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A munka megkezdése.
A z  idei ritka enyhe tél jóformán már 

a múlt hó közepén véget ért s a mostani 
zimankós napok már csak —  amint mon
dani szoktuk — a „tél mérgét4* képezik. 
—  s ámbár az időjárás rendellenességei 
felől sohasem lehetünk biztosak, de —  
legalább emberi számítás szerint —  erős 
fagyoktól és tartósabb nagy hidegtől ezután 
már nem igen kell félnünk ; — megint ott 
vagyunk tehát, hogy a tavalyi dohányter
mést még alighogy átadtuk: már ismét 
haladék nélkül hozzá kell fognunk az idei 
munka megkezdéséhez.

A z  okszerű dohánytermelésnek az 
egész éven át majdnem szünetlenül dolgot 
adó munkái közt, kétségtelenül egyik leg
főbb — mert a/, egész termelésnnk alapját 
képező —  munkája: a melegágy helyes el
készítése.

Sokszor elmondtuk már lapunkban a 
módját, hogy miként kell a melegágyakat 
úgy elkészíteni, hogy jó. erős, egészséges 
palántákat nyerjünk belőlök, s termelőink 
jó nagy része már többnyire alkalmazkodik 
is a sokszor hallott, kipróbált jó tanácsok
hoz ; —  de a dolog fontosságánál fogva 
bizonyára nem árt azért, ha legalább a 
főbb szempontokat ez alkalommal is rövi
den ismételjük.

A  melegágyak lehetőleg délnek vagy 
délkeletnek eső, a napsugaraknak kitett 
helyen s ha csak lehet: valamely épület 
mögött készítendők, hogy az északi szelek 
ellen védve legyenek. Az igy^ kiszemelt 
helyű melegágy telepét aztán minden 
gyomtól és gaztól gondosan meg kell tisz
títani.

A  melegágyak nagysága: \ meter
hosszú és 1 méter szélesre szabható, mert 
ez épen megfelel egy kataszt. hold palánta 
szükségletének, — minthogy egy négyszög 
méter területről átlag 5000 palántát nyer

hetünk, s 20 ezer palántot lehet egy kataszt. 
holdra számítani. De azért mindig jobb, 
ha több van, s általában az legyen az 
elvünk : „minél több melegágy /“

Mihelyt a föld fagya kienged, a m eleg
ágy helyeket meg kell ásni, mintegy két 
ásó nyom mélységre. A  kiásott rendes egye
nes árkot, folyvást bő nedvességben kell 
tartani, s alul szalma, vagy pelyva törek- 
kel megtölteni és jó l letaposni. Erre jön a 
szálas trágya, ismét jó l megöntözve és 
erősen letaposva, s ha igy néhány napig 
pihent, akkor aztán a felsőbb rétegekben 
a jobb minőségű vegyes trágya. Arra 
nagyon ügyelnünk kell, hogy a melegágyra 
elegendő és jó  minőségű trágya készletünk 
legyen, s necsak holmi gizgaz és burján 
csörmelék, hanem valóságos istálló trágya, 
még pedig lehetőleg vegyesen ló- és szarvas- 
marha-, s ott ahol van, még juhtrágya 
vegyülékéből, melyet egyenletesre keverve 
mintegy félméter magasságra rakjunk és 
szintén jó erősen, egyenletesen letapossunk, 
hogy később süppedések be ne következ
zenek s a horpadásos helyeken a föld be 
ne omoljon, mert ez nagy kárára volna a 
palántának.

A  melegágyra való trágyát, czélszerü, 
rétegenként oltatlan mész porral behinteni, 
mert ez elősegíti a trágya egyenletes bom
lását, s a benne lévő rovarpetéket is pusz
títja. Sőt ez utóbbi czélból jó  sikerrel al
kalmazható a kénsavas-káli oldat is, oly 
formán, hogy egy kiló kénsavas-kálit 
25— 30 liter vízben feloldva, ebből a trágya 
és a betakarásra szánt föld is, egy  locsoló 
kannával mérsékelten megöntözendő.

Midőn a melegágy rendesen elkészült, 
s körül rámázva. egyenletesen jól letaposva, 
néhány napig kellően leülepedett: akkor 
kezdődik a földelés.

A  melegágy beföldelése kiváló figyel
met és nagy óvatosságot igénylő igen fon
tos dolog, amelynél első sorban arra kell 
ügyelni, hogy a melegágyra teendő föld, 
a lehető legapróbb szemű, nem túl nyirkos, 
kitűnő minőségű, s minden gyommagtól, 
csirától, gyökértől és rovartól ment legyen. 
Legjobb e czélra az erdei föld, vagy ha ez 
nincs, akkor az őszi gyeptörés, mely nem 
szikes és elég televénydús, porhanyós. — 
De még mindezeknél jobb és a lehető leg- 
czélszerübb, a legelőkön, kaszálókon lévő 
vakondok túrások földjét összeszedni és a 
melegágy beföldelésére ezt alkalmazni, — 
mert ez az apróra tört, a téli fagy által 
kitűnően megérlelt, megporhanyósitott, min

den rovartól és petétől tiszta, természeténél 
fogva jó zsíros, erős föld, a nedvességet 
kitűnően megtartja és a palántát igen jól 
neveli.

A  gondos jó gazda különben — a 
melegágy beföldelésére szükséges földet 
már őszszel állíttatja össze, gazdag tele
vénydús keverékből, s igy  össze halmozva 
tartja készletben, —  ezt aztán felhasználás 
előtt egészen apróra, szinte liszt alakúra 
kell kidolgozni, hogy az abban növendő pa
lánta gyökér semmi legkisebb kemény testre 
ne leljen és igy akadálytalanul gyarapodhas
son. — A z igy —  különös gonddal meg
tisztított és átrostált porhanyó földet, a 
melegágyon 8— 10 ctmtr. magasságra 
—  lehetőleg egyenletesen kell elteregetni, 
nehogy egy helyen vastagon, más helyen 
vékonyan legyen.

Igyekezni kell a melegágyakat lehe
tőleg e hó első felére elkészíteni, — s ide
jében lássuk el magunkat a szükséges 
melegágy takarókkal és egyéb kellékek
kel is.

Tanácsos, sőt ha szélmentes helyünk 
nem volna: az esetben szükséges is, a me
legágyat nád, napraforgó, kender, vagy 
czirok szárakból készült jó magas kerítés
sel körülvenni.

A melegágy, a bevetés előtt 6— 8 na
pig teljesen készén legyen, hogy ez idő 
alatt a fölben netalán benlévő gyom-mag
vak kikeljenek s még a bevetés előtt a 
leggondosabba n elpusztittassanak.

Végül —  most van az ideje, hogy a 
legalaposabban meggyőződjünk az elve
tendő dohánymagnak tiszta eredetéről, — 
alkalmas sűrűségű szitán - rostáltassuk és 
szórassuk meg, ügy, hogy csak is a telje
sen ép, érett, súlyos magvak kerüljenek 
elvetésre, —  s ügyeljünk különösen arra, 
nehogy a mag kevert, elfajzott, megbizhat- 
lan eredetű legyen, —  mert akkor a jobb 
minőség előállítására nézve minden fára
dozásunk hiába való lenne.

Mindezek a dolgok, a legapróbb rész
letekig, pontosan, gondosan, s idejében el
végzendők, —  nehogy az idő előhaladtával 
nyakunkba szakadjon a sok munka és kap
kodás, elnagyolás legyen belőle, — mert 
a kertész népség bizony többnyire a 
könnyebb végét szereti a dolognak, ha 
szigorúan utána nem néznek.

A  mag mikénti elvetéséről és a to
vábbi teendőkről, jövő számunkban fogunk 
szólani.

Darócsi Vilmos.
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M a g y ar  D ohányujsáo  Márczius !

és árakon való beváltását, — azután a nyers do
hányanyagnak a dohánygyárak raktáraiba való 
beszállítását eszközölték, hol aztán ezen do
hányanyag kiképeztetett (fermentáliatva lett) 
s aztán mikor szükség volt reá, kis réseben 
mint szivargyártási anyag (seivartakarő, bu
rok és bél), nagy réseben azonban mint pipa
dohány és jó részben mint burnot, gyárilag 
feldolgoztatván, mint kincstári gyártmányok 
(szivarok, pipadohányok és burnótok) a cs. k. 
dohányárudákban („Trafik") a fogyasztó kö
zönségnek szintén meghatározott darab, vagy 
súly szerinr lett eladva.

Eleimén a páczolt —  természetesen té
vesen igy nevezett — „megfmánczolt trafik
dohányu sehogv sem tetszett a saját termésű 
magyardohányhoz szokott magyar „pipás em
bernek" s azért a ki csak szerét tehette, ha pi
pájától meg nem vált, mint azt sokan hazafiság- 
ból fogadalmikig tették s abban nem hagyta 
a dohányzást : — csempészett „magyar do
hányt“ szerzett részben ajándékba —  mint a 
vármegye urai —  ha még gutgesinnt magyar
emberek voltak is különben —  vagy vették a 
csempészektől, kik leginkább maguk a terme
lők voltak, — bárha ex professione dohány
csempészek is voltak, kik ebből éltek ; mert 
elég jól fizették a közönséges magyar dohányt ! 
a „pipás urak", legalább is 30 pengő kraj- ! 
czárral, vagy pengő forinton fontját, —  mert 1 
hiába, a finánczczal is el kellett a csempészek
nek bánni, részben borravalót, részben birsá- j 
got fizetve, vagy ha úgy nem ment : „zsákba 
a finánczczal", —  ez pedig megdrágította a 
„magyar dohányt** tilos forgalmában; habár a 
termelőknek saját használatukra szabad volt is 
saját dohányukból pipadohányt visszaváltani 
bizonyos mennyiségben és osztály áron, mely 
kedvezményük meg is maradt, egészen az 1887. 
évi XL1V. t. ez. életbe léptéig, tehát mintegy 
37 éven át.

Tehát a „német" annyira tiszteletben tar
totta a „magyar" dohánytermelőnek a saját 
dohányához való ragaszkodását, hogy azon 
jogától, mely szerint legalább a termelő saját 
dohányát szivhassa: még saját érdekében se 
merte megfosztani a dohánytermelőt, jól meg
jegyezvén magának azt a régi magyar köz
mondást : „nyomtató lónak nem kötik be a

száját" ! És pedig ezt azért tette, mert Magyar- 
országoni, legalább a k. k. trafik idejében, bi
zony ke vés szivarozó; de még tubákoló (bumó- 
toző) ember sem volt, hanem csak „pipás em
ber" s igy annak meg kellett adnia a magáét, 
mert úgy is lopott volna. — A minthogy azt 
most is megteszi az igazi pipás, még ha min
den zsebében fináncz volna is, hogyha másutt 
nem : a kalapja alatt, vagy a csizmaszárában 
szerez magának egy kis pipázni való „szűz 
dohányt**, miért is a dohány csempészet, 
vagyis dohánylopás is nem volt nálunk soha 
szégyen, annyival kevésbbé törvényellenes bűn
ténynek tartott dolog, —  mert a ,,csaljuk meg 
a finánezot** „virtus** volt minden magyar 
embernél, ha gazdag vagy szegény is volt az.

De az ellenőrzés sem volt olyan szigorú, 
mint ma, — természetesen azért, mert a né
met fináncz nem merte úgy mindenüvé oda
ütni az orrát, féltvén a bőrét; minthogy az 
,,ország törvénye** nem védte, csak afféle, 
„pátent.** Mai napság azonban a magyar tör
vény védi a m. k. pénzügyőrt, tehát köny- 
nvebben bánik el teljes szigorral a dohány- 
csempészszel, a m. k. dohányjövedék érdeké
ben, mi egészen rendén is van, a törvény- 
tisztelet legelső honpolgári kötelesség lévén.

Igaz ugyan tehát, hogy a „magyar ko
rona oiszágban** (Ungarische Kronliinder) a 
dohány egvedáruság közvetlenül nem hozott 
az osztrák cs. k. „finánczministernek*4 egy 
tizedrész annyi jövedelmet sem, mint az ma 
hoz a magvar kincstárnak; —  de hát azért 
megtalálta számadását abban, hogy a magyar 
dohányt jól használhatta fel az osztrák örö
kös Tartományok dohánygyáraiban készült 
„Landtabak“ -hoz s még inkább a „Tubák** — 
a burnothoz, —  mert elég olcsón fizette azt 
minőségéhez, —  s még inkább, gyártási hasz
nálhatóságához képest, beváltván bécsi mázsá
ját átlag az első évtizedben mintegy 3— 10 
pengő forinton; későbben pedig 3— 16 osztrák 
forinton. És ha azt vesszük, a dohány minő
ségére fektetett kívánalmakhoz képest, ezek 
elég jó  árak voltak arra, hogy a magyar do
hánytermelő, a dohánytermelésnél megtalálja 
számadását, de csak azért; mert kezelési — 
befektetési — költségeit a csempészetből vette 
be apránként, a mint a dohánya ért, —

2

A magyar dohány 
m ú l t j a ,  j e l e n e  é s  j ö v ő j e .

A  „Magyar Dohányujságu 
10 éves fennállásának jubileumára 

irta:
„Első szakiuuukatársa".

(Folytatás).

II.

A jelenkor,

a dohánvegvedáruság behozatalától mostanáig.

Ezen korszakát a dohánytermelésnek —  
tekintettel annak módjára —  három külön
böző időszakra kell beosztanunk és pedig :

1) A dohányegvedáruságnak osztrák ke- 
zelőség alatti időszakára ;

2 A dohányegvedáruságnak magyar ke- 
zelőség alatti első időszakára;

3) A dohányegvedáruságnak magyar ke- 
zelőség alatti második időszakára, vagyis a 
dohányjövedéki központi igazgatóságnak szer
vezésétől a mai napig.

S ezt azért kell tennünk, mert a dohány- 
termelés, minőségére nézve s a igy dohánvanvag 
is minőségére nézve, ezen időszakokban any- 
nvira változtak, hogy ezeken, a fentjelzett idő
szakok behatása a minőségre nézve —  tapasz
talatom szerint — határozott jellegeket hagyott. 
Lássuk ezeket most egyenkint:

1) A  dohánycgyeóüiruság osztrák kezelés
alatt.

1850. évben, a gyászos osztrák uralom 
alatt, a magyar korona országaiban is be lett 
hozva a dohány monopólium és a dohányter
melésére, valamint a dohányanyag értékesí
tésére, nem különben a dohánygyártásra és a 
gyártmányok eladására nézve is a kizárólagos 
jogot az állam tartotta fenn magának ; minél
fogva ezekre nézve az u. n. „Monopols- 
ordnung" lett törvényül Magyarországban is 
előírva s felállittattak a cs. k. dohánybeváltó- 
hivatalok, melyek a dohánvtermelési engedé
lyek kiosztását, a dohánytermelésnek ellenőr
zését és a termelők által beszállított nyers do
hányleveleknek a termelőktől való átvételét, 
vagyis előre meghatározott osztályok szerint

T Á R C Z A .

Dohánybeváltási reminiszcenciák.
— A „ Magyar l)ohányuj*<igu eredeti tárczqja. —

I I I . A mérges dohánytermelő 
és a mérges dohánybeváltó tiszt.

Évról-évre rettegésnek voltak kitéve 
a dohány átvételével megbizott tisztviselők 
az X  . . .  i dohánybeváltó állomáson, a miatt, 
hogy melyikhez kerül átvételre Darványi 
András dohánya. Mert mindenki félt Dar- 
ványitól; — tudták, hogy soha sincs meg
elégedve az átvétellel, s a legkínosabb szezé- 
nákat szokta előidézni. Oktroyálta magának 
az „okszerű dohánytermelő" nevet s preten- 
dálta a jó  átvételt, mert hatalmas össze
köttetései voltak, s képes volt képzelt sérel
meivel magas helyekre is eljárni. Es mind
ezekhez még szörnyű mérges természetű 
ember is volt, ki a legcsekélyebb ok miatt 
is dühbe jött s ilyenkor azután nem nézett 
se bizottságra, se politikai biztosra, se senkire, i 
hanem hadonázott, káromkodott, csakúgy 
rengett bele a szellős magazin.

A z  18 . .-ik évben Darványi András 
dohánya R . Gusztihoz került átvételre, ki 
szintén arról volt nevezetes, hogy nagyon 
könnyen méregbe jön s nem egy hamar 
hagy magával paczkázni. Tudtuk is előre, 
hogy valami történi fog.

S csak ugyan már az első bálnál megtör
tént az összetűzés. R . Guszti beosztályozta 
az első bálát a második osztályba. Darványi 
képéből kikelve odaugrott a mázsához:

—  Nem adom ! —  kiáltá bőszülten —  
hallatlan, ilyen szép első osztályú dohányt
a másodikba tenni! ......... Ú gy  látszik ura-
ságod még nem látott dohányt ?! . . .

—  M it? ! —  kiáltott szintén dühösen
R . Guszti —  többet vettem már át. mint 
a mennyi Önnek valaha termett és teremni 
fog ! . . . .  Ez a dohány a másodikba megy 
és punktum ! ...........

— No hát akkor nem ért hozzá! — 
ordított Darványi, — megyek a tiszttartó 
úrért, ezt a dohányt nem adom a máso
dikba ! s azzal dühösen elvágtatott.

Rövid  idő múlva kijött a tiszttartó. 
Alapos vizsgálatnak vetették alá a dohányt 
s végre is az sült ki belőle, hogy biz az 
csak második osztályú.

Darványi fogait csikorgatta, de végre 
is savanyú ábrázattal igy  szólt:

—  No hát akkor v igye az ördög ezt 
az egy bálát! . .  . Nem érdemes már do
hányt termelni, hiszen úgy sem adnak érte 
semmit.

A  beváltás tovább folyt.
A  következő két bál csendben lett 

átvéve. De már a negyedik bálnál ismét 
meg volt a konfliktus.

—  Szörnyűség! — ordított —  nyúzás,
valóságos nyúzás, rablás, fosztogatás!.........
Nem adom még a herkó páternak sem ! —  
lukább a sárba dobom, trágyát csinálok 
belő le ! . . .

De most már R . Gusztiból is kitört a 
méreg.

—  Hát ön folytonosan akadékoskodik ? 
—  kiáltott a legmagasabb regiszterből — 
ön nem hagy engem dolgozni, — maga

vén torzsalkodó! ......... No hát itt van !
— S azzal úgy odadobta a mérlegkönyvet 
az asztalra, csak úgy puffant b e lé ; — a 
tintás üveget meg a földre hajította, csak 
úgy fricskándozott a tinta mindenfelé.

— Isten áldja m e g ! . . . E gye meg a 
dohányát, ha nem ad ja!

S azzal a faképnél hagyta Darványit, 
és bement az irodába.

A  tiszttartó próbálta lecsendesiteni a 
beváltó tisztet, de ez kereken kinyilatkoz
tatta, hogy Darványi dohányát nem veszi át.

E  közben bejött az irodába Darványi is. 
Ruhája tele téntafoltokkal; de még az 
arcza is fekete lett a sötét pontoktól. Dult- 
fult mérgében.

—  No ez már hallatlan, igy  bánni a 
békés állampolgárokkal, csak azért, mert 
nem engedik magukat elevenen megnyú- 
zatni! . . .  Ezt a lapokba teszem, ezt nem 
hagyom szárazon !

Miközben ilyenképen dörmögött, ar- 
czán a tintafoltokat egészen eldörzsölte és 
úgy nézett ki mint egy szerecsen; szemei 
villogtak, fogai csattogtak. Kezdett rémes 
lenni a dolog.

A  tiszttartó nem állhata meg a nevetést.
—  Lássa, kedves Darványi úr — monda

— igy  jár az, aki folyton méltatlan elbá
nást vél látni, ott, a hol csak a szabályok
nak és a méltányosságnak igyekeznek ele
get tenni. Most már nem marad más hátra, 
minthogy én magam veszem át az uraságod 
dohányát.

—  Nem, nem, isten őrizzen —  szepe- 
gett Darványi — akkor inkább csak ez. a 
mérges tiszt úr vegye á t ; —  Ígérem, hogy
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s a beváltáskor kapott „dohánypénz“  már 
csak tiszta haszon volt, azért is, mert ki- 
telt belőle az adó s még egy kis pénz is 
került a dohánytermelő gazda zsebébe, épen 
olyankor, mikor már még Jábas jószágbólu 
sem lehetett pénzt csinálni. S ez igen termé
szetes is volt, mert akkori időben a dohány- 
egyedáruság leginkább csak a ,,gesundes 
Schneidgutot‘ ‘ —  egészséges vágó anyagot —  
és a „schvveres Mehlblat“ -ot nehéz burnot 
anyagot kivánta s ilyen közönséges árut ka
pott is busásan eleget, magyar dohány ter
melőinktől, már csak azért is, mert a dohány- 
termelést éppen oly helyeken — talajokban —  
és vidékekben honosította meg, illetőleg engedé
lyezte leginkább, hol a. legtöbbnyire ,,nehéz 
burnót anyagi vagy leginkább jó vágó anyag 
termett. De hiszen ez nem is lehetett máskép 
akkori időben, a kor kívánalmaihoz és helyi
viszonyokhoz képest 1

Az osztrák cs. k. dohányjövedéknek azt 
kellett néznie, hogy dohány szükségletét Örö
kös tartományainak fogyasztására is Magyar- 
országról lássa el ; mert a külföldi dohányok, 
a hiányos közlekedési eszközök folytán, a 
nagy szállítási költségek és épen ennek követ
keztében az európai magasabb piaczi árak 
folytán is, a közönséges dohánygyártmányok
hoz nem voltak használhatók. S épen ezen 
körülmények szülte, kereskedelmi és pénzügyi 
szempontokból, hogy az osztr. cs. k. dohányjöve
dék, dohánybevákáM állomásait rendszerint a 
„Duna“ és a „Tisza“ mentén volt kénytelen 
a legolcsóbb és legkönnyebb vizen való szál
lítás kihasználhatása miatt —  felállítani és 
azután a dohány termelést is ezek közeli vidé
kein honosította meg*, mert az akkori időkben 
még hazánknak sokszor feneketlen utain ter
het szállítani bizony bajos volt; —  minélfogva 
arra is kellett nézni, hogy a dohánytermés 
messze ne essék a dohányraktáraktól; már 
pedig ilyen körülmények közt, persze a dohány 
termelőnek csak olyan dohányt lehetett termel
nie, a milyen földjében megtermett; a dohány- 
egyedáruságnak pedig olyan dohánynyal kellett 
megérnie, a minőt a dohánytermelő hozott.

Már pedig a Duna-Tisza mentén legin
kább csak olyan nehéz, kötött agyag vagy 
marga talajok (szántóföldek) vannak, egész jó

nem szólok többé egy szót sem, még ha 
a bőrömet nyúzza is le.

Ú g y  is lett. Csöndes fogvicsorgások 
között adta át Darványi a még hátralevő 
dohányt s meleg ( ! )  kéz-szoritással búcsú
zott el R . Gusztitól.

A  következő évi beváltásnál azután 
annál dühösebb lett Darványi. Dörgedel
mes és félelmes czikkeket eresztett meg az 
„E gyetértésiben  a dohánybeváltó tisztek 
rettenetes bánásmódjáról, az adófizető pol
gárok megnyuzatásáról, stb. stb.

De már ismerték az öreg ur szokását 
s a dohány megint bevándorolt a kincstári 
raktárakba, a jó sok ropogós bankó pedig 
Darványi uram markába.

IV . Az egyszeri sváblegény.

K im egy  a bizottság a mérleghez s 
hamarjában odaállít egy langaléta sváb 
legény az átvevő tiszthez és ékes sváb 
dialektusban elmondja, hogy az apja beteg, 
nem jöhetett el a beváltáshoz, s őt bízta 
meg a dohányátadásával. Végül kedélyesen 
igy szólt:

— Übernehma guat den Tabak, kriagns 
Trinkgeld ! (V egye jól át a dohányt, kap 
borravalót,) s azzal egy 50 forintos bankót 
mutogatott a markában.

A z  átvevő tiszt se volt rest: a langaléta 
sváb legényt azonnal átadja a politikai biz
tosnak —  s három havi dutyival adta meg 
az árát butaságának a langaléta sváb 
legény.

K - y .
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darabbaan, hogy ott bizony legnagyobb részt csak 
durvaszövetü s rossz égésű dohányleveleket lehet 
még félig meddig okszerű dohánytermeléssel és 
kezeléssel is termeszteni. De hát a cs. k. osztrák 
dohányjövedék leginkább csakis azt kereste; 
mert azt szerette, ha a * Lágerben“ — a do
hány készletben — legalább 70% Mehlblatt volt 
s azért termeltetett legtöbb dohányt Tolna me
gyében és Torontál megyében, honnan a jó  
zsíros tapintatu, savanyu szagu burnót anyagot 
legszívesebben „sortiroztatta“ ki a „tátiu, azt 
tartván, hogy „lasst mich, mit euren (fadder) 
fader Tabaku ; vagyis finom pipadohányra sem 
nagy szüksége volt a Tabak regienek.

Azonban ez nem is lehetett máskép ezen 
korszakban; mert valamint szűrt nem lehet 
készíteni finom pervienból: úgy burnótot vagy 
bagó dohányt („Kautabak") sem lehetett finom 
dohánylevelekből gyártani; —  tehát a milyen 
durva és primitív dohánygyártmányokra volt 
akkorában szükség: épen olyan dohányokat 
is kellett termesztetni s valóban ilyeneket is 
termeltek a k. k. Tabakregie részére, két 
hosszú évtizeden át magyarországi dohány- 
termelőink ; — csoda-e tehát, ha most oly ne
hezen tudnak a finom dohánytermeléshez hoz
zászokni ?

Nézzük csak az akkori dohánytermelési 
eredményeket nehány évről, mit a régi 
„Einlüsausweisokból“ és „Skartirungsresultats- 
ausweisokból** úgy böngésztem ki, —  s iga
zat kell adni, néhai Patay Pesta bátyánk —  
Debreczen egykori érdemdús képviselője — 
azon állításának, „hogy az egykori olyan jó 
„magyar dohányt“ a „német* rontotta elu, 
tehát mégis „hunezut a német"! . . .  a hogy 
ő kigvelme mindig mondani szokta !

(Folyt, küv.)

A dohányjövedék, 
mint az ipar előmozdítója.

Nem is képzelné az ember, hogy mily 
nagy horderővel bir a hazai ipar előmozdí
tására. az országban létező dohánygyárak 
és beváltóhivatalok működése.

Eltekintve attól, hogy hány ezer ember 
keresi meg e mellett a kenyerét, elég 
legyen e helyt röviden konstatálnunk, hogy 
— a jövedék 1892. évi statisztikája szerint — 
az üzemben lévő lő  dohánygyárban, 933 
férfi, 13.061 nő, 139 gyermek, összesen 
14.133 munkás volt alkalmazva, — s ezen
kívül a 33 beváltóhivatalban, az év bizo
nyos időszakában, 10— 15 ezer munkás nyer 
évenkint foglalkozást és keresetet.

Ámbár alig volnánk képesek itt mind 
felsorolni, hogy az ezerekre menő iparczik- 
kek közűi mi mindenre van a dohánygyá
raknak szüksége, —  mégis, hogy a közönség
nek némi fogalma legyen arró l: minő magas 
színvonalra emelkedett hazai dohánygyá
raink működése, megkísértünk itt, á rendes 
használatban levő iparczikkek közül néhá
nyat felsorolni, — ilyenek: fehérítetlen és 
selyem szalagok, ólom, falapok szivarlá- 
dácskákhoz, mindenféle méretű sodronysze
gek, fehér bádog tábla, különféle méretű 
puha deszka, kemény és puha vastag 
deszka, kemény és puha tő- és kádárfa, 
búzaliszt és keményítő, enyv, különféle vász
nak, lámpa és gépolaj, papírok, nyomtat
ványok. fa és vasahroncs, fekete és vörös 
pecsétviasz, varró és csomagoló zsinegek, 
papír dobozok, —  s némi tájékozásul a fel
használt anyagok óriási mennyiségéről, fe l
említhetjük, hogy például selyem szalag 
213.845 mtr, különféle vászon 84.503 mtr, 
nyomtatványok 95.909.000 iv. papirdobozok 
8.142.150 drb. használtatott fel egy év alatt.

A  gyári műhelyek készítményeiből is 
felemlithetünk néhányat, —  ilyenek: szi. 
varcsomagoló, szivarka szopóka készítő, 
gyártási munkaasztal, munkaeszközök, mű
készülékek, minta sárgaréz bádog, ónhü- 
vely, ólompecsét, dohánycsomagokhoz való 
sajtoló, bádog szelencze, szivarkatöltő, szi- 
varkaládácska ezédrus és bükkfából, viasz-
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lap, vászonláda, guggony, nagy-, közép- 
és kis gyártmányláda, dohánytartó, zsák, stb.

A z  itt felsoroltak pedig még csak kis 
részét képezik, a dohánygyárak által igénybe 
vett temérdek gyári és kézmü-ipari czik- 
keknek, amelyeknek mennyisége, darab, 
méter és kilogrammokban milliókra megy.

Mindezekkel csak azt akartuk némi
leg szemlélhetővé tenni, hogy a dohány
jövedéknek nemcsak épen az a teendője, 
hogy felgyártja és áruba bocsájtja a do
hányt, hanem e mellett ezer meg ezer ké
zimunkásnak és iparosnak ad kenyeret és 
foglalkozást, előmozdítja és támogatja a 
hazai ipart, módot ád a szegényebb nép
osztály megélhetésére és mindez —  az 
előbbi évtizedekhez képest — ma már 
óriási különbséget és fejlődést mutat, s 
ezen áldásos tevékenység a jövőben bizo
nyára méginkább emelkedni fog,

Levél a szerkesztőtől.
Velence, 1894. február 24.

Sok szépet és érdekeset lehetne Írni 
innen, az Adriai tenger mellől, a klasszikus 
olasz földről, melynek máig is csodájára 
jár az ó- és uj v ilág ezernyi népe, —  de 
én bizony itt annyira el vagyok foglalva, 
hogy hosszasabban Írni egyáltalán nincs 
időm, s azért most egyelőre csak ezt a 
néhány sort küldöm.

Szeretném, ha azok a mi finnyás Íz
lésű, elégületlen dohány fogyasztóink, szi
varozóink, czigarettázóink, akik olyan köny- 
nyedén elmondják néha, hogy milyen rosz- 
szak a mi szivatjaink és dohánygyártmá
nyaink : jönnének ki csak ide Olaszországba 
s töltsenek itt néhány napot, akkor tu
dom fel fogják ismerni, hogy mily hason
líthatatlanul jobbak a mi szivarjaink.

H a arra van kárhoztatva valaki, hogy 
több időt töltsön Velenczében, mint most 
én is, az itt —  szépen leszokik a dohány
zásról.

A m íg  a hazulról hozott néhány sziva
romban tartott, addig csak jó l voltam, — 
de vigyáztam is rájok, mint a jóféle sáf
rányra, s lassanként, két-három Ízben rá
gyújtva fogyasztottam el egy-egy szivart, 
hogy csak mennél tovább tartson.

Itt is azt tapasztaltam, amit Németor
szágban, —  s a legünnepélyesebb komoly
sággal — de egyszersmind jó l eső haza
fias büszkeséggel — jelenthetem ki, hogy 
a mi szivatjaink —  az olasz szivarokhoz 
képest — nemcsak hogy szépek, csinosak 
s kitűnő jóságuak, de a mellett m ég a leg
olcsóbbak is. —  Nincs itt egyetlenegy 
fajta szivar sem, amelyet jóízűen el lehetne 
szívni.

Én nem tudom, itt talán az izlésök 
olyan az embereknek, —  de azt láttam, 
hogy az itteni gyárban olyan formán gyár
tanak, mintha a jó szivar egyáltalán rosz- 
nak tekintetnék. Nem is értenek hozzá, de 
talán nincs is szükségük a szakértelemre.

A z  anyag legnagyobb részét képezi 
itt a Virginia, s főleg a kentucki dohány, 
de ezek is leginkább alsóbbrendű osztá
lyúak.

Láttam azokat a dohányokat is, ame
lyeket itt termesztenek; —  ezek minden 
kritikán alóli rosszak.

A z  itteni dohánygyári igazgatót telje
sen meggyőztem, arról, hogy mennyivel 
jobbak a mi dohányaink. Hanem ez nem 
sokat használ és nem igen irányadó, mert 
az itteni állami hivatalok vajmi kevés ön
állósággal bírnak és olyanok mint a gé
pek: végzik a mindennapi egyforma mun
kát, de olyan czeremóniákkal, amik bizo
nyára temérdek fölösleges költséggel járnak.

A  munkaidő nálok oly rövid, mintha 
ők volnának a világ legnagyobb demok
ratái, —  de a szivar és dohány olyan drága, 
hogy mindezek daczára roppant jövedel
met hoz.
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A  Virginia szivarjukat jónak mondják ;
— nem tudom, — nem mertem még m eg
próbálni.

De most már végeznem kell rövid kis 
tudósi tásomat.

Meleg üdvözlet a távolból, a kedves 
otthoniaknak!

Daróczi Vilmos.

Az or*z. m. gazdasági egyesület köréből.
A z országos magyar gazdasági egye

sületnek a hazai nemzetgazdászat minden 
ágára kiterjedő folytonos tevékenysége min
den jó gazdát közelről érdekel s igy bizo
nyára szivesen veendik t. olvasóink, ha 
lapunkban e czélra állandó rovatot nyitva, 
az orsz. m. gazd. egyes, körében felmerülő 
kérdéseket és mozzanatokat, ezentúl mindig 
röviden ismertetni fogjuk.

A z  O. M. G. E. által közelebbről ren
dezett gazdasági előadásokat, a fővárosi és 
vidéki gazdák ez idén is szép számmal lá
togatták. — A z előadások a következő 
sorrendben folytak le : első nap. február 
21-én délelőtt Cserháti Sándor: A  kultur- 
növényféleségek helyes megválasztásáról,
—  délután Szabó Ferer.cz: Eszmék a mező- 
gazdasági könyvvitelről. —  második nap, 
február 22-én délelőtt Baross K á ro ly : A  
magyar mezőgazdasági politikáról, — és 
Pirkner János: Tirol és Schweicz gazda
sági viszonyairól, — délután Engelbrecht 
Károly : A szőlő oltása és a szőlőoltványok
kal való ujjátelepitésről, — harmadik nap. 
február 23-án délelőtt Sierbán János: Ta- ' 
karmányok konzerválásáról, s a szénaboglya ; 
emelőgépről. — (délután a budapesti mar- j 
ha vásárt tekintették meg), — negyedik nap. 
február 24-én délelőtt Tormay Béla: A  ser
téstenyésztésről és értékésitésről, délután 
Dr. Rátz István : A  baromfiak fertőző beteg
ségeiről és az ellenök való védekezésről 
tartottak érdekes és tanulságos előadásokat.

Tavaszi lóvásár. A z  O- M. G. E. a 
földmivelési minisztérium támogatásával, 
folyó évi május hó ‘J, 10, 11 és 12-én, a ló- 
tenyésztés emelésére alakult részvénytársa
ság Tattersall helyiségeiben, díjazással egy
bekötött 11-ik lóvásárt tartja meg. A  tava
szi lóvásárra csak kész használati lovak 
hozhatók. Bejelentések legkésőbb április 
hó 1-éig fogadtatnak el. Vásári tervezetek 
és bejelentő iveket minden érdeklődőnek 
ingyen és bérmentve küld, szintúgy bármily 
felvilágosítással szivesen szolgál: az egye
sület titkári hivatala.

TrnyésgáUat vásár. Az O. M. G. E. 
a földművelési minisztérium támogatásával, 
folyó évi április hó 14. — 15. — és 10. nap
ján. Budapesten, a Tattersall helyiségeiben, 
dijazásssl egybekötött X I. tenyészállatvá
sárját tartja mng. A  tény észállat vásárra 
hozható: szarvasmarha, juh, sertés és ba
romfi. A  vásár tervezete, és minden egyéb 
felvilágosítással szolgál az o. m. g. e. tit
kári hivatala Budapest. Köztelek).

Gatdakcngresszus. Az O. M. G. E. 
igazgató-választmányának múlt hó 20-án 
tartott ülésén, beható vita után, melyben 
a jelenlevő választmányi tagok mind
nyájan résztvettek. határozatilag kimonda
tott, hogy az ezredéves országos kiállítás 
alkalmával, országos gazdakongresszus tar
tassák, de oly kibővítéssel, hogy egy napon 
át esetleg nemzetközi agrárkérdések is tár
gyaltassanak. — továbbá, hogy az összes 
vidéki gazdasági egyesületek, márczius 
17-ére egy nagygyűlésre hivassanak egybe, 
a melynek tárgyait, az egyesületeknek az 
ezredéves kiállításon miként való részvétele 
s az orsz. gazdakongresszus ügyében teendő 
intézkedések képeznék.

A  nagygyűlés és a kiállítást rendező- 
bizottságának elnöki tisztére grófDessewffy 
Aurél, az O. M. G. E. elnöke kéretett fel.

Beváltási eredmények.
i i .

A  budapesti m. kir. dohánybeváltó hivatal körzetéhez tartozó dohánytermelők 
termelési eredménye, az 1893. évben a következő volt:

6
Nae
o  Termelő község

*•
Term.lő név.

"3*

a•3JS

Egy kataszt. hold 
átlagos jövedelme

t'ohányb. pénzben

Méter
mázsánként!

átlag

Ö kilograiu frt kr. frt j kr.

1 Magyar-Ó vár 1! .M kir. gazdasági akadémia külöuféle 1033 314 01 19 13
i  Keszthely M kir. tauiutézet „ 1293 234 23 17 79
3 Irsa Özv. Muzsik Józsefné kerti 1084*, 227 20 22 17
4 Boldog Kársai Albert tiszai 1086 223 95 20 84
5 Csány Osáuyi Ágoston „ 913 193 59 21 16
(1 Alberti Adler Mór . 942 187 90 19 94
7 Zsámbok Franki Izidor 961 187 23 10 22
8 Tápió.Szele Ktlszler Henrik 879' . 179 38 19 1 64
9 Irsa Muzsik Gyula 927 177 53 19 25

10 Pnszta-Vacs t’ oburg herczeg 938 175 85 18 73
11 Nyáregyháza Fabiny Gyula 917 175 42 19 13
Ív Nagy kát a Grf Geglevich (iábor különféle 955 174 97 18 31
13 Puszta-Vacs l ’oburg herczeg kerti 859 174 79 21 19
14 Tápió-Szele Kobn Adolf tiszai 8-26 174 08 20 01
1' Szt.-Mártou-Káta Deseötfy Emil 916 170 81 18 ! 64' ,
16 Tápió-Szele itj. Benedicty Gyula 10 3> s 170 55 15 75* ,
17 „ Kohn Zsigmond 888 167 j n 18 60‘ ,
IS Irsa Muzsik tivula kerti 768 167 i 01 21 70
19 Tápió-Szele Szelili Gábor tiszai 923 163 73 16 8520 „ Helfrícht Ervin 971 ', 162 25 16 70
21 Szut Múrtou-Káta Sződi Mór 866 161 76 18 68
22 Kóka Gróf Páltíy Pálné 931 161 27 17 65
23 Káva Dr. Nemeshegyi Béla 9 <>>/, 160 15 18 34
24 Irsa Özv. Muzsik Józsefné 1149 158 48 13 79
25 Tápió-Szt.-Mártou Yilágby Gyula 837 155 49 18 44
26 Tápió-Szele Györgyei Illés tiszai 770 154 44 20 05*/*
z7 Keimle Miklós 837 153 60 17 15* ,
28 Puszta-Dános Kakovszky István 803* „ 151 80 18 81
29 Táp 6 Szele Csillag Mór 814 151 58 17 93
30 Puszta-Dáuos Kakovszky István kerti 754 151 03 20 01
31 Kakucs Toluav Lajos tiszai 768 150 99 19 66
32 Tó-Almás Biró Zsigmond 729 144 01 18 81
3a Tápió-Szele id. Benedicty (iyula 834 143 12 17 02
34 Tapió-Bicske Deutsch Kálmán 788 142 40 18 06
35 Tápió-Szecsö Br. Schossberger Zsigmond 813 142 23 17 45
36 l ’and Leituer Jakab 891 141 82 15 89
37 Puszta-Dános Muzsik Lajos 933 141 49 14 72
38 Káva Förster Aurél 798 141 49 17 73
39 Nagy-Káta Uszterreicher Jóuás 738* . 140 73 19 65
40 Tápió-Szele Török József 831 140 72 18 44
41 Páud Bleyer Autal 805' - 140 57 17 45
42 Peszér-Adács Schweiger Vilmos 716 138 75 19 32
43 Tápió-Bicske Goldni-r Ignácz 690 138 49 20 07
41 Tápió-Szele Kksteiu László 753 136 19 18 02
45 Nagy-Káta (ioldberger Mór **2 ‘ f 133 50 15 12
4G Pt.-Csév Matlié Bertalan 828 129 31 15 62
47 _ . Dr. Wekerle Sándor 835 129 03 15 45
4s Tápió Szecső Br. Scliossberger Zsigmond kerti 709 127 10 17 76
49 Páud Noszlopy Kuiil tiszai 743 123 85 16 67
50 Tó-Almás Fiscber Ede 1012 123 75 12 77
51 Puszta-Dános Kakovszky Istvánná 738 122 91 16 liö |
52 Lajosmizse Vágó Gellért 9 '0 122 45 12 34
53 Gyón lialasz Jenó 596 122 01 19 88
54 Puszta-Dános Dr. Wekerle Sándor 722 lflO 77 16 72
sr. .. Piriéin Lenárd 746 119 62 15 24 1
56 Tápió Szele Viczián Albert 704* . U9 46 16 07
5. Laiosmizse Mizsey Péter 915 119 37 13 12
58 Szent-Marton Kata Dezseófty tiéza 6h7 110 65 17 83 !
5* Irsa Fabók János 674 118 37 17 56
Go lapió-Szele Sárkány Béla 698 U7 50 16 2 .V ,
61 Irsa Berger Lipót 668 117 40 17 2(i
62 Tápió-Szele Bamberger Manó 743 62 15 92
63 Gyón Halász Béla 648 115 07 16 95
61 Nyáregyháza Beretvás János 7«5» , 112 86 15 99
65 Péczel Brill Lajos 737 112 77 14 81
66 Szilágyi Emil 667 112 57 16 32
6< Puszta-Dános Schossberger Adolf 750' , M l 18 14 51

Irsa Popper Salamon » : 736 107 60 14 60
69 Tó-Almás Katona (iyula 740 107 50 13 95
<0 Tápió-Szele Farkas Pál : 776 106 52 14 45
• 1 l j-Hartyáu Tallér Dávid 561 Ion 33 18 83
72 Örkény Horváth Istváuné 608 1(5 16 17 27
73 Tápió-Hicske Steiuer Alajos 6o0 101 40 17 90
74 Irsa Bleytr Ignácz 587 1(>2 80 17 39
75 Lajosmizse Szabó János „ 776 Iü2 19 13 16
76 Tatár-Szent-Gvürgy Kohn Imre 552 102 01 19 37
77 Puszta-Dános t'uger Alajos 598 ló i 67 16 98' ,

Lajosmizse ifj. Skultety Jáuos 809 ló i 24 12 51
<9 Puszta-Pótharasz* Liptai János 659 98 80 14 L‘8
60 Szent-Márton-Káta Dezseötty Béla 580 97 95 16 68
61 Irsa B. Molnár Samuéi 629‘ , 94 88 15 06
t’S l j-Hartyáu Liehner József 59(1 91 47 16 01
84 Kakucs Kötzer Antal 689 94 19 14 67
64 Puszta- Pótharaszt Fajt József 576 93 87 16 29
85 Tápió-Szele Gombos Pál i 684 93 65 13 69
86 Lajosmizse j Harsányi György 601 92 07 15 29
87 lap ió  Szele ! Dr. Vosits Ferenci l'02 91 08 8 64> ,
80 T6-Almii» Br. Prónay Gábor 615 90 76 14 76
69 Peszér-Adács ' Geréby Imre 567 90 70 15 71*
90 Nyáregyháza Dr. Piufsieh Frigyes 522 90 51 17 32
91 Páud Blau Izidor 615 89 88 14 65
92 Puszta-Dános Benkovics Gyula 11 538 89 87 16 86
93 Lajosmizse Skultéty József 579* , 88 52 15 24
94 Nagy-Káta Czakó János ; 619 88 43 13 83
95 Tápió-Bicske Csáky András 672*/, 89 35 13 13
96 Paszta-Vattya i Uoitay Sománé 3 i «40 89 30 II 14 50
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Egy katasst. hold 
átlagos jövedelme

Méter
mázsánkénti

átlag5M (lokknyb. pénzben
á kilogram frt | kr. | frt kr.

>1 1 87,| Ina Gál Pál tiszai 567 88 H  1 14 93
98 Tipió-Biceke Szilágyi Józsefué 617 87 91 I 14 25
99 Pilis Fuchs József 558 87 37* 15 46

100 Possta-Csév Konkoly József 681 86 34 13 69
101 Tápió-Szele Sárközy Pál 631'/, 86 54 11 72 7
102 HofTer Samu 589 86 19 u 64
103 Lajosmizse Szórád Mihály 590 83 80 14 19
104 Tápió-Szele Ledacs Kis Pál 554 83 22 15 01
105 Kakucs Schossberger és Fuchs 560 82 02 15 12
106 Gyón Strausz és Rosenfeld * 565 80 84 14 28
107 Puszta-Dános Takács András 788 80 15 68
103 Puszta-Pótharaszt Blau Simon 624 77 30 12 37
109 Puszta-Dános Micsky Sándor 894 75 58 18 69
n o  „ Gemperle Antal 411 74 52 15 90
111 Irsa Eckrick György 624 73 97 11 75
112 Szt.-Márton-Káta Szigethy Ábor kerti 495 73 36 14 04
113 Irsa Becze Jáuos és Gábor tiszai 512»/, 71 64 13 97
114 Lajosmizse l'urntz János 362 70 52 19 61
115 Nyáregyháza Kohn Dávid 474 69 80 14 72
116 Tápió-Szele Csillag Gyula 519 69 12 13 32
117 Tápió Szt.-Márton Világhy Gyula kapa 464 68 09 14 68
118 Kakucs Liebuer József tiszai 572 66 83 11 64
119 Irsa Lórincz Kálmán 348 65 95 19 01
120 Puszta-Dános Takács József 627 65 10 36
121 I ’uszta-Csév Krajcsovics Lajos 417 88 29 15 15
122 Uj-Hartyán Szaller József 338 62 83 19 16
128 Szt.-Mártou Káta Szigetby Ábor 586 62 51 9 93
124 Puszta-Pótharaszt Becze Gábor 486 62 34 13 41
125 Halágy Lajos 447 61 29 12 31
12ő Nagy-Káta Gulyás Lászlóné 627*', 58 75 11 13
127 Irsa Bleyer Náthán | 529 58 74 12 67
128 Lajosmizse Szebenyi Márton í 561 58 10 10 35
129 Lázár Fábián ; 348 52 85 15 19
180 Irsa Suhajda József 456 51 24 11 23
131 Lajosmizse Kollár György 360 50 37 13 98
132 Sárközy Jáuos 388 49 74 12 82
133 Puszta-Vattya Fuchs Gyula 391 47 71 12 54
134 Puszta-Pótharaszt Gengeliczky Jáuos 471 45 10 9 57
135 Szód Grf. Szapáry Gyuláné 889 43 07 11 07
138 Irsa Politzer Gusztáv 369 42 11 11 41
137 Puszta-Vattya Schossberger és Fnchs 342 40 77 12 15
138 Irsa Sima Mátyás 391*/, 34 50 8 81
139 Czegléd I’uky Márton 331 32 49 10 04
140 l ’uszta-Vattya Fuchs Gyula kerti 258 31 32 l l 25
141 Puszta-Pótharaszt Kovács Vilmos tiszai 266 24 62 9 24
112 Lajosmizse

II
Bűz András

- 239 24 12
1

10 11

A z  itt közölt kimutatásban, a buda

pesti m. kir. dohánybeváltó hivatal körze

téhez tartozó 142 kincstári dohányterme

lőnek 1893. évi termelési eredményét mu

tatjuk be lapunk t. olvasóinak.

A körzethez tartozó termelők — ki

véve a magyar-óvári gazdasági akadémiát, 

a keszthelyi gazdasági tanintézetet és Csányi 

Ágoston termelőt — mindnyájan Pestme- j 

gyében termeltek dohányt.

A  közölt adatokból kitűnik, hogy 

Pestmegyében, a tiszai leveleknél, a leg

magasabb métermázsánkénti átlagot: 20 

frt 84 krt. Karsai Albert boldogi termelő-, 

a legkisebbet pedig 8 frt 61*/s krt. dr. 

Vositz Ferencz tápió-szelei termelő-, a 

kerti leveleknél pedig a legmagasabb át

lago t: 22 frt 17 krt. özv. Muzsik Józsefné 

irsai, a legkisebbet p ed ig : 11 frt 25 krt. 

Fuchs Gyula puszta-vattyai termelő érte 

el. — Dohányban és pénzben a legmaga

sabb holdankénti hozam : Karsai Albertnál 

volt és pedig holdanként 1086 klgr. do

hányban és 223 frt 95 kr. pénzben, — a 

legkisebb pedig Bűz András lajos-mizsei 

termelőnél és pedig holdanként dohány

ban 239 klgr, pénzben pedig 24 forint 13 

krajczár.

A  142 termelő közül holdanként 150 

frtnál nagyobb jövedelmet 31 termelő, 100 

frtnál nagyobb jövedelmet pedig 78 ter

melő ért el, — 50 frtnál kisebb holdan

kénti hozama 11 termelőnek volt, ezek 

közül gróf Szapáry Gyuláné ültetvényeit 

a szeptember 2-iki fagy legnagyobb mérv

ben érte, — Schossberger és Fuchs puszta- 

vattyai termelők dohánytermésének egy 

része pedig tűz által semmisült meg. — 

A szeptember 2-iki fagy mindazon terme

lőknél, a kik a törést e napig be nem fe

jezték, kisebb nagyobb kárt okozott, miért 

is nem ajánlható eléggé a korai ültetés, mert 

ezen károsodás a korai ültetés által elke

rülhető lett volna.

A  métermázsánkénti igen sok alacsony 

átlag részben a fagynak, illetve annak tu

lajdonítható, hogy a fagy által érintett le

velek külön nem csomóztattak és báloztat- 

tak, —  de sok esetben legkiváltképen 

annak, hogy sok termelő az osztályozást 

még mindig igen hanyagul végezteti és 

keverten csomózott és bálozott dohányt 

szállít a beváltáshoz.

Jubileumi hangok.
— Üdvözlő levelek. —

Lapunk fenállásának tiz éves jubileuma 
alkalmából, a lelkes ügybarátok, munka
társaink, előfizetőink és személyes jóbará
taink, valósággal elhalmoztak bennünket 
a nemes jóakarat, meleg rokonszenv és 
őszinte érdeklődés mindmegannyi nagy
becsű üdvözleteivel, szerencsekivánataival, 
amelyek — egyenként és együttvéve — 
meggyőző bizonyságai annak, hogy a 
„M agyar Dohányüjság* mily bensőségtel- 
jes, családias viszonyban áll a maga kö
zönségével, s hogy a legszélesebb körben 
mily szíves méltánylással és elismeréssel 
viseltetnek, lapunknak a hazai dohányügy 
érdekében kifejtett működése és jészolgá- 
latai iránt.

Terünk korlátoltsága miatt le kell 
mondanunk arról a szerencséről, hogy a 
hozzánk érkezett valamennyi üdvözletét 
közzétegyük, s igy  ez alkalommal még 
csakis a következők közlésére szorítkoz
hatunk :

I.
Csaba, 1894. február 19.

Igen tisztelt szerkesztő ur!
Habár elkésve keresem fel, jelen soraim 

czélja, hogy a Dohányüjság 10 éves fenállása 
alkalmából, szerkesztő urat melegen üdvö
zöljem.

Haladunk a dohányügy terén, —  de min
den kétséget kizárólag sokkal inkább halad
nánk, ha a haladás útjában álló helytelen —  
rendszerrel szakítanánk.

Majdan meghozza ezt is a jövő, és ezen 
kérdés megoldásánál is nagy feladat vár be
cses lapjára.

Fogadja nagyrabecsülésem kifejezéséi, 
melvlyel maradtam, tisztelettel 

kész szolgája
Beliczcy István.

II.
Budapest, 1894 február 19.

Tekintetes szerkesztő ur!
Az okszerű dohánytermelés érdekében 

kifejteit ügvbuzgóságának és lankadatlan fára
dozásainak tiz éves évfordulója alkalmából, 
fogadja az én szerencsekivánataimat is. azzal 
az óhajtással, hogy kitartó munkálkodásának 
eredményét —  necsak a közelismerésben, de 
vágyainak teljesülésében is —  teljes mérvben, 
mielőbb elérhesse.

Őszinte hive
Baráti Ede,

]>. tt. tanácsos, kir. doh&nybeváltási felügyelő.

III.
Vomahida, 1894 fobruár 20.

Tisztelt szerkesztő úr I
Alig van nehezebb föladat, mint egy jó

hiszemű és szerény embernek magát a nyil
vános pályán megértetni.

Ha valaki: —  úgy én fölismertem mű
ködésének és törekvésének reggelén Önt, s 
bevallom, ozztoztam reményében, de osztoz
tam csalódásaiban is.

Végtelen rögös volt az ut, melyen meg
indult, — sokszor elmondottam magamban, 
midőn érdekében —  amiről semmit nem tud — 
zátonyra jutott jóakaró törekvésem, hogy:
— egy mártírral több! —  S hogy mégis lég
kört teremtett studiozus lapjának, a kultúra 
érdekében : egyedül az ön érdeme, — mert 
nehéz utón szép küzdeni!

Úgy érezem, hogy kiérdemelt jutalmát 
hálálni fogja a közvélemény az elismerésben,
—  és hogy úgy legyen: őszinte óhajtásom!

Hazafias ÜzvÖzlettel
Domáhidy István.

IV.
fi.-Csaba, 1894. febr. 15.

Igen tisztelt szerkesztő url
Az ön által 10 év előtt megindított s 

páratlan kitartással és Ügyszeretettel fentartott
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.Magyar Dohánvujiág" jubileumi Ünnepéhez, 
fogadja az én őszinte izerenceekivánataimat is.

Igaz tisztelettel
Kohányi Bábért.

V.
K á p o ln a , 1894. febr. 20.

Igen tisztelt szerkesztő u r!
Az ujabbi gyüjtóiv beküldése mellett, van 

szerencsém értesíteni, hogv a beváltás véget 
érvén, ezzel az idei gyűjtés is be van fejezve; 
— és ha a múlt évihez Képest nem is igen 
szaporodott nálam az elilizetök száma, de 
nem is csökkent; —  reméljünk jövöre még 
több eredményt, mert a jószándékban részem
ről nincs hiány.

Most pedig —  amit legelőbbre kellett 
volna helyeznem —  legjobb kivánataim mel
lett szívből üdvözlöm tíz éves jubileuma alkal
mából.

Adjon az isten kedves lapjának arany- 
jubileumot, gazdájának pedig boldog megelé
gedéssel párosult jó egészséget!

igaz tisztelője
Csásik Péter.

VI
Bánhegyes, 1894. febr. 17.

Tekintetes szerkesztő ur!
Szívből csatlakozom az üdvözlők ragy 

számához, az én legjobb kivánataimmal.
Őszinte tisztelője

Kercnyi Vilmos.
m

Végül álljon itt a derék jó nép köréből 
is — a sok közül —  egy levél, a maga ere
detiségében, amint következik :

Tisztelt Daróczi! szerkesztő ur!
Nagy gyönyörűséggel és ugyancsak figyel- 

metesen olvasgatjuk faluszerte ezt a mi ked
ves Dohány Újságunkat, akibül mindég sok 
helyes dolgot tanulunk és nagyon tisztelünk, 
becsülünk, mivelhogy a magunk nyelvén ak
kurátusán szól hozzánk és nem czifrázza, hogy 
mit akar, azér is könnyen igazodunk el rajta.

Most pedig hogy jubéliomja vagvon, 
egyaránt tiszta szívből kívánjuk, hogy az Ur 
Isten tartsa meg soká Daróczi szerkesztő urat 
és az Újságját, mert nagy segicségire és oku
lására szolgál ez minden iparkodó dohányosnak !

Jó egésséget kívánunk és tiszteljük mind 
közönségesen,

hűséges olvasói
Kovács András és társai.

** *
Lapunk tíz éves jubileumáról, a legte

kintélyesebb napilapok újólag is szívesek 
voltak meleg elismeréssel megemlékezni. 
Nevezetesen:

Az „ Egyetértés,“ 49. számában ezeket
irta:

A „Slagyar 1) uh ány újság" jubileuma. 
T íz esztendővel ezelőtt indította meg Da
róczi Vilmos, a magyar dohányügy ez ala
pos ismerője a .M agyar Dohányujság” -ot, 
melynek a mai száma teljesen ennek az 
ünnepies alkalomnak van szentelve. A z  ér
demes szerkesztő, aki egyúttal laptulajdo
nos is, elmondja, mily nehézségeket kellett 
leküzdenie. mikor újságát megalapította, s 
mennyi odaadó fáradozásába került, mig 
vállalatát biztosíthatta. Mi. kik tiz esztendő 
óta mindig figyelemmel kisérjük a jubiláló 
lapot, már többször kifejeztük elismeré
sünket iránta, mert a „M agyar Dohány- 
újság” valóban jelentős tényezőjévé lett a 
magyarországi dohánytermelés lendületes 
fejlődésének. Daróczi Vilmos nemcsak ritka 
szakértelmet fejtett ki abban, hogy a ma
gyar dohánytermelőknek a leghasznosabb 
gyakorlati Útmutatásokat adja, de egyúttal 
a legönzetlenebb áldozatkészséggel szolgálta 
a termelők érdekeit s valóságos lelkese
déssel csügg hivatásán, melyet kezdettől 
fogva példaszerűen tölt be. A  jubiláns szám 
tartalma bizonyítékul szolgál arra, hogy

törekvései méltánylásra találtak a legkitű
nőbb dohánytermelők körében is, mert 
nagy számmal közöl most leveleket, mik
ben jeles szakférfiak és kitűnő dohányter
melők a jubileum alkalmából a legmele
gebben üdvözlik a lapot és szerkesztőt, 
s egyúttal megérdemelt dicséretekkel tünte
tik ki a derék vállalatot. Közli a jubiláns 
szám a munkatársak csoportos arczkép- 
gyüjteményét, melyben több országos nevű 
férfi arczképét láthatjuk. E munkatársak 
közt ott vannak: dr. br. Natorp Tivadar, 
Portocaloglu Demetrius, Rakovszky István, 
Beliczey István, dr. Keöm ley Nándor, A l 
földi Platt Károly, dr. Kosutány Tamás, 
Cserháti Sándor, Rónay István, Zalka 
Zsigmond, dr. Váradi Antal, Krampera 
János, Kállay András, Vörös Sándor, Reiter 
György, Baróti Ede, Steinwalter Ödön, 
Ambrus József, gr. Keglevich  Gábor, K a- 
zay Rezső, Fáy László, Láng Ferencz, 
Daróczi Vilmos. Gamberszky József, Ba
logh Imre, Szilárd János, dr. sippi Rodiczky 
Jenő, Kohányi Róbert, lovag Schiller 
Aurél Béla, Szatmári Mór, Feichtinger 
Miksa. — M i is őszintén gratulálunk a 
jubiláló szaklapnak, s melegen óhajtjuk, 
hogy a szakkörök és termelők nagyobb- 
szerü támogatása mellett, a jövőben is oly 
buzgalommal szolgálhassa hazánk egyik 
nagyfontosságu mezőgazdasági ágának a 
fejlesztése körül a nemzeti ügyet, mint a 
hogy ezt a lefolyt decennium alatt csele
kedte.

A  „Nemset,' 49. száma igy szól:
A „ Magyar Dohányujság' , melyet Daróczi 

Vilmos sok odadással és buzgalommal szer
keszt, igen szép és tartalmas szám kiadá
sával ünnepli fenállásának tizedik évfor
dulóját. A z  ünnepi számban, mely az elő
fizetőkön kívül, az összes dohánytermelők
nek megküldetett, a lap mukatársainak 
arczképcsoportját, köztük Beliczey Istvánt, 
Kállay Andrást, gr. Keglevics Gábort, 
Rakovszky Istvánt, dr. Kosutány Tamást, 
Cserháti Sándort,! dr. Rodiczky Jenőt, Láng 
Ferenczét is közli.

Ezután a jubileumi szám egész tartal
mát ismerteti.

A  „Magyarorstág* 57. számában, a 
következőket mondja:

A  „Magyar Dohányujság',  Daróczi Vil
mos szerkesztésében, fenállásának 10-éves 
jnbileuma alkalmából igazán tartalmas és 
érdekes szép ünnepi számot adott ki, sikerült 
csoportképben közölve munkatársai egyré- 
szének arczképét és müködésök rövid is
mertetését. A  lap munkatársai sorában ott 
látjuk: Beliczey István, Kállay András, 
Rakovszky Istváo, dr. Kosutány Tamás, 
Cserháti Sándor, Rodiczky Jenő. Láng Fe
rencz és még számos országos hirnevü 
szakférfiakat, gazdasági Írókat és a jövedék 
legkiválóbb tisztviselőit. A „M agyar Do
hányujság” mindenesetre megérdemli az 
érdekelt szakkörök teljes elismerését és 
méltánylását, mert hivatása magaslatán állva, 
buzgón és önzetlenül szolgálja a dohány
ügyet, melynek senki sem tett több és jobb 
szolgálatot nálánál. Szivesen gratulálunk 
mi is, 10-éves jubileumához !

A  „Magyar Hírlap,“ 49. számában:
•Jubiláló újság. A  „M agyar Dohány

ujság” , f. hó 16-án érte el fennállásának 
10-ik évfordulóját, s ez alkalomból kiadott 
jubileumi száma a következő gazdag tar
talommal jelent m eg : — és itt következik 
a jubileumi szám egész tartalma.

A „ Pester Lloyd,' 44. számában, a helyi 
hirek közt, a következőket k öz li:

„A dohánytermelési és dohánykereske
delmi gazdasági szaklap: a „Magyar Dohány
ujság,', melyet Daróczi Vilmos úr az 1884. 
évben alapított, folyó hó 16-án ünnepié 10 
éves fenállását. Ez alkalomból Daróczi úr,

ezen igen elteijedt és jelesül szerkesztett 
szaklapnak kiadótulajdonosa és felelős szer
kesztője, egy ünnepi számot adott ki, amely
ben számos munkatársainak arczképe és 
életrajza, sok üdvözlő irat és érdekes czik- 
kek vannak közölve.”

Túlságosan igénybe venné lapunk terét, 
ha azt a sok szép üdvözlő és méltányló 
nyilatkozatot, amelylyel a közelmúlt napok
ban mindenfelől megtisztelve lettünk, vala
mennyit közzétennénk; — legyen elég
tehát ennyi, — fényes bizonyítékául a la
punk 10 éves működése által kiérdemelt 
közelismerésnek.

Hálatelt szívvel őrizzük, e feledhet- 
len napoknak előttünk oly kimondhatlannl 
becses és kedves emlékeit s ezekből merí
tünk lelkesedést, erőt és kitartást, lapunk 
megkezdett második évtizedének működé
séhez.

Ad ja az ég, hogy ezen második évtized, 
a magyar dohányügy örvendetes haladá
séra még sokkalta eredményesebb legyen !

Az ezredéves országos kiállítás.
A z ezredéves országos kiállítás elő

munkálatai minden irányban országszerte 
folyamatban vannak, s hogy a dohányjö
vedék kiállítása, úgy az ezredéves ünne
pély nagy jelentőségéhez, mint az olyan 
nagy szerepre hivatott dohánykulturánk 
nemzetgazdasági fontosságához méltó és a 
kiállításnak egyik  legérdekesebb látványos
sága leend: arról eleve meg vagyunk g y ő 
ződve.

A  „ Millenium“ kiállítási lap legutóbbi 
közlése szerint: a dohányjövedék kiállí
tása, az ezredéves kiállítás alkalmával, jó 
val meg fogja haladni az 1885. évi orszá
gos kiállításnak e részbeni arányait. A  kö
zönség egy folytonosan működő fiók do
hánygyárat fog látni maga előtt. Uj szivar-, 
és szivarkanemek árusítását kezdik meg, 
melyeknek minőségére a dohányjövedék 
már azért is nagy súlyt fog fektetni, mert 
bevételeiből szándékszik fedezni tetemes 
költségeit, melyek — hozzávetőleges szá
mítás szerint —  mintegy 100,000 írtra fog 
nak rúgni, A  dohánytőzsdék engedélyezé
sét és felállítását a dohányjövedék magának 
tartja fenn, azon czélból, hogy tőzséreit a 
kiállítási dohánygyárból láthassa el. A z  
egész területen mintegy 16— 20 tözsdepa- 
villon fog épülni, melyekben minőségre 
nézve egyenlő „kiállítási” szivar fog áru- 
sittatni. Az előrelátható jó  keletre számolva, 
már most megkezdték az egyes dohány
gyárakban a kiállítás idejére szánt jobb 
minőségű szivarok gyártását. -  Szóval, 
megtörténik e részben, is minden, hogy 
úgy a belföld, mint a külföld igényei ki- 
elégittessenek.

V E G Y E S E K
—  Lapunk szerkesztője, a „Magyar do

hánykereskedelmi részvénytársaság “ megbízá
sából, pár hétre Velenczébe utazott. Nagy
mérvű és sUrgós elfoglaltatása miatt, jelen 
számunkra még nem írhatott részletesebben 
s ottani tapasztalatairól most egyelőre csak 
futólagos tudósítást ad, a lapunk más helyén 
közölt rövid levelében. — Kgvuttal itt tudat
juk, hogy a szerkesztő czimére érkezett magan 
levelekre, hazaérkezőékor fog válaszolni.

—  Eljegyzés Örömmel vettük a követ
kezőcsaládi értesítést: >Bajczai Beliczey István, 
a Lipótrend lovagja, Békésmegye volt főispánja 
és neje: konopi Konopv Antónia, örömmel 
jelentik Oéta fiuknak, Baghy Lajta  urhölgy- 
gyel történt eljegyzését.* —  Másrészt ugyanezt 
tudatják Baghy Imre puszta-kengyeli nagybir
tokos és neje Sváb Irma, a menyasszony öröm- 
szülői. —  Szivünk mélyéből kívánunk szeren
csét a köztiszteletben álló két család gyerme
keinek e szép frigyéhez, amely legyen egész 
életökre az áldás és boldogság bő forrása!
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—  A dohányjövedék pénztári eredmény*.
A  pénzügyminiízterium állal, az 1893. év
IV. negyedéről közzétett pénztári kimutatások 
szerint: ezen időszakban, a dohányjövedék 
bndtú-bevétele volt: 12.923.859 frt 62 kr, -  
(az előző év hasonló időszakához képest, több 
zolt a bevétel: 800.145 frt 83'/, krral,) a 
bruttó-kiadás pedig volt: 6.173.848 frt 261/, 
kr, —  (az előző év hasonló időszakához 
képest, több volt a kiadás: 478.623 frt 72'/, 
krral,) e szerint végeredményében az 1893. 
év IV. negyedében, a tiseta jövedelem volt: 
6.750 011 frt 25•/, kr.

—  A dohánybeváltás, a szolnoki dohánv- 
beváltó hivatalnál a múlt hó 15-én fejeztetett 
be. A  termés, úgy minősége, mint mennyi
ségére nézve, jó középszerű volt. A legjobb 
minőségű dohányt Törtei, Czegléd, Jász-Kara- 
jenő, Nagy-Kőrös és Farmos községek szol
gáltatták. Az összes beváltott anyag mennyi
sége 38,664 métermázsa; melyért a kincstár 
hatszázezer forintot meghaladó összeget fize
tett ki a termelőknek.

Szerkesztői üzenetek.
Beliozey István urnák, B.-Cssbán. Fogadja Mél

tóságod forró köszönetttnket, kitüntető szives meg- 
emlékezéséért. —  A nagybecsű levelében érintett mű, 
egyik kiváló disze és gyakran használt forrása szer
kesztőségi könyvtárunknak.

Domahldy István urnsk, Domshlda. Mély bálával 
eltelve irántunk tanúsított lekötelező kegyes jóindu
latáért, kérjük jövőre is nagyrabecsült támogatását.

Baráti Ede p. ü. tanácsos urnák, Budapest. Nagy 
örömmel vett igen becses üdvözlő porai s az érde
kes közlemény beküldéséért —  addig is mig szemé
lyesen tehetnénk — sietünk e helyt hálás köszöne- 
tünket nyilváuitaui.

C sázik Péter űrnek, Kápolna. Lapunk iránti ál
landó szives jóindulatának ujabbi szép bizonyítékait 
hálás elismeréssel köszönjük.

Kohányl Bábért urnák, B.-Csabán. Köszönjük szives 
megemlékezését és ujabbi becses sorait. A jóízű 
humoros tárczaczikk jövő számunkban jön, — mert 
a tárczaközleményekkel — egyszere csak egyet kö
zölhetvén — sorrendet kell tartanunk.

A tek. m. klr. dohánybeváltáhlvataloknak. A  múlt 
számunkban közhiteken kívül, lapunk zártáig, a kö
vetkező újabb gyűjtéseket kaptuk :
Arad, a II. és Ili. ez. gyüjtőiven 3 előfizető,
Budapest, a IV. 
Vebremen, a IV. 
Kápolna, a II. 
Nagy-Léta, a III. 
Nyírbátor, a II.

2
1

17
2
1

Nagyrabecsült Ugybuzgalmuk és szives fárado
zásaikért, az igen tisztelt gyttjtőurak fogadják mind
annyian hálás köszönetünket.

Ifj Flelscher Ferencz urnák, T.-Polgár. Becses 
közleményét köszönettel vettük, — de mivel épen 
lapunk zártakor érkezett: igy már csak jövő számunk
ban közölhetjük.

Egy bevesi előfizetőnek. A hozzánk iutézect kér
désre nézve tudatjuk, hogy — a törvény értelmében 
— az engedélyezett területen túl tett ültetéseknél, 
nem esik büntetés alá: 2 hold titán 20*/#, a további 
H holdtól 6°/«, az azontúl engedélyezett tér után pe
dig 4%. — E szerint 1 6 ' hold engedélyezett terü
let után 1 hold és 224 f j  ö l ; 13*/a hold eugedélye- 

1 ho* * ' .......................zett terület után pedig 
nem esik büntetés alá.

hold és 32 Q  öl tulültetés

Megjelent a díszes tavaszi föarjcgyzék; — kívánatra ingyen és bérmentve küldetik meg.

Frommer A. Herrman utóda
Föüzlet: m a g ,  é s  Ü Ö V é l l y k e r e s k e d é s e .  Fióküzlet:

V .f T ükör-u tca  5. B l l d f i p e s t .  VI., A n d rássy -u t I.

M agasan concentrált m űtrágya egyedüli főraktára. 
Minden magrendelményhez ingyen melléklet. 10— 24

SZÍVOSZT ALFBONS
o s á s z .  é s  k i r á l y i  u . d v a r i  s z á l l i t ó  

m agkereskedés és gaadaségi csikkek üzlete

Budapest, V-ik kerület, Arany-János-utcza 11-ik szám
«U*nl szavatolt minőségű

r* Gazdasági, konyhakerti és virágm agvakat, j j 
kerti szerszámokat,

G é p o l a j a i ,  M e n ő c s ö t ,  carMolenmot, kátrányt, f i

M. ( IS x o n á r i a L ii&poúria
x a r  o

I. K é x g á l i c x  (kékkő),
vagyok mindennemű gazdasági

Árjegyzékek kívánatra ingyen ée bérmentve.

ikri
1 0 -9 4
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őszi

baraczkfák
Kaliforniából meghonosítva, u m.

S L -J o s s ,B r íg b s  m i  is  S á li V m L

Ezeket a jól gyökerező nemes fákat ajánlja 
12 darabou alul 80 k ré rt , 12 darabon felül 

75 k r é r t  darabonkint

Dietzl József
bornagykereskedö és cs és klr. udv szállító.

Iroda: Budapest, Ferencziek-bazárja I. em.
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K itű n ő  m inőségű , te ljesen  m egb ízh a tó

eredeti sza io sh áti dohánymag
jutányos áron kopható.

H o l?  —  m egm on d ja  a lap  k iadóh iva ta la .

IMagasfoku 
concentrált kénsa

vas kálit 95°ii
mint leghatásosabb trágyaszert

cL o  13l sl aa. 3 7 - a l á
va la m in t k ü lön leges  és k itű n őn ek  b iz o n y u lt

dohánytrágyát
ajánlnnak jutányos áron:

HEIUHGBR JtNOS ÉS TÁRSA. árknoM
Központi irodai Bécs, VII. Lindengasse 2.

Mi-, Járpny- I 
gözhajtásra.
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2
C o S f A l f  minden rzélra, va lam in t’ 
O d J lU rV  |,o r. gy iin iö lcs-sa jto -(

jArg-AnymÜvels.
1—0 von óá lla t befogására.

Legújabb gabonarosták,
t r i e a r ö k ,  J i u k o r i c z a - m o r m . o l ó k ,  i z é n a -

é i  in im u M jtá k  „Syphonia"
k ó zb a jtá sra . á llók  és szá llitók ószü lók k e l. , szolid- ét nővén)perm etezők

Árjegyzék ingyen. — Képviselők felvétetnek. 9- 10

MAYFARTH PH. «s Társa
g a z d a s á g i  g é p g y á r o H o k

Bécs, II. Táborstrasse 76. sz. 
Alapittatott 1872. b[oncVlcrel«í!?l a".d«i|S.MrobVkl“ m * l. .> 600 munkás.- — = = s  :

A  gyárakban készülnek a legjobb

Cséplőgépek
1-, 2-, 8- és 4 vassal

Boronák és hengerek
szántóföldek és rétek számára.

Szecnkavágók. darálók, 
répavágók,

Blut-fíli Bibid, líldtüimúj-njtók-
Szállítható

ta k arék -ü stök
mint takarmány füllesztök és ipar-mosó

készülékek.

Nyom. Márkus Hamunál, Budapesten, U/apJu-utcsa tt.
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