VI. évfolyam.

Budapest, 1896. évi november hó 25-én.

95. (536.) szám.

KÖZTELEK
KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

AZ ORSZÁCOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE.
Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják.
Nem tagoknak előfizetési díj:
Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt SO kr.

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: B u d a p e s t (Köztelek).
Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza.

Az igazgató-választmány ülése.
(1896. november 22.)

Meghívó
a szőlő termelési és borászati szakosztály
deczember hó 2-án, azaz: szerdán délután
4 órakor megtartandó ülésére.
Tárgyai:
1. A mesterséges borok gyártásának
tílalm ázásáról szóló törvény revíziója. Előadó: Baross Károly.
2. A fillokszera által elpusztított szőlők
felújításáról szóló 1896. évi V. t. cz. végrehajtása.
8. A. peronoszpóra ellen való kötelező
Gróf Zselénski Róbert,
szakosztályi elnök.

Meghívó
a közgazdasági szakosztály deczember
hó 3-án, azaz: csütörtökön d. u. 4 órakor tartandó ülésére.
Tárgyak:
1. A sárosmegyei gazdasági egyesületnek a mezőgazdasági szeszipar érdekében
szerkesztett memoranduma.
2. Modoralpári Kotzó Istvánnak a földmivelési miniszterhez beterjesztett memoranduma a mezőgazdasági válság s érdekképviselet ügyében.
3. A nyitramegyei gazdasági egyesület
átirata egy a felvidéken létesítendő h u s konzervgyár ügyében.
4. A nyitramegyei gazdasági egyesület
átirata a czukorrépatermelők országos érteBudapest, 1896. november 25.
Gróf Dessewffy Aurél,
v. b. t. t., egyesületi o'nök.

MAGYAR

MEZŐGAZDÁK

A szövetkezet czélja: I. Olcsó közvetítés gazdas. felszerelési és fogyasztási
czikkek beszerzésénél: II. Mezei gazd.
termények legelőnyösebb értékesítése.
III. Hitelnyújtás a tagok részére.
Tűz és jég elleni biztositások
közvetítése.
Sürgönyczim:
Mezőgazdák, Budapest.
Hivatalos óra V2Ö—l-ig ős 2—5-ig.
Árúraktár czime:
M. Á. V. ny. pályaudvar XX. sz. raktár.

Üllői-út 85. szám.

Megjeleait miiflei szerdái és szombatos,

Az 0 . M. Gr. E. igazgató-választmánya
a közgyűlés előtt V2IO órakor ülést tartott,
elintézve a sürgős, közgyűlés eléterjesztendő
ügyeket.
Az ülés lefolyásáról az alábbi tudósításunk számol be.
Jelen voltak: Gróf Dessewffy Aurél elnöklete alatt Bujanovics Sándor alelnök,
Bálintffy Pál, Bernát István, dr. Csillag Gyula,
dr. Darányi Gyula, dr. Gaál Jenő, Kodolányi
Antal, Koppéig Géza, Kostyán Ferencz, Máday
Izidor, Reusz Henrik', Somssich Andor, Scitovszky János .Steiger Gyula és gróf Zselénski
Róbert választmányi tagok s az egyesület
tisztviselőkara teljes számban.
Gróf Desseívffy Aurél elnök megnyitja
az ülést s előterjeszti, hogy ennek összehívása a közgyűlésen tárgyalandó néhány
fontosabb ügy elintézése miatt vált szükségessé. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri
Kodolányi Antal és Bálintffy Pál tagokat.
Felterjesztés a portómentesség ügyében.
Igazgató előterjeszti a lapfelügyelő bizottságnak a választmány, illetve közgyűlés elé
terjesztett azon indítványát, hogy a földmivelésügyi miniszterhez felterjesztés intéztessék aziránt, hogy lenne kegyes odahatni
a kereskedelemügyi miniszternél, hogy más
kulturális intézményekhez hasonlólag a Köztélek lap részére bélyegátalányt engedélyezni
Igazgató felolvassa a közgyűlés elé terjesztendő indítvány szövegét, melyet az igaz-

dolog, mert ezek nem lehetnek az 0 . M. G . E .
tagjai, de nem helyeselné, hogy belföldieket
is tiszteletbeli tagokká válaszszon az egyesület.
Dr. Csillag Gyula és Steiger Gyula felszólalása után a választmány Kodolányi
Antal indítványát elfogadva a kandidáló bizottság által javasolt s a nemzetközi gazdakongresszuson résztvett külföldi szakembereknek tiszteletbeli tagokká való megválasztását hozza javaslatba a közgyűlésnek. Belföldi tagokat azonban megválasztásra nem
ajánl.
Az Erdélyi Gazd. Egyesület indítványa.
Igazgató előterjeszti az Erdélyi Gazd.
Egyesületnek a közgyűlés elé terjesztett 6
pontba foglalt indítványát a Gazdasági Egyesületek szövetségének újraalakítására vonatkozólag.
Az igazgató-választmány az indítvány
első öt pontját, mint a melyek az alapszabálytervezetben már helyt foglalnak, elfogadja, a hatodik ponthoz azonban hozzá nem
járulhat azon oknál fogva, mert az ellentétben áll a III. ós IV. országos gazdakongresszusok idevonatkozó határozataival.
Végül a választmány a deezember 13-án
tartandó szövetségi nagygyűlésre az egyesület képviseletében már kiküldött 23 tagu
küldöttséget egészítette ki, kiküldvén még
Hutyra Ferencz, báró Lipthay Béla, György
Endre, Wittmcmn János, dr. Darányi Gyula,
Rubinek Gyula és Szilassy Zoltán tagokat.
Ezzel az ülés véget ért.

Az 0. M. G. E. közgyűlése.

közgyülés elé terjeszteni határoz.
Tiszteletbeli tagok választása.
Igazgató előterjeszti a kandidáló bizottság javaslatát a tiszteletbeli tagok választására vonatkozólag.
Kodolányi Antal abban a véleményben
van, hogy a külföldi s a nemzetközi gazdakongresszuson résztvett kiváló szakembereknek tiszteletbeli tagokká választása helyes

SZÖVETKEZETE

B i z o m á a y osztály.
Hadseregellátás.
Gabonaeladás.
Erőtakarmányok vétele.
Fedezeti tőzsdei kötések.
A r i í - o e z - t á l y.
Összes gazdasági czikkek a legkiválóbb minőségben.
Műtrágyák.
Építkezési anyagok.
Gazdasági vasnemüek.

(1896. november 224,

Jelen voltak: Gr. Dessewffy Aurél v. b. 1.1.
elnöklete alatt Bujanovics Sándor alelnök,
Bálintffy Pál, Buday Barna, Benkeő László,
Bernát István, Braun Gyula, Bálint Imre,
Bolla Mihály, dr. Bottlik József, Baross Pál,
Beer Gusztáv, dr. Csillag Gyula, Czocher
Béla, Csengery Lóránt, dr. Darányi Gyula,
dr. Drueker Jenő, Dessewffy Ödön, Darányi

Budapest, Y., Alkotmány-utcza 31. szám.

Gyapjú, hízott marha és sertés bizományi értékésitése.
Ve-fcSaiag-osz-fcáljr.
Mindennemű vetőmagvak megvétele
és eladása. Eredeti külföldi magvak.
Heremagvak bérrostolása.
G a z d a s á g i gép-oss-fcály.
M. kir. államvas. gépgyára mezőgazdasági gépeinek szövetkezeti képviselősége.
A „bergerdofi Eisenwerk" tejgazdasági gépgyár kizárólagos képviselete.

Adrience Platt & Oo. new-yorki
kaszáló, marokrakó és kévekötő gépeinek
kizárólagos képviselete.
V. Vermorel-féle Éclair-permetezö
kizárólagos képviselete.
Csonka Bánki-féle petroleummotorok mezőgazdasági képviselete.
Mindennemű kipróbált solid kivitelű
gazdasági gép jutányos beszerzése.
Gazdasági géptelepek, malmok, takarmányos és tejes kamarák berendezése.

A szövetkezet alapszabá lyait és havonkint kétszer megjelenc „Üzleti Értesitő'-jét bárkinek ingyen és bérmentve megküldi.

Mai s z á m u n k 1 6 oldal.
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Kálmán, Dubravszky Róbert, Daróczy Vilmos, egyesületünknek m ú l t j á r a , alakulására és
Emődy József, Emieh Gusztáv,. Elek Emil, fejlődésére is. Tudjuk, hogy egyesületünk
Eösz Ferencz, Eszken János, Forster Géza, megalakulása gróf Széchényi István nagyFromm Antal, Fisehl Lipót, Felbert Gyula,
Grimm György, Galgóczy Károly, Gluskievitz lelke és lángszellemének köszönhető, az
Mr., Heller Oszkár, Huehthausen Vilmos,, ö alkotásának müve ezen egyesületnek
Hegedűs József, dr. Hagara Viktor, Jeszenszky megalapítása. A 30-as években az ÁllatPál, Jókay Géza, Jakab Á r Pád, Jancsó tenyésztő Társaságot léptette életbe, melyDezső, Kostyán Ferenez, Kodolányi Antal, ből később 1835-ben az „Országos Magyar
Kastel László, Koppélyi Géza, Karsai Lajos,
gróf Károlyi Sándor, Karsai Vilmos, Kirchner Gazdasági Egyesület" alakult s a „KözLajos, Karsai Albert, Láhne Hugó, Löcherer . telek" éppen Széchényi kezdeményezé.Andor, Lej tényi György, Lepkovszky Gábor, sére és több leikés férfiak közreműköLederer Artúr, Landesz József, Luezenbaeher dése folytán vásároltatott meg. 1847-ben
Miklós, Mérey Lajos, Meskó Pál, Mezey junius 6-án történt a jelenlegi palota
Gyula (Nyitra), Máday Izidor, Miklós Ödön,
Nedeczky Tibor, Óváry Ferencz, Prenosehil alapkövének letétele Ferdinánd királyunk
Ödön, Perlaky Elek, Paikert Alajos, Rubinek , képviseletében Mailáth György országbiró
Gyula, Reusz Henrik, Rátz István dr., jelenlétében.
Rodiczky Jenő dr., Steiger Gyula, Sátori
Ezen egyesület már Széchenyi kezMiksa, Serfőző Géza, dr. Suhajda István,
Serák Károly, Sierbán János, Somssich deményezésére számos közgazdasági eszAndor, Sorecz Lajos, Szabó Ferenez szántói, mét vitatott meg és a felszínre került
gróf Szapáry Péter, Szilassy Zoltán, Szerda- eszmék mindjobban terjedvén,
azóta
helyi Aladár, Szilágyi Gyula dr., Szevera számos intézményünk itt vette kezdetét,
Károly, Szőnyi Zsigmond, Tahy István,
Tóth Lőrinoz, Tokaji László, Vásárhelyi itt fejlődött és lépett életbe. Ez első
László, Wilfing Nándor, Wolfinger Gábor, időkbeni kezdeményezésekre lehetetlen
Wiener Mosko, Wimrner Imre és Zselénski kegyelettel vissza nem emlékeznünk, hisz
Róbert stb. egyesületi tagok.
a későbbi fejlemények, melyek érdekkörünkbe vágnak, itt találták fel bölcsőElnöki megnyitó.
jüket.
Egyesületünk a 30-as és 40-es évekGróf Dessewffy Aurél az „Országos
Magyar Gazdasági Egyesület" elnöke a kö- ben, midőn mezőgazdaságunk az úrbéres
vetkező- beszéddel nyitotta meg a közgyűlést. és robotos gazdálkodás súlya alatt nem
Amidőn a szép számban megjelent fejlődhetett, eleinte csak inkább az állattagokat üdvözlöm, ünnepélyesebb han- tenyésztés, a szölömivelés és az ismeretgulatban teszem ezt, mint más alkalom- terjesztés terén működött. Később 57-ben
mal, mert ez évben ünnepeltük meg ezer mind nagyobb tevékenységei fejtett ki
év előtti bejövetelünket és államunk meg- egyesületünk egyes lelkes férfiak buzdialapítását. Az ünnepélyességek egész so- tása és tevékeny közreműködése folytán.
rozata zavartalanul folyt le, ugy szólván E tevékenység és kezdeményezések minaz egész müveit világ szine előtt s fel- dig a magyar mezőgazdaság érdekeinek
séges királyunk szavaival is megerösitve, előmozdítását czélozták. Később a 6Ö-as
be lett igazolva, „hogy annyi balszerencse években ugy ez az egyesület, mint az
között oly sok viszály után, megfogyva ; országban alakult többi gazdasági egylebár, de törve n e m " még létezünk, s azon tek még nagyobb tevékenységet fejtettek
reményt táplálhatjuk, hogy a jövőben ki országszerte. Kiállítások rendezésével
való létezésünknek és fejlődésünknek s az érdekkörükbe tartozó kérdések megelőfeltételei meg vannak s ha az eszközöket vitatása és megvalósításával valódi téhelyesen fogjuk felhasználni, s erőinket nyezőivé. váltak a mezőgazdasági halatul nem becsülve, önmérsékletet
tanúsítva dásnak, 18ö8-ig tehát mezőgazdaságunk
haladunk tovább a kitűzött uton, jövő- is leginkább haladt és fejlődött. Ekkor
beni fennállásunk biztosítva van. És bár az egyesület ezen áldásdus működése
sok oly körülmény van, mely aggodal- némileg ellanyhult, részben az érdeklőmakat ébreszt, mégis kitartó munkásság- dők csekély száma miatt, valamint azon
gal továbbra is'képesek leszünk haladni okból is, hogy az önkormányzat sokfelé
ugy, mint az utolsó 30 :éV alatt' haladtunk. vonta el azokat, kik a közügyekben egyEzen egyesület, amelynek feladata, általán részt vesznek s igy kézzel foga magyar földnek ezen nemzet számára ható, hogy az egyesületi élet ez időben
való megtartása, a mezőgazdasági terme- nem teremte meg azt a gyümölcsöt, a
lés ápolása, annak érdekeinek istápolása, mit tőle vártunk.
s minden tőle telhető eszközzel való előA ki azonban figyelemmel kisérte
mozdítása ; mindenkor érezte a feladatai az utóbbi évek közgazdasági mozgalmait,
nehézségeit, ma pedig kétszeresen érzi, az kétségbe nem vonhatja, hogy a
mert a mai súlyos viszonyok között a gazdatársadalom kezdeményezésének minkulturális haladás eszközeinek előterem- dig meg voltak az eredményei. A gazdatése kétszer oly nehéz, mint évtizedek- társadalomnak a székesfehérvári gazdakel ezelőtt volt, mezőgazdaságunk hely- kongresszuson elhangzott óhajai azóta
zete pedig az egész vonalon óriási nehéz- már szankcziőt nyertek s legnagyobbrészt
ségekkel kénytelen megküzdeni. Miután keresztülvitettek; ez elég példa arra, hogy
pedig mezőgazdaságunk ma is az anyagi az egyesületi élet működése nyom nélkül
jólét alapját képezi, hogy ha ezen forrás nem marad.
bedugul, vagy kiapad, ezen feladatok
A 60-as évek a mezőgazdasági hamegoldása kétszerte nehezebb lesz.
ladás korának tekinthetők, mig a 80-as
Szabad legyen tehát az ezredéves években Európaszerte beállott a mezőgazdasági
ünnepély
alkalmából
visszatekintenem gazdaság nehéz helyzete s a
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válság nálunk is hamar éreztette • hatását
és később mindig intenzivebb lett, egyformán sújtva a nyerstermelést és a
mezőgazdasági iparokat; miáltal a gazda
helyzete az ország összes termelő osztályai között a legsulyosabbá vált.
És ha az utolsó években beállott
gabonaárak hanyatlását tekintem, amelyek 1
a termelési költséget alig fedezik, ha tekintem a szőlőművelést, a mely az ország számos vidékén a népnek megélhetési forrást nyújtott, melyet a filloxera és
peronoszpóra pusztítása kétségbeejtő helyzetbe juttatott; ha tekintem állattenyésztésünket, — akár a hizlalás, akár a
tenyésztés terén, — mely a járványok
általános pusztítása folytán hasonlóképpen
a legrosszabb helyzetbe jutott; a, sertésvész pusztításáról nem is beszélve, a
mely millió és millió károkat okozott
mezőgazdaságunknak és a mely csapásról nem tudjuk mikor lesz vége; ha a
szesztermelés nem gyümölcsöző voltára
tekintek, birkakivitelünk hanyatlására és
az alacsony gyapjuárakra, mind oly tényezőket látok Uraim, a melyek mellett
kétségbe vonni nem lehet, hogy nekünK
gazdáknak a helyzete folyton folyvást
nehezebbé válik. Hozzájárul ezekhez a
kereskedelmi szerződések káros hatása,
melyek nem a mi érdekünkben köttettek
és melyek 1903-ig meg nem másíthatok.

Mindezen súlyos körülmények nagyobb mozgékonyságra és élénkebb működésre buzdítottak bennünket s a bajok
orvoslásának keresése szülte a tömörülés
és nagyobb tevékenységek vágyát és hozta
felszínre a III-ik és IV-ik országos gazdakongresszusnak megtartását. A szövetkezés a korszaknak leghatásosabb mozzanata és az összetartozás érzete saját érdekeink hatályosabb megvédésére mindinkább tért kezd foglalni és láttuk, hogy
nem egy ilyen intézmény lett itt e teremben először megbeszélve és később
életbeléptetve.
Szabad legyen ez alkalommal a nemzetközi gazdakongresszusról is megemlékeznem, mely dr. Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszterünk kezdeményezésére a
f. évben tartatott meg. Azon meleg rokonszenv, melylyel a miniszter ur egyesületünk működését kiséri..és támogatja
és azon jóakarata, melyet a magyar
gazdák érdekeinek előtérbe helyezésével
tanúsít, azon indítvány tevésére késztet
engem itt e helyen, hogy jelen közgyűlésünkön fejezzük ki elösmerésünk-et és
köszönetünket a miniszter urnák jóindulatáért, kérve továbbra is becses támogatását.
Ezen nemzetközi gazdakongresszuson
Európa számos kiváló gazdája jelent meg,
akik a válság kérdéseinek megvitatásában :
, élénk részt vettek és felszólalásaikban
igazolták, hogy e kérdések megoldására
a magyar gazdaosztálynak is törekednie
kell, hogy súlyos bajaiból szabaduljon.
E kongresszuson bennünket és érdekköreinket foglalkoztató fontos közgazdasági problémák lettek megvitatva s a
megoldás módjára nézve a kongresszus. .
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arra az álláspontra helyezkedett, amit itt
ezen egyesületben nem egyszer hangoztattunk. Hogy hazánk termelési osztályai
között a gazdaosztály legyen az, mely a
legmostohább helyzetben maradjon, azt
méltányosnak nem- találjuk és jogo&ultnak
kell mezőgazdaságunk bajainak leküzdésére az általunk incziált működést tekintenem. És vissza kell utasitanunk az
egyoldalúság vádját, hogy mi bajaink leküzdésére csak a földmivelési érdekeket
akarjuk elömozditani és előtérbe helyezni,
mert itt ezen egyesületben a jelszavunk
mindig az volt, hogy csak viruló mezőgazdaság mellett lehet virágzó ipar s
csakis a túlzott merkantilizmus túlkapásai
ellen kellett állást foglalnunk, amidőn az
érvényesülni kezdett.
A gazdatársadalom lassan fejlődött
a múltban, gróf Széchényi István korában is 10 év kellett ahhoz, hogy az
állattenyésztő társaságból gazdasági egylet válhasson, dé később csendes fokozotos működés következett be 57 után
egészen az alkotmányos élet megindításáig
Gorove miniszter volt az első, ki értekezletet tartott a gazdasági egyesületekkel,
melyen erdészeti, vízhasználati, halászati,
vadászati, mezőrendőri,
cselédtörvény,
dohánymonopolium és földadó s más
egyéb a gazdaközönség javára szolgáló
eszmék lettek megbeszélve s későbbi kormányaink által fokozatosan megvalósítva.
A gazdatársadalom pedig, mely eleinte
csendes volt, később erőteljesebbed emelte
föl szavát, midőn a bajok nagyobbak
lettek, ami a székesfehérvári kongresszuson
a Ill-ik és IV-ik országos gázdakongreszszusokon nyilatkozott meg. És abban a
nézetben vagyok, hogy a gazdatársadalom
fel fogja emelni ezentúl is szavát, ha hivatásának megfelelni akar.
Szabad legyen még reámutatnom
arra, hogy ezen egyesület, mely a 85., 86-ik
években alig 8—900 taggal rendelkezett,
ma tagjainak száma a 2800-on felül van,
amely taglétszámszaporodás az érdeklődés „kétségbevonhatlan jele s hiszem,.
hogy ez még fokozottabb mértékben fog
nyilvánulni, s hogy az egyesület még
nagyobb munkásságot és tevékenységet
fog tudni kifejteni, mint a múltban.
Egyesületünknek mult évi működéséből egy körülményt különösen ki kell
emelnem. A gazdatársadalomnak eddigi
szervezete nem volt megfelelő. Nézetünk
szerint ugy volna megfelelő a szervezet,
h a törvényhozási uton oldatnék meg,
hogy szerves egészbe foglaltatnék össze
az a szunyadó erő, amely az országban
szétszórva meg van s amelynek nagy
jövőt és munkaképességet kell tulajdonítani. Az eddigi szövetségbe lépett gazdasági-egyletek évenkint tartott nagygyűlése
nem felelt meg az ahhoz fűzött várakozásoknak, annak kiküldött végrehajtóbizottsága nem funkczionált megfelelő
módon, s ezért legközelebb foglalkozni
fogunk azon kérdéssel, miként lesz lehetséges addig is, míg az érdekképviselet
törvényhozási uton való szervezését elérhetjük az „ 0 . M. G. E." és a vidéki
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egyletek között a szövetséget létrehozni,
mire nézve már a jövő hónapban a
gazdasági egyletek kiküldötteiből alakult
ülésen ezen kérdést tárgyalni fogjuk.
Ezen fontos kérdésnek az érdekképviselet megfelelő szervezésének előkészítése
egyesületünk mult évi működésének legjelentékenyebb részét képezi.
Egyesületünk
összes
működésére
nézve az „Évkönyv" ád felvilágosítást,
mely a tagoknak megküldetett; kifejtett
működésűnk eredményes voltának megítélését tagjainkra bizom.
Mielőtt felszólalásomat befejezném,
szabad legyen az egyesület tagjait a
jövőre is az élénk részvét és ldtartó
munkásságra felhívnom, mert csak összetartva, egyetértve, egyesült erővel tudunk
eredményeket elérhetni és csak így fogunk
megfelelni annak a hivatásnak, melyet
magának egyesületünk czélul kitűzött,
csak igy fogjuk mezőgazdasági érdekeinket minden irányban és megfelelöleg
szolgálni, s czéljaink eléréséért ernyedetlen kitartással küzdeni. (Hosszantartó
zajos éljenzés.)
A közgyűlést ezennel megnyitom.
Az elnök ünnepeltetése.
Mérey Lajos: Az elnök ur megnyitó
beszédjében lelki örömmel hallottam felemlíteni azon tevékenységet, melyet ezen
egyesület az utolsó évtizedek alatt kifejtett.
Nincs kétség az iránt, hogy az utolsó években kellett eldőlnie azon kérdésnek a magyar
gazdák között is, hogy vájjon a gazdatársadalom mely irányban nyilatkozik meg
Magyarországon, vájjon a két kérdés melyike
fog győzni, az e a mely itt is döntésre került,
hogy t. i. vájjon az elnökünk által is megemlített túlzott merkantilizmus, vagy pedig a
valódi gazdai érdek lesz-e az, a mely ezen
egyletet tevékenységében vezérelni fogja.
Megadatott nekünk az alkalom, hogy e kérdésben döntsünk, az alkalom megnyílt a
nélkül, hogy sok elvi vitába kellett volna
bocsátkozni, akkor t. i. a mikor elnököt
kellett választani, a mikor ezen egyletnek
az elnök választása által el kellett előre
dönteni, hogy melyik irányban fog az egyesület haladni. Hogy az utolsó évtizedben az
egyesület olyan tevékenységet fejtett ki,
mint elnökünk megnyitó beszédjében felemiitette, abban oroszlánrésze van ő neki,
a mit azonban szerénységénél fogva elhallgatott. Én tehát nyitramegyei gazdatársaim
s a jelenlevők nevében is kimondom, hogy
ezen tevékenységet kifejtettük könnyen, szívesen s egyetértéssel oly zászló alatt, a melyre
ez a név volt irva: gróf Dessewffy Aurél.
(Hosszantartó éljenzés.)
Amikor arról volt szó, hogy ezen zászló
alatt küzdjünk-e tovább, azon elvért, hogy
a magyar föld maradjon-e meg a magyar
nemzetnek, akkor találkoztunk ugyan ellenáramlattal, de kitartásunk megtanította az
ellen áramlatot arra, hogy ezen egyesület
kebelén belül gróf Dessewffy Auréi zászlaja
oly lobogó, amely alá tartoztunk és tartozni
akarunk is. Amikor örvendetesén olvastuk,
hogy ezen lobogónak a tevékenysége elhatott
egészen a trón igazságszerető zsámolya elé,
amidőn dicsőségesen uralkodó alkotmányos
királyunk a legnagyobb kitüntetéssel tisztelte meg elnökünket, akkor elismerését vívtuk ki azon elnöknek is, akinek lobogója
alatt küzdünk.
Indítványozom tehát, hogy örömünknek, ne csak szívélyes szavakban, de a jelen
közgyűlésünkről felvett jegyzőkönyben is
adjunk kifejezést, maradjon ezen egyesület-
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nek legaranyosabb lapja azon lap, amelyre
reá van irva, hogy ő Felsége akkor nevezte
ki gróf Dessewffy Aurélt valóságos belső
titkos tanácsossá, midőn őt ez az egyesület
kevéssel előbb az agrár érdekek vezérévé
választotta meg. (Hosszantartó szűnni nem
karó éljenzés és taps.)
Gróf Dessewffy Aurél elnök : ily értelemben mondja ki tehát a határozatot.
(Helyeslés.)
Jegyzökönyvhitelesitők és szavazatszedőbizottság kiküldése.
Gróf Dessewffy Aurél elnök: Mielőtt a
napirendre áttérnénk, konstatálom, hogy az
alapszabályok 16. §-a szerint a közgyűlés
meghívója 15 nappal előbb közzé volt téve
az egyesület hivatalos lapjában s ezenkívül
minden egyes egyesületi tagnak személyre
szóló meghívó küldetett.
Konstatálom továbbá, hogy 25-nél több
szavazó-tag jelen van • s igy érvényes közgyűlés tartható.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem
Mérey Lajos és Baross Pál urakat, a jegyzőkönyv vezetésére pedig Rubinele Gyula egyesületi titkárt.
A szavazatszedő-bizottság tagjaiul felkérem gróf ZselensH Róbert, Serálc Károly és
Bolla Mihály urakat. Jegyzőül Szilassy Zoltán titkárt. (Helyeslés.) S most következik
a napirend során

Az igazgató-választmány jelentése az egyesület 1895—96. évi működéséről.
Forster Géza igazgató jelenti, hogy az
egyesület 1895—96. évi .működéséről szóló
választmányi jelentés az Évkönyv-ben közzé
_ volt téve, s minden egyesületi tagnak megküldetett. Ha netán valakinek a jelentés
valamely pontjára megjegyzése volna, kéri
azt felemlíteni, hogy a felvilágosítást megadhassa. A közgyűlés a jelentést tudomásul
veszi.
Elismerés a földmivelésügyi miniszternek.
Mezey Gyula : midőn az OMGE. választmányának jelentését tárgyaljuk, én a magam részéről azt tudomásul veszem és a
részletes tárgyalás alapjául elfogadom. Engedjék meg azonban, hogy ezen jelentés
általános részéhez néhány szerény észrevételt és az engem megbízott nyitrai tagtársak
nevében egy javaslatot tehessek. (Halljuk!)
A jelentés általános része nézetem szerint
nagyon helyesen kiemeli, hogy milyen arányban látjuk feltűnni a gazdasági válságot,
mily arányban kell mozogni a gazdatársadalomnak s miképp kellene szervezkednie,
mint tisztulnak az eszmék s mint vesztik
erejüket a régi gazdasági tévtanok. Azt hiszem, hogy e helyes irányban megindult
gazdasági közvéleménynek megalakításában
igen fontos szerepe volt a III. orsz. gazdakongresszusnak, valamint az idei két kongresszusnak is. De ha ez igaz, nem lehet,
elvitatni azt se, hogy az idei kongresszusok
alkalmával a jelenlegi földmivelésügyi kormány vezetője dr. Darányi Ignácz ezen
utóbbi kongresszusok körül magának kiváló
érdemeket szerzett, amint elnök ur 0 nagyméltósága ezt megnyitó beszédében ki is
fejezte.
Ezen érdemek nemcsak abban állanak,
hogy ő kezdeményezte a nemzetközi gazdakongresszust, de nem kevesebb, érdemeket
szerzett magának akkor, midőn a magyar
gazdák IV. országos kongresszusán megjelent
s ott azon szép kijelentéseket tette, a melyek
mindnyájunk meggyőződésével találkoztak.
Mert igen t. közgyűlés, midőn Ő excellencziája
kijelentette, hogy a földmivelésügyi kormány
sohasem nélkülözheti a gyakorlati gazdák
tanácsait, hogy keresnie kell azokkal a kapcsolatot és érintkezést s kölcsönös bizalommal és jóakarattal a magyar gazdatársada-
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lommal együtt kell törekednie azon nagy
ezélok elérésére, a melyekért mindnyájan
törekszünk, midőn kijelentette, hogy örömmel
üdvözöl minden tevékenységet s mozgalmat,
a melyet a magyar gazdatársadalomban észlel
s örömmel üdvözölte a gazd. egyesületeknek
szövetségre való törekvését, mindezen kijelentéseiben egy a bajok beismerésén alakult,
átgondolt földmivelési politikának látjuk
alapelveit.
Midőn Ő nagyméltósága megemlékezett
a Köztelek diesőségteljes múltjáról, hazafias
szolgálatairól a múltban, s megemlékezett
azon forró ragaszkodásról, melylyel a magyar
földbirtokos kisgazda és munkás egyaránt
ezen haza szent rögeihez ragaszkodik,
akkor oly húrokat pendített meg, a melyek mindnyájunkban visszhangra találnak.
Azért én a magam és nyitramegyei
tagtársaim részéről örömmel hozzájárulok
azon kijelentésekhez, amelyeket a földmivelésíigyi miniszter ur Ő nagyméltóságával szemben elnökünk ma enuneziált. Mi
azonban egy lépéssel tovább megyünk, mi
nem elégszünk meg azzal, hogy az elismerés
az elnöki megnyitóban nyerjen kifejezést, de
óhajtjuk, hogy kifejezést nyerjen egy határozatban is. Mi meg vagyunk győződve arról,
hogy a gazdasági bajokat csak egy erős
hatalmas gazdatársadalom képes szanálni,
gyógyítani, de meggyőződésünk az is, hogy
ez a gazdatársadalom csak fél munkát végez
akkor, hogyha kifejtett működése nem találkozik a földmivelésügyi kormány támogatásával, ha ez azokat meg nem érti, félre érti
ós nem képes felhasználni azt a hatalmas
mozgató és lüktető erőt, amely egy szervezett gazdatársadalom törekvéseiben megnyilatkozik.
Ezért én azt az inditványt teszem, hogy
mondja ki a közgyűlés, hogy dr. Darányi
Ignácz földmivelésügyi m. kir. miniszter ur
Ő nagyméltósáának,, azon valódi agrár szellemtől áthatott a magyar mezőgazdák válságos
helyzetének ismeretén alapuló kijelentéseiért
s azon őszinte határozottságért, melylyel a
magyar mezőgazdák legjobbjai által propagált elveket a IV-ik országos gazdakongreszszuson hangoztatta s határozatainak súlyt
kölcsönzött, jegyzőkönyvi köszönetét tolmácsolja. (Élénk helyeslés.)
Bujanovics Sándor teljes mértékben
hozzájárul a javaslathoz s amit kiegészítéséül
hozzátenni kiván, ahhoz ugy reméli egyhangúlag hozzá fog járulni a közgyűléshez.
— Mi — úgymond — köszönetet mondunk a miniszter urnák a IY. orsz. gazdakongresszus támogatásáért, indítványozom,
mondjunk köszönetet azért is, hogy a nemzetközi gazdakongresszus létrejöttét előmozdította. (Helyeslés).
Gróf Dessewffy Aurél elnök: Konstatálom, hogy a közgyűlés Mezey Gyula és
Bujanovics Sándor tagtárs urak indítványát
egyhangúlag elfogadja. Ezt tehát határozatként enuneziálom, valamint azt is, hogy az
egyesület 1895—96, évi működéséről szóló
jelentést a közgyűlés tudomásul veszi.

Az alapító tagok sorából: gróf Erdődy
István, Dáni József, gróf Forgáeh Gyula,
Fodor Antal, Jankovich László, gróf Nemes
Vincze, herczeg Odescalchy Gyula.
Az évdijas tagolt sorából: Csigó Pál,
Enessey László, Ivándy Vilmos, Keés Bernát
lovag, Kispál Mihály, Kasovszky Ágoston,
Körtvólyessy László, gróf Chorinszky Igó,
Leszih Miksa, Holitscher Vilmos, Major
Kálmán, Perlaky József, Polyák László,
Rálhonyi Aladár, gróf Laszberg Arthur.
Az évközben meghalt tagck bejelentése
tudomásul vétetik s a közgyűlés őszinte fájdalmának ad kifejezést számos érdemes tagja
elhunyta felett.
Tiszteletbeli tagok választása..
Forster Géza igazgató előterjeszti, hogy
az igazgató-választmány az ezredéves évforduló alkalmával tartott nemzetközi gazdakongresszuson résztvett, alább felsorolt külföldi kiváló szakembereket tiszteletbeli tagokul
megválasztásra ajánlja a közgyűlésnek. (Olvassa) :
Alphons Allard, a belga pénzverő hivatal tiszteletbeli igazgatója, Brüsszel. D.F.A.
Bauduin a németalföldi gazdasági egyesület
elnöke, Hága. Jules Benarcl,' a franczia mezőgazdasági főtanács tagja, a meauxi gazd.
egy. elnöke, Coupvray. F. Cartuyvels van der
Li.nden, belga földmivelésügyi miniszteri igazgató, Brüsszel. Ernest Clarké, az angol kir.
gazdasági társaság titkára, London. Gudenus
József báró, cs. és kir. kamarás, a bécsi cs.
kir. gazd. egyesület választmányi tagja, Bécs.
Alfréd Simitsch, Reichsritter v. Hohenblum,
Muthmannsdorf. Post Winzendorf. Kasperoff
Basil, orosz udvari tanácsos, Szent-Pétervár.
Khün Gyula, a hallei egyetemen a gazd. intézet igazgatója, Halle a/S. Jules Méline,
franczia miniszterelnök és földmivelésügyi
miniszter, Páris. Ploetz von, földbirtokos, a
„Bund der Landwirthe" első elnöke, Döllingen. B. Henry Bew, központi mezőgazdasági kamara titkára, London. Dr. G.Boesicke,
földbirtokos, a „Bund der Landwirthe" másodelnöke. Goersdorf b/Dahme. Henry Sagnier,
a Journal de l'Agriculture főszerkesztője,
Páris. B. W. Granwille Smith, közgazdasági
iró, London. Timiriaseff, titkos tanácsos, az
orosz földmivelési minisztérium statisztikai
osztályának főnöke, Szent-Pétervár.

Bernát István készséggel hozzájárul
ahhoz, hogy a felsorolt kiváló közgazdasági
irók és szakemberek az 0 . M. G. E. tiszteletbeli tagjaivá választassanak, de két egyén
neve hiányzik a névsorból, a kik a nemzetközi gazdakongresszuson tevékeny részt vettek; ezek egyike Gustáv Buhland, kinek
nagy érdemei vannak a németországi agrártörekvések előbbre vitelében s az ő érdeme,
hogy Németországban a differencziális üzletek eltörlése keresztülvitett; a másik Charles
Smith angol író, a ki első volt, ki szavát
felemelte a határidőüzletek törlése ellen.
Ajánlja őket szintén tiszteletbeli tagokul.
Az igazgató-választmány által javaslatba hozott külföldi gazdák és közgazdasági tudósok közül az 0 . M. G. E. tiszteletÉvközben belépett tagok felvétele.
beli tagjaivá megválasztásra ajánlottakat a
Forster Géza igazgató bejelenti, hogy közgyűlés a Bernát István által ajánlottakaz évközben belépett tagok névsora az Év- kal együtt tiszteletbeli tagokká megválasztja.
könyvben szintén közzé van téve.
A számvizsgáló-bizottság és választmány
Gróf Dessewffy Aurél elnök: Mivel az
újonnan jelentkezett tagok ellen kifogás nem jelentése a mult év számadásáról, vagyonállapotról és kezelésről.
emeltetik, határozatként kimondja, hogy az
évközben belépett tagokat a közgyűlés a
A jelentések az „Évkönyv"-ben közzé
tagok sorába felveszi.
voltak téve s a közgyűlés a számvizsgálóbizottság és igazgató-választmány jelentését
Meghalt tagok bejelentése.
a mult év vagyoni mérlegéről és a költség
Forster Géza igazgató bejelenti, hogy a és jövedelem számlájáról tudomásul veszi
mult közgyűlés óta elhunytak az egyesületi és az egyesület vagyonát kezelő Igazgatónak,
valamint a pénztárosnak a felmentvényt a
tagok sorából:
szokásos fentartások mellett megadja.
Bereczki Máté tiszteletbeli tag.
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1897. évi költségvetés és ennek keretében a
tisztviselői fizetések megállapítása.
Igazgató jelenti, hogy az 1897. évi költségvetés és indokolása, valamint a választmánynak a tisztviselői fizetések rendezésére
vonatkozó javaslata az Évkönyvben szintén
közzététettek.
Az 1897. évi költségvetést a választmány előterjesztése alapján a közgyűlés
helybenhagyja és az abban megállapított
tisztviselői fizetéseket 1897. év elejétől fogva
folyósittatni rendeli.
Választmányi tagok választása.
Gróf Dessewffy Aurél elnök: az alapszabályok 21. §-a alapján a névszerinti szavazást elrendeli s ez időre az ülést felfüggeszti.
A szavazás után.
Gróf Dessewffy Aurél elnök a közgyűlést újra megnyitja, következik a napirend
során:
Jelentés a IV. országos gazdakongresszusról
és határozatainak végrehajtásáról.
Bubineh Gyula ügyvezető-titkár jelenti,
hogy a IV. országos gazdakongresszus szeptember hó 24—25-én megtartatott és a gazdaközönség élénk részvéte mellett folyt le.
A IV. országos gazdakongresszus határozatainak végrehajtására az O. M. G. E.-t
kérte fel. Az igazgató-választmánynak ezirányban kifejtett működéséről az alábbiakat
jelenti: A választmány a kongresszus legfontosabb határozatának, az érdekképviseletnek társadalmi uton való szervezésére vonatkozólag megalkotta a szövetség alapszabálytervezetét, ennek megfelelőleg az 0. M. G.
E. alapszabályait is, mely egy ujabbi közgyűlésnek tárgyát fogja képezni.
Az alapszabálytervezet szétküldetett az
összes gazdasági egyesületekhez s az alakuló
ülés folyó évi deczember 13-ára hivatott
össze. A mi a kongresszus további határozatait illeti, a mezőgazdasági bizottságoknak
a gazdasági egyesületekkel való kapcsolatba
hozatala ügyében felterjesztést intézett az
egyesület a földmivelésügyi miniszterhez, a
gazdasági kiegyezés kérdésében pedig az
összkormányhoz.
Végül feliratot intézett a képviselőházhoz az érdekképviseletnek törvényhozási
uton való szervezése tárgyában.
A IV. országos gazdakongresszusról
szóló jelentést, valamint azt, hogy az egyesület igazgató-választmánya a kongresszus
határozatainak végrehajtásában eljárt, a közgyűlés tudomásul veszi.
Az egyesületi tisztikar nyudigjszabályzatának megerősítése.
Bubinek Gyula ügyvezető-titkár előterjeszti az egyesületi tisztikar, segéd- és
szolgaszemélyzet nyugdijszabályzatát s röviden vázolja annak előzményeit és alapelveit, utalva egyúttal arra is, hogy miért
czélszerübb a külön nyugdijalap létesítése,
mint valamely nyugdíjintézethez való csatlakozás.
Dr. Csillag Gyula: Midőn a választmányban e kérdés tárgyaltatott, szóló felhozta azt, hogy szükséges volna a tisztviselők konkretuális statusának megállapítása.
Erre azt a választ kapta, hogy ez körül van
irva az alapszabályokban. Azon nézetének
ad kifejezést, hogy ezt, valamint az alkalmazottak szolgálati viszonyát egy különszabályzatban kellene megállapítani s mivel
ilyen nincsen, azt a választmánynak kellene
kidolgozni.
Bubinek Gyula ügyvezető-titkár megjegyzi, hogy az ügyrend szolgálati és fegyelmi szabályzat az uj alapszabályok alapján fog elkészülni s ezek keretében lesz
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megállapítva a tisztviselők névszerinti konkretuális statusa is, mert a számszerinti status
le van már fektetve az 1897. évi költségvetésben, amelyben a felsorolt tisztviselő, segédés szoígaszemélyzeti állások képezik alapját
a jelen nyugdijszabályzatn&k.
Scitovszky János osztja előtte felszólaló
nézetét a tisztviselők konkretuális statusának
megállapítására nézve; abban a nézetben
volt szóló, hogy a nyugdijszahályzat kidolgozása előtt ez már effektuálva volt, egyébként megnyugvással veszi, hogy az 1897. évi
költségvetésbe megállapított tisztviselői fizetések fogják annak alapját képezni.
Szerinte azonban a nyugdijszabályzatnak 13. §-a módosítandó akként, hogy 10
év múlva az egybegyűlt nyugdijalapnak
kamata és a tisztviselők 5%-os hozzájárulása
fordítható csak a nyugdíjazásra, valamint a
végén ki kellene tenni azt is, hogy az ügyrend megalkotandó és a közgyűlésnek bemutatandó. Utasitassék tehát a választmány
ennek keresztülvitelére.
Gbídfinger Gábor ajánlja, hogy a nyugdijalap gyarapítására minden az egyesülethez
benyújtott számlabeli követelésből V2% levonassék.
Gróf Dessewffy Aurél elnök ezt_ nem
tartja keresztülvihetőnek.
Báró Vécsey József szintén azt ajánlja,
hogy az egész kérdés a választmányhoz
utasittassék, mely ezzel foglalkozva egy
teljes indítványt terjeszszen a közgyűléseié.
Somssich Andor : Felszólalóval ellentétben nem az igazgatóválasztmányhoz utasítaná e kérdést, most kellene e fölött a közgyűlésnek határozni.
Rubinele Gyula ügyvezető-titkár ismétli
a konkretuális statusról mondottakat s
konstatálja, hogy a tisztviselői fizetések rendezésével, mely a nyugdijszabályzatnak is
alapját képezi, már meg lett állapítva a választmány s jelenben a közgyűlés által a
konkretuális status. Elfogadásra ajánlja
azonban Scitovszky indítványát a nyugdijalap igénybevételét illetőleg, s utasítani javasolja az igazgató-választmányt, hogy azt
a nyugdijszabályzaton keresztül hajtsa.
Perlaky Elek Rubinek indítványához
járul.
Gróf Desseívffy Aurél elnök a közgyűlés
határozataként kimondja: hogy
az előterjesztett egyesületi tisztikar
segéd- és szolgaszemélyzet nyugdijszabályzatát elfogadja, megerősíti és az abban lefekteti elvek alapján megszavazza az egyesület hozzájárulását a nyugdijalaphoz, nemkülönben a tisztikart, segéd- és szolgaszemélyzetet az 5%-os hozzájárulásra kötelezi és a
szabályzatot jövőre nézve irányadóul szolgálónak kimondja s annak végrehajtásával,
az igazgató-választmányt megbizza, egyben
utasítva azt, hogy a nyugdijszabályzatot
Scitovszky János javaslatával kibővitse.
Az Erdélyi Gazdasági Egyesületnek a gazdasági egyesületek szövetségének megalakítására
vonatkozó indítványa.
Forster Géza igazgató előterjeszti az
„Erdélyi Gazdasági Egyesületinek lapunkban már közölt a gazdasági egyesületek
szövetségének
megalakítására
vonatkozó
javaslatát.
Az erdélyi gazdasági egyesület indítványára vonatkozólag az igazgató-választmánynak tiszteletteljes véleménye a következő :
Az igazgató-választmány a IV-ik országos gazdakongresszus határozatának megfelelőleg az ott kifejezésre jutott óhajok figyelembevételével a kongresszus elé terjesztett
alapszabálytervezetet átdolgozta s tárgyalás
végett az összes gazdasági egyesületeknek
megküldötte.
Ezen alapszabálytervezet deczemberhó
13-án fog a szövetségi nagygyűlés által tár-
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gyaltatni s csak ha itt elfogadtatott terjesztetik az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület" egybehívandó rendkívüli közgyűlése
elé. A szétküldött alapszabálytervezet az erdélyi gazdasági egyesület indítványának
1—4 pontjait megvalósítja. Az 5. pont felett
csak a szövetségi nagygyűlés hivatott dönteni, mert az „OMGE/'-nek mindegy bármily arányban állapittatik is meg a hozzájárulás. Az erdélyi gazdasági egyesület által indítványozott képviselőnként fizetendő 12—15
frt azonban oly csekély összeg, a mely a
szövetség működésének sikerét eleve illuzóriussá tenné.
Ugyancsak ez áll a 6. pontra nézve is,
mely a szövetségi nagygyűlés végrehajtóbizottságául nem az OMGE. igazgató-választmányát tekinti, hanem egy, a nagygyűlés
által választandó végrehajtó-bizottságot óhajt.
E kívánságnak nem. felelhetett meg az
igazgató-választmány az alapszabálytervezet
átdolgozásánál, mert ellenkezik ugy a III.,
mint a IV. országos gazdakongresszus óhajával.
E kongresszusok belátták azt, hogy a
régi szövetségnek épp az volt a hibája, hogy
nem volt egy állandó közege a központban,
mert a szövetség végrehajtó-bizottsága csak
a papiroson volt meg, de az sohasem működött, nem az anyagi eszközök hián, m'ört
arra akkor nem is volt szükség, hanem részvétlenség hián.
Ugy e kongresszusok, mint az igazgató-választmánynak a véleménye az, hogy
a szövetség csak akkor működhetik sikerrel,
ha az erők egyesittetnek s nem szétforgácsolódnak, ha a szövetségi nagygyűlés végrehajtó-bizottsága az OMGE. igazgató-választmánya lesz.
Hogy pedig a végrehajtásban a szövetség tagjainak az eddiginél nagyobb befolyása legyen, kell, hogy a tagok mindegyikének egy-egy képviseltjük az OMGE. választmányába belépjen.
Előbbi esetben helyiség, tisztikar, szaklap, a tekintélyes anyagi segély áll a szövetség szolgálatában, a mely annak sikeres
működését már eleve biztosítja. .
Az igazgató-választmány ismerve az
eddigi rendszer sikertelenségeit, tekintve, hogy
az erdélyi gazdasági egyesület indítványa
lényegileg csak a régi rendszer javított másolata, tekintve továbbá, hogy az erdélyi
gazdasági egyesület indítványa ugy a Ill-ik,
mint a IV-ik országos gazdakongresszus határozataival s intenczióival ellenkezik, azt az
alapszabály tervezet kidolgozásánál alapul nem
1
vehette, miért is kéri a közgyűlést, hogy
ezen eljárását helyeslőleg tudomásul venni
szíveskedjék.
Tokaji László, az Erdélyi gazd. egylet
kiküldötte kijelenti, hogy egyesülete örömmel
konstatálta az indítvány beadása után kézhez vett tervezetben, hogy sok aggályt képező
részlet a tervezetből törölve lett az 0. M. G. E.
választmánya által.
Minthogy a közgyűlés e kérdést részleteiben nem tárgyalja, az E. G. E. fentartja
magának a jogol, hogy a decz 13-iki alakuló
ülésen véleményét kifejthesse.
A közgyűlés ezen tárgyban az igazgatóválasztmány javaslatát magáévá teszi és a
határosairól az Erdélyi Gazd. Egyesületet
értesíteni elhatározza.
A lapfelügyelőbizottság inditványa a portómentesség tárgyában.
Forster Géza igazgató előterjeszti a lapfelügyelőbizottságnak az igazgató-választmány utján a közgyűlés elé terjesztett alábbi
indítványát:
Tisztelt Közgyűlés 1
Már évek óta sürgeti egyesületünk ama
méltányos követelményének megvalósítását,
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hogy a mezőgazdasági téren mint vezérszerepet vivő egyesület postabérmentességben részesittessék, azonban következetesen
elutasitattak ezen érdemben -tett előterjesztései, daczára, hogy reámutatott arra, miszerint
sokkal kevésbé fontos működést kifejtő társulatok és erkölcsi testületek ezen kedvezményben részesülnek.
Egyesületünk a mezőgazdasági ismeretek
terjesztésére nagy áldozatokat hoz, oly szaklapot tart fenn, mely az egyesület jelentékeny
anyagi áldozatait veszi igénybe; a kormányintézkedések ismertetését és terjesztését eszközli, mindez sok levelezés, nyomtatványok
szétküldésével jár s mindezt saját jövedelméből kell fedeznie; holott ezek nemcsak a
saját érdekeit, hanem Magyarország gazdái
összeségének érdekeit elősegíteni hivatvák.
A közel jövőben még messzebb terjedő tevékenységet kell kifejtenie, mely
ujabb terheket fog reá hárítani. Módokat
kell tehát keresnünk, hogy anyagi eszközeinket gyarapithassuk, illetve, hogy terheinken könyithessünk.
Ilyenek egyikéül jelentkezik a portókedvezmény; tiszteletteljes indítványa a lapfelügye-bizottságnak, illetve az ig.-választtnánynak tehát az, hogy a mai közgyűlésből tétessék felterjesztés az összminiszteriumhoz, miszerint az OMGE. mint a mezőgazdasági ismeretek hathatós terjesztője és a
gazdaközönség központja, posta-portókedvezményben részesitteesék s ezen kedvezmény
ugy az általa kiadott lapra, mint ügykezelésére kiterjesztessék.
A közgyűlés elhatározza, miszerint az
egyesület által már többször szorgalmazott
portókedvezmény tárgyában a jelen közgyűlés határozatából az összkormány felkéressék, hogy az Orsz. Magy. Gazdasági Egyesületnek, tekintve a mezőgazdaságra: kiható
tevékenységét, portókedvezményt engedélyezni szíveskedjék.
A választás eredménye.
Gróf Zselénshi Róbert, a szavazatszedőbizottság elnöke jelenti, hogy a szavazás
megejtetvén, beadatott összesen 80 szavazat,
ebből Forster Géza 80, br. Lipthay Béla 80,
Melczer Gyula 80, gr. Mailáth József 79,
dr. Bernát István 78, Emődy József 78,
Rakovszky István" 78, őrgróf Pallavicini
Ede 74, gróf Eszterházy Miklós Móricz 73,
Perlaky Elek 73, gróf Zichy Nándor 72,
Bedő Albert 71, dr. Rodiczky Jenő 70, Koppély Géza 70, Miklós Ödön 65 szavazatot
kaptak.
Szavazatot kaptak még Rubinek Gyula,
Szilassy Zoltán, gr. Zichy János, Matuska
Alajos, Német Lajos, Henseh Árpád, Darányi
Kálmán, Löcherer Andor, Bartal Béla, Lázár
Pál és dr. Darányi Ignácz.
Gróf Dessewffy Aurél elnöJc: a választmány tagjaiul tehát megválasztattak : Forster
Géza, báró Lipthay Béla, Melczer Gyula,
gróf Mailáth József, dr. Bernát István, Emődy
József, Rakovszky István, Pallavicini Ede
őrgróf, gróf Esterházy Miklós Móricz, Perlaky Elek, gróf Zichy Nándor, Bedő Albert,
dr. Rodiczky Jenő) Koppély Géza, Miklós
Ödön.
Végül
Galgóczy Károly indítványára a közgyűlés elhatározza, hogy a testületek és
könyvnyomtató intésetek felkéretnek, hogy
az ezredéves ünnepély alkalmából kiadott
emlékmüveket és irodalmi müveket az
egyesület könyvtárának rendelkezésére bocsátani szíveskedjenek.
A közgyűlés tárgysorozata kimerlttetvén, elnök megköszönve a megjelenték szíves érdeklődését, a közgyűlést berekeszti.
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javaslata. De igenis öntudatosan hivatkozReformmozgalom a tőzsdén.
hatunk a börzetanács e reform-javaslatára,
A börzekörőknek a Lloyd-társaságban a mely mindenben elismeri az agrár-törekelfoglált merev és az agráriusokkal szem- vések jogosultságát és a mely e törekvések
ben harczias, de legkevésbbé sem mo- érvényesülésének a saját módja szerint helyt
doros állásfoglalásának expiálásául és álta- adni is hajlandó.
ban a kereskedelemügyi miniszter által megA börzetanács hajlandó belemenni a
indított börzereform-mozgalom szükségte- törvényhozási uton való rendezésbe. A börzelenségének igazolásául, ugyancsak a börze- tanács hajlandó kiegészíttetni magát földkörökben mozgalom indult meg. E moz birtokos és iparos tagokkal. A börzetanács
galom nem uj keletű, mert az agrár- hajlandó a börze-biróság illetékességének a
követelmények hangoztatásáról a börze jó- leszállításba belemenni; sőt a papiros-buza
zanabb elemei már rég a reform terére lép- ellen is elvi álláspontot foglal; amennyiben
tek s akár taktikából, akár a reformok . az azzal űzött visszaélések korlátozását szükszükségességéből folyó meggyőződésből a ségesnek tartja.
jelenlegi börze-reform kinövéseit eltüntetni
Elvileg tehát a börzetanács az agrár
igyekszenek.
követelések jogosultságát elismeri, de azok
Mindezen reform mozgalmakat méltá- gyakorlati keresztülvitelénél nem az általános
nyolni és helyeselni tudjuk, mert ezek csak szempontok vezérlik, s a börzét mint önczélt
igazolják a mi álláspontunk helyességét, a tekintik. Pedig a börze csak eszköze az
mely a börze alapos reformját sürgeti. És a eladó és vevő közötti érintkezés gyorsításábörze-reformok ezen önbeismerése még in- nak. A reformnál tehát első sorban az eladó
kább megerősíti bennünk a börzereformnak és vevő a termelő és fogyasztó szempontjátörvényhozási uton való rendezése szükségének ból kell elbírálnunk a börzét s nem a közveérzetét. Mert mi tiszteljük a börze autonó- títő kereskedelméből. Ez esetben összetéveszmiáját és megvagyunk győződve az auto- tenénk az eszközt a közvetítő kereskedelmet,
nóm reformok komolyságáról is, de nem a börzét a czéllal az eladó és vevő érdekeilátunk elég garancziát a börze jelenlegi nek az érvényrejuthatásának megvédésével.
szervezete mellett arra, hogy e reformok
Daczára az első tévedésnek a magyar
tényleg végre fognak hajtatni s amennyiben agráriusok követelései s a börze önreformja
a jelenben végre is hajtatnának, hogy az oly sok érintkezési pontot mutatnak fel,
agrármozgalmak megszűntével vagy ernye- amelyek remélni engedik, hogy a kereskededésével e reformok ugyanazon közeg által, lemügyi miniszter által tervezett börzeamely azokat megteremtette, hatályon kivüí reform az agrár-törekvések teljes diadalával
ne helyeztessenek. Törvényes garancziát kö- fog végződni, A legveszedelmesebb, a közre
vetelünk tehát arra, hogy a szükséges és legártalmasabb hazárdjáték, a papiros-buzalétesítendő reformok tényleges reformok le- spekuláczió, mely azt is sújtja, aki a játékon
gyenek, azaz a törvény intézkedései végre kivül áll, mint az uj társadalom erkölcseiis hajtassanak.
vel ellenkező üzelem meg fog szűnni.
Ezt pedig csak akkor remélhetjük elS ez irányban a törvényhozás intézérhetni, ha a börzetörvény végrehajtása te- kedését követeljük, itt a börze önreformja
kintetében a kormányzatnak nagyobb befo- nem elég garanczia.
lyás biztosíttatik a börzén, ha a börzetaA börze által tervezett megszorítások
nácsban a kereskedelmi körökön kivül az csak azt eredményeznék, hogy az úgyneveiparosok és gazdák is bevonatnak, ha a zett hívatlan elemek kizáratnának a tőzsdébörzebiróság a bőrzétől függetlenittetik; il- ről az esetben természetesen, ha a hozott
letve az ítélkezés jogtudó s a börzétől füg- intézkedések szigorúan végrehajlatnak.
getlen. bírák kezébe helyeztetik le, ha a börze
De benmaradnak az úgynevezett hivailletékessége tetemesen leszállittatik s végül tott elemek, a nagy spekulánsok, a kik igy
ha a különbözeti játék a börzéről teljesen egyeduralomra jutván, annál korlátlanabbul
kiküszöböltetik.
uralkodnának,
Ezek azok az agrárkövetelmények, a
Különösen elősegítené ezt az egyesek
melyek keretén belül mi a börze autonómiá- által tervezett s komolyan hangoztatott egy
ját továbbra is sértetlenül fel óhajtjuk tartani. havi likvidáczió.
Igy tehát mi agráriusok a börze semmiEzen egy havi likvidáczió sankczioféle önreformjával megelégedve nem lehe- nálja a különbözeti játékot, a melynek mi
tünk, nem még az esetben sem, ha azok az eltörlését követeljük.
tényleg a mi összes követelményeinket kiAz egy havi likvidáczió lehetővé teszi
elégítenék, mert főelvünk az, hogy ezen re- azt, hogy ugyanazon egy mennyiségű búzáformok törvényes alapra helyeztetvén, állandó- val egy évben 12 sluszt köthessünk,' illetve
sittassanaJc,
azt eladásra 12-szer kínálhassuk fel.
Annál kevésbé lehetünk ezen önreformAz egy havi likvidáczió egyáltalán nem
mal megelégedve s annál kevésbé bizhatunk felel meg a gabonaüzlet természetének; mert
annak állandóságában, mert daczára a köz- egy hónap alatt tényleges üzletkötést levélemény erős nyomásának a börze mind- bonyolítani alig lehet.
addig nem látta szükségét az önreformnak:
Nem különösen pl. a téli időben, a
a mig a kereskedelemügyi miniszter a reform midőn a szállítás lehetősége ki van zárva.
határozott czélzatával kezébe nem vette az Bénitólag hatna ez általában a gabona-forgaügyet,
lomra; mert a malmok szükségletüket —
Nem uj jelenség ez a börzén és éppen amennyiben a papiros-buza-üzlet ki volna
azért nem is igen hihetünk annak az őszin- zárva — hónapról-hónapra volnának kényteségében. Mert tudunk már a múltból is telen beszerezni, vagy óriási raktárkészleteket
fesetet arra, hogy a mikor a kereskedelem- tartani.
ügyi miniszter a börze-reformmal foglalkozni
Az egy havi likvidáczió eredménye az
óhajtott, a börzén rögtön megindult egy volna, hogy a nagytőkével rendelkező spereform-mozgalom, a melynek a törvényhozási kulánsok a gabonapiaczot teljesen uralnák
reformokat mindenkor sikerült elodázni.
és hatalmukban tartanák, a mennyiben tik
Reméljük, hogy ez esetben ez a taktika elég anyagi eszközzel rendelkeznek arra,
nem fog beválni. A börze önreformjában hogy a likvidácziónál a differeneziákat kifelmerülő momentumok azonban nagy meg- egyenlítsék.
elégedésünkre szolgálhatnak.
A gazda azonban teljesen ki volna
Nem akarom saját előnyünkre kizsák- zárva a tőzsdéről és csakis a nyári hónapokmányolni a Lloyd társulatnak azt a komoly ban, amidőn már gabonájával rendelkezik,
számba nem menő agrárius ellenes kirohaná- bocsájthatná azt áruba.
sát, a melyet nyomon követett a börzetanács
A havi likvidáczió a mellett, hogy
bizottságának komoly számba vehető reform- szánk czionálná a különbözeti játékot, amellett
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hogy az egész gabonapiaezat a nagytőkemonopolramává tenné, másrészt arra kényszerítené a gazdát, hogy összes terményeivel
a nyári hónapokban rohanja meg a tőzsdét,
ami természetszerűleg nagy árdepressziót
idézne élő.
A gabonaüzlet természetének a jelenlegi határidők felelnek meg s ha a papirosbuza kiküszöbölése tényleg komoly czélja a
börzeköröknek, ugy azt csakis a jelenlegi
likvidáczió fentartásával és a különbözeti
játéknak teljes eltörlésével érheti el.
Amely eladó felmondáskor az átvételre
felajánlott búzát előmutatni nem tudja, vagy
amely vevő a szállitásképes búzát átvenni
nem akarja, ugy az fegyelmi uton is büntetendő; illetve a tőzsdéről feltétlenül kizárandó, kivéve a vis major eseteket.
A különbözeti játéknak az eltörlése és
az effeküv üzletnek a fen tartása egyáltalában nem fogja bénítani a jelenlegi kereskedelmi forgalmaimért a gazda által eladásra
felajánlott buza az effektív üzlet fentartásával is több kötés tárgyát képezheti, a menynyiben a gazda felajánlott búzáját a kereskedőnek, a kereskedő pedig a malomnak
ajánlja. Ha a gazda búzája el ég, vagy a jég
elveri stb. vis major esete forogván fenn a
kereskedővel fennállott üzlet semmis és igy
a kereskedő és malom közötti üzlet is semmis és különbözetre, vagy kártérítésre egyik
fél sem tarthat igényt. Ha azonban a gazda
gabonáját másnak adja, vagy oly mennyiséget adott el, a melylyel előreláthatólag nem
rendelkezhetett s egyáltalán, ha a rosszhiszeműség nyilvánvaló, akkor a gazda a
kereskedőnek, a kereskedő pedig a malomnak kártérítéssel tartozik.
De ezenfelül a gazda, a mennyiben
rosszhiszeműséggel járt volna el, meg is büntetendő.
Ugyanezen eset fordulhat elő akkor is,
ha a kereskedő oly búzát, ajánl fel eladásra
a malomnak vagy más egyéb fogyasztónak,
a melylyel nem rendelkezik, vagy a melyet
a felmondáskor nem szállíthat és rosszhiszeműség, vagy különbözeti játék szándéka forog fenn.
Csakis ezen intézkedéseknek tervszerű
biztosításával lehet a gabonakereskedelmet a
reális üzlet keretébe szorítani s a börzén
nem a közvetítő kereskedelem, hanem az
eladók és vevők érdekeit érvényre juttatni.
__
B. Oy.

IRODALOM.
A sertésvész. Irta dr. Rátz István, állat*
orvosi akadémiai ny. r. tanár. Különlenyomat
az 0 . M. G. E. 1896-iki évkönyvéből.
E napokban jelent meg dr. Eátz Istvánnak a sertésvész baktériumairól, elterjedéséről, tüneteiről, gyógykezeléséről stb. irt müve,
melyet szerző kiváló tudással és nagy szakavatottsággal állított egybe. A műből a „Köztelek" is közölt egyes részleteket, mely különben egész terjedelmében az 0. M. G. E.
1896. évkönyvében jelent meg.
Mindazoknak, kik a sertésvész iránt
érdeklődnek, melegen ajánlhatjuk e tanulmányt, a mely bár terjedelmére nézve nem
nagy, de magában foglalja mindazt, a mi e
betegség természetét, gyógykezelését illetőleg ugy a szakembert, mint a laikust
érdekelheti.

LEVÉLSZEKRÉNY.
Kérdések.
348. sz. kérdés. Eladásra hizlaltam 30
db 2—3 éves sertést; mivel itthon olcsón
kérik, a bpesti ferenczvárosi kunzumpiaczra
óhajtanám eladás végett küldeni. A feladás
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állomásról, idejcről továbbá, a szállítás tartamáról már tájékozva vagyok, de kérek értesítést arról, vájjon a sertéseket röggel
szállítás előtt tanácsos-e megetetni, (vasútállomásig 22 km. távolságra kocsin kell
őket vinni), továbbá lehet-e vagy szabad-e
a vasúti kocsiba a sertések számára élelmet
(pl. csöves tengerit) betenni, végül mennyit
fognak az átlag 170 kg sulyu állatok Budapestig veszíteni a 42—50 órai szállítás alatt.
Alsó-Fakos.
Dr. P. P.
349. sz. kérdés. Igás lovakkal etethető-e
répaszelet? ha igen, nem e kell esetleg valami káros bajtól tartani? Mennyi adandó
belőle egy lónak naponta? s mily arányban
az erőtakarmánynyal ? A lovak egész héten
erős munkát végeznek.
Erdőmajor.
M. A.

Feleletek.
Hrzott sertések szállítása. Felelet a 348.
sz. Jcérdésre. A hízott sertéseknél a vasúthoz
történő szállítás alkalmával, a kocsira való
fel- és lerakás — valamint a kocsin való
szállítás alatt a legtöbb esetben erős astmatikus rohamok állnak be, melyek néha
azokra végzetessé is válnak, ezért ha a hizott
sertések a vasúthoz történő szállítást megelőzőleg még odahaza megetettek, a gyomor
teltsége következtében á légzés természetesen
még nehézkesebbé válik s a veszély annál
nagyobb, ennélfogva legczélszerübb azokat
a vasútállomáson a berakodás előtt megetetni. Ha az állatok a vasúti állomáson
meg lettek etetve, teljesen felesleges, sőt
nemcsak felesleges, hanem az eladásra
határozottan hátrányos a vasúti kocsiba bármiféle élelmet is betenni. Az állatok ugyanis
— még ha 2 napig is uton vannak — a
kocsiban alig esznek valamit, a vevők azonban, ha a kirakodáskor a waggonbau tengerit
vagy bármily más élelmet látnak, azt következtethetik, hogy az állatok az egész uton
etetve lettek s utalva arra, hogy az ilyen
állatok % vesztesége tetemesen több a szállítás alatt meg nem etetett állatokénál, ezeket mindenesetre olcsóbb árért kívánják megvásárolni, mi által az adás-vevés, különösen
ha nagyobb mennyiség került a piaezra,
tetemesen megnehezittetik. Ellenben kívánatos a vasúti vaggonban levő itató vályúkat
a berakodáskor vízzel megtölteni.
A mi végül a megadott átlag sulyu állatoknak a szállítás alatti suly veszteségét
illeti, az ha a megadott átlag suly darabonként értetődött 3—4°/o-ot, mig ha az páronként értetődött a veszteség mindenesetre
6%-ot is kitesz.
Wilheim Ignácé.
Répaszelet igás'ónak. (Felelet a 349-il
kérdésre.) Ha kérdésttevő a czukorgyárak hulladékát érti a répaszelet kifejezés alatt s
nem a takarmányrépának szeletekben való
adagolását, ugy mindenek előtt figyelmébe
ajánlom, hogy e takarmány jóval vizesebb,
mint maga a répa, a mennyiben összetétele
középszámitással a következő:
Szárazanyag . . . 10'2 %
Légenyes anyag . 0'9 %
Légenytelen anyag
6'3 °/o
Nyers zsir . . . .
0'05%
Nyers rost . . .
2 4 °/o
Ásványanyag . . 0'6 °/o
Legalább 90% vizet tartalmazván tehát,
egyike lovak számára a legalkalmatlanabb
takarmányoknak, habár igaz, hogy heverő
(és nem dolgozó) nehezebb testű igáslónak
aránylag nagy adagban (10—20 kiló) is káros következmény nélkül, de erőkifejtőképességük rovására, elviselik, ha mellette
szárított moslék, korpa, zab, árpa, kukoricza,
szóval erőtakarmányt is kellő mennyiségben
kapnak és szálas takarmányban is részesülnek.
Ha tehát lovaival egész télen erős
munkát kíván a kérdésttevő végeztetni és

répaszcletet okvetlenül adni kiván, ugy a
friss szeletből adjon fejenkint és naponta
5—6 kilót szálasok és abrakfélék kiséretóben
s az italadó a vízzel ne bánjon nagyon bőveü.
így bajtól nincs mit tartania, de hogy lovai
elvégzik-e aztán azt az erős és tartós munkát,
az más kérdés s attól függ, hogy mennyi
abrakot adhat nekik és milyen abrakot.
Minthogy erre nézve semmi adatot se
bocsát rendelkezésre nevezetesen mondja
meg, hogy mi áll rendelkezésére, vagy mit
szerezhet be megfelelő áron, legjobb lesz,
ha maga kombinál össze az 5—6 kiló répaszelet mellé, gyakorlatából ismert mennyiségű szénából és zabból vagy egyéb abrakból álló takarmányt, megjegyezvén, hogy a
nehéz igáslovak a kukoricza és zab, vagy a
rozs és zabkeveréken is igen jó erőben megtarthatók s nem elkerülhetlenül szükséges a
tiszta zabnak nyújtása.
M. K.

Zászlóavatás és müleimiiimi
ünnep Magyar- Óvárott.

levő vendegekre, Do Pottere Brúnó a magyar mezőgazdaság felvirágzására. Eckhardt
Ferencz városbíró az ifjúságra és a tanári
karra. A vendégek nevében Lepossa Dániel
kir. járásbiró köszönte meg a szives fogadást stb.
A felköszöntők sorában általános lelkesedóst keltett Lövy Leo (lengyel) II. éves
hallgató beszéde, a ki tört magyarsággal
bár, de tiszta szívből éltette a szép, erős,
független és szabad magyar nemzetet.
Lelkesedést keltett az Országos Magyar
Gazdasági Egyesület tisztikara és a „Köztelek" szerkesztőségének távirati megemlékezése, kiket sokszoros elfoglaltságuk akadályozott a megjelenésben... Éljenzéssel vették
tudomásul Mauthner Ödön üdvözletét és
sokak megemlékezését is.
Erre jól sikerült tánczmulatság fejezte
be az ünnepséget, kedves emléket hagyva
maga után az óvári szép hölgyek szivében.

VEGYESEK.

A magyar-óvári gazdasági akadémia
Mai számunk tartalma:
ifjúsága e hó 21-én ülte meg egészen családias, intim körben zászlóavatással egybekap- Meghívó. — Meghívó. — Az igazgató-választ- Oldal
csolt millenniumi emlékünnepét. Ez ünnemány ülése. — Az O. M. G. E. közgyűlése,... 1B95
pélyről a következőkben számolunk be. Reggel Reformmozgalom a tőzsdén.
1700
fél 9 órakor a tanári és tisztikar diszgyülé- Zászlóavatás és millenniumi ünnep Magyaróváron
...
1701
sével vette kezdetét az ünnepség. Majd hálaadó
Istentiszteletre vonult a tanári kar és az
Irodalom.
ifjúság. A hálaadó istenitisztelet után az A sertésvész
...
... 1700
ifjúság diszülése következett, melyet minthogy Levélszekrény
1700
az igazgató Bálás Árpád betegsége miatt nem
1701
jelenhetett meg Thallmayer Viktor tanár Vegyesek
nyitott meg, átadva a zászlót az ifjúsági EsküvS. — Halálozások. — Pályázat. — A magyar mezőgazdasági szesztermelők országos
elnöknek. A szegek beverése után Kubinyi
gyűlését előkészítő bizottság.
1702
Mihály ifjúsági elnök, II. éves akad. hallgató
1703
lelkes beszéd kiséretében átvette a zászlót, Kereskedelem, tőzsde.
Budapesti
gabonatőzsde.
—
Szeszüzlet.
•
—
Műa mely alatt a gazdasági pályára lépő ifjúság
trágyák. — Élelmiezikkek a budapesti hetiezután is épp oly kitartó lelkesedéssel és tánvásáron. — Budapesti takarmányvásár. — Áltorithatlan buzgalommal szenteli magát „Isten,
latvásárok : Budapesti szurómarhavásár. —
Bécsi vágómarhavásár. — Bécsi sertésvásár.
király, haza" nevében a mezőgazdaság szent
— Bécsi szurómarhavásár. — Bécsi juhvásár.
ügyének, mint azok a nemes elődök, a kik
Párisi juhvásár
1704
évekkel ezelőtt a zászló megteremtése érdeSzerkesztői üzenetek
1701
kében a kezdeményező lépéseket megtették.
A Szózat eléneklése után Oaszner Béla II.
Esküvő. Böszlóczy Ferencz, a.kalocsai érseki
éves akad. hallgató tartott emelkedett hangú uradalom belső intézője, oltárhoz vezette Szalay Stegondolatteljes szép millenniumi beszédet. fániát Ér-Mihályfalván.
Halálozások. Nagy-jeszeni báró Jeszenszky Béla
Bossányi István pedig elszavalta Petőfi
cs. és kir. kamarás, az O. M. G. E. tagja Buda„A magyarok Istene" czimü költeményét. báró
pesten.J— Piukovicli Dénes állami anyakönyvvezető,
Á Himnus eléneklése után véget ért az ünnep, tartalékos honvédhadnagy 30 éves korában Szabadkán
melyet az ifjúság immár birtokába vett zász- meghalt.
lója alatt hagyott el.
Pályázat.
A Forster Gyula-féle
A zászló maga tengerzöld szinü nehéz Forster János nevére tett alapítvány 1500
selyem, melynek közepén „ C é r e s a mező- frtnyi jutalma az 1897. évi nagygyűlés
gazdaság istenasszonya foglal helyet, jobbháromévi
jában sarlót és mezei virágokból font koszo- alkalmával az 1894—1896
rút tart, balkezével aranykalászokkal ékes- időközben megjelent oly irodalmi mü,
kedő búzakévét emel. Ceres alakját alul találmány, vagy felfedezés jutalmazására
aranykalászból font koszorú, feje felett pedig fog fordíttatni, mely a hazai földmivelés
az ifjúság jelszava : „A gazda verejtéke gya- előmozdítására nézve, annak valamely
rapítja a vagyont!" övezi. A zászló egyik
sarkában a magyar korona és czimer ékes- ágában, névszerint a mezei gazdálkodás,
kedik, a mezőgazdaság szimbólumán nyu- állattenyésztés, erdészet szőlőművelés és
godva. A másik sarokban búzakéve, sarló, kertészet terén, akár elméleti, akár gyagereblye és kasza képeznok festői szép korlati irányban önálló becscsel bir s
csoportot.
határozott jelentőségű haladást foglal
Két tenyérnyi fehér selyem szalagján magában. Felszólitalnak mindazok, kik e
a zászlónak e felírás ékeskedik: „A magyar- jutalomra igényt tartanak, hogy az emiitett
óvári m. kir. gazdasági akadémia ifjúsági
zászlója 1894—95." A himzési munkák a cyklusban megjelent munkájokat, találszép zászlón a kézi ügyesség remek alkotá- mányuk vagy fölfedezésük leirását, esetsát hirdetik.
leg természetben szerkezetüket is, ez év
Délután 2 órakor 100 teritékes bankett végéig (189B deczember 31.) a főtitkári
volt, a városház nagytermében. Itt felkö- hivatalhoz küldjék be. Önként érhetöleg
szöntőket mondottak: Thallmayer Viktor
király ő felségére; dr. Kosutány Tamás e felszólítás nem zárja ki, hogy be nem
Darányi Ignácz földmivelési miniszterre; küldött munka, vagy be nem jelentett
Kubinyi Mihály ifj. elnök a tanári karra; találmány vagy fölfedezés, melyről a taLinhart György és Cserháti Sándor az , aka- goknak tudomásuk van, a pályázaton
démiai ifjúságra; Mezey Gyula Bálás Árpád figyelembe ne vétessék és meg ne jutaligazgatóra, kit betegsége gátolt a megjelenésben. Továbbá Schulpe Alfonz a jelen- maztassák.
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A magyar mezőgazdasági szesztermelők elé került, mely több ízben foglalkozott e
országos gyűlését előkészítő bizottság Buja- kérdéssel s legutóbbi határozatként kimonnovies Sándor elnöklete alatt f. hó 22-én az dotta, hogy gyakorlati okoknál fogva czélOrszágos Magyar Gazdasági Egyesület köz- szeríi volna a ragadós tüdőlob kiirtása körül
gyűlését követőleg tartotta alakuló ülését. eddig követett eljárást továbbra is fentartani,
Az ülésen résztvettek: grófZsélénskiRóbert, miért is megbízta a földmivelésügyi miniszUgrón Zoltán, Lederer Arthur, gróf Károlyi tert, hogy az 1893, évi II. t.-czikknek ily
Sándor, Szevera Károly, dr. Szilágyi Gyula, értelemben való alkalmaztatása végett törHedry Ernő, Goldfinger Gábor, Forster Géza, vényjavaslatot terjeszszen az országgyűlés
Pulszky Géza, Mandel Lipót és Rubinek Gyula elé. Ezek szerint tehát aZ eddig csak szokáson,
mind előadó. Elmaradásukat kimentették •— de nagyon helyes szokáson — alapuló
Leidenfroszt László és alapi Salamon Tivadar. kártalanítási eljárás remélhetőleg mihamarabb
Bujanovics Sándor az értekezlet egybehivá- törvényhozási uton lesz szabályozva.
sának szükségességét ismerteti elnöki megAz erdészeti oklevél megszerzése. Nagy
nyitójában, utalva a küszöbön álló kiegye- fontosságú elvi határozatot mondott ki a
zésre, amely oly messze kiható intézkedése- honvédelmu miniszter a közös hadügyminiszket hivatott létrehozni a szeszipar terén. De terrel egyetértőleg. E szerint az erdészeti
reá mutat azon nehézségekre is, amelyek a akadémiát végzett és az erdészeti államvizsszeszértékesités teréa észlelhetők és azon gára készülő egy évi önkéntesek két évi
eszközökre, amelyekkel ezen nehézségek le- gyakorlati erdészeti szolgálata a magyar
hüzdhetők és amelyekkel a gazdaközönség korona országaiban az egy évi tényleges
legfontosabb érdekei megóvhatok lennének. katonai szolgálatnak a védtörvényi utasítás
Legújabban gazdasági téren sűrűn találkozunk értelmében leendő elhalaszthatása szem. szövetkezeti mozgalmakkal; mert ez az pontjából, a tanulmányok folytatásának
egyedül lehetséges eszköz a fennállásra a tekintendő. Miután az erdészeti államvizsga
szabad verseny és kartelek közepette. Kívá- •letevésére a selmeczi erdészeti akadémiának,
natos volna tehát, hogy a magyar mező- vagy valamely ezzel egyenrangú külföldi
gazdasági szesztermelők is szövetkezetté tö- erdészeti felsőbb tanintézetnek elvégzésén
mörülve a szesz jó értékesítéséről maguk kívül még megszakítás nélkül töltött legagondoskodjanak; másrészről ugyanezen szö- lább két évi gyakorlati erdészeti szolgálat
vetkezet mint állandó testület érdekeiknek kívántatik, a fentiekben közölt határozat
éber védelmezője legyen. Zsélénski Róbert az erdészeti államvizsgái oklevelet és ezáltal
gróf, dr. Szilágyi Gyula, Hedry Ernő, a törvényszerű minősítést maguknak megLederer Arthur,' Goldfinger Gábor hozzá- szerezni óhajtóknak nagy előnyére válhatik
szólalása után az értekezletet az elnök azon azáltal, hogy tanulmányaikat egyfolytonosindítványához, hogy január hó első felében ságban végezhetik.
a magyar mezőgazdasági szesztermelők orszáA szőlőszeti és borászati szakemberek
gos gyűlése megtartassák hozzájárul. Ezután
Rubinele Gyula terjesztette az értekezlet képzése. A szőlőszeti és borászati téren
elé az országos gyűlés részletesprogrammját működő magasabb képzettségű szakemberek
nevelésére
az 1892-ik évben Budapesten
főbb vonásokban, amelyet az értekezlet elfogadván, egy kebeléből kiküldött szűkebb létesített „Szőlő és Bor gazdasági Felkörű bizottságot biz meg az előadók meg- sőbb Tanfolyam" szolgál, melyből az első
választásával és az előadói határozati javas- 4 évben 44, vagyis évenként átlag 11
végzett hallgató került ki. A szakemberek
latok kidolgozásával.
elégtelensége ezen a téren eddig is sajnosan
Pályázat tanári állásra. A földmivelés- volt érezhető, jövőre pedig különösen a
ügyi miniszter a kolozsmonoiptori gazd. tan- filloxera által elpusztított szőlők felújításáintézet műszaki tanszékén üresedésben levő nak előmozdításáról szóló törvény (1896. évi
rendes tanári állás betöltése iránt pályázatot V. t.-cz.) végrehajtására való tekintettel az
hirdet. Ezen állásra pályázhatnak mindazok, ilyen magasabb képzettségű szakemberekre
a kik a műszaki tanszék három tanévre be- még sokkal inkább szükség lesz. Ezt az
osztott tantárgyainak u. m.: a számtan és érzékeny hiányt a lehetőségig orvoslandó,
az elméleti mértan, a természettan, a gya- a felső borgazdasági tanfolyamon a hallgatok
korlati földmértan és mértani rajz, az erő- számára rendszeresített ösztöndijak a f. évben
mütan és a gazdasági géptan, végül a mező- tetemesen szaporítottak, minek természetes
gazdasági épitészettan és építészeti rajzolás következménye az lett, hogy az ez évben
tanítására szükséges elméleti és gyakorlati megnyílott uj tanfolyamra államköltségen
képesítéssel birnak. A kinevezendő rendes felvett halgatók száma 22-re émelkedett,
tanár a VIII. fizetési osztály 3-ik fokozatá- vagyis az előző évekhez képest megkétban megállapított 1400 frt évi fizetésben és szereződött.
az ennek megfelelő 350 forint lakbérben;
Mezőgazdasági munkások nyilvántartása.
továbbá ötször ismétlődő egyenkint 100 frt Hovatovább állandóvá kezd válni egyes
ötödéves pótlékban részesül. A kinevezés vidékeken a munkáshiány s a mi a legsajegyelőre ideiglenes minőségben történik. Az nálatosabb, e vidékek száma a kivándorlás
ezen állás elnyerése iránt valq.pályázati kér- és fejlődő iparunk által abszorbeált sok
rsésyek a földmivelésügyi miniszterhez czi- munkáskéz folytán napról-napra terjed, ugy
mezve a'kolozsmonostori gazdasági tanintézet hogy igen sok helyt a gazdák a legsürgőigazgatóságánál f. évi deezember hó 31-ig sebb munkák elvégzésére alig tudnak munnyújtandók be.
kásokat szerezni. E bajon a földmivelésügyi
Kártalanítás a ragadós tüdőlob irtásá- miniszter olyképpen próbált segíteni, hogy
nál. A ragadós tüdőlob kiirtása czéljából ez év tavaszán összeiratta a mezei munkát
tudvalevőleg a földmivelésügyi kormány a keresőket és a mezei munkásokat keresőket;
gyanús állatokat kisajátittatja s leöleti; ez ez eljárásnak azonban nem volt meg a kíideig az volt a szokás, hogy a miniszter a vánt eredménye, mert a mezőgazdasági munkisajátított, de a helyszínén le nem vágott kások nyilvántartása, kivált azokra nézve,
állatokért is a tulajdonosoknak a becsérték kik munkát adnak, csak akkor bir fontosteljes összegét engedélyezi kárpótlás fejében; sággal, ha a nyilvántartás nyilvánosságra
ezt az eljárást követte a földmivelésügyi hozatala a tél folyamán történik, mikor még
miniszter a mult évben is, melyre nézve azon- a munkaidény kezdetét nem vette. Ez okban az állami főszámszék kifogást emelt azon, ból a földmivelésügyi miniszter körrendeleta c-zimen, hogy a ragadós tüdőlob kiirtásáról ben felhívta az összes vármegyei törvényszóló 1893. évi II. t.-cz. 3. §-a az adandó kár- hatóságokat, hogy a területűken lakó muntalanítást a becsérték kilencztized részében kásokat és munkásnőket, ha azok bármely
állapítja meg, s ez irányban tárgyalást is foly- időszakra is munkát keresnek, nyilvántartás
tatott a miniszterrel. A tárgyalás nem vezet- czéljából összeírják. A nyilvántartást a közvén eredményre, az ügy a minisztertanács ségi elöljáróságok végzik, az összeirt adatok

pedig a járási hatóságok után a törvényhatóságokhoz s onnan összesítve a földmivelésügyi minisztériumhoz kerülnek. Hasonló
az eljárás azoknál a törvényhatóságoknál,
hol a munkásokat kereső gazdák vannak;
itt az egyes birtokosok az általuk megjelölt
időre megállapítják a gazdaságukban hiányzó
munkások számát. Ily módon óhajtja a miniszter a mezőgazdasági munkások nyilvántartása közül eddig tapasztalt hiányokon
segíteni s valószínű, hogy az esetben, ha az
összes gyűjtő adatok kellő időben, azaz legkésőbben február-márczius hó folyamán fogják nyilvánosságra hozni, akkor ez összeírás
és nyilvántartásnak lesz is eredménye; mindenesetre azonban nagyon kívánatos, hogy az
adatok kellő pontossággal gyűjtessenek össze
s a kimutatások mihamarabb hozassanak a
gazdaközönség tudomására.
Oroszországi kivitelünk megnehezítése.
Oroszország egyik legfélelmesebb versenytársunk a nyers termelés terén s kiviteli
piaezunkat mindinkább kezdi tőlünk elhódítani. Nem csak hogy megtesz mindent, a
mivel az ottani mezőgazdaság felvirágoztatását elősegítheti, de különösen tarifális
kedvezményekkel igyekszik a nyers termények kivitelét biztosítani; legújabban még
tovább megyen s uj évtől kezdve az orosz
kormány uj vasúti tarifát léptet életbe, olyformán, hogy az eddigi 100 métermázsa
súlyegységet 123 métermázsára emeli fel,
a minek két irányban van igen nagy jelentősége és pedig egyrészt az orosz forgalom
emelésére foly be jótékonyan, másrészt
azonban jóformán lehetetlenné teszi a mi
kivitelünket Oroszországba. Ez az uj intézkedés rendkívül hátrányos mireánk, mert
123 métermázsa hordóképességü kocsija sem
Ausztriának, sem Magyarországnak nincs s
igy 100 métérmázsa súlyegységet tevő szállítmányaink a határszéltől tovább Oroszországba, az uj tarifa mellett, nem a teljes
kocsirakomány olcsóbb dija, hanem darabáru-tarifa szerint lennének tovább szállíthatók. A teljes kocsirakományonkinti olcsóbb
dijak az uj tarifa mellett, csak az esetben
válhatnának az Osztrák-magyar birodalomból Oroszországba irányított áruknak is
előnyére, ha az egynemű árukból egyszerre
legalább öt teljes kocsirakomány szállíttatnék a határszélre, mely mennyiség négy
orosz kocsira volna átrakható. Ez azonban
a gyakorlatban meg nem valósítható, mert
az Oroszországba kivitt áruink, mint olyanok,
a melyekből öt kocsi rakomány egy föladótól egyszerre nem kerül elszállításra. Világos tehát, hogy az uj tarifa nem czéloz
egyebet, mint oroszországi kivitelünk lehetetlenné tételét. Nagyon helyeslendő ezért,
hogy a kereskedelmi és iparkamarák állást
foglaltak a sérelmes ügyben s feliratilag
kérték a kereskedelemügyi minisztert, hogy
az osztrák kereskedelemügyi miniszterrel
egyetértőleg hasson oda, hogy Oroszország
uj vasúti tarifáját hatályon kivül helyezze s
továbbra is mai tarifáját hagyja érvényben.
A magunk részéről is felette fontosnak tartjuk, hogy ez irányban haladéktalanul megindittassanak a tárgyalások s ha ezek eredményre nem vezetnének, akkor az orosz
bevitel ellen a legmesszebb menő szigorítások léptetendők életbe.
Nyers szesz küldemények kedvezményes
szállítása, Szempczről O-Buda-filatorigát állomásra teljes kocsirakományokban szállítandó nyers szesz küldemények utan a m.
kir. államvasutak igazgatósága a rendes díjtételből métermázsánkint 25 krt engedett
kedvezményként.
Illeték vasúti engedélyek megadásáért.
A svájezi nemzeti tanács elvetett egy inditványt, mely oda irányult, hogy a vasúti
engedélyek megadásáért illetéket rójjanak
ki, mely arra szolgálna, hogy az engedély
iránti kérvények nagy számát csökkentse,
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mivel ezek ott épp ugy mint nálunk sokszór
nem a valódi szükségletnek, hanem csak
spekulácziónak köszönik eredetüket. Az indítvány oly megokolással vettetett el, hogy ez
ellentétben áll a vasúti törvény amaz alapelveivel, moly szerint a szövetségnek e vasutak építését és fejlődését elő kell mozdítani.
Állategészségügyi értesítés. A földmivelésügyi minisztérium a marhavész és egyéb
ragadós állatbetegségek állásáról nov. hó
18-án a következő kimutatást teszi közzé:
Magyarországon: I. Keleti marhavész: Magyarország, Fiume és környéke, valamint Horvát- Szláv onország egész területe ez idő szerint
vészmentes. — II. Lépfene: össz. 25 községben 35 udv. — III. Veszettség: összesen 17
község, 17 udv. — IV. TaJconyhír és bőrféreg : összesen 79 községben 97 udv. —
V. Ragadós száj-és körömfájás: összesen 1411
községben 15780 udvar. — VI. Ragadós tüdőlob : összesen 4 közs. 7 udv. — VII. Himlő:
összeson 3 községben 3 udv. — VIII.
Tenyészbénaság és az ivarszerveken keletkező
hólyagos kiütés: összesen 4 községben 41
udvarral. — IX. Rüh-kór: összesen 35 községben 111 udvar. — X. Sertésorbáncz: öszszesen 186 községben 1292 udv. —XI. Bivalyvész:: összesen 9,'község 36 udv. — X I I .
!Sertésvész: összesen 1575 község, — udv.
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árköveteléseit figyelemre is méltatták. Az ellanyhult
amerikai jegyzések- beérkezésével azonban a mi
piaczunk hangulata is csendesebbre fordult, bár a
kinálat állandóan gyenge volt és a spekuláczió sem
tartotta meg időszerűnek készleteit a piaczra hozni.
A hozatalok eladatlan áruban szintén gyengék és az
olcsóbb külföldi hírek hatása igy csupán a forgalom
waggonáru 5—7'50 frtnyi árcsökkenést tüntetett fel.
Szállítási- vagy raktáráru iránt a vételkedv továbbra
is jó és „különösen „ malom vágányra" állított áru találkozott érdeklődéssel, melyért magasabb árakat is
engedélyeztek. A liSitüzlet tartósan élénk és oly
arányú, mint arra malmaink maguk sem számítottak.
A buzaüzlet hetiforgafmát 150,(00 mmra tesszük, a
hozatalok — nagyobbára már eladott áruban —
250,000 mm.-ra rúgnak.
Rozs a hét egész folyamán alig részesült figyelemben. A fogyasztás, mint a kivitel is egyaránt tartózkodó és csak elvétve kerültek egyes kisebb tételek
eladásra, melyek a mult héthez képest változatlan
árakon 6.60—70 frt budapesti paritásra keltek el.
Prima áruért néhány krajcz árral többet is fizettek.
Árpa takarmány és hántolási czélokra továbbra
is csak szeszégetőknél talál elhelyezést, kik minőség
szerint 4.40 frtot fizettek helyben átvéve. A gyárosok
nagy készletek felett rendelkeznek és igy a vásárlásban nem vettek részt. Állomásokon átvéve az üzlet
pang.
Zab ugy hajó, mint vasúti áruban, főleg középminőségek'oen elég jól van kinálva, mig príma áru
— mely iránt tartós a kereslet — alig érkezik. Az
árak nem tüntetnek fel Táltozást és jegyzéseink e
héten is 5.50—6.20'frtig, szin és tisztaság szerint,

Műtrágyák. (Sátori Miksa és Mór czég heti
jelentése a „Köztelek" részére.)
Áraink:
Thomassalakteljeskoesirakományokban 18—20%
80°/o czitrátold. foszforsavtartalommal mmként 2'80—
3-40 forintig.
I-a. szuperfoszfát 16—18% vízben oldható foszforsavtartalommal métermázsánként 3-70—4-10 frt.
Chilisalétrom 15% légenysavtartalommal a szállítási idő szerint mmként 1212-25 frt.
Kénsavas káli 95% kénsavas kálitartalommal méterraázsánkint 11'50—12 forint.
Trágyafősz az állomások szerint mmként zsákkal együtt 0-50—1-10 forint.

Szeszüzlet.

Tengeri (ó) egyes waggonokban elszállítási czélokra helyben 4.15—25 frton kelt el. Uj tengerit é!énkebben kínálnak, a forgalom azonban alig számottevő.
Szeszégetők és áilomásvevők egyaránt tartózkodóak
és előbbiek a 3.30—85 frtos árkövetelések ellenében
prompt szállításra helyben 3,20—25 frtot Ígérnek.
Állomási eladások alig fordultak elő.
i i ,) i '
fi i
galom kinálat hijjában gyenge. Uj készáruért
11.50—12.— frt, bánáti repcze 10.50 frt, vadrepczét
4.75—5.— frt, gomborkát 7"75 frton jegyzünk. Káposztarepcze 1897. aug.-szeptemberre, lanyhuló irányzatot
követett és 12.— frt lefelé 11.40 frtig köttetettt
Hüvelyesele: Bábban a hangulat tovább lanyha,
minthogy kereslet egyáltalán nincs ős elvétve történtek eladások változatlan árak mellett. 'Uj bab:
gyöngyösi és félegyházai trieurt aprószemü 8.— frt,
nagy 7.50 frton, déli vasút és dunamenti áru 7.— frton,
barna duna-menti állomásokon 6.50 frton jegyez.
Bükköny 5,-6.25. Muhar 4.75—5"— Kendermag üzlettelen 7.50, Lenmag 8.60—75 frt, Köles_ szilárd és jó
kereslet mellett 5.30—65 frton jegyez.
Heremagvak:
Uj vöröshere: Bánáti 38—45,
erdélyi 45—46, felvidéki 48 frt. Luczerna (ó) 35 - 40 frt,
(uj) 45—50 frt jegyzünk helyben. A hangulat továbbra
is csendes és a forgalom alig számottevő.

Szesz. (Goldfinger Gábor szeszgyári főtisztviselő
tudósítása.
A hét elején a kész áruhiány még mindég érezhető volt és minthogy a vételkedv igen jó az árak
25 krral emelkedtek.
Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens
nyersszesz a hétnek elején gyéren volt kinálva és
minthogy kész áru e czikkben is gyéren kerül
piaczra ugy 14'-50 Irton lett kinálva, azonnali szálliMorvaországból exkontingens finomított szesz
11—11.25 frton kelt el nagyban.
Csehországból Prágából adózott burgonyaszeszt
50.10—50.30 frton, adózatlan szeszt 14.30—14.40 frton
kínáltak.
Gálieziából kontingens nyersszesz igen szilárdan
16 frton kelt el nagyban.
A budapesti piaczon nagyobb vételkedv mellett
finomított szesz 52.50 frtig, élesztőszesz 52.50 frt,
nyersszesz adózva 51.50 frt, adózatlan (exkontingens)
12.50 frt, denaturált szesz 18.50 frton kelt el nagyban.
A kontingens nyersszesz ára Budapesten 14'75—
15.25 frt.
Bécsi jegyzés 1540—15.60 frt kontingens
nyersszeszért.
Prágai jegyzés 51.——51.10 adózott burgonyaszeszért.
Brünni jegyzés 10"80—11'— frt exkontigens
finomított szeszért.
Trieszti jegyzés 25.50—26 frt magyar kiviteli
szeszért.
A kivitel e hét elején 105 q finomított szeszt
vásárolt, mely Fiúmén át tjvább lett szállítva.
Vidéki szeszgyárak 25 krral drágábban jegyeznek. Kenyérmező, Barcs 50 krral drágább.
Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz
62*50—52-75 frt, élesztőszesz 52.50—52.75 frt, nyersszesz adózva 51.50—51.75 frt, nyersszesz adózatlan
12.50—12.75 frt, denaturált szesz 18.
18.25 frt.
Kontingens nyersszesz —•
'—.
Az árak 10,000 literfokonként hordó nélkül
budapesti vasútállomáshoz szállítva kézs.péjvrfizstés
mellett értendők.

Badap8sti gabonatőzsde.
(Oultmann ős Wahl budapesti termény bizományi
ezég jelentése.
Budapest, 1896. november 21.
A hét első felében borús, nagyobbára. esős, de
enyhe időjárás uralkodott; később a csapadék megszűnt, az égboltozat ismét kitisztult és erősebb légáramlatok mellett száraz és hidegebb lett az időjárás.
Az őszivetések állása kielégítő. A vizállás erősen
csökkent és további apadás esetén a hajózás már nehézségekkel fog küzdeni.
A külföldi piazok üzletmenetét illetőleg, a forgalom a mult hetinél korlátoltabb. A spekuláczió és
a fogyasztás, legutóbb eszközölt nagyobbmérvü vásárlások folytán tartózkodó és minthogy a kinálat is
határozottan gyengébb a forgalom — különösen a
kontinentális piaczokon — mozog szűkebb keretben.
Amerikában a hét elejével terjedelmes realizácziók az
árakra nyomást gyakoroltak, .mi által a termelők is
erősebben kínálták áruikat ; később azonban jobb kiviteli kereslet Európa és Ausztrália számára, úgymint
nagyobb vásárlások India részére, ismét árjavulást
hoztak magákkal, mig a hét végével ujabban lanyha
lőn az irányzat. Anglia a hét folyamán csupán lisztben tanúsított élénk üzleti tevékenységet, mig búzában — bár változatlan árak mellett — a forgalom
csendes maradt. Francziaországban az árak kezdetben
csökkenő irányt követtek; később újból jobb kereslet
következett be. Németország fogyaszátása csak nehezen alkalmazkodott a tulajdonosok magasabb árköveteléseihez és némi ingadozás után az árak olcsóbban zárulnak. Németalföld, Belgium és a Svájczban a készletek csekélyek lévén, jobb vételkedv mellett változatlan szilárd az irányzat.
A mi piaczunkon a forgalqm gyengébb volt
ugyan, üzletünk alapirányzata mindazonáltal biztató
és az ára'akulás különösen kenyérmagvakban alig
változott. Takarmány czikkekben az üzlet gyenge és
árak ugyancsak változatlanok.
Az üzleti hét részleteiíől következőket jelenthetük :
Buza a hét elejével jó keresletnek örvendett és
mérsékelt kinálat mellett a tulajdonosok magasabb

Napi jelentés 1896. november 23.
Buza ma jól volt kinálva, a malmok elég jó
vételkedvet mutattak, és szilárd iránynál 25000 mm.-át
vásároltak, néhány krral magasabb árak mellett.

Pestvidéki:

Fehérmegyei:
Tolnai:
Bácskai:
Bihar :
M.-Éjszaki:
Szerb:
Makó:

2000
400
310
100
100
600
2000
100
150
100
1000
300
100
150
100

„
mm.
,
„
„
„
„
„
„
„
„
,

100
200 „
4300 ,
4000 „

78
78
78
78
78
78
74
77
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77
77

„
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„
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,
„
„
„
„
„
„
„
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„
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„
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7-80
7'85
8'30
„ 3 hóra
830 frt „
8-25
„
„
8'421/a ,
,
8-45
, január
7'9I
szög
7-65
„ 3 hóra
7-80
8'25
7'97Va „
T&i/s ,
9 825
„ 8-171/a ,

79 ,
76 „ „ 7*55
79 „ „ 8'50

„
„

,
„
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Zab változatlan.
Tengeri csekély forgalmú, uj tengeriért állomáson kevés érdeklődés van még, mert sókat kérnek.
Határidők magasabb Newyorkra szilárdan in»dúltak, később valamivel bágyadtabbak.
Következő kötések történtek:
* Köttetett. •
Déli zárlat
Tavaszi buza . . 8'28—8'25——•——8-26—27
Őszi buza . . . ——•——'
•—•—
'
Tavaszi rozs . . 6 92—6-94
•
8-93—94
Őszi rozs . . .
•
•
-—
•
Tavaszi zab. . . 6-05—6 03
•
6'05-07
Őszi zab . . . .
•
•
•
•
Uj tengeri . . . 4'15-4\13
• g ; 4-13—14
Uj repcze . . .
•——
•
11-45—55

'

Készrozs valamivel szilárdabb 6'65—70 frt
Pest paritással adatott el.
Árpa üzlettelen csak jobb fajták keltenek némi
vételkedvet.

Élelmicztkkek a budapesti hetivásáron. 1896. év
november 24-én. A székesfővárosi vásárigazgatósáf,
jelentése.
Halvásár a haltéren. A fővámtéri, Ferencz Józsefrakparti és haltéri piaczra 9 helybeli halász és
halkereskedő által 54 q és vidéki kocsikon 4 q,
•összesen 58 q kevert hal hozatott. A vásár élénk.
Az árak métermázsánkint 2—5 írttal csökkentek.
Viszontelárusitók fizették a hal q-át nagy élő
90—110, nem élő 60—70, közép nagy élő 50—65, nem
élő 2 6 - 4 5 , apró élő 16—24, nem élő 8 - 1 2 frtig.
Yad. Hozatott a fővámtérre vaspályán 400 db
hajón 50 db, kocsin 50 db, gyalogosok által 150
db, összesen 650 db ; a forgalom élénk volt. Nyúl
80—140, Yadlud 80—120, Vadrécze 50—60, Fáczány
150—180, Szalonka erdei
, Fogoly 80
100,
F ü r j — — -, , Fenyőmadár 15—20 kr.
Baromfi. Hozatott a fővámtérre vaspályán kb.
7000 db, hajón kb 1500 db, — kocsin kb. 3000 db,
helybeli árusoktól kb. 2000 darab, összesen kb. 13500
db. A vásár élénk volt. Nagybani árak páronkint: tyúk
110—130, csirke 65—125, (idei kiv.
), kappan
hízott 140—170, kappan sovány 110 —130. récze hizott
, (idei —) lud öreg h
lud (liba) u j

1704
biz. 450-750, uj Ind sovány 800—350, öreg
),
pulyka hízott idei 350—380, sovány. 300—350, gyöngytyúk 100—130, galamb pecsenyének 35—60 krig. —
Az István-téri élelmi piaczra élő baromfi helybeli és vidéki árusok által kb. 1300 pár hozatott fe],
árak a következők: páronkint tyúk 120—130, csirke
idei 70—120,kappan hízott 150—160, sovány 120—140
récze hízott 180—200, sovány 120—140, hízott lud
400—600, sovány 300—350, pulyka hízott
—,
sovány 200—3C0 krig. A forgalom élénk.
Tisztított baromfi, helybeli ós vidéki árusok
által kb. 3500 d b : forgalom élénk. Árak: Jércze
80—90, csirke 35—60, kappan hízott 80—90, récze
hízott 90—100. récze félkövér 70—80, lud (liba)
hízott 250—300, lud liba félkövér 180—200 pulyka,
hízott 200—260, pulyka félkövér 160—170, Galamb
, ludmáj hízott 20—100- krig.
Az ujvásártéri piaczra felhozatott a szokott községekből vasp. kb. 1300^db, kocsin 720 db, gyalogárusok 130 db, helybeli árusok 800 db, összesen
2950 db baromfi. A forgalom élénk. Az árak páronkint következők: tyúk 150—200, csirke 65—130,
idei'
, hízott kappan 180-250, soványl20—150,
hízott récze 200—300, sovány récze 120—150, hízott
lud (liba) 480—700, sovány lud 300—320, hízott pulykí
300—320, sovány pulyka 250—280, gyöngytyúk
,
galamb pecsenyének
krig.
Hideglmsvásár az István-téri élelmi piaczon. 1896.
novemb. hó 24-én. (A székesfővárosi vásárigazgatóság
jelentése a ,Köztelek" részére.)
Felhoztak Budapestre a szokott községekből:
105 árus 72 drb sertést, >— árus 100 drb süldőt, 4000
kg. friss hust, 1000 kg. füstölt húst, 800 kg. szalonnát és 400 kg. hájat.
Vidékről és pedig : A szokott helyekről: 23
árus 269 drb sertést, 41 drb süldőt,^ 200 kg. friss
hust, 350 - kg. füstölt hust, — kg. hust és.
drb
malaczot.
A forgalom élénk.
Arak a következők: Friss sertéshús 1 kg.
52-70, 1 q 5100-5600, süldőhus 1 kg. 56—66, 1 q
5300:-5400, füstölt sertéshusi kg. 68—72, 1 q 6200—
6500, szalonna zsírnak 1 kg. 56—58, 1 q 5500—5600,
füstölt szalonna 1 l g . 64—70, 1 q. 6000—6500, háj 1
kg. 60—64, disznózsír 1 kg. 62—64, 1 q
,
kocsonyahús lkg. 46—52, füstölt sonka 1 kg. 90—100,
1 q
krajczárig, malacz 1 drb
frt.
Tojás. Hozatott a fővámtérre vasp. kb. 40,000
db, hajón kb. 20000, darab, 5 kocsin kb. 25,000 db
helybeli árusoktól 30000, db, összesen kb 115,000,
db. A vásár élénk. Nagybani á r a k : 1 láda friss (1440
db) 3700—3800 kr., 100 db 280—320 kr., tojás meszes 1 láda (1440 db) 3250-3300 k., 210 db
k r , 1 db
krig.
Az ujvásártéri piaczra felhozatott a szokoít
községekból vasp. kb. 0000 drb, kocsin
drbt,
gyalogárusok 7000 drb, helyb. árusok 16800 darab,
összesen 22800
darab
friss tojás. A forgalom
élénk. A következő árak jegyeztettek : friss tojás
1 drb 2Va—4, 100 darab 250—300 40 krért 13—16
drb, 1 láda 1440 drb 3400—14C0, meszes tojás 1 db
21/2-3 100 240—250, 40 krért 16—17 db, .1 láda
1440 drb 3300—3500 krig
Zöldség. Hozatott a Ferencz József-rakpartra vasp.
1500 q, hajón 2Ó00 q, kocsin 60 q, helyb. árusok
kb. 1000 q, össz. kb. .5000 q vegyes zöldség. A vásár és
Nagy. árak sárgarépa 100 k. 150 500,1 q 400—500,
petrezselyem 100 cs. 120- 4C0, 1 q
, zeller
100 db 70 - 180, karalábé 100 db 60-180, vöröshagyma
100 db 60—140, 1 q 30—200, fokhagyma 100 f.
500—1000, 1 q 700—1200, fehérrépa 100 darabl20—22G
fejeskáposzta 1 q 60 - 120 krajczárig, vörösrépa 100
darab 60—120 krajczárig, fejeskáposzta 100 darab
200 - 500, kelkáposzta 100 db 50—150, vöröskáposzta
100 db 350—800, fejes saláta 100 db 100—120, kötöttsaláta 100 db
, burg. belföldi 1 q 180—220,
külföldi
, fekete retek 100 db 70—120,
hónapos retek 100 csomó
Ugorka s. való
löü'' aú — ——, ugei'ka savanyu 100 db
,
zöldpaprika 100 db 10—50, tök 100 db 500—800,
* paradicsom 1 kg. 40—250, zöldbab 1 l. 8—12, zöldborsó 1 kg.
zöldborsó fejtettl 1.
krig.
Zöldtengeri 100 cső 80—lOOkrig.
Felhozatott az ujvásártéri piaczra a szokott községekből szek. kb. 1920. q, gyalog és helyb. árusok által
160 q vasp. — q, összesen mintegy 20—80 q vegyes
zöldség. A forgalom élénk. Arak a következők: Burgonya 1 zsák 50—120, uj 1 q 140—180, fejeskáposzta
lOO^db 200—600, vöröskáposzta 100 db
.kelkáposzta 100 db 60—80, paradicsom 100 db
,
1 puttony 50-55, fejeB saláta 100 db 70—80, 100 db
saláta 100 db
, ugorka savanyítani való kötött
, ugorka savanyu 100 db
zöld paprika
10U db 10—50, zöldbab hüvelyes 1 kg.
, 1 zsák
10—50, zöldborsó héjas 1 kg.
, zöldborsó fejtett 1 liter
krajczárig.
A Huny a/ly-téri piaczra felhozatott kocsin 350 q,
gyalogárusoktól — kb. q, helybeli árusoktól kb. 200 q,
össz. 500 q ; élénk forgalom mellett a következő árak
jegyeztettek: burgonya 1 zsák 60—80, 1 q 180—220
fejes káposzta 100 db 160—450, vörös káposzta 100 db
— , kelkáposzta 100 db 60—100 paradicsom 100
db 150—020,1 puttony 70—50, fejessaláta 100 db 80—
—100, kötöttsaláta 100 db
, ugorka sav. valólOO
db
savanyitott 100 db 110—120, zöld paprika
100 db 8 - 3 0 , ssöldbb hüvelyes 1 kg. 6—,6 zöldbab
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hüvelyes zsák 60—70, zöldborsó héjas 1 kg. .
—, zöldborsó fejtett 1 liter
krig.
Gyümölcs. Hozatott a
Ferencz-József-rakparti
piaczra vaspályán kb. 1200 q, hajón kb. 100 q. kocsin
— q, helybeli árusok által kb. 700 q, összesen
kb. 2000 q vegyes gyümölcs. A vásár élénk volt.
Nagybani árak : Fajalma 1 q 1400—8000, köz. alma
1 q 500—1400, fajkörte 1 q 1600—3000, közönséges
körte 1 q 600-1400, köz. dió 1 q 1500—2600, szilva
magvaváló 1 q —,
, szilva vörös 1 q
•,
szilva aszalt 1 q füge 1 kg. 19—17. mogyoró
1 q 2200—3200, gesztenye belföldi q 800—900, gesztenye olasz 1 q 1100—2000, czitrom 1 láda 280-350,
őszi baraczk 100 db
, szőlő közönséges 1 q
2600—3400,szőlő csemege 1 kg. 850—4500 krig, dinnye
görög nagy 100 db
—, dnnye görög kicsiny 1U0
db
, sárga faj 100 dbi
, dinnye sárga
közönséges 100 db
frt.
Az ujvásártéri piaczra felhozatott a szokott községekből vaspályán kb. — q kocsin kb. — q, gya
log és helybeli árusok 35 q, összesen 35 q vegyes
gyümölcs. A forgalom élénk. Árak a következők:
Fajalma 100 db
,— 1 kg. 25—35, 1 db 2—5,
közönséges álma 100 d b '
, 1 kg. 10—16, 1 db
Vs—2, köz. alma 1 put. —
, körte, fajt 100 db
körte faj 1 kg. 25—30, körte faj 1 db 3—5,
szőlő csemege 1 kg. 5 0 - 6 0 , szőlő köz. 1 kg. 80-40 kr,
dinnye görög, nagy 100 db ——
, dinnye görög
nagy 1 db
, dinnye görög kicsiny 100 db ——
—, dinnye görög kicsiny 1 db 4—10, dinnye sárga faj
100 db
——, dinnye sárga faj 1 db
, dinnye
sárga köz. 100 db
, dinnye sárga köz 1 db
, szőlő, csemege 1 kg. 50—60, szőlő közönséges
kg. 30—35 krajczárig.
A Hunyady-téri piaczra felhozatott a szokott
községekből vasp. 5 q, kocsin 20 q, helybeli és
gyalogárusoktól kb. 15 q, összesen kb. 40 q vegyes
gyümölcs, közép forgalom mellett árak a következők: fajalma 100 d b " —
, 1 kg. 2 5 - 4 0 , 1 db
4—7, köz. alma 100 db
, 1 kg. 1 0 - 1 6 , 1 db
1—21fi kr, körte faj 100 db
, körte faj 1 kg.
40—60, körte faj 3—6, őszi baraczk 100 db
—,
dinnye, görög nagy 100 db ——
, dinnye gör., 1
db
dinnye, görög y kicsiny 1 db
, diunye
görög, 100 db •
——, dinnye görög kicsiny, 1 db
—,— dinnye sárgafaj 100 db
, dinnye sárga
faj 1 db
, dinnye, sárga köz. 100 db
,
dinnye, sárga, köz. 1 db
, szőlő csemege 1 kg.
50—60, szőlő közönséges 1 kg. 3 0 - 3 5 kr.
Budapesti takarmány vásár. (IX. kerület Mesterutcza, 1896. november 24. A székesfőv. vásárigazgatóság jelentése a „Köztelek" részére). Felhozatott a
szokott községekből 115 szekér réti széna 68 szekér
muhar, 36 szekér zsupszáltna, 11 szekér alomszalma,
— szekér takarmánysz.alma, — szekér tengeriszár
15 szekér egyéb takarmány (lóhere, luczerna, zabosbükköny, köles stb.), 900 zsák szecska. A forgalom
élénk. Arak q-ként a következők : réti széna 220—250,
muhar u j 225—270, zsup'szalma 165—185, alomszalma
130—150, egyéb takarmány —
, lóhere
, takarmányszalma
——, tengeriszár luczerna
sarjú 190—250, szalmaszecska 200—
220 széna. 215, uj
—, zabosbükköny 250—260.
Összes kocsiszám 254 suly 203.200 kg.

Állatvásárok.
Budapesti sznrómarliavásár. Nov. hó 24 én
A székes fővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság jelentése.
Felhajtatott: 110 drb belföldi,
drb galicziai,
— drb tiroli, 143 drb növendék élő borjú, — drb élő
bárány; 133 drb belföldi, 71 db galicziai, — drb tiroli, 61 drb bécsi,
drb növendék borjú, — drb
ölött bárány, — db élő kecske.
A boíjuvásár vontatott lefolyású volt.
Arak a következők. Elő borjuk : belföldi frtig, kivételesen — írtig dbonkint, 36—42 írtig, kivételesen 45 frtig súlyra, növendék borjú 14—32 frtig,
galicziai 46—54 frtig, növendék borjú 38 - 40 frtig
dbonkint, bárány —frtig, bécsi 66—70 frtig súlyra
Elő bárány —•
•— forintig páronkint. Élő kecske
—•
. f r tíg páronkint, kivételesen — frtig.
Bécsi Tágómarhavásár. 1896. nov. 23. A bécsi
marha- és huspénztár jelentése.
Összes felhajtás 4822 db. Ebből magyar 2965 db,
galicziai 169 db, bukovinai 424, németországi 1064 db,
hízott 2639 db, legeli) 627 db., fiatal 1356 db., ökör
3400 db, bika 401 db, tehén 711 db, bivaly 110 db.
A szombati vesztegvásárra 1567 dbot hajtottak
fel. Mind a két vásárra az összes felhajtás több, mint
4300 db hizóökör volt. A tulnagy kínálat folytán a
yásár hangulata igen nyomott volt, ennek következtében príma áru IVa frtot, középminőségek majdnem
3 frtot, gyengébb minőségű áruk még ennél többet is
vesztdttek a mult heti árakhoz képest. Nehezen és
igen nyomottr árak mellett voltak eladhatók gyenge
minőségű bikák, tehenek és bivalyok. Az összes állományból valószínűleg egy nagy rész eladatlan
maradt.
Arak : príma magyar 35
38 — frt, szekunda
3 1 - 3 4 frt, tertia 27—30 frt. Galicziai prima 35
37 —
(40—) frt, szekunda 31—34 frt, tertia 28—30 frt. Német
prima 38—43'— (421/2), szekunda 34—37, tertia 30—33
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frt. Legelőmarha: szerb és magyar 18—27 é. s., rossz
minőségű
frt é.s. Bika 31—20 frt é. s., tehén 19—29
frt é. s., bivaly 14—21 frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra, minden % levonás, nélkül történnekr Áz értékesítésben kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy
egy és ugyanazon eladó, a jobb minőségű állatok
kg.-jáért p. o. 4Q, krért, a kiverésért pedig 35 krt kap.)
Egyes eladások -; Magyar hizó ökrök.
Ar
Blau testvérek, Temesvár .. ..'371/ü
Hacker Miksa, Sopron
lít
Lederer és Kálmán, N.-Várad 381/2'
Moskovits Adolf N.-Várad ... 39
Neumann testvérek, Arad
38
Erdélyi hizó ökrök. Eladók:
Br. Bors és társa, M.-Vásárhely 36
—
Ozell Frigyes és fia, Brassó ... 38Vs —

Eladók:
Ar
351/2

34

—

32
36

—

Német hizó ökrök. Eladók:
Blau testvérek, Temesvár
4ÖV2 — 371/2 —
Frisch F., Versecz
37 ' — §51/2 —
Hacker Miksa, Sopron
39
— 36
—
—
Neumann testvérek, Arad
42'. :! — 49
Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy
az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár ezentúl szombaton tartassák meg. A vesztegvásárra felhajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken
kell ; hogy rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az
eddig elzárolt megyék közül szeptember 12-től kezdve
további. rendelkezésig csakis a következő vármegyék
vannak száj- és körömfájás miatt zár alá helyezve
és csakis ezen vármegyékből nem hajthatók fel' állatok a vásárra és pedig : Árva, Bereg, Baranya, Bihar,
Esztergom, Fejér, Heves, Jász-Nagy-Kun-Szolnok,.
Komárom, Mármaros, Moson, Nyítra, "Pest-Pilis-SoltKiskun, Pozsony, Sáros, Somogy, Sopron, Szatmár,
Zemplén és Zólyom vármegyékből és Debreczen,
H.-M.-Vásárhely, Kassa, Kecskemét, Nagyvárad, Pozsony 'és Szeged sz. kir. városokból. Az itt elő nem
sorolt vármegyékből az ismeretes feltételek mellett
állatok szabadon szállíthatók a vesztegvásárra. Az
alsó-ausztriai helytartóság rendelete szerint a hasir
tott körmű állatoknak Budapestről Alsó-Ausztriába
való szállítása tilos ; kivételt képez e rendelet alól a
kőbányai sertéshizlalda.
Bécsi sertésvásár. 1896. november 17-én. Be lett
jelentve: 9533 drb. Felhajtás: 4164 drb fiatal sertés,
3961 drb kövér sertés,
drb rideg sertés. Összesen: 8125 drb.
A nagy felhajtás és gyenge kereslet folytán az
üzlet igen lanyha volt.
Arak kilónként élősúlyban fogyasztási adó nélkül:
prima 48"
49 (60—) kr., közepes 46
47, könnyű
42-45-— kr., fiatal sertés 3 8 - 4 0 kr.
Bécsi sznrómarliavásár. 1896. nov. 19-én. Felhozatott: 3139 borjú, 1781 élő sertés, 2240 kizsigerelt
sertés, 1067 kizsigerelt juh, 293 bárány.
Az üzlet a borjuvásáron a nagy kereslet folytán igen élénk volt. Ellenben kizsigerelt sertések igen
gyengén lettek keresve, ennek folytán -nevezetes áresés volt észlelhető a mult heti árakhoz képest. Többi
áruk változatlanok.
Arak klgrammonkint: kizsigerelt borjú 38 - 4 4
kr., prima 46—56 kr., primissima 58—62 kr, élő
borjú —
kr., prima
kr, primissima ———
(—) kr., fiatal sertés 33—40 kr., kizsigerelt sertés
nehéz 48—54 kr., süldő 46—54 kr., kizsigerelt juh
25—34 kr., bárány páronkint 4—11 kr.
Bécsi juhvásár. 1896. nov. 19-én. Felhajtás.
1114 drb juh.
A tudósítás zártáig lanyha üzletmenet mellett
eladások nem történvén, árak csak névlegesek.
Á r a k : export juh páronként 18—20'— (-"•*—J
raezka ll'öO—15, selejtes juh 8—14.
Párisi jnlivásár. 1896. nov. hó 23-án. Felhajtás
12898 drb juh.
Irányzat valamivel jobb.

Szerkesztői üzenetek.
Sz. F. Gömörpanyit. Névtelenül beküldött kérdésekre nem válaszolunk; levelét a papírkosárba
tettük.
D. K. Komoristye. Az egértifusz baczillusa nem
veszedelmes az emberre vagy a házi állatokra. Beszerezhető a m. k. állami bakteriológiai intézettől.
(Budapest, Rottenbiller-utcza 23. sz.)
O. Gfy. Száj- és körömfájás czimti czikkét sajnálatunkra nem közölhetjük. Mai postával küldött
czikkét nem volt még alkalmunk átolvasni s igy annak
közölhetőségéről még nem nyilatkozhatunk.
Az O r s z . magry&r graad. e g y e s ü l e t t u l a j d o n a

Károly, dr. Hagara Viktor. — Főszerkesztő <
adásáért felelős : Forster Géza az .0. M. G. E. igazgatója. — Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán az
O. M. G. E. szerkesztő-titkára. — Társszerkesztő i
Jeszenszky Pál.

1-705
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KIS H I R D E T M K ,
C s a k o l y l e v e l e k r e y á l a s < < > 1 n 11 l í , m e l y e k k e l v á l a s z r a s z ü k s é g e s l e v é l l b é l j e g e t v a g y l e v e l e z ő l a p o t

Betöltendő állás.

Állást keresők.

Kerestetik 1896. január
1-ére való belépéssel egy
földmives iskolát végzett,
nős, gazda; fizetés megegyezés szerint, több évi
praxisról, hizlalásról és
a gazdaság mindpn ágában _ való jártasságáról
szóló bizonyítvány másolatok, melyek vissza , nem
küldetnek „Margitpusztai
gazdaság" Győr-Szemere,
czimre küldendők.
2013

Okleveles lokomobil vizsgázott gépész-kovács, ki a
lópatkolásban és a mezőgazdasági munkákban jártas, 12 évig grófi uradalomban szolgált, újévre
helyét változtatni óhajtja.
Czim a kiadóhivatalban.
2012

Négy vagy öt hóra terjedő ideiglenes alkalmazást
nyerhet egy alföldi uradalomban olyan végzett, gazdász, aki a számvitelben
jártas s némileg fogalmazni
is tud. Csak nőtlen alkalmaz tátik s üresedés esetén
állandó alkalmaztatás lehetősége nincs kizárva.
Fizetés megállapodás szerint, tekintettel az illető
készültségére. Folyamodványokat a kiadóhivatálba
tessék küldeni.
2004
Gyakornoki állás. Jó családból való törekvő fiatal
gazdász, ki a gazdasági,
különösen tehenészeti téren
ismereteit bővíteni óhajtja,
f. évi deczember hó 1-én
teljes ellátás mellett felvétetik. A német nyelv szóban
és Írásban bírása kívánatos. Megbízhatóság esetén
némi kis' fizetést is kap.
Folyamodványok bizonyítvány másolatokkal, — melyek vissza nem adatnak
— a Béke és Gombai uradalmak igazgatóságához Békére, u. p. Cs.-Csatörtök
intézendők.
- 2001
Alulirt gazdaságba kerestetik egy gazdasági tanintézetet végzett fiatalember gazdasági segéd minőségben, ki a magyar és
német (lehetőleg tót) nyelvet birja. Javadalmazása
, évenkint 30Ó frt. készpénzből és teljes ellátásból áll.
Beküldött . bizonyítványok
~ vissza nem adatnak. Pályázók forduljanak a „Nebojszai gazdaság intézöségéhez u. p. Galánta, Pozsonyra.

Számtartói állást keres
egyszerű és kettős könyvvitelben jártas, több évi
gazdasági gyakorlattal biró
nőtlen fiatal ember, jelenleg hasonminőségben működik. Czim a kiadóhivatalban.
1988
Gépész kovács, ki féléves
patkolást végzett és bár,Kovács" jelige alatt
kiadóba.

a

Kertész, ki a kertészet
minden ágában teljesen
jártas, virágágy-, melegágy-,
szőnyeg-, rózsa-, faiskola-,
zöldség-kertészet s szőlészetet jól érti, s jó bizonyítványokkal bir, állást keres.
Czim a kiadóhivatalban.
Földmives iskolát kitűnő
sikerrel végzett, másfél évi
gyakorlattal és szép írással
biró fiatal ember szerény
feltételek mellett állást keres. Czim a 'kiadóhivatalban.
2044
Gazdatisztül ajánlkozik
czukorrépa, dohánytermelés, tehenészet, hizlalásban
ugy a mezőgazdaság, állattenyésztés, számvezetés
minden ágában alapos
szakismerettel s jó ajánlatokkal Hegedűs János Temesvár, Rózsa-utcza 4. 2038
gazdaságba, esetleg, fizetés
nélkül is, 19 éves fiatal
ember. Czim a kiadóhivatalban.
.
2089
Földmives iskolát végzett,
reális nőtlen egyén, • alkalmazást keres. Czim a kiadóhivatalban. '
2057
Házvezetőnőnek
ajánlkozik intelligens fiatal árva
nő, a háztartás és a külgazdaság minden ágát teljesen érti. Szives megkeresők részére czim e lap
kiadóhivatalában
2060

Számvevő,
nőtlen, ki a gazdasági számvitelben teljes jártassággal
bir és jó ajánlatokkal renEgy felsőbb gazdásági
delkezik, azonnalibelépésre
tanintézetet jó sikerrel
egy nagyobb gazdaságba
izr. gazdatiszt, ki
felvétetik. Ajánlatok „Szám- végzett
14
gyakorlat után (9 év
vevő" jelige alatt e lap ki- óta évi
egy intensiven kezelt
adóhivatalába intézendők uradalomnál)
ugy a mezőbizonyítvány-másolatokkal,
mint az állatmelyek vissza nem adat- gazdaság,
tenyésztés terén, valamint
nak.
.2055 ~a
könyvvitelben .kellő jártassággal bir„ nagyobb
A segesdi uradalom fő- gazdaságban vagy rokonbérnöksége keres egy okle- vájjalátnál oly állást keres,
veles gazdasági ' írnokot, hol tehetsége és szorgalma
fizetése 200 forint teljes által jövőjét megállapítellátással; egyének kik né- hatná. Szives megkeresések
metül tudnak, továbbá némi a kiadóhivatalba kéret2056gyakorlattal birnak és a nek.
könyvvitelhez is értenek
előnyben részesülnek. AjánFőgépész, ki legutóbb az
latok bizonyitvány-másola-. ezredéves kiállításnál volt
tokkal, melyek vissza nem
alkalmazásban, nagyobb
adatnak Meller Dávid, Felsö- uradalomban állandó állást
Segesd, Somogym. cziniére keres. Czim a kiadóhivantézendők.
2031 talban.
2054

Állást keres egy 23 éves
ág. ev. vallású a gazdaságban kellő jártassággal
biró szolid és megbízható
okleveles gazdász, ki a gazdasági tanintézetet Debreczenben végezte. Czim a
kiadóhivatalban megtudható.
2067
A - keszthelyi gazdasági
tanintézetet jeles eredménynyel végzett fiatalember,
szerény fizetés, esetleg díjtalanul, csupán teljes ellátásért nagyobb uradalomban, írnoki, illetőleg gyakornoki állást keres., Czim
a kiadóhivatalban. Állását
azonnal betöltheti.
2066
32T éves r.óm. kath. nős
tanult kereskedő jelenleg
5-ik éve czukorfinomitóban
mint .anyagszertárnok vagyok alkalmazva állásomat
ó h a j t o m megváltoztatni,
kész vagyok bármily megfelelő állást elfogadni,
nyelvismereteim mágyar,
német és szláv nyelvek.
Szíves megkereséseket
„Szorgalom" alatt a kiadóhivatalba kéretnek. 2Ó88
Egy 40 éves, nőtlen, izr.
gazda, ki huzamosabb ideig volt elsőrendű gazdaságiid alkalmazva,inirői kitűnő
bizonyítványokkal rendelkezik, kulcsári állást keres
szerény feltételek mellett.
Szives megkeresések a lap
kiadóhivatalába intézendők
„1994" jel alatt.
1994

Állatok.
Igen szép, válogatott
vöröstarka
simmenthali
jellegű 1—2, (3) éves növendék ökör és üsző borjakat
megvételre ajánlanak, Klein
és Spifzer Kis-Czelli kereskedők. Megrendelések
egyezség szerint bármi1964
Eladó. Egy 165ctm. magas, jegytelen fekete hágó
mén. Kora 13 éves, apja
Bajnok f. v. anyja Cendrillon f. v. Gr. Károlyi nevelés. 6 évig nehéz teher
alatt' vadászott Jiibátlan,
rendkívül termékeny, olcsón eladó v .
. 1,mí, ző ménnel elcserélhető. Egy
153 cm. magas deres ponny
5 éves 75—80 klgrammot
könnyen visz. Felvilágosítást nyújt N.-Rhédén, Heves
megyében, Isaak István.
258 darab anyajuh 184
toklyó és 194 bárányból
álló angol húsjuhval keresztezett tenyészet a gazdaság feloszlatása miatt
jutányos árban eladó.
Ugyanott teljésen uj „Reform" burgonyafőző is eladó. Czim a kiadóhivatalban. .
2021
Gazdasági intézetet végzett, egy évi gyakorlattal
biró fiatal ember, szerény
feltételek mellett írnoki
állást keres. Czim a kiadóhivatalban.
206f
Négy éves magyar tinót
megvételre keres Bérgazdaság Polgárdi (Belmajor)
Fejérmegyé.
2032

Uhu, lehetőleg kitanított
megvételre kerestetik. Czim
a kiadóhivatalban.
2064
Garr telivér, volt fétó mén
apja Bálvány, anyja Garuda
bérbe adó, esetleg fedeztetés és ellátásra kanczák
elfogadtatnak. Bővebb felvilágosítással szolgál NagyHörcsöki intezőség posta
Sárbogárd.
1980
Három darab tenyész mén,
Kéttő tizénhetedfél markos
eredeti idős fekete orosz és
egy telivér lipiczai idős kis
szürke olcsón eladó. Mindegyik lovagolva és kocsiban egyesben is , behajtva,
igen szelídek. Hertelendy
Ferencz, Lesehcze-Tomaj,
•
2025

földbirtokokra.

N e m e s i birtok!!!
2000 hold elsőrendű minő-

Cziroktermelés felhagyása
folytán egy HHihne-féle magfejtő, 3 drb egyes szakáivágó, egy drb kévés szakáivágó jutányos áron eladó
Zsótér Andornál Ó-Becsén.
Jutányosán eladó 2 drb.
Hofherr-féle szórvavető gép
6 drb. Sack-féle hármas
eke 3 drb Jefferi-féle hármas eke mindezek teljesen
jő karban. Megkeresések a
gazdasági intézőséghez kéretnek Kókára (Pestmegye).
Eladó trágya.
A Tattersall egész év
alatt gyülemlő lótrágya
mennyisége, mely 1800 jól
megrakott szekérnek felel
meg, jövő év január 1-től
kezdve el, illetve évi bérletre kiadó. A trágyának a
telepről naponkínti elhordatásá a bérlőt terheli,
írásbeli ajánlatok a „Tattersall" titkárságához (Budapest, külső kerepesi-ut
17—19). intézendők. 2005
Magy. kir. államvasutak.
Hirdetmény-

í
tánsnak Österreicher Ber:
nátnál Nagy-Kanizsán.
. 2058/a

A magyar gazdatisztek és
erdőtisztek országos egyesülete ajánlja a t. cz. földbirtokos és bérlő uraknak állásközvetítő osztályánál bejelentett tagjait
elhelyezésre. Az ez ügyben való fölvilágositások
és közvetítések dijmenSJezogazd, és erdészettel
foglalkozók nyugdíjintézete.
Eszközöl biztosításokat:
nyugdíjra, rokkantsági
dijra és özvegyi díjra,
mezőgazdasági, erdészeti
és ezekkel rokon foglalkozású egyének számára
a legolcsóbb díjtételekkel,
mert nem nyerészkedésre
alakult vállalat. Kívánatra
alapszabály díjtáblázattal
és bővebb felvilágosítással
szolgál az iroda : Budapesten, IX. kerület, Lónyayutcza 7. sz. alatt.

Az igazgatóság a részes
vasutak nevében is.
(Utánnyomás nem dijaztatik.)

POKROCZ
i i e m e z a r u
gyári raktár.
A n. t. közönséget van
szerencsém értesíteni, hogy
kényelme szempontjából
fenti árukból
Budapest, Károly-körut 5.

ffisan felszerelt raktárt tartok,
P o k r ó c s o k
a legolcsóbb áraktól a-legti- ,
nomabb minőségig. Meg
nem felelő árukért, bérmentes visszaküldés ellenében,
ez összeg visszatérittetk.

Pontos s lelMismereteskiszolglás
Budapest, Károly-kcrut 5.
Eladó Nógrádvármegyében egy 400 és egy .1000
holdas birtok (á 1200 •
-.öl). Czim a kiadóhivatalban.1972 .
Magyar kir. államvasutak.
H i r d e t

m é n y .

Akácz és bálvány (Ailautus) csemete ültetésre al-,
kalmas, jutányos .árban
eladó tavaszi vagy őszi
szállításra, Bashalom, posta
Királytelek Liptay .'-nőné!.
2061

nnély- é
podgyászdijszi
áUnjü vasutak dijsza 1 >;is rhinisitő Irodájában (Rlld&jíest Osen-

Magyar kir. államvasutak.
144852/C/II. sz.
Hirdetmény.
Magyar adria vasúti kötelék.
A magyar adriai-kő teléki dijforgalom) 1896.' évi január hó
1-től érvényesül, pótlékának

Szabadalmazott
tíz évig is eltartó

lomban ^riílérrBÍ 1 288°fiMrre
boi.l wním-lik
A m. kir. államvasutak igazgatósága, a részes vasutak

23(í pfenniggelMtttltetett^dijí
tétel 290 píernigre ielyesbit-

iieaml c!@Ieges fcSStié*

[ingatlan- és JalzátegFfflrgalmi-Intését.

Vegyesek.
földi járásában eddig folyton házilag kezelt első
i i
' 1 too hold birtok,
melyből 100 hold belsőség
és befásitott legelőn, egy
'60 hold kitűnő réten kivül
— mind szántóföld a megfelelő jó gazdasági épületekkelnagy lakóházzal azon-nal bérbeadatik. Vasúti
állomások közvetlen kör-

küldenek.

Törleszt. kölcsSa

Azonnali megvételre kerestetik egy 2—21/2 éves szép
könnyeb faj törzskönjvezett
simmenthali tenyészbika. Szives ajánlatok kéretnek
Söreghi gazdaság czimére
u.p. Tápió-Szele Pestmegye,

Kerestetik megvételre
egy használt, de kifogástalan állapotban levő Kühneféle czirok megfejtőgép. Czim a kiadóhivatalban.
2062
Egy 4000 cat. hold területű uradalom bérbe vételre
kerestetik. Czim a kiadóhivatalban.
2049

Budapest, 1898. nov. 5-óu'.
Az igazgatóság.
(Utánnyomás nem dijaztatik.)

portiőkötelek
6 m/m vastag, 200 c/m.
hosszú, egy posta csomag
lűO drb I frt 60 kr. 1000
drb 15 frt. Ugyanily

kévekötelek
4^3 m/m vastag, 150 c/m
hosszú egy prúki |«.slacsomag 200drb-al Ifrt 60kr
1000 darabot 7 frtért szállít
utánvét mellett; úgyszintén más gazdasági kötélnemüeket ajánl legjutányosabb árakon

Bellán Mátyás,
Bács-Cséb.

KÖZTELEK, 1896. NOVEMBER Hö 25.

Bérssántás fősekével.

Kölcsönös Biztosító Szövetkezet,
B U D A P E S T E N , VIII., J ó z s e f - k ő r u t 8 .
AlaKuIt 1884. évban.
Elnök: T E L E K I Géza gróf.
Alelnök: C S Í V O S 8 Y Béla.
Igazgatósági tagok:
ANDRÁSSY GÉZA gróf, BUJANOVICS SÁND03, DESSEWFFY AKISTID, KOMJÁTHY BÉLA,
PÉCHY TAMÁS, PÜSPÖKY EMII,, RUBINEK GYULA, SZENTKIRÁLYI KÁLMÁN, SZILASSY
ZOLTÁN, SZÖNYI ZSIGMOND, SZTÁBAY ISTVÁN gróf, TELEKI SÁNDOR gróf.
Vezérigazgató: SZÖHYI Zsigmond.

A legújabb eredeti F«wler-féle Compound gró'zekékkel talajmivelésre vállalkozik
527

W O L F F ERNŐ gözszántási vállalkozó,
Budapest,

Kelenföld,

9 5 . SZÁM. 6 - I K ÉVFOLYAM.

Fowler-telep.
Budapest jobbparti üzletvezetőség.

Az Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetk e z e t a gazdaközönség általános elismerése szerint hiven megfelel hivatásának; folyton fejleszti a reformokat, melyeket a gazdaközönség évek óta
sürgetett és a károknak gyors és méltányos kiegyenlítésével a felek teljes
megelégedését vivta ki magának, az

Pályázati hirdetmény.
. A Budapest-keleti pályaudvaron levő gázgyárunkban, a gáz előállítására felhasznált gázolajból I
I I
»
I >
g-enes gázolajkátrányt, 80000 közönséges gázolajkátrányt nyeiüak vissza, illetőleg termelünk,
melyet eladm^szán ^ ozun^
h o g y e b b e U ajanlatukat, Ivenkint 50kros m. kir. okmánybélyeggel, s a lepecsételt borítékban a következS felirattal ellátva : „Ajánlat 3T992/96. számhoz
.
„ - i n iobl'
i pm-ti
, iiizii'i\.v.i
l i n iHi..iíii„-sl
hu
1 1 si-iü. n.Migilijház030p0rt
í.o
i 1 i.
Kiilsö-U.•!•.•!..
.sztályának átadni, esetleg posta utján beküldeni szíveskedjék.
Figyelmeztetnek az ajánlattevők, hogy a fenti mennyiségek csak megközelitB eWlrány;
•ányzatot
Ur|>rznrk, "lóbál czokre né/.vo k"l clezH tséget nem vállalunk, lian.Mii nycrli
» teljes
termelés, illetve az üzleti czéljainkra is használt kátrányból, a teljes évi fel
fogva a tényleg átadott mennyiségek az előirányzott fenti mennyiségeknél
^ ' k i A z b aSagok^ldőnkintí felhívásunkra, a vételárnak előzetes befizet
gázgyárban veendők át, s onnét a vevő költségére távolitandók el három r
kizárólag vashordókban veendő át, miért is nyertes vevő a gázgyárban
"
Bánatptozképen az ajánlott ' értéknek B«/o-ka legkésőbb 1896. évi d
Dgadása esetén
ó. áíg az üzletvezetőség gyüjtőpénztáránil teendő le, mdly összeg az ajái
Egyebekben az ócska anyagok eladására nézve fenálló 129881/91. szá
"1rttnv«cI.SU, melyek az igazgatósául ny<KÖt»tváoytárlói iB
« k meg"; utóbbf cetben a
készpénz lefizetése vagy posta utján való beküldése ellenél:
bérmentesítéshez szükséges összeg is elküldendő a nyomtatványtárnak.

épület és átalány (pauschal) biztositásnál
rendkívül mérsékelt d'jaival tetemes megtakarítást tesz lehetővé;
zet pusztán csak a dijakat számítja fel a megfelelő kincstári bélyeggel; minden
más illeték kizárásával.

A takarmány és termények (szalmás eleség)
biztosítása szintén a legkedvezőbb feltételek mellett eszközölhető. A dijak itt
is a lehető legmérsékeltebbek.
E'JOffiE Gazdasági egyesületi tagok — tekintet nélkül a biztosított érték
nagyságára — a tiszta dijból 5°/o díjengedményben részesülnek. " 3 P 0
Kisgazdák, ha húszan egyszerre, egy csoportban, de külön-külön ajánlattal terményeiket biztositiák, 10% engedményben részesülnek.
Bővebb felvilágosítással szolgál az igazgatóság Budapesten, (Jőzsef-körut
8. sz.) és a vidéken létesített ügynökségek.

m dijazl

Mindennemű
tornaszereket jjjQ
és legjobb miuősé^fi

Répa-kiemelő villák.

g a z d a s á g i

EXCELSIOR SZŰRŐINK

n

utolérhetetlen munkaképesség, a" legegyszerűbb
kezelés és tisztaság tekintetében az összes eddigi
szűrőket felülmúlják, a melyeket- a cs. é s k i r .
hadsereg, államvasutak és egészségügyi
h a t ó s á g o k a l e g j o b b n a k i s m e r t é k e l és
ennélfogva nevezettek kizárólag csakis ezt használják.
Teljesen piszkos vizet, zavaros bort stb. ha 90%
bacteriummal van is tele, néhány perez alatt
kristály tisztára filtrál s készülékünk nagyság
szerint óránkint 30—3000 liter szüredéket ad.
Prospectusok és képes árjegyzékek kívánatra ingyen.

T R E Ü K L E R & CG.

H

és WEISZ,

B
R

|j

I i a l l i i i l ö k ,
k é z i t á s k á k stb. t o v á b b á g a z d a s á g i c z i k k e k u. m.: i s t r á n g ,
kötőfék, rudaló
srabonazsákok, vízhatlan ponyvák,
itató éstüzl vedrek, kendertömlők, hevederek, kender,
k ó c z stb. a legjutányosabb eredeli
. gyári árakon. '

Möűig'

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.

felvétetnek a kiadóhyatalban
BUDAPEST,
flíői-Ilí 35-dik szám.

a s z u n - b é r b e a d ó
b i r t o k .
Fővárostól 2Vj órányira, vasúti állomástól 15—20 pereznyire

8 5 0
2008

k ö t é l n e m i i e k e f ,
ajánl a

BLEIER

H
kötélgyt'iri c z é g B u d a p e s t .
R
S Raktár és iroda: Károly-körut 9. szám, a gróf Hadik-Barkóczy féle házban
Gyártelep : H a j t s é r - u t 7 3 0 7 . s z .
Ajánlásra méltó tárgyak: t o r n a - e s z k ö z ö k , C o c o s f utó&zőny e s e k , L
l á b t ö r l ő k , r u h a s z á r í t ó k ö - kC
ti-Ieli,

Gustav

WELS, G b . Ö s t e r .
1891
csász. és kir. hadserég és vasúti szállitók.
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h o l d

külön vagy együtt

haszon-bérbeadó.

K r s u t z e r István ü g y v é d , E s z t e r h á z y - u t c z a 16. s z .
ELADÓ S Z Ő L Ő V E S S Z Ő K .
összeforrott, angolnyolvos gyökores párosítás fajtisztán

»tutti vegyea portaiig al

i porlális alanyon

A Zalatlinai kénkovand ipar r. t.

Brassói kénsav cs műtrágyagyára
a j á n l : m i n d e n n e m ű száraz é s k ö n n y e n
s z ó r h a t ó super>
foszfátot, répa-, szőlő- é s árpatrágyát Thomassalaklisztet, chilisalétromot, kénsavas ammon i á k o t é s m i n d e n e g y é b m ű t r á g y á t szavatolt
béltartalommal.
F ö l v i l á g o s i t á s o k k a l é s részletes á r j e g y z é k k e l szívesen
a

g y á r v e z e t ő s é g

B r a s s ó n ,

v a l i i m i n t

a központi iroda
BURGYÁN LAJOS Köves-Kálla, (Zala-megye).
.Pátria"

BUDAPEST. SV., Bécsi-utcza 5. sz.

irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása Budapest, (Köztelek).

