
XII. évfolyam. Bndapewt. 1895. aiigiisztun 16. 16. szám.

E lőfizetési á r

.MAGYAR DOHÁNYUJSAG“-ra
Egész évre . . 6 frt. 
Fél évre . . .  3 frt.

Megrendelés a kiadóhivatalban 
vagy utalványnyal minden 

postahivatalnál aaskózBlbató.

S Z E R K E S Z T Ő S É G  I 
Budapest,

(I., Podmanirzky-atrza 1.

M A G Y A R

DOHAHTUJSAC
Elő fize té si á r

.MAGYAR DOHÁNYOJSÁG- ra
Egész évre . . 6 frt. 
Fél évre . . .  3 frt/

Megrendelés a kiadóhivatalban 
vagy utalványnyel mindan 

postahivatalnál eaikttxölhetó.

K I A D Ó H I V A T A L  I

B udapest, TI. Podm a- 
n ie zk y -n to za  1. az.

A dohánytermelést és dohánykereskedést felkaroló gazdasági szaklap
M e g je le n ik  m in d e n  h ó  1-én é s  16-án .

H irdetéseket felvesz a kiadóhivatal és az oroz&g 
mindeu hirdetés-gyüjtó ügynöksége.

Keielós szerkesztő és laptulaiduuos : 
DAROCZI VILMOS.

Hirdetések Negyed oldal 10 f r t ; kisebb hirdetéseknél 
miudeu petit sor 4 kr.

T A R T A L O M :  A dohánymag elfajulásának meg
előzése. D nioczi Vilmostól. Tudósítások a do
hányok állásáról : 1. Budapestről -  dr. Schenek 
litván tó l, — II . Faddról — Szabó Árpád ot, — 
III. Kisoroszról — Ambrus Józseftől — A kacso- 
zas és a  bugázáA vagy tetőelhaiiyás. Dutoczt h i 
ntő* tói. — Mezőgazdasági statisztika : Felhívás, 
M agyarorszag gazdaközónségehez. (.írót' h'tsietitz 
Andor  földművelési minisztertől. — A magyar 
és az osztrák doháuygyartmáuyok. D arócit \ ti
ntástól. A doháuyjóvedéki szertári kezelés. 
Daróczi Vilmostól. — Szivar- és szivarkadoboz 
gyár. — Irodalom. — Vegyesek. -  Szeik--s/.tői 
üzenetek. — Hirdetések.

T Á R  C Z A : A burnót és a burnótozók. (II.)

A dobánymag el ájulásának 
megelőzése.

A napokban meglátogatta szerkesztő
ségünket egy Amerikában élő hazánkfia, 
névszerint: Holstein N. L. aki ezelőtt mint
egy 25 évvel hagyta itt a fővárost, s jelen
leg Amerikában, Clewelandban, (Ohioállam) 
lakik, ahol egyedüli foglalkozása a do
hánykereskedés, mely téren.igen jelentékeny 
üzleti összeköttetésekkel bir.

Igen természetes, hogy az illetőnek 
alaposan kell ismernie az ottani dohány
termelési viszonyokat, — s éppen azért fölötte 
érdekes és sok tekintetben tanulságos reánk 
nézve, amiket beszélgetés közben ezekről 
elmondott.

Felemlité többek közt azt a nagy fon
tosságú körülményt is. hogy abban az 
államban, ahol ő a dohányokat bevásárolni 
szokta, az ott honos belföldi dohányokon 
kivül, régenten Konnecticut és Séd leaf 
dohányfajokat is termeltek, de hosszabb idő 
elteltével, mintegy 30 év múlva, az egész 
dohánytermelés annyira megdurvult és el- 
satnyult, hogy — a termelés regenerálása 
végett — más, egészen fris magot kellett 
beszerezni. Többek közt egy magyar fajta 
dohánymagot is kerítettek. Azt ugyan nem

tudta határozottan megmondani, hogy az 
minő faj volt, — de a leírásáról, s a levelek 
tulajdonságainak jelzéséről azt következ
tethetem, hogy az említett dohánymag 
szegedi levelekből való és pedig az úgy
nevezett rózsa-dohány lehetett. Egyidejűleg 
eredeti havana dohánymagot is szereztek be, 
mely azonban az első évben igen satnya 
és silány dohányt adott ; — de az amerikaiak 
nem tágítottak s ezen — bár sikertelen — 
termésből is magot szedtek s ezt igy foly
tatták három éven keresztül és már a 
negyedik évben szép és finom dohányt ter
meltek és termelnek jelenleg is belőle;
— épp igy a magyar dohánymagból is, 
amely azonban már az első évben sikerült, — 
úgy látszik tehát, hogy dohányunk mindjárt 
jól érezte magát az ő anyaországában,
— de ebből a magyar tájból csak 8 — 10 
évig lehetett termelni, mert az amerikai 
talajban hamar meghonosult ugyan, de nem
sokára elsatnyult, degenerálódott, — s ezen 
körülmény reánk nézve igen nevezetes tanul
ságul szolgálhat.

Amerikában az az általánosan bevett 
szokás van. hogy ott, egy és ugyanazon 
fajú dohánymagból, 25—30 évnél tovább 
nem termelnek, hanem ezen időn túl fris 
dohánymag«»t szereznek be, s a termelést 
ebből kezdik meg újból, — de mielőtt 
egyik magból a termelést végleg beszün
tetnék : előzetesen már 1—2 — 3 éven át 
megkezdik egy kis helyen az uj magból 
való termelést, hogy mire a régi magot 
teljesen kipusztitanák : akkora már az uj 
mag egészen meg legyen honosítva. — 
Sok amerikai termelő még azt is meg
teszi, hogy <?gy-egy minden tekintetben 
sikerült termésből nagyobb mennyiségű 
magot gyűjt össze, s ezt üvegekbe téve

lepecsételi, és az ily módon légmentesen 
megőrzött magból termeszt 15—20 évig is, 
miután ez a degenerálásnak nincs úgy ki
téve, mintha folyvást abból termelnének s 
az eredetisége nem zsaroltatik ki és igy 
tovább termelheti a dohányt mint rendesen.

Amerikában, mint az előadottakból is 
kitűnik, a dohánytermelésnél a legnagyobb 
fontosságot tulajdonítanak a magnak, s 
ennek czélszcrü előállitását folyton szem 
előtt tartják, - -  s miután ott is a szűzföld 
inegkevesbbedett és az őserdők kipusztitása 
újabb időben jóval korlátoltatott : igy
tehát a legtöbb dohány telepit vény eken 
több éven át folyvást egy és ugyanazon 
földben termelik a dohányt, — mély műve
léssel s marha- és alkalmas műtrágya 
által emelve a talaj termőképességét. Érett
len dohányt ott nem. ismernek, mert az 
érlelésre nekik a kelletténél is több alkalmas 
idejű < van, s igy a töréssel egyáltalán el 
sem késhetnek, kivéve egyes vidékeket, 
ahol tartós esőzések szoktak beállani. A  
tetőelhányás és a kacsozás a művelésnek 
ott is egyik főteendőjét képezi.

Amerikai hazánkfia megígérte nekem, 
hogy az ottani dohánytermelési viszonyok
ról bővebben is fog tudósítani, amely ér
dekes értesítéseit szerencsém lesz majd 
szintén lapunkban közzétenni.

Ezúttal még csak azt a határozott nyi
latkozatát kívánom felemlíteni, hogy — sza
vai szerint — mint pipadohány: egyedül áll az 
egész világon a magyar dohány.

Mindezekből a minket érdeklő követ
keztetéseket levonni azért is igen fontos, 
mert ennek a ritka szakértelmű s a hazai 
és az amerikai termelési viszonyokat egy
aránt jól ismerő úriembernek az előadásá
ból is kitűnik, hogy a mi dohányunk, amely

1-szeres és l-szoros term éseit
csakis mesterségesen szárított
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az amerikai talajjal és éghajlattal csakha
mar megbarátkozik, de — a legnagyobb 
gond és rendes kezelés daczára — ott is 
nemsokára degenerálódik: mennyivel in
kább elfajzik tehát a mag minálunk, ahol 
annyi mindenféle dohányok közt terem s 
azonkivül még többnyire nem is valami 
nagy figyelmet fordítunk rá.

Csakhogy mi, ha a dohányunk nem 
sikerült: ezt azonnal csakis az időjárásnak 
szoktuk tulajdonítani. Igaz ugyan, hogy a 
nagyon kedvező időjárás, még a rossz, el
fajzott magból is jobb minőséget képez,— | 
de még sokkal jobb lenne ez, ha a mag, 
a kivánalmaknak minden tekintetben meg
felelne, mert akkor a kedvezőtlen időjárás 
mellett sem lenne a dohányunk éppen 
olyan rossz, vegyes minőségű, mint azt 
ezidőszerint többször sajnosán tapasztal- ( 
hatjuk, mert ezt a rendkívül fontos ténye
zőt mi nem vesszük kellőleg figyelembe. |

A tanulság tehát az, hogy nekünk is 
éppen úgy kellene tennünk a mi dohány- j 
termelésünkkel, mint ahogy az amerikaiak 
cselekesznek; — csakhogy nálunk nem 
25—30 év után, hanem már 10, legfeljebb 
15 év múlva, fris, tiszta, uj magot kellene 
szereznünk és azt már előzetesen termel
nünk. épp úgy, ammt — fent előadva — 
az amerikaiak teszik.

Ez a dolog annyira fontos, s gyakor
lati jó eredménye annyira kézzelfogható, i 
hogy egy perczig sem szabad haboznunk, 
s ha azt akarjuk, hogy dohánytermelésünk 
az okszerű haladás feltételeinek megfele- 
lŐleg emelkedjék : nekünk is feltétlenül az 
előadott mód szerint kell eljárnunk, illetve 
ezt az eljárást már most meg kell kez
denünk.

Itaröczi Vilmos.

Tudósítások 
a dohányok állásáról.

i.
budajtest. 1895. augusztus 12. 

Tisztelt szerkesztő ú r !
A dohánybeváltó felügyelőségek je

lentése szerint: a múlt havi változó időjá

T Á R C Z  A.
A hui'iiót és a hurnótozók.

II.
Olaszországban, a 17-ik században, az 

asszonyok, férfiak és gyermekek közt egyet
len szokás sem volt annyira elterjedve, 
mint a bumótozás. mely a napikiadások 
sorában állandó tételként szerepelt. A mii- 
vészét: mindenkinek ízléséhez képest — ha 
ugyan a burnótozásnál ízlésről egyáltalán 
szó lehet —■ s a különféle módozatom sze
rint gyártani és fűszerezni a burnótot, 
akkoriban Olaszországban magas virágzás
nak örvendett. E mellett ügyesen és sze
rencsésen utánozták az idegen fajtákat is. 
Legalább ezt lehet mondani egyik liolonero 
nevű földijükre nézve, aki Majna melletti 
Frankfurtban egy burnótgyárat létesített, 
és ebből dúsan meggazdagodva tért vissza 
onnan hazájába.

Portugália már jó régen híres volt ki-

M a o y a r  D ohánytjjság

rás a dohány ültetvényekre különböző be
folyással volt.

A nyíregyházai felügyelőségi kerület
ben, a lapályosabb helyeken, a gyakori 
esőzések miatt-, a többi kerületekben pe
dig — hol kisebb hol nagyobb mérvben — 
a nagy szárazság folytán az ültetvények 
igen sokat szenvedtek.

A jégverés nagyobb kárt okozott 
Szász-Bonyhán, (hol az ültetvényeket tel
jesen elverte,) továbbá Sándorháza, Hajdú- 
Kánás, Ujfehértó, Nyir-Acsád, Álmosd, 
Kákád, Nagy-Kereki, Nagy-Szántó, Nagy- 
Léta, Nyüved, Nyir-Bogdány, Sényő, Túra, 
Raád, Tisza-Szalka, Török-Becse. Vámos- 
Szirma és Verpelét községekben.

A szuloki és faddi körzetekben a 
rozsda és a mozaik betegség okozott kárt.

A féreg igen sok helyen megritki- 
totta az ültetvényeket.

A miskolczi és szegedi kerületekben 
gyenge, az aradiban közép, a debreczeniben 
pedig — az okozott károk daczára — nagy 
termésre van kilátás, — kivéve a kapado
hányt, amiből alig várható kát. holdanként 
2 métermázsa és igen gyenge minőség.

A töltögetés mindenütt befejeztetett, 
a kacsozás és bugázás folyamatban van ; — 
egyes helyen pedig már az alj-levelek sze
dése is megkezdetett.

Tisztelettel
Dr. Schenek István.

11.

Fadd, 1895. aujj. 8.
Tekintetes szerkesztő úr!
A várvavárt áldásthozó eső bekövet

kezett, — e hó 4-én éjjel jóltevő csendes 
esőnk volt, — azóta az időjárás változó, 
borult és esős. szóval a jó természet igyek
szik mulasztását helyrehozni és a mint 
a szembeötlő jelek is már tanucitják : a várt 
jó hatás nem maradt el.

A mozaik-betegség — mint a terme
lőktől hallhatni — csak szórványosan 
lépett fel és a hűvös időjárás óta csökken. 
Itt-ott már az alj anyaleveleket is törik, a 
homoklevelek törése pedig befejezettnek 
mondható.

tűnő burnótjáról, s az ottani gyártmány 
nemcsak Angol és Németországban. Pél- 
Amerikában, de sőt még Kínában is nagy hír
nevet szerzett. Épp úgy a spanyol burnót 
is, már a 17. században egész Európaszerte 
nagy becsületben állt. A burnótozás akko- 1 
riban főleg Spanyol, Olasz és Francziaor- I 
szágban oly általános szokásban volt. hogy I 
Orbán pápa kénytelen volt egy rendeletet I 
kiadni, amelylyel a templomban való búr- ' 
nótozást szigorúan eltiltotta. *>

Francziaorzágban, XIII. és XIV. Lajos ' 
alatt oly szerfölött űzték a burnőtozást, 1 
hogy — amint Molier mondja — XIV. Lajos ! 
udvarában és az ő jelenléteben, aki a bur- 
nótozástki nem állhatta, még a legelőkelőbb j 
urak is nemcsak folyvást szipákoltak, sőt 
ezzel még be is piszkitották magukat. 
Francziaországban ez időtájt nem igen lehe- ! 
tett hiány a bumótgyárakban, mert lel sem 
tehető, hogy az elfogyasztott összes burnótot 
importálták volna. A franczia bumótoh azon
ban legnagyobbrészt idegen fajták utánzatai

Augusztus 16.

Az időjárás, daczára annak, hogy 
borongó és hűvös, a szárításra eddigelé 
kedvező, minthogy a levél zöld felbomlását 
inkább elősegíti, mint a nagy hőség, mikor 
a levelek igen gyakran az óhajtott szín
változás bekövetkezése előtt száradnak 
csörgőre, a minek káros hatása leginkább 
a kerti leveleknél szokott nagyon is érez
hető lenni.

Még egy pár napi esős időjárásra, s 
azután újra derült meleg napokra lenne 
szükség és ha e kérést az ég meghall
gatja : van reményünk, hogy az ered
mény — úgy minőség mint mennyiség 
tekintetében — elég jó lesz.

Őszinte hive
Szabó Árpád.

111.
K itö rö tt, 1895, augusztus 8.

Tekintetts szerkesztő úr !
Látszólag méltán illethetne engemet a 

mulasztás vagy hanyagság vádjával, hogy 
oly ritkán keresem föl becses lapját sze
rény tudósításaimmal. Pedig hát nem úgy 
van. A mulasztás vádja jogosan nem ér
het, mert számtalanszor felvettem már a 
tollat, hogy Írjak, de mindannyiszor le kel
let azt tennem, mivel semmi örvendetesét 
nem írhattam volna, — folytonos jeremiá- 
dákkal pedig nem akarom becses lapja 
tisztelt olvasóit úntatni.

Most mégis beszámolok a kisoroszi ál
lapotokról, a következőkben :

Mindjárt kora tavaszszal nagy volt a 
j  panasz, hogy kevés a dohánymag ; —

azután a kedvezőtlen időjárás nagyon meg
rongálta a palántát s hátráltatta annak ki
fejlődését, úgy, hogy az általános kiültetés 
csakis junius első hetében vehette kezde
tét. A palánta kiültetése a lehető leg- 
roszabb körülmények közt indult meg. — 
Május hóban csak négyszer (12, 17, 26, 
28-án) volt harmat-eső mely alig verte el 
az útporát, tehát a palántát sziklakemény 
földbe kellett tenni, s azért töméntelen vi
zet hordani; — junius havában pedig csak 
kétszer, 8-án és 22 én volt kevés eső.

A tartós szárazság következtében a

voltak, legalább az igazi franczia gyártmány 
nem volt valami kitűnő. — Legismere
tesebbek voltak : a párisi mellett a St. Omer, 
(a német népies nyelven „sentomehr,**) és 
a dünkircheni burnót. Egy— a múlt század
ban megjelent munkának a névtelen szer
zője, i állítólag Wolf Baruch llollander,) 
Beckmann után egy igen különös rec/.eptet 
ir le. a St. Omer és a többi hasonló fajta 
burnótok készítés módjára nézve. — Hogy 
a burnótnak a kedvelt átható szagát és 
zamatját megadják: némelyek a Sardina- 
Anchowis hordókból kifolyó sós lével ke
verték fel a burnótot, — s Duplessynek 
a jelen század elején Fárisban megjelent 
egyik művében olvasható, hogy egy gyáros, 
egy bádog szelenczében tartott gyártmányát 
előbb a kéményben aggatá fel. s azután 
rapirozta és ily formán egy oly általánosan 
kedvelt burnótot hozott létre, hogy ennek 
a titkából csakhamar meggazdagodott.

A 17. és 18. században, Franczia, An
gol és Németországban, valamint Észak-
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palánta rosszul fogamzott és fejlődött, s a 
mellett a drótféreg is iszonyúan elszapo
rodván, rengeteg pusztítást tett a palán- 
tákban, minek következtében háromszor- 
negyszer is kellett foltozni, és pedig a vége 
felé már ugyancsak vén palántával, mely 
a száraz földben semmiképen sem akart 
fejlődésnek indulni. Mindezen kalamitások 
folytán a dohány ritka, satnya, sőt helyen
ként teljesen ki is veszett. Ezután bekö
szöntött a júliusi nagy hőség és szárazság. E 
hóban egyetlen egy számot tevő esőnk 
volt, 22*én éjjel; — augusztus5-éndélután 
is volt ugyan jókora etőnk, de fájdalom! 
ez már jéggel jött, mely a szebb dohány
ban sok kárt tett. Szerencse, hogy a jég 
alig két perczig tartott, s esővel jött. kü
lönben dohányunkat megsemmisítette 
volna.

Vannak szépen fejlett dohányok is; 
de összesen s általában véve dohányunk 
ez idő szerinti állása nem kielégítő.

A munkálatok serényen, pontosan s 
lelkiismeretesen végeztetnek, s kedvező 
időjárás még nagyon sokat segíthet, ja
víthat.

Köztudomású dolog, hogy az idén sok 
és nagy esőzés volt országszerte, s igy 
feltünhetik tek. szerkesztő ur előtt az, hogy 
itt oly nagv szárazság van. — Csodálatos, 
de való tény, hogy a körülfekvő falvakban 
szakadt az eső, mi meg a verőfényes na
pon sütkéreztünk ; a negyed órányira fekvő 
szomszéd községben állott az esővíz, s ná
lunk még a port se verte el. Máshol 5-ör
6-or volt eső, mig nálunk egyszer.

Hát ilyen csodálatos és szomorú dol
gokat nem igen szeret Írni a tudósító. Ha 
jót, örvendetesét írhatnék : tudósításom egy 
számból sem maradna el.

Tisztelettel

Ambrus József, 
plébános.

Amerikában is, sokaknál szokásban volt, 
hogy burnótjokat, többé-kevésbbé ízléssel 
kidolgozott dörzsölő szerszámokban, önma
guk állítsák elő. Ennek oka a mérgezéstől 
való félelem volt, mivel annak idején a ve
gyészet még nem volt képes a mérget oly 
pontosan konstatálni, s igy a mérgezés, bün
tetlenül könnyen megeshetett. így — 1712-ben 
a noaillesi berczeg egy csipet spanyol bur- 
nóttal kínálta meg a franczia trónörökös- 
nőt, aki ezt nagyon kedvelte. Erre csakha
mar rosszul lett, heves főfájásról panaszko
dott, 8 a szippantás után 5 napra meghalt. 
Ez az eset szörnyű aggodalmat és bizalmat
lanságot keltett a burnótozók között, s nem
sokára az a hir kelt szárnyra, hogy Spanyol- 
országban mérges burnótot állítanak elő, 
melyet a spanyol emisszáriusok, politikai 
elle nségeik eltávolítására használnak fel. S 
minthogy ezzel az igazságtalan szemre
hányással különösen a jezsuitákat illeték : 
innen neveztek el egy fajt .jezsuita to- 
báknaku-nak. — Doberhofer jezsuita meséli,

A kacsozás
és a bugázás vagy tetőelhányág.

Az okszerű dohánytermelésnek ezen 
fölötte szükséges és nagyiontosságu teendői
vel, utóbbi időben a németországi szak- 
irodalom is behatóan foglalkozik. — így 
a Mannheimban megjelenő „Süddeutsche 
Tabakzeitungu közölt nemrég egy figye
lemreméltó hosszabb tanulmányt, mely a 
bugázás és kacsozásnak a dohánylevelek 
minőségére gyakorolt befolyásáról szól. 
E czikksorozatban Dr. Behrens J. karlsruhei 
szaktudós ismerteti azon kísérletek ered
ményét, melyeket ő 1892. és 1893-ban. a 

* gazdasági növénykisérleti állomás telepén 
. végzett, oly czélból, hegy a kacsozott és 

bugázott, a kacsozatlan és bugázatlan, a 
kacsozott és nem bugázott s a bugázott és 
nem kacsozott dohányok közötti különb
ségeket megfigyelje, illetve ezen munká
latoknak a dohány levelekre gyakorolt be
folyását tanulmányozza.

A kísérletek mindenike fényesen iga
zolja az úgy is általánosan gyakorlatban 
lévő bugázás és kacsozásnak czélszerüségét 
és fölötte hasznos voltát.

Gyakorlatilag és minden kétréget ki
záró módon ki lett derítve, hogy a buga 
letörése és a levelek hónalján lévő oldal
hajtások (kacs) eltávolítása által, a táperő 
legnagyobb része a levelek képződésére 
tartatik fenn, s a fajfentartás ösztönéből 
virágot és magot teremni hivatott növény, 
ilyformán csak a levelek termelésére van 
szorítva és a természettől amazoknak szánt 
erő igy kizárólag a levelekre fordittatik. 
mi által ezek sokkal jobban kifejlődnek és 
nagyobbra nőnek.

R ég ismeretes dolog, hogy minél keve
sebb levelet hagyunk a tőkén: annál na
gyobbra szoktak a levelek megnőni, — 
ámbár vannak ugyan kivételek is, melyek
nél a nem egyenlő növés, a különböző 
fajok sajátságától függ.

A kacsozás és bugázásnak fölötte 
előnyös volta mellett is van azonban valami, 
ami másrészt némileg hátrányos befolyást 
gyakorol a dohánylevelekre, amennyiben

1748-ban, hogy mit: ön egy abipöi törzsfő
nököt, a saját mnga készítette burnótjából 
megkínált, ez mindkét kezével eltávolitá, 
ezen szavakkal: „aqui hiyeu : félek tőle!

Hollandiában, ahol már 1600-ban a 
hölgyek párfümözött burnótot használtak, a 
burnótgyártás már rég óta magas fokon 
állott. — Angolországban, midőn Schakes- 
peare „Lord Toplingu-ját irta, a burnótozás 
általánosan bevett szokás volt ; az angolok 
akkoriban igen erős fajta burnótot használ
tak, s azért az ö gyártmányaikat más 
népek nem is igen kedvelték. A mindenféle 
anyagokkal párfümözött fajták, minőket a 
finomhoz szokott olasz és franczia orrok 
élveznek, az angolokat ma sem elégítik ki,— 
épp úgy, mint ahogy a beafsteak, brandy 
és egyéb hasonló erős táplálékhoz szokott 
angol gyomor, az édeskés franczi konyhát 
sem szereti.

„ Süddeutsche Ta bakeeitung. “

a bugázás és kacsozás által a levelek 
húsosabbak, vastagabbak, továbbá zsírosak 
lesznek, sőt néha az ízökből is veszítenek.

Az én kísérleteim — mondja továbbá 
Behrens — különösen amelyeket 1892-ben 
végeztem, teljesen igazolják ezt a tapasz
talatot. — A virágbimbók és a kacshajtások 
eltávolítása mindenesetre előmozdítja a leve
lek nagyságának kifejlődését, de — ami 
kiváló fontosságú — az értéktelen közép
borda is erősebb és vastagabb lesz, ha a ka
csozás és bugázás egészen elmarad és pe
dig nem a levelek arányával egyenlően. 
— 1892-ben egy négyszögméter levélnek 
a súlya — ama dohányból, amely 12 levélre 
bugáztatott és kacsoztatott: 159 gramm-, 
ama növénynél amely 12 levélre bugázta
tott. de nem kacsoztatott 125 gramm-, 
és a se nem bugázott, se nem kacsozott 
növénynél 107 gramm volt. A levelek te
hát a legutóbbinál legfinomabbak voltak. — 
A középborda súlya a bugázott és kacsozott 
növénynél 19, a bugázott de nem kacso- 
zottnál 21, a se nem bugázott se nem 
kacsozottnál 26 százalékát tette ki a levelek 
súlyának. A középborda tehát a se nem 
bugázott se nem kacsozott növényeknél 
volt aránylag a legerősebben kifejlődve.

Ezen kísérletek eredményéből mi, a 
magunk részére, csak azt az egy következ
tetést vonhatjuk le, amit ugyan mi már 
úgy is régen tudunk, hogy a bugázás és 
kacsozás egy elmaradhatatlan hasznos 
munka. — És ha csakugyan van is valami 
abban, hogy a dohány némileg nyerne az 
ízére nézve, ha nem bugáztatnék: de sokkal 
nagyobb volna a veszteség, ha a dohány 
a ruganyosságából veszítene, ami a nem 
kezelés által, mindenesetre megtörténnék. 
Éppen az a körülmény, hogy az összes 
táperők a levelek képzésére utaltatnak s 
az ily módon mintegy reá kényszeritett 
fejlesztés adja meg a leveleknek a zsírosságot 
és tartalmasságot, a mi által ruganyosabbak 
és kitartóbbak lesznek s nem oly könnyen 
szakadnak. Már pedig a dohánynál a 
ruganyosság és a tartalom olyan értéket 
képvisel, amelyet semmi más egyéb tu
lajdonság nem kárpótolhat, — mert még a 
pipadohánynál is, amely nem tartalomdús, a 
megvágás által sok elporlódik és kárba 
megy belőle, a vizet éppen nem bírja, s 
kissé erősebb vizezés után elmálik és 
semmivé lesz. — mig ellenben a tartalmas 
dohány a kés alatt sem porladozik és a 
vizet is könnyen felszívja.

Miként már előbb is ismételve jeleztem, 
a bugázás és kacsozás szükségességének és 
hasznos voltának hosszas bizonyitgatására 
nálunk nincs szükség, mert azt már minden 
termelő jól tudja. — Szolgáljanak azonban 
a most előadottak is ösztönzésül, arra nézve, 
hogy ezt a dolgot minden gazda pontosan 
és rendesen elvégezze, s a kacsozást — amíg 
csak a dohány le nem töretik — mind
addig szorgalmasan folytassa, úgy, amiként 
ennek a módját lapunkban már többször, 
s legutóbb a julius 16-án megjelent 14. 
számban előadtuk, — mert ez az időszaki 
munka a termés jó minőségét és hozamát 
igen jelentékenyen előmozdítja.

Daróczi Vilmos.
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Mezőgazdasági statisztika.
A földművelési miniszter, az eszkóz- 

lendö mezőgazdasági statisztikai felvételekre 
vonatkozólag felhívást intézett Magyarország 
gazdaközönségéhez, melyet fontosságánál 
fogva egész terjedelmében közlünk.

A felhívás így hangzik :
Az 1895. évi Vili. törvényczikk a folyó 

évi november hó 20—30-ika között Magyar- 
ország területén általános mezőgazdasági 
statisztikai összeírást rendelt el. Nemcsak 
a kormány óhajtása volt ez, hanem hazánk 
gazdaközönségének is évek óta hangoztatott 
kívánsága. A tengerentúli nagy gabonater 
mesztő országok versenye e. a termények 
árának rendkívüli hanyatlása Európaszerte, 
évröl-évre nehezebbé teszi a mezőgazdaság 
helyzetét. Súlyosan érezzük mi is ezt a 
válságot s a kormány és a társadalom váll
vetett erőfeszítésére van szükség, hogy meg
állhassunk a mostani viszonyok között s 
megvethessük a mezőgazdaság újabb virág
zásának alapját. De arra, hogy helyesen 
tűzzük ki a czélt s jól válasszuk meg az 
utakat és módokat a helyzet javítására, 
szükségünk van a hazai viszonyok és álla
potok beható, alapos megismerésére, a mit 
azonban nem érhetünk el máskép, mint 
egy lelkiismeretes, pontos, részletes statisz
tikai összeírás segítségével. Helátta ezt a 
mezőgazdasági érdekek minden igaz barátja 
és illetékes képviselője; belátták legkiválóbb 
gazdáink, belátták a gazdasági egyesületek, 
belátta a kormány. A törvényhozás pedig 
áldozatot nem kímélve, pártkülönbség nélkül 
ritka egyértelműséggel szavazta meg a nagy- 
terjedelmű adatgyűjtés és feldolgozás költ
ségeit. Lesz-e haszna az áldozatnak ? 
Lesz-e sikere a fáradozásoknak ? Az egyedül 
a gazdaközönségtől függ! Ha a valóságnak 
teljesen megfelelő adatokat nyerünk, meg
vethetjük azt a biztos alapot, melyre nyu
godtan építhetünk, de ha a valóságtól el
térő, hamis adatok folynak be, nemcsak a 
sok költség, munka, fáradozás vesz kárba, 
hanem a magyar mezőgazdaság felvirágoz
tatásán fáradó hatóságok és szakkörök annak 
a veszélynek is ki lesznek téve, hogy a 
valótlan adatoktól félrevezetve, hasznos 
helyett káros intézkedéseket tesznek.

Az adatok bevallásánál tehát legelső 
feltétel a teljes őszinteség. A titkolózással 
gazdaközönségünk csak magának ártana ; 
olyforma volna ez, mintha a beteg azon 
igyekeznék, hogy az orvos valahogy el ne 
találja baját, hanem egészen más betegség 
ellen gyógyítsa.

A tiszta valóságnak bevallásából senkire 
semmiféle kár vagy hátrány nem háramlik. 
Felkérem ennélfogva a hazai gazdaközóu- 
séget. hogy ha netalán itt-ott olyan bal
vélemények támadnának, hogy ez az össze
írás adóztatási czélból történik, világo
sítsák fel a tévelygőket és félrevezetetteket 
s magyarázzák meg, hogy ezek az adatok 
kizárólag a mezőgazdaság és a földmivelő- 
nép érdekében gyüjtetnek, adóhivatalok 
vagy más pénzügyi hatóságok még csak 
látni sem fogják ezeket, szóval a mező- 
gazdasági statisztikai összeírás nincs össze
kötve semmiféle adóztatási czéllal.

De felkérem gazdaközönségünket, ügyel

jen arra is, nehogy egyesek tréfából vagy 
hiúságból valljanak be hamis adatokat s az 
ily kicsinyes, nevetséges emberi gyarlóságok t 
meghiúsítsák a nagy, országos mű sikerét.

A mezőgazdasági statisztikai összeírás 
az egész, nagy gazdaközönség buzgó, tevé
keny közreműködése nélkül eredményes 
nem lehet. Az ország és saját érdekük 
egyaránt kivánja, hogy tegyenek meg 
minden lehetőt a munkálat érdekében. 
Minden gazdálkodó már jó előre tekintsen 
körül figyelmesen gazdaságában,jegyezgesse 
fel. hogy mennyi földön gazdálkodik, mennyi 
és milyen gazdasági eszköze, házi állata stb. 
van. hogy aDnak idején egész pontosan je 
lenthesse be az adatokat az összeíró ügy
nöknek.

Az egész összeirási munkálatban leg
fontosabb személy az összeíró ügynök. Kí
vánatos. hogy erre az igen fontos állásra a 
legintelligensebb gazdák, birtokosok vállal
kozzanak. Nem alázza ezzel meg magát 
senki, legyen bármily nagy ur, vagy elő
kelő személyiség. Sőt dicsőséget szerez vele, 
mert polgári kötelességet hiven teljesíteni s 
az osztályérdeket tisztes munkával szolgálni: 
csak emelhet mindenkit a közbecsülésben. 
Ne engedjék gazdáink, hogy összeíró ügy
nökökül olyanok alkalmaztassanak, kik a 
földmiveléshez csak alig értenek, vagy ha 
értenek is, nincsenek közvetlenül össze
forrva a mezőgazdaság érdekével. Az önte
vékenységre a legszebb alkalom kínálkozik: 
mutassák meg gazdáink, bogy abban a nagy 
és fontos társadalmi osztályban, melyet ők 
képviselnek, van elég közszellem, van elég 
értelmiség, van elég buzgóság s mikor 
saját javuk, boldogulásuk forog szóban, nem 
állnak félre összedugott kézzel.

A magyar gazdaközönségnek nemcsak 
hazafiságára, hanem saját jól felfogott ér
dekére hivatkozom s gazdáinkat a legelső
től a legutolsóig teljes bizalommal kérem 
fel, hogy a mezőgazdasági statisztikai össze
írás nagy munkáját minden kitelhető mó
don támogatni és előmozdítani szívesked
jenek.

Gróf Frsstelits Andor, 8. k., 
földmivelésügyi m. k. ministor.

A magyar és az osztrák 
dohánygyártmányok.

A magyar embernek az a rossz szo
kása van, hogy a sajátját nem szereti di
csérni. sőt a magáét még inkább kisebbí
teni. míg ellenben a másét rendesen emelni, 
magasztalni szokta. így vagyunk a do
hánygyártmányainkkal is.

Ahol egy társaságban néhány úri em
ber van együtt és szóba jön a szivarozás: 
a magyar ember rögtön azzal áll elő, hogy 
mennyivel jobbak az osztrák szivarok a 
mieinknél!

A beavatottak jól tudják, hogy ez 
nem Így van, sőt hogy ez egyáltalán nem 
lehet, — de a gyöngébbek kedvéért nem 
árt ha demonstráljuk, hogy hát — miért 
nem lehet?

A magyar és az osztrák dohányjöve
déknél, egymás közötti közös megegyezés 
szerint, a gyártási czélokra teljesen egyen- 
lőfaju dohányokat alkalmaznak, -  minden

szivarnemhez ugyanazon anyagot használ
ják fel, mint aminőt mi használunk, — s 
miután egyik jövedék sem hozhat más és 
uj gyártmányokat forgalomba, a másiknak 
beleegyezése nélkül: igy tehát az osztrák 
dohány gyártmányok a mieinkkel minden
ben ugyanazonosak, úgy, hogy a kettő 
közötti lényeges különbség teljesen ki van 
zárva.

Ha mégis van egyben-másban némi 
különbség: ez nem az anyag jobb vagy 
rosszabb minőségében, hanem legfeljebb 
talán a gyártás bizonyos különleges mód
jában s a gyártmányok mikénti kezelésé
ben és a forgalom rendszerében van. — 
E mellett az is meglehet, hogy kizárólag 
a Becs városi fogyasztásra kiválogatják a 
gyártmányokat és ott talán a legjobbakat 
áruitatják ; — legalább ezt a feltevést lát
szik bizonyítani azon körülmény, hogy 
Ausztriában, a vidéki kis városokban, a 
szivarok csakugyan hasonlíthatatlanul rósz- 
szabbak a mieinknél, úgy annyira, hogy a 
rendes jó szivarhoz szokott magyar ember 
azokat a szivarokat alig bitja elszívni — 
Stájerországban például általában igen rossz 
szivarokat fogyasztanak és ehhez járul még 
azon körülmény is, hogy ott a szivarok, a 
nedves levegő által folyvást meg vannak 
puhítva, miáltal azok rosszasága még inkább 
kitűnik.

Itt ugyan úgy látszik, mintha önmagám
nak ellentmondanék, midőn azt állítom, hogy 
az osztrák szivarok rosszabbak a mieink
nél, holott előbb azt mondám, hogy a 
két jövedék gyártmányai egyenlő dohá
nyokból készülnek. — hogyan lehetne tehát 
egyik jobb vagy rosszabb a másiknál ?

De erre csak azt mondhatom, hogy a 
mi hazai dohánygyáraink olyan pedáns 
gondot és figyelmet fordítanak a gyártmá
nyok ellőállitására, aminőt az osztrák gyá
rakban bizonyára nem tesznek oly rendkí
vül nagy mérvben; — ebben lehet tehát 
a legfőbb különbség. — ami azonban ha
tározottan a mi előnyünkön van, és a mi 
gyáraink dicsőségére szolgál.

Ezt a tapasztalatot magam is megsze
reztem közvetlen meggyőződésem alapján, 
mert ottlétem alkalmával csakugyan alig 
tudtam szivarozni, az ott kapható szivarok 
rosszasága miatt.

Örüljünk tehát inkább azon, hogy igy 
van, s ne rontsuk a saját gyártmányaink jó 
hírnevét, és ne dicsérjük meggondolatla
nul nyakra-főre a ránk nézve idegent, ho
lott az ki van zárva hogy jobb lehetne, de 
a valóságban a legtöbbször sokkal rosszabb 
a miénknél.

Daráén Vilmos.

A dohányjövedéki ssertári 
késelés.

Néhányszor megemlékeztünk már 
lapunkban ama elismerésre méltó és ör
vendetes dologról, hogy a hazánkban mű
ködő dohánygyárak összes kellékei, a 
magyar gyáripar termékeiből kerülnek ki. 
Pedig csaknem elszámlálhatatlan az a száz 
meg száz mindenféle tárgy és anyag, 
amelyet a dohánygyártás igénybe vesz.

Éppen e napokban volt szerencsém
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látni R ády  János úrnak, a dohányjövedék 
központi szertári kezelőjének lajstrom 
könyvét, mely egy nagy iv alakú és száz- 
egynéhány oldalt tesz ki, sűrűén rovatozva, 
s amelyben ezek az ezernyi mindenféle 
anyagok vannak felsorolva, hogy melyik
ből mennyi a szükséglet és hová mi minden 
kell belőlük.

Ú gy  magában véve csekélységnek 
tűnik fel talán ezen körülmény, — de ha 
m eggondoljuk, hogy mily sok ezerre menő 
értéket képvisel mindez s hazai iparunknak 
mily számos ágát lendíti fel a dohány
gyárak  által felhasznált temérdek anyag- 
készlet, keresetet nyújtva és a megélhetést 
biztosítva itthon ezer meg ezer szorgalmas 
munkás kéznek: akkor lehetetlen, hogy 
kicsinyeljük mindezt, s teljes elismeréssel 
és magasztalással kell adóznunk annak a 
kitűnő vezérférfiunak, akinek bölcsessége, 
hazafias érzülete és mindenre kiterjedő 
figyelme létesité — a dohányjövedék egyéb 
ügyeinek mai virágzására emelése mel- 
e tt — azt is, hogy a dohánygyárak összes 

anyagszükségletének beszerzése a hazai ipart 
gazdagítja ; — s ez az érdemekben gazdag 
férfiú : a dohányjövedéki központi igazgató
ság volt főnöke s jelenleg pénzügyminiszteri 
államtitkár, Graenzenstein Béla úr ő mél
tósága.

Lesz alkalmunk legközelebb az emlí
te tt szertári czikkek bővebb ismertetését 
közzé tenni.

llaróczi Vilmos.

Szivar- és szivarkadoboz gyár.
A „Budapesti Hírlap' f. é. augusztus 

6.-án megjelent 212. számából vesszük át 
az alábbi közleményt, mely — tárgyánál 
fogva — lapunkra és annak közönségére 
nézve kiváló érdekkel bír, s egész terjedel
mében a következő:

A déli vasút igazgatóságával szemközt, 
a  Mészáros-utczában, csinosan épített gyár
telep vonja magára a figyelmet.

A gyártelepen, a melynek tetejéről 
messzire ellátszik a Dávid Károly és fia 
czégtáblája. a magyar királyi dohányjöve
dék gyárai részére szükséges szivar- és 
szivarkadobozokat készítik.

Dávid Károly és fia czég három tagból 
áll. Az apa Dávid Károly és két fia : Béla 
és Jenő.

Dávid Károly régi kitűnő szakember a 
papíripar terén. Ritka tevékenységű és széles 
látókörrel bíró üzletember létére, gyorsan 
fogta fel az általa itt Magyarországon meg
honosított uj iparágnak hasznos voltát és 
buzgalommal párosult kitartással iparkodott 
ezt érvényre juttatni. Szakadatlan és czél- 
tudatos munkásságának köszönhető, hogy a 
hazai gyári ipar egy újabb iparággal gaz
dagodott meg, a hol nemcsak a  technikai 
haladás nyert újabb táplálékot, hanem szá
mos szegény család újabb keresetforrást 
ta'ál. Fia, Béla, erős támasza a gyártelep 
technikai fejlesztésére irányult törekvésében, 
Jenő pedig m int modern müveit kereskedő 
vezeti a  vállalat merkantilis részét. Mind a 
három ritka egyetértésben és szakértelem
mel munkálkodott az uj gyártelep létesíté
sén, mely a  napokban készült el és foko

zódott mértékben szolgálja a czég törek
véseit.

Érdekes ezt a 3200 négyszögöl terüle
ten Ipült gyárat és a gyártást, az iparválla
latok iránt érdeklődőnek alaposan és be
hatóan megnézni, elkezdve az épülettől ma
gától, egészen addig, mig a déli vasút egy 
gőzmozdonya egy-egy óriási térfogatú, do
bozokkal telerakott kocsit a raktárépület
ből kivontat.

A vállalat keletkezéséről számoljon be 
a lépcsőcsarnokba befalazott következő em
léktábla:

F.ien vállalat a hazai ipart pártolt) m. kir. 
dohányjövedéki központi igazgatóság hathatós 
támogatása mellett 1890. évben keletkezett.

Ezen gyár 1895. évben épült.

A dohányjövedéki központi igazgatóság 
a hazai ipar fellendülése iránt való nagy 
érzékéről tett tanúságot, a midőn a pénz
ügyi és kereskedelmi minisztereknek azt az 
ajánlatot tette, hogy a dobozokat készíttes
sék a Dávid Károly és fia gyárában.

Az épület a modern teknika minden 
szakbavágó vívmányával olyan tökéletesen 
van berendezve, hogy a szemlélő méltán el
bámulhat rajta, Óránkint ezer meg ezer 
példányban készítik el a különféle szivar 
és szivarkanemek csomagolásához szükséges 
dobozokat. Az érdeklődőknek, hogy fogal
muk legyen róla, álljon itt a következő is
mertetés.

Két részben készítik a dobozokat. Kü
lön a tulsjdonképeni dobozt és külön a fe
delet. A dobozhoz szükséges karton-anyag, 
a mely tisztán fából készült papír, (szintén 
magyar gyártmány) körülbelül 80 czenti- 
méter széles és hosszú lemezekben kerül a 
vágógépbe. A gépben két henger kés három 
egyforma szeletre vágja szempillantás alatt, 
a mi után az egyes szeletek a vájógéphez 
kerülnek. A vájógép az egy milliméter vas
tagságú szelet két oldalát egész hosszában 
fél milliméter szélességben és vastagságban 
kivájja, egyúttal egész hosszában bepréseli 
a fenekére a dohányjövedék bélyegzőjét, a 
mi után másodszor a vágógéphez kerülnek 
a hosszú lemezek, a hol a doboz nagysá
gához mérten, apróbb darabokra vágják 
őket. A sarokvágó gép a sarkokat üti ki, a 
szegeid gép a fémkapcsokkal erősíti egy
máshoz az oldalakat. Végre pedig egy le
mezszalag be lesz toldva, a melyre a tete
jét rá lehet erősíteni.

Ugyanígy készül a doboz fedele is, az
zal a különbséggel, hogy a kartonlapokra 
először a  szivar vagy czigaretta és a do
hányjövedék czimét és czimerét nyomtatják.

A gyártelepen már eddig is 185 ember 
keresi a kenyerét, holott még a kezdet ne
hézségein sincs túl. Ha a Dávid Károly és 
fia czég ki akarja ezt az iparágat tökélete
sen aknázni, nagyon kívánatos volna, ha 
azokat a diszmü-dobozokat, melyekből ed
dig csak m intákat bocsátott ki, minél előbb 
teljes erővel gyártani kezdené. Olyan csinos, 
sokféle színű domborprcselésü keztyü-, le
gyező-, gallér-, kézelő-, zsebkendő-, nyak
kendő-. czukorka- és czukorsütemény-dobo- 
zokkal volna képes üzemerejéhez mérten 
elárasztani a kereskedő- és műiparpiaczot,

hogy ki volna záiva még a lehetősége is 
annak, hogy a külföld tegye meg ezt velünk.

Ha még a szivar- és szivarka-tárczák 
gyártását is fölveszi programjába: akkor a 
magyar dobozgyártást arra a nívóra emelné, 
a melyre annyi áldozatkészség, szakértelem 
és nehéz munka árán joggal igényt is tarthat.

IRODALOM.
A „Közgazdasági Szemle/ a „Magyar 

Közgazdasági Társaság* hivatalos közlönye (a 
m. tud. akadémia megbízásából szerkeszti: dr. 
Jekelfalussy József,) f. é. julius havi füzetében 
a következő szakközleményeket tartalmazza: 
Értekezések ; Igazságügyi statisztikánk reform
járól, dr. Ráth Zoltántól, — Sopronvármegye 
közgazdasági és közművelődési állapota, dr. 
Berénvi Páltól. — Irodalmi szemle : dr. Halász 
Sándor: A postatakarékpénztárakról, különös 
tekintettel a gyakorlati szolgálatra. — Statisz
tikai értesítő: A nyilvános takarékpénztárak
Bajorországban, Hajdú Lászlótól. — A könyv
szemlében : folyóiratok, szakmunkák és forrás- 
múvek ismertetése; — s végül a Magyar Köz- 
gazdasági Társaság értesítője.

A „Mezőgazdasági Szemle", Cserháti Sán
dor és dr. Kosutány Tamás m.-óvári gazd. akad. 
tanárok jeles havi folyóiratának f. é. VIII. 
(augusztus havi) füzete, a következő tartalom
mal jelent meg: Eredeti közlemények: Kultúr
növényeink jövedelmezősége. Hensch Árpád.
— A boronálás és a boronák. (IV.) ifj. Sporzon 
Pál. — Az elmúlt idők és a jelen. Tormay 
Béla. — Közlemények a gazdasági akadémiá
nál fennáló tanácsadó bizottság köréből. (I.) 
Cselkó István. — Balatoni halászat. Hennel 
Károly. — Irodalmi szemle. Az abrakolásról. 
Sertésetetési kísérletek Dániában. Sertések le
geltetése. A gyors takarmányváltoztatás. A 
szárított répaszelet. A tengeri mint lótakar
mány. Etetés előtt vagy után itassunk ? A ta
karmánynak befolyása a tej zsírtartalmára. Vaj- 
és sajttermelésre alkalmas tehenek. A tej ke
zelése az istállóban. A talaj és a trágya bak
tériumai. Miként alkalmazzuk a szuperfoszfátot 
az öntözhető réteken? A kénsavas ammón és 
chilisalétrom hatása. A különböző zöldtrágva- 
növénvek befolyása a termésre. Szénakészités. 
A szőlő fattvazása. A gabonaszállitás költségei 
Amerikában és Amerikából. Segély az állatok 
felfúvódása esetén. — Levélszekrény. — Üzleti 
szemle.

„A Kart" (főszerkesztője: Mauthner Ödön, 
felelős szerkesztője: Igali Svetozár,) f. é. aug. 
elsői 10. száma, az edigiekhez hasonló érdekes 
és változatos tartalommal jelent meg: Közle
ményeiből felemlíthetjük az egyes rovatok sze
rint, u. m. Konyhakertészet: A konyhakert 
talajának helyes kihasználása, Nagy Pétertől, — 
A fekáliák értékesítése Németországban, Fruit- 
tói, — Gyöknövények nagvrafejlesztése, 
Adamszkv Józseftől; — Gvümölcsészet: Cellin 
alma, Angyal Dezsőtől, — Az ananász okszerű 
tenyésztése, Nyomárkav Lászlótól, — A ri
biszkebor készítése, Németh Józseftől,— Földi
eper tenyésztése a szabadban, Ilsemann Károly- 
tól; — Diazkertészet: Xanthoceras, sorbifolia 
(BungeJ Rüdenberg Viktortól, — Strediocarpus 
kevensis hvbridus, Gasper W.-tól, A díszkertre 
vonatkozó megjegyzések, Czapáry Alberttól;
— Lugas: Csemegeszőlő amerikai alanyra neme
sítve, Jablonczaytól; — a tárczában: Nincsen
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gyümölcs! Liebbald Bénitől, — Közelről és 
távolról: A virágról, kertről s a kertész képzett
ségéről, L’huillier Istvántól; — gép és eszköz- 
leltár; — hírek; — apró szakközlemények; 
— augusztus havi teendők.— Ezt a füzetet egy 
gyönyörű színes műmelléklet és 8 fametszet 
ékesíti.

„A Magyar Bortermelők Lapja,u (felelős 
szerkesztője: Bombay Dezső,) legutóbbi száma 
a következő szakközleményeket tartalmazza: 
A szőlőnek szénkéneggel való fentartása. — 
Az azurinról. — A szőlészet és borászat a 
gazdakongreszuson. — Felhívás Magyarország 
gazdaközönségéhez a mezőgazdasági statisztikai 
összeírás tárgyában. (Gr. Festetits Andor.) — 
A szőlő betegségei és ellenségei. (R. D.) — 
Vegyesek. — As orsz. m. gazdasági egyesület 
gyümölcsvásárja. — Borforgalmunk a folyó év 
második negyedében.

A „Szölöszeti és Borászati Lap,“ (főszer
kesztője : Maurer János,) 27. számának tar
talma a következő : A bor kezelése, Maurer. — 
Fásoltások kezelése, Szentpétery Sándor. — 
Az amerikai szólőfajok alkalmazkodása a ta
lajhoz, Dömötör László. — Az amerikai olt- 
vánvszölők. Szőlőszeti levél, —r. —r. — Uj 
szőlő változatok előállítása. Dr. Sch. K. — 
Tárcza: Kultur növényeink őshazája. — Kér
dések. — Feleletek. — Hírek. — Vidéki tu
dósítás. — Augusztus havi teendők. — Szer
kesztői Üzenetek. — Műtrágyák.

VEGYESEK.
—  A dohányok állásáról — miként a 

lapunk más helyén közölt eredeti tudósítások
ból is kitűnik — az utóbbi hetekben nem 
igen jó híreket hallottunk. Helyenként a szá
razság, másutt ismét a jég és a viharok sok 
kárt tettek, a drótféreg pusztításai miatt is 
sokfélül panaszkodnak, s itt-ott a mozaik-be
tegség is fellépett. — Folyó hó 3-án Dejtáron, 
az esztergomi érsekség gyönyörű dohányát 
verte el a jég, — folyó hó 6-án pedig Békés
csabán és Kenderesen a vihar tett nagy kárt 
a dohányban. — Hajdú megyében a kapa- 
dohanv egyáltalán nem sikerült. Az ültetéskor 
kedvezőtlen volt az időjárás, s a kiültetett 
gyenge palántákat a reáiok jött hideg esőzés 
úgy elsatnyitotta, hogy máig sem voltak ké
pesek jól kifejlődni és magukat felvenni; — 
a kapadohányból tehát ezen a vidéken hol
danként csak 2 —3 métermázsa várható. — 
Vannak azonban szerencsésebb vidékek is és 
pedig éppen ott, ahol a legtöbb és legjobb 
dohány terem, úgymint Békés, Csanád, Arad 
és Szabolcs megyék nogy része, ahol a do
hányok igen szépen és jól allanak s még min
dig a legszebb reményekre jogositnak. — 
Debreczen környékén is embermagassagu gyö
nyörű dús dohánvok díszlenek, amelyek mi
nőségileg és mennyiségileg egyaránt kitűnő 
terméssel biztatnak. Az utóbbi napok csendes 
jó esői mindenesetre sokat használtak s ha 
ez után folyvást kedvező lesz az időjárás: 
akkor még mindenütt sokat javul a helyzet, 
úgy, hogy habár nem is lesz oly kitűnő jó 
termés, mint aminővel a tavaszi rendkívül ked
vező időjárás biztatott, de azért országos át
lagban jó közép termésre számíthatunk.

—  A dohányjövedék bevételei, a bel- és
külföldi dohánygyártmányok ez év első felé
ben összesen 23.054,392 forint bevételt tün

tetnek fel, ebből 21.232,186 frt az általános 
gyártmányokra, 1.822,206 frt a különlegessé
gekre esik. A múlt év hason időtájában az 
összes bevétel 22.586,017 frt volt, mely ösz- 
szegből 20.805,681 frt az általános gyártmá
nyokra, 1.780,333 forint a különlegességekre 
esett, mi összesen 22.586,017 frt. Ez év első 
felében e szerint a többlet összesen 468,375 
forint, még pedig 426.505 forint az általános 
gyártmányoknál, 41,870 forint a különlegessé
geknél.’

—  A szentgothárdi dohánygyár épülete
már közeleg a befejezéshez. Julius hó 29-én 
ülték meg az épületen dolgozó munkások 
annak tető alá hozatala ünnepélyét. A gyár
ban jelenleg dolgozó 216 munkasleánv szamát, 
nnhelvt az épület átadható lesz a használat
nak, 500-ra fogjak fölemelni. A jövő évben a 
gyárnak 20 millió szivart kell elkészítenie.

—  Védekezés a drótféreg ellen. A
corneilli egyetem (Egyesült-Államok) kísérleti I 
állomása é'dekes adatokat közöl a drótférgek 
elleni védekezés módjának megállapítása czéljá- 
ból tett kísérleteiről. E kísérletek két év alatt 
vitettek keresztül és azok eredményei a követ
kezők voltak: 1. A 20 rész liszt és 1 rész 
zöld gáliczczal készített csávázásnál semmi 
eredménv sem mutatkozott. 2. Kátrány és 
hamuval készített csávázásnál mutatkozott ugyan 
némi eredmény, de a csava elkészítése nagy 
körültekintést igényelvén, gyakorlatilag keresztül 
nem vihető. 3. A különféle konczentrált só- 
oldatokkali csávázás teljesen eredménytelen 
volt, mig ellenben, nagy mennyiségű sónak 
a talajra szórása kedvezőnek mutatkozott. Ezen 
eljárás, tekintve a sónak drágaságát, gyakor
latilag szintén keresztülvihetetlen. 4. Spiritus, 
terpentin, petróleum, sőt erős stricnmnoldattal 
való csavázással szintén nem volt elérhető 
semmi eredmény. Az elöl megnevezett kísér
leti állomás azonban daczára eredménytelen 
kísérleteinek, ajánl egy módot, melylvel nézete 
szerint, ha nem is lehet kiirtani teiiesen a 
drótférgeket, de elejét lehet venni annak, hogy 
legalább számot tevő károkat okozzanak. Az 
ajánlott eljárást azon köztudomású tényre 
alapítja, mely szerint a drótféreg, mely mint 
ilyen csak egyik fejlődési stádiuma az úgy
nevezett gabonabogárnak, rovarrá fejlődéséig 
még egy metamorfózison megy át s puha 
hüvelvü lárvákká alakul, mely larvastádium 
mintegy 3—4 hétig tart, s ennek megszűntével 
ugyancsak ezen puha hüvelyben kifejlődik a 
rovar, mely azonban kiképzödése után még 
télen át is rgész április—május hónapig ezen 
puha hüvelyben marad. A kísérleti állomás 

I szerint ez a stádiuma a drótféreg fejlődésé
nek éppen legalkalmasabb tönkre tételükre, 
mert a puha hüvely nem képes nekik elég 
védelmet nyújtani. Az eljárása következő: Az 
őszi vetés előtt, körülbelül julius közepétől 
szeptember közepéig tartó időben, midőn a drót
férgek már az említett puhu hüvelyes stádiumba 
jutottak, a talaj, mintegy 20 cm. mélyen jól 
felszántandó és azután többször hengerelendő 
s ezen egyszerű eljárás éveken át következe
tesen keresztül viendő. A kísérleti állomás 
szerint a szántás és hengerelés alkalmával a 
puha hüvelvü lárvák részint megsérülnek vagv 
megöletnek, részint pedig mélyre leszántatván, 
ott elpusztulna*.

—  A legdrágább szivar. Egy newyorki 
importáló cég a napokban uj havanna-szivart

gyártott, melynek darabja a beviteli vámmal 
együtt 4*35 dollár. Ezt a szivart tiz darabjával 
csomagolják be s a cég bizonyos vevőknek aján
dékozza. Ezek aztán büszkélkedhetnek azzal, 
hogy a világ legdrágább szivarját szívják. Egy 
newyorki dohánykereskedö ezt beszéli: A leg
drágább szivar, melyet valaha Washingtonban 
árultam, darabonként egy dollárba került. Én 
magam 800 dollárt fizettem ezréért. A legtöbb 
e fajta szivart egyenkint adtam el; az utolsó 
ötven darabot tartalmazó dobozt egy ismerősöm 
vásárolta meg, a ki azt egy pénzügyminiszteri 
hivatalnoknak ajándékozta. Volt egy vevőm, a 
ki tizennégy éven át mindig ugyanazt a fajta 
szivart vásárolta tőlem és akitől ezalatt az idő 
alatt 4000 dollár bevételem volt. A polgárhá
ború idejében bizonyos szivarfajokat, melyeket 
azelőtt darabonkint 5 centért árultak, féltucaton
ként 5 dollárral fizettek. — Hogy a most folyó 
kubai háború milyen hatással lesz a szivar árára, 
azt még most nem lehet tudni.

— A világ búzatermése, a mint ez las- 
sankint a próbacséplések eredményeiből ki
tűnik. nagy meglepetéseket idéz elő. A vi
lág csaknem minden részében, kivéve ta
lán az európai keleti államokat, a hol a ter
més túlnyomó részben, azaz mintegy 20—30 
százalékkal jobb, mint volt a múlt évben 
a terméseredmények sem az őszi, sem a 
tavaszi gabonánál nem oly kiválók, illetve 
jók. mint junius elején gondolták. E meg
lepő s bizonyára világra szóló esemény nem 
maradhat hatás nélkül Az eddigi becslések 
szerint a világpiaczokon a búzakészletek 
mintegy 20 százalékkal kisebbek, s a ter
méseredmények is kerek 15 százalékkal 
maradtak az 1894-iki termés mögött. Az 
európai államokban a búzatermés hiány 
nem jelentékenyebb ugyan mint 40—50 
millió hektoliter, de az amerikai Egyesült- 
Államokban megközelitóleg 50—60 millió 
hektoliter, Argentínában és Kelet-Indiában 
pedig 15—18 millió hektoliter. A világ min
den részében a rozshiány, — a mint ezt a 
külföldi szaklapok is konstatálják 70—80 
millió hektoliter. Tehát még abban az eset
ben is, ha a termés-hiány és készlet-meny- 
nyiség néhány százalékkal túl lenne be
csülve, az az egy elvitázhatatlan. hogy 
Európa részére a normálisnál legalább is 150 
millió hektoliterrel kevesebb búza és rozs fog 
rendelkezésre állani, mint állott az 1894—95. 
évadban, a mikor mintegy 880 millió hekto
liter búza és 560 millió hektoliter rozs 
termett az egész világon. Abban az esetben, 
ha a kukoricza kiváló termést fog adni, — 
a kilátások igen kedvezőek, — bizonyára 
sok helyen a búza és rozs hiányát részben 
a kukoricza és burgonya is pótolni fogják; 
a gabonatermés deficzit ezáltal némileg 
kisebbedni fog ugyan, de nem szabad feledni, 
hogy 1891-ben is jelentékenyen sokkal 
több kukoriczát fogyasztottak — és mégis 
az árak pár hónap alatt 8 — 4 írttal emel
kedtek. Nagy áremelkedésre nincsen kilátá
sunk, ezt eleve is kijelenthetjük, de hogy 
az árak 15—20 százalékkal javulni fognak, 
az valószínű.

— Műtrágya. (A „Hungária* műtrágya 
Kénsav- és vegyi-ipar részvény-társaság jelen
tése.) Miután az aratással csaknem mindenütt 
elkéstek, némi részben az őszi rcndelmények 
elszállítása is késedelmet szenvedett, amennyi
ben a gyárakat sok oldalról kérték, hogy a
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szállítást néhány héttel halaszszák el. Röviddel I 
ezelőtt azonban a szállítás teljes mértékben 
m egkezdődött s közben rendkívül számos új, 
jelentékeny mennyiségre szóló m egrendelés ér
kezik be, úgy, hogy a gyárak m inden irány
ban teljesen el vannak foglalva. Különösen 
nagyon élénkitőlcg hatnak az üzletre a m ű
trágyázott földeken elért cséplési eredm ények, 
a melyek —  a nem  m űtrágyázottakhoz ará- 
nvitva — úgyszólván bám ulatosak és eklatáns 
m ódon bizonyítják a m űtrágyázás hasznos és 
előnyös voltát. M értékadó körökben határo
zottan tudni vélik, hogy további árcsökkenés 
ki van zárva és nagyon valószínű, hogv még 
az őszi idény folyam án, többé vagy kerésbbé 
jelentékeny emelkedés lesz konstatálható. T a - 
vaszszal szállítandó chilisalétromra említésre 
m éltó zárlatok történtek. Ezen czikkben is mi
előbbi árem elkedést várnak és a jelen időpon
to t tekintik általánosan legalkalm asabbnak a 
tavaszi szükségletnek a jelenlegi mérsékelt á r 
m ellett való fedezésére. Jegyzéseink a követ
kezők : kettős-szuperoszfát 20— 22f/0 6*00— 6.50 
í r t ;  prim a-szuperfoszfát 16 — l8 ° /# 4 .45— 4.90 
f r t ; valódi ind. pároltcsontliszt 41/ .  -f- 25°/,, 
6 ’00— 6.25 fr t; T hom as-salak 18—2Ó®/n 3.50—  
3.75 fr t;  T hom as-salak 22 — 25*/o 3.75— 4.15 
frt; káli-trágya 20  — 25°/0 2 .7 5 —3.—  fr t ;  
am m oniák-szuperfoszfát 10— 12°/0 -{- 3 —5”/o 
5.25— 6.90 fr t; kénsavaa-káli90— 96°/0 11 .90— 
12 50  forin t; chilisalétrom azonnali szállításra 
12 .00— 12.25 fr t;  chilisalétrom  1896. tavaszi 
szállításra 11.65 — 12.— fr t; (árak 100 kgon- 
ként zsákkal együtt elegysúlv tisztasúly gya
nánt, az egyes állomásoktávolsaga szerint.) 
Vasgálicz I-a 3 ‘00— 3.14  fr t;  vasgálicz Il-a 
2 .75— 3*00—  f r t ;  rézgálicz 2 5 .0 0 -2 4 .7 5  fr t; 
(1 00  k gonk ént 50  kgos hordókban B udapesten.)

Szerkesztői üzenetek.
Dr Schenek Istváa e. titkár iraak, Budapest A

leghitelesebb adatok alapján irt h teljes áttekintést 
nyújtó igen becses tudósítást nagyon köszönjük és 
továbbra is kérjük.

Aubrua József plébános úrnak. Klsorosz Köszö
nettel vettük ta  adjuk becses levelét, s őszintén saj
náljak az ottani szomorú állapo tokat: — vajha az 
ezut&ni kedvező időjárás lehetőleg javítana o tt is a 
helyzeteu!

X. Y. Debréczen. Réei szíves érdeklődésének és 
nagybecsű jóakaratának nyilváuul&sát jól esett hal
lanom. s szívélyes üdvözletét részemről is a legme
legebben visz-nzom. Nagyon örülnék, ba szokott je 
les szakközleményévé! mielőbb szereucséltetué la 
punkat.

Szabó Árpád úrnak, Faddon. Becses t udósitásait 
köszönjük és mindenkor szívesen látjuk.

Uradalmi fötisztségnek, Hosszúpályi Az év végéig 
já ró  előfizetési dijt köszönettel vettük, s őszinte 
örömünkre szolgál, hogy az uj uradalom is méltányolja 
lapunkat.

H I R D E T É S E K .

Tessék mutatványszámot kérn i!

MAGYAR BORTERMELŐK LAPJA
■xSlömlv.M.l és borászati hetilap.

A  legjelesebb sxak.rSk köxrsmükÁdázéval
szerkeszti :

B O M B A Y  D E Z S Ő .
Előfizetési ára:

Efféez évre ............................... 4 forint.
Fél évre - ...................... - .....  2 forint
Hegyed évre ...............................  1 forint.

Szerkesztőség és kiadóhivatal, a hová 
az előfizetések küldendők :

9 Budapest, Kerepesi-nt 44.

FischerJ.
zsák gyári raktárában

Bidapist, I&gykorona-ntni 18. sí.
vízmentes ponyvák

Icö lo o ö x a . Ica.p la .a.'tó lc.
Ugyanott

nj él tgjuir használatban tolt vízmentes
ponyvák jutányosán kaphatók.

Repcxe-piyY&k
darabonként 3  forinttól feljebb.
Továbbá a dohánytermeiéihez é* gaz
dálkodáshoz szükségéé különféle tár

gyak áe eszközök gyári raktára.

I

D A D A  W V  A V  T Turfatermények és szabadalmazott D All API IÁI 1. önműködő tnrfahintö closetek vállalata

Budapest, IX., Csillag-utcza 15.

Turfahintő c l o e e t í l — Ü T #

Siti miniiígá Sphagsum turfa-purha
Budapesten feladva mátermázsája I f r t  60  k r .

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

érhető el. — Mindennemű műtrágyát gyártunk és az ajánlott béltartalomért, valamint az árú 
hamisítatlan minőségéért szavatolunk. Ingyenes ismertető füzeteket (Coluuiellától) bérmentve 
16—84 küldünk. Bármely más szakbeli felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Ú • sá to r i gyárak, "tt" Budapest, IX., Dandár-utoza 25.
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HIRDETÉSEK
a

„ M a g y a r  D o b á a y u jsá g “
részére

a legjutányoaabh árszabás 
mellett felvétetnek 
a kiadóhivatalban,

B iá ip u t, T I, Poim&Bitiky-n. 1.
és valamennyi

hirdetési irodában.

Magyar kenderből készült
legjobb

! gazdasági kötélnemüeket
ajánl a

B L E IE R  is  W E I S Z  k i % á r i  czég B U D A P E S T E N .
Raktár és iroda:

Kóroly-körut 9. sz., a gróf Hadik-Rarkóczy-féle házban. 
Gyártelep: Hajtsór-ut 7307. sz.

Ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszközök, Gocos futószőnyegek, lábtörlők 
ruhaszárító kötelek,

dohány-zsinór, k é v ek ö tő -zs in ó r , fo g o ly -  ( f i í r j - )  há lók
kézitáskák stb ; továbbá gazdasági czikkek u. m. dohányzsineg , istráng' 
kötőfék. rudaló, gabona-zsákok, vízhatlan ponyvák, itató és tűzi vedrek, ken
dertömlők, hevederek, kender, kóczstb. a legjutányosabb eredeti gyári árakon. 

Képes árjegyzék kívánatra bórmentesen küldetik. — Vidéki megrendelések 
pontosan eszközöltetnek. 16—24

„ M i i "  s i r a t ó  g é p e k e t,
B lun t' féle en silage

ZTtmilcs is főzelék.' maló készDlékeket,
bor- i i

C s é p lő g é p e k e t
E lism ert leg job b  szo rk o zo tO

gyűrű  és sim a-

a c z é l le m e z  
hengereket,

' hántoló ekéket
különféle lánczboronúkat.

léi-, járgány- és 
gözhajtásra.

ssöllö zásokat és 
bogyó morssolókat,

önműködő .SYPHONIA" növény 
és szőllővessző permetezőket

a legjobb minőségben gyártanak és sE&llltanak

1 — 6  l ó f o y a tu

j á r g á n y o k a t ,
L e g ú ja b b

gabona rostákat, triöröket és 
kukoricza morzsolókat,

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

M A Y FA R TH  PH. é. T á r s a
o s .  é a  k i r .  k i s .  o s a b .  7 — 8

gfaEdasagl Sáp^yArak, vasöntöde ós gőzhámor

Becs, II., Táborstrasse Nr. 76. 
Alapittatott 1872. * "V J S 2 ^ r é,3̂ ,; M a,,_JOO=munkás.

W  Arjegyiékek . »  m m  .llam.ro l.vtl.k Ingyen e. bOrm.ntv. hűidet..k.
Kepvl.elok i .  viizontiru.itók f.lvet.tn.k.

Vy»m. M á r k . .  S .m o n .l ,  B .d a p e n te n . U yapju.«t<-.(. «.
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