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Olvasóink szives figyelmébe!
Tisztelettel felkérjük mindazon t  elö- 

tizetóinkét, akiknek az előfizetése a múlt 
év végén lejárt* s a kiket ez iránt kft* 
Ion levelező-lapon is bátorkodtunk meg- 
keresni, hogy az előfizetést szívesked
jenek most maír mielőbb megújítani: — 
ha pedig esetleg a lapot tovább járatni 
nem kívánnák: akkor — mihez tartásunk 
végett— méltóztassanak a heeses ezimfikre 
érkező lappéldányt azonnal visszaküldeni, 
hogy igy legalább a további felesleges 
költségektől inegkiniéitessfmk, — mint- 
hogy előfizetőink iránti figyelemből, a lap 
küldését mi csak az esetben szüntetjük he, 
hu ez iránt határozott értesítést kapunk.

Egyszersmind felkérjük lapunk barát- 
ja it, hogy szomszédjaik. Ismerőseik köré
ben la|ninknt ajánlani és terjeszteni szí- 
veskedjenek.

Oyüjtöivvel kívánatra bárkinek szíve
sen szolgálunk.

A kiadóhivatal.

A dohánytermelés 
különböző' eredménye.

Kereskedelmi növényeink egyik dús- 
jövedelmezóségü termelési ágát a dohány- 
termelés képezi.

Ezen termelvény nemcsak a saját ne
mében, a dohánytermelés keretében hasz
not hozó, hanem — tudvalevőleg — mint 
elővetemény is, a gazdasági turnusban, a 
vetésforgásnak egyik legjobban beleülő té
nyezője, mely körülmény — miként azt már 
többször volt alkalmam kifejteni — szintén 
igen nagy figyelmet érdemel.

Mint a természeti viszonyoktól függő 
minden termelési ágnál, úgy a dohányterme
lés eredményénél is vannak kivételes esetek, 
nagy eltérések, illetve termési különbözetek 
éspedig minden irányban, — igy : van sok. 
igen sok és igen jó minőség, más esetben 
pedig kevés, igen kevés és rossz minőség, 
mint például a szomorú emlékű 1894. évi 
dohánytermés volt, amely mennyiség és 
minőségben roppantul mögötte maradt az 
előző évi termésekhez képest; — mert az 
is egyik sajátságos tünete a dohányterme
lésnek, hogy mikor a dohánytermés meny- 
nyiségben csökken : mindannyiszor a mi
nősége is rossz, — a mi különben igen ter
mészetes, mert a mennyiség hiányát a fej
letlenség és más egyéb oly körülmények 
idézik elő, amelyek éppen a jó minőség 
hiányát is képezik. — ilyen a szárazság foly
tán törpén maradt, goromba, durva do
hány, — ilyen a kifejletlen és kényszer
érett, vagy egészen éretlen, apró levelű 
dohány, — mindezek a minőség és mennyi
ség rovására esnek és mindkettőnek egy
aránt akadályai.

De azt is megmutatták már egyes

szorgalmas, igyekvő gazdák, hogy éppen 
ilyen áldatlan, kedvezőtlen időjárásban is 
egyesek valamivel jobbat, mások ismét ke- 
vésbbé rosszat, sőt voltak olyanok is, akik 
egészen jó közép mennyiséget és kitűnő mi
nőséget tudtak előállítani, — az igaz, hogy 
az utóbbiak aztán valóban odaadó gondot, 
nagy szorgalmat és teljesen okszerű el
járást fejtettek ki.

Ezek az esetek — ha nem is gyakran 
és mindenütt — de mindenesetre léteznek 
és előfordulnak. — amint ennek bizonysá
gául általánosan ismert nevekre is tudnék 
hivatkozni.

Bebizonyított tény továbbá az is, hogy 
ezen termelési ágnál, amint egyes munká
latok elhanyagolásával s a szükséges te
endők elmulasztásával az egész termés 
sikerét tönkre tehetjük: épp úgy emelni
tudjuk azt, a kezelésnek a maga idejében 
és helyesen való eszközlésével; mert a do
hánytermelés távolról sem olyan, mint más 
egyéb termelvények.

Például a kaszásnövények — ha jól 
megművelt talajban, rendes forgóban és 
idejében elvettetnek : — ezekkel már igen 
keveset, vagy éppen semmit se tehetünk, 
mert azontúl leginkább csak az időjárás 
határoz felettük.

Ellenben a dohánytermelés sok minden
féle aprószerü teendőkből van összeállítva, 
s legyen az bármily csekélynek látszó körül
mény : d t azért mennyiségileg és minő
ségileg egyaránt befolyásolja s a szerint 
emeli vagy csökkenti a termést, amint vala
mely teendőt helyesen elvégeztünk, vagy 
pedig elhanyagoltunk.

A dohánytermelésnél az okszerűség min
den szabálya s az időszaki munkálatok leg
csekélyebbje is, végeredményében roppant

l-szeres és -szoros termésed
csakis mesterségesen szárított

érhetők el.műtrágyával
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fontossággal bir, s a melegágy elvetésétől 
kezdve egész a simításig, a folytonos mun
kát igénylő dolgokból — egyik-másik bár
mily jelentéktelennek tűnjék is fel — 
semmit, de semmit sem szabad elmulasztani, 
vagy elhanyagolni.

A kedvező időjárás ugyan csodákat 
tud tenni, beheggesztve a sebeket és gyó
gyítva a betegségeket, de azt azért sohasem 
tudja teljesen helyrehozni, ha például rossz 
palántát ültettünk, ha a dohányt a gyom 
ellepi, vagy rovar pusztítja, ha a talajt 
eléggé porhanyóvá nem tettük, ha a ka
csozást, bugázást, kapálást idejében és kel
lően el nem végeztük: ezeket a csorbákat 
még a legkedvezőbb időjárás sem fogja 
egészen kiköszörülni s azok visszahatását 
elenyésztem.

Sőt még a kész termésre nézve is. 
midőn azt már éretten letörtük : ha a zöld 
dohány elhelyezését nem a legnagyobb 
gonddal és óvatossággal végezzük 3 a 
fonnyasztás és fűzésnél nem rendesen já 
runk el — a kedvező időjárás csak annyi
ban használt, hogy sok, de rossz dohá
nyunk lesz. Nem szólok itt még azon kö
rülményről sem, mely a sok és jó kész 
dohányt is tönkre tudja tenni, és ez — a 
helytelen szárítás, összeválogatás és simí
tás. amelyekről annak idején bőven el
mondtam nézeteimet

Az lS94-ik év folyamán, azoknak akik 
ebben a rossz esztendőben némi sikertértek 
el. ennek tényezői voltak : a jól elkészített 
talaj, a mély szántás és porhanyitás, amely 
a szárazság daczára is megtartá némileg a 
nyirkosságot, továbbá a megfelelő műtrágya, 
s főképen a jó üde. erős, gyökeres, egyen
letes palánta: — ez a dohánytermelés há- j 
romsága. amelynek egyik egysége a palánt, 
s ennek kiindulási pontja a melegágy el- j 
készítése és a mag elvetése, úgy, amint j 
azt évről-évre, s jelen számunk más helyén 
is előadjuk. — ezeket kell tehát minden 
termelőnek minden kitelhető módon meg
cselekedni. i

Mondom — mindazok, akik az 1894. | 
évi mostoha időjárás daczára is némi sikert 
értek e l : ezt mindannyian csakis a kiváló 
gond. szorgalom és igyekezetnek köszön
hették. Ezzel cs: k azt kívánom bizonyítani, 
hogy a reá fordított fáradhatatlan munka 
és okszerű helyes eljárás semmiféle növény
nél nem fizeti ki úgy magát, mint a do
hánytermelésnél.

Aki talán ebben kételkednék : azt leg
jobban felvilágosíthatják és meggyőzhetik 
a beváltási eredményekről szóló hivatalos 
kimutatások, amelyeknek száraz számsorai 
igen jellemző és tanulságos adatokat szol
gáltatnak, — mert ezekből kétségtelenül 
kitűnik, hogy valamennyi körzetben úgy 
áll a dolog, hogy nemcsak egyik község 
a másikhoz képest, de ugyanazon község
ben, sőt talán egymás szomszédságában is 
egyik termelőnek kitűnő, a másiknak min
den kritikán aluli rossz dohánya volt, — 
egyiknél a katasztr. holdankénti termés 
hozam 8—10 mtrm, a másiknál 4 —5 mtrm, 
(nem tekintve az elemi károk okozta különb
ségeket.) Ne menjünk tovább, csak te
kintsük a főtisztelendő Ambrus József plé
bános úr, igen tisztelt munkatársunk által

lapunk mai számában közölt kisoroszi 1804. 
évi beváltási eredményt, — mily óriási különb
séget mutat az ottani uradalom által minta- 
szerüleg kezelt termelési telep, a többiekhez 
képest, — mert mig az uradalomnál egy 
katasztrális holdon dohányban 9881/* ki
logramm, pénzben 166 forint 07 krajczár 
volt az eredmény: addig a kistermelő 
lakosságnál dohányban 515Vg kilogramm, 
pénzben 75 frt 09 kr volt egy kát. hold 
átlagos jövedelme. — Vagy nézzük a bu
dapesti körzetben, például egy községben 
az egyik termelőnek volt holdanként átlag 
dohányban 641 klgrm s pénzben 124 frt 
87 kr. a másiknak ugyanott dohányban 
454 klgrm s pénzben 70 frt 93 kr jöve

delme.
De nemcsak ebben az utóbbi évben 

és kedvezőtlen időjárásban tűnnek elő ezek 
a roppant különbségek, hanem még a leg
kedvezőbb termelési években is, mint pél
dául az 1891-diki volt, — s általában min
den évben, minden körzetben fordulnak elő 
rendkívüli különbségek. így — hogy a sok 
közül csak néhányat említsünk a buda
pesti körzetben 1892-ben. a métermázsán- 
kénti átlag a tiszai leveleknél a legnagyobb 
volt Boldog községben 2U frt 94 kr, a leg
kisebb volt Pta szt Imre községben 13 frt 
48 kr, — 1893 bán már a legnagyobb volt 
Csány községnél 21 frt 20 kr, a legkisebb 
volt Czegléd községnél in frt 50 kr: — 
az aradi körzetben 1892-ben a holdankénti 
legnagyobb átlag volt Szionda pusztán 
238 frt 57 kr, a legkisebb volt Szapáryli- 
geten 54 frt 4‘* kr. — 1893-ban már a 
legnagyobb volt Kunágotán 227 frt 53 kr, 
a legkisebb pedig Nagy-Varjason 59 frt 
58 kr ; — a battonyai körzetben 1892-ben 
a legnagyobb holdankénti átlag volt Mező
hegyesen 251 Irt 93 kr. s a legkisebb Kis- 
Peregen >0 frt 22 kr, — 1893-ban pedig a 
legnagyobb volt Kupa pusztán 207 frt
18 kr. s a legkisebb Kis Peregen 84 frt
19 kr.

Mondja meg nekem bármelyik gazda, 
hogy melyik gazdasági növény mutat még 
fel ilyenforma, de csak még megközelítő
leg is hasonló különbségeket és eltérő ered
ményeket, mint a dohány V — A kapás nö
vények általában vagy sikerülnek vagy 
nem, s aztán egyes vidékenként az időjá
ráshoz képest van jó. közép, vagy rossz 
termés, de minőség és mennyiség szerint 
oly óriási eltérések egyetlen más növény
nél sem fordulnak elő.

Mindezekből tisztán kiviláglik, hogy a 
dohánytermés sikere első sorban a termelőtől 
1ügg, — s ha még kedvező az időjárás, ezt 
kell azután a gazdának — minden rendel
kezésére álló módon lehetőleg kiaknázni.

Darócti Vilmos.

í'ja lib  tapasztalatok 
az iatálótrágya kezeléséről.

Irta : Cserháti Sándor.

Az. istállótrágya kezelése! Ki ne olva
sott, sót azt mondhatnám, ki ne irt volna 
már e tárgyról, mely a gazdasági szakla
poknak egyik leggyakoribb thémája, és 
mégis, ha körülnézünk a praxisban, miha
marább azt lógjuk tapasztalhatni, hogy még 
nagyon sok czikket Írhatunk e tárgyról,

amíg az istállötrágya kezelése országszerte 
kifogástalan lesz.

A mezőgazdaság igen sok ágazatában 
tapasztalhatunk jelentékeny haladást, a leg
kevesebbet azonban az istállótrágya keze
lésében. Engem még mindig meglep, ha 
egyik-másik gazdaságban azt tapasztalom, 
hogy az istállótrágyát kifogástalanul ke
zelik.

Éppenséggel nem ritka jelenség, hogy 
modern szerkezetű istállóból vasiiti síneken 
kerül a trágya a vízhatlan alapzatu trágya
telepre, ahová utat talál az ereszről le- 
csurgó víz, hogy a trágya alá kerülve, an
nak egyik szélén felhígult trágyáiéként ki
jutva, a major udvarát vagy valamely kö 
zeli árkot trágyázzon a benne levő könnyen 
oldódó tápanyagokkal.

Azt is láttám már, hogy megkészitet- 
ték a nagyon is modern tragyatelepet — 
mert mutatós volt. de költséges is egyúttal, 
— megvolt a szivattyú, de azért azt so
hase használták, a trágya semmifele keze
lésben nem részesült.

A legtöbb esetben azonban nemcsak 
a trágyatelep ellen tehető nag\on is ala
pos kifogás, hanem már az istálló maga 
olyan, hogy a trágya egy jelentékeny része 
veszendőbe megy. még mielőtt kikerült 
volna a telepre, mert a trágyalé az állásba 
beivódhatik, nagy karára a trágya minősé
gének és ártalmára az állatok egészsé
gének.

áléltán fölvethető a kérdés: vájjon mi 
oka annak, hogy a gazdák zöme oly nehe
zen határozza el magat a trágya okszerű 
kezelésére V

Véleményem szerint ennek csakis az 
az oka. hogy a gazdák nem láthatják saját 
szemeikkel, hogy mily kárt tesznek maguk
nak az istállötrágya helytelen kezelésével. 
Ha a régi rossz eke helyett újat. jobbat ho
zatnak, s vele a t Iáit az eddigénél mélyeb - 
ben miveiik. ha e talaj hiányzó tápanya
gait műtrágyával pótolják, ha az állatokat 
jobban, okszerűbben takarmányozzák. úgy 
mindennek hatását közvetlenül szemlélhetik, 
a mutatko. ó különbség oly nagy, — és ami 
fő, könnyen összehasonlítható a régi eljá
rás az újjal — hogy a gaz fa saját sze
meivel győződhetik meg az illető újítás ér
tekéről.

Nem így van az az istálötrágya keze
lésével. Azt a fáradságot a gazdák nem ve
szik maguknak, hogy kétféle módon kezelt 
istállótrágyával kísérletet tennének s igv 
meggyőződhetnének az okszerű kezelés nagy 
előnyéről. Ha pedig a szomszédnál vagy va
lamely más gazdanái látja a trágya helyes 
kezelései, úgy ennek értékéről szintén nem 
nyerhet biztos tájékoztatást, mert az oly 
gazdaságokban, ahol a trágyát helyesen ke
zelik. egyebekben is megfelelnek az ok
szerű trágyázás követelményeinek, s így 
bajos meghatározni, hogy mennyi része van 
a helyes trágyakezelésnek és mennyi az 
egyéb eszközléseknek a nagyobb termések 
előidézésében.

Ha azonban a jobb trágyakezelés ter
mésfokozó hatásáról bajos is szemmel lát
ható bizonyítékot szerezni, némi gondolko
dás után bárki is reá jöhet, hogy az ok
szerű trágyakezeléssel igen jelentékeny 
értékek menthetők meg a gazdaságnak, 
és pedig aránylag igen csekély költséggel.

Azt. hogy az istállötrágya annál na
gyobb hatású, minél több benne a ható
anyag vagyis a nitrogén, foszfor és kálium : 
a gazdak általában elhiszik ma már. a több
ség azonban azon téves nézetben van, hogy 
a szokásos kezelésnél nem oly jelentékeny 
a veszteség, hogy érdemes volna ennek el
hárítása czéljáből az istállóban az állás és 
a trágyatelep alját vízhatlanná tenni, a trá
gyát megfelelően kezelni. Az elillanás és a 
kimosatás által értékében csökkenő trágya 
nem apad meg oly nagyon rövid idó alatt, 
hogy az felötlenék s ezért a legtöbben az
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tartják, hogy ex ax apadás nagyon jelen
téktelen, ami pedig igen nagy tévedés. Az 
elillanó nitrogén mennyisége ugyan igen 
számos körülménytől függ, azonban annyi 
bizonyos, hogy minél hanyagabbul kezeljük 
a trágyát, annál nagyobb lesz a veszteség, 
bár teljesen a leggondosabb kezeléssel se 
|ebet a veszteséget meggátolni.

Arról, hogy mily jelentékeny nitrogén 
mehet veszendőbe, tájékozást szolgáltatnak 
egyrészt Mfintz és tlirard, másrészt Hol- 
delleiss kísérletei.

Nevezett szakférfiak kísérletei annyiban 
kiegészítik egymást, amennyiben Müntz. és 
ííirard azon nitrogénveszteséget határozta 
meg. amely az istállótrágyát keletkezésétől 
kezdve az istállóból való kikerültéig érhe
tik. Holdéfleiss pedig azt, amely a trágya
telepen fordulhat elő.

Müntz és (iirard meghatározták a meg
evett takarmányban és alomban, a képző
dött állati termékekben (hús, tej. gyapjú) és 
az istállótrágyában foglalt nitrogén mennyi
ségét ; azon különbség, mely a megevett ta
karmányban és az állati termékekben, to
vábbá az istállótrágyában talált nitrogén 
között mutatkozott, megfelel az istállótrá- 
gvából elillant nitrogén mennyiségének.

A nitrogén tudvavevöleg két módon : 
mint szénsavas ammóniák és mint szabad 
nitrogén illanhat e l : nevezett tudósok sze
rint a veszendőbe menő nitrogénlegnagyobb 
mennyisége szénsavas ammóniák alakjában 
illanik el A kísérletekhez lovakat, tehene
ket és ürüket használtak. A lovakkal vég
zett kísérlet 30 napig tartott. A megetetett 
takarmányban volt 43.795 k jg  nitrogén, az 
ürülékben pedig találtatott 31.218 kJg, ve
szendőbe ment tehát 12.577 vagyis az 
összes nitrogén 28.7 % ‘a*

Tehenekkel több kísérletet végeztek, 
melyeknél a nitrogénveszteség volt:

1. kísérlet 3 853 kjg  =  27 3 százalék
2. „ 27 034 „ =  36 3
3. „ 28 708 „ =  32 0
4. „ 33*406 „ = * 3 5  2

A négy kísérlet átlagában a veszteség 
32.6 "/0, vagyis a takarmányban volt nit
rogénnek mintegy az egyharmada.

Feltűnő, hogy a szarvasmarhákkal tett 
ki sérletnél nagyobb veszteség mutatkozott, 
mint a lovakkal végzettnél, holott a tapasz
talat szerint a lóistállókban a bomlás eré
lyesebb s így a veszteségnek is nagyobbnak 
kell lenni, ezt bizonyítja legalább azon át
ható erős, csípős szag, mely a lóistállókban 
oly gyakran észlelhető.

Az ürükkel végzett hat kísérletnél a 
nitrogénveszteség volt:

I. kísérlet 7*299 kjg *  50-2 százalék
o 12 738 „ =  55 3 „
8. « 6*560 „ «= 4 59 •
4. „ 6*350 „ «= 43 8 *
5. „ 4-603 „ «  44 3
6. n 52493 „ a  55 3 »

A hat kísérlet átlaga szeriut a nitro
génveszteség 48.8 volt, vagyis majdnem 
fele a megevett nitrogénnek.

Lehet, hogy részben a kísérletezők ál
tal követett eljárás is hozzájárult ahhoz, 
hogy a veszteség ily jelentékeny, mert az 
nem mondható teljesen kifogástalannak; 
annyi azonban minden körülmény között 
kitűnik, hogy a takarmány nitrogénjének 
egy része már az istállóban veszendőbe 
megy. amiért is a gazdának oda kell töre
kednie, hogy ezen veszteség lehetőleg cse
kély legyen.

\,Folyt. köv.)

A tavaszi műtrágyázás.
A gazdaközönségre nézve alig van ez 

idószerint egy-egy Általánosabb érdekű kér
dés, mint a tavaszi műtrágyázás. — s ám
bár — ami különösen a dohánytermelést 
illeti - e részben elég sok útbaigazító 
czikket hoztunk már lapunkban, jó szolgá
latot vélünk tenni azonban t. olvasóinknak, 
midőn a népszerű „Falusi gazdá“-nak e kér
désről irt, világos és helyes tájékozást nyújtó 
ezen czikkét közöljük :

Népünk közt is egyre jobban kezd már 
terjedni a műtrágyák használata s ez he
lyén van így, csakhogy az a baj, hogy so
kan nem értvén a dologhoz, sok hibát kö
vetnek el a műtrágyázás körül, a minek 
következtében aztán az eredmény sem le
het jó.

lieszéiünk azért ezúttal arról, hogy mi
képen kell a műtrágyákkal bánni, neveze
tesen. mivel most ahhoz legközelebb va
gyunk, a tavaszi műtrágyázás alkalmazá
sáról.

Nálunk leginkább a Thomas-salak, szu
perfoszfát és chilisalétrom nevű trágyák 
vannak használatban, tehát ezeknek a ta
vaszi használatáról fogunk szólani.

Thomas-salakot, bármi jó trágyaszer 
legyen is ez különben, ne használjunk ta- 
vaszszal. Miért? Azért, mert hogy valamely 
műtrágya hasznára válhassék a vetésnek, 
ahhoz az szükséges, hogy annak a trágyá
nak a tápláló anyagai vízben feloldódjanak, 
mert a növény gyökerei csakis úgy bírják 
felszívni és a növény testébe juttatni, igen. 
de a Thomas-salaknak az a természete, hogy 
nagyon nehezen oldódik s ehhez sok időt 
kíván. Ha tehát tavaszon hintjük el, akkor 
már nincs ideje, hogy feloldódjék, tehát a 
vetés hasznát sem veheti, mert mire aThomas- 
salak tápanyagai feloldódnak, már akkorára 
le is aratják a vetést. Ha tehát Thomas- 
salakot akarunk trágyázásra tavasziak alá 
használni, akkor a kihintést már az előző 
őszszel megejtsük.

A szuperfoszfátot elhinthetjük tavaszon 
is, 120—IÖ0 kilogrammot használva egy 
magyar holdra, míg ha az illető holdat 
esetleg épen istállótrágyával elláttuk volna, 
akkor 100 kilogramm is bőven elég lesz.

A szuperfoszfátot, ha összecsomósodott 
volna, finom porrá törjük megint s így hint
jük ki a vetószántás előtt s leszántjuk. Ha 
őszi szántásba vetünk, akkor csak erre 
hintjük ki a műtrágyát s úgy fogásoljuk jól 
bele.

Ez a műtrágya nagyon rongálja a ru
hát s az emberi testet is marja, mert sok 
kensav — vitriol — van benne, ezért vi
gyázattal kell vele bánni.

A kihintésnél lehetőleg csendes, szél
mentes időt kell választani, hogy a szél a 
finom porrészeket el ne hordja »hogy egyik 
helyre sok ne essék, míg másik helyre alig 
jut valami. Ugyanezért, mikor szórjuk a 
műtrágyát, uagy gondunk legyen az egyen
letes szórásra, miért is jó a behintendő Tói
dét előre apró főldhányásokkal, kampókkal 
vagy egyéb jelekkel egyenletes szakaszokra, 
sávokra osztani, olyan szélességben, a 
mennyit a vető ember egyszer jól be bír 
teríteni.

A kihintett sznperfoszfátot nem jó soká 
a Tőid színén hugyni, hanem azonnal le kell 
szántani.

A chilisalétrom kihintési ideje a ta
vasz. még pedig nem is a szántásra, hanem 
a mar kikelt vetésre. Nem is kell sem le- 
szántani, sem leboronálni, csak a talaj 
felszínén hagyni, azon módon, a hogy ki
hintettük.

Ennek a műtrágyának ugyanis az a 
természete, hogy rendkívül könnyen oldó
dik, elég erre a legkisebb eső. sőt a har
mat is. Ezért a talaj felszínén is feloldódik, 
aztán leszivárog s a növények gyökerei köny- 
nyen felvehetik.

Viszont azonban megvan az a kelle
metlen tulajdonsága, hogy ha egyszer alta
lajba jutott, nem marad ott meg soká, mert 
az esővíz könnyen lemossa az altalajba, a 
hol a gyökér már el nem érheti. így aztán 
esetleg kárba veszhet ránk nézve.

Azért csakis annyit kell belőle adni, a 
mit gondolunk, hogy a növényzet egy pár 
hét alatt felvehet. Nagyon ajánlatos tehát 
a chilisalétromot nem egyszerre, hanem két 
ízben kihinteni. Nevezetesen az őszi veté
sekre tavaszon akkor kell az első kihintést 
megtenni, mikor azok már a növekedésnek 
indultak, a mint mondani szokták: meg
mozdultak. vagy megindultak. Ez az időjá
ráshoz képest különböző időben történik 
meg. de arra való a gazda szeme, hogy ezt 
észievegye. A tavaszaikra pedig kikelésük 
után nehány nap múlva. A második ki
hintés megeshetik úgy április utólján, má
jus elején.

A chilisalétromból nem sok kell. Egy 
hold földre a kétszeri hintésre elég 40 — 50 
kilogrmm. Bár ezt is a próbák fogják kinek- 
kinek megmutatni, mert mint ebből, úgy 
más műtrágyákból is egyik talajra sokkal 
több vagy kevesebb kell, mint a másikra. 

! Es mivel egy hold földre aránylag ily csekély 
mennyiség kell, a mit igy nem is lehetne 
olyan nagy területre egyenletesen elosztani, 
szükséges a chilisalétromot Bzáraz porral 

1 vagy homokkal vegyíteni, felszaporitani, mert 
igy a vető munkás sokkal könnyebben és 
egyenletesebben el tudja oszlatni.

A chilisalétrom hatása rendkívül gyors, 
úgy hogy már néhány nap múlva is meg- 
lepőleg mutatkozik.

Csak magában nem tanácsos alkal
mazni, mert csak a szalmát nevelné és igen 
könnyen megdőlést okozna, mig olyan ta
lajban, a mely úgynevezett foszfortrágyát is 
kapott, nevezetesen vagy őszön Tbomas- 

; salakot, vagy pedig szuperfoszfátot, akkor 
I hatása rendesen kitűnő szokott lenni. Olvan 
1 talajra azonban, a mely mostanában bőven 
■ részesült istállötrágyában, rendesen nem 
| szükséges és felesleges, mert az istállótrá

gyában is igen sok a legény tartalom s a 
chilisalélrom is a légenytartalmu trágyák 
közé tartozik. Ilyen helyen tehát még káros 
is lehetne, a mennyiben a megdőlést segí
tené elő.

Nagyon jó segi'ség lehetne a chilisa
létrom a tél viszontagságai következtében 
nagyon sanyargatott vetések felüditésénél 
is, hol gyakran egészen csodálatos hatása 
van.

A hol elengedő foszfortartalom van a 
talajban, (a mit pl. Thomas-salak vagy super- 
fosziát által szaporíthatunk) ott rendszerint 
minden növénynél kitűnő hatást fog a chili
salétrom eszközölni, kivévén. ha — am int 
mondtuk — a nélkül is dús istállótrágya 
erőben van a talaj.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a 
pillangós virágú növények alá, mint a bab, 
borsó, lencse, aztán a herefélék, a luezerna. 
baltaczim, bükköny, nem szükséges a chili
salétrom, ide kár volna pocsékolni, aminek 
az a magyarázata, hogy ezek az elsorolt 
növények a levegőből veszik fel a nekik 
szükséges légeny tápanyagot, tehát nem 
szorulnak arra. hogy azt részükre, műtrágya 
alakjában a talajba juttassuk.

A melegágyak bevetése.
Ha a melegágyakat kellő mennyiség

ben elkészítettük és azok felületét — amint 
múlt számunkban elmondottuk — 10—12 ctm 
vastagságú jó minőségű földréteggel ellát
tuk, akkor a melegágyat — hogy jól át
melegedjék — be kell takarni s minden 
másodnap langyos vízzel megöntözni és 
miután 6—8 napig már megülepedett, mi
előtt a vetést megejtenénk, a már kikelt



4 M agyar D oeáktujsáo Márczius 16.

gyomokat apró fogú gereblyévcl ki kell 
szedni és elpusztítani, hogy a gyom, a 
gyönge dohánypalántát legkisebb stádiumá
ban el ne nyomhassa, a mi sokszor meg
történik, úgy, hogy a gyom a palántákat 
teljesen elnyomja, megöli, mielőtt még a 
gyomlálást teljesithetnók. Továbbá a me
legágy felületén mutatkozó süppedéseket 
gondosan be kell tölteni, elegyengetni, s 
ha ilyenek nagyobbmérvben keletkeznének 
— ami a trágya egyenetlen letaposásából 
származik — az esetben nemcsak a földet, 
de a trágyát is ki kell pótolni. Ezek a 
süppedések igen gyakoriak és mindanyiszor 
igen károsan hatnak a palántákra, mert 
megtörténik, hogy az ily süppedés nem 
csak a kelés alkalmával áll be. de még 
akkor is, midőn a palánta már 3—4 levelé
ben van, s ilyenkor már alig lehet ezt a j 
nagy hibát jóvátenni; — azért igen fontos 
dolog, hogy a beföldelés alkalmával ezen 
körülményről gondosan meggyőződjünk, s 
a besüppedésnek már most elejét vegyük 
és a melegágy egész felületét lehetőleg 
egyenlő lenyomásban részesítsük.

Most már minden körülmények közt 
itt az ideje, hogy a magot elvessük. — 
ezt tovább halasztani nem lehet és nem 
szabad, mert csak úgy rendelkezhetünk 
idejében a kellő mennyiségű alkalmas pa
lántával, ha a magot korán elvetjük.

A trágyalében megdagasztott magot, 
mely előzőleg már gondosan ki lett ros
tálva és szélen megszórva, most már a 
vetésre előkészíthetjük, illetve összevegyit- 
hetjük valami színes porral, mely czélra 
még legjobb a fahamu. amelynek színe a 
földtől különbözik; de — miként már j 
többször s lapunk múlt számában is kifej
tettük — a magot semmi körülmények kö
zött se csíráztassuk, hanem inkább annyival 
korábban vessük el. mint a mennyi időt a 
kicsiráztatás igényel.

Én a magam részéről most is amellett 
vagyok s nem győzöm eléggé ajánlani 
a magvak a melegágyban sorban való veté
sét, mint amely módszert én több évek
kel ezelőtt kezdeményeztem és legjobb 
meggyőződésem szerint folyvást ajánlottam ; 
ezen eljárás ugyan máris igen számos helyen 
és mindenütt a legjobb sikerrel alkalmaz- 
tátik, s telkemből örülnék, ha ez az én 
kedvencz eszmém országszerte, az összes 
dohánytermelőknél gyakorlatba vétetnék.

Ezt a rendkívül előnyös és okszerű 
vetésmódot, mely a mellett még felette 
könnyű és egyszerű dolog is, én már több 
ízben apróra leírtam, — nem vélek azon
ban hibát elkövetni, ha emlékeztetésül — 
a gyöngébbek kedvéért — az eljárást újó
lag röviden előadom.

Az egész mesterség abból áll, hogy a 
bevetésre kész melegágyat egy egyenes 
fenyŐléczczel s egy czeruza-vastagságu kis 
pálczikával kiléniázzuk, vagyis egymástól
3 —4 ctmtr. távolságra l/s ctmtr. mélységű 
sorokat huzunk, még pedig, hogy a vetés 
könnyebben kezünkre essék : a melegágy
nak hosszában csináljuk a sorokat, s az 
igy nyert vályuforma kis mélyedésbe két 
ujjunk közt, vagy egy igen vékony kis töl
cséren át pergetjük belé a vetésre elkészített 
magot, melyet aztán porhanyó földdel köny-

nyen be kell takarni és egy kissé lenyo
mogatni.

A sorbavetés számtalan előnyei közül, 
elég legyen ez alkalommal röviden csak 
annyit felemlíteni, hogy a sorba vetett do
hánymag egyenlő mennyiségben hull a ré
szére elkészített kissé mélyedéses egyenes 
vonalba, s aztán minden szemecske finom 
porhanyó földdel lesz beteregetve, — tehát 
a locsolás nedvessége okvetlenül jobb ha
tással lesz rá, mert a kis mélyedésben a 
nedvesség bizonyára tartósabb, mint a me
legágy felületén belészórt magnál, mely 
hamarább megszikkad ; — továbbá a so- 
rokbani egyenletes nedvesség megtartása 
folytán, a sorba vetett mag néhány nap
pal előbb kél ki, mint a szórva vetett, s 
rendesen egyenlően és egyszerre szokott ki
kelni. A szórva vetésnél bármiként akar
nánk is megakadályozni: a mag mindig 
sűrűn fog kikelni, — csakis a sorvetéssel 
lehetünk képesek a magot úgy elvetni, 
hogy annak a kelése nem lesz túlsűrü. — 
Ha azonban még mindig sűrű volna a 
palánta: a sorközök elegendő alkalmat 
adnak a ritkításra; — továbbá a szórva 
vetett palánták gyomlálása rendkívül ne
héz, mert még csak az ujjainkkal sem 
igen lehet hozzájok férni, a nélkül, hogy 
a palánták meg ne sérüljenek, mig a sorba 
vetésnél nemcsak a gyomlálás könnyű, de 
a sorok közti hézagokat könnyen fel is le
het kaparni, amely mintegy kapálást ké
pez. s ez a palánta fejlődésére is igen jó 
hatással van. — A szórva vetett palánták- 
— túlsűrűségök miatt — többnyire lesárgul
nak, elrothadnak, vagy görbén, vékonyan 
felnyurgulnak és legtöbb esetben igen las
san fejlődnek, — mig a sorba vetett pa
lánták erős, izmos, jó gyökeres palántá
kat szolgáltatnak, hamarább fejlődnek s a 
kiültetésre is korábban alkalmasak.

S az a csekély munkakülönbség, amit 
a sorbavetés igényel, bőven megtérül még 
az által is, hogy a szórva vetett palánták 
közül a kiültetésnél temtrdek sokat el kell 
hánynunk, mert a vézna, satnya, sérült pa
lántákat semmi szin alatt sem szabad soha 
kiültetni, — mig a sorba vetett palánták 
az ültetésre teljesen alkalmasak és meg
felelők lévén: még mennyiségileg is sok
kal többet fognak kiadni, mint ugyan olyan 
nagyságú területen, a szórva vetett meleg
ágyból valók.

Nem lehet eléggé kiemelni és minden 
termelőnek a lelkére kötni azt az első és 
főregulát, hogy a termelés sikere érdekében 
mindent el kell követnünk arra nézve, hogy 
erőteljes, gyökeres, egyenlő palántákat 
állítsunk elő és csakis ilyeneket alkalmaz
zunk ; -  s én sohasem fogok eltérni annak 
hangoztatásától, hogy a palántákat egyenként 
meg kell szemelni, mint ahogy hajdan a 
vetni való búzát szemenként megszemeltük, 
úgy hogy a palánták gyökérzetre, nagy
ságra, teljesen egyenlők legyenek.

Nem állítom én azt és megengedem, 
hogy ha a nagyobb palánták közé vélet
lenül egy apróbbat elültetünk: hát abból 
is éppen olyan, sőt esetleg talán még jobb 
is lehet. — ez azonban csak véletlenség, — 
s rendes körülmények között csakis as egyenlő

palántákból lehet mennyiség és minőségileg jó 
termésre ssámitani.

Ez olyan megdönthetien és tapaszta
latilag beigazolt elv, amelyet a termelőknek 
sohasem lenne szabad szem elől téveszteni.

Darócti Vilmos.

G a z d a s á g i  e g y e s ü l e t e k  
ezredéves kiállítása.

Az ezredéves kiállításnak tervbe volt 
elhalasztása folytán, a gazdasági egyesüle
tek kiállítási ügye is hónapok óta stagnált. 
Most. hogy az ezredéves kiállítás megtar
tásához több kétség nem fűződik, a gazda
sági egyesületek kiállításának végrehajtó 
bizottsága is hozzálátott a munkához és 
Budapesten, a Köztelken, folyó évi február 
hó 27-én tartott ülésén a kiállítás prog
ram újának részleteit is megvitatván, az 
előkészítő munkálatokat teljes erélylyel 
megindította. A kiállításra eddig 49 gaz
dasági egyesület jelentkezett, ezek közül 
45 anyagilag is hozzá járul a rendezési 
költségek fedezéséhez. A felajánlott hozzá
járulási összeg eddig 14.125 forint, mely 
összeg a programm lényegesebb pontjai
nak megvalósítását már is lehetővé teszi.

A kiállítás tervezete a következő főbb 
pontokat öleli fe l:

1. Meg fog íratni az egyesületi élet mo
nográfiája oly módon, hogy ez működési 
területe általános gazdasági viszonyainak 
is jellemzetes ismertetését nyújtsa.

2. Bemutattatik a gazdasági egyesü
letek működésének befolyását a ló- és 
szarvasmarha tenyésztésre előtüntető gra
fikus térkép, lehetőleg ugyanez a tájfajták 
eloszlására nézve.

3. Hemutattatnak az egyes vidékek ki
váló és jellemzetes kultur növényei a ta
lajjal együtt, melyben azok teremnek.

4. A tipikus ló- és szarvasmarha 
tájfajtákról modellek készítettnek.

5. Ilyen modellek készülnek az egye
sület működésének hatása alatt létesült, 
vagy kezében lévő intézményekről és 
a gazdasági életre jellemző objektumokról.

6. Kiállíttatnak a különböző vidékek ti
pikus földmivelő eszközei, fénykép gyüjte- 
ménynyel együtt, melyek ezen eszközök
kel való bánásmódot mutatják be.

7. Kiállíttatnak a mezőgazdasági há
ziipar nyersterményei, eszközei s kész 
czikkjei.

Mindezekben a bizottság már a rész
letes programmot is megállapította s ha
tározatokat hozott az anyaggyűjtés miként
jére is.

A programm rövid idő alatt az összes 
gazdasági egyesületeknek meg fog kül
detni. Az egyes részletkérdéseknek ez ala
pon való végleges eldöntése s a programm 
teljes egybeállítása czéljából a bizottság az 
összes gazdasági egyesületek titkárjait fo
lyó évi április hó 7-éré hívja össze.

Az országos magyar gazdasági egye
sület köztelki helyiségében kiállítási iro
dát nyit. mely az administracionalis teen
dőket ellátja s a bizottság határozatainak 
végrehajtását foganatosítja.
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A dohányjövedéki pavillon.*)
Az 1896-ik évi ezredéves kiállítás 

keretébe a dohány is felvétetett és pedig 
mint a VI. mezőgazdasági főcsoport egyik 
alcsoportja.

A dohánynak a kiállitás keretébe 
való felvételét indokolttá teszi egyrészt azon 
jelentékeny szerep, mely a dohánynak köz- 
gazdasági viszonyainkban jut, másrészt 
azon nagy jövede
lem, melyben az 

államháztartás 
évenként a dohány 
által részesül.

A dohány-kiálli- 
tás három főrészre 
fog oszlani, még 
pedig :

I. dohányter
melés ;

II. dohánygyár
tás ;

III. dohányke
reskedelem.

Az első részben 
bemutatást fognak 
nyerni a dohányter
mésre használt ta
lajnemek általában 
és a hazánkban 
termelt egyes do
hányfajoknak leginkább megfelelő össze
tételű talajnemek.

A dohánytermeléshez használt külön
böző műtrágyák.

Meleg és hideg ágyak és az ezekben 
nevelt palánták, duggasztott palánták.

Az ültetésnél használt eszközök

*) A „Millenium-, az eziedéveu ünnepély és ki
á llítás közlönye, f  é. márczius 1-én megjelent 7-ik 
számában közölte az ezredéves országos kiállításon 
felállítandó doliányjöredéki pavillon rajzát, a melyet 
érdekesnek ta rto ttunk megszerezni és lapunk közön
ségének is bemutatni, a  nevezeti lapból átvett ma
gyarázó szöveggel együtt.

Szerk.

A különböző fűzési és szárítási módo
zatok, nemkülönben az azoknál használt 
eszközök.

Szárítópajta, simítóház-modellek és azok 
berendezése.

A dohánynövény szerves és szervetlen 
alkatrészei. A  dohánynövény állati és nö
vényi ellenségei, helytelen kezelés által 
kárt szenvedett és végül elemi csapások 
által tönkretett levelek.

A dohányjövedéki pavillon. Tervezte Zobel Lajos.

Egyik legérdekesebb részt a dohány- 
termelők gyűjteményes kiállítása fogja ké
pezni, hol ki lesznek állítva a hazánk leg
több dohánytermelő községéből származó 
dohányok. A II. részben, melynek tárgyát 
a dohánygyártás fogja képezni, ki lesznek 
állítva a m. kir. dohányjövedéknél fel- 
használás alá kerülő bel- és külföldi anya
gok és ez utóbbiak eredeti csomagolási 
módjának bemutatása; a m kir. dohány
gyárakban használatban lévő gépek, esz
közök és felhasználás alá kerülő gazdászati 
czikkek és anyagok.

Ugyancsak itt lesznek kiállítva a m. 
kir. dohányjövedék által előállított és for
galomba bocsátott összes dohánygyártmá- | 
nyok csomagolt és csomagolatlan álla- 
pótban

Végül be fog mutattatni a pipadohány-, 
szivar- és szivarkagyártás. A  kiállitás ezen 
részének rendezésére, eltekintve annak érde
kességétől, főleg azon feltevés indította a 
m. kir. dohányjövedéket, hogy ez által 
lehetséges lesz talán a fogyasztó közönség 
nagy részénél a gyártást illetőleg fennálló 
téves felfogásokat eloszlatni.

A harmadik részben végül, melynek 
tárgyát a dohánykereskedelem képezi, be

mutatást fognak 
nyerni a különböző 
piaczok (országok) 
által vásárolt ma
gyar dohány minták, 
a különféle csoma
golási módok fel
tüntetése mellett, 

nemkülönben a 
melléktermények, 

melyek a kereske
delem tárgyát ké
pezik.

A most ismer
tetett kiállitás ré
szére egy külön pa
villon fog felállít
tatni, melynek ter
vei a m. kir. do
hányjövedéki köz
ponti igazgatóság
nak saját műszaki 
osztályában, Zobel 

Lajos építész és pénzügyi tanácsos által 
készíttettek és Gregersen G. és fiai előnyö
sen ismert vállalati ezég által fognak meg
valósíttatni

A pavillon, melynek távlati képét jelen 
számunkban bemutatjuk, rendeltetéséhez 
képest részben kiállítási, részben pedig gyári 
jelleget visel; közepén egy 100 m*-nyi te
rületű kimagasló előcsarnokkal a kiállítandó 
tárgyak elhelyezésére és e körül csoportosuló 
három, egyenként átlag 140 m*-nyi területtel 
bíró munkateremmel.

Az előcsarnokhoz kapcsolt mellék- 
helyiségek irodáknak, kézi raktár és kis 
tőzsdének szánvák.

Beváltási eredmények.
K in o ro sg , 1695. márczius 7-én. 

Községünk múlt évi dohányterme

lésének eredményéről csak most számol
hatok be.

Könnyebb áttekinthetés végett, a be

váltás eredményét, a hivatalos adatok alapján 
összeállított következő táblázat tünteti fe l:

K özség neve

Beültetett

fö ld terü let

hold □ '

Előirá
nyozva

volt

B e v á l t o t t  d o h á n y l e v e l e k

^ .  . .  I i f i  kihá- hulla- _ I rom lásra.  . .  * T,  Kína- ii mm-gátolt s i. u . m. 4s dék
II fr) I_____I_____|______ * . hetién levonatott

Mindössze
beszál-

llttatott

£_
K is-Orosz I.

II.
187

18
251

41
620

1596
129.841
80.878

236
4

9210
1120

43 99 ! 47.203 
8.570' 8040

26.798 18
3998 —

83 1607
244

129.069
21.976

B eváltási pénzeredm ény

a  do
h ányé rt fuvardíj összesen

frt 1 k r. fr t kr. frt

18725 40 
3226 09

147
26

— 18872 
8 '/., 8251

40
18'I.

összesen | 155 293 | 616 1 156.214

Ezen kimutatás szerint: a beszállítás 
az előirányzott mennyiséget Hí 1 kilóval 
haladta meg; átlagosan számítva, egy 
holdra esik 4151/, ki. és 75 frt 09 kr. pénz ; 
— a legmagasabb termés volt két holdon 
2150 ki. dohánynyal.

A helybeli uradalomnak volt négy 
hold dohánya, mely pajtában és léczen lett 
szárítva. Ezen négy hold eredménye a kő
vetkező: válogatott b) 87 klgr., I. oszt. 
972 klgr., II. oszt. 807 klgr., III. osztály 
1572 k lg r, kihányás 51(i klgr.. összesen: 
3954 klgr., mely dohánymennyiségért fize
tett az állam 004 frt 28 k rt; — átlag esik 
egy holdra 988*/, klgr. dohány és 160 frt 
07 kr. pénz.

Az igazság kedvéért meg kell jegyez-

240 10.240 52.564 55.243 30.7»6| 18 83 | 1.851

nem, hogy itt az 510 klgr. kihányás azért 
volt, mivel a többszöri sürgetés daczára 
sem kapott az uradalom exikkátor-szegeket 
s igy kénytelenek valának a felesek a 
dohány egy részét zsinórra fűzve, a sza
badban szárítani, a hol eső és köd érvén 
azt, sok megromlott.

Teljes elismeréssel és dicsérettel kell 
megemlékeznem a tek. zsombolyai beváltó
tisztikarról, mely szigorúan, de igazságosan, 
lelkiismeretesen járt el s az egész beváltás 
alatt panaszra nem adott alkalmat és okot, 
a mi termelőinkre kellemesen hatott, s 
bennök a termelési kedvet fokozta. Az 
igazságos eljárást a termelők mindig szí- 
vesen veszik.

A jelen évre eddig 135 en kaptak

151.085 21951 49 17* 3 '/, *3123 527,

termelési engedélyt, de valószínűleg még 
fog néhány kapni azok közül, a kik el
utasítva lettek s újólag folyamodtak.

A tek. zsombolyai dohánybeváltó hi
vatal a dohánymagot már megküldte és 
pedig minden termelőnek neve alatt külön 
csomagolva, 50 grammot számítva és adva 
egy holdra. Ámde ez kevés és a termelők 
attól tartanak, hogy a palántában meg
szorulnak és drága haszonbérelt földjük 
üresen marad.

Annyi bizonyos, hogy a kimért rész
let, ha minden szál kikel is, kevés lesz; 
hátha rossz idő jár, vagy más váratlan 
baj jő közbe, mi lesz akkor ? Egy pár kiló 
mag a jövedéknél nem tesz különbséget, 
holott annak elvonása a termelőknek eset-
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lcg ezrekre menő károkat okozhat. Ugyan
azért bizton reméljük, hogy még fogunk 
annyi magot kapni, hogy bőven jut belőle 
minden termelőnek.

Ambrus József,
plébános.

A dohányos Magyarország.
— Beszélő számok. —-

Hogy a dohányzás ártalmas, azt mind
nyájan hallottuk, olvastuk elégszer. Hogy 
azonban a dohányzás jó, azt is igen jól 
tudjuk mindnyájan s ezért az emberiségnek 
átlag csak nagyon kis része hallgat azokra 
a jó tanácsokra, melyek a szivarozást, pipá- 
zást s általában a dohányt akarják az ember 
szájából száműzni. Sőt minél elkeseredettebb 
harez folyik a dohányzás ellen — papiroson, 
annál inkább tért hódit Amerika barna 
levele a nyugaton, férfiak és asszonyok kö
zött egyaránt. Legalább a statisztika ezt bi
zonyítja.

Magyarország sem kivétel ebben a te
kintetben, a dohánygyártás itt isévről-évre 
nő. A hivatalos értesítés, melyet most adtak 
ki az elmúlt esztendő dohányjövedékéről, a 
mely rendre foglalkozik a különböző szi
varokkal, dohánynyal, burnóttal, statisztikai
lag mutatja ki a jövedék emelkedését az 
1893. évhez képest, liár az 1893. év az el
múlt évekhez képest erős gyarapodást mu
tatott, az 1894. év még ennél is kedvezőbb. 
Az 1893. évben ugyanis az összes bevétel 
44.203.779 forint 79 kr volt; az 1894. év 
ezt csaknem két millióval múlta fölül, a 
mennyiben ez évben az összes bevétel 
46,196.381 frt 14 krt teszen. az emelkedés 
e szerint 1,992.691 Irt 35 kr.

Legnagyobb emelkedés a szivarok kö
zött a Legalitás, vegyes külföldi és C.uha- 
Portorikó szivaroknál mutatkozik, egyedül az 
utóbbiból, a népszerű Wekerléből 42,598.459 
d rabbal fogyasztottak többet, mint tavaly.

A kimutatásból megtudjuk azt a szo
morú (vagy örvendetes ?) tényt is, hogy a 
múlt évben 41,196.381 frt 14 krt, azaz 
negyvenegy millió százkilenczvenhatezer 
háromszáznyolczvanegy frt 14 krt füstöltei 
Magyarország. Két millió forinttal többet 
mint tavaly.

Az emelkedés első sorban a szivarok
ban mutatkozik. Az 1894. évben összesen 
529.383.396 darab szivart fogvasztottak,
1893- ban 501,314.748 darabot; az 1894. 
évben tehát 28,068.648 szivarral többet, 
mint az előző évben.

A többlet leginkább három szivarfaj' 
bán mutatkozik, és pedig a Legalitás, a 
vegyes külföldi és a Cuba-Portoricó sziva
rokban. „Kegalitás“-t fogyasztottak az 1893. 
évben 7,603.300 darabot, 1894-ben 8,083,900 
darabot. Ennél sokkal nagyobb emelkedést 
mutatnak a vegyes külföldi szivarok. Ezek
ből az 1893. évben 211,382.000 darabot,
1894- ben 231,877.600 darabot fogyasztottak.

A legnagyobb, csaknem óriási emelke
dés a Cuba-Portoricó szivaroknál mutatko
zik. Az 1893 évhen ezen szivarokból 
28,719.200 darabot fogyasztottak, 1894-ben 
71,317.659 darabot, vagyis 42,598.459 da
rabbal többet, mint az előző évben. Az 
eme szivarokból befolyt összeg 1893-ban 
1,321.083 frt 20 kr.

Ezeken kívül fogyasztottak még az 
1894 évben: 15,027.570 darab Legalitást, 
31.005,900 ltritanikát, 2.345.100 Millarest,
464.500 Panatelast, 65.133.300 l’ortoricót, 
35.957,150 finom virginiait. 442.900 Veveyt, 
648,000 rövid virginiait, 7.602.367 Magyar 
és 59.472,100 darab liövid Magyar szivart.

Nagy emelkedés mutatkozik a papirszi- 
varkák fogyasztásában is. Stambul szivarkát 
1,497.500, hölgy szivarkát 40.223.104, sport 
szivarkát 17,435.040, dráma ssivarkát
18.964.500 és virginiai szivarkát 11,897.600 
dbbal többet fogyasztottak, mint az előző 
évben. Papirszivarkákban az összes fogyasz
tás az 1894. évben 672,167.450 darab volt.

A Havanna szivarok általános fogyasz
tása 1894-ben 421.700 darab, 1893-ban 
252.925 darab. A lefolyt évben 168.775 Ha
vanna szivarral többet fogyasztottak.

Különlegeségek ben fogyasztottuk: az 
1894-ik évben 178,566 kg. pipadohányt, 
1096 kg.-mal többet, mint az 1893-ik év
ben. pipadohányt csomagokban 1.590.430 
kg.-ot, többlet 412.642 kg; belföldi szivart 
13.477,695 darabot, 1.260.232 darabbal ke
vesebbet. papirszivarkákban 16.388,250 
darabot. 1 730.360 darabbal többet, külön
leges szivart fogyasztottak 2.105,276 darabot 
530.945 darabbal többet. A különlegességek 
összes bevétele az 1894. évben 3.642,470 
frt 17 kr. volt.

Lurnótok bevétele 1894-ik évben 128,001 
frt 5 kr. az 1893-ik évben 131.163 frt 29 
kr. a bevétel tehát az 1894-ik évben 3159 
frt 24 krral csökkent. Pipadohányt az 
1894-ik évben 15.648,618 kg-ot fogyasztot
tak, ami elégé bizonyítja, hogy a magyar 
embernek — hála Isten — van elég „vágott 
dohánya."

( , - V — r  H — p ' f

Levelezés.*
Égre*-Katán, 1895. raárcz. 1.

Tisztelt szerkesztő úr!
A múlt évben szives volt nekem egy 

Ghiuhek nevű törökdohány faj-magot kül
deni kísérletezés végett.

Örömmel vettem s egész pontossággal 
vetettem és ültettem el. dátum — majd
nem órák — szerint felírva minden mun
káját, hogy növésének stádiumát az idő-

*) Talán emlékezni fugnak még rá  t. olvasóink, 
hogy — am int annak idején közöltem — a  ninlt év 
tavaszának vége felé. egy törökországi dohányter
melő régi jó  ö n  erősöm egy csomagocska eredeti 
Ghiubek-faj dohánymaggal volt szives engem meg
lepni. — s ámbár az idő már akkor nagyon elő
haladt és előrelátható volt, hogy a különben is finnyás 
törökdohány magvából aligha lesz valami, azért 
mégis egy pár igazi paaszionnátns je les termelőnek, 
s közlök gró f Keglevieh Gábor á r  ő méltóságá
nak is, küldtem a kapott magból egy-egy csipetnyit 
az érdekesnek Ígérkező kísérletezés végett. Eszem 
ágában se volt ngyan azt hinni, hogy ebből a mag
hói nálunk az eredetihez csak némileg i .  hasonló 
dohány legyen. -  m ert hisz azt jó l tudom, hogy 
nálunk a  ta laj és éghajlat ennek nem felel meg, de 
mégis kiváncsi voltam rá, hogy esetleg két-három évi 
itteni termelés után váljon mivé fejlődik. — A mnlt 
évi mostoha időjárás azonban természetesen minden 
kísérletezést tönkre silányitott. _  Erről az eredmény
telen kísérletről volt kegyes gróf Keglevieh C, á r  ó 
méltósága ezen jóiztt humorral fűszerezett uagyra- 
becslilt levelében mintegy beszámolni, -  melyért 
nem mulaszthatom el e helyt! is legőszintébb köszö- I 
netemet nyilvánítani. Szerkesztő.

járással összehasonlítva, megítélésre alapot 
nyerjek. — „De* és „hau (ez a gazdák 
legjobb törekvéseinek s felderítő kutatá
sainak eredményét oly sokszor tönkretevő 
állapotok jelzője) újra meg nem jelent 
volna az évszak rigorózus szélsőségében a 
köztudomású szárazság, mely a palántát 
fejlődésében stagnálásra kényszerítve, azt 
kora ifjúságában vénné tévé, pedig „ha 
jelenedben nincs öröm : jövődben nincs 
remény !"

Az elsanyargatott palánták bár fel* 
nyúltak, de leveleik 16—20 piczi apró. 
hasznavehetetlen, miniatűr kerti dohány 
formát mutattak, — „erős elődök satnya 
utódaivá" lettek, melyeket minden mester
séges ápolás és „élet elixir" használata sem 
hozott többé életerőre.

E kesergő tudósításom után, fogadja 
t. szerkesztő úr részemről üdvözletem őszinte 
kifejezését.

Gróf Keglevieh Gábor.

IRODALOM.
A „Mezőgazdasági Szemle", Cserháti Sán

dor és Kosutány Tamás m.-óvári gazd. akad. 
tanárok jeles havi folyóiratának f. é. III. (márczius 
havi) füzete, a következő gazdag tartalommal 
jelent meg: — Eredeti közlemények: Országos 
lótenyésztési kerületek. Monostori Károly. — 
Újabb tapasztalatok a szeszfőzői malátáról. 
Jattka Ferencz. — A hornyai gazdaság 
1893/94-iki jövedelmi kimutatása. H. A. — A 
cziroktermés nagysága és értékesítése. Szalav 
János. — Cukorrépa-magtermelésröl. Vásár
helyi József. — Felhívás a gazdakongreszus 
ügyében. Dessewffy Aurél gróf. — Újabb tapasz
talatok az istallótrágva kezeléséről. Cserháti 
Sándor. (A gnzdaközönségre általános érdekkel 
bíró ezen jeles dolgozatot lapunkban is egész 
terjedelmében közöljük.) Az árpa héjvastag
ságának meghatározása Thaisz Lajos. — Fel
hívás a „Magyar-kincs" burgonya beszerzésére. 
Cserháti Sándor. — Irodalmi szemle: A me
tssze etetése. A szárított tengeri-szeszmoslék 
etetése tehenekkel. A hevítés befolyása a ta
karmány emészthetőségére és táperejére. A 
rozskorpa-*tetésról. A zabszalma hatása a tej
elválasztására. A burgonya-vetőgumó feldara
bolása. Hogy lehet a müvajat fölismerni? A 
Thomas-salak értékének meghatározása. Istalló- 
trágva-konzerválás tőzeggel. A homoki bükköny 
(Vicia villosa) termeléséről. A magbamenó ré
páról. A burgonya varasságat baktériumok 
okozzák. Árt-e peronospora ellen való perme
tezés a szólók nemesrothadásanak ? Apró közle
mények. Könyvismertetés. — levélszekrény. — 
Üzleti szende. — A „Mezőgazdasági Szemle* 
előfizetési ára : egész évre 5 frt, félévre 2 frt 
50 kr.

„Magyar Bortermelők Lapja". Bombay
Dezső ily czimü szóiőmivelési és borászati 
hetilapjának f. évi 10-dik száma a következő 
tartalommal jelent meg: Ajanlható-e a cser-
csapos váltómetszés a homoki szőlőkben, 
i Mezner Jenő.) — A szőlő metszése a leg
újabb elveken. (Bajor József.) — Szálvesszö 
ójtás parafával. (Rozsnvai Karoly.) — Az 
ezredéves orsz. kiállítás. — Hogyan telellek 
a szólővesszók ? (Petrovits István.) — Iroda
lom. — Vegyesek. — Levél a szerkesztőhöz. 
— Tudósítások. — A lap előfizetési ára 
egész évre 4 frt. — Szerkesztőség és kiadó
hivatal : Budapest, Kerepesi-út 44. sz.

VEGYESEK.
— Halálozás. Ásvai ifj. Jókai Mór, m. 

kir. pénzügy miniszteri osztálytanácsos, a pénz
ügyminisztérium XIII. ügyosztályának (ahová 
a dohanvjövedéki ligyek is tartoznak) vezetője. 
folyó hó 6-án, életének 36-ik évében, rövid
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szenvedés után elhalálozott. Széles körben 
szinte megdöbbenést és a legőszintébb rész
vétet kelté e gvaszl.ir, mert az életerős, leg
szebb korában lévő férfinak ily korai elhalá
lozása egész váratlanul történt, s annál fájdal
masabb a csapás és érzékenyebb u veszteség 
mivel a boldogult egyike volt a legderekabb 
tisztviselőknek, aki saját szorgalmából küzdte 
fel magát aranylag oly fiatalon az osztály
tanácsosi szép allasra, amelyet példás buzga
lommal, igazságszeretettel, közmegelégedésre 
töltött be, — humánus érzületével, szivélves 
és előzékeny modoráv. 1 minden ismerőjének 
tiszteletét és rokonszenvét érdemelve ki. — A 
dohányjövedék ügyeinek a pénzügyminiszté
riumban, mint legfelsőbb fórumon, ő volt a 
szakreferense, s mint ilyen: minden helves 
kezdeményezésnek, minden haladásnak, min
den igazságos ügynek szószólója, előmozdítója 
volt, korai elhalálozása tehát a hazai dohany- 
ügvre nézve is ér/ékenv veszteség. A Dohánv- 
ujság és ennek szerkesztője is egy kiváló jó
akaróját veszité el a boldogulrban. — Beteg
ségének kinjait türelmesen viselte s önként 
vetette magát alá annak a su'vos operáczió- 
nak, melyet orvosai szükségesnek mondottak. 
Az operáczió azonban már nem menthette 
meg, mert a betegség megölte. A szanató
riumból. a hol operálták, a kerepest temető 
halottasházába vitték holttestét s onnan te
mették el f. hó 8-an délután 8 órakor. Rava
talánál Szász Karo'y püspök mondott meg
ható búcsúztatót. A temetésen ott voltak : Öz
vegye szül. Madarassv Róza, atyja: Jókai
Karoly, nagybátyja : a legnagyobb magyar iró, 
Jókai Mór, testvérei: dr. Jókai Géza és Jókai 
Etelka, férj. Hegedűs Sándorné, unokatestvére 
Jókai Róza, férjével Feszti Árpáddal, Hegedűs 
István egyetemi tanár családjával. Továbbá ott 
voltak még: Graenzenstein Béla államtitkár, 
Mutlekovics Sándor és Berzeviczy Albert volt 
államtitkárok, dr. Schmidt József, Thuróczv 
Adolf és Ivady Gvula miniszteri tanaoosok, 
Horváth Elemér, Mártfy Albin osztálytanácso
sok, Gajári Ödön országgyűlési képviselő. 
Sziiv Kálmán, az akadémia főtitkára, Concha 
Győző egyetemi tanár, Hüttl Tivadar cs még 
számosán. — Megemlítjük végül, hogv a bol
dogultunk elhunytéval most már csak négven 
visel.k a minden magyar előtt oly kedves 
Jókai nevet: atyja Jókai Karoly, testvére: dr. 
Jókai Géza, nagybátyja: Jókai Mór és az el
hunyt egyetlen árváia: a kis Jókai Miklós. — 
Áldás és béke poraira !

—  A dohanybeváltási számvevő-osztály 
vezetésével a pénzügyminisztérium Tolnai 
Imre pénzügyminiszteri számtanácsost bízta 
meg, aki közel 20 év óta — legutóbb mint 
számvizsgáló — folyvást a dohánvjövedéki 
számvevőségnél működött s akit — egvéb 
egvéni jeles tulajdonain kívül — elismert szak- 
képzettsége és az ügykezelésben való teljes 
jártassága is első soroan hivatottá tett az el
hunyt Gundel Ferencz számtanácsos hivatal
beli örökségére. Állását folyó hó 1-én már el 
is foglalta.

— Előléptetések- Po ynár János, nagy
váradi dohanvaruraktári kezeiő, a IX. fizetési 
osztaiv második fokozatába, Iloss József, gvőii 
dohanváruraktári ellenőr, a X. fizetési osztály 
első fokozatába lettek előléptetve.

—  Dohánytermelés a félegyházai körzet
ben- A kunfélegyházai ni. kir. dohanvbeváltó- 
hivatali körzetben az 1894. évben 1581 hold 
és 200 négyzetöl engedélyezett földterületen 
kétszáztizenharman termellek dohányt, még 
pedig közönséges szegedi levelű dohányt. Az 
odavaló dohánybeváltó hivatal 491,998 klgr. 
dohányt váltott be évi termés gyanánt, melyet 
következőképpen osztályozott: Válogatott b)
minőség 170, I. osztalvu 27,460, II. osztályú 
92,783, III. osztályú 183,800, kihánvas 167.066 
hulladék 8195, hasznavehetetlen 4682. előre
látható romlásra 7807 kilogramm. Az egészért 
kifizettek 62.742 frt 40'/* krt.

—  Dohánygyár Hődmező-Vásárhelyen.
A »Nemzeti Újság* közlése szerint: a múlt 
héten tartott miniszteri ankét elhatározta, hogy

H. M.-Vásárhelyen egy dohánygyár lóg fel- 
állittatni. A városi főkapitány máris utánajárt, 
hogy akad-e elégséges és megfelelő munkaerő 
a dohánygyár számára. Tiz rendőrrel bejá
ratta a várost s eze< Összeírták mindazokat a 
tizennégy éven felüli leányokat és asszonyo
kat, a kik a gyári munkára vállalkozni haj
landók. Az eredmény elég kedvező, mert 
Összesen hatszázhat nő iratkozott fel.

—  Az országos gazdakongressus elő
készítő bizottsága áltál a szakosztályok részére 
megállapított előadói javaslatok szerint: a 
mezőgazdasági és szakoktatásügyi szakosztály
ban, a dohánytermelés és vetőmagtermelés 
előadójául Cserháti Sándor jelöltetett ki.

—  Gazdasági előadások a Köztelken. 
Február hó 27-én volt a gazdasági előadások 
negyedik napja. A Köztelek nagy terme e 
napon is zsúfolásig megtelt, s ez alkalommal 
nem csupán érdeklődő gazdákkal, hanem meg
jelentek sportéletünk kitűnőségei is, meghall
gatandó Luczenbacher Miklós, a kitűnő ló
tenyésztő, a töldmivelésügvi minisztérium volt 
osztálytanácsosának lótenyésztésünk emeléséről 
szóló kitűnő felolvasását. Előtte Kvassav Jenő 
miniszteri tanácsos tartott érdekes és tanul
ságos előadást az öntözésről. Ezzel a gazda
sági előadások befejezést nyertek. Bujanovits 
Sándor, az O. M. G. E. alelnöke, a ki az 
előadásokat vezette, meleg szavakban köszönte 
meg az előadók közreműködését és a hallga- I 
tók érdeklődését, konstatálva azt, hogy :z
O. M. G. E. áltál rendezett előadások kitűnő 
eredménvnvel vannak gazdaságunkra, s hogy 
látogatottságuk minden egyes alkalommal fo
kozódik, a nn azt bizonyítja, hogv az O. M. 
G. E. a helves utat választotta ezen előadások 
rendezésével. — A z idén tartott gazdasági elő
adások rövid időn Önálló füzetekben i.i meg 
fognak ielenni s megszerezhetők lesznek íz 
O. M. G. E. titkári hivatalánál.

— Műtrágya, a  „Hungária“ műtrágya, 
kénsav és vegvi ipar részvénvtarsasag, Buda
pesten. a következőket jelenti: Az üzletmenet, 
daczara az újabban ismét beállott időváltozások
nak az elmúlt héten rei dkivül élénk volt.— Külö
nösen ki kell emelni azon örvendetes ténvt, 
hogv egves vidékeken a kisebb gazdák intelli
gensebb része is kísérleteket tesz műtrágyákkal, 
a mi a maximális hozamok elérése tekinteté
ben a mű'ragvá/ás nélkülÖzhetienségét tárgyaló 
számtalan brochure-nek. felvilágosító iratoknak 
és népszerű előadásoknak következménye. — 
Ebből kifolyólag, az elmúlt héten, említésre 
méltó nagyobb kötéseken kívül sok százra 
menő kisebb, kísérleti megrendelés érkezett be. 
ezen felette örvendetes jelenségeket a legnagyobb 
megelégedéssel kell felemlíteni, mert általa 
minden kétséget kizárólag Magyarország is ama 
kulturállamokhoz közeledik, amelyekben a mező
gazda-ág és műtrágyázás két egymástól el- 
választhatón fogalomként szerepel. — Hogy 
miiven előkelő helyet foglal el Németország
ban a műtrágyázás, legjobban bizonyítja Paasch* 
német szabadelvű képviselőnek és társainak a 
múlt héten a német birodalmi gyűlésen tett 
felszólamlása, melyben a mezőgazdasági válság 
folytán a közlekedésügyi ministertől a műtrá
gyák szállítási dijainak mérséklését követelik. 
Figyelemre méltó, hogv milyen fontosságot 
tulajdonit e kérdésnek úgy a nemet kereske
delmi, mint a földmivelésügyi miniszter, amenv- 
nviben Thielcn vasúti minister indíttatva érezte 
magát az interpelláczió után azonnal kijelen
teni, hogy bár a műtrágyára szóló tarifa már 
is rendkívül mérsékelt, mindazonáltal 20°/9*os 
szállítási dijat fog életbe léptetni. Hasonló el
járás volna ajánlatos a mi állami és magán- 
vasutainknál is. — Nem szabad megemlítés 
nélkül hagvni Paasche képviselőnek és társai
nak a tarifa mérséklésére vonatkozó javaslatot 
támogató indokolását sem, mely szó szerint a 
következőkben hangzik : „Miután az alacsony 
gabnaárak a termelési költséget is alig fedezi*, 
és miután az árakat egyelőre alig lesz lehet
séges feljebb emelni, téttessék az államkormány 
kötelességévé, hogy legalább a műtrágyáknál 
a szállítási dijaknak leszállításával legyen segít

ségére a gazdáknak. Ez által a vasutigazgató- 
ság nem szenvedne kárt, mert a műtrágyák a 
talajba vitetvén be, nagyobb gabonahozamot 
eredményeznének, ami későb szintén a vasúton 
küldetnék el, úgy, hogy a vasut-igazgatóság 
ama kiesést, melyet a műtrágya szállítási dijak 
mérséklése folytán szenved, később a nagyob
bodott gabona szállitás által ismét behozhatná.1* 
— A múlt heti árak nem szenvedtek válto
zást.

Szerkesztői üzenetek.
6 r if  Keglevlch fiibor urnák, Egres-Kitin. Örömmel 

vettük és igen köszönjük nagybecsű levelét, mint 
Méltóságodnak lapnnk iránt viseltető lekötelező szi
ves figyelmének egyik njabb bizonyítékát, -r- 
E lőttünk mindig kedves és nagyrabecsült soraihoz 
bár minél gyakrabban lenne szerencsénk!

Nikhizy László úrnak, Hemád-Szt.-Andrásén. Az 
előfizetés m egújítását köszönettel vettük A m utat
ványszám ot a je lzett czimre azonnal elküldtük. Na
gyon köszönjük hecses jóakaratát és azon ránk nézve 
igazán megtisztelő elismerését, melylyel lapunkat 
„minden dohánytermelőnél nélkülüzhetlen ú jságának  
aposztrofálja. Az ügy érdekében azt kell kívánni, bár 
úgy lenne !

Ambrus József plébános urnák. Klsorotzoo. Kö
sz öuet becses tudósításáért, ö rü lünk , hogy a  bevál
tással — a körülményekhez képest — az ottani ter
melők meg voltak elégedve. A kérdezett dologban 
mielőbb levél megy. Addig is ezer üdvözlet.

6ambers2ky József doh bev. blv. kezelő úrnak, 
Aradon. Lapnnk zártakor vettük becses eveiét, s 
addig is, útig arra  érdemlegesen válaszolhatunk, fo
gadja mély köszünetünket a lapunk terjesztése érde
kében kifejtett ama kiváló jóakaratáért, bogy a kör- 
zeteheli községi elöljáróságokat és nagytermelőket 
irásbelileg is szives volt a Dohányujság megrende
lésére bnzditani. Vajha mások is követnék e jó pél
dát, a/, okszeiíi haladás s a termelők saját jólfelfogott 
érdekének előm ozdítására!

Báró Königswarter Hermann uradalmi Intézósé- 
gének. Kit-Szántón. A czim»zalagot kiigazítottak. 
Minden rendben van.

Primási uradalmi intézóségntk Bajoson. A lap a
kívánt cziin a la tt küldetik.

Magyar Kereskedelmi Múzeumnak. Budapestéi.
A múlt és folyó évről hiányzó szám okat elküldöttttk. 
Talán helyiségváltozás az oka. hogy a lap ren
desen nem érkezeit m eg? Mi mindig pontosan 
küldjük.

Bakonyi Ignácz úrnak. Kápolnán. A folyó évi 
ösr-zes számokat már két izbeu is elküldöttttk. Talán 
valahol a  postán volt a hiba.

Muzsik Lajos úrnak. Pta Dános A kért számokat 
azonnal ntánküldtük.

Többeknek. A dohánymag iránt több oldalról 
hozzáuk intézett megkeresésekre sajnálattal vagyunk 
kénytelenek tudatni, hogy teljesen megbízható jó 
maggal az idén nem rendelkezünk, mert a szíves
ségből közvetített tavalyi mag ellen némelyeknek 
kifogása volt és igy azt most nem ajánljhatjuk Leg
jobb lesz, akiknek dobánymagra van szükségök, for
duljanak ez iránt az illető dohánybeváltó-felügyelő
séghez.

Dr. Schentk István úrnak, Budapesten. Az 1894. 
évi összes dohánytermés beváltási eredményét feltün
tető érdekes nagy kim utatást igen köszöujttk; ^— 
minthogy azonban már lapunk zártakor érkezett, igy 
csak a jövő számunkban közölhetjük.

Tessék mutatványszámot kérn i!

m i i  m i i  uFjjt
eaSlCmtoeléai éa ftoráaiatl hetilap.

A  legjeleeebh isakarök kósramükOdéaével
szerk esz ti:

R O M B A T  D E Z S Ő .
Előfizetési ára:

S fé a a  évre ....................................... 4  forint.
rél évre .......................................  a forint.
Vagyad évra ........................................  1 forint.

Szerkesztőség és kiadóhivatal, a hová 
az előfizetések küldendők :

i_ #  B u d a p e st ,  K e re p e e i-u t  44.
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T r t t f t i  5 1 - 0 1 . Tavaszra! T t U fo n  5 1 -0 8 .

M a g y a r -  7  hoxnassalak.
20—227. Pa Og 807, porflnom, 2007,-nél nagyobb oldókonysággal, mint a cseh-salak.

S  u p er lo s  fátok.
Concentrált gypsz.

X é n s a v a s  k á li  és C h i l is  á lét rom .
D oh á n y , szőlő, k ender, r é p a  és  sz ik es  ta la jn a k

legmegfelelőbb különlegességek, saját gyártmányaink, legkitűnőbb minőségben és legolcsóbb árak mellett
ajánlunk

S á to ri gyárak  y  központi irodat

6_24 Budapest, IX., O andár-u tcza  25.
Ingyenes ismertető füzetekkel és egyéb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Dohánytermelő urak becses figyelmébe!
Van szerencsém a n. é. dohánytermelő urak becses figyelmébe ajánlani 

a7. általam már számos évek óta készített és a dohánytermeléshez különösen 
alkalmas, kipróbált joságu és jutányosán beszerezhető g—12

8 V ~  kocsi és dohánytakaró gyékényeket.
A gyékények árai, a bérénél vasúti állomáshoz szállítva a

100 drb elsőrendű Nr. I. 200 ctm. szóles, 300 ctm. hosszú nagy kettős (dupla) gyékény  . 90 frt.
100 a a a I I . 1*5 „ „ 26 0 » a m m a .  60 n
100 .  m ásodrendű „ I I I . 170 n „ 2 2 0 * egyes dup la  „ .  30 n
100 „ elsőrendű „ L 150 „ . 22 0 „ > m elegágy takaró , .  24 m
100 „  m ásodrendű „ II . 150 „ 2 2 0 * „  m elegágy takaró » . 2 0
100 - 85 a » 2 00 a .  tlohánypakolásra való „ . 10 „

Egyszersmind felkérem a t. megrendelő urakat, méltőztassanak a megrendelést 
15 nappal előbb megtenni, mielőtt a gyékényekre szükségük volna, hogy a meg

rendelések túlhalmozása miatt, az elküldésnél fennakadás ne történjék.

• K l e i n  L i p ó t  gikinjkinikiii, "VZ&SbSttSSZ*

igen alkalmas

ajánl a

B L E IE R  í :  W E I S Z  k í % á r i  t a g  B U D A P E S T .
Haktár és iroda:

K áro ly-k örú t 9. S S .,  a gróf Hadik-Uarkóczy-féle házban, 
f.yártelep: H ajtsár-u t 7307. az.

Egyéb ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszközök, C.oeos futószónyegek. láb
törlők, ruhaszárító kötelek stb ; továbbá gazdasági czikkek u. m. dohány- 
***n *®’ istrAnK- kötőfék. rudaló, gabona-zsákok, vízhatlan ponyvák, itató 
és tűzi vedrek, kendertömlók. hevederek, kender, kócz stb. a legjutányosabb 

eredeti gyári árakon.
Képet árjegyzék kívánatra bérmenteeen küldetik. —  Vidéki megrend elétek 

pontosan •ezközöltatnak. „ _ 94

e á r k t t  t a a i a a l ,  B td a p e s t .n ,  U j tp J u - .
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