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A  dohánytermelésre a talajt mélyíteni, 
de azt nem porhanyóvá művelni: csak fél
munkának mondható.

A  dohánytermelésnél az a fődolog, 
hogy a gyökér könnyen és akadálytalanul 
terjeszkedhessék, mert a dohány gyökér 
hajszálai sokkal érzékenyebbek és gyön
gébbek, mint más növényeké, s ezen haj
szálgyökerek a legkisebb akadálynál, azaz 
ha kemény, darabos földdel találkoznak, 
rögtön megsérülnek, semmi gátnak nem 
tudnak ellenállani, s a gyökérnek az a 
része, a mely valami akadályba ütközik, 
vagy teljesen elpusztul, vagy ha hosszú 
vergődés után kiépül is, de sérült állapotá
ban csak vegetál, s a .5ké..ek nem képes 
táplálékot nyújtani.

Ámbár mindez szinte kézzel fogható 
és alig fér kétség hozzá, de én mégis látni 
akartam, hogy egyrészt miként működik a 
gyökér darabos földben és minő befolyása 
van ennek a növényre, másrészt miként 
működik a gyökér a finom porhanyós föld
ben és minő hatása van ennek a tőkére és 
a levelekre ? —  hogy tehát erről saját tapasz
talatom alapján meggyőződést szerezzek : 
egy kis kísérletet tettem ez irányban, a 
nálam folyvást cserepekben lévő évelő és 
dugványozott dohány növényeimmel.

A  darabos, kemény földben lévő 
növény, bármiként gondoztam is azt, 
növényzete folyton fonnyadó, lankadt, 
sárgás volt, s nem gyarapodott, hanem 
csak egy állapotban vegetált, mig ellenben 
a másik, —  mely szintén cserépben s ugyan
csak egyféle földben volt, azzal a különb
séggel, hogy ez utóboi földet kitünően 
megporhanyósitottam, mig a másik növény

földét, szándékos vizezés és erős lenyomás 
által rög ssé tettem — a porhanyós földben 
lévő növény folyton üde, s magasabb és 
dúsabb levélzetü lett.

Ez után mindakét növényt kivettem a 
cserépből, hogy gyökereiknek mikénti 
alakulásáról meggyőződjem, s ekkor aztán 
láttam, hogy a kemény földbeli gyökér 
szálaknak legnagyobb része élettelen, k i
száradt, s azok is, amelyek még életben 
voltak, törpék és a gyökér összegörbült 
részein görcsök vannak, ellenben a laza, 
porhanyós földben volt gyökér szálai dúsak, 
egyenesek, teljesen épek voltak.

Szóval éppen azokat a tüneteket ész
leltem, amelyek az ezredéves kiállításon 
oly szép és érdekes módon nagyban 
illusztrálva voltak.

Hát ha ezt már régen nem tudnánk 
is, ez a kis kísérletezés is élő például szol
gálhatna a fent előadottak valóságára 
nézve.

Azért mondám czikkem bevezetéséül, 
hogy a talaj mélyítése csak akkor felel 
meg teljesen a czélnak, ha az okszerűen 
meg is van művelve és porhanyóvá téve, 
még pedig nemcsak a felülete, hanem az 
alsó része is.

Ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha a 
mélyítést mindig őszszel eszközöljük, hogy 
a téli fagy —  amely a leghatalmasabb 
porhanyitó eszköz —  ezt a hasznos tevé
kenységet, a maga természetes erejével és 
teljes valóságában végezhesse.

Erre nézve, az országos gazdasági 
egyesület által a múlt hóban rendezett gaz
dasági előadások alkalmával. Cserháti Sándor 
tanár urnák a talajmélyitésről tartott — igazán 
rendkívül érdekes, tanulságos és minden 
tekintetben praktikus — előadása valóban

•szeres és ■szoros terméseü
csakis mesterségesen szárított
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megérdemli, hogy a gazdák annak minden 
szavát megszívleljék, s azon módon köves
sék is, mert a talaj okszerű művelésének 
csakugyan ez az alapja.

Bizonyára czélszerü lenne a dohányt 
is —  újabb tavaszi szántás nélkül —  az 
őszi szántásba ültetni, de a gyom elhara- 
pózásának meggátlása végett kénytelenek 
vagyunk azt a nagy előnyt — amely a 
talaj nyirkosságában rejlik s amely éppen 
a dohánytermelésnél oly nélkülözhetetlen 
feltételt képez —  feláldozni és a tavaszi 
szántás által a talajnak eme drága tulaj
donságából valamit levonni, amely veszte
séget ugyan némiképpen ellensúlyozza és 
kárpótolja a gyomirtás hasznos volta, de a 
föld porhanyóvá tétele által a külső légköri 
nedves párák jobban bele hatolnak a 
talajba.

K e ll tehát — ha már tavaszszal szán
tunk —  hogy a föld porhanyitását minél 
jobban fokozzuk.

Ezúttal még csak azt kívánom meg
jegyezni, hogy az ültetés alá lágyba ne 
szántsunk, mert ez egy óriási nagy hiba, 
amely a dohánynak egész évi munkáját 
megnehezíti és a sikert kétségessé teszi. 
Ettől tehát mindenesetre óvakodni kell.

Darvon Vilmos.

A dohányon a szántás alatt 
jelentkező gombák.
Dr. fíehrcni J. tanulmányából. — 

(Folytatás, i
Amaz apró szervezetekkel, a melyek a 

felfűzött vagy a tövestül felaggatott száradó 
dohányt megtámadják, behatóbban először 
Sturgis foglalkozott, a ki az ilyen dohányon 
2-fele betegséget különböztetett meg. A z 
egyiket „pole-burn“-nak (szószerinti fordí
tásban : pózna-egés vagy pözna-perzsenés) 
nevezi, mely betegség vagy azonos, vagy 
közelálló ahhoz a betegséghez, a melyet a 
nemetek „l)achbrand“-nak (tetőrothadás, 
tetőperzsenes) neveznek.

A pole- burn-nál a leveleken sütet, csak
nem fekete foltok jelennek meg, olyanok 
mintha e helyeken a levél megégett volna; 
ha a levegő nedves, úgy e foltok egyre na- | 
gyobbodnak s végül kiterjednek az egész 
levél felületére, midőn is a level puha és 
nedves lesz s ha érintjük szétszakad, lé 
hát a levelek valósaggal elrothadnak, Ez a 
betegség csakis akkor üthet ki s csakis ak
kor vehet pusztító mérveket, ha a levegő 
nedves.

Sturgis szerint ezt a rothadást bak
tériumok okozzák, még pedig egy pálezika- 
alaku baktérium i microcoecus). Gondos meg
figyelések szerint, a melyeknél egészséges, 
száradó levelek vízgőzzel telitett helyiség
ben vetettek vizsgálat alá. a pole-burn le
fo lyás a következő volt: A leveleken leg
először is helyenként kicsiny barna foltok 
keletkeztek, melyeket egy a ( ’.ladosporium- 
nemhez tartozó gomba idézett elő. Nehány 
hét múlva ez a gomba terjedni megszűnt, 
elhalt s helyét a fentemlitett baktériumok 
foglaltak el. Sturgis e megfigyelés szerint 
a pole-burn-t elsősorban annak tulajdonítja, 
hogy a r.ladosporium a dohánylevelekre rá
telepedett. mert ez a gomba azáltal, hogy 
a dohánylevelek sejtjeit helyenkint egymás

tól szétválasztja, vagy a sejteket szót is ron
csolja, utat készít a baktériumok számára 
a levél szöveteinek belsejébe, hová azok be 
is hatolnak.

Tekintettel arra, hogy a pole bum 
csakis nedves levegőben jelentkezik, az 
óvakodás a megfelelő szellőztetésben, eset
leg a dohánynak mesterséges melegben 
való szárításában áll.

A  Sturgis által leirt második betegség 
a szárrothadás (Stem-rot), amely a szárí
tás végett tévestől felakasztott dohányon 
jelenik meg. Ennél a betegségnél először a 
dohány szárán tiszta, fehér, bársonyszerü 
molyhok mutatkoznak, melyek később a 
szárról a levelek bordáira is áthatolnak. 
Sturgis e fehér molyhokban a Botriytis 
longibrachiata Oudem nevű gombát ismerte 
fel. Ez a gomba a megtámadott dohány 
szöveteit szétroncsolja s különösen a leve
leket teszi tönkre a melynek bordáit s 
bordamelleti tájékait maczerálja s rothadás
nak indítja. A Sturgis által szárrothadás
nak nevezett betegség közel áll ahhoz a 
betegséghez, melyet a németek bordarotha
dásnak (Kippenfaule) neveznek.

(Vége köv.)

A melegágy bevetése.
A  tavaszi időjárás figyelmezteti a 

dohánytermelő gazdát, a melegágy elkészí
tése és bevezetése körüli sürgős tevékeny
ségre. S jó, hogy a természet ébredése 
mintegy önkénytelenül serkenti a gazdát, 
mert a termelők nagy zöme még most sem 
bir kellő tudatával annak, hogy minő rend
kívüli értéke és jelentősége van a dohány- 
termelésnél a korai palántának, holott ez 
képezi a sikernek első feltételét és funda 
mentumát.

A z  időjárás, e hó 12-éig, midőn e 
czikket irom, olyan, mintha csak erre volna 
teremtve. Ilyen időben a gazdának nem 
kell semmiféle nehézségekkel megküzdeni, 
kénye-kedve szerint dolgozhat, s a legjobb 
alkalma van a melegágyhoz szükséges anya
gokat, s a beföldelésre alkalmas földet be
szerezni és mindent a legszebb rendben 
elkészíteni. (Ámbár az utóbbi napokban
— t. hó 13— 14-én — az esőzéssel ismét 
hűvösebb lett az idő, de ez már bizonyára 
nem tart soká.)

Ahol a melegágyak nem épületek 
közelében, h tnem a szelnek szabadon ki
téve vannak, az olyan helyeken a meleg- 

, ágy telepet náddal, rózsével vagy más 
i egyébfélével körül kell keríteni, hogy a 
j széltől lehetőleg védve legyen.

A melegágy tetejére való föld minő- 
| ségéről gyakorta volt ugyan már szó 

lapomban, de azért ez úttal sem mulaszt- 
| hatom el, hogy eme nagy fontosságú ténye- 
| zó re és annak mikénti alkalmazásara újból 
: rá ne mutassak.

A  melegágy beföldelésére szánt föld- 
• nek tiszta, humus-teljes, porhanyós, és 
I gyommentesnek kell lenni, s mélyről fel- 
1 ásott éretlen földet e czélra nem szabad 
, használni. Akinek nincsen őszi gyeptörés.
I vagy erdei földje s más egyéb humus- 

teljes. porhanyós, kövér, tiszta kerti föld
del sem rendelkezik, az — ezek hiányában
—  használjon őszi árkolásból való földet, 

j amely nem valami szikes, vagy kemény
agyag altalaju föld ; az ilyen kiárkolt parti 
föld. amely a téli fagy által eléggé porha
nyó és érett lett, ha elég kövér és nem hasá
bos, s amennyiben még gyommentes is. ezt is 
épp úgy lehet a melegágyak beföldelésére 
keverten alkalmazni, mint a réti, jó fekete, 
porhanyós, vakondok-turás halmokból való 
földet, csak mindig arra kell vigyázni, hogy

az e czélra szánt föld tiszta, porhanyós és 
kövér legyen.

Mihelyt a jelzett minőségű elegendő 
földdel rendelkezünk, siessünk azzal a tel
jesen megülepedett melegágynak felületét 
8— 10 centiméter vastagságban beföldelni, 
s ha van még idő: akkor hagyjuk úgy né
hány napig, hogy a földben netalán lévő 
gyommagvak kikeljenek, (amelyeket a 
melegágy trágya melegsége hirtelen k i
kerget,) s akkor a kikelt gyom csirákat, 
még a dohánymag elvetése előtt, sűrű 
gereblyével szépen kiszedhetjük, amely e l
járás igen jótékonyan megóvja' a palántá
kat az elgyomosodástól.

A z  elvetendő dohánymagot én soha 
nem tartom czélszerünek csíráztatni, mert
—  amint ezt már többször elmondtam — 
ez károsan hat a mag épségére; teljesen 
elegendő — csiráztatás helyett — a magot 
elvetés előtt egypár nappal langyos vízben 
beáztatni, hogy megpuhuljon és könnyebben 
kikelhessen.

A  melegágy' bevetésénél legyen ott 
maga a gazda s győződjék meg róla, hogy 
az elvetendő mag előzetesen jól meg- 
szóratott, s hogy csakis a legnehezebb, ép, 
tiszta szemek kerüljenek elvetésre.

A  magot minden körülmények közt 
sorba kell vetni, — ennek eszközlése a 
lehető legegyszerűbb és éppen semmi 
különös dolgot vagy költséget nem igényel, 
jó sikere pedig kétségtelenül be van 
bizonyítva, mert a sorba vetett palánták 
még kivételesen sem szenvednek balsikert, 
s a szórva vetett palánták felett általánosan 
elismert sok és nagy' előnynyel bírnak. A  
sorba vetett palánták egyenlők, üdék. nem 
törpék, hanem egyenes, dús gyökérzettel 
bírnak, mig a szórva vetettek —  az 
elkerülhetetlen túlsűrűség miatt —  egy 
másba kúszott, görbe, felnyurgult, gyér 
gyökérzetüek lesznek ; — amint ezekről 
a millenniumi kiállításon bemutatott s la
punkban is többször említett nagy fali táb
lázatok oly meggyőző bizonyítékot szol
gáltattak ; —  a sorba vetett palántát a 
sorok közben már a melegágyban meg lehet 
kapálgatni s a gyomtól könnyű tisztán 
tartani, a mit a szórva vetettnél a leg
nagyobb fáradsággal sjm lehet elérni.j

A  sorvetés egyenes vonalban. 4 — 5 
ctmtr. sorközökben, egy egyenes lécz 
segélyével eszközölhető, a mikor a kissé 
már feldagadt magot valami színes porral
—  legczélszerübben tahamuval — meg
kevertük és igy azután két u)junk közt, 
vagy egy nagyon vékony csövű bádog 
tölcséren át, a léczczel megvonalazott 
egyenes sorokba pergetjük; —  ennyiből 
áll a sorvetés egész mestersége.

A melegágy közelében mindig készen 
legyen a gyékény-haczura, vagy mollino- 
szövet, avagy az üveges ráma, szóval 
amivel a melegágyat betakarni s a palán
tákat az idő viszontagsága ellen megvédeni 
lehessen.

Szintúgy készletben kell állni a m eleg
ágy közelében a félfenekű hordó vagy 
kádban elkészített jó lágy vizű trágyalé 
keveréknek, amelyet használatkor mind
annyiszor felforralt viz liozzáöntésével kell 
előbb langyossá tenni.

Mikor a melegágy elkészült és a 
maggal bevettetett: be kell takarni és
Z— ;* napig letakarva hagyni, és c-ak ennek 
utána kell sűrű szűrővel ellátott bádog 
locsolóval lehetőleg gyöngéden és óvatosan 
meg locsolni, a mint montjám: mindig állott 
langyos vízzel.

Az öntözés után a melegágyat ismét 
be kell takarni, s csak enyhe, napos időben 
szabad egy pár órára kitakarni és szellőz
tetni. —  s igy kell vele bánni mindaddig, 
mig^ a palánták kikelése jelentkezik, a 
midőn aztán az öntözést még rendszereseb
ben s a hideg szelek elleni védekezést 
még gondosabban kell eszközölni, jól
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ügyelve minden időváltozásra, mert csakis 
így  érhetjük el, hogy korai jó palántákat 
nyerjünk, amelynek további munkáját jövő 
számunkban fogjuk előadni.

Daróczi Vilmos.

A kén na vas káli és szuper foszfát 
hatása a fehérvirágu muskatály 

dohányra.
Műtrágyával a dohánytermelés terén 

különféle kisérletek tétettek. Ha valamely 
dohányfaj : úgy —  szerény nézetem sze
rint — első sorban a fehérvirágu mus- t 
katály az, mely a műtrágyák alkalmazását j 
leginkább meghálálhatja, — mert mig 
egyrészt —  mint különleges finomabb faj 
mindig rá van utalva minőségének javítá
sára, másrészt ha holdankinti terméshozama 
szaporodik, a többi dohányfajok árához 
viszonyított árban a legkönnyebben adhat 
a műtrágyák által okozott költségszaporu
latért rekompenzációt; — és éppen mert 
a műtrágya kisérletek legnagyobb része 
szamosháti és debreczeni levelekkel történt, 
hogy a műtrágya hatását a legfinomabb 
fajú muskatály dohány hozamára és külö
nösen minőségére lássam : a múlt év tava
szán Cserháti Sándor tanár úrhoz, mint a 
m.-óvári növénytermelési kísérleti állomás 
vezetőjéhez fordultam, hogy bocsássa ren
delkezésemre a kísérlethez szükséges mű
trágyát. De már elkéstem, mert a kísér
letre szánt műtrágyák szétküldettek s igy 
a „Hungária** részv- társaságtól hozattam 
kénsavaskálit és primasuperfoszfátot. Nem 
tartom érdektelennek, ha kísérletem ered
ményét, közzététel végett a következőkben 
közlöm :

A  kísérlet helye N .L ó n y a ; a talaj 
kötött, vályogos, iszapvegyülékkel.

A  dohány termelésre szánt föld az 
1895 ik év őszén jó 8“ mély szántást ka
pott ; az istállótrágya mint rendesen ősz
szel, első szántás előtt kihordva alászánta- 
to tt: a műtrágyázásra szánt parczellák trá- 
gyázatlanul hagyattak.

Áprilisban a föld másodszor szánta- 
tott meg.

A z  ültetést — miután n palánták az 
elmúlt évben különösen rosszul fejlődtek — 
csak május 16-án kezdettük. A  rendelke
zésemre állott egy q kénsavasKálit és egy q 
primaszuperfoszfatot 400— 400 Q  öles par- 
czellákon használtam fel. úgy a kénsavas 
kálit mint a szuperfoszfátot egy kát. holdra 
számítva. Mindkét műtrágya a palántok 
helyére vízben feloldva öntöztetett el. A 
kísérlet, 2 táblán eszküzölve, a következő 
eredményt adta :

az 1. táblán:
1. 400 -}- 400 800 kénsvk. adott 282 kló hozamot
2. 40j-f-400 - 800 C° szujierf. „ 885 .. „
8. 400-Í-400 800 □* ist. trágy. „ 312 ..
4. 400 -j- 400 800 trágy-lan „ 288, „

a V. táblán:
1. 400 -f- 4C0 — 800 C° kénsvk. átlőtt 346 kló hozamot
2. 4C0 +  4 (0 =  800 szupert. „ 384 ,
3. 400 -j- 400 =  800 D® ist. tr&gy. „ 375 „ „
4. 400 -f- 400 — 8t0 trágy.-lan „ 845 * „

Mint látjuk: az első táblában a legna
gyobb hozamot az istálló-trágya adta, a 
2-ik táblán ellenben a primaszuperfoszfát.

H ogy  a szuperfoszfát az első táblán 
kisebb eredményt adott, annak okát abban 
találom, hogy a dohány, az első táblán 
teljesen száraz időben lett ültetve, s miután 
ültetés után sem kapott semmi csapadékot: 
a szuperfoszfáttal trágyázott palántok ki
sültek és 3-szor 4-szer foldoztattak uj pa
lántákkal, m ig a 2-ik táblán —  miután ezt 
már egy kevés eső érte —  a palánt szépen 
beállott.

A  dohány fejlődésénél a műtrágyák 
hatása az első táblán semmibe sem nyilvá
nult, a mit az abnormis száraz időjárásnak

kell tulajdonítanom, a mely julius derekáig 
tartott, a mikor a korai dohányok lebu- 
gázva, a fejlődésnek olyan fokán voltak, 
hogy kényszeréréstől kellett tartanunk; 
szerencsére ekkor csapadékos idők állottak 
be s igy ez a rész is meggyengült, mig a 
2-ik táblán az esős idő előnyösen befolyá
solva az egész terméket, a dohány szépen 
fejlődött.

A  szuperfoszfáttal trágyázott parczel
lák tőkéin —  különösen a 2-ik táblán —  
a levelek nagyobbak, számuk több volt, 
mint a kénsavaskálival trágyázott parczel- 
lákon. A z  eredmény a fejlődésnek m egfe
lelő volt.

Czélom azonban nem csupán az volt, 
hogy kísérletezés által a mennyiséget fokoz
zam, hanem főleg, hogy lássam, hogy a 
műtrágyák vannak-e és milyen hatással a 
minőségre ?

Ezen megfigyelésemre különösen alkal
mam lehetett most. a mennyiben a dohány 
beváltása csak január hóban kezdődött és 
a november hó első napjaiban becsomózott 
dohánynak több mint 2 hónapig kellett 
bányában (máglyában) lenni.

Főképpen a száraz időjárásnak tulajdo
nítom, hogy valamennyi dohány nyugodt 
volt és a beadásig a fermentálásnak legki
sebb jelét sem adta. Vizfoltnak, penésznek 
nyoma sem volt.

A  szuperfoszfátos dohány —  különösen 
a . -ik tábláról —  zsírosabb tapintatu, színe 
barnapiros, a levél kocsánya vastagabb, 
bordái durvábbak, hasonlítanak az istálló
trágyával termelt levelelekhez.

A kénsavaskálival trágyázott dohány 
levelei világospirosak, az egész anyag között 
a legszebb színűek, a levelek sokkal finomabbak, 
bordái vékonyabbak és a mellett nyulékonyak; 
pipára gyújtva, bár mindenik erősen illa
tos, mégis kellemesebb, gyöngébb a szuper
foszfátos dohánynál

Ezen kísérletből kiindulva oda kell 
konkludálnom, hogy a fehérvirágu muska
tály termelésénél a szuperfoszfát mennyi- 
ségifeg nagyobb huzamot ád, de ezen anya
got a kénsavaskálival trágyázott dohány 
minőségileg jóval felülmúlja.

Ha most a kísérlet anyagi oldalára 
térek á t : úgy látom, hogy az egy mm. 
kénsavaskáli belekerült hazaszállítva 13 frt 
50 krba, a primaszuperfoszfát mm.-ja pedig 
5 frt 30 krba.

A  kénsavaskáli hozama volt az első 
táblán — a trágyázatlan parczellával szem
ben — 8 kiló, a 2-ik táblán -f- 1 kiló, egész
ben véve tehát semmi hatása nem volt a 

: mennyiségre. Ellenben a beszállításkor a 
műtrágyás dohányokat külön bálákba rakva : 
a kénsavaskálival trágyázott dohány 1 frt 
64 krral nagyobb átlagot adott, a prima- 
szuperfoszfáttal trágyázott dohányénál és 
1 frt 94 krral nagyobb átlag árat a többi 
dohánynál.

Volt egészben kénsavaskálival trágyá
zott dohány ÍÍ82 kló-f- 346 kló, tehát 628 kló, 
mely súlynak javára Írva q-kénti 1 frt 
94 kr. többlet beváltási árat, hozott a kén
savaskáli 12 frt 18 krt, mely levonva a 
13 frt 50 kr. beszerzési árból, marad holdan- 
kint 1 frt 48 kr. veszteség.

A  szuperfoszfáttal trágyázott dohány 
hozama a trágyázatlan dohánynyal szem
ben volt: az első táblán 3 ko, a 2-ik táb
lán 4* 39 ko; ez tehát 36 ko termelési 
többletnek felel meg. Levonva ebből 6 frt 
30 krt, mint a szuperfoszfát beszerzési árát, 
marad 6 frt 01 kr. holdankinti nyereség a 
szuperfoszfáttal trágyázott dohány után.

Tekintetbe kell itt vennünk, hogy az 
egyik táblán a szuperfoszfáttal ültetett pa
lánták egy része kisült és a szárazság foly
tán a hatása — mint az eredmény is mu
tatja — elveszett és igy  ezen a részen az 
eredmény nem nyilvánulhatott és nem is 
nyilvánult.

Aloskovict Mór.

Mégegynzer a kapadohány ró].
Lapunk múlt számának a kapadohány 

termeléséről irt czikkébe egy sajtóhiba 
csúszott be amennyiben ott, ahol a bugá- 
zásról szóltunk, egy szó kimaradt s ez eset
leg félreértésekre is adhatna okot, — sietünk 
tehát múltkori czikkünk illető helyének az 
eredeti értelmét akként helyreállítani, hogy 
a kapadohányt nem mindenütt szokás 
bugázní

Nagyon jó l tudjuk azt, hogy több vi
déken a kapadohányt is éppen úgy bugáz- 
zák, mint a többi dohányfajokat, még pe
dig azért, mert —  a talaj minőségéhez ké
pest —  ez úgy a termelőre, mint a jöve
dékre egyenlő érdekkel bir, amennyiban a 
termelő igy súlyosabb dohányt nyer, a 
jövedéknek pedig az az érdeke, hogy ez a 
dohány mentül nehezebb legyen, mert éppen 
ebben rejlik az előnye.

Meglehet, hogy egyes specziális he
lyeken a bugázásra éppen elkerülhetlenül 
szükség van, —  de az is meglehet, hogy 
egyes igen gazdag fris talajokban, ahol 
ezideig kapa dohány nem is termeltetett, 
a bugázás fölösleges, sőt határozottan mel
lőzendő, mert az a dohány úgy is elég 
zsíros és vastag lesz, sőt attól lehetne tar
tani, hogy a bugázás által túlságosan 
durva lenne.

A  magyar kapadohány termelésének 
Hajdu-Dorog és vidéke a fő- és specziális 
helye, de azért ezzel nincs az mondva, 
hogy országszerte bárhol termelünk kapa
dohányt : azt éppen úgy és csakis úgy kell 
kezelni, mint Hajdu-Dorogon ahogy szo
kásban van.

Amennyiben a jövedék elhatározása 
szerint, az idén már a kapadohány terme
lésének nagyobbmérvükiteijesztése várható: 
mindenesetre óhajtandó lenne, ha azok a 
jövedéki tiszt urak, akik eddig a kapado
hány termeléssel foglalkozó körzetekben 
működtek s ezen dohány mindennemű tulaj
donságairól és különleges kezelésének min
den módjáról teljesen tájékozva vannak: 
észleleteiket és praktikus Útmutatásaikat a 
termelő közönség javára hozzák nyilvános
ságra s tegyék megbeszélés tárgyává ezt 
a dolgot, amely czélból lapunk tere min
denkor szívesen áll rendelkezésükre, —  sőt 
egyenesen fel is kérem az illetőket és pedig 
úgy a jövedékitiszt urakat, valamint a kapa
dohány termelésével már eddig huzamo
sabban foglalkozó termelő urakat, hogy e 
tárgyban becses véleményüket minél rész
letesebben megírni és közölni szívesked
jenek, mert ezzel a közügynek tesznek jó  
szolgálatot.

Daróczi Vilmos.

A  simítás mellőzéséről.
A  korszellemmel haladó gazdaközön

ségünknek önmaga iránt tartozó köteles
sége : minden irányban előre törekedni. A z  
élet tapasztalat arra int bennünket, hogy 
a nagyvilági szokások elsajátítására, után
zására kell iparkodnunk, sót — ha viszo
nyaink közt boldogulni akarunk — bizo
nyos esetekben m ég a divatnak is hódolni 
kell.

Ilyen általánosan bevett szokás az 
egész világ dohánytermelőinél —  egyes 
államok kivételével, a melyek közé mi is 
tartozunk —  hogy a dohányt csomózzák, 
de nem simitják.

Azok a rég elismert hires dohányter
melők, mint a hollandi, pfalzi s a nagy 
német birodalmi, de különösen azok az 
aranynyal felérő havana, sumatra, Virginia, 
brazil és számtalan más egyéb kitűnő dohá
nyok termelői, akik mind nem simitják. 
csak csinos csomókba kötik a dohányt, 
bizonyára a kellő meggyőződést szereztek 
róla, hogy ez az eljárás a dohány minőségé
nek javara szolgál.
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Erről a fontos dologról a simítás idő
szaki munkája alkalmával, de egyébkor is, 
már évről-évre sokszor és sokat irtunk 
lapunkban, s elégszer fejtegettük a simítás 
mellőzésének sok és nagy előnyeit, —  s 
igy most elegendőnek véljük csak röviden 
rámutatni, hogy mily nagy összegek takarit- 
tatnának meg a simítás mellőzésével, amiről 
fogalmunk lehet, ha meggondoljuk, hogy 
az én gyakorlati számításom szerint, a si
mítás munkája métermázsánként 2 írtra te
hető, — de mennyi idő kell ennek a véghez 
vitelére, mert gyakran megtörténik, hogy 
az idő viszontagsága — például a folyvást 
tartó száraz fagyás — nem engedi a simí
tást : —  az igaz. hogy ily esetben * cso
móba kötéssel is gátolva lennénk, de az a 
különbség, hogy ezt a munkát, a mikor az 
idő alkalmas rá, felette gyorsan lehetne 
végezni, mig ha a simítással esetleg elkés
tünk : akkor aztán kénytelenek vagyunk 
akárhogy is sürgősen összetákolni. Tudva
lévő dolog az is. hogy éppen a simitáskor 
van legtöbb alkalma a rossz kertésznek 
mesterséges nedvesítés által a dohányt 
megrontani.

Ami pedig a minőségi előnyét illeti: 
ez sokkal fontosabb, mint azt talán hama
rosan elképzelni is tudnók, mert —  amint 
azt már mások is, de magam is elég gyak
ran megírtam - már magában véve az 
által, hogy a dohányt a tenyerünkkel mint
egy  kivasaljuk : ezzel leszedjük a dohány
levélnek azt a zománczát. amelyet a ter
mészet, annak javára, mintegy oda hintett, 
mint például a megérett finom gyümölcs
nek a hamvasságát, —  a levél, az által, 
hogy simittatik, megmerevül és csak ritka 
esetben lehet ruganyos, hanem majdnem 
mindig érdes és törékeny.

Vannak, akik azt vélik, hogy a simí
tás a portól is letisztítja a dohány levele
ket. pedig ez sem áll, mert inkább még 
bele tapasztja abba a levélbe, amely a 
simítás alkalmával hajlékony és nyirkos, — 
mig ellenben a nem simított levelekről 
— amelyek nincsenek egymásba tapadva — 
idővel aztán a por is könnyebben kihull; —  
az által, hogy a levelek egymásba vannak 
préselve, az esetleg bennök levő felesleges 
nedv által megpenészesednek s el is rot
hadnak s a fermentálás alatt ezekből hason- 
lithatlanul nagyobb mennyiség megy tönkre, 
mint a nem simitottaknál. Kitűnik ez a kül
földi dohányoknál, még az által is, hogy 
ezeknél a penészes és rothadt dohányok 
sokkal csekélyebb százalékkal találhatók, 
mint a mieinknél, daczára annak, hogy 
azok a finom, érzékenyebb dohányok, a 
megromlásnak sokkal inkább ki vannak 
téve, mint a mieink.

Amint az előadottakból is kitűnik : a 
simitatlan dohánynál kettős előny kínál
koznék, u. m. a nagymérvű idő és pénz 
megtakaritás. úgyszintén a minőség javí
tása. de ezeken kívül bizonyára súlyra néz
ve is előnyben volnánk, ami igen termé
szetes. mert ezen eljárás mellett a dohány
nak mindenesetre és kizárólag okszerű 
kezelésben kell részesülni, s a szabadban 
való szárítás ez esetben teljesen ki van 
zárva, mert a szabadban szárított dohány 
nem volna alkalmas a csomagkötésre, s 
igy a szépen érett dohányok kivétel nélkül 
a pajtában száradnának, mi által dohányunk 
általában sokkal szebb, egyenlőbb szinü és 
egyszersmind súlyosabb is lenne.

Oda kellene tehát törekednünk, hogy 
a világpiaczokon szereplő dohányok elké
szítésének ezt a sokszorosan előnyös mód 
ját: a simítás mellőzését nálunk is meg
honosítsuk, — s e  czél elérésére, vagy leg
alább megközelítésére nem ártana talán, 
ha egyik-másik nagytermelő a dohányjöve
déki központ; igazgatóságtól engedélyt 
kérne a simítás mellőzésével való csomó
zással leendő kisérlettételre. —  esetleg még 
a budapesti körzetben is megtörténhetnék

ez, oly termelőnél, akinek a dohánya úgy 
is kiváló kezelésben részesül és égésre 
nézve is megfelelő. Tétettek ugyan már 
erre nézve nálunk is helyenként kísérletek, 
de azok eredményéről nincs közelebbi tudo
másom. Egyébiránt ha eddig nem is'sikerül- 
tek az ily kísérletek, az nagyon természe
tes, mert a jó siker csak akkor válhat be, 
ha az okszerű kezelés minden irányban 
általánossá válik ; — azért nem lehet soha 
eléggé hangsúlyozni az okszerű kezelés 
fontosságát és óriási előnyfeit.

Én azt hiszem, hogy a szükséges en
gedélyt megnyerhetnék a kísérletre vállal
kozók, s a kísérletezések által elérhetnénk, 
hogy' az a reform újítás, amelynek egykor 
úgy is előbb-utóbb el kell jönni, igy sok
kal hamarabb jönne el. mintha— tétlenül 
nézve — önmagára hagynánk.

Daróczi Vilmos.

Az oi'sz. 1 11. gazdasági egyesület 
doliáytermelési szakosztályának 

ülése.
A hazai dohánytermelés ügyének min

den oldalról való alapos megvitatása tár
gyában, igen erdekes es végeredményében 
nagy reinenyekre jogosító ülést tarlotu múlt 
hó 27-én, az orsz. in. gazdasági egyesület 
dohány termelési szakosztálya. A tanácsko
zás lefolyását —  lapunk szűk tere miatt — 
sajnálatunkra — csak kivonatosan közölhet

jük, a kővetkezőkben :
Jelen voltak: CSróf DessewITy Aurél

elnöklete alatt, gróf Almássy Imre, Baross 
Károly, Hasch Benjámin, Hathó Ferencz, 
Daróczi Vilmos, Fórster Aurél, Franki Zsig- 
mond, Graenzenstein Béla, dr. Herzfeid 
Arthur, esetei Herzog Péter. ifj. Horváth 
Mihály, Jakabfiy Dezső, Jakabfi Ignácz. 
Káilay András, Küszler Henrik, Landesz 
József, Láng Ferencz. Löcherer Andor, 
Lederer Arthur, báró Malcomes Jeromos, | 
dr. báró Natorp Tivadar, dr. Okolicsányi 
László, Propper Samu, dr. Perleberg Arthur, 
Szalay János, gr. Szapáry Gyula, Szerencs 
János. Szevera Károly, Szónyi Zsigmond 
egyesületi tagok. A  tisztviselökar részéről: 
Forster Géza igazgató, Kubinek Gyula ügy
vezető-titkár, Buday Barnabás segédtitkár, 
Jeszenszky Pál társszerkesztő és Szilassy 
Zoltán szeikesztő-titkár, mint előadó.

Gróf Deuewff) Aurél elnök üdvözölvén 
a megjelent tagokat, megnyitja az ülést, s 
fe'kéri előadót a dohánytermelés helyzeté
nek javítására vonatkozó előadás megtartá
sára.

Szilassy Zoltán szerkesztő-titkár, mint 
előadó, hosszabb beszédben, nagy alapos
sággal és tanulmánynyal vázolja dohány
termelésünk általános helyzetét. — elmondja, 
hogy a dohánytermelés terén, a termelőket 
tekintve, visszaesés nem konstatálható, sót 
bizon)os, hogy a legutolsó dohanyjövedeki 
törvény meghozatala óta — a melynek 
következtében a termelők sokkal nagyobb 
gondot kénytelenek fordítani a dohánynó- 
veny művelésére, sztritasara és kezelésére — 
a dohány minősége sokat javult, a haladas 
azonban inkább a stagnác/.ió jelével bír;
— felemlíti, hogy a kerti dohánylevelek 
beváltására nézve az 1893. évtől kezdve 
beállott változás, t. i. az azelőtt muskataly, 
finom kerti és közönséges kerti elnevezések
nek együttesen „ kerti levelek- név alatt 
való egyszerűsítése és az áraknak e szerinti 
módosítása a termelőkre nézve nem vált 
be, ügy. a mint remélték, s erre vonatkozó
lag felolvassa egy nagy kertidohány termelő- 
nek levelét, a mely — a „Magyar Dohány- 
újság* 1893. évi 14. szamában közölt, Herzog 
M. L. és társa ezégnek „A dohány üzlet 
1892. évben* czimű jelentésének egyik 
passusára hivatkozva — oda nyilatkozik, 
hogy a kerti levelek beváltási ára nemhogy 
emelkedett, hanem majdnem felére leszállt.

mert a 38 fitos légi H. osztályú minőség a 
26 fitos uj II. osztályba, a 20 Irtos régi III. 
osztályú minőség pedig a 16 frtos uj 111. 
osztályba, vagyis egy osztálylval alább 
váltatott be, a mint kellett volna. — Fel
hozza az előadó a termelési területnek a 
múlthoz képest való nagymérvű csökkenté
sét, -  az osztrák jövedék részére eddig 
termelt mennyiségnek tetemes redukálását, 
—  a behozatalnak nagy emelkedését s ezzel 
szemben a kivitelnek csekélységét; —  elő
adja a jás/.-nagy-kun-szoluokmegyei gazda
sági egye.*ü.etnek kérelmét, mely szerint az 
ottani termelők azt kérik, hogy a kapadohány 
termelés náluk ne egyszerre, hanem lokoza- 
tosan vezettessék be, s hogy ennek termelese 
veszteséggel ne járjon : annak beváltási ára 
is emeltessék. —  Végül a helyzet javítására 
szükséges és czéiszeiünek latszó mtézkedé- 

í sek megtételere nézve, a következő határozati 
| javaslatot terjesztő e ó :

Mondja ki a szakosztály, hogy az igazgató- 
választmány utján felterjesztést intéz a kir.

: pénzügyminisztériumhoz, a melyben a hazai 
I dohány termelésnek a vegei pusztulástól való 

tnegvedeime/ése és a termelés fokozatos 
emelése érdekeben kérje, hogy:

1. A dohánytermelésre eddig engedélye- 
: zett terület összmennyisége semmi szín alatt

se redukáltassék ;
2. a magyar dohán)oknak úgy a bel

földi fogyasztásra valamint a külföldi kivi
telre alkalmasabbá tetele erdekeben a 
minőségi termelés fokozása vegett:

a) a szakértelem fejlesztésére a szük
séges intézkedéseket megtenni.

//) a jobb doliányfajták megállapítása 
és elterjesztese, alkalmasabb mivelési módok 
kipuhatolására és bevezetésére a dohány
termelési kísérleti állomást azonnal fel
állítani.

c) a jobb minőségű dohányosztályok 
árait a külföldről behozott dohányok áraival 
arányba hozni és felemelni,

d) a beváltási feltételeket és osztályo
kat világosabban és alkalmasabban meg
állapítani,

e) a dohánytermelésre alkalmatlan tala- 
; jókat a termelésből az eddig engedélyezett

terület arányában fokozatosan kizárni s 
| helyette az alkalmas talajokat engedélyezni,

f )  a termelőknek jobb dohányfajtákkal 
és mivelési módokkal kísérletek tételére en
gedélyt adni.

g ) a dohánykertészeknek szolga'ati es 
fegyelmi viszonyait törvén)hozasi vagy ren
deleti utón szabályozni;

3. a dohán) beváltás ellem rzésere és 
ketes esetek elbírálására a gazdák erdek- 
képvlseidének a szövetségbe lepett gazda
sági egyesületen utján helyet adni;

4. a legközelebb megalkotandó kiegye 
zési törvényekben az iránt, bog) az osztrák 
jövedék dohányszükségletét Magyarországon 
nagyobb mértekben fedezze es a silányabb 
minőségű dohánygyártmányok ara a fogyasz
tás erdekeben leszallittassek, gondoskodni 
szíveskedjék.

5. A pénzügyminisztériumhoz intézendő 
felirat pártolás végett a magyar királyi föld- 
mivelésügyi minisztériumhoz és a szövet
ségbe lépett vidéki gazdasági egyesületek 
mindegyikenek is megkiildessek.

Dcssewffy AurH  elnök: az előadó által 
proponált javaslatban foglaltak regi óhaj
tását képezik a magyar dohánytermelőknek 
s azért szükséges, hogy most. midőn a be
váltási tarifák újból megádapittatnak, újból 
hangsúlyozzuk, hogy a minőségi termelés 
emeltessék.

Kéri u szakosztály tagjait, hogy nyilat
kozzanak a javaslatra nézve

Dr. Perleberg A rthur: Konstatálja, hogy 
mióta a jövedék élén áll, az nemcsak a 
fináncziális szempontot tartja szem előtt, 
hanem a közgazdasági érdekeket is. Áttérve 
ezen javaslat első pontjára, megjegyzi, hogy 
ebben a részben még határozat nincs, az



Márczius 16. M a o IA U  DoHANXUJSÁb

azonban már konstatáltatott a dohány- 
jövedék által, hogy különösen a nehéz leve
lekben való termelés és togyaszt&s, illetve 
gyártás arányba nem hozható, agy. hogy 
minden évben 8(1—40 ezer q dohányt va
gyunk kénytelenek beváltani, melyre szük
ség nincsen; mig a kerti levelekkel és 
kupadohányokkal úgy vagyunk, hogy kény
telen a jövedék 8 ezer q kapadohányt kül
földről, Oroszországból és körülbelül ugyan
annyi mennyiségű kerti dohányokkal pótol
tatni.

A jövedék czélja az lenne, bogy a tiszai 
levelek termelését, a mennyiben a viszo
nyok megengedik, megszorítsa, mig a kapa
dohány és kerti leveleknek nagyobb teret 
engedélyezzen. Csuk annyiban lehetne tehát 
szó arról, hogy az összterület megszorit- 
tassék, amennyiben nem lennénk képesek 
ezen dohanyfajokut elegendő menny:ségben 
termelni. A kapadohftnyt a folyó évber ter
jeszteni kívánjuk, de azt is csak fokoza
tosan, az illető termelők viszonyaihoz képest. 
Hogy ha látjuk, hogy nem megy, akkor le
szorítjuk a legkisebb mennyiségre.

A magyar dohányoknak úgy a belföldi 
fogyasztásra, valamint küllöldi kivitelre alkal
masabbá tétele érdekében most folynak a 
tárgyalások, melyek folyamán tekintettel 
voltunk arra, hogy a termelés emelését 
biztosítsuk; ezt úgy lehetne tenni, ha a 
magasabb osztályoknak beváltási árait emel
jük és az alacsonyabb osztályok beváltási 
árait leszorítjuk ; ez az egyedüli módja an
nak. hogy a termelés javítását elérhessük.

A kisérleti állomások felállítása iránt 
most folynak a tárgyalások. A jobbminő- 
ségü dohányoknak a külföldről behozott 
dohányok árával való aránybahozatala tekin
tetében a jövedék nem egyedül arra szorít
kozott, hogy az alkalmatlan talajokat kiszo
rítsa, de tanulmányokat tett a tekintetben 
is. hogy a czigaretta-dohány termelésére 
oly helyeket keressen, ahol ezt a féleséget 
lehetne termeszteni.

A termelőknek jobb dohányfajtákkal és 
jobb mivelési módokkal kísérletek eszköz
lése kapcsolatos a kisérleti állomás felállí
tásával; szóló nem tudja, hogy a tervek 
mint fognak sikerülni, de hogy ha központi 
kísérleti-állomás lesz, akkor az ország külön
böző részeiben a beváltó-hivatalok mellett 
kisebb kisérleti állomásokat lehetne felállí
tani, s szóló hiszi, hogy ezen állomások 
szakemberek vezetése alatt mindenesetre 
prosperálni fognak.

Fürsler Aurél a redukczióra nézve 
helyesli a jövedéki igazgató úr által előadott 
módozatot, a kísérletezésre megjegyzi, hogy 
ez csak úgy lesz helyes, ha a vidéken tör
ténik, sürgeti a dohányos kertész és a gazda 
közötti jogviszony rendezését.

G róf Almássy Imre a szolnokmegyei 
termelők érdekében szólal fel. kérve a kapa- 
dohánytermelésnek fokozatos bevezetését s 
a beváltási ár emelését.

G ró f Zselémiky Hébert a kerti levelekre 
nézve kér magasabb beváltási árakat, mert 
különben nem lehet elejét venni az ezekkel 
űzött csempészkedésnek; ajánlja a kerti 
levelek termelésének szaporítását.

G ró f Sínpárt/ Gyula helyesli a határo
zati javaslatot, s megjegyzi, hogy a jövedék 
által eddig követett eljárás nem mozdítja 
elő a gazdának a jobb dohánytermelésére 
irányuló törekvését, továbbá az a nézete, 
hogy az alkalmas dohányfajták magjának 
kiválasztására a jövedék részéről nem for- 
dittatik kellő gond s azon mag. melyet pld. 
a Tisza vidékére adnak nem felel meg azon 
kívánalomnak, hogy a jobb dohány minő
ségére szolgáljon. A beváltási határidőket 
minél korábban kivánja kitűzni, a bevál
tásnál a polgári biztosok és közigazgatási 
tisztviselők helyett, a gazdasági egyesületek 
által kijelölt szakértő egyének alkalmazását 
ajánlja.

Kállai/András nagy figyelemmel halgatott

és a saját gyakorlatából merített praktikus 
példákkal illusztrált előadásában — a jobb 
minőség termelésének feltételéül, főleg azt 
ajánlja, hogy egy dohányos kertésznek csak 3 
hold adassék művelésre. A határozati javasla
tot egészben elfogadja, s a kapadohány terme
lésre megjegyzi, hogy attól nem kell félni, 
mert meggyőződése szerint ennek a terme
lése kifizeti magát s ki is fog fejlődni ott, 
ahol megfelelő talaj van rá.

Cselei Henog Péter örömmel fogadta a 
dohányjövedéknek azt az intézkedését, hogy 
a termelőre mintegy reáoktrojálja a kapa
dohány termelését. A dohánytermelésnek 
legnagyobb nehézsége az. hogy a modern 
vámpolitika, valamint a modern agrár moz
galom kiszorított olyan fogyasztási álla- 

I mokból bennünket, amelyekben nagy áron 
, tudtunk nagy mennyiségű dohányt eladni, 
i Ezen államok FTanczia és Olaszország. Az 

előbbi vett 5 évvel ezelőtt 30—40 ezer q.-t 
és fizetett mázsánként ISO frankot; mig 
a legutóbbi szállításoknál csak 57 frankot. 
Olaszország fizetett 100 frankot néhány évvel 
ezelőtt, most mar csak 64 frankot fizet. Sőt 
nem is vesznek már most magyar dohányt, 
mert ott is a beltermelésre irányuló moz
galom indult meg. Örüljünk annak, hogy 
képesek vagyunk oly dohányt termelni, 
amely a behozatalt korlátozza s ezen dohány
nemek a kapadohány és a kerti levél. A 
mag megválasztása fontos kérdés, de nem 
hiszi szóló, hogy a jövedék képes volna a 
magot megválasztani és a szétosztásról 
gondoskodni. Ezért szóló a lösulyt a kisér
leti telepekre helyezi, de nem úgy. mint 
eddig, bogy a beváltási hivatalok mellett 
volt egy holdnyi telep. Nagy kisérleti telepek 
nélkül eredménytelenül folytatjuk a kísér
letezést. Nagy kisérleti telepeket kellene 
tehát létesíteni és nem egyet vagy kettőt, 
hanem minél többet, az ország specialiter 
dohánytermelő vidékein és ez irányban 
nemcsak a pénzügyi, hanem a földművelés
ügyi m.nisternek is kötelessége áldozatokat 
hozni. A minőség emelését — véleménye 
szerint —  más maggal és megfelelő tiágyázas 
alkalmazása által lehetne elérni. Hozzájárul 
előadó javaslatához és a felterjesztés inté
zését javasolja.

Likherer Andor hosszasabb (ejtegetése 
folyamán előadja, hogy a dohányaink minő
ségi visszaesésének abban találja az okát, 
hogy a jövedék nem okszerűen kezeli és 
erjeszti a beváltott dohányokat. Ölömmel 
látja, hogy a jövedék a közgazda-ági tekin
teteket is figyelembe veszi, de ezt tekintetbe 
is kell venni a dohány Urmeltsi terület 
apasztásánál. akkor, amidőn hazánk több 
vidéken terjed a szocziálismus.

Ezek után felszólalt Graenienstein Béla 
pénzügyministeri államtitkár, nagy figyelem
mel hallgatott beszédeben a következőket 
adva elő:

A bajok legnagyobb része, melyek a 
dohnnytermeles körül fel lettek említve, 
általánosságban arra vezethetők vissza, hogy 
a fogyasztók igényei ma magasabbak, mint 
haldanában voltak.

Ha a statisztikában kutatunk, melyet a 
jövedék évenkint kiad. azt látjuk, hogy 
hajdanában a pipadohány fogyasztás és a 
szivarfogyasztás egész más arányban volt 
mint uia. A pipadohány fogyasztás kielegit- 
tetett kizárólag hazai dohányfajokból és 
ezekre merem mondani, hogy kévés európai 
dohány létezik, amely oly kitűnő pipado
hányt szolgáltatna, mint a mi dohányunk. 
A viszonyok azonban változtak, tudjuk, 
hogy a pipa mindinkább kiszorul es átté
rünk a szivar fogyasztásra Ez fejti meg, 
hogy tulajdonképpen egy különös helyzetbe 
jutott a dohányjóvedék, azzal, hogy mind
inkább kevesebb és kevesebb hazai dohányt 

| tud felhasználni és mindinkább külföldi 
dohányokra van utalva, mert hazai dohá- 
nyűnkből Bzivart előállítani Lem tudunk.

Méltóztatik tudni, hogy egyetlenegy szivar
faj állittatik elő belföldi dohányból és ennek 
a fogyasztása évről-évre apad. Mert a leg
kevesebb igényű fogyasztó is elfordul attól 
a szivartól, amely belföldi anyagból készült 
és inkább drágábban fizeti meg a külföldit.

A  magyar dohányjövedék az utolsó 
6— 7 év óta egy kát. holddal sem apasz
totta a termelést. Magyarországban tehát ii 
viszonyok e tekintetben, daczára annak, 
hogy a fogyasztásban igenis változás van, 
lényeges változás a termelővel szemben nem 
mutatkozik; de mutatkozik azon országok
ban. melyek tőlünk vették a dohányt és ez 
elsősorban Ausztria. Ausztria nem oly gyor
san tette az intézkedést, mint tenni kellett 
volna, s mindig ugyanannyi termelési terü
let dohányát vette át és igy 800.000 q ra 
felhalmozódott a magyarországi dohány
készlete.

Ettől megijedt Ausztria és rohamosan 
kezdte a termelést apasztani, 60,000 hold
ról 3 - 4  év alatt leapasztotta 29,000holdra, 
melynek termését kötelezte magát átvenni.

Itt szabad felemlíteni azt, hogy miért 
magyarázható meg, hogy ö külföldi dohányt 
vásáröl. A külföldi dohány nem pipadohány, 
ez szivargyártásra szolgál és jól méltóztatik 
tudni, hogy egy q oly dohány, melyből szi
var készül, sokkal több fogyasztót elégít ki.

Tehát ha külföldi dohányt vesz Au-ztria 
ez azért van. mert abból szivart állít elő. 
Nálunk a fogyasztók egyrésze a pipához 
ragaszkodik, de ez is átalakuláson ment ke
resztül, azon t. i. hogy az erősebb fajt sze
retik, s e z : a kapadohány.

A pipadohány fogyasztás nemcsak apadt, 
de bizonyos átalakulás is észlelhető a pipa - 
dohány fog' asztőknál is, ennek következté
ben kénytelenek vagyunk a kapadohány 
termelésére nagy súlyt fektetni. S mond
hatja —  szóló —  hogy a kapadohány, az 
utolsó években, midőn termelése nagyobb 
mérvben terjesztetett ki, minőségben is 
emelkedett. Bizonyos mértékben tehát ja 
vult a helyzet. Most azt tapasztaljuk, hogy 
a pipadohány fogyat ztás keretén belül igen 
rohamosan emelkedik a kapadohány fogyasz
tása, úgy. hogy a dohányjövedék kénytelen 
volt ezt a lassú átmenetet gyorsítani, mert 
lassú tempóban már nem mehet tovább, 
mint a múltban, s igy történt az, hogy a 
kspadohány termelését a termelőkre na
gyobb mértékben oktrojálta.

Ma még van kilátás arra, hogy a ren
deletén változást lehet keresztülvinni, —  
konczedálja, hogy a j.-nk.-szolnok megyei 
gazdasági egyesület megjegyzései alappal 
bírnak es csak azt csodálja, hogy csupán 
ez az egyetlen megye szólalt fel. holott ez 
az intézkedés több megyére vonatkozólag 
is megtörtént, —  egyáltalán mindenütt, a 
hol nem jó égő pipadohányok termeltetnek 
és ott mindenütt igyekezett a jövedék át
térni a kapadohány termelésére.

Szóló elismeri, hogy a termelőre nagy 
baj az. kivált ha még nem foglalkozott kapa- 
dohánynyal, hogy most területének felén 
egyszerre kapadohánytermelés kívántatik 
tőle. De meg van győződve arról, hogy még 
lehet segíteni e bajon, s bar nincsen fel
hatalmazva rá. te ugybiszi, hogy 50'/, le 
lesz szállítva 25 — 307„-ra s igy a szolnok
megyei gazdasági egyesület óhaj'ása telje
síthető lesz. (Helyeslés.)

Szapári gróf ö nagyméltósága említette, 
hogy a beváltás idejének későbbre tétele egy 
nagy baját képezi a termelőknek, Szóló el
ismeri, hogy ez baj, de a jövedék egy bizo
nyos sorrendet tartott a dohánynemek be
váltásában. A kerti levél, mely hamarább 
kikészittetik, jön előbb, s azután a többi 
féleség. Kégentén nem volt akkora kerti
levél termelés, mert csak 4 —ó'Yo-ot tett ki, 
s igy történt az. hogy deczember 14-én 
kezdtük a nehéz levelek beváltását

Méltóztassék ezt, mint kívánságot ki
fejezni és azkor módjában lesz a jövedéknek
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oly intézkedést tenni, hogy a beváltást 
deczember elejéie tegye.

A polgári biztos minőségét illetőleg a 
legnagyobb határozottsággal osztja Szapáry 
grófnak a nézetét. Ezen instituczió tökélete
sen felesleges, úgy, a mint alkalmazva van. 
mert a termelőre nézve az mindegy, hogy 
akár van ott polgári biztos a beváltásnál, 
akár nincsen.

A polgári biztos alkalmazása nem a 
dohányjövedék hibája, hisz arra a dohány
jövedéknek befolyása nincs. (Egy hang: az 
alispán.) Hogyha a megye e tekintetben 
nem a termelő érdekében jár el, méltóz- 
tassék az alispán urakhoz fordulni.

A mi azt illeti, hogy a beváltási hivatal 
területén működő tisztek legyenek megbízva 
a beváltás eszközlésével, megemliti, hogy 
ez intézkedés ma már mindenütt megvan, 
de nagyobb beváltási körzeteknél a leg
nagyobb nehézségek közé tartozik egyéneket 
találni, a kik ezen beváltáshoz szükséges 
kvalifikácziöval bírnak.

Felemlíti még a válogatott dohány
leveleket, melyekre nézve a régi beváltási 
szabályzat értelmében két osztály állapít
tatott meg, az a) és b) osztály. A In akkor I 
úgy volt karakterizálva. hogy nem követel- 
tetett tőle a jó  égés. Ez akkoriban helyes 
volt, mikor még ilyen nem égő dohányokat 
is tudtunk felhasználni, de ma már nem 
tudunk vele mit tenni, a pipadohányfogyasz
tás apad s drágán kellett megfizetni, a mi 
nem ég s igy kénytelenek voltunk a váloga
tott b) osztályt az árjegyzékből kihagyni.

Arra kéri a szakosztályt, hogy mivel 
épp most járt le az utolsó beváltási cycius 
és 1897— 1899-re egy újabb beváltási hirdet
mény fog szövegeztetni, méltóztassék a 
szakosztály fáradságot nem kímélni és egy 
ilyen hirdetményben preczizirozni a terme
lők óhajtásait. A dohányjövedék minden- 1 
esetre méltányolni fogja a termelők kíván
ságait. /Éljenzés.)

Az államtitkár urnák nagy megnyug
vással fogadott és teljes jóakaratról tanús
kodó előadása után. gróf Szapáry Gyula 
indítványára abban állapodott meg a szak
osztály, hogy gróf DessewfTy Aurél elnöklete 
alatt: gróf Almássy Imre, gróf Szapáry
Gyula, Förster Aurél és Szilassy Zoltán tagok
ból álló bizottságot küld ki, amely bizottság 
a hirdetmény uj szövegének megállapítására 
javaslatot készítsen a szakosztálynak.

A  határozati javaslat 3 pontja akként 
fogadtatott el, hogy a gazd. egyesületek részé
ről a szövetségbe lépett gazdasági egyesü
letek utján küldessenek ki esetröl-esetre 
azok a gazda tagok, a kik a dohánybevál- 
tésnál a jelenlegi polgáii biztosokat helyet
tesítenék.

A határozati javaslat 4. és 5. pontjára 
nézve a szakosztály az előadó előterjeszté
sét elfogadva, a választmány utján felter
jesztést intézni határoz a pénzügyminisz
terhez, melyet a földmivelésügyi miniszté
riumnak és a vidéki gazdasági egyesületek
nek is pártolás végett megküldeni óhajt.

Forster Géza: A mai tanácskozásnak 
tárgya lehetne az is, hogy a dohányterme
lési költségek apasztására nézve bizonyos 
megállapodások történjenek. Egyik tetemes 
kiadása a dohánytermelésnek, a termény 
biztosítása.

Fölveti azon kérdést, vájjon nem-e le
hetne közös biztosítás utján a biztosítási 
dijakat némileg csökkenteni, mert tömeges 
biztosítás mellett bizonyára a biztosító társu
latok méltányosabb árakat állapítanának 
meg. Méltóztassék ezt is a feliratba venni 
azzal, hogy a dohányjövedék kéressék fel, 
hogy igyekezzék e tekintetben statisztikai 
adatokat közzétenni.

A szakosztály a felvetett eszmét oly 
fontosnak találja, hogy azt külön ülésében 
tárgysorozatra tűzi és tárgyalni rendeli.

Végül még Propper Samu szólalt fel 
röviden s hangsúlyozta, hogy a minőségi

termelés emelésének egyik főkelléke a mag
termelés s a fölterjesztésben ennek is kife
jezést kell, hogy adjon a szakosztály.

Gróf DessewfTy Aurél elnök köszönetét 
mond a dohányjftvedék képviselőinek meg
jelenéséért, kik felszólalásukkal nagyban 
hozzájárultak ahhoz, hogy az ülés napirend
jére kitűzött fontos kérdés kedvező meg
oldást nyerjen.

Ezzel az ülés véget ért.

IRODALOM.
* A nemzetközi gazdakongresszusról szóló 

föjelentés." Szerkeszti: űr. Bodiczky Jenő, 
— kiadja : a m. kir.4öldmivelési ministerium. — 
A milleniumi kiállítás alkalmával, múlt évi 
szeptember hó 17-*—20-án tartott nemzetRÖzi 
gazdakongresszus tárgyalásai gazdag anyagának 
rendszeresen feldolgozottezen első kötete,mely a 
végrehajtó-bizottság által a tárgyalások meg
könnyítése végett szerkesztett s mintegy vezér
fonalul szolgáló kérdöpontoktt, az ezekre be
küldött feleleteket és a benyújtott emlékira
tokat tartalmazza, valóságos kincstára a mező
gazdaság minden kérdését felölelő és a világ 
legkitűnőbb szakférfiúi áltál indokoltan kifejtett 
praktikus véleményeknek, s ezen vaskos kötet
nek figyelmes áttanulmányozása minden mü
veit gazdára nézve megbecsülhetlen haszonnal 
járó. épp oly érdekes, mint tanulságos dolog 
lenne. —  Lapunk tere és kizárólag a dohány- 
termelésnek szentelt iránya nem engedik, hogy 
az ezen kötetben foglalt éa mindenkor mara
dandó becsű fejtegetéseket részletesen és beha
tóan ismertessük, de egyes részeit — legalább 
kivonatilag — mindenesetre közölni fogjuk. — 
Ezúttal mintegy alkalomszerűnek tartjuk fel
említeni, hogy amiket lapunk múlt számában | 
a belterjes művelésre nézve mondottunk, mindaz 
teljesen megegyezik a legtöbb külföldi és hazai 
szakférfi véleményével, —  igy — hogy néhánv 
nevet említsünk —  a mieink közül: gróf 
Bethlen András volt földnuvelési minister, Sár- 
közv Aurél föúpán, Herényi tiotthard Sándor 
gazdasági iró, stb., az idegenek közül: Hitsch- 
mami Hugó bécsi lapszerkesztő, báró Thüngen 
Károly bajor nagybirtokos, dr. lovag Juraschek 
Ferencz bécsi egyetemi tanár, stb., egészen 
hasonló értelemben nyilatkoztak, —  de leg- 
csattanósabb választ ad Langsdortf Károlv, a 
szász királvsagi gazdasági tanács főtitkára, 
aki azt mondja, hogv: „a külterjes termelésre 
való áttérés nemzeti szerencsétlenségnek tekin
tendő, s csak akkor indokolt, midőn valamelv 
ország merőgazdasága kényszerhelyzetben van."
A 660 nagy nvolczadrét lap tartalmú, rend
kívül nagy terjedelmű anyagnak aránylag oly 
rövid idő alatt végzett rendszeres feldolgozása 
és temérdek munkát igénylő sajtó alá rende
zése, a kongresszus érdemteljes főtitkárának: 
dr. Bodiczky Jenő urnák kiváló szakértelmét 
és faradhatlan munkásságát a legszebben dicséri.

VEGYESEK.
—  Halálozás. Zöldi Lajos, ni. kir. dohány- 

jSvedéki tiszt, folyó hó 5-én, életének 52-ik, 
házasságának 28-ik évében, rövid szenvedés 
után Budapesten elhalálozott, s f. hó 6-án, a 
Budj pest-rak os-seresxt un sirkertben tétetett 
örök nyugalomra. Halálát özvegye és három 
gyermeke gyászolja. A boldogult, aki legutóbb 
a jaszkiséri dohánybeváltó hivatalnál volt alkal
mazva, derék, jóravaló, közbecstilésben álló 
hivatalnok volt. —  Nvugodjék békével!

— Fejér Viktor k isvárdai m. kir. dohány- 
beváltóhivaiali kezelő ur, annak közlésére kért 
fel bennünker, hogy „Útmutatás, jó  kierjedésü, 
nemes tartalmú dohány termelésere“ czimü 
munkájának első kiadása már teljesen elfogyott, 
minthogy azonban a második kiadás anvagilag 
nem fizetné ki magár, igy tehát az előfizetési 
pénzt visszaküldötte a megrendelőknek.

—  A dohány fermentálás, a  budapesti
dohánybeváltóhivatalban a dohányok az idén 
rendkívül szépen fermentálódnak, színük is

sokkal szebb, egyenletesebb, mint az előző 
években s csak most kezd igazán kitűnni, hogy 
ezek a dohányok is mily nagymérvben javul
nak. különösen égésükben. Áz átforgatásnál 
volt alkalmunk oly szép, egyenlő színű, jó 
szövetű és jó égésű dohányt látni, amely iga
zán ritkaság számba mehet, amely körülményt 
csak annak a bizonyságául hozzuk fel, hogy 
mit tesz az okszerű kezelést, — de felemlítjük 
azért is, hogy megczáfoljuk az egyes lapokban 
gyakran hangoztatott azt az állitasr, hogy mi a 
dohánytermelésben épenséggei nem haladunk. 
Még a „Pester L loydM-ban is arról irt a na
pokban valaki, hogy a mi dohányainknak 
milyen rossz, alsóbbrendű a minősége, pedig 
ha azt hiszi az illető, hogy ezzel u hazai 
dohányügynek használ: akkor nagyon csalat
kozik, —  mert a német lapok, az ilven 
csikkekből kapitálist csinálnák és lapjaikban 
ugv kolportálják, mint éppen most a „Berliner 
Tabakzeitung“ -ban is jelent meg egv ilven 
közlemény, amelyből nem látszik ugvan ki a 
szándékos rossz akarat, de u sorok közt tagad- 
hatlanul kiérzik bizonyos káröröm, amelyhel 
leírják, hogv a magyar dohányokat azért nem 
lehet exportálni, mert rossz minőségűek, —  
pedig ez csak részben és csak is egves vidé
kekre áll, —  mert a való ténv az, hogv a 
tengerentúli alsóbb rendű igen olcsó dohá
nyokkal a mi dohányunk nem képei verse
nyezni. — Ránk nézve mindenesetre élet
kérdést képez : dohányaink minőségét javítani, 
hogy képesek legyünk ne csak pipadohánvt 
—  amelynek fogyasztása világszerte napról- 
napra fogy — hanem jó szivar és czigeretta anya
got is előállítani, mert az ilyen jó minőségű dohá
nyok bizonyára kelendőségnek fognak örven
deni, annál is inkább, mert a „Magyar dohány
kereskedelmi részvénytársaság- hathatós és 
czéltudatos működése és folyvást fokozódó 
rendkívüli buzgalma, eme czél elérését bizo
nyára lehetővé fogja tenni.

—  D o h á n y fo g y a sz tá s  Ausztriában. A/.
osztrák dohanyfogyasztas múlt évi statisztikája 
szerint: a múlt évi dohány- és szivarfogyasz
tás, szemben az 1895. évi fogyasztással, 3*9°/0 
emelkedést tüntet fel. A fogyasztás csaknem 
óriásinak nevezhető, mert szivarok és szivar- 
kakban több mint 3238 millió darabot fogvasz- 
tottak, a mi összesen több mint 93,000.000 
forint bevételt eredményezett. Fogvasztottak: 
1213,637.000 darab szivart, 3° o-al többet, 
mint előző évben. 1995,085.000 darab szivar
kát. emelkedés a múlt évhez képest 11*„. Pipa
dohány csomagocskákban 627,265.000, emel
kedés 2,7°o pipadohányt csomagokban 271.783 
kilogrammot. Ezen fogyasztásnál sem emel
kedés, sem csökkenés nem mutatkozik. Bur- 
nótot fogyasztottak 1.147.900 kilogrammot, itt 
2*8*/, csökkenés mutatkozik. A z egves szivar- 
fajok fogyasztása a következő: regafitás 5 600.000 
darab, csökkenés 7*/#, trabucco 11,500,000 
db, emelkedés 1'/., bntannica 36,630.000 da
rab, csökkenés 3°/#, panatellas 4,769.000 darab, 
csökkenés 4*#, operas 14,247.000 darab fuj 

1 faj), Guba portorico 209,531.000 darab, emel
kedés 1-9°/,, portorico 175,655,000 darab, emel
kedés 3*/., finom Virginia 159,930.000 darab, 
emelkedés 2.3#/,, vegyes külföldi 515,720.000 
darab, csökkenés 1*5*/,, belföldi 70,912.000 
darab, emelkedés 3*9*/t. Az összes bevétel volt 
az altalános eladásból 89,360.000 forint, a 
különlegességektől 3,845.000 forint, vagyis 
összesen 93 millió 205.000 forint.

— Helyreigazítás, a  budapesti dohánv- 
beváitási kIntetnek bevallási eredményéről múlt 
szamunkban közölt kimutatásba egy sajtóhiba 
csúszott be. amennyiben a báró Prónav Gábor 
tó-almási dohányának nem —  mint hibásan 
közölve volt —  19 frt 72 kr., hanem csak 
9 írt 72 kr. volt a métermázsánkénti átlagára.

—  Dohánymag. Értesítjük a termelő ura- 
kát, hogy igen jó minőségű, fajtiszta, csira- 
képes, teljesen megbízható szamoshdti fajta 
(Budav-féle termelésű) donánvmaggal rendel
kezünk, amelyet előfizetőink iránti előzékeny 
készségből szívesen közvetít lapunk kiadóhivatala.
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SzerkfHKtoi üzenetek.
Köszönet nyilvánítás. Mindazon dohánybeváltó* 

hivatali kezelő és jövedékitiszt urak, akik szívesek 
voltak — a dohányügy és a termelők javára — 
lapom terjesztése érdekében kösremüködni, illetve 
a lap részére előfizetőket gyűjteni : fogadják e 
helyen hálás köszünetemet, addig is, mig ezt min* 
denkinek külön levélben kifejezhetem. Ez évben 
ugyan talán a rossz termés, vagy más egyéb 
körülmények miatt — az előfizetők gyűjtése — 
sajnos nagyon távol van a szokott eredménytől, 
amennyiben lt> beváltóhivatalnál egyetlen előfizető 
sem gyüjtetett. s — néhány kivételével -  a többiek 
is csekély eredményt értek el, de meg vagyok 
győződve, hogy ez nem az illetők jóakaratán múlt, 
és a kedvezőtlenebb eredmény azért távolról som 
csökkenti sem a lapom önzetlen támogatói iránti 
hálámat, sem az ügynek szentelt buzgalmamat.

A z  o rs z á g o s  m . g a z d a s á g i e g y e s ü le t k ö n y v tá r i  
h iv a ta lá n a k .  B u d a p e s te n . A bekötésre szánt múlt évi 
f ilyaraból hiányzó számot készséggel elküldtük.

M o s k o v ic z  M ó r  u rn á k , M o g y o ró so n . Az érdekes 
és tanulságos czikket nagyon köszönjük, s a meg
ígért másikat is mielőbb kérjük.

V ilo s e k  József u rn á k , N a g y ié tá n . Úgy a bevál
tási eredményről szóló részletes tudósításért, vala
mint lapunk iránt tanúsított becses jóakaratáért 
fogadja meleg köszönetünkel. Ha mindenütt oly 
lelkesen éreznének a szakismeret terjesztésén 
buzgólkodó lapunk iránt: akkor könnyen le lehetne 
győzni a termelők egyrészének indokolatlan kö
zönyösségét. — A közleményt — térszüke miatt — 
jövő számunkra kellett hagynunk.

M. k lr .  d o h á n y b e v á ltó h iv a ta ln a k , B a ro s o n . A kö
szönettel vett beváltási eredmény kimutatást — 
térszüke miatt — csak jövő számunkban közölhetjük.

M. k l r .  d o h ia y b e v á itó h iv a ta ln a k ,  D e b re cze n  és 
K á p o ln a . Az uj előfizetőknek a folyó évi összes lap 
számokat elküldtük.

M. k l r .  d o h á n y b e v á ltó  h iv a ta ln a k ,  C so n g rá d o a .
A reklamált számokat elkiildöttük.

B e rc z e lle r  R u d o lf  u rn á k , P ta -K a k a to a . Becses 
megkeresésére értesítjük, hogy kapadohány mag 
végett az illetékes dohánybeváltó felügyelőséghez 
kell fordulni.

A a s t e r l i t z  S á n d o r  u rn á k .  B ese nyőn . A lapot, a  
kívánt czim alatt fogjuk küldeni.
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M Kohn A. M. jjjj
*||' vas- és fém nagykereskedőnél 'jj '

y  Budapesten, VI., Moxsir-ntcza 9. y

kerítést ezélokra, valamint használt
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M e le g á g y a k  b o ta k a rá a á ra  le g a lk a lm a s a b b

különféle szélesség és minőségben, továbbá uj és egyszer használa tban  v o lt

vízmentes ponyvák,
s a gazd á lk od ásh oz szükséges kü lön féle tá rgya k  és eszközök

a legjutányosabb gyári áron kaphatók:

F i s c h e r  J -  zsák gyári raktárában 4-6
Budapest, V., N agykorona-u tcza  18-ik szám  a la tt.

Valódi olasz olívaolaj,
amerikai és orosz ásványgépolaj, hengerolaj, amerikai valvolin- 
olaj, faggyú, Tovot-féle kenőcs, kocsikenőcs, carbolineum, kreolin, 
kátrány, kátrányfedő lemez, kékgálicz, vízmentes ponyvák, pet
róleum és festék áruk, legolcsóbban és legjobb minőségben 
4—6 kaphatók :

AUER és KISFALVI cégnél Budapesten.
FÖüZLET : VII., Erzsébet-kőrút 23., a Weselényi-utcza sarkán. 

FIÓKÜZLET : V., Váezi-körút 60., a Báthory-utcza sarkán.

Esen aj ta lá lm ányé d o h áu ifü iö g ép , a  dohány m iattségéaek Javítására  
rendkívül n agy  be fo ly ássa l Sir, minthogy ennek használata által teljesen megszűnik 
az égett, vagy penészes szárítás s a siirii fűzéssel járó rothadás; — a fűzés akképpen szabá
lyozható, hogy minden levél, egymástól bizonyos távolságra álljon ; — na füzérek egyenlősége 
a csempészetet is lehetetlenné teszi.

Ó riási m unkaerő  m egtakarítást eredm ényes, mert eztel két munkás, 15 perez 
alatt, egyszere 12 fűzért felfűz, aminek kézierővcl való végzésére 24 ember és legalább 30 
pereznyi* idő szükséges. Esen géppel tehát a dohánytermelő évenklnt legkevesebb 1000 munkás
napszámot megtakarít. A vele való bánás pedig oly egyszerű, hogy az egész munkát akár két 
gyermok is elvégezheti.

Az érdeklődők kérdezősködésérc, minden felvilágosítással a legnagyobb készséggel szolgál 
a feltaláló : 4 -6

_________________________M A R E R  L A J O S , L o s o n c o n ._________________________
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Első Budapest-soroksári műtrágyagyár
Mogyoró sy L. J. és Stein

ajánl k ü lö n ö sen  d o h á n y n a k  m in d e n n em ű  k á l lt r á g y a t ,  továbbá: ceont- 
liszt- éa f& kal-superphosphatot, p á ro lt csontlisztet, vérlieztet, szaruliszt 
ch llísa lé trom ot és Thom assalakot, s za va to lt  belérték  m ellett, nemkülönben 
s zá r íto tt sertéstrágyá t, trágya fő szt. réz-és va sgá lic zo t a legolcsóbb árakon.

M in ták  é s  é r je g y z é k  k ivén  a t r a  in gyen  é s  b é rm en tv e .

intóiend6kj_ Budapest Y-ik kerület, Nádor-utcza 23 szám.9  Levelezések intézi
f — — — <

M agyar kenderből készillt
legjobb

I gazdasági kötelnemfleket I
ajánl a

BLEIER is WEISE kHflgm híj BUDAPESTEN.
Raktár és iroda :

K é ro ly -k B ru t  9. a z .,  a gróf Hadik-Barkóczy-féle házban, 
(gyártelep: H a jt s é r -u t  7307. M a

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

szánhálók,
d o h éa iy -M in ó r , k é v tk M t f -s t i i ió r ,  t a g o l* -  ( f f f l i* j« )h á lé k
kézitáskák stb; továbbá gazdasági csikkek u. m. d o h tn y s t in a g . istráng 
kötöfek. rudaló. gabona-zsákok, vízhatlan ponyvák, itató és tűzi vedrek, ken* 
dertómiök. hevederek, kender. kó:zstb. a legjutányosabberedeti gyári árakon. 

Képet árjegyzék kívánatra bérmentesen küldetik — Vidéki megrendelések 
pontosan eszkflzéltetnek. e-24

K itűnő minőségű dohány termés
csakis

a dohány á lta l  Igényelt tápan yagokat ta rta lm asé

érhető el, melyet legjobb minőségben szállít a

brassói kónsav- ós műtrágyagyár.
Mindennemű műtrágyázás iránti felvilágosításokkal és árajánlatokkal készséggel szolgál a

KBzponti iroda  Budapest, IV., Béosi-u toza B. szám . 6-is

Márkus Samu könyvnyomdája, Budapest, Báthory-utcza 20.
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