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Az idei dohánytermés és jövő 
helyzetünk.

Egyes körzetekből — egész váratla
nul — kedvezőtlen hírek érkeznek az idén 
várható dohánytermé8ről.

Ez annyira aajnoa dolog, hogy szinte 
aggodalmat kezd kelteni, arra nézve, hogy 
dohánytermelésünk nem-e újabb hanyat
lásnak indul?

Pedig ebben az évtizedben igen sok 
czélszerü intézkedés történt a dohányter
melés minőségének emelésére — de fáj
dalom — azok az intézkedések és a bősé
ges útmutatások egyes helyeken nem ta
lálnak a kívánt visszhangra és nem haj
tatnak kellően végre.

A hibának gyökere még mindig a 
magban és a melegágyak rossz kezelésé
ben, valamint az erős, jól kifejlett, korai 
palánták hiányában keresendő.

Éghajlati viszonyaink annyira meg
változtak, hogy — ha már sikert akarunk 
elérni — nekünk is ezekhez mérten kell 
alkalmazkodni. El kell tehát térnünk a 
régi szokásoktól s nem a kalendáriumot, 
hanem az időjárást kell nézni és minden 
dolgunkat ahhoz képest végezni.

Mindenek előtt tehát ezentúl korábban 
kell — mint eddig szoktuk — a meleg
ágyak készítéséhez fognunk s igyekeznünk 
kell valami módot és eszközt találni arra 
nézve, hogy a kora tavaszszal beköszön
tem szokott hidegek ellen kellő óvintéz
kedéseket alkalmazhassunk.

Termelőink ugyan ez ellen bizonyára 
erős ellenvetéseket fognak tenni, de azo
kat én is eléggé ismerem és csak annyit 
mondhatok, hogy nehéz, nagyon nehéz 
ugyan, de még sem lehetetlen, mert nagy 
ár ám a — műméi.

Csináljuk meg a melegágyakat mé
lyedésekbe, rámázzuk körül jó magasra, 
védjük meg kívülről az oldalait meleg 
istállótrágyával, tartsuk üveg fedél alatt 
amig a fenyegető hideg idő elmúlik — ez 
egy sem valami nehéz dolog — s ilyen
formán képesek leszünk korai palántákat 
előállítani, főleg ha a melegágyak kipró
bált, tökéletes, tiszta érett és jól kifejlett 
megfelelő maggal fognak bevettetni.

Hogy miképpen vessük sl a magot és 
miként kezeljük a melegágyakat: erről 
nem most van ideje beszélni, különben 
ezt mondani is felesleges, mivel már szám
talanszor elmondottuk, de aaért annak 
idején majd megint bőven elmondjuk, ha
bár a termelők nagyrésze ezt már úgy is 
jól tudja, de az a baj, hogy azért még sem 
úgy teszi.

Hanem most már a legkisebb dolgot 
sem szabad elmulasztani, ami a dohány 
minőségének javítására szolgálhat s ko
molyan és lelkiismeretesen utána kell 
.lézni minden dolognak, nehogy hibák 
történjenek, vagy a már meglévők még 
inkább szaporittassanak.

Ámbár a közelmúlt napok esőzései 
után, még a szárazságtól elfonnyadt, le- 
sült dohányok is bizonyára ujéletre keltek 
és jól felvették magukat: az esetben azon
ban — amiben ugyan én erősen kételke
dem — ba csakugyan bekövetkeznék az 
a szomorú valóság, hogy az idén megint 
rossz dohánytermésünk lenne, ez reánk 
nézve fölötte aggasztó helyzetet idézne 
elő, — mert akkor mindazok, akik most a 
mi dohányainkat fogyasztják, kénytelenek 
lennének dohányanyagszükaégleteiket más
honnan fedezni, amire ugyancsak bőalka
lom kínálkozik; — do ha fogyasztóink egy
szer más anyagot honosítanak meg gyár- 
jaikban: akkor azokat már nagyon bajos 
lesz visszahódítani. Pedig — fájdalom — 
ilyen esélyek már is több felé előfordultak 
s folyvást előállhatnak; egész erőnkből 
oda kell tehát törekednünk, hogy ilyen 
eshetőségek be ne következhessenek.

Csak most tűnik ki egészen a maga 
valóságában, hogy mily helytelen éa káros 
volt azok vélekezése, akik még néhány 
év előtt is azt állították, hogy nálunk túl
termelés vun a dohányból, amit én ugyan 
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mindig tagadtam és mindig az ellenkező
jét hirdettem,—mert íme már is oda jutot
tunk, hogy attól kell félnünk, hogy nincs 
és nem is lesz annyi dohányunk, ameny- 
nyit felhasználhatnánk. Jó és sok dohányra 
van szükségünk, mert dohányfogyasztóink 
közül senkinek sem mondhatjuk, hogy 
nincs dohányunk, mivel ez kiszámithatlan 
kárunkra lenne, különben is módunkban 
van olyan dohányt, arninő szükségeltetik, 
bármily mennyiségűén előállítani, amihez 
semmi egyéb nem kell, mint a termelési 
területet, az arra alkalmas helyeken, tete
mesen megszaporitani.

Attól nem kell tartani, hogy ha fe
lesleges dohánykészletünk állna elő: akkor 
ez a jövedékre nózve csak holt tőkét ké
pezne, amelyben az államkincstár befekte
tett pénze ok és haszon nélkül beverne, 
mert ez az eshetőség még 20—25 ezer 
kát. hold termelési terület szaporítás mel
lett'sem következnék be, ahogy a viszo
nyok e részben ma állanak; de ha úgy 
vesszük is a dolgot, hogy egy pár évi 
folytonos bő termés esetén annyira felsza
porodnék a dohánykészletünk, hogy azt 
nem lennénk képesek teljesen elfogyasztani 
és exportálni — amire ugyan gondolni 
sem lehet — még akkor sem tekinthető a 
beváltott dohányba fektetett pénz holt 
tökének, mert bebizonyított tény, hogy a 
dobányanyag, ha tovább áll, folyvást ja
vul, tehát az értéke folyton emelkedik, 
nem is szólva arról a nemzetgazdasági 
nagy haszonról, amely a dohánytermelés
nek minél nagyobb mérvű kiterjesztése 
által úgy a gazdaközönségre, mint a mun
kás néposztályra s ezek direkt és indirekt 
adózási képességének emelkedésével végre 
az államkincstárra is hárulna.

Ez tehát olyan probléma, amelynek 
szerencsés megoldása legkisebb kételyt 
sem okozhat.

Darócti Vilmos.

Termelést kísérlet Bra/,11- 
dohánynyal.

Többször említettük lapunkban, hogy 
a Tisza vidékén, egyes helyeken, a Bra
zil-dohány termelésével való kísérletek oly 
kedvező eredményre vezettek, hogy czél-
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szerű és ajánlatos volna ezen fajnak — a 
neki megfelelő talajokon való meghono
sítása.

A „Kültelek•• legutóbbi számában rész
letesen le van írva egy e fajta kísérlete
zés, amely ugyan ez esetben nem vált be.
— mindazonáltal érdemesnek tartjuk, hogy 
olvasóink a kérdéses termelési kisérletról 
is tudomással bírjanak, miért is a kővet
kezőkben adjuk annak ismertetését:

„A múlt év márczius elején felszólítást 
kapott az uradalom igazgatósága a szol
noki dohánybeváltó felügyelőségtől, hogy 
nem volna-e hajlandó „Brazil“-dohánynyal
— melylyel Olaszországban igen szép si
kereket értek el — 5 holdon kísérletet 
tenni. Miután úgy a gazdasági tudomány
fejlesztés. mint a jövedék és a magunk 
érdekében is igen szívesen teszünk bármi, 
a gazdaság körébe vágó, habár a legcse
kélyebb reménynyel is kecsegtető kísér
letet, természetesen eme felszólítást sem ; 
utasította vissza az uradalmi igazgatóság.

Ennek következtében a fentemlilett 
dohánybeváltó felügyelőség az Olaszor
szágban termelt magból bocsátotta rendel
kezésünkre a szükséges vetőmagot.

A mag márczius 25-én vettetett el a 
melegágyba, miután kissé késve kaptuk.
A szamoshátt dohány ekkor már ki volt 
kelve. A magnak sem melegágybani. sem 
a szántóföldön való mikénti kezelésére 
nem kapván utasítást, annak mivelését 
épp oly módon eszközöltük, mint a sza- 
moshátiét.

A mag a melegágyban elég jól kelt, 
de fejlődése meglehetős egyenetlenül tör
tént Sötétzöld színéről már messziről fel
lehetett ismerni. Az ültetésre elég erős pa- j 
lámákat kiszedvén, a henmaradottak igen , 
gyorsan kezdtek kiveszni, ugyannyira. hogy j 
az elvállalt 5 hold helyett, csak 2 hold | 
30CO-ölet voltunk képesek nagynehezen 
beültetni. Ezen bajt tisztán ama körül

ménynek tulajdonítottam, hogy e dohány
féleség nem lévén nálunk akklimatizálódva. 
a melegágybani sürü vetést megsinletie. : 
Hogy eme véleményem nem volt éppen [ 
helytelen, azt az idén beigazolva látom, i 
minthogy a kísérletre most ritkábban ve- j 
tett sajáttermésü „Brazil'-magunk. daczára j 
a márczius végén volt erős fagyok és a j 
hónak, mely az ágyban, bár takaró alatt | 
érte, sokkal egyenletesebben fejlődött, sőt ; 
megszedés után. a benmaradt palánták j 
igen szépen megerősödtek.

Az időjárás a dohány fejlődésére nz 
elmúlt évben igen kedvező volt s daczára 
annak, a .Brazil--dohány lassan fejlődött 
s később ért be. mint a vele egyidőben 
ültetett szamosháti levelek. Terméshozama 
is jóval kevesebb, mint a sznmoshátié. j 
Égési képessége sokkal jobb, azonban oly 
erős, hogy a legerősebb dohányos sem ké
pes kiszívni egy pipára valót. Ezt azon
ban a mi éghajlatunknak, s földjeinknek 
keli felróni. A dohány színe simításkor 
teljesen sötéibarna volt. ami elüt a .Brazil'- j 
levelek valódi színétől, amennyiben az 
Amerikában termelt „Brazil"-dohány vilá- 
gosabb barna szinü.

A simítás e dohánynál azon értelem- , 
ben, mint az minálunk Magyarországban

általában megkívánják, keresztülvihetet- 
len, amennyiben ránezos s igy csak éppen 
arra törekedtünk, hogy ne legyenek egy 
csomóba összegyűrődve; természetesen a 
válogatás a levél minősége szerint el nem 
maradhat

A terméseredmény s a beváltási át
lagár egy holdra átszámítva, az alábbiak
ban van kimutatva.

Beváltatott ̂ Brazil- : I. osztály 156 kg. 
II. osztály 309 kg III. osztály 46 kg. ősz 
szesen 511 kg. Beváltási ár 101 frt 70 kr. 
Átlag mm kint 19 frt 90 kr. Szamosháti:
I. osztály 294 kg. II. osztály 144 kg. III. 
osztály 156 kg. összes -n 594 kg. Bevál- | 
tási ár 121 frt 08 kr. Átlag mm kint 20 frt | 
38 kr.

A Szamosháti tehát 83 kgrmmal töb- ; 
bet termett, mint a .Brazil- dohány, be
váltási átlaga pedig métermázsánkint 48 
krral jobb, mint a „Brazil“-é. Holdankint 
mutatkozik tehát a szamosháti javára 20 frt I 
72 kr. nagyobb hozam ami elég nagy 
külömbözet

Ha azon hun tekintetbe vesszük azt, hogy 
a .Brazil“-dohány még nálunk skklimati- 
zálódva nem lóvén, a mi éghajlatunk lé
nyeges befolyással lehetett ugv minőség 
mint mennyiségére, továbbá, hogy esetleg 
a jelenleginél sűrűbb, avagy ritkább sor- 
és növénytávolban jobban diszlik s na
gyobb termést szolgáltathat, mint most 1 
adott; azt hiszem, kisebb területen még 
tanácsos lenne kísérletet tenni.

Major Győző.

A dőlniii.v törése, fiilles/.tése 
és füzébe.

Ismét elérkezett az az időszak, amidőn 
az idei dohánytermés minőségének eme
lése czéljából, három igen fontos teendő 
vár a termelőkre.

Én ugyanis a dohány körüli munká
latokat többnyire hármasával szoktam 
csoportosítani, azt tartván erre is a köz
mondással, hogy: három az igazság.

Mert tényleg úgy van, hogy nemcsak 
hogy legalább is háromszor kell a do
hányföldet szántani, háromszor kapálni, 
de sok más egyéb munkája is hármasával 
történik; — ilyen háromságot képez a 
most beálló időszaki munka is, amelynek 
mindenikc arra van hi' atva, hogy javítsa, 
emelje a dohány minőségét.

Ez a mostani háromság pedig: éretten 
törni, kellően fiilleszteni és rendesen fűzni.

Ez is egy olyan összesített hármas 
munka, hogy külön-külön és mind együtt
véve valóban rendkívül nagy befolyással 
van a dohány minőségére.

Hogy a teljesen mogérett dohány 
mily hasonlithatlunul nagy elönynyel bir 
az érollen fölött: arról bőséges alkalmunk 
volt meggyőződést szerezhetni az 1898. 
évi dohánytermésből, a melynél éppen az 
okozta a helyrehozhatatlan bajt és kárt, 
hogy a múlt évi dohányok — kevés ki
vétellel — majdnem országszerte éretlenül 
lettek letörve, s ez idézte aztán elő azt a 
szomorú állapotot, hogy az 1898. évi do
hányok olyan rossz anyagot eredményez
tek. a minő már régen nem volt.

Nem akarom ez alkalommal a múlt 
évi termés silány voltát újólag hosszasab
ban fejtegetni. — a minek ugyan nagy
részben az abnormis időjárás is képezte 
a baj kiindulási pontját s igy nem egészen 
a termelők hibájából keletkezett; — itt 
hát újra csak azt kívánom konstatálni, 
hogy az éretlen dohány a termelőknek is 
és a jövedéknek is mily óriási károkat 
okoz. s úgy hazai gyártmányainkat, mint 
szép fejlődésnek indult kivitelünket veszé
lyezteti ; de a mennyire rossz és értéktelen 
az éretlen dohány; épp oly mérvben jó 
és emeli az anyag értékét ha az teljesen 
érett; elég legyen tehát annyit mondanom, 
hogy a dohány jóságára nézve az érettség 
az első regula.

Most tehát van alkalmunk a tavalyi 
hibát kikerülni és idei dohányunkat 
csakis teljesen éretten letörni, — mert az 
ország legnagyobb részében — egyes 
körzetek kivételével — elég kedvező volt 
nz időjárás a dohány fejlődésére; nincs 
tehát semmi ok rá, hogy nz éretlenül törés 
által az idei termés is megiontassék.

A dohányleveleknek fokozatos érett
sége, az érettség megkülönböztető jelei s 
magának a törésnek miként végzése év- 
ről-évre bőven tárgyalva volt lapunkban, 
ezok a dolgok tehát már általánosan is
meretesek s újabb magyarázatot nem 
kívánnak.

Nem mulaszthatom cl azonban felem
líteni, hogy — a dohányoknak egyöntetű 
összeállítása érdekében — a dohányleve
leket már a törés alkalmával meg kell 
válogatni, illetve osztályok szerint külön- 
külön kell leszedni, — ami azért szüksé
ges és igen fontos dolog, mert a külön 
válogatott osztályok egyenlően és szebben 
száradnak, s ezeket a pajtában értékük 

I szerint helyezhetjük el és a kezelés min- 
I den munkáját külön végezhetjük velők, a 

mi igeu jelentékeny előnyökkel jár.
A dohány hazahordásánál nagyon 

vigyázni koll, hogy a levelek, úgy amint 
megválogatva s osztályozva törettek, külön 
külön csomókban rakassanak fel a szeke
rekre, melyeknek alját és oldalait gyékény
nyel vagy szalmával kell kibélelni, — s 
ügyelni kell. hogy főleg a legértékesebb 
levelek kellőleg védve legyenek, és ne 
összekuszáltan, élökre állítva, hanem lap- 
jokkal lefelé fordítva rakassanak, de nem 
túlságos nagy tömegben, mert az erősebb 
nyomás által a friss levelek igen sokat 
szenvednek; — s épp azért arra is gond 
legyen, hogy a béres vagy a kocsis a zöld 
dohányra rá ne üljön, vagy valami nehéz 
tárgygyal le ne nyomja, mert az igy kapott 
foltok mindig megmaradnak a dohánylevé
len és sokat levonnak az értékéből.

Ezután következik a dohánylevelek 
füllesztése vagy fonnyasztása, ami tulaj
donképpen egy erjedési folyamat, vagy 
egy bizonyos neme az utóérésnek, mely a 
dohány teljes érésé; pótolni van hivatva. 
A fülleszlés a jó minőség előállítására 
igen nagy befolyással bir, mert nemcsak 
hogy a további szárítást megkönnyíti és 
meggyorsítja, de e mellett még a meg
romlástól is megmenti a dohánylevelet, 
mert a füllesztés a zöld dohányokból nagy



mennyiségű nedvességet párologtat el s a 
száradást a szükséges természetszerű ren
des mederbe téreli. Azonkívül a helyes fül- 
Icsztés a dohány égését is rendkívül nagy 
mérvben előmozdítja.

Aki nem próbálta és saját szemeivel 
nem látta: az nem is hinné, el sem képzelné, 
hegy mily bámulatra méltó jó eredményt 
idéz elő a helyes füllesztés, amely valósá
gos csodákat mivel, a dohánylevelek szin 
egyenlőségének, a felesleges víztartalom
tól való felszabadításának s a dohány izé
nek és zamatjának javítása tekintetében.

S ámbár egypárszor már felemlítettem, 
de — még ha ismétlésekbe esem is — 
meggyőző bizonyítékul most is újra elmon
dom azt az esetet, umely engem a füllesz- 
lés csodás hatásáról úgyszólván kézzel- 
foghatólag meggyőzött.

Ugyanis — két évvel ezelőtt, kísér
letet tettem néhány dohánylevéllel, ame
lyek julius utolsó hetében törettek le, s 
bár nagyságra szépen kifejlődőitek, de még 
egészen nyers, vad, zöld állapotban voltak, 
s az érettségtől még nagyon távol álltak.

Ezt a néhány dohánylevelet én egy
szerűen papírba csomagoltam s 14 napon 
át igy tartottam, mindennap kibontva és 
szellőztetve; — de hogy a különbséget 
lássam: ugyanazon dohánylevelek közül 
néhányat nem csomagoltam papírba, hanem 
csak úgy a szabad levegőn szárítottam, — 
s az a dohány, amely még teljesen éret
lenül lett letörve, mely egészen nyers, vad, 
zöld, és a bő víztartalmától szinte felpuf- 
fadt volt: 14 napi füllesztés után gyönyörű 
egyenletes világossárga szint nyert s a 
füllesztés által önmagától megért, a levél 
tapintata selyem finomságú, ruganyos, 
hajlékony lett, s már kinézése mutatta, hogy 
ize, zamatja és égése is bizonyára jó lesz, 
— mig ellenben az a másik egypár levél, 
a mely nem volt papírba csomagolva, ha
nem csak a levegőn száradt, tehát nem lett 
füllesztve: először is zörgös száraz, össze 
gyűrődöttés minden gyűrődésében törékeny, 
fekete foltos színű maradt, amelyről mesz- 
sziről meglátszott, hogy még éretlen, s 
nem is olyan mint a dohány, hanem mint 
valami elszáradt vad mezei növény, — 
szóval a nem füllesztett egy pár levél 
olyan volt a füllesztettek mellett, hogy 
soha senki nem merte volna mondani, 
hogy ezek egy tőkéről való, egy és ugyan
azon növénynek a levelei. - De nem is | 
lehet leírni azt az óriási különbséget, — 
azt látni kell és napról napra megfigyelni 
azokat a tüneteket és igazán csodás ered
ményeket, amelyeket ez az egyszerű füllesz
tés előidézett. — Különben aki nem hiszi, 
vagy a termelők közül önmaga akar róla 
meggyőződni: ezt mindenki nagyon köny- 
nyen megteheti.

S ajánlom is, sőt kérve-kérem a ter
melőket: tegye meg mindenki ezt a kis 
próba kísérletet, — mert akkor meg vagyok 
róla győződve, hogy a meglepő eredmény 
láttára minden termolő — aki még eddig 
ezt nem gyakorolta volna — önként azon 
elhatározásra fog jönni, hogy Isten ellen 
való vétket követ el, aki a füllesztést 
mellőzi, mert ez által szántszándékkal
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megakadályozza azt, hogy a dohánya ja
vuljon és értéke sokszorosan emelkedjék.

Most tehát, amidőn a dohány törésé
nek ideje következik, minden termelő azon 
legyen, hogy a letört dohánylevelek, még 
mielőtt felfüzetnének, előzetesen okvetlenül 
füllesztessenek.

A füllesztést leghelyesebb a pajtában
— melynek aljára tiszta száraz szalmát, 
vagy gyékényt kell borítani — egy kissé 
emelkedett helyen végezni, és pedig mint
egy 12—15 ctmtr magas, 40—50 ctmtr 
széles kis csomókban, melyeknek közepét 
nem szabad kibélelni, vagyis berakni; — 
s főleg arra kell ügyelni, hogy mikor a 
csomók megmelegedtek, akkor azokat 
azonnal levelenként átkeli forgatni,olyfor- 
mán. hogy amely levél felül volt, az alulra 
kerüljön és viszont, — s ezt mindaddig 
kell folytatni, mig n zöld dohánylevelek 
sárgásbarna színt kapnak s a bordák meg
nyúlnak, a kocsányok pedig hajlékonyak 
lesznek, annyira, hogy többé már nem tö
rékenyek, ami 3—4 nap alatt szokott vég
bemenni, de a legkisebb füllesztés, mely
ben a dohánynál! okvetlenül részesülni 
kell, legalább 48 óráig kell hogy tartson.

A rendesen érett dohány a füllesztés 
alatt egyenlően szokott megsárgulni, az 
éretlenek azonban még több füllesztési 
időt kívánnak, — miért is azon leveleket, 
amelyek egy bizonyos időn túl nem sár
gulnak meg, hanem zölden maradnak, a 
többiek közül ki kell válogatni és újból 
fülleszteni, mindaddig, amíg ezek is meg- 
szinesednek.

A kerti és muskatály leveleket azon
ban — amelyek már rendesen egész éret
len szedetnek le és igy kevesebb víztar
talommal bírnak — 24 órán túl nem kell 
tovább fülleszteni.

A füllesztésnek helyes végzése bizo
nyos időt és munka többletet igényel ugyan, 
ez azonban a kedvező eredmény által dúsan 
megtérül és bőven kifiseti magát, — mert
— újra ineg újra ismételhetem — hogy 
a füllesztés, a dohány minőségének minden 
tekintetben való javítására csodás jó ha- 
hatást gyakorol; — aki tehát azt — min
dezeket tudva — mégis elmulasztja: meg
érdemli és csak önmagát okolhatja, ha 
dohányának az értéke messze alul marad 
azon a határon, amelyet a füllesztés által
— könnyű szerrel bizonyára elért volna.

A füllesztés után következik aztán 
a fittét, amoly munkát már minden ter
melő és kertész jól ismeri, amennyiben a 
fon ákfÜtés már országszerte annyira meg- 
honosult, hogy erre már szükségtelen is 
termelőinket külön figyelmeztetni és kita- 
nitani. Csak annyit kívánok most még itt 
■megjegyezni, hogy a legczélszcrűbb, ha a 
levelek egymástól 2 —3 centiméter távol
ságra füzetnek fel, úgy, hogy a szárítás 
egész ideje alatt, vagyis mig az utószári- 
tásnál a dohányt össze nem szorítjuk, 
mindaddig a levelek a zsinegen sohase 
érjék egymást

Ki-ki a maga módszere szerint: akár 
exsiccatoron, akár zsinegen szárítja a do
hányát, mindenik kellő pontosságot, óva
tosságot és folytonos figyelmet igényel:
— s miután szárítási módszerünk és paj
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táink czélszerüsége már Europaszerte ál
talános elismerést vivottt k i: erkölcsi kö
telességünk tehát ezt a nehezen elért ered
ményt fentartani s e részben többé nem 
hanyatlani, de folyvást tökéletesbbülni.

Darócei Vilmos

A barcsi mintatelepről.
Igen tisz telt szerkesztő u r  I

Az idén előfordult nagy mérvű féreg- 
pusztítások meggátlása érdekében vagyok 
bátor a termelők figyelmét a budapesti tek. 
m. kir. dohánybeváltó felügyelőség által 
kibocsájtott időszaki hirdetménynek követ
kező tételére felhívni:

.A már egy ízben használt meleg
ágyakat újból használni nem szabad, azért 
a melegágyakat vagy egészen uj helyen 
kell készíteni, vagy ha már a régi helyen 
akarjuk készíteni, a már egy ízben hasz
nált melegágyból úgy a trágyát, mint a 
földet el kell távolítani s a melegágyakat 
egészen újonnan, még nem használt szal
más trágya és porhanyitott kerti vagy 
erdei, esetleg őszszel átrostált és homok
kal kevert gyepföld felhasználásával kell 
készíteni.

A régi melegágyakban lévő löld va
lóságos féregfésiek, mely különböző férgek
nek megszámlálhatatlan baktériumait rejti 
magában, azért eien földet a dohány földekre 
ne hordjuk ki, mert az ültetvényeken na
gyobb mérvben előforduló féregpusztitáso- 
kat ezáltal is elkerülhetjük.'

De ha már a férgek meg vannak, úgy 
legczélszerübb azokat a dohány tövében 
felkutatni és összeszedetni, mely munkát 
gyermekek is elég gyorsan végezhetnek.

A júniusi sok esők után, az itteni 
; raintaültetvényen is kezdett a féregpusz- 
1 titás láthatóvá lenni, de rögtön hozzálát

tunk a férgek felkutatásához és rövid 
egy óra alatt egy kis dobozzal tele gyűj
tött össze egy munkásnő, volt mintegy 30 
darab, — más alkalommal ismét ennyit ke- 

! resett össze, a dohány tövén, közvetlen a 
I föld felület alatt, igy alig pusztult ki 3 tő,
: és az ültetvény igen szép, a törés megin

dult e hó elején.
Ez alkalomból továbbá értesíthetem 

igen tisztelt szerkesztő urat, hogy az itteni 
kerületben a hosszas szárazság már nagy 
aggodalmakat keltett, de a folyó hó 9-iki 
kiadó eső a helyzeten sokat javított és a 
várható termés most már jónak ígérkezik.

Végül tekintve, hogy az itteni kerü
letben több uj termelő is kapott ez évben 
termelési engedélyt, időszerűnek gondol- 

, tam ez utón is felhívni a következőkre 
figyelmökel.

Ha a dohányt töiés után azonnal fel
fűzzük. hirtelen szárad és csúnya zöld szint 
kap, ha ellenben füllesztjük, szép színű 
lesz.

Szükséges tehát, hogy már a földön, 
a sorok végén, kisebb rakásokban, színnel 
lefelé fektetve elhelyezzük, még az nap 
óvatosan haza szállítjuk, otthon pedig 
siellös siáritó pajtában, 15 centiméter (fél
láb) magas rakásokban rézsutosan rakjuk 
le, úgy hogy színük és kocsányuk lefelé,
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hegyük felfelé álljon és minden két sor 
között átjáró utat hagyjunk.

Ezen helyzetben a levelek 24—36 
óra alatt kissé megmelegednek, viz tar
talmukból vesztenek, lankadnak és kocsá- 
nyuk könnyen hajlik, de ne engedjük iz
zadni, hanem időnként a rakásokat for
gassuk meg.

Az alj leveleket, törés után csak né
hány óra hosszat hagyjuk fonnyadni.

A levelek fűzésére nézve pedig figyel- 
meztetnok az uj termelők, hogy az idő
szaki hirdetmény a következőket közli:

A forgatva fűtés legczélszerübbnek ta
pasztaltatok és abból áll, hogy a levelek 
majd színnel, majd fonákkal vannak egy
máshoz fektetve és akként teljesíthető idő 
veszteség nélkül, ha a munkás két rakást 
tesz maga elé, egyiket színnel felfelé, 
másikat színnel lefelé és ügyel arra, hogy 
felváltva hol az egyik hol a másik ra
kásból vegye a levelet.

A dohány zsinórt csak félig füzzük 
szorosra, a másik felét hagyjuk üresen, 
azután pedig a szárítón kifeszitjük a zsi
nórt és elrendezzük rajta a leveleket, úgy 
hogy azok egy forma távolságra függjenek.

Csakis ily fűzés mellett kerülhető el 
a zsinórégett dohányt

Ezek után, maradtam, igen tisztelt 
szerkesztő urat. szívélyesen üdvözölve,

hive
Banovstky Gyula 

kezelő

Egy uj (loháuytrágya.
A mindinkább terjedő intenzív gaz

dálkodás egyik eredménye az is, hogy a 
műtrágyák kezdenek általános forgalomba 
jönni, úgy annyira, hogy ma már még 
azok is, akik eddig idegenkedtek tőle, a 
jó eredményektől meggyőzetve, szintén 
ráadják magukat a műtrágyák használa
tára.

A különböző trágyanemek közül — 
az állati trágyán kivül — főleg az ás
vány alkatú műtrágyák lettek eddig leg- 
nagyobbrészben alkalmazva, — holott az 
anyatermészet nagy kincsestárában bizo
nyéra van még igen sok mindenféle 
olyan növéoyi és szerves vegyületü trágya
anyag is, amelyeket eddig nem is isme
rünk, habár meglehet, hogy azok hatása 
minden eddig használatban lévőnek a jó 
tulajdonságait messze felülmúlná.

Azért bocsátom elő mindezeket, mert 
úgy lehet, hogy a cserencsés véletlen 
engem egy oly nyomra vezetett, amely
nek messzemenő következményei lehetnek.

Ugyanis — a borszéki fürdőn és párat
lan szépségű vidékén való néhány heti 
nyaralási bolyongásaim közben, az ezer 
meg ezer holdakra menő erdélyi rengeteg 
fenyves erdőkben, egy olyan növényi 
szerves trágyaanyagra bukkantam, melyet 
első tekintetre — véleményem szerint — 
olyan trágyaszernek tartok, amely párat
lan a maga nemében.

Megjelenésére és külalakjára nézve 
hasonlít e* az anyag a külföldön már 
széltére használt és újabban nálunk is

meghonosítani kívánt úgynevezett ,Jaidó‘ 
(zsaddo) műtrágyához, — mert ez is olyan 
rostos, felbomlott növényi szerves anya
gokból áll, b véleményem szerint nem 
egyéb, mint az olajtartalmú fenyő bogyók 
és leveleknek évszázadokon át való egy
másra rakodása, amely anyag századokon 
át oxidálódva, elrothadva, az érintetlen erdei 
szűz talajjal összegyűlve s a legfino
mabb porhanyó és hajszál vékony erezetű 
masszává átalakulva, helyenkint egypár 
méter magasságban, tehát millió mtrmra 
menő mennyiségben fekszik a felszínen, 
— és igy a jaddo és minden egyéb mű
trágya fölött még annyival is előnyösebb, 
hogy ezt gyártani sem kell, hanem egy
szerűen csak fel kell szedni abból a ren
geteg mennyiségből, amely ott felhalmozva 

j van. — Igaz ugyan, hogy a vasúti köz
lekedéstől ez a természetes ősi trágya 
telep jelenleg még távol van, — de hisz 
ez a legkisebb akadály, — sőt még ez 
időszerint se okozna gondot a szállítása, 
mert a természet még erről is gondosko
dott, amennyiben vizi utón, úgynevezett 
tutajokkal, könnyen és olcsón lehetne a 
szállítást eszközölni.

Engem, akit minden termelvényi ág, 
de különösen és mindenek felett a dohány- 
érdekei, a bámulat és öröm fogott el, ami
dőn ezt a mérhetetlen mennyiségű kitűnő 
trágyaanyagot szemléltem. — meit — 
lehet ugyan hogy tévedek — de én úgy 
képzelem, hogy a dohány termelésre an
nál jobb, és minden tekintetben hatáso
sabb természetes trágyaszer nem létezik. 
Ilyen lehet a tengerentúli államok ős
erdőiben, az évezredek alatt földdé vált 
szerves anyagokból keletkezett igazi 
humusz, amelynek az a sajátsága, hogy 
örökösen nyirkosán és zsírosán tartja, táp
lálja és növeli a világnak ott termő leg
jobb dohányait. — s a természet nagy 
konyhájában a legapróbb atomokra fel
bomlott és egymással összevegyült szer
ves anyagok ős termőereje hozza aztán 
létre azokat a világhírű dohányokat, 
amelyeknek jóságát a mi égővünk alatt 
termett anyag meg sem közelíti.

Mondom, meg lehet, hogy tévedek, 
mert az itt leirt trágyaanyagnak alkat
részeit és béltartalmát én sem nem vegy- 
elemeztem. sem azzal eddig semminemű 
kísérletet nem tettem; — de annyira ér
dekesnek tartom ezt a dolgot, hogy egy 
szivarládikát megtöltöttem ezzel az anyag
gal, s azt legközelebb át fogom adni a 

j debreczeni dohánytermelési kísérleti ál
lomás vezetőjének : Kerpely Kálmán gazd. 
tanintézeti igazgató urnák, s fel fogom 
kérni őt, hogy minden esetre még ez év
ben használja fel kísérletezésül, — az 
eredmény majd megmutatja, hogy a gya
korlatban beválik-e?

De én már eleve annyira fontosnak 
és nagyérdekűknek sejtem ezt a dolgot, 
hogy nem állhattam meg. hogy az én 
kedves olvasó közönségemnek el ne új
ságoljam.

fíarócti Vilmos.

Dohányerjedési kísérleti 
eredmények.

— Fejér V idor  tanu lm ánya. — 
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A szegedi országom mezőgazdasági 
kiállítás.

A szegedi országos mezőgazdasági 
kiállítás rendező-bizottsága, a következő 
felhívást intézi a gazdaközönséghez:

A szegedi kiállítást szeptember hó 
3-án d e. 10 órakor nyitja meg Ő cs. kir. 
fensége, József főherczeg, a kiállítás véd
nöke.

Arra kell törekednünk, hogy a meg
nyitás külső pompája is kifejezésre juttass 
ennek az első országos mezőgazdasági 
kiállításnak azt a jelentőségét, hogy ott, a 
Délmagyarország mezőgazdasági termelé
sének mai előrehaladottságát s produktív 
erejét mutatja be, több mint ezer magyar 
mezőgazda.

Érdeke nemcsak a kiállítóknak, de 
minden magyar gazdának, hogy a kiállítás 
megnyitásának ténye már magában véve 
is imponáló legyen, méltóan azon anyagi 
és szellemi erőkhöz, a melyeket a kiállí
tásban a tudás, szorgalom és áldozatkész
ség konczentrálni fog.

A kiállítás jelentőségének méltatása, 
az iránta megnyilatkozó országos érdek
lődés: a tömeges részvételben juthat kife
jezésre.

A rendező-bizottág ez utón is felkéri 
úgy a kiállítókat, mint a nagy közönséget, 
hogy a szeptember harmadiki megnyitáson 
résztvenni szíveskedjenek.

Társulatok, testületek, körök képvise
letét a rendezőség örömmel fogadja.

Hadd lássa József főherczeg, hogy a 
közérdeklődés felkeltésére is méltó volt az 
az ügy, amelyet magas védnöksége alá 
helyeztünk!

A kiállítási iroda — tekintettel arra. 
hosy a rendezés előmunkálatai az ország 
központjához kötötték — mindezideig Bu
dapesten a Köztelken működött-

Minthogy azonban ma már a rendozési 
munkálatokat a központban végképp befe
jezték s a kiállítás színhelyére czentrali- 
zálódtak az összes végrehajtási feladatok: 
a kiállítási-iroda f. hó 4-étöl Szegedre a 
kiállítás területére teszi át székhelyét. 
Ennek következtében minden a kiállításra 
vonatkozó levelezések a következő czimre 
irányitandók: Kiállítási-iroda, Szeged.

Tekintve azonban azt, hogy a kata
lógust Budapesten nyomják: a katalógus 
adatai egész augusztus 20-ig továbbra is 
Budapestre a Köztelekre küldendők. Ide 
intézendők továbbá a kongresszusokat 
illető levelek is.

Vegyenek.
Tisztelettel felkérjük mindazokat, akik 

a f. é. Junlus végén lejárt előfizetésüket 
eddig még meg nem újították, hogy a máso
dik félévi előfizetési dijat szíveskedjenek mi
előbb beküldeni, nehogy az elfiflzetésldl] t»e- 
szedese végett, t. előfizetőinket postai meg
bízással legyünk kénytelenek majd terhelni.

— A dohányok állásáról. A földmivelés- 
ügyi minisztériumhoz julius végéig beérke
zett hivatalos jelentések következőleg szól

MAGYAK DOHÁNYUJSÁG.

nak : a Duna balpartján a dohány jól s 
helyenkint igen szépen fejlődik. A Duna 
jobbpartján még eddig elég jól áll, törése 
folyamatban van. Általában esőt kíván- 
A Duna-Tisea kosén már többfelé esőt kí
ván, mert a szárazságban gyengén fejlődik 
és néhol már fonnyadni is kozd. Jász- 
Nagykun-Szolnok vármegyében az aljle- 
volek szedését már megkezdték. A Tisza 
jobbpartján virágzik, nagyobbára törik. 
Hozama közepes s itt-ott azon aluli; néhol 
jégeső volt 8 kárt okozott benne. A Tisza 
balpartján eléggé szépen fejlett, de némely 
helyen a pajor igen érzékenyen károsítja. 
A korait már szedik. A Tissa-Maros szögén 
kielégítően áll. Férgek azonban sok kárt 
okoztak benne. A megmaradott jól gyapo- 
rodik. A korai ültetésnek törését megkez
dették. Szárítására jó idő jár. Az erdélyi 
vármegyékben törése előtt áll, jó hozammal 
biztat, mert a legjobb időben kapott esőt 
és várakozáson fölül gyarapodott. Néhol 
férgek kárositják.

— A debreczeni dohánytermelési kísér
leti állomás felől örvendetes hírek érkeznek. 
Az állomás fokozatos fejlesztése folyvást 
munkában van, de csak évek múlva lesz 
egészen befejezve. A földművelési minis- 
teríum akként tervezi, hogy a debreczeni 
központi állomásnak, minden jellegzetes 
dohánytermelő vidéken egy-egy fiók-állo
más lesz alárendelve. Tudvalevőleg Csa
bán — a földmives iskolával kapcsolato
san — a dohánytermelési kísérleti fiók
állomás már fel van állítva; (ennek mű
ködéséről azonban eddig nagyon kevés 
került nyilvánosságra.) De a kísérletezés
hez — ‘amely kiterjed úgy az idegen és ha
zai dohányfajok keresztezésére, mint a do
hány helyes művelésére és kezelésére — 
igénybe veszik a teljesen megbízható ter
melők támogatását is. Eddig 40 termelő 
gazdával van összeköttetésben a debre
czeni központi állomás, amelybe idáig kö
rülbelül 70 ezer frtot fektettek be. Készen 
van már a laboratórium, a dohánykertész- 
lakás és több holland, német és magyar 
rendszerű száritóépület és a simitóház. Még 
az idén felépitik a nagy erjesztő raktárt, 
az amerikai gyors szárító pajtát és a fajta
keresztezéshez a sodronyháló épületeket. 
Az idén már kilenczven különféle dohány
fajtával folynak á kísérletezések, s jövő 
évben remélhetőleg százhatvanra szapo
rodik a számuk. A spanyol-amerikai há
ború miatt csak néhány héttel ezelőtt kap
hatott a telep konzulátusaink utján ma- 
nillai és kubai dohánymagvakat. De már 
japán, persa, brazíliai és más fajokkal ja
vában foiynak a kísérletezések. Eddig, úgy 
látszik, jól beváltak a ghiubek és orosz pur- 
zicsánczigaretta. dohány fajok. A szivaradók 
közül jó eredmény t mutatnak a Brazil, Conec- 
ticut. Marylandi, s a görög dohányok közűi 
is egy-kettő. Hogy dohánytermelésünk 
jövőjére mily rendkívül kedvező hatása 
várható e szerencsés alkotásnak, az is 
eléggé bizonyítja, hogy már a külföld is 
a legmelegebben kezd érdeklődni iránta. 
Bakuból (Orosz-Kaukázusi, Melbourneből 
(Ausztrália) kérdezősködtek nagy dohány
kereskedők felőle. Az osztrák dohányjö

tt

vedéki igazgató személyesen megtekinté, 
a bosnyák-berczegovinai dohányjövedéki 
igazgatóság pedig egyik főbb tisztviselőjét 
küldötte Debreosenbe. Sőt Németország
ból is felkeresték már a kísérleti állomást, 
melynek meglévő és tervezett épületei, 
botanikus és kulturkertje, üvegháza, és 
melegágyai kilencz holdat, a gyakorlati 
tér pedig tiz kát. holdat foglalnak el. Az 
lesz azonban ennek az intézménynek a 
hazai dohánytermelés előbbvitelére nézve 
bizonyára a legjelentékenyebb hatása, ha 
megvalósul — amint tervbe van véve — 
hogy a debreczeni dohánytermelési kísér
leti állomás dohányjövedéki tisztképzö és 
dohánykertészképző iskolával is össze 
lesz kapcsolva. — Lapunk szerkesztőjel 
különben már a legközelebbi napokban 
szándékozik a kísérleti állomást megláto
gatni, s személyes tapasztalatairól részle- 
teson fog majd beszámolni.

— A kolozsvári dohányáruraktár — mely 
eddig a kolozsvári dohánygyár által ke
zeltetett — önállósittatott s működését f. 
é. julius hó 31 én kezdte meg.

— Dohánylefoglalás. Hunyadmegyében 
a szüzdohányt csak hírből ismerik és mégis 
megtörtént, hogy Maros-Illyén a hegyek 
közt. egyesek — engedély nélkül — do
hányt ültettek, de a pénzügyőrök rájöttek 
a turpisságra s folyó évi június 20-tól aug. 
7-éig harmincz esetben 1758 szál zölddo
hány tilos termelését fedezték fel és fog
lalták le.

A dohányzsinegek beszerzési ideje elér
kezvén : felhívjuk a gazdaközönség figyel
mét a Bleier és Weisz fővárosi kötélgyártó 
czégre, (Budapest, VII. Károly-körút 7. sz.) 
melynél a legjobb minőségű dohányzsinórok 
s általában a gazdaságban és a háztartás
nál szükséges mindennemű kötéláruk dús 
választékban kaphatók. Ez a régi szolid 
és minden tekintetben megbízható czég — 
amely úgy áruinak jósága és jutányossága, 
valamint gyors és pontos kiszolgálásáról 
ismeretes — számos állami hivatalnak, ura
dalomnak és gyártelepnek állandó rendes 
szállítója, s teljesen megérdemli a gazdakö
zönség bizalmát és pártolását

Szerkesztői üzenetek.
Gróf Kefllevich 6ábor urnák, Egres-Káta. A két

példányra  szóló egész évi előfizetési összeget — 
m egtisztelő nagybecsű  soraival — köszönettel 
vettük.

Nlkházy László urnák, H -Szt.-András M eleg
elism eréséért, m elylyel „a Dohányujadgot minden 
dohánytermelőre nézve nélkülözhetlen kincs"-nek 
m ondja, s a lapunk  te rjesz té se  körüli szives bűz* 
gólkodásáért fogad ja hálás köszönetünket. A je lzett 
cim ekre a  lapot elkü ld tük , — közülök egy m ár elő 
is flsetott. — Némi viszonzásul és tiszteletünk je léü l 
legközelebb „A dohányról* szóló je lentéssel fogunk 
kedveskedni.

Banovszky Gyula urnák, Baroson. Becses közle
m ényét nagyon  köszönjük.

Gyatay Károly gazd. szaktanár urnák, Bsáktor- 

n yán .A  ozim szalag k icse rélése irán t in tézkedtünk
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A magyar kir. államvasutak
közleményei.

(Legolcsóbb utalás Rohitsch fürdőhelyre. )
Az utazó közönség figyelmeztetik, 

hogy Budapestről-Rohitschra legolcsóbban 
Zágráb-Krapinán át lehet utazni, mely 
útirányon át Budapest keleti pályaudvar 
állomásról Krapinára és vissza, 60 napig 
érvényes menettérti jegyek adatnak ki 
kővetkező árakon: gyorsvonattal: I oszt. 
22 frt. 20 kr. II oszt. 16 frt. 40 kr- sze
mélyvonattal : I oszt. 19 frt. — II oszt. 
14 frt. — III oszt 9 frt. 50 kr.

Robitsch fürdőbe való utazásra azonkí
vül Budapest—Dombóvár—Zágráb—Kra- 
pina—Pöltschacb—Pragerhof—Kanizsa — 
Székesfehérvár—Budapesten át szóló kür- 
utazázi jegyek állíthatók össze, melyek 
árai az I oszt. bán 47 márka 10 fillér, kö
rülbelül 27 frt. 80 k r : a II oszt, bán 33 
márka 30 fillér, körülbelül 19 frt. iO kr. 
és a III. oszt.-bán 20 márka, körülbelül 12 
frtba kerülnek és melyek 45 napig és a 
gyorsvonatokon is érvényesek.

A fentemlitett menettérti jegyek Buda
pest keleti pályaudvar állomáson és a 
városi menetjegyirodában (Hungária szá- 
loda) a körutazási jegyek pedig ugyan
csak a városi menetjegy irodában, vala
mint a Cock-féle utazási irodában kap
ható'

Különösen kiemeltetik, hogy Zágrá
bon át a legkényelmesebb vonat csatla
kozás is áll fen, a mennyiben a Budapestről 
7 óra 15 perczkor reggel induló gyorsvo
nat használata esetén az utas ugyanazon 
napon 6 óra 21 perczkor este érkezik 
Krapinára, illetve ha 4 óra 35 perczkor 
reggel indul Krapináról, akkor 8 óra 35 
perczkor este érkezik Budapestre, úgy 
hogy Zágrábban meghálni nem kell.

Krapináról Rohitschravagy vissza, egy 
négyüléses kocsi, mely a krapinai állo
más főnökénél is megrendelhető, 6 frtba 
kerül.

Bővebb felvilágosítás a budapesti vá- 1 
rosi menetjegy irodában (Hungária szálloda) i 
kapható, a bot a fürdőre vonatkozó leírá
sok és egyéb prospectusok is díjmentesen : 
kaphatók.

.A magyar kir. államvasutak vona
lain rendszeresített pénztárkezelönői állá
sokra régebbi folyamodások folytán a már 
előjegyzett, vizsgázott jelöltek száma oly 
nagy, hogy ezen állások aránylag csekély 
számánál fogva a beállható szükséglet 
évekre fedezve van.

Minthogy pedig ennek daczára úgy a 
nagyméltóságu kereskedelemügyi m. kir. 
ministerhez. mint az államvasutak igaz
gatóságához folyton nagy számmal érkez
nek, a kereskedelemügyi m. kir. minister 
elrendelte, hogy mindaddig, mig a már 
előjegyzésben levő jelöltek elhelyezést 
nem nyernek, a kezelőnői állásokra való 
további kiképzés beszüntettessék s a be
érkező folyamodványok minden érdemle
ges tárgyalás nélkül a folyamodóknak 
egyszerűen visszaadassanak, ha pedig a 
már előjegyzett jelöltek elhelyezve lesz

nek, a további üresedések nyilvános pá
lyázat utján töltessenek be.

Ily körülmények közt bizonyára az il
letők saját érdekében is áll, hogy az előre 
látható czéltalan kérvényezés költségétől 
és fáradságától magukat megkíméljék.

Budapest, 1899. évi ju'ius hó 29.

Az igazgatóság.

Menetár leszállítás a Magyar délkeleti 
h é. vasúton.

F. é. augusztus hó 1-től kezdve ezen 
vasúton a Lúgos-Bozsuri viszonylatban 
a II- ik távolsági forgalmi menetdijak he
lyett az I-ső, továbbá a Lúgos-Béga-Mo
nostori illetve Igarfalvi viszonylatban a
III- ik távolsági forgalmú menetdijak helyett 
a Il-ik, a Lúgos Mansinai viszonylatban 
a IV-ik távolsági forgalmú menetdijak 
helyett a IlI-ik, végre a Lúgos Kostcji 
illetve Holgyai viszonylatban az Y-ik tá
volsági forgalmú menetdijak helyett a
IV- ik távolsági forgalmú menetdijak lesz
nek fizetendők.

Kló állat-küldemények irányításának \ 
megváltoztatása.

I
A Buzsákon Wien Staatsbahnhof, ■ 

Wien Nordbahnhof, Wien St.-Marx és 
Wien I. K. E. B. átmenet állomásokra 
feladandó élő állatok irányítása az osztrák- 
magyar vasúti köielék II. rész 6. díjsza
bási füzetében foglalt díjtételek alkalma- 
zása mellett jövőben minden hó 1—10 ig 
Kétegyháza-Ujszászon át, minden hó 10-től 
a hó végéig Arad-Ujszászon át történik.

A Budapest-Lajosmitsei h. i. vasúton a 
menettérti jegyek érvényességének meghosszab

bítása.

A magyar kir. államvasutak igazga
tóságától nyert értesítés szerint egyrészt 
Budapest ny. p u. Fercncz-József lakta
nya, Kőbánya alsó p. u. Városliget, más
részt pedig Csurgay-Major, Dobás, Her- 
núd. Gyón. Inárcs-Kakucs, Lajos-Mizse 
és Ocsa állomások között fennálló menet
térti jegyek érvényessége f évi augusz
tus hó 15-től kozdve 48 órára kiterjesz
tetik.

Pályázati hirdetmény.

Az alulírott igazgatóság a magy. kir 
államvasutak részére a jövő 1900. évben, 
illetőleg 1902. év végéig a következő cso
portokba sorozott anyagokból felmerülő 
tényleges szükségletnek szállítását bizto
sítani kívánván, ezennel n ilvános pályá
zatot hirdet, még pedig:

I. Lámpabelek, ken j  árnák és paszo
mány csikkekre,

II. Kelmék, selyemszövetek, rövidáruk 
és szőnyegekre,

III. Kárpitokra,

IV. Linóleum és lincrustára.
V. Bőrárukra, nevezetesen alátétkarikák 

és portárcsákra.
A kiírás tárgyát képező egyes czik- 

keket előtüntető jegyzékek, melyek egy
szersmind ajánlati mintákul szolgálnak, 
valamint a szállításokra vonatkozó részle
tes módozatok, valamennyi hazai keres
kedelmi és iparkamaránál megtekinthetők 
és a magyar kir. államvasutak igazgató
sága anyag és leltár beszerzési (A. V.) 
szakosztályánál (Budapest. Andrássy-ut 
73. szám II. emelet 43. ajtó szám) kap
hatók.

A szabályszerűen kiállított, ivenkint 
egy koronás magy. királyi okmánybélyeg
gel ellátott ajánlatok lepecsételve legké
sőbb f. évi szeptember 16 déli 12 óráig a 
magyar királyi államvasutak anyag és lel- 
tárbeszcrzési szakosztályánál benyújtan
dók, vagy postán oda küldendők és a bo
ríték ezen külczímmel látandó el:

.Ajánlat 110010/99. számhoz.'1
Ugyanezen idöpontigátadandók ugyan

ott a kötelező minőségű minták is.
Bánatpénz gyanánt az ajánlt anyag 

értékének 5*/0 legkésőbb f. évi szeptem
ber hó 15. déli 12 óráig a magy. kir. ál
lamvasutak budapesti főpénztáránál le
teendő.

Később benyújtott ajánlatok, vala
mint olyanok, melyek nem pontosan és 
részletes módozatok bemutatása mellett 
állítatnak ki, nem vétetnek figyelembe.

Budapest. 1899. évi augusztus hóban.
Az igazgatóság.

(U tánnyom ás nem  dijaztatiK.)

Hirdetmény.

A kézbesilhetlen és fölös szállítmá
nyok a vasúti üzletszabály 70. §-a értel
mében nyilvános árverés utján d. e. 9 
órakor az alant felsorolt állomások fehér
áru raktáraiban a következő napon kerül
nek eladásra, melyhez a t. közönség ezen
nel meghivatik.
Bpest Dunapart állomáson 1899. aug. 21.
Pápa . 21.
NagySzeben . 21.
Kolozsvár „ n .  22.
Szatmár „ . 22.
Kassa „ „ 23.
Pozsony n . 23.
Győr „ 24.
Szeged * 24.
Budapest ny. p. u. . . 25.
Csaba „ . 25.
Zágráb „ * 25.
Kecskemét . 28.
Miskolez gom. . 28.
Eszék „ - 29.
Debreczen „ . 29.
Nagyvárad . 30.
Szabadka „ . 30.
Pécs . . 31.

Budapest, 1899. évi augusztus 1-én.

Az igazgatóság. 

(U tánnyom ás nem d ijsz u tik .)
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A magy. kir. államvasutak nyári menetrendje
A miskolcz-füleki vonalon.

A miskolczról jelenleg d. u. 3 óra 1 
pereskor Fülekre induló vonat Miskolczon 
a Kassa felöl érkező személyvonathoz 
csatlakozni fog. Feled és Balogfalva között 
a nyári meneirend tartamára Rimaszom
bat felöl, illetve felé való csatlakozással, 
mindkét irányban egy-egy személyszállító 
tehervonat indittatik, mely Feledről d. u 
3 óra 51 perczkor indul és Balogfalvára 
d. u. 4 óra 19 perczkor érkezik, Balog- 
falvárói pedig este 8 óra 45 perczkor in
dul és Feledre este 9 óra 15 perczkor ér
kezik.

A kassa-legenye-mihályi vonalon

a Legenye-Mihályiról jelenleg d. e. 
10 óra 31 perczkor Kassára érkező vegyes
vonat csatlakozást nyer Kassán a kassa- 
oderbergi vasút helyi vonatához Igló felé.

A budapest-kolozsvár-predeáli éa a budapest- 
arad-tövisi vonalakon.

A jelenleg Kolozsvár és Arad felől 
déluián Budapest k. p. u -ra egyesítve ér
kező és innét ugyanezen irányokba egye
sítve induló délutáni gyorsvonatok, Buda
pest és Szolnok között ismét elkülönítve 
fognak közlekedni és a budapest-aradi 
gyorsvonatok Arad és Tövis ill. Predeál 
között folytatást nyernek s Predeálon is
mét közvetlenül csatlakoznak a román 
vasút gyorsvonatához Bukarest felé, il
letve felől.

E vonat úgy mint az előző években 
Budapest és Brassó között I. és 11. oszt. 
Brassó és Predeal, illetve Bukarest között 
csak 1. oszt kocsikkal fog közlekedni.

A predeáli gyorsvonat Budapest k. 
p. u.-ról a jelenlegi gyorsvonatu csatlako
zásokon kívül még a Gráz felől érkező 
gyorsvonathoz is fog csatlakozni ésn miatt 
Budapestről d. u: 2 óra 15 perczkor, Arad
ról este 7 óra 18 perez, Tövisről éjjel 12 
órakor indul és Predeálra úgymint a múlt 
évben reggel 6 óra 26 perczkor. Buka
restbe pedig d. e. 11 óra 20 perczkor (ke
let európai idő) érkezik; az ellenvonat : 
pedig Bukarestből d. u. 5 óra 40 perez- 
kor (keleteuropai időben) indul és Tövisre 
másnap éjjel 3 óra 18 perez, Aradra reg
gel 8 óra 8 perez, Bupapest k. p. u.-ra 
d. u. 1 óra 10 perczkor érkezik.

A délutáni kolozsvári gyorsvonat el
lenben Budapestről az arad predeáli gyors
vonat előtt, vagyis d. u. 1 óra 55 percz
kor indul és Kolozsvárra éjjel 10 óra 8 
perczkor érkezik. Ezen vonat Rákoson, 
Nagy-Kátán és Ujszászon rendesen, Tápió- 
Szelén pedig feltételesen áll meg. Ellen
ben a Budapestről d. u. 2 óra 15 percz
kor Arad felé induló gyorsvonat Tápió- 
Szelén nem áll meg, Rákoson, Nagy-Kátán, 
és Ujszászon pedig csak felszálló utasok 
által lesz használható.

A Budapest k. p. u.-ról Kolozsváron

Folytatás.
át Predeál felé este 9 óra 15 perczkor in- i 
dúló valamint n Predeál felöl Budapest 
k. p. u.-ra reggel 7 óra 50 perczker ér
kező gyorsvonat Maros-Újvár megállóhe
lyen és Kolozs-Kara állomáson, a Kolozs
várról Budapest felé reggel 5 óra 23 percz
kor induló gyorsvonat pedig Jegenye 
gyógyfürdő megállóhelyen a fürdő évad 
tartama alatt feltételesen ismét meg lóg 
állani. Ellenben csekély igénybevétel miatt 
megszüntettetik a megállás a következő 
vonatoknál ás állomásokon és pedig: a 
Budapest k. v. u.-ról este 9 óra 15 percz
kor induló gyorsvonatnál Sáp állomáson; 
a Predeál felől reggel 7 óra 50 perczkor 
Budapestre érkező gyorsvonatnál Sáp és 
Török-Szt Miklós állomásokon; a Prede- 
álról Tövisen át Budapestre közlekedő 
gyorsvonatnál Berzován, a Budapestről 
Aradon át Predeálra közlekedő gyorsvo 
natnál Békés Földváron és Berzován ; az 
Aradon át Budapest és Gyulafehérvár kö
zött közlekedő mindkét irányú gyorsvo
natnál Lökösházán. Budapest és Nagy- 

1 Káta között május 15 étől szeptember 
15-éig bezárólag vasár és ünnepnapokon 
mindkét irányban egy-egy uj helyi vonat 
fog közlekedni, mely Budapest k. p. u.-ról 
d u 12 óra 10 perczkor indul és Nagy- 
Kátára d. u. 2 óra 37 perczkor érkezik. 
Nagy-Kátáról pedig este 8 óra 10 percz
kor indul és Budapest k p u. ra éjjel 10 
óra 30 perczkor érkezik.

A jelenleg Nagy-Váradról d. u. 1 óra 
22 perczkor Csúcsára induló vegyesvonat 
a csúcsa-kolozsvári vonalrészre is kiter
jesztetik E vonat Nagy-Váradról d. u- 
12 óra 20 perczkor indul és Kolozsvárra 
este 7 óra 4 perczkor érkezik.

Ezen vonatnak Kolozsvárig való foly
tatása folytán a Bánfl'y-Hunyadról jelen
leg d. u. 2 órakor 6 perczkor Kolozsvárra 
induló tehervonatnál a személyszállítás 
megszüntettetik és a jelenleg Budapestről 
d. e. 8 óra 30 pkor Brassóra induló sze
mélyvonatnál a szomszéd forgalmú menet
jegyek használatának kizárása a csucsa- 
bánffy-hunyadi vonalrészre is kiterjesz
tetik.

Brassó és Predeál között junius 1-től 
szeptember 30-áig bezárólag minden csü
törtökön vasár és ünnepnapon, valkmint 
a görögkeleti ünnepnapokon a román ál- 
lamvasuti vonathoz csatlakozással mind
két. irányban egy egy személyvonat he
lyeztetik ismét forgalomba.

Továbbá minden vasár és ünnepnapon 
valamint a radnai búcsú napokon Mária- 
Radnáról Aradig egy helyi vonat inditta
tik, minek folytán ezen napokon a Tövis
ről este 8 óra 57 perczkoz Aradra érkező 
személyvonatnál Mária-Radna és Arad kö
zött a szomszédos forgalmú és menettérti 
jegyeknek használata kizáratik.

A helyi vonat Mária-Radnáról este 
7 óra 2 perczkor indul és Aradra eBte 8 
óra 13 perczkor érkezik.

Az Aradról este 6 óra 35 perczkor 
induló tehervonat Radnáig naponta sze
mélyszállításra rendeztetik be.

A debreczen-sáránd-derecsksi vonalon.
A Szepes-Sóstóra kirándulóknak Deb- 

reczenbe való visszautazhatása érdekéből 
május 15-től szeptember 15-ig vasár- és 
ünnepnapokon Derecskéről esto 8 órakor 
egy fürdő vonat fog Debrecenig közle
kedni, a hová e vonat este 9 óra 25 percz
kor érkezik.

A szatmár fehérgyarmati vonalon
a szatmári heti vásárok napjain vagyis 

minden szerdán, valamint a szatmári or
szágos vásáruk napjain Szatmárról Fehér
gyarmatig egy tehervonat, személyszálli 
tásra rendeztetik be. E vonat Szatmárról 
d. u. 1 óra 50 porozkor indul és Fehér 
Gyarmatra d. u. 3 óra 50 perczkor ér
kezik.

A Szatmárról jelenleg d. e. 9 óra 35 
perczkor Fehér-Gyarmatra induló vegyes
vonat a jelenlegi csatlakozáson kívül még 
a Debreczen felőli személyvonathoz is nyer 
csatlakozást.

A nagy-várad-püspök-ftirdö-felix-fiirdöi 
vonalon.

A múlt nyáron közlekedett vonatokon 
kívül a fürdő-évad tartamára vagyis május
1-étől szeptember 15-éig bezárólag mind
két irányban még egy-egy uj személy- 
vonat helyeztetik forgalomba, mely Nagy
váradról reggel 7 óra 30 perczkor indul a 
fürdőkből pedig Nagy-Váradra d. e. 9 óra 
5 perczkor érkezik.

A maros-ludas-beszterczei vonalon
jelenleg Maros-Ludasról minden ked

den d. u. 4 óra 20 perczkor érkező teher
vonatnál a személyszállítás a báld-nagy- 
czég-budatelkei vonalrészeit kiterjeszletik, 
mely vonat a keddi napon kívül minden 
pénteken és vasárnap is fog közlekedni. 
A jelenleg Maros-Ludasról d. e. 9 óra 10 
perczkor Beszterczére, valamint az innét 
d. u. 55 perczkor Nagy-Czég-Budatelkére 
induló személyszállító tehervonat a hétfői 
Dapon kívül még minden csütörtökön és 
szombaton is fog közlekedni.

A kis-kapus-nagy szebeni vonalon
május 15-étől szeptember 15-éig bezá

rólag Nagy-Szebenből d. u. 3 órakor 
Vízakna községig és onnan este 7 óra 44 
perczkor vissza Nagy-Szebenbe közlekedő 
fürdővonatok az idén ismét .naponta he
lyeztetnek forgalomba.

A nagy-szoben-nagy-tolmács-vörös- 
toronyi vonalon.

A jelenleg Nagy-Talmács és Vörös- 
torony között közlekedő- személyszállító 
vonatok május 1-étől kezdve Olthid kité-
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rőnél hozatnak a nagyszeben-fogarasi vo- . 
nal vonataihoz csatlakozásba. I

Junius 1 étöl szeptember 30-áig va
sárnap és ünnepnapokon kővetkező kirán
duló vonatok helyeztetnek forgalomba és 
pedig:

Nagy-Szeben és Vöröstorony között 
mindkét irányban egy-egy vonat, mely 
Nagy-Szebenből d. u. 1 órakor Olthid ki
térőről d. u. 2 óra 10 pereskor indul és 
Vöröstorony m. h.-re d. u. 3 óra 1 percz- 
kor érkezik; az ellenkező irányban pedig 
Vöröstorony m. h.-ről este 7 óra 44 perez, 
Olthid kitérőről este 8 óra 38 perczkor in
dul és Nagyszebenbe este 9 óra 48 percz
kor érkezik.

Továbbá csatlakozólag a reggel Fo
gam ról és Nagyszebenből induló vona
tokhoz ünnep és vasárnapokon Olthid ki
térőtől reggel 6 óra 35 perczkor egy ki
ránduló vonat indul Vöröstoronyra.

A brassó-kezdivásárhelyi és sepsi-ezt-györgy- 
csik-gyimesi vonalakon.

Julius 15-étől szeptember 15-éig va
sár- és ünnepnapokon Tusnádtól Brassóig 
egy uj vegyesvonat indittatik, mely Tus
nádról este 6 óra 57 perez Sepsi-Szt- 
Györgyről este 8 óra 27 perczkor indul és 
Brassóra az Aradon át Budepest felé köz
lekedő gyorsvonathoz csatlakozólag este 
10 óra 4 perczkor érkezik.

(Folyt, köv.)

U tánnyom ás nem  dijaztatik .

2 0  krajezáros sorsjegyek!
Jó z se f  főherczeg  ur Ó cs. és kir. Fensége 
védnöksége alatt S z e g e d e n  rendezendő 

I. Mezőgazdasági Országos k iá llítá s

sorsjátéka.

fX  50,000 korona
érték.

Húzás Szegeden. 1899. szept. 
10-én. este 6 órakor.

Egy sorsjegy ára 20 kr.
Sorsjeiiyek mindenütt kaphatók!

Gazdasági Egyesületek Országos Szttvetságe 
Budapest, Köztelek, IX., Ollői-ut 25.

Legjobb és legmegbízhatóbb minőségű 

magyar bácskai kenderből készült

es

gazdasági kötélárut
•ss#

ajánl a

ELEIEK i: W E IS í kötélgyártó ezég EEDA PE5TEI.
R a k t á r  és  i r o d a :  V I I . ,  K á r o ly -k ö r ú t  7. n .

Tovább*: torna, eszközök,
valamint: kocsizó lóhálók, 8zánhálók, gabonazsákok, vízhatlan ponyvák, 
kender, csepü, vászontömlők, itató- és tűzivedrek, cocus futószőnyegek 
és lábtörlők, ruhaszárító kötelek. — Law n -tenn is hálók, fo go ly - 
hálók stb. e szakmába vágó árúkat a legjutinyosabb eredeti gyári arakon.

Képet árjegyzék kívánatra bérmentesen küldetik. — Vidéki megrendelőiek 
pontosan eszközöltetnek.

I
f

I

Elismert legjobb szerkezetű 
gyűrű- és sima

aczéllemez- m * 
m m hengereket,

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

„Agricola" sorvető gépeket,

cséplőgépeket kézi-, járgány- 
és gözhajtásra.

'Blunt'-féle eneilage

Tdldtakarmány sajtókat, járgányokat,
szabid, gyümölcs ét főzelék n u l l  készülékeket.

;
bor- és gyümölcs-sajtókat, 

szöllö-zuzékat és bogyé-morzsolékat,
önműködő „SYPHONIA" növény- és

X . e g u j a 'b ' b

gabna rostákat, triöröket és 
kukoricza morzsolókat,

■ s a lm a  sajtókat,
izöllövesszo permetezőket , kézi erőre, szállító készülékkel vagy a nélkül

a  l e g j o b b  m i n ő s é g b e n  g y á r t a n a k  é s  k é s z í t e n e k

ce. és kir. kiz. szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gözhámor

AlapittatOtt 1872. K||i " J  T a b o r s t r a s e e .
Kitüntetve több mint 400 arany, ezüst, bronz éremmel 

és első dijakkal.
750 m unkás.

Á rjegyzékek  én szám os e lism erő  levelek  InRyen és h é rm e n tv e  k ü ld e tn ek .
K épviselők  é s  v is ro n tá ru s ito k  fe lv é te tn ek . s - 8

M árkus Samu könyvnyom dája, Budapest, B áthory-uloss 20.
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