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A riohányiiiiiiőség javítása.
Számtalanszor figyelmeztettem már 

termelőinket arra, hogy jelenlegi viszo
nyaink között mily rendkívül fontos körül
mény a dohány minőségének javítása; — 
s hogy újra meg újra visszatérek e tárgyra : 
annak az az indoka és magyarázata, mert 
ez a dolog manapság már a dohányterme
lésnek szinte életkérdését képezi, — s 
ettől függ a dohánytermelésnek nagy 
problémája: lenni vagy nem lenni ?

Ott állunk ugyanis, hogy termelni 
dohányt mennyiségre, tekintet nélkül a fő
tényezőre — a minőségjavításra: az egy
értelmű azzal, hogy akár az egész dohány- 
termelésünket beszüntessük, — mig ellen
ben a jobb minőségre fektetni a fősulyt és 
azt el is érni; annyit jelent, mint a do- 
dohánytermelésre oly kiválóképpen hiva
tott országunkat hivatásához visszavezetni.

Hogy ez igy van : az nem szorul bő
vebb magyarázatra.

A rossz dohány sem gyártási czélokra, 
sem eladásra, kivitelre nem alkalmas, te
hát egész feleslegesnek tekinthető, amire 
semmi szükség sincs; — holott a jó minő
ségre, szivarboritó és burokdohányra hem- 
csak belföldi gyárjaink részére nagy szükség 
van, de a jóminőségü dohánynyal a kivi
telt is nagymérvben terjeszteni lehet, mert 
a jó magyar dohány közkedvelt czikk az 
egész világon. A  rossz minőségű dohány

kivitelével csak árthatunk jó hírnevünknek, 
mig ellenben a jó minőséggel dohányunk 
régi jó hírnevét, kelendőségét csak emel
hetjük.

Az idei dohánytermés minőségen a 
földön való kezeléssel ezidőszerint már nem 
igen lehet segíteni, de a további kezelés 
folyamán azonban még igen sokat lehet 
tenni a minőség javítására.

Miként a múlt alkalommal előadtam : 
a dohányt már a törésnél meg kell válo
gatni és osztályozás szerint külön-külön 
felfűzni.

A dohánytermelés igazi tudományában 
jártas gazda, a kertészével egyetemben, 
már zöld állapotában is megbírálhatja a 
dohánylevelek finomságát, annyira, hogy 
ha nem is egész pontossággal, de hozzá
vetőleg képes megitélni, hogy melyik levél
ből válik majdan szivarboritó, burok, bél
anyag vagy pipadohány. Ezen megkülön
böztetések és elkülönítések általános beho
zatala és alkalmazásba vétele már nagy
részben megteremtené a jobb minőség elő
állítását.

A mi talajunk és éghajlatunk, a mely 
hivatva van sok és jó dohányt produkálni, 
jelenleg is termel ugyan meglehetős mennyi
ségű jobb dohányt, de — sajnos — ez a 
jobb dohány a legnagyobb részben szór
ványosan van elkeverve a nagyobb mennyi
ségű rosszabb dohányok közt, úgy — mi
ként ezt a példát már egyszer felhoztam — 
mint a durva éreztömegben a finom arany, 
de amelyet — mint az aranyat a többi 
érczek közül — kiválasztani annyira nehéz, 
hogy már szinte lehetetlennek is mondható.

Aki dohány kezeléssel foglalkozik, mi
ként a dohánybeváltó és gyártási tisztek, 
valamint jó magam is, sajnosán tapasztal
juk azt a nagy hibát, hogy a dohánycso
mózás annyira össze van keverve, hogy 
ugyanegy csomóban a legértékesebbtől a 
legértéktelenebbig mindenféle egybe van 
foglalva. — s ezeket aztán már nem lehet 
többé kiválogatni, elkülönitni. — mert azt, 
hogy ebből a kevert csomókból "1—3 féle

anyagot levelenként kiszedegessünk : a be
váltásnál nem lehet tenni, az erjedés után 
pedig még úgy se, igy tehát ezek azon 
módon benne maradnak, — akkor aztán 
— amint én azt már többször is részletesen 
előadtam — a beváltásnál nem marad egyéb 
hátra, minthogy az ily csomót abba az osz
tályba kell degradálni, aminő legtöbb van 
benne, — és bizonyára nem a legjobb, de 
még a középszerű sem, hanem rendszerint a 
legrosszabb része benne a túlnyomó, amire 
azután minősítve lesz. így veszíti el telje
sen a termelő az ő jó dohányának az ér
tékét; — a gyártásnál aztán az ily csomó 
kés alá kerül, lesz belőle pipadohány és 
igy még ott sem értékesíttetik az a jobb 
rész, amely benne van és más czélra lenne 
hivatva. A pipadohány pedig azzal nem 
sokat, vagy talán épen semmit se nyer, 
ha szivartakaró vagy burok levél is vá- 
gatik közzé, — sőt még ha javitaná is: 
erre semmi szükség sincs, mert a pipado
hányunk amúgy is elég jó, — ami eléggé 
ismeretes.

Ha a szedés után nem történt a meg
választás, úgy is meg kell hogy történjék 
a csomózás alkalmával, amikor már min
denesetre könnyebben és biztosabban is 
történhet, mert ilyenkor már deklarálva 
van a dohány finomsága, színe, minősége 
és égő képessége.

Az ilyetén megválogatás fölötte meg
könnyíti a dohánynak a beváltóhivatalban 
való átadását. A termelő és feleskertész 
megjegyzik maguknák mindazon bál do
hányokat, amelyek ily kiváló gonddal szor- 
tiroztattak és a beváltás alkalmával előre 
bejelentik: „Uram, ezt a számú bál do
hányt én szivartakarónak válogattam, — 
azt buroknak, — amazt bélanyagnak, — 
ezt pedig pipadohánynak igyekeztem egyön
tetűvé válogatni; — kérem ezeket figye
lembe venni. Lehet ugyan, hogy a meg
választást még nem egészen tökéletesen 
végeztem. — hisz ez az első próbám, — 
kérem tehát a netaláni hibákról engem 
felvilágosítani." — Ilyen előzmények mel-
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Október 1.
M agvak D ohánytjjság

hetjük és ott, ahol szükséges, a leveleket 
vagy egész zsinegeket is meg kell ritkítani. 
— a zsinegeken összecsúszott leveleket egy
mástól elhuzgálni és a zsinegeket egymás
tól egyenlő távolságra helyezni. Nem volna 
szabad, hogy nekünk kocsányégett vagy 
másnemű penészes dohányunk legyen, külö
nösen az idén, midőn oly kedvező az idő
járás a tökéletes beszáradásra.

Általában véve a szárításnál az első 
és fő regula: az egyenletes, rendes, foko
zatos és nem hirtelen való szárítás. — Az 
ily lassú, rendszeres száradás adja meg a 
dohánynak minden jó kellékét; megtartja 
benne a jó aromát, elősegíti a kellő színnek 
elnyerését, megadja a kezelésre nézve szük
ség* s nyirkosságot s megmarad igy benne 
az a bizonyos zsírosság, melyre a fermen
tálás alkalmával szüksége van, hogy ezen 
proczedura rendesen folyjék le. A dohány, 
a rendes lassú száradás által súlyosabb, 
és gyártási czélokra is értékesebb lesz.

Továbbá szorgosan meg kell tennünk 
a szükséges óvintézkedéseket, hogy a do
hányoknak a pajtában való megromlását 
megakadályozzuk.

A pajta ajtók, ablakok és szelelő nyí
lások, kellő felügyelet mellett nyitva tar
tandók. hogy a dohányzsinegek közt a lég 
folyton átjárhasson s a többé-kevesbbé 
fülh dt levegőt kiszellőztesse. A szellőztetést 
mindaddig folytatni kell, mig a pajtában 
csakis a kellemes méz-szagu dohányillatot 
és száraz levegőt érezzük.

Ha reggelenként, az éjjelre elzárt ajtók j 

és ablakok felnyitása alkalmával arról győ
ződünk meg, hogy a pajta levegője már 
nem fülledt, s a lég tiszta és száraz : akkor | 
az ajtók előbb csak éjjelre, később aztán { 
már éjjel-nappal zárva maradhatnak, — 
s csak egyszer-másszor, tiszta időben nyi- 
tandók ki szellőztetés végett.

A fedélben levő. és a többi egyes sze- 
lelőket azonban csak akkor kell teljesen 
elzárni, mikor a ködös idők bekövetkez
nek, — amitől most még egyelőre ugy- 
látszik nem igen kell félnünk.

Daróczi Vilmos.

A műtrágyák elhintene.*)
A műtrágyák legtöbbször oly csekély 

adagban alkalmaztatnak, miszerint a behin
tendő területhez viszonyított csekély mennyi
séggel nagy hatásra csakis azon esetben 
számíthatunk, ha az elosztás a képzelhető 
legegyenletesebb.

Teljesen egyenletes és linóin elosztást 
alig lehet elérni. És minél kisebb az alkal
mazott mennyiség, annál nehezebb az 
egyenletes elosztás. Képzeljük csak, hogy 
volnánk képesek pl. 40 kg. lisztté órölt 
chili-salétromot egy katasztrális ho'd terü
leten úgy elosztani, hogy abból az egész 
terület minden része lehetőleg egyenlő meny- 
nyiséget kapjon? Minden esetre csak úgy, 
ha e kis terjedelmű sót valamely nagyobb 
terjedelmű anyaggal összekeverve, térfoga
tát tetemesen megszaporitjuk.

Ebből már az látszik, hogy a kihintés 
sok esetben bizonyos előre végrehajtandó 
műveletet igényéi, mely abból all, hogy a 
kis térfogatú műtrágyákat nagyobb térfogatú 
és lehetőleg tóbbé-kevésbé szintén növeny- 
tápszert képező anyagokkal összekeverjük. 
Mielöli tehát a kihintés módjaival megis- 
merkednenk, tudni kell a műtrágyák hin
tésre való előkészítésének, idegen szaporító 
anyagokkal való keverésének, és egymás 
közötti keverhetőségenek módjait.

A műtrágyák közül a legtöbb erősen 
vizvonzó — hygroskópos — természetű, te
hát nagy hajlandósággal bir a csomósodasra, 
összeállásra, minek következmenye az. hogy 
a műtrágya szilárd csomókba, néha kőke
mény darabokba áll össze.

Igen természetes, hogy az ilyen műtrá
gyát egyenletesen széthinteni lehetetlen. Mi
nél por-, sőt iisztlinomabb s e mellett om- 
lósabb egy műtrágya,.annál könnyebb an
nak egyenletes felhintése.

A gyárból kikerült friss anyag mindig 
sokkal omlósabb, mint az öszzeesomósodott 
állott áru. Első és fődolog tehát, hogy a fel
hintésre a lehetőségig frissen szállított mű
trágyát alkalmazzunk. Egymáshoz csak oly 
műtrágyákat keverjünk, melyek a csomóso
dási és megkeményedést egymás közt nem 
segítik elő. A chili-salétrom például majd-

*) M utatvány, H e r é n y i  G o t th a r d  S á n d o r n a k ,  a 
„M agyar gazdák lapja* szerkeszt fjének sajti* a la tt 
lévő „A m űtrágyázás gyakorlata** csimtt müvéből.

Szerk.

lett, az amúgy is méltányosan és igazsá
gosan elbánni szokott átvevők ezt bizo
nyára tekintetbe veendik és a dohányt ér
dem szerint fogják elbírálni, — ami min
denesetre első sorban a termelőknek, de 
másrészt a jövedéknek is előnyére fog 
válni.

Ezzel egy nagy fontosságú és több
szörös hasznot hozó czélt fogunk előmoz
dítani, — mert ilyen eljárás mellett gyár- 
jaink jobban el lesznek látva a szükséges 
jó anyaggal s nem fog kelleni egyes fa
jokból annyit importálni és ha a kezelés
ben ez a mód általánossá válik: ez által 
nemcsak a gyártásnak leszünk nagy hasz
nára, de a kivitelt is nagymérvben előmoz
dítjuk.

Ez alkalommal szükségesnek látom a 
termelőket még ama körülményre is figyel
meztetni, hogy amennyiben a szabadban 
való szárítás még mindig napirenden van 
— amelyre az idén ugyancsak különösen ked
vezett az időjárás, mert se nagy hőség 
nem volt, sem pedig esőzés éppenséggel 
nem zavarta — miután azonban az éjjeli 
harmatok is gyérek, ez eseiben a dohányt 
az állásról leszedni és a pajtában elhelyezni 
aggodalmas, — amennyiben ilyenkor a be
szállítást nagyon megnehezíti azon kö
rülmény. hogy a dohány egészen zörgÓs 
száraz s a pajtába szállítás közben igen 
könnyen összetöredezik és tönkremegy, — 
nagyon vigyázni keli tehát arra, hogy a 
dohányt kinn ne hagyják addig, amig az 
teljesen megaszalódik, hanem szállítsák be 
akkor a pajtába, amikor még némi hajlé
kony ruganyossággal bir, — s ha már 
akkor is a levél szélei törékeny szárazak : 
a nagyobb kár elkerülése végett nem kell 
sajnálni a fáradságot, hanem úgyszólván 
meg kell az időt lesni, s éjszaka, amikor 
egy kissé nagyobb harmatesés van és 
mikor a zsineg kissé megvonult: olyankor 
kell a dohányt a pajtaba beszállítani és ott 
elhelyezni.

A dohányok beszáradását minden
képpen nagy figyelemmel kell kisérnünk. — 
Mert azt ne gondolja senki, hogy ha már 
dohányunk a pajtában van, akkor azután 
arra többé semmi gondot sem kell for
dítani, — mert nagyon is kell. — S erre a 
czélra a legalkalmasabbak a pajtában lévő 
kényelmes átjárók, amelyeknek felhaszná
lásával a zsinegeket gyakorta végig néz

T Á R C Z A .
Néhány megjegyzés, Amerika 

ősinkéi és a dohányzás eredetéről.
— D r .  O rm  á n d y  M ik ló s  m ü ré b ő l. —

Valamint az egyes emberek, népek, 
azon szerint együtt véve az egész emberi
ség elete is, alá van vetve, a nagy uni- 
versumon uralkodó természet változhatatlan 
törvényének : a fejlődésnek.

E törvény három kardinális pontja: a 
kezdet, a tetőpont és a vég.

Az elsőt rendesen a múltnak sűrű 
homálya födi el szemeink elöl.

A népek életében a fejlődésnek a 
tetőpontját, valamint a végenyészetet is 
könnyebb megállapítani.

Amerika öslakói sem képezhettek 
kivételt e természeti törvény hatalma alól.

Annyi tény, hogy Amerika fölfödözese- 
kor annak népei már, vagy jobban mondva 
az ezek előtt élt nemzetek: a fejlődés 
csúcspontját elérték volt.

Ezt bizonyítják azon építészeti és 
müipari emlékek, melyek Mexikóban, a régi 
aztékek, Peruban, az inkák, Bogotában a 
muyc&k és Ykcatanban, a mayák után 
fönmaradtak.

Az utazókat méltán bámulatba ejtették 
amaz óriási templomok és valóságok paloták

romjai, melyek a nevezett népek volt 
magas műveltségének kézzelfogható bizo
nyítékai gyanánt szolgálnak.

A templomok rom maradványai között 
talált szobrok, az itt-ott fönmaradt írások 
és egyéb régiségek: az ásatások alkalmával 
napfényre került bútordarabok, vízvezetéki 
csövek töredékei; a kőből, agyagból és 
kagylóhéjakból készített különböző esz
közeik és szerszámaik ; az arany- és 
türkiz-ékszereik: mind arra mutatnak, hogy 
e nép a civilisált nemzetek sorában állott.

Peruban talált régiségek közt igen ér
dekesek és nevezetesek a szépen díszített 
különféle edények.

Peruban, ahol az eső ritkán esik, 
villámlás és égi-háborúra még a legidősebb 
emberek sem emlékeztek; ezek teljesen 
ismeretlen tünemények o t t : ha egy évszázad
ban egyszer villámlik és menydörög; az 
egész népség remegő félelembe esik. Példa 
erre Lima város, ahol 1877-ben decz. 81-én 
a város lakossága egy-két villámot látott 
és mennydörgést hallott, teljesen meg volt 
zavarodva és rémülve, és a mintegy negyed
óráig tartó esőt rendkívül megbámulta, de 
volt is rá oka. mert Limában 1803 —1877-ig 
egy csepp eső sem esett.

Száraz lévén a talaj, igy az évszázados 
sírgödrök lakói, a velők eltemetett élelmi 
szerek, fegyverek, ruházattal együtt az 
enyészettől mentek maradtak.

Néhány kézírással készített könyv is 
fönmaradt az utókor számára, melyeket 
ugyan eddig nem tudtak megfejteni; de mint 
ez eltűnt nép műveltségeinek bizonyítékai: 
igen érdekes és nagybecsű ereklyék gyanánt 
őriztetnek, részint a cambrigei, waschingtoni, 
berlini, londoni és párisi néprajzi múzeu
mokban.

Mi söpörte le e művelt népet és törülte 
ki az élő nemzetek lajstromából, azt nem 
tudjuk.

Azon néptörzsek tehát, melyeket a föl- 
fódözésük idejében az európaiak vad- vagy 
félvad állapotban ott találtak: a nomád 
élettel járó s csak a létért való küzdelem
ben megedzett, de szellemileg elsatnyult, 
visszaesett ivadékai voltak az egykor hír
neves Ősapáiknak, kiktől egyebet alig örö
költek, mint a dohányzás után valókiirtha- 
tatlan vágyódást.

Hogy e szokás mély gyökeret vert az 
egész nyugati nagy kontinens indiánjainál, 
arról Amerika nevezetesebb pontjainak be
utazása alkalmával meggyőződhetünk.

Továbbá abból, hogy az éjszaki sark
tól le egész a déli Jegestengerig, mindenütt 
ismerték és használták a dohányt : azt kell 
következtetnünk, hogy a fölfödözések kor
szakában egymástól elszigetelten élő nép
törzsek oly ősöknek, a barbárságba vissza- 
sülyedt ivadékai, a kik az ös-idökben egy
mással összeköttetésben állottak.
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nem minden más műtrágyával keverve cso
mósodási okoz.

Igen hosszú ideig tartó és nedves, vagy 
páratelt helyen való raktározás által a leg
több műtrágya összeáll. Így még aThomas- 
•salak is, mely nem vizvonzó, a tengeren 
szállítva öszeesomósodik, s elszórhatlanná 
válik, ez az angol salak egyik föhibája.

Azon keverékek közül, melyek egyrészt 
az összeesomósodást megakadályozzák, más
részt a műtrágyát omlóssá, porfólyossá te
szik a következek említendők:

A teljesen száraz durvább kvarezho- 
mok, vagyis az építkezéshez vakolatkeverék
nél alkalmazott öregebb szemű fövény a 
műtrágyát rövid ideig nemcsak omlóssá, 
de bármily vetögép által mérhetővé, kis 
nyíláson át is kiömlővé teszi.

Tehát oly esetben, midőn a műtrágyát 
a vetőmaghoz hasonlóan folyóssá és a ren
des magvetőgép által is vethetővé akarjuk 
tenni, a legjobb anyag a durva homok vagy 
fövény. Legjobb oly tiszta mosott folyami 
fövényt használnunk, mely körülbelül kóles- 
szem nagyságú szemcsékből áll, tehát sem 
nem durva, sem nem finom homok. A ho
mok mindig teljesen légszáraz legyen, tehát 
fedél alatt sokszoros átlapátolás mellett he
tekig szárítandó.

A homokot, ha azt akarjuk, hogy om
lóssá tegye a műtrágyát, csak pár órával, 
de legfeljebb 2-1 órával a használat előtt 
keverjük a kihintendő műtrágya közé.

Ha arról van szó, hogy rendes magve
tőgépből hiutsük ki a műtrágyát, akkor min
dig csak durva homokot alkalmazzunk, mert 
ez a műtrágya súlyát szaporítja, így a ki
ömlést könnyebb keverékek (pl. hamu, tő- 
zegpor, fűréBzpor), daczára annak, hogy meg
akasztják a csomósodást, a rendes vetögépből 
való hintést mégsem segítik elő, hanem hát
ráltatják.

A műtrágya kézi fethintését, és az is
mertetendő műtrágya szórókból való elterí
tését, tetemesen egyszerűbbé és biztosabbá 
tevő szerek: a tözegpor. a szitált hamu, a 
fürészpor. a szárított szarvasmarhatrágya- 
por (de nem a szárított sertéstrágya), eset
leg bármely más száraz poros szitált föld, 
a teljesen száraz gubacsliszt stb.

A mi az alkalmazott keverék mennyi
ségét illeti, a fövényből adhatunk súly sze
rint 80°/„-ig bármely mennyiséget; minél 
több a fövény, annál folyósabb a keverék.

Mert máskép teljesen megfejhetetlen 
maradna az. hogy az egymástól távol eső 
és isolalt néptörzsek valamennyié, mikép 
ismerkedett meg a dohánynyai és annak 
használati módjaival.

A már fónebb említett műemlékek ke
letkezésére nézve Squire és Davis meg
jegyzik, hogy ezek csak állandó lakások
kal bíró. a tudomány és műveszetek terén 
teljesen járatos nemzetektől eredhettek.

Népes, nagy városoknak és virágzó 
fóldmiveléssel foglalkozó falvaknak kellett 
létezni, mert e műremekek, a kivitelben 
való nagyszerűség, a szobrok, faragványok 
ornamentalis szépségére nézve : a régi
aegyptomi, syriai, perzsiai monumentumok
kal mindig párhuzamba állíthatók.

Ily műveket, az ide-oda csatangoló, 
vadászat és halászatból tengedő, s gyakran 
igen nagy Ínséget tűrő vadhordák nem lé- 
sithettek.

Fönmarud még azon kérdés, hogy 
Amerika ős-lakói mikép jutottak a dohány
zás ismeretének biitokába?

Ha az indián népek száján ma is élő 
mondával beérnék : akkor a probléma meg 
lenne oldva.

A monda szerint, a dohányt és a pipát 
az indián népek valamelyik őse a Naptól, 
vagy a Napban trónoló Nagy-Szellemtől 
kapta ajándékba ; azért a dohányt szentnek,

Tőzegporból adjunk 2—3°/0-ot, mely 
mennyiség teljesen elégséges a csomósodás 
megakadályozásához; úgy a kainitnál, mint 
a zsíros természetű szuperfoszfátoknál. Leg- 
czélszerübb az ily trágyaszereket, főképen 
a kainitot, már 2°/, tözegpor bekeverésével 
rendelni a kereskedőtől, a mi csak néhány 
krajezár árkülönbözetet tesz, és bennünket 
a ki- és bezsákolás, keverés munkájától 
megment.

Hamuból, fürészporból, szitált földből, 
csontlÍ8ztből tetszésszerinti mennyiséget ad
hatunk, a szerint, a mint az vagy a műtrágya 
nedvessége, vagy a felhintés mértéke meg
kívánja.

A ki egyenletes felhintést akar és mun
kásait a területhez viszonyított, pontosan ki- 

i mért mennyiségek betartására óhajtja szok- 
| tatni. az okosan teszi, ha mindig úgy ke

veri a műtrágyákat, hogy kézzel való hintés 
! mellett mindig egy és ugyanazon térmennyi- 
j ség hintesték fel egy bizonyos egységes te

rületre.
Például egy kát. holdra mindig 160 li- 

í tért hintessünk. Tehát ha egy kát. holdra 
j csak 40 liter chilisalétromot hintünk is fel, 

ehhez 120 liter keveréket adjunk. Ha 110 
liter szuperfoszfátot hintünk fel, ehhez 50 
liter keveréket tegyünk stb.

Ez által uzt érjük el, hogy a munkás 
mindig tájékozva leend a területhez viszo
nyított mennyiség pontos betartásában.

Egészen másként áll a dolog a géppel 
! való hintésnél, itt a gép tetszés szerint előre 

megállapítható térfogatú műtrágyát hint fel, 
tehát kerülnünk kell a felesleges túlsúlynak 
czipelését, és ezen esetben csak annyi ke
veréket adjunk a mennyi u műtrágya om
lóssá tételéhez elkerülhetlen. A jobb-féle szó
rógépekhez pedig, melyek a műtrágyát nem 

; csomósitják és keverik össze, keveréket adni 
teljesen felesleges.

Ennyit a műtrágyák fizikai természetére 
i vonatkozó keveréséről.

(Folyt. k6v.) •

Az állati trágya 
okszerű kezeléséről.

(Befejező közlemény.)
Az előzőkből beláthatjuk, hogy ezen 

baktériumok, ha azoknak életműködése nem 
lesz hátráltatva, az állati trágya légenyét 
javarészt, tüzetesen SO'/ .-ot gázalakba áter

a dohányzást pedig erkölcsös cselekedetnek 
tartják.

E dajkamese megtelel az indián népek 
fölfogása és morális érzelmeinek ; de minket 
nem elégít ki, mert oksági összefüggés 
nincs benne.

Hogy az ész, valamely ténynek igazságá
ban megnyugodjék, kell, hogy annak termé
szetes okát ismerje, azt olyanak elfogadja.

Sokszor azonban, a hol az igazi okot 
meg nem találhatjuk: kénytelenek vagyunk 
megelégedni a valószínűséggel is, mely ha 
nem is egészen biztos, de az igazságot 
megközelíti.

Föl kell tennünk, hogy a dohány ős
időkben önként termő volt; ez oly igazság, 
melynek ellenkezőjét senki sem állíthatja 
okszerűen.

Több, mint valószínű az is, hogy a 
száraz dohány nagy levelei és annak kóró
szárai nem kerülhették ki az indiánok 
figyelmét. A mindennapi eledelük meg- 
fözésénél, a hidegebb időjárás beálltával 
szükséges tűz gyújtásánál: igen alkalmas 
tüzelőanyagot nyújtott nekik a bőven termő 
vad-dohány.

Érezvén a dohány füstjének csípős 
voltát, igen könnyen eszökbe juthatott azon 
gondolat, hogy — kivált a mocsaras 
helyeken — a csapásként föllépő Musquitókat 
ennek füstjével űzzék el és tartsák távol 
kunyhóiktól.

jesztik, ezáltal azt szabaddá téve, a gazdának 
jelentékeny károkat okoznak. Feladata volt 
tehát a kutató tudományoknak kikutatni azon 
módokat és eszközöket, melyek alkalmazá
sával a gazda ezen károsodástól magát 
megóvhatja.

Nevezett kutatók buvárlatai alapján 
kitűnt, hogy a salétrom elerjesztő baktériu
mok semlegesen viselkednek alkalikus folya
dékok iránt, mégis életműködésük megszűnik 
l"/„-nak megfelelő vízmentes szénsavas nát
rium alkalikus hatása mellett.

Ellenben savak iránt roppant érzékenyek. 
0.06°/,, vízben oldékony foszforsav az utóbbi 
csoportbeliek, mig az első csoportbeli bak
tériumok életműködését 0.20V, oldékony 
foszforsav — szuperfoszfát alakjában nyújtva 
— teljesen megapasztotta.

A foszforsavnál sokkal energikusabban 
hatott a szabad kénsav, melyből az elsők 
életműködését ü .ö tü ,, az utóbbiakét pedig 
0.b6“/o kénsav tartósan megakasztotta.

A salétromerjesztő baktériumok az al
jak és savak iránti magatartásának ismerete 
útmutatást nyújtott arra nézve, miként vé
dekezzünk ezen légenyveszteségektő). Mint
hogy a baktériumok aljak iránt érzéktelenek, 
legalább gyengébb oldatokra nem reagálnak, 
mig a konczentráltabb adatok alkalmazása 
költséges volna, ellenben savak iránt a még 
oly gyenge oldatban is, érzékenyen reagál
nak, életműködésük ezáltal megakasztva, sőt 
teljesen beszüntetve is lesz: ajánlatos tehat 
a gazdának ezen rendkívül fontos eszközt és 
módot megragadni, hogy magát ezen bakté
riumok által okozható légenyveszteségtől 
megóvhassa.

A trágya fermentációja már az istál
lóban kezdődik meg és a mint a trágya a 
telepre jutott, ott még nagyobb mérvben 
folytatódik, kivált akkor, ha az a telepen 
lazán felhányatott.

Már jól kezelte a gazda a trágyáját, 
ha azt a trágyatelepen jól egyenletesen el
teregette, jól letapostatta, földdel rétegezve 
letakarta, mert ez által legalább az első 
baktériumok életműködésükhöz szükséges 
levegőt a telepből kiszorította és igy azok 
salétromerjesztését beszüntette.

És ha ezen baktériumok miudannyia 
a levegő behatása iránt egyformán visel
kedne, vagyis hogy levegő kizárásával nem 
tudnának fermentálni, légeny-veszteségek 
beszüntetésére ezen eljárás is elegendő

A füstnek belélegzése által megismer
kedtek annak izgató erejével, mely talán 
eleintén nem, de később megszokás útján, 
kellemes érzést keltett bennök.

Ezen kellemes érzés ösztönözhette 
valamelyiket, hogy a száraz dohány levelek
ből tekercset csináljon, melynek egyik 
végét meggyujtsa. a másikat pedig szájába 
dugva: beszívja annak füstjét, mely nyelvét 
kellemesen csiklandozta.

Ez a mulatságnak és az unalom el
űzésének egyszerű és könnyű mó<jja, később 
kiirhatatlan gyökeret vert az indián népek 
élete módjában.

Annál is inkább, minthogy az ínséges 
napokban azt tapasztalták, hogy a dohány
zás az éhség kínzó marczangolását enyhiti: 
el nem tudtak dohányzás nélkül lenni.

Már most nem csak az önként termő 
dohánynak száraz leveleit gyűjtötték nagy 
szorgalommal. hanem annak magvait, 
kunyhóik körül elhintették, hogy kéznél 
legyen mindig, a mikor arra szükségök 
leszen. így jutott a dohány a cultivátióha.

Majd szerszámokat találtak ki, a melyek
ből a dohányt elszívhassák és annak hatását 
kedvük szerint élvezhessék.

Azt hiszem, hogy a kérdésnek ily nemű 
megoldása, sokkal valószínűbb és elfogad
hatóbb, mint a Naptól kapott ajándék 
mondája.

A dohánynak izgató és bóditó hatása,
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Tolna. Minthogy pedig egyrészt a trágya 
már ax istállóban kezd erjedni, ahol a leg
több baktérium belé jut, másrészt pedig a 
salétromerjesztöknek másik része levegő 
kizárásával is folytatja romboló működését, 
sót mintán a trágya nem csupán szilárdabb, 
hanem híg ürülékből is áll, nem marad 
egyéb hátra, mint a fentjelzett biztos mó
dot megragadni és toszforsav vagy kénsav 
alkalmazásával nitrogénveszteségtól trágyán
kat megvédeni.

Ezek után csak arra kell válaszolnunk, 
a foszforsav és kénsav hol. minő mennyi
ségben és hol alkalmazandó az egyik és 
hol a másik ?

Vegyük legelőször a szilárd ürüléket. 
Minthogy talajaink nagyobára foszforsav
ban szegények, legelső sorban a foszforsav 
alkalmazása — elszórása — salétrom 
megmentése szempontjából lesz ajánlható; 
ez által nemcsak megkötött salétromot, 
hanem foszforsavat is adunk a talajnak, 
mig a kénsav egészen értéktelen, legfeljebb 
mint kémiai hatószer volna figyelembe 
vehető.

Azonban a kénsav olcsóságánál fogva 
jöhet figyelembe: mert belőle sokkal keve
sebb is kell ugyanazon czél elérésére.

Szükségesnek vélik naponta és darab
jára superfoszfátból, mely 16 —17"/, oldható 
foszforsavat tartalmaz 500—600 gr.

40°/,,-os foszforsavból 125 gr., 
55*/,-os kénsavból 125 gr.-ot alkal

mazni. Egy kis számítással meggyőződhe
tünk mibe kerül az egyik, mibe a másik 
konzerváló szer alkalmazása.

Ajánlatos lesz a szuperfoszfát-gipsz al
kalmazása is a trágya konzerválására, mely 
esetben naponkint és darabonkint legalább 
1 kgr. •ot kell elszórni, kivált ott. a hol a 
talaj mé8zszegény.

A szuperfoszfát és a szuperfoszfátgipsz 
elszórása az istállóban történjék, mig a 
hig ürüléket az összegyűlt trágyalégödörben 
5o */,-os kénsavval savanyítsuk meg. E czélra 
a tisztátlan nordhausi kénsav is jó.

A kihordott trágyát pedig a telepen 
a kénsavval kezelt trágyalével szorgalmasan 
fecskendezzük és jól elteregetve földdel le
takarjuk. Ilyen módon a trágyánk jól lesz 
konzerválva és légenyveszteségtől meg

továbbá a zöld dohányleveleknek tulajdoní
tott gyógyeró: elég okot szolgáltattak arra. 
hogy az indiánok azt szentnek, egy felsőbb 
lény ajándékának tekintsék, mi által máig 
fönmaradt mondájok is megyarázatot lel.

E monda alaptételét képezi az összes 
indián népek hitéletének.

Long beszéli, hogy a Húron és Felsőtó 
egymásba való szakadásánál, van egy 
szikla, mely némileg emberi alakhoz hason
lít; ezen sziklatömböt a tsehippevah- 
indiánok; kitche Manittó-nak, azaz Nagy- 
Szellemnek tartják.

Valahányszor az alatt elcsolnakáznak, 
sohasem mulasztják el kifejezni tiszteletüket, 
az által, hogy dohányt es különböző ék
szereket, csecse-becséket áldozatul a tóba 
ne vetnének; azon meggyőződésből, bogy 
ez által a Nagy-Szellemnek tetsző dolgot 
cselekedtek.

Ehhez hasonló esetet beszél el Caltin, 
a Missouri felső folyásánál lakó indiánok 
életéből.

Az említett folyam mentén egy óriási 
sziklafal húzódik el, melyről az indiánok 
egész benső meggyőződéssel azt tartják, 
hogy a Nagy-Szellem erre gyakran leszáll, 
hogy közelebbről láthassa az emberek 
cselekedetéit.

Itt csónakjukat mindig megállítják, 
hogy sas tollakat és dohányt helyezzenek a 
sziklára, áldozatul a Nagy-Szellemnek.

Hiszik továbbá, hogy a Nagy-Szellem a

mentve,aki azt nem teszi, mondja, Vibrans 
„gazdasági öngyilkosságot" követ el.

Juttki< Ferenci.

A kénxavas káli, 
mint dohány-műtrágya.

A „Kültelek“ f é. 76. számában, Kér- 
pely Kálmán tanár ur egy hosszabb csikk
ben teszi közzé dohánytermelési tapaszta
latait, a kénsavas kálival való műtrágyázás 
és a dohány töltögetése körül, a d'bre- 
czeni m. kir. gazdasági tanintéze en vég
zett újabb kísérletek eredményéről.

Röviden szólva: a kísérletek ered
ménye azt bizonyitá. hogy a kénsavas ká
lival való trágyázás — eltekintve a jobb 
minőségtől — a 11 frtnyi trágyázást költ
ség levonásával, legalább is 10—12 frt jö
vedelmi többletet ád kát. holdanként; — 
másrészt kénsavas kálival trágyázva és töl
tögetve : az egész termésnek 12,"/ -a volt 
válogatott és csak 2,"/0 a volt elrongyolt 
levél, mig ellenben trágyázatlan és simán 
mivelve : az egész termésnek 5,7,-a volt 
válogatott és 8e*/0-» volt elrongyolt levél;
— tehát a kénsavas kálival trágyázott és 
töltögetett dohány a trágyázatlan és simán 
mivelttel szemben több válogatott levelet 
adott, — s a töltögetett mivelés határo
zottan jobb volt a sima átívelésnél.

Ezen újabb kísérletek eredménye kü
lönben egészben véve megegyez azon előbbi 
kísérletek eredményével, amely a gazda
sági tanintézet 1893. évi értesítőjében rész
letesen le volt Írva, s lapunk múlt évi fo
lyamának 8. számában szintén közöltetett.

Részünkről nagy örömünkre és elég
tételünkre szolgál, hogy a kénsavas káli
val végzett mütrágvázási kísérletek, ennek 
a dohány minőségére és hozamára nézve 
egyaránt előnyös voltát újólag beigazolták ;
— mert lapunk régebbi t. olvasói jól em
lékezhetnek. hogy tulajdonképen mi vol
tunk az elsők, akik a kénsavas kálit, mint 
a legjobb dohánymütrágyát, saját kísérle
teink és közvetlen meggyőződésünk alap
ján, a termelőknek legelőszőr ajánlottuk 
és ennek czélszerüségét évről évre oly 
számtalanszor hangoztattuk.

Lapunk 1892. évi folyamának 7-ik

vízeséseket is gyakran választja tartózkodási 
helyéül.

Egy ily szent hely gyanánt tisztelik a 
Mississippi folyamon levő Sz. A utal-víz
esést is.

Midőn e vízeséseket — úgymond 
Catlin — a winnebago-indiánok fiatal 
főnökének kíséretében meglátogattam, a 
mint a vízeséseket megpillantottuk: az
indiánok főnöke utánozhatlan taglejtések 
és arezílntorgatások kíséretében elkezdett 
hangos szóval imádkozni.

Ezzel nem érte be. hanem áldozatul: 
pipáját, dohányzacskóját, karpereezét, nyak
kendőjét s végül fülfüggöjét a vizbe dobálta. 
Midőn már semmi eldobálni valója nem 
maradt, azt követelte tőlem, hogy pipámat 
gyújtsam meg, hogy a Nagy-Szellem iránt 
tartozó tisztelet adója a dohányzás által is 
lerovassék.

Heckewelder missionarius. ki mintegy 
harminca évig élt az indiánok között és így 1 
elég alkalma volt azok szokásaival és er
kölcseivel (megismerkedni: beszéli, hogy a 
Manittó. vagy Nagy-Szellemen kívül még 
más alsóbb rendű istenségekben is hisznek, 
a kiknek hatalmától ax időjárás, zivatarok, 
esőzések, verőfényes napok függnek.

Ha zivatar mutatkozott a láthatáron, 
az indiánok arra fordultak és imádkoztak 
és dohányt szórtak a levegőbe, hogy meg
szabaduljanak minden veszedelemtől.

Innét magyarázható az indiánoknál

számában, „A műtrágyázás haszna és mi
kénti alkalmazása a dohánytermelésnél" 
czimü hosszabb tanulmányunkban, rész
letesen kifejtettük erre vonatkozó néze
tünket, melynek alapgondolata a követke
zőket tartalmazta:

„A kálifajok közt én is a kénsavas kálit 
tartom a legjobbnak, már azon tulajdonsá
gánál fogva is. mert et a legkönnyeben bom
lik és nagy vit-felfogó képességgel őír, s ennek 
folytán azon megbecsülhetlen előnynyel jár, 
hogy a talajt huzamosabb ideig nyirkosán 
tartja. S szerintem ezen műtrágya nem por
alakban elsiórva. hanem visbrn /elolvasztva 
alkalmazandó, még pedig oly arányban, 
hogy egy liter vizbe 6 gramm kénsavas 
káli oldandó fel és ez 3 fészekbe osztandó, 
a kiültetés előtt, a sorokban elkészített 
palánta fészkekbe."

S hogy ezen állításom s ajánlaton 
praktikum voltáról feltétlen bizonyosságot 
szerezzek: az 1892. évben, kizárólag ezen 
czélból egy kis kísérleti telepet létesítet
tem, s a Dohányujság ugyanazon évfolya
mának majdnem valamennyi számában 
hosszabb-rövidebb tudósításokat közöltem 
a kénsavas káli oldattal való kiültetés és 
locsolás feltűnő jó eredményéről, szünte
lenül ajánlva ezt a termelőknek, akik közül 
csakugyan többen is tettek kísérletet a kén
savas káli oldattal és igen számosán a leg
nagyobb elismerésül nyilatkoztak annak 
kiváló jó hatásáról.

S ámbár egyesek — igy Cserháti Sándor 
tanár úr és a Németországban végzett hiva
talos kísérletezők is — azt állítják, hogy a 
kénsavas káli műtrágya kevés, vagy éppen 
semmi előnyről sem tanúskodott: én ennek 
daczára szilárdul megmaradok az én állí
tásom és ajánlatom mellett, melynek lapom
ban oly gyakorta adtam már kifejezést. — 
úgy azonban ahogy én kezdettől fogva 
proponáltam, t. i. hogy a kénsavas kálit 
nem por alakban kell elszórni, hanem oldat
ként a kiültetésnél alkalmazni. — S nagyon 
örvendenék, ha erre nézve országszerte 
minél nagyobb számmal tétetnének — a 
megfelelő talajokon — összehasonlító kí
sérletek. pontosan megfigyelve és alaposan 
végezve, — hogy az általános eredmény

igen elterjedt ama szokás, hogy kis gyer
mekeik nyakába vászonrongyba takart do
hányt akasztanak.

Ejszak-Amerika indián törzsei közül — 
az ős-monda alapján — igen sok azon hit
ben él, hogy ősei egyenest a Naptól szár
maznak. Azért nevezik magukat: A nap 
gyermekeinek.

Kivált a törzsek főnökeit tekintik a 
Naptól egyenes ágon leszármazott ivadé
koknak ; miért is ezek személye szent és 
sérthetetlen előttük ; korlátlan hatalmat 
gyakorolnak alattvalóik fölött; elet és halál
nak az urai, kikre szorongó szívvel tekin
tenek, mikor születésük eredetének jel
vényét, a Napnak csillogó képét mellükön 
regyogtatják.

Vallásukból kisarjadzott erkölcsi ér
zelmeik : épp oly lazák, mint a mily változó 
az ingatag alapokon nyugvó hitük.

Amily fokban tisztul valamely népnek 
a vallása: ép oly mérvben erősödnek er
kölcsi érzelmei.

.Erkölcsiséget a vallástól függetlenül 
akarni beleoltani az emberbe — mondja 
Tolsztoj — annyi, mint mikor a gyermekek 
a kitépett plántát gyökerei nélkül akarják 
más földbe ültetni. Vallás nélkül nincs 
igaz, őszinte erkölcsösség, ép úgy amint 
gyökér nélkül nincs plánta."
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minden kétségen felül megállapítható le
gyen.

A töltögetésre nézve végzett kísérlete
ket — ószintén szólva — fölöslegeseknek tar
tom, mert ami a simára kapálást illeti: ez 
már rég túlhaladott álláspont, s ma már 
világszerte ismert és bebizonyított dolog, 
hogy a töltögetés hasonlithatlanul előnyö
sebb, mint a sima mívelés, s ez újabb bizo
nyításra már egyáltalán nem szorul.

Darócti Vilmos.

A z  ezredéven országos kiállítás.
Felhívás

a közgazdasági írókhoz és kiadókhoz.
Az 1896-iki Ezredéves országos kiállítás 

V. (kereskedelem-, pénz- és hitelügyi) 
csoportjának egyik részletéül, a csoport 
intéző bizottsága szakkönyvtár rendezését 
vette tervbe. E könytár ki fog terjedni a 
közgazdasági és pénzügyi ismeretek összes 
ágaira s föl lesznek abba véve mindazok 
az idevágó irodalmi munkák, a melyek 1. 
hazai szerzőktől erednek. 2. ha külföldi 
szerzőktől valók is, magyarra le vannak 
fordítva és 3 habár külföldi szerzők ter
mekéi és lefordítva nincsenek, de hazai 
viszonyainkra vonatkozásokat tartalmaznak.

Hogy e könyvtárt megfelelöleg rendez
hessük es a csoport kiállításában felállít
hassuk, az első sorban érdekeltek közre
működésére van szükségünk. Fölkérjük 
ennélfogva mindazokat a szerzőket és ki
adókat, a kik ide vonatkozó munkákat 
írtak, illetve közreadtak : szíveskedjenek
ezekből egy példányt az említett czélra át
engedni.

Szintúgy fölkérjük a kiállítás és külö
nösen a kereskedelem-, pénz- és hitelügyi 
csoport minden barátját, hogy e könyvtár 
felállításához járuljanak és pedig főképpen 
régibb szakmunkákkal, a melyeknek szerzői
hez vagy kiadóihoz e gyűjtemény érdeké
ben immár nem fordulhatunk.

A könyvek beküldését f. é. október 
hó végéig „az 1896-iki Ezredéves országos 
kiállítás igazgatóságának* czimére kérjük, 
Budapest (városliget), „az V. csoport 
számára*.

Budapest. 1896. szeptember hó 28-án. 
Az Ezredéves orsz. kiállítás kereskedelem -, pénz

éé h itelügy i csoportjának e ln ö k ség e :
Fáik Miksa, Lukács Antal,
orsz. kép v ise li fő rend iházi tag.

Mernie Bódog, 
a csoport e liad é ja .

A magyar osztalynorwjáték.
Olvasóink kétségkívül gyakran találkoztak 

ezzel a czimmel az utóbbi időben, mert is
mert dolog, hogy az országgyÜiés felhatalma
zása és a király által jóváhagyott törvény alap
ján, a milleneumi kiállítás alkalmából rendezik 
az első magyar osztálvsorsjátékot és ennek a 
sorsjátéknak hasznából egy millió forintot a 
kiállítás czéljaira fordítanak. A hírlapokban 
napról napra lehet olvasni az osztálysorsjátékra 
vonatkozó híreket, de a közönség nagy része 
még mindig nem tudja, hogy tulajdonképpen 
mi is ez az osztálysorsjáték ?

Az osztálvsorsjátén nem egyéb, mint 
több sorshúzásnak egvbevonása. Több sors
húzás egybevonva, képezi az osztálysorsjátékot, 
mig ennek keretében minden egyes sorshúzás
nak osztály a neve.

Tulajdonképpen mindegyik osztály önma
gában is egy önálló sorsjáték, ugv hogy bárki 
tetszése szerint akár az egész sorsjátékban, 
akár pedig csak egy-egy osztályban vehet részt.

Természetesen ahány osztályban résztvesz, 
annyi osztályra kell fizetnie, mert minden újabb 
osztályban pályázik az ö sorsjegye a nyere
ményekre. Ezek a nyeremények pedig oly 
nagyok, amilyenek Magyarországon, de még 
a külföldön is, még sohasem voltak. Mert hát

a szerencsés esetben 1 millió koronát lehet 
nyerni a magyar osztálysorsjátékon.

A dolog úgy áll, hogy a kiállítás alkal
mából rendezendő első magyar osztálysorsjá
ték két osztályból áll. vagyis két húzása van. 
Mindenki vehet sorsjegyeket és pedig tetszése 
szerint csupán az első osztályra, vagy pedig 
mindakét osztályra.

Csupán az első osztályra egy sorsjegy ára 
20 forint, s ezt úgy hívják : osztálysorsjegy; 
mindkét osztályra pedig 40 forint, ezt teljes 
sorsjegynek nevezik.

Az egész sorjáték következőképpen fog 
történni.

Összesen van 100,000 darab sorsjegy.
Ezek közül az első osztályban, tehát az 

első sorshúzás alkalmával 10,000 darab nye
reményt húznak ki, a melyeknek legkisebbje 
is 40 forint, tehát kétszeraonyi, mint az osz
tálysorsjegy ára, míg a legnagyobb nyeremény
80.000 korona. A nyereményeket minden le
vonás nélkül fizetik ki.

Az első húzást október hónapban tartják 
meg és ezen a sorshúzáson résztvesz mindenki, 
a ki akar 20 forintos osztálysorsjegyet vett, 
akár pedig 40 forintos teljes sorsjegyet.

A mikor az első húzás megtörtént és 
kifizették a nyereségeket, akkor be van fejezve 
az első osztály és megkezdődik a második osz
tály, mely még sokkal előnyösebb, mint az 
első. De a másodikban csakis azok vehetnek 
részt, a kik mindjárt kezdetben egy 40 forin
tos teljes sorsjegyet vásároltak, vagy pedig 
azok, a kik első osztálybeli 20 frtos sorsje
gyükre még 20 forintot ráfizetnek. És nagyon 
ajánlatos is, hogy minden ember vagy vásá
roljon mindjárt 40 forintos sorsjegyet, vagy 
pedig ha csak 20 forintos sorsjegyet vett, fizesse j 
aztán rá a második 20 forintot is. Mert a má- j 
sodik osztályban mar csak 90,000 sorsjegy van | 
és ezek közül 21,499 sorsjegyre jut nyereség, 
úgy hogy tehát a két osztályban minden har
madik sorsjegy kap nyereményt. És hozzá mi
lyen mesés nagvságu nyereségek: 6000 koro
nás, 8000 koronás, 10,000 koronás, 16,000 
koronás és 20,000 koronás nyeremény van 
egy egész csomó, de vannak aztán 50,000 ko
ronás, 100,000 koronás, 200,000 koronás és
400.000 koronás nyeremények is, sőt a leg
szerencsésebb sorsjegy tulajdonos egy millió 
koronát is nyerhet. Együttvéve 49 főnyere
mény közül az, a melyiket utoljára húzzák ki,
600.000 korona külön díjban is részesül. Egy
szeriben milliomos lehet tehát az emberből.

Látható tehát, hogy az osztálysorsjáték 
alig képzelhető óriás előnyöket nyújt. Az első 
húzást október 16-ikán, 17-ikén. 18-ikán és 
19-ikén tartják meg, mert bizony teljes négy 
napig tart, a mig a 10,000 nyereményt kiso
rolják. A húzást a pénzügyminisztérium ellen
őrzi, egy kir. közjegyző jelenlétében. De min
denki, a kinek van egy sorsjegye, maga is ott 
lehet a sorshúzásnál és megfigyelheti azt, mert 
a húzás nyilvános lesz. A nyereményeket pedig 
még az esetleg milliós nyereséget is rögtön 
kifizetik a húzás után, még pedig egy krajezár 
levonás nélkül, eltérŐleg a többi sorsjegyektől, 
a hol mindenféle, gyakran 20 százalékos levo
nások történnek. Az országgyűlés teljes adó
ét illetékmentességet adott az osztálysorsjátéknak, 
s igy akármennyit nyer is valaki, a nyeresé
get az utolsó krajezarig rögtön kifizetik.

Olyan előnyei vannak tehát ennek az első 
magyar osztálysorsjátéknak, a milyennel sem
miféle sorsjáték sem dicsekedhetik. És ezért 
gondoskodva van arról is is, hogy minden 
ember kivehesse a maga részét belőle. Lehet 
kapni tizedrész és huszadrész sorsjegyeket, úgy 
hogy bárki két forinttal vagy egy forinttal az 
első osztályban, — négy forinttal vagy akár 
két forinttal pedig mindakét osztályban játszhat 
s részt vehet e csekély összegekért a milliós 
nyereségben is. Olyan kecsegtető előnyök ezek, 
a melyek megérdemlik, hogy minden egyes 
ember pár forinttal hozzájáruljon.

IRODALOM.
A „Közgazdasági Szemle*4, (melyet a 

m. tud. akadémia megbízásából dr. Jekelfalussy 
Jótsef szerkeszt,) í. é. szeptember havi füzetének 
változatos tartalmából különösen említést ér
demel: dr. Kohn Dávidnak * Km telek és ringek « 
czimü értekezése, melyben a jel®* közgazda- 
sági iró, alapos tudással, bő tanulmánynyal 
és széles lálkörre valló biztos judiciummal is
merteti és bírálja az ipar, gazdaság és keres
kedelem terén oly nagy szerepet játszó kar
tellek és ringek mibenlétét, származását, fej
lődését és azt az óriási erőt és hatalmat, mely- 
lyel eme szövetkezetek, a modern gazdasági 
életben a termelést és fogyasztást, a kínálatot 
és keresletet, s mindenek fölött a verseny ár
alakulásait uralják, vagyis inkább monopolizál
ják. A rendkívül érdekes értekezés megdöb
bentő képben tárja fel az egész .társadalmat 
leigázó valóságos rablóintézménynek szörnyű 
működését, amely ellen nincs segély és véde
kezés, mert sem törvény, sem egyéb intézke
dések nem képesek megakadályozni a kartel
lek és ringek alakulását, úgyannyira, hogy 
maga az iró is ama lemondásteli meggyőző
désnek ád végre is kifejezést, hogy: »Aki
figyelemmel kiséri e mozgalmat, szinte fata
lisztikus biztossággal várja az időt, amikor az 
egész gazdasági élet kartellek és ringek sze
rint lesz szervezve.* — Hogy mennyire megy 
manapság már minden téren a kartellszervezési 
hajlandóság: az is bizonyítja, hogy például 
Németországban a dohánytermelők is kartellbe 
akarnak lépni, holott ennek igazán semmi 
értelme sincs, mert Németországban nincs 
dohányegvedáruság, hanem ott a közel vidéki 
dohánygyárosok közvetlenül vásároljak össze a 
dohán) okát a termelőktől, akik nincsenek 
egymással és a gyárosokkal szemben kötve és 
megegyezés szerint adják-veszik a dohányt, 
miután az úgynevezett „maklerek4* — ügy
nökök — csak a tengertúli forgalmi kötéseket 
közvetítik.

„A Kert** (főszerkesztője: Mauthner Ödön 
felelős szerkesztője: Igáit Sjetozár,) f. é.szept. 
15-iki megjelent 13. száma is úgy tartalmas
ságár, mint érdekességét tekintve, méltán so
rakozik az eddigiekhez. — Különösen említést 
érdemlő közleményei: I. Konyhakertészet:
Káposztafélék őszi ültetése. Az öreg tiszttartó 
nénitől. — Trágyázás kérdése a konyhakerté
szetben, Fuchs Emiltől. — II. GyÜmölcsészet. 
Walesi herczeg őszi baraczk, Angyal Dezső
től, — A földieper termelés legolcsóbb neme, 
Cselkó Istvántól. — Séta a gyümölcsösben, 
Liebbald Bénitől. — A csontmagu gyümölcs
fák néhány betegségéről, Bornemissza Zoltán
tól. III. Diszkertészet. A Jácinthus szobában 
való tenyésztése. Ilsemann Keresztélvtöl. — 
Apró figyelmeztetések nagy virágkedvelök 
részére, Mühle Vilmostól, — A gyöngyike, 
vagy szt. Györgyvirág tenyésztése. Marc 

! Ferencztől. — A tárczában: Uj növények,
! Sós Antaltól. — Lugas. — Gép- és eszköz 

leltár. — Rovartan. — Faiskola. — Irodalom.
— Hírek. — Apró szakközlemények. — A 
füzet gazdag tartalmát két igen szép színes 
mümelléklet és Öt fametszet teszi még érde
kesebbé.

A „Szőlőszeti és Borászati Lap** (főszer
kesztője : Maurer János, felelős szerkesztője: 
Ordödy Vilmos,) f. é. 33. száma a követke
zőket tartalmazza : A szölőtörköly értékesítése, 
Maurer. — A homokszőlőkre vonatkozó ké
relem, r.— r.— A kecskeméti állami Miklós- 
telepről az 1896. év tavaszán eladó európai 
fajtájú szőlóvesszőkról. — Tárcza: A csősz, 
Móra István. — Kérdések. — Feleletek. — 
Hirek. — Apróságok. — Vidéki tudósítás. — 
Kiadóhivatali üzenetek. — Műtrágyák.

A „Magyar Bortermelők Lapja** (felelős 
szerkesztője: RombayDessfi,) legutóbbi számá
nak a tartalma: Tapasztalataim és nézeteim. 
I. Az ojtványok válogatásáról, Liebald Bénitől.
— A jól kezelt must jobb bort ád. — A 
vörös bor. — Erdély bortermelői, Krenadits 
Ferencztől. — A szólófürt eltartása a tőkén.
— Irodalom. — Vegyesek. — Tudósítások
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A .Magyar H í r l a p melynek főszerkesz- 
töje Horváth Gyula és felelős szerkesztője Fe
nyő Sándor, immár ötödik évfolyamát fejezi 
be s ezalatt az aránylag rövid idő alatt oly 
páratlan sikert ért el, annyira megtalálta az 
utat az intelligens nagy közönség szivéhez s 
elméjéhez, hogy ebben a tekintetben első he
lyen áll ma a sajtó orgánumai közt. A Ma
gvar Hiilap igazságszeretetével s ré>zrehajlat- 
lansagavul vívta ki a nyilvánosság előtt azt a 
kiváló pozicziót, amelyben már évek óta foly
vást erősödik. Politikai kérdésekben mindig 
nyílt és félreerthetetlen a színvallása, s egyedül 
a közérdek az, amelyet híven és lankadatlanul 
szolgál. Pártok nem kötik, azok egyikének 
sincs alárendelve. Függetlenül bírálja úgy a 
kormány, mint az ellenzék minden akczióját 
s politikai kapaczitások tollából eredő czikkei- 
vel épp oly szívesen segít bármely partot is a 
közügyre nézve üdvös czéljaiban, a mily kér
lelhetetlen ellenfellé válik ott, ahol a nagy kö
zönségnek, az egész nemzetnek a vitális érde
keit, a liberalizmust és a demokracziát kell 
megvédenie. S ehhez urányos minden része a 
Magyar Hírlap nak. Hirszolgalata gyors és 
pontos; épp oly kimerítő, mint amily hiteles. 
De botrányt nem hajhász s a magánéletnek a 
nyilvánosság elé semmikép sem tartazó titkait 
tiszteletben tartja. A Magyar Hirlap-nuk ez a 
gentlemanlike eljarasa egyik errősége, ami az 
úri müveit közönség rokonszenvéi számai a 
mindenkor biztosítja. A Magyar Hírlap emellett 
egész gárdajavai rendelkezik a legkiválóbb tar- 
czairóknak, aminők: Ambrus Zoltán, Bársony 
István, Bródy Sándor, Benedek Etek, Ignotus, 
Tóth Béla, Márkus Miksa, Heltai Jenő, Gár
donyi Géza, Kürthy Emil, Szomahazv István, 
akik mindnyájan csakis a Magyar Hírlapnak 
írják cziakeiker. S ezek a czikkek a legújabb 
magyar litteratura igazi gyöngyei. Regénycsar
noka könyvalakban adja közre, ami szenná- 
cziost a modern magyar es külföldi irodalom 
termel. Legújabb közlései : Serao, Zola, Bródy 
Sándor es Szomaházy István uj munkai. Mind- 
ezenkivüi a Magyar Hírlap folyvást a legna
gyobb előzékenységgel van egyebekben is a 
nagy közönség iránt, mert amíg egyrészt min
den kérdésben szívesen ad teljesen díjtalanul 
felvilágosítást és tanácsot „Szerkesztői üze
netek" czimü rovatában, másrészt oly ked
vezményekben részesíti előfizetőit, aminő lesz 
például újabban is a „Millennium-Album", ez 
a remek kivitelű, gyönyörűen illusztrált iro
dalmi diszmü, aminövel még eddig meg nem 
lepte magyar lap az ó állandó közönségét. A 
„Millennium AlbumM-ot minden régi és uj 
előfizetőnek megküldi a Magyar Hírlap. A 
Magyar Hírlap előfizetési ara egész évre : 14 frt, 
félévre: 7 frt, negvedevre: ÍJ frt 50 kr, egy 
hóra: 1 frt 20 kr. Kedvezményes áron kap
ják az előfizetők a „Kis Világ" czimü gyö
nyörűen illusztrált gyermek-újságot: negyed- 
évenkint csak 50 krért és az „Évszak- czimü 
gazdag tartalmú divatlapot negyedévenkint 65 
krért. Az előfizetési pénzek a Magyar Hírlap 
kiadóhivatalaba küldendők, József-körut 47-ík 
szám alá. Előfizetni bármely naptól kezdve 
lehet a Magyar hírlapra.

VEGYESEK.
—  Kinevezések. A m. kir. dohánv jöve

déki központi igazgatóság: Szekeres Bálint, 
Czeke Endre, Papp Mihály, Sohnjda Kálmán, 
Wcrner Sámuel, Strocz Lajos, Zemplényi An
tal, Mészáros János és Gégj Bezső dohány
jövedéki segédtiszteket, a X. fizetési osztály 
legalsó fokozatába, dohányjövedéki tisztekké-, 
Lipovszky Sándor és Alkér Lajos jövedéki 
gyakornokokat, továbbá Simányi Ernő, Varga 
Bezső, Btnkay Béla és Gulden Rezső dohány- 
gyártási ügyelőket és Neukam Antal m. kir. 
honvédőrmestert, a XI. fizetési osztály legalsó 
fokozatába, m. Kir. dohanyjÖvedéki segéd
tisztekké nevezte ki.

—  Előléptetések. Puskás Károly és 
Fűhrer Károly dohánygyartási osztályvezetők, 
a IX. fizetési osztály első fokozatába-, Adametz

Pál, Pyber Károly és Vidmár György dohány- 
gvártasi osztályvezetők, a IX. fizetési osztály 
második fokozatába-, Szemák László, Boldizsai 
Kristóf és Ujváry István dohanyjÖvedéki tisztek, 
a X .  fizetési osztály második iokozataba , Krahl 
Károly, Lázár' Vilmos, Erdélyi Sándor 
Willigtr Gyula, Bemer Zsignwnd, Ambrosich 
Géza és Trásy Béla jövedéki segédtisztek, a 
XI. fizetési osztály első-, végül B. Demeter 
Benedek. Heim Gyula. Vicenty Ödön, Fillér 
Lajos, Szesz i eh Béla, Ibrányi Miklós, E. Szabó 
Gyula, Mehlhouse Ottó és Daniján József do- 
hanvjövedéki segédtisztek, a XI. fizetési osztály 
második fokozatába lettek előléptetve.

— Figyelmeztetjük a termelőket, hogy 
a dohány tőkéket, a levelek letörése után azon
nal, de legkésŐUb október 15-dikéig ki kell 
vágni, vagv máskén^ megsemmisíteni, mert 
aki ezt elmulasztja: az — a törvény értel
mében — elveszíti a termelési engedélyt.
A dohánvkóróknak téli legeltetésre való meg
hagyása, a gazdaszati viszonyok áltál indokolt 
külön folvamodványra megengedhető, olv ter
melőknek, akiknél csempészet, vagy helytelen 
kezelés soha nem tapasztaltatok. Az ily enge
dély iránti kérvényeket, 50 kros bélyeggel el
látva, sürgősen be kell adni ahhoz a dohanv- 
bevallófelügvelőseghez, amelynek kerületében 
a dohánvföld fekszik, és a kérvényhez mellé
kelni kell meg a községi elöljáróságtól is egy 
bizonyítványt, arról, hogy a folyamodónak 
mekkora juhnvája van. — Ámbár jól tudjuk, 
hogv a törvénynek ezen rendelkezéseit isme
rik és teljesitik is termelőink, de azért mindig 
czélszerünek tartjuk ezeknek emlékezetbe idé
zését.

— A dohánytermÓ8, némi csekély kivé
tellel, ma már országszerte betakarittaiott, — 
s ha nem is felelt meg teljesen ama szép re
ményeknek, amelyekre a tavaszi kedvező idő
járás feljogosított, de egészben véve még is 
elég sikerültnek mondható, ugv mennyiség, 
mint minőségre nézve. Nagyon s o k  függ kü
lönben még majd a belső kezeléstől is. — 
Egves szerencsésebb vidékeken minden tekin- 
‘etben kielégitő az eredmény; — például He- 
vesmegvében a dohánytermés ugv a fekete, 
mint a homokos talajon, igen szépen sikerült. 
A kedvező időjárás mellett a termés csaknem 
kétszerese a múlt évinek. A  dohányt itt már 
mindenütt leszedték s a szántasa is majd
nem kész.

— A Vevey szivarokat — amelyek vég
kép kivétetnek a forgalomból — október l.-töl 
darabonként 3 krért, (eddig 4 kr.,) százával 
pedig 2 frt 70 krért fogják árusítani, ameddig 
a készlet tart.

— A dohanyjövedék forgalma ez év 
júliusban oly emelkedést tüntet fel. minőt 
eddig soha. Mig az első hat hónapban az 
emelkedés egybehasonlitva a múlt év első 
felével 2*1 °/„ volt. a júliusi forgalom ezt 
az emelkedést l*I°/„-al fokozta, vagyis 
júliusban az emelkedés 21*/0 helyett immár 
3’20/0"Ot tesz, mi egyáltalán a legnagyobb 
forgalom és emelkedés a magyar dohány
jövedék fenállása óta. — A pénzeredményt 
tekintve, a pipadohány fogyasztása júliusban 
aránylag sokkal nagyobb jövedelemmel 
járt, mint a szivarok fogyasztása, a legna
gyobb emelkedést különösen a hazat magyar 
dohányok és a kuba, illetve Wekerle szivarok 
tüntetnek fel, a mennyiben hazai dohányt 
csomagokban 57.640 kilogramot, csoma
gocskában pedig 4,308.433 darabot, Kuba 
szivarból pedig 8 millió darabnál többet 
fogyasztottak, mi egy havi fogyasztás tekin 
teteben még soha el nem ért eredmény. 
Az egyes dohánynemekböl és szivarokból a 
júliusi fogyasztás a kővetkező volt: Török 
dohány csomagokban 2364 kgr., krull, knaster

! és kiváló finom. 3 király 20 kgr., legfino- 
I mabb magyar 2559 kgr., finom magyar 
j 3497 kgr., közép magyar 9128 kgr., hazai 
| 27.561 krg., kapadohány 30.089 kgr., fogyasz- 

tottak tehát összesen 75.218 kgr. pipa- 
| dohányt csomagokban. Szivarból fogyasz

tottak : Regalitas 593.000 darabot. Trabukos

1.452.000 darabot. Britanika 2,544.000 
darabot. Milares 91.000 darabot. Fanatelas
31.000 darabot. Kuba (Wekerle-szivar)
8.003.00 darabot. Múlt évben e szivarfajból 
átlag összesen 5 millió volt a havi forgalom, 
uj alakjának behozatala előtt pedig a havi 
forgalom 2l/3 millió darabra szorítkozott. 
Portoriko szivarból fogyasziottak : 5 800,000, 
Virginiai 2,582.000, Vegyes külföldi 
19,856.000, Rövid magyar 4,500.00 darabot.
— Szivarkából fogyasztottak: Hungária
95.000 darabot. Stambul 500.000 darabot. 
Szultán 4,510.000 darabot. Hölgy 11,818.000 
darabot. Hercegovina 9,990.000 darabot. 
Sport 3 191.000 darabot. Jenidge 3,792.0 0 
darabot.’ Dráma 4,609.000 darabot. Virgina
9.600.00 darabot. Magyar 14,400.000 dbot.
— Havanna szivar altalános forgalomban
35.000 drbot. — Különlegességekben : Pipa
dohány csomagokban 17.000 kgr. Pipadohány 
csomagocskákban 134.000 darab. Szivar 
belföldi 1,030.000 darab. Papirszivarka 
1 880.000 drb. Havanna szivarok 121.000
drb. — Az általános árjegyzéki gyártmányok
pénzbeli eredménye jul. hónapban 4,121.400 
frt különlegességi gyártmányok után 333.299 
frt, összesen 4.457.702 forint, múlt évi 
julius hónapban 4.066.501 forint, a többlet 
tehát 391.201 forint. Ez évi januártól julius 
végéig a pénzbeli eredmény összesen 
27.512.095 Irt, múlt évben volt 26,652.519 
forint, az emelkedés ez éy julius hónap 
végéig összesen 859.57o forint; tekintet
tel arra. hogy az ez év első fele, a múlt 
év első felével szemben, már 2*1 %  emel
kedést tüntet fel, s hogy ez év julius hónap 
végéig a többlet 859.575 frt, az ez évi hét 
hónapi emelkedés 3.2 százaléknak felel meg.

— Az állami gazdasagokban eladó al
tatok ÓS termények. Érdekelni fogja a gazda- 
közönséget, hogy egyes gazdasági tanintézet
nél — tehát a legmegbízhatóbb beszerzési for
rásoknál — különféle állatok és termények 
vannak eladásra hirdetve. így a magyar-óvári 
m. kir. gazdasági akadémián: 1 drb 1'/* éves 
mecklenburg-berkshirei kan, ára 50 frt, — 
4 mtrm angol perje mag. á 30 frt; — a 
debreczeni m. kir. gazdasági tanintézeten: 12 
drb 20 hónapos szőke szőrű mangalicza kan, 
á 50 frt; — a keszthelyi m. kir. gazdasági 
tanintézeten : 2 drb 1% éves murbodeni bika, 
20 drb l l/# éves és 1 drb 3 éves merino pre- 
coce kos, — és 70 mtrm montagnei rozs 
vetőmag a 6 frt.

— Műtrágya, ( a  „Hungária“ műtrágya,
Kénsav- es vegyi-ipar részvény-tarsaság jelen
tése.) Az elmúlt héten az idő előrehaladott
sága daczara még mindig nagyszámú, magvas 
termesztvénvek trágyázására szánt megrende
lés érkezett be azonnali szállításra és ha 
— mint az a meteorológiai jelentések alapján 
várható — a szép idő tartós marad, valószínű, 
hogy u gyárak még késő októberben is- fog
lalatoskodni fognak utánrendelések eszközlésé
vel. Nagyobb megrendelések történtek to
vábbá szőló-trágyara, melyeknek fogyasztása 
évről-évre jelentékenyen emelkedik. Mindazon
által a legnagyobb érdeklődés nmmoniak-szu* 
perfoszfátok vételére irányul, melyek répatrá
gyázásra szánvák. Ösztönzőleg hat az üzletre 
a ezukor árak szökkenő emelkedése. Ugyan
ezen okból élénkülni kezd a kereslet február 
és márcziusban szállítandó chilisalétromra is. 
Jegyzéseink a következők: kettös-szuperoszfát
20—22% 6*15—6.65 frt; prinia-szuperfosztát 
16 —18% 4.50—5.05 frt; valódi ind. párolt 
csontliszt 41/, -}- 25°/0 6*20—6.50 forint; 
Thomas-salak 18—20°/# 3.50—3.75 forint; 
Thomas-salak 22—25°/0 3.70—3.85 forint; 
káli-trágya 20 — 25°/0 2.75—2.90 frt; ammo- 
niák-azuperfoszfát 10—12°/0 -|- 3—5°/0 5.35—
6 .50  f r t ;  chili-salétrom  azonnali s z á l l í tá s r a
11.50 — 12.— frt*, chilisalétrom 1896. tavaszi 
szállításra 11.20 — 11.50 forint; kén savaskáli 
90—96% 11.25-11.75 forint; (árak 100 
kgonként zsákkal együtt elegvsúly tisztasúly 
gyanánt, az egyes állomások távolsága szerint.)
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Telefon Bl—OS műtrágyával Tele fon  81-OS.

t

érhető el. — Mindennemű műtrágyát gyártunk és a z  ajánlott béltartalomért, valamint az árú 
hamisítatlan minőségéért szavatolunk. Ingyenes ismertető füzeteket (Colmnellától) bérmentve 

küldünk. Bármely miig szakbeli felvilágosítással szívesen szolgálunk.19-24
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I. osztályú nyeremények.

(és 1095. ok tóber 10—IO-lo*

Az államilag ^  engedélyezett

g * y s l i * o s z t á l y s o r s j á t é k

korona 
nyeremény á 80000 =  

,  414)000 =  
„ ÍOOOO 3
,  aoooo =s 
.  24MMM) =  
» 154)00 03
» 10000 3
» 8000 a
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.  2000 a  
„  1000 =3
„ 400 =
» 200 =3
.  80 3

2 
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800 

9000
10000 nyeremény összesen

AZ I. OSZTÁLYÚ SORSJEGYEK ÁRAI
______ y,_________ ■/,. V,

korona 
80000 
(MNNM) 
44 MN N) 
34)004) 
24)000 
15000 
10000 
104)00 
32004) 
204100
134MN) 
44)4)00 

172000 
_ 72004)0 
*1288000

az 1896. ezredéves klállitaa alkalmából. 
K i b o c s á t á s  ÍOOOOO s o r s j e g y

31,499 nyereménynyel és egy JutalomdlJJnl.
A  nyeremények minden levonás nélkül fizettetnek ki. A hozá
sok államfelügyelet és kir. közjegyző ellenőrzése mellett tör

ténnek.
Legnagyobb nyeremény a legkedvezőbb esetben:

1.000,000
korona.

A z  I. osztály húzása után vásárolt sorsjegyekért az I.  osztály 
dija után fizetendő.

II. osztálya ayereaények.
Huxás 1895. dooombor • —14-ig.

korona korona
1 jutalom 600000 600000

á i l
i s is£ 3*.2.3
£.3 2*2

ó» 5 *  *8
H m 1

1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 

10 
27 

100 
200 

1150 
20000

400000 — 4004)00 
200000 =  200000 
100000 3= 100000
50000 3 , 50000
20000 — 40000
15000 —
10000 —
8000 33
6000 =. Itt

1000 — 200000 
200 =c 2:10000
100 3  2u00000

so rsje gy

40.— a .— koron*.

21499 nyerem, és jut. 4882000 
A  TELJES (mlndkétosztályra érvénye*) SORSJEGYEK Á R A I :

Vi Vt( V ,. teljes^ sorsjegy
8 . -  4.— koron*.

Valamennyi sorsjegyek  a falragaszok által m egjelölt eladási h elyek en  kaphatók. 
nnd‘r*.'.j m TCT.a h<b*n- Magyar Oszttlysorajáték Igazgatóság.

lőre] egyek dadáira való átvétala Iránti maskarásénak kosaink IntésandSk.

Első államilag ^  engedélyezett

s l  3? o s z tá ly  sor  sj át
az E zraóévas k iá llítá s  a lka lm ából Budapesten, 100,000 aors jagy .

ó k
3— 4

314Ü9 két osztályba beosztott pénznyereményekkel és egy jutalommal, 
i l l i ó  0 0 0 . 0 0 0  I s . o r o n a  összértékben

minden levonás nélkül készpénzben fizetendő. — Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben

xnllll<j korona. •
% ZT E lső huxás 1895. o k tó b «r  1 6 1 9 - ig  B U D A P E S T E M .

eredeti sorsjegyek az l-ső osztály részére V ,
4 0 .-

V .
20 — 8 . - 4 - korona.

eredeti teljes sorsjegyek, melyek mind a két húzásban érvényesek-^ - ^L- ^ ko ro n a
Teljes sorsjegyek, a melyek ez első osztályban nyereménynyel kihúzatnak, egyszersmind a nyereménynyel az elólegeaen a második osstályra 

ronatkozó betét fizettetik vissza. — Megrendelésok gostastslv isy  atjia lehetőleg a cim Igen peatos megjelölésével kéretnek.

HEINTZE KAROLY ftf-elórusitó, BUDAPEST, szervita-tér 3.
Check-Conto: Magyar poitstlksrélipésztár 3960. — SUrgöny-cim : LOTTOHEINTZE Budapest — Vidéki megrendelek porté fejében 10 fillért, ajánlott levelekért 

30 fillért, továbbá alndee egyet aysremésyjsgyzékért 20 Iliiért aziveskedjenek külön mellékelni.
LottónrAJtSdék, vtsiontelkrnaltók ée ügynökök mindenhol feiaillttatnak
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Magyar kenderből készült
legjobb

s
ajánl a

ELEIBE is WEISZ kitilgyári síig BUDAPESTEK.
Raktár és iroda: 

az., a gróf Hadik-liarkóozy-féle házban.Károly-k fiput 9.
Gyártelep: H ajtsár-u t 7307.

Ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszközök, Cocos futószönyegek, lábtörlők 
ruhaszárító kötelek,

flj dohány-zsinór, k évek ö tő -zo in óp , fo g o ly -  (fO rJ O h á lók
kézitáskák stb ; továbbá gazdasági czikkek u. m. dohányzsineg, istráng, 
kötöfék. rudalő. gabona-zsákok, vízhatlan ponyvák, itató és tiizi vedrek, ken- 
dertömlök, hevederek, kender, kőczstb. a legjutányosabb eredeti gyári árakon. 

Képes árjegyzék kívánatra bérmentesen küldetik. —  Vidéki megrendelések 
pontosan eszközöltetnek. 1 9 - 2 4

s d

BARANYAY I. Turfaterményck és szabadalmazott 
önműködő turrahintő closetek vállalata

HIRDETÉSEK
a

„Magyar lohájjíjsig"
részére

a legjutányosabb árszabás 
mellett felvétetnek 

, a kiadóhivatalban,

Budapest, 7L, Podmanitsky-n. 1.
és valamennyi

hirdetési irodában.

Budapest, IX., Csillag-u icza 15.

Turfahintö closet csoma*oiA"aai é« b<*-I H I I . . I I I H U  m m t.. .  v asú ti vagy
hajó -szállítássá l 2 0  fo r in t.

- W y.á'- ••

Sliff miníiégű Sphagnum t n r f a - p n r h a
Budapesten feladva métermazs&ja I f r t  60 Icr.
4—6

Nyom. Márkus Sanmnal. Itallap*- l*n, l í j s p J i - u W i ,  «
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