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Olvasóink szives figyelmébe!
Tlsttclfltel fflkrrjflk mindazon t. yli>- 

Büftiilnlift, nkiltiifk h/  i‘lüH/i‘li‘s<‘ a nmlt 
»‘v vfgin lejár!. hogy az előHzftást szlv?s 
kriljim k most már íiilrlülili nn‘giijltan l: — 
lm I>i‘<llg ewtlen II l»|ml tiiviilili járatni 
m in kívánnák: akkor — inllirz tartásunk 
vi'ifi'lt —  inóltóztassaiiak a Ih t n i-s rzlmflkre 
rrkrzü lii|i|nl<lnnvt atomiul v isszák Wdenl, 
hogy így legalább a torábM feleslereg 
kftllsr írektől iiicgkliiH'ltt'ssiink, mint
hogy i‘l<>H/i-t»lnk Iránti ligyrlrnihől. a JSE 
küldését mi rsak az esetben szüntetjük he, 
ha ez iránit határozott értesítést kapunk.

Egyszersmind felkérjük lapunk barát- 
ja it. hogy szomszédjaik. ismerőseik kóré
hen lapunkat ajánlani és terjeszteni szí
veskedjenek-

(■yfljtöivvel kivihiatra bárkinek szive- 
>< ii szolgálunk.

\  lap <‘liHlzptéki á ra : 

égész évre l» frt, 
fél évre »t f r t-

A kiadóhivatal.

A naptári tavasz.
A rendkívül erős tél — mely nagy 

hidegével, iszonyú viharaival és óriási hó- 
fergetegeivel nemcsak nálunk, de úgy
szólván világszerte, ez év elejétől kezdve 
egyfolytában tart — végtére engedni lát
szik, s a természet a maga rendes útjára 
tér és a napsugarak, az enyhülő légáram
lattal már is mintegy előhírnökei a tavasz
nak ; — s habár az utóbbi évek abnormis 
időjárása elég szomorú tapasztalatot nyúj
tott, hogy a naptár szerinti rendes időjá
rásban nem sokat bizhatunk, mindamellett 
is az utóbbi napok jelentékeny hőemelke
dése remélnünk engedi, hogy nagyobb és 
tartósabb hideg ezután már nem fogja gá
tolni munkálkodásunkat. — Siessünk tehát 
az időt jól felhasználni s minden szüksé
ges előkészületeket megtenni, a dohány- 
termelés tavaszi munkájának megkezdésére.

Munkánk és gondoskodásunk első tár
gya : a melegágy s ennek elkészítése, úgy 
amint azt lapunk múlt számában már el
mondottuk.

A melegágyak nagyságára nézve leg
alkalmasabb méret, hogy az 4 méter hosz- 
szú és 1 méter széles legyen, — minthogy 
egy négyszög méter területről átlag 5000 
palántát nyerhetünk és igy 20 ezer palán
tát számítva egy kát. holdra, a melegágy
nak ezen mérete éppen egy kát. hold pa
lánta szükségletének felel meg. Nehogy 
azonban bármi oknál fogva palánta hiány 
álljon b e : sohasem szaDad csak annyi pa
lántát számítani, a mennyi szorosan véve 
éppen csak a szükségletnek megfelel, sőt 
ellenkezőleg mindig úgy kell intézni, hogy 
fölösleges mennyiségű palántával is bősé
gesen el legyünk látva.

A jelzett méretű egy-egy melegágy 
bevetésére 4 - 5 deka mag elegendő.

A dohánymag minőségéről, illetve a 
használatban lévő s általában elfajzott mag
nak regenerálásáról és a jobb mag sze- 
rezhetésének módozatairól egy másik 
czikkünkben bővebben szólunk, e helyt 
tehát csak annak némi kiegészítéséül, s a 
szorosan vett időszaki teendőkről akarunk 
még egyetmást elmondani.

Amennyiben nem áll módunkben a 
meglevő magot rögtönösen megváltoztatni, 
igyekezzünk azon legalább némileg segí
teni, a magnak a használatba vétel előtti 
tisztítása, szórása és jól átrostálásával, úgy, 
hogy csakis a legnehezebb, legérettebb, 
teljesen ép, egészséges, tiszta magszemek 
kerüljenek elvetésre. Az igy kezelt mag 
ha nem is bir a megkivántató belső jó tulaj
donságokkal. de mindazonáltal megjavitta- 
tik, mert ily módon a silány, léha. könnyű 
szemek kihullanak, amelyekből úgy is csak 
gyenge, vézna, silány palánták lennének, 
már pedig ilyenekből a legjobb viszonyok 
között sem lehet jó dohányt termelni.

El nem mulaszthatom olvasóim szives 
figyelmét arra is felhívni, hogy ama régi 
rossz szokással : a mag csiráztatásával is 
végleg szakítani kell, mert ez okozza a 
leendő palántának úgyszólván veleszületett 
gyengeségét, — mert azon alkalommal, 
midőn a kicsiráztatott mag. a vetés előtt, 
homokkal, fürészporral vagy hamuval össze- 
kevertetik: ez által a rendkívül finom és 
gyönge apró csirák legnagyobb része ok
vetlenül megsérül s igy midőn a mag a 
melegágyba kerül, már akkor szenvedő 
állapotban van, — természetes tehát, hogy 
ez, a palánta fejlődését fölötte károsan be
folyásolja. Az elvetendő magot tehát nem

A
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kell csíráztatni, (legfeljebb, ha egy csipet- j 
nyit kicsiráz tatunk próbaképen, ezt azonban 
az elvetésnél mellőzzük), hanem hogy mi
hamarább kikeljen: trágyalében meg kell 
áztatni és jól megdagadt állapotban kell 
elvetni, az alkalmazni szokott fent említett 
keverékkel.

A magnak a melegágyban való sorba 
vetését itt is újólag a legmelegebban aján
lom, — úgy, amiként annak módját már 
többször előadtam, s amint ez a helyes el
járás. termelőink nagyobbrészénél már tény
leg szokásban is van.

Igyekezni kell, hogy a melegágyakat 
lehetőleg márczius első felére elkészítsük, 
s idejében lássuk el magunkat a szükséges 
melegágy takarókkal és egyéb kellékek
kel is.

Ha a melegágyak nem teljesen védett, 
szélmentes helyeken vannak, az esetben 
szükséges a melegágyat nád, kender, czirok, 
vagy napraforgó szárakból készült jó ma
gas kerítéssel körül venni. *

A melegágy, a bevetés előtt fi—8 nap
pal teljesen készen legyen, hogy ez idő 
alatt a földjében netán bentlevő gyom
magvak kikeljenek s a gyomok még a be
vetés előtt a leggondosabban kipusztittas- 
sanak.

Végül felemlíteni kívánom még, hogy 
akinek a dohányföldje az előveteménynyel 
vagy az őszszel nem volt megtrágyázva, 
az ily termelő igyekezzék a trágyát most 
már mielőbb kihordani de csak is az érett 
trágyát, mert a szálas trágya ilyenkor már 
éppen nem használható, mivel ez a dohány 
növényben — a kapálás és egyéb munka 
közben — sok bajt okozna, minthogy a 
palántát is könnyen kiránthatjuk, de még 
a rovaroknak is nagyobb alkalmat nyúj
tunk az elhelyezkedésre, abban az üre
gekben, amelyeket a szálas trágya a föld
del képez.

Fel tehát most már a munkára, tel
jes erővel, mindenre kiterjedő figyelemmel 
és gondos előrelátással.

l)aróczi Vilmos.

A (loliáiiyjöve<l<‘k az országháziam*
A képviselőháznak múlt hó lfi-án tar

tott ülésén, a pénzügyministeri tárcza költ
ségvetésének tárgyalása fonalán, a dohány
jövedék cziménél, habár aránylag röviden, 
de mégis volt egypár felszólalás, melyek
ről a napilapok nyomán a következőket 
közölhetjük:

Vásárhelyi László a múlt évi termelés 
leszállításával s általán a dohánytermelés
sel foglalkozik szakszerűen ; -  felhívja a 
ministert a dohánytermelés fejlesztésére, a 
termelési irány megjelölésére, mely utób
bira nézve azt mondja, hogy itt ismét azon 
általános kereskedelmi elvnek kell érvé
nyesülni, hogy a szükséglet figyelembe vé
telével és az ár szabályozásával a fogyasz
tás lehető eg fokoztassék. s a jövedéknek ' 
hasznát ne a/ elfogyasztott dohánymeny- 
nyiség minimumában, hanem ellenkezőleg 
annak maximumában keressük, vagyis 
ugyanazon haszon előállítása mellett men
nél több dohánymennyiség használtassék 
fel, mert ez esetben amellett, hogy a jöve
dék ugyanazt a hasznot szolgáltatja, a 
termelés fokozásában nyert rendkívüli ha
szon is érvényesül.

De továbbá a fogyasztásnak irányítása 
és a nagyobb fogyasztás lehetővé tétele

végett szükséges a jövedéki kihágások kor
látozása is, szükséges továbbá, hogy szo- 
cziális szempontból a kész gyártmány árát 
is úgy szabályozzuk, hogy a legszegényebb 
sorsuaknak is módjukban legyen ezen már 
életszükséggé növekedet élvezetet maguk 
nak megszerezni, s azért az az áru, amely 
a jövedéknek 6, vagy 8 krajezárba kerül 
kilogramonként, a melynél úgy a kezelési 
mint az eladási és kikészitési költség is 
jelentéktelen, mely a múltban is az ártor
lódás legnagyobb kontingensét képezte, s 
melynél a fogyaszthatóvá tétel nem a jö
vedék. mint inkább a termelés kiváló ér
deke — oly árban árultassék, hogy a sze
gény sorsuaknak is. a kik ezen élvezetről 
bizony már leszokni kénytelenek, a mi az 
elégedetlenség jogosult forrását képezi, 
módjukban legyen azt maguknak megsze
rezni.

A dohányjövedéki politikának — né
zete szerint — két irányban kell érvénye
sülnie. Először hogy a jövedék jövedelme 
az állami háztartás terhét könnyítse, má
sodszor hogy az általános közgazdasági 
helyzet javítására hasson. E két érdek ellen
tétes, pedig ezeknek párhuzamban kell fej- 
lődniök; azért tehát ismételten ajánlja a 
pénzügyi kormányzatnak, hogy e téren az 
eredményt ne a termelés leszállításában, 
hanem a viszonyokhoz mért irányításban és 
a fogyasztásnak úgy a belterületen, mint 
a külföldön való fokozásában keresse. 
Egyébként a tételt elfogadja. (Elénk he
lyeslés a baloldalon.'

Lukács László pénzügyminiszter előtte 
szóló szavaira reflektálva, kijelenti, hogy 
nem lehet pontosan elkülöníteni, hogy a 
kiadások mely része fordittatik a beváltás 
fedezésére, a minőség javítására pedig már 
eddig is minden intézkedést megtettek. A 
kivitelre szintén nagyobb súlyt kíván he
lyezni és már eddig is létesült egy do
hánykiviteli társulat, mely Hamburgot, 
Berlint és a többi piaczokat ellátja, bár 
legjobb fogyasztónk jelenleg Francziaország. 
A tételt egyébként elfogadásra ajánlja.

Szólott még Gulner Gyula is. a bevál
tás méltányosabbá tétele érdekében, — s 
ezek után a képviselőház, a dohányjöve
dék egész költségelőirányzatát változatla
nul elfogadta.

A dohánytermelés 
és a mezőgazdasági munkáskérdés.

D é k á n y  M ih á ly  ministeri osztály- 
tanácsos, a telepítési osztály vezetője. Bé
kés, Csanád és Csongrád vármegyék mező- 
gazdasági munkáskérdésről, a helyszínén 
szerzett tapasztalatai alapján, egy nagy ér
dekű jelentést szerkesztett, mely az összes 
mezőgazdasági ágakra kiterjeszkedik, s 
igen figyelemre méltó a jelentésnek azon 
része, mely a munkásnép keresetképességé
nek emelésére s a szocziálizmus terjedésé 
nek ellensúlyozására, az érdekelt megyékben 
a dohánytermelésnek nagyobbmérvü kiter
jesztését javasolja és egyszersmind a Hold- 
MezŐ-Vásárhelyen felállítandó dohánygyár
ral is foglalkozik.

A jelentés eme részét a következők
ben ismertethetjük ;

„Előnyös volna a téli munkanapok 
szaporítása czéljából, Békés-. Csanád- és 
Csongrád vármegyékben ha a dohányter
melés nagyobb mértékben kitetjesztetnék. 
Békés és Csanád vármegyékben 1883—1893 
évig a dohánynyal beültett lerület 3905 
katasztrális holddal fogyott, a mezőgazda
sági munkások hátrányára Fontosé terme
lési ág. mert egyrészt a munkásnak igen 
sok keresetet nyújt, másrészt oly munka 
ez. mely azon időben teljesítendő, a mikor 
a munkás más mezei munkával nincs el
foglalva s igy e mellett egyéb mező- 
gazdasági munkáját egészben s akadály

talanul teljesítheti. Előnye e munkának az 
is, hogy a téli időbe is benyulik, a mikor 
a munkás kevesebb, vagy semmi más 
munkát nem kap.

Illetékes szakemberrel tanácskozva, 
azon eredményre jutottam, hogy a dohány
terület, a három megyében legalább 5000 
katasztrális holddal fokozatosan szaporítható 
volna.

Fölvettetett az az eszme, hogy H.-M - 
Vásárhelyen dohánygyár állítassák fel. Az 
eddigi tapasztalatok és szakegyének tanú
sága szerint, a dohánygyár működése oly 
vidéken, a hol iparos és kereskedő osztály 
nincs s a hol a munkások tisztán vagy leg
nagyobb részben csak mezei munkával 
foglalatoskodnak — nagy nehézségekkel 
küzd, sőt lehetetlenné is válik. Példa rá 
S -A.-Ujhely, a hol a felállított dohány
gyár nem működhetik, mert a csak mező- 
gazdasággal foglalkoző vidéken képtelen a 
gyár munkásokat szerezni. Érdekes e te
kintetben a mintegy 600—700 munkást 
foglalkoztatható szegedi dohánygyár is. 
Néhány évi fennállása óta körülbelől 3000 
munkás vétetett föl e gyárba s ebből 
2000-en fölül olyanok jelentkeztek és vé- 

I tettek fel. a kik mezei munkával foglal- 
; kozó családok tagjai voltak. A szabadabb 
' élethez és foglalkozáshoz szokott ezen 
• munkások azonban egy két hónap múlva 
I önként ott hagyták a gyárat, annak nagy 

kárára s mondhatni, hogy állandólag csak 
azok a munkások maradnak meg, kik ipart 
s kereskedést űző családnak tagjai. H.-M.- 

j Vásárhelyen aránylag sokkal csekélyebb 
j ez utóbbi alkalmas elem s bizonyára még 

sokkal nehezebb lesz a gyár helyzete s 
hosszú évek alatt fog oda fejlődni, hogy 
megfelelő erővel dolgozhassák. Egészben 

; véve azonban bizonyos hogy ha nem is 
azonnal, de idővel nagy előnyére fog szol
gálni a munkás osztálynak.u

j

A dohánymag.
A dohánymag előllitására még mindig 

nem fordítunk annyi gondot és figyelmet, 
s ezen dolognak nem tulajdonítunk oly 
nagy fontosságot, mint aminőt az valójában 
igényel. — Még mindig hozzá v.igyunk 
szokva azt hinni, hogy az általunk termelt 

j maf? elég jó s eszünkbe se jut arra még 
I csak gondolni is, hogy a minőség javítására 
j irányuló minden törekvésünk addig nem 
‘ vezethet igazi jó eredményre, amig fajtiszta, 

tökéletes jó dohánymaggal nem rendel
kezünk. — S ha egyik-másik okszerűbb 
termelő jónak látta is már más magra gon
dolni, va^y a jobb mag nyerése érdekében 
valamit cselekedni: ez is csak az esetben 
történt, ha a magja már annyira degenerák 
és elkorcsosodott, hogy azzal sehogysem 
boldogult s azt már egyáltalán nem használ
hatta, -  tehát többnyire akkor, de csak is 
akkor látta annak szükségét hogy elvégre 
más mag után nézzen, — de akkor sem tette 
ezt úgy, hogy a bajon gyökeresen segített 
volna, hanem csak egyik vagy másik 
szomszédjától szerezte be az uj magot, 
amely pedig a legtöbb esetben csak olyan, 
sőt néha talán még rosszabb, alkalmatlanabb, 
mint a sajátja volt; — igy aztán természe
tes, hogy ilyeténképpen jó eredményre még 
kilátás sem lehet.

Pedig a termelők nagyrésze helyes 
tudatával bir már annak, hogy mennyire 
életkérdéssé vált: a dohány minőségét min
den tekintetben javítani, — s az erre való 
törekvésnek biztató jeleit egyébként már 
gyakorta láthatjuk is, hanem azért a ter
melés javításának kiindulási pontjára — 
amint mondám — még mindig nem for
dítják azt a figyelmet, amit ez megkíván, 
s még mindig nem jöttek rá a baj kút- 
forrására és ennek alapos gyógyszerére, 
amely miként azt mindenki könnyen el
találhatja — nem egyéb, mint — a mag.
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A mag tökéletessége, fajtisztasága, az 
illő talajhoz alkalmazva, képezi dohány
termelésünk okszerűségének az első regu
láját.

Manapság a dohánymag az ország leg
nagyobb részében nem felel meg többé a 
követelményeknek.

Országszerte bárhova tekintünk, majd 
minden termelőnél más fajta dohányt fogunk 
találni, amely dohányok — alak és bordázat, 
finomság és durvaság, széles és keskeny, 
vagy gömbölyded és hosszúkás levelek sze
rint — rendkívül különböznek egymástól, 
s százféle eltérést és elfajzást mutatnak.

Hogy a fajoknak ez a sokasága miből 
és miként származott, illetve a dohánymag
nak ilyetén degeneráltságát mi idézte e lő : 
azt szükségtelen bővebben fejtegetni, mert 
ezt úgyis mindnyájan tudjuk. — Legtöbb 
esetben ugyanis a dohányos kertészek ennek 
az okozói, akik gyakran változva és külön
böző vidékről összekerülve, magukkal viszik 
és tovább tenyésztik az ő kedves és a leg
jobbnak tartott — valójában pedig elkorcso- 
sult és zagyvalék — magjaikat, s igy 
mindinkább összekeverik a fajokat. — Ezen 
és több más oknál fogva lett a mi do
hányunk oly roppant sok és különböző 
jellegű.

S az ilyen — ma már annyira vegyes 
dohányok, fajban folyvást szaporodnak, úgy, 
hogy a figyelmes szemlélő, a beváltott do
hányokon évról-évre uj válfajokat fedez
het fel.

Ha az ily vegyes magból keletkezett 
palántákból, egy nagy levelű fajta mellé 
egy kisebb fajút ültetünk : az utóbbi — faj 
jellegénél fogva már kis levelű lévén — a 
szomszédságába ültetett nagy levelű do
hány elárnyékolása folytán már most éppen
séggel eltörpül és soha nem lesz belőle 
olyan kifejlett dohány, mint aminő lenne, ha 
saját fajtája mellé lett volna ültetve. — S ez 
igy megy egész táblán keresztül és innen 
van aztán, hogy a dohány oly rendkívül 
vegyes; nagy és apró levelű, törpe, ki
fejletlen. rendes és rendetlen bordázatu, s 
úgy színre, valamint finomság és durvaságra 
nézve oly fölötte különböző egymástól.

Aki nálunk a dohányt virágzása alkal
mával figyelemmel kiséri: az bámulatos 
szinvegyülékeket észlelhet a dohány virág
ján ; — az egyik vörös, a másik rózsaszín, a 
harmadik egész halvány és sok minden más 
egyéb színárnyalat vehető észre; — már 
pedig ez a legbiztoztosabb jele a mag el- 
fajzásának.

S ezen elfajzott mindenféle vegyes mag
ból származott dohányok egyszerre meg 
sem érnek ; — innen van aztán, hogy a 
korábban érő faj dohány megért, mig a vele 
egykorú másik még éretlen, — és amennyi
ben az ilyenek mégis egyszerre lesznek 
leszedve és felfűzve : az egyik levél szik
kadt. nedvtelen, a másik nyirkos, mig a har
madik éppen bő nedvtartalmu, — ezek aztán 
mind egy zsinegre kerülnek, könnyen érthető 
tehát, hogy azok ott egyenlően, egyszerre 
nem száradhatnak, hanem egyik a másikat 
inficziálja, beteggé teszi, egymástól egészen 
különböző színű és minőségűvé válnak, meg- 
penészednek, megrothadnak, — ez képezi 
azután egyik főokozóját a sok kihányásnak.

Legyen elég a mag vegyességéból, 
elfajzásából származó káros következmé
nyekre ennyiben rámutatnom, — lássuk 
ezek után, hogy miként lehetne ezen a 
nagy fátumon annyira segíteni, hogy egyes 
vidékeken, a talajhoz mérten, a mag ega- 
lizáltassék.

Igaz ugyan, hogy dohánytermelésünk 
eme előadott valóságos kórós állapotának 
gyökeres gyógyítására hosszabb idő szük
séges. — mert legalább is 2—8 év kell 
csak arra, hogy a mostani elfajzott, zagy
valék magot a maga eredetiségére lehe
tőleg visszavezessük, illetve hogy ilyen

ből a szükséges mennyiségű uj magot ter
meljük.

Én úgy vélem, hogy — addig is, mig 
az országos dohánytermelési kísérleti állo
más valahára létrejön — a dohánymag 
termelés és nemesítésre leghivatottabbak 
volnának a gazdasági tanintézetek kísér
leti telepei, s ezek közül különösen azok, 
ahol a talaj és az éghajlati, időjárási vi
szonyok a dohánytermelésre alkalmasak, 
(nevezetesen a debreczeni, keszthelyi, ko- 
lozsmonostori gazdasági tanintézetek,) ahol 
erre nézve a szakképzett erők és teljesen 
megbízható végrehajtó közegek megvan
nak ; — továbbá hivatottak volnának a 
mintatelepekkel biró dohánybeváltóhivata
lok jövedéki tisztjei is, mert ők leginkább 
ismerik a létező hiányosságokat és leg
jobban tudják, hogy mely vidékre minő 
fajok valók. — így aztán egyesitett erő
vel és közös buzgólkodó jóakarattal csak
hamar elérhetnénk, hogy dohánytermelé
sünk javításának ezen kiindulási pontja és 
első lépése helyes irányba tereltetnék.

A magtermelési helyeken lehetne egyes 
alkalmas és sikerrel biztató külföldi do
hányfajokat is nehány szőri termelés által 
meghonosítani, — úgyszintén a honi fajo
kat rendszeres termelés által ha nem is 
egészen az eredetére visszavezetni, de ne
mesítés és helyes kezelés által azokat a 
mainál bizonyára sokkalta jobbá és alkal
masabbá tenni.

Ami pedig a termelőket illeti, ezeknek 
első sorban azt kellene tenni, amit lapunk 
utján én már gyakorta ajánltam; — t. L 
hogy a magnak való, s e czélra már előre 
kijelölt legszebb, legerősebb, ép, izmos, 
dús gyökérzetű palánták, a dohányföldnek 
egyik kiválasztott legjobb, legalkalmasabb 
részén, a többiektől kissé elkülönítve len
nének termesztendők ; e mellett azonban 
az eddig dívó szokás szerint továbbra is 
megmaradhatnak a dohány közötti egyes 
kiválasztott palánták a magtermelésre, 
amelyekről azonban csak az esetben vé
tetnék meg. ha az elkülönített helyen lévő 
igazi magnövények jég, vihar, vagy más 
kalamitás folytán nem sikerülnének, — ezek 
tehát úgyszólván mintegy biztosítási czél- 
ból hagyatnának meg, de azért ezek is a 
kiválogatott pikirozott palánták közül vol
nának kiválasztandók s folyvást a legna
gyobb gonddal és figyelemmel keze
lendők.

Könnyen felfogható, hogy az elkülö
nített helyen ültetett palánták, a többiek
nél sokkal kitünőbb művelésben részesít
hetők ; — a magnak való palántákat kü
lönben — ha sorba vannak vetve, ami 
igen ajánlatos — már a melegágyban ki 
kell tüntetni, — a melegágy földjét kissé 
megkapargatni, mely olybá vehető, mintha 
megkapáltatnék. ami a palánta fejlődésére 
igen jó hatással van, — továbbá alkalmas 
felhígított trágyalével öntözni, gyom és 
rovartól menten tartani, — később aztán 
pikirozni és csak ennek utána a hideg 
földből a tett helyre kiültetni; — de azu
tán is folytonosan gondozni, többször meg
kapálni, szárazság esetén megöntözni, s 
végtére csak azokat a tőkéket kell mag
termelésre meghagyni, amelyeknél a leve
lek finomsága és szabályos növése, a bor
dázat arányossága, a virág színe és a szir
mok egyenlősége teljesen megfelelő, — el
lenben a durva és netalán törpe levelű, 
vagy más hiányosságot mutató tőkéről a 
magbugát le kell törni s úgy kezelni mint 
a többi dohányokat. — Ha aztán ily szi
gorúan megválasztott és folytonos gond
dal, figyelemmel kisért magnak való tő 
kék, mindvégig a további okszerű keze
lésben részesülnek: ily formán el fogjuk 
érni, amire első sorban oly nagy szüksé
günk van, hogy dohdngmaguuk egyenlő lest.

De hogy már az elvetésnél is tegyünk 
valamit a mag javítására: erre nézve én

igen helyesnek találom Kállay András fő
ispán úrnak — a lapunk 1893. évi folya
mában megjelent becses közleményében 
jelzett — azon eljárását, mely szerint ő, a 
magnak való palánták számára, már az 
elvetés alicalmával, különösen arra a 
czélra, legelőször is egy 3—4 mtr hosszú 
melegágyat készíttet, melyben a magdo
hánynak szánt palánták kelesztetnek, — 
az ilyen melegágy egy-két héttel hama
rább rakatik és vettetik be, mint a többi, 
és üveg alatt kelesztetik; — a kikelt pa
lánták azután — amidőn azok 2—3 hetes 
korúak — az üvegfedelü melegágyból, egy 
már e czélra jól megművelt és elkészített 
melegágyba ültettetnek át, egymástól 2—3 
cmtr távolságra; — az ilyen átdugdosott 
palántákból aztán igen szép, erős gyöke
res palánták lesznek. — Kállay főispán úr, 
ezen kiválóan praktikusnak mondható el
járás alkalmazását, a fajtisztaság érdeké
ben, csak minden 3—4 évben tartja szük
ségesnek.

De ha nem is ültettük a magnak való 
palántákat külön, akkor azonban amidőn 
azok a dohányföldön a kertész által meg
hagyatnak, múlhatatlan szükséges, hogy 
maga a gazda, vagy annak szakértő meg
bízottja, a magnak hagyandó tőkéket egyen
ként behatóan megvizsgálja s azoknak a 
legnagyobb figyelemmel való különös gon
dozására a kertészeket szigorúan utasítsa.

Ezek volnának a dohánymag okszerű 
termelésére nézve az első és legszüksé
gesebb teendők, — s most az ideje, hogy 
ezek megvalósítására nézve minden termelő 
jó előre és mindenesetre intézkedjék; — mert 
nem ismételhetem elégszer, hogy fajtiszta, 
tökéletesen érett, jó és alkalmas mag nél
kül, okszerű dohánytermés és haladás nem 
is képzelhető. Darócti Vilmos.

A doliánybeváltáa Szolnokon.
A „Jász-Nagykun-Szolnokmegyei La

pok. február 17-dikén megjelent 4. szá
mában, a szolnoki dohánybeváltás ered
ményérdi a kővetkezőket közli:

Az idei dohánybeváltás, az előirány
zott határidő előtt pár héttel véget ért. 
Más években, sikerdusabb eredményt fel
tüntető termelés mellett, többnyire elkerül- 
hetlen volt a határidő még néhány nappal 
való meghosszabitása.

Az elmúlt termelési év a mostoha idő
járás folytán sikerekben szegény eredményt 
tud felmutatni, a mennyiben holdanként a 
termelési átlag alig 4 m. mázsa. Minőség
tekintetében is csak középszerű az anyag, jól
lehet, hogy a kihányás aránylag kevesebb 
az előző évinél, mert mig az 1893. évi termés
ből 10"/, jutott kihányásra, addig a folya
matban volt beváltás csak 3.62"/, mutat ki. 
Ámbár a termés általában balsikerű volt, 
mégis fordultak elő dohányok, melyek ül
tetvényeit kellő időben pásztás eső talál
ván. mennyiség és minőség tekintetében 
is kibékítették a termelőt.

Belértékre nézve említést érdemelnek : 
báró Wodiáner szanda pusztai, báró Orczy 
Andor és Béla ujszászi, Horthy István dé 
vaványai. Györgyei Illés tápió-györgyei, 
és néhány farm ősi sjászkerekegy házi puszta 
termelőinek dohányai.

A beváltási eredmény összesen 1.819.051 
kilogramm-
Kbb«M válogato tt 6665 bgTe T Sgji. 0.31%
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A beváltási illetmény 298,499 frt 117* | 
krt tesz ki, vagyis ez összeg — (mázsán
kén t átlagban 16 frt 44 kijával) fizettetett 
ki az állam által a termelőknek.

A  beváltásnál két bizottság működött: 
Rébay István és Heim Gyula jövedéki tisz
tek, mint átvevők; Engelmann Fülöp és 
Donáth Ferer.cz cs. és kir. nyugalmazott 
századosok, mint számvezetők; polgári biz
tosokként a vármegye törvényhatósága ré
széről Vezéry Ödön és helyettesül Kormos 
Mihály lettek kiküldve.

A beváltás folyamán — az állam ér
dekeinek szemelŐtt tartásával — a ter
melő közönség érdekei is méltányos figye
lemben részesültek.

Az előző évi beváltás fotyamán szer
zett tapasztalatok és a szolnoki kir. do
hánybeváltó kerület élén álló felügyelő, 
Bernstein Antal tapintatos intézkedése foly

j tán a kezelési beoktatásra kiküldött szak
közegek útbaigazításai, a termelőket meg
győzték azon előnyökről, melyet a dohány 
szakszerű kezelése, csomózása és osztályo
zása a termelőknek nyújt.

A szolnoki dokánybeváltó hivatal ke
zelő főtisztje: Bóka Ede által már a múlt 
évben életbe léptetett rendszabályok jóté
kony hatása, ez alkalommal fényesen be
igazolta, hogy e rendszer, s a határnapok 
pontos betartása, nemcsak a termelők elő
nyére szolgál, de a munkaerő helyes be
osztása által az államnak is jelentékeny 
megtakarításokat eredményez.

Azt hisszük, e körülményről a m. kir. 
dohányjövedéki igazgatóságnak is bő al
kalma volt meggyőződni, — s a szolnoki 
kir. dohánybeváltó hivatal mintaszerű ke
zeléséért — ügybuzgó szakközegeinek mű
ködését elismerőleg méltányolni fogja.

Beváltási eredmények.
III Kimutatás,

a budapesti m. k. dohány beváltó hivatalnál 1895. febr. 1-tŐl li-ig  beváltott dohányokról.

A termelő neve Község Hány holdon termelt
Beváltott

anyag
Baváltási ár

kilogram frt kr.

Török József Tápió-Szele 8 hold 5070 1029 36» .
Czakó János Nagy-Kát a 3 hold 288 □  iil 1333 188 hO
Taftler Dávid Uj-H trtyán 46 hold 470 öl 21126 3467 l-z>,
3luzsik Lajos Pta-Dáuos 28 hold 15240 2610 74*/t
Br. Tornyai Schossberger Tápió Szecsö GO hold 88717 5166 20*/,

Zsigmond 
Végó Gellért Jász-Lajos-Mizse 10 hold 75 □  öl 4101 723 34
Mizsev Péter 13 hold 895 □  öl 7726 1285 20
Szaller József Uj-Hartyán 5 hold í l L j i i l 1266 161 57

A beváltás eredményét összegezve, 
újólag azon meggyőződésnek adhatunk ki
fejezést. hogy a budapesti körzet nagy
termelőinek túlnyomó része kellő szakis
meret, gondos szorgalom és lelkiismeretes 
kezelés által törekszik a dohánytermés 
minőségét folyvást emelni, úgy hogy most 
már igazán csak elvétve akad ezen kör
zetben egy-egy olyan termelő, akinek el
járása nem egészen felel meg a kivánal
maknak, — s örömmel láthatjuk, hogy az 
okszerű haladás folyvást terjed, s a szak
értelem és szorgalom még az. időjárás mos- 
tohaságával és a talajviszonyok hiányossá
gaival is képes sikerrel megküzdeni; — 
amint erről kiváló bizonyítékul szolgálhat
nak : a Karsai Albert, Coburg herczeg pta

vacsi uradalma. Küszler Henrik. Rakovszky 
István, Györgyei Illés. Pálóczi Horváth 
István, Csanyi Ágoston, Tolnay Lajos, gróf 
Keglevich Gábor. Fabinv Gyula, Szilágyi 
Emil, Palotási Világhy Gyula és Károly, 
Adler Manó, Viczián Albert, Fuchs József, 
báró Schossberger Zsigmond, Micsky Sán
dor. Kohn Adolf. Benedikty Gyula, Bam- 
berger Manó, a Dezseőffyek, Muzsikok, 
Liebner József. Goldner Ignácz, stb. dohá
nyai, — s ha az anyagi eredmény az idei 
beváltásnál nem felelt is meg a várakozásnak, 
de az erkölcsi siker: a jobb minőség előállí
tására való törekvés, a budapesti körzetben 
általában véve örvendetes módon halad előre 
és igy a jövőben a legszebb reményekre 
jogosít.

Kimutatás.
a békés-csabai m. kir. dohánybeváltó hivatalnál, 1894. évben beváltott dohánytermésről.

Termelő község Termelő neve
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el
t Beváltott

anyag
klgr.

Beváltási
átlagár

Egy kataszt. hold 
átlagos jövedelme

dohány penzheu
frt kr kilogram frt kr.

Apácza 559 1266 21166 27 226 16 71
Békés 12 44 7á« 69 363 16 68
B-Csaba 148 702 12024 52 474 17 99
M.-Bodzás 393 1 28 20861 57 2*« 18 60
Csórvás 116 429 6987 65 373 16 28
Derekegyháza Jureuák Imre 87 98 1637 38 264 16 74
Fábián-Sebestyén Sváb Sándor 51 165 2507 81 823 15 20
Földvár puszta 48 114 1747 94 286 16 37
Füzes-Gyarmat Fischer Márton 36 168 3033 78 466 18 06
Gerendás puszta 355 1408 24920 89 897 17 69
Gyula 58 219 3480 82 378 15 84
Gyula* ári 87 620 11302 96 712 18 22
Üyula-Eperjes puszta 41 Ml) 2509 76 356 17 18
Körös-Tatján Csauak Jenó 45 286 5183 25 636 18 10
Mágnes Grf Károlyi A. Örök. 99 411 6856 50 419 16 66
Hegyes-Egyháza 155 647 12114 34 420 18 72
Megyea-Otlaka 42 108 1703 15 256 15 81
Nagy Szalonta 50 297 5399 46 593 18 20
Nagy-Széuás G rf Károlyi Gyulá 90 252 3965 20 279 15 74Orosházi Komlós Ármin 74 139 2004 40 188 14 39
Sámson 168 889 11776 11 404 17 31
dárkad Grí Almássy Kálmán 73 33 4 6217 78 459 18 54
Szeghalom 144 579 9921 95 401 17 14
Saenttornya puszta 407 1381 >2546 26 340 16 32SaőllGs puszta 144 574 11557 83 398 20 14U)kifyóa r 24*8 43833 07 314 17 76

A legnagyobb átlag árt érték e l : 
B.-Csabán Beliczey István 22 frt 50 kral,
— M.-Bodzáson gróf Keglevich Gábor 
18 frt 60 kral, — Gerendás pusztán Beli
czey István Á  frt 28 krral, — Gyulavári
ban gróf Almássy Kálmán 18 frt 83 krral,
— Újkígyóson gróf Wenckheim Frigyes 
józsef-majori gazdasága 22 frt 52 krral.

A deszka oldalú és a vertfalú száritópajták.
Az idei beváltás elég anyagot szolgál

tatott egy régebbi tapasztalatom megerősí
tés re , — amennyiben újra azt az észre
vételt tettem, hogy azon termelők, akik 
kizárólag — vagy tulnyomólag — deszka 
oldalú száritó pajtákkal bírnak: sokkal ned
vesebb dohányokat szállítottak be, mint 
azok. akik vertfalú pajtákkal rendelkeznek.

S ennek meg van a magyarázata.
A legjobb deszka-pajtába is könyebben 

behatol a nedves levegő, a köd. (melyben 
az idei télen nem szűkölködtünk,) mint a 
vertfalú pajtába, — s utóbbiakban a le
vegő egyenletesebb lévén, ezekben a do
hány rendesebb utóérésen és száradáson 
megy át.

Nem tudom, másutt is tapasztalták-e 
az idén ezt a körülményt, — de minden
esetre érdemesnek tartom a megemlítésre; 
— mert ha ez a megfigyelés nem csal, 
aminthogy alig is csalhat, akkor kötelessé
günk oda törekedni, hogy azok, akiknek 
uj pajtákra van szükségük, csakis vert 
(sár-tégla) falú pajtákat építsenek, melyek 
különben sem kerülnek többe a deszka-ol- 
daluaknál.

A beváltás, illetve a múlt évi silány 
dohánytermés szomorú illusztrálására fel
említhetem még, hogy a múlt nyáron Békés- 
megyében uralgott rendkívüli és tartós 
szárazság folytán, több kiváló termelőnk, 
akik máskor rendesen 24—25 frt átlagárral 
dicsekedhettek, az idei beváltásnál alig tud
tak lj> —16 frt átlagot elérni. — ami bi
zony nagyon gyarló eredmény. De hát a 
szomorú múlt után, most már bízzunk egy 
örvendetesebb jövőben.

Kohányi Róbert.

OkszerU dohánytermelés.
A ltalont a ágyak elkészítése, a dohány mag 
megválasztása és a dohányföld megmunkálása.

A Arumetzky Béla szerkesztése alatt 
Szolnokon megjelenő. Jász-Nagykun Szol ttok - 
megyei lapok• megyei hivatalos közlöny 
f. é. február iMdiki 16.-ik számának köz- 
gazdasági rovata a fenti c/ím alatt, a kö
vetkező időszerű czikket közli :

Miután a sikeres dohánytermeléshez 
okvetlenül szükséges, hogy a kiültetés má
jus elejével kezdetét vegye és még e hó 
folyamán befejezést is találjon, gondoskod
nunk kell ezen időre, kellő mennyiségű 
jól kifejlett dohánypalánta készletről. — 
Ebbéli törekvésünk elérése céljából azon
ban szükséges a palánta neveléshez igé
nyelt melegágyaknak márczius 10—15-ike 
körüli időben leendő készítése. — Meleg
ágyakhoz szél ellen védett, többnyire napra
forgó kórókból készített keritéses és a déli 
oldalnak fekvő, tehát a napnak kitett hely 
választandó. — Ezen melegágyak készíté
séhez szánt területen 126— 130cmtr. (4 láb) 
szélességben és 45 —47 cmtr. f i1/, láb) mély
ségben és tetszés szerinti hosszúságban a 
föld kiemelendő és az ily módon alakult 
üresség 15—15 cmtr. vastag szalmás friss 
lótrágya rétegekkel kitöltendő ; minden le
rakott egyes trágya réteg egyenletesen le
taposandó, az utolsó trágya réteg a föld
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szine fölött mintegy 20 cmtr magasságig 
emelendő. — Ezen egyenletesen megtapo
sott és jól meglocsolt trágya rétegre mint
egy 15 cmtr. magasságban sűrű fogas vas. 
gerebjével többszörösen átdolgozott és át
forgatott, minden gyom és gyökértói gon
dosan megtisztított termékenyrés porhanyóé 
kerti-gyep vagy erdei föld halmozandó és 
akként terítendő szét, hogy az ágy hosz- 
szának közepén szelíd domborodás kép
ződjék, azon oknál fogva, hogy épen az 
ágy közepén beállani szokott süppedéskor, 
locsolás alkalmával, a víznek az ágy kö
zépén való felgyülemlése megakadályozva 
legyen; — hogy pedig az ily módon ké
szített ágyról a reá rakott föld leomlása 
megakadályoztassék, szükséges azt deszka 
koszorúval beszegélyezni.

Egy katasztrális holdnak beültetésé
hez, a mondott szélességben 7 V,—8 mé
ter (24 láb) hosszú ágy kívántatik ; szük
séges azonban ugyan annyi hideg ágyat 
is készíteni azon eshetőségre, ha az első ül
tetés kárba vész.

Üzdészeti czéloknál szokásos konyha
kerti melegágyak mintája szerint, deszka 
szekrényekbe foglalt és üvegezett vagy 
olajozott papírral bevont keretekkel fedett 
melegágyakban nevelt dohánypalánták, ed- 
digelé még mindig a legértékesebbeknek 
bizonyultak és igy ha összehasonlítjuk a 
konyhakerti melegágyból származó hóna
pos retek, paradicsom, vagy káposzta pa
lánta értékét a dohánypalántáéval, ugyhi- 
szem, minden további habozás nélkül a do
hánypalánták neveléséhez is zárt ágyakat 
fogunk alkalmazni.

A dohány mag megválasztására vo
natkozólag minden termelő csakis a do
hánytermelési engedélyében megjelölt do
hányfaj magját használhatja, miért is azon 
termelők, kik a termelésre kötelezett mag
fajjal nem rendelkeznek, vagy pedig a 
múlt évi termésből származó silány mag
ban nem bíznak, helyesen cselekszenek, ha 
a m. kir. dohánybeváltó felügyelőséghez 
fordulnak, hol jó és fajtiszta dohánymag 
kiszolgáltatása iránt intézkedés fog tétetni.

A dohánymag elvetése körül következő 
eljárás követendő:

Tu dván  azt, h ogy  e g y  katasztrális 
ho ld  területre a palánták elültetéséhez 5 
gr. csiraképes dohánym ag igényeltetik. 
szükséges a m ég száraz állapotban a ter
melési terület kiterjedéséhez képest kimért 
dohánym agot, átszitált hamuval bőven fel- 
szaporitva a m elegágyon egyenletesen 
szétszórni, v agy is  elvetni; —  elvetés után 
a vetemény sűrű szűrőn bőven és ismé
telve, de óvatosan meglocsoltatik, nehogy 
az elvetett m ag helyéből kimosattassék, 
m elynek megtörténte után a m elegágy 
felülete átszitált teljesen érett trágyapor
ral vegyített földdel behintetik és g y é 
kényekke l sűrűn letakarva három napon át 
érintetlenül h a g y a t ik ; ez idő elteltével a 
m e legágy  naponta regge l és este langyos 
eső v a g y  folyó vízzel mérsékelten m egön
tözendő, t. i, csupán annyi viz táplálékot 
adjunk a m elegágynak, a m ennyit a föld 
m agában színi óhajt, m ivel különben a pa
lánta a nedvességtől m egnyálkásodott 
m elegágyban e lpusztu l; —  óvn i kell továbbá

a tulheves hőségtől, épugy a dermesztő 
hidegségtől; — a tulsürü palántákat pedig 
meg kell ritkítani.

A dohányföld megmunkálását illetőleg 
előre bocsátom, hogy dohánytermelés alá, 
csakis a kir. dohánybeváltó felügyelőség 
által kiállított engedély ivén megjelölt, do
hánytermeléshez alkalmatos, vízmentes te
rületek fordíthatók.

Feltételezve, hogy a folyó évi dohány- 
termelésre kijelölt föld az elmúlt őszszel 
már fel lett szántva, az most mindjárt a 
fagy kiengedése után másodízben is fel
szántandó mely munkálat különben a ter
melőre nézve kötelező is.

Úgy az őszi, mint a tavaszi szántás 
25 — 30 cmtr. mélyen ejtendő meg, mivel 
a dohánytőke a mélyített talajban szilár
dabb állást nyervén, több táplálékot talál, 
még akkor is, amikor a csekélyebb szán
tásban álló dohány, a nálunk gyakran 
uralgó aszályban elsatnyul, mint azt az el
múlt évi szomorú termésnél is tapasztal
hattuk.

Nem találom végül feleslegesnek a 
termelő közönség figyelmébe ajánlani a 
„Magyar Dvhányujság“ gyakori lapozgatá
sát. melynek félhavonként megjelenő min
den száma kitűnő és megbízható tanácsok
kal szolgál, sőt annak derék és érdemdús 
szerkesztője: Darócti Vilmos, (VI. Podma- 
niczky-utcza 1. sz.) annyira buzgólkodik a 
termelő közönség érdekében, hogy bárki 
részéről érkező kérdésekre a legkimeritőbb 
módon és legnagyobb előzékenységgel 
nyújt felvilágitást lapja hasábjain, esetleg 
magán levélben.*)

Árgust.

Kerti levelek termelése.
A kerti levelek termelésénél főleg né

hány dologra kell a fősulyt fektetni, — a 
többire nézve ezek is csak olyan eljárás 
alá esnek, mint más egyéb féle dohányok.

Kezdjük egészen elején : a magnál.
Ezen faj dohány, teljes eredetiségében 

ma már igen ritka helyen található, — tehát 
ennél is első sorban a magot kell a maga 
eredetiségére vissza vezetni.

Hogy el ne korcsosodjanak, úgy amint 
az most a legtöbb helyt van, minden más 
fajú dohány termelésétől távol tartandók.

Magtökék hagyására jó erős, gyökeres 
palántákat válogassunk ki, amelyek minden 
esetre átdugdosott — pikirozott — palánták
ból származnak, mert ez is finomitja a do
hány jellegét.

A melegágyi kezelését ezen dohánynak 
— épen úgy mint a többinek — minden 
legkisebb részében felette nagy gondozásá
ban kell részesíteni, — s a nagy hőségtől 
ép úgy, mint esetleg éjjeli dértől, meg kell 
óvni, — mert ezek még sokkal inkább ér
zékenyebbek, mint a más fajú dohány pa
lánták.

*) Nagyon kőMőnjűk az álnév alatti ismeretlen 
csikkirónak irányunkban tanúsított becses jóakaratát 
és lekötelező elismerését, s jól esik látnunk, hogy 
jósaándékú működésünk mind szélesebb körben mél
tánylásra talál, —  m ig másrészt őszinte örömünkre 
szolgál, hogy most már a vidéki tekintélyesebb lapok 
la gyakrabban foglalkoznak a dohánytermelést ér
deklő egyea kérdésekkel, ami mindenesetre az ok
szerű haladásnak egy újabb! örvendetes bizonyítéka.

Szerkesztő.

A föld elkészítésére a kerti leveleknél 
különösen kiváló gondot kell forditani, — a 
talaj többszöri jó szántás, boronálás és 
hengerezés által teljesen porhanyó állapotba 
hozandó, úgy hogy az ültetés alkalmával 
egészen rög- és gyommentes legyen.

Az ültetés ezeknél sokkal sűrűbben tör
ténik, mint más nagylevelü dohányoknál,
— vagyis ebből két annyi szál palántát ül
tetünk egy holdra, mint más magyar fajta 
dohányból, — amennyiben a kerti fajokból 
egy kataszt. holdra 40—50 ezer szál palán
tát ültethetünk.

Miként a neve ezen dohánynak: épp 
olyan kerti formában kell annak a földjét 
is megművelni.

De nemcsak az ültetésnél kell erre 
kiváló nagy gondot forditani, hanem a ka
pálását is többször — legalább négyszer
— kell kis kézi kapával a lehető legnagyobb 
vigyázattal megejteni.

A kerti leveleket bugázni, illetve a 
virágbimbókat rólok letörni nem szabad.

Ezen dohánynak az ültetését jobb 
szöggel, mint kézzel eszközölni, — mert a 
kézzel való megnyomás, ezen nagyon 
gyönge palántának könnyen megárt.

Néhány nappal az ültetés után, a hiány
zókat ki kell pótolni, — és mihelyest csak 
mutatkozik a gyom, rögtön meg kell a ka
pálást kezdeni.

Ha az ültetés közben hideg, fagyos 
éjjelek járnak, nagy füstöléssel vagy lapule
véllel való betakarás8al kell a palántákat 
a fagyástól megmenteni, úgy — amint 
már néhányszor említettem — hogy dob
junk minden szál palántára egy lapu, vagy 
bürök levelet természetes takaró gyanánt.

A kerti leveleket nem szükséges annyira 
fülleszteni, mint más dohányokat, amennyi
ben ezek annyira megérnek, hogy szedés 
alkalmával már egészen sárgák.

Különben annak idején lesz alkalmunk, 
ezen dohányfaj művelésének a többitől el
térő minden egyes munkálatára még vissza
térni.

D. V.

A doliányjövedék és a hasai ipar.
M iné l nagyobb kiterjedést nyer M a

gyarországon a dohánygyárak üzem e:annál 
nagyobb m érvben vétetik ez által igénybe 
a hazai gyáriipar.

El sem tudná képzelni az ember, hogy 
m ily temérdek mindenféle nyers anyag és 
feldolgozott ipargyártmány szükségeltetik a 
m. kir. dohányjövedék, illetve a dohány
gyárak és bevaltóhivatalok kezeléséhez, úgy 
hogy alig van jelentékenyebb iparág, amely 
egy vagy más tekintetben itt képviselve ne 
lenne.

S am i a legszebb és legörvendetesebb 
a dologban, ez azon körülm ény, hogy az a 
száz meg száz különféle iparczikk kitárőlag  
m in d  haza i g yártm ány  és az a m illiókra 
m enő összeg, am i ezen czikkek beszerzé
sére kiadatik. ez m ind a  m agyar ipart gaz
dagítja. -  E z  a teljes elismerésre méltó 
hazafias ténykedés O ra a u en ste in  B á la  jelen
legi államtitkár űr ö m éltóságának az ér
deme, ak i —  m int a dohányjüvedéki köz
ponti igazgatóság fOnöke —  szigora követ
kezetességgel érvényesítő m indenkor azon 
elvet, hogy a jövedék összes iparczikkek 
szükséglete kizárólag hazai gyártm ányokból 
fedeztessék; (csakis azokat kivéve, amelyek 
nálunk nem  kaphatók) —  ez pedig nem
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csekélység, — mert az évről-óvre roha
mosan emelkedő fogyasztás és forgalom, 
amelyet a dohánygyártás és a jövedék összes 
keselése felmutat, ezer meg ezer munkás 
kéznek ád foglalkozást, s el lehet mon
dani, hogy a dohányjövedék, a magyar ipar 
előmozdításának egyik igen jelentékeny té
nyezője.

Az egyik szertár, a honnan a dohány
gyárak és beváltóhivatalok a szükséges 
czikkekkel elláttatnak, Budapesten, a Kinizsy- 
utczában van, s az a temerdek mindenféle 
anyag, a mely itt a legnagyobb rendben, 
szigorú pontossággal számbavéve és csi
nosan elhelyezve, felhalmozva van, igazán 
érdekes látnivalót nyújt és fogalmat ad 
arról az óriási értékről, a melyet mindez 
képvisel.

Nehéz lenne pontosan felsorolni, hogy 
mi mindenre van a jövedéknek szüksége, 
a dohánygyárak és beváltóhivatalok munka
üzeméhez, de hogy az egészről mégis némi 
fogalmat nyújtsunk, nem tartjuk érdekte
lennek, a jövedék hivatalos statisztikájából 
felsorolni az idevonatkozó adatokat.

E szerint a m. k. dohánygyáraknál az 
1893. évben a következő gazdasági czikkek 
használtattak fel: fehéritetlen szalagok
12.214 mtr.. selyemszalagok 170,894 mtr., 
ólom 148 mtrm., falapok szivarládácskák- 
hoz 1.171.917 db, minden méretű sodrony
szeg 82.690.995 db, fehér bádogtábla 769 db, 
különféle méretű puha deszka 294.328 db. 
kemény és puha vastag deszka 1737 db, 
kemény és puha tő- és kádárfa 60 mtr., 
búzaliszt és keményítő 30.879 klgrm., asz- 
talos-enyv 7147 klgrm.. különféle vászon 
101.305 mtr., lámpaolaj 5889 klgrm., gépolaj 
9164 klgrm., a gyártásnál használt papírok 
118.694.000 iv, nyomtatványok 108.555.000 
iv, faabroncs 404.870 db., vasabroncs 3 db., 
fekete és vörös pecsétviasz 6151 klgrm., 
varró és csomagoló zsineg 29.112 klgrm., 
papirdobozok 10.934.747 db.

A dohánygyári műhelyek készítményei 
voltak 1893-ban: szivarcsomagoló 10 db., 
szivarkaszopóka-készitó 186 db., gyártási 
munkaasztal 33 db., munkaeszközök 1849 
db., egyéb műkészülékek 1487 db., minta 
sárgaréz-bádog 200 db., ónhüvely 3042 db., 
bádogszelencze 9150 db., szivarkatöltő 740 
db., viaszlap 50 millió db., vászonláda 438 
db., szállítási láda 100 db, gyártmány láda: 
nagy 60.789, közép 83.473, kis 31.421 db., 
dohánytartó 1060 db., zsák 193.045 db.

A nagyszámú mozdonygépek, munka
gépek és műkészülékek felsorolását, s a fel
használt tüzelő anyag részletezését máskorra 
hagyva, most még csupán annak felemlitésére 
szorítkozunk, hogy az 1893. évben üzemben 
volt 15 dohánygyárnál 923 férfi-, 14.174 nő-, 
és 376 gyermek, tehát összesen 15.473 gyári 
munkás volt alkalmazva s ezenkívül a 33 
beváltóhivatalban, az év bizonyos időszaká
ban mintegy 10 —15 ezer napszámos nyert 
foglalkozást és keresetet.

Mindezekkel csak azt akarjuk némileg 
szemlélhetővé tenni, hogy a dohányjövedék 
nemcsak éppen azt teszi, hogy felgyártja és 
áruba bocsájtja a dohányt, hanem emellett 
ezer meg ezer kézimunkásnak és iparosnak 
ad kenyeret és foglalkozást, előmozdítja és 
támogatja a hazai ipart, módot ád a szegé
nyebb néposztály megélhetésére és mindez 
— az előbbi évtizedekhez képest — ma már 
óriási különbséget és fejlődést mutat, s ezen 
áldásos tevékenység a jövőben bizonyára 
méginkább emelkedni fog.

DaröCMi Vilmos.

Az országos magyar 
gazdasági egyesület köréből. 

Felhívás
a III . országos gazdakongresszus tagjai közé 

való belépésre.
Felkérjük lisztéit gazdatársainkat, hogy 

mindazok, kik a III. országos gazdakongresszus 
tagjai közé belépni óhajtanak, mielőbb jelent
kezni szíveskedjenek, hogy a rendező-bizottság 
tájékozva legyen az időszakonként szétkUldendő 
nyomtatványok száma felől s viszont ezeket 
a tagok is idejekorán kézhez vehessék.

SzÖvegezett postautalványokat, valamint 
kongresszusi tervezeteket minden érdeklődőnek 
a kivánt számban bocsát rendelkezésére a 
kongresszus titkári hivatala (Budapest, Köz
telek).

A 111. országos gazdakongresszus 
rendező-bizottsága.

** *
Tavaszi luxuslóvásár.

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü
let által rendezett tavt-szi (IV-ik) luxuslóvásar 
f. év április hó 18., 19., 20. és 21-én fog a 
„TattersallM-telepen (külső kerepesi-ut, köz
ponti pályaudvarral szemben) megtartatni.

A  bejelentés határideje márczius hó 15.
Részletes felvilágosítással szolgál a vásár 

tervezete, melyet az O. M. G. E. titkári hivatala 
az érdeklődőknek ingyen küld meg.

*
*  *

XII. tenyészállatvásár.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü

let, a nagyméltóságu földmivelésügyi miniszté
rium támogatásával, a folyó év április hó 5., 
6. és 7. napján Budapesten a Tattersall helyi
ségeiben dijjazással egybekötött XII. tenyész
állatvásárját tartja meg.

A tenyészállatvásárra hozható: szarvas- 
marha, juh és sertés.

Bejentések legkésőbb márczius hó 20-ig 
fogadtatnak el.

A vásár tervezete, bejelentési ivek és min
den egyéb felvilágositással az O. M. G. E. 
titkári hivatala szolgál (Budapest, Köztelek).

A X II. tenyészállatvásár rendező
bizottsága.

** *
A gazdasági előadások a „Köztelken * a

gazdaközönség nagy részvétele mellett folynak. 
Eddigelé a következők tartották meg tanulságos 
előadásaikat: február hó 24-én Engelbrecht 
Károly „A szőiőojtvánvok metszéséről4*, — dr. 
Szilágyi Gyula „ A gazdasági szeszgyárak üze
mének ellenőrzéséről**, — febr. hó 25-én Cser
háti Sándor „A trágyázás köréből**, — Sierbán 
János „A kendertermelésről**, — febr. hó 26-án 
Imreh Lajos „A komlótermelésről**,— Cserháti 
Sándor „Újabb tapasztalatok a trágyázás kö- 
réből.** — Az előadásokkal kapcsolatosan, az 
egyesület kirándulásokat is rendezett, az or
szágos mintapinczébe és a közraktárakba.

IRODALOM.
„Közgazdasági Szemle," szerkeszti dr. 

Jekel falus sy József, a ni. tud. akadémia r. tagja. 
E folyóirat a tud. akadémia megbízásából és 
támogatásával s mint a „Magyar Közgazdasági 
Társaság** hivatalos közlönye jelenik meg, s a 
közgazdaság és statisztika elméleti és gvakorlati 
kérdéseinek népszerű, de azért lehetőleg ma
gas tudományos és irodalmi színvonalon álló 
fejtegetéseivel tájékoztatni igyekszik a hazai 
közönséget a modern közgazdaság és állami

élet fejlődéséről. — A folyó évi február havi 
füzet következő érdekes tartalommal jelent 
meg: I. Értekezések. Agrárstatisztikánk reformja. 
Hajdú Lászlótól. — A tözsdeadó. Lendvay 
Sándortól. — II. Irodalmi szemle. I. Önálló 
müvek: Matlekovics Sándor: A tözsdeadó 
x. y. — Trautmann Henrik: Kereskedelmi
könyvvitel, dr. Berényi Páltól. — II. Külföldi 
folyóiratok szemléje : Archív für soziale Gesetz- 
gebung und Statistik. dr. Fenyvessy Józseftől.
— II. Statisztikai értesítő. 1. Mezőgazdaság: 
Az Egyesült-Államok 1893. évi censusának 
főbb eredményei. Pólya Jakabtól. — A gazda
sági egyesületek Bajorországban. Hajdú László
tól. — II. Tűzkárok és biztosítás: A tűzkárok 
Magvarszágon az 1892. és 1893. években. 
Hajdú Lászlótól. — IV. Könyvszemle: Folyó
iratok. Szakmuukák és forrásmüvek. — V. A  
„Magyar Közgazdasági Társaság“ értesítője. 
A „Közgazdasági Szemle44 megjelenik minden 
hó 15-én, Öt-hét ivnvi tartalommal. Előfizetési 
ára bérmentts küldéssel egész évre 8 frt. A 
„Magyar Közgazdasági Tarsasag4* tagjai tag- 
illetménvül kapják. Az előfizetési pénzek a 
szerkesztőséghez (Budapest, VI. Teréz-körut 
54. sz.) küldendők.

„A Magyar Gazdaságtörténeti Szemle44
II. évfolyamának 1. füzete a következő tar
talommal jelent meg: 1. Értekezések. 1. Fiume 
kereskedelme a középkorban, irta Fest Ala
dár. 2. Arad vármegye őstermelése az erdélyi 
fejedelmek korában, irta dr. Márki Sándor. 
II. Adatok. 3. A deési nemesség és polgárság 
közti egyezség 1613-ban, közli T. K. 4. Gróf 
Bethlen Miklós gazdasági utasítása, közli Koncz 
József. 5. II. Rakóczv György egyik ménesé
nek összeírása, közli dr. Szilágyi Sándor. 6. 
A pannonhalmi főapátság hegymesterei számára 
1712-ben kiadott rendelete, közli dr. Récsey 
Viktor. 7. Régi méhészeti tanácsadó, közli 
Köszeghy Sándor. 8. I. Rákóczy György ren
deleté juhászata ügyében, közli K. S. 9. Keszt
helyi rendtartás 1661-böl, közli Köszeghy 
Sándor. 10. Magyarország ki és beviteli for
galma az 1743. evben. II. A halászat törté
netéhez. közli S. F. III. Vegyesek. 12. Pest 
városa kétszáz év előtt. 13. Halászó Gvalora. 
13. Országos felügyelőség a görög kereskedők 
fölött. —A Magy. Gazd. Történelmi Szemle a 
földmivelésügyi minisztérium támogatásával az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület kiadá
sában havi füzetekben jelenik meg. Előfizetési 
ára O. M G. E. tagoknak egy évre 2 frt. 
Nem tagodnak 3 frt.

„Magyar Bortermelők Lapja.*4 Szőlömive-
lési és borászati hetilap. Szerkeszti: Bombay
Dezső, (a „Földmi vetési Értesítő" rendes mel
lékletét képező „Néplap44 czimü gazdasági heti 
közlönynek „István gazda“ néven ismert nép
szerű szerkesztője.) A február 24.-dikén meg
jelent 8.-ik szám tartalma: Ajánlható-e a cser- 
csapos-váltómetszés a homoki szőlőkben ? (Wim- 
mer Károly). — Mikor van a helyben való 
ojtasnak ideje ? — A Guyot-féle szölömive- 
lés. — Az ezredéves kiállítás. — A vértrágya.
— Tamaríndus-bor. — A Szőlő- és Borkeze
lők Orsz. Egyesületének hív. közleményei. — 
Vegyesek. — Tárcza: Oltsunk-e vagy ojt- 
sunk ? (Dr. Rodiczky Jenő). Előfizetési ára : 
egész évre 4 frt. Szerkesztőség és kiadóhiva
tal : Budapest, VII. Kerepesi út 44. szám.

VEGYESEK.
— Graenzenatein Béla úrnak pénzügv- 

miniszteri Államtitkárrá történt kinevezését az 
összes lapok a legnagyobb örömmel és elis
meréssel Üdvözölték, jeléül annak a köztisz
teletnek és általános népszerűségnek, melyet 
eddigi működésével minden irányban kiérde
melt. A kinevezést regisztráló közlemények 
közül érdekesnek tartjuk a „Gazdasági Lapok* 
kővetkező kis megjegyzését reprodukálni: 
.Jellemző Graenzensteinról, hogv midőn • 
vasügyek vezetésétől a dohányügyekhez tették 
át, boldogult gróf Andrássy Manó igy kiáltott 
fel: „Egy vas szakemberünk volt és azt is 
áthelyezték!* —- Mint értesülünk, ezen elő
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léptetéssel nem szűnik meg a dohányUgy élén 
maradni, ellenkező esetben épen úgy kellett 
volna nyilatkozni, mint annak idején a boldo
gult gr. Andrássy Manónak. Ámde a millenáris 
kiállítás vezetését nem fogja megtartani. Hogy 
mit vesztett a millenáris kiállítás ügye Graen- 
zenstein távozása által, azt a fentiekből gya
níthatja az, a ki Graenzenstein hatalmas tett
erejét még nem ismeri. Érthető svmpathiával 
fogjuk figyelemmel kísérni működését uj hatás
körében."

—  Áthelyezések és véglegesítés. Hónai 
István dohányjövedéki tiszt, a sátoraljaújhelyi 
dohánygyártól a fiumeihez, és Schedivetz György 
dohányjövedéki tiszt n fiumei dohánygyártól 
a zágrábihoz helyeztetett ár. — Kleszner János 
dohányjövedéki központi igazgatósági ideiglenes 
minőségű fogalmazógvakornok véglegesittetetr.

—  Halálozás. Grundel Ferencz m. kir.
pénzÁigv minist éri számtanácsos, a dohanvbe- 
váltási számvevő osztály főnöke, múlt hó 2Í-én, 
életének 62-ik évében, rövid betegség után 
elhalálozott. A boldogult, mint pontos, ren
des, szakavatott tisztviselő, s a magánéletben 
mint derült kedélvú, előzékeny modorú derék 
férfiú, ismerőseinek köztiszteletét és szeretetét 
méltán kiérdemelte. — Egyik tisztviselői egy
letnek titkára s a magyar dohánvkereskedelmi 
részvénytársaság felügyelő bizottságának is tagja 
volt, s teendőinek híven, példányszerü buzgalom
mal felelt meg mindenütt. — Temetésén, mely 
múlt hó 23-án délután ment végbe, jelenvol
tak : Graenzenstein Béla államtitkár, Szobovich 
Lajos osztálytanácsos, a pénzUgyministeri szám
vevőségek főnöke, Baróti Ede osztálytanácsos, 
dohánybeváltó felügyelő, a m. dohánvkeresk. 
rész, társ. képviseletében: Cselei Herczog
Péter és Tolnai Arnold, a dohányjövedéki köz
ponti igazgatóság egész tiszti személyzete, a 
pénzügvrainisteri számvevőségek számos tiszt
viselője s barátai, tisztelői, igen nagy számmal 
és valamennyien őszinte fajdalommal telt rész
véttel kísérték ki örök nyughelyére az el
hunytnak szebbnél szebb koszorúkkal bon
tott koporsóját — Nyugodjék békével!

— A dohánybeváltás a múlt hó harma
dik hetében országszerte véget ért s ma már 
— fájdalom — teljes bizonyossággal elmond
hatjuk, hogy amitói féltünk, csakugyan bekö
vetkezett. s az 1894-iki dohánytermés, minő
ség és mennyiségre nézve, minden tekintetben, 
egv évtized egyik legrosszabb eredményét adta. 
Csak ritka kivételes helyen mutatott fel a be
váltás tűrhető eredményt, — ez is jóformán 
csak a budapesti körzetre és Szabolcsmegve 
egv részére szorítkozik. A szivaranvag-termelő 
vidékeken, u. m. Arad, Békés, Csanádmegvék- 
ben s több más jeles helveken, a  termés álta
lában kevés és igen rossz. A dohányanyag, 
kifejletlcnsége mellett — a mi igen természe
tes — durva, éretlen, rosszul beszáradt, he
lyenként nagy mennyiségben ködlepte, túl- 
nyirkos és rothadasra hajlandó, — úgy, hogy 
ezek a dohányok a fermentálás alatt nagy- 
részben tönkre fognak menni. — Adná az ég, 
hogy ezt a szomorú eredményt az idén egy 
minden tekintetben jó év áldasa kárpótolja !

—  A  dohány jövedék pénztári eredménye 
az 1894. év IV. negyedében. A pénzügymi- 
nistérium által közzé tett hivatalos kimuta
tások szerint: az 1894. év IV. negyedében a 
dohányjövedék bruttó bevétele volt 12.474.640 
frt 42l/t kr., (a múlt év hasonló időszakában 
volt 12.923.859 frt 52 kr., tehát az idei ered- 
ménv a tavalyihoz képest 449.219 frt 091/, 
krral kedvezőtlenebb,) — s a bruttó kiadás 
volt 7.324.000 frt 31 kr., (a múlt év hasonló 
időszakában volt 6.173 848 frt 96'/s kr, tehát 
az idei eredmény a tavalyihoz képest 1.150.152 
:rt 041/* krral kedvezőtlenebb.) Az indokolás 
szerint — úgy a bevételi, mint a kiadási ered
mény kedvezőtlenebb volta annak tulajdonítható, 
hogy mig az 1898. évi dohánytermés btvál- 
téia, egy beváltóhely kivételével, csak 1894. 
január hóban inditatott meg, addig az 1894. 
évi termés beváltása, kivétel nélkül az összes 
beváltóhelyeken, már 1894. évi deczember
27-én kezdetett meg, minek folytán egyrészt

a kiadások összege ebben a negyedben jelen
tékenyen emeltetett, másrészt pedig az osztrák 
kormány részére eszközölt beváltás utáni meg
térítés ebben a negyedben már nem fogana
tosíttathatván, az, a bevételnél nem volt ki
mutatható.

— A nők és a czlgaretta. Az angol
udvarnál a minap a dohányzó nőkről beszél
gettek. A walesi herczegnö ezt mondta a nők 
czigarettázásáról: Ugyan mér: igyekeznének a 
nők a dohányzást megszokni, mikor a férfiak 
is csak azért Űzik, mert nem tudnak ettől a 
kedvteléstől szabadulni. Szükséges-e tehát, hogy 
a nők is egv zsarnokoskodó szokást vegyenek 
a nyakukba ?

—  Az országos központi mintapincze.
Az orsz. m. gazdasági egyesület szakelőadásai 
során, múlt hó 24.-dikén délután, mintegy 60 
gazda látogatta meg az országos központi min- 
tapinezét, melyben ezidő szerint 45,000 hek
toliter bor van, borvidékek és nagyobb ter
melők szerint osztályozva. A látogatókat Ágos
ton József alelnök, Koppély Géza igazgató- 
sági tag, Morelli Ferencz intéző és SchwSrzer 
Jakab főpinczemester fogadták s megmagya
rázták az üvegmosó, üvegtöltő, borszürő ké
szülékeket, a borderités, pasteurizálás, üvegelés, 
dugaszolás módjait és a hatalmas pinczehe- 
lyiségeket, melyben csaknem minden hazai bor
vidék képviselve van, gondosan osztályozott 
és palaczkozott borokkal. A látogatók nagy 
érdeklődéssel szemlélték meg az óriási helyi
ségeket, melyek Magyarország legkiválóbb bor
termelőinek termékeit foglaljak magukban, hi
vatalosan ellenőrzött kezelés mellett. Végül a 
borokat be is mutatták kostolóban s a kedé
lyes lakoma során Forster Géza, a gazdasági 
egyesület igazgatója, Molnár Lajos, Zdesky 
Jenő, Sasvári Ármin méltattak a mintapincze 
működését, amelyről csakugvan el lehet mon
dani, hogy: „a jó bornak nem kell ezégér!" 
A mintapinezének tüzetes leírását hivatottabb 
tolira bízom, — amennyiben ez lapunk keretén 
különben is kívül esik, — de annyi bizonyos, 
hogy az ottani csíny, rend és tisztaság meU 
lett, ez a pincze egv valóságos látványossá
got képez, s ez intézmény, szakértői jeles ke
zelésével arra van hivatva, hogy a magyar bo
roknak világszerte ismert régi jó hírnevét visz- 
szahóditsa, — ami azonban teljes sikerrel csak 
úgy lesz elérhető, ha a hazai nagy közönség 
ezen kitünően vezetett intézményt minél ki- 
terjedtebb módon támogatni fogta, ami egy
aránt érdeke úgy a hazai bortermelőknek, va
lamint a tisztán kezelt jó borok hiányán vál
tig panaszkodó fogyasztó közönségnek. — Ezt 
a kellemes meggyőződést szerezhette itt a je
lenvoltak mir.dcnike, — s részemről vétkes 
mulasztásnak tartanám, ha e jeles intézmény
ről, a fentiekben röviden meg rém emlékez
ném. (D. V.)

— Műtrágya : A „Hungária1* műtrágya, 
kénsav és vegyi-ipar részvénuársaság, Buda
pesten, a következőket jelenti: A múlt hétre 
előirányzott elszállítások egy része csekély kése
delmet szenvedett, mivel a szakadatlan erős 
havazások az utakat annyira elbontották, hogy 
az állomásoktól való elszállítás nehézségekbe 
Ütközik; az átvevők ennél fogva indíttatva 
érezték magukat, hogy a gyáraktól egv-két 
heti elszállítási haladékot kérjenek. — Február 
végén és márczius közepén leendő elszállításra 
meglehetős nagy számmal érkeztek be meg
rendelések és leginkább pnma-szupertoszfát, 
továbbá árpa és zab trágyázásra szolgaló ke
verékek kerültek eladásra. — Az arak válto
zatlanul maradtak, — várható azonban, hogy 
csakhamar emelkedni fognak, mert úgy az 
észak-amerikai, mint az algíri nversfosztat ter
melők tartózkodók lettek és magasabb követe 
léseket támasztanak, és miután ezek egyesülve 
járnak el, valószínűleg el is fogják érni czélju- 
kat, minek természetszerű következése a mű
trágyaárak emelkedése kell hogv legyen. — 
A műtrágyaárak immár oly alacsonyak, hogy 
további csökkenés annyival is inkább kizártnak 
tekinthető, mert ez esetben a gyárak határo
zott vesztességgel dolgoznának. — Chilisa

létromot közeli szállításra állandóan nagyon 
keresnek. — Ezen czikk fogyasztása, mint min
den más műrrágya fajtáé, évről-évre jelenté
kenyen növekedik. — Ifi. Aikman statisztikája 
f. é. január végével a következőkép alakul: 
hajón Európába érkezett 4.380,000 m. m. (az 
1894. január végén kimutatott 2.000,000 
m. m.-val szemben) meglevő készlet 5.560,000 
m. m. (az 1894. évi január végével kimutatott 
4,5000.000 m. m.-val szemben.) Jegyzéseink 
a következők : kettős szuperfoszfát 20—22*/# 
6.00—6.50 írt; prima-szuperfosztát 16—18°/* 
4.95—5.60 frt; valódi ind. párolt csont-liszt 
41/a -j- 25°/„ 6.20—6.40 frt; Hoyermann-féle 
Thomas-salak 18—20°/# 3.75—4.05 frt; káli- 
trágya 20 —25°/0 2.55 — 285 frt; ammoniák- 
szuperfoszfát 10—l2°/0 3—5"/0 6.10—7.90
frt; kénsavas-káli 90—96*/0 13.30—13.75 frt; 
chilisalétrom febr.—márcz szállításra 12.80 — 
13.10 frt; chilisalétrom ápr.—májusi l2 '40— 
12.60 frt. (100 kgonként zsákkal együtt elegv- 
súlv tisztasúlv gyanánt, az eggves állomások 
távolsága szerint.) Vasgálicz I-a 3.15—335 frt; 
Vasgálicz Il-a 2.90—3.10 frt; Rézgalicz 24.00 — 
25 00 frt; (nettó 100 kgonként 50 kgos hor
dókban ab Budapest.)

Szerkesztői üzenetek.
A tekts m. Mr. beváltóhivataloknak A dohány- 

beváltás véget érvén, kedves kötelességünknek ta r t
juk, ismételten a legmelegebb köszönetét mondani 
mindazon beváltóhivataluak, illetve a  jövedéki tekts 
tisztviselő uraknak, akik lapunknak terjesztése körül 
az idén is önzetlen buzgalommal fáradozni szíves
kedtek. Meg vagyunk róla győződve, hogy a  nagyobb 
eredm ény elérése nem rajtuk múlt, hanem a rossz 
termés s a gazdasági kedvezőtlen viszonyok okozták 
a  nehézséget, de a jóakarato t feltétlenül nagyra- 
becsüljük és hálásan méltányoljuk, m ert hisz ezzel 
nemcsak lapunkat, hanem a  termelők érdekeit, s az 
okszerű dohánytermelés ügyét tám ogatták és segiték 
elő. — Sajnosán esik ugyan látnunk, hogy egyes be
váltóhivatali körzetekben a  termelők egy része még 
mindig nem érzi szellemi szükségét ezen egyetlen 
magyar szaklapnak, de bizuuk a  jövőben, s a  jöve
déki tisztviselő urak  ügyszeretetében, hogy lassan
ként a közönyösök is meg lesznek nyerhetők. Lapunk 
lelkes jó barátai, fáradozásaikért fogadják mégegy- 
szer hálás köszönetüoket!

Kohányl Róbert úrzak, B-Csabáa A  beváltási 
eredményről szóló kim utatást, s a figyelemre méltó 
kis közleményt nagyon köszönjük.

S. K. úrnak. Badapeat A hirdetést tessék be
küldeni, akkor tudathatjuk a feltételeket. Mi ugyan 
eddig kevés figyelmet fordítottunk a  hirdetések gyűj
tésébe, m ert lapurk  nem erre van bazirozva, de 
hosszabb időre terjedő hirdetéseknél hajlandók va
gyunk a  legelőnvö-ebb árszabást ajánlani. — s ameny- 
nyiben lapunknak úgyszólván valamennyi uradalom, 
nagyobb gazdaság és nagytermelő előfizetője : enuel- 
fogva ezen birtokos osztályra kétségkívül minden h ir
dető ezég elsősorban reflek tá lhat

Spectatornak Minden csikket, amely a  dohány- 
UgJgyel bármily irányban foglalkozik, szívesen köz
lünk. csak személyeskedés és politika ne legyen 
benne.

Felkérjlk • tekts beváltóhlvatalekat ót a termelő 
■ rakat, hogy a beváltát eredményéről szíveskedjenek 
lapunkat minél réazleteaebbea tudósítani.

XIII. Leó pápa i  ezeataége. fő-
m éltóságos herczeg  Bismarck. 
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nál 263311893. az. alatt. 6—5
caalhatatlan  a egyedüli gyógyszer fejgürcB (m ig- 
rain), c«*z, oldaluarások, Influenza, küzzTéar 

é> azlTdobogáa ellen.

» iW r M ipM : S S Ü f l S S g S
valamint minden nagyobb gydgyazertdrban. 

Ara Ivegenklnt 1 frt, vidéken 1 frt 10 krajezár.
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T s ls fo n  51 —OS. Tavaszra! T s ls fo n  51-O S .

M a g y a r - T  homassalak.
20— 227. Pa 0s 80*/0 porflnom, 20U70-nél nagyobb oldckunysAggal, m int a cseli-xalak.

S  uperlos iátok.
Concentrilt gypsz.

K én sa va s  káli és C h ilis  álét rom.
Dohány, szőlő, kender, répa és szikes tala jnak

legmegfelelőbb különlegességek, saját gyártmányaink, legkitűnőbb minőségben és legolcsóbb árak mellett
ajánlunk

S á to ri gyárak f központi iroda:

5 3I Budapest, IX., D an dár-u tcza  25.
Ingyenes ismertető füzetekkel és egyéb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Dohánytermelő urak becses figyelmébe!
V a n  s z e r e n c s é in  a  n . é . d o h á n y te rm e lő  u r a k  b e c s e s  f ig y e lm é b e  a j á n la n i  

a z  á l t a l a m  m á r  s z á m o s  é v e k  ó t a  k é s z í t e t t  é s  a  d o h á n y te r m e lé s h e z  k ü lö n ö s e n  
a lk a lm a s ,  k ip r ó b á l t  jn s á g u  é s  ju t á n y o s á n  b e s z e r e z h e tő  5—12

f V  kocsi és dohánytakaró gyékényeket.
A gyékények érái, a bárándi vasúti állomáshoz szállítva a

100 d rb  elsőrendű Nr. I. 200 ctm. szóles, 300 ctm. hosszú nagy kettős (dupla) gyékény  . 90 frt.
100 a n II. 185 „ » 250 „ n „ a  a . 60 „

100 » m ásodrendű „ III. 170 „ a 220 „ a egyes dup la a . 30
100 a elsőrendű .  I. 150 „ .  220 „ « m elegágy takaró a . 24 a

100 r m ásodrendű „ II. 150 „ n 220 „ „ m elegágy takaró a . 20
100 85 „ - 200 „ „ dohánypakolásra való n . 10 n
Egyszersmind felkérem a t. megrendelő urakat, méltóztassanak a megrendelést 
15 nappal előbb megtenni, mielőtt a gyékényekre szükségük volna, hogy a meg

rendelések túlhalmozása miatt, az elküldésnél fennakadás ne történjék.

^in L i p ó t  gjrilcényhreskeií, NAGY-BAJOM, (Biharmegye) 
vasúti állomás : Báránd.

*o

0  ,s

É V A D R A
igen alkalmas

ajánl a

B I E I E R  i s  W E I S Z  k ö % i r i  h í j  B U D A P E S T .
Haktár és iroda:

Kár oly .körút 9. a gróf Hadik-liarkóczy-féle házban,
(íyártelep: Hajtsár-ut 7307. az.

Egyéb ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszkózök, Coeos futószönyegek, láb
törlők. ruhaszárító kötelek stb ; továbbá gazdasági czikkek u. m. dohány.

istráng, kőtöfék, rudalő, gabona-zsákok, vízhatlan ponyvák, itató 
és tűzi vedrek, kendertómlók, hevederek, kender, kócz stb. a legjutányosabb 

eredeti gyári Arakon.
Képei árjegyzék kívánatra kármentesen küldetik. — Vidéki megrendelések 

pontosan eszközöltetnek. 5_ 24

M árkás S án tá n á l. B ad sp e s te n . ».) a p ju -« tc « a  H.
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