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A  b evá ltá n  t a n u ls á g a i.

Nem tudom minek lehet tulajdonítani, 
talán csak a véletlenségnek-e, vagy pedig 
a főváros köz.ellétének. de annyi bizonyos, 
hogy a főváros szomszédságából s attól nem 
távol eső részekről beszállított idei dohány 
termésen a gondos kezelés feltűnően ész
revehető Mondom, ezen örvendetes körül
mény tulajdonítható talán a főváros köze
iének is, ahol mindennémű haladás inkább 
nyilvánulhat, igy a divat és a fényűzés te
rén is, mely a főváros közelében sokkal 
inkább terjed és hódit mert itt minden 
könnyebben elsajátítható, megszerezhető, 
mint az ország távolabbi vidékein, s tud
valevőleg a tudomány vívmányai, a talál
mányok, felfedezések, szóval a korszerű ha
ladás minden eredményei, a főváros — mint 
gyúpont — közelében szoktak legelőbb el

terjedni ; — tehát talán ennek is tulajdonít
ható, hogy ez évben, tx tavalyi mostoha 
időjárás és gyenge termés daczára, éppen 
a budapesti körzetben, a dohányok kezelé
sén a termelők igyekezetének és a hala
dásnak legszebb jelei oly feltűnően meg
látszanak.

A budapesti körzetbeli dohányok 
egyébként ugyan nem a jobb és alkal
mazható fajokhoz sorozhatok, mert ez a 

| körzet legnagyobb részt csupa pipadohányt 
I szolgáltatott, amely anyag a jelenlegi vi- 
| szonyoknál fogva nem valami kapós, — 
1 azonban a gondos kezelés formát adott neki 
■ s a takarosán összeállított báloknál; már a 
j külsejét is szinte jól esik a szemnek látni; — 

de e mellett mindenesetre tekintetbe veendő 
: a homok talajok ama sajátsága is, hogy 

ezek a szárazságot inkább eltűrik ég jobban 
meg tudnak azzal k ü z d i k ,  mint m á s  tala- 

j jók, tehát ha nem is fejlődhetett ki a do
hány úgy, mint ahogy rendes időjárási vi
szonyok közt kifejlődhetett volna, de a gon
dos szárítás, füllesztés és rendes összecso- 
mózás által az anyag oly formát nyert, hogy 
daczára a dohány fejletlensége és kellet- 
lenségének, mindamellett a kidolgozás, a 
tetszetős alak figyelembe vétetett s a szor
galmas munka eléggé méltányoltatik a be
váltóhivatalban. úgy annyira, hogy a ter
melők, a körülményekhez képest, teljesen 
meg vannak elégedve az átvétellel, — ide 
nem értve egyes elmaradt termelőket, akik 
ezen beváltóhivatalba most is csupa rossz, 
kihányás dohányt szállítanak, ami legjob
ban jellemzi az illetők hanyatlását, úgy 
hogy ezeknek csakugyan kár a dohányt 
termelni, mert ebből nekik semmi hasznuk 
nincsen. Ámbár a budapesti körzetben ke
vés ilyen elmaradt termelő van, úgy. hogy

az eddig beszállítottak közül még nagyon 
könnyen meg lehet őket olvasni.

A vidéki dohánybeváltó hivatalok ed
digi dohánybeváltásának eredményéről és 
benyomásairól,személyes meggyőződésalap
ján semmit sem szólhatok, mert — sajnos — 
ezeket nincs módomban — úgy amint 
óhajtanám — szemtől szembe láthatni, mi
ként a budapesti beváltóhivatalban láttam, 
eltekintve az e czélból szükséges utazások 
költséges voltától, másrészt időm és elfog
laltságom se engedi ezidőszerint, hogy ezen 
benső óhajom teljesülhetne, s igy a vidéki 
beváltás felől csak hallomás utján szólhatok.

Annyit azonban mondhatok, hogy ha 
az előhaladásra való igyekezet, a hazai ösz- 
szes dohánybeváltó körzetekben oly arány- 

í bán fog nyilvánulni, mint itt Budapesten: 
akkor bátran kijelenthetjük, hogy a jobb 
minőség termelésére való törekvésünk 
megvalósulása nem hagy magára soká 
várni.

Azt is be kell ugyan vallani, hogy 
az itteni dohányok termelése minden tekin
tetben könnyebb, mint ama vidékeken, 
ahol jobb fajtájú és szivaranyagra való 
bél, burok és a takaró dohányt termelnek. 
— mert azok a fajta dohányok legnagyobb- 
része minden külső befolyás iránt nagyon 
érzékeny, s a talajok is, amelyeken ezek 
legtöbbje terem, (kivéve Szabolcs megyét 
és azon helyeket, ahol homokban termel
nek.) az aszályt nem bírják ki a fekete
földön. mint például Békés. Csanád, stb. 
megyékben, ahol az 1894. évi termést úgy 
minőség, mint mennyiség tekintetében na
gyon rossznak mondják.

Az érzékenyebb fajta dohányok meg
óvása és tökéletes kezelése sok akadályra 
talál, s ezen oknál fogva — mint mondám—

I-szeres es •szoros termésed
csakis mesterségesen szárított

érhetők el.műtrágyával
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a budapesti körzeti dohányok termelése 
sokkal könnyebb, s hamarabb szembetűn
nek, inkább meglátszanak rajtok a gondos 
munka nyomai.

Különben az intelligens termelők helyes 
felfogását, előretörekvését, tanulási vágyát 
eléggé jellemzi, hogy — megszívlelve és 
kellő figyelemre méltatva a lapunkban oly 
gyakorta hangoztatott ama körülményt, 
miszerint a beváltásnál a gondos munka 
és szembetűnő igyekezet bizonyára kellő 
méltánylásra fog találni: — dohányaik ke
zelésénél csakugyan ezen elvet követték, 
minek folytán a beváltás remélhetőleg 
országszerte a termelők teljes megelége
désére történik s nékem igazán nagy 
lelki örömömre szolgál azon ténynek kon- 
statálása, hogy gyakori kérésem és legjobb 
akaratú figyelmeztetésem nem hangzott el 
a pusztában, hanem tényleg megvalósult, 
s meg hozta a várt és remélt eredményt, 
a mi nékem a legszebb erkölcsi jutalmat és 
a legnagyobb gyönyörűséget okozza.

Azért még most is csak arra kérem 
mindazokat, akik dohányaiknak némi ré
szét még át nem adták, hogy azok 
összeállítására fordítsák a legnagyobb figyel
met és odaadó gondosságot, mert ez a 
fáradság mindenesetre meghozza a maga 
megérdemelt jutalmát.

Darócei Vilmos.

Dohány termel ési kísérletek.*)
— Cserháti Sándor jelentése. —

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü
let tervbe vette a kulitrágvanak kipróbálását a 
a hazai viszonyok között, ez okból egv káli- 
bizottságot szervezett, melynek a m. kir. föld
művelésügyi mimster úr ö nagvmél'ósága ren
deletéből, mint a növénytermelési kísérleti ál
lomás vezetője, én is tagja voltam.

A kálib izo ttság , a d o h á n y -  és a z ö ld trá 
g y áz ást k ísérle tek  fe ld o lg o zásá t reám  b íz ta , 
m e ly  m eg b íza tásn ak  e le g e t is te tte m .

Összesen 0 helyről érkezett be jelentés és 
pedig :

1. az esztergomi érsekség bajcsi uradal
mából,

2. Károlyi Mihálv gróf debrói uradal
mából,

3. Mandel Gusztávtól, Kemecséröl.
4. Benedicty Gyulától, Tápió-Szeléről.
5. n m. kir. beváltó-hivataltól, Nyírbá

torról,
fi. Leitgeb Imre derecskéi birtokáról.
Mind a 6 helyen a kísérlet homoktalajon 

hajtatott végre, a kálibizottság határozatának 
megfelelőleg, mert a kálitrágya hatásának be
folyása a dohányra lévén mngállapitandó, a 
bizottság azon nézetből indult ki, hogv a ká
litrágya leginkább a homoktalajon fog hatást 
gyakorolni, miután a homoktalajok tartalmaz
zák ezen fontos tápanyagot legcsekélyebb menv- 
nyiségben.

A beérkezett fi jelentés közül kettőből, és 
pedig a nyírbátori m. kir. beváltó-hivatalból és 
Leitgeb Imre birtokáról beküldőitekből, a ká
litrágya hatására következtetés nem vonható, 
mert a nyírbátori jelentés csakis a kálival s a 
káli és fosztortrágyával megtrágyázott parcel
lák eredményéről számol be. a derecskéi pe
dig csakis a kálival megtrágyázott parcellák 
terméséről.

Hiányzik tehat mind a két esetben a trá
gyázásán és a csakis foszfortrágyával megtrá- 
gyazott parcellák termése, az utóbbiban pedig 
a káli és foszforsavval megtrágvazotté is, ho-

•) A ni.-óvári, ni. kir. gazdasági akadémiával kap
csolatos növénytermelési kísérleti állomásnak 1893. 
évi működéséről szóló jelentésből. Sserk.

lőtt a kálibizottság megállapodása szerint a 
kísérletre négy parcella volt kijelölendő, ezek 
közül 1 trágyázatlanul volt hagyandó, a 2-ik 
kénsavas káliummal, a 3-ik Thomas-salakkal 
és a 4-ik kénsavas kálival és Thomas-salakkal 
volt megtrágyázandó.

A beérkezett jelentések szerint az ered
mény a következő :

1. Komárommeyye. Esztergomi érsekség. 
Bajos. Termelt féleség: rétháti kerti dohány. 
A talaj homok és agyagos homok ; egyes par
cella 28t,0/ 160o hold. Élőveteménve rozs, me
lyet trágyázott zabos bükköny előzött meg. 
Júliusban 3 %» tarlóhántas, öszszel Ifi %-re 
megszántva; tavaszsza) megtogasolva és ülte
tés idejében a naponkint elültethető terület 6 
</m-re felszántva és elsimázva. Trágyázva lett 
1890/91-ben marhatrágyával, 300 q holdankinr. 
Az ültetés ideje: május 1—24-ig. Sortávolság 
50 %», palánta egymástóli távolsága a sorban

18—20 %». Ápolása : Ültetés alkalmával a pa
lánta állott vízzel megöntöztetetr, kiültetés után 
5 — 6 napra megkapáltatotr, három hétre a ka
pálás ismételtetett és egyúttal a töltögetési 
munkálat is végeztetett. A kiültetés alatt ural
kodott száraz, hűvös időjárás mellett a fejlő
dés lassú volt; a júniusban beköszöntött gya
kori esőzések azonban gyors növésnek indí
tották annyira, hogy a junius utolsó és julius 
első harmadában uralkodott nagy hőségben 
beérett alilevelek szedése julius Í0-én meg
kezdhető volt. A dohánylevelek törése szep
tember 25-én nyert befejezést. Julius 1-én jég
verés érte a dohányt, mely körülmény nagy 
mértékben hátránvára szolgált a minőségnek.

(A kísérletet végrehajtotta: Czibulya Gyula 
urad. számtartó.)

A termés eredményét a következő táblázat 
tünteti fel:
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336.00 1 Trágyauélküli 28o# ,fi#,  holdon — 849 1321 891 345 3406 840 01
295.68 2 Kéusavas káli — 342 1349 ia20 362 3373 714 21
359.77 3 Thomas-salak * 796 1783 HS0 396 3665 899 43
331.33 4 Kénsavas káli és Thomas-salak — 395 1801 1172 407 3775 828 33

E g v  kar. ho ld te rm ése és jö v ed e lm e
e s z e r in t :

1. T rágyázatlan
Termés
1362 hjg

Pénzértéke 
336 frt — kr.

2. Kénsavas kálium 1349 „ 295 r 68 *
3. Thomas-salak 1466 ,. 359 r „
4. Kénsavas káli és 

Thomas-salak 1510 „ 331 * 33 „
A Thomas-salakos parcella eszerint 104 

%-mal, a Thomas-salak és kénsavas kálival 
megtragvazott 158%-mal többet, a kénsavas ka- 
liumos ellenben 13 %-mal kevesebbet termett, 
mint a tragvázatlan. Egv kát. hold termésé
ben 13 klgrm oly csekély különbség, hogy 
figyelembe se jöhet, vagyis az eredményből 
nem vonható le azon következtetés, hogy a 
kénsavas káli volt az oka a terméscsökkenés
nek. Teljes határozottsággal mondható azon
ban. hogv a kénsavas káliumnak egvmagában 
hutása nem volt, aminek oka a 3-ik és 4-ik 
parcella terméseredményéből eléggé jól kivi
láglik. A kisérletre szolgáló területen a fosz
forsav van minimumban, ennek hiányában a 
káli nem volt képes hatast gyakorolni. Amidőn 
a kálin kívül Thomas-salak is adatott, a kall 
hatasa is érvényesült.

A pénzbeli eredmény azonban nem áll 
arányban a terméssel, le^nagvobb volt a be
vétel a Thomas-salakos parcellán, ezután kö
vetkezett a tragvázatlan. majd a kénsavas káli 
és Thomas-salakos parcella és legutolsó helvre 
jutott a kénsavas parcella. Amíg ez a trá- 
gvázatlannál csak 13 %-mal termett keve
sebbet, addig a termés pénzértéke 40 frt 32 
krral volt kisebb.

A termés minőségét — már amennyire 
ez a beváltáskor megítélhető — a dohanv egv 
métermázsájának beváltási ára határozza meg, 
ez pedig volt:

trágyázatlan 24 frt 64 kr,
Thomas-salak 24 „ 56
Thomas-salak és kénsavas káli 21 .  96 „
kéusavas káli 21 17

Ezen adatokból azon következtetést le
hetne levonni, hogy a kénsavas káli a dohánv 
minőségének ártott. Szerintem azonban ezen 
következtetés legalább is elhamarkodott lenne, 
mert nnndezideig nincs egy adatunk, amely 
azt bizonyítaná, hogy a kénsav káli art a do
hány minőségének, sőt inkább e irágvafélével 
vélik a dohány minőségét megjavítani.

A jelentés szerint a dohányt jég érte. s 
így nem lehetetlen, hogy e káhtragvas par
cella szenvedett a jégtől legtöbbet.

Nem halgathatom azonban el azt, hogv 
a tragvázatlan parcella terméséből küldött do

hány volt a legszebben száradj és ez ered
ményezte a nagyobb beváltási árt. A száradás 
lefolyására azonban aligha van befolvasa a mű
trágyának, vagy Iegaláab is csak akkor lehetne 
ezt ennek tulajdonítani, ha az összes dohanv 
egy időben, teljesen egyforma viszonyok kö
zött száradt volna, erről azonban a jelentés 
nem nyújt felvilágostast.

A b e k ü ld ö tt m in ta c so m ó k k a l ége tési p ró 
b á t te ttü u k . m e ly n ek  e re d m é n y e  a k ö v e tk ező  
vo lt : trá g v aza tlan  : a tla g  5 0  ; —  k álium  : á tlag
55 ; —

Thomas-salak : átlag 48, — Thomas-salak 
és kálium : átlag 38.

A különbség az egyes parcellák termé
sének éghetösége között nem nagy. valameny- 
nyi jó égésű volt. A káliummal trágvázott 
dohanv valamivel jobban, a foszforsavval meg- 
trágvazott valamivel gyengébben égett, mint a 
tragvazatlun. Azonban a toszforsavas dohánv 
is jói égett s ezért tekintve, hogy a foszforsav 
a termést jelentékenyen fokozta, a minőséget 
lénvegesen nem rontotta, ezen tragvatéle al
kalmazása volna az ottani viszonyok között 
legindokoltabb.

A k a iiu m tiá g y a  —  le g a láb b  ezen  egvév i 
k ísérle t u tá n  íté lve  — csak  to v áb b i k ísé rle tre , 
de  n em  n a g y b a n  való  a lk a lm azás ra  a ján lh a tó .

2. Károlyi Mihály gróf debrői uradalma. 
A kísérletet végrehajtotta : König József, urod. 
kasznár. Ez urodalomban a kísérlet olv mó
don hajtatott végre, hogy három dohánvosnak 
4 — 4 kát. hold dohányföldje 4 egv kát. hold 
nagyságú parcellára osztatott; egv trágvázat- 
lan maradt, egy-egy pedig káliummal. Thomas- 
salakkal és kálium és Thomas-salakkal trá
gyáztátok meg. A kísérlet eszerint háromszor 
hajtatott végre, ami annak megbízhatóságát 
nagyban fokozta.

Termelt feleség : fehér virágú muskotály
dohány. A talaj quarezos homok ; egyes par
cella ífiO Q] öles hold. Élőveteménve rozs. 
Háromszor lett megszántva: 1. öszszel, 3. ta- 
vaszszal keverve és 3. ültetés alá 6—7". 
Trágyázva lett 1891-ben juh- és marhatrágyá
val. Áz ültetés ideje: május 1—24-éig. 18" 
távolságra. Ápolása : kétszer megkapalva, har
madszor alahúzva, hónaljhajtásai kacsolva. Vi
rágbugái kevéssé ritkítva, első sorban az alj-, 
másodsorban az anvalevelek és utóljára a 
hegylevelek lettek leszedve. Május és június 
esős, julius eleje esős, azontúl száraz; időn- 
kmt zaporeso; julius lt-én jégeső, mely az 
egész dohány telepet érintette. Ezentúl szaraz 
idő, szántásra igen alkalmas; szárítás történik 
bent és kint szabadban oldalt fűzve, két és fél 
öles zsinegeken.
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A termés eredményét az alábbi táblázat 
tünteti fel.

Beadatott dohány

•«
Ut

■a t  
1  ? 

I  -S S
JA  űS £
H US^ 

kilogramu

3

s

1
- f e j

Kis Jánosnak 1 holdról 356 _
» n 1 „ — 634 _
„ „ 1 — — 452 —

i „ — _ _ 425
\\  iuter Jánosnak 1 holdról *257 _ _

n v 1 — 382 _ _
* „ 1 „ — — 302 _
„ 1 .. — _ _ 292

Sturui Gergelynek 1 „ 393 _
.  -  1 „ - 476 — _
* -  1 * — 411 — |
•  •» 1 „ - — — 347

Összesen 1006 1500 1165 1024

A k ü lö n b ség  a trá g y á z a tla n  és trá g y á 
z o t t  p a rce llá k  te rm éséb en  e s z e r in t;

K én savas
Thomas- Kénsavas káli és

salak káli Thomas-salak
Kis Jánosnál 4 -  218 — 69 +  27
W inter Jánosnál +  90 — 35 +  10
Sturm Gergelynél +  128 4 -  *16 +  64

A Thomas-salak tehát minden egves 
esetben terméstöbbletet eredményezett, mely 
többlet igen jelentékenynek mondható, elvan, 
amely nemcsak megtérítette a költségeket, ha
nem azonfelül igen szép jövedelmet is adott.

Az eg y m ag áb an  a d o t t  k á litrá g y a  a te r
m é s t k é t ese tb en  c sö k k e n te tte , e g v b é n  fokozta . 
A K énsavas k á liu m m al és T h o m a s -sa la k k a l 
m e g trá g v á z o tt  p a rce llák  tö b b e t te rm e tte k  u g y an , 
m in t a trá g v á z a tla n o k , a z o n b a n  jóval keve
seb b e t, m in t a csak is T h o m a s  sa la k k a l m eg- 
trá g y á z o tta k .

A  kálitrágyáról tehát azt mondhatjuk, 
hogy inkább ártott, mint használt. Azt már 
egvébb helyütt is tapasztalták, hogy a káli- 
trágya csökkentőié# hatott a termésre. Igv pl. 
a rozsnál könnyű homokon, száraz idővel, 
több ízben jelentékenyen csökkentette a ter
mést.

A jelen ese tben  is az  le h e t az o k a , hogy  
a ta laj n ag y o n  száraz  vo lt, s igv  a kénsavas 
k á liu m  c o n c e n trá l t  o ld a tb a n  ju to tt  a g y ö k e 
re k h e z  s azok  fejlődését h á trá lta tta .

A d o h á n y o k  á tlag o s  égése te ljesen  k i
e lég ítő  vo lt.

A T h o m a s-sa la k  nem  v o lt h á trá n y o s  az 
ég é sre , egy  ese tben  egv  k issé g y e n g é b e n , egv  
ese tb en  n a g y o b b  m é rté k b e n  fo k o z ta  az égést. 
A nny i az o n b a n  ism é t b e b iz o n y u lt , h o g y  N ess- 
le rn ek  az o n  á llítása , m e ly  sze r in t a  foszfo rsav  
m é g  a ch lo rn á l is h á trán v o ssab b a n  h a t, nem  
egvezik  m eg  a  g y ak o rla ti ta p asz ta la to k k a l.

A k én sav as  káli n em  ja v íto tta  az  égést, 
a m i te k in te tte l a z o n  k ö rü lm é n y re , h o g y  ezen  
trá g y a fé le  a ta la j szárazsága  m ia tt  a d o h án v  
fe jlő d ésére  h á trá n y o sa n  h a to tt  —  nem  is vo lt 
v á rh a tó .

A T h o m a s-sa la k  és  k én sav as  káli e g y ü t
tesen  n em  v á lto z ta to tt lé n y eg esen  a d o h á n y  
égésén .

3. Tápió- Szele. Benedicty Gyula birtoka. 
Termelt féleség: szamosháli dohány. A talaj 
nagy része sárga homok, kisebb része fekete 
homok. Egy kertész része 4 kát. h. 457 QÖ1. 
Elóveteménv: kapas és kalászos. Háromszor 
szántatott; első őszszel 8" melyen, második a 
trágyázással egvidőben, kora tavaszszal 7M 
mélyen s a harmadik közvetlen az ültetés 
előtt 7" mélyen. A 2233. számú 1892. év- 
bem gyeptörésbe ültettetett: a 2294. számú 
1894-ben lett megtrágyázva s a 2280. számú 
1891-ben lett istálótrágvával megtrágyázva. Az 
ültetés ideje: május 5-től junius lü-ig. A sor
távolság 2 és 2V, láb. Ápolása: az ültetés 
fúró után és vízzel történt; gazosodás folytán

kétszer megkapáltatott és harmadszor aláhu- 
zatott. Tavaszszal nagy szárazság, junius ele
jén egyhetes eső, aztán száraz időjárás egész 
augusztusig. Törése augusztus elejétől szep
tember végéig tartott. A műtrágyák elszórása- 
kor és aztán is folytonos szárazság volt hó
napokon át, s igv a trágya nem volt képes 
tökéletesen feloldani. Több nedvességgel bizo
nyára több eredmény lett volna.

A kísérlet az esetben is éppen úgy, mint 
Debrőti, oly módon hajtatott végre, hogy há
rom kertész részére kimért terület 4—4 részre 
osztatott és egv-egy parcella hasonló trágyá
zásban részesült.

Kár, hogy a termés nem parcellánkint, 
hanem összefoglalva lett kitüntetve s ez is 
csak oly módon, hogy a zsinórok száma és 
átlagos súlya után lett meghatározva.

Ezen eljárást ugyan én hoztam javaslatba, 
de mint utólag meggyőződtem, ez nerc biz
tos, vagy csakis akkor, ha nagyszámú zsinór 
méretik le. Debrőről ugyanis elsőben szintén 
hasonló módon lett a termés eredménye ki
mutatva, az eredmény nagyon különbözött az 
utóbb beküldött jelentésben foglalttól, mely a 
beváltás alkalmával meghatározott súlyt tün
tette ki.

A termés volt:
Trágyázatlan: 2280., 2294. és 2338.

számú parcellákon a zsinórok száma 1128; 
egv zsinór atlagsúlya 3 kg., az összes tehát 
3284 kg.

Kénsavas kálium : 2280., 2294. és 2338. 
számú parcellákon a zsinórok száma 1142; 
egv zsinór átlagsúlya 3 kg., összesen 3427 kg.

Thomas-salakkal megtrágvázott 2230., 
2294. és 2338. számú parcellákon a zsinórok 
száma 1310; egy zsinór átlagsúlya 2*5 kg., 
az összes 3275 kg.

Kénsavas kálium és Thomas-salakkal trá
gyázott 2280., 2294. és 2338. számú parcel
lákon a zsinórok száma 12C9; egy zsinór 
átlagsúlva 3 kg., az összes 3807 kg.

Kai. holdra számítva*, a trágyázatlan par
cellákon 789, a kénsavas káliummal trágyá 
zott parcellakon 799, a Thomas-salakkal trá
gyázott parcellakon 701 s a kénsavas kálium és 
Thomas-salakkal trágvazottakon 888 kg. ter
mett.

Kát. holdra számítva, lényeges termés
többletet tehát csakis a Thomas-salak és a káli- 
trágva együtt alkalmazása eredményezett; a káli
val és Thomas-salakkal külön-külön megtrágvá
zott terület és a trágyázatlan termése közötti 
különbség oly csekély, hogy bátran elmond
hatjuk, miszerint ezen trágyafélének hatasa 
nem volt.

A kísérlet eredménveképen tehát azt mond
hatjuk, hogy a jelen esetben a talaj úgy 
kálium, mint foszforsavban szűkölködött.

Az égésbeni próbák eredménye: a 2280. 
számú parcellán: trágyázatlan: átlag 13; — 
kénsavas kálium: állag 36; — Thomas-salak: 
átlag 28; — kénsavas kálium és Thomas-salak : 
átlag 33.

A 2294. számú parczellán: — trágyá
zatlan : átlag 7; — kénsavas kálium: Átlag 
22; — Thomas-salak: átlag 10; — kénsavas 
kálium és Thomas-salak: csomag nem érke
zett be.

A 2338. számú parczellán: -- trágyá
zatlan: átlag 21; — kénsavas kálium: atlag 
55; — Thomas-salak: átlag 20; — kénsavas 
kálium és Thomas-salak : átlag 22.

Jelen kísérletnél tehát a kénsavas kálium 
hatása az égésre nagyon kedvezőnek bizonyult, 
a foszfortrágya vagy némileg javította, vagy 
változatlanul hagyta az egöképességet.

4. Kemecse. Mandcl Gusztáv birtoka. Ter
melt féleség: szamosháti dohány. A talaj ho
mokos ; egyes parcella 3 kát. hold. Elövete- 
ménye lóhere és búza. Háiomszor lett meg
szántva, egyszer ószszel és kétszer tavaszszal 8" 
mélyre. 1891-ben lett megtrágyázva. Az Ülte
tés ideje: május hó. Sortávol: 70%» Ápolása: 
háromszori kapálás igen esős időben, hirtelen 
növéssel ; későérés miatt egy része éretlenül 
lett letörve. Folytonos esős és nedves időjárás

volt. Mindkét trágyávali kísérletnél sokkal 
finomabb anyag nyeretett s igy átadási átlag 
is nagyobb volt, mint a másik két próbánál.

Ezen kísérletnél hiányzik a Thomas-sala- 
kos parcella.

A termés eredménye parcellánkint (3 kath.
hold):

Trágvázatlanon : a zsinórok száma 1046; 
egy zsinór átlag súlya 2 s az összes ter
més 20*92 q.

Kénsavas kálival trágyázotton : a zsinórok 
száma 1011 ; egy zsinór átlagsulya 2 ty, s 
az összes termés 20*22 q.

Kénsavas káli és Thomas-salakkal trá
gyázotton: a zsinórok száma 980; egy zsinór 
átlagsulya 21/, kbt s az összes termés 22 05 q.

Kar. holdra számítva :
trágyázatlan parcellán 697 %
kénsavas káliummal trágyázo tt parcellán 674 „
kéusavas kálium és Tbomas-galakos parcellán 783 „

A kénsavas kálium egymagában ez eset
ben sem eredményezett terméstöbbleter. Tfio- 
mas-salakkal együtt a termés ugyan nagyob
bodott, de nem oly arányban, hogy a költsé
geket megtérítene volna.

Mintacsomók nem küldettek be, s ez ok
ból a dohány égése meghatározható nem volt.

A nvirbátori beváltó-hivataltól és Leitgeb 
Imre derecskéi birtokáról beérkezett jelentések
ből, a bevezetésben felsorolt okokból, követ
keztetés nem volt vonható.

A közölt kísérletek eredményéről levon
ható következtetések :

1. Dohánytermelésünket foszfortrágyával 
igen sok esetben jelentékenyen fokozhatjuk 
anélkül, hogy ezáltal a minőség romlanék.

2. Kálitrágya egymagában alkalmazva ép
pen azért nem képes terméstöbbletet előidézni, 
mert a talajok foszforsavban is hiányt szen
vednek.

3. Kálitrágya Thomas-salakkal egvütt nö
veli a termést, de hogy a száraz időjáráskor a 
kálium a dohánynak ne ártson, czélszerÜ a 
trágyát már kora tavasszal, február—márczius 
hóban, elhinteni.

4. A káliumnak az égésre gyakorolt be
folyására a kísérletekből határozott következ
tetés nem vonható.

A talaj egyenlővé tétele 
műtrágya által.

Lapunk múlt számában, Q. jegy alatt 
író egyik jeles munkatársunk: ..A dohány
nak színe sierinti össseállitásáhos* czim alatt 
egy igen tanulságos és gyakorlati elveken 
alapuló, nagyon figyelemre méltó czikket 
közölt, melyben a dohánynak színe szerinti 
összeállításának kérdését nagy szakérte
lemmel fejtegetve, ennek kapcsán a talaj
nak műtrágyával való egyenlóvé tételéről 
is megemlékezett.

Ha felületesen tekintjük a dolgot, ak
kor ebben inkább elméletet s nem gya
korlati kivihetőséget fogunk látni, — de 
ha jól figyelembe vesszük, mindjárt rá jö
vünk, hogy ez a gyakorlatban is kivihető, 
s óhajtandó lenne, hogy termelőink e kér
déssel minél kiterjedtebb mérvben megis
merkedjenek és tényleg is foglalkozzanak.

Külföldi tanulmány utam alkalmával, 
lapunk 1892. évi folyamának 15—20 számá
ban részletesen előadtam az Elzász és Lotha- 
ringia, valamint a Rajna melléki Pfalz vi
déki dohánytermelési viszonyokat és több
ször ismételve rámutattam, hogy az ott ter
melt dohányok legnagyobb előnye: az 
egyenlő, egyöntetű minőségben rejlik, en
nek pedig legfőbb oka és előidézője a ta
laj egyenletessége, amit a kitűnő művelés és
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a már kipróbált megfelelő műtrágyák al
kalmazása által érnek el.

Éppen jelenleg, a dohányföld előkészí
tése és a trágya kihordás megkezdése tá
ján. kétszeresen fontos és időszerű e kérdés
sel foglalkozni; — 8 azért — habár ismét
lésekbe bocsátkozunk is — nem lesz 
érdektelen és fölösleges dolog, tanulmány- 
utam tapasztalatainak s a németországi mű- 
trágyázási viszonyok ismertetésének újabb 
fölelevenitése.

Elszász-Lotharingiában és a Pfalzban, 
amint annak idején bővebben kifejtém, a 
dohánytermés legbiztosabb alapját a talaj 
egyenlősége és kitűnő művelése képezi.

Ott ugyan a talajt nem azért művelik 
oly kitünően, hogy épen dohányt termelje
nek benne, mert ők a földet egyáltalán 
minden termelvényhez kitünően művelik, s 
ebbe a jó művelésbe a dohány is bele esik. 
Ök a földet réges-régtől fogva, folyvást 
erős vegyes trágyával és folytonos mély 
szántással keverik, porhanyóvá teszik,miáltal 
a föld ugyannyira összevegyült és egyen
lővé vált, hogy több mértföldön keresztül, 
mindenütt egyenlő színű és vegyületü ta
lajt találtam; — mig ellenben minálunk a 
talajban, színre és vegyitékre nézve fölötte 
nagy eltérések vannak, — nálunk porha- 
nyós, erős, rögös, szikes, salétromos. vize
nyős és nagyon száraz talajokra találunk, 
s nemcsak egyes megyék, vidékek és ha
tárok nem bírnak egyenlő minőségű talaj
jal, de igen gyakran megesik, hogy egy 
birtoktesten, például egy 100, 50, vagy 25 
holdas táblában is, a talaj roppant külön
böző.

Hát mindenesetre itt a természet alko
tása viszi a legfőbb szerepet, — azonban 
én valószínűnek tartom, hogy az ő talajuk 
sem volt eredetileg annyira egyenlő, hanem 
a folytonos kitűnő és okszerű kezelés, trá
gyázás és szántás által lettek olyan álla
potban hozva, mint aminőben jelenleg van
nak ; de ők ezt is könnyebben tehetik, 
mert a miénkhez képest ők aránylag sok
kal kevesebb talajjal és több munkaerővel 
rendelkeznek, mint mi, s igy a talajt eb
ben az erős állapotban most is könnyen 
fentarthatják s ezért van, hogy az általam 
jelzett egyenlő dohány termelésének igen 
nagy előnyével birnak, amely előny oly 
nagy, hogy igazán irigylendő.

Hollandiában is a művelésnek egyik 
főtényezője: a trágyázás. A talaj minősége * 
és alkotásához képest: guanót, ló-, disznó-, 
vagy marhatrágyát szoktak használni. — A 
fiatal palánták trágyázása pedig megőrölt 
galamb-, vagy tyuk ganéval történik, mely 
földdel, vagy homokkal kevertetik.

A dohányföld trágyázására vonatkozó
lag igen becses adatokat tartalmaz: Dr. 
Barth Miksa, az elzász-lothringiai mezőgaz
dasági kísérleti állomás vezetőjének — la
punkban már szintén ismertetve volt — » 
pályadijat nyert müve: „Tanulmányok a 
phosphátokról és a phosphátműtrágyákrólM, 
— amelyben e tárgyra vonatkozólag többek 
közt ezeket mondja:

Németországban a legszorgosabb tö
rekvések oda irányultak, hogy a trágya 
szakszerű megválasztása által a dohány 
minősége emeltessék és hogy az árnyék-

széktrágya a dohány trágyanemek közül 
kizárassék, minthogy ez, az emberi tápsze
rekből származó igen sok konyhasót tar
talmaz.

Ha tehát jövőben a klór tartalmú 
trágyaszerek mellőztetnek és a dohány 
csak istállótrágyát — s ezt lehetőleg még 
őszszel — nyer: akkor a dohány éghetősége 
és ez által minősége is tetemesen emel
kedni fog.

Dohányt, ugyanazon a földön csak 
minden 3—5 évben termesszünk, adjunk 
neki előveteményül gabonát és trágyázzuk 
meg erősen a talajt istállótrágyával, vagy 
az előveteménynél, vagy őszszel, a dohány 
beültetése előtt.

Hektáronként — 3 évre számítva — 
mintegy 30000 klgrm. istállótrágyát véve, 
amelyből körülbelől Vs-ad rész használta
ik  fel a dohány álta l: akkor egy bő do
hánytermés esetén még nem számoltunk a 
táplálék hiányával.

Húsz duplamázsányi száraz dohányle
vél, a hozzátartozó száraz szárakkal együtt, 
hektáronként elvonnak a földből kerekszám
ban 3°/o szénsavat, 3.5#/« káliumot, 0-4% 
phosphorsavat, egészben véve 120 kiló 
szénsavat, 140 kiló káliumot. 10 kiló phos
phorsavat.

A 30.000 klgrmból a dohányra eső 
V3*ad rész, vagyis 10.000 klgrm istálló- I 
trágya, hektáronként 50 kiló szénsavat. 50 
kiló kálit és 20 kiló phosphorsavat szol- j 
gáltat. — tehát még 70 kiló szénsavval és 
90 kiló kálival lenne bő termés esetén a 
hiány kiegészítendő.

Ez tehát hektáronként újólag őszszel 
360 klgr. kálimagnesia. vagy 180 klgrm. 
tiszta kc n sa v a s -k d l i, tavaszszal pedig 450 
klgrm. chilisalétrom hozzáadásával lenne 
kiegészítendő. A chilisalétromot fele rész
ben közvetlenül a kiültetés előtt, fele rész
ben pedig a kiültetés után kell a földnek 
adni. mikor a palánták már félig kifejlődve, 
az éréshez közel vannak.

Ezen kívül ajánlatos még, talajgazda 
gitás czéljából. a földnek egy gyönge 
phosphorsavas trágyázást is adni, — de 
amennyiben különös ok nem forog fenn, 
nem superphosphat. hanem 100 klgr. Tho- 
masliszt alakjában, mely a hollandi dohány 
termelési kísérleteknél, Mayer Wageninen 
kezdeményezése folytán, igen jól bevált.

A nagy számmal megejtett kisérletek ta
núsága szerint: a szénsavas trágyák közül 
a lassan és teljesen asszimilálódó kénsavas- 
ammóniák, a dohányra jobbnak mondható, 
mint a chilisalétrom, sőt jobb a kálisalét
romnál is. Mindenesetre ezen ásványtar- 
talmu trágyák, a dohány égésére kiválójó 
hatásúak, a nélkül, hogy a termés súlyát 
csökkentenék.

Konyhasó tartalmú trágyaszerek mel
lőzésével, gazdag kálitrágyázással őszön, 
vagy kevés kálit igénylő előveteménye- 
zéssel, erős szénsavas és gyöngébb phos- 
fát trágyázással, Thomas-liszttel: kedvező 
befolyást gyakorolhatunk a dohány minő
ségére, a termés súly mennyiségére való 
minden hátrány nélkül. A dohánynak fizikai 
fejlődésére és tenyészetének sikerére egy jó 
de nem fris istállótrágya is szükséges és jó 
hatású.

Mindezen adatok kétségtelenné teszik, 
hogy a talaj egyenlővé tétele, a vegy- 
elemzések eredményéhez képest kiválasz
tandó megfelelő műtrágyáknak kellő meny- 
nyiségben és a maga idején való alkalma
zása, valamint a mindenkori kitűnő gon
dos művelés által, bizonyára nálunk is — ha 
neáii is azonnal, de évről-évre haladva — 
kivihető, s a termelésnek ezen annyira fon
tos tényezője megalapítható lesz; — s ha 
ezeken kívül termelőink követni fogják 
még azt a — már szintén gyakran elmon
dott — jó tanácsunkat is, hogy a kiülte
tésre csak a teljesen ép, erős, egészséges, 
jó gyökérzetü, lehetőleg egyenlő nagyságú 
palántákat használják : akkor ilyformán mi 
is elérhetjük azt a nagy előnyt, mely a do
hánynak egyenletességében rejlik ; — miért 
is az itt előadottaknak megvalósítását, illetve 
az erre lehetőleg való törekvést, újból és 
a legmelegebben ajánlom.

Daróczi Vilmos.

D oliánymag.
A dohánytermelés munkája olyan, hogy 

! az egész éven át tart; — úgyszólván el 
se végezte még az ember a termés beszál
lítását, s már is kezdetét kell hogy vegye 
az uj termelésre való gondoskodás, — ilye
nek ; a melegágyakra való trágyakészlet 
összeállítása s a termeléshez szükséges 
egyeb elókészületek, íöleg pedig a jó érett, 
tiszta, jól kifejlett, egészséges mag kellő 
mennyiségének készletben tartása.

A dohánymag kifejlődésére, illetve a 
magnövények termelésére, a múlt évben 
ép oly kedvezőtlen, mostoha volt az időjá
rás, mint az általános termésre; — már 
pedig a tökéletes jó mag egyik legelső kel
léke és kiindulási pontja az okszerű ter
melésnek s azért a magtermelésre mindig
különös kiváló gondot kell fordítani. __
Különben is hogy tökéletes magot termel- 
jünk : az semmi nagyobb nehézségbe nem 
ütközik és hasonlithatlanul könnyebben ki
vihető, mint maga az egész általános do
hánytermelés, — mert — amint e lapok 
hasábjain ezt már gyakorta volt alkalmam 
fejtegetni — a magtermelésre kiszemelt, 
vagy már előre kijelölt nehány szál palán
tát a megkivántató gondosabb kezelésben 
részesíteni, nevezetesen gyakran megkapálni, 
tisztán tartani, rovaroktól megóvni s száraz 
időjárásban többször meg is öntözni: ez mind 
oly csekély dolog, hogy feltételezhető, mi
szerint előretörekvő termelőink legnagyobb 
részénél ez meg is történt, — de feltéve, 
ahol az bármi oknál fogva nem történt 
volna meg, ott bizonyára a mag is ép oly 
kifejletlen, törpe, rosszul sikerült maradt, 
mint maguk a dohánylevelek.

Ez esetben azonban jó előre gondos
kodni kell a fajtiszta magról, s a szüksé
ges dohánymag mennyiségét oly megbíz
ható helyről kell beszerezni, ahol tudjuk, 
hogy a növény kedvező időjárásban, és 
kellő művelésben részesült.

Nehogy tehát dohánytermelésünk si
kerét eleve koczkáztassuk, azért mindenek 
előtt győződjünk meg arról, hogy az alkal
mazandó mag csakugyan meg fog-e felelni 
ama czélra, amelyre azt használni kívánjuk.
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Első sorban szükséges azt megtudni, 
hogy az illető mag, az alkalmazni szokott 
fajból való-e, és hogy az, termelés közben 
minő gondozásban és művelésben részesült 
a termelőnél ? — mert ha esetleg az ujo- 
nan beszerezni kívánt mag is mostoha idő
járás befolyása alatt s minden különös figye
lem ráfordítása nélkül termett: az esetben 
szükségtelen, hogy azzal a magunk által 
épp oly körülmények között termelt ma
got felcseréljük, mert akkor az eredmény

előre láthatólag egyforma lenne, — ez 
esetben tehát inkább maradjunk továbbra 
is a magunk magjánál, amelyről legalább 
annyit tudunk, hogy az a szükségelt faj
nak megfelel. Ilyenkor azonban annál in
kább szükséges, hogy a magot erősen meg
rostáljuk, szélén megszóljuk és csak is a 
legnagyobb, legnehezebb magszemeket ve
gyük igénybe, amelyek inkább érettek és 
kifejlődve vannak.

Most van még a legalkalmasabb idő

arra, hogy mindezeknek ideje korán utána 
járjunk s a jelzett minőségű mag beszerzé
sére a kellő lépéseket megtegyük, nehogy 
mikor már a magot a melegágyba kellene 
elvetni: akkor kapkodjunk, vagy elkéssünk 
s ily formán az egész évi termés sikerét 
már az elvetés alkalmával bizonytalanná 
tegyük.

Darócti Vilmos.

II. Kimutatás, a budapesti m.
Beváltási eredmények.

Termelő

1

Község

H
án

y 
ho

ld
on

 
te

rm
el

t B eváltott
anyag
klgr.

Beváltási ár
Beváltási 1 

átlagár 
100

klgrm onként

Egy kataszt. hold 
átlagos jövedelme

dohány pénzben
frt | kr. 1 frt | kr. kilogram frt kr.

Palotási Világliy Gyula és Károly T.-Szt.-Mártou 138 88.817 16.840 06 18 96 638 121 15
Coburg herezeg P.-Vacs 108 71.249 14 320 24 20 09 659 132 59
Rakovszky István II P.-Dános 67 35.763 ti. 406 66 17 91 533 96 60
Györgyei Illés T.-8zele 62 35.553 6881 42 '/, 19 85 578 110 99
Gróf Keglevich Gábor Nagy-Kát a 60 24.168 3.985 85 16 49 402 66 43
Micsky Sándor || P.-Dános 56 29.105 5 065 32 V, 1 17 40 519 90 45
Adler Manó A lberti 56 37.021 6.924 60 ',, 18 70 673 126 89
Viczián A lbert T -S zele 47 24.360 4.561 4 » i , 18 72 518 97 05
Rakovszky Istvánné II P. Dános 27 14.811 2.433 45V, 16 43 549 90 12
Dezseőfty Béla 1 Szt.M árton-Káta 28 8 064 1.818 07 16 34 288 47 07
Dezseöfly Géza „ 28 14.632 2.449 98V, 16 74 522 87 49
Dezseőtty Emil „ 28 15.264 2.581 1SV, 16 90 545 92 18
Muzsik Gyula j Irsa

*
20 8.270 1.631 73V, 18 65 413 76 73

A fent nevezett termelők, a budapesti 
körzet legjelesebb termelői közé tartoznak, 
akik a dohányaikat minden tekintetben ok
szerűen és kiváló gonddal kezelve, nem
csak arra fordítják figyelmöket, hogy az 
anyagnak tetszetős külseje legyen, de 
terményeiket — a talaj helyes megvá
lasztása, kitűnő művelése, műtrágyák 
használata, egyszóval a dohányterme
léssel kapcsolatos mindennémű teendők 
pontos és lelkiismeretes teljesítése által 
—* beltartalmilag is emelni törekesznek, 
amely követésre méltó igyekezet kellő el
ismerésre is talál és mindig meghozza 
megérdemelt jutalmát. — amint ezt, lapunk 
első czikkében, a beváltás általános be
nyomásai kapcsán is kifejtettük.

Ami az egyeseket illeti, a beváltás 
színhelyén szerzett személyes meggyőző
désünk alapján, különösen kiemelhetjük: a 
Coburg herczegi uradalom igen szépen ke
zelt dohányát; — Györgyei Illésnek tápió- 
szelei birtokáról beszállított sok szép do
hánya is valódi szakértelemmel való gon
dos összeállításról tanúskodik: — Világhy

Gyula és Károly, Viczián Albert, Rakov- 
szky István, Muzsik Gyula, Micsky Sándor 
és Adler Manó dohányai, mindannyian a 
folytonos haladás dicséretre méltó jeleit tün
tetik fe l; — a gróf Keglevich Gábor és a 
Dezseőffyek kátai dohányain azonban a leg
jobb igyekezet daczára is meglátszanak a 
tavalyi mostoha időjárás nyomai.

A legutóbb átadott s a fenti kimuta
tásban még bent nem foglalt dohányok 
közül, a Goldner Ignácz tápió-bicskei szép 
kinézésű dohánya, gondos kidolgozásánál 
fogva szintén említést érdemel.

De valamennyi eddig itt beváltott do
hányok közt, hasonlíthatatlanul a legszebb, 
legkitűnőbb: a Karsai Albert boldogi do
hánya. amelynek átadása a múlt hó 28-án 
kezdődött. Ezek a dohányok valóban bá
mulatra ragadják a szemlélőt, mert az a 
pedánsságig menő pontosság, amelylyel 
minden egyes csomó, szín, alak, nagyság 
szerint teljesen egyenlően van összeválo
gatva, s ahogy minden szál levél ki van 
dolgozva: ezt már igazán az okszerű ke
zelés művészi tökélyre emelésének lehet

mondani. Természetes, hogy ezek a dohá
nyok, kezdve a mag elvetésétől egész a 
levelek letöréséig, a lehető leggondosabb 
művelésben és minden szükséges ápo
lásban bőven részesültek, műtrágyával ja
vitattak s mind egy szálig fedél alatt szá
radtak, és az utolsó levélig úgy voltak 
kezelve, hogy azon módon kiállításba le
hetne tenni mindeniket. De ezeket a re
mek dohányokat látni és csodálni kell. mert 
méltóképen leimi és dicsérni alig lehet. S 
ha a tavalyi sanyarú termelési viszonyok 
daczára, a bpesti körzetben ilyen gyönyörű 
dohányt tud valaki produkálni és pedig nem
csak egy-két csomót, vagy bált kiválo
gatva, hanem az összes termést egyaránt 
véve: ez a legfényesebb bizonyságául és 
méltó példányképül szolgálhat arra nézve, 
hogy a szakértelem, a fáradhatlan szorga
lom, a semmi munkát, gondot, áldozatot 
nem kímélő kitűnő gazda, szóval egy igazi 
nemes szenvedéllyel termelő — csaknem 
csodákat mivelhet.

D. V.

A „1) e 1 i-M a a t « c li a p p y “ 
1809-t öl 1894-ijr.

— fíarkem a G. amszterdami dohány kereskedő 
fordítása után —

(Folytatás.)

A dohánytermelésnél, a lefolyt 25 év 
alatt, semmi jelentékenyebb változás nem 
történt. A munka, akinai kulik alkalmazása 
mellett folyik és a sajátlagos szerződési 
rendszer, melyet Nienhuys sok kísérletezés 
eredményeként bevezetett, képezi most is 
alapját a termelésnek. Előfordultak ugyan 
némi változások, a növényrendszer és a do
hány kezelése tekintetében, ahhoz képest, 
amint az európaiak által beültetett erdő- 
talaj kimerült, vagy a növényzet betegsége 
többé-kevésbbé mutatkozott, avagy a fogyasz
tás más igényekkel lépett fel. — A növény 
betegségek elhárítására a tudomány hivatott 
segítségül, s a praktikus termelők csakhamar 
felismerték ennek fontosságát, minek folytán 
nemsokára közös erővel egy növény-vizs
gáló állomást létesítettek, a buitenzorgi 
(Java) növénykert igazgatójának : dr. Treub-

nak felügyelete és dr. Ilreda de Haannak 
vezetése mellett.

Külsőleg azonban a vállalat képe ugyan
csak megváltozott, — mert például most 
a kínai kulik fekhelye is bizonyára tetsze
tősebb formájú, mint volt az a lakás, ahol 
annak idején Nienhuys a kulikkal együtt 
lakott.

A vállalat kezdettől fogva mindinkább 
terjeszkedett.

A társaság munkaköre 1880-ig főleg 
Delire szorítkozott, ámbár l.angkatbau is 
voltak nagyobbmérvü ültetvényei és Ser- 
dangban is megnyílt egy vállalat, mely 
azonban megszűnt, mivel kevésbbé jó ter
ményeket adott.

Az alábbi számok teljes áttekintést 
nyújthatnak az eddig elért eredményekről; 
— ugyanis a 24 termelési év alatt, a tár
saság által Amsterdamban az európai 
piaczokra szállíttatott 495.491 csomag, mint
egy 70 millió '/, kilogrammos saját ter
mésű dohány, 1(6 millió forint összérték
ben, melyből mintegy 28'/, millió tiszta nye
reség osztatott ki a részvényesek osztalé
kául.

A művelés kiterjesztésében a Deli- 
Maatschappy egyenlő lépést tartott a többi 
— nem a társaság tulajdonába tartozó — 
ültetvényekkel, 8 a társaság már kezdetben 
kinyilatkoztatta, hogy az amsterdami piaczon 
a többi ültetvények termékeinek elhelye
zését is elvállalja, sőt azokra még előlege
ket is ád, — miáltal üzletkörét tetemesen 
megnagyobbította, — amint ez a követ
kező adatokból is kitűnik: megbízásból el
adatott 1870-ben 160 csemag. s a megbí
zásból eladott csomagok száma 1874-ben 
már 629-re, 1875-ben mintegy 2261-re, 
1878-ban mintegy 14.000-re, 18s3-ban mint
egy 29.000-re, 1891-ben mintegy 71.000-re 
emelkedett, de 1893-ban a dohánypiacznak 
mindkét előző évben kedvezőtlenül alakult 
viszonyai folytán a csomagok száma 37652 
darabra szállt le.

A megbízásból való eladás, nem csupán 
a társaság hitelének a magántermelők ré
széről való rendkívül nagymérvű kihasz
nálása folytán emelkedett, hanem azért is, 
mert az amsterdami piacznak érdekében 
állt, az eladást lehetőleg központosítani, 
ami ismét csak ezen társaság segélyével
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volt elérhető, amely ily tetemes mennyiségű 
dohányt adott el megbízásból.

Hogy mily nagyjelentöséggel bírt ezen 
körülmény, az abból is kitűnik, hogy — a 
partvidék többi termelési vállalatait is bele
értve — 26 millióról 36 millió V4 klgrmra 
emelkedett a termelés, vagyis az 1893-diki 
termelési évben az összérték mintegy 37-6 
millió forintot képviselt. Tekintetbe véve 
már most, hogy ezen nagymennyiségű do
hány — az egyetlen túltermelési év kivéte- 
vel — mind elkelt és pedig csaknem kizá
rólag valamennyi a németalföldi piaezon 
adatott e l : ebből elképzelhető, hogy a társa
ságnak ezen nagybu/galmn indiai működése, 
a termelésre és kereskedelemre mily óriási 
hatást gyakorolt.

Az előadottakból önként következtet
hető. hogy a társaság fejlődése, magával 
vonta Deli emelkedését is.

Mindazonáltal nem mellőzhetjük, hogy 
a veszélyes és goudterhes időkre is, egy 
pillantással ki ne térjünk.

Már 1872-ben a Hatak-háború fenye
gette az ültetvényeket, s habár ezen veszély 
szerencsére hamar elvonult, de azért sok 
nehéz perczet okozott az ültetvénytulajdo- 
nosoknak és a társaság fejlődésnek indult 
hitelét is nagyon megingatta s a mindenféle 
rsblóbandák a távolabb lakó ültetvényeseket 
gyakran veszélyeztették.

Különféle ellensegeskedések folytán, a 
társaság által létesített egyes újabb vállala
tokat be kellett szüntetni, minek követ
keztében sok termelő mindenét elvesztette. 
A nehézségekhez, melyekkel szüntelenül 
küzdeni kellett, első sorban azon kérdés is 
járult, hogy a termeléshez szükséges mun
kaerőt honnan szerezzék be, főleg a kevés 
népességgel bíró. valamint az oly kerüle
tekre, ahol a benszülöttek a dohányterme
lésre nem voltak alkalmazhatók. Kgyáltalán 
a művelés kérdése, Deliben, kezdetben na
gyon aggasztó viszonyok közt volt.

Az ültetvényesek egyesülete, mely ez 
időben keletkezett, a bajok orvoslására 
nézve mindenesetre jó hatást gyakorolt. Az 
egyesület szabályokat állított fel a munka
bér. előlegek stb. tekintetében, s a tagok 
kötelezve voltak ezen szabályok szigorú be
tartására. Ennek daczára a munkás viszo
nyok, azok számát és mennyiségét tekintve, 
nem javultak. Némely termelő, az egyletbe 
belepve, nagy obb előlegeket vett fel, amelyen 
újabb kínai munkásokat hozatott magának. 
— Lélek-kufárok jártak-keltek. s a mun
kásokat szökésre csábították, jó üzletet csi
nálva maguknak azzal, hogy ezeket az egy
lethez nem tartozó ultetvenyesekhez sze
gőd tették.

(iondterhes évek voltak különösen 1888. 
és 1889, mert a magas dohányárak folytán, 
Sumatra keleti partvidékein, Perbaoengan, 
Fadong. Hedagei, Asahan. stb. helyeken 
több uj vállalat keletkezett, amelyeknek 
mégegyszer annyi munkásra volt szüksége, 
mint amennyit iSingaporeban. vagy Penang- 
ban kapni lehetett. S habár sok ilyen újon
nan alakult vállalat, csak rövid ideig tartó 
létezésnek örvendhetett, de kezdetben még 
is elegendő tökével rendelkeztek, hogy a 
szükséges munkásokat bármi áron is ősz- 
szeszelljék. Ez által aztán Deliben oly 
állapot keletkezett, amelyet nehéz még le
írni is. A szökések napirenden voltak, s a 
kulik szegödtetéseért követelt bizományos 
dijak hallatlan magasságra emelkedtek. — 
Az 1890-diki dohánytermés árhanyatlása 
folytán ezen tarthatatlan állapot megszűnt 
ugyan, de tartós javulás csakis akkor követ
kezett, midőn végre a Dél-Chinából Delibe 
való közvetlen kivándorlás létesittetett. Ez 
aztán sikerre vezetett, de természetesen 
csakis tetemes áldozatok árán. A terme
lőknek, kik a deli-i termelők egyletének 
tagjai voltak, nagy áldozatokra kellett el
szánni magukat, hogy a munkások beszer
zését maguknak ily módon biztosítsák. A

kedvező változás tehát, mely e részben 
végre beállt, csakis az együttes kitartó tö
rekvésnek volt köszönhető.

(Folyt, kcv.)

Az orsz. ni. gazdasági egyesület 
köréből.

Gazdasági előadások. Az O. M. G. E. 
által rendezendő idei gazdasági előadások, 
folyó hó 25 —28.-án tartatnak, a Köztelek 
nagytermében.

Az előadások hallgatása teljesen díjta
lan. Jelentkezéseket elfogad az O. M. G. E. 
titkársága.

Az országos gazdakongressus. Az orsz. 
gazdakongressus rendező bizottságának leg
utóbbi ülésén véglegesen elhatároztatott, 
hogy a III. országos gazdakongressus, Bu
dapesten, folyó évi május hó 19- 23. nap
jain fog megtartatni.

Az elfogadott tervezet szerint: a kong
resszus élén áll a védnök és az elnökség. A 
kongresszus előkészítését a szervező bizott
ságintézi, sa  mezőgazdasággal összefüggő 
és ezt közelről érdeklő mindennemű ügyek 
és kérdések 5 szakosztály és 21 albizott
ság körébe lesznek beosztva.

A kongresszus elnökéül gróf Dessewffy 
Aurél, alelnökéül: gróf Bethlen András és 
Melczer Gyula, főtitkárul Forster Géza. tit
károkul : Rubinek Gyula, Serfőző Géza és 
Szilassy Zoltán jelöltettek ki.

A szervező bizottság tagjai lettek: 
gróf Szapáry Gyula, mint az 1.-, gróf 
Széchenyi Imre, mint a II Rakovszky 
István, mi.it a III.-, gróf Károlyi Sándor 
mint a IV.-, és Bujanovich Sándor, mint 

| az V, szakosztály elnöke, továbbá Roszler 
. Károly a II,-, Meskó Pál a III.-, és Szakáts 
; Péter a IV. szakosztály jegyzője.

Az igazoló bizottságba beválasztat- 
■ tak : Forster Géza, Lits Gyula és Tahy 

István.
A X II. tenyészállatvásár. Az O. M. G. E. 

a földművelésügyi ministerium támo
gatásával, a folyó év április hó 5.. 6, és 
7. napján, Budapesten, a Tattersall helyisé
geiben, dijjazással egybekötött X II. Te- 
tiyészállatvasárjáí tartja meg.

A tenyészállatvásárra hozható: szar
vasmarha, juh és sertés.

Bejelentések legkésőbb márczius hó 20-ig 
fogadtatnak el.

A vásár tervezete, bejelentési ivek és 
minden egyéb felvitágositással az O. M. G. E. 
titkári hivatala szolgál.

A IV-ik (tavaszi) luxus-lóvásár. Az 
O.M. G. E. által rendezendő tavaszi (IV-ik) 
luxus-lóvásár, f. év április hó 18., 19., 20. 
és 21-én fog a „TattersallM telepen, (külső 
kerepesi-ut, a központi pályaudvarral szem
ben) megtartatni.

A bejelentés határideje márczius hó 15.

Az ezredéves országos kiállítás.
A kereskedelemügyi minister, az 1896-iki 

ezredéves országos kiállítás folyama alatt 
rendezendő időleges kiállítások sorozatát a 
következőkben állapította meg:

Május hóban: 1—6-ig: Gyümölcs- és 
zöldségkiállitás. 5—13-ig: Első lókiállitás. 
15—21-ig: Hízott szarvasmarhák és juhok 
kiállítása. 24—31-ig: Tenyészjuhok kiál
lítása.

Junius hóban: 6—11-ig: Baromfi- és 
ebkiállitás. 12—15-ig: Rózsa, zöldség, gyü
mölcs és évadszerü virágok kiállítása.

Julius és augusztus hóban : Julius 15-ig: 
Iparos-segédek, tanonezok és munkások ké
szítményeinek kiállítása. Auguszt.19—25-ig: 
Nyári virág-, gyümölcs; és zöldségkiállitás. 
Augusztus 20—31-ig: Elő méhek kiállítása.

Szeptember hóban: 1 —8-ig: Tenyész- 
és hízott sertések kiállítása. 3—10-ig: Tej- 
gazdasági kiállítás. 12—28-ig: Árpa- és

komlókiállitás. Szept. 14—22-ig : Tenyész-, 
szarvasmarha- és bivalykiállitás.

Október hóban: 1 —8-ig: Gyümölcs- 
és szőlőkiállitás (decorativ növényekkel).
— 12-ig: Második lókiállitás. 15—20-ig: 
Aggancskiállitás. 22—26 ig: Chrisanthemum 
kiállítás.

Az ezredéves kiállítás mezőgazdasági 
csoportjában külön kiállítási csarnokok épí
tésére eddig a következő kiállítók nyertek 
engedélyt: Albrecht főherczeg, — József 
főherczeg, — Szász-Goburg Fülöp herczeg,
— Esterházy herczeg zárgondnoksága, — 
Wenckheim Frigyes gróf, — Batthyány 
József gróf, — dr. Földváry László cs. kir. 
kamarás, — Gazdák budapesti tej-egyesü
lete, — Budapesti központi tejcsarnok szö
vetkezet. — Neuschlosz Károly és fia (er
dészet).

Az előállatkiállitás területe. Az ezred
éves kiállítás megtartására a székesfőváros 
által a váró* ligetben átengedett terület az 
állandó kiállítás elhelyezésére is alig lévén 
elégséges, szükséges volt a kiállítás tar
tama alatt rendezendő előállatkiállitások 
czéljaira szolgáló terület megszerzéséről gon
doskodni. Ez okból a földmivelésügyi mi
nister tárgyalásokat folytatott a székesfő
várossal, azon elvnek szem előtt tartásával, 
hogy a főváros a szükséges területet hosz- 
szabb idVe engedje át, hogy azon állandó 
jellegű épületek létesittetvén, ezen terület 
ne csak az ezredéves kiállítás tartama alatt 
rendezendő élőállatkiállitások czéljaira szol
gáljon, hanem a kiállítást követő években 
is tenyészállatvásárok rendezésére, állami 
lóárverések megtartására, esetleg sportezé- 
lokra felhasználható legyen. A tárgyalások 
eredményre is vezettek, a mennyiben a ki
küldött bizottság a külső kerepesi-ut mel
lett levő úgynevezett Liget-telki dűlőt ta 
lálta a fenti czélokra alkalmasnak és abból 
25 ezer négyszögölnyi terület kihasitását 
hozza javaslatba, a mely javaslatot a szé
kesfőváros egyik legutóbbi törvényhatósági 
közgyűlésében kedvezően intézte el. Mihe
lyest a terület átadása megtörténik, az ál- 
latkiállitások rendezésére egy külön ren
dező-bizottságot szerveznek, a mely első 
sorban a kiállításon való részvételre fogja 
felhívni Magyarország állattenyésztőit, szét- 
küldi a kiállítások általános szabályzatát és 
részletes programmját.

IRODALOM.
Castellar Emii: „A művészet, vallás és 

természet Olaszországban1* czimű munkájá
nak uj sorozatát adta ki az Athenaeum, 
melyet a szerző engedélyével spanyol ere
detiből magyarra fordított Huszár Vilmos, 
Castelar Emilt. Spanyolország volt minisz
terelnökét és köztársasági elnökét, száza
dunk e nagy államférfiát, szónokát és íróját, 
a magyar nemzet lelkes barátját, eléggé 
ismeri a művelt olvasó közönség, s aki 
még nem ismerné: ezen remek müvéből 
megtanulhatja becsülni és szeretni azt a 
lángeszű, magas röptű írót és gondolkozó 
főt, akinél alig tudjuk eldönteni, hogy 
jellemének nagyságát vagy ékesszólásá
nak, gyönyörű irályának szépségeit cso- 
dáljuk-e jobban. Castelár, ezen művében 
az 1867-diki olaszországi utazása alkalmá
val észleltexről számol be, s az olasz kép
faragás és képírás művészeti alkotásaival, 
a vallás eszméivel, az olasz föld természeti 
szépségeinek méltatásával foglalkozik, még 
pedig úgy, hogy a filozófiai, történelmi, 
irodalmi és művészeti fejtegetésekhez, 
politikai elmélkedéseket is fűz, amelyeknek 
érdekessségét fölötte emeli a nagy írónak 
egyénisége és saját politikai szereplése. — 
Huszár Vilmos derék szolgálatot tett a 
hazai irodalomnak, e remek munkának az 
eredeti szöveghez híven és pontosan való 
fordításával, ami — tekintve Castelar 
stílusának sok helyütt nagyon is bonyolo-
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dott szerkezetű mondatait — nem könnyű 
dolog v o lt; — s a művelt közönségnek 
alig ajánlhatnánk hamarjában érdekesebb 
és élvezetesebb olvasmányt, mint ezt a 
remek munkát, mely megrendelhető az 
Athenaeumnál, és minden hazai könyv- 
kereskedésben. Ara 2 frt.

„Mezőgazda* czimű gazdasági hetilapot 
indított meg Kolozsvárt, Kőris Sándor 
gazdasági tanintézeti igazgató mint tőszer
kesztő, és Páter Béla gazd. tanint. tanár, mint 
felelős szerkesztő. Minthogy a vidéken 
ma már egyetlen gazdasági hetilap sem 
jelenik meg, s kivált az erdélyi részek 
gazdasági heti folyóirat hiján vannak: a 
vállalat megindítása időszerű és hézagpótló, 
s ami a lap szellemi részét illeti: ez eleve 
biztosítottnak mondható, azon viszonynál 
fogva, amelyben a szerkesztők a kolozs- 
monostori gazdasági tanintézettel állanak, 
mert ez által egyrészt a jeles tanárikar 
közreműködésére bizton számithatnak, más
részt maga a tanintézet, gazdasága min
den ágával, kísérleteivel és modem beren
dezésével, gazdag anyagot szolgáltat a köz
lésekre. — A lapnak hozzánk is beküldött 
első számai változatos, érdekes, gazdag tar
talommal jelentek meg. — Előfizetési ára 
egész évre 6 frt.

VEGYESEK.
— Németh Imre ministeri tanácsos, a Ke

reskedelmi Muzeum igazgatója s az ezredéves 
kiállítás volt igazgatója, múlt hó 20,-án, hosz- 
szas szenvedés után jobblétre szenderült. — 
A rendkívül munkás, sokoldalulag képzett, 
tinóm műveltségű, megnyerő modorú derék 
férfiúnak főleg a kiállítási ügyek képezték a 
legkedvenczebb szakmakörét s e téren mara
dandó érdemek hirdetik az 6 zseniálitását és 
óriási tevékenységét.

A „Magyar Kereskedelmi Muzeum44 (ez
előtt „Kereskedelmi __ Közlemények4*) f. é. 4. 
számában, Sasvári Ármin, a Keresk. Muzeum 
titkára, az elhunytnak sok éven ár jobb keze 
és minden működésében hűséges íőmunkatársa 
meleg hangú nekrológot szentel Németh Imre 
emlékének, ismertetve az ő ritka tevékenysé
gének, sok érdemes alkotásának történetét, az
zal a meleg közvetlenséggel és élénken színező 
tollal, melv a nevezett jeles író és szakférfiú* 
nak minden munkáját oly szépen jellemzi.

Ebből a dióhéjba szorított rövid életrajz
ból is kitűnik, hogy a kiállítási ügy volt Németh 
Imrének éltető eleme, nemes szenvedélye, » 
e téren alig tett valaki többet nálánál.

1873.-ban rendezte a bécsi nemzetközi 
kiállítás magyar osztályát; — 1887.-ben léte
sítő a Magvar Kereskedelmi Múzeumot, mint 
a hazai versenyképes termékeknek az ipar
csarnokban elhelyezeti állandó kiállítását; — 
egymás után rendezte aztán: 1887.-ben a vas
úti szükségleti czikkek kiállítását, — 1888.-ban 
a gyümölcs —, sajt és mézkiáliitást, — 1890. 
a méhészeti és gyümÖlcskiállitast, — 1890, 
nyarán a bőripari szakkiállítást és közvetlenül 
utána 1890. őszén a méhészeti kiállítást, — 
1891.-ben *z agyagipari kiállítást, és 1892.-ben 
a nemzetközi méhészeti kiállítást és vásárt.

1893. február 19-én nevezetetett ki az 
ezredéves kiállítás igazgatójává, — s habár 
akkor már érezte magában végzetes betegségé
nek csiráit, de azért lelkének teljes erejével 
szentelte magát a nagy feladatra, s lázasan 
megfeszített erővel fogott a munkához; min
den idegszalát, lelke minden húrját működésbe 
helvezve, hogy a páratlan alkalomhoz méltó 
eszméket és alkotásokat, emberileg lehető 
tökéletes kivitelben valósítsa meg.

De a túlfeszített idegek és hurok, melye
ket a mély érzésű férfira kétszeres sulylyal 
nehezedő családi csapás is megviselt, elsza
kadtak. Már a múlt év tavaszán betegeskedni 
kezdett és lelki rugékonyságát nem is bírta 
többé visszaszerezni. A sajgó bánat, hogy a 
nagy munkát nem bírja folytatni, szintén 
emésztette a lelkét és gyorsította a betegség

lefolyását; — míg végre január 20-án-án este 
kiszenvedett.

Emléke elévülhetlenül fog élni. (igy végzi 
Sasvári, a röviden oly sokat mondó szép 
nekrológját,) rokonszenvtől környezve, mind
azoknál, kik vele együtt küzdöttek és lelkesed
tek a közös czélért: a magyar nemzet anyagi 
megerősödéséért, az ország felvirágzásáért.

—  Domonkos Kálmán, a debreczeni gazda
sági tanintézet igazgatója a múlt hó 18-án, 
életének 54-ik évében elhalálozott. Az elhunyt 
jele* tanár és gazdasági szakiró, 26 évig tanár
kodon a debreczeni gazdasági tanintézetben, a 
mely az ő 20 évi igazgatósága alatt minden 
tekintetben magas színvonalra emelkedett. Halála 
érzékeny veszteség nemcsak a tanintézetre, ha
nem a nemzttgazdasági szakirodalomra is, 
melynek sokoldalú derék munkása volt. — 
Nyugodjék békével!

—  Kinevezés, a m. kir. dohányjövedéki 
központi igazgatóság, ifj. Kovacsics János 
m. kir. postatakarékpénztári dijnokot, a XI. 
fizetési osztály legalsó fokozatába való soro
lással, m. kir. dohánygyári ideiglenes minő
ségű számtisztté nevezte ki.

—  A  magyar dohánykereskedelmí rész
vény-társaság- f. hó 3-án tartja rendes évi 
közgyűlését. A hivatalosan közzétetr mérleg
számla szerint, a társaság cselekvő vagyona a 
múlt év végén összesen 874.601 frt 29 kr 
volt, melyben a dohánykészlet 76.365 frt 46 kr. 
értékben szerepel, s az 1894. évi tiszta-nyere
ség 62 038 frt 74 kr.-, 250.000 frt részvény
tőke mellet. A társaság működéséről s a köz
gyűlés lefolyásáról jővó számunkban részle
tesen fogunk megemlékezni.

— Trágyázás fahamuval, a lomblevelű 
fák ki nem lugzott hamuja, átlagban 3*5°/0 
foszfort, 10#/g káliumot, 30°/# meszet, 5% 
magnéziát, 5°/0 szerves anyagot tartalmaz. 
A fahamu első sorban is mint kálium trágya 
szerepel s igy a laza homoktalajokon e te
kintetben is figyelmet érdemel. A fahamut az 
eddigi eredménvek szerint a komposzt készí
tésénél, továbbá a lóherések, luczernások, 
évelő takarm ányok trágyázásánál használhat
juk fel a legjobban. A növények alá közvetlen 
trágyának használva, az eredmények nem vol
tak mindenkor kielégítők; egy esetben kedve
zően. más esetben kedvezőtlenül hatott, pél
dául a czukor és takarmányrépánál is. Igaz 
ugyan, hogy a fahamu a káliumot túlnyomóan 
mint szénsavas káliumot foglalja magában, mely 
a növények által közvetlenül felvehető, továbbá 
foszfortartalma is körülbelül fele arányban 
könnyen oldható alakban van jelen, mégis van
nak benne kisebb-nagvobb mennyiségben oly 
összeköttetések is, melyeknek előzetes kilug- 
zása a talajban kívánatos. Éppen ezért úgy a 
dohány, mint a szőlő alá használva, kora ta- 
vaszszal kell kiszórni s leszántani, illetve beka
pálni (még a laza homokon is) úgy, hogy mire 
hatása érvényesül, átalakulva s kilúgozva, ár
talmas Összeköttetéseit elvetitse. Kát. holdat)- 
kint 250— 300 kg. használandó. („K—ktt).

— Dohánybevitelünk Antwerpenbe. Az 
antwerpeni konzulátus jelentése szerint: az 
osztrák-magyar monarchiából, 1893-ban, oda 
bevitetett: dohány 69*994. kígrm, és szivar 13 
klgrm.

— Mannheíml konzulátusunk jelentése sze
rint : a dohánytermés, a dohánybeváltásnál jobb
nak bizonyult, mint ahogy remélték, kivált a 
szivarnak való dohány igen jól ég és könnyű. 
Nem igy azonban a vágó dohány, mely nem 
elég erős és különben sem felel meg a kivánal
maknak.

— Műtrágya: A „Hungária“ műtrágya, 
kénsav és vegyi-ipar részvénytársaság, Buda
pesten, a következőket jelenti: Változatlan 
árak mellett, a tavaszi üzletben múlt héten is 
élénkség mutatkozott. — A megrendelések 
legnagvobb része hazai gazdáktól érkezett be, 
kik — természetszerűleg — ugv az árat, mint 
a szállítási időt illetőleg gyáraink által előny
ben részesittetnek; szép számmal érkeztek 
azonban megrendelések Cseh, Morvaország és 
Galicziából is. — Kerestettek első sorban :

Ásványi szuperfoszfátok, Hoyermann-féle Tfo- 
mas-salak, keveréktrágyák és alacsony fokú 
kálitrágyák. — Ellenben kevesebb érdeklődés 
mutatkozott szerves eredetű szupei foszfátok 
iránt, mer: most már gazdáink is mindinkább 
azon meggyőződésre jutnak, hogy az utóbbi 
trágyák ugyan jóval drágábbak mint az ame
rikai és algiriai nyersanyagokból készített szu- 
perfoszfátok, azonban a vízben oldható fosz
forsav mindkettőben egyenértékű lévén és 
minthogy az ásványi szuperfoszfát éppen oly 
száraz és könnyen szórható, az ásványi szu
perfoszfát alkalmazása mindinkább nagyobb 
tért hódit magának. — A chilisalétrom-üzlet- 
hen az irányzat változatlan; közeli határidőkre 
némi árcsökkenés volt észlelhető. — Jegyzéseink 
a következők : Kettős-szuperfoszfát 2Ó—22*/0 
6.10—6.65 frt; Prima-szuperfoszfát 20—22, 
16—18°/0 5.10—5.70 frt; valódi ind. párolt 
csontliszt 41/2 — 25*/* 6.30—6.60 frt; Ho- 
vermann-féle Tiiomas-salak 18—20*/0 3.70 — 
4.05 frt; Kálitrágya 20—25°/0 2.60-2.85 frt; 
Ammóniák-szuperfoszfát 10 —12°/0 3 — ó°/6 
6.20—7.30 forint; kénsavas káli 90—96°/0 
13.40—13.75 frt; chilisalétrom íebr. — márcz. 
szállításra 12.90 — 13.20 forint; chilisalétrom 
ápr.—májusi szállításra 12.40—12.65 forint; 
(100 kgonként zsákkal együtt elegysulv tiszta- 
súly gyanánt, az egyes állomások távolsága 
szerint.) — Vasgálicz I-a 3.10—3.40 frt; vas- 
galicz II a 2.90—3.20 frt; rézgálicz 24.10— 
25—15 frt (nettó 100 kgonként 50 kgos hor
dókban ab Budapest.)

Szerkesztői üzenetek.
— Kérelem. Teljes tisztelettel és bizoda- 

lommal felkérjük a tek. dohánybeváltóhivatali 
keselő-, és beváltótiszt urakat, hogy a beváltás
nak még hátralevő ideje alatt, legyenek kegyesek 
lapunkat a termelők figyelmébe ajánlani, illetve 
a lap részére előfizetőket gyűjteni, s két heten
ként a gyüjtőivet költségünkre beküldeni, hogy 
az uj előfizetőknek lapunk ez évi számait azonnal 
me^küldhessük. — Nagyr abecsült jóakaratuk 
és szives fára lozásaikért fogadják élőre is hálás 
köszőnetünket.

Ambrus József plébános urnák. Kls-Orosznn. Be
cses és kedves sorait örömmel és köszönettel vettttk, 
— a legközelebbi napokban bővebben fogunk rá  vá
laszolni. Addig is tisztelet és üdvözlet.

Szód! Mór úrnak. Nagy-Katán, Ószintén sajnál
juk. hogy becses megkeresésének eleget nem tehe
tünk , de teljesen megbízható jó  dohánymaggal nem 
szolgálhatunk, másformát pedig egyáltalán nem aján
lunk, — m ert egyszer m ár m egjártuk, hogy a nem 
egészen biztos helyről való m aggal, a  megrendelők 
közül néhányan nem voltak megelégedve. Legjobb 
lesz talán a dobánybeváltófelügyelóséghez fordulni.

Marcsány Kálmán úrnak, P.-Szt.-farayáa. Kí
vánságának eleget tettünk : — múlt hó 30.-án adtnk 
postára.

Felkérjük a tek. dohánybeváltóhivatalokat, 
s lapunk tisztelt barátait, hogy a beváltás 
eredményéről szíveskedjenek lapunkat minél 
számosabban és minél részletesebben tudósítani.

XIII. Leó pápa i  szentsége, f ő -
xnéltóságns herczeg  Bismarck, 
volt ném et kanczellár, nm élt. 
Bende Imre ny itra i püspök  ur, 
nagym éltóságu  özv. bellusl 
Baross Báborné úrnő és m ég 
szám os előkelő szem élytől 
eredm énynyel használt s e l
ism erésse l k itün tetett, ú gy  

több tek in télyes orvos által betegeiken  k ipróbált 
és  m elegen ajánlo tt

T>t ,  SotLÖffor-fóle
„ANTIRHEUMATICON"
bem utattato tt a nm élt. m k. belügym in isz térium 

nál 263311893. sz. alatt. 3 —6
csalhatatlan  s egyedüli gyógyszer fejgörcs (m ig- 
rain), csüz, oldalszuriaok, Influenza, köszvény 

és szívdobogás ellen.

ffcihít Bdipirui: J S f f i a S W S
valamint minden nagyobb gyógyszertárban. 

Ára flvegenklnt 1 frt, vidéken 1 frt 20 krAjczár.
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Telefon Tavaszra! Telefon 51—08.

M a g y a r - Thom assa lak .
20— 2 í ”/o Pa O5 80"/„ porfinom, 200%-nél nagyobb oldékonysnggal, mint u c«eb-«ttlak.

S  u p erios  fátok.
Concentrált gypsz.

K é n s a v a s  k á li és C h ilisa lé tro m .
D o h á n y , szőlő, kender, rép a  és  sz ik es  ta la jn a k

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

S fltO P I yyflPflky központi iroda:

2_24 B u d a p e s t ,  I X . ,  O a n d á r - u f c z a  25.
Ingyenes ismertető füzetekkel és egyéb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

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

a7. általam már számos évek óta készített és a dohánytermeléshez különösen 
alkalmas, kipróbált j*'ságu és jutányosán beszerezhető 3—12

kocsi és dohánytakaró gyékényeket
A gyékények árai, a bárántfi vasúti állomáshoz szállítva a

100 drb elsőrendű Nr. I. 2')0 ctm. szóles, 300 ctm. hosszú nagy kettős (dupla) gyékény  . 90 frt.

egyes dupla 
m elegágy takaró 
m elegágy takaró 
dohánvpakolásra való

• «0 „
• 30 „
• 24 „
• 20 „ 
• 10 „

100 „ „ „ II. 1*5 „ „ 250
100 „ m ásodrendű „ III. 170 „ „ 220 n „
100 „ elsőrendű „ I. 150 „ .  220 „
100 „ m ásodrendű „ II. 150 „ „ 220 „ „
100 -  85 „ 200 „
Egyszersmind felkérem a t. megrendelő urakat,
15 nappal előbb megtenni, mielőtt a gyékényekre szükségük volna, hogy a meg 

rendelések túlhalmozása miatt, az elküldésnél fennakadás ne történjék.
MAGY-BAJORI, (Biharm egyO 

vasúti állomás : Báránd

méltóztassanak a megrendelést

K l e i n  L i p ó t  gjéksnykimhdi,

ajánl a

BLEIEB és WEISZ kötslgyíri czsj BUOAFE ST.
Hektár és iroda :

Károly-körut 9. az., a gróf Hadik-llarkóczy-féle házban, 
(íyártelep: Hajtsár-ut 7307. sz.

Egyéb ajanlAsra méltó tárgyak: torna-eszközök, Cocos futószönyegek, láb
törlők. ruhaszárító kötelek s tb; továbbá gazdasági ezikkek u. m. dohány- 
zsineg. istráng, kütöfék. rudaló, gabona-zsákok, vízhatlan ponyvák, itató 
és tűzi vedrek, kendertómlők. hevederek, kender, kócz stb a legjutányosabb 

eredeti gyári árakon.
Kepei árjegyzék kívánatra bérmentesen küldetik — Vidéki megrendelések 

pontosan eszközöltetnek. 3 _ 24

k r« * . Z á r k á i  M árnánál, H ndapnxtna. U ja p jn -a te s a  «.
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