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A  dohánytermelést és dohánykereskedést felkaroló gazdasági szaklap
M egjelenik minden hó l-én és 16-án.

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal és az ország 
mindéit hirdetés-gyűjtő ügynöksége.

T A R T A L O  M:  Dohánykivitel. Darócit Vilmostól.
— A dohány üzlet 1898. évben Csetei Henog 
Pétertől. (Befejező közlemény). — A  dohány 
égésére vonatkozó eddigi vizsgálódások rövid 
átnézete. Irta : Cserháti Sándor. (Folytatás.) — 
A mivelés befolyása a dohány minőségére. Közli : 
dr. Kosutány Tamás. — Bugúzás és kacsozós. 
Darócit Vilmostól. — Kimutatás, az 1893. 
évben tényleg beültetett és az 1894. évben elő
irányzott, illetőleg engedélyezett doháuyterme- 
lési földterületekről. K öxli: dr. Schenek .István.
— Szivarkészitő gép. Katay Rezsőiül. — Jég- 
biztositási intézmények. Gntner Lajostól. (Foly
tatás.) — Részvény vállalat vagy kölcsönösség?
— Irodalom. — Vegyesek. — Szerkesztői üzene
tek. — Hirdetések.

Azon tisztelt tlóMtrtőlnkrt, akiknek «z előfi

zetést Janiul v*flén lejárt s rioztkre ugyanakkor 

po»t«u tolván, lopot mollákoltUnk, —  továbbá akiknek 

az előfizette díjról tzölá nyugtát magánlovél- 

ban már régebben elküldittuk, —  valamint álta

lában mindazokat, akik még ez év elejétől fogva 

mindezidáig hátralékban vannak, teljes tisztelettel 

ismételve felkérjük, hogy az előfizetési összeget 

szíveskedjenek mielőbb beküldeni, mert nem 

akarnánk a hátralékban levő díjnak postai-meg

bízás utján valö baezadésával L előfizetőinknek 

terhére lenni.

Részünkről igyekszünk mindent elkövetni, 

hogy lapunk, a dohánytermelő közönség igényeit 

teljesen kielégítse e érdekelt híven képviselje éa 

mindenben előmozdítsa. —  de ha meggondoljuk, 

hogy lopunk a magyar dohányfigy ogyodüll szak- 

kOzlOnya: — az erkölcsi elismerés számoe nagybecsű 

nyllvánuláaa mellett la —  alaptan kell konsta

tálnunk, hogy lapunk pártolása még távolrOI 

asm áll arányban a termelők azámával a a 

házal dohánytermelés nagyfontosságával._______

Annál Inkább kérjük tehát lapunk régi hí

veit át barátait, hogy további becsaa pártolá

sukkal banaUnket támogatni, a gazdatársaik kO- 

rében lapunkat ajánlani áa terjeszteni azlvea- 

kadjanek.

A  „Magyar Dohányujság-* kiadóhivatala.

Felelős szerkesztő és laptulajdonos : 
DARÓCZI V ILM O S .

Dohánykivitel.
Általánosan cl van ismerve a dohány- 

termelésnek nemzetgazdászati nagy jelen
tősége, —  a termelés kibővítése vagy 
apasztása azonban a kivitel arányától 
függ, —  szóval a kivitel az irányadója egész 
dohánytermelésünknek ; — ez indít arra, hogy 
ismételten elmondjam a termelőknek : meny
nyire érdekükben van, hogy a kivitel v i
rágozzék és mennél jobban gyarapodjék.

A  dohánytermelésnél minden munka 
amelyet végezünk, ha nem arra van irá
nyozva. hogy az okszerűségnek azon a fo
kán haladjunk, melylyel a kivitelre való 
alkalmas dohányt lehet előállítani: akkor 
semmitse csináltunk, — vagyis ilyenfor
mán csak annyit teszünk, hogy biztosra 
vehetjük, miszerint dohánytermelési terü
letünk okvetlenül le fog apadni és csak 
az a termelő menekül meg a termelési te
rület leapasztásától, aki a kor igényeinek 
megfelelő s a kereskedelemre alkalmas do
hányt fog előállítani, sőt az ilyeneknek 
reményök lehet még a termelési terület 
szaporítására is.

A z  a termelő, aki régi pátriárkális 
szokásból azt állítja, hogy az ő sallangos 
kostökéből kikerülő pipadohánya páratlan 
az egész vi ágon : ma már csak szánó mo
solyra számíthat, mert az ily önáltatás 
éppenséggel nem irányadó. Igaz ugyan, 
hogy a jobb fajta magyar dohány csak- 
ugyan kitűnő és egyike a legjobb pipado
hányoknak, csakhogy napjainkban ez már 
nem elég.

A z  élelmezés, a népviselet, az Ízlés, a 
szokások : minden országban, minden vi
lágrészben különbözők, s igy  a mi Ízlé
sünk, a mi szokásunk a külföldre nézve 
egy cseppet sem mérvadó. Ha nekünk bi
zonyos áruezikkünk van, amit eladni aka
runk, akkor azt olyanná kell csinálni, 
mint aminőnek a vevő óhajtja, nem pedig 
úgy. amint az nekünk tetszik, mert akkor 
a vevő egyszerűen azt mondja: nekem ez 
a portéka nem kell, mert nem használha
tom, tartsd meg magadnak. így  van ez a 
dohánynyal is. Olyant és úgy kell tehát 
azt készíteni és előállítani, ahogy azt a 
vevő használhatja, — főleg miután m ó
dunkban is van azt úgy előállítani, amint 
kell, —  minthogy nekünk ez a portéka 
nagyon is eladó.

Milyennek kell tehát lenni annak a 
dohánynak, amely a külföld igényeinek 
megfelel és hogyan kell azt előállítani ? 
—  a főbb vonásokban megkísérlem rövi
den előadni.

A  számtalanszor elmondott alaptör
vénye a dohánytermelésnek először is az, 
hogy a mag tiszta, jól kifejlett és a helyi 
viszonyoknak megfelelő legyen

A  palánta, az elültetés alkalmával erős 
gyökérzetü, ép és nagyságra nézve is e g y 
forma legyen. Ennek az indokolását már
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gyakorta hangoztattuk, ezúttal tehát e 
részben röviden csak annyit mondunk, hogy 
ha erős és gyönge, nagy és apró palántát 
együtt és egyszerre ültetünk: akkor az 
erős a gyöngét, a nagy az aprót elnyomja, 
s az előbbiek ez által túlerős, goromba 
bordázatu, rossz, durva anyagot, az elnyo
mottak pedig mindenféle satnya, eltörpült 
dohányt fognak adni.

A  dohányföld egyenletes trágyázása 
is nagy fontossággal bir. A  föld egyenlő 
megmivelésére, a talaj porhanyóssá téte
lére s a trágya egyenletes elosztására 
semmi termelvénynél nincs annyira szük
ség, mint épen a dohánytermelésnél.

A dohánypalántáknak már többször 
említett sűrűbb — és semmi esetre sem 
ritka — ültetése: szintén a legokszerübb 
és igen kívánatos cselekmények közétartozik.

Következik aztán a dohány rendes 
megérlelése, szedése, fűzése és ismét egy 
lényeges dolog, a mi a dohánynak a ke
reskedelemre való alkalmassá tételét igen 
jelentékenyen befolyásolja, s ez: a füllesz- 
tés, a mely elősegíti a dohánynak azt a 
színnyerést, a mely manapság általános 
igényt képez és ez az a sárga és világos 
szín, a melynek elnyerésére, a rendes, gon
dos füllesztés is nagy befolyást gyakorol.

A  világos szinü dohányra óriási nagy 
a kereslet, mert ezek szükséglete rendkí
vül kiterjedt, —  s úgy a külföldön, mint 
nálunk, a mi egyedáruságunknál, a vilá- 
lágos szinü anyag igen nagy kereslet tár
gyát képezi. E  tekintetben majdnem az 
egész világ fagyasztói egyforma igényűek, 
úgyannyira, hogy a mi egyedáruságunk is 
kénytelenitve van a szivargyártáshoz le
hetőleg világosszinü dohányokat vásárolni, 
amelyek pedig igen drágák; — ez okból 
a világos dohány előállítására is nagy 
súlyt és az eddiginél sokkal több gondot 
kell fordítani.

A z  okszerű és a mondott elvek szerint 
való termelés által azt is elérhetjük, hogy 
jövedékünknek egyes külföldi dohányfajok
ból kevesebbet kell majd vásárolni.

Ha a dohányok összeválogatása a ter
melőknél rendesen fog történni, akkor a 
termés minden fajának, minden válasz
tékának meglesz majd a maga vevője, —  
mert a világkereskedelemben a legkülön
bözőbb nemekre van szükség.

E gy  termelő, bármely vidéken termeli 
is a dohányt, az a különböző piaczokra al
kalmas lehet, csak az összeválogatása pon
tos legyen, és pedig jelleg, szin, anyag, 
égés, finom és durva minőség szerint, stb. 
külön külön összeállítva és külön-külön 
bálba rakva, — igy  kerüljenek a dohá
nyok a beváltóhivatalba, hogy ott is kü
lön-külön kezeltethessenek, úgy hogy bi
zonyos igényeknek teljesen megfelelők le
gyenek. íg y  azután versenyképesek le 
szünk és kivitelünk rohamosan emelkedni
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fog, minek következtében dohánytermelé
sünk a jövőben nem apadni, de bizonyára 
emelkedni fog.

A művelés, füllesztés és szárítás jelzett 
módon való gondos végzésén kivűl, a ke
reskedelem szempontjából —  ismétlem — 
a legfontosabb ke llék : a dohány egyöntetű 
helyes összeválogatása.

H ogy miért bir ez utóbbi dolog oly 
fölötte nagy fontossággal: ezt is megkísér
lem röviden előadni.

A  gyárosnak, midőn néhány csomó 
dohányt a kezébe vesz, ezekből egy tiszta 
képet kell magának alkotnia és hamarosan 
kalkulust csinálni, annak becsét, értékét ki
számítani s meghatározni, hogy az minő 
gyártmányra alkalmas. De ezt csak akkor 
teheti, ha annak a dohánynak elébe tett 
egész mennyisége, színre, anyagra, minő
ségre nézve, stb. teljesen egyenlő, — el
lenkező esetben szóba se állhat velünk, 
mert az anyag sok mindenféle különböző
ségénél fogva még azt a részt sem hasz
nálhatja, amely az ő gyártási czéljaira al
kalmas s igényeinek megfelelő lenne, mert 
nagyrészben olyannal van vegyítve, amely- 
lyel az ő gyára egyáltalán nem dolgozik, 
amely tehát neki semmi áron sem kell. ez 
okból aztán az egészre sem reflektálhat.— 
Ezek a dolgok nem frázisok, ntm hipothe- 
zisek. hanem valóságos óriási akadályok.

A  simitatlan és csomagokba kötött do
hányok, amint azok a világi; ereskedelem- 
ben legnagyobbrészt előfordulnak — mert 
simított dohány. Magyar és Törökországon 
kívül másutt csak kevés van — a keres
kedelemre nézve azért is előnyösebbek, 
mert a gyáros az ily kötegeket hamar át
tekintheti, —  nem úgy, mint a mi simitott 
dohányainkat, amelyek úgy is igen sok 
osztályúak nálunk, ami az egyenlőtlen ter
melésből származik, s amelyekben gyak
ran egy-egy csomóba burok, bél. vágni 
való, világos, barna és sok más egyéb 
mindenféle anyagú dohányok vannak ösz- 
szekeverve.

A  tengerentúli államokban is vannak 
oly dohányok, melyek egykor közkedvelt
ségnek és nagy kelendőségnek örvendtek, 
de ma már nem igen akad vevőjük, ha 
csak potom áron nem adják. Ilyen például 
a domingo dohány. Ezek a dohányok sin
csenek helyesen kezelve és rendesen ösz- 
szeválogatva, s ennek daczára addig, mig 
nem volt konkurrencziájuk. szívesen meg
vették.

A  domingó dohány, hanyag összeállí
tását levonva, igen kedvelt, jó anyag, — 
azonban a jáva dohány, elismert tiszta ke
zelésénél. egyenlő összeállításánál és a 
pedánsságig vitt előállítása formájánál fogva 
folyvást általános kelendőségnek örvend s 
az előbbinek oly konkurencziát csinált, a 
melynek ez nem képes többé ellentállni, 
úgy annyira, hogy a domingó dohány — 
daczára hogy kitűnő jó anyag, talán még 
jobb mint a jáva dohány — ma már csak 
potom árért lehet túladni rajta, sót a seed- 
leaf is, mely bizonyára alantabb áll. mint a 
domingo dohány, rendes összeválogatása és 
helyes kezelése által inkább talál vevőre. 
Ez a példa elég jellemző, hogy a rendes 
kezelés és helyes összeállítás minő nagy 
fontossággal bir.

A külföld nekünk gyakran még olyan 
dohányokkal is csinál konkurrencziát. ame
lyek sokkal rosszabbak, mint a mi dohá
nyaink és mégis jobb árban adja el azo
kat, —  mert azoknak összeállítása czélszerü, 
megbízható s a gyáros és a kereskedő 
azonnal látja, tudja, hogy mit vészén, — 
holott a mi dohányaink — miként ezt már 
többször előadtam —  vegyesen vannak 
összesimitva, s nemcsak bálonként külön
böző differencziákat tartalmaznak, de még 
az egyes csomókban is mindenféle keve
rék, burok, bél, durva vágó anyag, cziga-

rettának való és isten tudja hányféle hibás 
és másnemű dohányok fordulnak elő.

A  mi talajunk nagyon vegyessége 
mellett is. igen természetes,^ hogy egész 
elágazó tulajdonsággal biró dohányokat 
tudnak egy-egy darab földön előállítani, 
azért szükséges műtrágyázás és a föld 
megmivelése által, a termés egyenlővé té
tele végett minden lehetőt elkövetni s ezt 
tudományos alapon és okszerűen össze
állítani.

A  termelőknek odáig kell haladni és 
emelkedni, hogy ők maguk is meg tudjak 
azt ítélni, hogy melyik levél mire alkalmas ;
— jártasságot kell szerezniük annak meg- 
birálásában, hogy melyik levélből lehet 
burok, fedőlevél, jobb vagy rosszabb bél- 
anyag, jobb vagy rosszabb vágóanyag, stb. 
főleg pedig a jó égés megbirálását kell 
elsajátitaniok; e czélból a termelőnek 
gyakrabban el kell járnia a beváltóhiva
talba, hová a dohányát szállította, az ott 
látott és hallott dolgokból okulni, és tudo
mást szerezni róla. hogy az ő dohányai 
miként fejlődtek s annak minő előnyei és 
hátrányai vannak.

Én nagyon hiszem, hogy ha a terme
lők a haladás kívánt fokára emelkednek, 
akkor idővel a dohánybeváltás is máské
pen fog majd eszközöltetni, és pedig nem 
a jelenlegi szokások szerint, hanem pél
dául olyanformán, hogy a dohányok — 
szivartakaró barna, szivartakaró világos 
első és második, burok jobb és gyengébb, 
világos és barna, hosszú és rövid, bél
anyag I. II. 111. vágni való 1. II. 111. — 
ilyenformán, szóval a gyártási czéloknak 
megfelelő módon és érték szerint fognak 
átvétetni. Ez ugyan még nem egyhamar 
fog bekövetkezni, de az előadottak fertel
mében és már a jelen termésnél ilyformán 
eljárva, ez —  a kiviteli kérdés javítását 
és az óhajtott czél elérését minden fogal
mat fölülmúló arányban elő fogja segíteni.

Daróczi Vilmos,

A dohány üzlet 1893. évben.
Irta : C*etei Herzoy 1‘i ter

Befejező küzleuiéuy.

Jáva  dohány.
Az 1893. évi aratás egészben ITT.CH'O 

csomagot adott, melyből mintegy 70.000 
levelesdohány, mely 1 . kilogrammonként 
mintegy 50 centen, és mintegy 107.000 
krossoh, mely ' , kilónként mintegy 18‘/. 
centen kelt el. Á leveles dohány kategó
riája eszerint körülbelül az előbbi óv ma
gasságát érte el. mig a krossoh felhozatala 
az előző évit több mint felével túlhaladta 
és mintegy 4000 csomag hijján, az 1891. 
évi nagytermes mennyiségével volt egyenlő. 
Az aratás minőségi eredménye nagyban 
és egészben kielégítő, sőt egyes terme
lési körzetekben az anyag igen jó volt. 
A leveles dohányok, természetesen — 
mint már évek óta megszoktuk — legna- 
gyobbrészben csak burok gyanánt váltak 
be, — boritékanyagot csak a vorstenlandi 
és Bezocki vidék szolgáltatott. A vorsten
landi termék volt az egyedüli Jáváról, 
amely kevésbbé sikerült. Ezen vidéken 
gyakori és erős esőzések voltak, mi által 
a termék könnyű és tartalom nélküli lett;
— színe többnyire halvány és bágyadt 
s fölötte sok foltos osztályzatú, melyek a 
magániparban, a finomabb szivarok elő
állítására kevésbbé kedveltek lévén, a 
magasabb becsárt gátolták

A javai takarólevelek, kát exochen a 
bezocki, 1892-ben különösen jól sikerültek. 
A  dohányok egészben véve szép és könnyű 
levelűek s érett és többnyire világos szí
nűek voltak. Ezen dohányok mindenütt 
szívesen fogadtattak s az élénk kereslet 
folytán magas, részben pedig mértéktele
nül felcsigázott, évek óta hallatlan árakon

Julius 16

kerültek másodkézbe. A bezocki termelők 
10 év óta nem értek el ily szép eredmé
nyeket, az 1892.-diki termésért ugyanis át
lag a lovelosért 85 centet s a krossohőrt 
25 centet kaptak, míg például 1891.-ben 
52, illetve 22 centtel, sőt 1890.-ben 30, il
letve 21 centtel kellett megelégedniük. Az 
1893,-diki termésre vonatkozólag kedve
zőek a tudósítások.— Hollandiába nagy szá- 
litmányokat várnak.

Összehasonlító átnézet, az utolsó 10
év alatt Hollandiéba behozott mennyisé-
gekről:

csomagazám
ebből

krossoh
körülbelüli

érték
aratás circa milliókban

1883 76.000 35.000
hollandi frt 

6> ,
1884 122.000 62 000 8
1885 109.000 48.000 7
1886 107.000 41.000 7
1887 139 000 60.000 9V4
18 88 170.000 73.000 »7.
1889 141 000 71.000 7‘/t
1890 182.000 111.000 8
1891 1 in 65.000 78/«
1892 177 000 107.000 10' ,

Borneo dohán y.
Az 1892-diki bomeoi aratásból körül

belül 10.000 csomag került a piaczra, mely 
mintegy 121 centen értékesíttetett, szem
ben az előző évi 13.000 csomaggal, amely 
csak mintegy 62'. centre ment fel. Ezen 
dohányok eredménye nagyon különböző
képen ütött ki. — egyes ültetvényeken 
oly levéldús, világos színű, hófehér égésű 
dohány termett, melynél szebbet képzelni 
sem lehet, — más ültetvények hasonló- 
képen jó leveles és világos színű, de 
csaknem mind fehér kiütésü és többnyire 
tartalom nélküli terményt adtak, mig az 
ültetvények termékének egy harmadik 
kategóriája vastaglevelü, téglavörüs, lán
goló vagy sötétszinü, rossz égésű volt. 
Ennek megfelelőleg az egyes ültetvények 
értéke is igen elágazó volt; — az előbb 
nevezett minőségű partiek átlagára 2 írt 
és azon felül számíttatott, míg az utóbbi 
minőségű rakományok egész 30 centig 
csökkentek. — Újólag bebizonyult, hogy 
Borneo képes jó dohányt előállítani, azon
ban mindinkább beigazoltnak látszik az 
is, hogy ebhez viszonyítva, csak kovés az 
alkalmas földterület, s ez okból a Su- 
matrai dohány nem tarthat attól, hogy 
Borneo, belátható időben egyenragú vetély- 
társa legyen.

M a n i 11 a dohány.
Az 1892-iki aratás általában jobb volt, 

mint az előző évi. A dohányok, amennyi
ben Európában piaczra kerültek, érett jel
legűek, jó égésüek és jó minőségűek, 
használhatók, sőt i észben igen szép szí
nűek voltak. Ezen áruezikk forgalma azon
ban, a mi a magán ipart illeti — mert az 
egvedárusággal biró országok vételei, kö- 
zelfekvő okokból, kivonják magukat a 
nyilvános ellenőrzés alul — meglehetős 
korlátolt maradt; — boríték czéljaira ezen 
faj csak kevéssé használható, burok gya
nánt való kiterjedtebb alkalmazásának pe
dig útját állja a tulajdonosoknak részben 
tulmagas követelése. A mellékfajokból 
nagy „Union" szállítmányok kerültek a 
belgiumi piaczra. a hol vágni való gyárt
mányokra. alacsony árakon keltek el.

, H o 11 a n d i d o h é n y.
Ezen czikkben az üzletmenet ez évben 

nem volt kedvezőtlen, mindenesetre sok
kal jobb, mint az 1892 évben. Ámbár a 
kereslet az alsó (homoki) boríték leve
lek után ép oly kevéssé jelentékeny 
volt, mint a múlt években, — ellenben a 
csekélyebb fajták iránt — burok, fonadék 
és vágni való czélokra — élénkebb érdek
lődés mutatkozott, s ezen nemekből a 
megfelelő készlet, kielégítő árakon, meg
lehetős kelendő volt.
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A dohány égésére vonatkozó 
eddigi vizsgálédások rövid átnézető.

Ir ta : Cserháti Sándor.

(Folytatás).

E tanácsokból teljes határozottsággal ki
tűnik* * hogy Nessler szerint a dohány rosszul 
égése első sorban a chlórtól származik. A mint 
fentebb láttuk, tí is megemlíti ugyan, hogy 
egyéb okok is idézhetik elő a rossz égést, de 
a gazdáknak adott tanácsokból eléggé kivilág
lik, hogy szerinte csakis a chlór csökkentése 
és a káli fokozása által fog javulni a dohány 
égése. E tanácsoknak gyakorlati értékük vajmi 
kevés, mert nem akad gazda, a ki azt meg
fogadná. Az egészből látszik, hogy Nessler a 
mezőgazdasághoz nem ért, de szükségesnek 
tartottam közölni azért, mert Nessler egyoldalú 
felfogását igen jól feltüntetik.

Azt lehetne gondolni, hogy e határozott 
hangú tanácsok minden kétséget kizáró kísér
leteknek a folyamánya. Az eddigi ide vonat
kozó kísérletek azonban korántsem bizonyítják 
azt, hogy a talaj chlorjának csökkenésével és 
kálijának növelésével okvetlenül javul a do
hány. de az se mondható, hogy minél több a 
káli és kevesebb a chlór a dohányban, annál 
jobban ég.

Igen érdekes adatokat szolgáltatnak e 
tekintetben Feaca1) vizsgálatai. Fcsca különböző 
japáni dohányokat vizsgálva, a nyert eredmé
nyekből a következtetéseket 15 pontba foglalta 
össze. Ezek közül az éghetőségre és a minő
ségre vonatkozók következőkép hangzanak :

1. Közepes mennyiségű alj, különösen káli 
és mész feltétele a jó minőségnek, különösen 
a jó égésnek. Káli és mész bizonyos mértékig 
helyettesíthetik egymást. Ha a dohány ez aljak 
egyikéből vagy másikából a közepes mennyi
ségnél többet tartalmaz, úgy ebből sem a jobb 
égésre, sem pedig a jobb minőségre következ
tetést nem vonhatunk. Csakis azon esetben, ha 
ez aljakból feltűnően keveset tartalmaz a do
hány, következtethetünk rossz égésére.

2. Nagymennyiségű ásvány-sav jelenléte a 
rossz égésnek a jele és valószínűleg a rossz 
minőségnek is. Csakis ha egyik-másik ásvány
sóból feltűnő sokat tartalmaz a dohány, követ
keztethetünk biztossággal rossz minőségre. A 
ailiciuintól eltekintve, úgy látszik, hogy a plios- 1 
phorsav legkisebb mértékben befolyásolja az 
égést, sokkal inkább a chlór és leginkább a 
kénsav.

3. Az oldható carbonátoknak vagy jobban 
mondva a vízben oldható és nem ásvány-savak
hoz kötött aljak mennyisége valósziuüleg befo
lyással van a minőségre és égésra. Még na
gyobb mértékben áll ez a hamu összes szén
sav mennyiségére, valószínű azonban, hogy 
e tekintetben is van egy optimum, a melyen 
túl a hamu szénsav mennyiségéből nem lehet 
az égésre következtetni.

4. A carbonátok absolut mennyiségénél 
fontosabb a carbonatoknak viszonya az ásvány- 
sókhoz. Valószínűleg kedvező jelnek tekinthető, 
ha az előbbiek jelentékenyen túlsúlyban vannak.

5. Különösen kedvező következtetést von
hatunk az égésre a hamu nagy bazicitásából, 
különösen akkor, ha ki van zárva annak 
lehetősége, hogy az egészen, vagy jó részt a 
magneziától és a vastól származik.

A dohányban előforduló összes eddig meg
vizsgált anyagokból csakis azon esetben követ
keztethetünk a minőségre, ha azokban feltűnő 
külömbség mutatkozik. Igen sok dohányban 
mindig igen sok fehéije, sok kénsav, sok chlói, 
egyáltalában sok ásvány-sav leend, ellenben ke
vés amidonitrogén. kevés káli stb. Azonban a 
dohány ez anyagokból igen eltérő mennyisége
ket tartalmazhat, a nélkül, hogy ebből a jobb 
vagy rosszabb minőségre lehetne következte
tést vonni. Az egyes alkotó részekből, a minő
ség egyáltalában kivételesen Ítélhető meg, rend
szerint a megkülönböztetés csak akkor tehető

>) Prof. Dr. M. Fesca. Ueber Kultur. Behandlung
o. Zusanimensetzung Japaniacher Tabake. Landw. 
Jahrbüeher. XVII. k. 32». I.

biztossággal, ha a dohány összetétele minden 
tekintetben kedvező vagy kedvezőtlen.

Az elmondottakból kitűnik, hogy Fesca ko
rántsem nyilatkozik oly határozottsággal, mint 
Nessler ; a »valószínű* s *úgy látszik<-ot gyakran 
használja, a mi azt bizonyítja, hogy határozott 
véleményt nem nyilváníthat. Azt azonban mégis 
határozottan kimondja, hogy a káli- és chlór- 
ból korántsem lehet a dohány égésére biztosan 
következtetni. A mint csakis feltűnően kevés 
káliból, éppen úgy csakis feltűnően sok chlor- 
ból, következtethetünk a dohány rossz égésére4). 
Kitűnik ez az általa közölt elemzésekből is. Az 
általa vizsgált dohányok közül például a tiszta 
hamuban volt :

Káli Chlór
Havanna dohány 28-32®/0 4-797,
Florida „ 31-67. 2-06 .
Connecticut „ 38-26 . 3.98 „
Orosz „ 30-23 „ 2-22 .
Kiriha 17 07 „ 12 80 .

Ha a dohány égésére csakugyan biztosan 
következtetni lehetne a kálium és chlór mennyi
ségéből, akkor a felsorolt dohányok közül a ki- 
rihának kellene legrosszabbul égni, azután kö
vetkeznék a havanna, Connecticut, orosz és leg
jobb égésűnek kellene lenni a dóridénak, va
lósággal pedig a kiriha égett ugyan a legrosz- 
szabbul, de a havanna a legjobban, sokkal job
ban mint a Üorida dohány.

A gyakorlatra kiváló fontosságú kérdés : 
vájjon a kálium és chlór mennyisége és egy- 
raásközti aránya csakugyan biztos értékmérője-e 
a dohány égésének. Mert ha ez nem áll, akkor 
Nessiernek a dohánytermelőknek adott — a 
gyakorlatban különben is alig megvalósítható 

I — tanácsai nem bírnak kellő alappal. Azt le
hetne gondolni, hogy Nessler kísérleteiből ez 
kétségen kívül kitűnik, mert valamit határo
zottsággal csak akkor kell, vagy legalább kel
lene állítani és ennek alapján tanácsokat osz
togatni, ha erre teljes bizonyítékunk van. Ezt 
a bizonyítékot azonban én Nesaler közzé tett 
dolgozataiban nem tudom meglelni. Nessler kí
sérletei különben is számos hibában leledzenek. 

i Az itatóspapír kísérletektől véleményem szerint 
teljesen eltekinthetünk. A dohány nem itatós 
papiros, és a mit trágya alakjában adunk a 
talajnak, azt nem oly módon szívja fel a do- 
háuy. mint az itatós papiros a folyadékot, ha 
bele mártjuk. A dohánynyal végzett kísérletek 
egy része ellen pedig azon kifogás tehető, 
hogy azok különböző helyről származtak, a ter
melési körülmények pedig nem közöltettek és 
igy az összehasonlításra több tekintetben alkal
matlanok. Nessler trágyázási kísérleteit jobbára 
pár m* nagyságú parczel Iákon végezte, azon 
módon, mint ez régebben szokás vo't, mely el
járás hiányait Wagner1) eléggé megvilágította 
s ezért jogunk van az ily módon nyert ered
ményeket s a belőle levont következtetéseket 
kétkedve fogadnunk. Nessiernek itt közölt elem
zéseiből korántsem lehet határozottan következ
tetni. hogy a dohány égésére főleg csak a káli 
és chlór mennyisége határozó.

(Folyt, köv.)

A mivelés befolyása 
a d o h á n y  m i n ő s é g é r e .

Nessler, számos évi tapasztalat után, ezen 
fontos kérdésben a következő nyilatkozatot 
teszi.

Vastag leveleket erős bordázattal kapunk :
1. Ha rossz fajta magot használunk.
2. Ha a talaj igen agyagos. Pipadohány

termelésre csak mély, laza vagy középkötött
ség ü talaj való, agyagtalaj nem alkalmas.

3. Ha a talaj nincs eléggé lazítva.
4. Ha igen erősen trágyázunk, különösen 

árnvékszék-trágyával vagy trágyalével, az első 
nem mindig, az utóbbi különösen akkor káros, 
ha ültetés után alkalmazzuk. Minden erős 
trágva a dohányt szivacsos minőségűvé

*) L. ugyanott 363. 1.
•) P. Wagner. Beitráge zűr Ausbilduug dér 

DUnguugslehre. Landw. Jahrbücher. 1883. évfolyam.

(schwammig) teszi. A  dohánynövény igen rövid 
idő alatt nagy mennyiségű növényi anyagot 
produkál, s ez okból a talaj tápanyag-készle
tét nagyon is igénybe veszi és igy erős trágyá
zásra szorul. Ha azonban a trágyázás túlságosan 
erős, péld. árnyékszék-trágya, trágyalé, hamu 
stb., akkor a levelek túlságosan vastagok és 
néha kisebbek is lesznek, mint megfelelő 
trágyázás mellet lennének.

5. Ha az altalaj elegendő táplálékot nem 
tartalmaz. A levelek egyáltalában annál szebbek 
és finomabbak, minél egyenletesebben nőhet
nek erős trágyázás nélkül. Ha a feltalajt erősen 
megtrágyázzuk s a tápanyagok nem juthatnak 
sz altalajba, akkor a dohány buja növekvés
nek indul, mig a feltalaj nedvessége kitart; 
ha azonban szárazság áll be, a növekvés meg- 
zavartatik, mert a mélyebben fekvő gyökerek 
nem kapnak elég tápanyagot. Ha azonban a 
trágya egy részét már őszszel alászántjuk, 
akkor a tápanyagok a talajban egyenletesebben 
oszlanak el s a növekvés szárazság esetén is 
szabályosabb lesz.

Ila ugyanazon talajon ismételve termesz
tünk dohányt, a termés szebb lesz, mert az 
előző években alkalmazott trágya, amennyiben 
a talaj föl nem vette, egyenletesebben oszlik 
el és a talaj lazábbá, porhanvósabbá lesz.

6. Ha későn vagy túlságosan bugázunk. 
A dohánymivelö jól fontolja meg, hogy hány 
levelet hagyjon meg a tövön. Az erősen 
trágyázott talajon vastag, rosszul égő s büdös 
égésű dohány terem, ha egy tövön csak 7— 8 
levél hagyatik meg, ily esetekben 13— 74 leve
let is meghagyhatunk.

Kevésbé trágyázott talajon a dohányt 
erősebben és jó korán bugázzuk, nehogy a 
sok levél kitörése által a növényi vegetatióban 
zavart okozzunk.

7. Ha az előleges töréskor túlsók levelet 
szedtünk le. Az aljadohány idejében, de érett 
korban való leszedése által nemcsak ezen le
veleket mentjük meg a tönkrejutástól, de a nedve
ket a felső levelekhez irányítjuk; ha tehát 
túlsók levelet távolítunk el és csak kevés marad 
a tövön. épugy járunk, mint túlságos trágyá
zásnál : a dohány vastag és szivacsos állo
mányú lesz.

8. Gyakori és erős szelek következtében; 
védett és nem nagyon kiszáradó fekvésben 
általában szebb és jobb dohányt nyerhetni, 
mint védetten szellős helyen.

A sirassburgi dohánvkiállitáson bemutatott 
j dohányok jelentékeny része vagy éretlenül 

töretett, vagy egy és ugyanazon csomóban 
éretlen, érett és túlérett levél is volt található. 
Amig a dohánylevél haragos zöldszinü s nap
közben nem lankadt, még éretlen, csak ha a 
szine halványul, itt-ott átlátszó foltokat mutat 
és napközben lankadt, mondjuk érettnek, mert 
ez jelenti a levél tevékenységének befejeztét.

Éretlen dohányt kapunk:
1. Ha a dohánvt későn Ültetjük ki. Igaz 

ugyan, hogy nem minden évben sikerül a ki
ültetés idejét jól eltalálni, s az időjárási viszo
nyokhoz képest majd a korábban, majd a 
későbben ültetett dohány lesz a szebb, általá
ban azonban a korai dohányok rendszerint 
többet érnek, mint a későbbiek.

2. Ha nitrogéntartalmú trágyákkal: is
tállótrágya, gyapjupor, trágyalé, chilisalétrora 
stb. túlságosan trágyáztunk; legveszedelmeseb
bek a könnyen oldódó vagy folyékony trágyák, 
ha azok a kiültetés után a már jól megnőtt 
dohányok alá alkalmaztatnak.

3. Ha a talaj sok szerves anyagot tar
talmaz. Humozus, lápos talajon, agyagos ta
lajon lóher után a dohány könnyen zöld 
marad. Korán kiültetve és here után laza ta
lajon is szép dohányunk terem, mert a levegő 
a talajba hatolva, a lóhere tarlómaradékait el- 
korhaszthatja.

Egyenetlenül érik a dohány:
1. Ha egyenlőtlen palántákat Ültetünk; 

mert ha a palánták egy része erősebb és több 
gyökérrosttal bir, erőteljesebben táplálkozik és 
hamarabb is érik meg, mint a másik része.

2. A trágya egyenlőtlen elosztása foly
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tán; h» * trágya jó í«  i«mételt izántás foly
tán nem oszlik fel kellőképen a talajban, 
erősebben és kevésbé trágyás foltok keletkez
nek, melyek gyengébb és erősebb növények 
fejlődvén, ezek’nem érnek egyszerre ; különösen 
akkor, ha folyékony trágyával trágyáztunk. 
Ültetés előtt 1 hektárra 2— í'5  q chilisalétrom 
akalmazása ajánlható, sót ha erős esőzés a 
trágyát kimosta volna, a friss ültetésre is szór
hatunk 1— I 1/, q chilisalétromot minden ve
szély nélkül.

Közli: Dr. Kosutdny Tamás.

Bugazás és kacsozás.
Nemcsak minálunk, de a tengerentúli 

államokban is, s egyáltalán mindenütt, ahol 
dohányt termesztenek, a bugázás és kacsozás 
munkáját igen nagy figyelemmel végzik s 
a dohánytermelő közönség világszerte tisz
tában van már ennek szükséges voltáról. 
A z  e téren tett számos különféle kísérle
tek teljesen bebizonyiták a bugázás és ka
csozás czélszerüségét és kiváló hasznossá
gá t,—  azért tehát ezt a munkát, a tapaszta
lat révén, pontosan kell teljesitnünk.

Mikor kezdjük a bugát letörni ? Erre 
nézve eltérők a nézetek; —  voltak ugyanis 
egyesek, akik azt állították, hogy mihelyt 
mutatkozik a buga és annyira van, hogy azt 
ujjunkkal megfoghatjuk, akkor letörendő ; 
mások ismét úgy vélik, hogy csak akkor 
kell a bugát letörni, mikor már nyillni 
kezd, —  de a tapasztalat ebben is a közép
utat tartja a legjobbnak és ez tény is. A k 
kor kell tehát a bugázást megejteni, mi
kor a buga már kifejlett, de még nem kezd 
virágozni.

Ha előbb törjük a bugát, akkor a

kacs-hajtás is előbb kezd kibúvni, azokat 
pedig csakugyan egy perezre sem szabad 
hagyni, —  de ilyenkor a dohány levelei álta
lában még igen zsengék, s a kacsozás köz
ben a dohányban könnyen kár tétetik. E 
szerint csakugyan leghelyesebb a bugát ak
kor letörni, mikor már kifejlett ugyan, de 
még nem kezd virágozni; mert ilyenkor a 
levelek már kissé erősebbek, keményebbek 
s a kacsozás alkalmával nagyobb sérülése
ket nem szenvednek.

Mennél kövérebb a talaj, annál na
gyobb figyelemmel kell a kacsozással lenni, 
mert ez esetben a kacshajtások igen buján 
lépnek fel.

A  kissé soványabb talajoknál pedig 
azért szükséges a kacsozásra nagy gondot 
fordítani, mert az úgyis gyönge talaj nem 
képes a leveleket annyira táplálni, annál 
kevésbbé, ha a táperő a kacshajtásokra 
használtaik fel.

Különös gondot kell ez alkalommal a 
magnövényekre fordítani.

A  magtőkén meghagyott koronabugát 
szemmel kell kisérni és arra folyvást vi
gyázni, hogy minden oldalhajtásoktól tiszta 
és ment legyen és csakis a koronabuga,
3— 4 ágával maradjon rajta, — több soha.

Ha a magtőke-bugán észrevennénk, 
hogy az rovar vagy más élősdi állat által 
bán tátik, vagy levelei fodrosodnak, vagy 
pedig fonnyadni kezd, akkor az ilyen mag
tőkéről azonnal le kell tömi a bugát, mert 
ilyenekről magot nevelni nem szabad.

A  virágbugák meghagyandók a finom 
és közép finom kerti-, valamint az erdélyi 
leveleknél; — a muskatál dohánynál pe
dig akkor kell a bugát letörni, mikor már 
a virág szirmait hullatja.

A  dohány mennyisége és minőségé
nek emelése a kacsozás és bugázás rendes 
végzésétől függ. Hisz könnyen felfogható, 
hogy mennyi táperőt vonna el a dohány
levelektől a kacs és virág meghagyása, 
mely hivatását követné s magot nevelne, 
úgy hogy ez esetben csak törpe és apró 
durva leveleket nyernénk. Ez a munka 
végzése tehát igen fontos.

Kedvező időjárásban nem kell azt a 
hibát elkövetni, hogy a tőkén túlságos 
számú levelet hagyjunk, hanem csak annyi 
levél hagyandó, amennyi tökéletesen ki
fejlődhet. A  levelek meghagyását a bugá
zás alkalmával rendezhetjük, amidőn a 
fenti apró levelekből is néhányat a bugá
val együtt letörhetünk.

A  kapadohányra is kissé több gondot 
kell fordítanunk ; ezt sem szabad valami 
vadon tenyésző növénynek tekinteni és 
magára hagyni, hanem ezt is tisztán kell 
tartani a gyomtól és oda törekedni, hogy 
a talaja ennek is minél porhanyósabb le
gyen.

A  kapadohány is nagyon háladatos a 
jó művelés iránt s a ráfordított munka ren
des végzését és az ezzel járó kiadást bu
sásan megfizeti, nemcsak mennyiségileg, de 
főleg a minőségben ; — kellő gondozás 
mellett elveszíti vad forma jellegét s szép 
színt és finom illatot nyer, — ezen dohány
fajnál pedig ez a két tulajdonság nagy 
fontossággal bir.

A  kapadohány termelésére szép jövő 
vár, ha az igényeknek megfelelő formában 
fog termeltetni, — s mindazon termelők, 
akik ezzel foglalkoznak, a saját jól felfo
gott érdekükben cselekszenek, ha erre 
ezentúl az eddiginél több gondot fordítanak.

Daróczi Vilmos.
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Szivarkészitő gép.
A z antwerpeni kiállítás egy csinos 

pavillonjában, hétfőtől szombatig, minden 
délután 3—6 óráig, két szivarkészitő gé
pet lehet látni teljes munkában.

Ezen, a szivargyártás terén szenzá- 
cziót előidéző eseményről, egy belga szak
lap után, a következő érdekes dolgokat 
írhatjuk:

Számos kísérletek tétettek immár, 
hogy a szivargyártási ipart, a kézi munkát 
teljesen és szerencsésen pótoló géppel 
megajándékozzák. Ezen kísérletek eddig- 
elé alig haladtak tovább a szivarbábké- 
szitő gépek előállításánál s ebben az irány
ban alkalmaztatott is annyiféle rendszer, 
hogy kényelmesen válogathatunk benne. 
De egy teljes szivarkészitő, tehát egy 
olyan gép előállítása iránt, mely a szivarra

a borítékot is ráfonja, a zárt megcsinálja 
és leragasztja, a szivart a kellő hosszú
ságban levágja — csak a legújabb időben 
tétettek komolyan kísérletek.

És ime, jelenleg már egy teljesen 
perfekt gépet láthatunk, mely nemcsak 
a szivar belsejét, a bábot, késziti el töké
letesen. bárminemű faeonbnn, a mit kéz
zel előállíthatunk, hanem arra a borítékot 
is oly szépen, simán és tisztán rácsavarja, 
hogy valóban csodálkoznunk kell felette.

Ezen gép megfelel a gyáros minden 
kívánalmának, nevezetesen : a gyors, a gaz
daságos és tiszta munkának.

Előállítója egy szerény flamand mun
kás : M. Jt-an lieuse, Gand városából, de 
ki már számos év óta Enghien-ben van 
berendezkedve.

Vegyünk át néhány megjegyzést a

számos látogatóktól, kik kíváncsian és 
nagy csodálkozással állják körül a működő 
két gépe t:

„A  gép nagyon tetszetős és könnyű, 
de azért szolidan van készítve; semmi ké
nyes alkatrésze nincs és számos éven át 
dolgozhat, a nélkül, hogy javítást igé
nyelne.

A  gép működésbe tehető lábhajtással, 
vagy bárminemű mozgató erővel. Csiptető 
rudj ii és alakmintái tetszés czerint elhe
lyezhetők, mi által lehetségessé válik a 
géppel bármily alakú és bármily hosszú
ságú szivart előállítani.

E gy egészen uj elven alapulva, a gép 
olyan folytonos, hozzásimuló nyomást gya
korol a szivarra és pedig mathematikai 
pontosággal, hogy a borítéklevelet sem 
meg nem sérti, sem el nem szakítja, mely
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körülmény a legnagyobb figyelemre, sőt 
bámulatra méltó.

A  gép megalakítja a bábot, melyet 
m integy alakmintában felvesz, rácsavarja 
a borítékot, raganyaggal ellátja, a zárt el
készíti s a szivart tetszés szerinti hosszú- 
ságban levágja s teljesen elkészítve a 
munkásnak átadja.

A  munkás teendője a mily egyszerű, 
olyan könnyű; az emeltyűnek egy  forga
tása elzárja a csiptető rudakat, melyek a 
babot tartották, azután pedig mozgásba 
jönnek; a munkás szépen odaadja közéjük 
a borítékot. mely a továbbvezetés folytán 
felcsavaródik. A z  egész művelet alig tart 
10— 12 másodperczig.

A  gép ilyenformán 10 órai napi mun
kaidő alatt 1800— 2600 darab szivart ké
pes előállítani, megfelelőleg a munkás 
ügyességének és a szivarok megkivántató 
tökéletességének.

Ezen gép által a kézi munkával szem
ben mintegy 40— 70°/#-ot gazdálkodunk 
meg. nem is számítva a gyártás előnyeit 
és a gyártmányok jóságait, melyek a kö
vetkezők:

1. Az alak szabályossága.
A  zár készítése, a hosszúság, a vas

tagság, s tb , minden szivarnál egy  és 
ugyanaz.

2. A  begőngyölés szépsége.
A  jobb és bal borítékok külön-külön 

gyüjtetnek és fonatnak fel s igy a sziva
rok válogatásánál egyenletesebb árnyala
tokat kapunk.

8. Szelelősség.
A  gép, a szivar belső alkatrészeit (az

u. n. szivarbelet) szépen elhelyezi; a bori- 
téklevelet meghúzza, úgy hogy sem Össze 
nem ránczosodik, sem nem göngyölődik 
sokszor körül, a dohányt nem nyomja na 
gyón össze, még a szivarcsucsnál sem s 
g y  a szivarnak jó  égést és szele lősséget 
biztosit.

4. Minőség.
A  gép  használata feleslegessé teszi a 

faalakminták alkalmazását, melyek a dohány 
izét mintegy kiszívják.

5. Ragasztás.
A  gép a dohánylevelet e lég hosszú

ságban bekeni a raganyaggal s igy  a bo
ríték a szivarhegy levágásánál nem gön
gyölődik fel.

í». Dohány-mcggazdálkodás.
A  boríték a legpontosabban vágható, 

a nélkül hogy szükséges volna neki egy 
különös alakot adni. A  bábkészités, még 
ha nem is vigyázunk, a legtökéletesebben 
történik, s nem hiányzik sem a bélből egy 
szál dohány is, sem a burokból csak egy 
csekélyke részecske is, úgy hogy a mun
kás egész gondtalanul állhat a gcp mellett, 
mert biztos abban, hogy jó szivarokat fog 
kapni.

7. A szivarok súlya.
A  szivarokat akár vastagabbra, akár 

könnyebbre akarjuk, készíteni, a kívánt 
alak és kinézés változatlanul megmarad s 
az előre kiszámított súly is pontosan be- 
tartatik. a mi pedig nagyon fontos a szi
vargyártásnál.

8. Tanuld*.
A  gép kezelése nagyon csekély idő 

alatt elsajátítható. Néhány óra múlva még 
a nem igen ügyes munkás is, férfi vagy 
nő, begyakorolja magát s teljesen megfe
lelő gyártmányt készíthet.

9. Egészség és tisitaság.
M ivel a leragasztás nem emberi ujjak 

által történik, a szivarvége sokkal tisztább 
és az egészségre nézve megbízhatóbb.

10. Selejt.

A  gép alkalmazása mellett selejt szi
varok alig fordulnak elő, akár az alakot, 
akár a kitöltést vagy sérülést illetőleg.

A z  előadottakból látható, hogy itt egy 
csoda-géppel van dolgunk, mely hivatva 
van a szivargyártásban egész forradalmat 
előidézni.

Majd az ezredéves kiállításunkon talán 
mi is szemtől-szembe láthatjuk eme eddig- 
elé páratlan szivarkészitő gépet s megítél
hetjük, hogy az ügyes belga munkás való
ban jó l oldotta-e meg az igazán nehéz 
problémát ?

Kazay II.

Jégbiztositási intézmények.
(Folytatta.)

Nagy hátránya a részvénytársulatoknak, 
hogy az igazgatási és kárfőlvételi költségek 
igen tetemes részét a bevételeknek igénybe 
veszik. Ez természetes, mert ők nagy appa
rátussal dolgoznak ; erre pedig szükségük 
van, mert a jégévad alatt rendkívül módon 
összehalmozódnak az ügyek, a fölvételnek az 
ország különféle részében gyorsan kell meg
történnie. Néha rendkívül nagy kiterjedésű 
területek lesznek a jég által suitva, egy na
pon, az ország különféle vidékein, és gyakran 
éppen a legsüigösebb aratási időszak alatt. 
Mint különlegességet fölemlítem itt, hogv pl. 
1890. évben Morvaországnak 149 községében 
egy napon rendkívüli pusztításokat vitt végbe 
a jég és nálunk is nem egy évben egész já
rásokon húzódik vékony szalagokban végig 
a jégeső, és egy-egv rendkívül meleg júniusi 
vagy júliusi napon bekövetkező hirtelen dep- 
ressio az országnak legkülönfélébb részeiben 
nehéz csapásokat mér számtalan gazdára.

A jégbiztosítás előre nem latható esé
lyekkel számit és az időjárás szeszélyétől függ. 
Péld. egy rendkívül hosszú tél után későn 
fejlődnek a gabonák; az aratás a szokottnál 
hosszabb időn túl kezdhető meg, néha egy 
héttel is. Egy héten túl száz meg száz millió 
értékre nézve tovább tart a risico, és pedig 
éppen a legkritikusabb időszakban: az aratás
ban. Amíg más években ugyanazon időszak
ban már lábon nem találja a jég a terményt, 
sokszor megesik, hogy az aratás még meg 
sem kezdődőit, vagy csak éppen helvenkint. 
Igv volt ez, ha nem akarunk messze menni 
tavaly is, amidőn éppen az aratás kezde
tén. julius 13-án. az ország különféle vidékein 
igen súlyos aratási károkat okozott a kései 
jégverés. Más esztendőben ilyenkor az ország 
legnagvobb részén ezen időtájban már majd
nem befejeztetik az aratás.

De eltekintve a véletlen eseményektől, 
tapasztalati tény, hogy egyes vidékek jobban 
ki vannak téve a veszélynek, mint más ország
részek, hol néha emberemlékezet óta sem volt 
jég, vagy legalább is nagyon gyéren. Ez veze
tett azután a különféle veszély- vagy koczká- 
zati fokozatok (Geíahrstufen) megállapítására 
egves vidékekre nézve, melyek a veszély nagy
ságához mérten drágább vagy olcsóbb díjté
telek kiszabásával operálnak. Ezen koezkázati 
fokozatok okszerű megállapítása képezi a sark
pontot az egészséges jégkar-biztositásnál. En
nek alapját pedig megint csak az évek hosszú 
során át gyűjtött pontos statistikai adatok ké
pezik. Sajnos, hogy a jégkárstatisztika nálunk 
még kezdetleges és nem rendelkezik elég adat
tal a múltra nézve. (Jjabb időben erre is már 
nagvobb súlyt fektetnek a biztosítási társulatok, 
azzal, hogy módjukban van egymás adatait ki
egészíteni.

A koezkázati fokozatok képezik jelenleg 
is a díjtételek kiszabásának alapját és ezért ta
pasztaljuk, hogy minő nagy különbségek van
nak a díjtételeit magasságánál az ország kü
lönböző vidékén. Míg a kevésbé veszélyezte
tett vidék igen olcsón biztosíthat a > észvény 
társulatok utján is, addig más veszélvezett 
vidéken ezen dijak kétszeres és majdnem

háromszorosát is fizeti a gazda. De éppen az 
utóbbi vidéken nagyobb is a hajlam a bizto
sításra. Nálunk ezidáig csak járásonkint vannak 
külön koezkázati fokozatok és csak olyformán, 
hogy egyes jobban veszélyeztetett járásokban 
fölemelt díjtételek vannak érvényben, a me
gye többi járásában pedig egvforma alapdíjté
telek szerepelnek.

De belátható, hogy ezen koezkázati foko
zatok vidékenkint is változók az idő folya
mán. Mert hosszú éven át gyűjtött tapasztala
ton bizonyítják, hogy egyes vidékek egy bizo
nyos ideig jó biztosítási tárgyak, ezután pe
dig különféle okok folytán rosszabb vagyis 
veszélyesebbre alakulnak ugyanott a viszonyok. 
Nem a rendetlen időjárás, hanem más helyi 
viszonyok változása, péld. erdőirtások nagy 
kiterjedésben, nagyobb belvizek lecsapolása és 
még más véletlen meteorologiai tünemények 
folytán az éghajlati viszonyok lassan megvál
toznak. Más országrészek, ezek földrajzi fekvé
sük és telluricus viszonyaik következtében pe
dig állandóan jó vagy áliandóan veszélvezett 
vidékek maradnak. Éppen a koczkázat változó 
természeténél fogva szükséges a díjtételeket 
időről-időre ezzel Összhangzásba hozni. Kül
földön péld. minden öt évben rectifikálják ezen 
fokozatokat.

De a szélesebb és biztossabb alapokra 
fektetendő biztosítás, az idők folyamán és a 
kellő statistikai adat birtokában nem álhat meg 
az egyes megyékre vagy járásokra felállított 
koezkázati fokozatoknál, még részletesebben 
togja ezeket és az egyes községi határok, vagy 
legalább is jegyzöségi kerületek közt is fog 
különbözeiét tenni. Mert az is tapasztalati tény, 
hogy egyes határokban is sűrűbben jelentke
zik a jég, míg más szomszédos községek ha
tárában ritkábban pusztít. Ez jelenleg tisztán 
helyi okok tüneménye.

Magától értetődik, hogy az egyes termé
nyekre nézve is —  ezeknek kisebb vagy na
gyobb ellentálló képességéhez mérten (az egyes 
koezkázati fokozatok keretén belül, melyek 
vidékenkint vannak érvényben) még külÖn- 
külön veszély-osztályok is vannak megállapítva, 
amint az egyes növényekre nézve alkalmazás
ban levő díjszabásainkból is kitűnik. Nálunk 
közönségesen nyolez ilyen osztályba sorolják 
növényeinket:

I. Takarmánynövények, takarmányrépa és 
burgonya.

II. Tengeri és ezukorrépa.
III. Búza.
IV. Kétszeres, rozs, árpa és zab.
V. Olajnövények, hüvelyes vetemények, 

köles, lenmag és egyéb kereskedelmi nö
vények.

VI. Len és kender.
VII. Szőlő és komló.
VIII. Dohány.
A  díjtételek fokozatosan emelkednek az 

I. osztálytól fölfelé —  igen lényeges kÜlÖn- 
bözötekkei. Mert mig vannak megyék, hol az 
I. osztályba sorolt növények után 45 kr. fize
tendő pro 100 frt, addig a Vili. osztály 8 fo
rintot fizet. Veszélyeztetett megyékben pedig 
az I. osztály 1*45 írt díjtétel után számittatik, 
mig a szőlő és komló után 10 frt, a dohány 
után pedig 12 frt fizetendő pro 100 frt érték.

Gruner Lajos.
(Vége köv.)

Részvényvállalat vagy kölcsönösség ?
A  fenti czim alatt igen figyelemre

méltó ezikle jelent meg a Kormos Alfréd 
által jelesen szerkesztett . Magyar Pénzügy* 
f. é. 27. számában, a mely szakszerűen 
fejtegeti a biztosítás módozatának két fó 
alapelvét, — s a lapunk múlt és jelen szá
mában e tárgyban közlöttek kiegészítéséül, 
a csikkből adjuk a következőket:

A  biztosítási ügy keretében felmerült 
különböző nézetek közűi, eltekintve az ál
lami biztosítás kérdésétől, különösen ama 
két szembeállított nézet emekedik ki, a 
melyek egyike szerint a biztosítási ügy



6

csakis részvényvállalati alapon, másika 
szerint csupán a kölcsönösség elvének mi
nél szélesebb körben való érvényesítése 
esetén fejlődhetik ki a kívánt magas fokra.

Mihelyt arról van szó, hogy a biztosí
tott egyszersmind a biztositó vállalatnak is 
tagjává válik, tehát esetleg előre meg nem 
állapítható veszteségek fizetésének néz 
eléje : legott felébred a legtöbb emberben 
a kétely szülte óvatosság és inkább nem 
biztosit, hogysem a kikötött díjon kívül 
még más, bizonytalan terheket is magára 
vállaljon. Ez okból a külcsönösségen ala
puló biztosítás sohasem válhat népszerűvé 
és nem hat el a közönség minden réte
gébe ; azon őzéi tehát, hogy a nemzeti va
gyon az elemi csapásoktól megmentessék, 
s számos munkaerő elzüllése meggátoltas
sák, ily utón el nem érhető.

Ezek ellenében a kölcsönösség elvé
nek barátai a következőket hozzák fe l : a 
biztosítás nem üzleti czél, hanem az egyén
nek önmaga és a társadalom iránti köte
lessége, vagyis az önvédelem egy neme. 
Mint ilyen nem szolgálhat üzleti vállalko
zások czéljául és nyerészkedés tárgyát nem 
képezheti, mert ez esetben az erkölcsi ala
pot rúgja ki lábai alól. Ezen erkölcsi alap 
pedig megőrzendő, mert csak az esetben 
lehet az az államoknak a biztosítási üzlet 
terén bizonyos fokig kényszeritőleg fellépni, 
ha ezen erkölcsi alapra történik hivatko
zás. Arra, hogy magát gyógyittassa, min
den beteg ember kényszeríthető, de arra 
senki, hogy egy vagy más üzleti szerző
désre lépjen. A  biztosítás önvédelemnek 
lévén tekintendő, ha valahol, úgy itt al
kalmazandó az önsegély e lv e ; itt valósí
tandó meg azon hatalmas szocziális törek
vés, amelynek czélja az erőket egyesítve, 
vállvetve munkálkodás. A  biztosításra való 
hajlamot csakis ily módon lehet kifejteni, 
mert csak ez esetben válik a biztosított fél 
előtt világossá, hogy nem mások üzleti ér
dekei. nyervágya. hanem saját vagyoni ér
deke kívánja a biztosítást. A  kölcsönösség 
alapján szervezett biztosítási vállalkozás 
olcsóbb s csakis ez utón érhető el, hogy 
a biztosítás mindenkire, még a legszegé
nyebb emberre nézve is is elérhető legyen. 
Olcsóbb pedig azért, mert nem kell a vál
lalatnak nyereség elérésére törekedni és 
mert azon nagy költségek, amelyek az Üz
letszerű biztosítással szükségkép együtt 
járnak, nevezetesen a szerzési költségek, 
itt jelentékenyen redukálhatok.

A részvényvállalati alapon álló bizto
sító társaságok és biztosítottak két külön, 
egymással sok tekintetben érdek ellentét
ben álló fél, melynél az egyik fél helyzete 
felette hátrányos, mivel az ügyekre semmi 
befolyást nem gyakorolhat, mig ellenben a 
kölcsönösségre alapított biztosítás nem is
mer két érdekfelet, hanem csak egyet, te
hát ennek érdekek ellentétes érdekek által 
megtámadva nincsenek.

Mezőgazdasági termények statisztikája 
Amerikában.

Most jelent meg az amerikai Egyesült 
Államok 10 éves gazdasági statisztikája, mely 
statisztika mint minden 10 évben, úgy most 
is felöleli a mezőgazdasági nyers termények, 
állatok és állati termékek produktumait.

Rendkívül érdekes mezőgazdasági munka 
ez, mely nemcsak a mindennapi forgalomnak 
tett szolgálatot, hanem a tudománynak is.

Ismeretes az amerikai Egyesült Államok 
jelentékeny szerepe a gabonatermelés és állat- 
tenyésztés terén; mindkét gazdasági ág roha
mosan fejlődött, s ha némi visszaesés mutat
kozott is, az nem annyira produktív erőnek 
volt a folyománya, mint az Európa felöl jövő 
mérsékeltebb keresletnek. Lehet, sőt nagvon 
valószinü, hogy valamikor Európa, az ameri
kai terményekkel szemben oly álláspontra he
lyezkedik, a milyen álláspontra helyezkedett
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két év előtt Amerika a Mac Kinley biliéi 
Európa ellen. Bekövetkezhetik ez annál inkább, 
mert folvton tapasztalni lehet az itt mutatkozó 
túlproduktió hatását, az európai piaczokon. 
Ugyanis úgy a mezőgazdasági termények, minr 
az állati termékek értéke állandóan csökken. 
A mezőgazdasági termények csökkenésével a 
földbirtokosok megterheltetése is erősebben dom
borodik ki s ma már azt lehet konstatálni, 
hogy a földekre adott kölcsönök Összege meg
haladja sz 586mi!lió dollárt; ezen öaszegen 
felül még 1166 millió dollár kölcsön esik a 
többi ingatlanokra, építkezésekre, házakra stb. 
T íz év alatt, tehát azóta hogy a földbirtok nem 
jövedelmez a szükségletnek tnegfelelőleg, 160%- 
kal szaporodott az adósság; egyáltalában kon
statálni lehet azt is, hogy a farmok közül kö
zel 31% nagyon el van adósodva; végül azt 
is, hogy tiz év múlva a kölcsönök forgalmi 
összege csupán a farmokat nézve, 4896.7 mil
lió dollárra rúgott.

Tagadhatatlan az, hogy az amerikai Egye
sült Államok a múlt évi nagy pénzügyi válság 
és az emelkedő farm adósságok daczára is 
még mindig egyike azon államoknak, amelyek 
érték, gazdasag és „fundus instruktusu dol
gában vetekednek bármely más állammal.

Az amerikai Egyesült Államok összes 
ingó és ingatlan értéke kitett:

ö s s z e s e n  fe j e n k é n t
d o l l á r t  

1860-ban 16.159.616.068 514
1870-ben 30.068.518.507 780
1880 bán 43.642.000.000 870
1890-ben 65037.091.197 1.039
Legvagyonosabb nép —  habár kölcsönei 

növekednek is — az úgynevezett farm nép. 
a mely alakosságnak legnagyobb contingensét 
képezi. Kitűnik pedig ez a következő ada
tokból :

1890-ben 1880-ban
Amerika üssz. terül, nkre 023.218.619 536.081.835 
Az összes farmok száma 4.564.641 4.008.907

A művelés alatt álló terület 1890-ben 
357.616.755 akre volt,migl880-ban 284,771.042 
akre. Emelkedett tehát a terület 87.14 millió 
akreval azaz 16.25°/,,-kai, és a m űvelés alatt 
álló terület 72.85 millió akreval azaz 25.58%-al.
—  A farmok, amelyek számra szintén eléggé 
jelentékenven emelkedtek, mindennemű be
ruházásokkal együtt az amerikai Egyesült Á l
lamokban 13.279 millió dollár értéket képvi
selnek, vagyis ezen összeg az amerikai Egye
sült Államok összes átlag értékének 30.23°/°-át 
képezi.

(„ Gyakorlati Mezőgazda.“ ) 
(Folyt. köv).

I R O D A L O M
A ..Mezögazdasagi Szemle*1. Cserháti 

Sándor és dr. Ko sut dny Tamás m.-óvári 
gazd. akadémiai tanárok jeles havi folyó
iratának f. é. julius havi füzete, a követ
kező gazdag tartalommal jelent meg : Ere- 

I deti közlemények: A  bánsági széna. Dr. Ko- 
| sutány Tamás. —  Á zöldtakarmány. —

— Sürüob vagy ritkább gabonavetés ? Ifj. 
Lakner László. —  Répamag-tisztitó gé 
pek. Kari Rezső. —  A z illmiczi árpa. 
Cserháti Sándor. — A z alföldi munkásza
vargásokról. — n — s. —  Tapasztalatok a 
dohány erjedéséről. F. V. —  Irodalmi 
szemle: A tej értékesítése borjuhizlalással. 
A fejős tehenek etetéséről. Az egyoldalú 
és keresztbefejésről. A czukorrépatenyész- 
tés haladása. A  torma termeléséről. A  
mivelés befolyása a dohány minőségére. 
(Ezen érdekes és tanulságos közleményt 
lapunk mai, számában egész terjedelmében 
közöljük.) Észrevételek a legelőkről. John 
Fowler & Comp. gőzekéi.

Dr Rodiczky Jenő, az ismert nevű jeles 
közgazdasági Írónak müvei közül kedvezmé
nyes áron megrendelhetők: „Gyári növények 
és pótszerek,- kötve 1 írt 30 kron. s „£ )-  
szakon és nyugaton* gazdasági útirajzok, fűzve 
1 írton, kötve 1 írt 30 kron. Ajánljuk olva
sóink szives figyelmébe.
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V E G Y E S E K
—  A  dohány állása, az ország minden 

részéből érkező tudósítások szerint általában 
kielégítő, —  helyenként igen jó, s az elemi 
csapások által látogatott vidékek kivételével, 
nagyban és egészben jó közép termésre van 
ezideig kilátásunk. Az Ültetvények kapálása és 
töltögetése mindenütt szorgosan folyik; —  
helyenként a rovarok pusztításáról s az eső 
hiányáról panaszkodnak.

—  A budapesti dohánybeváltóhivatalban
a dohányok kiképezését és raktári kezelését 
gyakran és behatólag megfigyelve, azt az ál
talános benyomást szereztem magamnak, hogy 
itt a munka a szó teljes értelmében okszerű 
czélszerüséggel, s gondos felügyelet alatt végez
tetik ; —  a válogatás a legpedánsabb figye
lemmel történik, s az osztályoknak elkülöní
tése, szín, anyag és nagyság szerint, egész 
rendszeresen megy végbe. A budapesti kör
zetbeli dohányok —  amelyeknél már a ter
melők részéről is Örvendetes haladás konsta
tálható —  tudvalevőleg leginkább csak vágni 
való anyagot szoktak adni, azonban a jelen
legi kezelőségnek olv felette gondosan eszkö
zölt válogatása által, ezekből szivargyártáshoz 
alkalmas burok és fedő levelek is szép meny- 
nyiségben aknáztatnak ki s a kiválogatott ré
szek megtekintése után határozottan állítha
tom. hogy ezek gyártási czélokra egészen 
megfelelők, jó égésüek és igen jól felhasznál
hatók. A csomagolás, illetve a dohánynak bá
lokba préselése is helyesen történik, ami a 
szállításnál nagy előny, mert igen káros do
log, ha ezek nincsenek jól csomagolva és 
erősen préselve. Azt azonban mégis meg kell 
jegyeznem, hogy a korai válogatást és elpré- 
selést hibáztatom. (D. V.)

—  A kísérleti telepek 1893. évi do
hánytermelésének eredményéről. Alkalmam 
volt a magyar-óvári, keszthelyi és kolozs-mo- 
nostori kísérleti telepek múlt évi termését 
megtekinteni, s ezekről röviden a következő
ket mondhatom: a magyar-óvári dohanvok 
termelésénél kitűnik, hogy okszerű művelés 
és kellő trágyázás mellett, mennyire lehet a 
dohánv égését emelni. Az ottani termelvénv 
különféle külföldi fajta dohányok termelési 
eredménye. A dohányok kissé durvák, —  ez 
azonban a dohánytermelésre nem igen alkal
mas m.-óvári talajnak tulajdonítható. —  de 
másrészt a külföldi fajoknak nem egészen 
megfelelő voltát is tanúsítja, amelyek csak 
néhány évi termelés után tudnak nálunk 
meghonosulni. —  A keszthelyi termelés 
honi fajokból származik s ezen már nagvon 
szépen meglátszik a nemesítés, mely az 
okszerű termelés és helyes kezelés ered
ménye. —  Hasonlót mondhatunk a kolozs- 
monostori kísérleti telepen termelt dohányok
ról is. —  A külföldi fajokból nyert dohá
nyokra általában az a megjegyzésem, hogy 
ezek többnyire tulhusosak és nem eléggé ru
ganyosak, holott ezek eredetben mind szivar
anyagok lennének, s ebből az tűnik ki, hogv 
ezeket a mi talajunkon termelni bajos és meg
honosítani nehéz dolog. — Felhasználom ez 
alkalmat, hogy felkérjem az összes kísérleti 
telepek tisztelt kezelőit, az iránt, hogy szíves
kedjenek az idei termést próbaképen olvfor- 
mán összeállítani, mint azt jelen számunk 
első czikkében előadtam, — nevezetesen a 
gyártási czéloknak megfelelőig elkülönítve, 
u. m. szivartakaró, burok, bél, vágóanyag, 
stb., szóval a dohány minőségéhez képest, 
szin, anyag és nagyság szerint egalizálva, — 
feltéve, ha a nagvtek. doh. jöv. közp. igazga
tóság ezt jónak látja és megengedi. (D. V.)

—  Halálozás. Csákányi Győző, a nyír
bátori m. kir dohánybeváltóhivatal kezelője, 
hosszas szenvedés után, java férfi korában, 
folyó hó 9-én elhalálozott. Őszinte részvét kí
sérte sírjába a derék, képzett, rokonszenves 
tisztviselőt; —  nyugodjék békével !

—  Az antwerpeni kiállításon, amint a
hirlapokból olvassuk, a „magvar dohánykeres
kedelmi részvénytársaság11 által kiállított do-
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6ánvgyártmányok gyűjteménye, álralánoi figye
lem éi érdeklődéi tárgyát képezi.

—  Angolország dohánybehozatala, a „Ke-
reikedelmi közlemények" áruforgalmi kimuta- 
táia szerint: 1893-bán volt 84.218.342 font, 
8.566.061 font sterling értékben, —  ezzei 
szemben az 1892. évi behozatal 67.560.910 
fontot, 3.538.447 font sterling értékben tett 
ki, — tehát az 1893. évi behozatal 1G.657.482 
fonttal, 27.614 font sterling értékben növe
kedett.

—  „Tapasztalatok a dohány erjedésé
ről" czim alatt, F . V. úrtól, a dohány erje
désének ismert szorgalmas tanulmányozójától, 
a „Mezőgazdasági szemle" legutóbbbi füzeté
ben újólag egy figyelemreméltó cztkk jelent 
meg, amely sok helyen megegyezik az általunk 
e tárgyban elöadatokkal. Ha terünk engedi, e 
czikkre később még vissza térünk.

—  Halálozás. H o r v á t h  M i h á l y ,  
Márkus Samu könyvnyomdájának korrektora, 
lapunknak kezdetétől fogva technikai munkása, 
— egy a maga szakmájában igazán derék, értel
mes, megbízható, példás szorgalmú, minden is
merőse áltat becsült és szeretett jó ember, folyó 
hó 10-én, 43 éves korában, alig néhánv órai 
betegség után, hirtelen elhalálozott. Őszintén 
fájlaljuk lapunk egyik legrégibb hű munkásának 
elhunytál, s mélyen megindulva áldozzuk e 
pár sort emlékének. Az örök béke őrizze ham-

Szerkcsztöi üzenetek.
Kazay Rezső urnák. Budapesten. A nagy fontos

ságú nj találmány szives ismertetését nagyon kö
szönjük.

Dr. Schenek István urnák. Budapesten. Az érde
kes kimutatás közléséért fogadja küszöuetttnket. 

Feichtinger Miksa p. ü tanácsos urnák, Aradon. 
Fodor József urnák, Debreczen,
Goldstein Ignácz urnsk, Geszteréd,
Horváth Tamás urnák. Debreczen,
Kaufmann Adolf urnsk. Pankotán,
Keglevich Gyula gróf urnsk, Ssshslom,
Klein Mór urnsk, Birl,
Jármy Ferencz urnsk, Pta.-Aba,
Láng Zsigmond urnsk, Kisvárdán, —  és 
Mandel és Flsoh uraknak, Nyírbátor.

A  dnczember végéig járó egész évi előfizetési dijat 
köszönettel megkaptuk.

h í r  d e t é s e k .

NEW-YÖRR
É L E T  B I Z T O S Í T Ó - T Á R S A S Á G .

Alsplttatott 1845-ben, tisztán kölcsönösségen alapszik

minden utánfizetési kötelezettség kizárásával. Mi
után részvényesei: nincsenek az összes tőke és 
nyeremények a biztositottak tulajdonát képezik.

Kivonat a* 1H93. évi xáraxámadánbél:
Aktívák ö s s z e g e ...................... k. 748 508905
Évi bevétel .......................... „ 169818.280
1893-ban a biztosítottaknak kifi

zettetett .......................... .....  75 192 250
1893-ban kötött nj fizietek összege „ 1.119.244.955
F ö lö s le g ..................................... .....  86128150

Nincs másik kölcsönös biztosító társaság a 
világon, mely Ily óriási fölösleg fölött rendelkez
nék. Fennállása óta a New-York biztosítottjainak 
kifizetett 908 656 098 koronát.

A New-York a mttvelt világ összes orszá
gaiban bir fiókokkal.

Referencziák Magyarországon:
A magyar általános hitelbank.
A magyar kereskedelmi bank.

Közelebbi felvilágosításokat ad

a N E W -Y O R K
é l e t b i z t o a i t ó - t á r s a a á g  m a g y a r o r e e á g l  

Igazgatósága :
■ M lip M tM , V., Deák Ferenc,-tér I. u .  -  5

MAYFARTH PH. é. Társa
os. és  k ir. k is. szab. 2 - 8

erépgry-Ara.lc, v a s ö n t ö d e  é s  g ő z h é m o r

Bécs, ll./i; Táborstrasse 76. sz. 
Alapittatott 1872. 600 munkás

▲ gy á ra k b a n  k észü ln ek  a  le g jo b b

Cséplőgépek
M i - ,  já rgán y - és 

gözhajtásra.

j árgányműveli
1— 6 v o n ó á l la t  b e fo g á s á ra .

Legújabb gabonarosták,
t r ie n r ö k ,  k n k o r ic za -m orzso ló k . s zén á 

é i  s za lm asa jtók
k ézb a jtá a ra . á lló k  és  s zá ll ító k  égéü l ékkel.

Árjegyzékek és elismerő bizonyitványok ingyen. —  Képviselők felvétetnek.

1-, 2*. :!• ée 4 vassal
Boronák ás hengerek

szántóföldek és rétek számára.

£zect*kavágók. darálók, 
répavágók.

Slut-filt sióid. löliiáinnúy-ujtá
Szállítható

takai ék - üstök
mint takarmány-füllesztök és ipar-mosó- 

készfilékek.
Q o i t n l f  roindeu czélra, valamint bor- 
O d J lU I I  és gyiiiuölctt-t*ajtólapra.

Aszalókészülékek f/Xl£.«ámáTr;
é.s mindenféle Ipari czélokra. 

Önműködő szab.
„ Syghonia“

szöllöve-szö- é »  növenypermetezök

Dohányzsineget

és mindennemű gazdasági kötélárukat,
u. m. lóistráng. kötófék, rudalókötél, kévekötőzsinórok, 

gabnazaákokat, takaró- és vízm entes ponyvákat, valamint 

hlll8n lo je»»égehet koceizó lóhálók, tornaszerek ée 

függő ágyakból legjutányosabban ajánlanak:
5—9

Bleier és Weisz kötélgyárosok
Budapest, K á ro ly -k ö ru t  1. sz. a. K e re p es i-u t  sarkán.
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Frommer Á. Herrman utóda
FóUíiet: mag- és növénykereskedése. Fióküzlet:

V., TD kőr-utca  S. B u d a p e s t .  VI., A n d ré ssy -u t  I.

ajánl kUlest, muhart, pohánkát, tarlórépam agot  
és rafffiaháncsot legjobb minőségben. 18_24

Mapism alíkii kooiustrált műtrágya egyedüli raktára.
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s u v o s z t  u p n o N S
ceász. és k i r á l y i  ud-Tari s zá l l í tó  

m s0k e re sk e d é s  é s  g a zd a sá g i czikkek  Üzlete

Budapest, V-ik kerület, Arany-János-utcza 11-ik szám
ajánl szavatolt uiinó'ségü

r  Gazdasági, konyhakerti és virágmagvakat, 
kerti szerszámokat, "V I

r á n o U J A  (■  M M á  ffltolB* te1™ 1'

U 1« „ » ■» o n á r I a n M *L ^  
k a % * l ( t | k » r « k ,  papát ától,

1. H é a g á i l c ®  (*)>

Vevő vagyok mindennemű gazdasági m agvakra.
Árjegyzékek kívánatra ingyen ét bérmentve. 18 -9 4

N j*a . Márkás Hatsosal, Budapestéi, Uyapj . .s ír ig  «.
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