
134 

Erdélyi Magyar Adatbank 
Gazdasági sérelmeink és kivánságaink. II. 

 
 
 
 
 
 
 
Török Bálint, 
az E. G. E. főtitkára: 

 
A gabonaértékesités akadálya. Az exportilletékek 
és szállítási nehézségek. A gabona-standardizálási 
törvény. Az állattenyésztés és állatkereskedelem. 

 
Javasolom, mondja ki a gyülés, hogy: 
1. Felkéri a Magyar Párt Vezetőségét, hogy parlamenti 

csoportja utján a kormánynál, a kamarában és a Szenátus- 
ban sürgősen tegyen lépéseket a gazdasérelmek orvoslása és 
kivánságok teljesitése céljából; 

2. szükségesnek tartja az erdélyi állattenyésztés, növény- 
termelés és kereskedelem sinvonalának fentartása és eme- 
lése érdekében: 

a) az állatkiviteli tilalmak és vámok teljes eltörlését, a 
mezőgazdasági termeléshez szükséges gépek, eszközök, anya- 
gok behozatali vámjának csökkkentését, a természetes és mes- 
terséges takarmánynemüek kivitelének kitavaszodásig leendő 
betiltását; 

b) külkereskedelmi szerződések kötését; 
c) állategészségügyi egyezmények létesitését; 
d) az exportáltatokra kirótt állattenyésztési és egész- 

ségügyi (zootechnikai), valamint a C. F. R. illetékek teljes 
megszüntetését; 

e) a nemesitett vetőmagvak védelmét, állami törzsköny- 
velés utján való elismerését és nyilvántartását; 

f) az igazolt nemesitett vetőmagvak szállitásához ked- 
vezmény nyujtását; 

g) a mezőgazdasági termények és termékek (liszt, hus, 
zsir, tej, tojás stb.) ármaximálásának az egész ország terü- 
letén való megszüntetését;  
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h) alacsony kamat mellett hosszulejáratu termelési köl- 
csönök nyujtását, továbbá 

1. a zsirhiány enyhitése céljából külön hathónapos hiz- 
lalási hitel és- 

2. a műtrágyák beszerzéséhez kamatmentes állami hitel 
nyujtását; 

3. a lei stabilizálását; 
i) a baksis-rendszernek minden vonalon való megszün- 

tetését; 
j) a vásárokról szóló obortörvény módositását és élet- 

beléptetési idejének kitolását; 
k) a gabonanemüek standardizálásáról szóló törvény mó- 

dositását; 
l) a külön engedéllyel váló arankás heremag exportjá- 

nak betiltását; 
l) a speciális export állatvásárok beszüntetését és ked- 

vezményeinek az összes országos állatvásárokra Való kiter- 
jesztését. 

3. Felkéri továbbá a Magyar Párt Vezetőségét, bogy il- 
letékes helyen hasson oda, hogy az összes hatóságok támo- 
gassák a gazdaköröket megalakulásukban és működésükben; 

a gazdasági egyesületek székházai a rekvirálás alól men- 
tesittessenek; 

a halottak végakaratából magyar nyelvü mezőgazdasági 
szakoktatási célokra hagyományozott összegek rendeltetésük- 
höz hiven legyenek felhasználhatók; 

magyar nyelvü állami gazdasági szakiskolák létesittes- 
senek a magyar gazdák adózásának megfelelő arányszámban. 

 
A Szakosztály az előterjesztett hatá- 

rozati javaslatot elfogadja.  


