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Az ötös vetésforgó ineg- 
változtatása.

A dohány okszerű termelésének s a 
jobb minőség elöállithatásának az ötös ve
tésforgó is egyik akadályát képezi.

Az országban egyetlen gazda sínes, 
aki nem volna arról meggyőződve, hogy 
ez a rendszer a gazdának minden tekin
tetben csak kárára válik s a dohány mi- . 
nőségét nemcsak hogy nem javítja, sőt j 
annak még határozottan hátrányára van. \

Ha gazdasági rendszerünket tekintjük' 
a tagositott b rtokoknal rendesen felosz
tott táblákat és már majdnem általánosan 
egy megállapodott vetésforgó turnust talá
lunk. amely — a birtoknak szántóföldte
rületéhez képest — vagy hetes, vagy ötös, 
vagy esetleg másként alakuló turnusra 
van beosztva; már most ha a dohányter
melést egy ilyen turnusba illesztjük : mi
ként lehet azt rendszeresen beosztani, hogy 
bizonyos földterületbe a dohány mindig 
éppen az ötödik évben essék?

Kényszerűségből ugyan lehet váltó- | 
zatlanul bele tenni, de ez egyáltalán nem 
czólszerü. mert a gazdasági viszonyoknak 
nem mindig felel meg, hogy a dohánynak 
való trágyát egy előveteménynek adjuk, 
ha pedig közvetlenül a dohány alá trágyá
zunk, ez mindig a minőség rovására tör
ténik.

A dohánytermelést nagyon bajos 
ugyanazon talajon bizonyos meghatározott 
évekhez kötni A dohánytermelésre alkal
mas talajok, a talajvizsgáló bizottságok 
által részbon már minősítve vannak s a 
gazdának ehhez képest kell a termelést

intézni, még akkor is, habár a gazda jól 
tudja, hogy a birtokán jelentékeny válto
zások (például gyeptörés, erdöirtás, árko- 
lás, csatornázás, gőzeke szántás s több e 
féléki történnek, amelyek által birtoka 
olyan földterülettel gyarapodott, amely a 
dohánytermelésre a legalkalmasabb lenne, 
de annak daczára, hogy az talán a leg
jobb dohányföld lenne: még sem ültethet 
bele. mivel az még nincs megvizsgálva és 
minősítve. Különben az is tudvalévő do
log. hogy sok helyen a minősítés is tévesen 
történt, úgy annyira, hogy jelenleg vannak 
olyan minősített talajok is, amelyek do
hánytermelésre teljesen alkalmatlanok s a 
termelés ezeken mégis engedélyezve van ; 
az ily helyeken termett dohány aztán 
nyomja ugyan a mázsát, de a minősége 
annyira rossz, hogy remmire sem hasz
nálható.

Abban az időben, a midőn — az 
1887. évi XL1V. törvényezikk végrehaj
tása iránt az 1887. évi 74090 számú pénz
ügyminiszteri körrendelettel kiadott utasí
tás értelmében — az ötös vetésfogás köte
lező rendszabálya életbelépett, a jövedék
nek érdekében volt, hogy a termelési te
rületet apassza s erre a czólra ez a rend
szer alkalmas és megfelelő is volt, de et
től eltekintve, ennek semmi gyakorlati 
alapja, indoka, czélszerüsége nincs.

Mert igen sok olyan talaj van, amely 
dohánytermelésre az első évben éppen nem 
alkalmas, de már a második, harmadik 
évben kitűnő dohányt terem, mert a jó 
művelés által a föld porhanyóbbá válik, 
több nyirkosság megtartására képesiitetik, 
s a gyom is kevesbbedik benne s mindez 
a dohánytermés minőségi és mennyiségi 
emelését eredményezi.

A gazdára kellene tehát bizni. hogy 
a dohánytermelésre alkalmas talaján, az 
évenkint beültetendő engedélyezett terü
letet miként ossza be, úgy amint az leg
jobban beleillik az ő vetésforgásába és 
gazdasági rendszerébe, nehogy kénytelen 
legyen a dohánynak való földet közvetle
nül az ültetés előtt trágyázni.

De az ötös vetésforgó már csak azért 
sem alkalmas, mert a dohány nem esik 
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mindig a szükséges müveit földbe, hanem 
úgy fordulhat, hogy miveletlen, nem eléggé 
porhanyós. úgyszólván nyers talajba kerül, 
s akkor már a kiültetése után sem képes 
gyarapodni, mert mikor gyorsan és leg
jobban kellene fejlődnie: a nem eléggé 
jól müveit talajból nem tud tápot, életerőt 
meríteni Aztán még lehetnek olyan bir
tokok is, ahol még mindig a hármas ve
tésforgó dívik s az ily birtokon miként esz
közölje a gazda az ötös vetésforgást?

Minden ok — de főleg a minőség 
emelésére törekvés — azt javallja tehát, 
hogy az ötös vetésforgás rendszerével sza
kítanunk kell, — s a gazdának szabad 
választására kell bizni, hogy a dohány- 
termelésre alkalmasnak minősített földjé
nek melyik részét vegye és mikor alkal
mazza azt a második, harmadik, vagy 
esetleg egymásután következő években is 
termelésre ? — csupán az évek bizonyos 
számát kötve ki korlátozásul, — mert ta
lajaink mai napság már nem olyanok, 
hogy azok évek hosszú során át folyvást 
csak dohánytermelésre fordittassanak, mint 
ezelőtt régentén, amikor az egymás után 
több éven át dohánynyal beültetett földek 
évenkint kis mennyiségben finom érett 
trágyával és házi hulladékokkal lettek 
feljavítva.

A frissen mélyített talajban okvetle
nül csak a második évben, de a harmadik 
évtől kezdve már bizonyára folyvást jobb 
minőségit dohányt fogunk termelhetni, — 
ami annyira kézenfekvő, általánosan tudva 
lévő dolog, hogy azt hiszem, erre nem is 
keli bizonyíték.

Másrészt azonban — szükség esetén 
szigorú intézkedések állal is — oda kell 
hatni és azt erélyesen ellenőrizni, hogy a 
dohány mindenütt csakis a neki való leg
alkalmasabb helyen termeltessék, — mert 
elképzelni sem lehet, hogy mily temérdek 
hiba történik azáltal, hogy a dohányok 
egyes helyeken nem ott termeltetnek, ahol 
kellene, mivel — fájdalom — még mindig 
akadnak olyan gazdák, akiknek csak az 
a törekvésük, hogy sok dohányuk legyen, 
nem törődve annak a minőségével, csak 
hogy a mázsát nyomja, és nem gon
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dolják meg, mennyire ártanak ezzel a 
magyar dohányügynek, a minő káros az 
ily eljárás az egész nemzetgazdaságunkra.

A dohánytermelés mellett a gazdának 
— a saját jól felfogott érdekében is — a 
legnagyobb ügybuzgalmat és lelkiismeretes 
gondot, valóságos tanulmányt kellene for
dítani arra, hogy ha a termelésre minSsitett 
talajon olyan földrészeket vesz észre, a 
melyekről meggyőződik, hogy ott a dohány 
minőségének emelése elérhetetlen : akkor 
ott ne termeszszen dohányt és ne keresse 
mindig azt, hogy akármilyen — esak sok 
dohánya legyen,— hanem ily esetben in
tézzen kérelmet a dohányjövedékhez, hogy 
neki sokkal jobb talaja is van, mint amely 
kijelölve lett, s kérje a termelésnek azon 
való engedélyezését, amit bizonyára meg 
is fog nyerni, — mert ha maguk a terme
lők nem fogják minden igyekezetöket és 
teljes jóakaratukat a minőség emelésére 
fordítani és ennek érdekében minden le
hetőt elkövetni: akkor végre is minden 
figyelmeztetés, oktatás és áldozathozatal 
kárba veszett munka lesz, — aminek pe
dig nem szabad bekövetkezni.

Darócti Vilmos.

A dohánymagtermelés, tekintettel 
a kisvárdai körzet viszonyaira.

A m. kir. dohányjövedék központi 
igazgatósága megjelölte azon irányt és teen
dőket. a melyeket általában a dohánymag 
nevelésére nézve, a rendszeres kísérletek 
és tapasztalatok, tehát a dohánytermelési 
kultúra kívánalmaihoz képest követni kell.

Ezen kijelöléseket kommentárral kí
sérni felesleges. Ezt minden termelőnek 
úgy saját, mint általában a dohányterme
lés emelése, tehát a nemzetgazdasági 
szempontokból követnie kell.

Vannak azonban, legalább azt hiszem, 
minden termelési körzetnek specziális vi
szonyai is, a melyekhez az általános fel
tételeket idomítani szükséges.

Szabolcs talaja például rendkívül vál. 
tozatos fekvésű és összetételű: nem min- 
denik helyen egyenlő maganyag terme
lése czélszerü.

Már erre való tekintettel néhol számos- 
háti, néhol kapafaj ugyanegy község ha
tárában termeltetik.

Maga a számosháti faj nagyon sok
fele változatban, de nem mindenhol, egy
aránt díszük jól. Tekintettel kell tehát 
lenni arra, mily fekvésű és összetételű a 
talaj, melyre a magot kiválasztani kell.

Legelőször is nagyon óhajtandó, hogy 
a kapafajjal és a szamosháti fajjal beültetett 
dohányterületek, különösen ott, ahol a mag
tőkék nevelése szándékoltatik, egymáshoz 
közel ne feküdjenek. Mindenütt észlelhető 
a szamosfaj eldurvulása, ahol ezen két 
fajdohány termelése egymáshoz közel 
esik.

Azon két éven át, a melyen szeren
csés voltam a dohány termelését az ültet
vények beutazása alkalmával megszem
lélni, azt a tapasztalatot szereztem, hogy 
a homokosabb talajokon, azon szamosháti 
levélfajok, a melyek felfelé álló levelüek, 
igen gyengék és gyorsan elsárgulnak és
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a túlérett üres tartalmatlan levelek jelle
gét viselik magukop leszáradásuk után.

Ellenben a lefptó levelüek zöldebbek, 
erőteljesebbek, beszállításuk, beváltásuk 
után finomabbak, s^ivósabbak s égésük is 
elég jó ; mert ezt jpár maga a talaj a 
nehezen égő szamqsfajjal szemben is ked
vezően módosítja. .,

A kötőttebb tqjajokon azonban, ahol 
az égést maga a talaj fekvése, illetőleg 
összetétele is inkább kedvezőtlenné teszi, 
azonfelül az érést is hátráltatja, sokkal 
czélszerübb a már természete szerint jobb 
égési hajlamokkal sJ)iró s korábban beérő 
felfelé álló széles levelű fajokat termelni, 
mert tapasztalat szerint e fajok a jelzett 
talajokon nem sárgulnak el. Beszállításuk 
után pedig finom levelüek és sokkal job
ban égnek a keskenyebb lefutó levelű 
fajoknál. j,.

Erősen kötött, s oly talajoknál, hol 
az érés késleltetve' van inkább babosodó 
fajt kell választani, mert ez leghamarább 
megérik. 9

Ezeket számbavéve magtőkéknek a 
fept jelzett utasítás pontjainak szigorú 
betartása mellett olyanokat kell válasz
tani, a melyeken a levelek szép egyenlő, 
ritka s finom bor^ázatuak.

Az erőteljes faj tehát a homokra, a 
könnyebb faj pedig a kötöttebb talajokra 
ajánlatos, mert mind a két esetben több 
finom gyártási anyagot nyerünk.

Az e vidéken régebben termelt agóesi 
faj igen finom levelű és jó égő dohányt 
adott, ámde a faj oly nagy levelű volt. 
hogy a könnyebb talajokon kellő tartal
mat, táplálékot nem nyert. Ennélfogva a 
simítás idejéig nagyon kiszáradt, úgy 
hogy mesterséges puhitása vált szüksé
gessé, mely oknál fogva az erjedést ki 
nem bírta. A ködöt, nedves időt nem tűrte 
el. Az erőteljesebb talajokon is sok trágyát 
igényel és mivel az időjárást a szivar és 
válogatott anyag nyerése végett finomnál 
is finomabb leveleket óhajtott a termelő 
nyerni. nem igen várta be a tökéletes be- 
érést, hanem annak néhány nappal előtte 
learatta.

Ily tartalmú dohány azután az erje
dés alatt nem volt megmenthető.

Ezen bajok megszüntetése végett egy 
erőteljesebb faj választatott a termelésre. 
Ez volt a szamosháti a 80-as évek végé
től kezdve.

Igen ám. do mig a Szamosháton ter
melve e faj ollentálló képessége rend
kívüli: addig a Szabolcsban termelt már 
nem bir oly szívós természettel; — tapasztal
juk évente, hogy csaknem oly romlékony, 
mint a másik faj volt. Az ellenállóképes
sége tehát úgyszólván scnieddig sem tar
tott. A mellett levélszövete kissé durva; 
égése hiányos.

ügy gondolom 1897-ben a dohány- 
kísérleti mintatelep felállítását megelőző 
dohányügyi an netten Herczog Péter ur 
pártolta azt az eszmét, hogy kisebb kísér
leti telepek több helyen volnának felálli- 
tandók.

Tekintettel egyes vidékek különleges 
termelési viszonyaira, ez az eszme már 
magának egy legjobban égő legfinomabb
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alkalmatos fajnak az egyes vidékek viszo
nyaihoz való megállapítása szempontjából 
is igon életrevaló.

Ha pedig ez sokba kerülne, egyes ter
melők vállalhatnák el a kísérletezést.

Csak egyet említek még fel, a múlt 
évek egyikén gr. Vay Ádám berkeszi 
uradalmából néhány sumatra-szamos faj
zásból származó csomó került a beváltáshoz.

Ennek rendkívüli finomsága és jó 
égése feltűnt, szemben a szamoshátival

Szuloki és rózsafajokkal való kísérle
tezés, esetleg keresztezés mellett sem volna 
kárbaveszett.

E fajok kisebb levelük mellett jó ta
lajokon kellő tartalmat nyerhetnének. Jó 
égésük és finomságuk külömb a szamosinál.

(„A—i “) Fejér Viktor

A debreczeni dohánytermelési 
kísérleti állomás.

Szent István napján meglátogattam a 
debreczeni dohánytermelési kísérleti tele
pet, s ámbár időm kimértsége miatt — 
sajnálatomra — csak rövid néhány óráig 
lehettem ott, de Kerpely Kálmán igazgató 
ur szives kalauzolása mellett igy is teljes 
tájékozást nyertem mindenről, s legjobb 
meggyőződésem szerint mondhatom, hogy 
a kísérleti telep valóban meglepő, impo
záns látványt nyújt s rendkívül érdekes 
és tanulságos minden tekintetben.

Megkísérlem röviden leírni a kísérleti 
telepen szerzett benyomásaimat, — mert 
lapunk szűk kerete nem engedi, hogy 
egyszerre és részletesen kiterjeszkedjem 
annak előadására, hogy mennyi mindenféle 
összehasonlító termelési kísérletek végez
tetnek a telepen, — do örömmel kijelent
hetem, hogy a kísérleti telep az okszerű 
dohánytermelés minden ágát, minden moz
zanatát a logczéltudatosabb ügybuzgalom
mal, a tudományos elméletek gazdag ér
vényesülésével, s a mellett mégis oly 
praktikus gyakorlati alapon karolja fel és 
mutatja be, hogy eredményekben máris 
gazdag működéso igazán semmi kívánni 
valót nem hagy hátra.

Hogy kedves olvasóimat a telepen 
látottakról nagyjából tájékoztassam : ezút
tal csak az általános benyomást, a főbb 
szempontokat fogom felemlíteni. — s első 
sotban. is azt jegyzem meg, hogy a kísér
leti telepen a legelső pillanatra szembe
tűnik s kellemesen meglepi a nézőt az a 
gyönyörű egyenletesség, egyformaság, a 
moiy a dohánynövények sortávlata és az 
ogyes tövek egymástól való távolságának 
szabályos, pontos betartásában, s a kivá
lasztott palántáknak elültetése és összes 
kezelésében, a szimetria legalaposabb rond- 
szorét tünteti fel. A dohányok megműve
léséről pedig elég legyen annyit mondani, 
hogy amit csak az okszerű termelés sza
bályai olőirnak, s az olmélet és gyakorlat 
eddig jónak, hasznosnak, czélszoriinek ta
lált: az itt mind megtétetetett s a legszebb 
rendben hajtatott végre.

Kerpely igazgató ur különben a sze
gedi kiállításon is rendkívül érdekesen be 
fogja mutatni a kísérleti telep eddigi mű
ködésének a gyakorlati téren vnló főbb



eredményeit ; — több hazai és külföldi 
különböze jellegű dohányok lesznek ott 
ugyanis egész természetes alakjukban, 
gyökerestől, levelestől kiállítva, s a keze
lés különböző módozatai szemléltető alak
ban feltüntetve; — a kiállítást látogató 
dohánytermelő gazdaközönség tehát el ne 
mulassza ezt a dohánykiállitást megte
kinteni éa alaposan tanulmányozni, mert 
már is sok hasznát veheti. S a kiállí
táson senki ne gondolja majd, hogy azok 
csak egyes kiválogatott dohánynövények, 
hanem úgy tekintse, mint a melyek a kí
sérleti telepen egész általánosságban s 
nagy mennyiségben tényleg épp úgy leita
lálhatók.

Az igazat megvallva, engem is az le
pett meg legjobban, — mert alig hittem 
volna, ha saját szemeimmel nem látom, 
hogy ugyanazon talajon, egy táblában, 
egymás mellett, a dohányfajoknak alak, 
nagyság és megkülönböztető jellegzetes
ségre nézve annyi egymástól eltérő vál
faját lehet előállítani.

Jelenleg mintegy 70 fajta dohány van 
a telepen kísérleti termelés alatt, melyek
nek megkülönböztető jellege mind tisztán 
felismerhető; — vannak eredeti török, 
görög és ghiubek fajok is, amelyek a mi 
kerti és muskatály dohányaink megneme- 
sitésére hivatvák, — s mindezek gazdag 
terméssel, a saját eredeti jellegüket eléggé 
megközelítve, teljes sikerrel tenyésztetnek.

Csodálatos, mennyire eltérők egymás
tól ezek a dohányok, amelyek egyes he
lyeken soronként és kisebb darabterüle
teken, hol szemben, hol egymás mellett 
vannak elkülönítve. Például a szamosháti 
dohány a Marylandival szemben, ezek 
ugyanazon egy napon lettek elültetve, s 
míg a Marylandi már érésben van. addig 
a szamosháti még teljesen zöld. A tengeren
túli, illetve amerikai dohányok legtöbb- 
nyíre fennálló levelüek, míg a szamosháti 
dohány levelei a föld felé hajlanak, — 
innen van aztán, hogy az utóbbiak le
velei szakadozottak, könnyen letörnek s 
nehezebben érnek, mig a fenálló levelű 
külföldi dohányok levelei épek, jobban 
kifejlödöttek és hamarább érnek. — A 
keresztezett pensylvániai dohány igen szép, 
az ő buja, bokros, finom leveleivel, melyek 
eredeti jellegöket leginkább megtartották. 
Az ohioi dohány szintén a pensylvániai 
jellegével bir. A Brazil fajta is igen szé
pen sikerült, de úgy látszik, ez kissé ké
sőn érő. A Connecticut igen finom, s úgy 
szövete, mint bordázatánál fogva szivar- 
takarónak alkalmas. — Kitűnő faj a Bick- 
Frederick, amely még azon nagy előnynyel 
is bir, hogy korán érő, ami már magában 
véve is megbecsülhetlen jó tulajdonság.

Általában az amerikai fajok legtöbbje 
kitünően beválúnak látszik, — a franczia, 
olasz és román fajdohányok azonban nagy 
részben még vad zöldek, éretlenek és fej
letlenek; — sezek nálunk nem alkalmaz
hatók.

A hazai fajok közül a szegedi rózsa
dohány bámulatos szép és finom, s úgy 
látszik kellő időre érik is, csak az a kér
dés, hogy égési képessége javulni fog-e, 
mert ennek a fajnak az égése eddig nem
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igen megbízható volt. lüzen segíteni a meg
felelő műtrágya lesz hivatva. A tiszai leve
leken is meglátszik a tiváló kezelés által 
elért finomodás, — a debreczeni levelek 
jól sikerülése pedig csaknem bámulatra 
méltó. Hazai dohányáink közül a tiszta 
fajjelleg különösen a^fezamosháti és deb
reczeni leveleknél már is szembetűnő.

A sürü ültetés reiidkivüli előnyei lép
ten- nyomon kitűnnek1 és a ritka ülteté- 
süekkel szemben szinté kézzelfogható bi
zonyítékul szolgálnak1; — mert a ritka 
ültetésü dohányok egyenlőtlenek, leveleik 
durvábbak, elrongyolták és a levelek szá
ma jóval kevesebb, mint a sűrűn ültetettek, 
melyek szép egyenlők, éjiek, finom levelüek 
és gazdag termésüek, s ami a legfőbb: 
ezek jóval érettebbek ' is, mint a ritkák, 
amely körülmény mindenik fajta dohány
nál látható, ez az óriási előny tehát nem 
is szorul bővebb bizonyiiásra. A fenálló 
levelű dohányok sűrűbb ültetésének nagy 
előnye különben önként következik abból 
is, hogy ezeknél a levelek felfelé nővén, 
nem igényelnek annyi helyet, nem árnyé
kolják el egymást és nem terülnek úgy 
szét, mint a hazai fajta leálló levelű do
hányok.

A műtrágyázással tett beható kísérle
tek pozitív eredményei is tisztán láthatók. 
A levelek finomságára és a korai érlelés 
előidézésére a jaddo (zsaddo), de főleg a 
szuperfoszfáttal kevert poralaku Martellin 
műtrágya különösen jó hatásúnak bizo
nyult.

A magtökéken látni lehet azt a rend
kívüli gondos figyelmet, a mely ezek ki
választására és tökéletes kifejlesztésére 
fordittatott. A magnemesitésre is a leg
praktikusabb eljárás van alkalmazásba 
véve, nevezetesen : a keresztezésre szánt 
két fajta magtőkének a korona bugája 
össze ven kötve és egy fehér vászon sip
kával beborítva, úgy, hogy a virágok 
himporának egymással való érintkezése 
mintegy természetes utón éretik el, s igy 
ennek az egyszerű, de biztos eljárásnak 
teljes sikere egészen kétségtelen.

A telepen teljes diszökben láthatók 
az évelő do'aánynövények is, a melyeket 
Kerpely igazgató ur igen czélszerünek tart 
különösen a megtermelésre nézve

A füllesztési rendszer czélszerüsége és 
gyakorlati helyes kivitele a legnagyobb 
figyelmet érdemli. A letört levelek 25—30 
cm. magasságú hosszúkás rakásokba helyez
tetnek s a különböző fajok 32 C. fokra, a 
czigaretta dohányok pedig 26 fokra meleg
szenek és aztán átforgattatnak. A rakások 
közt keskeny kis utak hagyatnak, az át
forgatásnál való könnyebb hozzáférhetőség 
végett.

A szárítás különböző nemei mind al
kalmazásban vannak és kipróbáltatnak, 
kellő figyelemmel főleg a dohány színe
sedésére.

A kísérleti telepen felállított 4 száritó 
pajta olyan, hogy még az irigység sem 
talál hibát bennök, mert a tökéletesség 
valódi mintái. De nem kell azt hinni, hogy 
ezok a pajták talán különös fényűzéssel, 
vagy felesleges czifrasággal vannak fel
állítva, sőt ellenkezőleg, egészen egysze-

rüek, csakhogy minden legkisebb alkat
részük masszív, kompakt, erős és mindenek 
fölött praktikus

Dohánytermelőink ugyan — akik 
eddig nagy részben igen primitív módon 
állították fel a pajtáikat — a kísérleti telep 
pajtáit talán kissé drágának, költségesnek 
találnák, de mig az 6 pajtáikat mindunta
lan tatarozni, javítani kell, ami évenkint 
mindig ujab költségbe kerül és mégsem 
felelnek meg a czélnak, addig a kísérleti 
telep pajtái — ha csak valami elemi 
csapás nem éri őket — legalább is tiz 
évig azonmódon, minden javítás nélkül 
lesznek használhatók.

Az első pajta deszkaoldalu. s egész 
hosszára, azaz minden deszkája felnyit
ható. A második szintén deszka oldalú, csak 
hogy ez nem hosszában, hanem egyenesen 
zsalugáterek módjára nyilik; szerintem ez 
még jobb, mint az előbbi, mert a szél járása 
ennél inkább megtörik, mint a szélesen 
betóduló légáramnál, a mely az egész 
deszka hosszában felaggatott dohány
füzéreket jobban meglóbálja. A harmadik 
pajta vályogfalazatos, minden oldalán s a 
végein is süriin lévő ablakokkal és 5 ké
ménynyel. A negyedik pajta szintén vá
lyogfalazatú, csakhogy ebben a szerdiák 
keresztben, mig a másikban hosszában 
vannak. A szerdiák igen erős gömbölyű 
fenyőfából valók, s egyesek, a zsineg vé
gén, nagy fél vaskarikákkal vannak ellátva, 
a melyek a szerdiákra feszitvék. A pajták 
mind szép vastag nádtetővel fedettek.

Egy maczedoniai szárítók ószülék is 
van a telepen, a mely olyan szerkezetű, 
hogy a szabadban vaspálezikákra rövid 
zsinegek vannak alkalmazva, s ezek könnyű 
kis fapálczákra vannak kötve; ennek az 
az előnye, hogy szükség esetén rögtön 
betakarható és megvédhető, tehát különö
sen a kerti levelek szárítására igen alkal
mas és czélszerü.

Most épül az amerikai rendszerű 
Snow-féle tűzzel szárítható kísérleti épület, 
ezenkívül fermentáló-helyiség és külön 
laboratórium.

A kertészlakások igen csinos, erős 
kiállítású, vakolatlan vörös téglafalazatú 
épületek. Az első dohányoskertésznek 
csinos, tágas, világos. 2 nagy ablakkal 
ellátott padozott szobája, s a többinek is 
deszkával padozott lakása és mellette 
mindenkinek tágas konyhája és kamrája 
van. A szobák Dagysága : 3 öl széles és 
3 öl hosszú. A szobákban öntött vaskályha, 
a konyhákban kis vas takaréktüzhely van 
beállítva. Szóval a kertész lakások mind 
azt mutatják, hogy tisztességes, embernek 
való lakások és nem egészségtelen putrik, 
mint sok termelőnél eddig szokásban 
volt. S igen helyesen járt el a kísérleti 
telep vezetője, hogy ebben is humánus, 
követendő jó példát állított.

A simitóhelyiség is rendkívül ezél- 
szerü, 13 nagy ablaka van, és igy teljesen 
világos; a fal mellett, egész hosszában, 
szépen gyalult széles simító asztalok és 
ülőpadok vannak elhelyezve.

De mindezeket, s az egész kísérleti 
állomásnak kitűnő berendezését és igazán 
mintaszerű, gyönyörű működését látni kell
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a maga természetes valóságában; s nem 
ajánlhatom eléggé a dohánytermelőknek, 
különösen s kik Debreczen közelében lak
nak, hogy a kísérleti telepet minél gyak
rabban látogassák és minden részletében 
tanulmányozzák s az itt látottakat iuye- 
kezzenek elsajátítani és követni, mert en
nek kiszámíthatatlan hasznát veszik, s 
dohányaink minőségi javulását csak is 
ez utón fogjuk elérhetni.

Nékem pedig kimondhatatlan lelki 
örömömre szolgál, hogy hazai dohányter
melésünk haladásának ezt a kitűnő intéz
ményét mindinkább fejlődni,tökéletesbülni, 
s a legjobb kezekre bízott vezetésében, az 
okszerű dohánytermelésnek általam évek 
hosszú során át sürgetett és ajánlt elveit 
és követelményeit végre csakugyan meg
valósulni látom

Adja az Ég. hogy a nagy jövőre hi
vatott debreczeni dohánytermelési kísérleti 
állomás évről évre fényesebb eredmények
kel szolgálja a magyar dohányügyet, a 
melynek felvirágzása mindnyájunk közös 
óhaja és érdeke 1

Darócii Vilmos.

IloMiiyszáritás
Evek óta folyvást azt hangoztatjuk la

punkban, hogy— a jobb minőségű dohány
anyag előállítása érdekében — a terme
lőknek azon kell igyekezniük, hogy a do
hányok szabad ég alatt való szárítása tel
jesen és végképpen kiküszöböltcssék, s 
az összes termés fedél alatt, pajtákban 
száritas8ék.

Ezt csak akkor érhetjük el, ha min
den termelő nem csupán a törvényben 
előirt minimáis pajta mennyiséggel, (1 
katasztr. holdra 100 köbméter,! hanem 
legalább is másfél annyi területű pajtával 
fog rendelkezni, mert a minimális mérték 
még közép termés esetén sem elegendő. 
Aki tehát igazán okszerüleg és valóban 
jó minőségre akar termelni: annak nem 
szabad az áldozattól és költséges befek
tetésektől visszariadni, hogy száritó paj
tával bőségesen rendelkezzék.

A szárítás okszerű végzésére nézve 
az az eljárás, hogy a kellően megfüllesz- 
tett és fonákul felfűzött dohányt azonnal 
a pajtába kell behordani s ott a zsinóro
kat oly sűrűén aggatni, hogy a levelek 
egymást gyengén érintsék; — az ajtót, 
ablakokat, szelelőket ki kell nyitni, hogy 
a levelekben még megmaradt vizrészek el
párologjanak. — Ily állapotban a levelek 
csakhamar sárga foltokat kapva. lassan- 
kint egészen megbámulnák, ami jele an
nak. hogy a kívánt szin elérctett.

Ekkor a felfűzött leveleket huzgáljuk 
ezéjjelebb, s osszuk fel úgy, hogy minden 
egyes levél külön függjön a zsinóron, 
nehogy egymásba tapadva, a levelek meg- 
penészedjenek s a kocsányok megrothad
janak.

Ha azonban nincs elegendő fedett 
helyiségünk, akkor a már teljesen kiszik
kadt dohányokat kénytelenségből ki lehet 
aggatni a szabad levegőre hogy igy helyet 
csináljunk az újonnan felfűzött értékesebb 
dohánynak.

Ha uj zsinegre füzünk, a fűzés előtt

a zsineget erősen ki kell huzgálni, nehogy 
a fűzés után megereszkedjék, mi által 
hosszabb lesz és az állón ivet képez; 
ilyenkor a zsineg közepe a földet éri és 
a levelek begyei tönkre mennek, azért 
szükséges, hogy a felfűzött dohány az 
állón erősen kifeszittessék. úgy annyira, 
hogy az iv képezését lehetőleg megaka
dályozzuk.

Igen helyes dolog, ott ahol lehet és 
az ideiglenes épületekhez szükt tges anya
gok birtokában vagyunk, a dohány szárí
tására néhány oldal nélküli fedett helyi
séget előállítani; — a késő őszi szedésü 
dohányok szárítása czéljából, az ily helyi
ségekre fordított költség nagyon jól ki
fizeti magát, mert az özekben már jól ki
szikkadt dohányok azután a rendes pajtába 
szállíthatók, a hol a további kellő szárí
tási kezelésben részesülhetnek.

Megtörténik, hogy némely dohány 
törése olyon későre elmarad, a midőn már 
a dértől is tarthatunk, — ilyenkorba lát
juk, hogy esténkint az idő meghiivösödik, 
akkor a dohányt okvetlen be kell a paj
tába hordani, mert az ilyen — zsinegen 
lévő még meg nem fonnyadt dohány, bő 
víztartalmánál fogva könnyön megfagy, s 
ez esetben majdnem teljesen értéktelenné 
válik; — az ily káros következményű 
dolgok tehát lehetőleg k'kerülendök és 
elháritandók.

De újólag ismételhetjük, hogy a sza
badban levő szárítás egyáltalán nem he
lyeselhető és csuk mintegy szükséges rossz 
gyanánt tekinthető, mert a dohány szárí
tását csakis fedél alatt, pajtában lehet ok
szerűen végezni, ahol a dohány se a nap 
hevének, se szélnek, se megázásnuk nincs 
kitéve, s ahol a levelek kiképzése a czél- 
nak megfelelően történik. Igaz ugyan, hogy 
az árnyékban szárítással több gond és 
munka van. de ez a fáradság gazdagon 
kifizeti magát, mert ez által a dohány mi
nősége és értéke jelentékenyen emelkedik.

A kerti levelekre nézve sok szakértő 
amellett van, hogy ezek a napon, vagy leg
alább is néhány napig a szabadban szári- 
tandók.

Erre vonatkozólag azonban most is 
csak azt ismételhetjük, amit lapunk f. évi
6-ik szántában elmondottunk, hogy t  i. a 
rosszul mivolt, rosszul fejlődött, éretlenül 
és későn letört dohányoknak szükséges, 
hogy kinn a szabadban, a napon szárad
janak, mert ezek a dohányok ily nyers 
állapotban, a késő őszi időben, a pajtában 
be se száradnának, hanem megpenészed- 
nének és egészen is tönkre mennének, — 
ezeknek tehát szükségük van a napon szá
radásra, hogy legalább külsőleg, színben 
nyerjenek valamit, de az anyag belső ér
tékére nézve még ezek is okvetlenül veszí
tenek.

Ha azonban a kerti levelek minden 
tekintetben a kellő okszerűséggel lesznek 
mivelve és kezelve, éretten letörve, rende
sen füllesztvc, ritka fonák fűzéssel fedél 
alatt szárítva: akkor ezek — ilyetén el
bánás mellett — egyenlő szép sárga szinü, 
tartalomdús, ruganyos, jó illatú, minőségre 
és mennyiségre egyaránt kitűnő anyagot 
fognak szolgáltatni.

A haladás jele.
Ha dohánytermelésünkben nem is 

éppen minden tekintetben megyünk előre 
a haladás utján, de ha a kezelés némely 
módszerének be nem tartásától eltekintünk, 
akkor nem lehet tagadni, hogy általában 
véve mégis csak sokat haladunk,

Igaz ugyan, hogy az 1898. évi'dohány
termelésünkben egy általános hiba történt, 
a mennyiben a késői ültetés folytán a 
dohányok éretlenül törettek le, s ehhez 
járult aztán a dohányok beszáradási időjén 
bekövetkezett szerencsétlen nyirkos, ködös 
időjárás, a mely a múlt évi dohányainkat 
nagyrészben tönkretette, ez hét egy álta
lános nagy hiba volt, a mely azonban 
csapásnak is nevezhető ; ez a körülmény 
tehát nem bizonyíthatja azt, hogy ne ha
ladtunk volna, — haladtunk bizony és a 
haladás rendes ösvényén állunk, csakhogy 
erről aztán lelépni egy perezre sem 
szabad.

Akadnak ugyan egyes termelők, akik 
bizonyos fifikával nem ott termelik a do
hányt, n hol kellene, a mit főképp azért 
tesznek, hogy csak sok dohányuk legyen, 
s nem gondolva arra. hogy az minő rossz, 
ér'.éktelen anyagot tog képezni, egyszerűen 
osztályba teszik, beszállítják és felveszik 
a sok pénzt érte: de azért még ez sem 
bizonyít a haladás ellon, mert ez mind
össze is önzésre és egy kis rnsszakaratra 
mutat az illetőknél, a melynek azonban 
a legszigorúbb eljárással idővel útját le
het majd állni.

De azt sem lehet eltagadni, hogy az 
országban már igen sok olyan képzett, 
okszerű, jó termelő van, a kinek minden 
törekvése odairányul, hogy csak jó minő
ségű dohányt állítson elő, s ez a rész, a 
termelők szántának nagy kontingensét ké
pezi. Ezeket az intelligens, kitűnő, jóindu
latú, derék termelőket tehát nem szabad 
azzal az állítással elkedvetleníteni, hogy 
nem teljesítik a kötelességüket, sőt az 

j ilyen termelők megérdemlik, hogy a jöve- 
[ dék által is figyelemmel kísértessenek és 

jutalmazó elismerésben részesittessonck
Jellemző és mindenesetre a haladás 

jeléül tekinthető az is. hogy az idei, na
gyon is mérsékeltnek mutatkozó termés 
kilátások mellett, mégis sok olyan termelő 
van, a ki meglevő pajtáját kevésnek ön
ként beismervo, az iránt folyamodik a 
jövedékhez, hogy engedtessék meg neki, 
dohánya egy részét más helyiségben elhe
lyezni, pedig az illetők évek előtt is — 
a midőn az ideinél jóval nagyobb termés 
volt — ugyanazon pajtamennyiséggel bír
tak, de azért eddig mégis ritkán tettek 
ilyen kérelmet.

Kétségtelenül a haladás bizonyítékául 
szolgál tehát az is, hogy a termelők ön
maguk belátják már. hogy a törvényben 
megszabott pajta mennyiség az okszerű
ség követelményének nem felel meg, mert 
a dohány összeszoritva rendesen be nem 
száradhat.

S habár az ilyesmi még nem éppen 
valami nagy dolog, de azért ez is mind 
egy*(‘gy lépés, a mely a haladás útját 
jelzi.

Daricti Vilmos.
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Dohányerjedési kísérleti 
eredmények.

— Pejér Vidor tanulmánya. — 

^Folytatás.)
I. Raktár.

4. Termelő ■ Reitmann-, Kisvárda- 
Debreczeni I. osztályú. 
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(Folyt, köv.)

Rendetlen időjárások által okozott 
károk.

Számtalanszor említettük már lapunk
ban, hogy az időjárás mennyire másjeleri- 
leg, mint régentén volt.

Ezt a megfigyelési fejtegeti a .Nem
iét' egyik utóbbi számának fenti e^.Jt 
alatt megjelent czikke is. a mely nem 
közvetlenül a dohánytermelésre vonat
kozik ugyan, de a gazda közönségre nézve 
oly tanulságos és általános érdekű, hogy 
érdemesnek tartjuk azt olvasóinkkal is 
megismertetni.

A figyelemre méltó közlemény igy 
szól: :

Már évek óta figyelem meg az idő
járást es úgy a meteorológiai intézet által 
kiadott ir’őnkinti értesítések, valamint saját 
tapasztalataimnak egybevetése alapján egy
aránt arra a meggyőződésre jutottam, hogy 
az időjárás évről évre rendkívüli s szokat
lan változásokat, jelenségeket mutat. Hogy 
ezt minek kelljen tulajdonítani, azt én, 
mint e tekintetben avatatlan ember, nem 
tudom megmagyarázni s talán maguk a 
hozzáértők sem tudják teljesen felderíteni. 
Tény az, hogy n folyó évben is eddig oly 
rendkivü i időváltozások voltak, a melyek 
méltán felhívják nemcsak az ahhoz értők 
figyelmén de másokét is. a kiket az idő
járás változásai bármoly szempontból 
közelebbről érdekelnek.

Jelen alkalommal csak azokat a ta
pasztalukat közlöm, melyeket a Csanád, 
Arad, Teines és Krassó-Szörény vár
megyékre kiterjedő, a lippai m kir. főerdő- 
hivatal kerületében a f. év első felében 
szereztem.

Már a m. évi dcczcmber hó 21-én 
kezdődött és folyó évi márczius hó 19-én 
végződött tél is oly gyenge, enyhe volt. . 

i havat csak elvétve lehetett ezen a vidéken 
látni. Az egész tél inkább késő ősznek 
volt mondható, mely osős, ködös, derült 
és fagyos napok folytonos váltakozásából 

' telt ki. Január 5-én és 6-án esett ugyan 
| kevés hó, még pedig erős zivatar és fagy 

mellett, azonban alig néhány nap múlva 
ez is eltűnt és csak a visszamaradt nagy 
sár, locspucs mutatta helyét. Erre január 
második felében és február első felében 
oly enyhe tavaszi napok következtek.

1 hogy a növénytermészet teljes erővel meg
indult és némely fák, mint például a mán- j 
dula és kajszin, virágzani is kezdetiek. 
Február 23-án és 24-én újból hózivatar és 
fagy jöti, de ez szintén csak egy pár 
napig lartott, mire márczius elején egész 

| tavaszi idő állott be. Márczius 20—21-en 
j megint nagy havazás következett esővel 

és fagygyal, rá :! nap enyhe idő és 25—26-án 
újból havazás és erős fagy volt. Ezek után 
az idő újból enyhére változott s április és 
május hónapokban tavaszi és nyári napok 
őszies napokkal váltakoztak, helyenkint 
rendkívüli záporcsővel és viharokkal. 
Junius első felében az ország több részé
ről havazásokat jeleztek, mig ezen a vi
déken hideg, osős napjaink voltak, jég
esővel és zivatarokkal és helyenkint erős 

i dérrel, a mik a tavaszi veteményekben 
nagy kárt okoztak, sőt a csemetekertekben 

! is, hol a csemeték levelei nagyrészt el
fonnyadtak, mintha mind leforrázták 
volna.

(Vége köv.)

A szegedi országos mezőgazdasági 
kiállítás programul.ja.

Szeptember 3-án : D élelő tt 10 ó ra k o r  a 
k iá llítás  ünnepélye*  m egny itása  ö  cs. és 
k ir. fensége  J ó z s e f  főherczeg  u r, a védnök 
által. D élu tán  2 ó rak o r k iá llítási ló v e rsen y , 
e ste  8 ó ra k o r  a védnök tisz te le té re  m űvész- 
esté ly  a  sz ínházban . E ste  a k iá llítási te rü le t

fényes k iv ilág ítá sa  v illany fénynyel és  Í0 ,0 0 0  
lam pionnal.

Szeptember 4^n: R eggel 9 ó ra k o r V. 
o rszág o s  g azd aság i k o n g re sszu s . O rsz. m é
hészeti k o n g re sszu s  a/, u jszeged i vigadó 
tánezterm ében . E s te  8 ó ra k o r a  sziuházban  
m űvész- estély .

Szeptember 5 én: V. o rsz . g azd aság i kon
g re sszu s . O rsz. m éhészeti kong resszus. I. 
o rsz . halászati k o n g re sszu s  a  városháza  k is  
tanácste rm ében . D élu tán  5. ó rak o r vívó ak a 
dém ia az u jszeged i v igadóban , este  tűzi já té k  
a kiállítás terü le tén .

Szeptember 6-án : O rsz. m éhészeti k o n g 
re sszu s. délu tán  5 ó ra k o r :  tű zo ltó ság  g y a 
ko rla ta , este a k iá llítási te rü le t fényes k iv i
lág ítá sa  20 ,000 lam pionnal.

Szeptember 7-én: D élu tán  i  ó ra k o r k e 
rékpár-versen}  . D élu tán  5 ó ra k o r a  po lgári 
d a lá td a  han g v ersen y e , a  k iá llítás terü le tén , 
este léggöm b fö le resztés és  k iv ilág ítás  v illany
fény n vei.

Szeptember 8-án: I. o rsz . szőlészeti és 
borászati k o n g re sszu s  és  k irándu lások . D él
u tán  'á ó ra « o r d íju g ra tá s , lovasja ték , uge tő - 
versenv  a lóv e rsen y téren . E s ie  nép ies m űked
velői e lőadás m v igadó tánezterm ében  és tűzi 
já ték  a  k iá llítás te rü le tén

Szeptember 9-én: D élelőtt 9 -ó rak o r g a z 
daság i tanítók k o n g re sszu sa  az u jszeg ed i v i
gadó b an  I. orsz. szőlészeti és borásza ti 
kong resszus  és k irán d u láso k . D élután 5 ó ra 
k o r a  „Szeged i d a lá rd a 4* h an g v ersen y e , este 
te ljes k iv ilág ítás  v iilany fenynyel és 0 ,000  
lam pionnal a k iá llítás terü le ten .

Szejitember 10 én : I. o rsz . szőlőszeri és 
b o rá s z a i  k o n g re sszu s  és  k irándu lások , D él
u tán  népünnepély  és cse lédd ijazás  a kiállítás 
terü le ten . D élu tán  3 -ó rak u r reg a tia  a T iszán . 
E ste  k iá llítási n ep -bá l, este  6 ó ra k o r k iá llí
tá si so rsjá ték  húzása , este  8 ó ra k o r tűzi
já ték .

A k iá llítás  te rü le tén  délu tán  4 — 7 ó rá ig  
és  este 8 — 12 órá«g n a p o n ta  s é ta h a n g v e rse 
nyek  ta rta tn ak .

Kedvezmények.
A kiá llítássa l kap cso la to san  rendezendő  

kongresszu so k  tag ja i és a  c sopo rto s  lá to g a 
tók  különféle k edvezm ényekben  részesü lnek .

C soportos lá to g a tó k n ak  tek in te tnek  azok , 
akik egy állom ásró l leg a láb b  h ú szán  egy  
csoportban  u taznak . Ily  csop o rtb an  azonban  
a nők is ré szt vehetnek .

A m. kir. államvasutak vonalain a  cso
po rto s lá togatók  az u tazásn á l o lyform a ked 
vezm ényeket é lveznek , hogy  az állom ási je g y 
pénztárnál bárm ely  g azd aság i egyesü le t á lta l 

; k iá llíto tt s  felmutatott igazolványok ellenében 
í l - o d  o sztá lyú  jeg y g y e i I ső osztá lyon , III-od  
o sztá lyú  jeg y g y e i Il-o d  osztá lyon  és egy  fél 
I I I  ad  osztá lyú  je g y g y e i III-ad  o sztá lyon  
u tazh a tn ak  úg y  a szem ély-, m int a g y o rsv o 
na tokon. A kedvezm ény ú g y  az oda-, m int a  
v isszau tazásnál e g y arán t é rv én y es .

Az arad-csanádi vvsutak igazgatósága 
m ég továbbm enő  k ed vezm ényeket e n g ed é ly e 
zed , am ennyiben  a tá rs a s á g  vonalának  b á r 
mely á llom ása iró l m egváltandó  S zeg ed ig  a 
ren d es  m enetjegy , m ely v isszau tazás  a lk a l
m ával te ljesen  d íjm en tes  u ta zásra  jo g o sít, ha 
az o d au tazá sra  h aszn a it menetjegy a kiállí
tási irodában lebélyegeztetik. A k iá llítás id e 
jé re  az a rad -c san ad i vasu tak  'ig az g a tó sá g a  
A rad  és S zeged  közö tt külön  vonatokat ille sz 
te tt be a m enetrendbe, am ely lehetővé teszi 
a  k iá llítást egy  nap  a la tt m egtekin teni. E 
vonat A rad ró l in d u l reg g e l 5 ó ra k o r s  S ze 
g ed re  é rkezik  9 ó ra  35 p e rczk o r d. e. V issza 
S zeged  p á ly au d v arb ó l indu l 6 ó ra  10 p e rcz 
ko r este , A rad ra  é rk e z ik  1U ó ra  40 p e rcz 
k o r ejjel.

A déli vaspálya társaságnál IlI-ad osz
tályon egy egész második, a Il-od osztály
ban egg egész I-só menetjegy gyei lehet utazni, 
mely je g y  az oda- és  v isszau tazá sra  egy 
a rán t fe ljogosít, c sa k h o g y  az I-ső kocsiosz
tá ly , va lam in t a  g y o rsv o n a to k  haszná la ta  a
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osoportos látogatók kedvezm ényénél ki van 
zárva.

A déli vasutaknál a kedvezm ények szep
tember 1-től 12-ig  terjedd időre engedélyez
tetnek. Az utazás a közbeeső állom ásokon  
m eg nem szakítható.

A kongresszusi tagoknak a szü kséges  
igazolványokat a kiállítási iroda idejekorán  
m egküldi. A osoportos látogatók számára 
szü k séges igazolványokat legutóbbi elhatáro
zása folytán nemosak a kiállitáai iroda, de 
az összes gszd asági egyesületek  é s  gazda
körök elnökségei is kiállíthatják.

Az igazolványok úgy az oda-, mint a 
viaszautazás m egkezdésekor a jegypénztárnál 
lebélyegezendők é s  a m enet tartama alatt a 
vasutak ellenőrző közegeinek felssóllitáaára  
bármikor előmutstandók s a kedvezm ények  
csak az egy átéri oda-, ét visszautazásnál ér
vényesek.

Ú gy a kongresszusi látogatók, valamint 
a csoportos kirándulók az elszállásolásnál és  
élelm ezésnél szintén kedvezm ényben része
sülnek.

Am ennyiben valaki a szsged i m ezőgaz
dasági országos kiállítást, m elynek tanulsá
g o s  volts, n sgy  arányai és kiváló sikere  
immár teljesen biztosított, meglátogatni óhaj
taná, mint kongresszusi tag, ebbeli szándékát 
az illetékes helyen (.O rszágos Magyar Gaz
dasági Egyesület* Budapest .K öztelek*) be
jelenteni 8 a kongresszusi tagsági dijat be
küldeni sz ív e sk ed jék ; am enynyiben pedig, 
mint a osoportos kirándulások tagja óhajtaná 
a kiállítás tárlatait m egtekinteni, osatlako zék 
a lakhelyéhez legközelebb székelő  csoportos 
kirándulást szervező hatósághoz, vagy testü
lethez.

Vegyesek.
Tiszteletiéi felkérjük mindazokat, akik 

t  f. é. Juniue végén lejárt előfizetésüket 
eddig még meg nem újították e akiket e végett 
« múlt hóban külön levelezőlapokon le meg
kerestünk, hogy a második félévi előfizetési 
dijat szíveskedjenek most már haladék nél
kül beküldeni, nehogy az előflzetésidij be
szedése végett, t. előfizetőinket poétái meg- 
bizáesal legyünk kénytelenek terhelni.

— A dohányok állásáról a földmivelés- 
ügyi ministeriumhoz beérkezett legutóbbi 
hivatalos jelentések nem igen kedvezők, 
amennyiben általánosságban akként szól
nak, hogy a dohánytermés eredménye, 
különösen egyes vármegyékben, nem felelt 
meg a hozzáfűzött reményeknek, sőt azon 
alul is maradt leginkább az Alföldön, to
vábbá a Dunántúl és részben a keleti vár
megyékben 8 a férgek is károsították. A 
termés inkább csak kis közepes, főkép 
mennyiségileg, a minőség többnyire tűr
hető és jó közép. — Az országrészenként 
csoportosított részletes jelentések sze
rint : a Duna balpartján a dohány törése 
még folyamatban van. A termés közepes
nek jelezhető. — A Duna jobbpartján a 
tikkasztó szárazság ártalmára volt, a ké
sőbbi hűvös szeles idő pedig levélzetében 
sok kárt okozott. Törése folyamatban van- 
— A Duna-Tisza kőién a dohány többnyire 
jó és közepes termést ad, minősége szin
tén kielégítő. Heiyenkint azonban gyenge 
maradt s csak kényszer érés miatt kezd- 
ték meg törését. -— A Tisza jobbpartján 
az érés utolsó stádiumában van. Sok he
lyen törik, itt-ott még csak most akarják 
kezdeni a törést; jó hozammal biztat. —

A Tisza balpartján, törik, minősége elég 
jó, de mennyiség ^ekintetében a reméltnél 
kevesebb hozamot ad, mivel a férgek 
aránylag igen sok gyököt kipusztitottak. 
Ssatmár vármegyében heiyenkint a termés- 
kilátás javult; több helyütt nagy hozam 
várható — Tisza-Maros szögén a szárazság 
folytán nagyon elmaradt. Törése több he
lyen folyamatban van, de az eredmény 
gyenge. — Az erdélyi vármegyékben bujáu 
fejlődött, jól áll, nagy hozammal biztat. — 
A dohányjövedéki közp. igazgatósághoz 
a kinn működő bizottságok által beküldött 
— ez esetben tehát authentikusabbnak te
kinthető — hivatalos jelentések szerint: 
a termés kilátások kedvezőbbek. Neveze
tesen a csengeti bizottság jelenti, hogy 
Angyalos, Dara, Dányád, Csenger, Gacsály, 
Kis - Namény, Szamos-Becs, Tatárfalva 
községekben a levéltörés mindenütt folyik, 
a nagy szárazság alatt hátramaradt ültet
vények, az utóbbi bőséges esőzés folytán 
igen szépen fejlődnek. Csenger körül a 
szórványos jégeső kevés kárt okozott. Ál* 
tálában szép színű szivargyártási anyag 
várható. A nagykárolyi bizottság jelenti, 
hogy Ér-Szt-Király, Magyar-Csaholy, Szeö- 
Demeter, Pele, Pele-Szarvad, Ér-Kőrös,
O-Keszi, N.-Keszi községekben, az esős 
időjárás folytán a dohányok általában fel
frissültek. de a reggeli hidegek az érést 
nagyon hátráltatják. Az augusztus 14— 
21-ig tartó szél és viharok sok kárt 
okoztak, de a hét végefelé az idő a szá
radásra kedvezőbbre fordult. Jó minőségű, 
finom zamatu pipadohány várható. — 
A mikei és szuloki bizottság jelentése sze
rint : a dohányok állása kedvező, — az 
időjárás úgy az érés, mint a száradásra 
megfelelő, — jó szivargyártási anyag s 
általában közép termés várható. — Apá
czairól (Csanád m ) írják: szeles, hűvös 
idő hátráltatja a dohányok fejlődését. 
Apró, kétszerérett, s tartalom nélküli do
hány várható. — Xémetság és Keresztesről 
(Arad m ) írják: jó minőségű dohány
várható, — bár az utóbbi gyakori esőzés 
a beszáradást késlelteti. — Káéiról jelen
tik ; kedvező időjárás az elmaradt dohá
nyok fejlődésére jó hatással volt, — a 
dohányok szépen fejlődnek. Vajfü és féreg
rágás folytán közepes mennyiség, azonban 
gyártási czélokra értékes anyag várható.

-  Dohánygyártmányok árjegyzéke. Az 
általános forgalomban lévő dohánygyárt
mányok és a belföldi különlegességi do
hánygyártmányok eddig érvényben volt 
árjegyzékei, korona értékre átszámítva új
ból kiadattak.

— Szivar-automaták. A pénzügyminisz
ter a kereskedelmi miniszterei egyet
értő ig  megengedte, hogy a budapesti 
nyugati pályaudvarban próbaképpen két 
szivar-automatát állítsanak fel. melyeket, 
ha beválnak, szaporítani fognak. A szi
var-automatákat most már kipróbálták 
és a minisztérium szakközegei a próbát 
sikeresnek nyilvánítják. A két szivar-au
tomata a megfigyelés ideje óta kifogás
talanul működik s naponkint átlag 20 
frt bevételük van. Az automatákat még 
egyszer felölvizsválják s azután a pénz
ügyminiszter az automatákkal kapcsolat

ban a dohányárusok vasárnapi munka
szünetét olyképpen szabályozza, hogy 
minden dohányáruié bolt előtt kell föl
állítani egy automatát, a melyet a dohány
árusok bérelnek ki és látnak el saját fe
lelősségükre. Az automaták különböző 
nagyságuk lesznek s kiki olyat állíthat 
fel, a milyent üzleti forgalmához meg
felelőnek talál. A szivar-automatának meg
lesz a nagy közönségre nézve az az előnye, 
hogy éjjel is árulnak szivart.

— Drága szivar. Kuba-szigetén néhány 
év óta alig volt dohánytermés. A háború 
egészen elvonta az embereket a mezei 
munkától s ennek következtében a szivar
gyártás is egészen pangott. Pedig a ter
mékeny szigetnek ez volt fő jövedelmi 
forrása. Mexikóban, Manilában és egye
bütt is készítenek ugyan jó szivart, de 
ennek nincsen olyan becse, minta kubai
nak. A szivar gourmand nem tud más 
szivart elszívni, mint az igazi havannát. 
Ezeknél nagy szomorúságot okozott a 
spanyol-kubai és utóbb a spanyol-ameri
kai háború, mert éveken keresztül alig 
exportáltak kubai szivart és a mit inportál
tak, az is majdnem mind Eszak-Amerikába 
került. A gyér termelésnek az volt a kö
vetkezése, hogy a havanna-szivarok ára 
rendkívül felszökött. A legjobb fajtájú 
szivar, melynek ára rendes viszonyok 
között két dollár volt, fölment 10 dollárra 
is, úgy hogy igazán nagyon gazdag em
bernek kell lenni, a ki megengedheti 
magának azt. hogy jó szivart szívjon. 
Amerikai lapok azt írják, hogy Kubán 
az idén elég jó dohánytermés volt, ’  mi 
bizonyára meg fogja nyugtatni a mi 
szivar ínyenceinket.

— A dohányzsinegek beszerzési ideje 
elérkezvén, felhívjuk agazdaközönségfigyel- 
mét a Bleier és Weisz fővárosi kötélgyártó 
czégre. (Budapest, VII. Károly-körut 7. sz.) 
melynél a legjobb minőségű dohányzsinó
rok s általában a gazdaságban ás a ház
tartásnál szükséges mindennemű kötéláruk 
dús választékban kaphatók Ez a régi, szo
lid és minden tekintetben megbízható ezég 
— amely úgy áruinak jósága és jutányos- 
sága. valamint gyors és pontos kiszolgá
lásáról ismeretes — számos állami hiva
talnak, uradalomnak és gyártelepnek ál
landó rendes szállítója s teljesen megér
demli a gazdaközönség bizalmát és pár
tolását.

Szerkesztői üzenetek.
Abonyi Károly gazd. szaktanár urnák. Sáros- 

Patakon. A múlt évfolyam utólag m egrendelt m á
sodik félévi szám ainak ára fejében beküldött *1 
frtot köszönettel m egkaptuk. A lapot az uj czimro 
küld jük .

Liszkay Benjámin urnák, Alsó-Fügödön. A s z á n 
tá sra  vonatkozólag te tt becses m egkeresésére m a
gánlevélben válaszoltunk ; uta lunk egyúttal m ai 
szám unknak e tá rgyú  cz ikkére is.

Kerényl Vilmos urnák, Pta-9ánhegyesen. A má
sodik félévi előfizetési d ija t köszönettel vottük. A 
hátraléknak  je lze tt összeg  akk én t értendő, hogy a 
le járattól szám ítva, a  figyelm eztetésig annyi volt 
m ár a hátralék , am ely azonban a bekü ldö tt elő
fizetéssel az év végéig teljes k iegyen lítést nyert.

Fleischer Miksa urnák, Berek-BOszörmény. Újólag 
felkérjük , hogy a tavalyi jégb iztositási ügyben le
folytatott per k im enetelét tu da tn i szíveskedjék. — 
m inthogy a jégbiztosításró l aka rnánk  írni, s e rész
ben tájékoztatásul szolgál llra ság o d  esete is.
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A magy. kir. államvasutak nyári menetrendje.
(Vége)

A brassó-zernesti vonalon úgymint az 
előző években mindkét irányban egy-egy 
harmadik vegyesvonat helyeztetik forga
lomba, mely Zernestről este 7 óra 20 
perczkor indul és Brassóra este 8 óra 34 
pereskor érkezik; Brassóról pedig este 
9 óra 15 perczkor indul és Zernesztre éj
jel 10 óra 38 perczkor érkezik
A brassó-kézdi-vásárhelyi és sepsi-szt-györgy- 

csik-gyimesi vonalakon.
Julius 15-étől szeptember 15-éig va

sár- és ünnepnapokon Tusnádról Brassóig 
uj vegyesvonat indittatik, mely Tusnádról 
este 6 óra 57 perez, Sepsi-Szt-Györgyről 
este 8 óra 47 perczkor indul és Brassóra 
az Aradon át Budapest felé közeledő 
gyorsvonathoz csatlakozólag este 10 óra 
4 perczkor érkezik.

A 9zolno|f-h. m.-vásárhelyi vonalon
jelenleg Szentesről reggel 5 óra 55 

perczkor Szolnokra induló és onnét este 
8 óra 30 perczkor Szentesre érkező ve
gyesvonat a szentos-h.-m.-vásárhelyi vo
nalrészre is kiterjesztetik. E vonat mint 
személyvonat H-M.-Vásárhelyről Szeged- 
Kókus felőli csatlakozással reggel 4 óra 
43 perczkor indul és Szolnokra d. e. 9 
óra 53 perczkor érkezik, az ellenkező 
irányban pedig Tzolnokról úgymint jelen
leg d. u. 4 óra 48 perczkor indul és H.-M.- 
Vásárhelyre este 9 óra 49 perczkor érke
zik, a ho' csatlakozik a személyvonathoz 
Szeged-Rókus felé.

Ellenben a jelenleg H.-M.-Vásárhely- 
ről reggel 7 óra 40 perczkor Szolnokra 
induló és az onnét este 6 óra 57 perczkor 
H.-M. Vásárhelyre érkező vegyesvonat a 
Szentes-h.-na -vásárhelyi vonalrészen be- 
szüntottetik.

A mezőtur-mezöhegyesi vonalon
A Tót- Komlósról Orosházára hetenkint 

kétszer, reggel 4 óra 30 perczkor induló 
vegyesvonat csekély igénybevétel miatt 
hetenkint csak egyszer és pedig minden 
csütörtökön fog közlekedni.

A budapest orsovai vonalon
közlekedő összes gyorsvonatok Kő

bányán csak feltételesen fognak meg- 
állani.

Kecskeméttől Czeglédig egy gyors- 
tebervonat rendeztetik be személyszállí
tásra, mely Kecskemétről d. u. 12 óra 
28 perczkor indul és Czeglédre d. u. 2 óra
kor érkezik.

A budapest-lajosmizsei vonalon
Jelenleg Lajos-Mizséről Budapest ny. 

p. u.-ra éjjel 11 órakor érkező vegyes
vonat Lájok-Mizséröl d. u. 4 óra (i percz
kor fog iudulni és Budapest ny. p. u -ra  
oste 8 óra 45 perczkor érkezni.

A kecskemét-tisza-ughi-révi vonalon
Tisza-Ughi-Révről jelenleg d. u. 55 

perczkor Kecskemétre érkező, valamint 
az onnét d. u. 5 óra 35 perczkor Tisza- 
Ughi-Révro induló vonatoknak egyidejű 
megszüntetése mellett mindkét irányban 
egy egy uj veg.vesvonat helyeztetik for
galomba, moly Kecskemétről reggel 4 óra 
20 perczkor indul és Tisza-Ughi-Révre 
reggel 5 óra 37 perczkor érkezik, illetve 
Tisza-Ughi Révről este 7 óra 30 perczkor 
indul és Kecskemétre este 9 órakor ér
kezik.

A valkány-varjasi vonalon
jelenleg Valkányról d. e. 9 óra 25 

perczkor Varjasra induló szomélyvonat 
Valkányról a Budapest felől érkező személy- I

Jt
vonathoz való csatlakozásban már reggel 
6 óra 30 perczkor indu^ és Varjasra d. e. 
8 óra 47 perczkor érkezik.

A temeavár-buziási vonalon.
A fiirdőévad tartamára és pedig jú

nius 1-től szeptember 15-ig a múlt évben 
is közlekedett egy-egy ézemélyvonat, ismét 
forgalomba helyeztetik. E vonat Buziásról 
d. e. 11 óra 25 perczkor indul és Temes
vár Józsefvárosra d. u, 12 óra 56 percz
kor érkezik, Temesvár,jJózsefvárosról pe
dig d. u. 2 óra 40 perczkor indul és
4 óra 14 perczkor érkezik.

A versecz-maros iliyei vonalon.
A dévai heti vásárok napjain vagyis 

minden szombaton és Vasárnap, továbbá 
dévai országos vásárok'és megyei gyűlé
sek napjain Maros Illyé és Dobra között 
mindkét irányban egy-egy helyi vonat 
helyeztetik forgalomba,, mely Maros-Hlyé
ről Déva felől való csatlakozásban d. u.
5 óra 25 perczkor indul és Dobrára d. u. 
5 óra 44 perczkor érkezik, viszont Dobrá- 
ról este 6 óra 20 perczkor indul és Maros- 
Illyére este 6 óra 40 perczkor érkezik.

Lúgos és Buziás között vasár- és 
ünnepnapokon június 1-től szeptember 
15 ig bezárólag mindkét irányban szintén 
egy egy uj személyvonat fog közlekedni, 
mely Lúgosról d. e. 9 óra 10 perczkor in
dul és Buziásra d. o. 10 óra 14 perczkor 
érkezik, az ellenkező irányban pedig 
Buziásról este 8 óra 50 perczkor indul és 
Lúgosra este 10 órakor érkezik.

Versecz és Buziás között ünnep- és 
vasárnapokon juuius 1-től bezárólag szep
tember 10-ig egy-egy vonat helyeztetik 
forgalomba, mely Verseczröl reggel 6 óra
kor indul és Buziásra d- o. 9 órakor ér
kezik ; Buziásról este 6 óra 20 perczkor 
indul és Verseezre este 9 óra 48 perczkor 
érkezik

A jassenova-aninai vonalon.
A Marillavölgybe és Steierlakra való 

utazási menettartam megrövidítése czél-
1'ából junius 1 tői augusztus 31-ig bezáró- 
ag mindkét irányban egy-egy személy- 

vonat ez idén is helyeztetik forgalomba, 
mely Jassanováról d. e. 9 óra 20 perczkor 
indul és Aninára d. u. 1 óra 51 perczkor 
érkezik. Anináról pedig d. u. 12 óra 30 
perczkor indul és Jassenovára d. u. 5 
órakor érkezik.

Ezen vonatok közlekedésének tartama 
alatt a jelenleg Jassenováról d. e 9 óra 
25 perczkor Aninára induló és az onnét 
d. u. 4 óra 51 perczkor Jassenovára visz- 
szaérkező vegyes vonatok nem fognak 
közlekedni.

A budapest-belgrádi vonalon.
Mindkét gyorsvonatnál O-Keéren és 

Becskán csekély igénybevétel miatt a 
megállás beszüntettetik.

A kiskörös-kalocsai vonalon.
A múlt nyáron közlekedett egy-egy 

reggeli személyvonat, ez idén is forgalomba 
helyeztetik. E vonat Kalocsáról reggel 5 
óra 13 perczkor indul és Kis-Kőrösre reg
gel 6 óra 36 perczkor érkezik; az ellen
kező irányban pedig Kis-Kőrösröl reggel 
7 óra 20 perczkor indul és Kalocsára d e. 
8 óra 40 perczkor érkezik.

A szeged-rókus-szabadkai vonalon.
Palics és Szeged-Rókus, valamint Palica 
és Szabadka között junius 1-től szeptem
ber 15-ig bezárólag vasár- és ünnepnapo
kon egy-egy fürdővonat következőleg fog 
közlekedni:

Indulás Szoged-Rókusról d. u. 1 óra 
15 perczkor Palicsra és onnan este 9 óra

5 perczkor vissza Szeged-Rókusra; Sza
badkáról pedig d. u. 5 óra 10 perczkor 
Pallosra, s onnét vissza Szabadkára este 
8 óra 10 perczkor.
A szabadka-dáljai és az ujdombovir-b.-bródi 

vonalakon.
Budapestnek Boszniával való össze

köttetésének megrövidítése czéljából Sza- 
badka-Dálja-Bosna-Bród között mindkét 
irányban s mind a három kocsiosztályt 
szállító gyorsvonat ez idén ismét forga
lomba helyeztetik.

Ezen gyorsvonat Szabadkáról csat
lakozással a gyorsvonathoz Budapest felől, 
este 6 óra 21 perczkor indul és Dáljára 
este 9 óra 28 perczkor, Bosna-Bródba 
éjjel 12 óra 20 perczkor érkezik, a hol 
közvetlenül csatlakozik a bosna-herczeg- 
ovinai államvasut személyvonatához 
Serajevo felé: az ellenkező irányban pe
dig B.-Bródról ugyancsak közvetlen csat
lakozásról a bosna-herczegovinai állam
vasut személyvonatához Serajevo felől 
éjjel 3 óra 10 perczkor indul és Dáljára 
reggel 6 óra 7 perczkor, Szabadkára pe
dig d. e. 9 óra 2< perczkor érkezik, a hol 
közvetlenül csatlakozik a gyorsvonathoz 
Budapest felé.

Ezen gyorsvonatnak forgalomba he
lyezése folytán a jelenleg Szabadkáról 
este 6 óra 32 perczkor Dáljáról induló 
személyvonat csak Zomborig fog köz
lekedni; a jelenleg Dáljáról reggel 8 óra 
47 perczkor Szabadkára érkező személy- 
vonat helyett pedig Zomborról Szabad 
kára egy uj személyvonat helyeztetik 
forgalomba, mely Zomborról reggeli 6 éra 
55 perczkor érkezik.

Zombor és Nemes-Militics között ju
nius 1-től 31-ig bezárólag vasár és ünnep
napokon, úgy mint a múlt nyáron, egy 
tehervonat személyszállítással rendeztetik 
be, mely vonat Zomborból d. u. 1 óra 30 
perczkor érkezik be.

A jelenleg Bródról éjjel 12 óra 1 
perczkor Pécsre és az onnét este 8 óra 
15 perczkor Bródra induló személyvonat 
csak Pécs és Eszék, illetve Bród és Bosna- 
Bród között tartatik fenn. Továbbá B -Bród 
és Bród között mindkét irányban egy-egy 
uj vegyesvonat indittatik, mely Bosna- 
Bródon a bosna-herczegovinai államvasu
tak Tuzla és B.-Bród közötti egy-egy uj 

: vegyes vonatához, Bródon pedig Zágráb, 
Zimony és Eszék felé. illetve felől nyer 
csatlakozást.

Ezen vonat Bosna-Bródból d. u. 1 óra
kor indul és Bródba d. u. 1 óra 11 percz
kor érkezik, az ellenvonat pedig Bródról 
d. u. 2 óra 27 perczkor indul és B.-Bródba 
d. u. 2 óra 38 perczkor érkezik.

A Bródból reggel 4 órakor Pécs felé 
induló személyvonat már B.-Bródtól fog 
közlekedni, honnét éjjel 3 óra 20 percz
kor indul.

A baja-zombor-ujvidéki vonalon.
Zombor és Újvidék között mindkét 

irányban egy-egy harmadik vonat helyez
tetik ismét forgalomba, mely Zomborból, 
Baja és Szabadka felőli csatlakozással 
reggel 7 órakor indul és Újvidékre d. e. 
10 óra 31 perczkor érkezik, a hol csatla
kozást talál a személyvonathoz Budapeest 
felé; az ellenkező irányban pedig a Belgrád 
felől jövő gyorsvonathoz csatlakozólag 
Újvidékről reggel 7 óra 55 perczkor indul, 
Zomborba d. e. 11 óra 30 perczkor érke
zik és csatlakozik a személyvonathoz 
Szabadka felé.

Az india-vinkovcei vonalon.
A Yinkovczéről jelenleg déli 12 óra

kor Mitroviczára induló vegyesvonat a
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Mitroviczáról d. u. 3 óra 25 perczkor 
Indiára induló vegyes vonathoz csatlako
zásba hozatott.

A borovo-vukovári vonalon.
Az Eszék és Borovo között megszün

tetendő éjjeli személyvonatokhoz Borovon 
csatlakozó a vegyesvonatok szintén meg
szűnnek, ellenben a Szabadka és B.-Bród 
között forgalomba helyezendő gyorsvona
tokkal való csatlakozás létesítéséről gon
doskodva van.

Az eszék-uj-kapella-catrinai vonalon.
Eszek és Nasics között a szlavóniai 

Dráva vidékén h. é. vasút belicze-prando- 
novei vonalának megújítása napjától 
kezdve mindkét irányban ogy-cgy vegyes
vonat fog közlekedni.

E vonat Nasicról d. e. Sóra 30 percz
kor indul és Eszékre d. e. 11 óra 26 
perczkor érkezik. Eszékről pedig d. u. 3 
óra 25 perczkor indul és Nasiczra este 
6 óra 9 perczkor érkezik.

A budapest-flumei vonalon.
A nappali gyorsvonatok Fiúméban, 

a Fiume-Yelencze és Fiume-Ancona kö
zött hetenként kétszer közlekedő gyors 
hajókkal és ezek által különösen Kóma 
felé, illetve felől az o'asz vasutak vnna- j 
taival ugyanazon napokon, mint jelenleg, | 
a f. évi nyári menetrend tartama alatt is 
közvetlen csatlakozásban lesznek és pedig j 
a Budapest Fiume irányú gyorsvonat 
minden hétfőn és csütörtökön, az Anco- 
nába kedden és szombaton pedig a Ve 
lenezébemenő hajóval; a Fiume-Budapest 
irányú gyorsvonat pedig minden kedden 
és pénteken a Velenczéből, csütörtökön 
és vasárnap az Anconából érkező gőzhajó
val áll közvetlen csatlakozásban.

Ezen vonatok Fiúméban azon napo
kon. a melyeken hajó-összeköttetés van, 
a hajóra, illetve hajóról való átszállás 
megkönnyitése czéljából ezentúl is a kikö
tőhelyre állíttatnak.

A Fiume felől Budapestre este 8 óra 
35 perczkor érkező gyorsvonatnál Kap- 
rancz állomáson az eddigi feltételes meg
állás helyett rendes megállás rendszere- 
sittetik. Ellenben a Budapest k. p u. ról 
d. u. 3 órakor Fiúméba induló gyors
vonatnál a megállás csekély igénybevétel j 
miatt Sesvete állomáson raegszüntettetik. j

Továbbá a jelenleg Dombóvár és 
Gyékényes között személyszállítással köz
lekedő gyorsteher von átoknál a személy
szállítás az uj dombovár-dombovári vonal
részre is kiterjesztetik.

A Fiume és Delnice között junius
1-től szeptember 30-ig bezárólag vasár- és 
ünnepnapokon mindkét irányban egy-egy 
helyi személyvonat fog ismét közlekedni, 
mely Fiúméból d. u. 2 óra 4 perczkor j 
indul és Delnicére d. u. 4 óra SOjterczkor I 
érkezik; Delnicéről pedig este i óra 7 í 
perczkor indul és Fiúméba éjjel 10 óra
10 perczkor érkezik.

A kaposvar-fonyod-fürdőtelepi vonalon
Múlt nyáron mindkét irányban na

ponkint közlekedett egy-egy fürdövonat, 1 
az idén is naponta indittatik. de csak 
junius 15-től augusztus 31 ig bezárólag.
E vonat Kaposvárról d u. 12 óra 5 perez- I 
kor érkezik; az ellenkező irányban pedig i 
Fonyód Fürdőteleprői este 7 óra 5 perez- j 
kor indul és Kapós árra este 10 órakor I 
érkezik.
A somogy-szobb-balaton-szt-györgyi vonalon.

Junius 15 töl augusztus 31-ig bezáró- j 
lag vasár- és ünnepnapokon mindkét 1 
irányban ez idén is egy egy fürdővonat i 
fog köz ekedni. mely Somogy-Szo’urol d. e.
11 óra 40 perczkor indul Balaton-Szent- 
Gyürgyre d. u. 2 óra 48 perczkor érkezik ; 
Balaton-Sít- Györgyről pedig este i óra 
15 perczkor indul és Somogy Szobbra éj- i 
jel 10 óra 29 perczkor érkezik.

A Zágráb-Csáktornyái és zabok-kraplna-teplitz- 
krapina-vonalakon.

Csáktornyáról jelenleg Zágrábba d. e. 
10 óra 54 perczkor érkező vegycsvonat 
Zágrábban Bród felé közvetlen csatlako
zást nyer

Zapresic és Zabok-Krapina Teplitz 
és folytatólag Krapina között a mull év
ben naponta forgalomban volt fürdővona- 
tek az idén junius 1-től szeptember 15-ig 
bezárólag helyeztetnek forgalomba. E vonat 
Krapináról d. e. 10 óra 57 perczkor indul 
és Zapresicro d. u. 12 óra 54 perczkor 
érkezik, a hol a déli vasút vonatához 
Steinbrück elé csatlakozik ; az ellenirány 
bán pedig, csatlakozzással a déli vasút 
vonatához Zágráb felől Zapresicről d. u. 
1 óra 40 perczkor, Zabok-Krapina. Teplitz- 
ről d. u. 2 óra 48 perczkor indul és Kra- 
pinára d. u. 3 óra 32 perczkor érkezik.

YTarasd és Varasd-Teplicz között a 
múlt évben vasár- és ünnepnapokon for
galomban volt egy-egy vonat, az idén is 
ugyanazon napokon junius 1-től szeptem
ber 15-ig bezárólag fog közlekedni. Ezen 
vonat Varasdról d- u 2 óra 15 perczkor 
indul és Yarasd-Tepliczro d. u. 2 óra 30 
perczkor érkozik ; \  arasd Tépi itzröl pedig 
d. u. 2 óra 50 perczkor indul és Varasdra 
d. u. 3 óra 5 perczkor érkezik.

A nyári menetrendre vonatkozó egyéb 
részletes adatok úgy a menetrendhirdet- 
ményekből, valamint az állomásokon a 
kapusok, illetve szomélypénztáraknál nem 
különben a városi menetjegyirodákban 
darabonkint 30 fillérért kapható menet
rendkönyvecskékből vehetők ki.
A jelenlegi menetrendből az uj menetrendbe 
való átmenetre nézve a t. ez. közönség a 

kővetkezőkre figyelmeztetik:
A budapest-galantha-zsolnai vonalon, 

a Budapest ny. p. u.-ról d. u 6 óra 20 
erezkor Zsolnára induló berlini gyorsvonat 
prilis 30 ka és május 1-jo közötti éjjelen 

még nem fog közlekedni.
A jelenleg este 10 óra 46 perczkor 

Zsolna felé induló személyvonat április 
30-án Budapestről már nem indittatik, a

csatlakozást tehát már e naptól kozdve a 
Budapestről este 9 óra 5 perczkor induló 
vonat közvetíti.
A budapest-kolozsvár-predeáli és a budapest- 

arad-tövisi vonalakon.
A Budapest k. p u.-ról április 30 án 

d. u. 1 óra 55 perczkor induló gyors
vonat már Bredeálig fog közlekedni, ellen
ben a predeál-arad-budapesti irányban 
közlekedő gyorsvonat az április 30 ika és 
május 1-je közötti éjjelen i ’repeál-Tövis- 
Arad között még nem fog forgalomba 
helyeztetni, hanem május 1-én reggel csak 
Aradról fog indíttatni és Szolnoktól Buda
pestig még a Kolozsvár felől közlekedő 
gyorsvonattal . gyesitve továbbittatik.

A budapest-kolozsvári délutáni gyors
vonat, mely jelenleg Szolnokig az aradi 
gyorsvonattal egyesítve közlekedik, már 
április 30-án az aradi gyorsvonattól elkü- 
nitve Budapestről d. u 2 óra 15 perczkor 
fog indulni.
A szabadka-dáljai, ujdombovár-dálja-bosna-

bródi es borovo vukovári vonalakon.
Az uj gyorsvonat Szabadka-Dálja és 

B.-Bród között április 30-ról május l ére 
hajló éjjelen még nem közlekedik.
A jelenlegi menetrend szerint április 30 án 
Pécsről oste 8 óra 15 perczkor Bród felé 
induló személyvonat, mint ilyen csak 
Dáljáig közlekedik, onnan azonban még 
május 1 én éjjel 12 óra 20 perczkor foly
tatólag mint külön személyvonat inditta- 
tik B.-Bródra, a hova reggel 4 óra 5 percz
kor érkezik.

Ezen kiilönvonathoz csatlakozással 
Borovo és Vukovár között május 1-én 
mindkét irányban egy-egy külön személy- 
vonat fog közlekedni, mely Yukovárról 
Borovóra éjjel 12 óra 10 perczkor, Boro- 
vóról Yukovárra pedig éjjel 1 óra 10 percz
kor indul.

Végül a jelenlegi menetrend szerint 
Bosna Bródról éjjel 11 óra 24 perczkor 
Pécs felé induló személyvonat április 30-án 
csak Bródig fog közlekedni.

(1 'tánnyom ás nem dijaztatiK.)

________ L

Legjobb és legm egbízhatóbb m inőségű  
magyar bácskai kenderből készült

d o h á n - ^ z s i n ó r t
0 8

gazdasági kötélárut
a ján l h

I BLEIEB is WEISZ kitilgyárti esi; BÜOAFESTEN.
R a k t 4 r  éo i r o d a :  V I I . ,  K á r o ly -k t t r ú t  7. sz.

tova bt 6 torna eszii.özök.,
valamint: koesizó lóhálók, szánhálók, gabonazsakok. vízhatlan ponyvák, 
kender, csepü, vászontömlők, itató- és tűzivedrek, cocus futószőnyegek 
és lábtörlők, ruhaszárító köteiek. — Law n -tenn is hálók, fogo ly *  
hálók stb. e szakmába vágó árúkat a leqjutányosabb eredeti gyári arakon.

Kepes árjegyzék kivanatra oermentesen küldetik — Vidéki megrendelések 
pontoaan eszközöltetnek.

I i
M árkus Sam u könyvnyom dája, B udapest, B áthory-utcza 20.
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