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Olvasóink szives figyelmébe!
Mindazon t előfizetőinket, akiknek az 

előfizetése junius végén lejárt, ismételve fel

kérjük, hogy a második felévi előfizetési ösz- 

szeget —  a múlt számunkhoz mellékelt utal- 

vanvlap feWiatmálásával —  szíveskedjenek 

mielőbb beküldeni nehogy utóbb kénytelenek 

legyünk a hátraléknak postai megbízás útján 

való beszedésével t előfizetőinknek terhére 

lenni.

Részünkről Igyekszünk min lent meg

tenni. hogy lapunk a dohánytermelő közön

ség igényelt teljesen kielégítse s érdekeit 

híven képviselje és mindenben előhozditta: 

—  teljes bizalommal kérjük tehát lapunk 

régi híveit és barátait, hogy további becses 

pártolásukkal benűnket támogatni s gazda- 

társaik körében lapunkat ajánlani és ter

jeszteni szíveskedjenek. _______________

A KIADÓHIVATAL.

A (loliányiizlet az 1894. évben.
-  esetet Herxog Péter Jelentése. —

Az 1893-iki üzletév kielégítő lefolyá
sával szemben sajnálattal kell konstatál
nunk, hogy az 1894-ik év, a mi a dohány
kivitelt illeti, nagyon kedvezőtlenül alakult, 
mert nemcsak az árak szálltak körül
belül 5"/0-al alább, hanem az ez évben ki
vitelre került árumennyiség is jelentékenyen 
kevesebb volt, mint a múlt évi.

E visszaesés főoka első sorban a kö
zönséges dohánynemek óriási túltermelésé
ben keresendő ; a különböző eredetű fajok 
eladásánál nagy volt a verseny, miután 
mindenki úgyszólván mindenáron túl akart 
adni áruján, hogy raktárba ne kénytele- 
nittes8ék azt fölhalmozni. Ennek folytán a 
közönséges amerikai hordó-dohány, a javai, 
a sumatrai, valamint a kinai,japáni, indiai 
és más exotikus eredetű fajok oly hihetetle
nül alacsony árakon kerültek forgalomba, 
hogy azt ezelőtt lehetetlennek tartották 
volna; e mellett pedig a rendelkezésre álló 
mennyiség is sokkal nagyobb volt, mint a 
mennyit a fogyasztás igényelt.

Ehhez járult, még. hogy az osztrák 
dohányjövedék által a küllőiden eladott 
magyar dohányokból néhány ezer bál még 
nem talált elhelyezésre és még az elmúlt 
évben valamennyi piaczon részt vettek a 
versenyben, mely visszásságnak rossz hatá
sát mi már múlt évi jelentésünkben meg
jósoltuk.

Ily körülmények közt az egész vonalon 
valóságos szélcsend uralkodott; a speculatio 
teljesen reservált álláspontot foglalt el, a 
gyárosok arra szorítkoztak, hogy csak a 
legsüigetőbb szükségletet fedezzék, úgy 
hogy valósággal egy napról a másikra 
éltek.

Nem csekély mérvben járult hozzá az 
üzlet pangásához a német birodalmi szö
vetségtanács elé terjesztett dohánygyártási 
adótörvény-javaslat is, és bár azóta e javas
latot végleg elvetették, az 1894. évi üzlet
menetre a nyersdohányt iltetöleg. megvolt 
a maga fatális hatása.

A legnagyobb erőfeszítésünkbe került, 
sőt olykor nagy áldozatot kellett hoznunk, 
hogy a magyar dohány positióját a külön
böző piaczokon fönntarthassuk és örömmel 
konstatálhatjuk, hogy ez irányban visszaesés 
nem következett be, a mennyiben dohányunk 
vevöközönsége, daczára az erős versenynek, 
teljes számban ugyanaz maradt.

Az 1893. évi termés részben kitűnő, 
könnyű, jó égésű érett dohányokat szolgál
tatott. aminőket már 1870. óta nem láttunk 
volt; sajnos azonban, csak kevés kerület 
szolgáltatott ilyen kitűnő terményt, miután 
a termés legnagyobb részben csak jó, vagy 
közép jó minőségeket adott. Leveles, világos, 
jó vágnivaló anyagban nagy volt a hiány és 
a szükségletet, különösen a mi a jó vágni- 
valót illeti, az 1891. évi sikerült termésből 
származó anyaggal kellett fedezni.

Miután az 1892. évi termés kevéssé 
használhatónak bizonyult, a kivitelre csak 
elenyészően csekély mennyiségben volt hasz
nálható és ez is főleg csak a jutányos, alá
rendelt minőségekből.

Az 1894. évben kivitelre került mennyi
ség 22,400 q.-t tesz ki, szemben az 1893. 
év 40,000 q.-jával, melyben az osztrák jöve
dék által exportált mennyiség is bennfoglal
tatott.

A kivitelre került mennyiség követ
kezőleg oszlik meg.
Hollandia ..........................................  5.725 q
Gibraltár ................................    4.220 „
Olaszország — Typ — ... .................. 3.900 n
Svájcz ...........................   2.728 n
Németország ............................... . ... 2.010 „
Francziaország. transito forgalomban 1.510 „
Timis..................................................  750 „
Anglia ..............................................  442 „
Belgium.............................................  402 „
Dánia...............................     306 „
Románia ..........     204 „
Montevideo ..................    83 „
Algír ...........   82 „
Oran ..................................................  25 „
Egvptom ................................   13 *

22.400 q

•szeres és -szoros terméseü
csakis mesterségesen szárított

műtrágyával érhetők el.

T T l I  T I  j - r  3  -r*T £ 3 m ű trá g y a - , kén  nav én vegyi ip a r  réaevény- 
L L J - L y  c t J .  I r t  tármneág, Budapest.

H e rén y i G otthard  Sándor és R ova ra  Frigyem müvét, érdeklődőknek ingyen
és bérmentve küldjük meg.J 13—34

Mai szám unk ■ altfal.
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A pénzügyi politika terén semmiféle 
változás nem volt. Megelitettük már, hogy 
Németországban a tervezett gyártási adót 
ez idő szerint nem fogadták e l; a Svájczban 
tervezett egyedáruság még mindig a régi 
stádiumban van, Belgiumban pedig le akarják 
szállítani a nagy beviteli vámot, mig Algír
ban vámemelést terveznek, de befejezett 
tényekkel még sehol sem állunk szemben.

A franczia jövedék a mi olcsó, sót na
gyon is jutányos ajánlatainkat figyelmen 
kívül hagyta, ellenben ismételten jelentékeny 
mennyiségű orosz (ukraini) kapa-dohányt 
vásárolt.

A következő árakat jegyezzük:
közönséges vágni való anyag .... 13—15 frt

* jó „ „ * .. 16 -18  .
leveles „ „ „ .... 22—30 „
színes „ .... 21—32 *
bélanyag ......................................  15—18 „
burok és bélanyag  .............. . 23—25 „
burok ........................... ..............  25—32 „
feldolgozásra való ......................  30 — 40 „
boríték.................. ........................ 45—60 *
nehéz anyag .............................  28 — 35 „
leveles hulladék ..................  ... ... 12 — 15 „
hulladék ...................... .............. 5—7 „

mind 100 klgrmonként.

Az 1894. évi termés mennyiségileg 
csekély eredményt adott, a minősége sem 
különösen jó, de még elegendő készlet áll 
rendelkezésre az 1891. és az 1893. évi ter
mésekből, hogy kereslet esetén a kivánalmak
nak megfelelhessünk.

A termés eredménye, a két dohány- 
jövedek részére a következő volt:

■ a g y a r o m ig .

1892 1893 1894

B eültetett hold . . 73.613 70.878 64.463
Term és klgrm ok

52,366779 34,498.092
H oldankénti term és 
kilóg ram  mok 1 >&n 724 739 535

ö ssz e s  beváltás fo
rin tokban  . . . . 9,747.600 9,500.324 6.229 561

B eváltási á tlagár 
• 100 kilogram m on

k én t forintokban : 18.29 18.14 1806

Ebből esik a magyar jövedékre: 35.654 
hold. 19.104,626 klgrm, 3.464,590 frt; — az 
osztrák jövedékre: 28.809 hold. 15.393,466 
klgrm, 2.764.971 forint.

Az átlagos jövedelem kikerekítve :
term éshozam  beváltási á r

h o l d a n k é n t

1885. 461 klgrm 79 frt 63 kr,
1886. 544 m 92 n 06
1887. 360 „ 63 n 82 »
1888. 501 88 47 «
1889. 645 114 —

1890. 547 102 „ 83 n
1891. 803 150 n — f»

1892. 724 n 132 t) 41 n
1893. 739 „ 134 n 08 n
1894. 535 r 96 Vt 64 w

i F oly t, köv.i

A dohánytermelés kiterjesztése.
II.

Előző czikkcmben megkisérlettem ki
fejteni, hogy dohánytermelésünknek kiter
jesztése s e czélból a legalkalmasabb ta
lajok felkutatása : az egyedüli segédeszköz
nek mondható, arra nézve, hogy a kész
letben lévő sok rossz dohányt, sok jó 
dohány előállításával egyensúlyozzuk.

Nagyon meggondolni való dolog ez ; — 
s én úgy vagyok meggyőződve, hogy 
ezen eszmének megvalósítását kívánatossá 
teszi nemcsak a jövedéknek és a terme
lőknek ama közös érdeke, hogy a kész
letben lévő sok alsó minőségű rossz do 
hányt, a termelendő sok különleges jó fajú 
és jó minőségű dohányokkal egalizálva, ré
szint a belfogyasztásra, részint a kiviteli 
kereskedelemre alkalmassá tegyük, — ha
nem a termelés kiterjesztését ezen felül 
most már a nemzetgazdászati magasabb 
érdekek is parancsolják.

E tekintetben — visszatérve az előző 
czikkemben elmondottakra — még ama 
körülményt is meg kell említenem, hogy 
habár tény, hogy igen sok oly rossz do
hányunk van, melyet alig lehet valami
képpen értékesítenünk, mindamellett az a 
vád sem érhet benünket. mintha a kezelés 
hiányosságában lenne dohányaink minő
ségének a fogyatkozása.

Mert azt bátran elmondhatjuk, hogy 
nincs az az előrehaladt dohánytermelő 
állam a világon, amely annyi fáradsággal, 
annyi munkával kezelje a dohányát, mint 
mi Magyarországon. Hisz magában véve a 
simítás csomózás munkája, annyi időt és 
szakértelmet vesz igénybe, amely jóformán 
az összes többi munkával felér. Erre a 
munkára pedig a külföldön nincsen senki
nek semmi gondja.

Azután nézzünk szét a világnak minden 
részén, a hol a dohánytermelés dívik, sőt 
ha Magyarországnak a múlt századbeli 
dohánytermelési viszonyait tekintjük is: azt 
fogjuk látni, hogy úgy régentén nálunk, 
mint a külföldön ma is mindenütt, a do
hánytermelés nem nagy összefüggő kom
plexumokban. hanem csak egyes apróbb 
részletekben, kisebb területeken volt és 
van jelenleg is művelés alatt — és szinte 
úgy látszik, hogy a dohánytermelés, már 
keletkezésénél fogva a kis emberek kenyér- 
keresetét képezte, mert ezeknek a kis gaz
dáknak a dohánytermelésre felhasznált 
kevés kerti földje mindig jobb volt és jobb 
művelésben is részesülhetett, mint az egy 
daraban lévő nagy összefüggő területek. 
A külföldön, illetve a tengerentúli államok
ban legfeljebb azok a nagy területek ké
peznek kivételt, ahol bizonyos gyarmato
kon vagy telepitvényeken, egyes nagy 
vállalkozók, vagy részvénytársaságok által 
nagy kiterjedésű ültetvények kezeltetnek. 
— de ha vesszük, ezek is annyira el vannak 
különítve és a kulik [dohány munkások) 
közt felosztva, hogy ezek az óriási területek 
is tulajdonképpen csak egyes kis parczel 
Iáknak tekinthetők, a melyek felét, vagy 
harmadrészét se teszik annak a területnek, 
amely nálunk egy kukáscsalád művelé
sére van bízva.

Aztán a külföldön, a dohánytermelés 
okszerűsége mintegy magától jön, mert 
ott — például a Pfalzban, Elzász-Lotha- 
ringiában, vagy Hollandiában — a do
hányt ép úgy. mint más egyéb növénye
ket, vagyis a földművelés minden ágát, 
egyforma kitűnő művelésben részesitik és 
egészen okszerűen kezelik; nincs azzal ott 
nagy munka, nem képez ott a dohányter
melés valami különleges elbánást, azon 
egyszerű oknál fogva, mert ott a kijelölt 
dohányföld, amely egymás után több éven 
at folyvást csak dohánytermelésre hasz- 
naltatik, majdnem minden évben megkapja 
a maga szükséges trágyáját, s akarva-nem

akarva folyton kitűnő művelésben része
sük — a mag jó, mert kiváló gonddal ter
melik és nemesitik, — a palánta nevelés 
tökéletes, mert általánosan bevett szokás, 
hogy gyönge, hibás, rossz palántát ültetni 
egyáltalán nem szabad, — tehát jó mag, 
jó talaj, jó palánta s pontos időben való 
kiültetés — vagyis az okszerű termelés leg
főbb követelményei — ott annyira min
dennapi megszokott dolog, hogy fáradság 
számba sem m egy; — a termelő legtöbb- 
nyire saját maga műveli, kapálja, gondozza, 
tisztogatja az egész dohány ültetvényét, 
amely ha rendesen megért, akkor a leve
lek érettségi foka és értékessége szerint 
külön-külön töretik le; ily körülmények 
között — ha csík az időjárás nem valami 
rendkívül kedvezőtlen — a termésnek ok
vetlenül sikerültnek kell lenni.

Nálunk — sokkal több fáradságot és 
nagyobb munkát kell kifejteni, s az álta
lános termelési viszonyokhoz képest jóval 
több tudást, gondot és figyelmet igényel 
a dohánytermelés, hogy az okszerűség köve
telményeinek csak némileg is megfelel
jünk; mert nekünk nincs meg a kifogás
talan jó magunk, nem termeljük a do
hányt a talajnak ama részében ahol kel
lene. nem sokat törődünk a helyes vetés
forgás betartásával és mindezek felett nincs 
elég fizikai erőnk és időnk, hogy az egye
sekre eső területet kellő művelésben es a 
már kész dohányt kellő kezelésben része
sítsük.

Hajdanában, az egyedáruság behoza
tala előtt, a dohány még nem volt oly 
keresett czikk s a dohánytermelés sem volt 
oly lukrativ, dús jövedelmet adó terme
lési á g ; — termelte aki akarta, s ameny- 
nyit akart, és eladta akinek és amennyiért 
éppen tud ta ; — sőt az idősebbek emlé
kezhetnek rá — amint hogy még magam 
is jól emlékszem — hogy még a negy
venes években, az az ágról szakadt pa
raszt jobbágy, aki a belsőségében egy egy 
kis dohányt is term elt: ha kifogyott a 
pénzből, egy pár csomó dohányt vitt a 
boltba, s azért kapott sót, pálinkát, vagy 
amire éppen szüksége volt, úgy hogy a 
dohány úgyszólván a primitiv kereskedés 
csereeszköze vo lt; — a boltos aztán vagy 
maga elhasználta, vagy össiegyüjtve el
adta egyeseknek vagy a dohánykereske
dőknek ; szóval a dohány és annak terme
lése se nagy figyelem, se nagy érték tár
gyát nem képezte. Csak később, midőn a 
dohány, az egész világon óriási fogyasz
tási és kereskedelmi czikké lett, amely- 
lyel természetesen az értéke is roppantul 
emelkedett, akkor kezdte a gazdagabb 
birtokos osztály, figyelmét a nagyban való 
dohánytermelésre fordítani, s aztán lassan 
ként a dohányt mint iparnövényt, igazán 
iparszerüleg művelni, amennyiben terme
lésénél nem annyira a minőségre, mint in
kább a mennyiségre volt a fősuly fektetve.

Később aztán, mikor az egyedáruság 
behozatott, a jobbágyságból csak nem rég 
felszabadult, de a szellemi művelődés vajmi 
alacsony fokán álló köznép sehogy sem 
tudta megérteni és megszokni, hogy miért 
nem szabad neki a dohányt továbbra is 
— úgy mint az előtt — szabadon termelni 
és szabadon árulni. — s mert időköz
ben a dohány fogyasztása és ezzel az ér
téke is mindinkább emelkedett és hozzá 
még a tiltott portéka ingere is hatott: 
éppen nem csinált belőle lelkiismereti kér
dést, sőt még „firtus“ gyanánt űzte a szűz 
dohánynyal való csempészkedést, úgy, hogy 
egész meseszerü hírnévre emelkedett aki 
„becsapta a nfmetet* és minél furfangosab
ban ki tudta játszani a gyűlölt „finánctól".— 
A nép kezdetleges erkölcsi érzéke nem lá
tott bűnt és törvénysértést az üzletszerű 
csempészkedésoen, s ha rajta vesztett: még 
az se volt éppen olyan nagy szerencsétlen
ség, mert legfeljebb egy pár rossz gebéje,
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meg a fakó szekere bánta meg, — de leg- 
többnyire úgy sem volt az ipsének egyebe 
a rajta valónál és ha kóterbe került is : 
könnyedén leülte a büntetésül reá húzott 
egy pér napot.

Ezért kellett a jövedéknek lassanként 
az ezer meg ezer apró termelőtől, sőt egész 
községektől — és pedig többnyire az igen 
jó és éppen azért nagyon kapós dohányt 
termelő községektől is — megvonni a ter
melési engedélyt és drákói szigorú törvé
nyekkel büntetni és lehetőleg kiirtani a 
csempészkedést; — igy került aztán a do
hánytermelés az apró kis emberek kezéből 
lassanként a jobb módú középosztály és a 
nagyobb birtokosok kezébe, akik erkölcsi 
és anyagi tekintetben több garancziát 
nyújthattak,úgy a jövedék r ndszabályainak 
valamint az okszerű termelés követelmé
nyeinek teljesítésére.

Ez a magyar dohánytermelésnek igazi 
történelmi logikája.

A viszonyok azonban ma már gyöke
resen megváltoztak. A földmivelő osztály, 
a falusi kis gazda ma már nem az a föld
höz ragadt szegény többé, aki régentén 
volt, hanem jómódú, takarékos, rendezett 
viszonyok közt élő polgár, aki meg szokta 
már a törvényt tisztelni és fél azt áthágni 
mert már van veszteni valója. — A haladó 
Kor szelleme a falusi gunyhókat sem hagyta 
érintetlenül; — a felvilágosultság, a mű
velődés, a tudás, különösen a gazdasági 
téren mindinkább örvendetesen terjed a 
szorosan vett nép körében is; — a régi 
ósdi szokások s a tunya maradiság helyet 
ád a haladásnak, — tanul, törekszik és 
szívesen hozzá törődik az uj viszonyokhoz 
a kis gazda is, ha meggyőződik róla, hogy 
az gyarapodására, jólétének emelésére 
szolgál.

Azt nagyon jól tudja ma már a leg
utolsó gazda is. hogy a dohánytermeléssel 
jövedelmezőségre semmi sem vetekedhetik,
— mert a do lányon kívül nincs az a ter
melési ág. amely egy katasztr. hold után 
150— 200 frt jövedelmet adna; — ha tehát 
a dohánytermelés kiterjesztetnék, illetve
— amint előző csikkemben kifejtettem — 
oly vidékek és területeken, ahol nemcsak 
a termelés általános feltételei mind meg
vannak, de ezenkívül a kiválólag alkalmas 
talaj valami különleges jó minőségű anyag 
termelésére van hivatva, mondom — ha ily 
vidékeken a dohánytermelés ujonan beho
zatnék és a megbízható kis gazdák egypár 
hold termelési engedélyt nyernének: biz
tosra vehető, hogy mindenik két kézzel 
kapna utána és elkövetne mindent, hogy a 
követelményeknek kifogástalanul megfe
leljen és az egyszer megnyert engedély 
visszavonására okot ne szolgáltasson, — 
valamint az is bizonyos, hogy a kis terüle
tet módjában állna tökéletesen jól megmű
velni s termelendő dohányát kifogástala
nul kezelni; — ily formán tehát csakugyan 
el lehetne érni, hogy a mostani sok silányabb 
dohányhoz, (amely ugyan most sem olyan 
rossz már, mint eddig volt,) az uj területek
ről sok jó dohányt nyernénk, mi által a 
viszonyok kétségkívül megjavulnának.

Hogy ez, általános nemzetgazdasági 
szempontból mily nagy jelentőségű, aköz- 
vagyonosodás előmozdítására mily áldásos 
hatású lenne: azt fölösleges bővebben

Stegetni. — A dohányjövedék ezáltal — a 
lkai, hogy a régi termelők szerzett jo

gait megrövidítené és gazdasági rendsze
rüket megbolygatná -  valósággal a jó
tékonyság forrásává válnék ezer meg ezer 
családra nézve, — de a jövedék saját ér
dekében is, a sok rossz dohánytól való 
mikénti menekülés jelenlegi nehéz feladatá
nak ez lenne a legszerencsésebb meg
oldása.

Dárdán Vilmos.

MiOYAK L'OHANYI'JSÁO

Ztfldtrágy&zási kísérlet dohány alá.
— Cterhdii Sándor jelentéséből. —

Ismeretes dolog, hogy a zöldtrágyázás 
egyik legczélszerübb, külföldön általánosan 
alkalmazott módja, mely szerint a tarlót a 
a gabona lekerülte után feltörjük, valamely 
pillangós virágú növényei bevetjük és ezt 
késő őszszel alászántjuk, hazánk szárazabb 
klimáju vidékein nem alkalmazható, mert 
amint a nyár száraz — s ez gyakran fordul 
elő, —a zöldtrágya-növény gyengén fejlődik 
és nem ad elegendő tömeget.

Ez okból kísérlet utján azt kívántam 
meghatározni: nem-e lehetne oly módon 
alkalmazni a  zöldtrágyát, hogy öszszel vet
jük el a zöldtrágya-növényt és tavaszszal 
szántjuk azt alá és dohányt, tengerit stb. 
termesztünk az ily módon megtrágyázott 
területen.

Ezen czélra a biborberét, mint viszony
lag rövidfejlódésü növényt választottam ki, 
mely ha az őszi vetés sikerül, tavaszszal 
korán ad takarmányt, illetve indul virág
zásnak.

A bíborhere búza után került; a tarló 
julius 25-én m eghántatott és hengereztetett, 
a bíborhere pedig julius 27-én vettetett el 
15 % sortávolságra sorvetó-géppel. A száraz 
időjárás kelésének nem nagyon kedvezett, 
minthogy azonban később több ízben esett, 
a hótalan tél daczára is, melyet jól kiállott, 
tavaszszal a fejlődés jól megindult, mire 
kedvező volt az április 2-án eszközölt foga
solás is, úgy, hogy a talajt tökéletesen el
borította. szép egyenletes állású volt és 
virágzáskor egész vérvörös lepelt képezett.

A kísérletre szolgáló terület 900 □ -ö l 
volt, mely 9 parczellára osztatott, úgy, hogy 
ezek mindenike 100 □  ölet tett ki. Hogy a 
terméseredményben a zöldtrágyázás javára 
írható különbség trágyázott és trágyázatlan 
között megállapítható legyen, zöldtrágya-nö
vény nélküli parczellának bevetett területtel 
kellett váltakozni; ezt akként értem el, hogy 
minden második parczellán a bíborhere a 
teljes kikelés után augusztus 27-én kikapál- 
tatott. Azon okból ugyanis, hogy a bíborhere 
az egyes parczellákon egyenletes állású 
legyen és könnyebbség okáért is a zöldtrá
gyázandó parczellák nem külön-külón vettet
tek be bíborherével, hanem az egész terület 
eg)szerre lett elvetve és a trágyázatlan 
hagyandó parczellákról a növény kikelés után 
távolittatotl el. A biborhere alászántásával 
parczellánkint 450 kti zöld növény került a 
talajba, ami kát. holdankint 73 4-nak fe
lelne meg.

A kevés csapadék folytán a virágzás 
nem indult meg oly korán, m int azt remél
tük. Ennek folytán azon szándékomat sem 
valósíthattam meg. hogy a  bíborhere alá- 
szántása után dohányt, burgonyát és tengerit 
termeszszünk. m ert a virágzás ideje után, 
melyet be kellett várnom, hogy kellő tömeg 
kerüljön a talajba, a  burgonya és tengeri 
ültetésével megkéstem volna. A kísérletre 
tehát csak Connecticut dohányt és a másik 
két kapás növény helyett etampesi tököt 
használtam.

Az egész területre, még a biborhere 
alászántása előtt, annak lehengerezése után 
100  kta 18*/*-os szuperfoszfát szóratott el. 
A biborhere alászántása előtt azt azért kellett 
lehengerezni, hogy a bujanövésü zöld nö
vény a szántással kellően aláfordittassék, 
hengerezés nélkül pedig ezt egyáltalán nem 
sikerült volna elérni; igy sem volt az könnyű 
feladat.

A bíborhere május 21-én szántatott alá. 
Május 22-én volt a dohányültetés 70 %» sor
távolságra, a palánták a  sorokban egymástól 
50 V r e  kerültek. Beültetve lett 400 a -ö l,  
tehát zöldtrágyás és trágyázatlan parczella 
váltakozva kétszer ismétlődött. A dohány 
minden parczellán egyenlő ápolásban ré
szesült, mely állott kétszeri öntözésből (ülte
tés alkalmával és ezután pár héttel) és

háromszori kapálásból és pedigjunius 8 -án, 
27-én és julius 27-én. Töretett a homok
levél szeptember 1-jén, .anyalevél szeptem
ber 3-án, hegylevél szeptember 20-án.

A tök szintén május 22-én lett ültetve, 
egymástól 3—3 *7 távolságban összehúzódott 
halmokra. A késői ültetés, de főleg a nagy 
szárazság m iatt a tök fejlődésében különbség 
m ár azért sem volt észlelhető, m ert a  tök 
egyáltalán nem jól sikerült.

A dohány zöldtrágyázásával ez évben 
épp az ellenkezőjét tapasztaltam annak, m it 
az 1893-ban szintén zöldtrágyázással elért 
eredmények mutattak. 1893-ban végrehajtott 
kísérletnél a zöldtrágya a dohánytermést, 
m int azt az 1893. évről szóló jelentésem
ben kimutattam, jelentékenyen növelte; ez 
évben ennek ellenkezőjét észleltem.

A kísérlet e negatív eredménye nem 
képez czáfolatot a zöldtrágyázás terén ezideig 
elért kedvező eredményekre, m ert e jelen
ség okát nem abban keresem, hogy a bíbor
here nitrogéngyüjtésre s igy a talaj nitrogén- 
tápkészletének növelésére alkalmatlan volna, 
hanem egész más körülményben.

Az 1893. évi csapadékszegény őszön, 
majd a reá következő hasonló télen kevés 
nedvesség került a talajba. Azon parczellá
kon, melyen bíborhere nem állott, a nedves
ség, leszámítva azon mennyiséget, mely a 
hajcsövesség folytán elpárolgott, meglehető
sen konzerváltatott, a dohány kiültetéseig 
tehát több nedvesség maradt, m int ott, ahol 
a növényzet állott.

Ismeretes, pontos kísérletekkel be
bizonyított tény, hogy a növényzettel bon
to tt talaj gyorsabban szárad, m int a be nem 
v e te tt; a növények ugyanis igen sok vizet 
párologtatnak el, melyet a talajból pótolnak, 
aminek következménye, hogy a talajnedves
ség tartalm a csökken s ezt az utónövény 
száraz időben igen megérzi. Ezen eset fordult 
elő a szóban forgó kísérletnél is.

A buja bíborhere fejlődése alatt már 
maga is annyi vizet vont ki a talajból, hogy 
a csapadék hiányában az egyes parczellák 
nedvességtartalmában ennek kifejezésre 
kellett jutni. A bíborhere utónövénye a do
hány, szintén sok nedvességet párologtat el 
s ezt kellően nem pótolhatta, fejlődését tehát 
a vízhiány akadályozta; igy a rendelkezésre 
bocsátott tápanyagokat igénybe nem vehette, 
mig azon parczellákon, melyeken a bíbor
here nem állott, a szükséges nedvességet 
nélkülözni kénytelen nem volt, mi a term és
különbségben kétséget kizárólag igazolást is 
nyer, m int azt az alábbi, a zöld dohány 
term elését feltüntető számok is igazolják.

A termés volt:
homok ftnvt- hegy össie-
levél levél levél sen

k i 1 0 g r a m m
I. trágyázatlan 85 208 83 376

II. zöldtrágyás 62 126 95 283
111. trágyázatlan 104 260 85 449
|V. zöldtrágyás 60 119 92 271

Mig tehát az 1893. évi kísérletekből az 
tűnik ki, hogy az ószszel alászántott zöld
trágya a következő növény számára kon
zerválta. addig az 1894. évi kísérletekből 
az tűnik ki, hogy a tavaszszal alászántott 
zöldtrágya a talajra száritólag hatott, minek 
következtében a zöldtrágyába vetett növény 
kevesebbet term ett, m int a  zöldtrágya nélkül 
termesztett.

Ezen kísérlet eredményéből mindazáltal 
nem merném azon következtetést levonni, 
hogy az ószszel vetett zöldtrágya-növénynek 
tavaszszal való alászántása az utána követ
kező növény term ését rendesen csökkenteni 
fogja, figyelembe kell venni, hogy az elmúlt 
tél rendkívül száraz volt; januárban 3.3, 
februárban 25*6, márcziusban 11'3 “lm volt 
a  csapadék, azt vélem, hogy normális idő
járásnál az eredmény kedvezőbb leend.

Nem hagyhatom azonban megemlítés 
nélkül azon körülményt, hogy a zöldtrágya-
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növénynek alász&nt&sa tavaszszal sokkai , 
nehezebb, mint késő öszszel, midőn a dértől 
megcsípett és lelankadt leveleket sokkai 
könnyebben és tökéletesebben takarja az eke

A kukás kérdéshez.
I.landis János, aki úgy a dohánybeváltó- 

hivatalok, mint a dohánygyáraknál szolgált, 
azonfelül — amint tudom — minta-dohány- 
ültetvényt is kezelt, de meg hosszabb ideig i 
volt a külföldön is, a dohány ügy tanul- * 
mányozása végett, tehát úgy elméletileg j 
mint gyakorlatilag, sokoldalulag képzett | 
tökéletes szakember volt. s mint ilyen: ala- • 
posan ismerte a kukás kérdést is, miként 
erről „Az okszerű dohánytermelés" czímű 
munkája is tanúskodik, i,amelynek igen sok 
praktikus útmutatása a jövedék serkentései 
daczára, ma sincs még végrehajtva, habár 
az ő eszméi, igen sok tekintetben ma sem 
állanak túlhaladott állásponton.)

Az említett munka 11 —15lapján bőven 
fel vannak sorolva a dohánytermeléssel fog
lalkozó telepesek, felesek viszonyai, amelye
ket bátor leszek röviden vázolni.

Az egyedáruság behozatala előtt, a 
dohánykereskedők tartották a kezeikben a 
dohánytermelést, — hogy tehát az állam
kormány, szükségletei fedezése körül a 
dohánykereskedőktől magát függetlenítse: 
1843-ban, a Bánságban, s Arad és Csanád | 
megyében, dohányültető telepeket alapított, i 
Minden telepített család köteles volt a ré- I 
szére kiosztott földből a Bánságban 3 ka- I 
tasztralis holdat, a megyékben 4 magyar 
holdat évenként dohánynyal beültetni, s a 
termesztett dohányból felét természetben, a 
többi földekért pedig holdanként 3—4 frtot 
haszonbérbe adni.

Mivel a telepitvényesnek a dohány
nyal, mint nagyobb megmunkálást, mű
velést és kezelest igénylő növénynyel több 
dolga volt, mint más egyéb termelvény- 
nyel: természetes tehát, hogy érdekében 
állott úgy beszegődni, hogy minél keve
sebb dohányt legyen köteles ültetni, úgy, 
hogy később a család munkaerejéhez ké
pest, a termelési terület l 1 , kataszt. és 2 
magyar holdra szállott le. S mivel ezen 
rendszer nem fizette ki m agát: azért is 
a kincstár azzal utóbb végleg felhagyott.

Nagyobb gazdák kezdettől fogva fo- • 
gadott ültetvényesek, úgynevezett felesek 
által termeltették a dohányt. -  kisebb 
gazdák többnyire csak akkor fogadtak fe
lest, ha 4 kataszt. holdnál több területen 
ültettek.

A felesek rendszere végre általánosan 
meghonosodott, mert legczélszerűbbnek bi
zonyult.

Voltak felesek vonómarhával és a nél
kül. Az előbbiek 10—2ü magyar holdnak 
művelése és felébeni haszonélvezete mel
lett 5—8 magyar holdat műveltek dohány
nyal. Lakással, száritópajtával és a szárí
táshoz szükséges eszközökkel a gazdák ál
tal voltak ellátva. Mivel azonban a fele
sek igy nem győzték a munkát, később 
úgy módosultak a feltételek, hogy a ker
tész csak 10—12 magyar holdat kapott 
bérbe, s arról a dohánytermésnek csak 
fele, de más egyéb termény egészen őt 
illette, a mellett a tulajdonos a dohányföld 
művelését a saját igájával végeztette, s a 
kertésznek csak a további kézi munkát és 
az öntözésre szükséges vízhordást kellett 
teljesíteni.

A vonómarha nélküli felesek uraik 
magtárából és zsebéből élŐsködvén, s min
den tekintetben gazdáiktól függvén: már 
Mandis is igen helyesen jegyzi meg, hogy 
ezen függő állapot a kertészekben az ön
érzetet, takarékossági hajlamot és önállási 
ösztönt elfojtja.

De én azt tartom, hogy teljesen dege- 
nerált az önérzete a mai kukások körül

mindnek, akinek jó helye nincsen, —- mert 
„ nincs ott még jó jószág se, ahol nincs jó 
gazda!u

Lássuk csak, miben különbözik a 
vonó-marhával bíró legtöbb mai kertész a 
régitől. Először is abban, hogy — kevés 
kivétellel — „vonó jószág14 helyett csak 
egy pár zabtól irtózó girhes párának a 
birtokosa, amelyet csereberélni tekereg ; 
— másodszor nem birtokosa 8—10 — 12 
hold földnek, mint a régiek, — de bőven 
van különbség egyébben is.

Jó bánásmód nélkül pedig mindenki
nek az önérzete degenerálódik, — (itt persze 
ismét nem a bánásmód külső formáját, az 
úgynevezett mérsékelt szólásmodort, hanem 
a lényeget: az igazságosságot értem.

Igazságosság és méltányosság mellett 
lehet a termelő erélyes — és ha férfi: úgy 
kell is hogy az legyen — s a kertész kész
séggel fogja követni utasításait, — de hiába 
lesz mézes-mázos. ha nem igazságos.

A vadat is meg lehet szeliditeni erély- 
lyel és éheztetéssel, s aztán egy darab 
hússal rá lehet mindenre venni. Hossz bá
násmóddal pedig nem csak egy dohányos 
kertészt, de egy intelligens embert is el 
lehet vadítani.

Amilyen a gazda ; többnyire olyan a 
cselédje is, — s én merem állítani, hogy 
jó termelőnek jó a kertésze is.

Az oly emberi gyarlóságok, mik más 
ember ösztönében is megvannak, természe
tesen a kukásokból sem hiányzanak. De 
hát nem kell az emberben a szunnyadó 
fenevadot felkelteni, nem kell éheztetni, 
nem kell túlterhelni, — hogy a rossz ösz
tönök visszafejlődve, elenyésszenek. — r.s 
ha saját munkásai iránt mindenki — ameny- 
nyire teheti — méltányos leend: akkor 
még talán — hasonlattal élve — a szo- 
cziálismus ördöge is, minden rémeivel 
együtt, vijongva szökik meg tőlünk, úgy 
hogy még hírmondója sem marad, — (a 
szocziális izgatóknak pedig börtön helyett 
elég lesz akkor majd az üstökére hid ,*g vi
zet zúdítani.)

Ha pedig a méltányosság és igazságos
ság elvét nem követjük, akkor persze még 
a kukás is más módon igyekszik magát 
r létfentartani“ — vásárokra csatangol, 
csempészkedik, elemeli ami a keze ügyébe 
esik, a helyett, hogy a dolga után nézne.

Sőt hova-tovább oda jutunk, hogy a 
szunnyadó fenevad felébred a kukásokban 
is, és megérjük, hogy egyszer csak ezek is 
beállanak — sztrájkotoknak. Pedig: „ dér 
schrecklichste d~r Schrecken ist dér Mentsch 
in seinen W ahn“ (a borzasztók legbor- 
zasztóbbja: az ember, az ő tévelygésében,) 
mondja a nagy német költő: Gőthe; — 
(de meglehet, hogy ő nem kukásokat értett 
alatta.)

V-
(Vége kör.)

Az időjáráshoz való alkalmazkodás.
Ezidőszerint egy igen lényeges körül

mény jellemzi a dohánytermelés állapot- 
ját, — illetve most még jóformán egyet
len feltétel képezi az idei dohánytermés jó 
sikerét és ez : a dohányfMnelt folytonos tisz
tántartása.

A dohánytermelésre régen, igen ré
gen nem részesültünk a mostanihoz hasonló 
időjárásban, (leszámítva a legutóbbi napok
ban ismétlődött szeles, hűvös időt. amely 
azonban remélhetőleg még nem tett kárt 
a dohányban) Május hó második felétől a 
mai napig — az ország legnagyobb ré
szében — majdnem naponként volt részünk 
az esőben. — A gyakori csendes eső, ott, 
ahol az viharral nincs összekötve, éltető

eleme a dohánytermelésnek, amint ez ál
talánosan tudva lévő dolog, de ezzel a bő 
áldást hozó idővel együtt já r ; a gyom 
nagymérvű elszaporodásának általunk már 
gyakran említett kalamitása is.

Éppen ezen szempontból is igen nagy 
jelentőséggel bir, a dohánynál alkalmazott 
vetésforgásnak rendes és pontos betartása 
és a megfelelő elővetemény alkalmazása.

A dohánytermelésnek egyik arany- 
szabálya, hogy a termelő mindig oda tö
rekedjék, miszerint a beültetendő dohány
földben mennél kevesebb gyom-magvak 
legyenek.

A régi időkben, mikor még a ma
gyar dohánynak jobb híre volt a mainál, 
s amidőn a dohánytermelés még a szűz és 
őserőben lévő talajban űzetett, és pedig 
úgy, hogy leggyakrabban a dohány foly
vást dohány után termeltetett számos éve
ken át, a dohányföldnek gyommentessége 
volt abban az időben is a sikernek jellem
vonása és (őtényezője. Az a kevés gyom, 
mely a dohányföldön volt, legnagyobb 
részben a gyakori trágyázással — melyben 
a dohányföld akkoriban részesült — hur- 
czoltatott a földbe — más gyommag
vak alig voltak.

Az akkori időben, a dohány leginkább 
a kisbirtokosok által, a házi kertekben ter
mesztett, amely kertek a lakosság udva
rán túl voltak, s az 1 —2 holdas úgyneve
zett belsőséget képezték. Ezekre a trágya
kihordás igen kényelmesen és könnyűsze
rével történt, egyrészt a közelségnél fogva, 
másrészt a trágy abőség mián, mivel az ak
kor még tagositatlar. birtokokban szabad 
volt a marhatartás, s a rég i gazdák a trá
gyaszükséget nem ismerték. — Különben 
a külföldön nagyrészben még most is úgy 
van, hogy a dohányt dohány után termelik 
évről-évre, s a dohányföldet — épp úgy 
minta többit — minden esztendőben bőven 
ellátják az alkalmas trágyával.

A mi gazdáinknál, főleg a nagybirto
kosoknál azonban ezt gyakorolni nem sza
bad, de nem is lehet Az ötös vetésforgás 
behozatalára nézve intézkedni kellett, már 
csak azért is, h ogy ez által a termelési 
területnek kelletén túl való felhasználása 
korlátoztassék. — nehogy beálljon az a 
körülmény, hogy ha valakinek például 300 
hold dohánytermelésre alkalmas földje van, 
egyszer csak azt találja mondani: én bi
zony beültetem dohánynyal mind a 300 
holdamat, mert hiszen mind alkalmas, — 
az ötös vetésforgással ez ki van zárva, és 
annak a 300 holdnak csak '/„-ödét, vagyis 
60 holdat ültethet be, mert ha meg is en
gedtetnék neki hogy egy évben egyszerre 
mind a 300 holdat beültesse, de ezzel a 
következő 4 évre ki volna zárva a terme
lésből, mivel ugyanazon a területen csak 
minden ötödik évben van a dohányterme
lés megengedve. Ez az intézkedés tehát a 
mi viszonyaink közt igen bölcsen és he
lyesen lett behozva, mert ez regulázza je
lenleg a rendszeres termelést, az elővete
mény és a trágyázás mikénti végzését, — 
szóval ehhez kell összes teendőinknek al
kalmazkodni.

Most veszem észre, hegy kissé eltér
tem kiindulási pántomtól, nevezetesen azon
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rendkívüli körülménytől, mely a mai hely
zet szignaturáját képezi s amely ma a ter
melőket bizonyára országszerte rémiti, t. i. 
a gyom rendkívüli elszaporodásától, amely 
ellen védekezni: a legfőbb feladatunk, úgy
szólván egyedüli teendőnk ezidőszerint, ha 
azt nem akarjuk, hogy a bő esőzés áldá
sával együtt járó csapás, idei termésünk 
szép reményét meghiúsítsa.

Most tehát ne a sablonszerű és obli- 
gat kapalasra tekintsünk, vagyis ne vár
juk az állandó jó időt, amidőn rendszeresen 
kapálni lehet, hanem a rendelkezésünkre 
álló minden módon és minden eszközzel 
azon iparkodjunk, hogy a gyom elha
talmasodásától a dohányt megvédjük.

A mostani időjárás olyan veszedelmes 
a gyom elharapózására nézve, hogy ha 
idején hozzá nem látunk és folyvást nem 
szorgoskodunk, egy pár nap elegendő, hogy 
a még gyönge és fejlődésének még csak 
első stádiumában lévő dohányültetvényt 
teljesen felverje a dudva, amely aztán elöli 
a palántát és lehetetlenné teszi annak fej
lődését, növését, megerősödését, úgy, hogy 
a gyom miatt az egész dohány elsatnyul, 
elcsenevész, tönkre megy.

Ez a körülmény tehát egyenesen azt 
parancsolja, hogy a dohány körüli mun
kálkodásunkban alkalmazkodjunk mi is az 
időjáráshoz, és kövessünk el mindent, hogy 
a dohányra nézve egyébként oly ritka ked
vező időjárásnak az előnyeit kiaknázzuk, a 
hátrányát és káros következményét pedig 
megelőzzük.

Erre nézve az egyik legjobb mentő
szer : az általam már az idén is többször 
ajánlt garaszolás, vagyis jó éles, de nem 
hegyes, hanem széles kapával, illetve olyan 
útnyesésre alkalmas szerszámmal, a gyom
nak óvatos kivágása, amely munka még 
eső után is végezhető, ha már a föld egy 
kissé megszikkadt, holott ilyenkor kapálni 
még nem lehet, mert ez által a dohány 
föld megcserepesednék. s többet ártanánk 
a kapálással, mint amenyit használnánk.

Természetesen azonban mihelyt az 
időjárás engedi, a rendszeres kapálást, úgy 
amint múlt számunkban előadtam, és any- 
nyiszor amennyiszer csak lehetséges, ok
vetlenül meg kell tenni.

Végül — miután az öntözéssel az 
idén úgy sem kellett vesződni — azt az 
időt és munkát tehát amit ezzel megta
karítottunk, fordítsuk most arra, hogy a 
dohányföld mindig tiszta, teljesen gyom
mentes. porhanyós legyen, — mert ez a 
termés jó sikerének, úgy minőségileg, mint 
mennyiségileg, elengedhetlen feltétele.

Daricii Vilmos.

Az ízlések változása.
A czigaretta fogyasztásnak mindinkább 

nagyohbmérvü terjedése, időszerűvé teszi 
azt a prognostizálast, amelyet nemrég egy 
bécsi lap közölt, az Ízléseknek és szoká
soknak ama változásáról, mely a pipától a 
szivarra, b  ettől úgy látszik most már a 
czigarettára tért át.

Aki mintegy ötven év előtt — Így Írja 
a bécsi lap — a délutáni órákban egy bécsi 
kávéházba betért, biztos lehetett róla, hogy 
nagyszámú vendéget talál ott, akik kar- 
hosszaságu tollszopókás szárú, fehéragyag

— úgynevezett kölni pipákból kedélyesen 
dohányozgattak. Ezen füstölgő időtöltéssel 
ellátva, amely a nemes dohány füvei tet
szés szerinti időben váló újra töltögetés 
által bármeddig meghosszabbítható volt, el
beszélgettek, újságot olvastak, kártyáztak, 
billiárdoztak. Ez azonban az akkori dohányzó 
kedvnek csak a legszerényebb alakja volt. 
Mert egyidejűleg a tajtékpipák kultuszát is 
Űzték, amely különösen a külvárosokban 
nagyon el volt terjedve. A tajték-ipar akkor 
virágzó korát élte és az e nembeli bécsi 
gyártmányok messze földön híresek voltak. 
A polgári osztályból való mindenik dohányos 
büszke volt rá, hogy egy vagy több, ezüsttel 
kivert szép tájtékpipának volt a birtokosa, 
8 minden igyekezetét arra fordította, hogy 
azt szépen kiszívja, — és legkevésbé sem 
érezte alkalmatlannak, hogy a pipát és do
hányzacskót magával hordja. Hiszen a do
hányzószereknek magával vitelével járó 
fáradságért, bőven kárpótolja az a gyönyör
élvezet, hogy ismerősei körében, ragyogó 
pipájából kedvére füstölhetett.

A tajtékpipák mellett azonban még egy 
egész sereg más egyéb pipa is volt divat
ban, cserépből, fából és porczellánból, min
denféle alakban és nagyságban. Diákok éB 
professzorok, hivatalnokok és iparosok, mű
vészek és kereskedők: — minden osztály
nak meg volt a maga külön ízlése és rend
szere. — A pipa kétségbevonhatlanul ural
kodott a dohánysport országában. — ez 
volt az általános szabály, s minden más 
egyéb csak kivétel.

És ennek az elmulhatatlannak látszott 
uralomnak, mily hamar kellett mégis vé
get érni! — Az 1348.diki év adta meg az 
elhatározó döfést ezen ártatlan dohányzási 
szenvedélynek, amely csak a politikailag 
nyugodt és közömbös időben gyarapodhatott. 
A nyugtalan, politikai mozgalmak ideje 
állt be. Nemzetőrség és akadémiai légiok: 
uj jellenvonást adtak a népességnek. De 
ezek megjelenése csak rövid ideig tartott,
— katonai hatalom lépett fel és behozta az 
ostromállapotot. — A kedélyes pipázásnak 
ezzel vége volt.

A cseréppipák érintetlenül hevertek a 
kávéházak szegleteiben, s a fényes tajték
pipák a magánéletbe vonultak vissza. Ha
marább, mint ahogy sejteni lehetett volna: 
a szivar lépett a dohányzási mozgalom élére.

- Az uj uralomnak kedvezett a külföldi 
dohánytermékek behozatala. Az eddig leg- 
legkedveltebb dohányfaj: a „Schwarze Drei- 
König“, a Virginia szivarnak engedte át a 
helyét. Még a bakon lévő kocsis is felha
gyott a pipával és a helyett szivart szitt.

A vasutak és távirdák behozatalával 
maga az élet is egy meggyorsított tempót 
látszott felvenni. Ez aztán a dohányzás 
módjára is kiterjedt. A pipa (elég igazság
talanul) elavultnak lett kikiáltva. Használata
— holmi régi postakocsihoz hasonlóul — 
lassúnak, nehézkesnek, kényelmetlennek ál
líttatott. — Mennyivel előnyösebben kezel
tette magát a szivar 1 Könnyen rágyújtva és 
gyorsan elszíva: alkalmasabbnak látszott az 
uj idő számára. Nincs rajta mit takarítani, 
tisztogatni, csak a csutakot kell az élve
zet végén eldobni. A nehéz dohányzacskók 
helyett, melyet az egykori dohányzók czi- 
peltek, most csak a könnyű szivartárczát 
kell hordani.

Azonban a szivarnak az uralma is 
csakhamar háttérbe szorittatott, egy még 
rövidebb létü lény : — a czigaretta által. 
Ez a korszellemére méginkább megfelelőnek 
látszik, mint szolidabb testvére, és még az az 
előnye is megvan, hogy még a szépnemnél 
is kedveltetik ! A divatnak fokozatos hala
dása számokban is kifejezhető, — mert a 
dohánytermény összes czikkei közt, manap
ság a czigaretta játsza a főszerepet, és hogy 
mennyit fogyasztanak el e kedvelt fajból, 
az abból is kitűnik, hogy egyedül csak Ausz

triában évenként mintegy 17 millió darab 
megy füstbe belőle.

Természetesen, a most leirt változás, a 
dohányzókészülék iparára is nagy befolyást 
gyakorolt. — Mindig kisebbek lettek az 
alakok, — s a hatalmas, művészileg kifara
gott pipák, a vékony csövecskéig hanyatlot
tak. S hogy váljon a czigaretta utolsó stá- 
diuma-e a dohányzás módszerének: ki tudná 
azt megmondani ? 1 . . .

A dohány Irlandban,
Hogy az irlandiak erős dohányosok: 

azt különböző statisztikusok bizonyítják, 
akik megállapították, hogy a féfi népesség 
75*/0-a dohányozik, s leginkább pipát, szi
vart, de czigarettát kevésbbé használ. Hogy 
a női népesség nagyrésze is dohányozik : 
az tudvalévő tény, de mindeddig nem ta
lálkozott egyetlen gálánt statisztikus, aki 
ezen lényt megengedte volna.

Belfast városban mostanában rendez
nek be egy uj dohánygyárat, amely az 
egyesült királyságban lévő összes e nemű 
gyárak közt a legnagyobb. Maga az épület 
többe került egy millió márkánál és ha 
készen lesz; körülbelül 1000 munkásnak 
fog foglalkozást adni.

Egy konzuli jelentés szerint: Irland- 
ban és Nagybrittániában, csak kevés ame
rikai felgyártott dohány adatik el, habár 
mintegy 90°/„-a az elfogyasztott dohánynak 
az Egyesült-Államokban, főleg pedig Ken- 
tucy, Virginia Carolina és Missuriban 
terem.

A belíastban gyártott dohány, legna
gyobb részben különféle pipadohányból és 
némi czigarettából áll. Amerikai gyárosok, 
tekintettel a magas vámokra, a szárazföl
diekkel nem versenyezhetnek. Az angol kor
mány által behozott vám, egy font levélre 
3 schilling és í  pénzét, s a felgyártott do
hány után 5 sehillinget tesz ki fontonként.
— A legnagyobb üzletet természetesen a 
pipadohány képezi, mert az utcza-seprőtől 
kezdve egész az üzletvezetőig: mindenki 
pipázik. A pipa különben Irlandban nem 
mutat rossz ízlésre. — Az a gyáros, akijó 
minőségű olcsó dohányt visz a piaczra, bi
zonyos lehet benne, hogy jó üzletet csinál.

(„& -« T - f .* )

Levelezés.
Kisvárda. 1895. jun iu s  16.

Tekintetes szerkesztő úri
A nélkül, hogy az olyan termelőknek 

érzékenységét sérteni akarnók, akik nem 
saját hibájokból ültették későn a dohányt: 
czélszerünek tartanám, hogy azon időpont, 
amelyben egy-egy termelő-község évente 
a dohányt elülteti — publikálva lenne.

Ezen szempontból van szerencsém kö
zölni. hogy a kisvárdai m. kir. dohánybe
váltóhivatali körzetben, az 1895. évi ter
melési területeket beültették:

I. május hóban : Nagy-Báka, Kis-Báka, 
Lövő, Gégény, Berkesz, Raád ;

II. junius 10,-íig: Ajak, Anarcs. De- 
mecser, Dombrád, Komoró, Beszterecz, 
Döghe, Fényes-Littke, Tornyos-Pálcza, Ve
resmart. Thass községek.

A többi községek — néhány termelő 
kivételével — e körzetben még eddig kés
nek az ültetéssel.

Nem szükséges hangsúlyozni, hogy a 
dohány jó fejlődése, beérése és különösen 
jó  bfszáradásn tekintetében mily nagy fon
tossággal bír a dohánynak korai kiültetése;
— az pedig minden termelő előtt nyil
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vánvaló, hogy egy száradott állapotban 
beszállított, színes levelű dohánytermés ér
téke mennyivel magasabb, mint a nyers 
kocsánynyal, zöldes színnel bíró leveleké.

Igaz, hogy a tulajdonképpeni nedves 
dohányokat más körülmények okozzák, de 
az is bizonyos, hogy egy késói, nem jól 
beért és késón száradó, rósz szinű, erede
tileg nyers kocsányú, (kelló fermen álás 
nélkül hirtelen beszáradt) dohánytermés 
még száraz állapotban sem sokat ér, — 
hát ha aztán még az ilyen termés kellőleg 
ki sem szárad, (ami igen gyakran szokott 
bekövetkezni,) sőt még ha külső nedves
ségtől is át van járva: ugyan mit érhet 
akkor? — semmit.*)

F. V.

Az ezredéven országon kiállítás.
Am árpakiállitás, az ezredéves kiállítás 

alkalmával 1896. szeptember 12—28-áigtar- 
tatik meg. A kiállítás czélja megismertetni 
az ország különböző vidékein termelt árpá
nak minőségét, tekintettel az ipari (elhasz
nálás követelményeire, megállapítani a ne
mesített vetőmag hatását, előtüntetni a 
művelődési mód és az elővetemény befolyá
sát ; a termelés állapotának feltüntetése s a 
közönségnek a beszerzési források tekinte
tében adandó tájékozás. A kiállításon részt- 
vehet Magyarország minden árpatermelője,
1895-ik vagy 1896-ik évben termelt árpá
val. A bejelentésnek a kiállítási iroda által 
szétküldött bejelentő-iveken, két példány
ban, gondosan és olvashatólag írva, 1896. 
augusztus 20-ig kell megtörténnie. Az árpa 
beküldési határideje 1896. évi szeptember 
elseje. Minden fajból öt kilogramm kül
dendő be posta csomagban, melynek vitel
dija a kiállító által előre fizetendő. Térdíj 
fejében minden öt kilogrammos árpa-minta 
után két forint fízttendő.

-Ír időleges komlói iállitás az ezredéves or
szágos kiállítás tartama alatt szintén szep
tember 12—28-ig rendeztetik. A komlóki- 
állitás czélja : megismertetni az országban 
termelt komlók minőségét, kitüntetni a kü
lönböző fajok mivelésí módjának eredmé
nyét és jövedelmezőségét, lehetőleg alkal
mat adni arra, hogy a komlólogyasztó bél
és külföldi gyárak a magyar komlóval 
megismerkedjenek és ez utón a komló ér
tékesítése előmozdittassék. Részt vehet Ma
gyarország minden komlótermelője, 1895-ben 
vagy 1896-ban termelt komlóval. A beje
lentésnek, a kiállítási iroda által szétkül
dött bejelentő-iveken, két példányban, gon
dosan és olvashatólag Írva, 1896. augusztus 
20-ig kell megtörténnie. A komló bekül
dési határideje 1896. szeptember 1. — Min
den fajból 2 kilogr. küldendő be postacso
magban, melynek viteldija a kiállító által 
előre fizetendő. Térdij fejében, minden két 
kilogrammos komló-minta után 2 forint fize
tendő.

Úgy az árpa-, valamint a komló 
kiállítására nézve a bejelentő-ivek közvet
lenül a kiállítási irodához (1895. aug. 1-ig: 
Budapest, V. kér., Zoltán-utcza 11. szám, } 
azontúl pedig Városliget, kiállítási terület) 
küldendők. A bejelentéssel egyidejűleg azon 
adatok is közlendők, a melyeknek bejegy
zésére, a kiállítási irodától díjmentesen be-

Xerezhető rovatos ivek használandók fel.
Uványokról. asztalokról és edényekről, 

illetőleg tartályokról, a kiállítási iroda gon
doskodik. A térdij a bejelentés elfogadásá
nak közlése után fizetendő s a már befize
tett térdij vissza nem adatik. A kiállítási iroda 
kívánatra elvállalja a kiállításon bemutatott

*) Teljesen igazat adunk tisztelt mnnkatArsnuk 
ezen felszólalásának, s a korai ültetés előnyeit és 
ssükaéges voltát nem győzzük mi is eléggé hangsú
lyozni, — valamint a községek ültetési idejének kOz- 
hírré tevését is hel>eseljük, már csak buzdítás vé
gett is. Szerk.

és a kiállítónál nagyobb készletben levő 
árpa és komló eladását és az eladás közve- 
titését, az erre vonatkozólag külön felállí
tott hivatalos elárusító iroda szabályai sze
rint. Minden kiállító, bejelentésének bekül
désével mind magára, mind képviselőjére 
elfogadja a fennebi határozatokat és aláveti 
magát a kiállításra vonatkozó további ha
tározatokénak.

IRODALOM.
A gazdakongresszus tárgyalásai. A  f. é.

május havában megtartott gazdakongresz- 
szus tárgyalásai úgy tudományos, vala
mint gyakorlati szempontból fölötte becses és 
bö anvagot tartalmaznak mezőgazdaságunk 
jelen helyzetének megvilágítására s jövőbeli 
fejlesztése irányítására. Az előadások és lár- 
gvalások folyamán oly sok eszme merült fel, 
melveket, hogv azok érvényesülhessenek, nem
csak a mezőgazdaság barátjainak, hanem mind
azoknak, a kiknek közgazdaságunk egészséges 
fejlődése szivükön fekszik, ismerniük kell. — 
Ez a meggyőződés indította az O. M. G. E. 
választmányát azon hazafias áldozatkészségre, 
hogy a kongresszus végrehajtóbizottságának 
kénére, a kongresszus előadásait és tárgyalá
sait a gyorsírói feljegyzések alapján nyomta
tásban is tetemes költséggel kiadja. — A ki
advány hat füzetből fog állani és összesen 
mintegy 100 nyomtatott ivre terjed. A füzetek 
tartalma a következő lesz : 1. füzet. Tartal
mazza a kongresszus szervezetét, a tagok név
sorát, a kongresszus megnyitó- és záróülését 
és a kongresszus által elfogadott határozato
kat. — II. füzet. Tartalmazza a mezőgazda- 
sági és szakoktatásügyi szakosztály a) szakok
tatási és kisérlelÜgyi, b) növénytermelési, c) 
szölöszeti és borászati, d) állatienvésztési- e) 
vizjogi és vízhasznosítási bizottságainak elő
adásait és tárgyalásait. — III. füzet. Tartal
mazza a hitel, biztositás és adóügyi szakosz- 
tálv a) hitelügvi, b) biztositási, c) adóügyi bi
zottságának előadásait és tárgyalásait. — IV. 
füzet. Tartalmazza a mezőgazdasági politikai 
és értékesítési szakosztály a) vámügyi ét sta
tisztikai, b) közlekedésügyi, c) értékesítési bi
zottságai előadásait és lárgzalásair. — V .füzet. 
Tartalmazza a telepítés és kivándorlás, mun
kás- és cselédügyi szakosztály a) munkáshiány 
és kivándorlási, b) telepítés, munkás- és cse
lédügyi, c) iparügyi bizottságainak előadásait 
és tárgyalásait. — VI. füzet. Tartalmazza a 
gazdasági érdekképviseleti szakosztály a) mező
gazdasági érdekképviseleti, b) gazdatisztek 
helyzetét tárgyaló, c) mezőgazdasági jogi bi
zottságok előadásait és tárgyalásait. — A  kon
gresszus tárgyalásaira vonatkozó kiadványokat a 
kongresszus Összes tagjai ingyen fogják meg
kapni. Hogy azonban más érdeklődők is meg
szerezhessék, a kiadványokra az O. M. G. E. 
a következő előfizetést nyitja meg : Előfize
tési árak: Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület azon tagjai részére, akik nem voltak 
tagjai a kongresszusi ak, 5 forint, azok részére, 
kik sem az O. M. G. E.-nek, sem a kon
gresszusnak nem tagjai, 10 forint. — A füze
teket egvenkint is meg lehet szerezni. Ezek 
ára : az I. füzeté 3 forint. II., III., IV., V. és
VI. füzeté egvenkint 2 forint. A füzetek f. é. 
szeptember hó folyamán fognak megjelenni. 
— Az előfizetések az O. tM. G. E. pénz
tárához intézendők.

A „Közgazdasági Szemle/ a „Magyar 
Közgazdasági Társaság* hivatalos közlön ve (a 
m. tud. akadémia megbízásából szerkeszti: dr. 
Jekelfalussy József,) í. é. junius havi füzetének 
gazdag és érdekes tartalmából felemlíthetjük — 
az értekezések közül: A közúti vasutakról, 
különös tekintettel a budapesti viszonyokra, dr. 
Heltay Ferencztöl; — Sopron vármegye köz- 
gazdasági és közművelődési állapota, dr. Berényi 
Páltól; — az irodalmi szemlében — önálló 
művek : A III. orsz. gazdakongresszus tárgya
lásai, Hajdú Lászlótól; — Az egyenesadó
enquete irományai, dr. Pólya Jakabtól; _
külföldi folyóiratok szemléje, dr. Fenyvessy

Józseftől; a statisztikai értesítőben: Magyar-
ország szólöszete 1894-ben, Hajdú Lászlótól; 
_ végül a könyvszemlében és a társaság érte
sítőjében különféle apróbb érdekes közlemé
nyek. — A jeles havi folyóirat megjelenik 
minden hó 15-éiv, 5 — 7 ív tartalommal, — elő
fizetési ára egész évre 8 frt; a társaság tagjai 
tagilletményül kapják. Szeikesztőség és kiadó- 
hivatal : Budapest, Teréz-körut 54. sz.

„A Magyar Bortermelők Lapja‘“ Bombay 
Dezsőnek — az „István gazda“ néven jól 
ismert népszerű gazdasági írónak — gondosan 
szerkesztett szaklapja, legutóbbi száma a követ
kező tartalommal jelent meg: Miben áll a pero
nospora betegség kártékonysága? — Frangon- 
féle borsajtoló. — A szólók ellenségei. (M. J.) 
— A szőlő érését, a fürt és szem nagyságát 
előmozdító eljárások. — Szőlőtelepesités és bor
termelés az Alföldön. — Irodalom. — Vegye
sek. — Tudósítások. — Levélszekrény. — A lap 
megjelenik minden vasárnap. Előfizetési ára: 
egész évre 4 frt. Szerkesztőség és kiadóhivatal; 
Budapest. Kerepesi-ut 44. sz.

VEGYESEK.
—  Személyi hírek. A dohánviövedéki 

tisztviselők létszámában az utóbbi napokban 
beállt változások közül különösen kiemelhet
jük, hogy Magyaróssy Ferencz dohánybeváltó 
felügyelő Nyíregyházáról Debreczenbe, a Becker 
Ádám p. ü. tanácsos nyugdíjazása folytán üre
sedésbe jött dohánybeváltó-felügyelői állásra 
helyeztetett át, (ahol a legjobb nyomokba 
fog lépni,) a nyíregyházai dohánvbeváltó- 
felügvelói állásra pedig Mann József, ottani 
dohánvbeváltóhivatali kezelő neveztetett ki és 
így mindkét bevalló-felügyelői állás a neve
zettekben kiváló szakértelmű, derék, humánus, 
jeles munkaerőt nyert. — Kazay Rezső bu- 
d&pest — erzsébetvárosi dohánygyári aligazgató, 
lapunknak egyik legrégibb, tisztelt, kedves 
munkatársa, a múlt évben felállított azent- 
gotthárdi uj dohánygyár igazgatójává nevez
tetett ki, s igv bár a fővárosból távozik, de 
bizton reméljük, hogy kitűnő dolgozataival 
lapunkat a távolból is fel fogja keresni. — 
őszintén gratulálunk mind a három jeles tiszt
viselőnek megérdemelt előmeneteléhez !

— Kinevezések, előléptetések, áthelye
zések. A m. kir. pénzügyminiszter kinevezte : 
Bemstein Antal dohánybeváltó-felügyelőt pénz
ügyi tanácsossá. Hathdzy Ferencz dohánygyári 
aligazgatót dohánygyári igazgatóvá a kolozs
vári-. Boldizsár Román dohánygyári aligaz
gatót dohánygyári igazgatóvá az egri-, Kazay 
Rezső dohánygyári aligazgatót dohánygyári 
igazgatóvá a szent-gotthárdi dohánygyárhoz, 
Mann József dohánybeváltó hivatali kezelőt 
dohánybeváltó felügyelővé a nyíregyházai do 
hánvbeváltó felügyelőséghez. Bálványi Gyula 
dohánygyártási osztályvezetőt dohánygyári al
igazgatóvá, Hirt György dohánvgvártasi osz
tályvezetőt dohánvgvartási aligazgatóvá a ko
lozsvári dohánygyárhoz. Iloss József győri 
dohányáru-raktari ellenőrt kezelővé a Zólyom
ban felállítandó dohanváru-raktárhoz, Bartl 
József szegedi dohányáru-raktári segédtisztet 
dohányáru-raktári ellenőrré a zólyomi dohány
áru-raktárhoz, Lévay Gyula budapesti köz
ponti bélyegáru raktári tisztet ellenőrré a sze
gedi dohányáru-raktárhoz, Kovács József te
mesvári dohanyáru-raktári tisztet ugyanoda 
ellenőrré, Fábián Bál pécsi dohányáru-raktári 
segédtisztet ellenőrré a dévai dohányáru-rak
tárhoz. — Storch János dohánygyári igazgató 
a VII. fizetési osztály első fokozatába, Hreblay 
Kelemen, Til/mann Lajos és Haas Károly 
dohánygyári igazgatók a VII. fizctéii osztály 
második fokozatába, Gamberszky József, Stein- 
walter Ödön és Szauer Ferencz dohánybeváltó 
hivatali kezelők a VIII. fizetési osztály második 
fokozatába, Óriás József brassói dohányáru- 
raktári ellenőr a X. fizetési osztály első foko
zatába és Gáli Ambrus pécsi dohányáru-raktári 
ellenőr a X. fizetési osztály második fokoza
tába lettek előléptetve.
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— A  dohánypalánták állása úgy a föld
művelési ministeriumhoz beérkezett hivatalos 
jelentések, valamint magán értesüléseink szerint 
is — országszerte általában kielégítőnek, helyen- 
kint igen szépnek jelezhető. A jégeső ugyan néhol 
nagy károkat tett a dohányban, s szórványo
sán férgek is pusztították, de az erős, egész
séges palánták szépen megeredtek s a ked
vező jó időben gyors fejlődésnek indultak; 
fődolog tehát most a dohányföld tisztán tar
tása és a gyomtól való teljes mentesítése, 
melyre nézve az időszerű teendőkről irt czikkünk- 
ben elmondottakra hívjuk fel e helyt is olvasóink 
szives figyelmét.

—  A múlt óvi dohányok kiképezóse. Az
1894. évi termésű dohányok — miként al
kalmunk volt róla meggyőződni — nem va
lami fényesen képződhettek ki, — ami igen 
természetes. A dohányok, amint a múlt évben 
termeltettek, éppen úgy kerülnek ki a fermen
tálás alól is '. vagyis törpék, satnyák és nagy- 
részben kifejletlenek maradtak Énnek az oka 
főleg a tavalyi mostoha időjárás volt, a mely 
úgy elrontotta, tönkre tette a dohányt, hogy 
az anyag minőségén a leggondosabb kezelés 
sem tudott már segíteni.

— Uj havana-szivarok. A m. kir. do
hányjövedék, a különlegességi dohányárudák 
utján, f. é. julius 1-tól kezdve, a következő 
tiz uj fajta valódi havana-szivarokat bocsátotta 
forgalomba: a La Flór de Henry Clay gyár
ból, (Julián Alvarez) 19. tétel alatt: Per- 
feccionales, 25 dbonkint 9 frt 25 kr, 4 dbon- 
ként 1 frt 50 krban, — 21. tétel alatt: Heine 
Elegante, 60 db 9 frt 4 db 74 kr; — a Don 
Quijote gyárból, (Juan Cuetó) 24. tétel alatt: 
Ministeriales, 25 dbonkint 15 frr, 4 dbonkint 
2 frt 42 kr, — 25. tétel alatt: Exceptionales, 
25 dbonkint 10 frt 25 kr, 4 dbonkint 1 frt 
66 kr, — 26. tétel alatt: Exquxsiios, 25 
dbonkint 7 frt, 4 dbonkint 1 frt 14 kr, — 
27. tétel alatt: ( onchas deRegalo, 50 dbon
kint 9 frt, 4 dbonkint 74 kr; — azElAquila 
de Oro gyárból, (Bock y Cie) 158. tétel alatt: 
Fin de Siéde, 26 dbonként 18 frt 75 kr, 4 
dbonként 2 frt 22 kr, — 166. tétel alatt: 
Perfectos Finos, 25 dbonként 11 frt, 4 dbon
kint 1 frt 78 kr, — 167. tétel alatt: Britanica 
Elegante, 25 dbonkint 8 frt 50, 4 dbonkint 
1 frt 38 kr, — 168. tétel alatt: Puritanos 
Finos, 50 db 10 frr, 4 db 82 kr árban.

—  Dohányáruraktár áthelyezés, a sel-
meczbányai dohányáruraktár f. é. julius 1-től 
Zólyomba helyeztetik ár, ehhez képest a breznó- 
bányai, heszterczebánvai, turócz-szent-mártoni, 
körmö nvaí, lévai, selmeczi, zsarnóczai, 
alsó rózsahegyi, csaczai, zsolnai és
Ír ''ány-nagyáru«ok, anyagbeszerzés
vegw Zólyomba utaltatnak.

— Amerikából az idei dohánytermésre 
vonatkozólag eddig nem valami örvendetes 
bfwk érkeztek. A nyugati részen, a május 
havi időjárás a dohányra igen kedvezőtlen volt. 
Ezen tény, egybekötve a fiatal palánták mil
lióinak pusztulásával, a dohánykereskedelmet 
aggasztólag befolyásolta. — Virginiában is, az 
ápril második felében és május első felében 
uralgott erős esőzések a palántákban temérdek 
kárt okoztak s az ültetvények fejlődése még 
mindezideig nagyon hátramaradt.

—  Műtrágya. (A * Hungária“ műtrágya,
kénsav- és vegyi-ipar r. t. jelentése.) Az őszi 
kötések elszállítása jórészt már megkezdődött; 
a rendelmények nagyobb tömege julius közepé
től kezdődő szállításra van előjegyezve. Az 
őszi vetésre nézve a legfontosabb műtrágya
félék u. m. a szuperfoszfátok és Thomas-salak 
liszt árai említésre méltó változást nem szen
vedtek. — A chilisalétrom irányzata jövő évi 
tavaszi szállításra állandóan szilárd. — Ezen 
értékes trágyaszer fogyasztása évról-évre észre
vehetőig emelkedik; Laird és Adourson sze
rint a január 1-től május 31-ig terjedő idő
szakban a délamarikai tengerpartokról hajóra 
került: 1893-ban 2.921,000 q, 1894-ben
3.267,000 q, 1895-ben 3.620,000 q. — Jegy
zéseink a következők : kettös-szuperfoszfát 20— 
22*/# 6*05—6.45 frt; prima-szuperfoszfát 16— 
l8°/# 4.60—6.10 frt; valódiind. párolt csont
liszt 41/* - f -8—5°/« 6.10—6.25 frt; Thomas- 
salak 18—20*/t 3.60—3.85 frt; Thomas-salak 
20—22®/03.75—3.95 frt; káli-trágya 20 — 25°/# 
2.85 — 3.05 frt; ammoniák-szuperfoszfát 10— 
12°/0 -|- 3 — 5‘7U 5*60—7.10 frt; kénsavas-káli 
90—96°/0 12.35—13.— forint; chilisalétrom 
azonnali szállításra 12.25—12.60 frt; chili- 
salétrom 1896. tavaszi szállításra 12.15 — 12.40 
frt; ( árak 100 kgonként zsákkal együtt elegv- 
súlv tisztasúly gyanánt, az egyes állomások 
távolsága szerint értendők.) Vasgálicz I-a 3 00— 
3.20 frt; vasgálicz Il-a 2.80—3.— frt; réz- 
gálicz 24.10—25*— frt; (nettó 100 kgonként 
50 kgos hordókban ab Budapest.)

Szerkesztői üzenetek.
F. V. árnak. Kisvárdáa. Becses tudósítását nagyon 

köszönjük. — A községek ültetési idejének pub
likálását helyes gondolatnak tartjuk.

0. Köszönet az ujabbi becses közleményért. Ter
jedelménél fogva — közlendőink halmaza miatt — 
kénytelenek voltunk megszakítani.

Klein és Berger araknak. Tlsza-Órs. A reklamált 
számokat elküldtük. Csodáljuk a  lapok elmaradását, 
m ert mi mindig pontosan expediálunk.

Felkérjék a t. termelő arakat, hogy a dohány 
állásáról benőnket minél számosabban szíveskedjenek 
értesíteni. —  Különösen pedig kérjők szsknt, sk lk  sz 
ép, erős, egyenlő győkérzstfl palántákét, az áltálnak 
ajánlt snr és nővésytávlst szerint, vsgyls sz  eddlgihsz 
képest sűrűbben ültették : n fejleményekről s  sz njsbb 
ültetési médrs nézve tett tapasztalataikról, legyenek 
szívesek Ispanknt minél részletsssbbes tudósítani.

h í r  d e t £ s e k .

FischerJ.
zsák gyári raktárában

B o i& p u t , I ig y k o r o n a - itc z a . 18. sz .
vízmentes ponyvák

Icöloaöra. IcsLpla.a.tólc.
Ugyanott

aj ii egyiiir használatban mit T iranát

ponyváit jutányoson kaphatók.

Repeze-ponyrík
darabonként 3 forinttól feljebb.
Továbbá a dohánytermelőihez és gaz
dálkodáshoz szükséges különféle tár

gyak és eszközök gyári raktára.

Tessék mutatványszámot kérni !

MAGTÁR BORTERMELŐÉ LAPJA
szőlőmtvelési és borászati hetilap.

A  legjelenebb szakerők közreműködésével

szerkeszti :

R O H B A Y  D E Z S Ő .

Előfizetési á ra :
E fé H  évre ...................... ...... .....  4 forint.
Fái o t t .  ........................ ....... a forint.
I . r r ^ t  árro ............................. 1 forint-

Szerkesztőség és kiadóhivatal, a hová 
az előfizetések küldendők:

7 Budapest, Kerepesi-ut 44.

K I T Ű N Ő  T E R M É S
csakis hamisítatlan jó gyártmányú

érhetrt cl. — Mindennemű műtrágyát gyártunk és az ajánlott béltartalomért, valamint az árú 
hamisítatlan minőségéért szavatolunk. Ingyenes ismertető füzeteket (Colniuellától) bérmentve 
13_ ,4  küldünk. Bármely más szakbeli felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Sátori gyárak, Budapest, IX., Dandár-utcza 25.
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H IR D ETÉSEK
a

..Magyar lokáipjsíf
részére

a legjutányosabh árszabási 
mellett felvétetnek 

a kiadó hivatalban,

I L̂j - 1. 1.
és valamennyi

hirdetési irodában.

g y ím ö lcs  és fő ie lé k , 'a s x a ló  k é rtU é k e k tt ,
bor- i s  g y ü m ö l c s - s a j t ó k a t ,

ssöllö sásokat és 
bogyó morssolókat,

Önműködő „SYPHONIA- növény 
és s/.öllövess/.ő permetezőket

1 — 6  l o f o g a t ú

j á r g á n y o k a t ,
L eg ú ja b b

gabona rostákat, triöröket és 
kukoricza morzsolókat,

s a j t ó k a t ,
kézi erőre, szállító készülékkel vagy a nélkül

a le g jo b b  m in őségb en  g y á r ta n a k  es s zá llíta n a k

M A Y FA R TH  PH. es T á r s a
es. és kir. kis. szab. 4—8

g a z d a s á g i  K ^ P & y á r a k ,  v a s ö n t ö d e  é s  g ő z h . ó m o r

Bécs, II., Táborstrasse Nr. 76. 
Alapittatott 1872. t«bb ó i s a j j w  600 munkás.broncz eremmel ee A li i  dijakkal.

Árjegyzékek es azamoi elismerd levelek Ingyen ee bermentve küldetnek. 
Kepvlnnlök rs vlnzdiiláriieitók fslvetatnak.

Xyum. M á rk u s  N a iuuu .l, H u d .p n s lrn . I I) t t p jn -u l '/ .  B
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