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KÖZTELEK 
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP . 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. 

Az erszág-os m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. 
Nem tagoknak előfizetési díj: 

Eg/jsz évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. 
MeaeleiiK miMei szerdái és szombaton. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest (Kőztelek), 
t l l ő l - ú t 85. szám. 

Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. 

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI . 

Felhívás a tejtermelő gazdákhoz. 
Több tejtermelő gazda azzal a kére-

lemmel fordult az „Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület ihez, hogy nyújtson 
módot a tejkereskedök által a mult év 
őszén életbeléptetett kartell ellen való 
védekezésre. Az Országos Magy. Gazda-
sági Egyesület állattenyésztési és állat-
egészségügyi szakosztálya legutóbbi ülé-
sén tárgyalva e kérdést, elhatározta, hogy 
a tejtermelök értekezletre hivassanak 
egybe, melyen a foganatosítandó intéz-
kedések megállapittassanak. 

Az értekezlet f. évi február hó 19-én 
cl. u. 4 órakor fog a „Közteleku nagyter-
mében megtartatni. 

Felkérjük a tejtermelő gazdákat, hogy 
az értekezleten saját érdekükben minél 
nagyobb számban résztvenni szívesked-
jenek. 

Meghívó 
a közgazdasági szakosztály február hó 

26 án, azaz szombaton d. u. 4 órakor a „Köz-
telek" kistermében tartandó ülésére. 

Tárgy: 

Miklós Ödön felolvasása a „Termény 
záloghitelről." 

_ gróf ZsélénsTci Róbert. 
szakoszt. elnök. 

Meghívó 
az országos törzskönyvelő bizottság 

f. évi február hó 15-én, délután 4 órakor a 
„Köztelken" tartandó ülésére. 

Főtárgyak: 
1. A földmivelési miniszter részéről ki-

küldött uj bizottsági tagok bejelentése. 
2. Ujj tenyészállatok felvétele. 

3. A törzskönvvezető jelentése az ügétő-
lovak törzskönyvezése ügyében tett bécsi út-
járól. 

4. Az Országos Törzskönyv folytatólagos 

5. A milleniumi kiállításon nyert érem-
és oklevél bemutatása. 

6. Részvétel a párizsi világkiállításban. 
Kostyán Ferenez, elnök. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
által 

a nagymélt. földmivelésügyi m. kir. minisz-
térium segélyével 

a Köztelek nagytermében 

1898. évi február hó 17., 18. és 19-én 
tartandó 

gazdasági eló'adások programmja: 
l-sö nap. Február hó 17-én {csütörtök). 

Délelőtt 9—IOV2 óra Eázsó Imre: Czu-
korrépamag tenyésztése. 
1072—12 óra Dr.~ 

Műtrágyák és abraktakarmányok 
vizsgálata, különös tekintettel az 
1895. évi XLVI. t.-cz.-re. 

Délután 3 — 4 óra Sporzon Pál: Újítások 
a mezőgazdasági gépeken. (A pet-
róleum- és villamos-eke szerke-
zete és működése). 

„ 4 — 5 óra Thaisz Lajos: Vetőmag-
vak vizsgálata, különös tekintet-
tel az 1895. évi XLVI. t.-cz.-re. 

I I . nap. Február hó 18-án (péntek). 

Délelőtt 9^—11 óra JáblonowskiJózsef: Öszi 
vetések légyparazitáinak kérdése, 
valamint az ellenük való véde-
kezés. 

„ l l — I 2 V 2 óra Kerpely Kálmán: 

Istállótrágya kezelése és a kom-
poszt; a zöldtrágyázás. 

Délután 3 órától Dr. Tangl Ferenez: Az 
átöröklés élettani alapja. (Kísér-
leti demonstrácziók az állatélet-
tan köréből villamos vetítéssel 
és Röntgen-sugarakkal). 

(Ezen egy előadás nem a Köz-
telek nagytermében, hanem a 
m. kir. állatorvosi akadémia 
élettani épületében tartatik 
meg). 

I I I . nap. Február hó 19-én {szombat). 

Délelőtt 9—11 óra Nagy Vincze: A tej-
' szövetkezetekről. 

„ 11—I2V2 óra Cserháti Sándor: A 
gyomnövényekről. 

Délután 21/2 órakor. Gazdasági muzeum 
megtekintése. 

P S T A köztelki gazdasági előadá-
sokban való részvételre az OMGE. titkári 
hivatalánál február hó 14-éig lehet jelent-
kezni, amidőn is a jelentkezők sorrend 
szerint számozott igazolványokat kap-
nak, mely helyüket biztosítja. 

A gazdasági előadások látogatása tel-

jesen ingyenes és azokban minden gazda 

részt vehet. 

Az OMGE. igazgató-választ-
mányának 
úgyis mint a 

Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetsége végrehajtó - bizottsá-

gának IV-ik ülése. 
(1898. február 9-én.) 

Jelen vannak: Gróf Dessewffy Aurél el-
nök, Bujanovics Sándor alelnök Bálintffy Pál, 
Bernát István, Bolla Mihály, Bukuresti B. 
János, Chernél Gyula, Cserháti Sándor, id. 
Cséry Lajos, Damahidy Sándor, Emödy József, 

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

AÜR1ANCE & PLATT Co. NEW-YORKI 
világhírű gépgyárosok : 

k i zá ró l a gos k é p v i s e l ő s é g - e 

Fűkaszá ló , 
Ma rok rakó arató és 

Kévekötő aratógépeire. 
Kitűnő magyar bizonyítványok. 

ttftf 

Több évi tapasztalat után bebizonyult, hogy a legtökéletesebb 
és tartósságánál fogva a legolcsóbb és legtökéletesebb perme-
tezőgép a Vermore l-féle 

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

Kizárólagos magyarországi képviselet. 
• • Ár 20 forint csomagolással. BHH 

A u s s i g i la „ R é z g - á l i o z " 251/2 frt métermázsánként, 
„ K a f f l a t á i i c § " 42 kr. métermázsája 

Í0BT Késések elkerülése végett kérjük a megrendelések •,et már most elő jegyeztetni. 
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Ferencz, Kodolányi Antal, Koppély Géza, Kos- { 

• tyán Ferencz, Lázár Pál, Lejthényi György, 
Libits Adolf, Lipthay Istváo, báró Malcomes 
Jeromos, Miklós Ödön, Nagy Dezső, Perczél 
Ferencz, Pfitzner. Sándor, Benner Gusztáv, 
Scitovszjcy János, Simitska Endre^ Sormsich 
Andor, Steiger Gyula, gróf Szapáry István, 
Szönyi Zsigmond, Zlinszky István és dr. 

. Zsilinszky Endre igazgató-választmányi, illetve 
szövetségi végrehajtó-bizottsági tagok Löcherer 
Andor és Szántói Szabó Ferencz, OMGE. tagok ; 
a tisztviselőkar részéről Forster Géza igazgató, 
Bubinek Gyula szövetség-titkára, Szilassy Zoltán 
szerkesztő-titkár, Jeszenszky Pál titkár, Buday 
Barnabás társszerkesztő, Kirchner Lajos pénz-
tárnok és Sporzön Vilmos segédtitkár. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök üdvözli a 
megjelent igazgató-választmányi, illetve végre-
hajtó-bizottsági tagokat, az ülést megnyitja és 
bejelenti, hogy Máday Izidor és Hegedűs Jó-
zsef vál. tagok elfoglaltságuk miatt kimentik 
magukat az ülésen való meg nem jelentheté-
sük miatt. A mai ülésről felveendő jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkéri Kostyán , Ferencz \és 
Cserháti Sándor tagokat. 

1. Tagsági ügyek. 
Szövetség titkára: Előterjeszti, hogy a 

Komárom vármegyei Gazdasági Egyesület a 
szövetségbe való belépését bejelentette, alap-
szabályai kiegészitéseül a „Függeléket" fel-
vette és az OMGE. ' igazgató-választmányába 
3 évi megbízatással Sárközy Aurél, Baranyay 
Géza és Ordódy Pál tagokat küldi ki. • 

Méltóztassék oly,. értelmű határozatot 
hozni, hogy a Komárom vármegyei Gazd. 
Egyesület a szövetségi nagygyűlés jóváhagyásá-
nak reményében a tagok sorába felvétetik. "(He-
lyeslés.) 

Gróf Dessewffy Aurél elnök határozat-
ként kimondja, hogy a Komárommegyei Gazd. 

j Egyesület a szövetség tagja közé felvétetik. 
Szövetség titkára előterjeszti, hogy a 

Csongrád vármegyei gazd. egyesület oly fel-
tétel mellett, ha a szövetségi nagygyűlés a 
tagsági dij kötelezettsége alól az egyesületet 
felmenti, a Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetségébe tagul belép. Méltóztassék tehát 
oly értelmű határozatot hozni, hogy a szövet-
ségi nagygyűlés jóváhagyásának reményében 
tagdíjfizetési kötelezettség nélkül az egyesület 
a tagok sorába felvétessék. 

Báró Dessewffy Aurél elnök: A csongrád-
megyei gazd. egyesület tehát a tagok sorába 
felvétetik. 

Szövetség---: titkára: Előterjeszti, hogy a 
hmriy ad vármegyei gazdásági egyesület a szövet-

- s'égbe való belépését bejelenti azzal a kikötés-
sel, hogy évi tagdija egyelőre 50 koronában 
állapíttassák meg; ezenkívül azt kéri, hogy a 
nagygyűlésen való szavazatainak száma 5 
szavazatban állapittassék meg. 

Az egyesület ezen utóbhi kérelme tárgy-
talanná válik, mivel a szövetségi alapszabá-
lyok öt szavazatra jogosítják a tagegyesülete-
ket s csakis'az igényel a t. választmány ré-
széről határozatot, vájjon 50 koronában 
áliapittassék-e meg a nevezett' egyesület tag-
dija. Mivel pedig már erre is preczedéns van, 
hogy a szövetség a tagdijat indokolt .esetben 
leszállíthatja, vagy szükség esetén egészben 
elengedi, méltóztassék a Hunyadmegyei gazd. 
•egyesületet a nagygyűlés jóváhagyása remé-
nyében 50 korona tagdíjjal a tagok sorába 
felvenni. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök: határozat-
ként kimondja, hogy a Hunyadmegyei gazd. 
egylet a. szövetség titkára által javaslatba ho- I 
zott felvétel mellett a szövetségi tagok sorába 
felvétetik. 

Szövetség titkára: a nemrég alakult Ma-
gyar Mezőgazdasági , Szesztermelők Országos 
Egyesülete bejelenti belépését az- egyesületek 
zsövetsógébe ; tekintve azonban nem elég ked-
vező anyagi viszonyait, kéri tagsági dijának a 
jelen évre 50 koronában Aaló megállapítását. 

A szövetségi választmányba Szevera Károlyt 
delegálta. 

Gróf Dessewffy' Aurél elnök: a választ-
mány a Magyar Mezőgazdasági Szesztermelők 
Országos Egyesületét a tagok sorába fel-

Szövetség titkára előterjeszti, hogy az 
Erdélyi Gazdasági Egyesület tudatja, miszerint 
a szövetségi nagygyűlés által, tőle követelt 
alapszabály módosításokat eszközölni nem haj-
landó, tehát a szövetségbe ez idő szerint be 
nem lép. 

Tudomásul szolgál. 

Szövetségi tagok átiratai. 
Szövetség titkára : előterjeszti, - hogy a 

Pest-Pilis-'Solt-Kis-Kun vármegyei gazd. egye-
sület átiratot intézett a szövetséghez, hogy az 
általa ez év folyamán tervbevett aratógép be-
mutatás alkalmából őt a szövetség anyagi tá-
mogatásban részesítse, / illetve a bemutatást 
vele együttesen rendezze. 

Megjegyzi előadó, hogy a nagygyűlésnek 
mult évben hozott határozata éppen arra vo-
natkozik, hogy a szövetség igenis rendezni fog 
a vidéki gazdasági egyesületekkel karöltve or-
szágos jellegű kiállításokat és versenyeket, de 
a gépbemutatásokat tisztán , az illető vidéki 
gazdasági egyesületek hatáskörébe tartozó ügy-
nek tekinti. Ekként tehát a szövetség e nagy-
gyülési határozatnál fogva nem lehet azon 
helyzetben, hogy a Pestmegyei gazdasági egye-
sületnek ezen . kérelmét támogassa, de nem 
lehet .másrészről azért sem, mert anyagi esz-
közeink sem engedik meg, hogy anyagi áldo-
zatot hozzunk,, mert a nagygyűlés által meg-
állapított költségvetésen felül csakis200 korona 
maradt ez évre, mint felesleg rendelkezésre, 
ez pedig nem oly összeg, amelylyel ezzel kü-
lönben üdvös mozgalmat támogatni lehessen. 

Méltóztassék tehát oly értelmű határoza-
tot hozni, hogy hivatkozással a szövetségi 
nagygyűlés jelzett határozatára, a próba ren-
dezésében a szövetség mint olyan részt nem 
vehet, bár a maga részéről -a tervet életre-
valónak tartja. 

Bátor vagyok ez inezidenshől folyólag 
egy elvi határozat hozatalára is a t. választ-
mány figyelmét felhívni és pedig arra, hogy 
ily utólagos kérelmek mellőztessenek, szólít-
tassanak fel az összes szövetségi gazdasági 
egyesületek, hogy minden általuk a következő 
év folyamán tervezendő gazdasági kiállítás, 
verseny stb. előzetes prográmmját a szövet-
ségi nagygyűlést megelőzőleg küldjék be, hogy 
már egy évvel előbb alkalma légyen a szövet-
ségnek nyilatkozni az iránt, hogy a kezdemé-
nyezést mily anyagi segélyezésben részesítheti. 

E javaslatnak határozattá emelése esetén 
köriratban szólítanánk fel a gazd. egyesülete-
ket, hogy az 1899. évre tervbe vett bármily 
irányú mozgalmat jelentsék bé a nagy-
gyűlésnek. 

A választmány a szövetség titkárának 
előterjesztései értelmében határoz. 

Szövetség titkára: Előterjeszti, hogy a 
Veszprémmegyei Gazdasági Egyesület abból 
az alkalomból, hogy köztudomású lett, miszerint. 
a szövetség Léván és Győrött előadásokat 
rendez, készségét fejezte ki aziránt, hogy 
maga részéről hasonirányu mozgalmat hajlandó 
támogatni, amennyiben ily előadások területén 
Veszprémben vagy Pápán rendeztetnének. 

Előadó: ''Megjegyzi, hogy a szövetség az 
idén már -előadásokat a vidéken nem ' rendez, 
kéri az ajánlatot .jövőben való figyelembevétel 
fenntartásával tudomásul venni. 

Tudomásul szolgál. 
Szövetség . titkára: Előterjeszti, hogy a 

Zemplénmegyegyei Gazd. Egylet azzal a kére-
lemmel fordul a szövetséghez, hogy az általa 
ez évben Sárospatakon rendezni tervbevett 
mezőgazdasági kiállításhoz • 2.000 koronával 
járuljon hozzá a szövetség. 

A választmány elhatározza, hogy a 
Zemplénmegyei Gazd. Egyesület értesíttessék 

arról, miszerint a szövetség a f. évben nincs 
azon helyzetben, hogy a mozgalmat kivitelé-
bén ily tetemes segélyösszeggel-támogassa. 

Gazdasági egyesületek portomentessége. 

Szövetség titkára előterjeszti, hogy e 
tárgy ugy kerül a választmány elé, hogy Meskó 
Pál vál. tag vetette fel a szövetségi nagygyű-
lésen, mely e kérdést a választmány figyel-
mébe ajánlja. A szövetségnek megalakulása 
után az első lépése volt, hogy a portómentes-
ség ügyében felirt a kereskedelmi és földmive-
lésügyi miniszter urakhoz, le is érkeztek az 
elutasító válaszok, oly értélemben, hogy ez a 
jelenleg fennálló szabályak mellett kivihetet-
len. Ezt megelőzőleg az OMGE. is kétszer fel-
irt sikertelenül. 

Egyes gazdasági egyesületnek sikerül 
ugyan a portómentes levelezés, különösen 
azoknak áll ez módjában, melyek a megyei 
mezőgazdasági bizottsági teendőket elvállalták, 
de • ez nem általánosítható. 

Szóló ajánlja a kérdést ujabb megfonto-
lás tárgyává s újból kérjük fel a kereskede-
lemügyi minisztert á portómentesség megadá-
sára, a földmivelésügyi miniszter pedig aziránt 
kérendő fel, hogy a szövetség e kérelmét a 
kereskedelemügyi miniszternél támogatni szí-
veskedjék s ha másként nem lehet, törvény-
hozási intézkedés utján gondoskodjanak arról, 
hogy a gazdasági egyesületek,- melyek ujabban 
sokkal erőteljesebb működést fejtenek ki és a 
jövőben nagyszabású -. feladat - vár rájuk, leg-
alább ezen Jközvetett támogatásban részesit-
tessenek. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök: Ezek kiegé-
szitéseül megjegyzi, hogy azt sem lehetett el-
érni, hogy bizonyos mennyiségű átalány bé-
lyegben részesítette volna a miniszter a. gazda-
sági egyesületeket: 

Zsilinszky István :. legalább azt kellene 
kérni, hogy" a gazdasági egyesületek a ható-
ságokkal és községekkel portómentesen léve-
lezhessenek-

Emödy József, azt hiszi, hogy az egyle-
teknek nemcsak a hatóságokkal, községekkel 
és egymásközt, de tagjaikkal folytatott levele-
zésben is portómentességet kellene adni, mert 
sok oly teendőt végeznek, amelyeket a .vár-
megyének és kormánynak kellene, teljesíteni. 
Hogy e kérdés tengeri kígyóvá vált, ne riasz-
szon vissza bennünket a portómentesség köve-
telésében, mert van preczedens arra, hogy pl. 
a marhasót 17 évig sürgette a gazgaközönség, 
a míg végül megadta azt a kormány. 

Miklós Ödön azon nézetben van, hogy 
ha több izben is szorgalmaztatott a kérés a 
kormányzatnál s teljesíthetőnek nem találta-
tott, ez nem zárja ki azt, hogy a szövetség 
újból ki ne fejtse a kormány előtt a portó men-
tesség egész vonalon való kiterjesztésének szük-
séges voltát. 

Tény az, hogy e tekintetben a kereske-
delmi •minisztert törvény köti; ha a kérdés 
azonban a minisztertanács elé vitetnék, ennek 
hatalmában volna olcsó bélyegpauschalét adni 
az egyleteknek, ezt kapják a közművelődési 
egyletek' is. 

Ismétli, kérni, kell a portómentességnek 
az egész vonalon való megadását, mert épp 
most van munkálat alatt az ezt szabályozó 
törvény reformja a mihiszteriúmban. 

A z igazgató-választmány - Miklós Ödön 
indítványa értelmében a portomentességnek 
egész vonalon való engedélyezése tárgyában 
felterjesztést intéz a kereskedelemügyi- és 
földmivelésügyi miniszterekhez. 

A szegedi mezőgazdasági kiállítás. 

Szövetség titkára: előterjeszti, hogy a 
kiállítás rendezésével megbízott bizottság a 
választmány .utasítása -folytán egy általános 
kiállítás, rendezési tervezetet dolgozott ki, me-
lyet a nagygyűlés némileg módosított. A mó-
dosítások a következők: 
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1. hogy a kiállítás r. bizottságában való 
képviseltetésre a földmivelésügyi miniszter,és 
a m. kir. államvasutak igazgatósága . is fel-
kéressék; 

2. a kiállítás• zárszámadásainak nagy-
gyűlés elé való terjesztését feleslegesnek tar-
totta s elegendő, ha a számadásokat, az 
OMGE. számvizsgáló bizottsága felülvizs-
gálja; 

.3. ezenkívül elhatározta a nagygyűlés, 
hogy az 1899. évben rendezendő szegedi 
mezőgazdasági kiállítás költségeinek részbeni 
fedezetére kéressék fel a földmivelésügyi mÍ7 
niszter, hogy 1899. évi budgetjébe 20,000 frt 
segélyösszeget vegyen fel; 

4. elhatározta a nagygyűlés azt is, hogy 
a kiállításra a szövetség 1898. évi költség-
vetésébe felvett 12,000 korona érintetlenül, ha-
gyassák. 

Az igazgató-választmány a. nagygyűlés 
határozatát tudomásul veszi és annak értel-
mében a felterjesztések intézését elhatározza. 

Közvetítő iroda. 
Szövetség titkára: Az őszszel tartott ülés-

ből egy bizottság küldetett ki azzal a mandá-
tummal, hogy egy, a szövetséges egyletekkel 
kapcsolatos közvetítő iroda felállítására dol-
gozzon ki javaslatot. A bizottság, mielőtt ön-
állóan ezen közvetítő iroda felállításához fo-
gott volna, az OMGE. erkölcsi támogatása alatt 
létesített Magyar Mezőgazdák Szövetkezete igaz-
gatóságával bocsátkozott tárgyalásokba oly 
irányban, hogy nem-e lehetne a szövetkezet-
tel oly megállapodásokra jutni, mely az iroda 
intézményének önálló vezetését feleslegessé 
tenné. A tárgyalások ezirányban eredményre 
vezettek és sikerült oly megállapodásokra jutni, 
melyek az iroda önálló felállítását feleslegessé 

. s másként lehetővé tették, hogy a szövetség 
nagyszabású ; szövetkezeti akcziót fejthessen kj 
az országban. 

A tárgyalások a részletekre nézve még 
tovább folynak s csakis a májusi < ülésen lesz-
nek előterjeszthetők. 

A tárgyalás eddigi során történt meg-
állapodásokat a következőkben jelzi: 

a szövetkezet czimét kellett megváltoz-
tatni akként, hogy az „OMGE. úgyis, mint a 
Gazd. Egyesületek Országos Szövetsége er-
kölcsi támogatása alatt áll. Ezzel szemben a 
szövetkezet a következő kedvezményeket biz-
tosítja a szövetségnek: 

a végrehajtó-bizottságnak, joga van két 
tagot kijelölni a szövetkezet igazgatóságába; 
e két tagot a szövetkezet és szövetség elnökei 
jelölik ki és a, végrehajtó-bizottság választja 
az igazgatóságba. 

A szövetkezet tiszta jövedelméből 15"/o-ot 
biztosit á szövetségnek oly czéllal, hogy ez 
összeget szövetkezeti - mozgalmak propagálá-
sára, fogyasztási és értékesítési szövetkezetek-
nek vidéken való létesítésére fordítsa. Tekin-
tettel azonban azon körülményre, hogy a meg-
állapodás 1899-ben fog érvénybe lépni, az 
igazgatóság indíttatva érezte magát, hogy 
1898. és 1899. évekre 2000 forintot bocsásson 
a szövetség rendelkezésére fenti czélzattal. 

Jelzi, hogy a tanácskozások a részletes 
akczió tervének kidolgozása körül folyamatban 
vannak és kivált a vidéki szövetkezetek alap-
szabályainak kidolgozása, valamint a vidéki 
egyletekkel kapcsolatban felállítandó vidéki 
közvetítő irodák létesítésére irányulnak. 

Mivel a fentjelzett 2000 frtnyi összeg 
nem elegendő arra, amely ily nagyszabású 
akczió költségére kellő fedezetet nyújthatna, 
indítványba hozza előadó, hogy ezen a 
szövetség által az ősz folyamán megindítandó 
akczió minél sikeresebbé tétele végett kérje 
fel a szövetség a: földmivelésügyi minisztert, 
miszerint azon összegből, . melyet f. évi költ-
ségvetésébe a szövetkezeti eszme terjesztésére 
és támogatására felvett, a folyó évre 5000 
frtot bocsásson a szövetség rendelkezésére 
ugyanezen feladat teljesítésére, hogy. t. i. a 

vidéken fogyasztási 'és értékesítő szövetkeze-
teket- szervezhessen a szövetség. 

A kiküldött bizottság nevében kéri a 
választmányt, hogy ezen a Magyar Mező-
gazdák Szövetkezetével történt elvi megállapo-
dást jóváhagyólag tudomásul venni szivesked-
kedjék addig is, míg a májusi ülésre részletes 
javaslatokat terjeszthet, elő. 

Miklós Ödön: Csak örömmel vehetünk 
minden olyan akcziót, ámely az értékesítést és 
fogyasztást kézbe veszi, de szükséges is min-
den szellemi és anyagi erőnek összevonása e 
téren. Azt azonban szives figyelmébe ajánlja 
az' előkészítő bizottságnak,; hogy : az ily fo-, 
gyasztási és értékesítési szövetkezetek kérdé-
sét nagyon deczentraliázni nem czélszerü,, 
mert rendkívül megdrágul a kezelés s a fő-
czélt: t. i. minél olcsóbban, minél kevesebb 
munkával értékesíteni, vagy beszerezni a 
szükségeseket: könnyen szem elől téveszthet-
jük és könnyen tág tere nyílhat a visszaélé-
sek egész sorozatának. 

A másik eszme amit felhoz, hogy a 
gazdáknak nyújtandó termékek olcsó szállítási 
dijaiban is keresnünk kell a mérséklést. S 
mivel ily országos szervezettel állunk szemben, 
bizalommal fordulhatunk a kereskedelemügyi 
miniszterhez azzal a kérelemmel, hogy a 
küldeményekre ugyanazon szállítási kedvez-
ményeket adja meg a "szövetkezeteknek is, me-
lyeket magánosoknak megadott s a. Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezetétől megvont. 

Bujanovics Sándor, mint a tárgyalások-
ban részt vett bizottsági tag felvilágosításul 
megjegyzi, hogy ugy a szövetség, mint a szö-
vetkezet kiküldöttei is ez általános szempon-
tokat tartották szem előtt s a vidéki deczen-
tralizáczióról szó sem volt s csak a módoza-
tokat beszélték meg a kiküldöttek, hogy mi 
módon állíttassanak fel egyesült erővel közre-
működve, ily raktárak vagy íiókraktárak a vi-
déken. Ma a tárgyalás még csak azon keret-
ben mozog, hogy mindenki a központ utján 
szerzi be szükségleteit és ha van eladni valója 
a központhoz fordul. Egyébként örömmel kon-
statálja, hogy e tanácskozásokban a közös mű-
ködésre való legjobb hajlam és a czélok el-
érése iránti legtisztább törekvés nyilvánult. 
Ajánlja az előadó által előadottakat elfoga-
dásra. 

Kodolányi Antal a javaslatot elfogadja, 
de csak azon kényszerhelyzet tekintetbe vé-
telével, hogy ma a gazdaközönség oly hely-
zetben van, hogy nem képes fizetni készpénzzel, 
de kényszerülve van igénybe venni a hitelt. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök: az a kér-
dés volna eldöntendő, hogy kivánja-e a , vá-
lasztmány, miszerint a tarifális kedvezmény 
már most kéressék a minisztertől, vagy pedig 
májusban a végleges megállapodások után. 

Miklós Ödön felszólalásának czélja az 
volt, hogy a szövetkezet tényleg a szövetke-
zeti eszmének legyen kifejezése s hogy ol-
csóbban tudjon czikkeket adni a gazdának, 
mint a magános kereskedő , s : felszólalásában 
óva intett attól, hogy széttagoltságra gondol-
junk. Mikor pedig arra a czélra törekedünk, 
hogy a szövetkezeti eszmének központot te-
remtsünk s a közvetítő iroda országos .szer-
vezetével állunk szemben, joggal léphetünk a 
kormányhoz azzal a kérelemmel, hogy ter-

, jeszsze ki azon kedvezményeket a szövetke-
zet részére is, melyeket magánosoknak' meg-
adott. A felterjesztést a májusi ülésből folyó-
lag is megtehetjük. 

György Endre: A differenczia abban van, 
bogy szállítási kedvezmények adása nem egyéni 
dolog, hanem mindenki az előirt feltételeknek 
megfelel, megkapja ugyanazokat a szállítási 
kedvezményeket. Ha tehát a tervbe vett köz-
pont nagy 'forgalmat létesít, ipso facto ő is 
megkapja a kedvezményeket. A differenczia 
abban fekszik,: hogy ha a dolognak kellőleg 
;elő'nem készített stádiumában megyünk a 
kereskedelemügyi miniszterhez oly kedvezmé-

, nyek megadásáért, melyeket másoknak nem 

adnak meg, a miniszter válasza az lesz,-hogy 
mig nem látja a szervezetben a garancziát 
arra nézve, hogy a kedvezmény más czélra 

. nem használható, a legjobb szándék mellett 
sem adhatja meg. Várni kell tehát a felter-
jesztéssel mindaddig, mig szervezetünkben 
gyökeresen be tudjuk bizonyítani, hogy annak 
czélja tisztán a gazdáknak önsegély-utján való 
segítése. (Helyeslés.) 

Szövetség titkára: Felemlíti, hogy a nagy-
gyűlés a tarifális kedvezmény kérdését a köz-
vetítő iroda-bizottságnak adta ki, amely e kér-
désbén is be fogja javaslatait nyújtani a má-
jusi ülésen. 

Simitska Endre : Szabolcs vármegye köz-
igazgatási bizottsága egy vármegyei hitéi-, 
fogyasztási és értékesítési szövetkezet létesíté-
sét kontemplálja s felirt- a földmivelésügyi mi-
niszterhez, hogy az e czélra rendelkezésre 
álló alapból 100 ezer. forintot bocsásson ren-
delkezésre s elhatározta felhívni az összes 
vármegyei törvényhatóságokat hasonló mozga-
lom indítására. 

Bernát István: amit előtte szóló felhozott, 
a szövetkezeti feladatok akkumulácziója na-
gyon veszedelmes baja a társadalomnak; min-
dent egyszerre akarnak csinálni és semmit 

' sem csinálnak meg jól. Szóló azon nézetben 
van, hogy valami módon érintkezési pontot 
kell keresni a vármegyékkelj hogy őket felvi-
lágosítsuk, mert mind a három formát: kompli-
kálni nem lehet. Egyébiránt az összeg, melyet 
Szabolcsmegye kér, mutatja, hogy a megye 
nem számolt a tényleges körülményekkel; a 
miniszter mindössze 150 ezer forintot vett fel 
e czélra. A forma, amit Szabolcsmegye tervbe 
vett, nem jó; ajánlja tehát szóló, hogy a mi-
nisztert arra - kérjük, hogy világosítsa, fel a 
megyéket, (Helyeslés). .. 

Gróf Dessewffy Aurél elnök a vitát-be-
zárja s á választmány határozataként kimondja, 
hogy a közvetítő iroda felállítására kiküldött 
bizottság jelentését és javaslatait tudomásul 
veszi, illetve elfogadja s a földmivelésügyi 
minisztertől a szövetkezeti1 akczió'Országszerte 
való megindithatásárá az e czélra rendelkezésre 
álló alapból 5000 frt kiutaltányozását kéri; fel-
hívja egyúttal á miniszter figyelmét arra, hogy 
több vármegyébeíí hasonirányu mozgalom in-
díttatik a melybefl a f hitelfogyasztás és értéke-
sítés kérdése komplikálva van s melyet a vá-
lasztmány helyesnek nem tartván, kéri a mi-
nisztert,- hogy e tekintetben irányadóan lépjen 
közbe. 

Miniszteri leiratok. 

Szövetség titkára előterjeszti, hogy a mult 
választmányi ülésből folyólag felterjesztés in-
téztetett a földmivelésügyi miniszterhez aziránt,. 
hogy a kereskedelmi- miniszternél hasson oda, 
miszerint-vonja vissza azon rendelkezését, hogy 
azon kereskedőknek 'is adassék erőtakarmány-
szállitási igazolvány, akik kisgazdák részére 
való kiosztás végett nagyban szállítanak erő-
takarmányokat. 

A miniszter á felterjesztésre válaszul 
adja, hogy mivel a gazd, egyletek . belátására 
van bízva, högy kinek adnak szállítási ked-
vezményre nyilatkozatot, nincs azon helyzet-
ben, hogy a kedvezmény visszavonása iránt 
"lépéseket tegyen. A választmány elhatározza, 
hogy a miniszter leirata az összes tagegye-
sületekkel közöltessék. 

A szövetség anyagi támogatása. 

Szövetség titkára előterjeszti, hogy a' 
nagygyűlés határozatából folyólag felterjesztés 
intéztetett a földmivelésügyi miniszterhez, 
aziránt, hogy a szövetséget a maga elé ki-
tűzött nagyobbszabásu feladatai megoldása 
czéljából költségvetésébe felveendő állandó 
segélyösszeggel támogassa. 

A miniszternek a felterjesztésre adott 
válasszá a következő: (Olvassa) 
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' l i 1897. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek,! 
mint a Gazdasági Egyesületek Országos Szö-

vetségének központja 

Budapesten. 

Mult évi deczember hó 13-án 3590. 
sz. a. kelt felterjesztésére értesítem az' egye-
sületet, hogy azon kérelmének, miszerint a. 
gazdasági egyesületek országos szövetsége 
czéljainak támogatására tárczám . 1898. évi 
költségvetésébe külön tételt vegyek fel, mint-
hogy e költségvetés már összeállítva és tár-
gyalás alatt van, eleget nem tehetek. 

Gondoskodtam arról, hogy az egyesü-
letek támogatására szánt hitel a lehetőség-
hoz képest növeltessék, hogy azonban ezen 
hitelből mennyit engedélyezhetek a szövet-
ség czéljaira, aziránt csakis esetről-esetre az, 
elém terjesztett kérelmek kapcsán fogok ha-
tározhatni. 

Budapesten, 1898. évi jan. hó 26-án. 
A miniszter helyett 

Kiss s. k. 
államtitkár. 

Az 1898. évi költségvetés keretén belül 
tehát lehetetlen volt egy tételt - felvenni, tehát 
impliczite benne van, hogy az 1'899-iki költség-
vetés keretébe ily összeg felvétele lehetséges. 
Javasolja, hogy e kérdés adassék ki az egye-
sületi tanáqsnak javaslattétel végett. 

Emödy József felszólalása után a vá-
lasztmány a kérdést az egyesületi tanácshoz 
utalja. 

Szövetség titkára: . Előterjeszti, hogy a 
kereskedelemügyi miniszter nem találta teljesít-
hetőnek a szövetség azon kérelmét, hogy a 
végrehajtó bizottságba kiküldött tagok részére 
féláiu vasúti jegyek s az egyesületi titkárok 
részére pedig szabadjegyek engedélyeztessenek. 

Tudomásul szolgál. 
Szövetség titkára: Előterjeszti, hogy a 

szövetség azon feliratára, melyet a Szatmár-
megyei Gazdasági Egyesület panasza folytán 
a kataszteri részletes felmérés folytán készített 
uj adómunkálatok szerkesztése illetve a föld-
részletek uj osztályba sorozásával a kataszteri 
közegek részéről elkövetett hibák és tévetések 
kiigazítása' ügyében a pénzügyminiszterhez 
intéztünk, — tudatja, hogy a kataszteri fel-
ügyelőségekhez a következő körrendeletetintézte: 
(Olvassa:) 

„Az 1875. évi VII. törvényczikk 53-ik 
§-ában, illetve az 1885. évi XXII. törvény-
czikk 2. §-ának 5. pontjában, valamint az 
5. §-ában felsorolt esetekben szükségessé 
vált uj földadó-munkálatok szerkesztése 
körül követett eljárás ellen felmerült pana-
szok folytán ismételten figyelmeztetem a 
czimet, hogy az uj munkálatok szerkesztése 
alkalmával az idézett törvényszakaszok ér-
telmében csakis a változott földrészletek 
ágai és minőségi osztályai állapitandók meg 
újból. Az észlelt eltérő eljárás megszünte-
tése czéljából egyúttal kijelentem, hogy 
figyelembe veendő változásoknak csakis: 1. 
az adótárgyváltozási; 2. az állandó jellegű 
mivelési ág változási esetek, 3. az egyes 
földrészleteknek az 1875. évi VII. törvény-
czikk alapján megejtett osztályba sorozás 
életbe lépte után a törvényes adókedvezmé-
nyekre igényt megállapító valamely költsé-
ges befektetés folytán beállott javulása te-
kintendők. Az egyes földrészletekre nézve 
eredetileg megállapított osztályok, az itt fel-
sorolt eseteken kivül meg nem változtatha-
tók. Kmf. Lukács s. k." 

E leirat közöltetni fog a Szatmármegyei 
Gazdasági Egyesülettel. 

A választmány György Endre felszólalá-
sára elhatározza, hogy a miniszter rendelete a 
gazdaközönség tájékoztatása végett a Köztelek-
ben is közöltessék. 

Gazdasági előadások. 
Szövetség titkára jelenti, hogy a szövet-

ségi nagygyűlés határozatából a magyar-óvári 
gazdasági akadémia tanári kara Léván és 
Győrött gazdasági előadásokat tartott az ottani 
gazdaközönség élénk érdeklődése mellett. 

A budapesti szőlőszeti és borászati tan-
folyam szintén megtartatott s 176-an vettek 
részt az előadásokon, melyek sikerétől nagy 
eredmények várhatók. 

Méltóztassék elhatározni, hogy a tanfo-
lyamon előadást tartott tanároknak a szövet-
ség közreműködésükért átirattal mondjon kö-
szönetet. 

(Gróf Desscwffy Aurél elnök eltávozván, 
az elnöki széket Bujánovics Sándor alelnök 
foglalja el.) 

Scitovszky János örömének ad kifejezést 
azért, hogy az egyesület e kedvezményezése 
oly fényes eredményekkel járt, s ehhez még 
azon óhajtást fűzi, hógy e tapasztalati ada-
tokra támaszkodva, másrészről ismerve azon 
helyzetet, melyben ma vándortanitói intézmé-
ményünk van, kéressék fel a földmivelésügyi 
miniszter, hogy a szőlőszeti vándortanítók ré-
szére téli tanfolyamot rendezzen, kik a magas 
színvonalon álló előadásokból nyert tapaszta-
lataikat ekként az ország szőlőtermelő gazda-
közönségének előnyére hasznosíthatnák műkö-
désük terén. 

Bujánovics. Sándor elnök határozatként 
kimondja, hogy Scitovszky János indítványa 
értelmében felterjesztés fog intéztetni a föld-
mivelésügyi miniszterhez, valamint köszönőirat 
intéztetik a miniszterhez, amiért alkalmat adott 
a szőlőtermelő közönségnek ily tanulságos és 
érdekes előadások hallgatására, s azért, hogy 
magát a tanfolyamon kiküldöttjével is képvi-
seltette. Ezzel együtt köszönőiratot intézni ha-
tároz a választmány az előadókhoz is, kik ezen 
előadásokat vonzóvá, érdekessé és tanulmá-
nyossá tették. 

Mezei munkásmozgalom. 
Szövetség titkára: A mezei munkásmoz-

galom, amely eddig jóformán helyhez kötött-
nek volt tekinthető, lehet mondani, , hogy az 
országnak majd minden magyar vidékét inft-
cziálta, ugy hogy ma már nemcsak a szoro-
san vett Alföldön, de a kis Magyar-Alföldön 
is szocziális mozgalommal találkozunk. 

E veszedelemmel szemben a gazda-
közönség teljesen védtelenül áll s legfőbbrészt 
azért is, mert nem helyez elég súlyt arra, 
hogy ezen veszedelmet, mint komoly vesze-
delmet fogja fel és hasonlólag szervezkedjék, 
mint vele szemben a mezei munkások ország-
szerte szervezkednek. A nagygyűlés határoza-
tából folyólag felhivattak szervezkedésre a 
szövetséges gazd. egyesületek, amelyeknek te-
rületén munkásmozgalmak jelei mutatkoztak; 
de tudomásunk szerint eddig csak két vár-
megyében tétettek ilyen kísérletek s hogy 
mily sikerre], arról tudomásunk nincs.' Csakis 
egyetlen egy kis gazdakör hozott megállapo-
dásokat az aratási szerződések kötésére nézve. 
Lehet, hogy az is okul szolgált e szervezke-
dés hiányára, hogy a munkástörvény tárgya-
lás alatt volt s mig ez szentesítve nem lett 
nem óhajtották tárgyalni e kérdést. 

Kívánatos tehát, hogy e felhívás újból 
szétmenjen azzal, hogy már a törvény szentesítve 
levén, az aratási szerződések tartalmára nézve 
megállapodásokra- juthalpak. De egyébként is 
ujabban gyakran történik hivatkozás a gazda-
társadalomra a kormány részéről és a törvény-
hozásban is arra nézve, hogy a bajjal első-
sorban a gazdatársadalom hivatott megküzdeni. 
Ez így is van csakhogy e hivatkozás inost az ő 
tevékenységére kissé elkésett, mikor a gazda-
társadalomnak életképes szervezete nincs, mert 
a jelenben fennálló gazdasági egyesületeket 
ezeknek nem mondhatjuk. A gazdasági egye-
sületek a múltban igyekezek erélyes működést 
kifejteni és az érdekképviseletnek hiányzó 

szervezetét helyettesíteni, de ezen törekvésük a 
múltban nem találkozott azzal a támogatással, 
hogy ma azt mondhatnánk, hogy a gazd. 
egyesületekben erős szervezettel rendelkezünk, 
mely a felmerült veszedelemmel szemben 
feltétlenül sikerre vezetőnek fog bizonyulni,, 
mert a gazdatársadalmat magában felöleli. 

De miután a mozgalom országos jellegé-
nél fogva kötelessége a szövetségnek minéli 
gyakrabban foglalkozni az orvoslási módokkal,, 
az egyesületi tanács utján a biztosítási javas-
latot ajánlja elfogadásra. 

A javaslat benyújtását eléggé indokolja 
a mai helyzet, mert itt van a végső ideje 
annak, hogy a gazdaközönség a már nem 
messze levő aratási idő előtt szervezkedjék és 
munkSgszükségletét idejében fedezni igyekez-
zék, nfert könnyen beállhat — a földmivelési 
kormány minden igyekezete daczára — az az 
eset, hogy egész vidékek arató munkás nélkül 
fognak maradni. 

Ha a gazdatársadalom működéséről van 
szó, annak legtermészetesebb képviselői a 
gazdasági egyesületek. Tehát amidőn épp a 
kormány részéről hallottuk hangsúlyozni, hogy 
a gazdatársadalom együttes működésére van 
szükség a szocziális mozgalmakkal szemben, ak-
kor itt vannak az egyesületek, melyek félajánlják 
szolgálataikat. Másrészt, hogyha azt tekintjük, 
melyek azon eszközök, melyekkel a szocziális 
mozgalom oly nagy terjedelmet ölthetett, be 
kell látnunk, hogy csak is a sajtó volt, amely 
a szocziálista izgatások eszméit a nép lelkébe 
fészkelte. Az volna tehát a teendőnk, hogy a 
könnyen félrevezethető és tudatlan munkástö-
meget és kisgazdákat is szintén á sajtó igénybe 
vételével igyekezzünk meggyőzni S ha talán 
nem is érünk el pillanatnyi sikereket, de kö-
vetkezetes munkával a sajtó utján nagy ered-
ményeket lehet elérni és tán pillanatnyi sike-
reket is ott, ahol még a baj nem harapózott 
el. Eddig ugyanis még csak a magyar vidékek 
inficziáltaítak azért, mert a szocziálista köz-
ponti iroda magyar nyelvű iratokat adott ki, 
kétségtelen az, hogy egyéb nyelvű .ily. lázító 
iratokat is fognak kiadni, ami kétszeres vesze-
delmeket rejt magában, nemcsak a munkás 
mozgalom, de nemzetiségi szempotból is. 

E szempontok megfontolásával ajánlja 
az alábbi javáslat elfogadását: 

Határozati javaslat. 

Az országszerte mind nagyobb arányokat 
Öltő szocziálista munkásmozgalommal szemben, 
amely a birtokos osztály fennállását és sze-
mélybiztonságát is veszélyezteti, a gazdatársa-
dalom teljesen szervezetlenül áll. Ezen szer-
vezetlenségért azonban a gazdatársadalmat 
nem illeti vád. A mezőgazdasági érdekképvi-
selet szervezését minden alkalommal, de hasz-
talanul sürgette a gazdaközönség. Társadalmi 
uton létesitett szervezetei pedig nem részesül-
tek oly támogatásban a kormányzat és tör-
vényhozás részéről, hogy a mezőgazdasági 
érdekképviseletnek törvényes szervezését feles-
legessé tették volna s igy ma nem is képesek 
a nagyarányú mezei munkásmozgalommal szem-
ben a harczot sikerrel felvenni. 

Emellett hazafias aggodalommal látta s 
látja a gazdaközönség, hogy az uzsora leg-
különbözőbb nemei által kiszipolyozott mun-
kásnép egy ujabb uzsora, a szabad sajtó 
uzsorásai kizsákmányolásának képezik anyagát. 
A szabad sajtó örve alatt a munkásnép ezen 
szorult helyzetét és elégedetlenségét egyes 
lelketlen s önző czélokat szolgáló izgatók bün-
tetlenül használják ki előnyükre. Az általuk 
nagy számban terjesztett lapok és iratok a 
vagyon- és személybiztonság, a fennálló tör-
vények, a jelen társadalmi rend, osztályok ós 
vallás ellen a legnyiltabban leplezetlenül iz-
gatnak, a nélkül,_ hogy ezért felelősségre vo-
natnának. 

A gazdatársadalom szervezetlensége és 
az izgatás eme szabadsága mellett a kormány 
által kilátásba helyezett rendőri intézkedéseket 
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bár helyeseljük és szükségesnek tartjuk, de 
legkevésbé alkalmasnak a . munkásmozgalom 
teljes leszerelésére s a békesség helyreállítá-
sára. A Gazdasági Egyesületek Országos Szö-
yetségének végrehfjtó-bizottsága, ugy a kor-
mány, mint a társadalom részéről egyelőre az 
alábbi intézkedéseknek sürgős foganatosítását 
sürgős szükségnek tartja: 

1. Tekintve, hogy a mozgalomnak ily 
gyors térhódítása nem kizárólag a munkások 
elégedetlenségére, de legkiváltképp azok tu-
datlanságára és lelketlen izgatók által köny-
nven kizsákmányolható hiszékenységére vezet-
hető vissza, kívánatosnak tartja az igazgató-
választmány, hogy a mezei munkásosztály al-
kalmas eszközökkel jelenlegi tudatlanságából 
kiemeltessék, a hiszékenységét kizsákmányoló 
izgatók által benne keltett ábrándjaiból kijóza-
nittassék; ezen szempontból czélravezetőnek 
tartja a végrehajtó-bizottság: 

a) hogy az összes kir. ügyészségek a 
szocziálista irányú sajtó szigora ellenőrzésére 
utasíttassanak; 

b) hogy a földmivelési miniszter egy 
havonként legalább kétszer megjelenő népies 
irányú, társadalmi és mezőgazdasági lapot 
adjon ki, vagy ilyen kiadását a Gazdasági 
Egyesületek Országos Szövetsége utján tegye 
lehetővé, amely lapnak a mezőgazdasági szak-
kérdések tárgyalásán kivül kiváló feladatát 
képezné a szoeziális irányú mozgalmak ellen-
súlyozása és felvilágosító közlemények utján 
helyesebb irányba való terelése. Ezen szaklap 
a szövetséges gazdasági egyesületeknek jutá-
nyos előfizetési árban volná rendelkezésre bo-
csájtandó, ugy, hogy valamennyi tagjaiknak 
tagdíjuk fejében volna megküldhető, ami által 
elérnők azt, hogy a szövetséges gazdasági 
egyesületeknek taglétszáma tekintélyesen emel-
kednék s különösen a kisbirtokos osztályt sike-
rülne a gazdasági egyesületek működése kere-
tébe bevonni, mely osztály mind nagyobb 
mértékben sorakozik a szocziálistapárt zászlója 
alá, holott épp ez az osztály az, amely 
sűrűbben érintkezvén a mezei munkásnéppel, 
hivatott volna józan felfogásával és konzer-
vatív nézeteivel a munkásnépet fegyelmezni 
s a jelenlegi társadalmi rend" alapjain meg-
tartani. 

Ezen szaklap kiválóan alkalmas volna 
továbbá, hogy nagyobb uradalmak gazdasági 
Cselédjei részére járattassék, sőt tekintve, hogy 
előfizetési ára az 1 frtot meg nem haladná, 
bizonyára a mezei munkásnép körében is el-
terjedne ezen szaklap, különösen ha az erre 
hivatott közegek a munkásosztály figyelmét a 
lapra felhívnák. 

c) Czélravezetőnek tartja továbbá az 
igazgató választmány, hogy a Gazdasági Egye-
sületek Országos Szövetsége által kiadandó 
gazdasági-naptár kiválóan a munkaadó és 
munkás közti viszony szabályozásáról szóló 
törvénvnyel s általában a munkás! érdéssel 
foglalkoznék s ezen naptár olcsó s jutányos 
közrebocsátásával lehetővé tétessék annak a 
munkás- osztály körében való elterjedése is. 

d) Felkérendő volna a földmivelésügyi 
miniszter, hogy mindazon politikai, társadalmi 
és népies irányú szaklapokat, amelyek a nép 
kezén megfordulnak, anyagi segélyezés utján 
is arra birja, hogy a mezőgazdasági munkás-
mozgalmat a mai társadalmi rend alapján 
álló szoeziális irányú közleményekkel ellen-
súlyozzák és általában a munkásmozgalomnak 
helyes irányba való terelésénél közreműköd-
jenek. 

e) Kívánatosnak tartja, hogy a munkás-
osztály által legszívesebben vásárolt s legköny-
nyebben hozzáférhető ponyvairodalomárusok 
felhasználásával a társadalmi kérdésekről, a 
magyar munkásmozgalomról, tanulságos törté-
netek Írassanak kiváló népies írók által, amely 
történetek, elbeszélések a ponyvairodalom köz-
vetítésével könyvárusoknak ingyen volnának 
több ezer példányban rendelkezésre bocsátan-

dók azon kötelezettséggel, hogy azokat 1—2 
kros árban kötelesek értékesíteni. 

2. Felkérendő volna a földmiv. miniszter, 
hogy a munkásközvetités czéljaira általa léte-
sítendő központ oly keretekben szerveztessék, 
hogy az nemcsak a munkásközvetités tekinte-
tében álljon a munkásmozgalmak által súlyo-
san érintett gazdának rendelkezésére, hanem 
egyúttal elegendő anyagi eszközök felett is 
rendelkezzék arra, hogy szükség esetén a 
munkássztrájk által sújtott gaz dáknak arató-
gépeket bocsásson megfelelő bér, vagy részlet-
fizetés mellett rendelkezésre. 

3. Felhivandók volnának azon szövetsé-
ges gazdasági egyesületek, amelyek területén 
mezőgazdasági munkásmozgalmak már je-
lentkeztek, hogy megyénként és járásonként 
állandó bizottságokat létesítsenek, amelyeknek 
feladata volna: 

a) a hatóságokat a munkaadók és mun-
kások közti viszonyt szabályozó törvény végre-
hajtásában támogatni, a gazdáknak tanácscsal 
szolgálni, 

b) az uj törvény alapján s a vidéki szo-
kásoknak megfelelőleg aratási szerződési min-
tákat kidolgozni, egyöntetű megállapodásokat 
létesíteni, ezek előnyét megvilágítani, hogy a; 

gazdák ez alapon egyöntetű eljárásra biras-
sanak, 

c) a bizottságok feladatát képezné a 
gazdák esetleges munkásszükségleteit a köz-
pontban létesített munkásköz vetítő hivatal 
utján idejekorán biztosítani, 

d) feladata a bizottságoknak továbbá 
a munkásmozgalom elterjedését figyelemmel 
kisérni, a, hatóságokat ez irányban támogatni 
s általában minden alkalmat megragadni ezen 
munkásmozgalom ellensúlyozására és a mun-
kások helyes irányú felvilágosítására. 

4. Fölkérendők volnának a szövetséges 
gazdasági egyesületek, hogy: 

a) az ujabban a földmiv. miniszter 
anyagi támogatása mellett általuk megyeszerte 
rendezett s jövőben minél nagyobb számban 
rendezendő gazdasági előadásokon és tanfolya-
mokon kiváló súlyt helyezzenek arra, hogy a 
munkaadó és munkás közti viszony szabályo-
zásáról szóló uj törvény behatóan ismertessék 
s általában a szövetkezetekről sok alkalommal 
felvilágosító előadások tartassanak. 

b) Már most kéressenek fel a gazdasági 
egyesületek, hogy a szövetséggel karöltve ala-
kítandó fogyasztási ós értékesítési szövetkeze-
tek létesítése czéljából legközelebb megindí-
tandó mozgalom iránt érdeklődjenek s a tar-
tandó gazdasági előadásokon erre a figyelmet 
felhívják, másrészről különösen hitelszövetke-
zetek szervezése által közrehassanak arra, 
hogy ugy a kisgazda, mint a mezőgazdasági 
munkás az uzsorás kezéből kiszabadulhasson. 

Steiger Gyula: Sem a gazdakö/.önséget, 
sem az egész társadalmat jobban érdeklő 
kérdés fenn nem foroghat manap, mint az, a 
mely itt a tanács részéről szóba hozatik, kö-
vetkezőleg nagyon helyeslem, hogy azon orga-
numa az országnak, amely a gazdakö/.önség 
érdekeivel hivatva van első sorban foglalkozni, 
t. i. áz OMGE., mint a Gazdasági Egyesületek 
Országos Szövetségének központja, e kérdésben 
állást foglaljon, vagy legalább is figyelmeztesse 
a minisztert és az országot azon módokra, a 
melyek nézete szerint ezen elharapózott baj-
nak elejét venni hivatva vannak. 

A mozgalom megindítását helyeslem, de 
az előadó ur indokaitól én nagyrészben diffe-
rálok s egyáltalán ott kezdem, hogy ezen vagy 
más módokkal az idei aratásra befolyást gya-
korolni elkésett dolog. 

Azt méltóztatott mondani, hogy a mun-
kásmozgalommal szemben egyetlen remedium, 
hogy ha a gazdaközönség társul és azzal szem-
ben mintegy falanksz fog előállani. Én azon 
véleményben vagyok, hogy ezen kérdés az 
egyes vidékek és fenforgó viszonyok között 
különböző módon oldandó meg. A mozgalom 
azonban egy részén az országnak oly dimen-

ziót vett, bogy félek attól, hogy a müveit kö-
zönség részéről való humanizmus ós testvéri 
ség örve alatt tulengedékeny eljárás e bajo 
segíteni nem fog, s ugy vagyok meggyőződbe 
hogy egy erőszakos mozgalmat csak erőszakkal 
lehet visszautasítani. Ez azonban nem zárja 
ki, hogy viszont az egyes részletekben nem az 
erőszak, de a józan kapaczitáczió útjára tér-
jünk, de hogy ha nem lehet, más módok is 
alkalmaztassanak. 

Véleményem az, hogy az országos moz-
galommal szemben, amely erőszakban nyilvá-
nul, a törvényhozásnak erőszakkal kell szembe-
szállani; csakhogy az ide vonatkozó módok 
javaslata nem a gazdasági egyesület feladata, 
ez a törvényhozásé és azok, kik hivatva van-
nak határozni, meg fogják találni a helyes utat. 
A gazdasági egyesületnek más feladata van. 

Helyesen lett rámutatva, hogy az egész 
mozgalomnak oka a lelketlen agitáczió és a 
sajtó Az első ellen ott van a törvény súlya, 
szigora, a másik ellen ott van szintén a sajtó. 
Az egész országgyűlésen mindenhez hozzá 
mernek nyúlni, de hogyha arról van szó, 
Jiogy meg kell fékezni azt a sajtót, amely a 
társadalomnak kárt okoz, ehhez nem mernek 
hozzányúlni; mindenki azt mondja, hogy ez 
azon pont, melyhez én sem szabadelvüség, sem 
a szabad sajtó szempontjából nem nyúlhatok. 
Hogyha én volnék a hatalom, én tennék róla. 

Az itt fekvő javaslat azt a remediumot 
ragadja meg, a mely a sajtó utján esett bajok 
sajtó utján való orvoslását ajánlja. Két pro-
poziczió van benne, hogy t. i. vagy a minisz-
ter adjon ki lapot, vagy bízzon meg valakit a 
lapkiadással, amely hivatva volna a munkáso-
kat felvilágosítani, a lelketlen agitátoroktól el-
hódítani és józan útra téríteni. Helyes! Hirte-
len nem fog menni a dolog, de helyesen ke-
zelt, népies nyelven irt sajtó okvetlenül nagy 
hasznot fog okozni, de nem fog okozni akkor, 
hogy ha ebben a formában tétetik. Mert itt 
az mondatik, hogy a lapot az egyletek 1-írtért 
fogják venni és tagjaik közt kiosztani. Hisz 
uraim itt nem a gazdasági egyesületek tagjait 
kell a szocziálizmus bajairól felvilágosítani, 
hanem a népet. Aki pedig azt várja, hogy erre 
a lapra elő fog fizetni az agitátorok által 
felbujtogatott, félrevezetett tömeg, az iszonyú 
tévedésben van. Nem tartom tehát helyesnek 
sem a lapnak, sem naptárnak ilymódon való 
kiadását, — hanem azt, hogy kéressék fel a 
miniszter, hogy szerkeszszen ily lapot, amely ha-
vonként legalább kétszer jelenjék meg szerkesz-
szen naptárt, amely nemcsak az aratási szerző-
déseket, hanem a kis embert illető összes tudni-
valókat magában foglalja, — gondoskodjék 
arról, hogy a naplár a népnek kezébe jusson, 
ingyen. Következőleg ezen a javaslatban 
lefektetett igen helyes két eszmét azzal 
toldanám meg, kegyeskedjenek elhatárolni, 
hogy ezen lap és naptár Magyarország minden 
kis községébe megküldessék, bizonyos számú 
példányokban s az az elöljáróság á saját 
belátása vagy a szolgabirák felügyelete alatt 
kiosztassék ingyen a nép közt, amely így nolens-
volens elolvassa. így fogjuk megtalálni a 
támpontot, melyet a sajtó utján való munkál-
kodással elérni akarunk. 

Mert arról nem lehet szó, hogy e nagy 
kérdésnél 10 ezer vagy 12 ezer forintot meg-
takarítsunk. Itt arról van szó, hogy sajtó utján 
való működéssel a mi józan eszű magyar né-
pünknek és minden más nyelvű népnek hasz-
not tegyünk az eszmék tisztázásával ósjózani-
tásával, kegyeskedjenek tehát az indítványt ugy 
megtenni, hogy ugy a lap, mint a naptár iri-
gyen terjesztessék. 

ScitovszJcy János : Mint a tanácsnak tagja, 
bátorkodom a választmány figyelmét arra fel-
hívni, hogy rektifikáljam az itt előterjesztett, 
javaslatot azon irányban, amint az a tanács-
ban elfogadtatott. Elfogadtatott pedig annak 
leghatározottább kifejezésével, hogy a gazda-

I társadalom a leghatározottabban visszautasítja 
I a felelősséget é mozgalmakért (Helyeslés!), a 
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melyek ugy látszik a kormány részéről most 
utólagosan a gazdatársadalomra vezettetnek 
vissza. Mivel ez a tanácsban tényleg kifejezést 
n^ert s a t. választmány, is osztja ezen néze-
tet, kérem és kivánom, hogy ez az elfogadandó 
javaslatban ezen formában keresztülvitessék ós 
kifejezésre jusson. 

Említtetett itt, hogy miért nem fogja fel 
a gazdatársadalom ezen kérdést. Eddig nem 
tapasztaltuk a kezdeményezést a kormány 
részérő], pedig kellett volna neki ezzel fog-
lalkoznia és a baj első fellépésében utat mó-
dot adni a társadalomnak, e baj kiküszöbölé-
sére. Ebben leli mentségét az, hogy tényleg 
ezen társadalom az akuttá vált veszedelem-
mel szemben tehetetlennek látszik, látszik 
pedig azért, mert oly tért hódított volt már 
ezen szocziális izgatás, hogy attól a gazda 
visszaborzad és hangsúlyozva lett a tanács-
ban, hogy e kérdéshez a legradikálisabb esz-
közzel kell hozzá nyúlni. 

Veszedelmes expediensnek tartjuk mi, 
kivált felvidéki gazdák, — akiknek területén 
tiltva van még a ragályban sínylődő állatok 
továbbvitele is, nehogy a ragály tovább hur-
czoltassék, — hogy a munkásosztály a fel-
vidékről éppen ezen bajtól infieziált vidékekre 
importáltatik, a hol a veszedelmes" tévtanok 
csiráit magába sziva, be hurczolja a bajt a 
szocziális tanoktól ma még ment felvidé-
kekre is. 

Ugy emlékszem továbbá, hogy az egye-
sület tanácsa a javaslat 1. pontja a) alineájá-
ban kimondta azt is, hogy az izgatók ellen a 
büntetőbíróságnál a megtorló lépések megtétes-
senek. Hiszen alig tudunk rá esetet, hogy az 
izgatók ellen ily megtorló intézkedések életbe 
léptettettek volna. E tekintetben fel kell kér-
nünk a szövetséges egyleteket, és mindazon 
társadalmi faktorokat, amelyek rendelkezésünkre 
állanak, hogy e mozgalmakat figyelemmel kí-
sérjék s amint észreveszik, hogy felmerült, 
ide értesítést küldjenek, és az izgatók ellen 
maguk tegyék meg a feljelentést.- Mert ez az 
izgatás folyik az országban és a gazdatársa-
dalom, de a kormány is tétlenül nézi a moz-
galmat. 

Miklós Ödön: Oly nagy horderejű kér-
désnek tárgyalásával foglalkozunk, hogy órákat 
kellene igénybe venni, mig a kérdés teljesen 
kimeríthető lenne. Röviden szólalok csak fel, 
mert a mai mozgalommal szemben a gazda-
társadalom feladatának csak arra kell szorít-
koznia, hogy azon teendőket megvitassa, melyek-
kel a maga szempontjából és érdekében a baj 
ellen védekeznie kell és módjában van. Helye-
sen jegyezte meg Steiger Gyula t. tagtársam, 
hogy a kérdést két nagy részre kell válasz-
tani. Az első, a nemzetközi izgatásoknak meg-
szerzett magyar talaj, amely gyorsan inficziá-
lódott; ennek oka az, hogy az izgatás külön 
szervezettel és' eszközzel lép fel és hat. Az 

. utóbbi évek tapasztalata azt mutatta, hogy az 
agitácziő a vagyonosabb, jobbmódu kisgazda-
osztályt igyekszik infieziálni. Ennek czélzata 
az, hogy a szocziálista politikának előfeltétele 
a megadóztatásban rejlik, beszedi a néptől a heti 
vagy havi fizetéseket, hogy ez összeharácsolt 
pénzből a vezető elem a nagyvárosban uri 
módot, könnyű megélhetést biztosítson ma-
gának. 

Ez a kérdés közrendészeti, közhatósági 
keretbe tartozik. Itt minden polgárnak köteles- -
sége ez ellen felszólalni, hogy az eminens baj 
szitói a legszigorúbb megtorlásban részesülje-
nek, mert tényleg tarthatatlan állapot az, hogy 
szinte tudva oly izgatás folyjék az országban, 
amely 1—2 év alatt ezen országot lángba 
fogja borítani. Ezen kivételes eszközök alkal-
mazásának mikéntje iránt a nézetek lehetnek 
különbözők, de abban nem tévedhet-senki, 
hogy a kivételes rendszabályok szükségesek 
és ezt a kérdést általánosságokkal megoldani' 
lehetetlenség. 

A kérdés másik oldala, a gazdasági rész 
és itt tényleg a gazdatársadalomnak van tenni-

valója. E tekintetben hozzájárulok Steiger azon 
felszólalásához, hogy ha mi a propagáczió 
terére lépünk, akcziónknak oly nagyszabású-
nak kell lennie, hogy ennek tényleges hatása 
is legyen. Fájdalommal jelenthetem ki, hogy 
a földmivelésügyi minisztérium által kiadott 
Néplap nem sikerült. 

Kodolányi Antal: Minden van benne, 
csak az nincs, aminek benne kellene lenie! 

Miklós Ödön: Én akkor kifejeztem 
aggályaimat, mikor a lap megindult, hogy a 
lap nem fog sikerülni és nem birunk vele a 
nép lelkéhez hozzáférkőzni. A szocziálisták 
hozzáférkőznek lapjaikkal és a furfang minden 
nemével hizelegnek neki. A Néplap olcsó 
előfizetése is negatív eredményre vezetett. 

Én mindazt helyeslem, a mit a tanács 
előterjesztett, de hogyha hatni akarunk, fel 
kell szólitani a földmivelésügyi minisztert, 
hogy a lap és felvilágosító iratok ingyen 
adassanak a kisközségek lakosainak, mert 
tény az, hogy egyenlőtlen fegyverekkel küz-
dünk. Bizonyos szervezkedéssel birni kell a 
társadalomnak és ezt a szervezkedést egész 
a községekig le kell fejleszteni. Itt azután 
joggal appellálhat a gazdatársadalom a ható-
ságra és kormányra. 

Ma — sajnos — már a bajok leküzdése 
tisztán rendőri, kormányzati feladat s ezért 
elkésett minden törvényhozási intézkedés s a 
munkaadók és munkások közti jogviszonyt 
szabályozó törvény is post festa érkezett, mert 
a gazdának, aki az arató munkással szerző-
dést köt, annak előleget ad s az az utolsó 
órában hagyja cserbe s a gabona bearatatlan 
marad, nem nyújt a gazdának semmi kárpót-
lást az, hogyha lezáratja a munkást. Ez is 
egy motívum szerintem, amely a munkástör-
vényt végrehajtásában, keresztülvitelében lehe-
tetlenné teszi. 

Ezért a társadalmi szervezkedés jövőre 
való irányítása szempontjából fontosnak tar-
tom előadó javaslatát. Ha tehát a kormány-
hoz felméltóztatnak irni, rá kell mutatni 
ezen közrendészeti kérdés kiváló fontossá-
gára és a rendszabályok sürgősségére és azon 
irányító szempontra, amelynek Steiger tagtárs 
kifejezést adott, hogy a kormányzatnak a pro-
pagácziónak legszélesebb rétegében való ke-
resztülvitelét meg kell indítania. 

E mozgalom előidézésében a magyar 
gazdatársadalomnak sohasem volt része és 
azon vidékeken, hol a baj elharapózott, nem 
is hitte senki, hogy a gazda a hibás, mert ha 
a lelketlen izgatások magva el van terjedve, 
ezért nem a gazdatársadalom felelhet és nem 
is az van hivatva elfojtani. Felhivandók tehát 
a köztörvényhatóságok, hogy akármily uton a 
legszigorúbb lépéseket foganatosítsák és a leg-
nagyobb hatékonysággal járjanak el. (Helyeslés.) 

A gazdatársadalomhoz intézett felhívást 
is helyesnek tartom, mert éh nem tudom be 
a gazdatársadalom nemtörődömségének azt, 
hogy sok vidéken a kellő lépések meg nem 
történtek a baj kiirtására, sem a gazdasági 
egyesületeket nem okolom, nem is lehet, mert 
a bajjal szemben való teljes előkészületlenség 
gátolt meg sok vidéki gazdasági egyesületet 
abban, hogy a kérdéshez hozzá nem fogott, 
nem tudott tisztán látni és nem látta be, 
hogy melyik a kérdésnek az a része, amely 
fontosabb és sürgősebb orvoslásra szoruló. 

Hozzájárulok Scitovszky igen tisztelt tag-
társ ur azon felfogásához is, hogy óvatosan 
nyíljunk a munkásmozgalom elfojtásának azon 
tárt karral kínálkozó eszközéhez, hogy az in-
fieziált vidékekre oly, vidékek munkás elemét 
vigyük az aratási munka' végzésére, amely 
nép a lelketlen izgatásoktól még ma ment, a 
mely nép más légkörben élve más nézetekkel 
és igénynyel bír és ha visszakerül az áldot-
tabb talajú vidéken végzett munkájából, a kö-
zös sorssal való elégedetlenség szikráját viszi 
(Igaz!) haza belsejében és lehetetlenné teszi 

| ott a békés munkálkodást is. E tekintetben 

szabadjon utalnom Bereg, üng és Ugocsa vár-
megyék eseteire, .hol irányadó körök maguk 
kérték a kormányt, hogy e visszahatást szí-
velje meg. (Helyeslés.) Elfogadom az egyesü-
leti tanács javaslatát az itt előttem szólók 
által felsorolt módosításokkal együtt. 

Mélczer Gyula: Nem lehet a gazdaság-
nak nagyobb kérdése, mint ezen kérdés meg-
oldása. Tehetünk'akármitjhogy ha egyszerre egy 
ilyen nem várt esemény egész gazdasági szerveze-
tünket szétrobbantja és vagyonunkat szétoszlat-
hatja. Itt egy szervezett, izgató társadalommal 
szemben csakugyan védtelenül állunk. El hagy-
ták harapózni a bajt, pedig tisztán látták, hogy 
milyen szervezettel mennek ezen kérdés ke-
resztülvitelére. És a hatóság részéről mi sem 
történt, a gazdasági társadalom kénytelen volt 
összetett kezekkel nézni, hogy milyen óriási 
lépésekkel, milyen ügyesen halad a szocziáliz-
mus. Ezen lelketlen izgatók sajtó utján és 
alattomban fizettetik meg az embereket és 
csinos összegek folynak be, melyekből egypár 
ember itt Budapesten házat épít. Ezzel szem-
ben a tudatlan néppel képesek elhitetni, 
hogy az ő javára megy minden. A nép szíve-
sen fizeti a 10 krokat is, mert az ő szája ize 
szerint beszélnek. 

És szervezik őket olyan erővel, melynek 
maholnap még a szurony se lesz képes ellen-
állani. Ezek már nem szocziálisták, hanem 
kommunisták, akik hirdetik tévtanaikat fennen, 
a hatóság szeme láttára és fülehallatára. 
Ott ahol a járásban erélyes tisztviselő van, 
ott nem tudtak boldogulni, mert mikor a kom-
münt hirdették, fülön fogta őket, s ott meg-
szűnt a mozgalom. Máshova fordultak tehát, 
ahol más viszonyok uralkodtak és a hatóságok 
gyengék voltak, mig végre ime egy pár me-
gyében oly mérveket öltött, hogyén meg va-
gyok győződve, miszerint kikerülhetetlen a 
vérontás. 

Az előadó ur abban látja a panaczeát, 
hogy ;a gazdatársadalom nem szervezkedett és 
nem szervezkedik. Hiába szervezkedik! Itt 
erőszakkal áll szemben, egy tudatlan tömeg-
gel, amelynek elveszik a vallásait, a törvény 
iránt való hitét gyalázzák, akinek bebizonyítják, 
hogyha erőszakkal fel nem lép,, le. van győzve. 
Ez ellen mit^tehet a szervezett gazdatársada-
lom, mely észszel és törvényre való hivatkozás-
sal áll ilyen vad tömeggel szemben ? Ez nem 
fog használni. Hanem hogyha ezen ] izgatókat 
fülön fogják, ugy hogy ne kellesék 2 —300 kaszás 
ember megjelenésére azokat szabadon bocsá-
tani, hogyha ez a sajtó, amely okozta jórészt, 
hogy ezen izgatások ily mérveket ölthettek, 
— mint Steiger Gyula helyesen megjegyezte, 
— ismét csak a sajtó utján reparáltatik," itt 
már aztán szükséges a társadalom szervezke-
dése, hogy csakugyan a fülébe menjen az el-
bolonditott népnek, minden faluban, minden 
községben ós tegye megfoghatóvá, hogy ime 
nézd ezért izgattak téged kommunista tanok-
kal, hogy a befizetett 10 krokkal jő életmódot 
biztosítsanak maguknak; valamint képzeled-e 
lehetőségét, hogy azt meg fogja engedni a 
kormány, az uralkodó, hogy az ő társadalma 
úgyszólván szétszakittassék és lehetséges-e az, 
hogy osztozkodhattok a más birtokában, me-
lyet a törvény tisztel és nem látjátok-e be, 
hogy kénytelen lesz a szuronyt igénybe venni 
és vér fog folyni ennek az állitásnak a bebi-
zonyítására ? Hogyha mindez nekik megfog-
hatóan elő lesz adva, akkor, hiszem, hogy lesz 
sikere. 

De elkéstünk vele, itt vagyunk aratás 
előtt s mit látunk ? Ma már nemcsak a ka-
szások veszik ki az izgatót a szolgabíró kezé-
ből, de már annyira vannak, hogy megtiltják a 
cselédnek a munkát s a cseléd, aki nem érzi az 
Ínséges időt, aki javított fizetéssel dolgozik, 
nem egy esetben letette a szerszámot. „Nem 
dolgozunk, mert az ur földje kell!" Ez mái-
nem szocziális mozgalom többé, hanem a 
kommün mozgalma; itt már hiába szervezik 
azt a társadalmat, mely az ellentéteket elő 
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fogja adni a felizgatott népnek, annak tehát 
szükség esetén fegyveres erő támogatására is lesz 
szüksége s attól nem szabad visszariadni, inkább 
hamarabb, meri bár el vágyunk késve,de könny eb b 
mégis most tenni, mintha országos parasztláza-
dással fogunk szembeszállani, mert ez meg fog 
történni. Ugy-e fogása az izgatóknak, hogy az 
Alföldet keresték fel, ahol a nép elégedett volt 
és jólétnek örvendett. De ha ezt a józan eszű 
magyar népet igy sikerült fellázítani, akkor a 
felvidéken a nemzetiségek közt oly hamar fog-
nak tért nyerni, hogy nem két-három vármegye, 
hanem az egész ország lángba fog borulni, 
s akkor csakugyan a fegyveres erő lesz kény-
telen rendet csinálni és a törvénynek tekintélyt 
szerezni. Itt vagyunk már a 12-ik órában s 
nem adhat a kormány sikeresebben pénzt 
valamire, mint az ilyenekre, mik a javaslatban 
vannak s melyek eredményeket Ígérnek legalább. 

Steiger indítványát fogadom el a Scitovszky 
által fölhozottak kibővítésével. 

Szapáry István gróf: Én is azok közé 
tartozom, akik a jövőben igen feketén látnak. 
Az izgatások odavitték már a népet, hogy e 
mozgalom immár nem a szocziálizmus, de a 
kommunizmus jellegét ölti és földosztásról 
van szó. A mozgalmat olyannak tartom, mely 
veszélyezteti a személy- és vagyonbiztonságot, 
—• ezt az erőszakosságig menő dolgot csak 
erőszakkal lehet elfojtani. Én az én vidéke-
men tapasztaltam azt, hogy az összes rezer-
visták ugy megvannak mételyezve, hogy az 
elfojtására e bajnak a leggyökeresebb intéz-
kedések is kevesek. Elfogadom a javaslatot 
Steiger indítványával kibővítve. 

György Endre : Igaza van Miklós Ödön-
nek, hogy e kérdést ketté kell választani, az egyik 
a momentán része a dolognak, a másik a 
sajtó. Igazat kell, hogy adjak azoknak is, akik 
azt mondják, hogy nem szocziálizmus többé, 
hanem komminizmus. A momentán kérdést 
nem lehet a mi kötelességünk megoldani, ez 
nem tartozik ide, azonban rajta minden kö-
rülmények között feltétlenül segíteni kell. Én is 
szintén a felvidékhez tartozom s kénytelen va-
gyok kijelenteni, hogy e kérdésben ne méltóz-
tassék a megoldást még nehezebbé tenni azzal, 
hogy az ottani munkásnép bevonassék az ak-
czióba, elvitetvén munkálatok végzésére, áldot-
tabb vidékre. Bár kétségkívül áll az, hogy az 
inficziált területek teljes elzárása lehetetlen, 
nincs kormányhatalom, mód arra nézve, de 
ezen agitácziót a munkásnépnek egyik vidék-
ről a másikra való mozgósításával sem lehet 
megoldani. Az alföldi szocziálizmust meggátolja 
részben a felvidéki munkaerőnek az Alföldre 
való levitele, de egyúttal ezzel megnehezitte-
tik a felföldi gazdának helyzete, mert a mun-
káskéz hiánya átplántálódott a felvidékre is. 
Az igazság azonban az, hogy lehetetlen volt 
a kormánynak egy ily imminens veszedelem 
elől elzárkózni s ott kellett szerezni munkást, 
ahol lehetett. 

A mi tanácskozásunk feladata, hogy re-
mediumokról gondoskodjunk és én szerettem 
volna, hogyha ezen tanácskozási objektum 
szűkebb körben vitattatott volna előbb meg. 

A részletekre nézve hozzá kell járulnom 
Steiger azon nézetéhez, hogy a nyomtatványok 
ingyen adassanak a népnek, mert a pénzért 
való eladással nem praejudikálnak sem pro, 
sem kontra, mert az az egypár ezer forint bevé-
tel mellékes kérdés, e pénzáldozat meghozata-
lától visszariadni nem szabad. 

Két dolgot szerettem volna, hogy ha a 
javaslat pontjai közé felvétetett volna és nyil-
vánosságra került volna, mint a gazdatársada-
lomnak officziális nyilatkozata. Az egyik az, 
hogy minden oldalról halljuk és tapasztaljuk 
a mezei munkások részéről, sőt azok részéről 
is, akik elfogulatlanul tekintik a dolgot, sőt 
inkább panaszoltatott el a munkaadók részé-
ről, hogy Szabolesmegyében — olvastam a helyi 
sajtóban — igen tekintélyes emberektől vett 
nyilatkozatot, akik szerint a bajok főforrása a 
rossz termés és nyomorúság és hogy sok eset-

ben felmerült, hogy a munkaadók részéről a 
munkásnak ígért feltételek csak részben telje-
síttetnek. 

Én óhajtanám, hogy mikor a gazdatár-
sadalom e kérdésben megnyilatkozik, egyúttal 
tagadjon meg minden szolidaritást, ilyen 
dolgokkal s hivja fel a gazdasági egyesületek 
figyelmét arra, rhogy a midőn munkabér 
kiszolgáltatási panaszok merülnek fel, akkor 
arbitrage behozatala által igyekezzék a súrló-
dásoknak elejét venni és e nyilatkozatával 
stigmatizálja azon munkaadókat, akik munka-
bér levonásával a szocziális bajokat előidéztek. 

A másik, amit meg akarok jegyezni, 
hogy meggyőződésem szerint, midőn a mai 
társadalom állapotában az uj kor átalakulását 
látjuk és nem tudjuk, hogy a visszonyok hova 
fognak fejlődni, egyedüli sikeres és biztos fel-
adat a szövetkezetek nagymérvű istápolása s 
mikor oly állapotában látjuk a törvényhozás 
működését, hogy évek óta igéri és a szövet-
kezeti törvényjavaslatot, mégsem tárgyaltatja, 
akkor a baj orvoslása tekintetében gyors ke-
resztülvitelre nincs kilátás, ebből az alkalomból 
folyólag én szükségét látom annaJi, hogy Ír-
junk fel a kormányhoz, hogy még ezen tör-
vényhozási' szesszió alatt a szövetkezeti tör-
vényt vjgye keresztül (Hely»slés). 

Eltekintve tehát a momentán megoldás-
tól* amelyet ha kell mindenáron, még erőszak-
kal is — ha kell — keresztül kell vinni, a végleges 
szabályozás szempontjából azokon kívül, mik 
a javaslatban vannak, hivassanak fel a gazd. 
egyesületek, hogy a munkaadók és munkások 
közti súrlódásoknak elejét venni igyekezzenek 
választott bíróságok felállítása által és egy-
úttal írjon fel az Orsz. Magyar Gazd. Egyesület 
a miniszterhez, hogy miután a szocziális • kér-
dések végleges megoldásának ez időszerint 
bármily szerény, de biztosan ható eszköz a 
szövetkezés, még e törvényhozási szak alatt a 
szövetkezeti törvény megalkotására tegye meg 
a szükséges lépéseket. (Élénk helyeslés.) 

Bernát István : Szintén azzal kell kezde-
nem, hogy a fegyveres erőt kikerülni, nélkü-
lözni lehetetlen e bajjal szemben. Azonban 
akik azt mondják, hogy itt szocziális, kommu-
nisztikus mozgalmakkal állunk szemben, némi-
leg tévednek, mert ez sem szocziálizmus, sem 
kommunizmus többé, hanem tisztán anarchiz-
mus, az érzelmek és gondolatok teljes anar-
chiája; Én kilencz év óta olvasóm ez izgató 
iratokat s abban a legcsodálatosabb ellentéte-
ket lehet észrevenni, azokban oly zavaros, 
éretlen fogalmak összekeveréséről ván szó, a 
amelyekre példát alig lehet kapni. 

Nem lehet azt mondani, hogy az ország 
összes inficziált megyéiben a földosztás volna 
a főczéljuk. Vannak megyék, hol e dolgot 
ismerő férfiak tiltakoznak az ellen, mintha a 
mozgalom tulajdonképpeni czélja a föld fel-
osztása volna. 

Böviden szólva a mozgalom a gondola-
toknak teljes anarchiája, mely befészkelte ma-
gát a szivekbe és elmékbe és azt máskép 
nem lehet orvosolni, mint rábeszélés és sajtó 
utján. 

Egy ballépéstől azonban óvni akarnám a 
t. választmányt. Az az indítvány, mélyet 
Steiger előterjesztett, hogy adassék ki a mi-
nisztérium által egy újság és naptár, mely 
ingyen osztandó ki az elöljáróságok ős szolga-
birák által, ha ez keresztülvitetik . . . 

Steiger Gyula : nem azt mondtam, hogy 
a minisztérium adja ki, adassa ki az OMGE. 
által! 

Bernát István: Mihelyt ezekre a hivata-
los jelleg rá lesz nyomva, el sem fogadja a 
nép, nem hogy elolvasná. Ugy tudom, a kor-
mány ez irányban idáig is sokat tett, de a 
„Földmivelő" újság és pártja megszagolták ezt, , 
denunczi.álták azokat az embereket és a talajt 
elvesztették a lábuk alól. Ettől a formától 
tehát el kell tekinteni és kell., hogy el legyen tit-
kolva, hogy á kormányzat osztatja azokat szót,-1 

miután a kormányban és annak minden kö-
zegében ellenségüket látják. 

Simitslca Endre : Felhozza, hogy a munka-
adóknak tekintélye a munkás előtt mindjobban 
alább szállott és ez jórészt okozta a bajt. Ez 
a pont hiányzik ugy a törvényből, mint a 
javaslatból, bevenni kéri tehát, hogy az érint-
kezés a munkaadó és munkás közt ngmcsak 
az anyagiakban, de az erkölcsiekben is meg-, 
legyen. 

Sürgeti a mezőgazdasági tanácsok felállí-
tását a megyéknél, a járási és községi tanácsok 
felállításával nagy mértékben mérsékelni le-
hetne a baj továbbterjedését. 

Szövetség titkára: Szabadjon az itt felho-
zottakra röviden reflektálnom. A mozgalom ke? 
letkezésére nézve is óhajtanék némelyeket elő-
adni, mert több ízben volt alkalmam a moz-
galmat a helyszínén tanulmányozni. Az egész 
mozgalom lelketlen agitáczióra vezethető vissza. 
Már a nyolczvanas években megtartott nemzet-
közi gyűléseken tanácskoztak azon, hogy mi-
képpen lehetne á földmives népet a szocziálista 
mozgalomnak megnyerni s ugy látszik jól is-
merték viszonyainkat, hogy első sorban a mi 
országunkra gondoltak. Ha a szocziálisták 
azonban az ország déli részén mindjárt az ő 
tulajdonképpeni programmukkal jöttek volna, 
nem boldogultak volna, mert a nép azt meg 
nem értette volna, elővették hát a földosztást, 
mely a 48-as idők óta még emlékezésben 
van. És tudjuk, hogy ezzel a csalétekkel hódí-
tották meg a népet áz Alföldön, Szabolcsban, 
Barsban stb. Az első mozgalmak helyén azon-
ban, Békés-, Csongrád- s Csanádmegyékben 
ma már hiába "keressük a kommunisztikus jel-
leget, a titokban megalakult szocziálista-egye-
sületek a nemzetközi szocziálista programm 
alapján állanak, mely nem ismer barátot, istent 
s vallást, hanem követeli a 8 órai munkaidőt, 
készpénzdijazást, általános szavazati jogot stb. 

Ha ez így áll, akkor meg kell különböz-
tetni a kezelőleges stádiumot, az anarchisz-
tikus mozgalmat és a szocziálista jellegűt. 
Megvagyok győződve, hogyha Szabolcsban 
3—4 év alatt megalakulnak a munkás-körök, 
akkor ők is ki fogják a kommunisztikus jel-
leget ejteni és ha ez elesett, akkor a mozga-
lom erőszakos kitörésétől nem kell tartani. 

A munkások jól tudják, hogy összetartá-
sukkal békés uton is eredményt érnek el, ezért 
hangsúlyozom a társadalmi szervezkedést, mely 
ha a múltban meg lett volna, akkor nem 
állanánk szemben ezen bajokkal. E társadalmi 
szervezkedést azonban magam sem ugy értet-
tem, hogy az mintegy reakczió lépjen fel a 
munkásokkal szemben, de azzal kell azon 
abnormitások elejét venni, hogy a munkaadó 
teljesen ki van szolgáltatva a munkás 
önkényének. 

A mult évben kénytelen volt a gazda 
megadni minden követelményt a munkásoknak. 
Ha ez így tovább tart, ez demoralizálólag hat 
a munkásnépre s tulkövetelő marad továbbra 
is. Kétségtelen, hogy ott, ahol a mozgalom 
erőszakos jelleget öltött, szintén erőszakkal 
kell leküzdeni. Ezt azért nem vétte fel a ta-
nács a javaslatba, mert nern ide tartozik. A 
földmiv. miniszter különben kilátásba helyezte, 
hogy a gazdaközönséget a legmesszebb menő 
támogatásban részesiti. 

A tanácsot a sajtóra vonatkozó propo-
ziczió tételénél az vezérelte, hogy nemcsak a 
sajtó utján enyhítsük a mozgalmat, de eszkö-
zöket adjunk a gazd. egyletek kezébe, a 
melyekkel a közönségnek bizonyos kedvezmé-
nyeket szolgáltatván, tagszámukat szaporíthat-
ják s a kisgazdákat működésűk körébe bevon-
hatják. Ha ez korábban megtörtént volna, 
akkor nem állana be a kisgazdaosztály a 
mozgalom hivei közé. A kisgazda épp oly 
tudatlan, mint a munkásnép s midőn a 
tanács proponálja, hogy a lap az egyesületi 
tagoknak megküldessék, azért teszi, hogy a 
kis gazdaközönséget is megnyerjék az egyletek 
maguknak. 
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Ami a lap ingyen kiszolgáltatását és 
különösen a hivatalos jelleget illeti, én a 
magam tapasztalatai után indulva, nem mer-
ném azt ajánlani, mert czélttévesztett eszKÖz 
volna. Aminek hivatalos jellege van, az 
hatással nem bir. Épp a földmivelésügyi 
minisztérium Néplapjának is az a baja, hogy 
hivatalos jellegű hogy politikai irányú 
néplap s ez a politika a nagy Magyar-Alföl-
dön nem levén rokonszenves, hatást gyakorolni 
nem bir. 

A mi a pénzért való értékesítést illeti, 
ez azért vétetett fel a javaslatba, hogy azt, 
a miért valaki pénzt áldoz, szivesebben 
olvassa el. 

Steiger Gyula: De nem áldoz! 
Szövetség titkára: ' Bocsánatot kérek 

Steiger t. tagtárs ur tévedésben vanj az iránt, 
hogy, a szocziálista iratok ingyen osztatnak ki, 
hisz az egész mozgalom alapját az képezi, 
hogy ök a lapok értékesítéséből összegyűlt 
pénzből utaztatják a vándor apostolokat, s 
épitik a házakat, ha ők ily .uton czélt érnek, 
miért ne érhetnénk mi is czélt, ugyancsak 
szerény anyagi áldozatokat követelve. Egész 
ingyen mégsem adnám s nem a községi elöl-
járósággal osztatnám ki, hanem oly emberekre 
kellene bizni, akik iránt a nép bizalommal 
viseltetik. 

Ami azt illeti, hogy a megindítani java-
solt mozgalomnak nem volna már a folyó évben 
is eredménye, ezt nem oszthatom, mert mind-
azok, akik még nem kötötték meg az arató-
szerződést, a földmivelési minisztérium utján 
idejekorán gondoskodhatnak munkásról s ne-
künk kötelességünk az ily gazdákat figyelmez-
tetni, hogy ne az utolsó pillanatra hagyjanak 
mindent, mert akkor lehetetlen lesz a sok 
igénylőt kielégíteni. 

Ilyen mozgalmak vannak már Poroszor-
szágban. A brandenburgi kamara tárgyalásai-
ból kitűnik, hogy a kormány leirt a kamará-
hoz és figyelmezteti őt, hogy a helyi munkások 
alkalmazására hívják fel, a gazdákat s ne al-
kalmazzák továbbra is az orosz munkásokat. 
A porosz gazdák azonban a városokban 
szocziálizmussal megrontott munkások bérkö-
vetelményét a mai viszonyok között kielégíteni 
nem bírják s így a kamara egy irodát szerve-
zett, amely Oroszországból közvetíti az olcsó 
és megbízható munkaerőt. 

Nekünk is ezt kell megcsinálni azon vi-
dékeken, ahol a munkások nem birhatók reá 
aratási szerződés kötésére, És . én erősen hi-
szem, hogy ily értelemben még a jelen aratási 
évben is eredményeket fogunk elérni. 

Scitovszky javaslataihoz hozzájárulok, én 
csak enyhébb kifejezéssel éltem a szöveg meg-
szerkesztésében. Simitskának azt jegyzem meg, 
hogy felírhatunk a mezőgazdasági bizottságok 
ügyében, de ezt már sokszor sürgettük, sőt ez 
irányban tervezet is dolgoztatott ki, amely 
alapon a megyei gazdasági egyesületek* egye-
sítése lehetséges volna, ennek azonban az az 
akadálya van, hogy mindén egyes megyében 
egész más és más irányú szervezkedések tör-
ténnek. Ajánlom az egyesületi tanács javas-
latát elfogadásra azokkal is, amiket György 
Endre s amiket Scitovszky tagtársunk beter-
jesztettek. 

, Steiger Gyula: Felszólalásában nem ugy 
kontemplálta, hogy a földmivelési miniszter 
maga adja ki a lapot, hanem adassa ki. Hogy 
ha ezen lap a gazdasági egyletek tagjainak 
adatik, azzal czélt érni nem fogunk ós azt is 
állithatom, hogy téved a titkár ur és mindenki 
csalódik, hogy a nép ilyen kedvezményekért 
áldozatot fog hozni, mert az nem fog e kiad-
ványra előfizetni. Hivatkozik a „Köztelek"-re, 
amely az egyesület tagjainak ingyen adatik s 
amelyről elismeréssel kell kijelentenie, .hogy 
igen jól van szerkesztve, ,igen sok hasznos 
dolgot közöl, kérdéseket, feleleteket, melyeket 
mindenki elolvas, és éppen a lap ingyenadása 
okozza azt, hogy a taglétszám rohamos mér-

tékben szaporodik. Ajánlja a javaslatban kon-
templált kiadvány ingyen való kiosztását. 

Bujanovies Sándor alelnök: A kérdés 
megérett arra, hogy fejezzük, be a vitát. György 
Endre tagtársunknak tökéletesen igaza van s 
az egyesületi tanács maga is jobb szerette 
volna, hogy ha ideje lett volna ezen kérdéssel 
szűkebb körben is foglalkozni. De előtte állván 
a szövetségi váiasztmanyi ülés és a kérdés 
annyira akuttá lévén, azt gondolta, hogy köte-
lességmulasztást követne el, ha a mai ülésben 
nem hívná erre föl a választmány figyelmét. 
Ez válasz akart lenni arra, nehogy azt higyjék, 
hogy ezt nem előzték meg tárgyalások. Azt 
hiszem, a tisztelt választmány elfogadja a ja-
vaslatot és elhatározza, hogy ily értelemben a 
földmivelésügyi minisztériumhoz fölterjesztés 
intéztessék és a többi esetleges szükséges lé-
pések is megtétessenek. Igyekezni fogunk azon 
módosításokat, melyek a vita folyamán fölme-
rültek csoportosítani s ezek a következők vol-
nának: hogy felterjesztésünkben különválasz-
tassék a momentán aktuális kérdés az ügy 
szanálásának kérdésétől. A rögtön teendő in-
tézkedések, mint a közrendészet és közkor-
mányzat körébe tartozó intézkedések ; követel-
jük a törvény legszigorúbb végrehajtását a 
büntető eljárás terén az izgatók ellen, szóval 
e tekintetben a koftnány figyelmét fölhívjuk. 
Ami a többi módosításokat illeti, a választmány 
hozzájárul Stéiger azon indítványához, hogy 
szerkesztessék néplap a földmivelésügyi mi-
nisztérium által a legczélszerübbnek vélt 
módon és ez megfelelő számú példányok-
ban nagyrészt vagy túlnyomó részt egészen 
ingyen ós egyrészt igen mérsékelt áron 
bocsáttassák rendelkezésre és a gazdaközön-
ség s földbirtokos osztály is e tekintetben 
igénybevétessék ezen sajtótermékek propagá-
lására. Azok a módosítások, a melyeket 
Scitovszky János előadott szintén keresztül-
viendők volnának, az az indítvány, hogy a 
miniszter figyelme fölhivassék arra, hogy más 
vidékekről importált munkások nagyobb kárt 
és bajt okozhatnak ; éppen ezen export által 
oly vidékekre is behurczoltatnék a baj, a 
melyek attól ma még mentek, szintén fölveendő, 
nem oly értelemben, mintha ez kizárná a 
miniszter szabad kezét, de a veszélyre reámutat 
a választmány. Különösen hangsúlyozzuk a 
szövetkezeti ügy fölkarolását, és felkéri a 
választmány a földmivelésügyi minisztériumot, 
hogy a szövetkezeti ügynek rendezése, a 
szövetkezetek nagyobb mérvű elterjedésének 
előmozdítása végett a szövetkezeti törvénynek 
mielőbbi létrehozását is szorgalmazza. 

A gazdasági egyesületekhez intézendő 
átiratunkban utalhatnánk arra is, hogy az 
összes munkaadókat a munkásokkal szemben 
a legigazságosabb és legméltányosabb eljárásra 
és a vele való érintkezésnek folytonos fenn-
tartására és e kérdésnek jóakaratú felvilágosí-
tására hivják föl. Ezek volnának " tehát a 
választmány'megállapodásai, melyeket határo-
zattá emelek. 

Az idő előrehaladván, a tárgyalás foly-
tatását délután 4 órára tűzöm ki. 

Folytatólagos ülés. 
Jelen vannak: Gróf Dessewffy Aurél elnök-

lete alatt: Bujanovies Sándor alelnök, Bálintffy 
Pál, Baross Károlv, dr. Bernát István, Bukaresti 
B. János, Cserháti Sándor, Csillag Gyula, dr. 
Darányi Gyula, Emődy József, Galgóezy Ká-
roly, György Endre, dr. Hutyra Ferencz, Ko-
ilolányi Antal, Koppély Géza, Kostyán Ferencz, 
Korács Sebestyén Endre, Kvassay Jenő, Lejtényi 
György, báró Malcomes Jeromos, Miklós Ödön, 
Renner Gusztáv, Reusz Henrik, Scitovszky János. 
Somssich Andor, dr. Zsilinszky Endre, Zlinszky 
Istffán. 

A tisztviselői kar részéről : Forster Géza 
igazgató, Rubinek Gyula a szövetség titkára, 
Szilassy Zoltán szerkesztő-titkár, Buday Barna 
társszerkesztő, Jpszens-ky Pál titkár, Kirchner 
Lajos pénztárnok és Sporzon Vilmos segédtitkár. 

1 Gróf Dessewffy Aurél elnök a folytatólagos 
ülést megnyitja. Következik a fővárosi malom-
egyesület átirata az őrlési forgalom fentartása 
és szabályozása tárgyában. 

Az őrlési engedély kérdése. 
Szövtség titkára előterjeszti, hogy a mult 

évben tartott igazgatóválasztmányi ülésen tár-
gyaltuk a fővárosi malom-egyesület azon átiratát, 
a melyben fölkéri az egyesületet, hogy az őrlési 
engedély fentartása érdekében írjon fel a kor-
mányhoz s a választmány azt az álláspontot 
fogádta el, hogy tekintve a kérdésnek a kor-
mányok közötti elintézett voltát, egyáltalán nem 
óhajt ,állást foglalni ezen kérdésben és a kor-
mányhoz felírni. Azóta az osztrák kormány 
helyébe uj kormány lépett s a malom-egye-
sület ezen uj helyzetből kiindulólag újból 
átiratot intéz hozzánk s fölkéri az egyesü-
letet, hogy miyel az egész kiegyezés kérdése 
uj egyezkedés tárgyát fogja képezni a két 
kormány között, most Írjunk fel az őrlési en-
gedély fentartása ügyében és arra kérjük a 
kormányt, hogy az őrlési forgalom kérdését eli-
minálja • a kiegyezés kérdései közül és szabad 
tetszésére maradjon a magyar kormánynak, 
hogy az őrlési engedélyt, amennyiben a be-
szüntetés káros voltáról meggyőződnék, ön-
magától is helyreállítsa. Ezzel kapcsolatban a 
bécsi gazdasági egyesület ellenkezőleg ir és 
szerinte miután uj kormány van, és az őrlési 
engedély be nem szüntettetett, kéri a társ-
egyesület akczióját arra nézve, hogy hasson 
közre a magyar kormánynál, az őrlési en-
gedély azonnal való beszüntetésére és hogy a 
kiegyezés keretén belül a két kormány között 
oly megegyezés történjék, amely az őrlési en-
gedély végleges eltörlését biztosítja. 

Mint a kiegyezési tárgyalások figyelem-
mel kiséréséből kitűnik, az őrlési engedély 
kérdése oly stádiumban van, hogy a két kor-
mány erre nézve uj tárgyalásokat vett fel és 
a magyar kormánynak sikerült az őrlési en-
gedély eltörlésével szemben bizonyos enged-
ményeket kieszközölni az osztrák kormánynál. 
Szóló kivatkozik arra, hogy az egyesület ma a IV. 
orsz. gazdakong. álláspontján áll, e kongresz-
szus határozata az OMGE.által kezdeményezte-
tett és vitetett keresztül,, tehát egy oly erkölcsi1 

kapocs létezik a kongresszus határozatai és az 
OMGE. között, hogy az OMGE. e kérdésben el-
foglalt álláspontjától el nem térhet. Ezen ha-
tározatokban pedig világosan benne, van, hogy 
á kongresszus az őrlési engedély eltörlését ké-
relmezi a kormánytól. Ugyanezen értelemben 
irtunk át a bécsi gazdasági egyesülethez is. 

Igv tehát arra, hogy újból Írjunk fel a 
kormányhoz ez értelemben, akkor, midőn ezen 
kérdések, politikai kérdéssé váltak, nézetem 
szeriut szükség nem forog fenn, annál kevésbé 
lehet az őrlési engedély fenntartását kérnünk, 
mert különben is a mult igazgató-választmány 
már kijelentette, hogy ezen kérdéssel nem fog-
lalkozik, miután álláspontját már a magyar 
kormánynál határozott alakbán kifejezésre jut-
tatta. Tiszteletteljes indítványom tehát az volna, 
hogy hivatkozással az első határozatra, újból 
értesíttessék. a malomegyesület, hogy ezen kér-
désben az OMGE. ujabb állásfoglalást" nem 
tart szükségesnek és határozottan ragaszkodik : 
előzőleg elfoglalt álláspontjához. 

Baross Károly: Hozzájárul ahhoz, hogy 
az OMGE. ne foglalkozzék ezen kérdéssel, de 
csak az esetben, hogy ha a" választmány mai 
üléséből kifolyólag határozott enuncziáczió tör-
ténik arról, hogy az OMGE. fenntartja ekérdés- . 
ben eddig elfoglalt álláspontját és a IV-dik 
országos gazdakongresszus ez irányú határo-
zatát. Ezt az enuncziácziót oly alakban kéri 
közzétenni, hogy lehetőleg a gazdakongresszus -
határozata szószerint bennefoglaltassék abban 
a határozatban, amelyet ma ebben a kérdés-
ben a választmányhoz. 

Emödy József szerint a két indítvány 
nem zárja ki egymást, mindkettő igen helyes. 
Előadó javasolja, .hogy ez irányban a malom-
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egyesületnek a válasz megadassék, -ez kibővi-
tendö volna a gazdakongresszus határozatával. 
S történjék gondoskodás, hogy a hírlapokban 
közzététessék, nehogy félreértésre adjon al-
kalmat. 

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

Indítvány a tüz- és jégbiztosítás ügyében. 

Szövetség titkára, előterjeszti, hogy Sci-
tovszky János és társai az alábbi beadványt 
intézték a választmányhoz: 

A „Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége" 
Igazgató-választmányának. 

Gazdasági viszonyaink a mindinkább sza-
porodó terhek mellett észszerű takarékosságra 
utalnak bennünket. 

Egy szükséges, de azért mégis terhes 
rendes kiadásra, melyet a gazdának elkerülnie 
nem szabadna, hívjuk fel a t. gazdaszövetség 
figyelmét, mert azt tartjuk, hogy éppen olyan 
kiadásoknál, melyek elkerülhetlenek, elvisel-
hetőségének könnyebbitésén fáradozni magunk 
iránti kötelesség. 

Kötelességünk annál is inkább, mert csak 
tőlünk függ, hogy törekvésünkkel rövid idő 
alatt pozitív eredményeket1 elérjünk. 

A gazdaszövetség azért alakult, mert 
eddig hiányzott az egyének és érdekek meg-
felelő csoportosulása és ebből folyólag az ösz-
szességnek érdekei nem érvényesülhettek 
kellően. 

Hiányzott az összetartás, az érdekazonos-
ságot kifejező suly, senyvedett a hathatós 
inicziativa. 

Ma hála Istennek egy kalap alatt vagyunk 
'és meg kell, hogy legyen összességünkben az 
az erőforrás, mely óhajainknak, ténykedéseink-
nek megfelelő súlyt ád, inicziativánknak — 
ha helyes uton járunk — sikert biztosit. 

— Ha valamely téren szükséges a tömö-
rülés, ugy — mert ezen a téren csakis ez biz-
tosítja és biztosithatja a sikert — égető szükség 
van erre a biztositásnál. 

A tűz- és jégbiztosítás ügyét ajánljuk a 
t. gazdaszövetségnek kiváló figyelmébe. 

Tudjuk, hogy az a. i. t. gazdaközönség 
érdekében az I. m. ált. biztositó-társaság által 
létesített „Jégszövetség" be nem vált. 

A gazdaközönség panaszkodott a drága 
dijak miatt, a társaság pedig veszteségein, 
melyek a drágának tartott dijak daczára évről-
évre érték. 

Láttuk a szövetség mérlegeiből, hogy a 
jégdijakra ráfizet, de láttuk azt is, hogy a 
társaság a tüzdijakon évről-évre szép nyereséget 
ért el. 

Megpróbáltuk tehát utóbb a társaságot 
arra kérni,^hogy a jégszövetség tagjainak tűz-
biztosítására nézve ugyancsak . szövetséget, 
létesítsen mert ugy véltük,' hogy a tüzdijakon 
a jégdijak veszteségeit behozhatjuk. 

Erre azonban a társaság rábírható 
nem volt. 

Tekintve, hogy nekünk magunk iránti 
kötelességünk, miszerint biztosítás olcsóbbá 
tételén is fáradozzunk ez pedig nyerészkedé-
sen alapuló társaságtól, amúgy is csak nehezen 
és csak akkor érhető el, ha a társaságok közt 
egészséges verseny fejlődik ki ; 

tekintve, hogy sajnosán tapasztaljuk, 
miszerint erre az egészséges versenyre nem 
számithatunk, mert a társaságok — ha talán 
nem is bevallottan, egymás közt kartellt kötöt-
tek és így arra, hogy a dijak ott, ahol ez 
lehető volna, mérsékelten leszálittassanak, kilátás 
ma egyáltalán nincs. 

Tekintve, hogy a keresk. törvény 485. 
paragrafusa értelmében a biztosítási szerző-
dés hatályát veszti, ha a visszatérő időszakok-
ban fizetendő dij a lejáratkor, vagy az e 
végre engedett halasztás letelte előtt le nem 
fizettetik . . . és igy tüzkárbiztositását min-
denki beszüntetheti, ha már egyévi dijat 

kifizetett — bármily hosszú időre kötötte is 
a • biztosítást; 

tekintve, hogy hazánkban a tűzbiztosítás 
a jégbiztosítás nélkül csak kis mértékben 
vétetik igénybe és módjában van mindenkinek a 
jégbiztosítást ott eszközöltetni, hol a tűzbiztosítást 
előnyösebb feltételek mellett fogadják el, de mert 
a kartelirozott társaságok előttünk ezt az utat 
elzárták, módot kellene arra keresnünk, hogy 
valahára necsak kizárólag az egyes társaságok 
szekerét toljuk, hanem a magunk érdekét tör-
vényes uton — mint a 485. paragrafus alkal-
mat nyújt — érvényesítsük. Miután pedig az 
I. m. ált. biztosító társaság kijelentette, hogy 
a jégszövetség tagjait szerződésük lejárata 
előtt is már a folyó évről kötelezettségűk alól 
felmenti, ha a jégszövetségnél tovább bizto-
sítva lenni nem akarnak és tekintve, hogy a 
gazdaközönség tűzbiztosításának koczkázata 
oly természetű, hogy az a mostani .díjtétel 
mellett a jégbiztosítás kiszámithatlanabb kocz-
kázatát és illetve esetleges veszteségeit para-
lizálhatná, sőt a tűzbiztosítás meggyőződésünk 
szerint még tetemesen olcsóbb díjtételek mel-
let is ezt" eredményezné, módot kell keresnünk 
arra, hogy a gazdaközönség összetömörüljön 
és tüz- és jégbiztosítását együttesen eszközöl-
hesse, ugy, hogy a rosszabb koczkázatu jég-
biztosítás drága dijait és veszteségeit részben 
megtakaríthassa a jobb koczkázatu és még 
tetemesen leszállítható tüzbiztositási dijakon. 

Mindezeknél fogva indítványozzuk, hogy: 
küldessék ki egy bizottság a tüz- és jégkár 
elleni biztosítási ügy tanulmányozására és tegye 
meg — tekintve a dolog sürgősségét és égető 
szükségességét — záros határidő alatt javas-
latait az igazgató-választmánynak a „Gazdasági 
Egyesületek Országos Szövetsége" által teendő 
lépésekre. 

Budapesten, 1898. február hó 5-én. 
Beadják: Scitovszky János, Somssich 

Andor, Mélczer Oyula, Chernél Oyula, Ernődy 
József. 

Scitovszhy János: Miután beadványunk 
indokolása föl lett olvasva, szükségtelennek 
tartom azt újból indokolni; annál kevésbbé, 
mivel ezen egész ügy egy szükebbkörü bizott-
ság tárgyalásainak feladatát fogja képezni — 
kérem tehát azt bizottsági tárgyalások retortája 
alá bocsátani. 

Miklós Ödön: Örömmel üdvözli ezen kez-
deményezést, a mely a gazdák^ tömörülés utján 
véli megóvni a biztosító intfzetek ellenében. 
Tény az, hogy gyakorlati megoldásra nézve 
tájékozatlanul állunk, egyet azonban biztosan 
tudunk, hogy nem mi gazdák, hanem a társa-
ságok szervezkedtek a díjtételek felemelésével 
ellenünk. 

Gróf Dessewffy Aurél: Konstatálja, hogy 
a beadvány a választmány helyeslésével talál-
kőzik, valamint helyesli a bizottsági tárgyalás 
alá való bocsátását is. A bizottság tagjaiul föl-
kéri a választmány gróf Károlyi Sándor, 
Scitovszky János, Somssich Andor, Zsélénski 
Róbert gróf, Széchényi Imre ifj. gróf, Makfalvay 
Géza, Forster Géza, Bernát István, Szegedy 
György, Libits Adolf, Baross Károly ób Miklós 
Ödön tagokat. 

Közgazdasági szakosztály javaslatai. 

Szövetség titkára : Előterjeszti, hogy a ma-
gyar hajózási egyesület a mult év folyamán 
azon kérdéssel fordult hozzánk, hogy adjunk 
véleményt arra nézve, mely létező természetes 
vizi utak volnának azok, a melyek áru szállítá-
sára alkalmasak s mely mesterséges utak vol-
nának ezenkívül létesítendők, nemcsak az áru-
forgalom előmozdítása szempontjából, de me-
zőgazdasági kulturális szempontból is. A kér-
dés tanulmányozása Melczer Gézára bízatott, 
kinek javaslatát a közgazdasági szakosztály 
tárgyalás alá vévén, azt némi módosítással el 
is fogadta. így különösen tekintve azt, hogy a 
földmivelésügyi minisztériumban már egy tel-
jesen kidolgozott s törvényen alapuló terv léte-
zik, a létező viziutak hajózhatóvá tételére, fe-

leslegesnek tartotta szakosztály, hogy ezen kér-
désben állást foglaljon, s ennek kivételét szor-
galmazza a földmlveléügyi miniszternél, illetve 
hogy ily véleményt fejezzen ki a magyar ha-
józási égyesülettel szemben. Ami a mestersé-
ges vizi utakat illeti, ezekre nézve szükséges-
nek tartotta a szakosztály két összekötő csa-
tornára reámutatni és annak sürgős megvaló-
valósitását kívánatosnak kijelenteni. És pedig 
a Dunát és Tiszát lehetőleg magas ponton 
összekötő csatornának létesítését, amély az 
Alföldet összekötné nemcsak Budapesttel, de. 
különösen a Tiszavölgyét a közvetlen viziuttal 
a nyugattal. Mert a mostani tiszai hajózás 
épp azért nem 'fejlődhetik, hogy óriási kerülő 
utat kell az árunak tennie. 

A második csatorna volna a Vukovár-
Samaczi csatorna, amely a Dunát a Szávával 
való összeköttetéssel direkte a tengerrel kötné 
össze, tehát a magyar piaczokat. a magyar 
Alföldet a nyugati piaczokkal, kötné össze. E 
két szempont volt, melyet a szakosztály külö-
sen kiemelendőnek tartott és a melynek figye-
lembevételét a „Magyar Hajózási Égyesület"-
nek a választmány utján tudomására hozni 
ajánlja. 

Az igazgató-választmány a szakosztály, 
javaslatát elfogadja. 

Szövetség titkára ; A közgazdasági szak-* 
osztály kéri a választmányt, hogy írjon föl a 
pénzügyminiszterhez az iránt, hogy az egye-
nes adók reformjára vonatkozó törvényjavas-
lat, mielőtt a ház asztalára Jetétetnék, az 
OMGE.-nék küldessék meg tárgyalás végett, 
hogy álláspontját jelezhesse. 

A választmány felterjesztés intézését el-
határozza. 

Szövetség titkára : A földmivelésügyi mi-
niszter kérdést intézett a Szövetséghez, vájjon 
szükségesnek tartja-e, hogy azon állomások 
száma kibővittessék, amelyekre a budapesti 
tőzsde árjegyzéséi megküldetnek. A szakosztály 
e kérdésben nem tudván véleményt mondani, 
elhatározta, hogy az illetékes gazdasági egye-
sületeket szólítja fel, hogy jelöljék ki működé-
sűk területén azon állomásokat, amelyekre a 
napi tőzsde jegyzései megküldendők volnának. 
A választmány a szakosztály intézkedését jóvá-
hagyólag tudomásul veszi s a gazdasági egye-
sületektől beérkező- válaszok felterjesztésével 
az elnökséget bizza meg. 

Szövetség titkára: A közgazdasági szak-
osztály szükségesnek tartotta, hogy a keres-
kedelmi szerződések tanulmányozásával és a 
vámtarifa revíziójával foglalkozzék s a kérdés 
tanulmányozására vámügyi bizottságot alkotott, 
amelynek föladatává tette, hogy nemcsak a jelen-
legi állapotokat, de visszamenőleg a múltra az 
összes kereskedelmi szerződéseket és vámtarifá-
kat ugy nálunk, mint külföldön tanulmány tárgyává 
tegye és a szerződések megkötésé előtt tegyen 
indokolt javaslatot a szakosztálynak arra nézve, 
hogy mily szempontok volnának a kormány 
által követendők a jövő kereskedelmi szerző-
dések megkötésénél és a vámtarifa revíziójánál. 
A vámügyi bizottság tárgyalván a kérdést, fel-
merült annak a szüksége, hogy anyagot gyűjt-
sön e tanulmány megejtésére s ezt a követ-
kezőképp véli megszerezhetni. A képviselőház-
ban Enyedy Lukács javaslatára el lett hatá-
rozva, hogy az önálló vámterület felállításának 
eshetőségére való tekintettel a kormány uta-
síttatott ezen kérdés tanulmányozására és az 
általános vámtarifának az önálló vámterület 
alapján való revíziójára. Ezen tanulmányok fo-
ganatba vétettek ós a munkálatok rövid idő 
alatt el is fognak készülni. A bizottságnak 
tehát az a kérése a választmányhoz, hogy a 
földmivelésügyi miniszter kéressék fel ezen 
közös bizottság munkálatainak a vámügyi bi-
zottság rendelkezésére bocsájtására, az egész 
anyaggyüjteménynyel együtt. Másrészről azonban 
szüksége merült föl annak is, hogy a bizottság 
más oldalról is tájékozást szerezzen, evégbő 
az összes statisztikai kiadványokat megszerezze 
mindazon államokét, amelyekkel kereskedelm 
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összeköttetésben vagyunk és amelyekkel keres-
kedelmi szerződéses viszonyban vagyunk. Te-
kintve, hogy ezen tanulmányok 1890. évig 
sőt amennyiben szüksége merülne fel, későbbre 
is visszamennek, a szükséges kiadványok meg-
szerzésére a választmánytól a folyó évi kiadá-
sokra 300 frt engedélyezését kéri. 

Az igazgatóválasztmány a bizottság jelen-
tését tudomásul veszi és a kért összeget enge^ 
délyezi. 

A földmivelési és növénytermelési szakosztály 
javaslatai. 

Titkár: A földmivelési .ós növényterme-
lési szakosztály legutóbbi ülésében azzal a kér-
déssel foglalkozott, miként volna nálunk a 
ezukorrépa-mag,, czik^ria-fü, virág és konyha-
kertészeti magvak termelése előmozdítható, 
mely magvak s termények nagyobb része kül-
földről hozatik be hozzánk s a melyekért nagy 
összegeket fizetünk a külföldnek. E magvak 
nálunk is termelhetők volnának, ha ismernők 
azon okokat, a melyek ezeknek termelését 
gátolják. Ezen okoknak kikeresését határozta el 
a szakosztály, mely czélból kérdőivek küldettek 
szét a termelőkhöz, magkereskedőkhöz, gyá-
rosokhoz stb. azon kérelemmel, adjanak véle-
ményt a tekintetben, mily okok gátolják nálunk 
a szóban forgó magvak termelését s miért vá-
sárolják a kereskedők s gyárosok szivesebben 
az idegen magvakat, mint a hazaiakat. A mint 
a válaszok beérkeznek, az összehívandó ankét 
elé fognak terjesztetni, a mely meg fogja tenni' 
a szükséges javaslatokat. 

Tudomásul szolgál. 
Titkár: Az amerikai luczerna- és lóhere-

mag behozatalának kérdésével rövid egy év 
óta másodízben kénytelen OMGE. foglalkozni, 
a mit szükségessé tett az a körülmény, hogy 
az amerikai luczerna- és heremag behozatala, 
daczára annak, hogy az OMGE a földmivelés-
ügyi minisztertől a beözönlés meggátlására 
intézkedéseket kórt, nem hogy csökkent volna, 
de tetemes mértékben emelkedett. A behoza-
talnak káros következményei vannak ugy köz-
gazdasági, mint növénytermelési szempontból 
is, ugy, hogy a legerélyesebb intézkedése-
ket kell követelnünk, hogy ezen magvak 
behozatala megszüntettessék. Addig is, mig 
a kormány e sürgetett intézkedéseket megteszi, 
a szakosztály szükségesnek tartja a gazda-
közönség figyelmét fölhivni azon veszélyre, amely 
az amerikai lóhere- és luczernamag behozatalá-
ból származik s ezért ajánlja, hogy a szövet-, 
séges gazdasági egyesületek felkéressenek, hogy 
a gazdaközönség figyelmét e tárgyra irányit-
sák és megösmertessék velük azon rendszabályo-
kat, a melyek igénybevétele rendelkezésükre 
áll a kereskedők áltak űzött visszaélések meg-
torlására. 

A szakosztály ezenkívül javasolja, hogy 
a földmivelésügyi kormány kéressék fel azon 
rendszabályok sürgős foganatosításra, melye-
ket az „OMGE." már a mult évben sürgetett. 

A választmány a szakosztály javaslatá-
hoz hozzájárul. 

Titkár: Tekintettel azon körülményre, 
hogy különösen a kisgazdák semmi figyelmet 
sem fordítanak az istállótrágya helyes kezelé-
sére, — holott a vidéken tartott gazdasági 
előadások alkalmával az előadók reá. mutat-
nak arra, hogy a trágya helyes kezelésére 
igen nagy gondot kellene fordítani, s miután 
nincs kilátás arra, hogy ily módon a kisgaz-
dák, a trágya jobb kezelésre reábirhatók 
legyenek, a szakosztály javaslatba hozza, hogy 
kéressenek fel a szövetséges gazdasági egye-
sületek arra, hogy tehetségükhöz képest apróbb 
dijakat tűzzenek ki azon kisgazdák részére, 
a kik az istállótrágyát helyesen kezelik. 

Az igazgató választmány a szakosztály 
javaslatát elfogadja. 

Titkár: Az előbbi kérdéssel kapcsolatban 
merült föl azon kérdés is, hogy a kifgazdák 
körCbcn a helyes műtrágyázás meghonosittas-

sék. Az utóbbi időkben ugyanis a műtrágyázás 
használata a kisgazdák körében is kezd ter-
jedni, csak az a baj, hogy nem' tudják, miként 
kell azokat helyesen alkalmazni és kicsinyben 
kénytelenek a műtrágyákat bevásárolni, rend-
szerint a legrosszabb minőségeket veszik be. 

De tapasztalható továbbá az is, ' hogy 
azok, akik a vidéken utóbbi időkben tartatni 
szokott gazdasági előadások alkalmával elő-
adnak, szintén nincsenek kellőleg tájékozva a 
műtrágyázás kérdésében, erre való tekintettel 
a földmivelési és növénytermelési szakosztály 
azt javasolja, hogy a jövő év folyamán egy 
előadó; cziklus rendeztessék a „Köztelken" 
azon előadók részére, akik a vidéki gazdasági 
egyesületek által rendezett • előadásokon, mint 
előadók szerepelnek. Amennyiben ez akadá-
lyokba nem ütköznék, felkérendő volna a 
földmivelésügyi miniszter, hogy ily cziklus 
rendezését erkölcsi és anyagi támogatásával 
segitse elő. 

Az igazgató-választmány a szakosztály 
javaslatát elfogadja és fölterjesztés intézését 
határozza el. 

Titkár: A mult évi nagygyűlés elhatá-
Tozta, hogy a gépversenyek jövőben országos 
alapon rendeztessenek és ez irányban egyöntetű 
eljárás vétessék foganatba. Ebből folyólag a vá-
lasztmány egy gépverseny rendezési szabályzat 
kidolgozására kérte fel Sporzon Pál deb-
reczeni-gazdasági tanintézeti tanárt, ki munká-
lataival elkészülvén, beterjesztette azt a mű-
szaki bizottság elé. A bizottság beható tár-

* gyalások után a szabályzatot végleg megálla-
pította, amely az összes v.álasztmányi tagok 
részére megküldetett. Méltóztassék azt felolva-
sottnak tekinteni, s amennyiben annak egyes 
pontjaira észrevétel merülne fel hozzászólani. 
A műszaki bizottság javasolja a választmány-
nak azt is, hogy intézzen az OMGE. fölter-
jesztést a kereskedelemügyi miniszterhez oly 
irányban, hogy a Szövetség által rendezendő 
gépversenyeket látogató gazdaközönség vala-
mint a rendező-bizottság, s a versenyben részt-
vevő gyárosok és azok alkalmazottjai kedvez-
ménynyel utazhassanak az államvasutak vona-
lain a gépversenyekre ugy, amint az más 
államokban főként Németországban is érvény-
ben van. Az igázgató-választmány a műszaki 
bizottság által beterjesztett gépverseny-rende-
zési szabályzatot elfogadja, a bizottságnak 
utóbbi javaslata felett azonban napirendre tér. 

Szerkesztő-titkár: A dohánytermelési bi-
zottság megalakulván, elnökéül gróf Dessewffy 
Aurélt, alelnökéül pedig Kállay Andrást válasz-
totta meg. Ugyanezen ülésen tárgyaltatott a 
dohányjövedéki igazgatóság által kiadott 1896-ik 
évi dohánytermelési statisztika s ennek folya-
mán beható vita indult meg a magyar dohány 
termelés bajai és azon módozatok felöl, a 
melyekkel a magyar dohány termelése előmoz-
dítható volna. Miután e tekintetben a dohány-
termelési bizottság még a mult évben a 
pénzügyminiszter úrhoz fölterjesztést inté-
zett, — az-ezen fölterjesztésben foglalt dol-
gokra nézve a pénzügyminiszter még nem 
nyilatkozott ős intézkedéseit a dohányterme* 
lés javitása érdekében egyáltalában nem ismer-
jük — ezen mult évi kérvényben foglaltak 
megsűrgetésére ujabb felterjesztés intézését ja-
vasolja a bizottság s ezeken kivül fölhivni 
kéri a pénzügyminiszter figyelmét arra, hogy 
azon területekről, amelyek dohánytermelésre 
nem alkalmatosak, a dohánytermelés fokozato-
san megvonatván, oly területek vonassanak be 
a dohánytermelés körébe, amelyek arra alkal-
matosak. Ezen bizottsági ülésen Kerpely Kál-
mán, a debreczeni gazdasági tanintézet tanára 
tartott előadást a németországi dohányterme-
lésről tett tapasztalatairól és a bizottság azon 
óhajtásának adott kifejezést, hogy ezen előadás 
a ,Köztelek"-ben megjelenjék és más módon 
is sokszorosittassák a gazdaközönség körében 
való szétosztás és terjesztés czéijából. Az 
igazgató-választmány a bizottság javaslatát el-
fogadja. 

Állattenyésztési és állategészségügyi szak-
osztály javaslatai. 

Titkár : Az állattenyésztési szakosztály a 
legutóbbi ülésén a husfogyasztási adók reform-
jának kérdésével foglalkozott azon ókból, mert 
a husfogyasztási adók körül riagv rendszerte-
lenség tapasztalható. A fogyasztási adók rend-
szertelenségét az okozza,' hogy1 az egyes 
fogyasztási czikkek bizonyos csoportokba van-
nak sorolva, anélkül, hogy akár azok értékére; 
akár súlyára különösebb figyelem ' fordíttatott 
volna.. Az állatok két, legfeljebb' három osz-
tályba vannak sorolva és az egves osztályokat 
elválasztó' válaszfalak; oly rendszertelenül van-
nak megszabva, hogy ennek következtében a 
legigazságtalanabb megterheltetés áll elő. Le-
gyen szabad néhány konkrét adattal megvilá-
gítani azt, hogy az egy ugyanazon csoportokba 
foglalt állatok egy és ugyanazon adótétel alapján 
mily különbözőképpen vannak megterhelve. 
(Elősorolja az egyes adóosztályokra vonatkozó 
százalékos adókülömbözeteket). 

Ezen aránytalanságok és aránytalan meg-
terheltetések szükségessé teszik, hógy az adóz-
tatás helyesebb alapokra fektéítes'sék. Előter-

jeszti a szakosztály ide vonatkozó részletes 
javaslatait, melyeket a választmány teljes egé-
szükben magáévá tesz. 

Titkár: Folytonos a panasz, hogy áz 
ország egyes tehenészeteiben mindnagyobb 
mérvet, öltenek az ivarzási rendellenességek, 
melyeknek okai kiderítve nincsenek, csak sej-
tik, hogy ez a tulközeli rokontenyésztés, zsa-
roló fejés s más hasonló okokban keresendő. 
Miután erre nézve pozitív adatok rendelkezé-
sünkre nem állnak, szakosztály szükségességét 
látja -annak, hogy ez adatok beszereztessenek. 
Ezen czélból fölkérendő a földmivelésügyi mi-
niszter, miszerint az állattenyésztési felügyelők 
utján a nagyobb tehenészetekben ezen adato-
kat beszereztetni szíveskedjék és bocsássa az 
adatokat az egyesület rendelkezésére. 

Az igazgató-választmány a szakosztály 
javaslatát elfogadja. 

Titkár: A földmivelési miniszter leiratot 
intézett egyesületünkhöz, amelyben arról érte-
sít, hogy a mult évben a malaczok között 
nagy mértékben lépett föl a himlő és tetemes 
károkat okozott a sertéstartó gazdáknak. 
Kifejti a leirat azt is, hogy a juhhimlő és 
sertéshimlő jóformán azonos betegség, a mely 
kiterjed egyik állatfajról a másikra. A minisz-
ternek az a szándéka, hogy a juhhimlő ellen 
való oltást, melyet a gazdák eddig szabadon 
végeztek, jövőre. betiltani kivánja és azok 
végzését állatorvosokra akarja bízni. Ezzel 
kapcsolatban a sertéshimlő ellen ugyanazon 
óvrendszabályokat kivánja életkeléptetni, melyek 
a juhhimlőre nézve érvényben állanak. A 
szakosztály a sertéshimlőre vonatkozólag 
semmi féle törvényes óvintézkedések életbe-
léptetését szükségesnek nem tartja, ellenben a 
juhhimlő elleni ojtás kérdésében arra az állás-
pontra helyezkedett, hogy annak végzése a 
jövőben csakis hatósági engedély beszerzése 
esetén engedtessék meg. 

Szóló utal arra, hogy a rendelkezésre 
álló statisztikai .adatok szerint a himlő nem 
csak hogy nem terjed, de nagy mértékben 
csökken, a mi annak bizonyítéka, hogy a gaz-
dák a himlőojtást jól. végzik, miért is szük-
ségtelen, . hogy ezek végzése állatorvosokra 
bizassék. Ez csak ujabb teher volna a gazda-
közönségre s azért szemben a szakosztály 
javaslatával, szóló az igazgatóválasztmányt 
arra kéri, mondaná ki, miszerint a himlőoltást 
illetőleg a gazdák semmi módon se korlátoz-
tassanak és hatósági engedélyt kikérni ne tar-
tozzanak. (Helyeslés.) 

JEmödy József kéri a választmányt, hogy 
sürgesse meg a földmivelésügyi kormánynál a 
sertésvész megszüntetését czélzó helyes intéz-
kedések életbeléptetését. 
' Gróf Dessewffy Aurél elnök; Miután e 
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kérdés pings .most,, napirenden,- tanácskozás, és 
határozathozatal tárgyát: ma, nem képezheti'. 

. Dr.'Hutytá-'fétefáz Mivél az előadó a 
szakosztály javaslatával, eltérő . indítványt tett, 
szóló néhány szóval a szakosztály javaslatát 
pártolni s annak határozatát fentartani kívánja. 
Kéri a választmányt, ne méltóztassék ezen kér-
dést ugy felfogni., mintha a gazdáknak,; bármely 
megtprheítetéséről vágy zaklatásáról volna szó ; 
mart a szakemberek itt, csak a külföldi tapasz-
lalatok után indulva,; arra. törekednek, hogy 
részletekben is.igyekezzenek az állategészség-
ügyi viszonyokon javítani. E tekintetben ugy 
áll a dolog, hogy a juhok és sertések himlőjét 
tőlünk nyugatra nem ismerik már évek óta, ott 
nem fordul elő, mig nálunk előfordul. 

A magyarázat igen egyszerű. Nem arról 
van szó, hogy a gazdák nem jól végzik az 
ojtást; hanem arról, hogy az ojtással mester-
ségesen tenyésztjük, és fentartjuk a ragályt. 
Az a gazda, aki beojtásával. állományát megvédi 
a betegség ellen, veszélyezteti a másik gazdá-
nak be nem ojtott állományát. Ha mindenki 
ojtana és. minden állat beojtatnék, akkor nem 
fordulna elő ezen baj. 

A külföldön — tőlünk- nyugatra, — oly 
módon szüntették meg a juhhimlőt, hogy az 
ojtásokat előbb hatósági engedélyhez kötötték 
és mikor a baj ily módon jelentékenyen csök-
kent, akkor egyáltalában betiltották. És tény-
leg ott évek óta himlő nem fordul elő. Ezek 
oly tények, amelyek, elől elzárkózni nem lehet. , 
Azért ajánlja a választmány figyelmébe, hogy 
az állattenyésztési1 szakosztály javaslatát fo-
gadja él. -

Titkár: A földmivelésügyi miniszter ha-
tározottan arra a kérdésre kér választ az 
egyesülettől, hogy czélszerünek és szükséges-' 

,nek tartja-e a gazdákat az ojtástól eltiltani és 
az ojtás végzését állatorvosokra bizni. 

Miután az ojtás ugy végeztetik a gazdák 
által is, hogy az állatorvosok azt jobban nem 
végezhetnék, nem volna czélszerü a gazda-
közönséget újból megterhelni. 

Kodolányi Antal: Résztvett az ülésen és 
ugy emlékszik, hogy a szakosztály Hutyra ta-
nár ur véleményét fogadta el. Ha a ragály kiüt 
valahol, akkor úgyis állatorvosok végzik az 
ojtást, a többi ojtásokra nézve pedig csakis 
permissziv ojtást kellene engedélyezni. 

Hutyra Ferencz dr.: Félreértések kikerü-
lése végett méltóztassék kimondani azt, hogy 
a szó szoros értelmében való védőojtás az 
állatorvosokra bizassék s hogy az ojtások fo-
kozatosan korlátoztassanak. 

A szakosztály javaslatát a választmány 
az alábbiak kiegészítésével fogadja el. 

Tekintettel arra, hogy a tőlünk nyugatra 
fekvő országokban a juhhimlő a betegség elleni 
védőojtások korlátozásával feltűnő módon gyé-
rült, ' áz -ojtások betiltásával pedig 'teljesen 
megszűnt, az OMGE kívánatosnak tartja, hogy 
nálunk is hasonló eredmény elérhetése czéljá-
ból a védőojtások korlátoztassanak az által, 
hogy a védőojtások végezése hatósági enge-
délyhez köttessék. Nem tartja kívánatosnak, 
hogy ezen védőojtások végzése állatorvosokra 
bizassék, mig a már fertőzés gyanújában álló 
nyájak szükségből való ojtásaaz állategészség-
ügyi törvény értelmében már amúgy is ható-
sági áll torvosok feladatát képezi. 

A sertéshimlő tárgyában az egyesület 
nem látja szükségét különleges intézkedések 
életbeléptetésének. 

Titkár: Zaleski Jenő több OMGE. tag 
nevében azt kéri, hogy az égyesület nyújtson 
módot a tejkereskedők kartellje ellen való sike-
res védekezésre. A kartellt a mult évben kö-
tötték meg s ez súlyos terheket ró a tejter-
melő gazdaközönségre. Arról van szó, hogy a 
tejszerződések minden év deczember 31-én 
járjanak le, hogy a szerződések mindig egy 
meghatározott mennyiségű tejre köttessenek, 
ugy azonban, hogy a termelő 20%-kal keve-
sebb tejet is szállíthasson a kikötött mennyi-
ségnél, de ha a 20%-nál kevesebbet szállítana,, 

akkor minden.liter után 3 kr pönáleát tartoz-
zék fizetni. Ilyen, és, ezekhez hasonló megszo-
rításokat foglalnak magában a kartell határoz-
mányai, A szakosztály indítványozza, hogy a 
tejtermelő gazdák értekezletre hivassanak egybe, 
amelyen megvitattatnának a teendő intézkedések. 
Az értekezlet folyó hó 19-én fog megtartatni. 

. Tudomásul veendő tárgyak. 
Dr. Csillag Gyula : A 7., 8. és 9-ik pontra 

megjegyzi, hogy a gazdasági egyesületek, mű-
ködési programmja, mely ' a központnak azok 
által beküldetik, itt a tudomásul veendő tár-
gyak közé ne vétessék fel, hanem közöltessék 
azokról ismertetés a „Köztelek"-ben. 

Szerkesztő titkár megjegyzi, hogy a gaz-
dasági egyesületek működéséről, a mint a szer-
kesztőség értesül, közölni szokott ismertetéseket 
a lapban s Csillag javaslata csak az eset-
ben volna kivihető, hogy ha a gazdasági 
egyesületek működése e programmok alapján 
összehasonlítható volna. Méltóztassék azonban 
e programmok közlésétől eltekinteni, mert a 
lap egyéb rovataitól ez igen sok tért vonna 
el. A gazdasági egyesületek működését a lap 
a jövőben is figyelemmel kiséri, ugy amint azt 
eddig is tette. 

Tudomásul szolgál. 
Igazgató: A magyar országos tűzoltó 

szövetség az egyesülethez intézett átiratában 
azon indítványt terjeszti elő, hogy pusztai 
tűzoltóságok volnának szervezendök és igy a 
tüz elleni védekezés minden nagyobb gazda-
ságban szervezendő volna. Ez igen helyes do-
log, de mint méltóztatnak tudni, igen nagy 
költségekkel jár a tűzoltó intézmény fentartása 
és fejlesztése. Miután mint értesülve vagyunk, 
a kormány azon kérdéssel foglalkozik, hogy a 
tűzbiztosítás kérdését tárgyalás alá fogj a venni 
s javaslatok is készültek e tekintetben, indít-
ványozza., hogy kéressék föl a kormány arra, 
miszerint a tüzbiztositó intézetek köteleztesse-
nek a befolyó tüzbiztositási dijak ,,egy bizonyos 
részének a tűzoltói intézmények fejlesztésére 
és fentartására való átengedésére és hogy a 
miniszter a .tüzbiztositási törvény revíziójánál 
erre is kiterjeszkedjék. Felkérendő egyúttal a 
tűzoltó szövetség is, hogy ezirányban fölter-
jesztést intézzen a kormányhoz. Az igazgató-
választmány a javaslatot elfogadja. 

Az OMGE. belügyei. 

"Gróf Dessewffy Aurél elnök: most'' kö-
vetkeznek az egyesület belügyei. 

Az ülésről felveendő jegyzőkönyv hitele-
sítésére Galgóczy Károly és Benner Gusztáv 
tagokat kéri .fel. 

Titkár : a. mult ülés óta elhunytak az 
egyesület alapító tagjai sorából: 

Hg. Esterházy Miklós, Fuchs , Rudolf, 
Inkey László, Keresztszeghv Lajos, Mikes Mik-
lós, Simonyi Lajos v. b. t. t., gr. Tisza Lajos, 
gr. Zichy' József. 

Az évdijas tagok sorából: Berger Henrik 
Debreczen, Blum József Becsehely, Zalam., 
Günther Ágoston, Jeney Béla Mező-Sámsond, 
Kis Béla Pta-Porgány, Kis-Zombor, Koronghy 
Henrik, Láng Károly, Mohi Mihály, Steiner 
Ármin, Szentkirályi Gyula M.-Pagocsa, Szilárd 
János Magyar-Szölgyén, Törley Antal, Bischitz 
Mór, Thassy Géza Pta.-Monostor. 

Elnök indítványára az elhunyt tagok s 
kivált Tisza Lajos gróf alapitó tag elhunyta 
felett, ki a Közteleken létrejött Országos Er-
dészeti Egyesület elnöke volt és a közgazda-
sági ügyek iránt is meleg érdeklődéssel visel-
tetett, az igazgató-választmány részvétét fe-
jezi ki. 

Uj tagok felvétele. 

Titkár: előterjeszti, hogy a mult választ-
mányi ülés óta tagul jelentkeztek a követ-
kezők: (Olvassa) 

• Balassa G-yula, m. kir. gazd. segéd Mező-
hegyes, Zalai Baronyi Ede földbirtokos Kehida, 
Battik Lajos, földbirtokos Losoncz, Bereczky 
László, gazdatiszt Sz.-Péterszeg, Both László, 

gazdatiszt . Pyszta-Gyócs, Böjtös Árpád, gazda-
tiszt Aranyos, Buqsányi Imre, uradalmi ispán 
Nagy-Németháza, Csoór Miklós, uradalmi kasz-
nár Tab, Demkó Dezső, iroda főnök a bpesti 
marhavásártéri vásári pénztár r. t., Dobó Ödön, 
földbirtokos Fél-Aranyos. Fekete Pál, m. kir. 
földmivesiskolai segéd Debreczen, Fellner Hen-
rik, a pesti magy. keresk. bank igazgatója Buda-
pest, Fleischmann Mór, gazdatiszt Budapest, 
Frőlich Frigyes, földbirtokos Puszta-Galiba, 
Gábriel Aladár, uradalmi kasznár Póstelek, 
Gajzágó Boldizsár, földbirtokos Néma, Gerlóczy 
Géza, kir. gazd. intézeti tanár Kassa, Goll Já-
nos, sz. főv. polg. isk. tanár Budapest, Gott-
frid Lajos, földbirtokos Puszta-Poó, Háj Antal, 
földbériő Kalocsa, Hankus Gábor, uradalmi 
irnok Ó-Fehértó, Heimann Sándor, gazdálkodó 
B.-Illye, Iiermann György, uradalmi ispán 
Pta-Endréd, Herzfelder Zsigmond, nagybirtokos 
Budapest, Hofmann Ede, földbirtokos Nagy-
Németegyháza, dr. Hónig János, gazda ós ügy-
véd Dombovár, Horváth Gábor, urad. intéző 
Kétes-Puszta, Hriesovinyi János, gazdatiszt 
Takta-Harkány, Huber Lajos, gazdatisztP.-Csehi, 
Huczik János, gazdatiszt Lestin, Husztik Já-
nos, gazdatiszt Felső-Nyáregyháza\ Jeszenszky 
Béla, birtokos Temesvár, Kalmár Lajos, föld-
birtokos Csongrád-Csány, Kátai Gyula, mérnök 
Szeged, Kazal Zsiga, uradalmi gazdatiszt Ács, 
Kerpely Béla, gazdász Pozsony, Kún Andor, 
gazdatiszt Felső-íregh, Kohn Adolf, földbirtokos 
Apez, Pta-Palotás, Kohn Illés, uradalmi ispán 
Pta-Palotás, Koltor László (nincs), Koós Mi-
hály, miniszt. fogalmazó, Koráb József, gazd. 
intéző Brezina Pta, Kőri József, urad. gazda-
tiszt Órisáp, Körmendy Péter, gazdász Moór, 
Krakauer Ármin, mezőgazdasági ügynök Buda-
pest, Krammer Sándor, urad. intéző gazdatiszt 
Nagy-Füged, Kulhanek Ferencz, gazdatiszt Bi-
gyácz, Kuti János, gazdasági ellenőr Köbölkút, 
Lichtenstein József, földbirtokos Miskolcz, Lits 
Ödön, uradalmi ispán Kis-Székely, dr. Magyar 
Károly, földbirtokos Kamond, Mandl Endre, 
földbirtokos Pta-Sárhalom, Mathias Ernő, Ura-
dalmi számvevő Kapuvár, dr. Matta Árpád, 
pénzügyminiszt. segéd titkár, földbirtokos Batta, 
Marok Ernő, oki. gazda Budapest, Máriaffi La-
jos, birtokos M.-Szt-György, Mellet Hugó, földb. 
Sopron, Nyikos Gyula, urad. gazdatiszt Vereb, 
Obitz Gyula, oki. gazda Budapest, Pálffy Béla 
gróf, földbirtokos Kis-Magyar, Pollálc Ármin, 
gazda Bács-Almás, Pongrátz Anselm báró, 
földbirtokos Békás, Raab Kálmán, intéző segéd 
Debreczen, Richter Oszkár földbirtokos Buda-
pest, ifj. Bohonczy Zsigmond gyógyszerész 
Mócs, Saborszky Ede, a marhavásártéri vásári 
pénztár igazgatója, Sándor Lajos, gazdatiszt 
Hont-Füzes-Gyarmat, H. Sándor Zsigmond, 
gazdatiszt Boldogasszony,. Soós Géza, uradalmi 
intéző Kapuvár, Spitzer Jakab a m.-óvári gaz-
dasági akadémia II-od éves hallgatója, Stern 
Gyula, bérlő Pápá, Strasser Jónás, bérlő Puszta-
Kecsege, Strnád Jenő, urad. segédtiszt, Nagy-
Peszék, Sümegh János, földbirtokos Kis-Szele-
zsény, Schneider József, uradalmi kasznár Tót-
Szent-Márton, Schrimf Károly, gazdasági in-
téző Puszta-Somorja, Schwariz Mór, számtartó 
Üszög, Schuler Imre, főv. közraktárak gond-
noka Budapest, Szalai Simon gazdatiszt Duna-
Marja, Szálkái Gyula, birtokos Mátészalka, 
„Szarvasi kaszinó", Szecsey Mátyás, földbériő 
Silingyia, Székely János v. gazdatiszt Süttő, 
Szent-lmrey Imre, gazd. tanintézeti intéző 
Kassa, Sziberth Gusztáv,, uradalmi gazdatiszt 
Remete-Puszta, Szmodiss Viktor, földbirtokos 
Alsó-Lendva. Szöó Lajos, urad. intéző Hobol-
Puszta, Tarnai Bertalan, földhaszonbérlő Apos-
tag, a Tasnádi Casinó-egyesület, Tóth Kálmán, 
gazd. főintéző Boldva, Újhelyi Imre, gazd. 
akad r. k. tanár Magyar-Óvár. Vásárhelyi 
István, földbirtokos Szakácsi, Viczián Antal, 
miniszteri fogalmazó Budapest, Vogl Sándor, 
birtokbérlő Csatka, Walter Nándor, uradalmi 
ellenőr Csertő, Wámoscher Károly gazd. aka-
démiái hallgató, -Weinberger Samu bérlő Gyula-
háza, Wéisz Dezső, ispán, Gyulamajor, Wolff 
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Ottó, uradalmi intéző Révbér, Donogány Ger-
gely, borgazd. tanf. hallgató Budapest, Ausch 
Pál, számtartó Kis-Perkáta, Benkovich Imre, 
gazd. akadémiai hallgató, Boros Károly, bérlő 
Igar, Burdia Szilárd, földbirtokos Karánsebes, 
Deutsch József haszonbérlő Drávafok, Dóra 
Jánosné, földbirtokos "Dunapentele, Fleischer 
Gyula, urad. gazdatiszt Nádasd-Ladány, Haracsek 
László, pénzügyi főtanácsos Budapest, dr. 
Hankiss János, m. kir. pénzügyminiszteri fogal-
mazó Budapest, Hegyi Dezső, földbirtokos Léh, 
Jakab Mór, gazdasági intéző Puszta-Dózsán, 
Kun Zoltán, földbirtokos, Alsó-Told, Mayer 
Ferencz, földbirtokos Zsidóvár, Naeff Vilmos, 
bérlő Alsó-Told, Prónay Ferencz, földbirtokos 
Alsó-Told, Rudolph Ignácz, uradalmi intéző 
Enyiczke, Schuster Gyula, füszerkereskedő Buda-
pest, Szakall István, földbirtokos Zabzópuszta, 
Számek D. Adolf, haszonbérlő Rigyácz, Szlávik 
Nándor, gazdatiszt Székelyhíd, Theisz Károly, 
urad. ispán, Puszta-Páltelek, Wigner Lajos, 
gazdasági intéző Gavosdia, Závodszky Gyula, 
uradalmi főintéző Enyiczke, Wodianer János, 
földbirtokos Maglód, Dalmy László birtokos 
nagybérlő Debr'eczen, Payer Géza, primási 
intéző Dejtár, Engel Lajos, földbirtokos Dor-
mánd, Tomsits Mátyás, urad. intéző Tisza-
Hegyes, Bürger Ferencz, községi jegyző és 
nagybérlő, Zádorlak. 

Lejthényi György indítványozza, hogy ké-
ressenek fel a püspökségek és káptalanok az 
OMGE.-be tagul való belépésre. 

György Endre nem tartaná az OMGE. 
méltóságával megegyeztethetőnek, hogy ily 
kérelem föltevésével egyeseket ily erkölcsi 
presszió elé állítson az egyesület. 

Csillag Gyula dr.: György Endre nézetét 
osztja. Szóló azt hiszi, hogy az egyesületi tag-
ság alapjellege a spontaneitás. Hogyha az 
ország valamennyi bizonyos összegű adótfiaető 
birtokosa felhivatnék, akkor ez a felhívás nem 
birna ezen jelleggel. 

Galgóczy Károly egyik itt fölvetett néze-
tet se osztja, hanem 3 tagu bizottság kiküldé-

, sót kéri azzal az utasítással, hogy a tagők s 
kivált az alapító tagok szaporítására nézve 
tegyen lépéseket. 

Dr. Darányi Gyula felvilágosító szavai 
után az igazgató-választmány a fölvetett kér-
dés felett napirendre tér, a jelentkezetteket 
pedig a tagok sorába fölveszi.. 

Kilépő tagok. 
Titkár előterjeszti, hogy hat éves czik-

lusuk lejártával a következő tagok jelentették 
be az egyesület tagjai közül való kilépésüket: 

Abelesz Zsigmond, Alitisz Miklós, Be'dő 
Béla,' Csikós Jánoŝ  Csorba György, Deseő -
Dezső, Eisenstadter Rezső, Erdélyi Károly, 
Freiszberger József, Göorgévics György, Hal-
may József, Huszár Károly, Horváth Mihály, 
Karsch Lollion, Krassó-Szörénymegyei gazd.-e., 
Kellner György, Kintzl József, Kiszner Albert, 
Kossey Elek, Kubinyi Aladár, Landesz József 
Lehoczky Dániel, dr. Mihálovics Ödön, Molnár 
.Viktorné szül. Abaffy Erzsébet, Moesz Miksa, 

: ifj. Nágel Gyula, Nérey Kálmán, Noszlopy 
Gyula, Pál Károly, Pap Ernő, Sárkány Béla, 
Sedl mayer E„ C., Spilka Ferencz, Schlesinger 
Sándor, Szádovszky József, ifj. Szentmiklóssy 

• Kálmán, Szikszay Béla, Szluha Sándor, Újhelyi 
Mihály, Vidos,' József. 

Az igazgató-választmány nevezettéi kilé-
pését tudomásul veszi s a tagok névsorából 
törölni határozza. 

Titkár: az egyesületi tanács a következő 
évdijas tagokat, kik 30 frttal hátralékban lé-
vén, per alatt állnak, törlésre ajánlja, mert 
tagságuk 1897. év végével már lejárt. 

Beck Géza, Berthold Frigyes, Brogyányi 
Gyula, Bálázs Iván, Dolezál László, Fényes 
Béla, Kossey Elek, Noszlopy Gyula; Mucsalov 
Dusán, Halbrohr Sándor, Kollár Kálmán, gróf 
Hadik Sándor,- Dumtsa Sándor. 

A választmány a tanács javaslatát jóvá-
hagyólag tudomásul veszi. 

Titkár jelenti, hogy 1897. évi deczember 
hó 29-én tartott egyesületi tanács a következő 
tagdíjhátralékban levő tagok tagdijának leírá-
sát ajánlja s a tagok sorából való törlését ja-
vasolja. 

Kleeberg Oszvald, tartozása 50 frt. Fig-
dor Dezső, tart. 40 frt, Politzer Miksa, tart. 40 
frt, ifj. Tamássy József, tart 40 frt, Kemenes-
aljái Gazdakör tart. 40 frt, ezenkívül Fassel 
Frigyes, tart. 40 frt és Kispál Mihály,tart. 30 frt. 

A választmány ily értelemben határoz. 
A mai taglétszám tehát 407 alapitó, 2595 

évdijas, 25 tiszteletbeli, összesen 3027 tag. 

Ügyészi jelentés. 
Dr. Darányi Gyula jelenti, hogy mult 

évről szóló jelentése az egyesület perei és 
perenkivüli ügyeire az [egyesület tanácsában 
tárgyaltatván, a már felsorolt hátralékos tagok-
nak a névsorból való törlése elhatároztatott, 
egyéb hátralékokra nézve utasítva lett az 
ügyész a további eljárás megindítására. 

Tudomásul szolgál. 
Titkár előterjeszti, hogy, a magyar mező-

gazdasági szesztermelők egyesülete megala-
kulván, azzal a 'kérelemmel fordul a választ-
mányhoz, hogy egyesületi ügyeink vezetését 
Rubinek Gyula ügyvezető titkárra bizhassa, 
pénztárának kezelését pedig az OMGE. pénz-
tárosa és könyvelője végezhesse. 

Az igazgató-választmány a szesztermelők 
egyesületének kérelméhez hozzájárul. 

Igazgató indítványára elhatározza a vá-
lasztmány, hogy az évekkel ezelőtt feloszlott, 
szesztermelő egyesületnek az OMGE.-nél depo-
nált készpénz maradványa az újonnan alakult 
egyesületnek átadassék. ' , 

Titkár előterjeszti, a Mezőgazdasági mu-
zeum igazgatóságának azon kérelmét, hogy az 
OMGE. könyvtári dupplumait, valamint a Köz-
telek építése alkalmával visszamaradt külön-
féle tárgyakat s régi czimeket a muzeum ré-
szére átengedni szíveskedjék. 

A muzeum igazgatósága azt is kéri, hogy 
intézzen a választmány a Köztelek-ben felhí-
vást az OMGE. tagjaihoz, hogy a birtokukban 
levő régi irodalmi termékek, könyvek, füzetek 
és folyóiratok adományozásával a muzeumot 
gazdagítani szíveskedjenek illetve tudassák mily 
feltételek .mellett hajlandók ezeket átengedni. 

Az igazgató választmány a Mezőgazda-
sági, muzeum kérelmeihez hozzájárul. 

Az egyesület történelme. 
Titkár: Jelenti, hogy Galgóczy Károly 

vál. tag az egyesület történelmének utotsó kö-
tetével is elkészülvén, a mü kinyomattatott ós 
kéri a választmány határozatát • arra nézve, 
hogy a fenmaradt példányok mi módon vol-
nának felhasználandók. 

Az igazgató választmány Galgóczy Ká-
rolynak a mü megírásáért meleg , köszönetét 
fejezi ki és elhatározza, hogy a munkából fenn-
maradt példányok az egyesületi tagok részére. 
,1 koronáért bocsáttassanak rendelkezésre. 

A számvizsgáló bizottság jelentése. 
Titkár jelenti, hogy a számvizsgáló bi-

zottság legutóbb tartott ülésében megalakul-
ván, elnökéül Beusz Henriket választotta meg 
és elhatározta, hogy a pénztárvizsgálatokat 
felváltva fogják a bizottság tagjai eszközölni; 
a legutóbbi ülés 'alkalmával a -pénztár-vizsgá-
latot is megejtette a bizottság s á pénztárt 
teljes rendben találta. 

Tudomásul szolgál. 
Titkár: az egyesületi tanács javaslatba 

hozza a választmánynak, hogy a „Köztelek" 
szövegi része a folyó évre is 1200 oldalra 
redukáltassék, épp ugy mint a mult évben. 

Szilassy Zoltán szerkesztő-titkárnak, ki 
az OMGE. megbízásából tett az Egyesült-Ál-
lamokban tanulmányi utazást, ezen tanulmányi 
utja eredményeképp kiadott „Amerikai Mező-
gazdaság" czimü müve kiadási költségeihez a 
Simunyák-féle. alapítványból 300 irtot utalvá-

nyozott a tanács, minek jóváhagyó tudomását 
kéri. 

Javasolja a tanács, - hogy az egyesületi 
tagok az egyesület által rendezendő kiállításo-
kat és vásárokat díjtalanul látogathassák fize-
tési nyugtáik előmutatása mellett. Javasolja 
továbbá, hogy a „Köztelek" küldése beszün-
tettessék mindazon tagoknak, akik a tagdíjfize-
tési kötelezettségüknek a második év kezdetén 
eleget nem tesznek. Végül javasolja a tanács, 
hogy a jelenlegi köztelki házmesternő 120 f r í 
kegydijjal elbocsáttassák s helyébe a házmes-
teri fizetésből fenmaradó 240 frt fizetéssel uj 
házmester alkalmaztassák. 

Az igazgató-választmány az egyesületi 
tanács javaslataihoz hozzájárul. 

Titkár • Az állattenyésztési és állategész-
ségügyi szákosztály lótenyésztési bizottságot' 
óhajt létesíteni, a melybe be volnának válasz-
tandók a megyei lótenyészbizottmányi elnökök 
is. E bizottság létesítésére kéri a szakosztályt 
felszólítani. A választmány a tanács javaslatá-
hoz hozzájárul. 

Oroszországi tanulmányát. 
Ügyvezető titkár• Előterjeszti, hogy a 

választmány mult év tavaszán tartott ülésén 
elhatározta, hogy a folyó évben tanulmányutat 
rendezzünk Oroszországba. Ez irányban átirtunk 
a pétervári és moszkvai gazdasági egyesületek-
hez és az orosz külügyminiszter utján a föld-
mivelésügyi miniszterhez is. A megkeresésre 
későn érkeztek a válaszok, ugy, hogy a tanul-
mányút ez évben való rendezéséről le kell 
tennünk. A moszkvai gazdasági egyesület a 
legnagyobb készségét fejezte ki a tanulmányut 
támogatása iránt és arra nézve programmot 
is küld. 

Az egyesületi tanács azon nézetének ád 
kifejezést, hogy a termési viszonyok nem olyan 
jók, hogy nagyobb részvételre számítani le-
hetne és azzal a javaslattal járul a választ-
mány elé, hogy a tanulmányut a jövő évre 
halasztassék s hogy minél nagyobb részvétel 
biztosittassék, már most volnának fölszólitan-
dók az egyesületi tagok, hogy jelentkezzenek a 
tanulmányutban való részvételre. 

Az igazgatóválasztmány a tanács javas-
latához hozzájárul. 

Titkár előterjeszti, hogy a buenos-airesi 
kémiai állomás csereviszonyba óhajt lépni az 
egyesülettel. Tudomásul szolgál. 

A földmivelésügyi miniszter a „Tejgazda-
ság" czimü lapra 1897. évre 400 frt állami, 
segélyt utalványoz. Köszönettel vétetik tudo-
másul. 

A földmivelésügyi miniszter értesiti az 
egyesületet, miszerint a Csáky Petronella-féle 
alapítványi helyek a, folyó évre Takács Gyula 
magyar-óvári Il-od éves, Schöner Nándor keszt-
helyi Ill-ad éves, Görgey Mihály debreczeni 
II:od éves és Bem Lajos kassai Ill-ad éves 
hallgató részére adattak ki. Tudomásul 
szolgál 

Ügyszintén tudomásul vette az igazgató-
választmány a földhitelintézeti faiskolai ösz-
töndijak odaítélését is. . , 

Titkár: A földmivelésügyi miniszter az 
országos törzskönyvelő bizottságba Lipthay 
István, Tormay Béla, Máday Izidor, Darányi 
Béla, Pirkner János, dr. Hutyra Ferencz, 
Budaházy Kálmán és Sierbán Jánost küldötte 
ki a maga részétől. Az OMGE. részéről kikiil-
dendők volnának a régi tagok: u. m. Kostyán 
Ferencz elnöklete alatt Forster Géza, Mádi 
Kovács László, Lejtényi György, Libits Adolf, 
Luczenbacher Miklós, Monostori Károly, Beusz 
Henrik és Széli Kálmán. Tudomásul szolgál. 

Titkár: A földmivelésügyi miniszter érte-. 
siti az egyesületet, miszerint azon kérelmet, 
hogy a tenyészméneket vizsgáló-bizottságba a 
gazdasági egyesületek is küldhessenek ki ta-
gokat, teljesíthetőnek nem találja, mert az 
általa kiadott utasítás szerint a lótenyésztési 
bizottmány elnöke két gazdát arhugy is bevá-
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laszthat a bizottságba. E leirat tárgyalás vé-
gett áttétetik a lótenyésztési bizottsághoz. 

Igazgató jelenti, hogy a kereskedelem-
ügyi miniszter által a versenylovak szállitása 
tárgyában tartott tanácskozáson az egyesület 
képviseletében Luczenbacher Miklós vett részt. 

Tudomásul szolgál. 
. TilMr: Előterjeszti, hogy Traxler Nán- , 

dor Il-od éves kertészeti tanintézeti növendék 
kérelmet intézett az egyesülethez, hogy neki 
tanulmányai befej ezhetése végett a folyó évre 
az OMGE. által létesített 200 frtnyi alapítvá-
nya ösztöndijképen kiadassék. — A kertészeti 
tanintézet igazgatóságának jelentése szerint 
kérelmező jó előmeneteli! és szegény sorsa 
tanuló, ki megérdemli a segélyezést. — Az 
igazgatóválasztmány az alapítványi ösztöndijat 
a kérelmezőnek kiadni határozza. 

Irodalmi szakosztály javaslatai. 

Szerkesztő titkár; Jelenti, högv az 6gyö: 
sülét által rendezni szökött „Gazdasági Elő-
adások" a folyó évben február hó 17, 18 .és 
1'9-ik napjain tartatnak meg a „Köztelek" lap-
ban közzétett programm szerint. 

Tudomásul szolgál. 
Szerkesztő-titkár: Jelenti, hogy az irodalmi 

szakosztály a könyvviteli pályázatra kitűzött 
1000 frt pályadíjnak Suschka Richárd gazd. 
akad. intéző részére való kiutalványozását ja-
vaslatba hozza, miután nevezett a megbízatás-
nak megfelelt s a munkát a szakosztály által 
erre fölkért szakértő egyének mégbiráhrán, 
azt a kívánalmaknak megfelelőnek találták. 
Ezael kapcsolatban foglalkozott a szakosztály 
a munka kiadásának kérdésével is, e tekintet-
ben ma még végleges javaslatot nem tehet, 
mivel a szakosztály javaslattételre egy bizott-
ságot küldött ki. S most folynak a tárgyalások 
a „Pátria" nyomda Részvénytársasággal a 
munka kiadására nczve. Az igazgató-választ-
mány az 1000 frtnyi pályadijat Suschka Richárd 
részére kiutalványozza, a mü kiadására nézve 

3 bizottság jelentéseig határozatát fei-

Szerkesztő-titkár: Jelenti, hogy az egye-
sület Könyvkiadó-vállalata pénzügyi zavarokkal 
küzd, mert a gazdaközönség nem karolta föl 
oly mértékben, amint az kívánatos volna. 
Előreláthatólag az összes kiadandó müvek 
megjelenésekor az összes diíiczit circa 5500 
frtot fog kitenni, melylyel szemben 7500 frt 
értékű könyvkészlet áll. 

Az irodalmi szakosztály azt a javaslatot 
teszi a választmánynak, hogy tekintettel azon 
körülményre, miszerint a földmivelésügyi mi-
niszter az ország több vidékén tartat gazda-
sági előadásokat, amelyek alkalmával részben 
a hallgatók, részben az előadók között gazda-
sági könyveket szokott kiosztatni: intézzen az 
egyesület fölterjesztést a miniszterhez oly 

. irányban, hogy a könyvkiadó vállalat könyv-
készletét méltányos árban átvegye a gazdasági 

• előadások hallgatói és előadói között való ki-
osztás végett. 

Az igazgató-választmány a szakosztály 
javaslata értelmében fölterjesztés intézését 
határozza el és egyúttal Galgóczy Károly in-
dítványára azt is kéri a minisztertől, hogy a 
gazdasági tanintézetek számára is legyen szí-
ves bizonyos számú példányt átvenni. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést 

Nándor és Buday Barna társszerkesztő, mint 
előadó. 

A bizottság megalakulván, elnökéül gróf 
Teleki Gézát, alelnökéül pedig Molnár Istvánt 
választottá meg. 

Elnök megköszönvén a beléhelyezett bi-
zalmat, üdvözli a tagokat és megnyitja az ülést. 

Előadó megokolás után azt a határozati 
javaslatot terjeszti be, hogy kéressék fel a 
földmivelésügyi miniszter, miszerint odahatni 
szíveskedjék a tejgazdasági felügyelőség utján, 

a vidékenként főképp kisgazdákból ala-
kult tejszövetkezetek a gyümölcs és tojás érté-
kesítését is üzletkörükbe bevegyék. A bízottság 
addig is, míg ily gyümölcsértékesitő szövetke-
zetek keletkezhetnek az illető vidékeken, kí-
vánatosnak tartja, hogy ; a tejszövetkezetek 
gyümölcsértékesítéssel is a lehetőség' szerint 
megpróbálkozzanak s ez ókból áz előadó által 
előterjesztett határozati javaslatot elfogadja. 

Előadó előterjeszti a Nagy-Körösi kerté-
szeti egylet beadványát, Melyben az egylet 
utalva arra, hogy 1000 kgrmnyi íhanátöö meg-
rendeléséből a Dohány Kereskedelmi Részvénye 
társaság csak 100 kgrmot tudott kiszolgáltatni, 
kéri az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesültet, 
hogy hasson oda, miszerint a jövedék nagyobb 
mennyiségben gyártsa és hózza forgalomba 
ezen rovarirtó szert. ' 

Előadó a beadványra vonatkozólag jelenti, 
hogy a dohányjövedéki igazgatótól nyert 
értesülés szerint a jövedék már á mult év 
folyamán megkezdette a thanatonnak nagyobb 
mértékű előállítását, a Mennyiben e czélra 
ujabban a magyar dohányokat is felhasználja. 
A magyar dohányból előállított thanatonokkal 
mult év folyamán már tényleg k'sérleteket is 
hajtatott végre a mezőgazdák körében. Ezzel 
egyszersmind a nagykőrösi kertészeti egyesü-
let kérelmére is megvan adva a felelet. 

Előterjeszti ezután előadó, hogy a do-
hányjövedék által a magyar dohányból gyár-
tott thanatonokkal az OMGE. is végeztetett 
kísérleteket. Sajnos azonban, hogy a kísérlet-
tevőknek csak egy kis részétől sikerült benyerni 
a kísérletek eredményére vonatkozó adatokat, 
amelyek szerint a forgalomba hozni szándékolt 
thanatonok rovarirtó hatásuaknak bizonyullak, 
miért is " ezeknek forgalomba hozatalát az 
OMGE. ajánlhatja, a thanaton árát azonban 
ugy vélné czélszerüen megszabni, hogy abban 
tulajdonképp "a nikotin tartalom fizettes-
sék meg. Ehhez képest a bizottság felkérni ja-
vasolja a m. kir. dohányjövedék igazgatósá-
got, hogy az újonnan előállított thanatonokat 
nikotin-tartalmukra nézve vizsgálat tárgyává 
tétesse, s árukat a nikotin százalékához képest 
szabályozza. Tekintettel arra, hogy a thanaton 
forgalmát rendkívül megköti az a körülmény, 
mi szerint ez a mérges szerek elárusitására 
vonatkozó határozmányok értelmében csak 
hatósági' igazolvány ellenében szolgáltátik ki, 
felkérni javasolja a bizottság a belügyminisz-
tert, miszerint rendeletileg intézkedjék, hogy 
a thanaton hatósági igazolványok nélkül is 
kiszolgáltassák a gazdáknak, a mennyiben ma 
sok gazda a beszerzési eljárás e nehézkes-
sége miatt lemond a thanaton használatáról; 
— másfelől pedig a thanaton házilag is elő-
állítható levén, a forgalom e nemű szabaddá 
tétele egyáltalában nem tekinthető veszélyes-
nek. Kapcsolatosan felkérni javasolja a bi-

zottság a pénzügyminisztert, hogy a. thanaton 
könnyebb . beszerzése czéljából engedje- meg 
annak a gazdasági és kertészeti egyesületele 
áltál leendő elárüsitását iá! 

Ezután Fofsíér Géza ismerteti a Magyar 
Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete áltat 
forgalomba hozni szándékolt gyümölcscsoma-
golásra szolgáló ládákat, melyeket egy czég , 
már a mult év. folyamán forgalomba hozott.-

A bizottság vizsgálat tárgyává tevén a 
csomagoló eszközt, azt némely apróbb módo-
sítások után igen praktikusnak találja már 
csak azért is, mert annak forgalomba-hozatala 
esetén a 'gyümölcscsomagolásánál bizonyos 
szokvány, azaz egyöntetűség jönne létre. 

• Ismerteti továbbá igazgató egy5 angol 
czég által jadoonév alatt forgalomba hozott 
műtrágyát, mely a főbb növényi tápanyagokat 
tartalmazza. E trágyaszer tulajdonképpeni, 
összetételét azonban az illető czég vonakod-
ván megnevezni, véleményt ennek használati 
értéke felől a bizottság nem alkothatott, ha-
nem a czég által áttett két métermázsát kitevő 
jadoo trágyát' az érdeklődő gazdáknak kísérle-
tezés végett kiadja és véleményét az eredmé-
nyekhez képest alkotja meg. 

Végül: , ',/ 
Angyal Dezső a budai kertészeti tainté-

zet igazgatója és dr. Gyary István tanár be-
mutatták a bizottságnak a kaliforniai.. aszal-
ványokat, továbbá a Déi-Francziaországból és. 
Tyrolból került kandifózott. "gyümölcsöket; 
szembeállítva ezeket a kertészeti tanintézet tel'é-
pén készült aszalványokkal. 

A bizottság megkóstolván e.: . konzerv-
gyümölcsöket, telette óhajtandónak jelezte,, 
hogy a kitűnő ké^zitményü kaliforniai, aszalvá-
nyok mintájára nálunk is minél* nagyobb -mér-
tékben dolgoztassanak fel gyümölcsök s a 
gyümölcsiparnak ilynemű tökéletesbitése érde-
kében mielőbb lépések tétessenek. 

E tekintetben a bizottság .végleges meg-
állapodásokra nem jutott, azonban leköxelebbi 
értekezletének, tartotta fenn, hogy a igyftnötes-
ipar népszerűsítése és tökéletesbitése tárgyá-
ban foganátösitatídő; intézkedésekkel is&ehatóan .. 
foglalkozzék; és; píopQziczióitv.ffl^gtegye., 

Több tárgy nem lévén,- elnök az ülést 
berekesztette. ,, 

LEVÉLSZEKRÉNY. 

Kertészeti és gyümölcstermelési 
bizottság ülése. 

(1898. február 5-én.) 
Jelen voltak gvóV Teleki Gézá elnöklése 

alatt: Molnár István alelnök, Angyal Dezső, 
Bálintffy Pál, dr. Győry István, Kodolányi 
Antal, Löcjierer Andor, Politzer Ernő, Szévera 
Károly, Wagner Ernő bizottsági tagok, az 
egyesület tisztviselő kara részéről Forster Géza 
igazgató, Szilassy Zoltán szerkesztő-titkár, 
-Jeszenszky Pál titkár, Sporzon Vilmos, Wilfing 

Peleietek. 
Bérlet és téglávetés. 

Luczérnaszéna virágjában 

„ ' teljes virágzás 

Emészthető az elsőből ' . 

Emészthető a másodikból 

a 69: sz. 

kérdésre) 11 Amennyiben á haszonbérlő a -tégla-
vetést nem iparszerüen..űzi, ; h,anem a,téglákat 
a gazdaság rendes üzeméhez szükséges épít-
kezésnél, vagy javításnál használja fel s az 
anyagot oly helyről veszi, /amely; más czélra 
nem alkalmatos: teljes joggá! cselekszik és ebben 
nem korlátozható. 

Takarmányok tápláló-anyagtartalma. 
(Felelet a 72. sz. kérdésre.) Sz. . A.-öcsödi, elő-
előíizétőnk ' hozzánk intézett levelében 
amennyire kiérteni tudjuk — azt kérdezi, hogy 
mi a tápláló anyagtartalma 10Ö kiló jó mi-
nőségű lucernának és 1ÓÓ kiló élső osztályú 
tengerinek; továbbá,, hogy mennyi fehérjét, 
zsirt és szénhydrátot kell adni 500 kiló sulyu 
jármos ökörnek,1 középes' munkában ? Hát íme: 

i. 7. a 1 é k o k b aVn' t a r t a 1 ura • .' 
rí-méntes 'rost hamu 
vonadék-

•26:4.-37 6 • 
átlag 327 
31 8—42 5 
átlag 34-5 

Emészthető belőle . 

szárazanyag nyers fehérje • nyers z>ir 

79 8—89-3 77—20'2 . 1-4-4-7. 
átlag 84'7 átlag 14-3 átlag 2-6 
83-3—85-5 107—17-1 ' 2-4 
átlag 84-6 átlag 13-2 

5M—147. 0-3—2 7 
átlag 9 9 átlag l-l 
6-4—119 1-0 
átlag 9 0 

77-8—950 5-6—14-4 1 '7 - 8'9 
átlag 85'6 átlag 9 9 átlag 4'4 

4-3—12 2 1-4—7-8 
átlag 8'4 átlag 4. 8 

AVÍ 

31-4 

19 2 407 
átlag 27'1 

;.15'9 -32'5. 
átlag 29'1. 

8-0 

: 52-3—73-1 
átlag 69 2 
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1000 kg. élősúlyra jármos ökör közepes 
munka mellett igényel: 

száraz- fehérje szén- zsií táparány 
anyag hydrát 

Weiske szerint 25 1-8—2-4 11-5—13-0 Ó'4—1:7—Ö:0 
Wolff E. „ 24 1-6 . l'i-3 , 0 30. . ,1:7-5 

Tehát 500 kiló sulyu ökör ennek felét 
igényli. 

A kérdésttevő által szóba hozott „Köz-
telek Zsebnaptárában a 224-ik lapon kimerítő 
táblázat van közölvö a takarmányok tápláló 
anyagtartalmáról és pedig ott is dr. Dietrich 
és dr. König szerint, ugy, mint itt e fele-
letben. 

Ha még bővebben akar erről s egyebek-
ről tájékozódni, rendelje meg a „Köztelek" 
kiadóhivatalában Cselkó és dr. Kosutány 
„ Takarmányozástan" czimü könyvét. Ára 3 frt 
körül M. K. 

V E G Y E S E K . 

Mai számunk tartalma: 
Oldal 

Felhívás a tejtermelő gazdákhoz. — Meghivó. — 
Meghívó. — Gazd. előadások programmja. — 
Az OMGE. igazgató-választmányának, úgyis mint 
Gazd. í£gyesületek Orsz. Szövetsége végrehajtó-
bizottságának IV-ik ülése. — Kertészeti és gyü-

8 , mölcstermelési bizottság ülése. ... 219—231 
Levélszekrény 231 
Vegyesek. 232 
Kereskedelem, tőzsde 233 
Budapesti gabonatőzsde. — Vetőmagvak. — Mű-

trágyák.— Szeszüzlet.— A központi vásárcsarnok 
árujegyzése a nagyban (en gros) eladott élelmi-
czikkek : árairól. — Áüatvásárok: Budapesti 
gazdasági és- tenyészmarhavásár. — Budapesti 
vágómarhavásár. — Budapesti lóvásár. — Kő-
bányai sertésvásár. — Budapesti szurómarha-

• vásár. — Ingatlanok árverései (20000 frt becs-
értéken felül 234 

Szerkeszt ői üzenetek. 234 • 

A „Köztelek" mai számában az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
igazgató-választmányának, ugy is mint 
a Gázdasági Egyesületek Szövetsége végre-
hajtó-bizottságának negyedik üléséről 
szóló jegyzökönyvet teljes terjedelmében 
közöljük. Ez az oka annak, hogy a lap 
rendes tartalmát képező szakszerű czik-
kek közlését mellőzni voltunk kénytele-
nek s hogy a „Közte lek" némi késede-
lemmel jelenik meg. 

A földmivelésügyi miniszter a gazda-
tiszteknek. Darányi Ignácz földmivelésügyi mi-
miniszter a Gazdatisztek Országos Egyesülete 
nyugdíjintézetének legutóbb 4000 frt államse-
gélyt adományozott. Ez okból az egyesületnek 
Bujanovics Sándor elnökből, Máday Izidor, 
Bálintjfy Bál és Jeszenszky Pál igazgatósági 
tagokból álló küldöttsége tisztelgett a tegnapi 
audienczián a miniszternél, megköszönve annak 
az egyesület iránt már több alkalommal tanú-
sított jóindulaát s kérvQ a jövőben való er-
kölcsi és anyagi támogatását, A miniszter szí-
vesen fogadta a küldöttséget és válaszában hang-
súlyozta, hogy szivén viseli a gazdatisztek 
ügyét és érdekeit és a jövőben is tőle telhetőleg 
elő fogja segíteni. 

Gazdasági előadások. A Temesvármegyei 
gazdasági egyesület a földmivelésügyi minisz-
ter anyagi támogatása mellett igen látogatott 
népies gazdasági előadásokat rendezett, mely 
deczember 20-án vette kezdetét. Eddig 17 köz-
ségben tartatott 93 előadást a mezőgazdaság 
különféle ágairól, még pedig: Csákováron, 
Lieblingen, Máslakon, Szépfalun, Mramorákon, 
Vingán, Dettán, Lippán, Kis-Beeskereken, Kné-
zen, Zádorlakon, Uj-Aradon, Károlyfalun. Elő-
adók voltak : Juhász ' Vilmos földm. isk. ig., 
Dobi László földbirtokos, Póhay Dezső tiszt-

tartó, Wéber István tanító, Dvhrmann Henrik 
százados, Deutseh Andor bérlő, 'Sófán Miklós 
tanító. A 93 előadáson 5600 hallgató vett 
részt. A pozsonymegyei Tallós községben meg-
alakult gazdakör tagjai, úgyszintén Galánthán 
a kisgazdák számára a Pozsonymegyei' gazda-
sági egyesület megbizásából Fehér Zoltán 
felső-szelii uradalmi számtartó elnöklete alatt a 
kaszinó- helyiségeiben minden vasárnap tarta-
nak előadásokat. Előadók voltak : Fehér Zoltán, 
Pollak Gyula nagybérlő, Méfy Imre faiskolai 
felügyelő, Kallós Ede a diószegi' gyár urad. 
intézője és Rovara Frigyes jószágigazgató. A 
Bá,csbodrogmegyei gazd. egyesület a földmive-
lésügyi miniszter támogatásával februárban és 
márezius első napjaiban tartja meg gazdasági 
előadásait. Baján 7—8-án, Bajmokon 11—12-én, 
Zomborban 13—14-én, Hódságban 16—17-én, 
Üj-Vidéken 19—20-án, Bács Kulán 22—23-án, 
Topolyán 25—26-án, Szabadkán február 28-án 
és márezius 1-én, Bács-Almáson márcz. 3—4-én., 
Gazdasági előadók: Ásványi Lajos földm. isk. 
igazgató, Szobonya Bertalan nyug. földm. isk. 
ig., Fokányi László állatorvos, Franki Bódog 
gazd. seg. A mezőrendőrségi törvény magya-
rázását Szabadkán Szalay Mátyás főkapitány, 
Baján Scheibner Gyula rendőrkapitány vállal-
ták el. A Krassó-SzSrény-megyei Gazdasági 
Egyesület által tartott gazdasági téli tanfo-
lyamra a miniszter Magyar Kázmért1 küldte ki. 
Szilbán, Szapárifalván, Bodófalván és Karán-
Sebesen megtekintett tanfolyamokon mindenütt 
szép haladás volt tapasztalható, ugy a nö-
vénytermelés, mint az állattenyésztés kertészet 
és szőlőmüvelésből. A tanfolyamok vizsgákkal 
fognak végződni, melyek e hó vége felé kez-
detüket veszik. A hallottak kiegészítésére a ta-
nitóképezdészek és többen a hallgatók közül a 
lugosi földmives-iskola gazdaságába kirándu-
lást rendez. A zentai Gazdakör az adai föld-
mives-iskola tantestülete bevonása mellett né-
pies gazdasági előadásokat tart Adorjánon, 
Ó-Kanizsán, Moholon ós Adán. Előadók: No-

I voszel János, Kováts Géza, Kiss István, Berger 
K. Lajos, Lukáesy Imre. 

A kommunizmus ellen. Mint előrelátható 
volt, Szabolcs vármegyében a szocziálisztikus 
mozgalom a kommunizmuzba csapott át, mert 
helyesebben anarkiának is inkább nevezhető, 
csak éppen szocziálizmusnak nem. S ez fontos 
distinkezió, mert mig a szocziálizmus épit s 
annak meg van a maga jogosultsága, addig 
az anarkia rombol, s az államhatalom beavat-
kozását provokálja. Attól a' pillanattól kezdve, 
mikor a mozgalom tul csap a helyes értelem-
ben vett szocziális törekvések medréből, az 
állam feladata a jogrend s vagyoni biztonság 
megőrzése érdekében beavatkozni. A társadalmi 
szervezkedés czélja nem lehet a pillanatnyi 
védekezés és nem lehet a megtorlás; a társa-
dalmi szervezkedés legfeljebb egyes osztályok 
ellentálló erejét hivatott fokozni. E pontnál 
tévednek azok, kik a gazdasági egyletek által 
megindítani javasolt társadalmi akcziót kicsiny-
lik. Ebben a tévedésben van a „Magyarország" 
is, a mely a gazdasági egyletek nyilvánosságra 
került javaslatának közlése alkalmából azoknak 
hatékonyságát bizonyos kicsinyléssel vönja 
kétségbe. Igaza van annyiban, hogy egy-
magukban véve a javaslatok, a mai elmérge-
sedett viszonyok között nem elegendők, de a 
társadalom részéről elegendők ahhoz, hogy a haté-
kony védekezésre — a jövőben — megadják a 
lehetőséget s alapot nyújtsanak. Általánosságban 
igen könnyű tanácsokat adni : könnyítsük meg 
a földet terhétől, teremtsünk ipart s kereske-
delmet, javítsunk a kis emberek helyzetén 
stb.; mindezek oly törekvések, melyeknek 
üdvös voltáról magunk voltunk a legjobban 
meggyőződve, mielőtt még a szocziálizmusról 
beszéltek volna. Mindez életrendi gyógymód, 
a mi a viszonyok egészségesebbé tételére 
vonatkozik. De itt már az emberek is bete-
gek, védekezni kell tebát e betegség káros 
következményei s 1 terjedése ellen is. S a 
gazdasági egyletek éppen e védekezés konkrét 

módjaira mutatnak reá, a nélkül,. hogy általá-
ban a viszonyok javítását czélzó intézkedősék-
nek hasznos, sőt. szükséges voltát egy pillanatra 
is kétségbe vonnák. 

Yiteldijkedvezmények Magyarországból, 
Fiuméu át kütföldre szállítandó lisztkülclé-
ményekre nézve. Á kereskedelmi miniszter a 
Fiúmén át a vámkülföldre . irányuló , 'magyar 
lisztkivitel érdekében, tekintettel a'magyar, fő-
leg a fővárosi malomipar jelenlegi szorult 
helyze.téí'e, azon viteldijkédvezményefet, me-
lyek a múlt évben a Budapestről valamint a 
vidéki malomállomásokról Angliába és Brazi-
ljába, valamint Gibraltáron tul fekvő franézia, 
belga és németalföldi kikötőkbe, végre Észak-
Afrikába és a süezi csatornán át keletre szál-
lítandó lisztküldemények után fennállottak, új-
ból engedélyezte. Erre, Bpest délivasutról 
Fiúméba 100 kgronként 50\és a m. kir. állam' 
vasutak budapesti.állomásairól'53 krban meg-
állapodott dijtételelek tekintettel a bpest—fiumei 
kereken 600 kilométer távolságra az nö-
költséggel határosak és oly olcsók, hogy ezek-
hez hasonló kedvezmény más vasutakon sehol 
sem létezik. A fenti viszonylatban fennálló ren-
rendes díjtételekkel szemben a mérséklés 40, 
illetve 45 kr. Ugyanilyen engedményben része-
sülnek a Budapestnél távolabb fekvő vidéki 
malmok lisztküldeményei is, de csak az. eset-
ben, ha kizárólag Fiúmén át való irányításra 
kötelezik magukat. Bemélhetőleg. ezen messze-
menő kedvezmény segítségével sikerülni -fog a 
malmoknak a jelenlegi nehéz idők alatt a ten-
gerentúli piaezokon poziczíójukat fenntartani 
annál is inkább, mivel az Adria hajózási tár-
saság: is leszállította tengeri viteldíjait., 

Állatforgalini korlátozások. A földmive-
lésügyi miniszter értesítése szerint az osztrák 
belügyminiszter f. évi február hó 10-én kez-
dődő érvényességgel a következő intézkedése-
ket léptette életbe: I. Ragadós tüdölob miatt a 
szarvasmarháknak Ausztriába való bevitele 
Magyarország következő törvényhatóságainak 
területéről tilos: Árva, Liptó Nyitra, Pozsony 
(Csallóköz sziget területének kivételével), Szepes, 
Trencsén és Turócz vármegyék területéről^és 
Pest-Pilis-8olt-Kis vármegye váczi felső és 
váezi alsó járásainak területéről és Pozsony 
városából. II. Ragadós száj- és körömfájás 
miatt a sertéseknek és kérődzőknek (szarvas-
marhák, juhok és kecskék) Ausztriába való 
bevitele Magyarország következő törvényható-, 
ságainak területéről tilos: Krassó-Szörény vár-
megyéből és TJng vármegye nagy-berezriai 
járásának és Zala vármegye : novai járásának 
területéről és Komárom és Szabadka városok-
ból. IIL Sertésvész 'miatt a sertések bevitele 
Ausztriába a következő törvényhatóságok terü-
letéről tilos: Abauj-Torna, Arad, Bereg, Bihar, 
Borsod, Fejér,- Gömör-Kishont, Heves, Hont, 
Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Kis-Kuküllo, Komárom, 
Maros-Torda, Nagy-Küküllő,. Nógrád, Nyitra, 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Pozsony, Sáros, Somogy, 
Szabolcs, Szatmár, Szolnok-Doboka, Temes, Tolna, 
Torontál, Zala és Zemplén vármegyékből és 
Debreezen, Kecskemét, Kolozsvár, Komárom és 
Zombor városokból. 

Az államfentartó tényező védelme. 
Akárki mit mond, annyi kétségtelen, hogy 
Magyarországon még mindig a mezőgazda az 
állam alapvető, fentartó eleme és az lesz még 
egy ezredévig s azontúl is, mig ez ország fenn-
áll. Olyan mint a Menenius Agrippa példálód-
zásában a gyomor, melyből a test többi tagjai 
táplálkozásukat merítik. Ezt az osztályt kell 
tehát mindenekelőtt talpra állítani. Erre az 
egyik hatalmas eszköz az olcsó forgalmi tőké-
vel való ellátás. Szükséges volna, hogy maga 
az állam tegye meg ezt, de az államnak száz 
más feladata is van és ha tesz is, a mi le-
hetséges, éppen azt nem teheti, hogy olcsó 
pénzt teremtsen gyorsan. Ily körülmények között 
valóságos Isten áldása az „Ingatlan; és Jel-
zálog Forgalmi Intézet" Budapesten, VI. ker. 
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Váöz'i-körút 39. sz. alatt, a mely 4 és V* 
százálékkal törleszthető olcsó kölcsönt gyorsan 
szerez annak, a ki telekkönyvi kivonatát és 
kataszteri birtokiy-másolatát beküldi. Ez az 
emiitett'intézet az egyedüli a; monarchiaban, 
a mely a birtok igaz értékének 8 A részéig 
közvetíti a iörlesztéses kölcsönt,' minden elö-
legé's ;költség"nélkül. 

á 
Mult évi forgalom: 25,223 mm. ^ 

Felhívjuk 
a t. cz. gazdaközönség 

figyeimét fa,/ 
„.ndcnnei . 1 1 

HELLER M.sTÁRSA, 
BUDAPEST, l , Erzséíet-tér 13, < 

Szuperfoszfát 
chilisalétrom 
kénsavas-káli 
kénsavas-ámmon 

és egyéb műtrágyaféléke^ továbbá 

P r é z g á l i c z 

98-99% 
jegeczckben és ő l ' ö l v é valamint egyéb 

permetező anyagokat 
legjutányosábban ajánl a 

HUNGÁRIA 
műtrágya, kénsav és vegyi ipar 

részvénytársaság 

Budapesten, Váczi körút 21. 

Amerikai 
mezőgazdaság 

Irta: 
S S Í J L A S S V Z O l - T Á W 

az 0. M. G. E. szerkesztő titkárja. 

bo l t i Élra I f o r i n t ; 
0. M. G. E. tagok és a „KÖZTELEK" előfizetői 

3 f f t 5 0 k r . 
kedvezményes áron rendelhetik meg 

a „KÖZTELEK" kiadóhivatalában 
(Budupest, IX., Üllői'ut 25.) 

KERESKEDELEM,TŐZSDE. 

Budapesti gabonatőzsde. 
(Gúttniann és Wahl budapesti terménybizományi 

czég jelentése.) 
Napi jelentés 1898. február 11. 

Készbuza ma gyengén volt1 kínálva, a malmok 
eleinte kevés' vételkedvet mutattak, az irányzat később 
— miután ttéhány malom vásárláshoz fogott — szilárd 
ett, elkelt ca. 10,000 mm. 5 krig magasabb árak mellett. 

Tiszavidéki: 300 mi n. 77 kg. á 13-10 frt 3 hóra 
100 . - 76 „ „ 12-95 

' 100 „ 75 „ „ 12-40 
- 74 „ „ 12-40 

100 " , 72 „ „ 

Pestvidéki : 200 m m. 78 kg. á 13.25 frt 3 hóra 
300 , 76 , , 12-95 
200 „ 76 „ „ 12-85 

Fehérmegyei: 300 , 78 . , 13-30 
Tolnai: 350 „ 78 „ , 13'25 

500 „ 75 „ . 12-80 
B 'iiárárv : 75 „ „ 12-70 

3000 „ 75 „ „ 12-70 
Román: 1500 „ 74 „ „ 10-75 „ „ 

Készrozs változatlan és minőség szerint 8.70—.75 
frt ab itt és, paritásban kelt el. 

Árpa változatlan kevés üzlet melletl. 
Tengeri valamire! gyengébb. 

Határidők a jobb készárupiaczra szilárdan in-
dultak, 

Következő kötések történtek. 
Köttetett. Déli zárlat. 

Tavaszi buza . . 12-02 —12-05—-•— 12-05—06 
Öszi buza . . . 9 36 • >—— 9 35-36 
Tavaszi rozs . . 870 8*72 870—72 , 

Tavaszi zab . . . —•———• 6-40—42 

Nov. tengeri. . . 
Uj tengeri . . . 
Uj repcze . . . 

Vetőmagvak. (Mauthncr Ödön tudósítása.) 
A forgalom az egész vonalon, ha nem is rend-

kívül élénk, de mégis kielégítő. 
Vörös lóhere (Lóhere}. Az irányzat továbbá is 

szilárd. Gazdák- nagy mennviségeket vásárolnak, de 
óvatosan járnak el a vásárlásnál, mert immár kétsé-
gen kivüli tény az, hogy amerikai heremag óriási-
mennyiségben lett belföldön elhelyezve. 

Luczerna. Az utóbbi időben beérkezett külföldi 
tudósítások meglehetősen hiteles ádatokat tartalmaznak 
az utolsó évi termésről. Ezen adatok szerint Franczia-

egyáltalán nem volt termése, ellenben Amerika egy 
kíapaszthatlah forrás, mert napról-napra nagyobb 
mennyiségek érkeznek Amerikából az európai kikötő-
helyekbe. 

JBattaezimnelc tartósán jó a kereslete és a jelen-
legi áraknál könnyen elhelyezhető. 

Takarmányrépamagból, különösen az impregnált-
nak van jó kelendősége, de a megbízható kereskedelmi 
árué is igen kielégítő. 

Nyulszapukát keresnek, muharmagot szintén. 
Jegyzések nyersáruért 100 kilónként Budapesten : 
Vörös lóhere uj 38—45 frt. Vörös lóhere mult 

évi 34—38 frt. Luczerna magyar mult évi..40—50 frt. 
Luczerna franczia uj 68—73 frt. Luczerna olasz uj 
45—55 frt. Baltaczim 13—13-50 frt. Mohar 5'75—6 frt. 
Bükköny 6—6'25 frt. 

Szeszüzlet. 
Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő 

tudósítása.) 
A szeszüzletben é héten igen szilárd irányzat 

uralkodott és a szeszárak azonnali, valamint későbbi 
szállításra szilárd bécsi kontingens nyersszeszjegyzések 
folyton 25—50 krral drágábban zárulnak. Finomított 
szesz azonnali szállításra nagyban 5ö frton, élesztőszesz 
55-75—56-— frton lett kínálva kicsinyben az ár 25—50 
krral drágább. 

Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens]nyerr-
szesz azonnali szállításra 18 frtig kelt el felsőmagyar-
országi állomásokhoz szállítva. Keresett volt áru is 
1.10—1.20 frtos bécsi jegyzésen alól tettek ajánlatot, 
de csak kevés áru volt kínálva, mert a vevők leg-
többje még vár az eladással. 

A kontingens nyersszesz ára Budapesten 18-
18-25 frt. 

Bécsi jegyzés 10-20—19-60 frt kontingens nyers-
szeszért. 

Prágai jegyzés 55' 55 25 frt adózott tripplé 
szeszért. 

Trieszti jegyzés 11̂ 11-25 frt kiviteli szeszért 90%. 
A kivitel e héten néhány tétel finomított szeszt 

vásárolt. 

Vidéki szeszgyárak közül : Losoncz, Baja, Győr, 
Kenyérmező, Arad 25, a többiek 50 krral drágábban 
jegyeznek. 

Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz 
56' 56.25 frt, élesztőszesz 56w-^5613 frt, nyers-
szesz adózva 55. 55'25 frt, nyersszesz adózatlan 
15'25—15.50 frt, denaturált szesz 1975-20.— frt. 
Kontingens nyersszesz —. .—. 

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

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

más az 1897/98. idényben f. évi február hó 10-ig az 
alant megnevezett magkereskedőknél és termelőknél 
a következő meniiyiségü vetőmagvakat ólomzárolta.: 

Luczerna Lóhere Összesen 

Mauthner Ödön,1) Budapest 
Haldek Ignácz, Budapest2) — 
Deutsch Gyula, Budapest 
Magy. mezőg. szöv. Bpest 
Klein Vilmos Szatmár 
Beimel és fia Budapest 
Frommer A. H. utóda Bpest 
Boross és Szalay 
Fuchs Fülöp ég fia, Budapest 
Ifj. Freund Sámuel, Szatmár 
Kramer Lipót Budapest 
Gr. Teleki Arvéd, Drassó 
M. lesz. és pénzv. b. Bpest 
Widder testvérek, Bpest — 
Nöthling Vilmos Budapest 
Radváner I. L. Budapesté-

Összesen — 

2123 1343 3466 

4450 8991 

') 2 q biborhere. 
2) 1 q svédhere, 1 tj csábair. 1 q' csomós ebir̂  

1 q angol perje, 1 q árva rozsnók, 3 q franczia perje, 
5 q baltaczim. 

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

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

Magyar gazdák vásárcsarnok ellátó szövetkeze -
lének jelentése 1898. február hó 9-érfl). 

A jeleti hét első felé sem mutatott fel nagyobb 
forgalmat a mult hetinél, a htísofi és vajon kívül min-
den czikkben aránylag csekély a behozatal és evvel 
arányos a kereslet is. A hűvösebb idő beálltával a 
nyulak ára emelkedett és a többi czikkre is kedvező 
hatással volt ezen időváltozás. Vajban kissé megéjén-
kült a kereslet, turó pedig állandóan keresett czikket 
képez, ugy, hogy a kereslet tul haladja a behozatalt. 

Borjúhús és bárány szintén állandó keresletnek * 
örvend. , 

Nyulak-,nagyobb tételekben 0-90—1 frt, kicsiben 
1-10 kr, szarvas egészben 55 kr kilónkint, őz és vad-
disznó, mely csak elvétve kerül eladásra, keresett., 

Vágott baromfi csekély mennyiségben érkezik 
piaezra, hízott liba'52—54 kr, hízott kappan tisztítva 
0-90—1-30 frt drbja, csirke 40—7,0 krig drbja. 

Vajban a még mindig tetemes készletek daczára 
javultak az árak, theavaj 0'90—l-20 ig, főző.vaj 50—80 
krig kelt kilónkint. Thea-tojás apróbb 36, nagyobból 35 
darab 1 forint. 

(A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jelen-
tése. Budapest, 1898. febr. 10-én. 

Hus. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 46—156 
II. oszt. 40—46, III. oszt. 30—40, eleje I. oszt. 40—50 
II. oszt. 34—40, III. oszt. 30—34, borjúhús hátulja I. 
oszt. 52—70, II. oszt. 48—52, eleje I. oszt. 50—58, II. 
oszt. 42—48, birkahús hátulja I. oszt. 30—38, II. oszt. 
28—30, eleje I. oszt. 24—34, II. oszt. 20—24, bárány 
eleje 1 db —.—•—, hátulja —• •—, sertéshús magyar 
szalonnával elsőrendű 1 q 53—54-0, vidéki 46—49, sza-
lonna nélkül elsőrendű 57—58, vidéki 54—56, sertés-
hús pörkölt 46—50, sertéshús szerb szalonnával 43— 
52—, szalonna nélkül 45—54, sertéshús füstölt magyar 

, idegen (vidéki) , sonka nyers 1 kg. 
90— 80, füstölt belf. csonttal 0 8—0-9, csont nélkül 0-80 
—0-85, sonka füstölt kiilf. csont nélkül —• •—, 
szalonna sózott 1 q 48 0—50, füstölt 55 0—57 0, sertés-
zsír hordóval 54'0—55 0, hordó nélkül 53-0—53 0, kolbász 
nyers 1 kg. -, füstölt 70-80, szalámi belföldi 130 
— 160, külföldi , malacz szopós élő 1 kg —• , 
tisztított 80—M. 

Baromfi, o) Élő. Tyúk 1 pár frt 1-10—1.30, 
csirke 1' 1-3, kappan hizott 1-80^2-60, sovány — .— 
—•—, récze hizott 2-40—3-60, sovány 2-——3-—, lud 
hizott 4-50—7-—, sovány 2-20—4'—, pulyka-hizott 4-50 
-6-—, sovány —• •—. 6) Tisztított. Tyúk 1 db frt 
0 50-0-80, 1 kg. , csirke 1 db 0-40—0'70, 1 kg. 

, kappan hizott 1 db 0 90—1-30, 1 kg. —• •—, 
récze hizott 1 db 1- 1'60, 1 kg. 50—56, félkövér 1 dl) 
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0-80— 1—, híd' hizott 1 db 3—3-70, i"fcg. 0-52—0-58 
félköv. 1 db 2;50—3-20, 1 kg. 44—50, ' pulyka hizott 
1 db 2-50—3-—, 1 kg. 50—60, félkövér 1 db 1-20—2-—, 
1 kg. 40-55, ludmáj 1 db 20—!—, 1 kg. 1-50—1'90 
íüdzsir 1 kg. 70—0-90,' idei liba; .1 db —•—•—. 

Hal. Élő. Harcsa 1 kg. írt 0-60—1—, csuka 0-50 
— 0-80, ponty (dunai) 0-60—1-—, süllő,—- •—, ke-
csege — — ' , márna —--—-•—,•: ezompó 0'35—0'50, 
angolnâ  0"——0-—v apró kevert 0-30—0-40, lazacz 
pisztráng —• •—. 

Tej és tejtermékek. .Tej 1 üt. frt 0-06—0-10, 
lefölözött 0-05—0-08, tejszin 0- 0—, tejföl0-22—0-30, 
tehénvaj (tea) 1 kg. 0 90—1-20,1. rendű 0'70—0'80, II. r. 
0-50—60'—, olvasztott -—0'—, Margarin I, rendű 
0-—, II. rendű tehéntúró 0'14—0-18, juh-

thali sajt 1-05—1-10, _groji sajt O'liO—0"70. 
Lis^t és kenyérnemö, Fehér kenyér 1 kg. frt 

0-16—0-20, barna kenyér 0-14—6-16, rozskenyér O'IO 
r-O"! 3. Búzaliszt 00 sz. 1 q , 0 —•—, 1 —•—, 
2 —-—,3 —••—, 4 — —, 5 —•—. 

Hüvelyesek. Lencse magyar 1 qfrt 14—18, stoke-
raui :26—3.0, borsó héjas magyar 8-0—12-—, koptatott 
magyar 1?—18, külföldi 15—20, bab fehér apró 7—9-5, 
nagy 8—16, színes 6-5Ö—10.. . .. 

Tojás. Friss I.o. (1440 db.) 1 láda frt 35-——37-5 
II. oszt. (1440 db.) , meszes —-0——, orosz tojás 
100 db. —, tea tojás 2-60—2'80, törött tojás—- •—. 

Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt, 2.-—4'-r, 1 q 
2-0-̂ 3-0, Petrezselem 100 kötés -3-——4-—, 1 q 2-5—6-0 
zeller 100 drb 1-20,-2'—, karalábé 1-0—1-2 vöröshagyma 
100 köt. —• •—, 1 q 6- 8-—. foghagyma 100 köt. 

, 1 q lírO—13'O, vörösrépa 100 drb 0-60—1-20, 
fehérrépa —, fejeskáposzta 2-8^5-0, kelkáposzta 100 drb 
2-60—3-0, , vörös káposzta 4'0—8-—' féjéssaláta 0-—— 
0-—, kötött saláta -—0-—, burgonya., rózsa 1 'q 2-20 
3:—, sárga,.2.'.60—3;—, külföldi —•—•—, fekete retek 100 
drb ,1-20—2;t>0, uborka nagy salátának lop db —• •—, 
savanyítani való 100 db —• —, savanyitott —•—•—, 
zöld paprika 0- 0'—, tök főző -, zöldbab 0 - — 

* „ "0*—, zöldborsó hüvelyes olasz 1 kg. —•—, fejtett 1 lit. 
—•—, tferigeri 100 cső —• • •karfiol 100 db 6-0—9, 
paradicsom 1 kg. sp&rga — • — , torma 
100 db 12—14. 

, Gyümölcs. Fajalma 1 q frt 18—35, köz. alma 12—18, 
fajköi-te 25^35, közönséges körte —,- szilva magva-
váló 0- 0*—, vörös —, aszalt 18—26, cseresnye faj 
—-—, közönséges , meggy faj — , közön-
séges ——-, ringló 5——, baraczk kajszin , 
őszi —. dinnye görög nagy 100 dl) , kicsi 
—T ,.sárga5 faj - •-- —• . , 1 kg. közönséges 
szőlő 1 ka. —:-—7'—, csemege —-—, dió (faj, papir-
fiéju) ' ———v"'• közönséges • 20—'26"; : mogyoró 20—30, 
gesztenye magyarrá—olasz>46;~22,.'marancs messi-
nai, 100 (ib l-;>;—10, pugliai.—•—•—, ..mandarin 2--
3-r,,cst&óm OfeO—1 20, füge hordos 1 q 17—20, ko-

,szorus 18-,-̂ -t—22,. datolya 40—50, mazsolaszőlő 48—70, 
egres 1 lit. , epér'l kg. - - --- kr. 

Fűszerek és Halok. Paprika.H: nendü 1 q. frt 
30—45, II. rendi'. 18-̂ 30, i • csöves• :30—30—, (szá-
rított) . köménymag —j--—4; borsókamag 
——-^v mák 1 q. frt- 20^82,: méz csurgatott 0"38— 
0-42, sejtekben 1 kg.--- •—, szappan szín , 
közönséges — , fehérbor asztali palaczkban 1 lit. 

r0"40—0'60} vörös asztali: paláczkban ; 0-55—0-85, házi 
pálinka palaczkban J. 0-->—̂ -0:00; - ásványvíz . palaczkban 

Hidégliusvásár a Garay-téri \ élelmi piaczon. 
t888.--fébr;- .llí-éni'(A Székesfővárosi VII. -k«r. elöljáróság 
jelentése a gKöztetek*- részére.) Felhozott Budapestről 
p-39- árus-'20 db sertéstsárus 10 :db süldőt, 800 kg. 

i i I nnat, 300 kg 
hájat Vidékről és pedig â. szokott'1 helyekről 30 árus 
£12 db sertés, kg. friss hus.' j'i-

Forgalom-élénké Árak'a; következők: Friss ser-
téshús 1 kg. 56—58, 1 „nldohus 1 kg 

. 60-̂ 68, .1 g ————?, füstölt sertéshús. ? kg.. 68—80, 
- -"I • : ! ' : 

1—TT-, füstölt szalonna, 1 kg. 6Q—80,:1 q — , háj 
1 kg. 60—00, 1 q —- ~—, . disznózsír 1 kg. 62—64, 
1 (J , kocsonyahús 1 kg, 36—46,-1 kg. — 

, füstölt sonka 1 kg. 76—80, 1 q —— krig. 
Budapesti takarmányvásár, (IX. kerület Mester-

utczá, - 1:898. febr. 11. A székesfőv. vásárigazqatóság 
jelentése a „Köztelek" részére), Felhozatott a szokott 
községekből 278 szekér réti. széna, . 70 szekér muhar, 

' 40 ; zsupszalma, 20 Szekér alomszalma, — .̂.szekér takar-
mányszalma, 1 szekér tengeriszár 10"szekér egyéb 
takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköay, köles síb.), 
1800 zsák szecska. A forgalom élénk. Árak q-ként á 
-következők: réti- széna. 180—•280, muhar -uj 220—260, 
zsupszalma 130—150, alomszatma 110—140, egyéb 
takarmány , lóhere , takarmány-
szalma ——-tengeriszár 500—500, J luczerna , 
* -» sarjú , szalmaszecska, 1.70—190, széna 
tt—.' —-—n— zabosbükköny 220—240. Összes 
kocsiszám 432, süly 518,400 kg. 

Allatyásárok. 
Budapesti gazdaság1! és teiiyészmaWlavásár. 1898. 

évi. ' február hó 10-én. (A budapesti ' "közvágóhíd és 
'márháiiáéárigazgatóság jelentésé a „Köztelek" részére. 

Felhajtatott:-224' db, úgymint: jármos ökör elsőmin. 34 
db, közép 95 db, alárendelt — db. Fejőstehén : fehér 
0 drb, tarka 57 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó —, 
fehér: — db, jármosbivaly — db, bonyhádi 38 db, 
ökör — db, tarka — db. 

Igás és hizlalni való ökröket a közelgő tavaszi 
idény miatt jobban. keresték; előreláthatólag ugy a 
felhajtás, mint a kereslet ezek iránt az állatok iránt a 
közéi jövőben emelkedni fog. Fejőstehenekért a kis 
felhajtas daczara nagyobb ve vők'.hiányában csak múlt 
heti árak voltak elérhetők. 

Következő árak jegyeztettek : Elsőrendű jármos 
ökör 320—350, középminőségü jármos ökör 270—300, 
alárendelt minőségű jármos ökör , hizlalni 
való ———, jármosbivaly forintig páronkint. 
jobb minőségű jármos ökör -27'50 mm.-kint é. ,8.; 
tarka bekötni való ökör̂  frtig> Fejőstehenekért és 
pedig: Fehérszőrű magyár teÉSn , tâ ka kevert 
származású tehén 80—120, bonyhádi tehén 115 —150 
frtig, bika frtig páronkint. 

Budapesti vágóiiiarliavásár. 1898. február hó 
10-én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság 
jelentésé a „Köztelek" részére.)) Felhajtatott: 1584 db 
nagy vágómarha, nevezetesen: 1143 db magyar és tarka 
ökör, 437 db magyar és tarka tehrén, — db szerbiai 
ökör, 12 db boszniai ökör, — db boszniai tehén,— db 
szerbiai tehén, 89 db bika és 3 db bivaly. 

Minőség szerint: 230 darab elsőrendű hizott 
1192 db középminőségü és 162' db alárendelt min. 
—— db elsőrendű. hizott ökör, — - db közép-

elsőrendű hizott tehén, — db középminőségü tehén, 
— db alárendelt minőségű -tehén. 

A csekély felhajtás következtében a hangulat 
íiiiüílen 
ként 1—2 írttal emelkedtek. Különösen jó minőségű 
árut élénken keresték és jól fizették. 

Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar 
ökör'jobb minőségű 31 34'—, M . 

••:.:•-.•• ; -VA " ;: i 
rendelt minőségű magyar ökör 22- 25'—, jobb minő-
ségű magyar éstaika t h 
tehén 36-—, magyar tehén középminőségü, 22-̂  '32—, 
alárendelt minőségű magyar és tarka tehén, 

, szerbiai ökör jobb minőségű —• •—, kiv. 
—•—, szerbiai ökör középminőségü — • , boszniai 
ökör alárendelt minőségű 20- 23-75, boszniai bika 
23' 30-—, kivételesen? 31'—, boszniai bivaly —•— 
—•— frtig mé.termázsánkint élősúlyban. 

Budapesti lóvásár. Budapest, 1898. febr. 10?én. 
(A budapesti vásárigazgatóság jelentése a ,Köztelek" 
részére). • 

A felhajtás mennyiségileg és minőségileg kielégítő 
lévén, a vásár forgalma jelentékenyen emelkedett. 

Felhajtatott összesen 750 dtí Eladatott 321 db. 
Jobb minőségű lovakból hátas 50 db, eladatott 20 db 
110—240 írtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 40 db, 
eladatott 10 db 100—180 írtért, nehezebb kocsüó 
(hintós) 30 db, eladatott 16 db 120—200 írtért, igás 
kocsiló (nehéz nyugoti faj) 45 db, eladatott 12 db 90— 
215 írtért, ponny 5 db, eladatott 3 db 25—50 frtért; 
közép minőségű lovakból : nehezebb félék (fuvaros ló 
stb.) 130 db, eladatott 60 db 38—76 frtért, könnyebb 
félék (parasztló stb.) 250 db, eladatott 85 db 25—60 
frtért; alárendelt minőségű lovakból 210 db, eladatott 
115 db 10-̂ 20 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 57 db, 
az állatkert és kutyák részére vásároltatott 10 db, tu-
lajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott — db, ragályos be-
tegségre gyanús ló lefoglaltatott — db, takonykór miatt 
a gyepmesterhez küldetett — db. 

Kőbányai sertés vásár. 1898. febr. tí. _ (Első 
magyar sertéshizlaló-részvénytársaság telefon-jelentése a 
„Köztelek" részén.) Az üzlet szilárd volt. Heti átlag-
árak : Magyar válogatott 320—380 kg." nehéz 52—53 

! 
— kr, vidéki sertés könnyű — krajezár. Szerb 50.—52 
kr. Román tiszta klg. páronkint 45 klgr. élet-
sulylevonás és 4% engedmény szokásos. — Eleség-
árak: Tengeri ó 5-40—-— frt, árpa 7'— frt Kőbányá. 
átvéve. Helyi állomány: febr. 4. marad; 18766 drb 
Felhajtás: Belföldről 734 drb, Szerbiából 839 darab, 
Romániából drb, egyéb államokból darab. 
Összesen 1573 db. Főösszeg 20339 db. Állomány 
és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fo-
gyasztásra (I—X. kerület) 2623 drb, belföldre Budapest 
környékére -546 drb, Bécsbe 77 drb, Csehországba, 
Morvaország és Sziléziába — drb, Ausztriába 449 db, 
Német birodalomba drb, egyéb országokba — db! 
A szappangyárakban feldolgoztatott : szállásokban el-
hullott 3, vaggonból kirakatott - hulla 7, borsókásnak 
találtatott 8, összesen 18 db. Összes -elhajtás 3753 
darab. Maradt állomány 16626 drb. A részvény-szállá-
sokban 2831 drb van elhelyezve. Az egészségi és tran-
zitószállásokban maradt 3648 drb. Felhajtás : Szerbiá-
ból 839 drb, Romániából — drb,1 összesen 4487 drb. 
Elhajtás: 2212 drb, maradt állomány 2275 drb és 
pedig 2275 drb szerb és — db román. Az egészségügyi 
szemlénél jan. 1-től máig 135 drb a fogyasztás alól ki-
vonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. 

Budapesti szuróiuarhavásár. Február hó 10-éa. 
A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság 
klentése. 

Felhajtatott: 272 drb belföldi, db galicziai, 
drb tiroli, — db növendék élő borjú, 110 db élő 

bárány; 3 drb belföldi, — drb galicziai, — drb 
tiroli, — drb bécsi, — drb növendék borjú, 1784 drb 
ölött bárány, — drb élő kecske. 

A borjuvásár élénk lefolyású volt. 
Árak a következők: Élő borjuk: belföldi ———•— 

frtig, kivételesen — frtig dbonkint, 40—46 frtig, kivé-
telesen — írtig súlyra, növendék borjú frtig, 
kivételesen — frtig dbonkint, •— frtig súlyra. 
Ölött borjú : belföldi 44—50, tiroli — — frtig, gali-
cziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, 
ölött bárány 3-5—7:5 frtig, bécsi ölött borjú — -—, kiv 
— frtig súlyra. Élő bárány 5—7-50 frtig, kivételesen írtig 
élő, kecske —•— frtig páronkint. Hizlalt ürü 

Hizlabii való sertések árai. (Pfeifer Jakab és 
fia sertésbizományosok heti jelentése a „Köztelek" ré-
szére. Bpestj. VIII., József-körut 3.) 

Seítésyészen át n 
- 160—200 , -52—54 •, 

.-.- 40—42 , 
42—44 , ... 120—160 , 

f-t, , ,.,» , — 160—200 „ 43—44 „ 
. Az árak pusztán átvéve 4% levonássál értetidők. 

Kőbányára szállítva kilónkint 3 krral többet fizetünk. 
Az üzlet élénk. 

Ingatlanok árverései (20000 frt becsértéken 
felül.) 

(Kivonat'a hivatalos lapból.) 

FeB%,-14 Debreczeni- . atkvi ha- Beke .36237 
kir. tvs'zék tóság- László. 

Febr. 15 Algvógyí kir. atkviha* Bregyán 2516a 
járásbíróság tóság Velieska Viktor 

Febr.. 19 Debreczeni a tkvi ha- Beke 3623f 
kir. tvszék tóság . László 

Febr. 25 Budapesti kir. atkviha- Skutsch é j 2427Ö 
. törvényszék ' tóság -Weisz 

Szerkesztői üzenetek. 
(i. F. urnák. G. F. jelzéssel ellátott tudakozó-

dásra, takarmányozási kérdésben levélileg akarunk vá-
laszolni. Kérjük áz illetőt, hogy szíveskedjék a szer-
kesztőséggel pontos czimét tudatni. 

L. A. urnák. Takarmányozási kérdésben adott 
feleletet tartalmazó levelünk Laposmajorról visszautal-
tatott azzal, hogy czimzett ismeretlen. Kérjük pontos 
czimének közlését. 

Az Orsz. magj. grazd. egyesület tulajdona. 

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

Barnabás. 

Elsőrangú hazai gyártmány. \ 

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

mely a gazdálkodáshoz szükséges 

ö s s z e s " T U S 
gazdasági gépeket gyárt ja. 

£ Rendelések megtétele előtt kérjük minden |SJ 
L J szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk [_J 

fordulni. 

Részletes á r jegyzékke l • 
i l ét szakszerű felvilágosítással díjmentesen szel- H 

gálunk. • 



285 

Országos i a gya r Kölcsönös Biztosító Szövetkezet. 
B U D A P E S T E N , VIII . , József-körut 8 

:: TELEKI GÉZA gróf. Alelnök: CSÁVOSSY BÉLA. 
" izgatósági tágok: 

, cix.nnn x Ajuariu, „ruai 
' ZOLTÁN, SZŐNY1 

Vezérigazgató': ̂ SZŐNYÎ ZSIGMOND. 

AZ ORSZÁGOS MAGYAR KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZET a gazdakö-
zönség általános elismerése szerint híven megfelel hivatásának; folyton fej-
leszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta sürgetett és a károk-
nak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes megelégedését vivta ki 
magának, az 
é p ü l e t é s á t a l á n y ( p a u s c h a l ) b i z t o s i t á s n á l 
rendkivül mérsékelt dijaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé; a szövet-
kezet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; — 
minden más illeték kizárásával. 

1 W Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték, 
nagyságára — a tiszta dijból 5% díjengedményben részesülnek. ~3W® 

Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külijn-kiilön ajánlattal 
terményeiket biztosítják, l00,o engedménjbsn részesülnek. 

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

Egyetemes és mélyí tő ekék 
j~"j aczélgerendelylyel, pánczélaczél kormánylappal 
egy darabból, önvezetékkel, állitható szarvakkal. 

T ö b b v a n ú e k é k . 
! UJ ! l S 0 8 - l k i szerkezet. 

Finom-, szántó- és csuklós-boronák, rétboro-

nák, háromtagú- és egytagú hengerek. 

UMRATH ES TÁRSA 
r = B U D A P E S T , — 

V . k e r . , V á c z i - k ö r u t 6 0 s z . 

Fűkaszáló és aratógépek, lógereblyék, 

gőzcséplőkészletek nagy válasz-

tékban. 

Gazdák és kertkedvelők 
figyelmébe! 

Magas csiraképességü és kitűnő minőségű 

gazdasági és kerti magvakat 
szállít igen jutányos áron 

FROMMER A. HERRMAN utóda 
m a g k e r e s k e d é s e B U D A P E S T . 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

i m p o r t á l t , 

. most megórk&soti 

I Roland china 
t e n y ó s z s e r t ó s e k p e d i g r é e v e l , 

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

F u e h s H e r m a n n 
m m " t e j g a z d a s á g i e d é n y e k g y á r a 1 S 3 S 4700 

BUDAPEST, 
V I . , S z o n d y - u t c z a 3 5 . s z . 

Edény gyártmányaim ugy minő-
ségben, mint ár tekintetében általá-
nos elismerésben részesülnek. 

R e n d e s v e v ő i m k i i z l i l f e l s o r o l o m : 
a „Budapesti Központi Tej-
csarnok Szövetkezetet", a 
„Gazdák Budapesti Tejegye-
sületét" úgyszintén az aradi, 
pécsi, stb. tejcsarnokokat 
és számos nagy hazai gaz-

Lapunk bekötési táblája 
1 ffrt 8 6 k r é r t (portómentesen) 

kapható kiadóhivatalunkban. 

Az 1897. julius hó 7. és 8-án Mezőhegyesen rendezett nemzetközi aratógépversenyen 

elismerö-oklevél lel kitüntetve. 
Eredeti amerikai 

„ J O N E S " l á n c z f ü k a s z á l ó g é p e k 
felhajtható késruddal. 

„ J O N E S " k ö n n y í t a r a t ó g f é p e k 
„PliASTO" kévektttő-aratőgépck elzárt kerékmüvei. 

Amerikai és saját gyártmányú 

szénagyüjtők 
különféle szerkezet és nagyságban. 

Referencziák üzemben levő gé-

pekről bárkinek rendelkezésére 

F r i e d H a e n d e r J ó z s e f gépgyára 
B U D A P E S T , V I I I . k e r . , K ü l s ő K e r e p e s i - u t I . s z á m . 

a központi pályaudvar mellett. 
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WEISER J. C. 
gazdasági gépgyára és vasöntödéje 

XT JEL G "5T-H1H1T12 S A XT, 

M a g y a r o r s z á g l e g j o b b s o r ^ e t o g é p e a 

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

kőzi vétőgépvérsenyén a legelső díjjal, a 
, t á l l a m i a r a n y é r e m m e l 

TaKarmányRamra berendezés.g 

indenféle gazdasági Sack-rendszerü aczélekéit, szecska- és répavágóit 
gépeit és eszközeit. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Haszenbéri hirdetés. 
Temesvártól Va óra távolságban egy birtok (vasúti ál-

lomás) 1340 ka th . hold s z á n t ó f ö l d és r é t kel lő épü-
letekkel ellátva tübb évekre 

haszonbérbe adandó, 
f. évi október l - f ól. A birtok egy tetemes része a vasúti 
indóház mellett fekszik, egy nagyobb tejgazdaság létesí-
tésére is igen alkalmas. 

Bővebb felvilágosításokat adhat 

Palkoyics Károly Romhányban 
' s, (Nógrádmegye) u. p. V á c z . 

„ G l ó r i a " v i h a r - l á m p a 

3S figyelmébe ajánlom. Magassága a fogó nélkül 32 cm. • 4t 5,jfl, rácsozattal együtt 18 cm. Körttlbeliü 16 óráig- e: 
• .,,-. 

» Tdtb.0eg'y postaszMUtm'Liy, csőmagÓlássaf éf Mrmínteŝ km 
déssel 3 frt80 kr. Szétküldés rövidség kedvéért UTANYET mellett 

Árjegyzék ingyen es bérmentve. 
M e g r e n d e l é s t i d e j e k o r á n ké r ek , 

A L E X A N D E R B A L I N T H , 

\z állattengeszfeágnál ég gazdaságban gziikgégelis gpgprúíí 
v e g y szereltet. 

különösen: gentian és kálmosgyöKérpor, karbolsav,! kehepor, kénvirág, 
kesérüsó, marhapor, pataken öcs, rézgálicü, sahéylsav,'salicylsavas natr~~ —— 
pangyökér, üditőnedv, vasgálicz, salétromsav, kénsav, sósav, bőrsav, , 
borkősav, kén-aether, szalmiákszesz, kreolin, vaselin, ki i tszerrk stb. jutányos 

árak és pontos "kiszolgáltatás mellett ajánl; 
rogueria-kereske 
, , K I G Y Ó ' -

Árjegyzékkel kívánatra szolgálok. — Ponto 

állásközvetítő osztályánál 
•/, i i'.I'V ii i1 ;Í v ,'vlu :iiÍMl-í..;'uSÍ 

He/íigazd. és erdészettel fog 
laltozílc nyugdíjintézete. Esz 
közöl biztosításokat: nyugdíjra 
és özvegyi díjra, mezőgazda 
sági, erdészeti és ezekkel rokor 
X S 5 E S 8 Z S 

L e g n a g y o b b t e r m é s t ad 
magas polarizáczió mellett 
a belföldi tóukórrépaniag, jegye: 

„ Wohanka terménydús " 

csakis, ólmozott zsákokban adatik el. 
Ugy-szinte ajánl 

f rancz ia spirituszrépamagot 
-és1 mindennemű ,7 
t a k a r m á n y r é p a m a g v a k a t . 

Wohanka és Társa 
kulturállomásai és laboratóriumai 
PRÁGA. BUDAPEST, BÉCS, 

eS 
É l o s ö v é n j 

a Maciura aurentiaca, országok narancsa, kemény 
tövisű, sűrűn bokrosodik, gyorsan fejlődik, a nyúl 
nem rágja, rovar nem bántja, és azon előnye is van, 
hogy a levelei selyembogár etetésre épen ugy hasz-
nálhatók, mint az eperfa levelei. Alkalmas szőlő, kert, 
udvari legelő és- utak bekerítésére. Egy éves gyö-
keres csemeték ezre 6 frt, válogatott 8 frt, két eve-
sek 12 frt, háromévesek 16 frt, ezren alul 15 száza,-
lékkal drágább; tízezren felül, ezrenként 1 korona 
árleengedés. 5207 

A l m a v a d o n c z 
szép alanyok tavaszi és nyári nemesítéshez. Kétéves 
4 frt 50 kr, egyéves 2 frt 50 kr., tízezren felüli vé-
telnél, ezre egy koronával olcsóbb ; körte vadoncz, 
két éves. ezre 5 frt 50 kr. 
Kapható: R Á C Z <«YÜIt<» Y ,Jolánföldi« szölőte-

telep és kertészetében, Kula, Bácsmegye. 

G a z d a s á g i k ö t é l á r u k , 
sákok. vízhatlan és kocsiponyvát, Sfmhateri 

tők, kender kócz és zsákkötők. 

— f T o r n a e s z k ö z ö k , f i i g g ö á g y a k és 
° ° mindennemű h á l ó k i p a r t e l e p e . 

SEFFER ANTAL Budapest 
IV., (Károly-laktanya) Károly-utcza 12. s 

' Ered. angol Lawn-Tennis 'játékokból gyári 
raktár. Előnyös fárak. Gondos kiszolgálat. 

Vidékre'árjegyzék szerint. 5200 

Árak franco csomago-
lás, ' bécsi indóháztól 
szállítva: tartány -pa 2! 
kiló, kilónként 40 , kr. 

kilónként 35 kr., postán 

: kiló 1 pléhszelenczé-
ben 2 frt 50 kr., 4 kiló 
i pléhszelenczében 3frt-
Kaucsukkal vegyítve 
kilónként 10 krral több. 
Vízmentes bőrkenőcs 
vadászc'sizmáknak. 

TERMÉSZETI NYERS VASELfNE 

J U S T E . A . é s T á r s a , B É C S , X H / 2 . 

A R A T Ó G É P R E 1897. M E Z Ő H E G Y E S E N MT E L S Ő D I J 3 

A l a k u l t 1 8 5 6 . J C U " H I W E 

m ü g y a r o r s z A g l e g r é g i i S A Z C A S Á S 1 

„HUNGÁRIA™ és „MOSONI DRILL™legjobb sorvetügépeit sík és hullámos talajra.(17.500 db. eladva.) 
Leszá l l í t o t t á rak I I 

Á L L A M I N A G Y A R A N Y É R E M ! 

J U J ^ A l a k u l t 1 8 5 6 . 

G É P G Y Á R A M O S O K T B A W 

Uj! Moravek-féle répavetö műtrágya szóróval Uj! 

Hengerek minden nagyságiban. Gabona tisztító gépek. 

B t l I A P E S T , VI. ker . , Y i í i / i - l i önH 57 a. sz. 
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H a s z o n b é r l e t . 
G r í f Szapáry Frigyes úr Ő Méltósága tulajdonát képező 
Pest vármegyében, a tószegi határban, a tetétleni határ 

...... tőszomszédságában mintegy 

870 hold szántó és legelő, 
továbbá Tószeg község alatt levő mintegy 230 h o l d r é t , 

1200 négyszögölével számitott, összesen 

l l O O l i o l d b i r t o k , 
1898. ok tóber i-sö nap já tó l f o g v a 

haszonbérbe kiadó. 
Értesítést ad: GLATZ BÉLA tiszttartó úr Nagy-
Abonyban, yagy S P E T T VINCZE ügyvéd úr 

Budapesten, Kecskeméti-u. 14. 5299 

Lapunk kiadóinvatalaban megrí 

A sertés javítása és hizlalása 
• • • gazdák és hizlalók használatára, ^ n 

Irta K . R u f f y Pá l . 
Ára portómentes küldéssel I forint 10 krajczár. 

Homoki szőlőteiepitőknek igen fontos. 

Alsó- és Felső-Ausztria, valamint Szerbia, Bulgária, Ro 
állománya ezúttal 7000,000 drb ; vadonc-állománya ÍO m „ .... ... 

homoki szőlőte iepi tőknek kincse:? háza homokw^öikStrmua 

l̂ii(tatik"e]ő~ Á gyümölcsfajok boldogult E 

I , M), csomoték daiabja azok 
irint 15 kitól 40 kiig. A 4-5 éves igen erős koronás soríák darabja 45—50 kr. 
Síelnél az árak külön megállapodás tárgyát képezik. Fentirt gyümölcsfajokból 
plytán-1—2—3—4 éves'selejtezett minőségű csemeték is kaphatók, " ' 

—15 krért,? melyek gazdag gyökérzetüknél fogva főként nagyban 
olcsöságuk̂ folytau ^ ^ adonoaî is b̂  ^ 
sége szertat65 frt 85 krtól 16°frUg.̂ er̂ ed̂ gyóbb vételnél fí- l(ĵ -15o/o engedmény. 

>kerős-

! ! Tessék árjegyzéket Kérni ! ! 

f r í E U T f l C f ö l d b i r t o k o s o k , g a z d á k é s 
r V I I I U S r a k t á r v á l la l a t o k s t b . - n e k . 

| Ausztria-Magyarországon általam bevezetett s mindenki által hasznosnak elismert ' 

ponyva-üöicsönző intézetem 
• p o n y v á k a t , , > ajánl igen csekély kölcsőn-

| dij mellett 96 • mtr. és 48 1 
I • mtr. nagyságú telitett _ ^ 
i kazalok, vasúti waggonok és más mezei termékek betakarására, továbbá 12D s 
í mtr. nagyságú behordáshoz alkalmas szekérponyvákat, miáltal saját ponyvának i 
| beszerzése megtakarittatik. . 
i Úgyszintén zsákok is kölcsönöztetnek igen olcsó árak és előnyös fel-
í tételek mellett. Ugyanitt legolcsóbban szerezhetők be uj és használt kátrányos ér 

minden nemben, gabona, faszén, liszt ós korpás zsákok stb. 
gT M inden 50° o-kal o l c s ó b b mint b á r h o l . 

NACEL ADOLF, BUDAPEST, 
Y . , A R A N Y J Á N O S - U T C Z A 12 . 

POSCHINGER FÜLÖP 
Számos éremmel és a kojonás 

arany érdem-kereszttel kitüntetve, , 
ajánlja kitűnően, gyártott jól belőtt, j f . 
a cs. kir. kipróbálási hivatalánál hi- ^ÉülM 
vatálosan kipróbált puskáit jutányos 
árakon. Szolid munka és jó lövés 
biztosíttatik. Árjegyzékek ingyen. 

puskagyáros, 

FERLACH (Kariitia.) 

PICHLER KA TONAI-FÚ ÁL LA TOR VOS 

ÁLLATGYÓGYSZEREI . 
Vorarlbergi orrhurut-por ^ ^ S ^ ^ i E Ö J t í 
geket minden gége és mlrigybántalmat, 1 doboz 60 krajczár. 
Kólika és felfúvódás elleni balz am 

kis palaczkkal 1 
mindennemű ki 
hetetlen állatorvosok és lótulajdonosoknak, 1 

A m e r i k a i f a r m e r - f l u i d 1 ü™g£éTel Seb-balzsam 1 

Nagybani eladás Lndvigr Ertl vegyész ég drogistánál Dombira 
Vorarlberg Oesterreich. 

Raktár: BUDAPESTEN, Török József gyógyszertárában, 
TI., Király-utcza 12. szám. 

gyorsan és biztosan hat, 

- - f!'! í í ffi 

HIRDETÉSEK felvétetnek a kiadóhivatalban 
BUDAPEST, 

ÜUSl-ut 35-dik szám. 

f f f f t f f W f f f W f f f f l W f f W f 

y ^ M e g h í v ó , y ^ 
A. 

S a l g ó - T a r j á n i köszénbánya részvénytársulat 
folyt évi márcsius hó 7-én délelőtti ™ órakor fô ja budapesti központi, irodájában 

X X X . R E N D E S É V I K Ö Z G Y Ű L É S É T 
aegtartani, melyre t. 

N A P I R E N D : 
s felügyelő-bizottság jelentése Í 

natkozőlag. 

leg eiaú-rjoszlrsr, a tiszta n.vi'restV megállapítása és lxatározat-
igazgatőságnak és felügyelő-bizottságnak adandó felmentvény az 1897-ik évre 

t. a felügyelő-bizottság- tagjainak választása. , 
Budapest, 1898. február 10-én. . AZ IGAZGATOSAO. 
Megjegvmfs. Felkérjük az ez„n kfegyfUHmi .vszlvwini akaró t. rz. részvényeseket, 

hogy részvényeiket az alapszabályok 19-ik szakasza értelmében legkésőbben bezárólag 
folyó hó 26-ik napjáig, vagy a társulat fönt megjelölt központi pénztáránál, vagy pedig 
a k. k. priv. alig. österr. Bodencredit-Anstalt-nál Bécsben (I., Teinfaltstrasse ti.) tegyék le. 

Minden 25 részvény egy szavazatra jogosit, de 10 szavazatnál többet saját nerében 
sen 1 sem fwâ oro ̂ ^ ^ ^ szaikasza értelmében az évi mérleg és ez évi jeleiítés 1898. 
február 27-ik napjától kezdve nyomtatásban t. cz. részvényeseinknek társaságunk központi 

(TJtátin n dij azti 
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A Sack- fé le legújabb rendszerű 

sorbavető-gépek 
1897. évben a számos külföldi kitüntetéseken kivül a mult őszön a 

kisbéri nemzetközi vetőgépversenyen első dijjal 

m ÁLLAMI ARANYÉREMMEL 
és a lévai nemzetközi vetögépversenyen a nagy üzemre való sorba-

vetőgépek csoportjában szintén az első dijjal 

s ^ ARANYÉREMMEL 
lettek kitüntetve. 

Ezen gépek, valamint mindennemű SACK-féle ekék és talajmivelő 
eszközök eredeti minőségben csakis 

PROPPER SAMU 
m e z ő g a z d a s á g i g é p r a k t á r á b a n 

B u d a p e s t , V . , V á c z i - k ö r u t 5 2 . 

Árjegyzékek és bármin 

VST E L A D Ó B I R T O K . 
Szatmármegyében, Ér-Endréden 

150 hold jó minőségű földbirtok, 
megfelelő belsőségekkel, j ő lakóházzal és gazdasági 
épületekkel, 3 0 . 0 0 0 f i t é r t 

szabad k é z b ő l eladó. 
Bővebb felvilágosítást ad: MI ICLÓSS"^ M Á R T O N 

tulajdonos, ügyvéd, XTagy-ICároly'baM.. 5341 

f 15^ "t \ 1 T I 

M e g h í v á s 
a 

Pesti magyar kereskedelmi bank 

56-ik rendes közgyűlésére, 
1898. évi feb ruár hó 34-én délután 6 órakor 

a bank helyiségében' fog megtartatni. 

T Á R G Y A K : 
1. Az igazgatóság j.elentése. 
2. A felügyelő-bizottság jelentése, a mérleg megállapítása, a nye-

remény felosztása' iránti határozat és a felmentés megszavazása. 
2. Alapszabályszerü igazgatósági választások. (Az alapszabályok 

36. §-a értelmében a kilépő igazgatósági tagok újból választhatók.) 
4- A felügyelő-bizottság választása. 
Az alapszabályok 19., 20. és 21-ik §-ai értelmében minden rész-

vényes, kinek részvényei három hónappal a közgyűlés előtt a bank-
könykönyveiben nevére be vannak jegyezve, jogositva van a közgyűlésen 
részt venni, vagy magát meghatalmazott által helyettesittetni, kinek azon-
ban szintén részvényesnek kell lennie. 

A szavazati jog érvényesítése czéljából a részvények, szelvé-
nyekkel együtt, az alapszabályok. 18. §-a értelmében folyó évi február 
hó ll-ifl a bank értékpapirpénztáránál leteendők, hol is az 1875. évi 
XXXVII. törvényezikk 198. §-a és az alapszabályaink 45-ik §-a értelmé 
ben. a megvizsgált évi mérleg a felügyelő-bizottság jelentésével együtt 
nyolcz nappal a. közgyűlés előtt átvehető. 

8. január hó 30-án. 

Az igazgatóság. 

210/898. szám. • • 1 1 1 1 * • 1 • 1 J ' 

Foldhaszonben hirdetes. 
A magyar kir. közalap, uradalom f« évi október l-tői a következő 

földbirtokokat adja haszonbérbe és pedig: 
a Temesmegye Fikatár község határában fekvő 605Mfö holdat és Dragsina község határában fekvő 
1012ttH>ö holdat tizenkettő (12) évi tartamra. 

Vukova község határában fekvő 627ftih> holdat és Rakovicza község határában fekvő 460ffihr hol-
dat hat ((>) évi időtartamra továbbá: 

Hittyiás község határában fekvő 199ftio és 150-fírl összésen 3 5 0 ; h o l d erdőirtás földet három 
(3) évi időtartamra. 

A bérbeadás iránt a zártajánlatu tárgyalással egybekötött nyilvános szóbeli árverés 

1898. évi mérczSus hó 23-án d. e, 10 órakor 
fog a JBuziás fürdőhelyen székelő m. kir . közalap gazd. ker. főtisztség hivatalos helyiségében megtartatni. 

Ezen árverésre bérleni szándékozók azzal hivatkoznak meg,1 hogy 50 kros bélyeggel ellátott és kellő bánatpénzel felszerelt irásos zárt 
ajánlataikat, — melyben a holdanként megajánlott évi haszonbér összeg számokkal és betűkkel kiírandó és kijelentendő, hogy ajánlattevő a 
bérleti feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti, — bértárgyanként külön borítékozva a fenti batáridőig, nyújtsák alólirott főtisztséghez és a 
borítékon jelöljék meg, mely bértárgyra szól. . . . . 

Bánatpénzül a bérleni szándékolt birtoktest minden holdja után Egy (1) > frt teendő le készpénzben vagy az állam által óvadékképes-
nek elfogadott értékpapírokban. 

Kikiáltási ár év és holdanként a fikatári 605-^^ holdas birtoknál 10 frt 50 kr. 
a dragsinai 1012-ff-fL- holdas birtoknál év és holdanként 7 frt, a vukovai 6 2 7 1 ^ holdnál 6 frt 15 kr. a 
rakoviczai 460f|-|¥ holdnál 10 frt 10 kr. és a hittyiási 350f|fö holdnál 17 frt. 
Oly egyének, kik gyámhatalom vagy gondnokság alatt állanak, úgyszintén a kik az uradalommal szemben hátralékos tartozatban vannak 

vagy bármi czimen perben állanak, az árverésből ki vannak zárva. 
Elkésve érkezőit, vagy ulóujánlatok, -valamint küllőén fel nem szereltek figyelembe vétetni nem fognak. 
Az ajánlattevők közti szabad választási jog az uradalomnak fentartatik. 
A részletes haszonbéri feltételek a ker. főtisztségnél Buziáson, valamint a fikatári, yukovai, és hittyiási. birtokokra vonatkozó, a nagykö-

verési, és a dragsinaira vonatkozó pédig a törökszákosi közalap, ispánságoknál' és a szokásos hivatalos órák alatt betekinthetők, vagy esetleg 
érdeklődők költségén lemásolhatók. 

Buziáson, 1 . évi február hó 1-én. 

JVC. kir. közalap, gazd. ker. főtisztség. 
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Lucze rná t , lóherét , 
r é p a m a g o í , f i i m a g -

v a k a t 9 minden czélra és egyéb 
vetőmagot a legjutányosabb áron és garan-

tált jó minőségben. 
Olasz szaponáriát tiszta vastag gyöke-

rekből őrölve. 

G É P O I . A J A T , 
u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű 
savtalanitolt repezeolajat- elsőrendű ásvány-

olajat stb. 
Kocsikenöcsöt, Petroleumot 

zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, 
kátrányfestékeket. fcdéllakot 

és mindén egyéb gazdasági czikket 

S z a l o n n á t 
F e r t ő t l e n í t ő s z e r e k e t , 
u. m. karbolsav, karbolpor, creólin, zöldgálicz stb, 

rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. 

M Ű T R Á G Y Á T . 
Mindenkor a legmagasabb napi áron, készpénzfizetés 
mellett vásárolok: gazdasági és erdei vetömagvakat, 

mely czélra mintázott ajánlatot kérek. 

K R A M E R L I P Ó T , BUDAPESTEN, 
W . k e r . , I k a d é m i a - n t c z a Í O . s z . 

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

T e l e f o n . 

Wieschnitzky & Clauser's Nachf. 
m a g k e r e s k e d é s és t e r m e l é s 

Wien, I., Wallfischgasse 8. 

^Mindennemű gazdasági magvak, 
Bécsi főzelék- és virágmagvak 

e l s ő r e n d ű , b e s s e r s é s i f o r r á s a . 
F ő b b c z i k k e k : 

styriai vöröshere, provencei luczerna, fíimagvak, 
répamagvak, zöld- és száraz-takarmányuiagvak. 

Á r j e g y z é k ingyen . 

$ Tenyészbika eladás. i 
^ Nagyméltóságú Gróf Wenckheim Frigyes úr Békési tiszta magyar fajta fe 

rvasmarha tenyésztéséből származó S 

• 4 d a r a b 3 é v e s é s jj 
íj 17 d a r a b 3 é v e ® 8 
jí tiszta magyar fajta hágóképéá tenyészbika f. év február 1 5 - é l ö l kezdve p 

| szabad kézből eladandó, | 
H a bikák bármikor megtekinthetők, meg és átvehetők. 
rj Venni szándékozók felkéretnek miszerint ide vonatkozó kérdéseikkel p 
ű az urad. tiszttartósághoz Békésen fordulni szíveskedjenek, a mely minden f j 
g kivánt felvilágosítással szolgáland. Ö 
S Vasút távírda és: posta állomás Békés. K 

P E m p e i i E r i i § 
q u r a d . t i s z t t a r t ó . p 

Sraepel Mugő gép- és rosta- * 
Wm (emez-gyár, 

malomépiíészét 

Budapesten, V., Külső váczi-ut 46. 

Marshall, Sons & Co. Lmtd 
a n g o l o r s z á g i g é p g y á r v e z é r ü g y n ö k s é g e 

Ajánl u t o l é r h e t e t l e n s z e r k e z e t ű é s 
m i n ő s é g ű 

M n», n h a 11 féle g ő z m o z g o n y o k a t f a - , s z é n -
iViaiőliair é s s z a l m a f ü t é s r e 

Merne hall féle gabona cséplőgépeket 
IVlalöliail- szabadalmazott kettős tö-

rekrostával 
Ma n'oli a 11 f é l e k o m b i n á l t g a b o n a - é s l ó -
I V l d l ö l l t t l l h e r e c s é p l ő g é p e k e t k é t c s é p -

lő dobbal 

Marcii a 11 féle gabonacséplő gépeket 
I V l a l o l l a l l - k o m b i n á l v a szabadalmazott 

k u k o r i c z a m o r z s o l ó k é s z ü -
l é k k e l . 

MARSHALL-léle kombinált gabona- és lóherecséplögép két dobbal. 

Á r j e g y z é k és rész-
letes leírás ingyen 

•,sfs8/n és bérmentve. 
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P A I I Í W H 1BUOÁpest. 
m H 1 1 1 1 1 I l i l i 1 Gyártelep: KOISÁXYA. 

Pfi i l w w l l w w i l Városi iroda: Muzeum-körut 35. 
Gazdasági ipartelepeket berendező gyári részvénytársaság 

F Ő O S Z T Á L Y O K : 

A) Szeszgyárak, B) Sörfőzdék, C) Malátagyárak, D) Keményítőgyárak. 

K o s t y á l - f é l c 

pozsonyi M o i - i W í intézet 
POZSONY, Dunakőpart 16. 

Tanvezetö és intézet tulajdonos: tharnói KOSTYÁLKÁROLY, cs. és kir. nyug. százados. 
Folyó évi márezius hó 1-én kezdődik intézetünkön a 7 hónapig tartó nyári 

tanfolyam oly ifjak számára, kik a védtörvény szerint megengedett azon vizsgát 
óhajtják letenni, melynek alapján mint egyévi önkéntesek szolgálhatnak. 
Kimutatható igen jó eredmény. Vizsgát tett tanulóink neveit reklám czéljából 
újságokban nem közöljük. 

Ugyancsak márezius hó 1-én kezdődik azon tanfolyam is, melyben fiatal 
emberek, kik a folyó év őszén valamely es. és kir. vagy m. kir. honvédségi 
hadapród is kólába (katonanevelő intézetbe) óhajtatnak fölvétetni, az előírt 
fölvételi vizsgára a legalaposabban lesznek előkészítve. 

Kívánatra internátus. 
Prospektus s bővebb informátió kívánatra postafordultával. 

A Z I G A Z G A T Ó S Á G . 
5207 Dunakőpart 16. 

u t c z a i 1 o lt o m o t i y o li, 
gözcséplőgépek hajtására a rőhcrczegi vasmüvekből. A gépek vásár-

lásánál mezőgazdasági szakértői tanács adatik. Szives tudakozódások 

Erzherzogliche CameraS -Direction 
in T e s c h e n in S c h l e s i e n , czimen. 4091 

S u p e r f o s z f á t o k 
állati és ásványi eredetűek, 

a l e g m e g b í z h a t ó b b , a l e g j o b b a n b e v á l t é s a l e g o l c s ó b b 

f o s z f o r s a v a s t r á g y a s z e r e k , m i n d e n t a l a j r a a l k a l m a s a k . 
Tartalmaznak 10—20% vizben oldható foszforsavat. 

Vegytartalomért feltétlenül szavatolunk. — Száritva és finoman őrölve. 
Tekintettel a rövid tenyészidöre s e műtrágyák gyors hatására 

né lkü l ö zhe t e t l en a t a v a s z i v e t é s e k n é l . 
Kétannyi mennyiségű czitrátban oldható foszforsavval sem pótolható hatása. 

Ajánlok továbbá : 
Csontlisztet, Chilisalétromot, kénsavas ammoniákot, 
kálisói, kainitot, különleges műtrágyákat kapás és 
kalászos növények alá, themenaui szab. szuperfoszfát-
gypszet herések trágyájául és az istállótrágya konzer-
válására; takarmánymész stb. bárhová versenyképes áron 

szállitja: 

A . S C H R A I H I P r á g a . 
Központi iroda: HEI1VR1CHSGASSE 27. 

Kénsav és műtrágyagyár Ludenburg-Themeneau és Rostok melletti Lissekten 
Helyt Képviselők kerestetnek. 

ERFURTI 
F Ő 2 E L É I : - É S 

első minőségben szállít 

PIJTZ OTTÓ 
( Jüh lke F e r d i n á n d utóda ) 

magtenyésztő, magkereskedő, mű- és kereskedelmi kertész 

Erfurt (Németország). 
— — — (Alapíttatott 1833-ban). 

5 Dusán illusztrált árjegyzék (magyar vagy német 5? 
kiadásban) ingyen és bérmentve kapható. ^ 

KIS HIRDETÉSEK. 

Minden fajta 

fenyő, Douglas fenyő, vörös fenyő, vörös és fehér égerfa, iávor, bükk, fehér juhar, saSlfa, nyirfa, tölgy-, 

G u t s v e r w a l t u n g B o r o w n a , 
posta Bochnia, Gaüczia. Ár. 
jegyzék kívánatra ingyen. Le-

Sók̂ évi tartósságok 0 

%yPpróba postacsomag 2( 

M e g v é t e l r e 
csiTaképés osMIagfürt mag. 

Gróf Teleki Arvéd 

L M i 

Fraacziaieriítiiai, 

Doroaui zaD, 
tlrilíüé 

iiraliie 
1 

minden fajban, továbbá is-
kolázott fenyőfák és 
gyökérnyakba o j t o t t 
rózsák stb. sok és a 
legszebb fajokban a faj-
azonosságáért vállalt 
felelelősség mellett az ojt-
ványok korához és erős-
ségéhez mért méltányos 

árakon kaphatók 

Petrovay György, 
30 év óta fennálló faisko-
lájában N a g y K ü r ü b e n , 
(Jász-Nagy-Kun-Szolnok-m.) 
Árjegyzék kívánatra bér-

mentve küldetik. : 

MEGJELENT 

a „Köztelek Zsebnaptár" 
„Köztelek Évkönyv" 

I898»ik évre. 
Szerkesztik és kiadják:' 

BuMieK Bynla és Szilassy Zoltán 
az Országos Magyar Gaz-
dasági Egyesület titkárjai. 
Az Évkönyv bővített tarta-
lommal, a tavalyinál na-
gyobb terjedelemben, Ijö' 
rülbelül 32,000 gazda és 
gazdatiszt pontos cziméfel 

jelent meg. f 
A két könyv előfizetési iivi 
a „ K ö z t e l e k " előfizetői 
részére 2 frt 20 kr. posta-
díjjal együtt. A két könyv 
csak együttesen rendelhétft 
meg külön-külön nem kap-
ható. Bolti ára 2 forint 

50 krajezár. • 
Megrendelhető a „ K Ö Z ' 
t e l e k " kiadóhivatalában, 

Budapest, Üllöi-ut 25. 
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Hirdetési ár 15 szóig 30 kr., ezen felül min( 
áó 2 kr., feltűnő hetükkel 4 kr. Czim közlésé 

1 minden beiktatásnál 30 kr. bélyegilleték. KIS H I R D E T E S E K , 
C s a k o l y l e v e l e k r e vá laszo ln i . ! * , riielyelcHel v á l a s z r a s z ü k s é g e s l e v é l b é l v e g e t v a g y l e v e l e z ő l a p o t knk l euek . 

Kérjük 
mindazokat, kik valamely jeli-
gés hirdetésre ajánlatukat ki-
adóhivatalunkba küldik, (jeligés 
jük)VgTa?okhoz"redetl ok-
azokért nsemmit0'Jf"pa|ő T i 
megfelelő levéíbéfyeggef'láfarv 
dók el, mert a kiadóhivatal azt 
saját költségén nem továbbítja. 

Kulesári állásra 

fUrtaT emt>é?S15 'frThívl Vet? 

. Ispánt, 
keres egĝ  Jsftva'ujfalusi m. 
sikerrel ' végzett; 26' éves jó 
családból való nötleu egyén, 
afá6lat V n 

„8.̂  GV' jelige alatt V kiadj£ 

Nagyobb 

Wviter̂ 'c^ghS" Kecskem r̂e 

Kérjük 
mindazokat, kik valamely jeli-
gés hirdetésre ajánlatukat ki-
adóhivatalunkba küldik, (jeligés 
jük)VgTa?okhoz"redetl ok-
azokért nsemmit0'Jf"pa|ő T i 
megfelelő levéíbéfyeggef'láfarv 
dók el, mert a kiadóhivatal azt 
saját költségén nem továbbítja. 

Tehenészeti 
felügyelőnek energikus, katona 
viselt megbízható, nős keresz-
tény ember, - ki már „Ilyen 
minőségben alkalamzva, volt, 
nagyobb teh^észetbe -̂̂ ke-

. Ispánt, 
keres egĝ  Jsftva'ujfalusi m. 
sikerrel ' végzett; 26' éves jó 
családból való nötleu egyén, 
afá6lat V n 

„8.̂  GV' jelige alatt V kiadj£ 

Nagyobb 

Wviter̂ 'c^ghS" Kecskem r̂e 

Kérjük 
mindazokat, kik valamely jeli-
gés hirdetésre ajánlatukat ki-
adóhivatalunkba küldik, (jeligés 
jük)VgTa?okhoz"redetl ok-
azokért nsemmit0'Jf"pa|ő T i 
megfelelő levéíbéfyeggef'láfarv 
dók el, mert a kiadóhivatal azt 
saját költségén nem továbbítja. 

Tehenészeti 
felügyelőnek energikus, katona 
viselt megbízható, nős keresz-
tény ember, - ki már „Ilyen 
minőségben alkalamzva, volt, 
nagyobb teh^észetbe -̂̂ ke-

. Ispánt, 
keres egĝ  Jsftva'ujfalusi m. 
sikerrel ' végzett; 26' éves jó 
családból való nötleu egyén, 
afá6lat V n 

„8.̂  GV' jelige alatt V kiadj£ 

^ Birtokbérlet ^ ^ 

kladóhivatalbanda'Ik' °Zl*5S25 

BETÖLTENDŐÁLLÁS. 
Egy 

HSafléilvMela^kdói-^" 
nyt? viss2Ünfm küídefnlk" 

Tehenészeti 
felügyelőnek energikus, katona 
viselt megbízható, nős keresz-
tény ember, - ki már „Ilyen 
minőségben alkalamzva, volt, 
nagyobb teh^észetbe -̂̂ ke-

^ Birtokbérlet ^ ^ 

kladóhivatalbanda'Ik' °Zl*5S25 

BETÖLTENDŐÁLLÁS. 
Egy 

HSafléilvMela^kdói-^" 
nyt? viss2Ünfm küídefnlk" 

Gazdasági 
irnok. Gazdasági tanintézetet 
jó sikerrel végzett gazdász, 
nagyobb uradalomban mint 
gazdasági irnok azonnal alkal-
mazást ̂  nyerhet. Sajátke'züleg 

Crazdatiszti 
kath. főldmivesiskola, loco mobil 
ke>akorI»rtalSbíiróale S énU éVí 
magyarul̂ s tótul,.esetleg gőz-

^ Birtokbérlet ^ ^ 

kladóhivatalbanda'Ik' °Zl*5S25 

BETÖLTENDŐÁLLÁS. 
Egy 

HSafléilvMela^kdói-^" 
nyt? viss2Ünfm küídefnlk" 

Gazdasági 
irnok. Gazdasági tanintézetet 
jó sikerrel végzett gazdász, 
nagyobb uradalomban mint 
gazdasági irnok azonnal alkal-
mazást ̂  nyerhet. Sajátke'züleg 

Crazdatiszti 
kath. főldmivesiskola, loco mobil 
ke>akorI»rtalSbíiróale S énU éVí 
magyarul̂ s tótul,.esetleg gőz-

Az 
u l t i n t h i 

t e n g e r i 
ugy bStermöségénél, mint korai 
érésénél fogva, leginkább pedig 

geri fajtókközat̂ 'a'̂ íkwióbb-

^ Múltévekhez hasonlóan, az 

^aa^Tí lkiF^i iY^te^ 

posta áííomás FeJérvár-Acsán̂  

BETÖLTENDŐÁLLÁS. 
Egy 

HSafléilvMela^kdói-^" 
nyt? viss2Ünfm küídefnlk" 

Gazdasági 
irnok. Gazdasági tanintézetet 
jó sikerrel végzett gazdász, 
nagyobb uradalomban mint 
gazdasági irnok azonnal alkal-
mazást ̂  nyerhet. Sajátke'züleg 

Fötchenészi, 
belépssre, jelenleĝ is állás-

Az 
u l t i n t h i 

t e n g e r i 
ugy bStermöségénél, mint korai 
érésénél fogva, leginkább pedig 

geri fajtókközat̂ 'a'̂ íkwióbb-

^ Múltévekhez hasonlóan, az 

^aa^Tí lkiF^i iY^te^ 

posta áííomás FeJérvár-Acsán̂  

Segédtiszti 

iro'dai münkákban° FimésTa? 

ványSáM?a°okk melyek'v^"" 
Váncsodía'cztozendők! '̂5287 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Szeszgyár, 

gőzmalom, tehenészet és ezu-
8000 holdas bérgazda Ság önálló 

EH 
szeTfa^Mtétetek"^01"1131-
esetleg ̂ május állást 

Fötchenészi, 
belépssre, jelenleĝ is állás-

Az 
u l t i n t h i 

t e n g e r i 
ugy bStermöségénél, mint korai 
érésénél fogva, leginkább pedig 

geri fajtókközat̂ 'a'̂ íkwióbb-

^ Múltévekhez hasonlóan, az 

^aa^Tí lkiF^i iY^te^ 

posta áííomás FeJérvár-Acsán̂  

Segédtiszti 

iro'dai münkákban° FimésTa? 

ványSáM?a°okk melyek'v^"" 
Váncsodía'cztozendők! '̂5287 

ÁLLÁST KERESŐK, 
Szeszgyár, 

gőzmalom, tehenészet és ezu-
8000 holdas bérgazda Ság önálló 

EH 
szeTfa^Mtétetek"^01"1131-
esetleg ̂ május állást 

Akadémiát 
végzett gazdatiszt, ki 27 év óta 
áUást"töft bô és8 kíuek̂ evo az 
itfi-.-s főtiszti áilisl.'iii)' 1 l - l 11 ,UI l If, 
zettsége*teljes garanciát nyuj'ta-
nak. ^ Szivê ^megtoresések o 
hol ^ kellő felvilágosítás meg-

Az 
u l t i n t h i 

t e n g e r i 
ugy bStermöségénél, mint korai 
érésénél fogva, leginkább pedig 

geri fajtókközat̂ 'a'̂ íkwióbb-

^ Múltévekhez hasonlóan, az 

^aa^Tí lkiF^i iY^te^ 

posta áííomás FeJérvár-Acsán̂  

d A mozsgői 

l̂ ^ ê̂ sbê MegHTántatik^ 

ban tökílelm^Mrják és gaz-
dasági âkádémiát végzettek 

fiitéá és .0vj5gitás!VUi'z '"fflis 
azonnal elfoglalandó. Bizonyit-

' Odersz1kyt°Lajős,a|SadVáhf°76 

: küldendők. - (irgy°an3ottÓ8'íel-
ta ki azeIkaSánSyak°rn0k 

séget -akarja megszerezni. _. 
A gazdaságban van szarvas-
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gőzmalom, tehenészet és ezu-
8000 holdas bérgazda Ság önálló 
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szeTfa^Mtétetek"^01"1131-
esetleg ̂ május állást 

Akadémiát 
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nak. ^ Szivê ^megtoresések o 
hol ^ kellő felvilágosítás meg-
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d A mozsgői 
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' Odersz1kyt°Lajős,a|SadVáhf°76 

: küldendők. - (irgy°an3ottÓ8'íel-
ta ki azeIkaSánSyak°rn0k 

séget -akarja megszerezni. _. 
A gazdaságban van szarvas-

. -
gazdasIgban.valaiSnt az irodai 
llTv̂ gyakorllttoVb ó̂ k"113' 

Akadémiát 
végzett gazdatiszt, ki 27 év óta 
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dasági âkádémiát végzettek 
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A gazdaságban van szarvas-

. -
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ÁLLATOL 
^ Fladó bilia 
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^ ^ Gazdatiszt, 

pésre, ŝ eréSyyfe»fte°lekVeUett' 

ban. 1 ' °Zlm a kladó̂ 1™t1â 2 
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ÁLLATOL 
^ Fladó bilia 

Timótrfimag 

tőmázsánkéntrCzim 'aé'kladó-
hivatalban. 5883 

d A mozsgői 

l̂ ^ ê̂ sbê MegHTántatik^ 

ban tökílelm^Mrják és gaz-
dasági âkádémiát végzettek 
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Kulcsár, ws esaládu, Tagy nőtlen Nóg-

taiba ké^t' kla,) kiadöb''*0a" 

Földmives-
iskolát végzett ' 

13 : í » ó kosok. 
Tisztavérü Southdoivn 
eladatnak a marcgaltöi 
iiradalo)i>Oaii\cs/.pré.rí-
megye. Részletesen az In-
tézöségnél. 5347 

Kif̂ iCmifutĉ '̂m3 

Kulcsár, ws esaládu, Tagy nőtlen Nóg-

taiba ké^t' kla,) kiadöb''*0a" Nemesi 
családból származó fiatal ember, 
mives. iskolát jó sikerrel.végez-, 
a'm kiv"Sf tef616!?4'8^116?' 

miko^fS'a|inatkl C^meg-

13 : í » ó kosok. 
Tisztavérü Southdoivn 
eladatnak a marcgaltöi 
iiradalo)i>Oaii\cs/.pré.rí-
megye. Részletesen az In-
tézöségnél. 5347 

Kif̂ iCmifutĉ '̂m3 
Irodatiszti 

tü- l**eI«K fogalmazásábanteljí 

IskoMm̂ vároŝ  irodájában áí-

vánatos, Unjh /áry Uászíó̂ Cze'g-
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a'm kiv"Sf tef616!?4'8^116?' 
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13 : í » ó kosok. 
Tisztavérü Southdoivn 
eladatnak a marcgaltöi 
iiradalo)i>Oaii\cs/.pré.rí-
megye. Részletesen az In-
tézöségnél. 5347 

A mikosdi Irodatiszti 

tü- l**eI«K fogalmazásábanteljí 

IskoMm̂ vároŝ  irodájában áí-

vánatos, Unjh /áry Uászíó̂ Cze'g-

Nemesi 
családból származó fiatal ember, 
mives. iskolát jó sikerrel.végez-, 
a'm kiv"Sf tef616!?4'8^116?' 

miko^fS'a|inatkl C^meg-

Jícszágeladás, 

Wtelm êlada?K̂ néez 

hefybenl P°Sta" éS vasulálIo^;| 

A mikosdi Irodatiszti 

tü- l**eI«K fogalmazásábanteljí 

IskoMm̂ vároŝ  irodájában áí-

vánatos, Unjh /áry Uászíó̂ Cze'g-

Nemesi 
családból származó fiatal ember, 
mives. iskolát jó sikerrel.végez-, 
a'm kiv"Sf tef616!?4'8^116?' 

miko^fS'a|inatkl C^meg-

Jícszágeladás, 

Wtelm êlada?K̂ néez 

hefybenl P°Sta" éS vasulálIo^;| 

Óriás 
gyökér, Izáz? 1° -írt" ^"krért, 
Vilmos apostagi kertészetében 

Irodatiszti 

tü- l**eI«K fogalmazásábanteljí 

IskoMm̂ vároŝ  irodájában áí-

vánatos, Unjh /áry Uászíó̂ Cze'g-

^ t \ülleii • 
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vánatos, Unjh /áry Uászíó̂ Cze'g-

^ t \ülleii • 

mikus 
(apja St. Gatieh,,anyja Tuba)-
8 éves, jegytelen, sötét pej 
angol telivér, hágómén, kitűnő 
termékenységgel Angliából any-
jában importálva eladó Bauer 
Pápa."3 asz|-Pusza". U-B1|i 
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angol telivér, hágómén, kitűnő 
termékenységgel Angliából any-
jában importálva eladó Bauer 
Pápa."3 asz|-Pusza". U-B1|i 

Fa-csemeték, 
akáoz, bálvány (Ailanthus), sor-
fának alkalmas jegenyenyár, 
piros berkenye, nyir, stb.jutá-

. posta vasat Királyielek, L iptay 

Fllenó'ri állás. Lamm Ármin ur uradalmi bér-

Sedés^e41yjt e"yit°atik'lU48ra 
mely állásban főleg a gazda-
sági pénztár és számadások ke-

látás. Pályázni óhajtók,6 kik va-
lamely gazda,sági, tanintézetet 
v«gztek^ és több évi gyakor-

^á l̂ ̂ ' kk* y-
zŐségéhê u! p^psény.4 Óra-
dékképesek előnyben részesül-

Okleveles 
gépész-kovács, ki több év óta 
mint urad, .. 

mikus 
(apja St. Gatieh,,anyja Tuba)-
8 éves, jegytelen, sötét pej 
angol telivér, hágómén, kitűnő 
termékenységgel Angliából any-
jában importálva eladó Bauer 
Pápa."3 asz|-Pusza". U-B1|i 

Fa-csemeték, 
akáoz, bálvány (Ailanthus), sor-
fának alkalmas jegenyenyár, 
piros berkenye, nyir, stb.jutá-

. posta vasat Királyielek, L iptay 

Fllenó'ri állás. Lamm Ármin ur uradalmi bér-

Sedés^e41yjt e"yit°atik'lU48ra 
mely állásban főleg a gazda-
sági pénztár és számadások ke-

látás. Pályázni óhajtók,6 kik va-
lamely gazda,sági, tanintézetet 
v«gztek^ és több évi gyakor-

^á l̂ ̂ ' kk* y-
zŐségéhê u! p^psény.4 Óra-
dékképesek előnyben részesül-

Intézői 
álWst̂ keres, ê v i y im -

ápnll-ére állást keres. Öt hazai 
megkeresések .Pusz'ta.-Öa™-
2attKkéretnekt'rénrmegye 5286 

Megvételre 

p1üyLbratyŰkok°néZséVlkasCoka 

pektngi to,'ókŐés unarfkna-ák' 
- íz1 ákr ponTo™' n^eSSsívfl^ 
|wrkpzw"ég|hez°̂ ^dZakesC 

ványszámâ sekapTató?lStze-
tési ára egész évre 2 frt. 

Öt 
esetleg 30 waggon sárga vagy 
rízsaburgô nyá̂ keresek̂ meg-

Sny^utsfa .̂̂ si.̂ S^ajSi6880 

Fllenó'ri állás. Lamm Ármin ur uradalmi bér-

Sedés^e41yjt e"yit°atik'lU48ra 
mely állásban főleg a gazda-
sági pénztár és számadások ke-

látás. Pályázni óhajtók,6 kik va-
lamely gazda,sági, tanintézetet 
v«gztek^ és több évi gyakor-

^á l̂ ̂ ' kk* y-
zŐségéhê u! p^psény.4 Óra-
dékképesek előnyben részesül-

Intézői 
álWst̂ keres, ê v i y im -

ápnll-ére állást keres. Öt hazai 
megkeresések .Pusz'ta.-Öa™-
2attKkéretnekt'rénrmegye 5286 

Megvételre 

p1üyLbratyŰkok°néZséVlkasCoka 

pektngi to,'ókŐés unarfkna-ák' 
- íz1 ákr ponTo™' n^eSSsívfl^ 
|wrkpzw"ég|hez°̂ ^dZakesC 

ványszámâ sekapTató?lStze-
tési ára egész évre 2 frt. 

UJÍ UJF 
Lóheremag rosta. 

Egyedüli legbizto-
, sabb szita lóhere-
magnak a ranká tó l 
való megtisztításá-
hoz, Ára 5 frt. 

Kapható: 

Delaval 
vas és sodronyáru 

gyárában 523o 
K a s s á n . 

Béres gazda, 
tetik Őméltósága Keczer Miklós 
Lenies. Előnyben részesül', ki 
földmivesiskolát végzett és ka-

tartás Stb. ' 5838 

34 éves, 
a ktil- és belgazdaság minden 
és hizlalás terén jártas' — 1'5 
éves praxissal, állását változ-
tatni óhajtja. Czim „Erélyes" 
jelige alatt a kiadóhivatalban. 

VEGYESEK, 
átírtok. 

engedélylyê  előnyösen °eladó, 

UJÍ UJF 
Lóheremag rosta. 

Egyedüli legbizto-
, sabb szita lóhere-
magnak a ranká tó l 
való megtisztításá-
hoz, Ára 5 frt. 

Kapható: 

Delaval 
vas és sodronyáru 

gyárában 523o 
K a s s á n . 

Földmivesiskolát 
hánytern£lSshélatéa\"bÍrk' "bb 
felTétetik,Zamegkivántatíknfelk 
titlen becsületesség, reábizot-

Ispánnak 

vagy könyvelőnek̂  ajánlkozik 

ványokkal nagyobb uradalmak-

VEGYESEK, 
átírtok. 

engedélylyê  előnyösen °eladó, 

UJÍ UJF 
Lóheremag rosta. 

Egyedüli legbizto-
, sabb szita lóhere-
magnak a ranká tó l 
való megtisztításá-
hoz, Ára 5 frt. 

Kapható: 

Delaval 
vas és sodronyáru 

gyárában 523o 
K a s s á n . 

Földmivesiskolát 
hánytern£lSshélatéa\"bÍrk' "bb 
felTétetik,Zamegkivántatíknfelk 
titlen becsületesség, reábizot-

Ispánnak 

vagy könyvelőnek̂  ajánlkozik 

ványokkal nagyobb uradalmak-

Bonyhádvidéki 
tehenek vételéSafelaján°loméa 

^ n ti: zteltvevo 

UJÍ UJF 
Lóheremag rosta. 

Egyedüli legbizto-
, sabb szita lóhere-
magnak a ranká tó l 
való megtisztításá-
hoz, Ára 5 frt. 

Kapható: 

Delaval 
vas és sodronyáru 

gyárában 523o 
K a s s á n . 

sunottal, kosártaliga hl 
;ejhütő. Hannaárpa, tava 
Ira pedig árajánlat m: 

magkereskedése 
József főherczeg ő cs. és 
kir. fensége udv. szállítója 

Károly-Jiörút 9. sz. 

a r a n k a 
és 

amerikai mag-

ióhere 
lucerna 
magvait jutányos árban. 
Az amerikai magmentessé-
get úgv értelmezem, hogy a 
szavatosságot nemcsak a 
magra, hanem a növényre 

is kiterjesztem. 

Vemes i b i r tok ! 
6<?0 b°ldbris«s'égldkertt, 

ó minőségi*'vegyületi 
lakház és gazdasági 
el 180,000 frtért eladó, 

Schember C, és Fiai 
Budapest, Andrássy-ut 15. 

Törleszt, kölcsön 
1 földbirtokokra. 

Ingatlan- és Jelzálog-
Forgalmi-Intézet, 

A r a n k a m e n t e s , a z á l l am i m a g -
v i z s g á l ó á l l o m á s á l t a l p l o m b á l t 

TöröÉeretfetainamaiioi, 
valódi eredeti quedlinburgi 

és egyéb gazdasági czikkeinket, mint: 
Q ó n n l o í • Valódi olívaolaj,savmentes repezeolaj, 
u c p u i d j . orosz Baku-olaj, ásványolaj, orsóolaj, 

Vulkánolaj, Tovotkenőcs, valvol.nolaj, cylinderolaj. 

Kocsikenöcs: vâ lehé.r' eJsö-
festékek, lakkok, 

fénymáz, halzsir, szurok, bőrkenőcs, vaselin,terpentin-
olaj, carbolinéum, tetőlakk, kátrány, czement, kékkő 

keseriisó, gyanta, olajfestékek, földfestékek stb. 

Fertőtlenítőszerek: S S X 
creolin,vasgá!icz. 

Üzleti tudósítással, árjegyzékkel s mindennemű informaczióval készségesen szolgálunk. 

REICH JENŐ éS TÁRSA 
| gaíoflatsizományi üzlete és olajgyára j 

Bpest, Károly-körut 3. 

\a'o 



KÖZTELEK, 1 8 9 8 . , F E B R U Á R - H O 12. 13. SZÁM. 8-ik ÉVFOLYAM• 

G f t z e k é k e t , Gőz-utimozdonyokat 
a legtökéletesebb szerkezettel és á legolcsóbb árak mellett szállít 

J O H N P Ó W L É . R & C o . 
B u d a p e s t — K e l e n f ö l d , 

hol is épített uj telepükön gőzeke szerkezeteiről tár la tot rendeztek be. Ugyanott teljesen berendezett tar ta lékrész- raktár t és javítóműhelyt is tar tanak fenn 
Budapestről a ltoloti (központi ) pályaudvarról és a déli r a s u t e n Bu.dá.ról köíuayem. elérliatő. 

S A N G E R H A U S E I t f l G E G Y P A R j 
| Magyarországi gyártelepe 
| B u d a p e s t , K ü l s ő v á c z i - u t 1 4 4 3 . ! 

Első és egyedüli magyar special gépgyár. 
Mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő kiváló gyártmánya a j 

J^offmeisteF-gőzmotor j 
G Y Á R T M Á N Y O K : 

[ az összes mezőgazdasági iparágak számára szük-

séges gépek. Nevezetesen: 

Czukorgyárak, Sörgyárak, Malátagyá-
\ rak és Szeszgyárak teljes berendezése 

és átalakítása. 

í Szaktekintély mezőgazdasági szeszgyárak és 
czukorgyárak terén. 

I Q 7 Q C 7 f Y \ / ó k o I/- b e r e n d e z é s e h o s s z a b b l e j á r a tú 
! O Z U t > Z . g y c i r c l K t ö r l e s z t é s e s k ö l c s ö n me l l e t t . 

a legjobb, legolcsóbb és legbiztosabb 
gőzgép. — Helyettesit minden gőzgépet 
és locomobilt. — Cséplésre és minden 
egyéb gazdasági gép hajtására a legal-
kalmasabb. — Fűthető szénnel, fával, 
cserrel és minden egyéb hulladékkal. — 
Minden nagyságban, % lóerőtől kezdve 

egész 30 lóerőig gyártjuk. 

Minden szakbavágó felvilágositássál, tervekkel, költségvetéssel készségesen 

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

Impregnált 

takarmányrépa-mag 
Budapesten kizárólag csakis 

M a u t h n e r Ö d ö n 
m a g k e r e s k e d é s é b e n kapha tó . 

Az impregnálási eljárás abból áll, hogy forró nedves levegő 
jelenlétébea a répamag egy bizonyos időtartamra kénessavval és 
klórgázzal érintkezik, tehát fertőtlenítve lesz, miáltal a répama-
gon tapadó összes mikroorganizmák, csiragombák stb. tel-
jesen és biztosan megöletnek. 

Az impregnált répámig előnyei: 
1. Csirák épessége sokkal magasabb mint a nem impregnálté. 
2. 1—5 nappal előbb kel ki, mint az ugyanilyen viszo-

nyok közt elvetett nem impregnált. 
3. Csirázási ós fejlődési erélye következtében 1 © napos pa-

lántá ja oly erős, mint a nem impregnáltból származó 3 hetes. 
4. Kedvezőtlen tavaszi időjárás esetén az impregnált 

30—35 százalékkal nagyobb termést ad, mint ugyancsak 
kedvezőtlen tavaszi időjárásnál a nem impregnált. 

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


