
kellett valakinek — akár egyesnek, akár egye-
sülétnek — a burgonyahulladékra, akukoricza-
darára stb. a szállítási kedvezményt. Márpedig 
ha a miniszter ezt megadja, nem adhatja meg 
csak az egyesnek, hanem általánosítania kell 
s éppen az volna az abszurdum, ha nem igy 
tenne. 

Pfitzner Sándor : Pótlólag megjegyzi, hogy 
kéressék fel a földmivelésügyi kormány, hogy 
hasson oda, hogy a kereskedelmi minisztérium-
nál refakcziák ne csak titokban a gyárosoknak 
adassanak, hanem a mezőgazdáknak is. 

Elnök: Miután itt egy kedvezményről van 
szó, ha bármely csekély is az, köszönettel kell 
vennünk. (Helyeslés.) Magának ezen szállítási, 
tarifális és refakcziális kérdésnek ott volna 
helye, ahol azt alaposan megvitathatnók s nem 
pedig csak igy per tangentem. (Helyeslés.) 

Koppely Géza: Azon u. n. titkos kedvez-
mények semmiféle titkot nem rejtenek. Bizo-
nyos maximális mennyiség garantirozása mellett 
mindenkinek megadatnak. Ha a gazdasági 
csoportok szövetkeznek és kijelentik, hogy ennyi 
meg ennyi mennyiséget veszünk, megkapják a 
kedvezményt. 

Ügyvezető- t i tkár: Ezt alapul el nem 
fogadhatjuk, mert ha már kedvezményről van 
szó, akkor azt az alapot kell elfogadni, 
amelyet Máday tagtárs ur kifejtett, hogy t. i. 
abban mindenki részesüljön. Ez a kedvezmény 
ugy van adva, hogy minden szállítmány leszá-
moltatik a fuvarlevelen, itt refakcziáról szó 
sem lehet. A gazda ezt a kedvezményt a 
gazdasági egyesület által kiállított igazolvány 
alapján élvezi. A mit Pfitzner tagtárs ur mon-
dani akart, az az, hogy ezen kedvezmény az 
összes abraktakarmányokra kiterjesztessék s ne 
csak azokra, melyeket a rendelet felsorol. 

Meskó P á l : Helyesnek tartja, hogy a mi-
niszter az igazolványok kiadásával a gazdasági 
egyesületet ruházta fel. 

A miniszteri rendeletben nincs világosan 
kimondva, hogy csak az egyesület tagjainak 
adassék meg a refakezia. Miután pedig az 
egyesület lett felruházva az igazolványok ki-
adásával, az elnökség figyelmét arra hivja fel, 
hogy ezeket a refakeziákat csak az egyesület 
tagjainak adnák és igy azok a gazdák, akik 
nem tagjai az egyesületnek, szívesen be fognak > 

lépni, hogy ezen kedvezményekben részesülje-
nek, ami által az egyesület tagjainak száma 
rohamosan emelkedni fog és igy az egyesület 
a kitűzött érdekeket jobban szolgálhatja. Fel-
hívja az elnökséget, hogy kérvényt intézzenek 
e tekintetben a földmivelésügyi kormányhoz, 
hogy a földmivelésügyi miniszter a kereskede-
lemügyi miniszterrel egyetértőleg állapítsa meg 
a refakeziákat és azokat a szövetségbe belé-
pett összes gazdasági egyesületek tagjainak 
adja meg. (Helyeslés.) 

Károlyi Sándor g r ó f : E kérdést a jövő 
választmányi ülés napirendjére kívánja kitüzetni, 
igen szeretné azonban, ha előzetesen valamely 
szakosztálynak adatnék ki. 

Elnök : Az eddigi bizottságok egyikébe sem 
fér bele. Én azt proponálom, hogy a kérdés 
a jövő nagygyűlés tárgysorozatába vétessék fel. 
(Helyeslés). S a mennyiben az igen t. igazgató-
választmány Meskó Pál tagtárs ur indítványa 
értelmében ehhez hozzájárulni méltóztatik, ezt 
határozatilag kimondom. 

Következik a 28-ik pont: „ Ugyanaz a gyü-
mölcsértékesitö szövetkezetek támogatását igéri." 

Igazgató: A földmivelésügyi miniszter le-
iratában jelzi, hogy kiváló gondot kíván fordí-
tani a gyümölcsértékesítésnek előmozdítására, 
a melyre igen helyes eszköznek tartja a gyü-
mölcsértékesitő szövetkezetek alakítását. Az 
egyesület abbeli kérelmét, hogy az északkeleti 
államok fő gyümölcspiaczainak tanulmányozá-
sára ós azokkal való üzleti összeköttetés léte-
sítésére szakközegeit kiküldje, az ügyek felhalmo-
zódása folytán nem teljesítheti, hajlandó azon-
ban az alakulandó szövetkezetek által kíkül-
dendő megbízottak útiköltségeinek fedezéséhez 
hozzájárulni a rendelkezésére álló hitelmérvé-
hez képest. 

Elnök : Tudomásul szolgál. 
Igazgató : Jelenti, hogy a Vásárcsar-

nok-ellátó szövetkezet igazgatósága arra kéri a 
választmányt, hogy tegye meg a lépéseket az 
iránt, hogy a miniszter necsak feltételesen 
ígért segélyben részesítse őt, hanem folyósít-
son részére 700 irtot (Helyeslés.) 

Elnök: Ily értelmében mondom ki a ha-
tározatot. 

Következik a 29. pont. 
„Ugyanaz az ország egyes vidékein nagy-

ban termelésre ajánlható gyümölcsfajták jegyzé-
kének 100 példányát küldi". 

Tudomásul szolgál. 
Következik a 30. pont. 
„ M. kir. államvasutak menetjegy-irodája 

a hamburgi kirándulás tervezetét küldi". 
Tudomásul szolgál. 
Következnek 

Az OMGE. belügyel. 
Tokay László : Azt indítványozza, hogy az 

„Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgató-
választmánya, úgyis, mint a Gazdasági Egyesü-
letek Országos Szövetsége végrehajtó-bizottsága" 
czimben „úgyis minta" szavak helyett „felteendő. 

Darányi Gyula : dr. A czim a minisztérium 
által már jóváhagyatott. 

Mérey La jos : Az „és" közbeszúrása által 
az volna értendő, hogy az „OMGE" és a 
„Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége" 
külön volna itt képviselve, már pedig a gazd. 
egyesület, mint teljesen önálló, független egye-
sület, az országos gazdasági egyesületek szövet-
ségének közege és körpontja. Nem járul tehát 
hozzá Tokay László indítványához. (Helyeslés.) 

Elnök : Méltóztatik elfogadni Tokay László 
ur indítványát ? (Nem!) Kimondom tehát hatá-
rozatilag, hogy a régi czim lesz fentartva. 
Következik a 31-ik pont, azaz a „Mult ülés 
jegyzőkönyvének bemutatása". Tudomásul vétetik. 

Következik a 32-ik pont, azaz a „Meg-
halt tagok bejelentése 

Igazgató: Mult választmányi ülésünk óta 
tagjaink sorából elhaltak: Eszterházy Miklós 
József gróf alapító tag, az évdijas tagok sorából 
pedig: Basch Lipót, Körmendi Lajos és Somogyi 
György.' 
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Elnök : Az igazgató-választmány nevében 
mély részvétünknek adok kifejezést buzgó tag-
jaink elhunyta felett. 

Következik a 33-ik pont, azaz az „Uj 
iagok felvétele." 

Igazgató: Uj tagokul jelentkeztek: Braun 
Oszkár, Gaal Gaston, Halász Gyula, Hasz-
linszhy Károly, Hoffmann Soma, Hidas-Hollósi 
bérlet, Laendler Antal, ifj. gr. Ráday Gedeon, 
Steinerlgnáez, Spitzer Mór, Veress Gyula és 
Zoltán Sándor. 

Elnök: Tudomásul szolgál. 
Igazgató: A tagsági dijakkal hátralékban 

levő tagok felszólittattak, tartozásaik megfize-
tésére. (Helyeslés.) Jelentem továbbá, hogy 
Rozenbaeh Emil dr. kéri az igazgatóságot, 
kogy 40 frtnyi tartozása és járadékai iránt 
ellene indított pert szüntesse be, a mennyiben 
egészen tönkre ment. 

Darányi Gyula d r . : Megerősíti Rozenbaeh 
Emil indokolt kérvényét. 

E l n ö k : Azt hiszem, helyt méltóztatik adni 
az indokolt kérelemnek. (Helyeslési) 

Igazgató: Eisenmann Domokos jelenti az 
igazgatóságnak, hogy testvére Eisenmann Zsig-
mond több mint egy éve elmebeteg s a Lipót-
mezei gyógyintézetben az ő költségén ápolta-
tik. Kéri tehát annak az egyesületi tagsági-díj i 
alól való felmentését, a mennyiben .pedig azon 
időből, midőn még ép és egészséges volt> tag-
sági díjjal hátralékban maradt, hajlandó érte 
egy évi tagsági dijat megfizetni, miután egy év 
óta van már. az elmegyógyintézetben. 

Igazgató: Cséry Zsigmond urat felszólítot-
tam tartozásának megfizetésére, de ő levélben 
kijelentette, hogy teljesen, vagyontalan s igy 
kötelezettségének eleget nem ,tehet. 

Elnök : Felszólítandó vagyontalanságának 
hiteles igazolására. 

Igazgató : Ugyanezen kéréssel fordul az 
egyesülethez Matis Géza is, hogy mentessék 
fel, tagsági dijának megfizetése alól s töröl-
tessék a tagok sorából Ezt azonban nem tartom 
elfogadhatónak, amennyiben ezzel egy prece-
denst alkotnánk. . 

Darányi Gyula d r . : Minthogy az illető állás-
ban van, adassék neki tudtára, hogy fizessen 
részletekben. (Helyeslés.) 

Elnök : Ily értelemben mondja ki a hatá-
rozatot. 

Igazgató: A taglétszám 1897. május hó 
29-én: alapitótag 41:7, évdijas 2568, össze-
sen 2985. 

Elnök: Tudomásul szolgál. Következik a 
34. pont, azaz a „Jegyzőkönyv hitelesítésére 
két tag választása." 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem 
Lits Gyula és Kodolányi Antal urakat. 

Következik - a 35:' pont, azaz a „Föld-
mivelésj miniszter ; meghívja a Gazdasági 
Nagy Tükör kiadása ügyében megtartott érte-
kezletre." 

Igazgató: A miniszter által kiadandó mű-
nek ez lett volna a ezime, én azonban az ér-
tekezleten azt az., álláspontot foglaltam el, hogy 
a hosszú időn át működött „Kis Tükör" nép-
szerű könyv czimét ne -vegye át, hanem vá-
laszszon más czimet a munkának. 

Elnök : Tudomásul szolgál. 
Következik a 36-ik, pont, azaz az „Orszá-

gos Gazdasági Muzeum átirata egyesületi kiad-
ványaik s könyvtári dupplumok megküldése iránt." 

Tudomásul szóigál. 
Következik a 37. pont azaz „Pokorny T. 

mérnök megvételre ajánlja Magyarország dom-
ború tétkép gipszmásolatát. 

Igazgató: .Minthogy a müvet helyiségeink-
ben elhelyezni nem tudom, nem is ajánlom 
annak megvételét. (Felkiáltások.: A. muzeumnak 
kell félajánlani! Egy hang '- Itt is szükséges 
volna!) 

Elnök : Ez időszerint tehát nem reflek-
tálunk erre. 

Következik a 38-ik pont, azaz Szabó 
Alajos levele az Első Magyar Gazdasági Gép-
gyár Részvénytársaság ügyében, 

Ügyvezető t i t k á r : Szabó Alajos egy levél-
ben azzal fordult hozzánk, tény-e az, hogy a 
Magyar Gépgyár csakugyan az OMGE. égisze 
alatt működik-e, mert a gépgyár részéről nála 
járó ügynök a dolgot ekkép tüntettf fel. 

Mi felvilágosítottuk Szabó urat, -hogy ez 
nem áll. Én azonban azt hiszem az igen t. 
igazgató-választmánynak mindenesetre felkellene 
kérnie az illető részvénytársaságot, utasítsa al-
kalmazottait, hogy nekünk ily álhírek terjeszté-
sével erkölcsi kárt ne okozzanak. 

Kodolányi A n t a l : Az OMGE, czimével 
történt visszaélést a napi lapok utján vélném 
rehabilitálni. 

Darányi Gyula dr.: Ezt egy kissé erősnek ta-
lálja, s pusztán csak a „Köztelek"-cl ajánlja, mint 
gazdasági lapot .(Helyeslés. Felkiáltások: Előbb 
talán figyelmeztetni kéne a részvénytársaságot !) 

Elnök: Ily értelemben mondom ki tehát 
a határozatot. 

Következik a 39. pont,, azaz a „Szám-
vizsgáló-bizottság jelentése az egyesület. 1896. 
évi, vagyonmérlegéről, továbbá költség-, és jöve-
delem-számlájáról". 

Igazgató : Felkérem a számvizsgáló-bizott-
ságot, hogy az egyesület - 1896-ik évi költség-
és jövedelem-számláját és. a vagyonmérlegét a 
szétküldött i kefelenyomatok alapján vizsgál-
nák meg. 

Ez megtörténvén, a bizottság némi stilá-
ris módosítás után a költségvetést teljesen 
rendben találta. 

A megejtendő pénztári vizsg'álatra a bi-
zottság Reusz. Henrik és Kodolányi Antal tag-
társainkat kérte fel. 

Elnök : Tudomásul vétetik. 
Következik a 40-ík' pont, azaz a „Pénz-

ügyi-bizottság jelentése az egyesület 1898. évi 
költségelőirányzatáról." 

Igazgató ; Nem tartja szükségesnek a tár-
gyat részleteiben előadni, amennyiben 1898-iki 
évi költségvetés az igazgató-választmány igen 
tisztelt tagjainak úgyis megküldetett. 

A költségvetés az 1897. évi költségvetés-
hez képest némi eltéréseket ' mutat, mely, 
azonban nagyobb változást pénztári készletben 
nem okoz. így az . ügyvezetés szerkesztés, 
gazdasági egyesületek szövetsége és az orszá-
gos törzskönyv külön minden egyes tételénél 
a bevételek és kiadások fel vannak tüntetve, 
továbbá a rendes kiadások keretéből a kegy-
dijak a rendkívüli kiadasok közé soroztattak. 

Elnök: Észrevétel nem lévén, a költség-
vetési előirányzat elfogadtatik. 

Következik á 41-ik pont azaz a „Szolnok-
Doboka vármegyei gazdasági egylet meghívója ün-
nepi közgyűlésére". 

Ügyvezető t i tkár : Egyesületünk Illés Lajos 
tagtárs urunk személyével képviseltette magát 
és üdvözölte eme egylet elnökét. (Helyeslés.) 

Elnök: Tudomásul vétetik. 
Következik a 42-ik pont, nevezetesen: 

„Jelentés a XIV. tenyészállatvásárról"'. 
T i t k á r : Ez május hó elején tartatott meg. 

A felhajtás mögötte maradt a mait évinek, mert 
a mult évi állatkiállitások nagyon igénybe vették 
a gazdasági egyesületet, és későre is maradt a 
tenyészállatvásár miért is látogatottsága sem 
volt megfelelő s a hely is nehezen volt hozzá-
férhető. A jövőben rendezendő tenyészállat-
vásárokra legyen szabad javasolnom, hogy ezek 
előbb pl. márczius- végén, vagy április elején 
tartassanak meg1 és a földmüvelésügyi minisz-
tert fel kellene kérni, hogy az újonnan léte-
sített állattenyésztési kerületek részére a tenyész-
apaállatokat ezen a vásáron vásárolja be. Fel-
hívja a figyelmét a választmánynak^ hogy vájjon 
a vásárt czélszerü volna-e jövőre is azon . a 
helyen rendezni, a hol most rendeztetett, mert 
igen sok panasz merült fel. a helyet illetőleg. 

Elnök : Méltóztatnak tudomásul venni ? 
(Helyeslés.) Tudomásul szolgál. 

Következik a 43. pont: Jelentés a XII. 
lóvásárról. 

T i t k á r : A lóvásár május havában ép ugy 
mint áprilisban megtartatott. 

Igazgató : Az április havi lóvásárnak 
végeredménye 451. frt. a május havié 594 
frt 66 kr több bevéteít tüntet ki, ellenben a 
díjugratás 981 frt 88 kr defiezittel zárult. 
A két luxus lóvásárra nézve a Tatfersall 
és az OMGE. részéről az a megegyezés .tör-
tént, hogy a bevételben osztozkodni fognak. 
A. díjugratás összes költségeit a két .. luxusló-
vásár folytán nyert többletből ajánlja fedez-
tetni. (Helyeslés.) 

Elnök : Elfogadtatik. Következik a 44. pont : 
Jelentés a IV. díjlovaglásról. Ez is megtarta-
tott. — Tudomásul szolgál 

Következik a 45, pont: Jelentés, a hizó-
állatvásárt rendező bizottság üléséről. 

t i t k á r : A hizó-állatvásárt rendező bizott-
ság mult ülése alkalmával elhatározta, hogy a 
vásár deczember 11.,. 12. és 13-án lesz meg-
tartva. Az előmunkálatok, készen vannak és a 
tervezet az ismertebb hizlalóknak megküldetik. 
Van szerencsém továbbá jelenteni, hogy a szé-
kesfőváros díjtalanul engedi át a marhavásárra 
istállóit és minden egyes vásárhoz 500 frttal 
járul hozzá, ezenkívül a mészáros ipartestület 
20 aranynyal s a többi testületek is bizonyos 
összeget helyeztek kilátásba. A földművelés-
ügyi miniszter felkérendő, hogy tetemesebb pénzr 
összeggel járuljon hozzá a vásárrendezés költ-
ségeihez. (Helyeslés.) 

Elnök: Az 0. M. G. E. is adjon200 frtot. 
(Helyeslés) Ily értelemben mondom ki a hatá-
rozatot. 

Ügyvezető t i tkár : Bemutatja a Militár 
Verpflegs Magazin 'átiratát; továbbá a föld-
mivélcsügyi miniszter, leiratát, melyben felszó-
lítja az egyesületet, hogy a hamburgi nemzet-
közi kertészeti kiállításra kiküldött Molnár 
István miniszteri biztos támogatására egy szűkebb 
körű állandó végrehajtó bizottságba két tagját 
küldje ki. 

Br. Lipthay Béla leköszönvén, Tóth Lőrinöz 
és Kodolányi Antal küldetnek ki. 

Bemutatja a békésmegyei gazdasági egye-
sület meghívását elnökének 25 éves júbileumára. 

Elnök : Azt vélem, tálán Rubinek Gyula 
urat és Bálintffy Pál urat kérem fel, legyenek 
szívesek lemenni az egyesület nevében. 

Rubinek Gyula : Köszönettel fogadja a 
választmány megbízatását. 

Elnök: Ezzel a mai ülés tárgysorozata ki 
lévén merítve, a jelen voltak nevében mély 
köszönetemet fejezem ki az igen t. előadó urak-
uak odaadó működésűkért. Az ülést bezárom. 

(Űlés vége estéli ílz7 órakor.) 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kérdések. 
279. sz. kérdés. A kezelésem alatti birtok 

mentén megyei közlekedési ut vonul át. A töl-
tés árkába több száz jegenye nyárfa van ül-
tetve.. Növési maximumokat már elérték; ezek-
ből beosztva évente 60 darabot tűzifának- vá-
gatok ki s a földszintől egy méter törzset 
hagyok. Következő év tavaszán azon törzsek 
dúsan kihajtanak ; két méternyi magas hajtások 
láthatók. Második évben azon kihajtott törzsek-
zsekből tiz perczent elvész. 

Mi lehet annak oka, hogy második évben 
oly nagy perczent vész el? 

Somoskeőy-tanya. K. L. 
280. sz. kérdés. Mivel lehetne a kőris-

bogarakat a kertben lévő fákról kipusztítani ? 
Szegegyházai számtartóság. 

281. számú kérdés. Sik talajra, mely 
gyártmányú sorvetőgép beszerzése a legajánla-
tosabb, illetve, mely sorvezető, gép a legtöké-
letesebb ez idő szerint? V. G. 

282. sz. kérdés. 1. Disznófalkámban már 
8—10 nap óta egy különös betegség grasszál, 
mely szerintem a napilapokban is emiitett uj 
betegség lehet, a disznóvérhas. Nevezett idő 



46. SZÁM. f-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1897. JÜNIUS HO 9. 833 

alatt két vén emse és négj süldő esett áldo-
zatul, további hat darab pedig jelenleg esett 
bele. Az állatok jó kondiczióban vannak, jó 
járásuk van, elegeedő vízzel. A bonczolási lelet 
egynek kivételével, melynek tüdeje és bele is 
nagy elváltozást mutatott, egyforma volt, neve-
zetesen : a vékony és vastag bél fel volt fu-
vódva, kék és lila szint mutatott vérerekkel 
átfutva, tüdő és máj egészséges; hig ürülék 
nagymérvben, volt a betegség első jele, étvágy-
talansággal és fekvéssel; az elhullás 1 — 4 napi 
időközben következett be. A kivételként emii-
tett öreg disznó bonczolási lelete: tüdőben 
habos vér, összes belek vérrel telve, a vékony-
belekben lencsenagyságu és alakú fehér cso-
mók, melyek túrós, száraz anyagot tartalmaz-
nak, kemény tapintatuak és különböző módon 
vannak kötszövetekkel behálózva; ez emiitett 
disznó elhullás előtt hányt és szintén nagyon 
sok hig ürüléket eresztett," A hánytató ugy ada-
tott be (eczetes korom). — 2. Malaczaim • kö-
zött szintén néhány nap előtt egy betegség 
ütötte fel a fejét; nem esznek, összebújnak, a 
hűvös (nem hideg) istálló daczára izzadnak, a 
bőr egészben vérvörössé változik; fél nap alatt 
eldögíenek; belső elváltozás nincs. Foltok vagy 
más ismertető jelek a testen nincsenek, kivéve 
egyet, melyen fehér himlőfoltok (nem hólyag) 
láthatók. Kérdés: mily betegségben vannak az 
állatok? (A malaczok 10 nap 'előtt lettek elvá-
lasztva). Mivel és mily módon orvosolhatok? 
Az öregebbek eddig Stibiumot kaptak moslék-
ban az étvágyhiány és tüdőbaj elkerülése okáért; 
helyes-e ez? 

Dabrony. S. B. 
283. sz. kérdés. Lehet-e lényegesebb hát-

rány nélkül kévekötő aratógépet ott is hasz-
nálni, a hol a talajviszonyoknál fogva sürün 
vannak a levezető barázdák fogatva ? Melyik 
kévekötő aratógép beszerzése volna legczél-
szerübb, munkaképesség és vonóerőszükséglet 
tekintetében ? 

Resznek. O. L. 

Peleietek. 
Miért káros a jegenyenyárfáknál a ma-

gas tuskó hagyása Felelet a 279. sz. kérdésre. 
Ámbár helyszíni szemle nélkül bajos a feltett 
kérdésre határozott feleletet adni, a fák kima-
radásának valószínűleg következő az oka: 

A tuskók nagyon magasra — egy méter 
— hagyatnak, a roppant erőteljes hajtásokat 
a szél könnyen lehasítja, a tuskót nem bírják 
beforrasztani s igy annak kiszáradását s igy 
elhalását nem bírják megakadályozni. 

Tehát nemcsak hogy legértékesebb fája 
kárba megy a törzsnek az egy méteres luskó-
ban, hanem ez, amint látjuk, a növekvésre is in-
kább hátrányos, mint előnyös. 

A jegenyenyárfa ugy gyökérről, mint tus-
kóról nagyon könnyen hajt. Nekünk arra kell 
törekedni, hogy inkább gyökér-, mint tuskóhaj-
tásokat nyerjünk, sőt ha tuskóról sarjaztatunk, 
azt ugy eszközöljük, hogy a földszinéig érjen 
a tuskó felső pereme, hogy a sarjak minél 
előbb önálló gyökérzetet ereszszenek a földben 
s ne legyenek kizárólag a tuskóra szorulva, ily 
módon önállósulnak a gyökérsarjak is hamar. 

Az én véleményem tehát az, hogy a ne-
vezett baj el fog tűnni, mihelyt a jegenyenyár-
fákat a földszinéig levágatjuk, esetleg a tuskó-
főt is kiszedjük, akkor sokkal bujább s életre-
valóbb sarjak fognak támadni ugy a tuskóról, 
mint gyökerekről, különösen ha ez utóbbiakat 
keresztülvagdaljuk. 

Földes János, 
m. k. főerdész. 

Kőrisbogarak irtása. (Felelet a 280. sz. 
kérdésre.) Ha sok a kőrisbogár, akkor legjobb 
azokat naponkint összeszedetni és- a megölt 
bogarakat napon megszárítani, hogy aztán 
eladni lehessen. A droguisták sokszor nagyon 
keresik. Ha nem óhajtja azokat igy értékesí-
teni, akkor tessék talán 2—3°/o-os thanatonnal 
vagy 0-04—0.05°/° arzénsó oldattal (tehát 100 1. 

vízre csak 40—50 gramm veendő) a fertőzött ( 
orgonabokrot vagy kőrisfát egyszer-kétszer 
bepermetezni. Jövőre nézve pedig jó lesz, ha 
a most fertőzött bokrok vagy fák tövét ugy 
julius elején', felássa és földjüket korommal 
vagy oltatlan mészszel átkeveri, hogy az ott élő 
fiatal álczák elpusztuljanak. Vellay. 

Vetögép siktalajra. (Felelet a 281. sz. 
kérdésre.) Sik talajon a mai vetőgépek majd-
nem kivétel nélkül jól vetnek. Legjobb szerke-
zetek a Kühne, Clayton & Schuttleworth és 
Sach-féle vetőgépek. Ezek közül bármelyikkel 
pontosan s egyenletesen lehet vetni. Hogy 
melyik közülük a legjobb, legtökéletesebb, azt 
eldönteni bajos lenne. Mindhárom jó, de mind-
háromnak megvannak a hibái is. Tökéletes 
vetőgép még nincs s nem is lessz. i. 8. P. 

Sertésvész. (Felelet a 282. sz. kérdésre.) 
A közölt kevés adat alapján is alig szenved-
het kétséget, hogy a sertések betegsége nem 
más, mint a sertésvész. Minthogy pedig a be-
tegség gyógyítására igénybevett különféle eljá-
rások közül eddig egy sem bizonyult hatásos-
nak, a legnagyobb súlyt a terjedés megakadá-
lyozására, illetőleg a még egészséges állatoknak 
megvédésére kell fordítani. Legczélszerübb 
ebből a czélból a még teljesen egészségesek-
nek látszó sertéseket más, egészen tiszta helyre 
áthelyezni és azután köztük és a betegek közt 
mindennemű, közvetlen vagy közvetett érint-
kezést kizárni, netalán még később jelentkező 
uj betegeket pedig azonnal eltávolítani az 
egészségesek közül. A mennyiben egyesek a 
betegségből már felépültek, ajánlatos ezeknek 
vérsavójával a még egészségeseket beojtani. 
Egyébiránt a savóval való védőojtásról a 
,,Köztelek" 33. száma hozott kimerítő közle-
ményt. > —y— 

Aratógép vízlevezető barázdákkal háló-
zott talajra. (Felelet a 283. sz. kérdésre.) Ha a 
vízlevezető barázdák 10—15 cm.-nél nem 
mélyebbek, akkor, még ha sűrűbben is állnak, 
minden aratógép baj nélkül átmehet rajtuk. 
Elővigyázattal mélyebb barázdákon is átvihetők 
e gépek s ezek általában nem képezhetnek 
akadályt a géppel való aratásnál. Ha mélyek 
(25—35 cm.) a barázdák, akkor tessék lehető-
leg a barázda hosszában járatni a gépeket. 

Eddig az „Adriance" kévekötő aratógép 
bizonyult a legegyszerűbb s legkönnyebb ily-
nemű gépnek. Újabban a Deering kévekötőt 
tartják a legkönyebbnek. Egyébiránt a julius 
hó 7—8-án Mezőhegyesen tartandó aratógép-
versenyen majd elválik, melyiket lehet legjobb-
nak mondani. Kellő szakértelemmel s kis elő-
vigyázattal minden — nálunk használt •— arató-
géppel jól lehet dolgozni; szakértelem s elő-
vigyázat nélkül egyikkel sem. Az „Adriance" 
kapható a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél, 
a „Deering" Propper Samunál. Mindkettő 
Budapesten. 
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j Kinevezés. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 
Riedl Frigyes okleveles mérnököt a m. kir. folyam- és 
kultúrmérnöki hivatalok szeményzeti létszámába kir. 
segédmérnökké nevezte ki. 

Megbizás. A földmivelésügyi m. kir. miniszter Sir 
Lajos zsigeri lakost Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye pesti 
felső járására nézve az állandó gazdasági tudósitói tiszt-
tel bizta meg. 

Halálozás. Pálosi Szentkirályi Gyula nagybirtokos 
OMGE. évdijas tagja, életének 44-ik évében meghalt 
Mezö-Pagocsán. 

Az OMGE. igazgató-Választmá-
nyának úgyis, mint a gazd. egyesületek 

szövetsége, végrehajtó-bizottságának mult 

hó 29-én tartott üléséről felvett jegyzö-

könyvet a — tárgyalt ügyek jelentőségére 

való tekintettel — a „Köztelek" mai szá-

ban egész terjedelmében közöljük. E nagy-

terjedelmü referáda közlése okozta azt, 

hogy a lap nem a rendes tartalommal 

jelent meg. 

A katonák nyári szabadságolása. Hóna-
pok óta aggálylyal fordul a magyar mezőgazdák 
szeme a nagy" Alföld felé, a hol a mun-
kások immár szervezett tábora kiadta a jelszót 
az általános aratási sztrájkra. Erről írunk, erről 
beszélünk annál többet, minél inkább közele-
dünk az aratás időszakához. Nem tudunk azon-
ban arról, hogy történt volna valami, a mi az 
aratási sztrájk esetén a védekezés módját szol-
gáltaná kezükbe a gazdáknak. Hogy lesz-e 
sztrájk, vagy sem, arról sokat lehet beszélni 
pro és kontra; a mai viszonyok megítélése 
alapján mi is azt reméljük, hogy a mezei mun-
kások a sztrájk fogyvorólicz folyamodni nem 
fognak; elvitatha.tlan azonban, hogy a sztrájk 
lehetősége kizárva nincsen. És ha ez létre jön, 
olyan háborúhoz fog hasonlítani, a melyet ok-
vetlen a gazdák vesztenek el s a melynek ká-
ros következményeit megérzi az egész ország. 
Az észszerüség megköveteli tehát, hogy a gazda-
közönség olyan fegyverekről gondoskodjék, ame-
lyeket, anélkül, hogy oknélkül fordítana a munkás-
osztály ellen, hasznosíthat saját jogos érdekeinek 
védelmezésére abban az esetben, ha a sztrájkhoz 
kötendő túlzott követelésekkel szemben vértezni 
akarja magát. Ez érdekből az OMGE még f. évi 
április hó folyamán feliratot intézett a földmi-
velésügyi miniszterhez, melyben az esetleges 
aratási sztrájk következményeinek elejét veendő, 
a következő javaslatot terjesztette elő: „A 
mennyiben a közigazgatási elsőfokú hatóság 
meggyőződést szerezne magának arról, hogy 
bizonyos helyeken a munkásmozgalmak, esetleg 
egyes gazdaságokban is oly mérvet öltenének, 
miszerint attól lehetne tartani, hogy a termés 
letakaritása nehézségekbe, akadályokba fog üt-
közni, jogositta,ssék fel arra, hogy a legköze-
lebbi csapattestparancsnokságot megkereshesse, 
hogy ez a legrövidebb uton a tényleges legény-
ségi állománynak legalább fele részét bocsássa 
a megszorult gazdaközönség rendelkezésére az 
aratási munkálatok végzéséhez. A földbirtoko-
sok tehát az illető közigazgatási elsőfokú ható-
sághoz fordulnának e tekintetbeni kérelmeikkel 
és a mennyiben ezeket a közigazg. hatóság 
beigazolva "látná, intézkednék a katonaság ki-
eszközlése iránt. A katonaságnak az aratási 
munka végrehajtásáért az illető vidéken divó 
napszám állapíttatnék meg." Az, OMGE tehát 
egy fakultatív intézkedést hozott javaslatba, 
a melynek végrehajtására csak akkor kerülne 
a .sor, mikor annak szüksége csakugyan bekö-
vetkeznék. Ez tehát a körülmények kívánt bé-
kés fejlődésének nem vágna eléje, sőt az a 
tudat, hogy a gazdáknak a sztrájk ellen való 
védekezés lehetősége adva van, mindenesetre 
fékezőleg hatna a munkásmozgalmakra. Mint 
minden a kényszer jellegét magán viselő intéz-
kedésnek, ugy ennek is meg volnának a maga 
hátrányai, de ezeket mérlegelni és összehason-
lítani a termés takaritatlanul hagyásának hát-
rányaival alkalma volna mindannak, aki azt az 
intézkedést a végszükségben értékesíteni kí-
vánná. Éppen ezért sajnálkozva konstatáljuk, 
hogy a földmivelésügyi.miniszter az OMGE. ja-
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vaslatára vonatkozólag választ még a'mai na-
pig sem adott. A földmivelési miniszter vagy 
magáévá tette a javaslatot, vagy. nem; vagy 
sikerült közbenjárása a hadügyi kormányzatnál, 
vagy nem; mindenesetre igen kívánatos volna 
azonban, ha a gazdák már jóeleve tájékozód-
hattak volna az iránt, hogy fenn van-e tehát 
számukra tartva az utolsó mentőeszköz, vagy 
nincs. Reméljük, hogy e kérdésben az illetékes 
választ a gazdaközönség miheztartásának érde-
kében nem fogjuk nélkülözni, még mielőtt a sztrájk 
esetleges tünetei á védekezés hatályosabb s 

/általánosabb módjáit tennék megbeszélendővé. 
Magyar Gazda Kincsesháza. Nem régen 

ismertettük a földmivelésügyi miniszternek azt 
a pályázatát, melyet a "Magyar Gazda Kin-
csesháza* czimü népies mü megiratására vo-
natkozólag tett közzé. A mü egyes fejezeteire 
külön is pályázni lehet s most a földmivelés-
ügyi miniszter ismerteti, hogy az egyes fejeze-
tek mennyire terjedhetnek s milyen szempon-
tokat kell felölelniök. Az erre vonatkozó tájé-
koztatást alább kivonatoljuk, megjegyezvén, 
hogy az érdeklődők a részletesebb utmutatást 
tartalmazó hirdetményt a föld. minisztérium 
szakoktatási osztályától, továbbá az OMGE-től 
is megszerezhetik. A mü fejezetei: I. Növény-
termelés, rét és legelő. 4 iv. A talaj előkészítése 
s termőerőben tartása; trágyázás ; vetőmagvak ; 
a vetések, azok ápolása és védése, fontosabb 
kézi és fogatos eszközök, egyes kereskedelmi 
és ipari növények termelése; terményértékesi-
tés, stb. II. Állattenyésztés, állategészség és tej-
gazdaság, 4 iv. Jó apaállat-, községi mének, 
bikák stb. beszerzése. Párosítás. Vemhes álla-
tokkal való bá.nás, növendekállatok felnevelése, 
takarmányozása. Az istállók. A ló-, szarvas-
marha, sertés- és juhtenyésztés körében észlelt 
hiányok. Tejgazdaság kisgazda szempontjából, 
szövetkezés. Állategészség körében szükséges 
teendők. III. Szőlőmivelés és borJcezelés. 3 iv. 
Hegyvidéki és homoki szőlők telepítése, mive-
lése, védekezés a szőlők betegsége ellen, szőlő-
felujitás, szőlővesszőforgalom, adókedvezmények, 
hegyközségek, vinczellériskolák, szőlészeti tan-
folyam, a jó pincze' és présház kellékei és 
felszerelése, szüretelés, a must és bor keze-
lése, a bortörvény ismertetése, (1893: XXIII. 
t.-cz.) a borértékesítés. IV. Gyümölcs- és gazda-
sági fatenyésztés \lk iv. Gyümölcstermelés 
rövid foglalatja, értékesítése. Gazdasági haszon-
fák ültetése, kezelése és- értékesítése. V. Zöld-
ségtermelés. 1 iv. A kisgazda házi szükséglete 
és a piaczi forgalomra alkalmas zöldségek is-
mertetése. VI. Baromfitenyésztés. 1 iv. A hazai 
fajták czéltudatos javítása, keresztezés, felne-
velés, hizlalás és értékesítés. VII. Méhtenyész-
tés. 1 iv. A kisgazda szempontjából. Eljárási 
módok, eszközök, értékesítés'. VIII. Selyem-
tenyésztés. 1 iv. A kisgazda családjának mel-
lékfoglalkozása, eperfaültetés és kezelés, eljá-
rási módok, értékesítés. XI. Gazdasági épületek. 
1 iv. Lakóház, istállók hiányainak-'kiküszöbö-
lése, czélszerü méretek, udvartér stb. berende-
zése, a községi apaállatok czélszerü elhelye-
zése. X. Gazdasági háziipar. 1. iv. Kosár-, 
szalma- és gyékényfonás, seprű és kefekötés, 
szükséges utmutatások a női kézimunkák köré-
ben, értékesítés. XI. Szövetkezés. 1 iv. Hitelügy, 
fogyasztási, gépbeszerzési és értékesítő szövet-
kezetek. XII. Egészségügyi tanácsok. 1 iv. Az 
emberegészségügy iránti érdeklődés felköltése, 
gyermeknevelés, a család és község szempont-
jából. XIII. Tanácsok az élet számára. 2 iv. 
A gazdára fontos törvények és egyéb a többi 
fejezetek körében nem tárgyalható tanácsok és 
ismeretterjesztő intézmények, biztositások, adó-
kedvezmények, elemi csapások alkalmával stb. 

Állategészségügyi utmutató az állat-
egészségügyre, illetve az élő állatok és állati 
nyers termények szállításánál követendő eljá-
rásra nézve — czim alatt három vakkos füzetben 
most jelent meg az állategészségügy s állat-
szállítás- terén érvényben, levő törvényes intéz-
kedések, egyezmények s egyéb tudnivalók rend-
szeres ismertetése. Az első rész Magyar- és 

Horvát-Szlavon ország állategészségügyének ren-
dezéséről szóló t.-cz. végrehajtási rendeletét, 
továbbá Németországgal, Szerbiával és Romániá-
val szemben fennálló állategészségügyi vi-
szonyunkat ismerteti s végül a magyarországi 
és ausztriai vasutak és gőzhajózási vállala-
tok marharakodó, állomásainak betüsoros név-
jegyzékét tartalmazza. A második rész elő-
jegyzési lapokat foglal, magában, melyek, a 
magyar kormányzat s a külállámok által Magyar-
országot érdeklőleg kibocsátott állategészség-
ügyi intézkedések bejegyzésére és nyilvántar-
tására szolgálnak. A harmadik rész az állat-
egészségügyünket a forgalom, a rendőri intéz-
kedések s a külföldi egyezmények szempont-
jából szabályozó „Állategészségügyi Értesítők" 
gyűjteményét tartalmazza. Őszinte elismeréssel 
adózunk a földmivelésügyi miniszternek e 
munka negyedízben való kiadatásáért, mely 
mindazoknak hathatós kisegítője és biztos 
vezérfonalaként szolgál, akik utalva vannak 
Arra, hogy az állategészségügyi intézkedések 
nagy tömkelegében .könnyen kiismerjék magukat. 
A munkát Ragány István, földmivelésügyi min. 

,s. titkár állította össze. 
Magyarország április havi külkereske-

delmi forgalma. Az országos m. kir. statisz-
tikai Havi Közlemények legújabb füzetének ada-
tai szerint április hónapban összes behozatalunk 
2.728,698 métermázsa és 21.287 darab volt; 
kivitelünk pedig 4.072,706 métermázsa és 
206.894 darab. Forgalmunk tehát ugy a behoza-
talban, mint a kivitelben kisebb volt, mint a 
mult hónapban; behozatalunk kisebb a tavalyi 
áprilisénál is, a mikor 2.904,077 mm. és 10.153 
drb. árut hoztunk be. Ez év első négy hónap-
jában 11.300,757 mm. és 80.213 drb. árut hoz-
tunk be; tavaly ugyanezen idő alatt 11.153,833 
métermázsát és 77.905 darabot. Kivitelünk ugy 
az elmúlt hóban, mint az év első négy havában 
nagyobb volt a tavalyinál. Tavaly áprilisban 
3.627,476 mm. és 191.236 drb. árut vittünk ki; 
az év első négy havában idén 15.881,359 mm. 
és 972.663 drb. tavaly pedig 13.728,181 mm. 
és 950.756 drb. volt a kivitel mennyisége. Be-
hozatalunk nagyot emelkedett április havában 
a megszállott tartományokból, Olaszországból, 
Spanyolországból, Szerbiából, európai Török-
országból, Előindiából és az Egyesült Államok-
ból ; jelentékenyen csökkent Angliából, Orosz-
országból, Romániából, Hátsó-Indiából, Braziliá-
ból. Kivitelünk emelkedett Ausztriába, Olasz-
országba, Francziaországba, ázsiai Törökor-
szágba, az Egyesült Államokba és Braziliába; 
jelentékenyebben csökkent Angliába, Romániába, 
Bulgáriába és európai Törökországba. Jelentéke-
nyebb behozatalunk volt narancsból és czitrom-
ból (30.571 mm.), finomított czukorból (28.572 
mm.), búzából (56.760 mm.), fejtetlen rizsből 
(86.185 mm.), kukoriczából (21.919 mm.), hízott 
sertésből (9.244 drb.), borból (88.046 mm.), 
dongából (45.157 mm.), fürészelt puha faáru-
ból (254.979 mm.j, barna szénből (90.814 
mm.), pirszénből (209.143 mm.), kőszénből 
(781.692 mm.), nyers nehéz petróleumból (54.8,86 
mm.) Főbb kiviteli áruink voltak ez év áprilisá-
ban a nyers és finomított czukor (amaz 158.977, 
ez 21.054 mm.), a buza (430.886 mm.), rozs 
132.093 mm.), árpa (155,338 mm.), zab (178.373 
mm.), kukoricza (331.600 mm.), gabonaliszt 
(514.371 mm.), burgonya (51.762 mm.), vágó 
ökör (16.652 drb.), juh és kecske (15.048 drb.), 
hizott sertés (11.877 drb.), élö baromfi (149.408 
drb.), tojás (47.386 mm.), bor hordókban 
(62.340 mm.'), ásványvíz (11.969 mm.), donga 
(132.542 mm.), fürészelt kemény faáru (121.176 
mm.), vasúti talpfa (80.690 mm.), fürészelt 
puha faáru (167.687 mm.), vasércz (353.403 
mm.), finomított petróleum (11.132 mm.), és 
korpa (157.651 mm.). * g 

Magyarország őrléskikészitési forgalma 
áprilisban. Április hónapban előjegyzésre be-
hoztunk búzát 53,489 métermázsát, mintegy 
kétezer métermázsával többet, mint tavaly áp-
rilisban. Az a nagy különbség azonban, mely 
a tavalyi és idei januári behozatal közt volt, 

az idei rovására még mindig érezteti hatását 
az év első négy havi behozatalának ez ered-
ményeiben. Tavaly január elejétől április végéig 
260,677 métermázsát hoztunk be, idén ugyan-
ezen idő alatt 225,453 métermázsát. A vissz-
kivitt búzaliszt mennyisége ugy áprilisban, mint 
az év első négy hónapjában kevesebb volt, 
mint tavaly. Az idei áprilisban 65,972 s az 
kiső négy hónapban 264,458 métermázsát vittünk 
el; a mult esztendő megfelelő időszakaiban 
pedig 88,481, illetőleg 314.127 métermázsát 

A ragadós állati betegségek elterjedése. 
A ragadós állati betegségek közül ez évben a 
takonykór eddig egyre növekvőben van. Január 
végén 55 községben 68 udvar volt fertőzve, 
áprilisban már 77 községben 81 udvar. A sza-
porodás főképpen a Dunántulra, a Tisza jobb 
partjára s a Tisza-Maros szögére esik. Száj-
és körömfájás által fertőzve volt januárban 
318 községben 2725 udvar, azóta • folyton 
csökkent a betegség s áprilisban. már csak 45 
községben volt fertőzve 296 udvar. Szembe-
tűnő a csökkenés a betegség főfészkében, a 
Dunán innen, a hol januárban 1229, februárban 
már csak 394, áprilisban 225 udvar volt fer-
tőzve; aránylag legnagyobb fokú a javulás a 
Dunántuli részen, a hol januárban 431 udvar 
volt, fertőzve, áprilisban pedig már csak 24. A 
Tisza-Maros szöge, mely a január havi kimu-
tatásban 11 fertőzött udvarral szerepelt, már-
czius és április hónapokban immúnis volt. A 
sertésvész által fertőzött községek száma ja-
nuártól áprilisig 960-ról 558-ra csökkent. Ter-
jedőben van azonban a rühkór, mely január-
ban 28 községben mutatkozott 46 udvarnál, 
áprilisban pedig 81 községben 272 udvart fer-
tőzött. Az emelkedés a Tiszántúl (Tisza bal-
parti rész ős Tisza-Maros szöge) és Erdély 
rovására esik. 

Magyarország szesztermelése ÍS szesz-
forgalma márczius havában. Termelési adó 
alá eső szeszfőzdék által termelésre bejelente-
tett 1625'38 hl. tiszta alkohol. Termeltetett 
szeszfőzdékben 102,834-20 hl. tiszta alkohol. 
Bevételeztetett fogyasztási adóval terhelt szesz, 
szabadraktárakká nyilvánított szeszfinomitókban 
és szesz-szabadraktárakban: a) a magyar ko-
rona országaiban hektoliterfokonkint a 35 kros 
adótétel alá eső tiszta alkoholmennyiség 
34,817-03 hl., a 45 kros adótétel alá eső alko-
holmennyiség 467-79 hl., összesen 38,284 82 hl.; 
b) a birodalmi tanácsban képviselt királyságok 
és országokból hektoliterfokonkint a 35 kros 
adótétel alá eső tiszta alkoholmennyiség 988 94 
hl, a 45 kros adótétel alá eső tiszta alkohol-
mennyiség 999-52 hl., összesen 1988'46 hl. 
Elszállittatott a fent említett vállalatokból: a) a 
fogyasztási adó lefizetése mellett hektoliterfo-
konkint a 35 kros adótétel alá eső tiszta alko-
holmennyiség 68,519*25 hl.; b) a fogyasztási 
adóval terhelten ad) a mágyar korona orszá-
gaiban levő vállalatok részére hektoliterfokon-
kint a 35 kros adótétel alá eső tiszta alkoholr 
mennyiség 34,982*84 hl., a 45 kros adótétel 
alá eső> tiszta alkoholmennyiség 529'68 hl , 
összesen 35,512'52 hl.; bl) a birodalmi tanács-
ban képviselt királyságok és országokban levő 
vállalatok részére hektoliterfokonkint a 35 kros 
adótétel alá eső tiszta alkoholmennyiség 1563 97 
hl., a 45 kros adótétel alá eső tiszta alkohol-
mennyiség 486*15 hl., összesen 2050*12 hl.; 

.cc) a vámvonalon át való kivitelre hektoliter-
fokonkint a 45 kros adótétel alá eső tiszta 
alkoholmennyiség 2049*40 hl.; dd) másnemű 
adómentes felhasználásra hektoliterfokonkint a 
35 kros adótétel alá eső tiszta alkoholmeny-
nyiség 286*63 hl., a 45 kros adótétel alá eső 
tiszta alkoholmennyiség 6336*63 hl., összesen 
6623*26 hl. 

Az idők jele. Maerkel tanár figyelembe 
véve a Németbirodalom egyes részeiben folyó 
elaprózást és ennek ki nem maradó rossz követ-
kezményeit, a földbirtok elforgácsolása ellen 
törvényes intézkedések életbeléptetését sürgeti. 
Szerinte a szántóföldnél a minimum 12*5, az 
erdőnél 50, legelőnél 625—1172 árban lenne 
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megállapítandó. Ezekből a méretektől azonban 
figyelmet érdemlő esetekben el lehetne térni. 
Ha tekintetbe veszszuk, hogy egy hektár csak 
alig valamivel több, mint egy Va kat. hold s 
hogy egy hektárban 100 ár van, el kell ismer-
nünk, hogy a tudós német jó alacsonyan szabja 
meg a minimumot. 

BUDAPESTI 

Az idei gyapjuaukczióknak 
első sorozata 

julius hó 7., 8. és 9-én 
tartatik meg. 

Az árverésre szánt k ü l d e m é n y e k , 

elyek „ G y a p j u á r v e r é s i V á l l a l a t , 

B u d a p e s t , D u n a p a r i i T e h e r -

p á l y a u d v a r " czimén adandók vasútra, 
a m . k i r . á l l a m v a s u t a k vona l a i n 

d í j k e d v e z m é n y b e n r é s z e s ü l n e k 

olyképen, hogy darabáru kután az A) oszt. 
díjtételei számittatnak. Minthogy a szüksé-
ges raktárakat az államvasutak ingytn bo-
csátják a vállalat rendelkezésére, r a k t á r -

b é r , b e r a k t á r o z á s , m é r l e g e l é s 

a b e k ü l d ő k á l t a l s e m f i z e t e ndő . 

Gyapjuarverési Vállalat, 

HELLER M. s TÁRSA 
Budapesten, Erzsébettér 13. 

„PURITIN" 
kazánköellenes szert előállító 

t á r s a s á g . 
A „ P u r i t i n " egy marósavmentes, főkép 

növényi anyagokból készített folyékony vegyü-
lék, mely alkatrészei következtében semmi 
ártalmas hatással nem bir a kazán anyagára, 
sőt ellenkezőleg a rozsdától megóvja és jó 
karban tartja. 

A „ P u r i t i n " állandó alkalmazás mellett 
a kazánköképződést teljesen meggátolja s a kazán 
falain, valamint a csöveken már lerakodott ka-
zánkövet ennek vastagságához s keménységé-
hez mérten — nagyon rövid idő alatt — 
átáztatja, ugy hogy a kazánkő szétmálik és 
saját súlyánál fogva a kazán ' fa la i ró l stb. levál-
ván, lehull. 

A „ P n r i t i n " használata a fűtőanyagban 
10—20°/o megtakarítást tesz lehetővé és a több-
nyire igen költséges tatarozást és kőkivágást 

Á Puritin a kazán szakadatlan üzemben 
tartását fokozott biztonság mellett teszi lehe-
tővé; nem kell azt napokig és hetekig az 
üzemen kivül vesztegeltetni. Meggátolja a 
kazánlemezek gyorsabb kopását, azok elégé-
sét, kidomborodását, a tüzlemezek és csövek 
szakadását, a szegecsek, álló csavarok meg-
lazulását, a szelepek elromlását, a táp és 
leeresztő csövek eldugulását stb. stb. 

A „ P u r i t i n " fogyasztása havonként: 
Nagy stabilkazán, Bouilleur-

kazán és efféle 15—16 liter, 
Locomobilkazán havonként. . . 8—10 „ 
H a j ó k a z á n (folyamhajöknál 

havonként) 12—13 „ 
Vasúti lokomotivkazán 10—12 liter. 

Ára helyiben litereiikint 1 Frt. 
Nagyobb megrendeléseknél megfelelő 

kedvezmény. 
Bővebb felvilágosítást ad a 

„ P U R I T I N " kazánköellenes szert 
előállító társaság. 

BUDAPESTEN, 
VIII . , Jőzsef -körut 8 . sz. 

S z a k é r t ő s z ő l ő m ű v e l é s r e tanít, ugy az amerikai, a szénkéneggel való, mint a homoki termelésnéla 

B O R Á S Z A T I L A P O K 
(Szerkeszti: Baross Káioly 28 év óta fenálló szaklap, me| nj előfizetők E*T meyen 

olvasmányul az ünnepekre 
„Magyarország szőlőtermelésének múltja és jelene" . mi'lC! t (bolti ái IBO ábra és fényképpel, 3 diszmelléklettel. 8 0 n tanulságos leírásával. - A „BORASZATI LAPOK" k Budapest (Köztelek), Üllői-út 25. sz. Előfizetési ár 

KERESKEDE LEM,TŐZSDE. 
Budapesti gabonatőzsde. 

(Guttmann és Wahl budapesti termény bizományi 
czég jelentése.) 

Budapest, 1897. junius 5-én 
A lefolyt hét időjárása kedvezőbben alakult. 

Csapadék áz ország több részében volt ugyan, de a hő-
mérséklet már nagyobb emelkedést tttntetettt fel. A ve-
tések a napos idő beáltával jobban mutatnak, de hogy 
a gyakori reggeli köd,. melyet sok oldalról jelentenek, 
a már meglevő rozsdát nem neveli-e majd nagyon, az 
kérdés. A legtöbb panasz eddigelé az Alföld és Dunán-
tul vidékéről érkezet zug talajvíz miatt hazánk déli vi-
dékén azonkívül Heves, Nógrád és Borsód megyékben 
panaszkodnak. A külföld időjárását illetőleg, Franczia-
országban is derű váltotta fel ez előtt egy héttel a tar-
tós esőzést és ha ezáltal kedvezőbbekké váltak is a 
kilátások, a vetésekben eddig okozott kárt nagyon ne-
hezen fogja helyre ütni a legszebb idő és a bevetett 
terület különben sokkal kisebb a tavalyinál és igy erős 
beviteli szükségletet helyez szocziálisan búzába kilátásba, 
Belgium és Hollandiából hasonlók a jelentések. Német-
országban a kedvezőidő daczára hátra vannak maradva 
a vetések. Romániában, Bulgáriában valamint Szerbia 
egy részében a sok nedvesség óriási károkat okozott, 
míg Oroszországban elegendő esőzések különösen a ta-
vasziakra hatottak jotékonyan. Az Egyesült Államokból 
az utóbbi napokban hideg szeleket jelentenek, a vetések 
állását meglehetős változatlanoknak mondják. 

A külföldi piaczok üzletmenetét illetőleg, a for-
galom mindenütt korlátolt és az árak csökkenőek. 
Amerikában a látható készletek tetemes csökkenése és 
a gyenge hozatalok daczára, a hangulat csendes ma-
radt és az árak lanyhuló irányt követtek. Angliában is 
tartózkodó a fogyasztás és az árak a múlt héthez 
képest 1 sh. olcsóbbak. Fráncziaországban az irányzat 
szintén ellanyhult, mert kedvezőbb időjárás a tulajdo-
nosokat árengedményekre ösztönözte. A német piaczo-
kon a forgalom tartósan gyenge és az árak ugyancsak 
csökkenést tűntetnek fel. 

Nálunk a kereslet kenyérmagvak iránt szintén 
gyengült, minélfogva az árak is olcsóbbak lettek, mig 
takarmanyczikkek jól tartották magukat. Daczára a 
mindenfelől hangzó dicséreteknek, megszilárdult a rep-
cze is, mert Franczia- és Delnemetország részéről ér-
deklődés mutatkozik, uj áruban azonbaá még kötés 
effectió nem fordult elő. 

Visszatérve a búzára nem tartjuk érdektelennek 
ide iktatni Beerbhom statisztikai kimutatását május 
végéről, összehasonlítást téve az előző két év ugyanez 
időszakával: 

1897. 1996. 1895. 
h e k t o l i t e r 

Anglia és Szárazföld 
felé uszó. . . . 6.264,000 10.419,000 15.984,700 

Látható készletek 
Amerikában. . .14.210,000 25.882,500 36.390,000 

Buza és liszt Agliában 5.800,000 3.770,000 5.075,000 
Franczia kikötőkben 

ésPárisban. . . 1.302,300 942,500 1.493,500 
Adverpen, Dauzig, 

Összegezés 32.253,800 45.950,500 54.395,300 
Az üzliet 'hét, részleteiről következőket jelent-

állott kedvező időjárás folytán a malmok a vásárlásban 
teljesen tartózkodóak maradtak mig tulajdonosok el 

akartak adni minélfogva már a hét első napjaiban 
mm.-kent kb. 25 kr árveszteség következett be. A határ-
időpiaczon eszközölt fedezési vételekre az irányzat ké-
sőbb azonban ismét megszilárdult, az árveszteség na-
gyobb . része be volt ismét hozható a nélkül azonban-
hogy a forgalom megélenkült volna. Egyenlegként az 
árak a mult hét zárlatához képest mégis 7V2—10 krral 
olcsóbbak. A forgalom: 90,000 „mm., a hozatalok 135,000 
mm. tesznek ki. 

Rozs nagyon gyengén van kínálva, a vételkedv 
azonban szintén korlátolt és igy az üzlet ezen czikkben 
a legszűkebb keretben mozgott. Az árak 10—15 krral 
csökkentek ós minősig szerint <(.tí>—0.20 forint volt 
Budapest távolságában 6,35 frt Cassa helyben elérhető. 

Árpa (takarmány és hántolási czélokra) gyengén 
van kínálva, mig a kereslet ugy gyárosok mint hizlalók 
riszéről egyaránt jól; szilárd irányzat mellett igy az 
árak is javultak és helyben 4.60-80 frtot fizettek. Uj 
árpában szokvány minőség szeptember-októberi szállí-
tásra is volt némi forgalom és a hét elején 4.50 frt. 
később 4.60 frt. Cassa volt helyben elérhető. Tiszavidéki 
(meghatározott helyről) való szokványárpáért 4.70 frtot 
fizettek. 

Zab változatlan maradt. A kínálat továbbra is 
nagvobbára középáruból áll, mig finomabb minőségek 
gyérebben érkeznek. Jegyzéseink szin és tisztaság sze-
rint 5.60—6.— frt helyben. Príma zab 5—10 krral többet 
ér el. 

Tengeri a határidő napi árfolyama szerint számít-
tatik. A belföldi fogyasztás czéljaira állomásokon átvéve 
jobb kereslet mutatkozik és budapesti paritásra 3 70— 
3.80 frtot fizettek. 

Olajmagvak : Effektív káposztarepezében forgalom 
nem volt, az augusztus-szeptemberi határidőben mérsé-
kelt forgalom volt 10-15—50 frtos árak mellett. Vad-
repcze 4'25—4'50 frtot, gomborka 7-50—8 — frtot, len-
mag 8—9 forinton jegyez. 

Hüvelyesek. A forgalom teljesen pang és ma 
Budapesten csupán névlegesen a következő árakat 
jegyzik: Nagy fehér bab 6.25 frt, gömbölyű bab 6-25 
frt, barna bab 6-10—40 frt, apróbab 6-75—7-25 frt, 
Köles^ tovább lanyha 4-25—50 frt, bükköny 4-75-5-— 

Heremagvak. A forgalom egészen jelentéktelen. 
Mai jegyzéseink: Lóhere 30—35 frt, Inczerna 28—35 
frt, muharmag 5—5.58 frt, baltaczim 10—12 frt. 

Napi jelentés 1897. junius 8. 
Készbuza ma gyengén volt kínálva, a malmok 

elég jó vételkori vcl mutattuk és szilárd ir;íiiv/.;Un;'il IJi, 
25,000 mm.-át vásároltak 10 krig magasabb árak mellett. 

Eladatott: 
Tiszavidéki: 600 ram. 81 kg. a 8-50 frt 3 hóra 

300 „ 80 „ „ 8-50 „ , 
800 „ 80 „ „ 8-50 „ 3 hóra 
100. . 80 . „ 8-45 
100 mm. 79 á kg. 8'25 frt sárga 
100 „ 79 „ „ 8 30 , 3 hóra 
100 „ 79 „ „ 8-10 „ „ 
100 „ 78 „ „ 8-10 . 3 hóra 
100 , 76 , , 8-10 „ „ 

Pestvidéki : 
100 
200 

„ 8'35 „ 3 hóra 

1800 „ 75 „ „ g 
Makói: 4700 » 79 „ „ 8 

2000 „ 79 „ „ í 
Bánsági: 3400 , 78 „ „ 8 

100 .„ 79 , 

79 , , 8-271/2 . 

74 . „ 6-85 
Készrozsban csekély forgalom volt és az árak 

tartottak maradtak, néhány kis tétel 8'30 frt Pesti pa- • 
ritásban kelt el. 

Árpában alig volt forgalom és az árak tartottak. 
Tengeri szilárd és. állomáson többat fizettek. 
Zab tartott. 
Határidők szilárdan indultak vételekre, később 

azonban csekélységgel ellanyhultak. 
Következő kötések történtek. 

Köttetett. Déli zárlat. 
Jun. buza . . . 7-94—7-91-̂  7-90—92 
Őszi buza . . . 7-54—7-50—7-51—•— 7-51—52 
Junius tengeri . 3-83—3-81 3-81—82 : 
Jut.—aug. tengeri 3-88—3-86— • 3-86—87 
Aug.-szept. tengeri • ——• • 
Őszi zab . . . . 5-24 • 5-15—20 
Őszi rozs . . . 5-90—5-86 5-81—82 * 
Aug.-szept. repeze. 10-60 • 10-60—65 
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Szeszüzlet 
Szesz. (Qoldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben a hét elején változatlan irányzat 

uralkodott és a szeszárak a mult heti zárlatjegyzés 
szerint záródnak. Finomított szesz iránt az érdeklődés 
valamivel lanyhább volt e hétnek elején, mig ellenben 
élesztőszeszben az olcsóbb kínálat, folytán nagyobb for-

. galom volt s 51 '25—51 '63 frton. 
Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyers 

szesz gyér készletek folytán nem volt kinálva - és üzlet 
nem is létesült. 

Galicziából kontingens nyersszeszt J5^-! 
frton, kínáltak nagyban tartályokban szállítva. , 

Morvaországból exkotingens finomított szeszt 
11-50 frton ajánlottak ottani állomásokhoz szállítva 
nagyban. 

Prágából' adózott trippló-szeszt 51.26—51.75 frton 
adózatlan szeszt 15—15.13 frton jegyeznek. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 14-75— 
• 15-— frt. 

Bécsi jegyzés 16-40—1K60 frt kontingens nyers-
szeszért. 

Prágai jegyzés 51-25—51-75 frt . adózott burgo-
nyaszeszért. 

Trieszti jegyzés 8- frt hektoliterenként 
..900/0 magyar kiviteli szeszért. 

iii'ii/iiii jegyzés 10-75- -11 rxkontiiwiM :v,i-«zM, 
A kivitel e hét elején szünetelt. 
Vidéki szeszgyárak közül Kenyérmező, Győr, 

Losoncz 25 krral drágábban, a többiek változatlanul* 
' jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
52-25—52,50 frt,. élesztőszesz 51-25—51.75 frt, nyers-
szesz adózva 51-25—51.50 frt, nyersszesz adózatlan 
12. 12.50 frt, .denaturált szesz 17. 17.25 frt. 
Kontingens nyersszesz —. .—. 

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

Szárazmoslék. Teljesen üzlettelen. Névleg 5, 
5.25 frton jegyeztetik 100 kilónkint zsák nélkül. 

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze-
tének jelentése 1897. junius hó 8-áról. Az ünnepi élénk 
forgalom a készletek gyors elhelyezését vonta maga 
után különösen vaj és baromfiban nagy volt a 
hiány. A termelők nem használták ki a nagyobb keres-
letet, sőt a küldemények éppen az ünnepi héten tete-
mesen kisebb .számban érkeztek, pedig a magasabb 
piaezi árakat esak az által használhatja ki a termelő, 
ha terményeit megszakítás nélkül küldi. 

Húsfélék közül ' a borjúhús örvendett nagyobb 
kelendőségnek, hátulja 60 krt, eleje 48 krt jegyez kg.-
ként. A spárga már idejét multa, csak prima áru he-
lyezhető el még vontatottan, gyenge minőség eladatlan. 
Idei burgonya ára emelkedőben van, teljesen száraz 
áruban nagy a hiány. 

Jó minőségű baromfi keresett czikket képez úgy-
szintén válogatott (lámpázotft) tojás is. 

A befőzni való gyümölcs beküldésére felhívjuk 
a termelők figyelmét. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése a „Köztelek* részére). Budapest, 1897. junius 4-én. 

Hus. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 50—55, 
II. oszt. 46—50, III. oszt. 30—44,, eleje I. oszt. 46—48, 
II. oszt. 36—44, III. oszt. 32—40, borjúhús hátulja I 
oszt. 50—58, II.oszt. 40—45, eleje I. oszt. 45—52, II. 
oszt. 35—40, birkahús hátulja I. oszt. 36—40, II. oszt. 
30—36, eleje I. oszt. 26—34, II. oszt. 20—28, bárány 
kifejtve 1 db 1.— 1-50, bőrben 1-0—2-0, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 55—56, vidéki , sza-
lonna nélkül elsőrendű 60—64,. vidéki , sertés-
hús pörkölt 48—50, sertéshús szerb szalonnával 

, szalonna nélkül , sertéshús füstölt magyar 
60—64, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
50—72, füstölt belf. csonttal 75—90, csont nélkül 0-75 
—0-80, sonka füstölt külf. csont nélkül 0'90—1-— 
szalonna sózoít [ i füstölt 50—53-5, sertés-
zsír hordával 54-0—55-5, hordónélkül 52-0—54-5, kolbász 

nyers 1 kg. 58—60, füstölt ,55—70, szalámi belföldi 130 
-145, külföldi —: , malacz szopós élő 1 db , 
tisztított — X 

Baromfi, á) Élő. Tyúk 1 pár frt 1- 1-10, 
csirke 0-50—1-20, kappan hízott —• :—, sovány 1-50 
—1.-60, récze hízott - . — s o v á n y —•——•—, lud 
hízott 4-20— li,u ix hi 1 i ) - J , pulyka liLzi.lt 0- — 

, —0-—, sovány —• •—. b) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0- 0-—, 1 kg. , csirke 1 db 0-50—1-—, 1 kg. 

, kappan hizott 1 db 0-80—1-20, 1 kg. —• •—, 
récze hizott i db 1-20—2-50, 1 kg. , félkövér 
1 db 0-80—1-—, lud thizott 1 db , 1 kg. 0'50— 
0-52, félkövér 1 db —, 1 tg. pulyka hizott 
1 db 2-5Ö'—3-50, 1 kg. 45-80, félkövér 1 db 1-50—2-50, 
1 kg. 40—50, ludmáj 1 db 30—1' — , 1 kg. 1- 1-40, 
lüdzsir 1 kg. 90—1-—, idei liba 1 db 2-0—2-0. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt 0-80—1-C'O, csuka 1-— 
—1-30, ponty (dunai) 0'80—1'—, süllő —-•—•—, ke-
csege — , márna —• •—, czompó 0'40—Ö-60,' 
angolna , apró kevert 0'20—0;25, lazacz f. , 
pisztráng —• •—. 

Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-08—0-09,-
lefölözött 0-05—0-07, tejszín 0'24—0-36, tejföl 0-26—0-35, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0-90—1-40,1. rendű 0-70—0-90, II. r. 
0-50—70-—, olvasztott 70—1-00, Margarin I, rendű 
0-—, II. rendű 0- 0—, tehéntúró 0'16—0-18, juh-
turó 40—50, liptói 0'50—0'56, juhsajt 0'40—48, emmen-
thali sajt 0-75—1'10, groji sajt 0-7Q—0-74. 

liszt és kenyérnenifl. Fehér kenyér 1 kg. frt 
0-11—0-15, barna kenyér 0'09—Q-ll, rozskenyér 0'09 
—0-09. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —•—, 1 —•—, 
2 —•—, 3 —•—, 4 —•—, 5 —•—. 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7—12 stoke-
t-aui 16—18, borsó héjas magyar 7-5—14-—, koptatott 
magyar : , külföldi 16—26, bab fehér apró %—il, 
nagy 5—13, színes 8—12. 

To ás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt 23-0—24-50, 
II. oszt. (1440 db.) 21—22-50, meszes , órosz tojás 
100 db. , tea tojás 2-20—2-40, törött tojás 
16-16-0. 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt 0-40—0-60, 1 q 
.I' : ' • ' 

zeller 100 drb 1—2-50, karalábé 1-: 2'60. vöröshagyma 
100 köt. 0-40—0-60, 1 q 6'0—9'—, foghagyma 100 köt. 
2-0—6-0, 1 q i répa 100 d 1 0'60-l-20, 
répa fehér —• , fejeskáposzta LO—25, kelkáposzta 
100 drb 0-80—3-0, vörös káposzta —, fejessaláta 0'40— 
1-50, kötött saláta 50—60, burgonya, rózsa 1 q 1-40— 
2.—, sárga 1-50—1-8, külföldi 8'0—ÍO'O, fekete retek 100 
drb 1- 1-50. uborka nagy salátának 1 drb 4—15, 
savanyítani való 100 drb 5—6, savanyitott 2—2.20, 
zöld paprika —, tök főző 0-20—0-50, zöldbab 0-40—-50, 
zöldborsó hüvelyes olasz í kg- 12—10, fejtett 1 lit. 
24—28, tengeri 100 cső karfiol 100 db — 
! 1 I 1 ) 1 0 -0 00, torma 
100 db 8—12. 

szilva magvaváló , vörös , aszalt 12-
cseresnye olasz 18—40, közönséges , baraczk kaj-
szin , őszi , dinnye görög nagy 100 drb 

f görög kicsi , sárga, faj 250—300, közönsé-
ges , szőlő 1 q , csemege ———, dió (faj, 
papirhéju) 24—32, közönséges 16—22, mogyoró 26—56, 
gesztenye magyar — : , olasz —-—, narancs messi-
nai 100 drb 1-80—2-50, pugliai , mandarin 0- f 
o-—, czitrom l-oo—1-20, füge, hordós 1 q 15—18, koszo-
rús 17-50—20, datolya 142—54, Mazsolaszőlő 44—60 
Egres 1 lit. 5—7 kr, Eper 1 kg 40—0-80.. 

Fűszerek és italok. Paprika I. rendű 1 q. frt 
30—80, II. rendű 18—25, csöves , (szá-
rított) . köménymag —, ' borsókamag 

. mák 1 q. frt —•—-, méz csurgatott 0-32— 
0-50, sejtekben 1 kg. 1- 1—, szappan 'szín 24—25—, 
közönséges -, fehérbor asztali "palaczkban 1 lit. 
0-40—0'60, vörös asztali palaczkban 0-55—0-85, házi 
pálinka palaczkban 0-- -O'OO, ásványvíz palaczkban 

Budapesti takarmányvásár. (IX. kerület Mester-
utcza, 1897. junius 8. A székesfőv. rásárigazgatóság 
jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a szokott 
községekből 106 szekér réti széna, 19 szekér muhar, 
25 zsupszalma, 8 szekér alomszalma, — szekér takar-
mányszalma, — szekér tengeriszár, 4 szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luezerna, zabosbükköny, köles stk), 
800 zsák szecska. A forgalom gyenge. Árak q-ként a 

következők ; réti . széna 240—280,: muhar aj 220—270 
zsupszalma 1100—1300, alomszalma 140—160 egyéb 
takarmány , lóhere 220 -230, takarmány-
szalma , tengeriszár , luezerna — 

, sarjú —— , szalmaszecska 190—£10,, széna 
. uj —, zabosbükköny ,—- Összes kocsiszám 170, suly. 136000, kg. 

Állatvásárok. 
Kőbányai sertésvásár. 1897. junius 4, (Első 

magyar sertésh'zlaló-részvénytársaság teléfon-jelentése á 
„Köztelek" részére.) Az üzlet lanyha volt. Heti átlag-
arak: Magyar válogatott 320—380 kg. nehéz — kr, 
280—300 kg. nehéz jíkr, öreg 300 kgontuli 
kr, vidéki sertés. könnyű — krajezár. Szerb. 50—53,— 
kr. Román tiszta klg. páronkint'45 klgr. élet-' 
sulylevonás és 4<Vo engedmény szokásos. — Eleség-

gerí ó 4- •— frt, árpa 5'20 frt Kőbányán 
átvéve. Helyi állomány: május 28. maradt 32132 drb 
Felhajtás: Belföldről 2012 drb, Szerbiából 2974 darab' 
Romániából , drb, egyéb államokból darab! 
Összesen 4986 db. F ő ö s s z e g 37118 db. Állomány 
es felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 2147 drb, belföldre Budapest 
kornyékére 536 drb, Bécsbe 230 drb, Csehországba, 
Morvaország és Sziléziáha — drb, Ausztriába 361 db, 
Német birodalomba drb, egyéb országokba — db. 
A szappangyárakban feldolgoztatott: a szállásokban el-
hullott 2, vasúti kocsikból kirakott hulla 9, borsókásnak 
találtatott 42, összesen 53 drb. Összes elhajtás 3327 
darab. Maradt állomány 33791 drb. A részvény-szállá-
sokban 10029 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban maradt, 8009 drb. Felhajtás : Szerbiá-

1 I > ien 10983 drb. 
Elhajtás: 3045 drb, maradt állomány 7938. drb és 
pedig 7938 drb szerb és — db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-től máig 595 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Bécsi vásár: junius 1. Felhajtás 9432 db sertés, 
köztük 5312 süldő. Az üzlet lanyha volt. Nehéz 47— 
49'—, középnehéz 45- 46'50, süldő 34-43 frt 100 
kgkint eleven súlyban. 

Drezdai vásár : május 31. A vásáron volt 2300 
db vidéki és — db magyar sertés, előbbiek 35—40, 
utóbbiak márkán, keltek eleven suly. 

Berlini vásár: május 29. Felhajtás 8362 sertés. 
, üzlet csendes volt. Mecklenburgi 47—48, vidéki sertés 
46—47, belföldi 44—45, magyar sertés mrk. 

Budapesti szurómarhavásár. Junius hó 8-án 
A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár iqazqatósáa 
Jelentése. ' ' 

Felhajtatott: 669 drb belföldi, — drb galicziai, 
— drb tiroli, 40 drb növendék élő borjú, 44 drb élő 
bárány; — drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, jdrb bécsi, -r- drb növendék borjú, — drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A borjú- és bárányvásár élénk lefolyású volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 30—42 frtig, kivé-
telesen 44 frtig súlyra, növendék borjú. frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, 20—25— frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi — , kiv. —, tiroli — frtig, gali-
cziai — frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány —-—•— frtig, bécsi frtig súlyra. Élő 
bárány —• •— frtig, kivételesen 0— írtig páronkint. 
Élő kecske —•— frtig páronkint. Hizlalt ürü . 

Bécsi sertésvásár. 1897. junius 1-én. (Schleiffel-
der és társai bizományi czég távirati jelentése a „Köz 
telek" részére). 

Felhajtás: 5659 db lengyel, 2781 db bakonyi. 
A vásár vontatott. 
Árak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nél-

kül : prima 48—49'— kr, kivételesen 50 kr, közepes 
42—47 kr, lengyel 33—44 kr. 

Az Orsi. magty. gazd. egyesület tulajdona. 

Lapfelügyelő-bizottság: Gróf Dessewffy Aurél, Bernát 
István, dr. Darányi Gyula, Forster Géza, Galgóczy 
Károly, dr. Hagara Viktor. — Főszerkesztő és kiadá-
sért felelős: Forster Géza az 0. M. G. E. igazgatója. 
— Felelős szerkesztő: Szílassy Zoltán az 0. M. G. E. 
szerkesztő-titkára. — Társszerkesztő: Buday Barnabás. 

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

Az aratás közeledtével 
in 

Tekintettel a fenyegető munkásviszonyokra, nehogy 

van szerencsénk, mint az „Adrianee, P lat t & Co." 
new-yorki gepgyáros magyarországi képviselői, 
nevezett gyár kitűnő anyagból készült 
Fűkaszáló, 

Marokrakó-arató, és 
Kévekötő-arató gépeinek 

mielőbbi beszerzését ajánlani. . 

a t. ezim kellemetlen meglepetéseknek legyen ki-
téve, ajánljuk a gépeket most beszerezni; más-
részt pedig, hogy az aratás kezdetével készen fe l -
szerelt gépek ál l janak rendelkezésre. 

A gép felszereléséhez és a kocsis betanításá-
hoz szerelőnket odaküldjük és kívánatra képes 
árjegyzékkel és árajánlattal szívesen szolgálunk. 

Bffil'mlffllffll'mllffllffll m&r Több évi számos kitűnő mnnvar bizonyítvány. "Wm S H S I H S I S E I I S I 
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Szövetkezet, 
B U D A P E S T E N , ¥91!., J ó z s e f - k ö r u t 8 . 

*» gráf. Alelnök: 0 S Í Y 0 8 8 T Béla. 
Igazgatótági tagok: 

_ röf, BUJAPÍOVICS SÁND03, BESSEWFPT AKIST1B, KOMJÁTHY BÉLA, 
¥ TAMÁS, PÜSPÖKI EMIL, RUB1NEE GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZ1LASST 

ZOLTÁN, SZÖNYl ZS1SM0NB, SZTÁ1UÍ ISTVÁN gréf, TELEKI SÁNDOR gróf. 
Vezérigazgató: SZŐHYI Zslgmonil. 

A z Országos Magyar Kölesönös Biztosító Szövet-
kezet a gazdaközönség általános elismerése szerint híven megfelel hivatá-
sinak ; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óla 
sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljts 
megelégedését vívta ki magának, az 

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

>e léptette a több éveS 
' jégbiztosításokat 

5120°7o.dyengedi ' -
évenként ezzel kevesebb dijat fizet — Töb fél az esetleges dijleszáilitás előnyeit, mert az é' folyd évre megállapított díjszabály alapján szá Hlotn'lort OnOÍA-no A . .. 

1 W Gazdasági esy^sületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték 
nagyságára — a tiszta dijbol 5°/o díjengedményben részesülnek. 

Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlat-
tal terményeiket biztosítják, IO°/o e 

a telep nagyobbitása miatt egy öt éves igen jó karban lévő 
Sukkért rendszerű, 80 darab 16-os izzólámpa táplálására való 

f tKT D y n a m ó g é p T f c ® 
alapc-savarok komutáló kefékkel, reosztáttal, kapcsoló táblával, 
Voltmérővel, 130 Volt feszültségű áramkörrel összesen ŐOOfrtért 
e l a d ó . Bővebb felvilágositást . 

SZIKSZAY SÁNDOR urad. titkár vagy BAETHA ENDEE 
" nyújt MÁNDOKON. 3943 

Magy. kir. államvasutak. 

Hirdetmény. 
<>-11 ' 1 -•; •••>.•].ívsHvonatuUnak lUtUfcmswn Am<|.IT»de*lo» át való közlekedése. A PAns-Budapest és Konstanza, valamint az Ostende-Budapest és konstanza ktizBU mind* 

| | | i r ' v k k t l '" U 1 1 N 1 ^ 
dáíy tartama alatt, L indulási és érkezési időknek Budapesten̂ afó vá°foza3an fenntáSSaa toolíettj Budapest és Bukarest között Szolnak—Arad—Predéálon át fognak közlekedni. • Ezen útirányon át az első keleti expressvouat Budapest nyugati pályaudvarral Constanza felé f. évi május hó 28-án indul és Congtanza felöl junius hú 1-ín éikezik, az első ostendei expresS' vonat pedig Constania felé junius hó 2 án indul és Oonstanza felöl junius hö ö-án érkezik. 

jst - arad—predeali vonalon Szolnok, 

Az igazgatóság. 

l, Arad, Gyulafehérvár, Segesvár és Brassó í nenetjegj ek váltása és az előlirt pótdij loflzc 
Budapest, 1697. május hó 2Mn, 

(Utánnyomás ni 

Olcsó boreladás. 
Bővebb felvilágosítást ad: 

ÁRVA# ADOLF, Pécsett. 
Hirdetmény. 

srészt Ansztria-Magyarország és Németország ptefcése a díjszabási I. rész, B. szakaszához.) n̂ dyemeléset " 
is tárgyak szállítására 

(II. pótléknak érvénybeié 

i végül a ok inegváltóztatásí díjszabásának mód 
S. pótléknak példányai r :i igazgatóságoknál le 

.1897. évi 27272. számhoz.. 

Bérleti hirdetmény. 
Az egyetem alap. uradalom tulajdonához tartozó 

Tolnavármegyében fekvő, Dunaföldvár községtől 15.2, Paks 
községtől 15.2, a budapest-pécsi m. kir. államvasút czeczei, 
vajlai és nagydorogi állomásától 14.9, 13.8 és illetőleg 17.3 
kilométer távolságra eső és közigazgatásilag Német-Keér 
községhez csatolt, két külön tagban fekvő 

5 5 3 Ü Katastrális hold 
mivelcsi ágaira nézve a bérleti feltételekben. részletezett 
németkeéri urad. földbirtok a rajta le TŐ gazda-
sági épületekkel együtt az alulírott ministerium IX. ügy-

f. 1897. évi julius hó 15-én 
tartandó zárt ajánlatu verseny utján 1898. évi októbor hó 
1-től kezdődő 

25 évre haszonbérbe fog adatni. 
Az 1000,frt bánatpénz letételét igazoló pénztári nyug-

tával felszerelt s 50 kros bélyeggel ellátott írásbeli ajánlatok 
a. fent kitett nap délelőtti 10 órájáig a ministerium segéd-
hivatali igazgatóságánál nyújtandók be. 

A részletes haszonbéri és versenytárgyalási feltételek 
a ministerium segédhivatali igazgatóságánál a közalap, gazda-
sági felügyelőségénél „Szegzárdon" tekinthetők meg. 

Budapest, 1897. évi május hó 6-án. 

3 8 0 1 Á vallás- és' közoktatásügyi m, kir. ministertöl 

ALBION fűkaszáló gépek, 
ALBION 

HARRISON líd. GREGOR & Go, 
angol fípgyárálidlj 

melyek áz összes hazai veíáenyeken kitüntétégbííii részesültek, 
legutóbb ar tufkeveí gépversényén a r a n y í r e m m e l 

dijaztatták, kajihátek 

GRAEPEL HUGÓ gépgyároshál, 
Budapest, V., Külső Vácz i -ut 4 6 . szám. 3715 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

beoses figyelmébe! 
• Miután az 1896. évi aratási idény alkalmával a föld-
birtokosok túlnyomó része a kazalok betakarásáhdí 
kÖlcsönponyv(l\intézeternct vette igénybe s hogy 
ezen intézet élénk felvirágzásnak indult, csakis annak 
tulajdonítható, hogy czéljainalc teljesen meg-
felelt, ugy hogy ez idén szükségessé vált kölcsén-
intézetem raktárát nagyobb mennyisegü ujpony* 
vakkal gyarapítani. 

Bátorkodom a jövő aratási és cséplési id&lyre köl-
csönkazalponyvfiimat 96 Dm. és 48 Qtn. 
méíetekben, valamint kölcsönzsákjaimat olcsó köl-
csöndíj mellett ajánlani. 

Eladásra ajánlok'uj és használt zsákokat, uj és 
használt telitett ponyvákat bármily nagyságban, ugy-
szihténbehordáshoz szekérponyvák&tcsinvat szövetből 
6 frt és 7 frt 50 kr., jutta szövetből 3 frt 50 kr. és 

frt 50 krért. 
BCDAPESX, NAGEL ADOLF, 
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Haszonbérlet. 
Szilágymegyében, Szilágynagyfalu, kisrészben 

Szilágy-Somlyó határában fekvő, egy összefüggő 
tagot alkotó, mintegy V&V kat. hold szántó-
föld, 3 8 8 kat. hold rét, 257 kat. hold 
legelő és 4 8 kat. hold ezidőszerint puszta 
szőlőből álló birtokomat 

10, esetleg 12 évre haszonbérbe adom. 
A birtok a Szilágy-somlyói vasuü állomás 

közvetlen-közeiében jó karban tartott országút 
mellett fekszik. 

A részletes haszonbéri feltételek az alulirt tulaj-
donosnál Maros-Gersében u. p. Maros-Ludas és Schmidt ] 
Ferencz intéző erdömesternél, Szász-Régenben tud-
hatók meg. BÁpó B l N F F Y JÁNOS. 

HIRDETMÉNY. 
Fejémegyében Iváncsa község határában a pesti ev. ref. főiskola tulajdonát 

képező 1 2 0 0 Oölével 318 hold 135 Q-ölet kitevő szántóföld, 
kaszáló és legelőből álló birtok épületekkel együtt 1898. évi szep-
tember hó 29-től kezdve további 12 évre 1910. évi szeptember hó 29-ig Írásbeli 
és szóbeli ajánlati tárgyalás utján haszonbérbe adatik. A haszonbérleti 
szerződési feltételek 1897. évi junius hó 19-ik napjáig Stand Lajos egyházkerületi 
vagyonkezelő irodájában (Budapesten, IX. ker., Lónyay-utcza 11. sz., I. emelet, 
11. ajtó) délelőttönként 9—12 óráig megtekinthetők. A zárt írásbeli ajánlatok 
ugyanott adandók be junius 19-e déli 12 óráig. A netalán később beadott, avagy 
postán a fent jelzett időn tul beérkezett ajánlatok figyelembe nem vétet-
nek. Szóbeli ajánlati tárgyalásra határidőül 1897. évi junius hó 21. napjának 
d. e. 11 órája a budapesti ev. ref. főgymnásium kistermébe (Budapest, IX. ker., 
Lónyay-utcza 4. sz., II. emelet) kitüzetik s mindenekelőtt a szóbeli ajánlatok 
vétetnek jegyzőkönyvbe s csak ezek megtörténte után fog az írásba foglalt 

egyházkerület nagyméltóságú és méltóságos elnöksége dönt. r, ref. 

Sropper Samu 
m e z ő g a z d a s á g i g é p r a k t á r a 

Budapest, V á c s d - k ö r u t 52. 
Ajánlja 

leszállított árakon a jelen idényre 
S A C K R U D O L F 

legújabb rendszerű és a legmesszebb 
menő igényeknek is megfelelő 

többsoros r é p a k a p á l ó g é p e i t , 
eredeti 

Sack aczélekéit 
és azokra ugy a szőlő, mint burgonya, 
kukoricza stb. miveléso czéljábol szerel-

Deering-féle kévekötőgép."" hető készülékeket. 
Ez alkalommal különösen felhívja a t. gazdaközönség becses figyelmét az általa 
képviselt DEERING-féle a világ legnagyobb amerikai aratógépgyárának hírneves 

fükaszálógépeire, marokrakó- és 
kévekötő aratógépeire, 

valamint egészen aczélból készült SZÉNAGYÜJTŐ és s2énaforgató gépeire, mely 
gépeket teljes jótállás mellett szállítja jutányos árakon. 

Bizonyítványok fenti gépekről, kimerítő árjegyzékek és készséges felvilágosítások. 

Nagybirtokosok és urad. bér-
letek figyelmébe. 

500 juh-tőkével, felestartással conventiót keres 

Rácz Vendel 
b i r k á s - g a z d a , 394; 

F l ó r a p u s z t a , u . p . S Z I G E T V Á R . 

22149/IV/1.-1897. számhoz. 

Pályázati hirdetmény. 
„Magyar gazda kincsháza" czim alatt olyan gazdasági munka megiratását és kiadását terve-

zem, mely munka az egyes gazdaságviteli ágak, haszonvételi módok stb. körében a kisgazdákat a 
gyakorlat és tapasztalat által bebizonyított igazságok és szükséges tudnivalók felől tájékoztassa. 

A munka 13 önálló részből —- fejezetből — áll s azokra külön-külön nyitok ezennel pályázatot, 
megjegyezvén, hogy egyesek több fejezetre is pályázhatnak. Az egyes részek tárgya és terjedelme: 
1. Növénytermelés, rét és legelő 4 nyomtatott iv. 
2. Állattenyésztés, állategész-

ségügy, tejgazdaság ... ... 4 „ „ 
3. Szőlőmivelés és borkezelés 3 „ „ 
4. Gyümölcs és fatenyésztés ... IV2 „ „ 
5. Zöldségtermelés ... ... 1 „ „ 
6. Baromfitenyésztés.. 1 „ „ 

7. Méhtenyésztés ... ... ... ._. 1 nyomtatott iv. 
8. Selyem „ ... ... ... — 1 „ » 
9. Gazdasági épületek ... ... 1 „ » 

10. Gazdasági házi-ipar ... ... 1 „ „ 
11. Szövetkezés ... ... 1 „ » 
12. Egészségügyi tanácsadó ... 1 „ „ 
13. Tanácsok az élet számára 2 „ 

Pályadíj nyomtatott ivenkint 240 korona- jj 
Az első pályadíjjal kitüntetett munka a fordítás jogával együtt, tárczám tulajdonát képezi. ^ 

Másotllk pályadíj nyomtatott Ivónk Int 140 korona, § 
s a munka a fordítás jogával együtt tárczám tulajdonát képezi. 0 

A pályázat f. évi szeptember 30-áii jár le. | 
A pályamüvek idegen kézzel irva s jeligés levéllel ellátva, a vezetésem alatt álló ministerium W 

iktató hivatalában nyújtandók be. ' 
Részletes felvilágosítások a földmívelésügyí minisztérium Szakoktatási osztályában, továbbá g| 

az országos gazdasági egyesület, az erdélyi gazdasági egyesület és az egyes vármegyei gazdasági X 
egyesületeknél szerezhetők. # 

Kelt Budapesten, 1897. évi május hó 6-án. m 

Földmivelésügyi ra. kii'. Miniszter. | 
^ N Í M « M M e M í M d M M N M Í ® M M M « « M M M M M « l 
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Hirdetési ír IS szóig 30 kr., ezen felül minden 
szó 3 fa., feltűnő betűkkel 4 fa. Czim közlésénél 

minden beiktatásnál 30 fa. bélTcgilleték; KIS H I R D E T E S E K , Csak mezőgazdák és a 
továbbá állást keresők 

Tétetnek fel e kedv 

C s a U o l y l e v o l r k r e v á l a s z o l u n k , m e l y e k k e l v á l a s z r a s z f i k s é g e g l e v é l b é l j e g e t v a g y l e v e l e z ő l a p o t k ü l d e n e k . 

Tisztelettel kérjük 
mindazokat, kik vala-
mely jeligés hirdetésre 
ajánlatukat kiadóhi-
vatalunkba küldi k, 
azokhoz a megfelelő 
levélbélyeget csatolni 
szíveskedjenek, mert a 
kiadóhivatal azt saját 
költségén nem továb-
bithatja. 

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. 
Pályázati hirdetés. 

A pécsi fl. Székes káptalan 
lyázni óhajtók kérvényüket kellő 

ÁLLÁST KERESŐK, 

^ Claiidatlszt^ 

Mint gazda, 
ma'ást "t^en tBbbévî yakór-lattal bíró nős egyén. Czime 

könyvvitelben, állat-gyógyá-szatban jártassággal blr; állását nősülés ezéljáből változtatni «." jelige 

ÁLLATOK, 

JíéMl 

növendék ököT 
és üsző borjakat 

KLEIN ÉS SPITZER 

VEGYESEK, 

Cs. és kir. osztr. magy. 
szabadalom. 

Wiatschka általánosan 
elismeri legjobb 

l ó p p 
a legjobb szer a legyek, 
elpusztítására lakások, 
istállókban stb. Kapható 
szelenczékben á, 50 kr. 
38tí és á 1 frt. 
Egy postacsomag 7szelen-
cze, á l frtos, 6 frtért 
bérmentre küldetik meg. 
Wiatschka József 

végy. laboratóriuma 
MÜhr. Schönberg, 

E l a d ó 
szeszgyár berendezés, 
napi 4 hliter üzem-
képességgel, legjobb 
féle szerkezet és ki-
tűnő állapotban, az 
üzemnek nagyobb sza-
básura való fordítása 
miatt legjutányosab-
ban megvehető és 

megtekinthető 
Margulit Gyula 

földbirtokosnál,, 
Utaspuszta, u. p. Ajnásskö. 

Cs. és kir. osztr. magy. 
szabadalom. 

Wiatschka általánosan 
elismeri legjobb 

l ó p p 
a legjobb szer a legyek, 
elpusztítására lakások, 
istállókban stb. Kapható 
szelenczékben á, 50 kr. 
38tí és á 1 frt. 
Egy postacsomag 7szelen-
cze, á l frtos, 6 frtért 
bérmentre küldetik meg. 
Wiatschka József 

végy. laboratóriuma 
MÜhr. Schönberg, Eladó 

1 1 1 
Szép 

uradalmak 
Aktuális napikérdések! Szép 

uradalmak 
a£Uhfvataí!0léSeket 

M a a s O t t ó 
O h ú K W 

mezőgazdasági 
; .10 lóerejü . 

magyar kir, 
államgépgyári 

vaskeretből uíjésen^1 

újonnan lett 
felépítve, 

adó ^valamint0 a^kövel-

•fi 
O h ú K W 

mezőgazdasági 
; .10 lóerejü . 

magyar kir, 
államgépgyári 

vaskeretből uíjésen^1 

újonnan lett 
felépítve, 

adó ^valamint0 a^kövel-

•fi 

Egloc!)mobieirája ^to^rt! x i s s t 
végül Governor éŝ Prog-

lillői-nt 23.^ szám. a. 

FEHÉR 
MIKLÓS 

fiB 
Egloc!)mobieirája ^to^rt! x i s s t 
végül Governor éŝ Prog-

lillői-nt 23.^ szám. a. 

FEHÉR 
MIKLÓS 

H i c i i i i x s -
magból̂ éŝ az aratás befe-

r e p c z é b ő l 
W o í f ^ a 

Egloc!)mobieirája ^to^rt! x i s s t 
végül Governor éŝ Prog-

lillői-nt 23.^ szám. a. 

FEHÉR 
MIKLÓS 

Tokaji bor 
herczeg Windisch-Graetz 
Lajos jószágigazgatóságá-
nál Sárospatakon. Valódi-
ságáért K e z e s s é g 
vállaltatik. 3637 

Megjelent 

Rövid 
utmutatás 

a g a z d a s á g i 
könyvviteli 

nyomtatványok-
hoz. 

A r a S O k r . 

Megrendelhető a 
„KÖZTELEK" 

V 
Ő csász. és kir. Fensége 
József ffiherczeg és 
Ö királyi Fensége Fülöp 

Szász-Coburg-
Gothai herczeg udv 

szállítója 

Dr. Lendl Adol f , 
tanár 3040 

praeparatoriuma 
és 

tanszerkészitő-
B U O a P E S T , 
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Bérszánfás gözekévei. 
A legújabb eredeti Fowler-féle Componnd gőzekékkel talajmive-

lésre vállalkozik 3171 

WOLFF ERNŐ gözszántási vállalkozó, 
Budapest, XCelenföld, Fowler-telep. 

Csemiczky és Társa 
B U D A P E S T , 

I. ker., Városmajw-u. 57. szám. 

A t. gazdaközönség, figyelmébe ajánljuk törvényesen védett 
állatgyógyászati készítményeinket: 

P O R C É I N 
biztos óv- és gyógyszer sertésvész ellen 

10 25 50 darab sertés .számára szolgáló 
adagokban ára 3.'— : 7.50 15.— forint 

Kólika-cseppek lovak számára. 

Seb-olaj a legkitűnőbb -s 
gyógyítására. ... 

Restitutions-fluid (ÜditS szesz) lovak számára : Egy üveg 1 frt. 

Lapunk bekötési táblája 
1 f r t 8 6 l i r é r t (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

Elsőrendű manila kévekötőfonalat 
4 3 f o r i n t é r t s z á l l í t a 

Szegedi kenderfonógyár részv. társaság 
S Z E G E D E N . 

Valódi kender-zsákok 
tiszta kjnderfónalakból, házilag szíve utolérhetetlen tartóságban. 

Magy. kir. államvasutak. 
55034/97/ A/ÍV. sz. 

Hirdetmény. 
igazgatóságának őrtesUésê zê  rint, kereskedelemügyi m. kir. Minister úf Ö nagyméltósága 
pökJadányi\4nalonrDebreezen és Szoboszló állomások között fekvő „Ebes" megálló-rakodó-hely, mely eddig csak személy és podgyász forgalomra, vala-mint teljes kocsirakomány! répaszállitmányok rakodására szolgált, folyó évi április bő 6-én az általános kocsirakmányi 

nyItBzen megálló-rakodóhely a vonalainkon érvényes helyi áru-dijszabásban (II. rész) már mint a kocsirakomány! t.eherárufor-gaJomra megnyitott állomás 

Az igazgatóság. 

%HARRIS-ÖN m GREGO •R & c i r Magy. kir. államvasutak. 
55034/97/ A/ÍV. sz. 

Hirdetmény. 
igazgatóságának őrtesUésê zê  rint, kereskedelemügyi m. kir. Minister úf Ö nagyméltósága 
pökJadányi\4nalonrDebreezen és Szoboszló állomások között fekvő „Ebes" megálló-rakodó-hely, mely eddig csak személy és podgyász forgalomra, vala-mint teljes kocsirakomány! répaszállitmányok rakodására szolgált, folyó évi április bő 6-én az általános kocsirakmányi 

nyItBzen megálló-rakodóhely a vonalainkon érvényes helyi áru-dijszabásban (II. rész) már mint a kocsirakomány! t.eherárufor-gaJomra megnyitott állomás 

Az igazgatóság. 

I _. í 
Magy. kir. államvasutak. 
55034/97/ A/ÍV. sz. 

Hirdetmény. 
igazgatóságának őrtesUésê zê  rint, kereskedelemügyi m. kir. Minister úf Ö nagyméltósága 
pökJadányi\4nalonrDebreezen és Szoboszló állomások között fekvő „Ebes" megálló-rakodó-hely, mely eddig csak személy és podgyász forgalomra, vala-mint teljes kocsirakomány! répaszállitmányok rakodására szolgált, folyó évi április bő 6-én az általános kocsirakmányi 

nyItBzen megálló-rakodóhely a vonalainkon érvényes helyi áru-dijszabásban (II. rész) már mint a kocsirakomány! t.eherárufor-gaJomra megnyitott állomás 

Az igazgatóság. 

m m m $ $ m 

Magy. kir. államvasutak. 
55034/97/ A/ÍV. sz. 

Hirdetmény. 
igazgatóságának őrtesUésê zê  rint, kereskedelemügyi m. kir. Minister úf Ö nagyméltósága 
pökJadányi\4nalonrDebreezen és Szoboszló állomások között fekvő „Ebes" megálló-rakodó-hely, mely eddig csak személy és podgyász forgalomra, vala-mint teljes kocsirakomány! répaszállitmányok rakodására szolgált, folyó évi április bő 6-én az általános kocsirakmányi 

nyItBzen megálló-rakodóhely a vonalainkon érvényes helyi áru-dijszabásban (II. rész) már mint a kocsirakomány! t.eherárufor-gaJomra megnyitott állomás 

Az igazgatóság. 

Albion Albion 

Magy. kir. államvasutak. 
55034/97/ A/ÍV. sz. 

Hirdetmény. 
igazgatóságának őrtesUésê zê  rint, kereskedelemügyi m. kir. Minister úf Ö nagyméltósága 
pökJadányi\4nalonrDebreezen és Szoboszló állomások között fekvő „Ebes" megálló-rakodó-hely, mely eddig csak személy és podgyász forgalomra, vala-mint teljes kocsirakomány! répaszállitmányok rakodására szolgált, folyó évi április bő 6-én az általános kocsirakmányi 

nyItBzen megálló-rakodóhely a vonalainkon érvényes helyi áru-dijszabásban (II. rész) már mint a kocsirakomány! t.eherárufor-gaJomra megnyitott állomás 

Az igazgatóság. 

& $ * ® 

Magy. kir. államvasutak. 
55034/97/ A/ÍV. sz. 

Hirdetmény. 
igazgatóságának őrtesUésê zê  rint, kereskedelemügyi m. kir. Minister úf Ö nagyméltósága 
pökJadányi\4nalonrDebreezen és Szoboszló állomások között fekvő „Ebes" megálló-rakodó-hely, mely eddig csak személy és podgyász forgalomra, vala-mint teljes kocsirakomány! répaszállitmányok rakodására szolgált, folyó évi április bő 6-én az általános kocsirakmányi 

nyItBzen megálló-rakodóhely a vonalainkon érvényes helyi áru-dijszabásban (II. rész) már mint a kocsirakomány! t.eherárufor-gaJomra megnyitott állomás 

Az igazgatóság. 
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Magy. kir. államvasutak. 
55034/97/ A/ÍV. sz. 

Hirdetmény. 
igazgatóságának őrtesUésê zê  rint, kereskedelemügyi m. kir. Minister úf Ö nagyméltósága 
pökJadányi\4nalonrDebreezen és Szoboszló állomások között fekvő „Ebes" megálló-rakodó-hely, mely eddig csak személy és podgyász forgalomra, vala-mint teljes kocsirakomány! répaszállitmányok rakodására szolgált, folyó évi április bő 6-én az általános kocsirakmányi 

nyItBzen megálló-rakodóhely a vonalainkon érvényes helyi áru-dijszabásban (II. rész) már mint a kocsirakomány! t.eherárufor-gaJomra megnyitott állomás 

Az igazgatóság. 

daráló-gépei 
a legjobbak. Kapható 

GpaepeS Hugónál, 
Budapest, V., külső váczi-ut 46. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Hirdetmény, 
Délnémet—osztr.-magy.. vasúti 

ra az 1896. szeptember hő 1-tOl érvéi 

Budapest, 1897. május h( 
(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

fődij szabás kiegészMséfurtalma® iszes vasutaknál ingyen kapható. 
A magry, kir. államva k igazgatósága, 

MALOMIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. 
(Schweiizer rendszere.) 

B u d a p e s t , V I . , P o d m a n i c z k y - u t c z a 1 4 . 
Szabadalmazott Schweítzer-féle mal-

maink a mezőgazdaság terén igen fon-
tos újítást képeznek. 

Ezen teljesen uj szerkezetű, átjavított 
malmok egyaránt alkalmasak darálásra 
és simaőrlésre: a gazdaságban e mal-
mokkál szükség szerint készíthető igen 
jó minőségű liszt és takarmánydara. 

Ezen malmok a Ganz-féle . és a San-
gerhauseni gépgyárak által gyártatnak, 
míg az örlőtáresák a világhírű Ganz-féle 
kérégöntvényből készíttetnek. 
.. A gazdasági élet követelményeinek 
megfelelöleg ezen malmokat 5 különböző 
nagyságban hozzuk forgalomba, locomo-
bil, motor, járgány vagy kézihajtásra. 

A Schweitzer-féle malmok' rendkívüli 
előnyei a következők: 

1. Csekélj hajtóerősíüiíséglet. 
3.Rendkívüli nasy munkaké-

pesség. 
3. Kitűnő minőség-ii őrlemény. 
4. Kiválóan tartus, javításra 

nem szoruló szerkezet. 
5. Igen egyszerit kezelés. . 

Ezen malmok beszerzését minden gaz-
dának a legmelegebben ajánlhatjuk. 

jöSS" Részletes leírással, ár-
jegyzékkel és ielxil&go-
sitásoklml szívesen szol-
gálunk. 

„Pátria* irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása Budapest, (Közteleki 


