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Olvasóink szives figyelmébe!
Falkérjttk azon t, előflaetfllnket, akik  

m  előflxetént a folyó évre még mindeddig 

meg: nem újították, ■ akiket ez lránt már 

külön levelezőlapon egyenként le meyke- 

restünk, hogy az előfizetési összeget szí

veskedjenek most már haladéktalannl be

küldeni, — meTt a további késedelmet 

hallgatag: beleegyezésnek tekintjük, árrá 

nézve, hogy —  mint más lapoknál is 

szokás —  az előfizetési nyugtát, postai 

megbízás utján érvényesítsük: amsly

sok fólözlsgez munkát és költséget okozó 

eljárást, különben nem szívesen vesszük 

Ig én y b a .

Akik pedig: esetleg: a lapot tovább Já

ratni nim kívánnák, azokat kérjük, hogy 

a becses ozlmökre érkező lappéldányt mél- 
tóztassanak azonnal visszaküldeni, hogy 

Így legalább a további fölösleges költsé
gektől megklmelteaauk. mert —  éppen 

előfizetőink Iránti előzékenységből —  a lap 

küldését ml csak az esetben szttntstjük 

be, ha ez lránt határozott értesítést 

kapunk.
A  ..Magyar Dohánynjság kiadóhivatala.

A (lohányfölri porhanyósítása. j
A bő havazásokkal járt hosszú tél s a 

tavaszi gyakori esőzés, a talajt oly állapotba 
hozta, hogy az nem lesz könnyű szerével 
porhanyóssá tehető, különösen az agyagos 
és kemény természetű fekete földek, — a ho
mok vegyületü talajok azonban már köny- 
nyebben bomlanak és kedvező idő fordul
tával könnyebben lesznek jól megmüvel- 
hetők ; — az előbb jelzett talajoknak tehát 
ama részei, amelyek dohánytermelésre van
nak kijelölve, nagy gondot és figyelmet 
fognak igényelni, hogy a szükséges jó 
művelésben részesülhessenek.

Hogy a porhanyitás és mélyités meny
nyire szükséges és mily nagy előnynyel 
bír a dohánytermelésre: ezt a haladó gaz
dák közül sokan tudják ugyan, de ezen 
körülménynek a rendkívüli fontossága még i 
se ment át még általánosan a köztudatba 
s a termelők közül igen sokan még min- j 
dig nincsenek e tekintetben tájékozva, úgy, | 
hogy egyik nagy hátránya dohányterme- ! 
lésünknek még mindig éppen abban rejlik, | 
hogy a termelők nagyrésze nem fordit ele- I 
gendő gondot és figyelmet a talajviszc- j 
nyok beható tanulmányozására, holott en- j 
nek kellő alapos ismerete nélkül az okszerű 
kezelés terén egyáltalán nem boldogul
hatunk.

Vannak esetek és kivételes helyek, ahol 
a túlmély szántás kárára van a dohány- 
termelésnek, — s még ha őszszel részesültek 
is a mély szántásban, de alkalmatlan vol
tuknál fogva ezeket a talajokat még a 
kemény tél sem birja a kellő porhanyós 
állapotba hozni, ami igen természetes, — az 
ilyen talajokat tehát sokkal jobb. ha a do
hánytermelés előtt más termelési ágakra

használjuk fel s mindenesetre csak annak 
utána kell a dohánytermelésre alkalmazni, 
mikor az uj föld már teljesen átérett lesz, — 
sőt akkor is erős boronálás, hengerezés és 
bomlasztó műtrágyák (mész vagy gyps) 
használata által lesznek a dohánytermelésre 
teljesen alkalmasak, — mert bizony ahol 
a talaj nincs mélyen megművelve és nem 
elég porhanyós: ott sem minőség, sem 
mennyiség tekintetében igazi jó termésre 
nem számolhatunk, tehát czélt nem érünk.

Gyakoriak az oly talajok is, amelyek
nek megművelt felső rétege kitünően fel
bomlott és porhanyós, de ha az ekével
4—5 cmterrel lejebb haladunk: ott már 
rideg, darabos, porhanyótlan, taraczkos, 
nehéz kötött agyag vagy vizenyős, tapasz
tani való nyers, vagy egészen szikes földet 
találunk, — s az ilyen talajok mind csak 
nagy idővel, megfelelő műtrágya igénybe
vételével lesznek dohánytermelésre jól meg- 
mivelhetők és okszerüleg felhasználhatók.

Ellenben azok a talajok, amelyek jó- 
minőségű altalajjal bimak és mélyítő eké
vel őszszel rendesen felszántattak és a téli 
fagyok által egészen porhanyóvá lettek 
téve: ezek a talajok a dohánytermelésre 
igen alkalmasak, de azért mindig jobb, 
ha a frissen mélyített talaj előzetesen va
lami előveteményben részesül és csak az
után lesz dohányra felhasználva, amely el
járás főleg a minőség javítása szempontjá
ból igen ajánlatos.

Rendes körülmények közt ma már 
gondolni sem szabad arra, hogy olyan ta
lajban termeljünk dohányt, amely őszi mé
lyítésben nem részesült és nem tökéletesen 
porhanyós, — mert ez a két feltétel az él
tető ereje a dohánytermelésnek, amenyiben 
a kiültetett dohánypalánta — feltéve, hogy

szeres és szoros terméseit
csakis mesterségesen szárított

érhetők el.műtrágyával
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minden igényeknek egyébként is megfe
leld — csakis a jó mély, porhanyós alta
lajban gyarapodhat s finom gyökérszálai 
csak az ilyen altalajban terjeszkedhetnek 
és hatolhatnak minden irányban ; már pe
dig kétségtelen, hogy — mint minden nö
vénynél, úgy a dohánynál is — a dús, jó 
erds gyökérzet az első kelléke és feltétele 
a növény életképességének és fejlődésének.

A dohánygyökér fontosságáról, rendel
tetéséről és minőségének feltételeiről, lapunk 
régibb évfolyamaiban már tüzetesen el
mondtuk véleményünket, jónak látjuk azon
ban eme fontos kérdést újból feleleveníteni.

A gyökérzet, a miveleti növényeknél 
oly nagy jelentőségű tényező, hogy azt. í 
tulajdonságaihoz méltóan, más valamivel ( 
még összehasonlítani is alig lehetséges.

Ha azt mondom, hogy hasonló az épü
letek alapköveihez, amelyek nélkül azok 
fel nem állíthatók, s a nagy világegyetem
ben semmi alkotmány nem volna lehetsé
ges, ha megfelelő alappal nem bírna: ezzel 
párhuzamba téve, csak megközelíteni kívá
nom a gyökér-világ nagyszerűségét.

A gyökérzet, a növény világnak valódi 
istensége, egy nagy mély titok, melyet 
csak sejtünk a mennyiben lenn a sötét tőid
ben szerényen végzi óriási horderejű mun- I 
kájat; azt kellően megvilágítani nem egészen 
áll hatalmunkban ; — a tudomány elóhala- 
dá^a kikutatta ugyan ezek földalatti tévé- 1 
kenységének egyes részeit, azzal egészen 
tisztában lenni azonban még nagy idők 
kérdése.

A természet igen bölcsen alkotta a 
gyökereket. a mennyiben azok minden 
egves — bármily kis növénynél is fe
lette számos szálakkal bírnak, hogy ha 
meg egyes szálak rendkívüli finvásságuk- 
nál fogva megsérülnek is, még mindig ma 
radjon egy feles szám a növény megmen
tésére és azok ápolására.

A gyökerek, a mint keletkeznek, sok
ka gyengébb és érzékenyebbek, mint a 
föld feletti növények, de ott a föld alatt 
védve vannak a kül bántalmak és sérülé
sek ellen s akadálytalanul működnek a 
tér nészet adta rendszer szerint. A r.agy 
cs< dák közé tartozik, amidőn cgy«*s növé
nyek gyökerei behatolnak a kemény kő
sziklák közé; — ha látjuk például a gyö- , 
kér képződését a vizi növényeknél, vagy 
egy üveg vízbe dugott leander ágat. mely
nek végén gyökér szálak képződnek : még j 
jobban meg fogjuk csodálni azt a körül- j 
ményt, hogyan tudnak a gyönge hajszál 1 
gyökerek a kemény talajba hatolni > — 
tudnak biz azok, csak hogy nagy küzde
lemmel, különösen akkor, midőn a föld al
talajában még megmüveletlen, kemény 
testre találnak.

Sokat felhozhatnék a gyökér gyönge- 
ségének ecsetelésére, de hisz ez szükség
telen, — mert a gazdák maguk is jól is
merik a parányi palánták rendkivül finom 
és gyönge gyökereit s elég bő alkalmuk 
van, a gazdaságban előforduló egyes nö
vények elültetése alkalmával azokat kel
lően megfigyelni; — s amennyiben minket 
legelső sorban és mindenek felett a do
hánynövény gyökere érdekel: azért tehát

kizárólag csak erről akarok egyetmást el
mondani.

Valamint a külső része, illetve a levele 
a dohánynak, zsenge korában, a többi nö
vények közt mondhatni a legérzékenyebb 
és leggyöngébb: ép úgy a fiatal dohány 
palánta gyökerei is, a többi növényekhez 
képest a lehető leggyöngébbek. És mégis 
rövid 90—100 napos élete mellett, abból a 
fölötte gyönge hajszálacskából egy terje
delmes gyökeret és majdnem egy kemény 
fa alakú növényt kell képeznie, amely hi
vatva van a dohánylevelek virág és mag 
képződésére oly gyorsan hatni ; — meny
nyivel inkább kell tehát azt ápolni, dédel
getni.

Az a kérdés, hogy hatalmában áll-e 
a termelőnek, a gyökérhálózat munkaké
pes felületét és igy tápláló anyag felvevő 
képességét fokozni ? — Igen, — mély ta
lajművelő* által elősegithejük a gyökérháló
zat terjeszkedését, elágazását és ezzel fo
kozzuk a tápláló anyag felvételére hivatott 
munkaképes részek felületi nagyságát is.

A természet úgy alkotta a dohány
növényt, hogy azon rövid idő alatt, amely 
a dohány életére szabva van. terjedelmes 
gyökér/etével képes legyen a földből azt 
a táperót gyorsan és elegendő mennyiség
ben felszivini. amely annak a képződésére 
okvetlenül szükséges.

Hogy saját .szemeinkkel meggyőződést 
szerezzünk arról, hogy a laza altalaj minő 
nagy hatással van a dohánynövényre: pró
baképpen nézzük meg a homokos talajú 
vidéken termesztett dohány kóróját és annak 
ezerszámra menő gyökér szálait, s hason
lítsuk össze a kemény fajú fekete földön 
termesztett dohánykúrúkkal: és egy szembe
tűni nagy különbséget fogunk találni, — 
mert inig a homoki vidékit sima, legtöbb- 
nyire egyenes gvókér^zálakkal bir. addig 
a fekete kemény taiajon termett gyökér- 
szálain c*upa görcsök vannak, jelei az aka
dályoknak a melyekre a gyökér talált és 
az: kikerülte: de látni a fejlődésnél is.
hogy mily gyorsan és hirtelen fejlődik a 
jobb minőségű homokföldön a dohánynö
vény mert altalaja laza és porhanyós, 
— szóval kétségbevonhatlan bizonyítékkal 
állunk szemben, hogy ott, ahol a gyökér 
porhanyós megmivelt földre talál, könnyű
szerével táplálhatja a növényt. Láthatni a 
homoktalajnál, hogy a szárazságot is job
ban elviseli, mint másféle földek, mert 
a gyökerek ott mélyebbre hatnak és onnan 
merítik a nyirkosságot

A dohányföld kitűnő megmunkálásá
tól tehát semmi költséget és fáradságot 
nem szabad sajnálni, mivel ez dús kamat
tal visszatérül, — mert hogyha a dohány
gyökér, a jól megművelt, teljesen porha
nyó altalajban akadálytalanul táplálhatja 
és dúsan, erőteljesen kifejlesztheti a levele
ket : ez által a mennyiség is tetemesen 
emelkedni fog s ez az egyik legbiztosabb 
módja a minőségjavításának is, — már pe
dig minden törekvésünknek ezen czélra 
kell irányulni.

Daróczi Vilmos.
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l.'jabb tapasztalatok 
az iatálőtragya kezeléséről.

I r t a : Cserháti Sándor.

(Folytatás.)

Münt/. és (iirard azt a kérdést is ta
nulmány tárgyává tették, hogy az alom- és 
a trágyakonzer/áló anyagok minő befolyást 
gyakorolnak a nitrogénveszteségre, és azt 
tapasztalták, hogy az alommal nem kevert 
ürülék többit veszített, mint az, amely 
alommal keveredett; azonban a különoség 
midőn alomul szalmát használtak, az egyik 
kísérletnél csak 8.2, a másiknál 3.52 °/0 
volt, a minek a kísérletezők szerint az 
az oka, hogy a szalmának sem fizikai tu
lajdonságai, sem kémiai összetétele nem 
olyanok, hogy az ammóniákból sokat tudna 
megkötni.

Már sokkal kedvezőbb eredményt szol
gáltatott a tőzeg, mert a lőzegalommal ke
vert trágya 15 '7*-kal kevesebb nitrogént 
veszített, mint az alom nélküli.

Legjobbnak tapasztaltak azonban a föl
det. Az egyik juliakolban földdel, a másik
ban szalmával almoztak: az előbbiben a 
veszteség 50 °/0-kal volt kevesebb, mintáz 
utóbbiban.

A tragyakonzerváló anyagok közül a 
vasvitriolt és gipszet próbálták ki.

A vasvitriolnak alig volt hatása a 
nitrogén megkötésére, aminek azonban az 
is lehet az oka, hogy a kiserlettevők nagyon 
kevés mennyiseget alkalmaztak.

A gypsz mar jobbnak bizonyult, a 
mennyiben a gypszszel nem kezelt trágyá
ban a nitrogénveszteség 55.3°/0-ot, a gipsz
szel nem kezeltben csak 33'9%-ot tett ki, 
vagyis a gipsz nitrogént kötött meg.

Arra vonatkozólag ugyan nem tettek 
kísérletet, hogy az állás anyaga miliő be
folyással van a trágya nitrogén vesztesé
gére. azonban azt kísérlet nélkül is meg 
lehet mondani, hogy minél vízhatlanabb az 
állás, annál kevesebb nitrogén megy ve
szendőbe.

Iloldelleiss a trágyatelepre hordott trá
gyának nitrogén veszteséget tanulmányozta. 
Az istállóból kikerülő trágyát négy egymás
tól e különített kupae/.ba rakatta es hat 
hónapig hagyta érni. A trágyakupaczok 
közül három konzerválo-anyagokkal kezel
tetett. és pedig földdel szuperfoszfáttal es 
kainittal, egy pedig minden konzerváló-
a n y a g  n é lk ü l m a r a d t .  H at h ó n a p m ú lv a  a
v e s z te s é g  v o l t :

tr«ir\ a azarazanjag n itro^i u
8 z á z a 1 é k

koiizerválőanvai; nélkül á l  7 á l  *2 23-4
földdel befödve 299 20*2 2.0
-/.n|n*rto«/.tattal behintve 2V9 22 5 1 6
kainittal behintve 22 3 11-9

Ezen eredményekre Holdefleiss meg
jegyzi

„Fölvehető, hogy a nyári és téli takar
mányozásnál évente egy tehén 180 #/ trágyát 
produkál, melynek 20°/o-a szárazanyag, s 
melyben 0*4°/0 nitrogén foglaltatik, összesen 
tehát 3600 kg. szárazanyag és 72 kg. nitrogén. 
Hat hónapi állás után a tragya leapad 123 
7-ra. a nitrogén 55*15 kg. ra, a veszteség 
1123 kg. szárazanyag és 16*85 kgr. nitrogén 
vagyis ezen értékes alkatrészből veszendőbe 
megy körülbelül annyi, amennyi 1 7 chili
salétromban foglaltatik. “

A gazda tehát a trágya helytelen keze
lésével minden számos marha után évente 
mintegy 15 frt értékét hagy veszendőbe 
menni, oly értéket, melyre földjeinek nagy 
szüksége van és a melyért szükség esetén 
kénytelen pénzt kiadni. Igaz, hogy a trágya 
rendesen nem marad hat hónapig a telepen 
és ezért a nitrogénveszteség se lesz oly 
nagy, mint amilyennek azt Iloldelleiss ta
pasztalta, azonban az egy állat utáni vesz
teség a helytelen kezelésnél mégis lesz 
akkora, sőt nagyobb, mint a milyennek 
fentebb mondottam, mert a nitrogénen ki-



Április Ifi MAUYAK LH)HÁNYUJ8Á0

vül a rossz trágyatelepen a foszforsav és 
a kálium e#y része is veszendőbe mehet.

Ezen két utóbbi tápanyag megfogyását 
igen könnyű megakadályozni, mert azokat 
csak a víz moshatja k i; vízhatlan alapú 
trágyatelep, meggátlása annak, hogy a ma
jorban összegyűlendő viz utat találjon a 
trágyatelephez, elegendő arra, hogy e két 
fontos tápanyag megapadását az istállótrá- 
gyáhan meggátoljuk. Nem igy a nitrogén. 
Ez el is illanhat és ezért ezt meg kell 
kötni, amely czélra szolgálnak a trágya
konzerváló szerek.

Ezeket hatásukra két csoportba oszt
hatjuk. aszerint, a mint azok csakis a már 
képződött szénsavas ammoniakot lekötik, 
vagy pedig ennek a keletkezését lassítják, 
azáltal, hogy a trágya felbomlását mérsé
kelik. ami által nemesek a nitrogén, hanem 
a humuszt szolgáltató s/.énrés/ek megfogyá- 
sát is megakadályozzák.

(Vége köv.

A melegágyak gondozása.
A melegágyak gondozása nem csupán 

annyiból áll, hogy a gyomtól tisztán tart
suk, a nagy meleg vagy esetleges hidegtől 
megvédjük s a rovaroktól és más egyéb 
káros befolyásoktól megoltalmazzuk, — 
mert mindezeken felül s különösen jelen
leg, amidőn az időjárás miatt már is el 
vagyunk késve, azon kell iparkodnunk, 
hogy a palánta kifejlődését lehetőleg siet
tessük és hogy azt a megbecsülhetetlen 
nagy előnyt: a föld nyirkos voltát még a 
kellő időben érvényesíteni és kihasználni 
képesek legyünk, annyival is inkább, mert I 
azok a tavaszi sovány, száraz szelek, j 
— mint a milyenek csak a közelmúlt na
pokban is uralgtak — a talajt már is kiszá
radással fenyegetik

Szükséges tehát úgyszólván preszsziót j 
gyakorolni arra nézve, hogy a palánta mi
hamarább használhatóvá tétessék ; — ezt 
pedig csak úgy érhetjük el, ha a meleg
ágyat — különös kiváló gondozás mellett — J 
első sorban ahol kell megritkitjuk, to- j 
vábbá kellőleg öntözzük és pedig langyos , 
vízzel, a mely folyvást trágyalével kever- 
tetik, — ez a keverék is olyan legyen, 
amely a legjobb hajtóerővel bír s a rovar 
keletkezését is meggátolja, mi végből egyes 
műtrágyákat kell igénybe venni, igy külö- ; 
nősen ajánlható e czélra a Thanaton, mely i 
ma már világszerte a legkitűnőbb rovarirtó 
szerek egyikének van elismerve.

A melegágyi palánták ritkítását azonnal 
meg kell kezdeni, mihelyt a dohánypa
lánta az átültetésre — pikirozásra — al
kalmas. E tekintetben is leghelyesebb a 
dohánymag sorbavetése, amelynek fölötte 
nagy előnye, hogy az igy nyert palánta 
még az átültetésre is hamarabb alkalmas 
lesz. mint a szórva vetett, — továbbá rit
kítani is könnyebb, mert ujjainkkal hozzá
férhetünk a sorok közötti üres helyekre s 
a sorba vetett magnál a gyökerek is sokkal 
jobban tudnak terjedni, mint a szórva ve
tettnél, amely mindig tulsűrű és e miatt 
nem is bir fejlődni, gyökereik egymásba 
fonódnak s nem képesek terjedni, hanem 
egyik a másikat elnyomoritja, törpévé, sat
nyává teszi, mig a sorba vetettek egyen
letesen terjeszthetik gyökereiket a sorok 
üres hézagaiban; — nagyon ajánlatos még 
a kikelt palánták földjét is egy kissé meg-

kapargatni, mivel ez a palántákra nézve 
mintegy kapálást képez és fejlődésükre igen 
kedvező hatással van.

Az átültetendő — pikirozandó — palán
ták helyét 15—18 ctmtr mélyre fel kell 
ásni, s a földjét sürü vasfogu gereblyével 
porhanyóvá tenni és folyvást nyirkosán ta r
tani, langyos trágyalé keverékkkel locsolni, 
hogy ezek szintén lehetőleg gyorsan fejlőd
jenek és ne csak foltozásra, de a rendes 
ültetésre is alkalmasak legyenek.

Az átültetendő palánták helyét lehe
tőleg széltől védett, napos helyen csinál
juk. épp úgy mint a hidegágyakat is, ame
lyek szintén a legjobb gondviselést igény
lik ; — ezek is gyakorta öntözendők lan
gyos keverékkel, — hideg éjeken, szeles 
időben betakarva tartandók, különösen 
akkor, ha a mag kelésnek indul, vagy már 
éppen ki is kelt. s csakis enyhe időben, 
verőfényes napokon kell kitakarni, de az 
esetleges túlerőn napsugaraktól ezek is 
megóvandók, — továbbá^a hidegágyakat 
szintén minden gyomtól tisztán kell tar
tani, s a túlsűrűeket okvetlenül megritki- 
tan i; — ha a hidegágy is sorban van vetve, 
akkor a sorközöket ennél is mindenesetre 
meg kell kapargatni, egész a palántáig, 
hogy ez által a földben netalán összeszo- 
ritott palánta, a kényszer helyzetből meg
szabaduljon és könynyebben fejlődhessen.

A jól gondozott és sikerült hirfegágyi j 
palánták, még jobbak mint a melegágyiak, ' 
mert ezek nincsennek annyira elkényez- 1 
tetve és már inkább hozzá vannak szokva 
a hideg talajhoz. — az átültetés alkalmá
val tehát ezek nem oly érzékenyek és ha
marább megfogamzanak, mint a melegagyi 
palánták, — azért nagyon érdemes, a hi- 
degágyi palántára kiváló gondot fordítani. 
Sőt a tapasztalás azt bizonyítja, hogy a hi- 
degágyi palántákat a rovarok sem bántják 
annyira, mint a melegágybelieket, amit so- , 
kan abból vélnek kimagyarázhatni, hogy ! 
a trágyabűzt a rovarok nagyrésze igen 
kedveli s ott érzi elemében magát.

A mai kényes helyzetben midőn már 
is jóformán cl vagyunk késve, szigorúan 
ügyelni kell rá, hogy a melegágyak, hideg 
kútvizzel valahogy meg ne locsoltassanak, 
mert egyetlen ily cselekmény képes a palán
ták fejlődését több napokra visszavetni, — 
s ha még hozzá a viz szikes, kemény ter
mészetű. ez annyira elronthatja a palántát, 
hogy abból jót ne is várjunk többé. — 1 
Azért megmásíthatatlan szilárd elvünk le- ' 
gyen. hogy a meleg- és hidegágyakat min- I 
dig csakis felforralt langyos vízzel locsol- 
t ássuk, amelybe valami trágya tápszer j 
is legyen keverve; s igen helyesen cse
lekszünk, ha — az istálló-trágya mellett — | 
házi állatok, illetve szárnyas apró jószág- j 
tói származó, vagy ha van -  galambtrágyát 
keverünk az öntözendő viz közé.

Végül tartsunk készletben egy kevés 
tiszta fahamut is, arra a czélra, ha valami 
olyan levél-tetvekhez hasonló apró rovarok 
lepnék meg a gyönge kelést, — ebből kell 
aztán megöntözés után, szitán vagy sűrű 
rostán át a palántákra rászitálni s ezt egy 
pár óráig ráragadva hagyni és azután ismét 
leönteni.

6

Általában jegyezzük meg és soha ne 
feledjük el, hogy a dohánynak a bölcsője 
a melegágy, — tehát ennek kellő gondo
zása oly elmaradhaiatlan dolog, amely nél
kül sem jó palántára, sem jó termésre 
nem számíthatunk.

Daróczi Vilmos.

Dohánytermeléxi elolcgpénzek.
Azon szerződési viszony, mely a kincs

tár és az egyes termelő között a termelési 
engedély kiállítása következtében létrejött, 
mindkét félre nézve kölcsönös jogokat és 
kötelezettségeket is á lapít meg. Ezen létre
jött szerződési viszony folytán a kincstár 
különösen jogosítva van követelni azt, hogy 
a termelő a dohányt a követelményeknek 
megfelelően termelje és a kincstári raktá
rakba hiánytalanul beszállítsa, — mig más
részt a kincstár kötelezve van nemcsak a 
termelt dohányt átvenni, de a termelőt mind
azon segélyek és kedvezményekben is 
részesíteni, amelyekre viszont őt a létrejött 
szerződés feljogosítja. Ezen kedvezmények 
egyike a dohánytermelési előlegpénzek ki
szolgáltatása, mely a termelőt, a dohány
jövedék iránt fennálló törvények és sza
bályok hivatalos összeállításának 19. §-a 
értelme szerint illeti meg.

Minthogy — különösen a kistermelők 
közül — sokan nem ismerik még az előle
gek nyerésénél követendő szabályszerű el
járást. helyén valónak vélem, e kérdésnek 
rövid tárgyalását, a következőken előadni.

A dohánytermelési előlegpénz két
féle, u. m.

1- ször rendes, és
2- szor rendkívüli.

A rendes dohánytermelési előlegek 
szintén kétfélék, és pedig :

а) holdpénz előleg, és
б) zsinórpénzt előleg.

Végre a rendkívüli dohány termelési elő
legek is kétfélék, t. i.

а) idő előtti rendes holdpénz, és
б) rendkivüli holdpénz-előleg.

Dohánytermelési előlegekre csak azon
dohánytermelők tarthatnak igényt, kik:

a) a kincstár számára dohányter
melési engedélyt az 1868. évi XIV., az 
1876. évi IV. és az 1887. évi XLIV. t.-cz. 
értelmében nyernek ;

b) az engedélyben megállapított 
földterületen dohányt termelnek, anélkül, 
hogy a termelést a törvényszerű legkissebb 
dohánytermelési téren alól, avagy önkényü- 
leg az engedélyt fölülhaladó kiteijedésben 
gyakorolnák.

Rendes holdpénz-előleg csak az enge
délyezett terület után adható, ha a terme
lési terület az 1876. évi IV. t.-cz. 15. §-ában 
megengedett százalékkal túl nem lépetett.

Az engedélyezett százalékon túlülte
tett termelőnek — minthogy ezen kihágás 
jövedéki büntető eljárás tárgyát képezi — 
csak akkor adható rendes holdpénz-előleg 
— de csakis az engedélyezett, nem pedig 
a büntetett terület után — ha a községbeli 
többi termelők okmányilag készfizető ke
zességet vállalnak érte.

A rendes holdpénz-előleg csakis a do
hánynövények kiültetésc után, a tettleg be
ültetett területnek a pénzügyőri közegek
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által foganatosított hivatalos felmérése alap
ján adatik. Ezen előleg magasságát a be
ültetett terület kiteijedése és az ültetvény 
állása szabályozza, s egy katasztrális hold 
után húsz (20) forinttal állapittatik meg.

A zsinórpénz igénybe vehető, mihelyt 
a  dohánylevelek leszedettek és szárítás 
végett zsinórokra felfűzettek. A zsinórpénz- 
előleg a zsinórok száma, hossza és súlya 
szerint a pénzügyőri közegek által a hiva
talos mérlegezés alapján kiszámított azon 
súly után szabatik meg, melylyel a leve
lek kiszárítás után valószínűleg birandnak. 
Métermázsánként két (2) forint utalványoz- 
tatik és pedig oly arányban, hogy az ily 
módon kimutatott termények valódi súlyáért 
kifizetett előlegek a beváltási árból előre
láthatólag fedezést találjanak.

A  dohánytermelési előlegek iránti be
jelentések, a termelő által, az illető m. kir. 
dohánybeváltóhivatalnál közvetlenül, vagy 
azon község elöljárója utján, melyhez a ter
melő tartozik, szóval vagy írásban adandó 
be. Szóbeli bejelentések az illetékes do
hánybeváltóhivatal, avagy községi elöljáró 
á lu l az e czélra nyomtatott jegyzékbe (Elő- 
legjegyzék) a 2-dik számtól bezárólag a 
9-dik számig terjedő rovatokba iktatandók 
be. A község elöljárósága köteles az ily 
módon kitöltött jegyzéket, aláírásával és a 
község pecsétjével ellátva, haladék nélkül 
az illető pénzügyőri szakasznak az adatok 
megvizsgálása végett beküldeni. A pénz
ügyőri szakasz pedig szintén köteles az át
vizsgált előlegjegyzéket az illetékes pénz
ügyőri biztosságnak hitelesítés és láttamozás 
végett azonnal beterjeszteni, honnét az, az 
illető dohánybeváltó hivatalhoz tétetik át.

A  termelőknek mindjárt az előleg iránti 
bejelentésnél nyilatkozniok kell az iránt, 
vájjon az előlegnek felvételét egyénenként, 
vagy megbízottjaik által kívánják e teljesi- 
siteni. Ezen nyilatkozathoz képest a jegyzék 
feliratában a megfelelő kitétel „egyenként* 
vagy „megbizotuk á lu i“ meghagyandó, 
az ellenkező pedig keresztül húzandó. A 
„holdpénz* vagy a „zsinórpénz* kikérésére 
nézve hasonló eljárás követendő.

Ha egy és ugyanazon községhez tar- 
tozó, egy időben előlegért jelentkezők egyik 
része az uUlványozandó előlegösszeget 
egyenként, a másik része pedig megbízott 
által óhajtaná felvenni, ez esetben mind
két felvételi módra szóló külön-külön jegy
zék állítandó ki.

Ha a termelők az előleget megbízottak 
által óhajtanák felvenni, köteles az elöl
járóság a termelők neveinek aláírása után 
— mely a jegyzék 14-ik rovatában törté
nik — a termelők által választott meg
bízottak neveit a jegyzék végén megne
vezni. A termelők aláírásai minden esetben 
a községi elöljáróság által hitelesitendők,

A megbízottaknak az összeg felvéte
lére — ha azok az elöljáróság által a jegy
zékben felemlítve vannak — írásbeli meg
hatalmazásra szükségük nincsen, csupán 
azon esetben, ha a fent említett jegyzék
ben nem volnának felemlítve, vagy ha a 
fizető pénztár előtt ismeretlen egyén jelent
keznék a pénz felvételére.

Minthogy termelési előleg legtöbbnyire 
csak egyetemleges jótállás mellett adatik,

az elöljáróság által a jegyzék utolsó olda
lára, a keltezés után, még következő zára
dék is vezetendő:

„Ezen fent kitett . . . frt . . kr., azaz 
(szóval) . . . .  frt . .  kr. (hold, esetleg zsi- 
nór)pénz előlegért az ezen jegyzékben meg
nevezett . . . .  termelők egymásért kölcsö
nösen jótállást vállalunk és jogot adunk a 
kincstárnak a netán hátralékban maradó 
összeget, ha az az elöljáróság által kész
pénzben be nem fizettetnék, az ugyanazon 
beváltási elismervényen levő bármely, vagy 
valamennyi termelő pénzjárandóságából le
vonni vagy megtéríttetni.

Az összes termelők nevében és meg
bízásából.

Kelt .....................................
N. N. N. N. bíró.

jegyző. P. H N. N. eekttdt.
N. N. esküdt.*

Az időelőtti rendes holdpénz-előleg, 
mint neve is mutatja, csak annyiban kü
lönbözik a rendes időben kért rendes hold- 
pénzelőlegtől, hogy ez a kiültetés előtt 
kéretik.

Az ily időelőtti rendes holdpénzelőleg 
épp oly műveletnek van alávetve, mint a 
rendes, azon hozzáadással azonban, hogy 
ez esetben még jogérvényes nyilatkozat is 
követcltetik s mig a rendes holdpénz- és 
zsinórpénz előleg bélyegmentes, ez bélyeg
köteles.

Barcson, 1895. ápril 9-én.
Schiller Aurél Béla.

Abnormis időjárások.
Nem ok nélkül támadtak az utóbbi 

időben különféle élénk társadalmi mozgal
mak, a közgazdasági viszonyok javítása 
czéljából, mert bizony semmiféle vállalko
zás nincs annyi minden bajnak és kala- 
raitásnak kitéve, mint a szegény gazdáé.

Első sorban itt van mindjárt a folyton 
változó rossz időjárás, amely éghajlatunk 
alatt már egészen kivetkőzött a régi formá
jából. Mai napság a négy évszak már csak 
a naptárban van meg rendesen, mert tu
lajdonképpen csak kettőt észlelhetünk: a 
telel és a nyarat, — habár ezek sem olya
nok. mint régentén voltak, mert ezek 
is egyik tulságból a másikba esnek, — de 
a másik kettő : a tavasz és az ősz. ezekre 
ugyan már éppen alig lehet ráismerni, 
mert a rendes átmenetnek az évszakokban 
már híre sincs.

Ezen körülmény és sok más egyéb 
gazdasági kalamitások, milyenek a rossz 
munkásviszonyok, a nagy szárazság, az 
évről-évre pusztító árvizek, amelyek éppen 
ez idő szerint is hazánk legjobb termő vi
dékeit részben már el is boríták. részben 
még folyvást fenyegetik, — az ilyen és 
még sok más egyéb általánosan ismert 
gazdasági bajok, a lehető orvoslásra való
ban njgy igényt tarthatnak.

Az időjárási és éghajlati jobb viszo
nyok és talán a tudomány vívmányaival 
felfegyverkezett egyes nagy reformok meg
javíthatják ugyan gazdaságunk mai mos
toha helyzetét, de mindez csak nagy idők 
kérdése lehet és igy nem marad egyéb 
hátra, mint bajainkon lehetőleg segíteni, 
szenvedéseinket enyhíteni, szóval sorsunkat

. egyénileg javítani, mint ahogy a közmondás 
mondja: „segíts magadon s az isten is 
segíteni fog!“

A magán való segítés a gazdálkodás
ban nem áll ellentétben semmiféle politikai 
vagy társadalmi viszonyokkal, — ez kizá
rólag tőtünk függ, rajtunk áll s csupán 
bizonyos regulákon alapul; ilyenek a többek 
közt: takarékoskodni, számolni és folyton 
előre gondolni, megtanulni a szorgalmat, 
a csüggedés nélküli kitartást és haladni az 
idővel. Figyelembe venni és alkalmazni 
kell a gazdasági találmányokat, felhasználni 
a megfelelő kipróbált műtrágyákat, mint 
egyik nélkülözhetlen tényezőjét a modern 
gazdálkodásnak, arra nézve, hogy terme
lésünk hozama fokoztassék, olyformán. hogy 
kis területen sokat termeljünk.

Ezeket az elveket kell vallani, ezt az 
' irányt kell követni gazdálkodásunk minden 

ágában, ha a mai körülmények közt bol
dogulni akarunk.

A gazdasági termelvények között 
azonban vannak olyanok, amelyeknél a tu 
domány, a szorgalom, az emberi munka 
sokkal jobban igényeltetik, de sokkal na
gyobb eredményekre is képes, mint más 
egyéb egyes termelvényeknél, — ilyen a 
dohány is. amelynél a megmunkálás, a ke
zelés, szóval a termelés módjának több 
vagy kevesebb intelligencziája s a ráfordí
tott gond és fáradság nagyobb vagy ki
sebb foka rendkívüli különbözeteket mutat, 
amelynél tehát — miként lapunk előző 
számaiban nemrég részletesen kifejtettük 
és pozitív példákkal bebizonyítottuk — ok
szerű kezelés mellett bámulatos eredmé
nyeket lehet elérni, mig ellenben a legtöbb 
más termelvénynél leginkább csak az idő
járás határoz éj az egyéni igyekezet, a 
mikénti kezelés nincs reájok oly nagy be
folyással, mint a dohánynál az a sok egy
másutáni időszerű apró teendő, amelyek 
közül azonban bármelyiknek elmulasztása, 
vagy nem rendszeres végzése az egész ter
més sikerét tönkre teheti.

A dohánytermelésre nézve tehát két
szeresen érvényesül és szent igaz a fent 
említett közmondás, amelyet sohasem lenne 
szabad elfelednünk: „segíts magadon és as 
isten is segíteni fog!*

Darócsi Vilmos.

A dohánytermelés Orowomágban.
A dohánytermelés, az orosz nemzet- 

gazdasági életben, a konzulátusi jelentések 
szerint, igen fontos szerepet játszik.

Az éghajlati és talajviszonyok fölötte 
kedvezők a Machorka-dohány termelésére, 
amely — az okszerű kezelés folytán — Kis- 
Oroszországban, nevezetesen a pultawai kor
mányzóságban, ma már virágzó állapot
ban van.

A kis-oroszországi Machorka-dohány, ki
tűnő minőségénél fogva, az orosz piaezokon 
az első helyet foglalja el. s mind nagyobb 
tért hódit a birodalom északi részében is. 
Az utóbbi években az orosz piaczokra vitt 
Machorka-dohánynak V»*»d része, a kis- 
oroszországi kormányzóságban, főleg pedig 
1‘ultawa és Czeringowban termeltetett. A 
kerekszámban vett 2.590.000 mtrro Machorka- 
dohányból, mely a legutóbbi 5 évi időköz
ben Oroszoezországban piaczra került, kerek
számban 1.780.000 mtrm kisoroszországi 
termék volt. A Kis-Oroszországban dohány-
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nyal beültetett földterület mintegy 24.000 
hektArt tesz ki, amely legnagyobb részben a 
gabonatermelésre kevéssé, vagy egyáltalán 
nem alkalmas.

A Volhyniai kormányzóságban, a kre- 
menetzi kerületben, már igen régóta vannak 
dohányültetvények, ezek azonban nagyon 
el vannak hanyagolva. Az utóbbi időben, 
ezen vidéken Bzámos gazda adja magát a do
hánytermelésre. A dohányültetvények száma 
Kremenetz vidéken már mintegy ezerre 
tehető, amelyek 200 hektár körüli területet 
foglalnak el, s 1893-ban itt 3300 mtrm do
hány termeltetett.

Az itt termelt dohány kétféle fajta, az 
egyik sárgább, a másik zöldebb szintt. A 
sárgább fajta külsőleg nagyon hasonlít a 
beszarábiai dohányhoz, csakhogy ennél jóval 
erősebb és más aromája van. Alsóbb minő
ségű pipadohány készítésére használják, oly 
módon, hogy a délvidéki dohányokkal ke
verik. A zöldebb fajta gyengébb, s részben 
pipadohánynak, részben burnótnak lesz fel
használva.

A kremenetzi dohánytermelés még na
gyon sok kívánni valót enged, amennyiben 
a talaj általában rosszul müveltetik s a 
palánták gondozása nagyon elhanyagoltatik.

A podoliai kormányzóságban mindenütt, 
de főleg Kamenetz és Proskurw kerületek
ben van dohánytermelés. 1893-ban, a'podoliai 
kormányzóságban 440 hektár volt dohány
nyal beültetve, a mely 3200 mtrm termést 
adott, s ebből 2400 mtrm jobb minőségű, 
800 mtrm pedig alsóbbrendű volt. A helyi 
fogyasztás szükségletét majdnem kizárólag 
az utóbbi minőség fedezi.

A podoliai kormányzósági dohánygyárak
ban 1893-ban feldolgozott összes dohány
mennyiség kerekszámban 2550 mtrm volt, 
s ebből 2260 mtrm jobb minőségű.

A Machorka-dohány ára, az 1893. évben 
pudonként 1 rubelen is alul állt. a az ala
csony árak miatt úgy a termelők, mint a 
gyárosok, állandóan panaszkodnak.

.S —e T —g.‘

A hazai dohánygyártás 
emelkedést*.

— ▲ ciigarettagyártás é« fogyasitá* — 
(Befejező közlemény.)

Múlt számunkban általánosságban szóltunk 
•  cz'garettagvártás és fogyasztás emelkedésé
ről s ezen állításunkat a jövedék hivatalos sta
tisztikája is igazolja, a mint ez a kővetkező 
számadatokból kitűnik:

Czigaretta — vagy szivarka — gyártás
sal nálunk mindössze 6 dohánygyár foglalko
zik, nevezetesen gyártóit: a fiumei: 221.740.000 
db közönséges és 10 331.180 db különleges, 
összesen 232.074.180 dbot, — a temesvári:
203.143.500 db közönséges és 4.611.600 db kü
lönleges, összesen 207.755.100 dbot, — a 
debrecseni: összesen 119.249.000 db közön
ségest, — a kolossvári: összesen 72.838.000 
dbot közönségest, — az ó-budai} Összesen
32.600.000 db közönségest, — a budapest- 
ferencsvdrosi: 300.500 db különlegest; — 
tehát a hat gyárban készült! mindössze
649.570.500 darab közönséges, (1892-ben: 
514.037.210 db, vagyis 1893-ban 135.533.260 
dbbal több,) és 15.246,280 db különleges, 
(ln92-ben: 10 540.470 db, vagyis 1893-ban 
4.705.810 darabbal több,) az az együttvéve 
664.816.780 db, (1892-ben: 524 577.710 db. 
vagyis 1893 bán 140.239.070 Mbbal több); — 
a készített mennyiség többlete 1893-ban, az 
elözó évihez képest 26‘7s*/t -nak felel meg.

Egyes fajták szerint gyártatott — a meny- 
nyiség nagyságának sorrendjében— o) kösön- 
séges, Általános eladásra szánt szivarkák : Ma- 
gyári 99.199.000 db, Herczegovinai 159.652.050 
db, Virginia 92.663.750 db, Sultán 51.964.550 
db, Jenidge 50.093.900 db, Hölgv 45.656.570 
db, Dráma 27.268.260 db, Sport 16.892,660 
db, Stambul 3 479.930 db, Hungária 1.493.500

db, Kalifa 1.206.330 db; — 6) különlegeseégi 
szivarkák'. Princesas 9.644 110 darab, Ibis III.
2.823.000 db, La Fleur 881.500 db, Gúla II. 
533.600 db, Ghiubek 498.690 db, Havanna 
300#500 db, La Favorita 270.200 db, Club 
157.230 db, Vezir 40.400 darab, Sphinx I. 
37.100 darab, Király 34.150 darab, Bouquets 
25.800 db.

Az 1893. évben előállított szivarkák súlya 
(csomagolatlanul) 10,739 métermázsát tett ki.

Eladatott — kelendőségük sorrendje sze
rint — a) Közönséges fajta szivarba; Magyar
192.359.000 db, Herczegovinai 144.413.804
db. Virginiai 91.260.700 db, Suhan 49.314.980 
db, Jenidge 48.157.290 db, Hölgy 43.119,446 
db, Dráma 27.490,700 db, Sport 15.653.410 db, 
Stambul 3.608.100 db. Kalifa 2.801.350 db, 
Hungária 1.512.007 db, Samsun 169.050 db, 
mindössze 619.859.887 db; — (1892-ben el
adatott mindössze 534.959,769 db, tehát az 
1893. évi eladási többlet 84.900.068 db). A 
Herczegovinai, Samsun (ez már végleg kivé
tetett a forgalomból), Stambul és Hungária 
fajtán kívül, a többi eladott mennyiség mind 
emelkedést mutat az előző évihez képest; 
— b) különlegességi ssivarka : Princessas
8.917.910 darab, Ibis III. 2.723.700 darab, 
Gúla II. 960.626 db, La Fleur 878.080 db, 
Ghiubek 475.120 db, Sphinx I. 425.575 db, 
Havanna 330.260 db, La Favorité 277.900 db, 
Club 154*110 db, Vezir 44.050 db, Bouquets 
33.440 db, Király 31.890 db, — mindössze 
15.252 660 db; — (1892-ben eladatott mind
össze 11.778.080 db, tehát az 1893. évi el
adási többlet 3.474.58« darab), ezeknél az el- j 
adott mennyiség, az előbbi évihez képest, a 
Princessas, Ibis Hl, La Fleur, La Favorit és a 
Király fajtánál emelkedett.

Az 1893 bán eladott szivarkák súlya 
10.234 mtrmázsát nyomott.

Ami a pénzbeli eredményt illeti — az 
elárusított szivarkákért befolyt: a) a közönsége
sek árában 5.554.656 frt, b) a különlegessé
giek árában 384-581 forint, együttvéve
5.939.237 frt.

Végül — a czigaretta-eladásból befolyó 
jövedelem folytonos emelkedésének összeha
sonlításául — álljon itt az utolsó 3 év pénz
beli eredménye, u. m. 1891-ben volt 4.624.049 
frt, — 1892-ben 5.114.707 frt, — 1893-ban
5.939.237 frt.

D .  V .

Ortucágoa gazdakongreaacas.
A  III. országos gazdakongresszus szer

vező bizottságának ülésén jelen voltak : gró f 
Desse wffy A u ré l elnöklete alatt, g ró f K á ro ly i 
Sándor, g ró f Esterházy M ik ló s  Móricz, 
g ró f Szapáry  Gyula, R a k o v sz k y  István, gró f 
Széchenyi Imre, G y ö rg y  Endre, gró f Zse- 
linszki, Róbert, Bujanovich  Sándor, gróf 
Szapári László, Po lóny i Géza, dr. Gaál Jenő, 
M elczer Géza stb. —  Forster Géza főtitkár 
bejelenti, az igazoló  bizottságnál ez- 
ide ig jelentkezett és felvett tagokat. —  A  
kongresszuson való részvételre részben már 
felszóllittattak, részben fel fognak szóllit- 
tatni a főrendiházi tagok, az országgyű lési 
képviselők, a közgazdasági előadók és gaz
dasági tudósítók, a gazdasági tanférfiak, a 
gazdasági testületek és azoknak tagjai. A  
bizottság fő feladatát az előadók határozati 
jrvaslatainak megvitatása és elfogadása ké
pezvén, a plenáris ülés ezután szakosztá
lyokra oszlott szét, m elyek a beterjesztett 
előadói javaslatokat saját keblükben tár
gya lták  és az előadók személyi kérdésében 
intézkedtek.

A z  értekezletek eredményeként az 
egyes szakosztályok a tárgyalandó kérdé 
sekre és előadókra nézve a következő vég 
leges megállapodásra ju to ttak:

I .  M esSgasdasági és tsakoktatásUgyi ssakosstály.
1. A  m ezőgazdasági szakoktatásról és 

kísérletezésről, előadó: SzilasayZoltán.

2. Dohánytermelés és vetőmag termesz* 
tésről, előadó: Cserháti Sándor.

3. Komló termelésről, előadó: Imreh 
Lajos.

4. Czukorrépa termelésről (a felkért elő
adó még nem nyilatkozott.)

5. Kendertermelésről, előadó: Sierbán 
János.

7. Szőlőink rekonstrukcziójáról, előadó : 
Bernáth Béla.

8. Pirostarka szarvasmarha tenyészté
séről, előadó: Röszler Károly.

9. Magyar-erdélyi szarvasmarha te
nyésztésről. előadó: dr. Szentkirályi Ákos.

10. A havasi legelőkról, (előadó még 
nincs.)

11. Marhasórói, előadó: Szilassy Zoltán,
12. Ragadós tüdőlobról, előadó: Emődy 

József.
13. Selyemhernyó tenyésztésről, elő

adó : Jablonowszai József.
14. Halászatról, előadó: Langraf János.
15. Talajjavítás víz hasznosítással, elő

adó : ifj. Paikert Alajos.
II. Hitel bistositás és adóügyi szakosztály.

1. Valutarendezés és mezőgazdasági 
hitelügyről, előadó: Havas Miksa.

2. Tűz- és jégbiztosításról, előadó: 
Felszeghy Ferencz.

3. Egyenes adók reformja, földadóról, 
előadó: György Endre.

II I . Mesögasdasági politikai is értékesítési
ssakosstály.

1. Vám kérdésekről, őrlési engedélyek, 
előadó: Baross Károlyy.

2. Gazdasági statisztikáról előadó: 
Hajdú László.

3. Vasúti tarifáról, előadó: György 
Endre.

4. Vizi közlekedésről, előadó: Melczer 
Géza.

5. Aukcziók, vásárok, kiállításokról, 
vásárügyről (előadó még nincs.)

6. Tőzsde reformjáról, előadó: Polónyi 
Géza.

7. Élelmi czikkek s műtrágyák hami
sításáról, előadó: dr. Liebermann Leó.

IV . Telepítés és kivándorlás, munkás- is
cselédügyi ssakosstály.

A szakosztály az eredeti tervezettel 
szemben jelentékenyen kibővittetvén, az elő
adók személyi kérdéseiben nem jutott még 
végleges megállapodásra.

Tárgvai :
1. Felvidéki kivándorlás.
2. Székely kivándorlás.
3. Telepítésről, előadó : gróf Széchényi 

Imre.
4. Munkásnép térsadalmi szervezkedé

séről. előadó: gróf Szapáry László.
5. Agrárgzocziális mozgalmakról, elő

adó : dr. Fábry Sándor.
6. Cselédtörvény.
7. Iszákosagról, előadó: Csillag Gyula.
8. Nagyipar, (előadó még tincs, j
9. Mezőgazdasági iparról, előadó ; dr. 

Békéssy Sándor.
10. Szesziparról, előadó : Bujanovich 

Gyula.
11. Házi iparról, elóadó : Szterényi 

József.
12. Kisiparról, előadó: Bernáth István,

V. Gasdssági érdekképviseleti ssakosstály.
1. Gazdasági érdekképviselet szerve

zéséről, előadó Rubinek Gyula.
2. Gazdasági egyesületek mint gazda

sági bizottságok, előadó: Serfőző Géza.
3. Gazdasági egyesületek feladata a 

szövetkezeti működés terén, előadó Barcsa 
Károly.

4. Gazdatisztek kvalifikácziója s szolgá
lati jogviszonyáról, előadó ; Wimmer Imre.

6. Telekköny, haszonbérlet, foglalás, 
öröködés, tagosításról, előadó: dr. Szilárd 
Ferencz.
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6. Állatkereskedelmi szavatosság.
A bizottság az előadók határozati ja

vaslatait kinyomatva, a kongresszus tagjai
nak idejekorán meg fogja küldeni, hogy 
azoknak az egyes kérdésekben a szükséges 
tájékoztatást megszerezni s álláspontra he
lyezkedni a nagygyűlésig alkalmuk legyen. 
A kongresszusban való részvételre a kon
gresszus irodájában lehet jelentkezni. (Buda
pest, Köztelek.)

Az ezredévet* országot* kiállítás.
Az ezredéves kiállítás végrehajtó bi

zottsága, folyó hó fí-án, Dániel Ernő ke
reskedelemügyi miniszter elnöklése alatt 
ülést tartott.

Első sorban Schmidt József dr. minisz
teri tanácsos kiállítási igazgató tett előter
jesztést a bejelentések állásáról. Különvá
lasztotta azokat a csoportokat, melyekben 
a bejelentések még nincsenek lezárva. Az 
ipari csoportokban azonban a bejelentések 
már jó részt véglegeseknek vehetők, habár 
egyes kerületi bizottságok speciális helyi 
okoknál fogva tekintélyes számú bejelen- I 
téseiket csak legközelebb fogják beküldeni. 
Bernolák Sándor miniszteri tanácsos jelenti, \ 
hogy a mezőgazdasági és erdészeti cso
portokban eddig 850 bejelentő van ; a ha
táridő leteltéig azonban 1200 kiállítóra bi
zonyosan lehet számítani. Müller Béla mű
szaki tanácsos részletes jelentést tesz a fo- ! 
lyamatban levő s legközelebb teljes erővel ' 
meginduló építkezésekről. Gelléri Mór ki
állítási titkár bemutatja az. előbirálatra vo
natkozó szabályzat tervezetét, mely tüzete
sen megállapítja a fővárosban és a vidéken , 
teljesítendő előbirálat részleteit. A szabály
zat arra helyezi a fősulyt, hogy csak ab
szolút becsű tárgyak kerüljenek kiállításra, 
továbbá. hogy kizárólag 'hazai tárgyakat 
bocsássanak be. A mennyiben valamely be- I 
jelentőnél ez utóbbira nézve kételyek me
rülhetnek föl. az előbirálattal megbízott 
egyéneknek jogukban áll e kételyek el
oszlatása végett az illető műhelyt minden 
előzetes bejelentés nélkül meglátogatni s 
itt az illető tárgyak előállítása körül ellen
őrzést gyakorolni. A végrehajtó bizottság 
a szabályzatot rövid vita után elfogadta és 
jóváhagyásra ajánlotta.

A kereskedelmi minister közelebb fel
kérte Wekerle Sándor volt ministerelnö- 
köt, Lukács Béla volt kereskedelmi mi- 
nistert és Graenzensten Béla államtitkárt, 
a kiállítás volt igazgatóját, mint akik a 
milleniumi kiállítás rendezésébe kezdettől 
fogva tevékenyen befolytak, hogy mint ta
gok. továbbra is vegyenek részt a végre
hajtó bizottságban.

A•/. ezredéves kiállítás élőállat-kiállitá- 
sokat rendező bizottsága már szintén meg
alakult

A bizottság elnöke: Miklós Ödön állam
titkár. tagjai Bárczy István honvédelmi min. 
tanácsos, Bujanovics Sándor orsz. képviselő, 
Burmán Antal tábornok, az állami lótenyész- 
intézetek katonai felügyelője. Liget Nándor 
nagykereskedő, Mádi Kovács László föld
birtokos, Lejthényi György ny. jószágigaz
gató. Libits Adolf, József főherczeg jószág- 
igazgatója, Lipthay István min. tanácsos. 
Maurinovich Fábián min. titkár, h'Orsay 
Olivér gr. mezőhegyesi menesparancsnok, 
Parthay Géza az orsz. baromfi tenyésztő 
egyesület igazgatója. PfeifTer Mátyás nagy
kereskedő. Pirkner János min. titkár, Keisz 
Henrik földbirtokos, Szapáry Péter gr. min. 
titkár. Szilassy Zoltán az 0. M. U. E. tit
kára, Tormay Béla min. tanácsos. Vámossy 
Mihály gimnáziumi igazgat*').

A bizottság megalakulván, megállapí
totta a tenyésztő közönséghez a kiállításon 
leendő részvétel tárgyában intézendő fel
hívás szövegét részletesen átment a kiállí
tás programjának tervezetén, a azután meg
választotta alelnökül Mádi Kovács Lászlót.

Az állatkiállitásokat tudvalevőleg kö
vetkező határidőkre tűzték k i: máj. 5—13-ig 
első lókiállitás. máj. 15—21-ig hízott szarvas- 
marhák és juhok kiállítása, május 21—31-ig 
lenyészjuhok kiállítása, junius 6—11-ig ba
romfi- és ebkiálliiás. augusztus 20—31-ig 
élő méhek kiállítása, szeptember 1 —8-ig 
tenyészsertések kiállítása, ugyanakkor hízott 
sertések kiállítása, szeptember 14—22-íg 
tény ész szarvasmarha- és bivalykiállitás, ok
tóber 5— 12-ig második lókiállitás.

A kiállítást a városliget mögött az úgy
nevezett vasúti deltában fogják rendezni, 
részint állandó, részint ideiglenes jellegű 
épületekben. A hely közel fekszik a tulajdon- 
kepeni kiállítási területhez s elegendő arra, 

j hogy nemcsak a legnagyobb számú állatot 
j czélszerűen lehessen elhelyezni, de az elöve- 
! zetés, előlovaglás, előhajtás is kényelmesen 
j történhessék.

A minden egyes állatkiállitásra külön 
! szerkesztett bejelentő ivek, valamint a rész

letes kiállítási programok a földmivelési 
ministérium 189(>-iki kiállítási irodájában,

[ (1895. augusztus 1-ig: Budapest, V. kerület 
1 Zoltán-utcza 11. szám, azontúl pedig a ki

állítás területén,) az országos gazd. egye
sület titkári hivatalánál (Budapest. Közte
lek) (a lókiállitásokra vonatkozólag) a ma
gyar lovasegyesü et titkárságánál (Buda
pest, Nemzeti kaszinó), továbbá minden 
vármegye mezőgazdasági helyi bizottságá
nál és i lovakat illetőleg még minden vár
megye lótenyésztési bizottsági elnökénél is 
dijmente.sen kaphatók lesznek. A kitöltött 
bejelentő ivek a földmivelésügyi miniszté
rium 1896-iki kiállítási irodájához címezve, 
portómentesen postára adhatók, vagy pe- 
dig ugyanott személyeden is átadhatók. 
Minthogy a bejelentett állatok elfogadásá
nál vagy visszautasításánál a bejelentés 
beérkezésének sorrendje is figyelembe fog 
vétetni, a bejelentők saját érdekükben ké
retnek, hogy a kitöltött iveket mielőbb 
küldjék be.

IRODALOM.
_A gabonafélék, a burgonya éa a szőlő 

legfontosabb gombabetegségei." Az erdélyi 
gazdasági egylet könyvkiadó vállalata, a fenti 
czim alatt, Páter Béla kolozs-monostori gazd. 
tanint. rendes tanártól, újra egy derék kis mun
kát adott ki, mint a VII. évfolyam 3-ik fü
zetét. melyben a szerzó, a növénybetegségeket 
okozó élósdi gombákat, u. m. a különböző 
gabonaneműek üszög és rozsdabetegségeit, to
vábbá a szőlő peronoszporaját, fekete és fakó 
rothadását és leguiabb betegségét, s végül a 
hurgonvavészt és mindezek ellen a védekezés 
módját ismerteti, könnyen érthető, világos, és 
a n.ellett alapos előadással. — E füzet ára 
50 kr ; — a 4 füzetből álló VI. évfolvam ára 
együtt megrendelve 1 írt 20 kr; — s mind 
a hat évfolyam ára egyszerre megrendelve csak 
6 frt. — A megrendelés és pénz az „Erdélyi 
gazdasági egylet pénztárának. Kolozsvárt11 czim 
alatt küldendő.

A „Közgazdasági szem le/a magyar köz-
gazdusagi társaság hivatalos közlönye, melvet 
a magv. tud. akadémia megbízásából dr 
Jekrlfalussy József szerkeszt, f. é. márczius 
havi füzetében isn.ét sok érdekest tartalmaz*, 
— úgymint: I. Értekezések : Az agrár-socializ- 
tnus Békés varmegyében, Zlinszkv Istvántól. 
Sopron vármegye küzgazdasagt és közműve
lődési állapota, dr Berénvi Páltól. II. Az iro
dalmi szemlében: Felszeghv Ferencz válasza, 
a Biztosítás szövetkezés utján tanulmánya tár
gyában. Az aranykinálat és kereskedelem fel

lendüléséről, Havas Miksától. III A statiszti
kai értesítőben: Magyarország 1894. évi ara
tása, Hajdú Lászlótól, Magyarország 1894. évi 
kÜlforgalma, dr Hegveshalmy Lajostól. IV. A 
könvvszemlében: folyóiratok, szakmunkák és 
forrásmüvek ismertetése, — és végül V. A 
magyar közgazdasági társaság értesítője. — A 
jeles havi folyóirat előfizetési ára : egész évre 
8 írt. A magyar közgazdasági társaság tagjai 
tagilletményül kapják. — Az előfizetési pénzek 
a szerkesztőséghez (Budapest, Terézkörút 54. sz.) 
küldendők.

A „Mezőgazdasági Szemle", Cserháti Sán
dor és dr. Kosutány Tamás m.-óvári gazd. akad. 
tanárok jeles havi folyóiratának f. é. IV. (április 
havi) füzete, a következő gazdag tartalommal 
jelent meg: — Eredeti közlemények: Eszmék
a tiszti osztalékrendszerről. I. Ruisz Gyula. — 
Mennyi juhturót termeinek « Felvidéken? 
Kovácsi Béla. — Összehasonlító burgonyater
melést kísérlet. Bechtel S. F. — -Válasz 
Újhelyi Imre gazd. akad. tanár úr „Észrevéte
lek az új tenyészirátr/ stb.u cnmb czikkére. 
Suschka Kihard. — A boronálás és a boronák. 
I. iíj. Sporzon Pál. — A növényfeleség azonos
ságának megallapitasára szolgáló intézményről. 
Kari Rezső. — Irodalmi szemle: A tenyészállatok 
megbiralása a test méretei alapján. A rozs
ken ver mint takarmány. A ezusorrepa hengc- 
rezése az egyezés előtt. Trágyázás kahsókkal. 
Gózszantas költségei. A csapagyak megmele- 
gedése. — Apró közlemény k. — Könyvismerte
tés. — Levélszekrény. — Üzleti szemle. — Elő
fizetési ara : egész évre 5 frt, télévre 2 frt 50 kr.

A „K ert"  második szám a is az elsőhöz 
hasonló gazdag és érdekes tartalom m al s p o m 
pás kiállításban jel in t meg. Hosszabb czikkei 
közül felem líthetjük a Következőket: K onyha- 
kertészet: A csurgói és balinkai káposzta.
M authner Ö döntől. —  A csíráztatott m ag előnyei, 
Az öreg tiszttartó  nénitől, —  A konyhakert 
berendezése, Pascolontól, — A téli spárga te r
melése, Kerka Antaltól, —  A viragkel, salata 
és hónapos-retek együttes hajtatása, Bánd H enrik
tő l, —  GvQmÖlcsészei: M und nyári baraczk ja, 
Angyal Dezsőtől, — D iszkertészet: Turner-fé le  
C nn ison  Ram bler, Polvantba rózsa, — A d o 
hányról, Daróczt Vilmostól, — A rózsatövek 
tavaszi gondozása, Ruschpler Páltól. Két érde
kes disznövénv, Ilse n an  K .-tól, —  Az ibolva 
term elése, Nietz X. F e rcncztő l; — továbbá 
gép és eszköz leltár, —  rovartan, —  tarcza, 
—  hírek, —  apró-szakközlem ények, —  havi 
teendők. — szerkesztői üzenetek. —  A füzetet 
három  gyönyörű  m úm elléklet és 8 szép fa
m etszet díszíti. — A lap előfizetési ára egész évrs 
4 fr t;  — kiadóhivatala Budapest, A ndrássy-ut 
23. szám . — A jeles szaklapot újólag m elegen 
ajánljuk az érdeklődők figyelmébe.

VEGYESEK.
—  Halálozás. Király Józstf pénzügyi ta

nácsos, a dohányjövedéki központi igazgatóság 
tisztikarának Nesztora, folyó hó 8-án, életének 
71-dik évében elhalálozott. A boldogult éppen 
most egy éve Ülte meg 40 éves szolgálati 
jubileumát, mely alkalommal a jövedék összes 
tisztviselői díszes emlékalbummal és bankettel 
ünnepelték a köztisztelet és szeretetben állt 
érdemes jubileánst, s egy évre rá — most ra
vatalát koszotuzták meg kegyeletet részvét 
mellett. — Nyugodjék kékében!

—  A dohányjövedék tulkiadáea. A do-
hánvgvárak a múlt év folyamán a rohamosan 
növekvő fogyasztás következtében jóval többet 
gyártottak, mint előző években. E körülmény 
tette szükségessé a múlt évben létesült 3 uj 
gyár felállítását is. E dohánygyárak felállítást 
és berendezési költségei és az ó-budai dohány
gyárban a villamvilágitás berendezése, a tiszt-
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viielók áthelyezései s két m ár fennálló do
hánygyárnál eszközölt sürgős beruházások, a 
pénzügyi tárczanái a m últ év utolsó negyedé
ben 200.000 írton felüli hiteltullépést ered
m ényeztek, am it azonban a növekedő fogy asztás 
következtében várható nagyobb bevétel ellen
súlyozni fog.

—  Dohánytermelés Békésvármegyében.
Békésvármegye közgazdásági eladója : Zlinszky 
István, a m egyének 1894-dik évi gazdasági 
állapotáról szóló s a „Földm űvelési Értesítő44 
14-dik számában közölt jelentésében, a dohány* 
term elésről a következőket em líti: „A dohány
term elésről szám adatokban ma még nem szá
m olhatok be. A beérkezett jelentésekből az átlag
term és mintegy 6 m m .-ra tehető kát. holdanként. 
A nagy szárazság m iatt a levelek aprók m arad
tak, a mi a beváltásnál elég hátrányos volt a 
term előkre. A minőség jobb a m últ évinél, 
m ert a szárítási idő igen kedvező volt, másrészt 
a term és n ag \o n  is közepesen ütvén ki, a 
pajták bőségesen feleltek meg a szükségletnek, 
ám de mert a levelek aprók m aradtak s így 
kévé-: lesz a szivar-levél, a mi pedig az elérendő 
ár-m axim um nál igen fontos körülm ény s ép 
ezért dohányterm előink sem számíthatják ezen 
évet kielégítő éveik közé. Az 1893-dik évi 
m ennyiségnek talán csak 50 w/ c*a lett az idén 
beváltva, a minek egyrészt a rossz termés, 
másrészt a 10'*/M-kal leszállított termelési terület 
az oka.

— Egy m últ századbeli dohánytermelés! 
szabályzat. Egyik ném et dohányszaklap, egy 
1777-ben — tehát 11S évvel ezelőtt — ki
ado tt korm ányrendeletet közöl, melv a „pfaizi 
leveles-dohány nemesítésének utasításait44 fog
lalja m agában. A rendelet bevezetésében előre 
bocsájtia a korm ány, hogv a választó fejede
lem gondoskodni akar „a dohány, mint a 
pfaizi tartom ány egyik legrégibb term éke44 
termelési és kereskedelmi viszonyainak javítá
sáról. —  Az egészben az a legérdekesebb, 
hogy ez a 118 év előtti utasítás jóformán 
m ind olyan dolgokról szól, s olyan hibák 
m egszüntetését czélozza. am elyek jelenleg is 
napirenden lévő kérdések, s am elyeknek he
lyes megoldása az okszerű term elés legtöbb 
feltételeit képezi. Nevezetesen a szabályzat 
szerint figyelemmel kell lenni a jó m ag, kellő 
tragva és a bevetendő föld megválasztására,
—  említi a magiéi és mellénhajtások elhánvá- 
sát. (bugazas és kacsozas,) — megszabja, hogy 
a törésnél az éretlen leveleket nem  szabad 
leszedni, — a telaggatas inkább ritka, mint 
tú lsü rü  legven, —  a levelek nedvesenne  m a- 
r s d jin ik ,  de túlságosán se legyenek kiszárítva,
—  a kész dohány az eladas előtt több hóna
pig feküdjön, szelelő k ukákkal ellátott hűvös 
pinezében. ahol az erjedést és felmelegedést 
nagy figyelemmel kell kísérni, stb. szóval nnnd- | 
o lyan  intézkedések, am elyek ma is jól bevál
nak s amelyek azt bizonyítják, hogy a do 
hányterm elésnek főbb irányelvei mindig és 
m indenütt ugvanazonosak. A pfaizi dohány
term elés kitÖnósége ina m ar általánosan isme
retes, s az ottani nagy ha adás bizonyara an
nak az eredm énye, hogy o tt m ár 118 évvel 
ezelőtt is olyan helyes szabályok szolgáltak a 
dohányterm elés zsinórm értékéül, ameiv sz«- 
bólsoknak követését, hazai viszonyainkhoz és
a haladó idő igenveihez képest, nn is folvvást 
hangoztatjuk, — s dohányterm elésünk igazi 
felvirágzását csakis akkor érhetjük el, ha a 
régi m egrögzött rossz szokásokat teljesen ki
küszöböljük és a helyes irányba tereljük azo 
kat a makacs, csökönyös dohányosokat, akik 
sem m it sem felejtettek és sem m it se tanultak.

—  A  szivar mint házaasigközvetitft.
H ollandiában a fiatalemberek a szivart használ
ják fel házassagközvetitőUi. Ha ugyanit egy 
ifjú beleszeret egy leányba, csönget imádottja 
háza ajtaján, s tüzet kér, hogy szivarját meg- 
gyujthassa. Ez figyelmessé teszi a szülőket. 
H a pedig másodszor is jön tüzet kérni az ifjú, 
akkor már tudják mit akar, s a szerint intéz
kednek, hogy a harmadszori tüzkérésnél már 
felelni tudjanak. Ez a harmadszori tüzkérés, 
a második után csakhamar meg is történik s

ha az ifjú nem tetszik, nem kap tüzet, az ajtó: 
pedig az orra előtt becsapják ; ha pedig tetszik, 
udvariasan tüzet adnak neki, rágyújt szivarára 
s a házba lép, hol a család fogadja. A fiatal 
em ber erre m egnevezi im ádottjái szülei előtt 
a forma kedvéért, mire a leány eléje lép, kezet 
fognak s a következő szivarhoz m ár a m env- 
asszony nyújtja a tüzet.

— Szivarozó hölgyek. A dohányzás a 
hölgyek között épen olyan régi, m int a fér
fiak között, szerencsére azonban sohasem  tu 
do tt igazán lábra kapni. A hölgyek dohány
zása ellen a 1 7-ik században jelent meg az 
első írásbeli tiltakozás, Bulde Jakab jezsuita 
páter tollából. A derék páter hatalm as hangon 
szól a dohányzó és burnó tozó  dsszonvszem é- 
Ivek ellen, a kikben valósággal veszedelmet 
lát az egész emberi nem re. Á ltalában a 17-ik 
században nagyon rájárt a rúd a dohánvo- 
zókra. O roszországban és Perzsiában a do
hányzási tilalom ellen vétőket nagvon szigo
rúan büntették. Még a 18-ik században is a 
berni büntető  könyvben a dohányzás és  há
zasságtörés egy rovatban, m int egyenrangú 
vétkek szerepelnek. A dohányzásnak, de fő - - 
képpen a hölgyek dohányzásának máig is sok 
az ellensége. A virágos beszédű M antegazza 
hevesei kél ki a szivarozó hölgvek ellen. 
Hogy M antegazza maga is nagvon erős do
hányos, ezt csak bizalmas barátai tudják. A 
kedves olasz iró rendesen vizet prédikál és 
bort iszik. Lady C'im pbell egészen másként 
beszél. Szerinte a m odern európai nők egv 
kevéssé idegesek. A dohányzás a legalkalm a
sabb eszköz az idegek csillapítására.

— Műtrágya. A „Hungáriau m űtrágya, 
kénsav és vegyi ipar részvénytársaság, B uda
pesten, a kővetkezőket je len ti: Az üzletm enet 
az elm últ héten is állandóan kielégítő volt és 
eltekintve attól, hogy még mindig m eglehetős 
nagy szám ban érkeznek he tavaszi vetések 
m űtrágyázására szar.t megrendelések, m ár több 
őszi kötés is történ t a mai árak mellett. —  
O ly időben, m időn az egész m ezógazdasag, az 
adott viszonyoknál fogva j.*hban mint valaha 

i van utalva arra, hogv inteu&iv m űtrágyázássá!
| maximális hozamok elérésére törekedjék, helyén 
! valónak tartjuk, hogy az egyesült chilisalétrom 
| termelőknek az antwerpeni világ kiállításon 
| közzétett kimutatása reprodukaltassek. — A leg- 
, fontosabb iragya-szerek közé sorolt e dél- 

amerikai termek kiviteic a következő szarnok- 
ben foglalható össze: 1830-ban 8000, 1840-ben 
10.000, 1850-ben 230,000. 1860-ban 2.250,000 
és 1880-ben 10.350,000 metermazsa. — E szá
raz tételek hatalmával szemben, melyek azon
ban minden hosszadalmas fejtegetésnél jobbban 
megvilágítják a műtrágyázás mindinkább foko
zódó szükségét, egvetlen mezőgazdasággal fog
lalkozó állam sem fog elzárkózhatni. — Az árak 
említésre méltó változást nem szenvedtek. — 
Jegyzéseink a következők : kettős szuperfoszfit 
20—22*/# 6.05—6.55 írt; príma-szuper foszfát 
16 —18°/# 5.05—6.60 frt; valódi ind. párolt 
csont-liszt 4VS—25°/0 6.15—6.35 Irt; Hoyer- 
mann-féleThomas-salak 18—20*/# 3.70—4 frt; 
kálitragya 20—25*/# 2.55 — 2.80 frt; ammóniák- 
szuperfoszfát 10—l2#/# -|- 3—ö'*/, 6*00—7.60 
frt; kénsavas-kali 90—96*/, 13.10-13.60 frt; 
chilisalétrom azonnali szállításra 13 00 —13.20 
frt; chilisalétrom április—májusi szállításra 
12.75 —13.20 frt; chilisalétrom (tavaszi s/.álli* 
tásra 1896) 12.40-12.60 frt; (100 kgonként 
zsákkal együtt elegysúly tis/.tasúly gyanánt, az 
egyes állomások távolsága szerint.) Vasgáhcz 
I-a 3.05—3.25frt; vasgálicz H-a 2.85—3 05 
frt; rézgalicz 2405 — 25 00 frt; (nettó 100 
kgonként 50 Itgo* hordókban Budapesten.)

Szerkesztői üzenetek.
Ordódy Kálmánná 5 nagyságának. Bagotán. A té

vedést az okozta, hogy a gyűjtő iveu H. E. ur neve 
volt előfizető gyanáut beírva, s igy külön az ő neve 
alatt is küldtük a lapot. A vett becses felvilágosítás 
folytán azonban H. E. részére a  lap küldését be
szüntettük s a folyó év végére szóló előfizetést 
Nagyságod becses czímére irtuk át. Tehát minden 
rendben van.

Gorove László ur uradalmának, T.-F.-Varsányon.
A folyó évi előfizetés megújítását köszönettel vettük. 
Az előfizetés az év végéig terjed.

Vlnoze Pál kasznár árnak, Hosszupályi. Kívánsága 
szerint jártunk el.

T. községi elöljáróságnak, Új kígyóson. Az egy
szerre küldött két évi előfizetési összeget köszönet
tel megkaptok

Schiller Aurél Béla urnák, Barcs. Köszönjük és 
szívesen közöljük ujabbi becses közleményét, mint 

j amely az előleg kérdésben biztos tájékozást uyujt 
i az érdekelteknek. — Múlt számunkban megjelent 
I becses czikkét. a  „N e m z e t “ egész terjedelmében 
| átvette a ..mezőgazdaság” mellékletébe.
I Rónai István urnák. Fiume. A jóízűen megirt kis 

tárczaszerü közleményt — térszüke, illetve közlen
dőink halmaza m iatt — jövő szamunkban hozzak.

„Szölöszeti ét Borászati Lap14 t. szerkesztőségé
nek. Ksssan. A beküldött kis közleményt igen szi. 
veseu átvesszük, de csak a jövő számban, mert az 
ünnepek miatt a lapot hamarabb kellett lezárni.

h í r  d e t é s e k .

FischerJ.
zsák gyári raktárában

Budapest, lagykorona-itexa 18. u .
vízmentes ponyvák

kőloBÖn kaphatók.

Ugyanott

aj ti egyuir h u m ílitb u  tolt tin u a tn
ponyvák jutányosán kaphatók.

Kepeie-penyTik
darabonként 3  forinttól feljebb.
Továbbá • dohánytermeiéihez ét gaz
dálkodáshoz szükségéé különféle tár

gyak és oozközök gyári raktára.
i —

Tessék mutatványszámot kérni !

in  ircuú m
sstlömlTslésl és t n á m t t  hetilap 

A  legjelesebb SMkerök kOiremfikOdéeérel
szerkeszti :

R O H B A T  D E Z S Ő .
Elöflzetéei ára:

Sgéss évre ................... -.........  4 forint.
Fél érre ......................... ... 0 forint.
Vegye* érre ...............................  1 forint.

Szerkesztőség és kiadóhivatal, e hová 
az előfizetések küldendők :

»_» Budapest, Kerepesi-nt 44.
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K I T Ű N Ő  T E R M É S
csakis hamisítatlan jó gyártmányú

érhető el. — Mindennemű műtrágyát gyártank és az ajánlott béltartalomért, valamint az árú 
hamisítatlan minőségéért szavatolunk. Ingyenes ismertető füzeteket (Columellától) bérmentve 
8_ M küldünk. Bármely más szakbeli felvilágosítással szívesen szolgálunk.

a Sátori gyárak, KlZT Budapest, IX., D andár-u tcza

Dohánytermelő urak beeses figyelmébe I
ajánlani ^  
ilönösen

a  14 ^

Van szerencsém a n. é. dohánytermeld urak becses figyelmébe ajánlani 
az általam már számos évek óta készített és a dohánytermeléshez különösen 
alkalmas, kipróbált jósága és jutányosán beszerezhető 8—12

• 9 "  kocsi és dohánytakaró gyékényeket.
A gyékényok árai, a bárándi vasúti állomáshoz szállítva s

100 d rb  elsőrendű Nr. I. 200 ctm. széles, 300 ctm. hosszú nagy  kettős (dupla) gyékény  
100 .  „ , 1 1 1 8 5 ,  „ 250 „ „
100 » m ásodrendű „ III. 170 „ „ 220
100 .  e lsőrendű ,  I. lhO ,  . 2 2 0
100 „ m ásodrendű „ IL 150 „ .  220
100 .  86 „ . 200

megrendelő urakat,Egyszersmind felkérem a t.
15 nappal előbb megtenni, mielőtt 

rendelések túlhalmozása miatt.

egyes dup la 
m elegágy takaró  
m elegágy takaró  
dohánypako lásra való
méltóztassanak a megrendelést 

gyékényekre szükségük volna, hogy a meg- 
az elküldésnél fennakadás ne történjék.

1

igya r kenderből késxOlt
leg jobb

gazdasági köiélnemüeket ^
ajánl a

ELEIBE is WEISZ kütélgyári ciég BUDAPESTÉI.
Baktár és iroda :

K áro ly -k öru t O. t z . ,  a gróf Hadik-Barkóczy-féle házban.
Gyártelep: N a jtsá r-u t 7307. t z .

Ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszközök, Gocos futószönyegek, lábtörlők, 
ruhaszárító kötelek, lóhálók, kézitáskák stb ; továbbá gazdasági czikkek u. m. 
d o h ő z iy x a in a g .  istráng, kötöfék, rudaló. gabona-zsákok, vízhatlan 
ponyvák, itató és tűzi vedrek, kendertomlók, hevederek, kender, kócz stb. a

legjutányosabb eredeti gyári árakon. \ r
Képes árjegyzék kívánatra bérmentesen küldetik. —  Vidéki megrendelések Q  

pontosan eszközöltetnek. 8—24 a j

' y « a  Márknt* Márnánál. Rada|Mmi«n, Uya p j'i.a trz»  fi
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