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Ismét az éretlen dohányról.
Daczára, hogy már ez évben sok té

tetett a dohány okszerűbb termelésére nézve, 
s részben sikerült is jobb m inőséget e lő 
állítani, m indazonáltal sok helyen olyan 
éretlen  dohányra találni, a m inővel én le g 
alább ez id e ig  nem találkoztam.

Igaz , h ogy  ennek nem épen a ter
m elő az oka. mert o ly  száraz időre, mint 
a m inő a múlt év i dohánytermésre járt, 
olyanra a lig  lehet em lékezni. A homokos 
vegyü letü  jobb  földeken, ott, a hol a 
palánta e lé g  korán k i vo lt ültetve, és hozzá 
erős palánta volt. ott a dohány m eg leh ető
sen m egért, m ennyiség és m inőségre jó  
középszerű termés vo lt, sok helyen m ég 
nagy és jó  termés is.

D e a kötött, erős agyagos talajban, a 
mint a palánta ki lett ültetve, k ivált ha 
m ég  gyön ge  is volt, ha mindjárt május 
havában is történt a kiültetés, a beállott 
szárazság következtében  hetekig, mond
hatni hónapokig, minden haladás nélkül a 
fö ldbe ült, nem gyarap< dott. hanem sár
gu lt  és törpe alakjában m egvénült. íg y  
á llott az akkor is, amikor már kezdte ki
hányni vékony, nyurga szálából a v irág 
bugát.

Ezen siralmas állapotában találta ót a 
későn bekövetkezett eső. m ely már rajta 
nem sokat seg íth e te tt; a levé l azonban a 
törpe dohánytöredéken gyarapodni kez
dett, m eg  is nőtt; de egész hagymazüldsc- 
gében le kellett azt töm i, mert a gazda 
már attól tartott, h ogy  az a tőkén a késő 
őszi időben m eg  fo g  fagyni, a mint az. m eg 
is történt volna.

D e  mi lett azután, ezen ig y  leszedett 
dohányból ? annyira fiatal, éretlen, zöld 
volt, h ogy  a gazda tartott tóle, h ogy  a 
szabad szárítón a fagy és h ideg eső e g é 
szen tönkre teszi; tehát azon zölden, m ég 
fülesztetlenül is a pajtába beakasztotta és 
ig y  száradt az m eg.

E lképzelhető, hogy milyen dohány ez, 
és  ilyen dohányokat találtam én ez évben 
n a gy  m ennyiségben Iga z , hogy —  mint 
mondtam —  nem egészen a gazda hibája, 
h ogy  ez ig y  történt, és ig y  van ; de a bajt 
kevesbíteni m indig erőnkben áll. Ez pedig 
az által lett volna m egelőzve, ha első sor
ban a talajt jobban megválasztottuk volna, 
s másodsorban ha teljesen ép és erős, 
egészséges palántát ültetünk csak ki, m ely 
esetben nem volnának ilyen szerencsétlen 
dohányok, mint a minők ezen teljesen ér 
téktelen, hitelünket rontó anyagok. Erre 
n ézve akadt több jó  gazda, kik határozot
tan állítják, h ogy  az ő palántájok kitűnő 
vo lt és h ogy  a legjobban m iveit földben

lett elü ltetve május havában, és m ég  se 
lett kitűnő dohányuk.

A z  én érvelésem  az volt, hogy ezen 
szerintük kitűnőnek vé lt palánta talán m ég 
sem vo lt o ly  tökéletes, mint a minőnek én 
azt képzelem ; de annyi tény, h ogy  ha nem is 
vo lt épen kitűnő dohányok, de sokkal jobb 
vo lt az, mint sok másoké, kik szintén ott 
közelükben termeltek és nem ültettek o ly  
korán, és o ly  jó  palántát, mint ők ; s ig y  
azok is, kik az én nézetem et o ly  erősen 
m egvitatták, kénytelenek elismerni annak 
jobb voltát, ha a palánta jó  és korai. A zé rt 
mondom, hogy a m ag előállítása első sor
ban a legfontosabb tényező, és ha ez m eg 
van, következik  a m elegágy  helyes elké
szítése és elvetése.

A  magtcrmelést kizárólagosan csak is 
külön kiválasztott helyen és nem a dohány 
közt kell termelni, mert csakis ig y  lehet 
tökéletes ép és jó l érett m agot előállítani. 
A zé rt  is nagyon helyén lett volna az 
újabb törvényben kimondani, h ogy  m agot 
csak finom kerti m ivelés m ellett szabad, 
elkülönített kerti földben termelni, nem pe
d ig  a többi dohány közt, a m agelvetést 
ped ig a jó l elkészült, okszerű m elegágyak 
ban csak sorban eszközölni

A z  éretlen dohányok hátrányai kiszá- 
mithatlan veszteséget hoznak a termelőre, 
a kincstárra és a kereskedőre egyaránt, 
mert ezen dohányok annyira gyű löletesek 
a beváltásnál, h ogy  a term elő azokért jó  
árt nem nyerhet, de a kincstár is roppant 
m eg  van károsítva, mert azok a szüksé
ge lt g y á »i czélokra nem alkalmatosak. A  
kereskedő ped ig  a jobb m inőségű régi do
hányát sem tudja a külföldre szálíitani; 
m iként tudjon ezen hasznavehetetlen, éret
len rósz dohányokon túladni ?

A  dohányügyre egyáltalában igen jó  
hatással volna, ha a term elő nemcsak ép
pen m agát a term elést tekintené és tenné 
tanulmánya tárgyává, hanem tekintettel 
volna a dohány tovább i kezelésére is. A  
gyártási czélokat is m eg  kellene neki kissé 
ismernie, a dohány minden kereskedelm i 
részéről és gyártási szakmájáról kellene 
legalább némi fogalom m al birnia, mi által 
megtudná azt, h ogy  a rósz anyag meny
nyire káros, és a jó  anyag  minő értékkel 
bir. H a ebben kissé jártas lesz, minden 
igyekezete oda lesz irányulva, h ogy  csak 
jó  m inőséget állítson elő.

A  kincstár is kényszerítve lesz a jobb 
dohányok árát fo lyton emelni, de a rósz 
m inőséget potom árra hozni, és bárm ily 
keveset fo g  azokért adni, m indég többet 
ád, mint amennyit azok m egérnek.

A  kincstár raktárai tele vannak az 
ilyen rósz minőségű dohányokkal, de na
gyon  reá férne a jobb minőség, m elyben hi
ányt szenved.

A  termelők az ez év i beváltás xlkal- 
m ával, hacsak nincsenek elfogulva, beis
merhetik. hogy ez évben  már nagy fig y e 
lemben részesült a beváltásnál minden jobb 
dohány. Én ugyan ez évben  is hallottam 
panaszkodni, hogy m ég  most sem kapott 
a termelő dohányáért annyit, a mennyit ő

gondolt, de nem akart k ikeln i a dohány
bevá ltó  tiszt ellen, daczára annak, h ogy  ő 
m eg  vo lt győződve , h ogy  a dohánya ér
tékes.

A z  én kérdésemre, h ogy  m ivel indo
kolja  ebbeli állítását, nem tudott semmi 
alapos okot m ondani; én m eg  azt m ond
tam neki, h ogy  a gazdának szakértőnek 
ke ll lenni, nemcsak arra nézve, h ogy  a do
hányt termelje, de m eg  kell neki bírálni 
tudni azt, h ogy  az a gyártási czéloknak 
m iként fe le l meg. Tudni ke ll az osztály 
alapos megállapítását, hogy ahhoz kétség 
ne férjen, h ogy  m elyik  minő osztály, és 
m ikor ezt tökéletesen tudja, és m eg  van 
győző d ve  arról, h ogy  az ő  dohányát a b e 
vá ltó  e g y  osztálylyal degradálta; erkölcsi 
kö te lességévé válik em ellett m indig tisz
tességes módon fellépni és az illető á tve
vő t figyelm eztetn i, és én m eg  va gyok  rólla 
győződve , h ogy  az illető bevá ltó  tiszt sietni 
fo g  hibáját m egjavítani, m elyet nemcsak 
a term elő irányában elkövetett, de sietni 
fo g  azt helyrehozni fe lebbvalója és a do- 
hánvjövedék i központi igazgatóság iránt 
elkövete tt hibájáért, mert ezek csak az 
igazságot és méltányos eljárást kívánják 
és szigorúan tiltanak minden helytelen el
járást.

Mondom, a term elő ne legyen  elfo
gult, és ismerje portékáját teljesen, de ne 
enged je m agát fé lrevezettem i ott. a hol 
m eg  van győződve , hogy igazsága v a n ; 
és fe llépésével az államnak, az összes ter
m előknek nagy szolgálatot fo g  tenni, de csak 
akkor, ha minden kéte lyt k izár az ő állí
tásának alapossága.

Lássunk hozzá a dohánytermeléshez, 
annak lehető minden okszerűségével, mert 
az ut m eg  van törve, és immár bizton 
nézhetünk a dohány nagy jö vő je  elé.

Daróczi Vilmos.

Modem szempontok a trágyázás kér
désében.

ii.

Kereskedelmi trágyáink. Minő errdménynyel 
alkalmazták a műtrágyákat az elmúlt érben 

•v, gazdáink ?
S ezzel áttérek a kereskedelmi trágvák 

kérdésére. Ha kereskedelmi trágyákról beszé
lek. akkor ezen elnevezés alatt nemcsak az 
úgynevezett műtrágyákat —  tehát chilisalétrom 
csontliszt szuperfoszfát stb., szóval zsákolható 
trágyát értem —  hanent mindazon trágya-ne
meket, a melyek a kereskedelmi trágyát képe
zik, tehát a gyári hizlalás, a sertésszallások és 
a konczentrált temesvári trágyákat stb. str>.

Hogy az országban vannak vidékek, a 
melyek saját erejükből, a földben létező ter
mőerő által föltételezett tenyészet utján az igé
nyelt trágyamennyiséget előteremteni nem ké
pesek, az meglehetős általánosan ismeretes. A 
homok-buezkákon. vadszikeken és az évszáza
dok óta mivelés alatt álló hegyes vidékeken, a 
nielv utóbbiakról a termékeny földet folyóink 
az alföldi medenezébe és a völgyekbe rakták
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le s a melyek hozzá vadvíz-, záporok és ha
sonló kalamitásokban bővelkednek, próbálja 
meg valaki a létező talajerővel virágzó terme
lést létesíteni s tapasztalni fogja, hogy a mit 
sok évtizedeken, sőt egész évszázadokon át 
onnan elzsaroltak, azt pár évtized alatt idegen 
segély nélkül visszaszerezni nem lehet.

KönnvU kimondanni azt az ismert arany
szabályt, hogv : »Gazda, tarts minél több ha
szon-állatot, tartsd jól azokat: akkor lesz sok 
trágyád és nagyobb szemtermésed“ , de mit ér 
a jó tanács, mikor a föld holdankénti átlag
ban 5— 6 métermázsa takarmánynál, 3 méter
mázsa gabonánál és 7— 8 métermázsa szal
mánál többet, ugariás mellett sem terem. Ezen 
termény-mennyiségekkel alig bírja a gazda igás : 
állatait jól eltartani s a haszon-állatoknak, da
czára a hegvvidék aránytalan legelő területei
nek, nem bir többet adni, mint a mennyi 
arra elég. hogv földeit minden 10— 1*2 évben 
egyszer megtrágyázza.

Az ilyen helyzetekben —  s kérem figye
lembe venni, hogv ilyen helyzetben az ország 
termőterületének mintegy egyhatod része van 
—  idegen segély nélkül a gazda nem bol
dogulhat.

Ezen idegen segély pedig többféle lehet. 
Vagv szeszgyári állít a gazda, a mit azonban 
a mai körülmények között nem minden ha
landó tehet meg, vagv vesz takarmányt és 
szalmát, a mi azonban az állati termények ár- 
tluktuacziójanál nagyon meggondolandó dolog, 
mert ha a gyapjú, a hús. a növendék-állat, a 
sertés olcsó, akkor a vásárláson esetleg nagy 
vesztesége is lehet, de meg a jó széna és 
szalmavásárlás nagy ügyességét igényel és igv 
nagy koczkázat és sok alkalmatlansággal is 
jár; vagv vesz ipari szeszgyáraktól trágyát, 
sertéshizlnlókból sertéstrágyat. vagy —  nunc 
vemo ad fortissimuni —  vesz műtrágyát.

Szeszgyári és kőbányai trágyát csak e 
telepekhez közel lakó gizdák vehetnek.

Hogy azután szeszgyári trágyát valaki 
vehet-e, az számítás do lga ; ha jól jön ki vele. 
nagyon jól teszi: ugv ez, mint a sertéstrágya 
a pestvidéki homokokra valódi áldás azért, 
mert a pestvidéki száraz homokok szerencsét
len fizikai struktúráját nagyon előnyösen meg
változtatja és merem állitani. hogv pár évtized 
múlva, ha a trágyaforrások be nem dugulnak, 
Budapest vidéke épen olv paradicsom lesz, 
mint a minő sivár ma még, homokjai ép olv

T Á R C Z A .
Karczolatok a dohányról.

A „Magyar Dohány újság" eredeti lárcsája.

A dohány, mióta ez nélkülözhetett él
vezeti czikké nőtte ki magat. külön d o h á n  v- 
i r o d a l m a t  teremtett niaganak ; miiven ki
terjedésű ezen irodalom: azt e lapok olvasói 
nem is sejtik. Volt ugyan már —  az 18^4-ik 
év folyamában — a „Magyar Dohán vujsag**- 
bán a dohány bibliographiaja közölve,* i azon
ban ez az összesen 119 (száztizenkilencz) mü 
már akkor is kevésnek tűnt fel e sorok írója 
előtt. Épen e körülmény indított arra, hogy 
egy kissé szétnézzek a dohánynak világirodal
mán és igazam volt, mert mikor a minap 
Kleeberg dohánytermelésének vezérfonala meg
jelent. jegyeztem be a dohánynak általam ösz- 
szeállitott bibiiographlajaba a 388-ik íhárom- 
száznvolczvanharmadtk szamot. Tehát a do
hányirodalom könyvtermék tekintetében való
ban háromszor olyan nagy, mint azt tisztelt 
olvasóim eddig hitték. Hanem —  kérem ne 
tessék a lapot letenni —  nem logom e he
lyen a 383 könyvnek czimeit felsorolni, az 
igen unalmas volna, valamint igen unalmas 
vala azok összeszedése.

(  rés óráimban gyakran elmulatok a do
hánynak irodalmával. Sok szép dolgot, ha- 
ncm — Isten bocsássa meg elkövetőinek —  sok 
badarságot is Írtak már hivatottak és nem hi
vatottak össze. A badarságok elolvasásánál

*) bt* ár. Itodit/kv Jenő, a m.-óvári gazdasági 
tanintézet igazgatója.

feketék lesznek, mint lehettek kizsarolMtásuk 
előtt, tehát évszázadok előtt.

A szeszgyári trágyák nagyon tartalmasak 
s ha a mi trágvaárusitóink elegendő szalmá
val bírnának s az elcsurgó hugv megtartására 
több gond forditratnék. e nembeli termelésü
ket jelentékenyen fokozni lennének képesek.

Egy métermázsa szabályszerűen kezelt hi- 
zómarha trágya W o ltf Emil szerint tartalmaz :

száraz állományt 25«/0
légenvt 1«„
kálit 0.61*/«
foszforsavat 0.42° „

a minek pénzértéke már a földre kiszállítva 
és alászántva, a mai kereskedelmi trágyaárak 
szerint épen 1 for.nt. Ez értékből persze a 
szállítási költség von le sokat és a mi szesz
gyári trágyáinknál még azon körülmény is, 
hogv a szabályszerű kezeléstől nagyon távol 
állanak.

A kőbányai sertéstrágva Kosutánv Tamás 
tanár elemzés • szerint tartalmaz :

nedvességet 6 4.04" 0
nitrogént 0.71"
kálit 0.77" 0
foszforsavat 0.75° 0,

A mi a mai kereskedelmi árak szerint a 
rendeltetési helvre kihordva és kiterítve megér 
q, 75 krt.

Ezen összegből szinte a szállítási ár és a 
tengelyen való fuvarozás von le egv tetemes 
hányadot.

A temesvári Engrais de boeuf vagvis 
konczentrált marhatrágya értékéről ma még 
sokat mondani nem tudunk, de jövő évre töb
ben lévén, a kik vele kisérleteznek, már töb
bel fogunk felőle mondhatni.

A mi a műtrágyákat illeti, s nevezetesen 
hogy hazánkban mindenütt jó credménvnyel 
használhatók-e — ez ma még teljesen megol
dott kérdést nem képez. A kísérletek, m elye
ket a különféle műtrágyákkal hazánkban tel
tek, némely vidéken eredménvnélküliek vo l
tak, de a kísérletek nagyobb száma igen fi
gyelemre méltó eredményeket mutat fel, a 
melyekre már némileg támaszkodni lehet.

Az országos gazdasági egyesület elnök
ségé által a gazdaközönséghez intézett felhí
vás eredménvekép 12 különböző vidékbe!' 
gazda részéről érkeztek be műtrágyázást kí
sérleti eredmények, a melyeket teljes rövid
séggel itt azonnal nyilvános megítélés ala bo
csátók.

csati az vigasztalja az embert, hogy az írók a 
legjobb intenczioból indulva kiírták meg az egvik 
a dohány termelésére, a másik a dohánv ki- 
pusztitására irányuló müveiket. Az ember szinte 
mosolyogni kénytelen, midőn például Bonczod- 
földi Nagy ’Sigmondnak 55 lapra terjedő 
„Értekezési-ét megjelent l82 l-ben olvassa, 
„m  e l v i v e l  e m o s t a n i  ü d ő i g  t e t t  t a 
p a s z t a l á s ,  és a* g a z d á l k o d á s b a n  
v a l ó  uj  j o b b é t á s o k  s z e r é n t  ki  d o l 
g o z o t t 4*. De mikor az ember lerobotolta az 
olvasást s ott tart a végén, hol is az író azt 
mondja : ,,Hogvha penig valakinek ezen gaz
daság ágozattya' művelésébe több tudománva. 
csmérete vagyon, annak Honnva eránt váló 
szent kötelességében áll. azt á’ Honnvi Kö
zönséggel közleni, ez pedig légyen neki buz- 
déttó oka. és ingerlője,** — mondom, ha az 
olvasó a végin van, elismeréssel adózik az 
írónak, aki mar csak azért is igen derék em
ber. mert művét ilyen rövidre szabta. Ha az 
ember sokat nem is nyer a könyvecske elol
vasásával. veszteni keveset tud.

Hirre vergődött annak idején Tiedemann 
..Geschichte des Tabaks'* cziniü könvve 
Frankfurt 1854).

Egvet szeretnék rendesen tudni, akkor, 
midőn egv-egy ilyen ^könvv esik a kezem 
ligvébe s ez az. hogy ugyan annak írója do
hányos-e vagy nem r Csakhogy én ezt mindig 
azután tudom meg. miután már elolvastam a 
könyvet. Igv tudtam meg Ticdeniunnról is, 

i hogy nem dohányos*, mindjárt könvve elején 
azt fejtegeti, hogy a dohányzás „nélkülözhető*,

' „fölösleges** egy do log! persze! Olyan nélkü
lözhető és fölösleges, hogy Tiedemann 440 

| (négyszáznegyven i lapon elbajlódik a dologgal,

Itt az istvántelki homokbuezkákon az ide 
nagy szárazság miatt semmiféle mütrágva sem 
mutatott hatást, de meg kell jegyezni, az igaz
ság kedvéért, hogv az istállótrágya épen ugv 
becsült ott, mint a műtrágyák.

Büd-Szent-Mihályon gr. Dcssewffy Aurél 
tiszai iszaptalaju birtokán a szuperfoszfáttrá- 
gya nem mutatott észrevehető határt

Magyar-Óváron a főherczegi uradalomban 
rozs vetésen szuperfosztát alkalmazásával 1000 
négyszögölön 361 kg. szalmával több és 201 
kg. szemmel kevesebb termett

Báró W eisz Pál Nyitramegvében, Kála'zon 
csak fél hatást éri el szuperfoszfát és légeny- 
trágvával, —  semmi hatást együttesen adott 
párolt csontliszt és chilisalétrom, ugv szinte 
Thomas-salak és chilisalétrommal, s csak a 
fiumei szuperíoszfáttal ért el számbavehető 
eredményt.

Ellenben Gotthard Sándornál Vasmegvé- 
1 ben az ammóniák szuperfoszfát visszatérné a 
! trágya árát, és ezenfelül magyar holdankint 
| 3 Irt 3 krt, a spodium-szuperfoszfát a befek- 
I tetési áron felül 4 Irt 7*.* krt jövedelmezett. A 

Thomas salak 7 frt 5 kr többletet adott. Nála 
tehat a foszfor-trágyák különösen jól hatottak.

Gr. Breunernek zselizi uradalmában Bars- 
megvéhen, a Garam-völgy legjobb talaján, lu- 
ezerna után búzával spodium szuperfoszfát a 
költségeken felül kisebb mennyiségben ada
golva 9. nagyobban I f i— 18 frt, még nagyob
ban 5 frt 50 kr. nyereséget szolgáltatott.

Spodium-szuperfoszfát és kénsavas ammon 
kisebb adagban 3.90, nagyobban 1.62 nyere
séget, még nagyobban 13.70 frt veszteséget 
mutatott. A miből az derül ki, hogv túlságos 
mennyiségben c műtrágyát adagolni nem ta
nácsos.

A kálival tett kísérleten kedvező ered
ményt nem szolgáltattak.
A  szarvasmarha trágva fi esetben az első évben 

I 3.82 
27 —
38 92 
14-52 
26 66
38.72 forinttal maradt adós. 

A z  istállótragyának tehat 30— 50 százaléka 
érvényesült az első évben

Ezen érdekes kísérletek nagv tüzetesség- 
gcl hajtattak végre.

A zselizi uradalom még kukonczavul is

a mire meg én mondom, hogy „nélkülözhető** 
és „fölösleges**. A jeles tudós nagvon téve
dett, mert a dohányzás bizonv nem fölösleges 
egy cseppet sem ; a legkellemesebb szórako
zás munkaközben. Ha el is lehetne velünk hi
tetni, hogy a dohányzás nem „valódi**, csak 
„képzelt** élvezet, még akkor is niegbccsülhrt- 
len az a bóditó füst, mely elég hatalmas arra, 
hogy élvezetet képzeltessen velünk. Gyakran 
hallható, hogv a dohány mennvire rontja az 
erkölcsöt, milyen káros befolyású a kedély- 
hangulatra! Nem á ll; mert épen a dohinvzás 
nemesíti az erkölcsöt és ringatja az ember 
kedélyhangulatát a békesség bölcsőjében. Akár
hányszor volt arra eset. hogv a sors kímélet
len és váratlan csapást mért reám : az első
volt rágyújtani s a dolog fölött i g v  gondol
kozni ! Á felizgatott kedély szépen lecsendeslil 
s épen a dohányzásnak köszönhető, hogv két
ségbe nem esik az ember. Csak egy kétségbe
ejtő eset van s ez az, mikor az embernek rossz 
a dohánya! Vagy nem erkölcsnemesitő az, m i
kor az embernek eszköze van ahhoz, hogy ha
ragját türtőztesse : !  Ha bántaln.at szenved az 
ember —  vegye csak elő szivartárczáját s 
gyújtson rá egv szivarra, gondolkozzék a bán- 
talom fölött s valamint az oszló füstfelhők 
elfoszladoznak előtte, ugv toszladozik el az 
első pillanatban megszülemlett harag s mire 
elszívta a szivarját, az önérzetes ember egv 
kis fájdalmat még érez, de nem boszut, nem 
vágyat a megtorlásra *, ha ezt a billardasztal 
zöld mezejének hősei megszívlelnék, nem volna 
annyi párbaj !

Mig a bor, kávé, thea bennünket hevít, 
idegeinket izgatja, addig a dohányzás követ
keztében belénk kebelezett nicotin, pisidin, lu-
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telt kísérletet, u szuperfoszfát és kémtavas am- , 
mont szórva és sorba vetve a szemmel együtt.

A szórva trágyázottnál a löld adós ma- ! 
radt 1 frt (>4 krral.

A sorba trágvázottnál nvereség 2 frt ; 
02 kr.

Czukorrépánál spodium szuperfoszfát é< i 
kénsavas anunoii szórva irágvázotinal nveresség ! 
12 írtí'2  kr. Sorba trágyázva már 22 frt 1)0 kr. í

Takarmányrépánál amnion szuperfoszlát- j 
tál holdankénti nyereség 12 frt 7 l kr.

Csekélységemnek borsodmegvei birtokán 
a szuperfoszfát, melyet akkor kicsiben vevén, | 
98 krral drágábbanvettem, mint az idén, a befek
tetési költségen felül 2 frt 04 krt jövedelme
zett és magyar holdankint 120 kg. 18— 19% 
szuperlosz'áttal augusztus 20-án felszabadult 
árpatarlóba kétszeri szántás után 980 kiló ro
zsot eredményeztem 1200 négyszögöles holdon.

Wenninger Mátyásnak komárommegyei j 
duna-almási hegyvidéki gazdaságában 45% 
holdon tett kísérlete szerint a feltárt csontliszt 
magyar holdankint 1K frt 51 , kr. lisztajöve- 
delmet hozott. A  kísérleti tér kiterjedése 45'/. 
magyar hold. az alkalmazott műtrágya 82*/, 
méter mázsa feltárcsontliszt.

E kísérletre még visszatérünk, mert más 
irányban is sok tanúságot nyújt.

Leidenfiost László lévai uradalmi bérletén 
a műtrágyák, daczára a 7 répaszcszgvár által 
mar 2 évtized óta kifejtett nagymérvű istálló- 
trágvázasnak, az idén olv nagy jövedelmet 
haj ottak, hogv ez évben már 00.000 frt ér
tékű mütrágvát alkalmazott az uradalom.

Bujanov.ch Sándor ur sarosmegvei birto
kán a szuperfoszfátot és csontlisztet évek óta 
nagy haszonnal alkalmazza; ez évben fiumei 
szuperfoszfáttal is téve kísérletet; mindhárom 
szembetűnő eredményt tüntetett fel.

A herczegprimás bécsi gazdaságában szu- 
pcrioszfattal eszközölt kisé-letet, előzőleg bér- 
letiicg kizsarolt talajon. A montagnei rozs ' 
5 Irt f»5 krral múlta fölül a szuperfoszfát és | 
kénsavas ainmonba fektetett összeget; a kén
savas amnion egyedül használva, jelentéktelen 
hatásúnak niuta-kozott.

(ír. Aponyi Sándor lengveii uradalmában 
a spodium szuperfoszfát 7 frt 17 kr. költségé
ből 1 frt 71 -el kevesebbet adott vissza, szu
perfoszfát és chilisalétrom 14 frt 15 kr költ
ségéből 1 frt G krral maradt adós. A fiumei szu- 
pertoszfát a költségen felül 2 frt 19 kr. fö
lösleget mutatott fel.

tidm. picolin, collitin s tudja a jó isten még 
hanvféle „in** — mind mérséklöleg hat. Az 
orvosok rendesen másokat tanulmányoznak : 
betegeiket; önmagukat ritkán; ha azonban 
önmagukat tanulmányoznák, akkor, tapasztalv 
a dohányzás csendesítő hatását, ideges embe
rek a dohányzással is gvégvithatók volnának. 
Egy kissé kuriozus volna ugyan például egy 
pipa dohány, két szivarra és egv czigarettára 
szóló reczept, hanem azé't jó volna Akár- ' 
hányszor találkozom egy-egv barátommal, ki
nek haragos már kinézése is és azon kezd i: 
„Barátom, haragszom szörnyen, ez, az meg 
emez történt velem, képzeld, kétségbe vagyok 
esve !*• Én ugyan nem vagyok orvos, de em
berid kötelességet teljesítek, ha őt végig hall- , 
gatva, szivarral vagy szivarkával kínálom meg ; 
rágyújt; már a rágyújtásnál kiszélesedik az 
arcza s nem olyan mogorva a képe s alig 
füstölt egv kicsinyt, haragja leülepedik, las
sanként visszatér nyugalma s azon a kékes 
kis füstkarikán át látva, nem is olyan boszantó 
az a dolog, a mi vele tulajdonképen történt: ( 
S mire végig szívta a szivarját, már mosolyog 
is. Ilyenkor mindig azt gondolom magamban : 
,.Ezt meggyógyítottam.**

Az ingerlékeny embernek elég a cziga- 
retta. a haragos embernek már szivar kell, még 
pedig az erősebb fajtából: a bosszús embert a pipa 
csili ipithatja csak ; de a mely ember hamar dühbe 
jön. már azon a pipa se segít, sőt azt vesze
delmes az illetőnek a kezébe adni —  kivált 
ha hosszú szárú —  az ilyen emberen csak »  
burnót segít! Egy jó szippantás — egy percz- 
nvi ünnepélyes várakozás —  miközben az 
arezvonasok ijesztő módon torzulnak el (ez a 
lelki átalakulás stádiuma odafényképezve az

Ezen uradalomban, mellesleg megjegyezve, 
a kapálással is tettek kísérletet, s a buzakapá- 
lás 1200 négyszögöles holdanként 14 frt 2 kr. 
tiszta has/.not eredményezett.

Ezen itt elősorolt kísérletekből is az tű
nik ki, hogy u kísérletek tárgyát leginkább a 
kalászosok alá alkalmazott foszfor-trágyák ké
pezték, s ez nagyon jól megmagyarázható 
azon köztudatból, hogy állataink és szemter
ményeinkben leginkább foszfort vivén ki a 
földből, földeink aránylag ezen tápszerben a 
legszegényebbek, de örömmel észlelhetjük, 
hogy gazdáink még önálló és eddig a külföl
dön sem tisztázott kérdések kutatásához fog
tak, a mint ezt a zselizi uradalomnak a ku- 
koricza és répa szórva és sorbatrágvázásával. 
a magyar óvári uradalomnak a foszfor meg- 
dülés elleni hatása és a lengveii uradalomnak 
a búza kapálása itánt tett érdekes kísérleteik
ből kiderül.

Ordődy Lajos.
(Vége kőv.j

A trágyatelep kellékei.
A trágyatelep készítésénél mindenekelőtt 

a telep alapzatára kell figyelmet fordítani. Az 
alapzat teljesen vízhatlan legyen, mert külön
ben igen sok oldható növényi tápanvag —  a 
trágva legértékesebb alkatrészei —  szivárog a 
mélybe, a miből a gazdára igen nagv kár há
rul. A z oldható tápanyagok azért bírnak olv 
kiváló értékkel, mert ezek közvetlen hatnak, 
legkönnyebben s leghamarabb vehetők fel a 
a növények által, ha tehát a trágyából elvo
natnak. az el vonatás mérve szerint vészit a 
trágya értékéből. Az oldható anvagok kárba- 
veszése legjobban megakadályozható, ha a trá
gyatelep alapzata vízhatlanná tétetik.

Sok gazda azt véli. hogy a trágya
lének a trágyatelep alapzatába szivárgása 
nem jár nagy veszteséggel, mert a földréteg, 
amint vizzel teli ivódott, nem bocsátja át a 
vizet *, ez azonban csak akkor fog bekövet
kezni. ha a trágyatelep alapzatát kötött agyag 
képezi, ha azonban ez homokos agvag stb. a 
mi néni ritkán fordul elő, akkor az a réteg, 
a melybe a trágyáié átszürődik, már nem né
hány centiméternvi, hanem egv méter, sőt 
több is.

Ahol tehát a trágyatelep alapzata nem 
áll tiszta agyagtalajból, a mi különben nem 
fog valami gyakran előfordulni, ott az alapza-

arezra i azután egy orkánszerü, az ember egész 
testét-lelkét megrázkódtató prüsszentés. mely
től a tányérban mit sem sejtő leves is hullá
mokat v e r : és az ember át van alakulva! 
Megköszörüli utána u torkát s pláne, ha va
laki még azt mondta rá, „kedves egészségére4*, 
már egészen más ember, ki azon gondolko
zik, hogy nini, olyan kedves az én egészségem: 
Biz az kedves! No, akkor ne dühösködjünk, 
mert az megárt a „kedvesének !

Tapasztalatból tudom, hogy a tubákoló nők 
nem oly idegesek, mint a nem tubákolók. A 
ki naponkint ezer nővel szokott érintkezni, 
az tízzel bizonyosan szóváltásba elegyedik, e 
tiz között alig lesz egy, aki burnótozik. T e 
hát a nőknek igen ajánlatos a dohány élve
zete s mondhatom, hogy nem jól esett le l
kemnek, ezen lap múltkori tárczaczikkében 
olvasnom, hogy a nökrek a dohányzás ne 
legven megengedve. Már miért nem f Hiszen 
a szegény nők egész élete egy hosszú sora 
a szenvedés egész lánczolatának. a rabszol
gaságból is csak most enianczipáltatnak : ezt a 
kis élvezetet is elvonjuk tőlük ? Alig olvas
tam végig azt a bizonyos tárczaczikket, siet
tem rágyújtani, mert nagyon haragudtam ; m i
közben azután szivaromat szittam, ugv elgon
dolkoztam a dolog fölött, hogy a dolog más
felé görbült k i ; jó az mégis; megtiltani a 
nőknek a dohányzást! Mert épen a tilalom a 
legjobb módja annak, hogyan kell valakit meg
tanítani dohányozni; hiszen, ha az a bizonyos 
bibliai nevezetességű almafa ott a paradicsom
ban nem lett volna „tilos**, tán Évának sohse 
jut eszébe épen azért is abba az almába ha
rapni ! Hónai István.

tót vízhatlanra kell készíteni, a mi az alapzat 
kikövezése által lesz legczélszerübben elérhető. 
Kikövezésre legjobb a kongó téglát használni, 
s ezt keskeny lapjára állítva, ezément közé 
rakni.

A trágvarelep lehető közel legyen az is
tállóhoz. hogy a trágya kihordása ne igényel
jen sok időt és a kihordásnál ne menjen a 
trágya veszendőbe; végül azért is, hogy a trá
gyáié azqfi része, melyet az alom nem ab
szorbeált. s mely a trágyakutba vezettetik, le
hető rövid utón jusson bele, mert ez által cse 
kélvebb lesz a veszteség és a csővezeték költ
sége is csekélyebb lesz.

A trágyatelep készítésénél figyelmet kell 
fordítani továbbá a telep mélységére; 1— l*/4 
méternél mélyebbre soha se szabad készíteni, 
mert különben sokféle hátrány származik. Ha 
a trágyatelep 1 — l ‘/4 mérernél mélyebb s en
nek megfelelőleg a trágya 1— IV4 méternél 
magasabbra rakatik, akkor a trágya anvagok 
igen gyorsan felmelegednek, mi által gyorsitta- 
tik a felbomlás, a mely anyagvesztéséggsel van 
egybekötve. A  mély trágya-telep azért sem jó, 
mert a trágya kihordása ez által megne- 
hezittetik.

A trágyatelepnek mindig bizonyos esése 
legyen, vagy a közepe felé, vagy az egyik sa
rok irányában, hogy a trágvalé ide szivárog
hasson s összegyűlhessen. Ezen legmélyebb 
pontra készítendő a trágyakut.

Ezen trágyakutba vezetendő egyszersmind 
a higürülék azon ré*ze is, a melyet az alom 
nem abszorbeált. Ha az istálló és a trágyatelep 
fekvése olyan, hogy ez csak bajjal vihető ke
resztül, akkor az istálló közelébe egy másik 
iragvakutat kell készíteni. A trágyakutra szi
vattyút kell felállítani, hogy a trágyalevet 
bármikor ki lehessen szivattyúzni, akár azért, 
hogy a trágya vele niegöntöztessék, a mi a 
szárazabb évszakban felette szükséges, akár 
pedig, hogy külön hígtrágyául használtassák fel.

A trágyatelep védett fekvésű legyen, hogy 
se v íz  külröl hozzá ne juthasson, se pedig a 
napsugarak ne érjék.

A trágyatelepre soha se jusson egyéb viz, 
mint a mi csapadék alakjában reá hull. A má
sutt. pl. a majorban az esőzéskor összegyű
lendő viz soha se vezettessék a trágyatelepre, 
sót ügyelni kell, hogy sohse férhessen oda. 
Mert ha a trágyához sok viz kerül, a trágya 
túlságosan nedves Ieend és daczára a vízhat
lan alapzatnak, —  a trágya kilugoztatik, te
hát értékében tetemesen vészit. —  Ha a trá
gya túlságosan nedves, az u. n. hideg rotha 
dás áll be, mely által a kultúrnövényekre ká
ros savanyu humuszvegyek képződnek.

A  viz alatti korhadasnál a szervi vegyek- 
ben meglevő nitrogénium nagy része szabaddá 
válik s igv a trágya értékéből vészit. A  fölös
leges vízmennyiség növeli a trágya súlyát, s 
igv kihordása több időbe kerül.

Mindezen hátrány elesik, ha a trágyagö
dör 1 V4 méter magas fallal kerittetik be.

A napsugarak elől azért kell védeni a 
trágyatelepet, mert különben nyáron a trá
gya nagyon is felmelegszik és kiszárad, a fel
bomlás tehát gyorsabb s igv az anyagveszte
ség nagyobb.

Trágyatelep beárm ékolása legegyszerűb
ben oly módon tehető, hogy az fákkal körül- 
Ültettetik, még pedig olyanokkal, a melyek 
gyorsan növekednek és elég lombosak. Leg 
jobban diszlik a tragvagödör közelében a fe
hér nyár (Populus aíba> és a szürke nyár(Po- 
pulus canescensi. Igen közel a tragvagödör 
széléhez c fákat sem szabad ültetni, mert kü
lönben gyökereik áttörik a trágyatelep oldal
falát és az igenis koncentrált tápanyagtól tönkre 
mennek.

A fákkal körülültetett trágyatelep a nap 
hevétől eléggé megvédett, de meg ez által az 
egész trágyatelep tetszetősebb külsőt is nyer.

Hogy a trágyatelep az esőtől és naptól 
egyaránt megvédessék, ajánlották —  leginkább 
Angliában —  a trágyatelep betetőzését. A be
tetőzésnek igaz hogy vannak előnyei, igy : a 
trágya nedvessége egyformább, felbomlás tehát 
egyenletesebb, a sok eső nem növeli szükség
telenül a trágya mennyiségét, de az ily tra- 
gvatelep olv költséges, hogy az említett elő-
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nyök a költség növekedéséhez mérten szóba 
sem jöhetnek.

Ha a fent lein módon készíttetik a trá
gyatelep, akkor betetőzés nélkül is megvéde
tik a fölösleges víztől és napsugs ráktól.

P. N.

A munka czélszerü beosztásának 
haszna.

A nép számára irta: IGAZMONDÓ.

Magvar gazda többnyire csak a széna- 
takaró dásnál meg lőkép az aratásnál tudja az 
idő értéket megbecsülni, de egyébként nem az 
ó számára találták fel azt az okos angol köz
mondást, hogy »az idő pénze, a mit különben 
m ás  o k o s  ember is figyelembe vehetne, ha 
nem Angolországban ringatták is a bölcsőjét.

Körültekintve, sajnos, hogy sokszor látunk 
gszdakat. a kik szorgalmasak, igyekeznek, törik- 
marják magukat, még se lesznek soha idejében 
készek semmivel, csak azért, mert nem tudják 
az időt jól beosztani, helyesen kihasználni, s ha 
egv kicsit rosszabb az idő. az hátraveti őket 
annyira, hogy mindennel elkésnek. A  szomszéd, 
az már más, annál megv minden munka, mint 
a karikacsapás, egv kis közbejövő rossz idő 
nem hozza ki őt a sodrából, azért elkészül 
mindig időre a dologgal, s mindezt csak azért, 
mert a szomszéd jól be tudja osztani az idejét 
meg a munkáját, előre számol a földdel, az idő
járással, tudja hogy emberei és igái egy nap 
alat: milyen munkából mennyit végezhetnek, s 
azután utána is néz, hogy azt el is végezzék.

Ne mulaszsza el a gazd;:ember soha. hogy 
mindig jó eleve tervet csináljon magának arra, 
hogv mikor mit fog dolgozni. A ki nem bízik a 
maga fejében, hogy idejekorán eszébe jut 
előre minden —  és a gazda, a kinek annyi min
denféle teendőtől fő a feje, jól teszi ha nem 
egészen bízik hozzá —  az nézzen utána, minden 
gazdasági naptárban megtalálja azokat a dolgo
kat, a miket körülbelül tenni kell az egyes hó
napokban, igv aztan nem fog semmiről meg 
feledkezni.

Különben is a tél a legalkalmasabb idő 
arra, hogv nagvban és egészben véve az egész 
esztendőre való gazdasági tervet kispekulaljuk. 
Nem árt. ha a gazda az ily tervet nemcsak 
maga eszeli ki, hanem megbeszéli a családban. 
A telserdülö fiuk az ily beszélgetésekből sokat 
megtanulhatnak, s aztán ha megengedjük nekik, 
hogy itt ott ők is beieKotiyanjanak a beszédbe, 
hozzá szoknak észrevétlenül az Önálló gondolko
záshoz, megtanulnak a maguk édes eszére tá
maszkodni.

Meg lehet ilyenkor beszélni, hogy hogyan 
oszszuk be a tüldeket, hova mit vetünk, hogvan 
szerezzük és tisztogatjuk a m; got, nem lehetne-e 
»z  egyik vagy másik helyen valamit javítani a 
földeken, pl. egy-egy árkot huzni a nedves ré
ten. egy darab erdőt, a mi nem szükséges, ki
vágatni, vagy viszont egyes lejtős meredek he
lyeket. a hova nem érdemes a trágyát hordani, 
beerdősitem stb.

Igv készítünk elő télire gondolatban min
dent, sót a mihez lehet, hozzá is latunk. Nin
csen az a gazdaság, a melyben ne akadna min
dig tennivaló, a hol ne lehetne folyvást javítani 
egyetmást. A vasárnapok és ünnepnapok is fon
tosak a gazdára nézve. Teste kipiheni a heti 
fáradalmat, a templomba is elmehetünk, egy kis 
szórakozásra is telik idő, de azonfelül ne mulasz- 
szuk el átgondolni a következő hétre való min
dennapi munkát, oszszuk be előre, hogy cselédet, 
igásallatot hova küldünk, hova hány napszámos, 
szakmányos stb. kell, s egyúttal azzal is jöjjünk 
tisztába, hogy mit fogunk dolgozni, ha az idő
járás rosszra fordul.

Az időnek helyes beosztása és a munka
erőnek czélszerü kihasználása a legnagyobb mes
terség a gazda foglalkozásában !

Mennyi időt és pénzt pazarol az olyan 
gazda, a ki terv nélkül dolgozik napról-napra ! 
Jön a tavaszi szántás, mikor hozzá kellene fogni, 
akkor latja csak meg. hogy az eke vasa meg
kopott, a boronából itt is, ott is hiányzik egv 
fog. Nosza gyorsan a kovácshoz, bognárhoz. Sze
gény mesteremberek ! Télen ölbe tett kezekkel 
lophatják a napot, az ördög se néz feléjük, s 
ha nem kellene itt-ott egy tört szekeret meg

igazítani vagy egy-egy lovat megvasalni, akár 
el is felejtsék a mesterségüket. Tavaszszal az
után lódul a nyakukra mindenki, s mindegyik 
az első akar lenni; jönnek az ekékkel, fogasok
kal. szekerekkel, egy nap száz kaszát is hoznak, 
a mesterember azt se tudja hol a feje, egvszerre 
nem tehet eleget mindenkinek, a gazda meg el
késik a vetéssel, kaszálással. Aztán meg sürgős 
munkában ne csodáljuk, ha a mester csak egy 
szeget ver oda, a hova kettőt kellene, csak egyet 
üt a vasra, a hol kettő-három is ráférne, egy
szóval elhamarkodja a dolgot, de azután a *pos- 
tamunkac árát dupla krétával számítja.

Másik neme az időpazarlásnak az, hogy 
minden apróságért külön szaladgálunk, noha 
egyszerre egv útban több dolgot is végezhetnénk. 
Helyesen mondja a tót Közmondás, hogy »a ki
nek nincs elég jó esze, annak jó labai legye
nek*. Tanuljuk meg pl., hogy a szekereket lehe
tőleg sohase járassuk üresen, ha pl. trágyát 
visznek ki. hozhatunk vissza szalmát vagy ta- 
karmánvr,ha őrletni, vasaltatni stb. mennek, egy
úttal elvégezhetik a bevásárlásokat, vihetnek 
eszközöket javítani vagy hozhatnak ki kész esz
közöket stl*. stb. Egyszóval száz meg ezer olyan 
dolog van a gazdaságban, a mi magában véve 
talán csekélynek Iát-zik. de —  sok kicsi sokra 
megv —  együttvéve mégis sok időt és mert az 
idő pénz is, sok pénzt vesznek igénybe.

Legkézzelfoghatóbban láthatjuk, hogy az 
idő pénz : a cselédek és nepszámosoknál, a kik
nek idejét, vagyis egv bizonyos idő alatt kifej
tett munkáját pénzzel fizetjük meg, Ügyeljünk 
tehát arra, hogy az a pénz ki is használtassak, 
vagvis a csalétek, munkások ne henyéljenek. A 
gazda első legven a felkelésben és utolsó a le
fekvésnél.

Hogv is mondja csak a találós mese : Két 
testvér egvforma birtokot örökölt, azt igyekeztek 
is egyforma jól megmunkálni, s mint jámbor 
emberek mindig a Miatyánkk; 1 fogtak a mun
kához. Mégis az egyik meggazdagodott, a másik 
meg elszegényedett, csak azért, mert az első a 
Miatvánkot reggel 4 órakor, a másik meg csak 
G órakor mondta el.

V E G Y E S E K .
Január hó l-töl uj előfizetést nyitottunk. — Tiszte

lettel kerjüK azon t. előfizetőinket akiknek előfizeté
sük lejárt, szíveskedjenek az előfizetést mielőbb be
küldeni.

Az orsz. gazd. egyesület dohány-termelő 
bizottsága t. hó 21-én gr. Dessewtfy Aurél 
elnöklete alatt ülést tartott. Az ülés egyedüli 
tárgyát a dohányszéritó pajta és simitó helyi
ség czélszerü tervének megállapítása czéljából. 
a gyakorlati dohánytermelőkhöz intézendő kér
dések megállapítása képezte. A szakosztály 
a következő kérdésekben állapodott meg. I. 
Dohányszántó pajta: 1. Milyen nagynak kell 
lenni egy dohánvszáritó pajtának, méterekben 
tekintettel a s/áritás módjára és arra. hogy a 
dohanvjövedéki törvény végrehajtási utasítása 
szerint l  kát. hold után legalább 100 m ‘ ür 
határoztatik meg; 1 — 10 stb. kát. hold terü
letű dohánytermeléshez mérten. Mclvek a 
legaránvosabbh méretek ; a hossz, a szélesség 
és a magasság viszonyaiban ? 2. Milyen legven 
a belső berendezése a tér legjobb kihasználása 
tekintetében? H) a zsinór, b) az exsiccator al
kalmazásánál : 3. Mily anyagból legyen a do
hánypajta építve ? 4. Milyen legyen a tetőzet 
szerkezete? 5. Mily anyaggal fedendő be? 6. 
Miben szerkezetű legyen a kapuja s miiven 
legyen a kapu záija? 7. Mily igények elégi- 
tendők ki, a szellőztetés, világítás és a köd 
kártékony hatásának meggátlasa czéljából ? 8. 
Mily szerkezet bizonvult legczélszerühbnek a 
dohány szárítása czéljából ? I*. Szükséges-e az 
egész anyag szárifását a pajtában eszközölni, 
vagy a kevésbé értékes anyag szárítása a sza
badban eszközölhető-e? 11. Simitóhelviség. 1. 
Mily nagynak kell lenni a czélszerü simitóhe- 
lyiségnek, viszonyítva a termelési területhez 
10— 20 — 50 stb. kar. hold után? 2. Mily el
helyezése legyen, viszonyítva a dohánypajta 
fekvéséhez? 3. Milyen anyagból legven építve ? 
4. Milyen legyen a belső berendezője: 6. Mik 
az igények a világosság, fűtés, szellőztetés és 
a Simitóhelyiségek elzárása iránt ?

Egyes trafikok — traflkáláeáról. A  provin- 
cziális városokban sok vbzszaélés történik a 
dohánynagy tőzsdékben; jó  lesz,ha az illetékes 
he lyrő l ezen do lgokat kissé figye lem m el k í
sérik, m ert az államnak csak nagy  kárt 
okoznak.

M inden szivarládát kibontanak, a javát 
kiszedik, a satnyább részével a ládákat 
ismét m egtö ltik , és az összes kis szivar- 
árudákat ilyen általuk beszegelt szivarral 
látják el, úgy hogy csak is a n agy  tőzs
dékben lehet jó  szivart kapni.

A  kü lön leges szivarokat a m egszabott 
áron felől adják stb. Jó lesz ezen do lgo t 
szigorúbb fe lü gye le t  alá venni. A  vevők  
iránti udvariasságot ezek éppen nem is
merik, a k iszo lgálást a legn agyobb  arro- 
gancziával szokták eszközölni, különösen 
Debreczenben , ahol g yön géd  női szem é
ly ek  szo lgá lják  ki a vevőket. —  Ezeknek 
sem lesz kár a kezükre koppant..ni.

Egy szivarzó.
Gyászhir. Súlyos csapás érte L á n g  

Ferencz m. kir. pénzügyi tanácsost és do
hánybeváltó felügyelőt, lapunknak is derék 
munkatársát és jóakaróját. Neje, szül. H aris 
Zsófia, é letének 53-ik évében  január hó 
22-én S zegeden  elhunyt. Enyh ítse a súj
tottnak fájdalm át őszinte részvétünk.

Szerkesztői és kiadói üzenetek.
Lovag Kleeberg O iw jIJ urnák, T i s z a -  H «» f f  

Csiszár RezsA urnák K á p o l n a ,  Rbiczey urnák 
N a g y  I . é la. Megkaptuk a gyűjtött elofizeök jegyzé
két és az elő fizetési pénzeket. Szives ügy buzgóságukért 
fogadják köszonetQnket. —  Z. I. T  . . . e. Lehet, hogy 
lesz belőle valami. Mi is hallottunk rólla. Je mint po- 
sitiv tényt nein merjük állítani. — B. S . H . . . . a. Most 
még korai lenne. Amikor a kérdés aktuálisabb lesz. fog 
rólla eleget olvashatni a Dohány újságban. Most \an a 
mi holt idényünk, de nem sokáig tart. — K. M. H .. . . n. 
Nem a mi lapunk keretébe való. Ha kívánja, átalljuk 
valamely más lapnak. — V. G. F. .a. Az „Kxsiccator* 
gyári telepe már nem Tolnán, hanem Budapesten van. 
Gzimnck elég : Kxsiccitor gyári telepe, Budapest. Isak 
nagyon ajánlhatjuk.

Fekete börkenőcs,
József főherczeg

s a földmivelés-. ipar- és kereskedelemügyi 
miniszter és számos gazda a legnagyobb el

ismeréssel tüntette ki.

XTeznsncsek J. és társa
I. magv. kizárólag szabad, fekete bőrkenőcs- 
bőrlakk, gyógynövény valódi Szultána pipere 

szappan gyártmányát.
Ezen bőrkenőcs, mely mindennemű bőrre 

kitűnő hatást gyakorol, kisebb mennyiségben 
is megrendelhető a következő árak m ellett: 

fekete bőrkenőcs 1 kJ. bádogdobozban 1.20 
sárga bórkenőcs 1 k iló : 1 frt Go kr. 
géphajtó bórkenőcs 1 k iló : 1 frt 40 kr. 
velenczei kettős bőrlakk 1 liter 3 Irt. 
bőrmosó szappan nagv darab 1 frt. 
állat-, gyógy- és patakenőcs */f kiló 2 frt. 
fekete viasz 1 nagy db 1 frt s a hires gyógy- 
erejü Szultár.a növény szappan 1 doboz 1 frt.

Főraktár: Nagymező-utcza 9. sz. 
Óvás az utánzás ellen I

Miután világhírű találmányommal igen sok 
visszaélés történik, nevezetesen egy bizonyos 
egyén „Feri Nándor-  hirdetményeket bocsájt 
ki, melyekben mint a ezég utóda tünteti fel 
magát és az általa készített silány kenőcsök, 
mint az én, kitűnőnek elismert gyártmányo
mat ajánlja. Ennélfogva figyelmeztetem a mé
lyen tisztelt közönséget, miszerint a valódi 
Nemencsek-téle bőrkenőcsöt csakis én gyártom 
s óvom a Feri Nándor-féle hamis utánzások 
megvételétől; különben a legnagyobb kitün
tetésekben részesített czikkcmmel, és Üzleti jó 
hírnevemmel visszaélő Feri Nándor ellen a 
szükséges lépéseket megtettem.
Megrendelések utánvét mellett jtontosan eszkö

zöltetnek.
Teljes tisztelettel

NEMKNCSKK JAKAB óh TÁRSA
■nd&pot, Sh i b m I-i Mu  I. as.

Njron. Márkus Samunál. Budapa»t»n. Andráaay ét |*. u .
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