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Szemelvények
„A dohányról** Irt jelentéiből.

I.
Dohányaink törékenységének javítása.
A magyar dohánynak (s kisebb-na- 

gyobb mértékben a külföldieknek is) egyik 
nagy hibája, hogy hirtelen szárad, töré
keny lesz, s a szelenczében. zacskóban, 
vagy bármiféle tartályban, hamar porrá 
válik, amely körülmény a további élvez- 
hetöségre nagyon rossz befolyással van;
— de ami legfőbb, még a szivar takaró 
levele is hirtelen lepattan, miáltal a szi
var gyakran minden értékét elveszti. — 
Nézetem szerint — a mi dohányaink hir
telen való kiszáradásának az az oka. hogy 
a magyar dohányban mindig van valami 
fölösleges vizmonnyiség, több, mint sok 
más külföldi dohányban szokott lenni, — 
s a dohányban lévő ez a fölösleges víz
tartalom, akár levél alakban, akár eziga- 
retta vagy pipadohány alakjában, midőn 
abban a kis mennyiségben a külső leve
gővel érintkezésbe jön : a vizrész hirtelen 
kipárolog, elillan belőle s ezáltal legott 
elveszti a dohány az eddig bírt nyirkos 
rugékonyságát s száraz és törékeny lesz,
— do lohetséges, hogy a fölösleges fehér- 
nye résznek is van erre némi befolyása,
— s ha ez igy van: akkor a bajnak az 
lenne az orvossága, hogy a dohányban 
lévő fölösleges viz- és fehérnye-részeket 
meg kollkevesbbitni.

Természetesen ezt a inogkovesbbitést 
nagyrészben a termelés okszerűségével

lehet első sorban elérni, az által, ha a 
dohányok a kellő talajban termelve, töké
letesen kifejlődve, teljesen megérve és 
hosszasan füllesztve, rendszeresen kezel
tetnek, hogy szövetük mentül ruganyosabb, 
sűrűbb legyen.

De amennyiben attrmelés hiányait a 
helyes kiképezés van h vatva korrigálni: 
én tehát dohányainknak ezt a hibáját — 
a törékenységet — szintén az ujabbi fer
mentálás által vélném megjavítani, úgy, 
hogy a dohányt még egyszer, mestersége- 

! sen fermentáljuk, mi által a felesleges 
1 vizrészek sokkal jobban kipárolognak, mint 
! az első fermentálás után, s a második 
' fermentálás által a fehérnye tartalom is 
| jelentékenyen leapad.

S minthogy a dohányban sok olyan 
anyag van, amelynek elpárolgása, kierje- 

í dósé után az anyag nagymérvű javulásra 
| tarthat igényt (aminthogy természetes 
i utón, évek múlva, önmagától is tényleg 
í  javul, csakhogy nagyon lassan és nem 
I tökéletesen,) szerény véleményem szerint 
I tehát czélszcrű lenne megkísérlem és siker 
I esetén általános eljárásként meghonositani: 
I mesterséges fermentálás által a dohányok 
| javítását rohamosan előidézni, illetve a 
: dohányokat nagyrészben, de különösen az 
j olyanokat, amelyok a javításra nagyon 
I reá vannak szorulva és amelyek erre al- 
i kalmasak, a rendes fermentálás után, a 

megfelelő czélra való felhasználás előtt, 
újból fermentáltatni-

II
J Magnemesités, — keresztezés 'által való neme

sítés, — mai/honositás.
Vannak bizonyos növények, amelyek 

nemesítésre hivatvák, de vannak olyanok 
is, melyek a nemesítés által úgyszólván 
agyon nemosittetnok, — mint például a 
szegfű, vagy a rózsa, mely a nemesítés 

1 folytán, teljességében és szinpompájában 
j  bámulatos széppé tehető ugyan, de az illata 
j  meg sem közelíti azokat a régi szimpla 
! rózsákat, amelyeknek oly páratlan kelle- 
' mes illatuk volt, amint őzt mindenki jól 

tudja, aki erre még vissza tud emlékezni.
A vadonezokat, gyümölcsfajokat és 

sok más egyéb termelvényeket, többek
■ a i  H a m u n k  8  o l d a l .

közt a dohányt is mindenesetre nemesíteni 
kell. S éppen a dohány az, amelynek a 
legtöbb taja nálunk is nemcsak meghono
sítható, de igen nagy mértékben nemesít
hető.

Csak például hozom fel, hogy Buda
pesten. az Erzsébet-téren, a díszbokrok 
közt, 1896-ban volt egy Nicotiana tő, a 
mely már bizonyára itt honosult meg, s 
már is annyira magán hordta a dohány 
tiszta fajjellegét, hogy a laikus is rögtön 
ráismerhetett, hogy az dohány.

Németországban, (ahol az utóbbi idő
ben rendkívül élénk és nagy mozgalom 
indult meg az iránt, hogy miként lehetne 
a dohánytermelést előbbre vinni, jóllehet 
ott a dohányok javítására nem áll annyi 
mód rendelkezésre, mint nálunk Magyar- 
országon, mert ott, ha — az ö hitök 
szerint — az elméleti dolgokban előbbre 
is vannak, de a talaj és éghajlati viszo
nyok szempontjából mi sokkal nagyobb 
előnyóen vagyunk és így az elméleti tu
dóst a gyakorlatba átvinni és meghonosi
tani nálunk sokkal több hasznot ígér, mint 
ő náluk) dr. Behrens F. karlsruhei tanár, 
a dohánynak keresztezés által való neme
sítése körül tett igen érdekes kísérleteket, 
s ez utón már is nagy eredményeket ért 
el. Ezt bármely dohánytermelő is megte
heti, ha vállalkozik rá, hogy a keresztezés 
folytán előállított magra külön kezelést 
fog alkalmazni. A keresztezés különben 
mindössze annyiból áll, hogy a kiválasz
tott dohány növény virágának a himporát 
egy finom ecsettel, a másik növény virá
gának a nyilasába kell hinteni.

A német tudósok, az ép, erős, teljesen 
érett magnak óriási fontosságot tulajdoní
tanak.

A magtőke megválasztásánál roppant 
nagy és gondos megfigyelést ajánlanak, 
hogy az a tőke teljesen ép és egészséges 
legyen, levelei szabályosak legyenek és 
kellő mennyiséggel bírjanak, — s csakis 
szakértő emberek működjenek közre a
n.agtőkék megválasztásánál, a melyeket 
aztán kiváló gondozásban kell részesíteni, 
különösen arra nézve, hogy a magtőkének 
minden oldalbugájn folyton letöressék és 
csak a korona-buga neveljon rajta ép,



t MAGYAR D0HÁNYUJ8ÁG. Augusztus 1.

egészséges magvakat, de a levelek se sze- 
dendők le mindaddig, amíg teljesen meg 
nem érnek.

Németországi tanulmány utam alkal
mával, Elzászban, dr. Sehmitter Ágostnak 
a strassburgi császári dohánygyár igazga
tójának kísérleti telepén (amelynél szebb, 
tanulságosabb, nagyszerűbb kísérleti telep 
nincs az egész kontinensen, mert ott százra 
menő faja van a dohánynak, soha nem 
látott formájú növényzettel, kezdve a nagy 
pálmaalaku diszdohányoktól, le egész a 
petrezselyemszerü és futó-tökhöz hasonló 
dohánynövényig, amelyekről soha nem 
tudná és mondaná az ember, hogy ez is 
dohány palánta,) volt alkalmam meggyő
ződni, hogy bármely exotikus fajnak a meg
honosítása az első évben sohasem sikerült,
— az újonnan honosított palánta beteges, 
satnya volt. s a nevezett kitűnő szaktu
dósnak törekvése ezeknél csak is oda irá
nyult, hogy belőlük néhány mag növényt 
nyerjen, a melyek aztán a második, s még- 
inkább a harmadik évben fejlődtek ki tel
jesen, eredeti fajjellegükhöz képest, s még 
a negyedik gcneráczióban is megtartók 
eredeti jellegüket és minden jó tulajdonsá
gaikat, — de dr. Sehmittor — aki a növé
nyek periodikus termelésére vonatkozólag 
minden megfigyelést pontosan feljegyez — I 
kijelenté, hogy azontúl aztán évről évre 
degenerálódnak, elfajzanak; — amiből az 
a tanulság, hogy a dohányfajok meghono
sítását több évig kell folytatni, másrészt 
pedig 7—8 évnél tovább semmiféle magot 
nem lehet jó sikerrel tenyészteni; — már 
pedig termelőink legnagyobbrésze, ezt a 
két tapasztalati igazságot idáig nem igen 
méltatta figyelemre.

Eddig, ha valamely magot akartunk 
meghonosítani: mindig az a nézet volt el
terjedve és azzal a kifogással áltak elő, 
hogy az újabb mag meghonosítása nem 
sikerült. Természetes hogy nem sikerült
— mert nem is sikerülhetett. Nem sike
rült pedig részben azért, mert a mag nem 
volt alkalmas ama bizonyos talajra,amelyen 
a kísérlet tétetett, — do nem sikerült még 
az esetben sem, ha a megfelelő talajon lett 
is a mag alkalmazva mert at első érben 
egyáltalában nem is sikerülhet tökéletesen, 
mivel a magnak előbb meg kell honosodni, 
arai rendesen csak a második évben szokott 
bekövetkezni, — gazdáink pedig már az 
első év után pálezát törtek fölötte s a 
kísérletet eredménytelennek mondták és 
azzal abban hagyták. Ez okból és ezen az 
alapon nem voltunk tehát képesek más 
dohánymag félékkel eddig ezélt érni.

Még szerencsének mondható az a kö
rülmény, hogy inagvaink, akarva — nem 
akarva, folyvást keveredtek egyik-másik 
kertész zagyva magjával, miáltal a magvak 
némileg még is csak felfrissültek és nem 
jutottak oda,hogy úgyszólván kifáradjanak. 
(A kertészek doliánymagjának felhasz
nálását azonban a jövedék legújabban — 
igen helyesen — szigorúan eltiltotta.)

A felfrissítés mellett még azon körül
mény is elősegítette a dolgot, hogy a mag- 
kezelésre az utóbbi időben már mégis több 
gond fordittatott, — a magtőkék gondo
sabban lettek ki válasz va, tekintettel a

levelek mennyisége, nagysága, alakja és 
bordázatára, s hibátlan és'brős voltára, — 
de meg egyes helyeken különös kiváló 
művelésben, u. m. többszöri kapálás, por- 
hanyitás, töltögetés. stb. is részesittettek, 
s az igy nyert újabb magvak, a régieknél 
mégis jobbak, fajtisztábbak, egyenlőbbek.

Darócti Vilmos.

Doháuyerjedési kísérleti 
eredmények.*)
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(Folyt köv.)

Időszaki munkák.
A jelen időszakban három nagy fon

tosságú dologgal kell a dohánytermelők
nek folytonosan foglalkozni, s ez a hármas 
teendő: a kacsozás, bugázás és a magtőkék 
meghagyása.

A kerti levelek bugszási kísérletezései 
tárgyában lapunk múlt számában megje
lent közleményünkben kifejtett egyes né
zeteket kívánatosnak vélném a közönséges 
többi fajta dohányok termelésénél is érvé- 

! nyesiteni.
A közelmúlt napokban csaknem or- 

; szágszerte uralgott gyakoribb esős idő ni- 
I kaiméval, a dohány hirtelen fejlődése, a 

kacshajtásokat igen nagy mérvben elsza- 
! poritá, — de a nyirkos időben a dohány- 
| földet gyakran taposni s ez által a talajt 
í mintegy összesulykolni fölötte káros ha

tású. S nemcsak a talajban való jelcn- 
j tékeny kár az, amelyet ily formán el kell 
; követni, de még sokkal károsabb a gyönge 
I leveleknek gyakori érintése, mert az ez 

által könnyen bekövetkező elrongyolódáson 
kívül még veszélyesebb és károsabb az, 
hogy a még éretlen, zsongés dohányleve
lek, minden érintés után olyan sebet szok
tak kapni, amely a levélen mindig meg- 

: marad, s ez által a növény rendes fejlő
dése és az életnedvek keringése fölöttébb 

| meg lesz akadályozva.
Hogy tehát ezt némileg kikerülhessük, 

i az ilyen buja időjárás mellett czélszerü 
| lenne a kaeshajtásokat nent^egészen le

törni, hanem csak megtörni és a tőkén 
függve hagyni, — miáltal a kacshajtások 
további gyors kinövése mcgakadályoztat- 
nék s igy nőm lennénk kénytelenek a 
dohányföldet olyan gyakran összetaposni. 
Szintén igy járhatnánk el a bugázással is, 
ha rendkívül kedvező időjárásban, a buga 
is többször mutatkoznék.

Különben, hogy a termelőket a kacso
zás és bugázás szükségességéről és nagy 
fontosságáról meggyőzzük: tanulságosnak
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tartjuk a németországi leghíresebb szak
tudósok egyikének: dr. Behrens J. karls- 
ruhei tanárnak kísérleteit megismertetni, 
amelyeket a nevezett abból a ezélból vég
zett, hogy a kacsozott és bugázott, a 
kacsozatlan és bugázatlan. a kacsozott és 
nem bugázott s a bugázott és nem kacso
zott dohányok közötti külömbségeket meg
figyelje, illetve ezen munkálatoknak a 
dohánylevelekre gyakorolt befolyását ta
nulmányozza.

A kísérletek mindenike fényesen iga
zolja az úgy is általános gyakorlatban 
levő bugázás és kacsozásnak czélszerüsé- 
gét és fölötte hasznos voltát

Gyakorlatilag és minden kétséget ki
záró módon ki lett derítve, hogy a buga 
letörése és a levelek hónalján lévő oldal
hajtások (kacs) eltávolítása által, a táperő 
legnagyobb része a levelek képződésére 
tartatik fenn. s a fajfentartás ösztönéből 
virágot és magot teremni hivatott növény, 
ilyformán csak a levelek termelésére van 
szorítva és a természettől amazoknak szánt 
erő igy kizárólag a levelekre fordittatik, 
mi által özek sokkal jobban kifejlődnek és 
nagyobbra nőnek.

ltég ismeretes dolog, hogy minél ke
vesebb levelet hagyunk a tőkén: annál na
gyobbra szoktak a levelek megnőni, — 
ámbár vannak ugyan kivételek is, melyek
nél a nem egyenlő növés, a külömböző 
fajok sajátságától függ.

A kacsozás és bugázásnak fölötte 
előnyös volta mellett is van azonban valami, 
ami másrészt némileg hátrányos befolyást 
gyakorol a dohány levelekre, áménnyiben 
a bugázás és kacsozás által a levelek 
húsosabbak, vastagabbak, továbbá zsírosak 
lesznek, sőt néha az ízükből is veszítenek.

A Behrens által végzett nagyszámú 
kísérletek teljesen igazolják ezt a tapasz
talatot. — A virágbimbók és a kacshaj
tások eltávolítása mindenesetre előmozdítja 
a levelek nagyságának kifejlődését, do — 
ami kiváló fontosságú — az értéktelen 
középborda is erősebb és vastagabb lesz, 
ha a kacsozás és bugázás egészen elmarad 
és pedig'nem á  levelek arányával egyen
lően.

Egy négyszögméter lovélnek a súlya 
— ama dohányból, amely 12 levélre bu- 
gáztatott és kacsoztatott: 159 gramm-, 
ama növénynél amely 12 levélre bugáz- 
tatott, de nem kacsoztatott 125 gramm-, 
és a se nem bugázott, se nem kacsozott 
növénynél 107 gramm volt. A levelek te
hát az utóbbinál legfinomabak voltak. — 
A középborda súlya a bugázott és kacso
zott növénynél 19. a bugázott de nem 
kacsozottnál 21, a se nem bugázott se nem 
kacsozottnál 26 százalékát tette ki a leve
lek súlyának. A középborda tehát a se 
nem bugázott, se nem kacsozott növénynél 
volt aránylag a legerősebben kifejlődve.

Ezen kísérletek eredményéből, mi, a 
magunk részére, azt a következtetést von
hatjuk le — amit ugyan mi már úgy is 
régen tudnnk — hogy a bugázás és kacso
zás egy elmaradhatatlan hasznos munka, 
És ha csakugyan van is valami abban, 
hogy a dohány némileg nyerne az ízére 
nézve, ha nem bugáztatnék: de sokkal

nagyobb volna a veszteség, ha a dohány 
a ruganyosságából veszítene, ami a nem 
kezelés által, mindenesetre megtörténnék. 
Éppen az a körülmény, hogy az összes 
táperők a levelek képzésére utaltatnak s 
az ily módon mintegy reá kényszeritett 
fejlesztés adja meg a leveleknek a zsíros
ságot és tartalmasságot, a mi által ruga- 
nyossabbak és kitartóbbak lesznek s nem 
oly könnyen szakadnak.

Már pedig a dohánynál a ruganyos
ság és a tartalom olyan értéket képvisel, 
amelyet semmi más egyéb tulajdonság 
nem kárpótolhat, — mert még a pipado
hánynál is, amely nem tartalomdús, a meg- 
vágás ált"! sok elporlódik és kárba megy 
belőle, a vizet éppen nem bírja, s kissé 
erősebb vizezés után elmálik és semmivé 
lesz, — mig ellenben a tartalmas dohány 
a kés alatt sem porladozik és a vizet is 
könnyen felszívja.

A bugázás és kacsozás szükségességé- 
I nek és hasznos voltának hosszas bizonyit- 

gatására nálunk nincs szükség, mert azt 
már minden termelő jól tudja. — Szolgál
janak azonban a most előadottak is ősz 

j tőnzésül, arra nézve, hogy ezt a dolgot 
i minden gazda pontosan és rendesen elvé

gezze, s a kacsozást — amig csak a do
hány le nem töretik — mindaddig szor
galmasan folytassa, úgy, amiként azt lapunk 
legutóbbi számában előadtuk, — mert ez 
az időszaki munka a termés jó minőségét 
és a hozamát igen jelentékenyen előmoz
dítja.

A magtőkékül kiszemelt növények 
j  most mégogyszer újra gondpsan átnézen- 

dők, s ezek közül csakis a szabályos, faj- 
1 tiszta jellegű, teljesen ép, erős és minden 
i tekintetben tökéletes növényeket kell mag

nak valókul meghagyni, úgy, amiként az 
a múlt számunkban közölt utasításban 

| részletesen elő van Írva.
Végül azt akarom még röviden fel- 

; említeni és a termelőknek ajánlani, hogy 
az alj-dohányra nem kell figyelmet fordí
tani, mert ez nem érdemli, hogy vele a 
zsineget fogyasszuk és a pajta helyiséget 
elfoglaljuk, különösen akkor, amikor bő
termésre van kilátás, s a pajtában minden 
legkisebb hely igen értékes.

Daráén Vilmos.

Levelezés.

Kiérni major, (Arad-m.) 1899. julius 20.
Tisztelt Szerkesztő úri 

Engedje meg, hogy ama kérdést in
tézzem becses lapjában a mélyen tisztelt 
Szerkesztő úrhoz, mi tevők legyünk az 
ordas féreg ellen, annak pusztítását meg
gátolandó ? nem ugyan ezen évben, mely
ben óriási károkat okozott gazdaságunk
ban, de a jövőben mily eljárást kövessünk 
ezen valóban nagy elemi csapás elhárítá
sára ? mert méltán lehet sajnosán ennek 
nevezni, mivel nemcsak az Uraságok, kik 
dohányt termelnek, lesznek érzékenyen 
érintve, de ama számtalan szegény dohá
nyos család is, kiknek ez az egyedüli ke
reseti forrásuk.

8

1889-ben, éppen tíz éve volt itt a kör
nyékben szintén ordas féregdulás, ennek 
meggátolására akkor is kísérletet tett a 
a gazdaság mészpornak a tőke körüli szó
rásával ; az idén Sintrum-por, trágya-lé,

I permetezés, mind nem használt semmit 
sem; a 7 levélben levő dohányt tarlóra 
rágta le, egyes helyeken egyes szálakat, 
egyes palántákat hagyva csak meg vastag 
levél-bordáival, mint rágományainak ellent- 

| állott — jelképzéseül annak, hogy itt volt 
i kultur-növény, itt volt szorgalom és igye- 
: kezet, de tönkre tette egy láthatatlan kis 
| ellenség, az éjjeli moly rengeteg hernyója, 
i mely éjjel tartva kirohanásait, az éj söté- 
: tében elpusztítja számtalan család anyagi 

jólétét.
Egy 91 holdas táblában nincs egyetlen 

egy tőke melyen levél volna; ma még 
van dohánytőke — ha össze szedhotné az 
ember — két holdon de csak tőkéje, levél 
nélkül, a föld felett lerágva 3 centiméterre, 
a többiben még tőke sincsen.

Lett szedetve, lett kapálva — ez utóbbi 
még rosszabb volt — jött eső bőven, ez 
sem használt; a táblákat elválasztott dü- 

, lökön a kirakott csalán- és gaz-csomók 
alatt napjában összegyűjt 14 kis gyermek
— hisz aratás van, emberi kéz nincs — 
50 liternyit a féregből, mely a dohányt 
tönkre téve, átvonult a szomszéd ezukor-|

I répa táblába, lerágva annak levelét a tő
ben s másnap megemésztve a levelet is. 
Egyes dohánytőke mellett 92 darab is 
találtatott, mert lett szedetve napszámosok
kal is, de a túlnyomó számban fellépő 
ellenség ellen tehetetlenül sóhajt fel a 
gazda: le vagyok győzve, ki vagyok szol
gáltatva e nem észlelt, nem látott, sötétség 
szülte és táplált ronda kis féregnek.

Hiszen fellépett ez oly földekben hol 
elővetemény: zab,búza, rozs,kukoricza volt, 
fel ott, hol a leszántás a múlt évi augusz
tus 18-án történt s tarló napvilágot alig 
látott, fel a késő novemberi, sőt deczem- 
beri szántásokban, de legtöbb a kukoricza 
földeken, holellentállhatatlanpusztitását — 
sajnos — ma már be is fejezte, hogy át
vonuljon a ezukorrépára, mely okvetlenül 
áldozatul esik, bár árkok, mesgyék védik 
kocsi-kenőcscsel bekenve és gyerek-sereg 
pusztítja tízezreit.

Tessék tanácsot adni,mitevők legyünk?
Teljes tisztelettel

Mészáros Sándor
intéző.

Az ilyen nagymérvű csapás ellen — 
fájdalom — alig lehet védekezni.

Véleményem szerint egy módot lehetne 
megkisérleni és ez az volna, hogy a hol 
az éjjeli pillangó, vagy — a mint a t. 
levélíró ur nevezi — ordas féreg annyira 
elterjedt, ott a dohányt egy évben fekete 
ugarba kellene ültetni, a mi ugyan óriási 
áldozat lenne, de azért mégsem egészen 
biztos, hogy ez utón is megmenekedhet- 
nénk-e teljesen a csapástól? Én ugyan 
valószínűnek tartom, hogy ez az eljárás 
segítene, a mennyiben az infieziált föld 
mélyen le volna forgatva s igy a peték
— levegő hiányában — valószínűleg el-
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pusztulnának, de még ha felszínre kerül
nének is : az ugaron egész nyáron át való 
folytonos legeltetés megsemmisítené azokat 
az átkozott férgeket, a melyek éjszakára 
apró rögök alá, vagy a növény levelének 
fonákára szoktak rejtőzni. Csakhogy mon
dom, a földnek egy évig ilyetén parlngban 
való tartása nagy veszteséggel jár, habár 
a jövőre nézve némi kárpótlást nyújtana is

Különben annyiia fontosnak és köz
érdekűnek tartom ezt a dolgot, hogy jövö 
számunkban bővebben is foglalkozni ki 
vánok vele; másrészt felkérem szives ol
vasóinkat is, hogy méltóztassanak e tárgy
hoz minél többen hozzászólani és tapasz
talataikat, tanácsaikat szintén elmondani.

Szerkesztő.

Az orsz. ni. gaztlasiígi egyesület
köréből.

T. Országos Gazdakongresszus.
A szegedi orsz. mezőgazdasági kiállí

tás keretében a legnagyobb jelentőségű 
mozzanat mindenesetre az V. Országos 
Gazdakongresszus lesz, mely szeptember 
hó 4- és 5-ik napján fog megtartatni.

A kongresszusnak különösen az a 
czélja, hogy a szövetkezeti téren legköze
lebb létesítendő alkotások érdekében a 
közvélemény is kellőleg előkészíttessék.

A kongresszus első ülése szeptembor 
4-én délelőtt 9 órakor nyílik meg, a követ
kező tárgysorozattal: 1. A kongresszus 
megalakulása. 2. Elnöki megnyitó. 3. Bernát 
István előadása az 1—IV. országos eazda- 
kongresszusok határozatairól és ezek révén 
elért eredményekről. 4. Gróf Majláth József: 
A falusi jólét emeléséről. Ugyanaznap dél
után 3 órakor: 1. Az uj földtchermentesi- 
tésről. Előadó: György Endre. 2. Az 
uzsoratörvény refermjáról. Előadók : Mák- 
falvay Géza és dr. Csilag Gyula. Szep
tember 5-én délelőtt 9 órakor: 1. Báró 
Malcomes Jeromos: A szövetkezeti ügy 
fejlődéséről. 2. Bujanovies Gyula: a fogyasz
tási szövetkezetekről. 3. Meskó Bál: A 
gabonaértékesitő szövetkezetekről. 4. Gróf 
Széchenyi Imre : A tűz- és jégbiztosításról. 
5. Gróf Károlyi Sándor- az életbiztosítás
ról. ti. Sierban János: a tejszövotkeze- 
tekről.

Tag lehet mindenki, aki f. évi aug. 
hó 20-áig a kiállítási irodánál (Budapest, 
Köztelek) jelentkezik s a 3 frt tagsági 
■dijat lefizeti.

Kedvezmények: A tagok névre szóló 
igazolványt kapnak, mely a tanácskozá
sokon való részvételre s a vasúton kedvez
ményes utazásra jogosít. {II. oszt. jegygyei 
I. osztályon. III. oszt. jegygyei II. osztályon 
uiry személy , mint gyorsvonatokon.! A 
kongresszus munkálatait a tagok ki
nyomatva ingyen kapják meg, s a kon
gresszusi jegy egyúttal állandó belépti jegy 
a kiállításra.

I. országos szőlészeti ős borászati kongresszus.

A szül. és bor. kongresszus az I. mező- 
gazdasági kiállítással kapcsolatosan f. évi 
szeptember 8—10-ig Szegeden tartatik.

A kongresszuson a .-zőlőmivelés és 
borászat aktuális kérdéseiről egyes e czélra 
felkért szak férfiak előadásokat tartanak, 
utána pedig az ‘illető tárgyakról viták 
rendeztetnek, melyeken minden tag részt 
vehet.

Kirándulások rendeztetnek a közeli 
szőlőtelepek megtekintésére.

A szőlömivelésre alkalm s foga'.os 
eszközök munkában való bemutntása, vala
mint az eddig legjobbnak bizonyult jég- 
üzőmozsarak demonstratív megmagyará
zása a programúi érdekességét nagyban 
növelik.

Kongresszusi igazolvány 5 forint, mely 
egyúttal belépti jegyül szolgál a kiállítás 
egész tartamára és vasúti jegyül a szőlő- 
szeti kirándulásra. Azonkívül a m. á. v. 
összes vonalain díjkedvezményt biztosit a 
Szegedre és onnan visszautazásnál.

A kongresszusi tagaknak az összes 
kongresszusi nyomtatványok (az előadások- j 
ról isi ingyen küldetnek meg.

Részletes programmal a kongresszus 
rendező bizottsága (Budapest Köztelek) 
szolgál, a hová a részvételi dijak is kül
dendők,

Jelentkezés határideje aug. 15.
A befizetések az OMGE. pénztárához 

(Budapest, Üllői-ut Köztelek) küldendők.

Vegyenek.
Tisztelettel felkérjük mindazokat, akik

a_f. é. junius végén lejárt előfizetésüket
eddig még meg nem újították, hogy a máso- 
dik félévi előfizetési dijat szíveskedjenek mi- 
elöbb beküldeni, nehogy az elöfizetésidij be
szedése végett, t. előfizetőinket postai meg
bízással legyünk kénytelenek majd terhelni.

— A gazdasági tanintézetek kóréból. A
földművelésügyi miniszter előterjesztésére 
Ö felsége a király Kupéig Kálmánt, a 
debreezeni gazdasági tanintézet rendes 
tanárát, ezen intézet igazgatójává nevezte 
ki. E kinevezéssel voltaképpen csak a 
meglevő állapot véglogcsiltutett, mert 
Kerpelv, mint helyettesigazgató, már bősz 
szabb idő óta áll a debreezeni gazdasági 
tanintézet élén. — A földművelésügyi mi
niszter liázsó Imrét, a magynr óvári növény
termelési kísérleti állomás segédjét, kine
vezte gazdasági akadémiai segédtanárrá s 
szolgálattételre beosztotta a debreezeni 
gazdasági tanintézethez, a növénytermelési 
tanszék mellé; továbbá Ilölöny Dénesi, a 
kassai gazdasági tanintézethez beosztott 
ideiglenes minőségű gazdasági intézősegé- ■ 
det állomásában véglegesítette; kinevezte 
Kmlopp Alfréd tanársegédet gazdasági tan
intézeti tanársegéddé s szolgálattételre a 
magyar óvári gazdasági akadémiához osz- 
tatotta be, a növénytani tanszék mellé; 
végül Dósfalry Sándor ösztöndíjas gazda
sági segédat a komáromi fóldmivesiskolá 
hoz segédtanítóvá nevezte ki.

— Kinevezés. A m. kir. dohányjövedéki ; 
központi igazgatóság, Gábor Endre m. kir. 
központi díj- és illetékkiszabási segédhiva
tali irodavezetőt, a dohányjövedéki közp. 
igazgatósághoz segédhivatali igazgatóvá 
nevezte ki.

— Előléptetés. Ederer Xándor dohány
áru raktári kezelő, a IX. fizetési osztály

j második fokozatába lett előléptetve.
— Áthelyezések. Harzer Ágost temes- 

i vári dohánygyári számellenőr, a temesvári 
1 pén> ügy igazgatóság mellé rendelt szám

vevőséghez, Székely József lemesvári szám
tiszt pedig a dohányjövedéki központi igaz-

1 gatóság mellé rendett számvevőséghez tat- 
| tek ál helyezve.

— A dohányok állásáról a földmivelés-
' ügyi minisztériumhoz legutóbbi beérkezett 

jelentések a következőket közük: a dohány 
Duna balpartján általában jó áll. Néhol a 
ugyan kevesebb termés mutatkozik, mint 
tavaly, de jobb minőségű A Duna jobbpartján 
a beállott kedvező időjárás folytán roha
mosan fejlődésnek indult, néhol már törik 
is. Helyenkint szenvodett a jégtől; esőt 
kíván, bár eddig még jó hozamot Ígér. — 
A Duna-Tisza közén többnyire jól és ki
tünően fejlődik, levelei hibátlanok s nagyok. 
Heves vármegye tiszafüredi járásában, 
Poroszló község táján, a múlt hó 15. 17. 
és 18-iki esővel vegyes jég a leveleit rész
ben kilyukgatta. — A Tisza jobbpartjan 
kedvező időjárásban szépen fejlődik s most 
többnyire virágzik. — A Tisza lalpartjin 
jól fejlődik a túlnyomó részben szép nagy 
leveleket hajt, néhol már virágzik is: 
számba alig vehotő földrészeken, főleg az 
alantasabb helyeken nem eléggé fejlőd
hetik és sárgulni kezd. — A Tisza-Maros 
szögén a féreg sok kárt okozott benne, több 
helyen ritka. A hol féreg nem bántotta, 
jól áll Kacsozzák. — Az erdélyi vármegyék
ben rohamosan, buján fejlődik, virágozn 
kezdett.

— A szuloki dohánybeváltóhivatal végleg 
beszüntette működését. A múlt évi dohány- 
termés beváltása és a dohányok kiképe- 
zése még ott ment végbe, s ez már meg
történvén — a hivatal feloszlatva lett. A 
volt szuloki körzet jövőre a barcsi beváltó
hivatalhoz esatoltatott, amely igy megna
gyobbodván. a raktárhelyiségek a szük
séghez képest ki fognak bővíttetni.

— „Nem dohányzók kabinetje". A minisz
tereknek minden dolga, szokása, szenve
délye iránt érdeklődik a nagy közönség, s 
ami a dohányzást illeti erre nézve érdekes 
megjegyzéseket olvasunk a „Békésmegyei 
Közlönyében a jelenlegi kormányról, a 
melyről azt mondja — hu ugyan jól van 
értesülve — hogy bátran el lehetne nevezni, 
„nem dohányzók kabinutjé“-nek. Széli 
Kálmán egyenesen félti a torkát, szemét és 
hangját a dohányfüsttől és nem barátja a 
Ház folyosóján állandóan gomolygó füst
felhőknek. Bizony itt még azoknak is, a 
kik nem ellenségein szivarfüstnek, gyakran 
támad az a vágya, hogy ha már a szólás
szabadságot nem, de a dohányzási szabad
ságot kellene korlátozni. Persze, hogy ennek 
valóságos pipázási obstrukezió lenne a 
következménye. A dohányzási tekintetben 
Széli Kálmán éppen ellentéte br. Banffy- 
nak. A volt kormányelnök roppant erős 
dohányos volt és ha a teremben kellett 
maradnia, az asztalfiókjában állandóan ott 
tartott burnót-szelenczéjéből kárpótolta ma
gát és a körülötte ülőket. Széli Kálmán
nak is van egy ilyen szelenezéjc a fiók-
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jában, de neui csípős burnót van benne, 
hanem mézédes czukorka, a melyet ő, ki
vált beszédei előtt élvez bőven, hogy erő
sítse a hangját. A szónokokat, ha hang
juk gyengül, gyakran megkínálja belőle a 
miniszter. Lukács pénzügyminiszter nem 
dohányos. Darányi miniszter haragszik a 
dohányra, (természetesen csakaföldmivelés- 
ügyi tárcza keretén kivül), Hegedűs mi
niszter csak elvétve gyújt rá egy gyönge 
szivarra. Wlassics miniszter csak az illatos, 
deorö nélküli karcsú czigarettákból szokott 
kóstolgatni. Még a kabinet Marsa: báró 
Fejérváry miniszter sem mondható dohá
nyosnak, bár a folyosón olykor 6 is eregeti 
szivarból a füstöt. Nyilván csak azért, hogy : 
azok, kik a nem dohányozásban a férfias- j 
ság hiányát látják, ezt a hibát ne l'ödöz- ' 
hessék fel a legférfiasabb tárcza képviselő- j 
jében. Marad még Plósz igazságügyminisz- i 
tér és Cseh horvát miniszter; ők állandó 
szivarosok ugyan, de — a mint látszik — 1 
ketten magukban elenyésző kisebbségben ! 
vannak a nemdohányzó miniszterekkel 
szemben.

— Vasúti szállítmányokban levelezések eh 
helyezése tilos. Sokaknak okozott már az 
kellemetlen meglepetést és hiábavaló költ
séget, hogy a vasúton küldött csomagokba 
jóhiszemüleg beletett levél, vagy csak egy 
pár soros értesítésért megleletezték és meg
bírságolták, mert vajmi kevés embernek 
volt róla tudomása, hogy ez tiltott dolog, 
vagyis a maga nevén: postajövedéki ki
hágás. Ezután legalább tudni fogja a 
közönség, hogy mihez tartsa magát, mert 
Sialay Péter posta-távirda főigazgató e 
tárgyban a hivatalos lapban egy figyel
meztetést adott ki, a melyet közérdekű 
voltánál fogva mi is íme itt közlünk: 
„Utóbbi időben mind gyakrabban előfor
dul. hogy vasúti (gyorsáru és küzönségesl 
szállítmányokban levelek és személyes 
levelezés jellegével biró közlemények he
lyeztetnek ol. Minthogy n .Postai Tarifák 
és Postaüzleti Szabályzat" 1 Rész 1. §. 
értelmében a levél, azaz tényleges és sze
mélyes levelezés jellegével biró közlemény 
szállítása a posta kizárólagos jogát képezi, 
ebből folyóing a vasúton és gőzhnjózási 
vagy más magán-szállítási vállalatok által 
szállított csomagokban elhelyezett minden 
személyes és tényleges levelezés jellegé
vel biró legcsekélyebb közlemény — legyen 
az akar nyitva, akár zárt boritékban el
helyezve — postajövedéki áthágást képez, 
s nz elvont postailleték tizenkétszeres ősz- 
szegéig terjedő, de legalább is egy frt 
pénzbírsággal büntettetik. Erről a közön
séget tájékozás és alkalmazkodás végett 
értesítem. Megjogyzom egyszersmind, hogy 
a Magyarország területén feladott es itt 
kézbesítendő, vagyis a szorosan vett bel
földi forgalomban postán szállított csoma
gokba levelek elhelyezése meg van engedve. 
Az osztrák posta területén kézbesítendő s 
a postán szállított csomagokba is szabad, 
a csomag czimzettjéhez intézett egy levelet 
elhelyezni. A többi külföldi forgalmi 
viszonylatban szállított postai csomagokban 
levelek elholyozéso tekintetében a közön
ség föladata tájékozást szerezni, s nz erre 
vonatkonatkozó szabályokhoz saját érde
kében alkalmaökodni.

— Mayfarth .Siphonia- önműködő ket
tős permetezője. A rézgáliczes permetezés
nek a mezőgazdaságban ma már óriási 
fontossága van, a igy nem kevésbbé fontos 
a gazdákra nézve, hogy egy oly permetező
vel bírjanak, mel.vlyel úgy a burgonyát,

mint a répát, szőllőt, gyümölcsfákat stb. 
egyaránt permetezni lehet, s  a melyet a  
vadrepeze és vadmustár kiirtására is siker
rel lehet felhasználni, s amelynek munka- 
képessége is olyan, mely az igényeknek 
teljesen megfelel. Ilyenül ajánlható a May- 
fahrt féle .Siphoniau önműködő permete
ző, a melynél elesik a folyadék kiszivá- 
tyuzús munkája, mert ennél a folyadékot 
sűrített levegő hajtja ki a viztartányból. 
Ez a körülmény fontos annyiban, mert a I 
munkás szabadabban dolgozván, többet is | 
végezhet és a gép ilyformán nagyobb 
munkaképességgel bir. De fontos e körül- i 
mény azért is, mert igy a kezelő munkás 
nagyobb figyelmet fordíthat a permetezendő 
nővénysorokra, s ezáltal egy szebb és 
egyenletesebb permetezés és elosztás, vala
mint jóval több anyag megtakarítás érhető 
el. Ez a permetező tehát egy egészen más 
a többiektől elütő uj rendszer szerint mű
ködik, amely rendszor a gyakorlatban is 
fényesen bevált és mint kiválóan praeti- 
cus lett felismerve. Erről adtak fényes 
bizonyítékot a németországi kísérletek, a 
melyek a -Siphonia" fényes diadalát ered
ményezték. A „Siphonia- permetező két- 

| féle nagyságban készül, egy 10 és egy 15 
: literre szolgáló űrtartalommal. Ara az első- 
1 nek teljesen felszerelve (tehát a megtöl- 
i tésre szolgáló nyemó szivattyúval együtt) 

29. frt- 50 kr, — a 15 literesnek pedig 
ugyanoly fölszereléssel 3(i frt 50 kr. Ket
tős szórócsővel az ára 2 frttal magasabb. 
Az egész gép súlya üresen 8 10 klgrm,
megtöltve pedig 17—23 klgranm, tehát 
épen nem nehéz arra. hogy a munkás vole 
könnyen dolgozhassák.-

— A New-York" életbiztosító-társaság 
54-ik évi üzleti jelentésének kivonata az 
1898. évről — Nyeremény- és veszteség- 

' számla Bevételek: Díjbevétel uj biztosítási 
üzletek után 30,272.498 korona, befizeté- 1 
sek 1898-ban kötött életjáradékok után 
6,611.563 korona, díjmentes biztosítások 
kötésére fordított 1898. évi nyeremények 
1,863.970 korona, összesen uj üzletek után 

! 38,748.031 korona. Díjbevétel régi üzletek 
után 138,107.044 korona, díjfizetésekre for- 

1 ditott 1898. évi nyeremények 1,663.697 
korona, visszavásárlási összegek, melye- 

| kot a biztosítottak díjfizetésekre használ
tak fel, 168,926 korona és melyeket díj
mentesen biztosításokra és életjáradékokra 

! fordítottak. — összesen régi üzletek után 
139,939.667 korona, összes díjbevétel 
178,687.698 korona, obből levonandó a 
viszontbiztosításokért fizotettösszeg524.458 
korona, összes díjbevétel a viszontbizto
sítások levonásával 178,163-240 korona. 
Kamat: járadékkötvények után 28,704.095 

; kor., jelzálogok után 9,704.795 korona,
' biztosítottaknak ndott kölcsönök után (biz

tosítékul a kötvények tartalékai szolgál
nak) 3,143 190 korona, más befektetések 
után 1,956.765 korona, házbérek 4,378.705 
korona, részvények osztaléka 1,108.900 
korona, összes kamat és házbér 48,996 340 

: korona, összes bevétel 227,159.580 korona, 
— Kiadások: Kifizetett halálesetek, vegyes 
biztosítások és életjáradékok 76,954.890 
korona, kifizetett nyeremények és vissza
vásárlási összegek 30,644.440 korona,

7 6 0 , 4 6 6 . 8 4 5  koronára rugó uj üzletekért 
kifizetett jutalékok ( 1 6 , 6 0 4 . 5 2 0  korona), 
orvosi tisztoletdijak és a felügyelet költ
ségei (2,247.140 korona), igazgatási költ
ségek, adók, sajtó-iroda berendezések, 
posta és távírda, 8,959.638.755 koronára 
rugó régi üzletek után fizetett jutalékok 
és egyéb kiadások 26,043.770 korona, a 
bevételek többlete a kiadások fölött 
74,664.820korona, összeskiadás227,159.580 
korona. — Aktívák: Az Egyesült Államok 
járadékkötvényei, állami, városi és egyéb 
járadékkötvények ; vételár 578,435.170 ko
rona, érték az 1898. deczember 31-iki ár
folyam szerint 607 898 095 korona, 777 első 
helyen betáblázott jelzálog 195,013790 
korona, ingatlanok (68 ház és telek, közte 
12 ház irodák részére) 82.695.000 korona, 
kamatozó letétek bankoknál és „Trust“ 
társaságoknál 42,173.930 korona, kötvé
nyekre adott kölcsönök (az illető kötvé
nyek díjtartaléké 80,000.000kor.)49,093 000 
korona, bankok és_ „Trust* társaságok 

| részvényei (vételár 22,660.430 kor.), érték 
az 1898. deczember 31-iki árfolyam szerint 
30 254.155 korona, ingó értékek által biz
tosított kölcsönök (az illető .biztosítékok 
értéke az 1898. évi december 31-iki árfo
lyam szerint 46,148-510 kor.) 36,954.225 
korona, beszedés és beszállítás alatt levő 
dijak, (a megfelelő tartalék a passivák 
közé fel van véve) 11,400.940 korona, ez 
évre tartozó, de csak 1898.deczember31-ike 
után esedékes díjrészletek, (a megfelelő 
tartalék a passivák közzé fel van véve) 
10,436.370 korona, esedékes és járó kama
tok és házbérek 7,202 435 kor., díjelőlegek 
érvényben levő kötvényekre (a megfelelő 
passivák közt szereplő tartalék 12,500000 
korona)6,602.115kor. összesen 1,079.724.055 
korona. — Passivák. Tőkebiztositások és 
életjáradékok dijtartaléka (New-York állam 
biztosítási hivatalának igazolványa szerint) 
878,551.245 korona, minden egyéb köte
lezettség, mint kifizetés alatt levő halál
esetek és vegyes biztosítások, föl nem vett 
élotjáradékok és nyeremények stb.l 1,791.915 
korona, 890,343.160 korona. A társaság 
által önként alakitotttartalékpótl. 14,193.130 
korona, a társaság által önként alakított 
külön-tartalék 132,071.170 korona, más 
minden eshetőségre fentartott alapok 
43,116.595 korona, 189,380.894 korona, 
összesen 1,079.724.055 korona.

Szerkesztői üzenetek.
Fejér Viktor urnák, Kisvárdán. K öszönettel vet

tü k  s a m aga helyén közölni fogjuk.
Mészáros Sándor urad. intéző urnák, Kiérni major.

N agy köszönettel ta rtozunk, hogy becses levelében 
szíves volt a figyelm et felh ívni az ordas féreg  által 
te tt pusztításokra, am elyre nézve az idén m ás hely 
rő l ugyan nem hallo ttunk panaszkodni, de azért a 
védekezésre jövő szám unkban  m indenesetre  v issza
térünk .

Schuster 6yula p. ü. titkár urnák, Budapesten.
K öszönjük szives figyelmét. A beküldött k is  köz
lem ényt alkalm ilag felhasználjuk .

Abonyl Károly gazd. szaktanár urnák, Nyíregy
házán. Becses m egkeresése folytán, lapunk m últ 
évi folyam ának m ásodik félévi szám ait k ikeressük  
és legközelebb elküld jük .

Zoltán József urnák, Kótaj. A kért szám ot kész
séggel expediáltuk.

Csérer Lajos urnák, Miskolozon. A czim szalag
m egváltoztatása irán t in tézkedtünk



MAGYAR OOHANYUJSAü .

Mérsékelt áru menettérti jegyek életbelép
tetése a fehér és tolnamegyei h. é. vasúton.

Folyó évi julius hó lö-töl kezdve, 
egyrészt Budapest k.p. u. Bpest- Ferencz- 
vároB és Budapest—Kelenföld- állomások 
és a fehér- és tolnamegyei h. é. vasút alább 
megnevezett állomásai között, 24 óráig 
érvényes menettérti jegyek fognak ki
adatni a kővetkező mérsékelt menetárakon: 
Duna-Adony, Duna-Pentele és Rácz Al
más állomásokra I. oszt.-bán. 7 korona 60 
fillér, II. osztályban 4 korona 80 fillér, III. 
osztályban 3 korona 20 fillér. — Nagy- 
Venyim, Herczegfalva állomásokra az I. 
osztályban 8 korona 20 fillér a II. osztály- 
5 korona 40 fillér, a III. osztályban 3 ko
rona 40 fillért, Baracs—Ménesmajor. Elő
szállás és Dunaföldvár állomásokra az I. 
osztály 8 korona 60 fillér II. osztályban 
5 korona 80 fillér, III. osztban 3 korona 
60 fillért, Bölcske állomásra az I. oszt. 
10 korona, a II. oszt.-ban 6 korona 40 
fillér, a III. oszt.-ban 4 koronáért, végül 
Duna Kümlfid és Paks állomásokra az I. 
oszt.-ban ,11 korona 60 fillér, a II. oszt.- 
ban 7 korona 40 fillér, a III. oszt.-ban 
pedig 4 korona 60 fillérért.

Személyszállító vonatoknak Dorog állomásig 
való közlekedése.

A Budapest ny. p. u. ról délután 12 
óra 50 perczkor Pilis-Csabára induló 4106.

I és a Pilis-Csabáról Budapest ny. p. u.-ra 
reggel 7 óra 25 pereskor érkező 4165. sz. 
személyszállító vonatoknak forgalma f. é. 
julius hó 15-étől kezdve folytatólag Dorogig 
fpg kiterjeszt' tűi.

Az előbbi vonat Dorogra délután 3 
óra 4 perczkor érkezik, az utóbbi vonat 
pedig Dorogról reggel 4 óra 33 perczkor 
fog indulni-

Auguszus 1.

m. kir. államvasutak Gödöllő állomásán 
levő vendéglő üzletének bérbevételére 
2017 899.8zámhoz" felirattal ollátott, borí
tékba zárt és lepecsételt, nem különben 
a kellő okmányokkal eddigi vendéglői 
minőségét igazoló (iparengedély és erkölcsi 
bizonyítvány) felszerelt ajánlatok 1899-évi 
szeptember hó 1-étvk déli 12 óráig a m. kir. 
államvasutak budapest-jobbparti üzletve
zetősége titkári hivatalához posta utján 
térti vevény mellett nyújtandók be. Bánat
pénz fejében pedig 100 azaz Egysíóz 
osztr. ért. forint készpénzben, vagy állami 
letétre alkalmas papírokban! a nevezett 
üzletvezetőség gyűjtő pénztáránál 1899-évi 
augusztus hó 31-ének déli 1- óráig lete
endő.

Értékpapírok a budapesti, illetőleg 
bécsi tőzsdén legutóbb jegyzett, tizennégy 
napnál nem régibb árfolyam szerinti ér
tékben, de legfeljebb csak névértékben 
fognak számíttatni.

Szóban levő vendéglő bérletére vonat
kozó feltételek nevezett üzletvezetőség 
forgalmi osztályában (Budapest Külső-Ke- 
repesi út 8 ház csoport I emelet 38 sz.

: ajtó) vagy a Bubapest jobbparti, (keleti 
j pályaudvar) győri és szabadkai forgalmi 

főnökségnél a hivatalos órák alatt megte
kinthetők, miért is ajánlattevőktől feltéte- 
leztotik. hogy a feltételeket ismerik és 
azokat magukra nézve egész terjedelmük
ben kötelezőknek elfogadjuk.

A feltételektől eltérő vagy a kitűzött 
határidőn túl érkezett ajánlatok figyelembe 
vétetni nem fognak.

A m. kir. államvasutak budapest-jobb
parti üzletvezetősége fentartja magának a 
jogot, hogy az ajánlattevők közül, tekin
tet nélkül a felajánlott bérre, szabadon 
választhasson.

ö

A magyar kir. államvasutak 
közleményei.

Podgyási és darabáru küldemények megjeli- 
lése és a podgyászok régebbi ragaszbárczáinak 

eltárolitása a feladó részéről.
A magyar kir. államvasutak igazgató

sága a nyári utazási és nagyobb áru for
galmi időszak beálltával ismételve kéri az 
utazó- és szállító közönséget, hogy úgy 
saját, mint a vasúti szolgálat pontos és 
gyors lebonyolítása érdekében, a szállításra 
feladott podgyászon a rendeltetési állotnást 
egyébb darabárukon pedig ezenkívül még a 
czimzett nevét, polgári állását és a lakását 
a maga részéről kitüntetni szíveskedjék.

A czim legalkalmasabban magára a 
burkolatra, vagy az arra — egész terje
delmében — ragasztandó papírra Írandó s 
csak ha ez nem lehetséges, szükséges azt 
a darabhoz erősítendő fatáblácskára, bőr- 
darabra vagy erős lemezpapirra Írni.

A közönség a vasút ily irányú támo
gatása mellett a podgyász. illetve darab
áruk helyes szállítását és kiszolgáltatását 
nagyban megkönnyíti és gyorsítja s külö
nös 'biztosítékot szerez magának arra, hogy 
a  nagyszámú küldeményeknek a vasúti 
közegek által aránylag igen rövid idő alatt 
végzendő felvételénél — teljesen ki nem 
kerülhető — téves bárczázások és elhür- 
czolások a lehető legrövidebb idő alatt ki- 
derittessenek és helyreigazíttassanak.

Az utazó, illetve szállító közönség 
figyelme egyben felhivatik az üzletszabály
zat 31. íj-ára, mely szerint „a podgyászda- 
rabokón korábbi vasúti, postai vágy másnemű 
esdi Utóéi jeleknek lenni nem szabad. Ha ezen 
szabály figyelmen kívül hagyása követ
keztében a podgyász eltéved, a vasút az 
ebből származó kárért nem felelős. “

E szerint tehát első sorban a feladó
nak áll érdekében, hogy a podgyászokon 
évő régebbi ragaszbárezákat a podgyásznak 
újbóli feladása előtt eltávolítsa.

Zónarendszerü személy és podgyász díj
szabás életbeléptetése a Körmeud-Németujvári 

h. é. vasúton.
A magy. kir. államvasutak igazgató

ságától nyert értesülés szerint ezen vas
úton, a megnyitás napján zónarendszerii 
személy és podgyász díjszabás lép életbe.

Ezen díjszabás a magy. kir. államvas
utak díjszabás elárusító irodájában (Buda
pest Csengeri utcza 33. sz.) 20 fillérért 
kapható. —

A magy. kir. államvasutak szegedi 
üzletvezetőségének (központ) kezelése alá 
tartozó óbecse újvidék-titeli h. é. vasút 
Bács, Földvár, Csurog. Zsablya, Gospo- 
dince, Temerin, Járek, Vaskapu, Máty, Ko- 
vil, Szt -Iván és Titel állomásokkal, továbbá 
Vilova Gárdinovce és Lók rakodó állomá
sokkal, végül Tisza-Kálmánfalva megálló 
rakodóhelylyel f. évi julius hó 2-án a 
nyilvános forgalomnak átadatott.

Valamennyi állomás és rakodó-állo
más az összes forgalomra van berendezve. 
Tisza-Kálmánfalva megálló rakodóhely 
pedig caaki* személypodgyász óz kocsi- 
rakományi teheráru forgalomra szolgál.

Uj • személy és podgyász díjszabás kiadása 
Karlsbad és Frantensbad állomásokkal való 

forgalomban.
F. évi augusztus 1-étöl egyrészt a 

magy. kir. államvasutak néhány állomása 
másrészt Karlsbad éé Franzensbad közötti 
közvetlen forgalomban uj személy- és pod
gyász díjszabás lép életbe, melylyel a f. é. 
február l-étől érvényes hasonnevű díjsza
bás érvényes kivül helyeztetik.

A díjszabás a magy. kir. államvas- 
ut k díjszabás olárusitó osztályában (VI. 
CsOngeri-utcza 33.) 30 fillérért kapható.

A m agy. k ir. á llam vasutak  bpest.-jobhparti üzlet- 
vezetősége.

‘20127/99 szám .

Pályázati hirdetmény.

A m. kir. államvasutak Gödöllő állo
másán az állomási vendéglő üzletére kö
tött szerződés 1899-évi deczember hó 31- 
én lejárván, nevezett vendéglői üzletnek 
1900-évi január hó 1-töl számított három 
évi időtartamra az az 1902-évi deczember 
hó 31-éig leendő bérbeadása iránt ezennel 
nyilvános ajánlati tárgyalás hirdettetik.

Az 1 korona bélyeggel és .ajánlat a

Budapest 1899. évi junius hó 16.

U tánnyom ás nem  d ijaz ta tia .

8297H 99. sz.-hoz.

Pályázati hirdetmény.

A magy. kir. államvasutak igazgató
sága a jövő 1900. évben, esetleg 3 éven 
át szükséges fém-, aczél- és vasnemü-anytt- 
gok szállításának biztosítását óhajtván, 
eziránt nyilvános pályázatot hirdet.

Az ajánlatok legkésőbb folyó évi au- 
quiztus hó 8-nak déli 12 óráig beterjeszten- 
dők, u bánatpénz pedig folyó év augusz
tus hó 7-én déli 12 óráig beküldendő.

A pályázatra vonatkozó részletezett 
fel.ételek, a mennyiségek, úgyszintén a 
különleges szállítási feltételek a magy. kir. 
államvasutak anyag-és leltár-boszorzési 
szakosztály (Budapest, Andrássy-ut 74.) 
megtekinthetők.

Budapest, 1899. julius hóban.

A magy. kir. államvasutak 
igazgatósága.

(Utánnyom&a nem  d i j u u t ik . )
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A magy. kir. államvasutak nyári menetrendje
A helyi forgalomnak és a nyaraló 

közönség érdekeinek kielégítése czéljából 
ismét megfelelő számban fognak helyi 
személyvonatok közlekedni- és pedig:

Budapest és Érsekújvár között

május 1-étől szeptember 30-áig. Párkány- 
Nánán Balassa-Gyarmat és Léva felől és 
felé való csatlakozással egy-egy személy- 
vonat naponta, mely vonat Budapest ny. 
p. u.-ról reggel B óra 15 perczkor indul. 
Érsekújvárra d. e 9 óra 19 perczkor ér
kezik. Érsekújvárról pedig este 7 óra 28 
perczkor indul és Budapest ny. p. u.-ra 
éjjel 11 óra 25 perczkor érkezik.

Budapestről és Párkány-Nána

között ugyancsak május 1-étöl szeptem
ber 30-áig bezárólag a múlt nyáron for
galomba volt délutáni gyorsított helyi sze- j 
mélyvonat az idén is lóg naponta közle 
kcdni. E vonat Budapest ny. p. u.-ról d. 
u. 2 óra 15 perczkor indul és Párkány- 
Nánára d. u. 3 óra 58 perczkor érkezik, 
a hol Ballassa-üyarmat Léva és Garam- 
Berzenczo felé közvetít csatlakozást. E 
vonatnak forgalomba helyezése folytán a 
Budapest ny. p. u.-ról d. u. 1 óra 45 percz
kor Bécsbe induló gyorsvonat Váez, Nagy 
Maroson és Párkány-Nánán csupán felszál
lás czéljából állittalik meg.

Továbbá az ellenkező irányban is na
ponta forgalomba helyeztetik egy helyi 
személyvonat, mely Párkány-Nánáról este 
6 órakor, N.-Marosról 7 óra 2 perczkor 
este indúl és Budapestre este 8 óra 35 
perczkor érkezik.

Június 1 -étöl szeptember 30-áig bezá
rólag Budapestről Párkány-Xánáig egy 
vonat naponta közlekedik, mely Budapest
ről este 7 óra 50 perczkor érkezik. Ez 
utóbbi vonatnak forgalomba helyezése 
folytán a jelenleg Budapestről este 6 óra 
30 perczkor Párkány Nánára induló sze
mélyvonat június l-étől kezdődőleg csak 
Nagy-Marosig közlekedik

Budapest és Nagy-Maros között május 
1-étől szeptember 30-áig Nagy-Marosról 
Budapestre egy helyi személyvonet fog 
közlekedni, mely Nagy-Marosról este 9 
óra 12 perczkor indúl és Budapestre éjjel 
10 óra 40 perczkor érkezik, május 15-étől 
szeptember 30-áig bezárólag vasár- és ün
nepnapokon mindkét irányban egy-egy 
vonat fog közlekedni, mely Budapestről d. 
e. 8 óra 40 perczkor indúl, illetve Buda
pestre d. u. 5 óra 25 perczkor érkezik.

Május 15-étől szeptember 15-éig be
zárólag vasár- és ünnepnapokon mindkét' 
irányban még egy-égy vonat fog közle
kedni, mely Budapestről d. u. 12 óra 40 
perczkor indúl, illetve Budapestre d. u. 1 
éra 15 perczkor érkezik.
Budapest és Vácz között május 15-étől 
szeptember hó 15-éig bezárólag vasár- és

Folytatás.
ünnepnapokon mindkét irányban 1 -  1 vo- I 
nat helyeztetik forgalomba me y Budapest
ről d u. 5 óra 45 perczkor indul illetve 
Budapestre este 8 óra 5 derczkor érkezik.

Junius 1-étől augusztus 31-éig .bezá
rólag pedig mindkét irányban egy-egy 
személyvonat naponta fog közlekedni tne y 
Budapestről éjjel 6 óra 55 perczkor ér
kezik.

Budapest— és Palota—Újpest között. A 1.
évi április ho 1-je óta Budapestről reggel 
5 óra 30 perczkor Dunakeszre induló és 
onnan reggel 6 óra 35 perczkor Budapestre 
vissza érkező személyvonat a nyári menet
rend életbeléptetése napjától kezdve ismét 
csak Budapest és Palota Újpest között 
fog közlekedni. E vonat Budapestről reg
gel 5 óra 55 perczkor indul Budapestre I 
való jelenlegi érkezése pedig változatlanul | 
marad.

Palota Újpest a fel.- illetve leszállás j 
nemcsak a Budapest és Bécs között köz
lekedő éjjeli személyvonatoknál, hanem 

; még a következőknél is kizáratik, és pe- 
; dig a leszállás a budapest — galantha 

— marcheggi irányban, a Budapest ny. 
p. u.-ról Bécsbe d. e. 9 óra 15 perczkor, 
a Galanthára este 9 óra 5 perczkor, az 
Érsekújvárra d. u. 4 óra 40 perczkor in
duló vonatoknál az ellenkező irányban 
pedig kizáratik a folszállás a Bécs, illetve 
Marchcggről d. u. 5 óra 55 derczkor a 
Galantháról reggel 7 óra 55 perczkor és 
a Párkány-Nánáról este 8 óra 45 percz
kor, a Nagy Marosról ájjel 19 óra 40 percz
kor, meg a Váczról este 8 óra 5 perczkor 
Budapestre érkező vonatoknál.

Bezárólag május 7-étöl brzárólag szep
tember hó 17-éig Pozsony és Bécs között 
vásár és ünnepnapokon kedvező időjárás
nál mindkét irányban egy-egy helyi sze
mélyvonat fog közlekedni, mely Bécsből 
reggel (i óra 20 perczkor indul és Pár
kányba d e. 8 óra 19 perczkőr érkezik, 
Pozsonyból pedig este 8 óra 4 perczkor 
indúl és Bécsbe éjjel 10 óra 27 perczkor 
érkdzik

A párkány nána—láva garam-berzenczei
vonalon.

Léva és Garam-Bcrzeucze küzött ju 
nius 1-étől augusztus 31-éig bezárólag 
egy-egy vonat helyeztetik forgalomba E 
vonat csailakozólag a Párkány-Nánáról 
d. e. 9 óra 5 perczkor induló vonathoz 
Léváról d. u. 12 óra 12 perczkor indúl 
és Garam-Berzenczére d. u. 3 órakor ér
kezik; az ellenkező irányban pedig Garam- 
Berzonczéről este Oeórakor indul és Lé
vára este 10 órakor érkezik.

A Pozsony- újváros— ujkomáromi vonalon

ujmenetrend lép életbe, mely szerint Po
zsony- Újváros és Uj-Komárom között mind
két irányban két-két Pozsony-Ujváros és

Dunaszerdahely között egy-egy, DunaRzer- 
dahely és Uj-Komárom között egy-egy 
vonat fog közlekedni.

A budapest hatvan—ruttkai vonalon.

A jelenleg Budapest k. p. u.-ról reggel 
7 óra 30 perczkor Ruttkára induló és az 
onnét Budapestre este 9 óra 25 perczkor 
érkező gyorsvonat Ruttkán ismét a kassa- 
oderbergivasut gyorsvonatához Oderberg 
felé, illetve felöl fog csatlakozni, mi által 
Ruttkán. illetve Zsolnán át a gyorsvonati 
összeköttetés Bécs-csel újra helyreállittn- 
tig a Fülekről illetve Budapestről esatla- 
kozólag jelenleg Ruttkára d. e. 9 óra 22 
perczkor érkéfcő személyszállító gyorste- 
hervonat Ruttkára már reggel 7 óra 29 
perczkor fog érkezni, az ellenkező irány
ban pedig a Rzttkáról jelenleg d. u. 5 óra 
40 perczkor Fülekre illetve csatlakozólag 
Budapestre induló szeméit szállító gyors- 
tehervonat este 8 óra 45 perczkor fog in
dulni mi által e vonatok Ruttkán Csatla
kozást nyernek a kassa oderbergi vasút 
Oderberg felé induló illetve Kassa felől 
érkező személyvonatához.

Az alább nevezett gyorsvonatoknál a 
rendes illetve a feltételes megállás csekély 
igénybe vétel miatt a következő állomá
sokon illetve megállóhelyeken megszün- 
tettetik és pedig n Budapestről d. u. 3 
óra 45 perczkor Ruttkára induló gyorsvo
natnál aPécáelcn és Znió-Váralján, a Rutt- 
káról Budapestre d. u. 12 óra 50 percz- 
korérkező gyorsvonatnál Znió Váralján és 
Lónyabányán. a Budapestről régiéi 7 óra 
30 perczkor Ruttkára induló és az onnét 
Budapestre este 9 óra 25 perczkor érkező 
gyorsvonatnál Kis-Terennén 9s Rákó Pri- 
bóczon.

A helyi forgalom kielégítése czéljá
ból a budapest-hatvani vonalrészen a kö
vetkező helyi vonatok helyeztetnek ismét 
forgalomba, és pedig a nyári menetrend 
tartamára naponta a Budapestről d. u. 1 
óra 30 perczkor induló és Gödöllőre d. u. 
2 óra 40 perczkor érkező vonat, május 15- 
étől szeptember 15-éig bezárólag önnep- 
és vasárnapokon a Hatvanból este 8 óra 
38 perczkor induló és Audapestre éjjel 10 
óra 50 perczkor érkező, valamint a Buda
pestről reggel i óra 35 perczkor induló és 
Hatvanba d. e. 9. óra 30 perczkor érkező 
helyi vonat.

Az utóbbi vonatnak közlekedési tar 
tama alatt ünnep és vasárnapokon a Bu- 
dazestről reggel Kassa felé közlekedő 
személyvonat a budapest túrái vonalrészen, 
aszód állomás kivételével azok a felszálló 
utasok által vehető igénybe.

Május 15-étől szeptember 30 áig be
zárólag naponta Pászthától Hatvanig egy 
tehervonat rendeztetik be személyszállí
tásra, mely Pásztháról reggel 5 óra 10 
perczkor érkezik, s ott közvetlen csatla
kozást talál a Budapestre d. e. 8 óra 45 
perczkor érkező vonathoz.
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A Zólyom— Zólyom-brezói és zólyom-brezó — , 
erdököz-tiszolczi vonalon. 1

Junius 1-étöl augusztus 31-éig bezáró- ! 
lag vasár, és ünnepnapokon .lólyom és ! 
Szliáes között mindkét irányban egy-egy \ 
tehervonat rendeztetik be ismét személy 
szállításra, mely Zólyomból Szliácsra d. 
u. 2 órakor indul, az ellenvonat pedig Szli- | 
ácsról Zólyomba éjjel 10 óra 42 perszkor 
élkezik.

Ugyancsak vasár- és ünnepnapokon ; 
a jelzett időben még Zólyom-Brezóról is ' 
eBte 9 órakor egy személyszállító tehervo- j 
nat indittatik Beszterczebányára. a hova I 
ezen vonat éjjel 11 óra Sperczkor érkezik.

Zólyom-Brezó és Breznóbánya közt a 
nyári menetrend tartamára vasá- és ünnep
napokon mindkét irányban «gy-egy sze
mélyszállító vonat fng forgalomba helyez
tetni, mely Breznóbányáról d u. 12 óra
6 p‘>rczkor indul s Zólyom-Brezóra d. u. 
12 óra 34 pcrczkor érkezik, a hol az 1 
óra 3 perczkor Zólyom felé induló vonat
hoz csatlakozik; az ellenkező irányú vo
nat pedig a Eólyom felől este 8 óra 42 
perczkor Zólyom-Brezóza érkező vonathoz 
csatlakozólag Zólyom Brezóról este 8 óra 
57 perczkor indul a Breznóbányára este 9 
óra 30 perczkorérkezik; — a Tiszolczról je- | 
lenleg d. u 3 óra 43 perczkor Erdőközre 
induló vegyesvonatnak egyidejű megszün
tetése mellett egy uj vegyesvonat helyez
tetik forgalomba, mely Tiszolczról reggel
7 óra 19 perczkor indul és Erdőközre d. 
e 9 óra 13 perczsor érkezik.

A budapest miskolcz — lawocznei és miskolcz 
— kassai vonalon.

A Tátra fürdőkbe utazó közönség 
részére a múlt évben Budapestről Kassára 
át Poprád Felkáig és viszont forgalomban 
volt éjjeli gyorsvonat az idén is junius ló
étól szeptember 14 éig bezárólag forga
lomba helyeztetik.

Ezen vonat Budapest k. p. u.-ról éjjel 
10 óra 40 perczkor indul és Kassára reg
gel 4 óra 28 perczkor, Poprád Felkárn 
reggel 7 órakor érkezik. Poprád-Felkáról 
vissza pedig Pite 9 óra 50 pén zkor, Kas
sáról éjjel 12 óra 35 perczkor érkezik.

A fürdő évad tartamára vagyis junius 
lö-étől augusztus 31-éig bezárólag Mun
kács és Szolyvn-Hársfalva között mindkét 
irányban naponta egy teher rónát személy
szállítással közlekedik, mely Munkácsról 
d. e. 10 óra 24 perczkor érkezik ; Szolyva- 
Eárafal várói dedig d. u. 5 órakor indul és 
Munkácsra este fi óra 52 perczkor érkezik.

Folyt, köv.

U tánnyom ás nem  d ijaz tátik.

___ _________________________________ _________________ ____  I

Legjobb és legmegbízhatóbb minőségű 
magyar bácskai kenderből készült

d o h á n y z s i n ó r t
es

gazdasági kötélárut
a já n l  a

ELEIEK is WEIEZ k i % ír t c  szí;  BUDAPESTEK.
Raktár éa iroda: VII., Kciroly-körát 7. se.

Topábbá torna eszközölac.,
valamint: kocsizó lóhálók, szánhálók, gabonnzsákok. vízhatlan ponyvák, 
kender, csepü, vászontömlők, itató- és tűzivedrek, cocus futószőnyegek 
és lábtörlők, ruhaszárító kötelek. — Law n -ten n is  hálók, fo go ly -  
hálók stb. e szakmába vágó árúkat a legjutányosabb eredeti gyári arakon, í

Kepes árjegyzék kivanatra Uermentesen küldetik — Vidéki megrendelések 
pontosan eszközöltetnek.

Elismert legjobb szerkezetű
gyűrű- és sima

aczéllemez- m m 
m m hengereket,

1-, 2-, 3- és 4vasu hanté ekéket, 
különféle lánczboronákat,

„ AfllÍCOÍaÍÉ sorvető gépeket,
Blunt'-féle ensilage

zöldtakarmány sajtókat,
szabad, gyümölcs és főzelék aszaló készülékeket.

bor- és gyümölcs-sajtókat, 

szöllö-zuzékat és bogyó-morzsolókat,
önműködő . .SYPHONIA" növény- és 

szöllövesszö permetezőket

cséplőgépeket kézi-, járgány- 
ési

í C
' <£. ' “Vti V. " '7 '  V%

1—© lófogatu

já rgán y o k at,
Legiijabb

gabna rostákat, triöröket és 
kukoricza morzsolókat,

sajtókat,s z é n a  és 
s z a l m a
kézi erőre, szállító készülékkel vagy a nélkül

a leg jobb minőség-bon gyártanak  én készítőnek

n V C a L y fa r th  é s  t á r s a
cs. és kir. kiz. szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gözhámor

Alapittatott 1872. . .. Z T Z Z L ™  750 m unkás.B é c s ,  II1 Taborstrasse.
K itüntetve több mint 400 arany , ezüst, bronz érem m el 

és első d ijakkal.

Á r je g y z é k e k  éa  s z á m o s  e l i s m e rő  le v e le k  in g y e n  é a  b é r m e n tv e  k f l ld e tn e k .
K é p v is e lő k  éa  v ia z o n tá ru a i tő k  f e lv é te tn e k .  7 — 6

M árkus Sam u könyvnyom dája, Budapest, Báthor.v-utcza ’JO.
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