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A dohányjöved- közp. igazgatóság 
uj fó'nöke.

A m. kir. dohányjövedéki köz
ponti igazgatóság uj főnököt nyert.

A „Budupesti Közlöny* hivatalos 
lap f. hó 13-án megjelent 210. száma 
erre vonatkozólag a következő királyi 
kinevezést közli:

Magyar pénzügyminiszterem 
előterjesztésére dr. P e r l e b e r g  
Ar t hur  pénzügyminiszteri osztály- 
tanácsost, eddigi illetményeinek 
érintetlen hagyása mellett, a do
hányjövedéki központi igazgatóság 
főnökévé kinevezem s neki a mi
niszteri tanácsosi ezímet és jelleget 
díjmentesen adományozom.

Kelt Langbathseeben, 1895 évi 
augusztus hó 21-én.

FEREN CZ JÓ Z SE F, s. k.

Lukács Lásetó. s. k.
A dohányjövedék uj főnöke a pénz

ügyminisztérium legképzettebb, legje
lesebb. humánus, rokonszenves, köztisz
teletben álló főtisztviselőinek egyike, 
aki munkabíró férfikorának még 
delelő pontján áll. Született Budán, 
1846. április 30-án. Állami szolgálatba

lépett 1868. augusztus 28-án, a pesti 
kerületi pénzügyigazgatóságnál, hol 
mint fogalmazó gyakornok kezdte meg 
működését. 1870-ben fogalmazó se
géddé-, 1874-ben II. oszt. fogalmazóvá-, 
1876-ban I. oszt. titkárrá-, 1882-ben 
II. oszt. pénzügyi tanácsossá és kir. 
adófelügyelő-helyettessé, s 1885-ben 
I. oszt. pénzügyi tanácsossá lett elő
léptetve. — A fővárosi adófelügyelő 
mellett kifejtett jeles tevékenysége 
és sokoldalú képzetsége felköltvén a 
magasabb körök figyelmét, 1886. deez. 
22-én osztálytanácsossá neveztetett 
ki a pénzügyminisztériumba, hol az 
elnöki, majd a jogügyi osztályt ve
zette, s több ízben volt egyes főosz
tályok vezetésével is megbízva. — 
Kiváló szakismereteinek bizonyságául 
szolgál, hogy a pénzügyi fogalmazói 
vizsgáló-bizottságnak évek óta ő volt 
egyik elnöke. — 1891. február 3-án a 
vaskoronarend jelvényével lett ki
tüntetve. — Magasfokú műveltségéről 
tanúskodik azon körülmény is, hogy 
a magyaron kivül. a franczia, angol, 
és német nyelvet is beszéli.

A dohányjövedék uj főnöke oly 
intézmény vezetését veszi át, amely 
érdemekben gazdag elődje, a pénzügy
minisztérium jelenlegi államtitkára : 
G r a e n z e n s t e i n  B é l a  úr ő méltó
sága által, úgy a dohánytermelés és 
a dohánygyártási ügyek mintaszerű 
adminisztráeziója, valamint és külö
nösen a termelő közönséggel szem
ben tanúsított humánus, előzékeny, 
méltányos és igazságos bánásmód te
kintetében valóban példaszerüleg ve
zettetett, s az ö távozása után,

S z l a v i c s e k  Raj mund pénzügyi 
főtanácsos úr 6 nagyságának helyettes 
főnöksége alatt is szintén a régi jeles 
nyomokon haladt és közelismerésre 
méltólag működött, — bizton reméljük 
tehát, hogy a dohányjövedéki köz
ponti igazgatóság, most kinevezett uj 
fönöke alatt is az eddigi helyes irány
ban fog tovább haladni és nagyhiva
tásához méltólag fejlődni, tökéle- 
tesbbülni, s e reményben, lapunk 
— mint a magyar dohányügy egyetlen 
szakközlönye — részéröl is teljes 
bizalommal üdvözöljük dr. P e r l e b e r g  
A r t h u r  miniszteri tanácsos úr ö 
méltóságát, mint a m. kir. dohányjöve
déki központi igazgatóság uj főnőkét, 
díszes állásában, — őszinte szívből 
kívánva áldást és szerencsét műkö
déséhez !

T í z  é v
dohánytermelésünk történetéből.

1885—1895.
Századunk jelszava: a haladás; — s a 

korszellem hatalmas ösztönzése folytán ma 
már csakugyan minden téren óriási hala
dás észlelhető, — de a tizenkilenczedik szá
zadnak lefolyt utolsó tiz éve alatt, talán a 
legtöbb és legbámulatosabb jeleit látjuk a 
haladásnak a találmányok és felfedezések 
terén, ahol az emberi ész és szakértelem, 
az erő és anyag fölött szinte napról-napra 
aratja a világot átalakító békés diadalmait.

A korszerű haladásban némileg lépést 
tartott hazai mezőgazdaságunk is. habár 
nem oly nagy mérvben, mint ahogy erre 
hazánk — mint első sorban agrikultur ál
lam — e részben hivatva lenne, — de el 
kell ismernünk, hogy ha nem is minden 
irányban általános a haladás, de legalább 
megvan rá a komoly törekvés s Magyar.

I-szeres és ^^^-szoros^

csakis mesterségesen szárított
terméseit

érh etők  el.műtrágyával
T J „ _  0  Q  ( (  m ű t r á g y a - ,  k é n n a v  én v e g y i  I p a r  rénevény- 
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ország — mint nagyjövőre hivatott föld
művelő ország — nemzetgazdasági életé
ben, az intenzivebb őstermelés, az állatte
nyésztés, baromfi-, gyümölcs-, szőlő-, virág-, 
méh és selyemtenyésztés és még sok más 
egyéb téren, az ujabbkori haladás igen sok 
szép eredményét képes felmutatni.

Mindezen gazdasági ágak emelése és 
föllenditése érdekéban nem hiányzott az 
állami támogatás, s a földművelési tárcza 
— a viszonyokhoz mérten — sehol sem 
fukarkodott, sőt sok helyen — igy például 
a lótenyésztés emelése czimén dúsan ja 
vadalmazott lóversenyeknél — talán nagyon 
is bőkezüleg járt el ; — s ha végignézünk 
valamennyi termelési ágon: csakis egy 
növény az, amely pedig az állam deficzit- 
jét eltüntetni legjobban segített, — egy 
növény, amelynek nemzetgazdasági nagy 
fontossága általánosan el van ismerve, 
mert nemcsak mint ipari, de egyszersmind 
mint kereskedelmi növény is hivatva van 
a legtávolabbi világrészekbe is exportál
tatni, — egyetlen egv növény: a dohány 
az, amelynek előbbvitelére, termelésének 
emelésére a földművelési minisztérium eddig 
éppen semmit nem tett, s azzal egyáltalán 
nem törődik, — holott minden nemzet- 
gazdasági termelési ág — tehát a dohány 
is — első sorban és természetszerűleg éppen 
a földművelési minisztérium istápolására 
lenne utalva.

De — hála a Gondviselésnek! — a 
pénzügyminisztériumnak és a dohányjöve
déki központi igazgatóságnak, — főleg a 
jelenlegi államtitkár: Graenzenstein Béla 
úr ő méltóságának évek során át kifejtett 
lelkesbuzgalma, mindenre kiterjedő figyelme, 
szakértelme, bölcs és tapintatos intézkedése 
és ügyvezetése mellett, — az országos 
magyar gazdasági egyesületnek czéltudatos 
közreműködésével, sikerült az okszerű do
hánytermelés terén is oly eredményt el
érni, amely, a haladás mérvét tekintve, 
minden más növénytermelési ággal szem
ben győztesen kiállja a versenyt. — s ez 
annál bámulatra és elismerésre méltóbb 
dolog, mert tudvalévő tény. hogy a do
hánytermelés 10—15 éven keresztül éppen 
csak tengődött, stagnált és mindinkább 
hanyatlott, ezt t hát lethargiájából uj életre 
kelteni és mai magaslatára emelni: nagy 
és nehéz feladat volt.

És — habár szokatlannak tűnnék is 
fel, hogy itt saját személyemet előtérbe 
helyezem — de nem szerénytelen hival
kodásból s nem hiú öndicsekvésként te
szem, hanem a történeti igazság kedvéért 
kell — és megvallom, jól is esik — ünne
pélyesen kijelentenem, hogy a haladás 
mai állapotának elérésében — a Gond
viselés akaratából és segélyével — a 
klasszikus költő szavaival élve: nii quorum 
pars magna fűit,“ — nekem is nagy részem 
volt. — En voltam ugyanis az, aki abban 
az időben, midőn a dohánytermelés már 
minden kritikán alól állott, a melylyel 
senki nem törődött, amelyről senki se nem 
irt, se nem beszélt: egyedül az ügyszere
tettől lelkesítve, síkra szálltam, s a magyar 
dohányügy felkarolására ezt a lapot, a 
„Magyar Dohány újság**-ot megalapítottam, 
kitéve magamat annak, hogy kinevessenek 
vállalatommal, — mert akkoriban olyanok 
voltak a viszonyok, hogy nevetségesnek 
tartották a dohánytermelés okszerű hala
dása érdekében irodalmilag fellépni, lapot 
indítani, — s előre megjósolták hogy a 
lapot megöli a közönyösség; — de — hála 
az égnek ! — a baljóslat nem valósult 
meg, vagy legalább nem oly értelem
ben, — mert van ugyan a lap iránt ma is 
közönyösség, hanem ez nem a dohány
jövedék, se nem a tekintélyesebb dohány- 
termelő közönség részéről észlelhető, — 
sőt ha szabad ajkaimra vennem az elhunyt 
legnagyobb hazánkfiának: Kossuth Lajos
nak ama magasztos szavait, melyeket a

M ao vak D o h á n y u js á g
Szeptem ber 1G.

honvédség megszavazásakor mondott, hogy : 
„leborulok a nemzet nagysága előtt!“ — 
úgy én is elmondhatom a hálás elismerés
nek e hódolatát, mert egyedül a nemzet 
fiai azok, akik engem — a közjó előmoz
dításán munkálkodó ezen vállalatomban — 
leginkább támogatnak, s kevés kivétellel 
mindazok, a kik első percztől kezdve tá
mogattak : ma is mindnyájan mellettem 
vannak.

Aki elpártolt, vagy jobban mondva aki 
nem is csatlakozott hozzám, hanem rideg 
merevséggel, minden érdeklődés nélkül vi
seltetik vállalatom irán t: az a nagyméltó
ságú m. kir. földművelési minisztérium ; — 
holott talán első sorban éppen ennek volna 
erkölcsi kötelessége, hogy támogatásával 
elősegítse ezt a lapot, melyet nem én di
csérek, hanem amelyről a hazai szak és 
napilapok egyértelműleg és számtalanszor 
a legnagyobb elismeréssel és ajánlással szok
tak megemlékezni, — amelyről a legtekin
télyesebb földbirtokosok és a legjelesebo 
nagytermelők oly gyakorta mondják és Írják, 
hogy ez a lap valódi áldás és nélkülözhet- 
len minden termelőre nézve, — amelyről 
az országos magyar gazdasági egyesület 
egyenes lelkű nemes elnöke : gróf Dessewflfy 
Aurél, feledhetlen nagybecsű nyílt levelében 
elismeré, hogy „úttörő az okszerű dohány- 
termelés terén,* — amelynek a dohányter
melés föllendülése érdekében kifejtett érde
mes működését Magyarországnak három 
volt pénzügyminisztere és volt miniszterel
nöke, úgyszintén a dohányjövedéki központi 
igazgatóság volt nagyérdemű főnöke s je
lenleg a pénzügyministerium {államtitkárja: 
Graenzenstein Béla ő méltósága, szóval: a 
a legtekintélyesebb és leghivatottabb ténye
zők egyértelműleg és számtalan alkalom
mal elismerték.

Az erkölcsi elismerésnek ez a gyakori 
és sokoldalú nyilvánulása előttem bizonyos 
tekintetben minden más anyagi segélynél 
sokkalta becsesebb ugyan, -  de őszintén 
szólva: ezt még sem lehet felváltani és for
galomba hozni, — ezzel tehát a lap ki
adásával járó tetemes költséget sem le
het fedezni; — én pedig azt hittem, hogy 
amennyiben olyan dolgot mivelek, amely
nek érdekei, úgy az állam, mint a terme
lők érdekeivel azonosak s ezt mindkettőt 
előbbre vinni én határozottan segitettem és 
segítek : ennélfogva a magas kormánynak 
erkölcsi kötelessége lenne engem annyiban 
támogatni, hogy lapomat, ama magas iro
dalmi színvonalon, amelyre nagy áldozatok 
árán felemeltem, lúgy, iiogy a hazai és a 
külföldi hasonló irányú lapokkal minden te
kintetben bátran kiállja a versenyt,) nem 
csak továbbra is fentartani, de folyvást tö- 
kéletesbbiteni. terjeszteni és igy lapommal 
az ügynek minél több szolgalatot tenni ké
pes legyek. Mert a viszonyok olyanok, hogy 
a nagyobb termelőknek aránylag kis száma 
egy ily költséges vállalatot maga fenn nem 
tarthat, — a termelők zöme : a kis terme- 

| lök pedig az okszerű haladás és az ennek 
I szolgálatában álló lap iránt — amelyre pe

dig éppen nekik lenne legtöbb szükségük — 
: még eddig kellő érdeklődést nem tanu- 
; sitanak, és igy a mindinkább növekvő kí- 

adási többlet folyvást saját áldozatomat 
j igényli.

Ezek a tekintetek jogositnak fel arra, 
hogy igy fellépjek ; — tudom ugyan, hogy 
ilyetén fellépésemmel anyagi helyzetemen 
nem fogok segiteni. sőt ez még esetleg 
csak ártalmamra lehet; — de hogy ez 
esetben mi fog későbben történni ; — ez 
már az én titkom.

Sajnos, hogy ezen a szokatlan utón 
kell hogy szót emeljek. — de nekem nin- 
csenek pártfogóim, szószólóim, — én csak 
köztudomású működésemre hivatkozhatom, 
de hasztalan bizonyítgatom lapomnak üd
vös működését, mert ha kérvényt nyújtok 
be valamelyik minisztériumhoz lapom anyagi

tám ogatásáért: egész röviden, minden in
dokolás nélkül elutasítanak, — s kérő sza
vam elhangzik a pusztában, és akkor, 
amidőn az állam milliókat költ bizonyos 
nem éppen feltétlenül szükséges czélokra 
és intézményekre: addig az én lapom fen- 
tartásával, jövőjének biztosításával senki 
sem törődik.

Azt akartam, hogy az én lapom igen 
tisztelt közönsége ismerje meg végre a 
Dohányujság helyzetét és küzdelmeit, hogy 
ezt tudva, teljes bizalommal forduljak és 
ezentúl annál biztosabban számíthassak a 
dohánytermelő közönség fokozottabb pár
tolására.

Az elmondott dolgok, a dohányter
melés utóbbi 10 évének történetéhez tar
toznak. Történetnek nevezem, mert törté 
netszámba mehet már magában véve az, 
hogy a múlt évtizedben keletkezett ez a 
vállalat, a „Magyar Dohányujság.*4 amely 
igazán fordulópontot képez a magyar do
hánytermelés terén.

Hogy a 10 évi haladást érdem szerint 
mérlegelhessem: vissza kell mennem a 
10 év előtti eseményekre, amelyeknek első 
kiindulási pontja: a dohányjövedéki köz
ponti igazgató? ág szervezése és üdvös mű
ködésének megkezdése; — az 1884.-iki 
dohányügyi enquette és az orsz. gazdasági 
egylet dohánykiállitása, — s az 188ő.*diki 
országos kiállításon szerepelt dohányki- 
állitás.

A haladásnak további jelentékeny té
nyezői voltak: a dohányjövedéki törvények 
módosítása, melynek nagy eredményei közé 
sorozhatok: a talajvizsgálatok, a pajták át- 
idomitása. a csempészet megakadályozása 
s a saját szükségletre való termelés meg
szüntetése iránti intézkedések, a palánta 
nevelés és kiültetés, de főleg a szárítás 
okszerű kezelése, amely az utóbbi időben 
a legörvendetesebb eredményeket mutat
hatja fel.

Es most. hogy befejezem ezt a sok 
keserűséggel telt sorokat, amelyeket tovább 
magamban tartani már képtelen voltam, 
könnyebben esik a lelkemnek az a tudat, 
hogy amikor e lap illetékes kezekbe ju t : 
hadd lássa és szemelje ki belőle az illető 
azt, ami reá vonatkozik.

Én nyugodt lelkiismerettel merem el
mondani, hogy igazabb ügyet nem karol
hat fel senki, mint az én ügyem.

DarOczi Vilmos.

Az állati trágya 
okszerű kezeléséről.*)

..ID ismerni akarod a gazdát, nézd meg 
annak tragyadombjátu mondja egy régi példa
beszéd és teljes joggal, mert ma is nem az 
a legokszerübb gazda, a ki ezreket költ a 
műtrágyára, hanem az, a ki első sorban a 
gazdaságban nyerhető állati trágyát czél- 
szerüen kezeli, konzerválja, kihasználja és 
csak azon szükségletet, a mely neki a leg
nagyobb termes biztosítása szempontjából 
növényi tápanyagokban hiányzik, fedezi mű
trágyákban.

A természettudomány tálán sehol sem 
használ a praktikus élet terén annyit, mint 
éppen a mezőgazdaságban ; — igy az állati 
trágya okszerű kezelése szempontjából is 
főleg a bakteriológia legújabb kutatásai 
adnak tiszta képet arra nézve, hogy a gazda 
állati trágyáját raczionálisan miként kezelje.

'1 udjuk és tudták azt igen régen, hogy 
az állati trágya idővel átváltozik, megérik, 
de csak a legújabb időben mondhatjuk, hogy 
fermentál; sőt hogy ezenkívül a trágya 
tömegében apad és értékében — a növényi 
tápanyagokra vonatkozva — veszít, és hogy

*) Ezt a  je les  < zikket, m ely úgy  dohányter- 
melósi, m int általános gazdálkodási szem pontból, 
m inden g azdára  egya rán t érdekkel bir, a „K ö z- 
t e l e k *  f. é. 72. szám ából vesszük  át. Hzerk.
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ezen bomlást és értékcsökkenést mi okozza 
és miként megyen végbe : a legújabb idő
ben fejtették meg teljesen.

Eltekintve a trágya fizikai tulajdonságai
tól, ezúttal csakis a trágya kémiai és biologai 
részével lesz szükség foglalkoznunk, hogy 
ezen bomlást és értékcsökkenés okát fel
derítsük.

A növényi tápanyagok közül a légeny, 
foszforsav és káli az istállótrágyában fellel
hetők, miután az istállótrágya is növények
től ered,

A káli és foszforsav, mint anorganikus 
vegyek, fermentáczió által vesztességnek 
nincsenek kitéve ; vegyi folyamat utján ugyan 
átváltoznak, kivált ez utóbbi, kilugzáson 
kívül azonban tényleges vesztességről nem 
szólhatunk. Másképpen áll a dolog azonban 
a légenynyel.

A légeny, ezen az összes növényi táp
anyagok közül a legértékesebb és legdiágább, 
folytonos átváltozáson megy keresztül és e 
mellett a gazdának a legnagyobb kárára a 
legnagyobb vesztességnek is van kitéve.

Ezen sorok czélja az állati trágya légeny- 
tartalmával foglalkozni, kimutatni a legújabb 
kutatások alapján a légeny átváltozását, ezen 
átváltozás fermentáló okait és ezzel kapcso
latosan a gyakorlat emberének útmutatások
kal szolgálni, melyekkel az átalakuló légeny 
megmenthető és használható.

A légeny, mint szerves anyag, bomlás
nak, átváltozásnak van alávetve és mint 
szerves vegy, a természetben bizonyos szer
ves lények közreműködésével bomlik, illetve 
változik át. Ezen átváltozás a gazdára nézve 
egyben hasznos is, meg káros is.

Tudjuk azt, hogy a növény a szüksé
ges légenyt „salétrom" alakjában veszi fel, 
tehát mindazon nitrogénvegyületek, a me
lyek a hig és szilárd ürülékben foglaltatnak, 
csak akkor lesznek a növény által felvehe
tők, ha azok salétrommá átváltoztak. Ezen 
átváltozást pedig baktériumok eszközük, me
lyek a gazda szempontjából hasznos bakté
riumoknak nevezhetők.

Vannak azonban oly baktériumok is, a 
melyek az előbbi baktériumok által előállí
tott salétromot, részben illékony légenynyé 
bontják fel. Ezen baktériumok a gazda szem
pontjából károsaknak nevezhetők, azért, mert 
az igy felbomlott légeny, gázalakban a le
vegőbe illan és a gazdára nézve elvész.

Ezen káros baktériumokkal akarok ez
úttal foglalkozni és a gazdát arra figyelmez
tetni, miként védekezhetik a nitrogén ily 
irányú veszteségei ellen.

A bonni gazd. kísérleti állomás bak
teriológiai laboratóriumában dr. Stutzer és 
dr. liurri által publikált kutatások ered
ményei röviden a következők:

Tiszta tenyésztés által sikerült nekik a 
baktériumok azon fajait kikutatni, a melyek 
a salétromot megbontják és ezen tenyésztés 
folytan azok létfeltételeit és fejlődését meg
ismerni.

Ezen baktériumok két csoportba tar
toznak és pedig az elsőbe olyanok, melyek 
az életműködéshez szükséges nitrogént ön
magok tudják felvenni, a másik csoportja 
ezen baktériumoknak csak más baktériumok 
társaságában együttélés (symbiosis) által ké
pesek a salétromot illékony légenynyé ki
erjeszteni.

Az elsők aránylag igen rövid idő alatt 
képesek a salétromot megbontani, akár a 
növényi szerves légenyből, akár pedig direkt 
salétromból is.

A másik csoportbeli salétrom, jobban 
mondva légenyerjesztök csakis organikus 
légenyvegyületböl veszik fel a szükséges táp
anyagot. Ezek közül egyik a Hct. denitrificáns. 
1. feltétlenül aörob, mig a már ösmert Bact. 
coli communa feltételenes anaerob. Első a 
légenyerjesztésnél más baktérium által nem 
volt helyettesíthető, mig az utóbbit az álta
lánosan ösmert typhusbaczillus symbiosfs- 
ben pótolhatta. (Vége k»v.) Juttka Ferenc*.

A régi indiánok pipái.*)
— Dr. Ormdndy Miklós mfivéböl. —

Az kétségtelen dolog, hogy a legelső 
dohányzónak még nem volt pipája; hanem 
a száraz dohánylevelet összegöngyölgetve, 
szivar alakjában használta.

Majd a túlságosan megszáradt levelek 
törmelékét, összehengeritett vékony faké
regbe tömve gyújtották meg és sziták el j 
természetes, hogy e primitív pipa, mely a 
dohánynyal együtt füstöt ve te tt: azt a 
gondolatot ébresztette föl bennök, hogy 
olyan szerszámot készítsenek e czélra, mely 
az alkalmas fakéreg hiányában, többször 
legyen használható.

E czélból oly fás növények fiatalabb 
száraz ágait fúrták ki, melyek nagy bél- 
tartalmúak voltak ; majd későbben, midőn 
az agyag-edények készítésének módját 
föltalálták: pipáikat is ebből készítették.

Nehány ily ős-pipát mutatok be — Tie- 
deman után —, melyek világosan bizo
nyítanak a mellett, hogy az első pipák 
egyenes csövek voltak; de egyúttal 
fényes tanujelei azon nép műveltségi álla
potának és aesthetikai ízlésének.

4
I. ábra :"» pipa szája =  a 

a szopóka =  b
Az I. ábra kinyújtott emberi alakot 

mutat, melynek bal lába félig behajtva a

•) „A dohány* czimfi, múlt számunkban is
mertetett nagyérdekii műnek érdemes szerzője: 
dr. Ormtindy Mikló* sátoralj a-újhelyi főgymnasiumi 
igazgató úrnak lekötelező szívességéből, ezon czik- 
kelyt az eredeti ábrákkal közöljük. — Eme mutat
ványból is látható, hogy a jelzett mű, nem valami 
száraz elméleti munka, hanem oly knlturtörténelmi 
tanulmány, amelyet mindenki érdekkel és élvezet
tel olvashat, — azért újólag és melegen ajánljuk 
lapunk tisztelt közönségének becses figyelmébe és 
pártolásába. Szsrk.

jobb lábon pihen. A  test egész törzse üres 
és a jobb lábon végighúzódó vékonyabb 
csatornával füg össze; a hát közepén van 
a kerek nyitás, melyen a dohány a törzs 
üregébe tömetett; a kinyújtott jobb láb 
pedig pipaszárul és szopokául szolgált.

II. ábra: a pipa szája =  a 
a szopóka =  b

A II. ábra ugyanazon alakot mutatja 
oldalvást tekintve.

Lehetetlen ez alakban bizonyos mű
ízlést és az emberi test szervezetének jól 
megfigyelt utánzását föl nem ismerni.

A III. ábra egy béka alakját utánzó pipát 
tüntet föl.

Már ebben a természetes alak némileg 
áldozatul esik a czélszerűség követelmé
nyének; mert a két hátulsó lábon túl 
haladó nyúlvány, mint a későbbi pipaszárak 
prototypja, természetellenes formát ad az 
egésznek.

De ha az első, illetve a második ábrán 
látható, ősi alakot összevetjük ezzel: lehe
tetlen az ismeretkör természetes fejlődésére 
rá nem ismerni.

Az első esetben a forma a legközelebb 
eső ismert lények köréből, magáról az 
emberről vétetik; a második esetben már 
kilép e körből, annak jeléül, hogy saját 
faja és családja tagjain kívül, a tőle meg
lehetős messze eső természeti lények léte
zéséről is bir nemcsak tudomással, hanem 
azokat alaposan ismeri is.

Ezen eszközök Mexikóban ásattak ki, 
és a többi tárgyakból ítélve, Mexikó ős
lakói, az aztékek, vagy még ezek ősei, a 
toltekek idejéből valók.

Uhde, német tudós mintegy húsz,
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szebbnél-szebb különféle alakot ábrázoló 
pipát gyűjtött ott össze, melyek hogy már 
használatban voltak, bizonyítja az, hogy 
mindegyiknek belsejében korom réteg van 
lerakódva.

Különösen érdekes a II. ábrán látható 
indiánt utánzó forma, melyen látszik, hogy

III. á b r a : a p ipa szája =  a  
a  szopáka =  b

az alsó ajak mélyen be van hasítva, a 
mesterségesen megnagyobitott fülkagyló 
pedig át van fúrva.

Az alsó ajak hasitékába egy fapeczek 
van beledugva, mint ez a botokudoknál 
ma is szokásban van.

A VI. ábra az emlósök osztályához 
tartozó, hód (Castor fiber) alakjáról készült 
pipa, mely szintén egy lapos agyagtalap
zaton nyugszik; hátán szükséges nyitással 
és a fejnek megfelelő részén a szopókával.

iu
I

VI. á b r a : a p ipa szája =  a  
a  szopóka =  b

Hogy jól ismerték ezen állatokat, 
mutatja azok természetes alakjának meg
felelő hű utánzása; de egyúttal bizony
ságot szolgáltatnak ezek a rajzolás és a 
mintázásban való tökéletes jártasságukról 
is. A művészi fölfogás és találékonyság 
még eklatánsabb példáját mutatja a VII. 
ábrán bemutatott vala ni gémféle madár 
alakjának az élethű utánzása.

a >

VII. á b r a : a pipa szája  =  a  
a szopóka =  b

Ezen alak már a szobrászat köréhez 
tartozik, mert az anyag melyből készült, 
kemény porphyr kőzetből való. Sikerült 
módon van ebben egyesítve a természetes 
alak a czélszerüség és az akkori műízlés 
követelményeivel.

A madár törzsét támasztó hengerben 
és a lapos talapzatban: a mai pipák
prototyp alakját igen könnyű fölismerni.

Pipák anyagául kezdetben az agyag

Hihető, hogy ez a totonakos indiánok 
törzséhez tartozó férfialaknak hű képmása; 
mely néptörzs egykor a mexikói tenger
öböl keleti partjain élt, s a melynél e 
szokás szintén el vala terjedve.

IV. á b ra : a pipa szája =  a  
a szopóka =  b

A IV. ábrán bemutatott alak, mely 
I szintén az ősi pipák közé tartozik, az első 
I alakból származhatott, olyfor.nán, hogy itt 
* pusztán a törzs és a láb?k hagyattak meg; 
j ezek közül az egyik vízszintes állásba 
| hajtva, a mai pipaszárak kezdetleges 
i formáját mutatja.

Majd az V. ábrán feltüntetett alakkal 
' találkozunk, a hol már a forma egész ter- 
1 mészetes valóságában szolgál a dohányzás 
| czéljára.

Egy agyaglapon ül a béka, hátán 
' kerek nyílással, mely a pipa belső üregébe 
| vezet; a lap baloldali része pipaszárul és 
! szopókául szolgál.

CV

V. á b ra : a  p ipa szája == a  
a szopóka =  b

VIII. áb ra : a béke pipa.
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szolgált; későbben szerpentin, zöldkő, 
steatit, vörösmárvány, sőt egyes porphyros 
kőzetekből is faragtak pipákat.

A  mindennapi használatban levő pipákon 
kivül, minden indián néptörzsnek meg van 
a különbözőképen földíszitett kalumet, az az 
békepipája is

Az egyes néptörzsek féltett kincse ez ; 
büszkeségük tárgyát képezi az ékesen 
földiszitett kalumet.

A földíszítés művészete, itt is a gyön
géd női kezek feladata.

Magát a pipát és annak a szárát 
beszerezni a férfiak kötelessége. A pöröly 
alakú ̂  nagy pipafej legtöbbnyire vörös 
pipakőből van kifaragva, de előfordul fehér 
vagy fekete szinü is.

Azon esetben, ha békeszerződések 
kötésénél a kalumet szívására, mint a 
szerződésnek jogerőre emelkedett elmarad
hatatlan szertartására, kerül a so r: ha a 
kalumet eredetiben vörös szinü, akkor ez 
alkalomra fehérré mázolják, mert ez a béke i 
színe náluk is; ellenben ha háborúba in
dulás előtt, a mikor a kalumet-tánczot 
járják, ha esetleg a pipa fehér anyagból 
készült: vörösre föstik, mert ez a vér színe 
illik ezen ünnepséghez.

A kalumet szára gyakran l 1/* méter 
hosszú könnyű fából készült cső.

A földiszités, a mint már emlitém, az 
asszonyok gondja és műizlésének megfelelő 
pipere munka.

Először is egy sasféle madárnak 
evező- és kormányzó tolláit erősítik arra 
ké: oldalt, a madarak szárnyait utánzólag. 
Azon kivül rikító színű szalagok, női 
hajból készített fonadék, fehér korall- 
gyöngysor, a sündisznó különböző színűre 
festett tüskéi ; rogyogó tollazatú madarak 
fedótollai és többnyire ragadozó madarak 
csőrei pompáznak a kalumet szárán, 
phantasticus csoportositásban

Az asszonyok szerfelett büszkék és 
féltékenyek a kalumet díszítésének sike
rére. Minden törekvésük oda irányul, hogy 
más törzseket felülmúljanak ebben.

Úgy annyira kidomborodik ebben az 
összes indián néptörzsek aesthetikai fej
lettsége, hogy az egyes béke pipákat meg
tekintve : meg lehet mondani, hogy melyik 
nemzet kalumetje az, a mely esetleg 
kezünkbe került.

Egy ily kalumet-et ábrázol a V ili. 
ábra, melyet Wied Miksa leírása után 
mutatok be a szíves olvasóknak.

A kalumet a népek fejének az, a mi 
a civilizált országok királyainak a korona.

Nem a mindennapi használatra való 
szerszám ez, hanem csak az ünnepélyes 
alkalmakkor, a néptörzs közös érdekeit 
érintő szertartásos ténykedésekben szereplő 
szent ereklye, melyet hétköznapivá le
alacsonyítani. még az élet- s halál urának, 
a néptörzs főnökének sem engedtetik meg.

De nem csodálkozhatunk, ha meg
gondoljuk. hogy a kalumet képezi hitök- 
nek alapját, erkölcsi érzelmeikből kifolyó 
cselekedetük motorát.

DoliányfiizéN és máritá*.
Az okszerű dohánytermelés terén eddig 

tett előhaladásunk egyik főtényezője, a 
dohányszántásban érvényesül.

Miután a megelőző m unkát: a fonnyasz- 
tást és fűzést kellően végbe vittük, illetve 
helyenként még ez időszerint végezzük, a 
fonnyasztott dohányt, mely már a szedés
nél külön választatott és külön fonnyasz- 
tatott, úgy, amint ezt lapunk múlt szá
mában előadtuk, igen természetes, hogy 
a  dohányok fűzésre is ilyen sorrendben 
kerülnek.

A fűzések módjai közt kétségtelenül 
a leghelyesebb és legczélszerübb: a fonák 
vagy forgatva f ú s é — a hol tehát ez még 
nem volna gyakorlatban, ott mindenesetre

meg kell honositni. — Arad megyében a 
szárításra a legnagyobb gond forditta- 
tik, — ott olyan termelő is van, aki a do
hányát — hollandi módon — boton szárítja.

Jól fonnyasztani, ritkán fütni és fonákul 
fütni: ez legyen jelszavunk.

A dohányt a szabadban ne szárítsuk. 
Ez a rossz szokás ugyan még az ország
ban nagyrészt most is divatba van s a 
termelők csak lassan és nehezen tudnak 
erről leszokni, mert igen sokan ama hitben 
élnek, hogy némely vidékeken és egyes 
dohányfajokra nézve a szabadban való szá
rítás a legalkalmasabb, és igen sokan ama 
téves meggyőződésben vannak, hogy jobb 
a szabadban való szárítás, már csak azért 
is, hogy magukat mintegy megnyugtassák, 
miután a legtöbb termelőnek máig sem 
áll elegendő pajta a rendelkezésére; — 
már pedig ez általában véve igen nagy 
hiba, — mert az a dohány, amely a sza
badban szárad és a mellett mégis bir némi 
ruganyossággal: ha fedél alatt száradt
volna, bizonyára sokkal több ruganyosság 
maradt volna benne és értékesebb anyag 
vált volna belőle. — Másrészt sokan ama 
tévhitben vannak, hogy a dohány azt a 
tetszetős világos sárga és barna-piros szint 
csak a szabadon való szárítás mellett nyeri 
meg. Igaz, hogy az eiős napsugarak a 
dohány zöld színét világosra változtatják, 
de ezzel együtt, a rohamos szárítás folytán 
a dohánylevél szövete is meggyöngül, s a 
színek a levelen a szerint változnak, mint 
amennyiben a naptól érintetnek; — ezért 
van azután, hogy egy levél dohányon kü
lönböző színek váltakoznak, a levél egyes 
része átperzseltetik, megvéknyodík, mig 
ugyanaz a levél máshelyt vastag és szín
telen marad.

Mig ellenben a rendesen megfüllesztett 
dohány a fedél alatt elég gyorsan, de a 
mellett a levél szövetének teljes épségben 
maradása mellett, gyönyörű egyenletesen 
szárad be, s olyan lesz mint a füge. — sú
lyosabb és tartalomdúsabb; — a szín pe
dig olyanná válik, mint aminő hivatása van 
egyes fajta dohánynak ; — lesz belőle szép 
sárga, világos, sötét barna, amely a fer
mentálás után egész pompájában fogja az 
őt megillető színt elnyerni, azzal az óriási 
különbséggel, hogy az szebb, finomabb, 
ruganyosabb és súlyosabb lesz, s nincs 
annyira elrongyolva. mint a szabadban, 
szél és vihar által megrongált, megsová- 
nyodott zörgős szárazzá aszalódott dohányok 
szoktak lenni, — nem is szólva azokról 
a szerencsétlen dohányokról, amelyek a 
szabadban szárítás alatt még esőt is kap
nak, amely aztán a leveleket egészen ki
lúgozza, megfeketiti és értéktelenné teszi.

Minden józan gondolkozásu ember 
könnyen felfoghatja és teljesen megértheti 
a jelzett különbséget, amely a fedél alatt 
és a szabadban szárított dohány közt oly 
feltűnően észlelhető; — s meglehet, hogy 
s' kan jobb meggyőződésük ellenére kényte
lenek még mindig a szabadban szárítani. 
— mert vajmi ritka eset az, hogy nagyter
melő, csak egy részben sikerült termését 
is képes legyen egészben fedél alá helyezni.

A szabadban való szárítás tehát nem 
egyéb, mint úgyszólván egy szükséges 
rossz, amelyet még nem bírunk teljesen ki
küszöbölni, amire azonban teljes erőnkből 
igyekeznünk kell. — s ha már nem va- I 
gyünk oly helyzetben, hogy végleg sza
kíthatnánk vele, legalább legyünk óvato
sak eme rossz rendszer mellett, s gondos 
figyelemmel vigyázzunk arra, hogy a do
hányt ne hagyjuk soká kinn az állókon, 
hanem mikor már jól megfonnyadt, akkor 
igazgassuk el jó ritkán a leveleket a zsi
negeken és úgy helyezzük el a pajtába, 
nehogy pár napi — vagy olykor csak né
hány óra — gondatlanság, egész termésünk 
jó eredményét tönkretegye.

Darócti Vilmos.

Az ö f n z . in. gaz. egyesület köréből.
Az országos magyur gazdasági egye

sület igazgatósága, a következő közlemé
nyeket tette közhírré:

V. (Ősti) luxus -lóvásár.
Az Országos Magyar Gazdasági Egye

sület f. év október hó 6., 7. és 8-án tartja 
meg rendes őszi luxus-lóvásárját, Budapes
ten, a lótenyésztési részvénytársaság 
nTattersalJu telepén. Bejelentési határidő 
szeptember hó 25-ke. A  vásár, az állami 
ménesek lóanyagának árverésévé együtt 
fog megtartatni, olyképp. hogy az állami 
lovak október 4. és 5-én, továbbá 9. és 
10-én árvereztetnek el.

A vásár tervezete, bejelentő ivek, 
valamint pedigree-nyomtatványok az 
O. M. G. E. titkári hivatalánál szerezhetők be.

Figyelmeztetjük a tenyésztőket, hogy 
ez idén kevés hely áll rendelkezésre és 
hogy a lovak elhelyezésénél a bejelentés 
sorrendje irányadó.

ősti gyümölcsvásár.
Az őszi gyümölcsvásár f. hó elsejé

vel megnyílt az Országos Magyar Gazda
sági Egyesület Köztelek helyiségében. A 
vájáron a gyümölcsáruk minták után ren
delhetők meg, azonban napi fogyasztásra 
friss szezongyümölcsök a helyszínén is ál
landóan árusittatnak. A vásárra mintákat 
a rendezőség bármikor elfogad.

V ili. orsz. sörárjmkiállitás és vásár.
A VIII. sörárpakiállitásra a minták 

beküldésének határideje f. hó elsején le
járt. A rendezőség többé nem fogad el 
kiállításra mintákat, a vásárra azonban 
5 kg.-os minták állandóan küldhetők, még 
pedig a „Magyar Mezőgazdák Szövetke
zetéhez* ^Budapest, Alkotmány-utcza 31.), 
a hol az eladások közvetittetnek. A ki
állítás szeptember 20-án nyillik meg és 
30-ig tart.

Ftlhivás komlótermelőinkhes.
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesü

let a Vili. sörárpakiállitásra felküldött 
árpamintákkal, valamint a termelők által 
még csak ezentúl beküldendő komló
mintákkal részt vesz az idei berlini sör
árpa és komlókiállitáson.

Felhívjuk azon komlótermelőinket, 
kik terményeikkel e kiállításon résztvenni 
óhajtanak, hogy a komlót 5 kg.-os postai 
csomagokban az eladó mennyiség s az 
eladási feltételek bejelentésével szeptember 
hó 25 ig az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesülethez (Budapest, Köztelek) bekül
deni szíveskedjenek.

Levelezés
Kitörött. 1895. szept. 10.

Az augusztusi két jó eső következtében 
dohányunk rem ényünkön felül szépen meg
javult, úgy, hogy a középnél jobb termé
sünk v a n ; s ha tavaszszal a drótféreg meg 
nem ritkítja pa lán tánkat: most kitűnő ter
m ésünk volna.

A  dohány, a féreg okozta pusztítás kö
vetkeztében ritka  ugyan, de a levelek 
szépek, nagyok, tökéletesen kifejlődőitek, 
sértetlenek s teljesen érettek.
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A mennyiség holdankint 200—350 kö
tél. — Igaz, vannak holdak, melyek csak 
40—50 kötelet adnak. De ilyen alig nehány 
hold van, s igy átlag véve jó termé
sünk van.

A szárítás várakozáson felüli. Fergeteg, 
szél, vihar nem háborgatja, s igy a törés, 
zúzástól meg van mentve. Törés, szárítás 
erősen halad. A kertészek vig örömmel s 
jó kedvvel dolgoznak, látván a nem remélt 
szép termést s váratlan kedvező időjárást.
E hét végére a szedés kész lesz, ha idő
változás nem köszönt be.

A dohány teljesen megérvén, szépen 
megszáradván, öröm nézni az aranyszínű 
szép dohányt.

Isten, idő és munka megadta a ked
vező áldást, gyümölcsöt; most csak a gazda 
el ne rontsa gondatlanság által; most már 
csak a pajtában érheti baj, s ha ez be
következnék, csakis a gazda gondatlansága 
miatt eshetnék meg.

Talpon legyen hát a gazda, hogy ki ne 
szalaszsza markából, amit Isten bőven bele 
tett. Főgondja ezután a pajta gondos keze
lése legyen! S ha ez meglesz, nem fogja 
fejét vakarni a mázsálásnál, mivel lesz mit 
bemázsálnia s fáradságának bő gyümölcsét 
fogja élvezni.

Tehát még egyszer és ismét: gond, 
nagy gond legyen a pajtára !

Ambrus Jótsef, 
plébános.

IRODALOM.
A „Mezőgazdasági Szemle 4, Cserháti Sán-

dór és dr. Kosutány Tamás m.-óvári gazd. akad. 
tanárok jeles havi folyóiratának f. é. IX. 
(szeptember havi) füzete, a következő tartalom
mal jelent meg: Eredeti közlemények: A ma
gyargazdák növénytermelési kisérletei 1894-ben. 
(II.) Cserháti Sándor. — Összehasonlító kísér
letek különböző préselt élesztőkkel és tiszta í 
fajta élesztővel. (I.) Zalka Zsigmondtót. — i 
Az elmúlt idők és a jelen. (II.) Tormav Béla. 
— Közlemények a gazdasági akadémiánál ; 
fen nálló tanácsadó-bizottság köréből. (I..) Cselkó 
István. — A boronálas és a boronák. (V.) . 
ifj. Sporzon Pál. — Uj takarmánynövények. j 
Közli: S. B. — Irodalmi szemle: A burgonva 
etetése. Az asztali gyümölcs szedése, szortíro
zása és csomagolása. A körteszedés. A villám 
és a fák. Felhívás Magyarország gazdaközön
ségéhez. — Levélszekrény. — Üzleti szemle.

„A Kert- (főszerkesztője: jMauthner Ödön 
felelős szerkesztője: Igali Scetozár,) f. é. szept. 
1-én megjelent 12 számának gazdag tartalmá
ból emliitést érdemelnek a következő közle
mények : A konyhakertészet: A magvakról, I
Németh Józseftől. — Még valami a Phvsalisról, 
Az öreg tiszttartó nénitől. — A zeller terme
lése, ö*apay Lajostól. — Gyümölcsészet: 
Mérődé esperesse, Angyal Dezsőtől. — Az 
ananász okszerű tenyésztése, Nyomárkav László
tól. — A szamócza kerti műveléséről, dr. 
Kaufmann Ernőtől. — Gyümölcsfáink trágyá
zása, Jablanzytól. — A mandolnfa, Br. Nyary 
Gyulától. — Díszkertészer: Kerteink legszebb 
Irise, Ilsen ann K.-tól. — Aquarium készítése és 
hazai növényekkel való benépesítése, Wagner 
Jánostól. — A tubarózsa tenyésztése, Kerka 
Antaltól. — Azalea indika szobában való 
tenyésztése, Marc Fcrencztől. — A fehér 
Marechal Niel, Gillemot Vilmostól. — Lugas: 
A verebek elriasztása a szőlőről, Ádámszky 
Józseftől.— Atárczában: Adjuk vissza a nőnek 
a természetet, Mezriczky Elekné, Szalai Alix- 
tól. — Rovartan: A kertnek egy újabb ellen
sége, Jósika Lajostól, - -  Faiskola; — gép és 
eszközleltár; — hírek; — apró szakközle-

ménvek, — Ezt> füzetet két igen szép színei mű- 
melléklet és 1(5 fametszet díszíti.

A „Szőlőszeli és Borászati Lap“ (főszer- 
kesztője : Maurer János, felelős szerkesztője . 
Ordódy Vilmos,) legutóbbi számának a tar
talma következő: Kirándulás két szőlőtelepre. 
Kvaszinger Miklós. — A homoki szőlőmivelés- 
ről. Petrovits István. — A verebek elriasztása 
a szőlőről. Ádámszky József. — Emberi ürülék- 
trágya. Maurer. — Tárcza: Földgömbüuk 
nevezetes borai. Igali Szvetozár. — Kérdések. 
— Feleletek. — Irodalom. — Hírek. — Apró
ságok. — Vidéki tudósítás. — Szerkesztői 
Üzenet. — Műtrágyák.

A „Magyar Bortermelők Lapja" (felelős
szerkesztője: RombayDezső,) f. é. szemptember 
8-án megjelent 36. számának a tartalma : Mikor 
szüreteljünk? — A szőlő eltartásáról, (két 
rajzzal) — A hordók előkészítése/— A szőlé
szet és borászat a gazdakongresszuson. — A 
nemes rothadás. — Vegyesek. — Tudósítások.

VEGYESEK.
| f László kir. herczeg. j

Az uralkodóház magyar ágát, József 
királyi herczegnek, a magyar honvédség 
főparancsnokának családját megrendítő sze
rencsétlenség boritá gyászba. Ifjabbik fia : 
László királyi herczeg, egy vadászat alkal
mával. saját lőfegyvere által okozott sze
rencsétlen megsebesülés folytán, f. hó <>-án, 
életének 20.-dik évében elhalálozott. — 
Az egész ország fájdalmas részvéte kisérte 
korai sirjába az élte tavaszán elhunyt s 
annyi sok szép reményre jogosított leg- 
magyarabb királyi herczeg hamvait, — s 
habár a Dohányujság, mint szaklap, ritkán 
foglalkozik a lapunk körén kivül eső napi 
eseményekkel, de most. midőn a meg
döbbentő szerencsétlenség József királyi 
herczeget, a hazafias erények példányképét, 
ki mint mintagazda és aradit.egyei dohány- 
termelő is az ország legkitűnőbbjeinek 
egyike, a mérhetlen fájdalom tengerével 
boritá e l : nem zárkózhatunk el mi sem az 
országos gyász elől, s a minden magyar 
s z í v  által érzett részvét igaz kegyeletével 
áldozzuk e pár sort a halhatatlan József 
nádor unokája emlékezetének, azon hő 
fohászszal. hogy a Gondviselés adjon eny
hítő balzsamot a gyászba borult királyi 
herczegi család szívsebére s áldva őrköd
jék az örök béke angyala az őseihez oly 
korán megtért ifjú királyi herczeg hamvai 
fölött!

—  Kitüntetés. Szlaricsek Rajmoud pénz
ügyi főtanácsos úr, aki a dohányjövedéki köz
ponti igazgatóságnál évek során at tanúsított 
kiváló szakértelme és ügvbuzgó működésével 
maradandó érdemeket szerzett és minden irány
ban teljes elismerést vívott ki, O Felsége áltál 
a III. oszt. vaskoronarenddcl lett kitüntetve. 
Az erről szóló legfelsöb kézirat, a hivatalos 
lap f. hó 14-iki számában jelent meg. Őszin
tén gratulálunk a szép kitüntetéshez, kívánva, 
hogy jeles tehetségét a hazai dohánvügv ja
vára még sokáig érvényesíthesse s bokros érde
meit és azok megérdemelt méltánylás, a jövő
ben is gyarapithassa !

—  Kinevezések. Ö felsége a király, 
Hegedűs László pénzügyi tanácsost, a dohánv- 
jövedéki központi igazgatósághoz pénzügvi fő
tanácsossá-, a m. kir. pénzügyminiszter pedig 
Vangel Károly dohánygyári aligazgatót, a 
dohanyjövedéki központi igazgatósághoz III. 
oszt. pénzügyi tanácsossá nevezte ki. — Öröm
mel csatlakozunk mi is az üdvözlők sorához 
legőszintébb szerencsekivánatainknal.

—  Áthelyezések. Gartner Eülöp dohánv- 
beváltó-hivatali kezelő, Budapestről Miskolczrá-, 
Miksik Ede. dohánybeváltó-hivatali kezelő) 
Miskolczról Érsekújvárra-, Csázik Péter, do
hánybeváltó-hivatali kezelő. Kápolnáról Nvir- 
egyházára-, Lieber Vámos, dohánybeváltó-hiva
tali kezelő, Érsekújvárról Budapestre-, továbbá

Élnek Miklós, dohányjövedéki segédtiszt, a 
debreczeni dohánybeváltó-hivataltól a rakamazi- 
hoz-, lírányi Miklós, dohányjövedéki segéd
tiszt, a rakamazi dohanybeváltó-hivataltól a 
debreczenihez-, végül Va'gács István, dohány
gyári számvizsgáló, a budapest-erzsébetvárosi 
dohánvgvártól a budapest-ferenezvárosihoz-,
Veress Lajos, dohánygyári számellenőr, a do
hánybeváltási szakszám vevő osztálytól és Lápossy 
János, jövedéki segédtiszt, a budapest-ferencz- 
városi dohánvgvártól a budapest-erzsébetvárosi 
dohánvgyárhoz-, Migály Károly dohánygyári 
szertári kezelő, a zágrábi dohánygyártól a papai
hoz helyeztettek át.

— Véglegesítés. Dr. Kemény Aladár, 
dohánvjövedéki központi igazgatósági ideig
lenes minőségű fogalmazó, ezen állásában vég- 
lcgesittetett.

—  A dohánytermés —  « földmivelési 
minisztériumhoz beérkezett hivatalos jelentéseit 
szerint — felerésze jó közepes, ugv minó-
ségre, mint m ennyiségre nézve, míg egynegyed
részben közepes, egvnegvedrészben pedig 
gvenge közepes. A dohánytörés már több
nyire végefelé jár, részben már be is végző
dött, s a szaritás országszerte folyamatban van.

—  A bécslterménykiallltás, melynek ren
dezéséről annak idején bővebben megemlékez
tünk, úgv általában, mint a magyar kiállítókra 
nézve különösen jól sikerült. A siker fóérdeme 
dr. Rodicsky Jeni csász. és királyi asztalnoz, 
gazdasági intézeti igazgató fáradhatlan buzgol- 
kodásának köszönhető, akinél senki nem kép
viselhette volna hivebben és eredményesebben 
a magvar kiállítók érdekeit. A kiállításon az 
első dijat, az allan.i ezüst érmet magyar 
kiállító: Agnelli József nyerte el 125 mintából 
álló gvógvnövénv-kollekcziójával. Bronzérmet 
nyert RÓdiczky Atilla (Kispest) olajnövé- 
nvekkel, elismerő okmányt kapott a délvidéki 
párasztegyesület. A magkereskedők közt az 
első dijat Mauthner Ödön budapesti mag
kereskedő nverte el.

_ Műtrágya, (a „Hungária“ műtrágya,
Kénsav- és vegvi-ipar részvény-társaság jelen
tése.) Az utóidénv az elmúlt héten niitsem 
vesztett élénkségéből s az árak is javultak. 
Rendkívül nagyszámú, nagyobb és kisebb meny- 
nviségekre szóló megrendelés érkezik be, úgy 
hogv a gyárak előreláthatólag még késő 
októberben is szállítani fognak. A műtrágyázás, 
melvet a fejlettebb földmivelö államokban a 
mezőgazdaság virulásának elvitathatlan köve- 
telménvekép tekintenek, hazánkban is mind- 
nagvobb tért hódit, bár szükségei voltát még 
távolról sem látják be oly mértékben, a mint 
az nemcsak a lölmivelés kedvező fejlődése, 
hanem a hazai mütrágva-ipar érdekében is 
kívánatos volna. A párisi Petit Journal a 
Pauliat-féle interpellácziónak a franczia kamará
ban lefolyt tárgyalása alkalmából a következő
ket Írja : „Legtudatlanabb mezőgazdáink tisztá
ban vannak azzal, hogv a foszforsavas mész 
pár excellencetermékenyítő vegyi anyag, amely 
a terméketlen talajt megtermékenyíti és rend
kívül emeli a jó talaj értékét is.“ Ennyire mi 
még nem haladtunk, mindazáltal reméljük, hogy 
ez az összes érdekelt tényezők érdekében csak
hamar be fog következni. Át árak változatlanok.

Szerkesztői üzenetek.
Ambrus Játsef plébános árnak. Becses tndósi- 

tását köszönjük, s ürülünk, hogy a viszonyok jobbra 
fordultak. A kért lapokat azonnal expediáitok.

Kszlk István számtartó árnak Lábod. A lapot 
megindítottak, s az előfizetési díj bekül désére posta
utalványt mellékeltünk.

Roslnger Lajos árnak. Csagén. A pajta építésére 
vonatkozólag, az orsz. gazd. egylet által kiadott leg
jobb utasítást elküldtük, fsak  arra kivánjnk figyel
meztetni, hogy a pajta ürméreteül kát. holdanként 
a minimum 100 köbméter, de jó termés esetére leg
alább is kétszerannyira kell számítani.
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K I T f l Ö  T E R H E S
csakis hamisítatlan jó gyártmányú

műtrágyával
érhető el. — Mindennemű műtrágyát gyártunk és az ajánlott béltartalomért, valamint az árú 
hamisítatlan minőségéért szavatolunk. Ingyenes ismertető füzeteket (Columellától) bérmentve 
ig-24 küldünk. Bármely más szakbeli felvilágosítással szívesen szolgálunk.

j j a Sátori gyárak, K,6rz0pd0anti Budapest, IX., Dawdár-utcza 25.^ >
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1. osztályú ayeresiények.

•  1 8 9 5 . o k t ó b e r  1 6 -
korona

-1 9 - ig .
korona

nyerem ény á HOOOO = H4NJ4IO
„ „ 00000 = 041000
* „ 44NNIO * 44 >0410
„ „ = 80414N)
„ ,  20000 =r 204NN>
.  „ 154M>0 = 154NM>
.  „ 14MMMI =r 14MMM>o .  0 HOOO =s 14MMM>

8 .  ,  4000 = 82000
10 .  ,  20041 =u 24NNM>
18 .  * 14M40 =* l.‘UMM>

100 .  * 44N> =« 44NMM)
N4M> -  « 2410 = 17204K)

0000 -  se 80 = 7204>00
10000 nyerem ény összesen 126*000

Az államilag ^  engedélyezett

g y á r  o s z t á ly s o r s j á t é k
az 1896. ezredévet kiállítat alkalmából. 

K i b o c s á t á s  ÍOOOOO s o r s j e g y
31,409 nyereménynyel és egy JutalomdiJJal.

A nyerem ények m inden levonás nélkül fizettetnek ki. A huzá-
k ir. közjegyző ellenőrzése m ellett tö r  

ténnek.
sok  állam felügyelet és

Legnagyobb nyeremény a legkedvezőbb esetben:

1.000,000
korona.

Az I. osztály húzása  u tán  vásáro lt sorsjegyekért az I. 
d ija  u tán  fizetendő.

AZ I. OSZTÁLYÚ SORSJEGYEK ÁRAI
v ,_____  ■/,. V,

osztály

II. osztályú ayerenéayek. 
Hunén I89S. december 6-14-ig,

korona
1 ju talom  600000 =

44 >0000 —
200000 =
100000 =
54 >000 =
24MWO «=
154 KM) =
10000 =

HOC NI =
4í4MM> =.
2000 »
1000 =
200 =
100 =

a'5 !  «

40.— 4.—
__sorsjegy
korona.

1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 

10 
27 

100 
200 

1150
20000 _____
21400 nyerem , és ju t. 4682000

A  TELJES (mlndkétoastályra érvényű) SORSJEGYEK Á R A I :
_______  7 i__________ Vio__________7 » __________ teljes sorsjegy

korona
04MMNN)
400000
200000
100000

50000
40000
80000
40000
HOOOO

102000
200000
200000
280000

2i»00000

SO.—  S.— 4.—  korona.

Valamennyi sorsjegyek  a falragaszok által m egjelölt eladási helyek en  kaphatók. 
alsránny.ni Magyar Osztálysorsjáték Igazgatóság.

Sorsjegyek eladásra való átvétele Iránti megkímélek kószánk tntésendSk.

Első államilag ||| engedélyezett

r o s z t á ly s o r s j á t é k
■ z E zredéves k iá llítá s  a lka lm ából Budapesten, 100,000 sors jegy ,

31499 két osztályba beosztott pénznyereményekkel és egy jutalommal, 
m illió 600,000 Is. orona összértékben

minden levonás nélkül készpénzben fizetendő. — Legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben

e g y  m illltf korona. •
Első húzás 1898. oktábor 16 19-ig B U D A P E S T E N .  *7

2—4

eredeti sorsjegyek az l-ső osztály részére 40.—
V.

8.— 4 - 2.— korona.
eredeti teljes sorsjegyek, melyek mind a két húzásban érvényesek-^- ^ korona.

Teljes sorsjegyek, a  m elyok az első osztályban nyerem énynyel k ihúzatnak , egyszersm ind e  nyerem énynyel az előlegeeen a  m ásod ik  osztályra 
vonatkozó boté t fizettetik vissza. — M egrendelések postautalvány otjáa lehetőleg a  cim  Igen pontos negjátélésével kéretnek.

HEINTZE KAROLY ftf-elárusitó, BUDAPEST, szervita-tér 3.
Check-C onto: Magyar postatakarékpénztár 3960. — .Sürgöny-cím : LOTTOHEINTZE Budapest — V idéki m egrendelők  portó fejében 10 fillért, a ján lo tt levelekért 

“  fillért, továbbá alndea egyes nyareaényjegyzékért 20 fillért sziveskodjenck külön m ellékelni.
_LottógYftjt6dék^jrlssontelárnsltékjéli^Jl£jrnéliök^ml«denhol^felállltt»tank.



8 M a g v a k  D o h á n y u js á u Szeptember 16.

ajánl a

ELEIEH is WEISZ ki%ari hí; BUDAPESTEN.
Raktár és iroda:

K áro ly  -körú t 9. t z . ,  a gróf Hadik-Harkóczy-féle házban. 
Gyártelep: H ajtsár-u t 7307. s z .

Ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszközök, Cocos futószönyegek, lábtörlők 
ruhaszárító kötelek,

dohány-zsinór, k év ek ö tő -zs in ó r , fo g o ly -  ( f ö r j - )h á ló k
kézitáskák stb; továbbá gazdasági czikkek u. in. dohányzsineg, istráng, 
kötöték. rudaló, gabona-zsákok, vízhatlan ponyvák, itató és tűzi vedrek, ken- 
dertómlök. hevederek, kender, kóczstb. a legjutányosabb eredeti gyári arakon. 

Képes árjegyzék kívánatra bérmantesen küldetik. — Vidéki megrendelések 
pontosan eszközöltetnek. is—24

HIRDETÉSEK
a

„Magyar Múygjság"
részére

a legjntányosabh árszabási 
mellett felvétetnek 
a kiadóhivatalban,

Budapest, 71, Podoa&itiky-i. 1.
és valamennyi

hirdetési irodában.
nm. M árkás Maimmal. Budapesten. Uyapju-utcza «.
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