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A dohány törése.
A  rendkívüli szárazság s az ország 

nagy részében uralgó kedvezőtlen időjárás 
folytán, az idei dohánytermés kilátásai nem 
igen biztatók s termelőink nagyrésze nem 
ok nélkül aggódik, a dohányban beállt 
rossz fordulat miatt.

A  rekkenő hőség és tartós szárazság 
megakadályozta a dohány fejlődését s nem
csak hogy növésében visszamaradt, de sok 
helyt már is fonnyadni és száradni kezd. 
ámbár — miként múlt számunkban is em
lítettük — a kitünően megművelt talajban, 
más növényekhez képest, aránylag még 
kevesebbet szenvedtek, de azért a szenve
désből bőven kijutott a részök mindenütt.

A  dohányok törése az idén a rendes
nél részben korábban, részben későbben 
fog történi.

A  dohányok ugyanis most a legtöbb 
helyt idő előtt érnek be, azaz nem is any- 
nyira érnek, mint inkább lesülnek, apró, 
durva, fejletlen levél alakban, amely se 
burok, se takarónak nem lesz alkalmas, 
legfeljebb rossz vágóanyagot fog szolgál
tatni. Ezek törésének a rendes időnél ko
rábban kell történni.

De azért még nem szabad végképen 
elcsüggedni, mert egy kedvező időfordulat 
és egy jó hosszú ősz esetén, a most még 
apró zöld levelecskékből jól kiképzett do
hányok is lehetnek ; a melyeknek a törése 
természetesen későbben fog majd történni.

A  lesült s idő előtt kényszerülve ért 
dohányokon azonban már a legjobb időjárás 
sem változtat s ezekből már nem lesz más- 
forma, azért tehát az olyan fonnyadt, félig 
leszáradt leveleket —  habár a másik fele
része még zöld is — minden tétovázás 
nélkül azonnal le kell törni, nehogy a még 
életre való levelecskéktől azt a kevés táp- 
erőt is, amely ily száraz időjárás mellett 
még bennök van, tőlök elvonjak.

A z  ily kényszerérett, lesült dohányokat 
kissé puhulni kell hagyni, mielőtt feltüzel
nének, mert ha m ég lehet rajtok valamit 
javítani, akkor csak is a füllesztés az. ami 
ezekből a dohányokból azt a törékeny me
revséget kiveheti, kevesbbitheti; — a füllesz

tés által ugyanis az ily dohány kissé meg
puhul és ezen puhult állapotában, a pajtá
ban, fedél alatt, némileg meg fog gyó
gyulni. De ezek a dohányok egy perczig 
se legyenek kinn a napon szárítva, hanem 
mihelyt kellőleg megfüllesztettek, azonnal 
füzessenek fel és —  miután most eleintén 
úgy is van üres pajta elég — tehát aggat- 
tassanak be rögtön a pajtába. Midőn aztán 
a jobb levelek fognak majd bekerülni, 
amelyek mindenesetre fedél alatti szárítás
ban kell hogy részesüljenek, akkora már 
ezen kényszerérett dohányok annyira be 
lesznek száradva, hogy azokat sűrűn özsze- 
szoritliatjuk a pajtába, hogy a frissen sze
dett jobb minőségű dohányoknak elegendő 
helyök legyen. — a kényszerérett dohá
nyok pedig az összeszoritás által csak nyer
nek, mert nem fognak annyira zörgősre 
száradni és a fermentálás további folyamá
ban részesülnek. Ily eljárás mellett, ezen 
dohányok osztályát emelni fogjuk, mig 
ellenben — ha mihelyt letöretnek — 
nyakra-főre felfüzetnek és szokás szerint a 
napra kiaggattatnak: akkor bizony csak 
rossz harmadosztály és kihányás lesz beló- 
lök és a mennyiség is tetemesen le fog 
apadni.

E lég nagy baj, hogy kényszerérett 
dohányt kell törni, mert ezek a dohányok 
bizony kiviteli czélokra semmi kelendőség
gel nem kecsegtetnek, — de amennyiben 
önhibánkon kívül, a természet mostohasá- 
gából történik: el kell tűrnünk ezt a reánk 
mért csapást; —  önmagunk iránti köteles
ségünk azonban, hogy a bajt lehetőleg 
kevesbbitsük. ezt pedig úgy tehetjük, ha 
ezen kényszerérett és idóclótt letört do
hányokat. a rendesen beérő, jobb minőségű 
dohányoktól teljesen elkülönítve kezeljük, 
sőt még a beváltóhivatalba is elkülönítve 
kerüljenek majd átadásra. Dohányterme
lésünkre nézve ez egy igen nagy fontos
ságú körülmény, mert -  amint mostanában 
gyakran fejtegettem — termelésünk legfőbb 
lényegét és czélját a kivitel képezi. már 
pedig ha ezek a kényszerérett dohányok, 
a későbben törendő, tisztességesen megért 
dohányokkal össze-vissza keverteínének: 
ez által újból egy oly nagy ét- végzetes kö
vetkezményű hibát követnénk el, amelyet 
alig tudnánk helyre hozni.

A z abnormis időjárás által teremtett 
kényszerhelyzet legszükségesebb teendőit 
a fentiekben röviden előadva, térjünk át 
ezekután a dohánytörés rendszeres mun
kájára.

Múlt számunk két rövidebb közlemé
nyében ugyan már foglalkoztunk a dohány 
érésével s a dohánynak a törés alkalmá- 
vali megválogatásával. de a dohánytörés
nek minden tekintetben helyes végzést 
annyira fontos s az. egész termés minősé
gére és értékére oly elhatározó befolyással 
van, hogy erről nem lehet eleget beszélni; 
— s ha talán részben ismétlésekbe esnénk
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is, vagy olyan dolgokat fejtegetnénk, ame
lyek már nem újak termelőink e lő tt: még 
az sem b a j; — mert hiszen lapunknak éppen 
az a czélja és hivatása, hogy az okszerű 
termelés minden fázisának feltételeit, mód
jait, újra meg újra hangoztassa.

Tudvalevőleg a dohányok nem egy
szerre érnek s amennyiben a levelek nem 
egykoruak, tehát azoknak törését sem sza
bad egyszerre végezni, mint ahogy ez —  
sajnos — egyes helyeken még most is 
történik.

Holl .Indiában —  amint 2 év előtti ta- 
nulmányutam alkalmával láttam és akkor 
bővebben is leírtam — a dohányt három 
időszakban törik, amely 2— 3 hétre terjed 
s ott is a legfőbb súlyt fektetik a levelek 
érettségére.

Törökország világhírű dohánya is rész
ben azért oly kitűnő, mert a török termelő 
a legéberebb figyelemmel kiséri a dohány
levelek érési fokát s csak azon egyes le
veleket szedi le, amely már teljesen meg
ért, — nem hagyja azt a tőkén megszá
radni, de soha egyetlen levelet sem tör le, 
amely tökéletesen érett ne lenne; ezért a 
török dohány szedése fi— 8 Ízben történik.

A z  érés ismertető jeleiről már múlt 
számunkban is megemlékeztünk ; az ott el
mondottak kiegészítéséül felemlíthetjük, 
hogy legjobb ismertetőjel: a levelek lan- 
kadtsága és durvulása, —  a zöld szin lassan- 
kint sápadtabb lesz és sárgásba kezd ját
szani, gyakran sárga foltok is jelentkeznek. 
A  gyakorlott szemet, mely mindezeket 
rögtön felismerni képes, a tapasztalás te
remti meg. A  sárga foltok feltűnése azon
ban nem egészen csalhatatlan jele az érett
ségnek, mert esős években ezek egészen 
nem is jelentkeznek, ép úgy száraz időben 
sem, a kövér, nedvdus leveleknél. Van 
azonban két biztos jele az éretségnek és 
pedig az, hogy ha hüvelyk- és mutató-uj- 
junkkal a leveleket megtapogatjuk és a 
levél recseg, vagy épen eltörik, ez az egyik 
biztos jele a dohány érettségének ; a másik 
pedig az, hogyha a levelek a tőkétől válni 
kezdenek, lecsüggenek és merev tartásukat 
elveszítik.

Az érés jelei a dohánytőkén alulról 
felfelé mutatkoznak s a törésnek is e sze
rint kell végeztetni.

Legelőbb érnek és törendők az aljle
velek, ezekután 6—8 napra az anyalevelek, 
amelyek a legértékesebb s igy ezekre a 
fő figyelem fordítandó és ezek után mint
egy t  hétre érnek be a hegy- vagy csúcs- 
levelek.

A  kerti és muskotály dohánynál, a 
sárgás-zöld színnek — mint az érettség 
jelének —  nem csupán foltonként, hanem 
az egész levélen elteijedve kell lenni, mert 
ezekből sárga és piros szinti leveleket csak 
úgy nyerünk s valódi értékök csak úgy 
éretik el, ha azok — mint a hegyaljai 
szőllő —  a tőkén teljesen megérnek.
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Szintúgy a kapadohány jóságának és 
értékének fokmérője is az, hogy tökéletesen 
érett,legyen.

Érés és tulérés közt könnyen megkü
lönböztethető határok vannak. Túlérett 
előttem az a dohány, mely már a tőkén 
teljesen elsárgult, szélei rücskösödni és el- 
vékonyodni kezdenek; az ilyen levelek 
már enyészetnek indulnak és tönkre men
nek. A  legfinomabb vágódohánynak sem 
kell, hogy túlérett legyen, de rendesen 
megérve a legszélső határig lehetnek. K i
vételt képeznek azonban a szivartakaró le
velek, melyek egész érettek legyenek ugyan, 
csakhogy ezeket nem kell a végső hatá
rig érleltetni, hanem amint az érettségi je 
lek kétségtelenül kifejlődtek, akkor kell 
ezeket letörni, — mert egy jó szivartakaró 
levéltől megkivántatik, hogy az vékony és 
ruganyos legyen, birjon az folyton vonott- 
sággal és puhasága mellett a szükséges 
feszerővel is. H ogy ezt elérhessük, szük
séges, hogy a szivartakaró leveleket túl
érni ne engedjük, — amint előbb mon
dám -  mihelyt az érettségi jelek kifej
lődtek. vagyis mikor a sárga foltok rajtok 
mutatkozni kezdenek: akkor megkezdhet
jük ezek törését. A teljesen érett dohány
levél vastagabb és törékenyebb, de színe 
a pajtában mindig szép sárga-vörös lesz ; 
ezen színek azonban a szivargyártásnál 
nem kerestetnek, mig ellenben a vágó, 
vagyis a pipadohány anyagnál igen ked- 
veltetnek.

Múlt számunkban már előadtuk, hogy 
miként végezzék a kertészek a dohány tö
rését. hogy az. már ezen alkalommal kel
lőleg megválogatva s egyöntetűen összeál
lítható legyen. Erre ismételten felhívjuk [ 
termelőink szives figyelmét.

A  dohány törésének csak száraz na
pokon szabad történni, (amelyeknek ugyan 
— fájdalom — most ugyancsak tulbővében 
vagyunk.) még pedig legjobb a harmat fel
száradása után.

A  törésnél vigyázni kell. hogy a le 
velek közvetlen a tőkénél töressenek, de 
meg ne szorittassanak, s a leveleken törzs
részek ne maradjanak, mert ezek kárt tesz
nek a dohányban.

Végül csak annyi dohányt engedjünk 
naponkint letörni amennyit még az nap 
beszállíthatunk.

A  beszállítás, füllesztés és fűzésről jövő 
számunkban fogunk bővebben szólani.

Dönteti Vilmos.

A dohány égésére vonatkozó 
eddigi vizsgálódások rövid átnézete.

Irta : Cserháti Sándor.

(Folytatás).

Barth elemzései alapján azon következte
tésre jut, hogy a jó égésnek oka volt egyes 
esetekben a sok káli, másik esetekben a ke
vés cblór, majd meg a finom struktúra má
sokban a nagyobb inennyiségíi, organikus nit
rogén. ismét másokban a sok salitrom.

A rosszul égés származott hol a kevés 
kálitól, hol meg a levél szövetének durva vol
tától, a sok pbospborsavtól, a sok ammóniák 
vegyektöl, vagy végül a sok mészsóktól. Az 
egyik alkatrész hátrányos hatását egy másik 
alkatrész többé kevésbé ellensúlyozhatja. Pél
daképen álljon itt egy pár adat Barthnak idé
zett munkájából.

>A sok káliumnak, különösen az organi
kus anyagokhoz kötöttnek kedvező listása ta
pasztalható az 1889-iki westhauseni belföldi 
dohánynál, növeli ezt a chlór csekély mennyi
sége az 1889-iki geudertheiroi belföldi dohány
ban. gyengíti a sok chlór az 1888-iki geudert 
heimi maryland dohányban, a levél durva szö
vete az 1888-iki geudertheimi belföldi, az 
1888-iki westhauseni marylandnál és az 18^8-ik 
trágyázott westhauseni belföldi dohánynál,

az égést megrontotta a sok chlór az 1888-iki 
geipolsheimi dohányban.“

Hasonlóképen magyarázza a többi dohá
nyok jobb vagy rosszabb égését. Az ily ma
gyarázatoknak a gyakorlati értékük kevés ugyan, 
azonban az teljes határozottsággal kitűnik belő 
lük, hogy az égést igen gyakran nem a chlór- 
nak és a kálinak egymásközti aránya, hanem 
számos egyéb tényező határozza meg.

Ad Mayer, a wageningeni gazdasági iskola 
igazgatója szintén foglalkozott a dohány égé- 
sének tanulmányozásával, részint közvetlen a 
dohányt, részint különféle folyadékokba beáz 
tatott és megszáritott papirost égetve el.1) A 
dohány égetési próbákból azt tapasztalta, hogy 
a ki nem erjedt dohányok közül a hegylevelek 
jobban égtek, mint az anyalevelek. A kierjesz
tés után e különbség elenyészett, megjegyzi 
azonban, hogy’ ez a megfigyelés az általános 
tapasztalattal ellenkezik és szerinte a nagyon 
kedvező időjárásnak tulajdonítható. Azt is ta
pasztalta továbbá, hogy a tavaszszal adott is
tállótrágya határozottan hátráltatja az égést. » 
A papiros égetési kísérletekből azon következ
tetést vonja le, hogy a ehlóridok a papír láng
nélküli égését inkább kedvezően befolyásolják, 
nem hogy hátráltatnák. Miután azonban véle
ményem szerint e papiros égetési kísérletekből 
a dohány égésére következtetést vonnunk nem 
lehet, Mayernek e tapasztalatát nem akarom 
ellenérvül felhozni Nessler állításaira.

A magyar szakírók közül a dohány égé
sével csakis I)r. Kossutány Tamás foglalkozott 
behatóbban , Magyarország jellemzőbb dohá
nyainak chemiai és növényélettani vizsgálata14 
czimü, a kir. in. természettudományi társulat 
megbízásából irt munkájában, a mely egy kü
lön fejezetben szól a rosszul égö dohányokról.

Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni 
azon rendkívüli ingadozásokat, melyeket az egyes 
hamuk összetételükre nézve mutatnak, igy talá
lunk jól égő dohányt 13% káliumoxid s rosszul 
égőt 30% káliumoxid tartalommal, jól égőt 
4’7° „ chlór- s rosszul égőt 15%  chlórtarta- 
loinmal, mely azt bizonyltja, hogy a chlóron 
kívül a többi szervetlen savaknak is megvan a 
maguk szerepköre, igy a 1.5% chlór mellett 
10.7% kénsavat találunk a rosszul égő gyulai 
puszta-remetei dohányban

A rosszul égés okait ezen az alapon a 
következőkben lehetne összeállítani:

A rosszul égést okozhatják 1. ásványi 
anyagok, 2. szerves anyagok.

Általában, a., minél több hamut tartalmaz 
a dohány, annál jobban ég, s megfordítva;

b.. a hamuban előforduló szervetlen savak 
(phosphorsav. kénsav, chlorhydrogen) az égésre 
kedvezőtlen befolyást gyakorolnak, és pedig:

1. mert minél több a szervtelen sav a do
hányban, annál kevesebb szervtelen alj marad a 
szerves savak dispositiójára ;

2. mert Nessler kísérletei értelmében a 
szervtelen sók egyáltalában rosszul égövé teszik 
az egyszerű papirost is ;

3. mert olyan szerves anyagok képződését 
mozdítják elő, melyek egváltalán rosszul égnek ; 
itt első sorban a phosphorsav van értve. A me
zőgazdasági cliemia azt tanítja, hogy a növé
nyek protein-tartalma és a phosphorsav tarta
lom között bizonyos viszony észlelhető, több 
phnsphorsav-tartalom mellett rendesen nagyobb I 
mértékben találunk proteineket: ebből követke 
zik, hogy a talajban egyenlő mennyiségű felvé
telre alkalmas nitrogén-vegyületet feltételezve,
a dohány vagy általában a növény, ott fog 
több proteint alkotni, hol a több nitrogén mel
lett több phosphorsav áll rendelkezésre.

Ugyanezt lehet állítani a kénsavról. A do
hányban lévő szerves anyagok között csak egy 
kéntartalmút ismerünk, és ez a protein, mely
nek nagyobb mértékben való productiójára min
tegy iinpulsust nyer a növény kénsavban dús 
talajon, feltéve, hogy a többi körülmények ked
vezőek.

A chlórra nézve szintén lehet állítani, hogy j
--------------  I
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jelenléte bizonyos, de még eddig ki nem fürké
szett anyagok képződését előmozdítja.

Ez állítást bizonyítják, hogy a chlórtar- 
talmú trágyaszerek műveletei növényeink néme
lyikénél a termés mennyiségét jelentékenyen 
emelik, minőségét azonban alább szállítják, igy 
például több répa. burgonya terem ugyan a 
chlórtartalmú trágya szerek alkalmazása mel
lett, de az átlagosan kevesebb czukrot, illetve 
kevesebb keményítőt tartalmaz.

(loljrl, kör.)

Dohányt termő földek talajvizsgálata.
Mielőtt még az 1887. évi XL1V. t.-cz. 

2. §-a, a talajvizsgáló bizottságok működé
sét meghagyta volna, azok szükségét fel
ismerve már előzőleg rendeleti utón intéz
kedett a m. kir. pénzügyministerium, hogy 
a dohány termelés minőségének emelése 
czéljából, Magyarország dohányt termelő 
vidékei ily bizottságok által járassanak be.

A  bizottságok által végzendő teendők, 
nem egyedül a dohányjövedék érdekkö
rén belül fekvő dolgozatokra szorítkoznak, 
hanem sok esetben feladatuk, a dohány- 
termelőnek arra nézve is kellő felvilágosí
tást nyújtani, hogy a rendelkezésére álló 
földjei közt, az okszerű dohánytermelés 
követelményeinek melyik felel meg leg
inkább.

A z  alig 10 év óta működő talajvizs
gáló bizottságok által elért eredmények 
szembeötlők ; minthogy ott, hol a dohány- 
termelő, érdekét szolidárisnak tartotta a 
jövedékével : ép úgy javított a termelési
visszonyokon, mint megszüntette a tömeg- 
termelésre törekvő gazda mesterkedéseit. 
S zóva l: haladás volt az eredményük, a 
dohánytermelés minőségének tekintetében.

H ogy mi a talajvizsgálatnál az irány
elv és miként történik a minősítésnek 
gyakorlati keresztülvitele: arról alább aka
runk szólani.

A  talaj azon termelési tényezők egyike, 
mely — az éghajlat és megmunkáláson kí
vül —  a dohánytermésnek úgy minősé
gére, valamint mennyiségére a leghatáro
zottabb befolyást gyakorolja. Miért is ter
mészetes, hogy a dohányjövedék egyik  k i
váló érdekét az képezi, hogy csak oly ta
lajokon termeltessék dohány, melyeken ta
pasztalat szerint gyártási czélokra előnyö
sen használható dohányanyag terem.

Általában kifejezve rjó *  dohányt termő 
talajnak nevezhető a növényi tápanyagban 
gazdag, mély rétegű, szelíd, tele vény (hu- 
mus) és mésztartalmú, kavicstól ment és 
viz-áteresztő altalajjal biró homokos agyag 
keveréknek minden válfaja.

Holott szélhordásnak alávetett, kötet
len, laza. vagy kiélt homok, túlnyomó mész, 
tulerősen kötött agyag, alvizes, savanyu és 
tőzeg talajok: a dohánytermelésre alkal
matlanok.

Így általánosan, a talajok dohányter
melésre való „alkalmas* vagy „nem alkal
m a s egyszerű megjelölése azonban elegendő 
támpontot még nem nyújt arra, hogy a 
gyakorlatban egyes talajok dohányterme
lésre „alkalmasának vagy „nem alkal 
mas“ -oknak minősíttessenek. — mert a ta
laj különböző nemei a természetben nem 
tisztán, hanem egymással minden képzel
hető változatokban összekötve fordulnak 
elő. S igy a talaj dohánytermelésre való 
alkalmatosságának megítélése: annak sa
játságai és tulajdonságainak felismerésétől 
függ, a mi ismét a gyakorlatban szerzett 
hosszú tapasztalatokon alapul.

A  hazánk dohánytermelő vidékein elő
forduló talajok hozzávetőleges csoportosí
tását a következő nagy táblázat tün
teti fel.

Dnmlsa Sándor.
(Folyt, köv.)
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A talajnak dohánytermelés alá való minősítése.

A t a l a j  j e l l e g e

Typicus alkata

A z előbbi talajok tel erényi
| A talaj jellegére és gaz-

A termőréteg minősége, a Az altalaj miuösége azon 
talajmivelet által előállt, mélységig, mely még a do- vagy korlianyós alosztályai, 
vagy könnyű szerrel elő- hány fejlődésére befolyás- 

állítható mélységig sál bir.

dálkodási viszonyaira vo

natkozó megjegyzések.

Dohányterme

lésre való alkal

mazhatóság.

I. Gazdag, mély,
agyag és gyep talaj

__ i___________________

Meleg, hathatós, szelíd és Kívánatos mértékben át- 
szelid omlós, általában minden eresztő. Egy méter mély- 

tekintetben megfelelő. A ségig, a termőrétegtől csak 
termőrétegtől igényelt kevésben eltérő, 
mélység 20—26 %

II. Huraus tartalmú gazdag] 
szelíd agyag talaj

Nem fordul elő

! 1
i

A legkedvezőbb műveleti 
állapotban. A mély műve
lésre rendkívül alkalmas.

Mint az I. oszt talaj. Ter
mőrétege nem csekélyebb ... . .

mint 2 0 -2 5  V  M m ,u I o«*alyiiál.

A) Televény talaj. Erdőir- 
tás. Szelíd, agyagos, kor-

»«'el,reid A levélkép.öJé.t igen ked- Levélkéddé. .Ken búsé*. raíen‘ ,jefo, J olj> 
Béltartalommal bíró zama- J J

tos dohány? ád. |

Erősen kötött, s z ív ó s , ne- Mérsékelt mértékben át- 
liezeu porbanyositbató, eresztő. Nedves években 

III. Erőteljes vályog talaj könuyen megkeménykedik, túl nagy víztartalmánál 
termőrétege nem csekélyeb fogva a muukát megnehe- 

mint 20—25 ziti és késlelteti.

Nem lordul elő.
Erős igavonó erőt igényel. 
Az alagcsövezés rendkívül 

kedvező hatású.

IV. Szelíd, mély eleven 
agyag - és homokos 

agyag talaj

Agyag tartalma elegendő, 
hogy kedvező víztartalmát 
még száraz években is meg
tartsa : laza, likacson, me
leg. Termőrétege legalább 

18 %  mély.

A mélyebb rétegekben B) Televény talaj. Erdőir-
mindiukább nagyobbodó tás. Szelíd humns talaj, Igen biztos nyers és tiszta 

liomok tartalma miatt a gyenge agyag- vagy ho- jövedelem elérésében 
nedvességet nem elegen- mokvegyülettel. Physikai Könnyen magasabb mive- 

dóen tartja. természete megegyezik az lési tokra emelhető és azon 
„A “ televény tataijai. fenntartható.

V. Könnyű, homokos agyag 
és agyagos homok talaj

Száraz, erősebben működő 
mint kívánatos: túl laza. 
Termőréteg legalább 16

lm *ué»y.

A mélyebb rétegekben 
mindinkább nagyobbodó 

homok tartalma miatt a 
nedvességet elegendően 

nem tartja.

Nem fordul elő.
Mész trágyázás a hozamot 

rendkívül emeli.

VI. Hideg, szívós vályog és

»gy*g !»laj

Hasonló a III. osztályhoz, 
de hidegebb, renyhébb és 
uedves években túl sok viz 
tartalmánál fogva, a növény 

fejlődését veszélyezteti. 
Termőrétege legalább

lö %.

Kötött, vizet át nem bo
csátó merev agyag; víze
sés, szívós  vályogréteggel; 
fazékas agyaggal összeta

padt kavics.

Nem fordul elő.
A termés biztonsága és igy 
a hozam is alagcsövezés 

által emelhető.

VII. Könnyű, sovány homok 
talaj; szegényes agyagos 

homok talaj

Túl száraz. Finom, szem- 
csésségü. Termőrétegében 
sokszor túl laza egész a 
porosságig. Termőrétege 

legalább 13 %.

Finom szemcsés kova ho
mok. Száraz.

C) Televénytalaj. Savanyú 
homokos korhanytalaj. Szá
razságban por, esőben ösz- 
szefoly. Mész. műtrágya és 
alagcsövezés által javítható.

Természeténél fogva sze
gényes, minthogy a legfon
tosabb növéuytápsierekkel 
csak igen mostohán látta

tott el.

1

VIII. Kötött, azivós, vizurtó- 
hideg palistermészetll 

vályog talaj

Hideg, tétlen, makacs szá
razságban kőktménységü. 
a hozzákevert homok igen 
tiuom szemcsésségü. A vizet 
állhatatosan visszatartja, 

ennélfogva nehezeu szárad 
ki és a helyes állapotban! 
megmunkálásra nehezen 

hozzáférhető. Termőrétege 
körülbelül 13 %  mély.

Hasonló mint a VI. osztály
nál, csakhogy még mere
vebb és vizet át nem bo

csátóba

Nem fordul elő.

Nehéz megmunkálás, költ
séges üzem. Nagy bizouyta- 
lanság a hozamban. Bizo- 
nyos fokig alagcsövezés ál

tal javítható.

IX.

Meddő, elegendő víztartó
Tárulom nélküli z i v á r « > k a l J  u m i\ 
, . . - . . . .  réteg sokszor kövecsesei 
homok és kavics talaj t tJ itv(. ktlr#1Wnl m %

mély termflrétcg.

Durva homok és kövecs, 
sokszor kövekkel keverve.

D) Televény talaj. Savanyu 
réti korhany, különben oly 
természetű mint a „C“ te- 

levéuy talaj.

A termő réteg nedvesség- 
hiánya folytán a növény 
táplálkozása is hiányos. A 

dohány kiég.

X.
A typicus alkatának meg- 

Fazekas agyag, futóho- telelőleg majd elposvá- 
mok, köves, —  kavics nyodva és ekével meg nem 

és hasonló talajra ^  
csekélyebb hozam ké- mé, hel>.cu) „ (nl

pcsséjjgel hat. Termíréteg 10—111%, 
mély

Kavics, törmelék, gyep, 
kővas.

E) Televénytalaj. Láp. Sa
vanyú, tőzeg föld. Nedves 
laza termőréteg, homokve- 

gyülettel.

Csak legelő, még inkább 
erdő miveletre használható.
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Mily dohányfaj termelésé

nek felel meg leginkább.

Szivarauyagot termő do
hányfajok és értékes mus- 
katál levelek termésére 

legalkalmasabb talajok.

Kapadohány és b úrnőt- 
anyag termelésére legin

kább alkalmas talaj.

Kerti és muskatál levelek 
termelésére, kivált ha ezen 
talaj televény alosztálya 
vau jelen, igen alkalmas.

A debreczeui és szegedi, 
részben kerti levelek ter

melésére alkalmas.
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A szárazság.*)
Nyugtalan tekintettel fürkészi íz  ég látó

határát a hajnallal ébredő gazda, hogy váljon 
nem láthatna-e az égen egy kis, reményt adó 
felhőt, mely meghozná az esőt, hogy éledne 
fel tőle — dermedt nyugalmából —  az el
tikkadt természet *, hadd találna a hajnal — éb
redő frisseségben az embert, állatot, növényt 
egyaránt. —  Ámde hiaba fülkész a szem, 
reményt hozó felhőnek még árnyalata sem 
látszik a tiszta kék ég perremén, —  hanem az 
izzó nap forró sugarai már éreztetik hatásu
kat, —  már hevítik a légkört, hogy mire de
leiére hág fel a nap: akkor már izzóvá le
gyen a lég, mely bennünket éltet s eltikkad
jon tőle ember, állat és növény.

Gondtelve szemléli a gazda szomjazó do
hányát, mely hiába sóvárog éltető viz után;
—  elvénülve, satnyulásnak indul az és elöre
gedett szárán erőteljes élet aligha fakad mar.

Bizony jól teszi a gazda, hogyha azt a 
kevés, a szárazságtól elgyötrött dohanyát, mi
nél gondosabban ápolás alá veszi és annál 
nagyobb figyelmet fordít reá, minél mosto
hább volt iránta a természet, —  hogy a mi 
benne jó van, ezt növelhesse és megvédje do
hányát mindazon káros befolyásoktól, melyek 
értékében csökkentenék.

Idei dohanvtermelésünk a „közepesben 
is alul fog maradni. — hogy mennyire ta
lán mire e sorok megjelennek, akkor már 
minden gazda tisztában lesz ezzel a ta- 
lánvnval.

Nekünk tehát az legyen a fő törekvé
sünk, hogy rendszeres intézkedések áltál a 
levéltöres, szárítás és simítás munkálatainál, a 
mennyire csak lehet, értekben emeljük doha
nyunkat.

Jól végzett bugazás és kacsozas művelete 
után legelőször is az érés allapotara kell nagy 
figyelemmel lennünk es pedig annál is in<ábht 
mert rendszerint az ilyen mostoha időjárási 
viszonyok mellett termett dohány apró ma
rad ; —  durva szövetű és égése is hiánvos 
szokott lenni s ha már most eliez a sok rossz 
tulajdonságokhoz még esetleg éretlenség avagy 
tulérés is hozzájárul: —  ugv bizonyára kárba
veszett fáradság volna minden további törek
vésünk a kezelés körül.

Korai levéitörésnek nézünk az idén elébe.
— CseleKedjük meg ezt ugv, a hogv csak 
legjobbnak latjuk, arra nézve, hogv a dohánvt 
mar a szántó ágasokon minőség szerint cső 
portosithassuk össze.

Minél jóban sikerül minőség tekintetében 
eltalálni a helyes eljárási módozatot, annál ér
tékesebbé fogjuk tenni dohanvunkat. —  Lé
nyeges dolog a szántásnál követendő mód
szer. — Nem vagyok barátja a dohánvnak a 
szabad napon való aszalásának, perzselésének. 
Mennyi érték vész itt kárba, azt ki se lehet 
mondani. — A gvenge dohány növénvt hir
telen agyonaszalni, agyonperzselni s azután 
az ágasokról — nem ritkán a széltől össze
törve, beaggatni a pajtába, a hol annvi tor
túrán átesve alig tud magához jönni : —  ez 
bizonyára már csak ^ősi erény*, de követésre 
nem méltó eljárás. —  A pajtaban, vagyis az 
árnyékban való szárítási módszer van egvedül 
hivatva, a mai, már magasabb színvonalra emel
kedett dohánytermelésünkben a hclvcs eljárást 
szabályozni. — mert csakis ezen módszer mel
lett tarthatom meg dohányomban azt az ér
téket, melyet a tőkén nyert s a melynek az 
öregbítése kepezi tő feladatomat.

Ennek a szárítási módszernek a tanulmá
nyozása tehát jelenleg a legkívánatosabb dol
gok egy ike, hogy alapos tájékozottsággal kezd
hessünk munkához, hogv azután ha a pajtánk 
a gondos kezelés bevégzett munkáját mutatja 
fel —  nyugodt lélekkel mondhassuk el, hogy : 
megtettünk mindent, a mi erőnktől telt es bi
zonyára nem fogjuk még sem annyira érezni

*) Mult számunkra éppen lapunk zártakor kaptuk 
ezt ar. igen jó kis csikket. <le — sajnos — idójarasi 
viszonyaink azóta unt sem változtak s így most is 
azon módon idószeiü és nagyon megszívlelendő

Szerk.

az idei év mostohaságat, mintha a mit sem 
törődés elveinél maradtunk volna meg. —  A 
harmadik faktorról a simításról még korai do
log szólani.
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KUlfdldi dohányfajok.
A  General Grant. Ezen faj, daczára 

annak hogy még nem oly rég ismeretes, 
már is széles elterjedésnek örvend. —  de 
nálunk az ezzel tett kísérletezések vagy 
nem a megfelelő helyen, vagy' nem elegendő 
kitartással történtek; elég az hozzá, hogy 
nálunk még nem igen honosuk meg. Pedig 
ezen dohányfajnak megbecsülhetetlen elő
nyei vannak.

A z első nagy előnye az, hogy igen 
korán érő, úgy annyira. hogy a leg
északibb vidékeken is termelhető. Levelei 
igen finom szövetüek és jelentékeny puha
sággal bírnak, úgyszólván vonósak, amely 
tulajdonságuknál fogva burok és fedőle- 
velekül alkalmasak, s égésök is kitűnő.

Ezen dohány fajnak minálunk sokkal 
nagyobb fontosságot kellene tulajdonítani, 
mert nálunk épen azon talajoknak, amelyek 
kitűnő dohányt termelni lennének hivatva, 
kissé északi fekvésük miatt az a bajuk, 
hogy az ott termett dohányok rendesen 
éretlenek maradnak; — ilyen például a
kisvárdai körzet, kissé északi fekvésénél 
fogva.

Tétettek ugyan már ezen és más vidéken 
is kísérletek, ha jól emlékszem : Bakai lige
ten, Weir.berger Mór urnái és pedig nem 
rossz eredm nynyel; úgyszintén Örkényen is, 
Pálóczy Horváth István úrnál; — az ezen 
fajjal való kísérleteket tehát kiterjedtebb 
mérvben újból meg kellene próbáin.

A  White Burhy. Hz is az újabban 
ismeretes fajokhoz tartozik. Származási helye 
Ohio, különösen Eszak-A merikában na
gyon el van terjedve. Ezen faj majdnem 
oly keményebb éghajlati, mint a Seedleaf. 
—  delibb vidékeken azonban finomabb le
veleket trtrem, mint az északi részeken. Ez 
a dohányfaj nagy levelű, de a mellett 
finom szövetű, ruganyos, szép világos szinü 
és jó  égésű. -  szivargvártásra és pipa
dohánynak egyaránt igen alkalmas.

A  Bh'o‘ Pryor is szintén egy kedvelt 
észak-amerikai faj. mely a megszáradás 
után barna leveleket képez, amelyeknek 
finom részei, mint bél és fedő levelek, igen 
nagy keresletnek örvendenek. E fajnál 
különösen előnyösnek tartják azt. hogy 
kevés sarjú hajtásokat hoz. A  Silky Pryor 
egészen az előbbihez hasonló, s ezért téve
sen gyakorta fel is cseréltetnek egymással.

A  Yeloit' Oronoko E-zak-Carolinában, 
homokos talajon tenyészik, legjobban ked
veli az olyan talajt, amely hajdankori el- 
porlott gránit rétegből származik. Levelei 
finom sárga szinöknél fogva különösen ki
tűnnek s úgy bél, mint fedóanvagúl szok
tak feldolgoztatni. Ezen dohányfaj is finom 
szövetű s amit a termelők leginkább di
csérnek benne; az. hogy könnyen szárad 
és rendesen fermentálóik.

Bit! Oronoko, ez egy oly faj. melyet 
Virginiában és Kentuckyban igen kedvel
nek ; — kövér talajokon burnót és bagó
nak való anyagot terem, a könnyebb talajo
kon pedig olyat, amely szivartakaró és 
bélanyagnak szokott felhasználtatni Igen 
botermésü faj. — a kövér talajokon jobban 
sikerül, mint a soványban.

A  Mary/and, ez csak erős talajban 
díszük, s legnagyobbrészben csak pipado
hánynak alkalmas; — gazdag termést ád.

Sok különféle tengerentúli dohány
fajok léteznek még. amelyeknek ismerteté
sét más alkalomra hagyom, —  felemlítek 
azonban még egy pár fajt. amelyeknek a 
termését mi is gyakorta élvezzük, — 
ilyenek :

A  Manilla dohány, mely a Phiüppini 
és ezzel határos szigetcsoponon termelte
tik. — gyorsan és erősen növekszik, — 
nagy levelű, sötétzöld szinü dohányokat 
terem, melyek azonban a szárításnál vilá
gosabb majdnem sötétsárga szint vesznek 
fel s egy Á y  sajátságos sima je lleggel bír
nak, amely semmi másfajta dohánynál nincs 
meg. Ez a dohányfaj legnagyobbrészben 
szivar és cigarettának. részben bagónak 
is szokott feldolgoztatni. Igen kellemes ize. 
jó aromája és kitűnő lágy, mondhatni nyir
kos, kellemes füstje van ; —  én —  részem
ről — igen kedves dohánynak tartom.

A Latakia. t—  ez a faj mintegy 50 
évvel ezelőtt Eszak-Amerikába lett be
vezetve. de leveleinek apró, kicsiny volta 
miatt nem részesült figyelemben és még 

.azért sem, mert ez a könnyű, világos do- 
hánvból készített pipadohány kevés ked
velőre talált. De amennyiben újabb időben 
az Ízlés megváltozott s a szükséglet könnyű 
czigaretta és pipadohányban oly nagy 

i mérveket ö ltö tt: ez okból mégegyszer
megkisérlették ezen dohányfajnak ott való 
meghonosítását és pedig az előbbinél sok- 

I kai nagyobb eredménynyel, amennyiben 
j  Eszak-Amerika egyes vidékein ezen do

hányfaj termelése már igen kiterjedt és 
folyton növekvőben van, a termelők leg
nagyobb előnyére, —  mert ez a faj éghaj
la t i ig  keményebb az Amerikainál s talaj 

‘ és kezelésre nézve kevesebb igénye van.
! mint másféle dohányoknak; —  épp azért

—  véleményem szerint — nálunk, külö
nösen oly helyeken, ahol másfajta dohá
nyokkal a kísérletezés nem vezetett ered
ményre. érdemes lenne ezen dohányfajjal is 
kísérletet tenni. Lehet, hogy némelyek talán 
mosolyogni is fognak ezen véleményem 
fölött, azon nézetből kindulva, hogy ez a 
keleti faj nálunk egyáltalán nem sikerülhet,
—  én azonban ellenkező meggyőződésben 
vagyok, s megerősít ebben az a néhány 
tő Ghiubekfajta dohánypalánta is, amelylyel

mint múlt számunkban is emlitém — 
éppen ez időszerint oly érdekes kísérletet 
teszek; pedig a Ghiubek egész más jellegű, 
s a Latakiánál sokkal kényesebb termé
szetű. Egyébiránt azt sohasem kell e lfe
ledni, hogy én nem várom azt, hogy mi itt 
török dohányt termeljünk. —  mert ez 
annyi volna, mintha például valaki Kecs
keméten hegyaljai bor, akarna termelni.

A  I.atakia dohány eredeti hazája és 
legsikeresebb termelési h e lye : S yria ; ez 
okból nem lesz tehát érdektelen, ezen tarto
mánynak éghajlati viszonyairól is egyet- 
mást elmondani.

Syriában minden évszak képviselve van,
— a pompás tavasz, a meleg nyár, az 
esőt hozó ősz, s az esős, hideg, a magasab
ban fekvő helyeken havazással is járó tél. 
Tavaszszal, a legszebb évszakban, midőn 
a természet felébred, az eső és viharok 
megszűnnek. —  áprilban és május elején 
még az idő borús, de nagy záporesők ez 
időtájban már nem igen fordulnak elő. —  
május közepétől kezdve az egész nyáron 
át, fellegtelen, tiszta az égbolt, s hőség és 
szárazság uralg, a nyári éjjeleken azonban 
erősen hűvös az idő s reggel a föld dús 
harmattal van borítva, — az esőzés október 
végefelé szokott beállni. —  ilyenkor azután 
igen erős esők és a gyakori égiháboruk 
annyira megpuhitják az egész nyáron át 
kiszáradt földet, hogy ez lehetővé teszi az 
ujabbi megmivelést a legsikeresebben vég
hez vinni. — A partvidékeken az eső 
gyakoribb, mint a tartomány belsejében. 
Beyrutba általában 00— 70 esős napot szá
mítanak egy évre, s ebből átlag esik 
januárra 12, februárra 11, márcziusra 9, ápri
lisra 5, májusra 2, júniusra 1, júliusra 0, 
augusztusra 1, szeptemberre 1, októberre 4. 
novemberre 8, deczemberre 12 esős nap.
—  Jeruzsálem vidékén ez a szám kevesebb, 
és atlag mintegy 50—65 közt ingadozik.
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A többi országrészben csak kevés eltérés 
van ettől. I-egnagyobbrészben északnyugati 
és nyugati szelek uralkodnak, —  az előbbi, 
mely váltakozva körülbelől az év egy- 
harmadrészét kiteszi, a legkellemesebb, mert 
enyhiti a rekkenő hőséget.

Mindezen dolgokat csak azért hoztam 
fel, hogy termelőink legalább nagyjából 
megismerkedjenek néhány kiválóbb kül
földi dohányfajjal, s éghajlati viszonyaink
hoz és talajunkhoz képest, a megfelelőnek 
látszó fajokkal okvetlenül tegyenek kísér
leteket ; — egyes nagyobb termelőink
az illetékes helyen kérjenek erre nézve en
gedélyt, amelyet hiszem is, hogy meg fog
nak kapni, — az eredeti magnak beszer
zése sem fog valami nehézséget okozni, —  
tegyenek tehát már jövőre alapos, beható, 
gondosan megfigyelt kísérleteket.

A  hazánkban termett dohány, a múlt
hoz képest már is javult, nemesittetett, 
égése hasonlíthatatlanul jobb, mint évekkel 
ezelőtt volt, — de mindezt még sokkalta 
jobbá lehet és kell is tenni.

Én részemről csak előítéletnek tartom 
azt az állítást, hogy nálunk nem lehetne 
egyes dohányfajokat meghonosítani. E lég 
bizonyítékot találhatunk erre nézve a v i
rág, rózsa, gyümölcs, és mindennemű nö
vényfajoknál elért bámulatos nemesíté
sekben.

Éppen alapos bizonyítékul kínálkozik 
e tekintetben a jelesül szerkesztett „Mező- 
gazdasági Sztmleu folyó havi füzetében; „A  
növények acclimatizálásuu czimü érdekes köz
lemény is, amely az e részben újabb idő
ben minden irányban elért rendkívüli ered
ményekről szólva, a többek közt igen he
lyesen jegyzi meg a következőket:

„ A  föld tekének minden helyén, a 
növények hozzá vannak szokva a honi klí
mához, vagy helyesebben mondva: a ren
delkezésükre álló fagymentes időt igye
keznek lehetőleg, jól kihasználni, s. igy  a 
klimatikus tényezőkkel egyensúlyi hely
helyzetbe ju to ttak .------- — A megszokot
tól némi eltérést eltűrnek a növények, s a 
növények ezen képességét az ember arra 
használja, hogy azokat, melyek meghono
síthatok. átviszi s azokat saját czéljaira ki
használja. A z  uj viszonyokhoz ismét alkal
mazkodni törekszik a növény s ez által fé
leségek létesülnek, melyek bár ugyanazon 
fajtához tartoznak egymás helyén, a meg
szokás híján alig élhetnének meg. K ü lö 
nösen a hőviszonyok azok, melyek iránt a 
növények fölötte érzékenyek, úgy de né
mely —  különben a növény diszlésére ked
vező átlagos hőmérsékü —  vidéken fölöt
tébb nagy hőingadozások észlelhetők ; de 
az illető növények az ilyen hőváltozásokat 
idővel megszokják s ezáltal elterjedési kö
rük jelentékenyen tágul.**

Tehát végül is csak azt ismételhetem, 
hogy különösen nagyobb termelőink — a 
kísérletezéseket mindenesetre próbálják meg 
és évről-évre folytassák, — mert a helye
sen megválasztott, alkalmasnak ígérkező 
fajokkal való gondos kísérletezések oly 
kedvező eredményt hozhatnak létre, amely
nek tanulságai nagy fordulatot adhatnak 
egész dohánytermelésünknek.

Darócti Vilmos

Magyar dohányok diadala a külföldön.
Az antwerpeni nemzetközi kiállításon 

bemutatott magyar dohányok valóban szép 
sikert arattak, amiről legjobban tanuskod- 
kodnak a külföldi lapok elismerő közle
ményei.

így a Brüsszelben megjelenő 
a belga dehányiparosok közlönye, hosz- 
szabb czikket szentel a .Magyar dohány
kereskedelmi részvénytársaság" kiállításá
nak, kiemelve, hogy a .Magyarországban 
termelt különböző dobánynomeknek ez a 
novczetes gyűjteménye, okvetlenül ma- |

gára fogja vonni az összes szakértők 
figyelmét."

Ennek kapcsán behatóan foglalkozik a 
magyarországi dohánytermelés összes vi
szonyaival, s egy általunk ismert táblázat
ban mutatja ki, hogy 1884-től 1892-ig 
hány termelő, hány hektáron, összesen és 
hektáronkénti átlagokban mennyidohányt 
termelt, kiemelve, hogy habár a termelési 
terület mennyisége az utóbbi években jó
val leapadt, de az okszerű és intensiv ter
melés folytán, a termés eredménye nem
csak minőségileg de mennyiség tekinteté
ben is jóval emelkedett. — . Végül meg
jegyzi ; hogy a magyar dohányt, nemcsak 
minden európai országban, de Észak-Af- 
rikában és Dél-Amerikában is vásárolják 
a dohány keresk. részv.-társaság szakava
tott működése folytán.

Felemlíti azt is, hogy a magyar do
hányok legfőbb vevője az osztrák jöve
dék, moly azonban 1893-ban már csak 
17.901. kát. hold termését vette át.

A  „Le Tabué' czimü, Párisban megje
lenő szaklap, mely 1897. óta áll fenn, 
szintén kiemeli, hogy a „Magyar dohány- 
koreskedelmi részvénytársaság' ritka szép 
mintákat állított ki, melyeknek színgazdag
ságát különösen dicséri. A  viszonyainkról 
nem igen tájékozott franczia lap azonban 
jóakaratu tévedést követ el, midőn a do
hánykereskedelmi részvénytársaságról azt 
mondja, hogy „a magyar dohánytermelés
ben nagy haladást eszközölt," mert tud
valevőleg a társaság a termeléssel nincs 
összefüggésben s legfeljebb működésének 
eredménye által gyakorol erre jótékony 
befolyást; itt tehát valószínűleg csak a jöve
déket akurta érteni. Az előkelő szaklap 
azzal végzi, hogy ..ha Magyarországon a 
dohánytermés továbbra is ily szépen fog 
előhaladni, akkor a magyar dohány nem 
sokára olyan tényező lesz, amelylyel min
denütt számolni kell ‘

Itt említhetjük meg, hogy legújabban 
nyert értesülésünk szerint, az antwerpeni I 
kiállítás juryje, a kiállított magyar doha- ! 
nyokat valószínűleg kitüntetésben fogja 
részesíteni.

A belga dohányérdekeltek 
kongresszusa.

Hogy minő nagy jelentőséget tulajdo
nítanak világszerte a dohánytermelés és 
dohánygyártásnak: azt eléggé bizonyítják a 
Németországl>an, Hollandiában s Amerika 
egyes államaiban úgyszólván állandóan 
működő szakegyletek, értekezletek és fel
olvasások; -  ilyen a legközelebb — múlt 
hó 22-én Antwerpenben tartott dohány 
kongresszus is, melyen az érdekeltek kö
zül -  gyárosok, kereskedők és termelők 1 
— mintegy 400-an vettek részt.

A  napirend egyedüli tárgyát az 1883- 
diki dohányadó-törvény képezte melyet a 
felszólalók egytől-egyig kárhoztattak.

Valamennyien azt hangoztatták, hogy 
ez a törvény nagy mértékben mozdította 
elő a csempészetet és ez az oka annnak, 
hogy a dohányadó, a lakosság nagy mérvű 
növekedése daezára, egy harmadát se adja 
annak az összegnek, melyet a törvény 
szerzői előirányoztak és a dohányadóból 
eredő bevétel három év óta egyre csökken.

D.ohányadó czimén egy-egy lakosra 
esik: Belgiumban 1 frank, Francziaor-
szágban 10, Olaszországban 7, Angliában 
7, Spanyolországban <i, Ausztriában 5 
frank.

Az egyik fölszólaló ezen úgy akart 
segíteni, hogy a belföldi és a Congó állam
ból vnló dohány adómentes legyen, a kül
földi nyers dohánylevél 40 frankot, a 
külföldi vágott dohány 300 és a külföldi 
szivar és szivarka 800 frankot fizessen 100 
kgronkint. Ezt az adót ő „kamuig'-nak ne
vezi, —  de feledi, hogy nkkor a belgák . 
kizáróing csempészett dohányt kapnának. I

A  kongresszus végül egyhangúlag el
fogadott egy határozati javaslatot, mely 
kifejti az 1883-iki törvény káros eredmé
nyeit és azt az óhajt fejezi ki, hogy a kor
mány a nevezett törvény megfelelő reví
ziója czéljából hívjon össze szakbizottságot.

A  congressnst lakoma követte, me
lyen a fölszólalók azt a biztos reményt 
fejezték ki, hogy az összes dohányérdek- 
lettek által nyilvánult teljes egyetértéssel 
meglesz a kívánt eredménye. Lelkes fel
köszöntőkben emlékeztek meg Van Cou- 
teren úrról, a „ F u m e u r “ szerkesztőjéről, 
a ki nyolez év óta kiváló lelkesedéssel és 
ercdménynyel szolgálja a dohányügyet je 
lesen szerkesztett szaklapjában.

Valóban szinte irigység fog el ben
nünket, midőn látjuk, hogy világszerte 
mindenütt, mily rendkívüli lelkesedéssel 
és buzgalommal karolják fel a dohány
ügyet, a melynek nemzetgazdasági fontos
sága pedig talán sehol sem oly nagy je
lentőségű, mint éppen Magyarországon,
— s ennek daczára —  fájdalom —  mi 
nem vagyunk képesek az általános érdek
lődést ('elkölteni, a mély lethorgiában al
vókat mi nem tudjuk felébreszteni, mert 
nálunk még akik leginkább hivatva volná
nak ezen dolgokkal foglalkozni, kevés kivé
tellel még azok is csak úgy könnyedén 
veszik az egészet, mintha érdemes sem 
volna ezzel törődni.

Pedig ha dohányunkat a világkeres
kedelem keresett ezikkévé tennők, ezzel 
az egyéni és állami jövedelem gazdag for
rását nyitnánk meg. — Az egész világ 
mozog, halad s rendkívüli erőfeszítéssel 
igyekszik egyik a másikát túlszárnyalni,
— minálunk tekintik a dohányügyet oly 
csekélységnek, amelynek érdekében se az 
állam, se a társadalom, se egyesek nem 
lépnek fel kezdeményezőlcg.

Ennek nem lehet, nem szabad to
vábbá is igy maradni, —  s reméljük, hogy 
a külföld példáján indulva, végre nálunk is 
megérdemelt figyelem és általános érdek- 

i lődés fog támadni a dohányügy felkaro
lására.

Jégbiztositási intézmények.
(Beftjezö közlemény.)

6. Kívánatosnak tartanán; továbbá, ha a 
különösen nagyobb gazdaságokat érintő és 
teljes károknál eszközlendő azon levonások 
módosítást nyernének, melyek az aratási költsé
gekre vonatkoznak. Bevett szokás és az alapfelté
telekben is tartalmaztatnak, hogy teljes károk
nál 15— 20 százalék levonatik aratási és 
cséplési költségek fejében. Miután ezen száza
lék vidékről-vidékre változó ugyan a való
ságban — de nagy átlagban mégis megfelel a 
tényleges viszonyoknak és a gazda részéről 
—  jégverés nélkül is kiadásba hozatnak az 
aratás után, ez ellen a gazdának magara 
nézve nem lehet sok kifogása. De tényleg 
úgy áll a dolog, hogy nagyobb gazdaságai
ban aratási szerződés mellett munkások van
nak szerződtetve és ezek szenvednek nagy 
károkat —  ha csak a gazda a maga zsebjéből 
nem kárpótolja őket. 0% az aratási idényre le 
vannak kötve, teljes károknál keresetüktől el
ültetnek a jégverés által, kárpótlást más gazda
sági vállalatban egvhamar nem találhatnak, téli 
keres;töknek vége van. Nem volna eléghető 
vág v legalább is méltányos, hogy külön 
pótdijuk felszámításával az aratórész ezek sza
mára mar eleve volna biztosítva és az aratók 
a megállapított egész kárösszeg után jaró 10. 
aratórészt megtérítve kapnák, ezen aratórészük
ből továbbá elesendő 20°/* arató- és cséplő 
rész levonásával ?
Péld. Megállapított kárösszeg u teljes jégkárt

szenvedett tá b lá n ...................  1000 frt.
Et>böl levonandó arató és cséplőrész

fejében 20*/0 = .................... 200 „
A tulajdonosnak marad 800 frt.

Az aratók kapnának az összes biztosítási
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összeg után általuk fizetendő 10%-os pótdijak 
fejében az illető tábla után:
Aratókat illető 10% = .  . . . 100 frt.
Ezen aratórészből levonandó cséplésre

és aratásra 2 0 % =  . . . .  20 »
Aratóknak marad kárpótlás 80 frt.

Ezen szegény emberek bizony szívesen 
vennék ezen kárpótlást és szívesen is fizetnék 
a gazda utján a követelt pótdijakat is. A gaz
dának is pedig elégedetlenségek elkerülése vé
gett igen előnyére volna ez a lényeges ked
vezmény.

A hol pedig teljes kár nem constatálható, 
ahol e czimen levonások nem is tétetnek, ott 
jelentékenyebb károk esetén a gazdának a nyert 
kárpótlási díjból amúgvis a megfelelő százalé
kot aratóinak kiadni morális kötelessége, és a 
hol jégverések már előfordultak, ott az élelme
sebb aratók már erre nézve a szerződés köté
sénél is figyelmesek.

De hogy nem csak a társulatok, hanem 
maguk a gazdák is hozzanak áldozatot és egy
másnak megkönnyitsék a megállhatasr, külö- 
nöstn szükségesnek tartanám éppen az üzlet 
szilárdítása szempontjából:

7. Hogv hosszabb időtartamra köttesse
nek a szerződések. A biztosító-társulat változ
tatása évről évre nem vezet messze. Kisebb 
különbségek a díjtételben néni sokat határoznak, 
nagyobb különbségek meg úgy sincsenek a díj
tétel tekintetében, Erre nézve nagy előny a gaz
dára nézve es a társulat is nagyobb feleknél 
szívesen veszi, ha egy egész cyclusra lép 
szerződésbe, mely alatt a díjtételek nem vál
tozhatok. A mar jó idő óta érvényben ievö 
hatéves szerződések számos társulatánál 26%-os 
évi engedménv vagv pedig a 6- k ingvenév- 
engedménvnyel igen előnyös a gazdára nézve. 
A magyar gazdak jégszövetkezete 12 évet vett 
alapul és eddig nem változtatta díjtételét. Ez 
egy kissé hosszú időszak a gazdára de nem 
a társulatra nézve. A gazda nem élvezheti az 
esetleg ez idő alatt más társulatoknál leszállí
tott olcsóbb díjtételeket, mert egy évi dija 
erejéig visszalépése esetén kötve van. Másrészt 
azonban ugyanazon hosszú idő alatt diját föl 
nem emelhetik. Igen czélszerÜ sok gazdára 
nézve a törzsbevallás módozata, ha a részletes 
bevallását nem igen korán kívánja bemu
tatni, vagy ezt elmulasztotta egyáltalán. A 
biztosítás időtartamának meghosszabitására és 
egyáltalán a gazda kényelmére irányított 
czélszerü módozatok behozatalát csak előnvös- 
nek tarthatjuk a biztosítás eszméjének általánossá 
tétele szempontjából és a társulatoknak erre 
irányított törekvése csak méltányossággal fogad
ható. Ezen méltányosság a kölcsönös biza
lomban fog nyilvánulni. — Ha mind
ezen két szükséges kellék megleend, s amidőn 
a még sok gazdánál található és vagy hiánvos 
informatión alapuló, vagy más régebbi időkből 
származó előítélet meg fog szűnni, akkor ezen 
mezőgazdaságunkra nézve rendkívül fontos in
tézmény közös erővel hazánkban még nagyon 
fejleszthető és nem csekély mérvben fogja az 
okszerű gazdálkodást is a gazdálkodó nép min
den rétegében biztosítani.

Gruner Lajos.

I R O D A L O M
„A keszthelyi m kir. gazdasági taninté

zet értesítője, az 1893— 94-diki tanévről." A
most megjelent értesítőben dr. Csanády 
Gusztáv, az intézet igazgatója, ismerteti a 
tanintézet czélját, a hallgatók felvételi sza
bályzatát, tantervét és a vizsgálati szabály
zatot, a tanintézet rend és fegyelmi szabály
zatát. A  tanintézetben a múlt tanévben az 
igazgató vezetése alatt 8 tanár működött, 
kiknek előadásait 41 elsőéves, 37 másod
éves, 32 harmadéves és 2 vendéghallgató 
hallgatta. A  tanintézetben, 6 egyenkint 150 
frtos állami ösztöndíj van rendszeresítve s 
ezenfelül több magánalapítványból szár
mazó ösztöndíj is van. A z intézeti segély
egylet a lefolyt tanévben 359 frt segély- 
dijban részesítette a szegénysorsu hallgató- '

kát. A  tanintézet gazdasága 329 hold, 
szőlőbirtoka 16 hold, az intézeti kert 8 hold 
kiteijedésü, a melyeken a hallgatók gya
korlati útbaigazítást nyernek a gazdálko
dás terén. A z  intézeten vetőmagvizsgáló és 
vegykisérleti állomás is van rendszeresítve. 
A ki a tanintézet felől behatóan kíván ér
tesülni, az forduljon az intézeti igazgató
sághoz, mely az értesítőt díjtalanul Küldi 
meg.

A „Mezőgazdasági Szemle14, Cserháti 
Sándor és dr. Kosutanv Tamás m.-óvári gazd. 
akad. tanárok jeles havi folyóiratának f. é. 
augusztus havi füzete, a következő gazdag 
tartalommal jelent meg: Eredeti közlemények:
A hesszeni légy. Cserháti Sár dór. —  Takar
mányok conserválása Sierbán János. —  A 
gabona niegdülése. Jancsó Kálmán. — A 
veg\ kísérleti állomások és a magyar gazda. 
— Dr. Kosutány T. —  Hogyan keletkeznek 
a magnélküli szőlők? M. Gy. — Különböző 
tengeriféleségek értéke. Cserháti Sándor. —  
Mely viszonyok között előnyösebb a Thomas- 
salakliszt-trágvázás a superfoszfát alkalmazá
sával szemben? K. R. —  Irodalmi szemle: 
Miként értékesítik a takarmányt a kisebb és 
miként a nagyobb tehenek? A  foszforsav kü
lönböző alakjainak trágyahatása. A Thomas- 
salak hatása a rétekre. A növények acclinia- 
tizálása. Gyanús hirdetések. A  tengeri egy 
élősdije —  Vegyes. — Könyvismertetés. — 
Levélszekrény. — Üzleti szemle. —  Előfizetési 
ára: egész évre 5 frt, félévre 1 frt 50 kr.

„Egy 1200 kát. hold kiterjedéssel bíró 
gazdaság üzeroterve." Irta: Eoerhardt Jenő, 
a keszthelyi gazd. tanint. 111. éves hallga- ; 
tója, a ,.Georgikon gazdasági kör“ elnöke 
A  figyelemreméltó kis munka, mely 100 
korona arany első díjjal jutalmazott pályamű, 
az okszerű gazdálkodás rendszere alapján, 
azt fejtegi és konkrét példában mutatja be, 
hogy az adott viszonyok közt minő módon 
használják ki helyesen a természetet, nö
vénytermelés és állattenyésztéssel, valamint 
az ehhez szükséges munkát és tőkét minő 
mértékben alkalmazzuk.

V E 6 Y E S E K
—  A dohány állását a hosszantartó szá

razság az ország legtöbb vidékén fölötte meg
rongálta. Ha helvenkint volt is egv kis eső 
az utóbbi hetekben, de a folytonos rekkenő 
hőség megakadályozta a növény fejlődését, s 
különösen az alföldi részeken, a több: nö
vényzettel együtt a dohány is annyira tönkre 
ment, hogy általában igen szomorúak a termés 
kilátások; —  ámbár a gazdasági tudósítók 
hivatalos értesítései szerint : vannak még egyes 
szerencsés helyek, ahol a dohanv meglehetős 
jól fog fizetni. Az utóbbi napokban beállt to- 
rongós napok itt-ott hoztak ugyan egy kip 
esőt. mely a még le nem sült gyengébb leve
leket feljavíthatja. Első czikkünkben bőven fog
lalkozunk a dohanytörés időszaki munkaiával, 
—  itt még c<ak arra kívánjuk termelőinket 
figyelmeztetni, hogy minden igyekezetük oda 
legyen irányítva, hogy a napon való szárítás 
teljesen és végképen kiküszöhöltessék. Erre nézve 
igazat kell adnunk egy kitűnő tudósnak, aki 
jellemzően azt mondja, hogy „a dohánynak 
napon való szántása ma mar csak Indiá
ban. a vad népek közt van helyén.'4 —  mert 
az kétségtelen, hogy a szabadban való szárí
tás által sok mindenféle jótulajdonságát elve
szíti a cohány, igy különösen nagy mérték
ben elillan a jó aromája, a mi pedig a jó do
hánynak elengedhetlen kelléke. —  De még 
arra is vigyázni kell, hogy a letört dohányt 
ne engedjük soka a földön feküdni, hanem 
sietősen szállítsuk haza a pajtába, hogy aztán 
ott a szükséges füllesztésben részesüljön, mi
előtt felfűzzük és felaggatjuk. —  Ha már a 
természet mostohasága a jó és gazdag termés
től megfoszt bennünket, legalább a kitűnő 
gondos kezelés előnyei által igyekezzünk az 
anyag értékét lehetőleg emelni és ezáltal ön
magunkat kárpótolni.

—  „A dohányjövedék reformjáról.u Múlt
számunkban röviden már megemlékeztünk 
M óriét Tálnak ily czimü munkájáról, anielylyel 
egészben véve ugyan nem érthetünk egyet, de —  
miként már a múlt alkalommal is említettük 
—  van benne sok helyes eszme, melyet mi 
is már régen és gyakran hangoztatunk. Addig 
is azonban, niig időnk és alkalmunk lesz a 
füzettel, illetve egyes helyeinek niegczáfolá- 
sával bővebben foglalkozni, ezúttal futólag is
mertetjük e helyt a füzet irányelveit. A  re
formjavaslatok a múlt és jelen Összehasonlítá
sából indulnak ki, amennyiben a szerző kimu
tatja, hogy az abszolút kormány sok kedve
zéssel járt el a magyar termelőkkel szemben, 
hogv azokat jómmőségü dohanvtermelésre ösz
tönözze s a dohanvbeváltás körül is a legna
gyobb előzékenységet mutatta, mig másfelől 
nagy mértékben előmozdította a dohánykivi
telt. Ezzel ellentétben jelenleg a dohány-export 
csaknem egészen szünetel. Ezek előrebocsá
tása után, a reform magvát azon javaslr.t ké
pezi, hogy az állam kövessen el mindent, a 
legjobb szivarok gyártása érdekében ; eléged
jék meg mérsékelt haszonnal, hogy ezen jó 
szivarok a külföldön minél nagyobb számú 
fogyasztásra leljenek. E czélból a jó dohányt 
termelő vidéken a dohánytermelés tanítását 
már a népiskolában meg kellene kezdeni s 
nagy gondot kellene fordítani arra,hogy— ellen
tétben a mai szokással, —  a dohánytermeléssel a 
kis- és parasztbirtokosok is foglalkozzanak. 
Továbbá javasolja, hogy a csempészetet ha
tályos eszközökkel kell meggátolni s e czél
ból a jóminősegü pipadohányt a beváltás után 
az ország minden részébe lehetőleg gyorsan 
el kellene juttatni. A főfigyelmet pedig a szi
vargyártásra kellene fordítani és a szivarnak való 
dohány termelését prémiumok kitűzése, valamint 
a boríték-levelek magas árban való beváltása ál
tal előmozdítani. Szóval az állam a pipado
hányt úgyszólván átengedné a közönségnek s 
a dohanvnionopolium főjÖvedelmi-forrásául a 
szivar-gyártast és a szivar-exportot tekintené. 
Elismeréssel említi meg a szerző a « Mag var 
dohány- kereskedelmi részvénytársaság* alakí
tását, melyre vonatkozólag a következők et 
mondja: «Nagyon helyes dolog történt a 
múlt évben, hogy hazánk legkiválóbb, kereske
dői egyesültek egy dohánykiviteli társaság ala
kítására s még helyesebb, hogy a dohánve- 
gvedárusag főnökét e társulatba beválasztottak. 
Dohányunk kivitelének újabban utat törm, e 
fontos magyar terménynek újabb és uiabb pi- 
aczot keresni, országos nagv érdek. Kereske
dés utján sajat hasznukat is apóim, de az or
szágnak is hasznot tenni; a legbecsületesebb 
törekvés.- —  Végül javasolja szerző, hogv a 
létező bajok és a reformeszmék megvilágítása 
végett a pénzügyminister mielőbb szak értekez
letet hívjon egvbe.

—  Kis-Oroszról, lapunk zártakor vcsz- 
szük a tudósítást, hogy ott augusztus 5-én 
éjjel jó  kis eső volt, miáltal az eltikkadt 
dohány kissé felfrissült, sőt meg is gyen
gült és szép üde, zöld szint kapott ; 12-én 
éjjel ismét több órai csendes eső volt saz 
ottani dohány szépen meg fog javulni s még 
jó  termést is adhat. A  dohány munkája ren
desen és pontosan m egyen; kapálás, bu- 
gázás, kacsózás törvényszerűen eszközölte
tik. —  A  dohány pontos és lelkiismeretes 
felvételére ismét vegyes bizottság van k i
rendelve.

—  Dohány-szurrogátumok Németország
ban Németországban a dohány termesztése, 
illetve a dohánytermékek árulása nem képez 
áhami monopóliumot s ott a szivarok és pipa
dohány készítésére nem csupán dohánylevele
ket használnak fel, hanem sok.éle szurrogátu
mot kevernek a dohányhoz, a melyeket az 
erősebb dohányok nikotin-tartalmának kilug 
zása után nyert anyaggal preparálnak. Igv a 
múlt évben felhasználtak 1,120 kg. meggy és
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15,419 kg. közönséges cseresznyelevelet, 23,000 
kg. herelevelet, 2,064 kg. sós vízzel preparált 
rózsalevelet és 1,800 kg. ibolvagyökeret. Leg
nagyobb mérvben Sziléziában használnak szur
rogátumokat, utána következik Poroszo szág 
s kisebb nagyobb mértékben Németország va
lamennyi tartományában használják c dohány 
szurrogátumokat. E mellett legérdekesebb az, 
hogy a dohánygyártásnál a különféle do
hánypótló levelek használata évról-évre na- 
gvobb dimenziókat ölt, 1880-ban ily pótanya
gok után 15 365 márka adót fizettek, mig 
1893-ban 28,216 márkát, vagyis csaknem 
kétszeresét a 13 év előtti összegnek.

—  Bulgáriában a dohányadó 60 °/#-os 
emelése által, az állami bevételeknek mint
egy 5 millió frankkal való emelkedését re
mélik.

—  A dohány a „legmagasabb" körök
ben Az államfők sem tudnak lemondani a 
nicotinos növény élvezetéről és a királyok és 
császárok is sokra tartják a jó szivart. Casimir- 
Perier-ról, a franczia köztársaság elnökéről azt 
beszélik, hogy nem dohányzik, vagy legfeljebb 
csak annyit füstöl, hogy szóra sem érdemes. 
Örül is ennek Decroix, a „mértéktelen dohány 
élvezés- ellen alakult társaság elnöke. Érde
kes, hogy Casimir-Perier elődjei sem rajong
tak a dohányért. —  Thiers egyáltalán nem 
szivarozott. Mikor hivatalba lépett, mindenek
előtt oly hadsegédet kért, aki nem dohányzik. 
Így lett hadjegédje Cance kapitány, a ki tagja 
a nevezett társaságnak. Thiers rendelte el, 
hogy a gárdabeli Katonáknak éjjel nem szabad 
szivarozniok. —  Mac-Mahon sokáig erősen 
dohányzott; utóbb emésztési bajok, álmatlan
ság és más kellemetlenségek bántották, de 
ezeket panasz nélkül tűrte, csakhogy ne kell
jen lemondania a dohányzásról. Egyszerre

FischerJ.
zsák gyári raktárában

Bndapest, Iigy-kmu-iteu 18.».
vízmentes ponyvák

IcöIobözi. kaphatók.

Ugyanott

nj éi egyuer h n ú l i t b u  Tolt Tim ntn
ponyvák jutányosán kaphatók.

Repezeponyrák
darabonként 3 forinttól feljebb.
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azonban az emlékezó-tehetsége kezdett gyen
gülni, úgy hogy még a körülötte szolgalatot 
teljesítő tisztek neveit is elfelejtette. Dr. Velpeau 
tanácsára aztán elhagyta a dohányzást és ez 
segített rajta. —  Grévy pipálni szoKott, de 
csak nagyon intim körökben. Nyilvánosan nem 
dohánvzott. —  Carnot az Elysée-palotában 
nem dohányzott ; titkárai sem a hivatalukban. 
A z  1894-iki Almanach-Verniotban ez olvas
ható: „Carnot ur nem füstöl és kellemetlen
nek találja a dohány szagát.“ —  Beszélik,
hogy Viktória angol királynő burnóttal él. A 
welszi herczeg reggeltől estig szivarozik. — A 
Figaro szerint: Erzsébet magyar királyné nap
jában 30— 40 török cigarettát szi e l ; a czárné 
is szivarozik, de csak magántermeiben és so
hasem a cár előtt. A román királyné, a spa
nyol regeDS királyné, Amália portugál ki
rályné és az olaszok királynéja szintén dohá
nyoznak.

Szerkesztői üzenetek.
Móricz Pál urnák, Berettyó-Ujfalu. A becses mü

vének megküldése által lapunk iránt tanúsított lekö
telező szives figyelmét igen köszönjük. S habár a 
reformeszmékkel, illetve azok kivihetőségével nem 
mindenben értünk egyet, de mindamellett őszintén 
örvendünk, hogy a dohányügy érdekében, a derék 
régi gárdából való jeles nemzetgazda és politikusnak 
figyelemre méltó eszméivel megismerkedhettünk.

X. Y. Dabreczen. Éppen lapunk zártakor kaptuk 
a múltkor beküldött s köszönettel vett czikkét. azért 
múlt számunkban már nem közölhettük, — de ma 
méginkább időszerűk praktikus tanácsai, —  pedig 
most az egyszer — kivételesen — iukább szerettük 
volna, ha a szárazságról irt dolgok túlhaladott állás
ponttá váltak volna.

Gumisa Sándor úrnak Budapest. A  gondosan ki
dolgozott érdekes és tanulságos közleményt igen kö
szönjük — 8 nagyobbterjedelménél fogva folytatóla
gosan fogjuk közölni.

Beraáth István uraik, Hotszu-Pályl,
Czelzler Zelgmond urnák. Pti. Tövitkes,
Flsch Hermán urnák, (klód,
Haat Ignácz, urnák, Kistelek (Nyíregyháza)
Klein ei Burger uraknak, Pta Igar,
Ladlcs György urnák, B.-6gyula,
Simay Ede urnák, M.-Kovácsháza, —  ét 
Welnberger Sámuel urnák, Szirma.
Wolflnger Miksa urnák, B.-Sámeon.
A deczember végéig járó egész évi előfizetési 

dijat köszönettel megkaptuk.
Baghy Imre urnák, Kengyel,
Cselkó Árpád urnák, Arad-Mácta,
Lonovles József és fia urakaak. M.-Dombegyháza 
Nedeikó Tamás urnák Pta Inárca, —  és 
Spltzer Ignácz urnák, Heves.
A  második félévi előfizetési dijat köszönettel meg

kaptuk.
Negyiratoel uradalomnak. A reklamált számot 

azonnal elküldtük. Bizonyára valahol a postán té
vedhetett el, mert nálunk az expediczio a lehető 
legpontosabban történik.

Mezey Ödön urnák Pta Terebea. Becses tudako- 
z ődására értesítjük, hogy előfizetése deczember vé
géig rendben van.

Karcsarai uradaiemnak. Az egész évi előfizetési 
dijat köszönettel vettük, —  a lapot meginditattuk, 
— az előfizetés jövő év junius végén jár le.

Községi elöljáróságnak Rlnya-Szent-KIrály. Az
előfizetés juuius végén járt le és így a köszönettel 
vett G írttal az njabb előfizetés a jövő év junius 
végéig lett megujjitva.

Dohány-zsineget

és mindennemű gazdasági kötélárukat,
u. m, lóistráng, kötófék, rudalókötél, kévekötőzsinórok, 
gabnazsákokat, takaró- és vízmentes ponyvákat, valamint 

kü lön legességeket kocsizó lóhálók, tornaszerek és
függő ágyakból legjutánvosabban ajánlanak:
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Bleier és Weisz kötélgyárosok
Budapest, Károly-körut, 1. sz. a. Kerepesi-ut sarkán.
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N E W - Y O R K
É L E T  B I Z T O S Í T Ó - T Á R S A S Á G .

Alapittatott 1845-ben. tisztán kölcsönösségen alapszik

minden utáufizetési kötelezettség kizárásával. Mi
után részvényesei: nincsenek az összes töke és 
nyeremények a biztosítottak tulajdonát képezik.

K iv o n a t az 1893. év i zArszám adánből :

k. 743 303 005 
1G9 318.230

„ 73 192 250
„ 1.119.244.955 
„ 85 128 150

Aktívák összege . . . .
Évi bevétel . . ...............
1893-ban a biztosítottaknak kifi

zettetett ..........................
1893-ban kötött uj üzletek összege
F ö lö s le g .....................................

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 müveit 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
életb iztositó-táraaság m agyarországi 

igazgatósága  :
Budapesten. V., Deák Ferencz-tér I. az. — 7

IWAYFARTH PH. és T á rs a
o s . é s  k ir . k is . s z a b . 4_8

gépg-ytíLi-SLlc, vasöntöde és g-őzii.ű.in.or

Bécs. II. i; Tábora trasse 76. sz. 
Alapittatott 1872. "J.1?5ÍSS'JSS^ .  600 munkás.

A  gyárakban  készülnek a legjobb

Cséplőgépek
k é l-, Járginy- és 

gözhajtásra.

j árg ánymtiveli
1—6 von óá lla t befogására.

Legu)abb gabonarosták,
t r ie n r ö k ,  k n k o r ic za -m o rzso ló k , s zén á 

é i  s za lm ása ito k
kézbajtásra. á llók és szállitókészülékkel.

Árjegyzékek és elismerő bizonyítványok ingyen. —  Képviselők felvétetnek.

1-, 2-, 8- és 4 vassal
Boronák és hengerek

szántóföldek és rétek számára.

Szecskavágók. darálók, 
répavágók,

Slnnt-féle i i i b id .  l ö ld t ü im ia y - i i j t ó k -
Szállítható

t a k a r é k - ü s t ö k .
mint takarmány-füllesztök és ipnr-mosó- 

késziilékek.
minden czélra, valamint bor- 

gyű mölcs-saj tu lajra.Sajtók1
Aszalókészülékek tömény számára

és mindenféle ipari czélokra. 

ö n m ű k öd ő  s za b .

„S y p h o n i a "
szül lövésszé- é* növény-permetezők

SUTOSZT ALPBONS
c 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 agkereskedése  és  g a zd a ság i szükség leti czikkek üzlete

Budapest, Y-ik kerület, Arany-János-utcza 11-ik szám
ajánl :

Gépolajat, olivolajat, ásványolajat,
K ocsikenőcsöt, vaselin-börkenöcsöt, earboleumot, kátrányt, ^  

Petróleum ot, császárolajat, lámpaolajat. 
G abonazsákokat, kazaltakarókat, ponyvákat.

Vermorel-féle „ E x c e ls io r“ szén k én eg  fe csk en d ő t •  
l-a  R ézgáliczot, buzapáczoláshoz és permetezéshez Azurint 

Mindennem ű m űtrágyákat.
Ő s z i  - v e t é s r e ;

Őszi bo rsó t, őszibűkkönyt, hom oki bükkönyt, b i- 
bo rh eré t, repezét, lu eze rn á t  és egyéb gnzd. magvakat.

Vevő vagyok m indennem ű ga zd a sá g i m agv ak ra .
Árjegyzékek kívánatra ingyen es bermentve 2»  24

üjom. Kitrkn. Kamunál, Hinl.|irat.n. W,npju.«l. « .  «
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