
XV. évfolyam.
M N MUZÉtfM KÖNYVTARA HiMap-KTiyvíar Novádaknaplj

i
Budapest. 1898.Í Január 1. 1. szám.

IIAflsAtőni ar
J S 9 < í.k

MAGYAR DOHANYUJSAG“-ra
Egént évre 
Fél évre

« frt. 
3 frt.

N etren d eléa  • kiadóh ivatalban  
v e « 7  u talványnyal m inden 

posta h ivata liu l e u K ö iö lb e tó .

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

TL, rodmiiiczk;-it(» 1DOHÁNYUJSÁG
.MAGYAR DOHaHYOJSaG"-™

Egész évre 
Fél évre .

ff frt. 
8 frt

Megraadaléa a kiadóhivatalban 
vagy utalványnyal minden 

postahivatalnál eazkőxölhető.

K I A D Ó H I V A T A L  ■

Budapest, TI. P o l u -  
■ le ik i-n te it 1. u .

A dohányterrn^é|t és dohánykereskedést felkaroló gazdasági szaklap
T )  M e g je le n ik  m in d e n  h ó  l - é n  é s  16 -á n .

Hirdetéseket felvess a .kiadofeiu^^sj^xirss&g  
rnuulen hirdetés-gyUjtö ttgynöKége.

Felelős sserkesstő és laptula)doM|S :
o a n é c z i  Vil m o s .

Hirdetések Negyed oldal 10 firt; kisebb hirdetésekné 
miudeu petit sor 4 kr.

V

GLz ét) elején.
Tehát ismét egy uj é v ! Uj év, uj 

gondolatok, uj remények, uj kötetes- 
ségek, uj tervek, uj munka, uj fárad
ság, uj bizalom.

De hogy e sok uj dolog sikerül
jön s áldásos gyümölcsöt hozzon 
egyesekre és drága magyar hazánkra: 
mindenekelőtt szükségünk van annak 
harmatozó kegyelmére, a kitől minden 
jó  s minden áldásos jő.

Mi is szép ősi szokás szerint az 
egek Urához repített fohásznál kezd
jük meg a beköszöntött uj esztendőt, 
kívánva: a magyarok Istene terjesz- 
sze szét áldó kezeit édes magj ar ha
zánk felett, —  áldja meg ennek munkás 
magyar népét, -  áldja meg ama terhes 
munkát végzó gazdaküzönséget, mely 
a mezei munkák legnehezebbikével, 
adohány termeléssel foglalkozik, —áldja 
meg azokat, kik anyagi támogatásaik
kal lehetővé tették, hogy kedvelt 
lapunk : a „M agyar Dohángnjság' a
immár a tizenötödik esztendőbe lépett, 
áldja meg e lapnak szellemi mun
kásait. a kik minden anyagi haszon 
és önzés nélkül, tisztán a doliány- 
kultura, a magyar mezei gazdálkodás 
és gazdászat e speciális és kedvelt 
terménye iránti szeretetbói s hazafias 
kötelességből lankadatlan szorgalom
mal, kitartással 8 oly szakértelemmel 
munkálkodtak, mely bármely ország

ban megállná helyét és végül áldja 
meg e lelkes írói gárda vezérét, ked
ves Uaróczi Vilmos urat, a magyar 
dohányirodalom és sajtó megteremtő
jét, aki tizennégy év alatt egész do- 
hányirói nemzedéket nevelt, a ki a 
dohánytermelő gazdaközönséget gya
korlati tanácsokkal látja el, a ki lapu nk- 
nak kifogyhatatlan forrású vezére, a 

I ki az elmúlt évben is nem kevesebb, 
mint (65) hatvanöt irányczikkel (ezt 
talán ö maga se tudja) gazdagította 
lapunkat, nem számítván a sok kér
désre adott sok feleletet és szer
kesztői üzenetet. Adja ls‘ t-n. hogy 
k w  test-rt-Jelke. 5’ " 
munkásságnak hasznát és áldását ne 
csak a dohánnyal foglalkozó gazda
közönség és a haza lássa, hanem ó 
is, — az ó házába is köszöntsön be oly 
áldás, oly anyagi pártfogás, oly földi 
jutalom, minőt nagy szellemi munká
jával méltán meg is érdemel, mivel 
a szentirás szerint is: „M iitó a munkás 
az ö birire.“

Tegye meg mindenki hazafias kö
telességét s a „Magyar I)ohányujsáyu 
lelkesedéssel fog oda törekedni, hogy 
a hazai dohányirodalomnak ezen 
egyetlen közege oly magas fokra 
emelkedjék, minőt a magyar becsü
lete s a haza tekintélye parancsol.

A „Magyar Dohányujság“ -ra ez év
ben is nagy feladat, nehéz munka vár.

A dohánytermelés terén oly sok 
nagyfontosságu eszme, kísérlet és 
kérdés merült fel, melyeknek tudo
mányos, gyakorlati és sikeres meg
oldása kimondhatatlan haszonnal lesz 
úgy az államkincstárra, mint a dohány- 
termelő gazdaközönségre.

A „M agyar JJohányujság“ még nem 
fejezte be hivatását; sót tizennégy 
évi fáradhatatlan munkásság után 
még csak most van a kezdet ele jén ; 
csak ezután fogna igazi lelkesedéssel 
s teljes készültséggel és munkabíró 
erővel a nagy munkához, a megfejt- 
hetlen kérdések üdvös megoldásához.

* Ofe hogy e»t megtf*he«9.e, föltétlenül 
szüksége van nagyobb anyagi támo
gatásra, az államkincstár s a dohány- 
termelők részéről egyaránt

A „M agyar Dohdnyujság~ nem sport
láp. nem mulattató újság, melyet csak 
szórakoztató unaloműzésből tartunk s 
ha van —  jó , ha nincs — úgyis jó.

A _Magyar Dohányujság“ államnak 
és százezreknek kenyeret és aranyat 
szerző nélkülözhetetlen közeg, melyre 
föltétlenül szüksége van a grófnak és a 
feles kertéssnek is, mivel manapság a 
dohánykezelés ezerágu ügyében olyan 
kérdések s akadályok is előfordulnak, 
melyekre sem gróf, sem kertész meg 
nem felelhetnek.

Mindkettőnek tehát szüksége van 
biztos Útmutatóra, értelmes tanács-
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adóra, különben oly hibákat követ
hetnek el, melyeket a bemázsáláanál 
keservesen megbánhatnak. Sem a grófi 
rang. sem a kertész születése nem 
elegendő garanczia az okszerű s az 
állam által megkívánt szabályszerű 
dohánykezelésre. Mind a kettőnek 
tanulnia kell!

Ezen nélkülözhetetlen kezelési ös- 
mereteket egyedül csak a Dohány- 
újságból szerezhetik meg, mely a 
dohánytermelőt egész éven át nyomon 
követi 8 ott van napi munkája mellett, 
elkíséri a földet készítő ekéhez s ott 
van a csomózó asztal mellett. Ott van, 
a hol a termelő munkáját végzi. Sza
kadatlanul tanít, oktat, kalauzol sze
gényt, gazdagot egyaránt.

Midőn a „Magyar Dohányujsáq' ál
lamnak s a termelőknek a kenyér és 
csengő aranyszerzéshez segédkezet 
nyújt: vájjon nem e jogos, hogy mind
ezekből neki isadassék valami? — mi
dőn a . Magyar Dohányujsáq“ egész éven 
át tanít, oktat, kételyeinkben felvilá
gosit, szakismereteinket növeli, bővíti, 
esüggedésünkben bátorít, bajainkban 
véd, oltalmaz, segít: vájjon mind
ezekért nem érdemelne meg ezen 
újság lelkesebb támogatást?

Tiszta lelkiismerettel, a legmele
gebben ajánlom lapunkat a dohány- 
termelő közönségnek becses figyel
mébe. Kiki csak saját jól felfogott 
érdekét szolgálja s mozdítja elő, midőn 
e lapot anyagilag támogatja.

Nem mondhatja senki sem, hogy 
érdekből Írok, hisz papember vagyok,

T Á  R C Z A.

A botanika.
A mezőgazdasági munkásukról szóló 

törvényjavaslatnak országgyűlési targyalasa so
rán. egvik képviselő azt találta mondani, hogv 
az egvkori magas munkabérek altul elkényez
tetett munkások ma mar nem elégszenek meg 
a mérsékeltebb keresménynyel, s az a baj, 
hoífij mai naptág már britanikát és hozzá 
fekete kávét kíván a jtaraszt,

Ezen —- a valóságnak többé-k c vésbbé 
megfelelő — odavetett mondás ötletéből, egy 
jóizü tárczaczikket közölt a r] testi Hírlap/ 
a melynek a szivarozas és a pipazas miben
létéről irt szellemes fejtegetését, érdemesnek 
találjuk olvasóinkkal rs megismertetni, a Követ
kezőkben :

. ..  .Tehat mindennapi britanikat akar a pa
raszt ! Eddig csak a választások idején sziva
rozott, de nem elegedett meg a britamkaval. 
Pántlikas szivart követelt a kortestől, pettyes 
regalitászt. Úri szivart, ha úrrá teszi érte az 
urat. A parolazás már nem hat ra, a fuvardíj 
sem, a regalitász és mellékkörülményei a ka- 
paczitálás uj eszközei. De választás csak nt-

dohányt nem termelek, tehát nem is 
jöhetek bajba; de sokszoros tapasz
talatból mondhatom, hogy e lap minden 
termelőnek feltétlenül szükséqes, munká
ban munkatárs, bajban hü védő.

Szerencsés vagyok érdemes szer
kesztő urunkat régóta ösmerhetni. 
Mint viruló férfiú alapitá meg e lapot, 
s ma mint testileg megtört agg 
áll előttünk, mert a szerkesztés nagy 
gondjain s erőt pusztító munkáján 
kívül még más terhes hivatalt is 
kénytelen vállalni, hogy mindennapi 
Kenyerét megszerezhesse.

Jól van ez igy? Nincs! Ez hiba is, 
szégyen is!

A magyar államkincstár s a do
hánytermelő közönség minden nagy 
megterheltetés nélkül könnyen oda i 
segíthetné e lap anyagi ügyét, hogy j 
szerkesztője, összes munkásságát csak | 
is annak szentelje. E csekély áldó- i 
zatból csakis a dohánytermelő közön
ség huzna bőséges hasznot.

Tegye meg mindenki hazafias kö
telességét, hogy mi is elmondhassuk 
csendben s viharban:

„Szent hazánk, megfizettünk mind. 
mivel csak tartozónk.* *

Boldog uj é v e t !
Ambrus József

plébános.

Haladásunk jelei.
Hazai dohánytermelésünknek az ok

szerű haladás terén való örvendetes elő
meneteléről volt alkalmunk már több ízben 
megemlékezni, s nagy elégtételünkre szol
gál, ha a haladásnak mindig újabb meg

kán van s a j ó  szivar csuk  Öt esztendőnként 
kerül. Most azt halljuk, hogv a p a r a s z t  úgy 
hozzászokott, hogv minden napra megkívánja. 
Enged ugvan a rcgaiitaszbói, de fekete kávét 
kér hozza. Hadd legven csak b r i t a n i K a ,  de le
gyen meg minden nap. Mivel pétiig nincs meg I 
beáll szocziálistának.

Ha igazan így van. u szocztalis kérdés 
nagyon egyszerűvé lett. Ha meg lehet oldani 
a trafikban, kar vele máshova menni. Aldoz- 

, zuk föl u britanikat a társadalmi rendnek, és 
' szállítsuk le az arat. Az allam tálán veszítene 

a szivaron, de nyerne a közbékén. Ha olcsóvá 
lehet a béke, legven olcsóvá a britanúa. Tes
sék rágyújtani, polgártársuk, és tessék békén 
maradni. Bolond az a földbirtokos, aki a kon- 
venczió mellé nem ad minden napra egv-egv 
britanikat, ha ezzel a munkaerőt lekötheti. Ok
talanság akkora apparátussal neKimenni a szo- 
czilalizmusnak. ha néhány trafikos Ivány es né
hány láda szivar is elégséges. Ézsau legalább 
egy tál lencsét kapott a jussáért, a szocziálista- 
paraszt egy botanikával is megelégszik,- nem 
lehet tehat olyan veszedelmes ember, a miiven- 
nek festik.

Nem veszedelmes, han;m oolond, ha a 
britanikáért elpártol a pipától. Hiszen a szivar

újabb jeleivel találkozunk, a melyek más 
és más helyeken feltűnve, azt bizonyítják, 
hogy haladásunk nem egyoldalú, nem hely
hez és bizonyos eshetőségekhez kötött, ha
nem valósággal minden irányban általános
nak mondható.

A haladásnak ilyen örvendetes jeléül 
említhetjük fel ez alkalommal az exsiccátor 
használatát, a mely — az eddig tett kísérle
tek tanúsága szerint — mindenütt kitűnő 
eredményeket mutat fel. így  — hogy en
nek alkalmazásáról példát is idézzünk — 
felemlíthetjük az aradmegyei Forray- 
nagy iratosi uradalmat, a melynek egyik 
dohánytermelési telepén, a modern szellem
nek és az okszerű termelés minden köve
telményének megfelelő egyik száritópajtája 
az exsiccátoron való szárítási mód szerint 
van berendezve, s habár a nevezett ura
dalomnak dohánytermelése egyébként is 
minden tekintetben mintaszerű, de különö
sen az az egy pajta, a mely exsiccátorra 
van berendezve, oly nagyszerű eredményt 
mutat fel, hogy az exsiccátoron kezelt do
hány — miként egy teljesen megbízható 
és kiválóan illetékes szakférfiútól értesül
tünk — valóban bámulat tárgyát képezi, 
s oly kitűnő szivartakaró leveleket tartal
maz, a melyek sok külföldi szívat takaró 
dohányokkal is bátran kiallhatják a versenyt.

Azt nem állíthatjuk, hogy az a rend
kívüli siker kizárólag csakis az exsiccátor 
hatásának lenne tulajdonítható, mert első 
sorban mindenesetre a kitűnő kezelés, meg 
a helyes készítésű pajta a sikernek tényezői, 
de ha ilyen dohányok aztán exsiccátorra 
kerülnek: az kétségtelen, hogy akkor tö
kéletes jó anyagot fognak szolgáltatni.

Az exsiccátoron szárított dohányok 
mindig tiszták, hiba nélküliek, minden egyes 
bordájok lassan, de tökéletesen kiszárad, 
s a lassú szárítás a szín egyenlőségét és a 
dohányok tartalmasságát is biztosítja. Csak 
is egy hátránya van az exsiccátoron való 
szántásnak, a mi abban nyilvánul, nogy a

dohányzásnak csak olyan, mint a bicziklizés 
lovaglásnak. A szivarozó csak azért nem pi
pái, mert nem hordhat magúval pipát és inast, 
aki a pipát tisztogatja. A bicziklis is szíveseb
ben járná iohaton, ha lovat tarthatna es lo
vászt, aki csutakolja. A szivar csak a viszo
nyokhoz való alkalmazkodás, de az igazi dohány
zás a pipában történik. A szivar csak kényel
mes, de a pipa jó. A pipazas önérzetes dolog, 
az erő tudatával jár. A lepipálas fogalma is 

1 ezt bizonvi'ja. Leszivarozm nem lehet senkit, 
mert a szivarozashoz nem kell erő. A pipazas- 

i hoz tüdő kell, a szivarozáshoz csak sz’var. A 
pipázashoz erő és ügvesseg kell. a szivar maga- 

í tói ég, föltéve, ha szelei. Ha nem szelei, amúgy
* se szivar, hanem csak bagó

Terjedni kezd a fővárosban a pipázáa, s 
, mar az utczan is akad modern un ember, a 

ki pipara gvujt. Ennek a pipának azonban 
angolnak keli lennie. Nem azért, mert az angol 

! pipa külföldi, hanem azért, mert kurta. Elfér 
a zsebünkben és nem érzik meg rajtunk, hogv 
a zsebünkben van. A pipának ugvams az a 
tulajdonsága van. hogv csak a gazdájának kel
lemes. Mert nemcsak füstöl, hanem szaga is 
van, és csak ez az utóbbi jut az idegennek. 
Az angol pipa kíméletes az. idegen iránt, nem



Januar 1. M AGYAR DOHÁN YL’JSÁG. 3

még szokásos simítás által nyerhetünk, — 
mert hiszen az természetes dolog, hogy a 
dohány levél a simítás által megmerevül 
és csak ritkán lehet ruganyos, hanem majd
nem mindig érdes és törékeny, s midőn a 
dohányt a simítás alkalmával a tenyerünk
kel mintegy kivasaljuk: ezzel leszedjük a 
dohánylevélnek annyira értékes zománczát : 
s beléjök tapasztjuk a port és a simítás 
folytán egymásba tapadó levelek sokkal ' 
könnyebben megpenészednek, megrothad- J 
nak, — a mi pedig talán még a legfőbb jó  ' 
oldala a simítás mellőzésének : az abban áll, 
hogy ezen eljárás mellett a dohánynak 
mindenesetre és feltétlenül okszerű keze
lésben kell részesülnie s a szabadban való 
simítás ez esetben teljesen ki van zárva, 
mert a szabadban szárított dohány nem 
volna alkalmas a simítás mellőzésével való 
csomagba kötésre, tehát a szépen érett 
dohányok kivétel nélkül a pajtában szárad
nának, mi által dohányunk általában sok
kal szebb, egyenlőbb s/inű, ruganyos, ere
deti zománczát megtartó, és egyszersmind 
súlyosabb is lenne.

A simítás mellőzése tehát — a sok 
fölösleges költség és fáradság megkimélé- 
sén kívül — a dohány minőségét és meny- 
nyiségét is tetemesen emelné.

Az okszerű haladásnak ezúttal érintett 
és már máskor fejtegetett többrendbeli kéz
zel fogható jelei oda terelik már is a dol
got, hogy illetékes helyeken kezdik be
látni, hogy okszerű kezelés mellett igenis 
lehetséges lesz nálunk is olyan szivartakaró 
dohányokat előállítani, amelyek hivatva 
lesznek egyes importált fajokat helyettesí
teni és mai alkalmazásokból kiszorítani.

S mondhatom, hogy ennek az ébre
dező irányzatnak senki sem örül jobban 
nálamnál, — mert ez volt az én legben
sőbb óhajom, erre törekedtem, ezt hangoz
tatom én már 15 év óta, — s az a boldo
gító remény táplál, hogy a hazai dohány- 
termelésünknek nagy lendületet adni hiva

tott ezen eszméknek megvalósulása, ér
vényre emelése, most már csakugyan be 
fog következni, — mert — hála a gond
viselésnek — a dolog immár a legjobb 
mederbe van terelve; most tehát csak foly
tatni kell utunkat a megkezdett helyes 
irányban, s akkor biztosan czélt fogunk 
érni.

Adja az Ég, hogy a ránk virradó uj 
esztendő is minél közelebb vigyen bennün
ket kitüzöttt czélunkhoz, s minél gyorsab
ban és teljesebb mértékben elérhessük édes 
hazánk — egykor világhírű —  dohányter
melésének mindnyájunk által óhajtott fel
virágzását!

Daróczi Vilmos.

E gy kis doluiiivstiitisztika.
Hét dohányfelügyelőség és 36 beváltó 

állomás mellett 1895-ben 631. 1896-ban 
645 községben gyakorolták a költő által 
„áldott*-nak nevezett dohánynövény műve
lését, — de úgy látszik, hogy eme áldásban 
mindinkább kevesebben részesülnek, mert 
az 1895-ben még 9.045 termelő száma 
1896-ban 8.86z-re csökkent, s a beültetett 
terület is — amely 1895-ben még 63.921 kát 
hold volt — 1896-ban 63.668 kát. holdra 
apadt; e mellett a minőségi termelés sem 
mutatja a kívánatos arányokat, mert lefelé 
menő sorrendben kővetkező levelek előállí
tására szolgál: debreczeni, tiszai, szegedi, 
kerti, kapa. szuloki és muskatály.

Egy k. hold termése az utolsó évben 
volt: 318 kgtól (Maros-Vásárhelyt) 978 kgig, 
Érsekújvárt) átlag 731 kg (1886-ban 360 kg 

1887-ben 501 kg) s a holdankinti nyers 
. jövedelem 33 frt 75 krtól (Maros-Vásárhelyt) 
| 265 frt 71 krig (Nagy-Tárkány) változott, 

átlag 20 frt 99 kr volt. a mennyiben a 
beváltási ár 5 frt 41 kr (Hudapest, Keszthely) 
és 33 frt 84 kr (Nagy-Tárkány) közt moz
gott, átlag 16 frt 54 kr volt.

záraggatásnál némi nehézség áll elő, a 
mennyiben az összeszoritás által a szegek 
a dohányt elrongyolhatják ; — mások pe
dig még azt is állítják, hogy a dohány 
végbordáját, ahova az exsiccátor szege jön, 
a nedves bordával érintkező szegnek vas
tartalma rozsdássá teszi ; — ezt ugyan nem 
vitatom, mert ezen állítás mibenlétéről meg
győződést még nem szerezhettem, — egyéb
iránt még ha úgy volna is : ezen könnyen 
lehet segíteni az exsiccátor szegeknek gal
vanizálása által, a mi csekélységbe kerül, 
s akkor ez az eshetőség is teljesen ki volna 
zárva.

Az exsiccátort tehát — a melynek 
czélszerüségét kezdettől fogva olismertük, 
és alkalmazását számtalanszor ajánlottuk — 
csakugyan úgy tekinthetjük, minta dohány 
okszerű kezelésének egyik legtökéletesebb 
szerszámát, a mely a jó minőségű anyag 
előállítására a legkiválóbb szerepre van 
hivatva, s a dohánytermelés haladásának 
egyik legbiztosabb tényezője.

A haladásnak másik lényeges jeléül 
tekinthetjük továbbá azt a körülményt, hogy 
— amit lapunkban évek óta már annyiszor 
irtunk, ajánlottunk, sürgettünk — valahára 
elértük annak egyenlőre legalább kísérlet
ként való megvalósulását, a mennyiben a 
budapesti beváltóhivatali körzetben már az 
idén kísérletek tétetnek a simítás mellő
zésével.

A  dohányoknak simitatlanul való be
adásával — a mint értesülünk — liakovszky 
István állami számvevőszéki elnök ur ő 
kegyelmességének puszta-dánosi gazdasá
gában és Küszler Henrik urnák — az el 
ismert ambitiosus kitűnő nagytermelőnek — 
gazdaságában tesznek jelentékeny kísér
leteket, a melyeknek jó eredménye már 
előreláthatólag is biztosnak mondható, mert 
az többé már nem szorul hosszasabb bizo- 
nyitgatásra, hogy a simítás nélkül csomó
zott dohány sokkal jobbminőségü és érté
kesebb anyagot ád. mint a minőt a most

érezteti vele a mi pipazásunkat. A magvar 
pipáért még a feleség is haragszik, az angol 
pipáért a szerető sem őrről. A magyar pipa 
ügyetlenül őszinte, az angol pipa kíméletesen 
diszkrét.

A pipázás még abban is különbözik a szi
varzástól, hogy szellemi munka, míg emez 
csak automatikus cselekvés. A szivaios bemegv 
a trafikba, megveszi a szokott szivarját és el
szívja. Mindig mellékesen, mást téve és mást 
gondolva. A pipas gondolkozva válogatja a 
dohanvíajtakat, kevergeti őket, hol ilyen, hol 
amolvan aránylatban, és szívás közben birál- 
gaiva megfigyeli a keverés eredményér. Sohase 
szí mellékesen, mindig födolgot végez. A  pi- 
pás mindig élvez, a szivaros csak füstöt fuj. A 
pipái olvan. mint a jellemvigjáték : a hős aka
rata, szeszélye intézi a derűs cselekvénvt: a 
szivarzás olvan, mint a sorsdráma : ismeretlen, 
ellenőrizhetetlen erők kevernek hajszálakat, 
rongvdarabokat a szivarba.

Botor ember az a paraszt, a ki a britani- 
káért lemond az ősi pipáról. A pipa a függet
lenség, a szivar a szolgaság. Mert a pipás nem 
függ a dohánytól; ha nincs dohány, a pipa- 
szárat raghatja, de a szivaros semmit se rág
hat, ha nincs szivarja. Különben se szivar az

a szivar, a melyet ragnak, hanem bagó. A szi
varnak csak az utolsó akkordja, a mely csak 
azért nem vész el mélán, mert mindig akad 
valaki az utczán. a ki fölszedi. A bagózás a 
dohányzásnak egy más neme, a mely lénye
gesen más, mint akár a pipázás, akar a szi- 
varzas. A körülményektől való teljes függetle
njén jelenti. A pipazáshoz dohány és pipa 
kell, a szivarzashoz szivar, mind a kettőhöz 
még gvufa is, a bagózáshoz egyik sem kell, 
még dohánv sem, mert ez az utczán található. 
Mégis rangban legutolsó dohányzásnak tart
ják, talán azérr, mert a kérődzéshez hasonlít. 
A szivarral és a pipával kedveskedni lehet, ba
góval még vesztegetni sem. Az aki bagóért 
cselekszik valamit, deklasszált ember. A bagó
ért való tánczolás a legalsóbb nyomorúság 
szimbóluma. Az élet utján való leggvötrelme- 
sebb vánszorgás is kellemesebb ennél a tán- 
czolásnái.

Terjed a pipázás fővárosszerte. Az embe
rek megokosodnak és belátják, hogy a szivar 
csak akkor jó, ha drága, a pipa ellenben akkor 
is jó, ha olcsó, csak dohány legyen benne. A 
drága szivar és az olcsó pipa versenyében az 
utóbbinak kell győznie, mert mindig több az 
ember, mint a pénz. S a pipa azért is diadal

maskodik, mert szórakoztat, míg a szivar az 
embernek csak a szájában van, de sohase jut 
az eszébe. A pipa gondüző, a szivar csak olyan, 
mint a ruha, a melyet az ember cssk akkor 
érez. ha nincs rajta. A szivarzó ember csak 
akkor tud a szivarzásról, mikor nem szivar- 
zik. Rágyújt és vége a tudatának. A pipas pi
pázás közben élvezi a pipázást és gondoskodva 
piszkálja, nyomkodja, gyújtogatja a dohányár. 
A szivar olyan, mint a reménység : füstbe megy 
és nem marad belőle semmi. A pipadohány is 
füstté lesz, de a pipa megmarad. Csak meg 
kell újra tömni. Olyan, minta szeretkező s z ív . 

Az egvik szerelem elvész, de megmaradt a 
pipa, csak újból rá kell gyújtani.

Jól van ugv, hogy a britamkát hajszoló 
paraszt csak frázis, mert sajnálnék, mint a bo
lond ábrándokat hajszoló romantikust. A brita- 
nikát elérheti ugyan, de ha elszívja: azt lát a, 
hogy odaadta pipabeli boldogságát egy szivar
ért, a mely nem jó, mert nem szelei, és rossz 
ha szelei. Mi, akik a britanikán innen vagyunk, 
szintúgy kergetőzünk a boldogság után, mint 
ő. De ö legalább pipál, míg mi csak most pró
bálkozunk meg a pipával.

Viharos.
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Egy évtizeddel ezelőtt mé? a dohány- | lalta el. míg most már 0.3%-ra csökkent s nyesül: kitűnik a legtöbb dohányt termeszti) 
mivelés az összes szántóföldek 0.5*/,-át fog- j  hogy a hanyatló tendentia tovább is érvé- ; vármegyék következő kimutatásából :

1894. é v b e n 1895. é v b e n 189(1. é v b e n

V á r m e g y e
A vármegye

A vármegye
A vármegye 

összes A dohány A vármegye
A vármegye 

összes A dohány A vármegye
területe learatott területe learatott szántóföld területe learatott

területe területének területe területének területe területének
°/o-a

h e k t á r h e k t á r “ h e k t á r

Csougrád 230507 1307 0-6 211031 1282 0-6 211931 1057 0 5
108742 2857 1-4 189091 2745 1*4 189691 2629 1-4

Jász-Nagykun-Szolnok 309515 4122 1 1 339881 3452 1 0 339881 3392 1 0

Pest-Pilis-Solt-Kiskun 600924 4<)52 0-7 058906 4323 0-7 658900 3(»0«> 0*5
270081 2367 0'9 260063 1763 07 200003 1005 0-6
454404 2199 0 5 442498 2058 0-4 442498 1995 0-5

Hajdú
Szabolcs

181928 1870 1 0 175237 1629 0-9 175237 1029 0 9
321132 8586 2'7 291809 8005 2-7 291809 788-4 2-7
250084 1095 0-7 251504 1467 0-0 251504 1337 0-6
139478 276S 2-0 140409 2458 1-7 104409 2334 1-7

Torontál 094070 157H O-o 700354 1084 0-2 7H0354 1084 0.2
Az osztrák örökös tartományok dohány- 

termelésének területi és termés mennyisé*
A u s z t r i a  d o h á n y t e r m e l é s e .

#ére vonatkozó adatokat a kővetkező kimu
tatás tünteti lel:

T a r t o ni á n y

1894. évben 1895. évben 1896. óvóén

Terület
hektár

Termés 
m mázsa

Terület
hektár

Termés
rnmázsa

Terület
hektár

Termés
rnmázsa

Ifél-Tirol 380 4772 390 3236 387 3239
I lalmáczia 1532 18900 054 8708 802 11986
(jaliczia 2370 43112 2949 51379 3534 65200
Bukovina 158 1580 , 12 10.8

Összesen: 4440 08424 4005 03481 4723 06484

Amint a fenti kimutatásból kitűnik: 
r>él-Tirolban a termelés egy állapotban van, 
Bukovinában pedig rövid kisérletezes után 
egészen megszűnt. (íácsorszagban azonban 
a dohánymiveles terjesztésén nem siker

A kapadoliány termeié* 
kérdéséhez.

Az én kedves olvasó közönségem : a
dohánytermelők, akikhez immár tizenötödik 
év óta szólok, eléggé ismerhetnek már arra 
nézve, hogy tudják, hogy mindenkor őszin 
tén és a legjobb akarattal szoktam kimon
dani véleményemet, s igv nem kell attól 
tartanom, hogy az érdekeltek netalán félre
értenének. amidőn nyíltan kijelentem, hogy 
hibául kell felrónom a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei termelőknek azt az elhamarkodott 
Ítéletét, hogy a kapadohány termelése ná
luk nem megfelelő és nem oda való.

Elismerem, hogy e megye termelőinek 
elég oka volt ugyan a kapadohány terme
lésnek náluk való bevezetése fölött pál- 
czát törni, mert az ezen dohányfaj terme
lésével tett első kísérletek ott bizony nem 
sikerültek. — csakhogy nem vették kellő 
figyelembe azt a körülményt, hogy miért 
nem sikerültek.

En tehát megpróbálom elmondani, hogy 
tulajdonképpen mi idezte ott elő azt a fe
lette kedvezőtlen eredményt ?

Mindjárt első sorban egy véletlen kö
rülményt kell említenem, tudniillik a direkte 
Oroszországból beszerzett magot. Ha na
gyon messze akarnank i: enni feltevésünk
ben. azt is gondolhatnék, hogy Oroszor
szágból talán szándékosan küldetett olyan 
rossz kapadohány mag. hogy a belőle szár
mazó termés ne sikerüljön és továbbra is 
kénytelenek legyünk a kapadohányt tőlük

nélkül fáradoznak, tekintve hogy a dohány
termelési terület egy évtizeddel előbb ott 
meg csak 1001 heotar volt

Dr. Rodi czly Jenő.

importálni, — vagy meglehet — ami való
színűbb — hogy a mag csak véletlenül 
volt rossz. — de annyi most már bizonyos, 
hogy az a szerencsétlen mag olyan volt. 
mint a felmagzott répa vagy retek magva, 
amcdyról nagyon jól tudja minden gazda 
hogy abból nem lehet termést várni, mert 
sokakon megtörtént már. hogy az ilyen 
felmagzott magból vetett répa, vagy egyéb 
termelvény, temérdek bajt idézett elő a 
gazdaságban ; — ilyen lehetett az a kapa
dohány mag is, amelyből a Jász-Nagykun- 
Szolnok megyei termelők, a kapadohány 
termelésére kísérletet tettek. — nem csoda 
tehát hogy az nem sikerült.

Nem sikerülhetett továbbá azért sem. 
mert nem a kellő helyre ültették, nem vá
lasztottak meg neki azt a megfelelő talajt, 
amelyet az igényel és aminő a nevezett 
megyében — úgy hiszem — bőségben van.

A kapadohány sikeresen terem a jó 
glebájú. ént fekvésű, olyan földeken, ahol 
tiszai leveledet termelni nem lehet és nem 
szabad, mivel ezek termelésére az a talaj 
nem alkalmas; mondom: lent fekvésű, 
de nem túl kemény, szurkos, hanem kissé 
agyag és homok vegyületü földeken, — 
azonban nem tófészekben és nem magasan 
fekvő sovány homokban.

He — amint en értesültem — Jász- 
Nagykun-Szolnok megyében éppen ilyen 
— nem alkalmas — talajokban tétettek a 
kapadohány termelésével kísérletek, —

amelyek tehát a jelzett okoknál fogva nem 
is sikerülhettek.

A megfelelő talajon, jó  magból és a 
kellő mivelés mellett igenis meg fog ott a 
kapadohány teremni, még pedig úgy, hogy 
az eredmény nem marad mögötte a tiszai 
leveleknek, vagyis okvetlen fog annyi 
anyagi baszonnnal járni, mint a tiszai do
hányok termelése.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei do
hánytermelőkre nézve, a kapadohány ter
melése igen lényeges, mondhatni életkér
dés, — mert bármennyire javult és folyvást 
javul is ott a tiszai dohányok termelése, de 
ezeket a dohányokat, abban a mennyiség
ben. amennyiben jelenleg előállittatnak, sem 
gyártásra, sem kivitelre nem lehet egész
ben véve felhasználni: — ennek tehát eset
leg az a szomorú következménye lehet, 
hogy a gazdákra nézve annyira fontos do
hánytermelési engedélyek még jobban apasz- 
tatni fognak, — a kapadohányra azonban a 
jövedéknek szüksége van. s ha ezt elegendő 
mennyiségban itthon nem termelhetnénk, 
akkor kénytelenek \ agyunk a hiányzó 
mennyiséget külföldről importálni.

Ez. a körülmény tehát a bővebb meg
fontolást nagyon is megérdemli. — hozzá 
téve még azt is. hogy a kapadohány ter
melése nem igényel annyi gondot, munkát 
és fáradságot, mint a többi dohányfaj, s 
abban a talajban terem, amelyben másnemű 
dohányt termelni nem is szabad, holott jö 
vedelemre biztoBsan ád annyit mint az 
egyéb közönséges fajta dohányok

Nincs tehát éppen semmi ok rá, hogy 
a kapadohány termelése iránt ellenszenvvel 
viseltessenek, sót nagyon is meg kell 
mindezt a körülmény fontolni és a legjobb 
igyekezettel a további alapos kísérleteket 
megtenni.

De - felteve ha ez a dohány
csakugyan nem is hozna annyi jövedelmet, 
mint a másfajta dohányok : a fent jelzett 
alapos indokok figyelembevetelével még 
akkor sem volna helyes a kapadohány ter
mesét elitéliii ; — csakhogy szerencsére ez 
a feltevés nem áll, mert az elismert leg
jelesebb hazai kapadohány termelők — ne
vezetesen : Kállay András és gróf Des*»ewffy 
Aurél urak, meg mások is — jó példájok- 
kal kétségtelenül bebizonyították, hogy a 
kapadohány termelése, jövedelmezőségre
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nézve semmivel sem áll alább, mint más 
közönséges dohányok, ugyanis 1896-ban az 
előbbi, Nagy Halászon 21, fr't, az utóbbi, 
Büd-Szent-Mihályon, 18 frt 25 kr, átlagot 
ért el, s a holdankénti hozam 8— 10 mtrm 
közt váltakozott, sőt Hajdú-Doroghon — a 
jégverés daczára -  egyes termelőknek 
holdanként 10— 13 mtrm. átlagos termésük 
volt; s igy a Jász-Xagykun-Szolnok megyei, 
valamint az alkalmas talajjal biró többi 
termelőket is minden körülmény arra buz
díthatja, hogy a kapadohány termelését 
minél nagyobb mérvben űzzék, mert ezen 
dohányfajnak nálunk különösen nagy jö- 
v<5je van.

Duróczi Vilmos.

Vélemény az ecsedi lápról.
Az ecsedi lápot tudvalevőleg már lecsa

polták, s annak korhanydus nagy te
rülete, néhány év múlva bizonyára termő
képessé lesz.

Fekvésénél és a föld minőségénél fogva, 
ott rendkívül jóminőségü dohány teremne. 
Amig tehát néhol — például Szabolcs- 
megyében — véletlenül a homokos he
lyekre is felszoritott kapadohány termelés 
általában csak tengődik, úgy. hogy leg
inkább debreczeni fajjal megosztva képes 
magát fentartani, addig az ecsedi láp vi
déke, minden erőltetés nélkül, dús kapa
dohány termelésre kínálkozik, a mi annál 
figyelemre méltóbb körülmény, mert a két 
faj együtt termelésénél a debreczeni faj 
durvulása észlelhető.

Meggyőződésem az, hogy az ecsedi 
láp felszabadult talajában oly mennyiségben 
és minőségben lehetne a kapafajt termelni, 
hogy ha —a mit ugyan ne adj' isten, nem 
kívánok — uz osztrák sógorokkal gazda
sági utón versenyre kelni kényszerülve 
jennénk: az ecsedi lápon termett kapa-
dohány exportálásával Magyarország siker
rel vehetné fel a versenyt, talán még Orosz
országgal is.

Azt a lápvidéket, már magában véve 
a dohányjövedék belső szükségletének tel
jes fedezése czéljaira is, a legjobb minő
ségű anyag előállítására alkalmasnak tar
tom. Ott a talaj is nehéz agyag vegyülék, 
mely a vizet lassan ereszti át.

Csak a talaj vizsgálat ha lesz valaha) 
ne lenne skrupulozus a lápvidéken. Kapa
dohánynál ugyanis nem határoz a föld mé
lyebb fekvése, csak legyen iszapos, vagy 
például a turfátói porhanyitott termékeny 
agyagos talaj.

Túlságosan turfás talajon úgy sem te
rem elég mennyiségű és jóminőségü do
hány, tehát ott, ahol a termelő súlyos és 
jóminőségü kapadohányt nevelő talajt vá
laszthat: bizonyára nem lesz oly balga,
hogy a rosszabb talajt használja a ter
melésre.

Nézetem szerint, az ecsedi láp tala
jának fekvése, kizárja a szivargyártáshoz 
való anyag termelését.

Kár volna úgy megjárni, mint igen 
sok réti vidék talajánál megeshetnék, hogy 
nehéz és rossz égésű dohányt termő, lapos 
fekvésű, kemény földek, közönséges fajú 
(debreczeni. stb.) dohány termelés czéljaira 
minden kísérlet nélkül sanctionáltatnának,
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holott az ily helyeken termelt dohány csak 
évek múlva, vagy csak heves erjesztés mel
lett lenne jóégésű, a mikor is rugékonysá- 
gát s a szívóssághoz szükséges zsiradékait 
mindkét esetben annyira elvesztené, hogy 
alig lehetne gyártásra felhasználni.

Ezt különben feltételezni is alig lehet, 
de azért még sem árt felemlíteni.

A jövő érdekében ezen eszmét már 
most, eléggé ideje korán felvetni, azt hiszem 
nem lesz érdektelen.

Fejér Viktor.

Az ecsedi láp.
Fejér Viktor ur, aki a dohány iroda

lom terén oly kiváló szakértelemmel buz- 
gólkodik, fenti becses czikkében azt az 
eszmét veti fel, hogy az ecsedi láp lecsa- 
polása folytán, ott igen sok alkalmas talaj 
fog a kapadohány termelésére rendelkezésre 
állni; — ez tény és bizonyos, — s Fejér 
Viktor urnák szakszerű fejtegetésével én 
is szívesen egyetértek és a felvetett esz
mét egészben véve igen helyeslem, azon 
különbséggel, hogy lapunk tisztelt munka
társa azt állítja, hogy az ecsedi láp terü
lete, szivarnak való dohány termelésére egy
általán nem lesz felhasználható, én azon
ban erre nézve más véleményben vagyok.

Kapadohány termelésére van nekünk 
ezen kívül is elég talajunk, de én azt hi
szem és erősen meg vagyok róla győződve, 
hogy ha majd az ecsedi láp teljes kiszárí
tása befejeztetik és az a terület a kultúrára 
alkalmassá válik: bőven lesznek ott maj
dan — a partosabb helyeken — olyan ta
lajok is, amelyek legfinomabb szivar- 
takaró dohányleveleket is fognak teremni, 
mert én azt a területet úgy tekintem, mint 
valami őserdő-irtást, amilyeneken azok a 
világhírű tengerentúli dohányok teremnek.

Régen foglalkozom én már ezzel a 
gondolattal. Tanúm lehet rá Domahidy 
István ur, akinek néhány évvel ezelőtt már 
említettem is ezt a dolgot, akkor, a midőn 
még csak a domahidi-láp lecsapolásáról 
volt szó.

Hajdanában én annak a közelében gaz
dálkodtam, s egy alkalommal, egy erős tél 
után. amidőn a tavaszi láp felégetése után 
egy kocsi ilyen zsombékot kaptam, s egyik 
kis kertemet ezzel megtrágyáztam : már ak
kor megbizonyosodtam róla, hogy az mily 
felette gazdag humusz. — mert a felégetett 
lápból nyert zsombék csupa tiszta szerves 
részekből vált földdé, s olyan anyagot ké
pezett, a mely hasonlít a fekete pernyéhez, 
laza és olyan kövér, mintha zsírral lett 
volna leöntve.

Kn tehát azt tartom, hogy azok a fen
tebb siku talajok — a milyenek a láp 
partos részein nagy mennyiségben van
nak — egykor a legfinomabb szivartakaró 
dohányok termelésére lesznek hivatva ; mert 
véleményem szerint: a lecsapoit láp terü
lete, kalászos növények termelésére csak 
sok év eltelte után fog majd alkalmas lenni, 
s néhány évig csakis egyes kereskedelmi 
növények, vagy legfeljebb répa, kukoricza 
termelésére lesz felhasználható, — de a par
tos. hullámos részei — a talajnak alkatrészei 
és dús termő erejénél fogva — kitűnő szivar

takaró dohány termelésére alkalmassá és 
erre nézve a legkeresettebb talajokká fog
nak válni.

Daróczi Vilmos.

A dohányke,reskedeleiu 
1896. évben.

A  budapesti kereskedelmi és ipar
kamarának a kamerái kerület kereskedelmi 
ipari és forgalmi viszonyairól szóló 1895/96. 
évi jelentésében, igen érdekesen megirt 
részletet találunk a dohánykivitel és keres
kedelem 1896. évi állapotáról, — s habár 
az abban foglalt adatok nagyobb részét, 
lapunk múlt évi folyamának egyes czik- 
keiben időnként már tárgyaltuk ugyan, 
de azért érdemesnek találjuk mégis az 
18í'6. évi dohánykiviteli kereskedés teljes 
áttekintéséül, a jelentést a következőkben 

1 ismertetni:
Az 1896-ik évoen a világpiaczon ural

kodó rendkívüli depreszió, melyet a nagy 
l tömegekben vásárra dobott termény az 

áralakulásra és a piacz hangulatára gya
korolt, nemcsak alább nem szállott, hanem 
inkább még fokozódott. A  tömeges verseny 
és kínálat, a rendelkezésre álló nagy 
anyag fölösleg következtében mind heve
sebbé vált, s ennek hatása alatt a tengeren
túli vágni való dohányok árai még roha
mosabban hanyatlottak, úgy, hogy ama 
dohányok eladási értéke két év alatt leapadt 

; korábbi értékének majdnem felére. Ez 
pedig alig nevezhető egészséges, rendes 
állapotnak. Ezzel a versenyei szemben a 
sikeres küzdelem az 1896-ik év legnagyobb 
részében úgy szólván lehetetlenné vált. A  
kivitel — a magyar dohánykercskedelmi 
társaság legnagyobb erőlködése daczára — 

i  csak bizonyos, momentán ható körülményck- 
| nél fogva, vagy csak akkor vált tekin

télyesebb mennyiségben lehetővé, a mikor 
az árak egy bizonyos mennyiségre nézve 
átmenetileg lényegesen leszállíthatok voltak. 
Így például a franczia törvényhozás által 
agrárius befolyás kövekeztében tervezett 
vámfelemelés Algírban, az ottani keres
kedőket és gyárosokat, nemkülönben a 
magyar dohányokat vásárló marseillesi ezé- 
geket arra indította, hogy még a vámfele
melés hatályba lépte előtt, tehát olcsóbb 
vám mellett, nagyobb mennyiségű dohány
készleteket szerezzenek be. Ez magyarázza 
meg. hogy dohánykivitelünk Algírba, az 
1895-ik évi 63 métermzsáról 1896-ban 715 
métermázsára, Marseillesbe pedig (transitó- 
forgalomban) 652 metermázsaról 3724-re 
szaporodott. Ezenkívül még emelkedett a 

' kivitel Németországba, Hollandiába s Dá- 
| niába és Gibraltárba. Az összes szaporulat 

az 1895-ik évi kivitelhez képest 4173 
métermázsára rúg. és csakis a jelzett ki
vételes körülmények folytán állhatott b e ; 
azonban — mint már jelezve volt — az 
árleszállítás következtében az 1896-ik évi 
üzlet pénzügyi hozama az 1895-ik évinél 
egyátalán nem alakulhatott kedvezőbbé. 
Az említett magyar exporttársaság a jelzett 
viszonylatokon kívül Spanyolországban is 
iparkodott dohányunknak fogyasztó piaczot 
szerezni, s e czélra sem fáradságot, sem 
anyagi áldozatot nem kiméit. Habár ebben 
az irányban az 1896-ik év végéig pozitív
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eredményeket még nem ért el, mégis reméli, 
hogy közel jövőben sikerülend ott a ma
gyar dohánynak jelentékeny piaczot hódí
tani.*) A  társaság, a magyar dohányjöve
déknek magyar dohánylúgviz-kivonatnak 
előállítására irányuló terve folytán, egyelőre 
beható tanulmány tárgyává tétette ezen 
gyártmány alkalmazásának és kelendő
ségének lehetőségét. A társaság egyébiránt 
1895. és 189ti*ban 427*2S s illetőleg 423 
métermázsa dohánylúgviz-kivonatot vett át 
a magyar dohányjövedéktől és ebből szál
lított : Délamerikába (La Platába) 329'65 s 
illetőleg 301 *gtf, Németországba pedig 98, 
illetőleg 189(5-ban 122 métermázsát.

A  dohánykivitel a három utolsó év 
alatt az alábbi viszonylatokban a követ
kezőleg oszlott m eg ; nevezetesen elszál- 
littatott:

18^4. 1^95. 1896.
k i 1 o g r u m m

Németalföldre 572.474 1,118.042 1.252.635
Gibraltárba 421.867 126.533 260.720
< ilaszországba 389.313 311.242 59.132
Svájczba 271.812 196.261 117.249
Németországba 900.841 138.096 210.351
Marséi llebe 150.5&8 65.180 372.444(trtfiMto foiftaloml
Tunisba 75.079 87.569 42.611
Angolországi a 44.177 25.892 25.437
Belgiumba 40.168 51.161 40.232
Dániába 30.6'>5 — 70 685
Romániába 20.440 13.441 21.762
Monté videóba 8.246 — —
Algírba 8.220 3.591 71.486
< )ranba 2.502 8.- 12 Maroccob»v5.7»'3
Egyptomba U 9 » 39.605 32.125

Összesen: 2.287.587 2185.22Ő 2,6' 2.572

Dohánykívitelünk hanyatlását az elő
sorolt okokon s a világpiaczi helyzeten 
kívül részben dohányleveleink gyengébb 
minőségének is tulajdonítják, melynél 
fogva kedveltségük is a külfüldön csökken.

Minthogy hazánkban az éghajlati 
és talajviszonyok sokkal kedvezőbbek, 
mint például Hollandiában és a Pfalz- 
ban, és igy több ottani export-dohány
fajta nálunk is termelhető volna: nagyon 
kívánatosnak látszik, hogy a mérvadó 
körök dohánymivelésünk és kivitelünk 
fellendítése érdekében döntő lépésre hatá
rozzák el magukat.

A dohány oskeité>zek helyzete
A dohánytermelés okszerű haladását, 

egyes helyeken, a kertészek helyzete is 
akadályozza.

Vannak ugyanis az országban oly ha
szonbéres gazdaságok, ahol a dohányos ker
tészek helyzete valóban szánalmas, s ezzel 
többnyire karöltve jár a pajták kezdetleges, 
rongy állapota is.

Ilyen helyeken a kertész, még ha 
akarná, akkor sem képes jó dohányt elő
állítani, — de nem is akar; — fülig el 
van adósodva, a beváltásra kerülő dohány 
árából neki vajmi kevés, vagy éppen semmi 
a kijárandósága, mert az ilyen kertészszel 
nem is egészen lelkiismeretesen megy a 
kiszedett előlegek felirása. — tehát rossz 
pajta, rossz kertész, s talán rossz gazda is, 
a ki csak kénytelenségből választ ki a do
hánynak alkalmas talajt, mert a/t mondja, 
hogy a jó  földet dohány helyett egyébre 
is fel lehet használni : ilyen körülmények 
között aztán jó  dohány termeléséről, ok
szerű haladásról szó sem lehet.

Én, a kinek erkölcsi kötelességem : a 
hazai dohányügynek általános érdekeit hi-

Kérdések és feleletek.
1. Kérdés: Ml a szabály, a beváltási határidőkre 

aézve ?
Válaez az I. kérdésre. •

A dohánytermelők, dohányuknak be
szállítására, az illető beváltóhivatal által 
kiállított rhatárido kiírás“ czimmel ellátott 
űrlapon febzólittatnak, hogy „N. N. község
ben, X. engedély szám alatt termelt dohányt. 
Y. napon, /. hivatalba, annak beváltása . 
végett szállítsa be.“

Ha a dohány beszolgáltatása a megha
tározott időben kivihető nem volna, köte
lesek a termelők, a késedelem okát az 
illető hivatalnak, a kitűzött határidő előtt 
legalább 3 nappal bejelenteni és az át
vételre újabb határidőt kérni.

Azon termelők, akik a meghatározott 
beváltási határidőben megjelenni szándé
kosan elmulasztanák: rendszegési birsággal 
büntettetnek, mely bírságnak mérvét a 
pénzügyminisztérium határozza meg.

Ha a termelő, dohányát, az illető be
váltó bizottság működésének befejezőéig sem 
szállítaná be, az esetben az egész dohány- 
termésnek a legközelebbi dohánybeváltó 
hivatalhoz való beszálitása a termelő költ
ségére, pénzügyőri fedezet mellett eszközöl
tetik. s a termelő ellen a jövedéki eljárás 
megindittatván. jövőre dohánytermelési en
gedélyét elveszíti.

2. Kérdés: Mlnó követelések vonhatók le t  do
hánybeváltói! árakból?

Válasz a 2. kérdésre:
A beszállított dohányért a termelőnek 

járó beváltási árakból, a termelőnek min
den megkérdezése nélkül, mindenekelőtt a 
kincstár által kifizetett termelési előlegek, 
engedély illetékek, adóhátralékok, egyszóval 
az államkincstárt illető összes követelések 
vonhatók le.

3. Kérdss: Mily eljárás követendő, ha a termeló- 
aek, vagy azok feles kertészeinek kijáró dohánybevál
tót! árakra híréi foglalás történik y

Részben erre is vezethető vissza az a 
jelenség, hogy a kormány hathatós támo
gatásával működő magyar dohánykeres- 
kedein:: társaság aránylag oly szerény 
eredményt volt képes fennállása óta elérni 
Ennek következése másfelől az, hogy a 
magyar dohányjövedék most már két év
tized óta saját gyártási czéljaira e részbeli 
szükségletének 20*/«-kát, nevezetesen a 
jobb minőségű dohányleveleket folyton 
emelkedő árakon külföldről kénytelen be
szerezni, és hogy az osztrák dohányjövedék 
s magyar dohány legnagyobb vevője, úgy 
szólván évről-évre kisebb mivelési területet 
vesz igénybe, holott szükséglete rohamosan 
növekedik.

A magyar dohánytermelésnek, mint 
gazdagságunk egyik nagy fontosságú ré
szének, ez az aggodalmat keltő visszafejlő
dése valóban komoly megfontolásra és 
nagyobb szabású akczióra érdemes. A hazai 
dohánylevelek minőségének és verseny- 
képességének emelésére, melyek jelenleg, 
kivált a magas behozatali vámtételekkel 
szemben, már kevésbbé versenyképesek, 
okszerűbb és belterjesebb mivelés, ehez 
pedig több munkaerő és pénzbeli befektetés 
kívántatik. Ezen többlet-befektetésre azon
ban a termelők aligha lesznek másképpen 
hajlandók, mintha az elért minőséghez ké
pest, a beváltási árak megfelelő feljavítá
sában nyerendnek kárpótlást, mely árak 
ma jóval alacsonyabbak mint másutt.

•) Örömmel jelezhetjük, hogy ez a remény 
azóta már csakugyan megvalósult.

Szerk.

ven képviselni, hiányaira rámutatni, kinő- , 
véseit, hibáit leplezetlenül feltárni, nem tehe
tem tehát azt, hogy bizonyos tudvalevő 
dolgokat szépitgessek, de nem is érnék ez
zel czélt, — mert ha az orvos, valamely 
veszélyes sebet, vagy mérges fekélyt, si- 1 
keres műtéttel akar gyógykezelni: bizony 
akkor kíméletlenül kell a kését használni, 
mert csakis igy érheti el a betegség gyó
gyulását. mig ha csak úgy kíméletesen 
ez írogatja, akkor a baj elharapódzik és vég
tére a beteg tönkre megy.

Jobb tehát az egyenes őszinteség, a 
melylyel habozás nélkül kell rámutatnom, 
hogy ezek a szomorú dolgok és legke- 
vésbbé sem helyeselhető állapotok, egy ál
talam nagyon tisztelt és szeretett megyé
ben, az országnak legtöbb dohányt termelő I 
vidékén fordulnak elő a hol — daczára a 
sok kitűnő alkalmas talajnak s éghajlati és 
egyéb kedvező viszonyoknak — aránylag 
igen sok rossz dohány terem, a mit leg
nagyobb részben a jelzett okoknak lehet 
tulajdonítani.

Ezt a kórságot meg kell gyógyítani, 
még pedig — ha másként nem lehet — 
úgy, h°gy  a kik ilyetén állapotban van
nak, s azon nem tudnak vagy nem akar
nak változtatni, azok minden kímélet nél
kül kizárandók a termelésből, nehogy az Ő 
bűneikért azok szenvedjenek, a kik nem 
adtak okot a bünhődésre.

Értsenek tehát eme figyelmeztetésből 
azok, a kiket illet, — sa közmondás szerint: 
a kinek pedig nem inge, az ne vegye ma
gára- Daróczi Vilma*.

Válasz a 3. kérdésre

A kincstár, a termelőnek, az általa ter
melt dohányért járó beváltási árból csuk 
azon összeget fizeti ki. a mely a kincstári 
összes követelések levonása után fenmarad, 
s igy bírói foglalás tárgyát is csak az igy 
fen maradó összeg képezheti.

Ezen maradekrész, rendesen felerész
ben a termelőt, másik felerészben pedig a 
dohányos kertészeket illeti. De a dohányos 
kertészeket illető felerészhez a termelőnek, 
aki a kertészeket családjaikkal együtt egész 
éven át táplálja és előleggel tartja, minden 
más hitelező előtt elsőbbségi zálogjoga van, 
mert a kerteszek a termelőnek szerződéses 
(konvenczionátus) cselédjei, a kiknek bérét, 
az általuk termelt dohány árának feleresze 
képezi, továbbá mert a törvény csakis a 
termelőt ismervén el a dohányár tulajdo
nosának : ugyanannak mindazon összegek
hez, melyeket dohányos kertészeinek ebbeli 
bérök fejében előlegképpen kiadott, teljes 
kézi zálogjoga van, s igy egyedül azon rész 
tekinthető a dohánykertészeknek egy har
madik egyén számára lefoglalható részéül, 
amelj a termelő és a kertész közt történt 
leszámolás után fenmarad.

Ha a bírói foglalás a termelő részére 
kijáró dohány-árra intéztetik : az, a beváltó
hivatal által akadály nélkül elfogadandó, ha 
csak a foglalás ellen elsőbbségi igények nem 
érvényesíttetnek.

Ha ellenben a foglalás a dohányos ker
tész részére kijárandó dohány-árra intéztetik: 
ez esetben a beváltóhivatal köteles a végre
hajtónak tüstént kijelenteni, hogy a fogla
lást csak azon maradékrészre fogadhatja el, 
mely a termelővel történt leszámolás után 
az illető dohányos kertész számára meg
marad. Ezen kijelentés, a foglalási jegyző
könyvbe felveendő.

A dohányár kiűzetése alkalmával meg- 
követeltetik, bogy a termelő, a feles kerté-



Január 1.

s/.eivel történt leszámolást, hiteles alakban, 
a beváltóhivatalnál mutassa be, mely a le
számolás után fenmaradt összeget, a foglal
taiénak kiadja.

4. Kérdés: Mely esetben Jár a termelőnek fuvar- 
pótlék ?

Válasz a 4. kérdésre :

Ha azon helység, vagy külön birtoktes
tet képező puszta, melynek határában do
hány termeltetik es azon helység között, a 
hol a beváltás eszközöltetik, a távolság 77, 
kilométert túlhalad: akkor a dohánytermelő, 
termésének beszállításáért fuvarber pótlék
ban részesül, — és pedig minden tiszta súlyú 
UH) klgrmm dohánylevél s minden egyes 
kilométer után, a 77, kilométernél nagyobb, 
de 38 kilométernél kisebb távolságnál eqy 
krajezár, a 38, vagy több kilométer távol
ságnál pedig egy és kéttized krajezár. — 
7* '4 kilométernél kisebb távolság után fu
varpótlék nem jár.

Levelezés.
Puszta-Dános, 1897. deczember 24.

Igen tisztelt szerkesztő úr!
Tudva azt, hogy ön. a hazai dohány

ügynek mily lelkes harezosa és szószólója: 
engedjen meg, hogy néhány tapasztalati 
dolgot pár sorban előadhassak

Figyelmesen olvasom becses lapiát és 
még nagyobb figyelemmel kiserem itt a 
pusztán a Dohán)újságban Írottakat.

Múlt évi dohány földünket bevetettük 
rozszsal és aratás után a tarlón kinn jár
ván, 18 darab dohány tőkét fedeztem fel, 
amelyek egész szépen felnőttek. Miután 
azon a táblán semmi sem volt magnak 
hagyva, kezdtem kutatni, — kiásattam 3 
tőkét és arról győződtem meg. hogy a 
mélyen leszántott, de azért sértetlenül ma
radt kóróból hajtott ki. Az ezen tőkéken 
termett dohány nem volt egészen olyan, 
mint az idei, de ennek abban rejlik az oka, 
hogy aratáskor lekaszálódott s aztán újra 
kihajtott és nem volt kapálva. Tehát ez is 
egy újabb adat, a dohány évelőségéhez.

A Dohány újság legutóbbi számában 
újólag tárgyalt kérdésre: a simitatlan do
hányra vonatkozólag van szerencsém érte
síteni. hogy a budapesti tek. dohánybeváltó
hivatal felszólítása folytán, mi, itt a Ra- 
kovszky-majorban, az idén, 200 mtrm do
hányt már simitatlanul kezelünk.

Nem tudom, hogy ezzel majd a bevál
tásnál mily eredményt érlink el, de annyit 
már most is mondhatok, hogy a termelésre 
nézve — a kevesebb költségtől eltekintve — 
úgy is előnyösebbnek nézem, minthogy 
a ma divó simítási módszer mellett, sok 
egészséges dohány elrongyolódik. a mi a 
simitatlan dohánynál i em fordul elő.

Persze, most még egészen pontosan 
osztályozunk, úgy mint eddig, de remény
iem, hogy eljön az az idő. amikor egy álta
lános ár mellett, a dohányt csomagolva 
fogjuk szállítani. Ezért kell erősen har- 
czolni. s a mellett igyekezni, hogy legin
kább a dohány minőségére nézve halad
junk, hogy ez által a dohány kezelése 
egyszerűbb lehessen, — mert a mostani 
munkásviszonyok mellett ez nagyon kívá
natos volna.

Nagyrabecsülésem kifejezése mellett, 
maradok

Tekintetes szerkesztő úrnak 
őszinte tisztelője:

Schindler 7í.
gazdatiszt, a Knkovszky-mnjorhan.

Felkérjük lapunk tisztelt barátait, hogy 
a dohány beváltás eredményéről szíveskedjenek 
lapunkat minél számosabban és minél rész
letesebben tudósítani.

M AGYAR DOHa NYUJSÁG.

Irodalom.
A millenniumi kiállításról szóló föjelen- 

tét yl. kötete ( Seterényi József közreműkö
désével szerkeszti: Matlekovits Sándor,) a na
pokban hagyta el a sajtót. A 995 oldal terje
delmű óriáai kötet, a mezőgazdaság, állattenyész
tés, vízépítés, erdészet és gazdasági gépiparra 
vonatkozó, a legjelesebb szakírók által irt jelen
téseket tartalmazza. A roppant anyagot még 
csak futólag nézhettük át, de annyit mond
hatunk, hogy Magyarország gazdasági viszo
nyainak ennél gazdagabb és tökéletesebb is
mertetése még eddig soha sehol nem jelent 
meg. Ezen kötet tarialmazza a dohányról szóló 
s lapunk szerkesztője : Darőczi Vilmos által 
irt jelentést is, a mely az országos kiállítással 
kapcsolatban, a magyar dohánytermelés, keres
kedés és gyártás minden nevezetesebb mozza
natát és kérdését behatóan tárgyalja. A dohány
ról szóló jelentés 100 oldalra terjed, s a nagy 
kö'etnek egyik legterjedelmesebb részét képezi. 
Érdekességét emelik a dohányjövedéki pavilon
ban kiállított nagy faliképek és táblázatoknak 
igen sikerült kicsinyített rajzai is. A dohány
ügyet egész terjedelmében felölelő jelentésre, 
valamint a rendkívül érdekes kötet tartalmának 
bővebb ismertetésére még visszatérünk.
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—  A dohányjövedók 1897. évi III. negye
dének pénztári eredménye. A pénzügyminisz
térium által közzétett hivatalos kimutatások 
szerint : a dohányjövedéknek, az 1897. julius 
1-tól szeptember végéig terjedő évnegyedben, 
bruttó-bevétele volt 13.555.393 frt 5 kr.,
—  az 1896. év hasonló időszakában elért 
14.052.271 frt 61 krral szemben 496,878. frt 
08l/4 krral kedvezőtlenebb, — a mely eltérés
— az indokolás szerint — az egyes évnegyedek 
kezelési ingadozásainak a következménye, ami 
abból is kitűnik, hogv az 1897. év első három 
negyedének eredménye együtt véve 451.984. 
frt 74 /s krral kedvezőbb az 1896. év hasonló 
időszakában elért eredménynél; — a bruttó 
kiadás volt 5.365.937. frt 54 kr.,— az 1896. 
év hasonló időszakában elért 4.250.059. frt 
921/,  krral szemben 1.115.877. ír tő l1/* krral 
kedvezőtlenebb, — ezen nagyobb kiadás — az 
indokolás szerint — egy uj dohánygyár fel
állítása folvtán, az üzemi kiadások emelkedé
séből, főképpen pedig külföldi dohánynak és 
kész gyártmányoknak nagyobb mennyiségben 
szükségessé vált beszerzéséből szármázik.

—  A m kir dohánygyáraknál rendszere* 
sitett számvevőségi tisztviselők kinevezése, át
helyezése, véglegesítése s nyugdíjazása, vala
mint a szolgalatról való lemondásuk elfog <dasa 
is, a pénzügyminisztérium hatáskörébe vona
tott be, minthogy — a törvény értelmében — 
az Összes pénzügyi számvevőségi tisztviselők 
egy összesített létszámba vannak sorozva.

VEGYESEK.
Felkérjük mindazon t. előfizetőinket, 

akik a múlt év veidén — vagy esetleg már 
előbb is — lejárt előfizetésüket még meg 
nem újították, hogy az előfizetésidijt szí
veskedjenek mielőbb beküldeni, nehogy a 
lap küldése fenakadást szenvedjen.

— Boldog uj évet! — ezzel a szokásos 
jó  kívánsággal üdvözöljük mi is e helyt a 
mi igen tisztelt közönségünket, lapunknak 
jóakaró barátjait, munkatársait, előfizetőit 
és olvasóit, — őszintén kívánva mindnyá
joknak áldást, szerencsét és minden jót az 
újévben, — s kérve továbbra is szellemi 
és anyagi támogatásukat, hogy a hazai 
dohányügy és a termelők érdekeit, lapunk 
által, ez évben is minél sikeresebben szol
gálhassunk.

— Kinevezések Vudi Antal dohánygyári 
osztály vezető, donánvgyari aligazgatóvá-, Harzer 
Ágoston és Pe.ller János dohánygyári szafő
tisztek, dohánygyári szamellenőrökké. Vadász 
Dezső mármarosszigtMi számtiszt és Lautsek 
Károly pénzügyminiszteri számvevőségi napi- 
dijas, dohánygyári szamtisztekké lettek ki
nevezve.

—  Áthelyezés. Haenol Vilmos dohánygyári 
gyártási osztályvezető, hasonló minőségben a 
szegedi dohánygyártól a pozsonyihoz helyez
tetett át.

— A dohánybeváltóé eddigi eredményé 
röl még nem kaptunk részletes tudósításo
kat. de amint értesülünk, a múlt hó 13.-án 
tizenegy beváltási állomáson megkezdett 
dohányátadás mindenütt a legszebb rendben 
folyik, 8 eredménye legnagyobbrészt kielégítő, 
helyenkint pedig igen jó. Az eddig átadásra 
került anyag minősége nem ád okot panaszra, 
s az 1897. évi dohányterméssel a termelők 
egészben véve nagyon meg lehetnek elé
gedve. —  A kettős ünnep után, folyó hó
3.-án, a többi beváltási állomáson is meg
kezdődik a beváltás, s jövő számunkban 
a beváltás eredményeiről már részletesebb 
tudósítással fogunk szolgálni.

Szerkesztői üzenetek.
Ambrus József plébános urnsk, Kisoroszia. Mélyen 

meghatva olvastuk és forró köszönettel adjuk közre
j Főtisztelendőségednek szép beköszöntőjét, melynek 
I minden szavából kiérsik az a meleg rokouszenv és az 

ügy iránt lelkesedő nemes jóakarat, amelylyel la
punk iránt — mint annak legrégibb és egyik leg
buzgóbb munkatársa — állandóan viseltetni mél- 

; tóztatik. Vajha — legalább csak részben is —  
megvalósulnának becses jőkivánatai, hogy anná 
hathatósabban szentelhetnénk teljes erőnket a ma
gyar dohányügynek szolgálatára. Szivünk mélyé
ből küldjük viszont logszivélyesebb üdvözletünket, 
az Kg minden áldását kívánva az újévre!

Gróf Keglc-vich Gábor urnák, Egres-Kátán. Nagy
becsű megemlékezéseért fogadja Méltóságod hálás 
köszöntünket és viszont legős/intébb jókivánatain- 
kat. A milleniumi kiállítás kitüntetéseinek szétkül
dése — amint értesültünk — már folyamatban van.

Dr. Sippl Rodiczky Jenő urnák, Budapesten. A  
| köszönettel vett érdekes dohánystatisztikát siettünk 

felhasználni.
! Fehér Viktor nrnsk. Kisvárdán Az ecsedi lápra 

vonatkozólag megpendített eszmét örömmel és 
köszönettel közöljük, s egyúttal mindjárt reflek
tálunk is rá.

Stokhiger János urnák. Tevel. Nagyon köszönjük 
becses megemlékezését, s igen örülnénk, ha — még 
a múlt év tavaszán kilátásba helyezett— érdekkel 
várt becses dolgozatát mielőbb közölhetnénk.

Bóka Ede urnák, Szolnokon. A kívánt értesítést 
a napokban mindenesetre elküldjük. Szives jó aka
ratát előre is köszönjük. A hiányzó számot elkül- 
döttük.

M. kir. fóldmüvesiskola igazgatóságának, Rima
szombaton. A bekötésre szánt múlt évi folyamból 

í hiányzó négy számot rögtön expediáltuk.

T A R T A L O M :  Az óv elején. Ambrus Józseftől
— Haladásunk jelei. Daröezi Vilmostól. — Egy 
kis dohánystatisztika. Dr. Rodiczky Jenőtől. — 
A kapadohány termelés kérdéséhez. Darőczi 
Vilmostól. —  Vélemény az ecsedi lápról. Fejér 
Viktortól. — Az ecsedi láp. Darőczi Vilmostól.
— A dohány kereskedelem 1896. évben. — A 
dohányos kertészek helyzete. Darőczi Vilmos
tól.. — Kérdések és feleletek. — Levelezés: 
Puszta Dánosról, Schindler R. —  Irodalom. —  
Vegyesek. —  Szerkesztői üzenetek. — Hir
detések.

T Á R C Z A :  A britanika. Viharostól..
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Dohányzsinórok
bálkötelek ,

géphsvederek, tömlők, 
ssövó-fon&l, zsákmadzag, 
tisztitó-kócs és kender, 
jute&ruk, borszürő-ss&k, 

elsőrendű dupla vitorla- 
vászonból készült kezelési 

zsákok,

mmalis takaróK és jowvák
es

egyéb gazdasági czikkek 
i legnoliitbb kitnlgilis aelittt

g y á r i  áron  kaphatók
« E R  TESTVÉREK

juteáruk és zsákol gyári raktárában

Budapest, l,  Árpád otcia 12. s íin .
Az osztrák-magyar kenderfono es zsineg- 
gyárak gyártmányai központi raktárának 

elárusítasz.
A szegedi kenderfonogtar részvény tarsasair 
niagy arorszagi vezerkepviselete és főraktára.

# . O -H

SflrRŐnycziin:

Budapest.

TELEFON:

62—13.

Legjobb és legmegbízhatóbb miiiősógü

lópokróezokat
ajánl a

BLE1EE is W EISZ kötélgyártó cié ; BUDAPESTEK.
R ak tér és iroda: V II., K éroly-körút 7. sz.

T o v á b b á : magyar bácskai kenderből készült

gazdasági kötélárút,
valamint: kocsizó lóhálók, szánhálók, gabonazsákok, vízhatlan ponyvák, 
kender, csepü, vászontömlők, itató- és tűzivedrek. t o r n a - e s z k ö z ö k ,  
cocus futószőnyegek és lábtörlők, ruhaszárító kötelek. -  Lawn-tennis 
hálók, fogc'.yhálók stb. e szakmába vágó árúkat a legjutányosabb eredeti

gyári árakon.
Képes árjagyzék kívánatra bérmentessn küldetik — Vidéki megrendelések

pontosan eszközöltetnek. d —)
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X X X I. évfo lyam . PO L IT IK A I N A P IL A P . X X X I. év fo lyam .
O s é L - v o l e z l c y  X j s J o s

tulajdonos és felelős szerkesztő.
ZKLosBT-itli Ferencz

főmunkatárs.

E z a  m a g y a r m ü v eit g a zd a -k özön ség  la p ja !
Az Tgyetertes nem dolgozik a hatásvadászat olcsó eszközeivel, 

hogy magának egyszerre tömegesen csakhamar újra elmaradó uj 
előfizetőket szerezzen, hanem mindenkor kellő színvonalon álló közle
ményei. gyors, pontos és minden tekintetben meghízható tudósításai 
által iparkodik régi jó hírnevét, mint hazánk legelső rangú napilapja, 
állandóan fenntartani, hogy ez utón ne csak régi előfizetőit kapcsolja 
állandóan magához, hanem közönségét uj hódítások által évről-évre 
maradandóan meg is szaporítsa.

Hogy ezt a czélt elérjük, erre nézve legnagyobb támaszunk a 
lap nagy terjedelme. Az Egyetértés egyetlen egy oldalon majdnem 
annyi l>etüt képes közölni, mint a kisebb lapok három egész oldalon s 
így az Egyetértés egy rendes H oldalos lapja annyi közleményt tartalmaz, 
mint ha a kisebb lapok 24 oldalon jelennek meg, a mi azonban csak 
ünnepnapokon történik. Ilyenkor az Egyetértés 12—20. illetőleg a 
kisebb alakban számítva .'J'i—r-0 oldalnyi terjedelmű

Csakis a lap ily nagy méretei teszik lehetővé, hogy az Egyet
értés mindenről oly bő és részletes tudósításokat közölhet, a milyeneket 
egy más lap sem nyújthat közönségének. így általánosan ismeretes, 
hogy az Egyetértés országgyűlési tudósításai <■ nemben a legtökélete
sebbek, nemcsak a tudósítások kimerítő volta folytán, hanem annál a 
tárgyilagosságnál és részrehajlatlanságnál fogva is. melye tudósításokat 
minden pártsziuezetii olvasó előtt is élvezetessé teszi. Egy másik nagy 
erőssége a lapnak rendkívül hő táréra- és regényrovata. Az Egyet
értés állandóan a legkitűnőbb regényeket közli, részint eredeti, részint 
a modern világirodalom remekeiből válogatva elsőrangú műfordítók

fordításában. Az egy év alatt közölt regények 400 .*,00 nyomtatott 
Ívre, vagyis 40 — 50 rendes regény kötetre rúgnak. Ily 40—50 kötet 
regény bolti ára legalább ugyanannyi forint.

Ha most még tekintetbe vesszük az Egyetértésnek mindenkor 
közéletünk kitűnőségei és elsőrangú publiezisták által Írott vezerczikkeit 
és egyébb politikai közleményeit, bő hírrovatait eredeti táviratait az 
ország és a világ minden részében levő saját levelezőitől, továbbá a vasár- 
naponkint megjelenő s egy-og\ szaklapot pótló .Irodalom**. .T an iigy  
és „Mezőgazdaság" czimii országos hirti rovatokat s végül az Egyet
értés legjobban informált közgazdaság!, ipari é- mezőgazdasági rovatait s 
meghízható tőzsdei tudósításait, bátran kimondhatjuk, hegy az Egyet
értés a hazai sajtónak egyetlen orgánuma, mely az intelligens közönség 
minden osztálv&nak igénvoit a legteljesebb mértékben kielégíteni 
képes.

ELŐFIZETÉSI Ah a

Egész évre — — — — 20 frt 
Fél évre — - — — — Itt m

Negyed évre — 5 Irt — kr. 
1 hóra — — — — 1 „ 80 .

Egyetért énElőllz.etések legczélszer übhen postautalványon 
kiadóhivatalához Itudaprntrn intézendők

Tisztelettel

| a - )
az „K(l^ ETÉRTÉS" kiadóhivatala

Budapest, Papnöveldeutcza 8. az.

Márkus Samu könyvnyomdája, Budapest, Báthory-utczs 20.
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