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A föld megművelése és a 
műtrágya.

A régi jó világban, midőn a tago
sítás nem volt még általánosan behozva s 
a gazdálkodásban a hármas forda járta, a 
földműves embernek az volt a közmondása : 
„egy szántás: egy kenyér, két szántás: 
két kenyér, három szántás: három kenyér- , 
— de ez igy is volt. — amiről még ne
kem is elégszer volt alkalmam meggyőződni.

Voltak és vannak esetek, hogy a még ki 
nem zsarolt taiaj, ha az a jelengi intenzív gaz
dálkodási rendszerben divó mély műveléssel 
idejében és kellően megmüveltetik, minden 
további mesterséges fáradság nélkül is jó  
termést ad; — így vegyük például a bú
zát. ha az kitünően megmunkált tőidben 
szeptember fele táján el lesz vetve, s a 
kelésre kedvező idő következik, úgy. hogy 
jól meggyökerezve, hibátlanul mehet neki 
a télnek : akkor — ha csak valami rend
kívüli kedvezőtlen időjárás, vagy elemi 
csapás nem éri — abból biztos jó termésre 
lehet számítani, a nélkül, hogy barminő

istálló-, vjgy műtrágya vétetnék hozzá 
igénybe.

Ebből én csak azt a következtetést 
akarom levonni, hogy a földművelésben 
a rendes vetésforgás betartása, s a föld 
kitűnő szántása, boronálása ésfelporhanyitása 
az első és legfőbb regula es csak aztán 
jöhet számításba az állati trágya alkalma
zása, a melynek a föld megmívelésénél 
való szükségességét különben már a régi 
görög és római bölcsek is jól ismerték s 
az akkori primitív eszközök segélyével 
igyekeztek is annak hasznát venni.

Bármily nagy szerepe van azonban a 
gazdaságban a trágyázásnak, de másrészt 
az is bizonyos, hogy a gazdag tágyázás. 
vagyis az istálló-, és műtrágyának szer
telen igénybevétele, igen gyakran a föld 
megművelésének rovására történik, mert 
elvonja a gazda figyelmét a megművelés
től. amennyiben túlságosan bízik a bő 
trágyázás sikerében, minek folytán azután 
könnyen megtörténhet — amint hogy gyak
ran meg is történik — hogy a kellő művelés 
mellőzése által a trágya hatása nem a kí
vánt eredményt szolgálja, — sőt az is 
előfordul, hogy még a kellő művelés mel
lett alkalmazott trágyák is, az igen ked
vező időjárásban felette rossz hatással 
vannak, mert túlbujaságot idéznek elő, mi 
által a növények megdűlnek, túlkövérek 
lesznek, silány minőséget és kevés mennyi
séget szolgáltatnak.

Ezért kell tehát a gazda gondos és 
gyakorlati belátása által a trágya kész
letet mérsékelt mennyiségben, egyenlően 
elosztva, akként alkalmazni, hogy minden

veteményére jusson egy kevés trágya, a 
melynek nagyobb mennyiségét azonban 
inkább a földnek kitűnő megművelése 
kell hogy pótolja,

A németek, számos évek óta nagy 
figyelemmel és beható gonddal tanulmá
nyozzák a különféle műtrágyák miként 
való alkalmazásának titkait, s habár e 
részben sok hasznos tapasztalatot szereztek 
is, de mindamellett a mai napig se érték 
el azt az eredményt, amit attól vártak: — 

i szóval ók is — daczára a hosszas gyakor- 
I latnak és talajaiknak a mieinknél egyen- 

lenletesebb voltának — még jelenleg is 
mindig csak a kísérletezés stádiumában 
vannak.

Ezekből az a tanulság, hogy nekünk 
se szabad a műtrágyát egyáltalán olybá 
tekinteni, mint valami csodaszert és már 
bevégzett kész dolgot, s holmi reczeptek 
után nem tanácsos vak bizalommal indulni, 
— mert nagyon helyes és igaz az a mon
dás, hogy a műtrágyákkal is éppen úgy 
lehetünk, mint a gyógyszerekkel, hogy t. i. 
valamely méreg kis adagokban, bizo
nyos betegségeknél sikerrel alkalmazható, 
de ha nem helyesen van megválasztva 
és kelleténél többet adunk belőle akkor 
halált okoz; — hát igy áll a dolog a mű
trágyákkal is. amelyek ha nem is ártanak, 
de a termelés kiadásait esetleg annyira 
emelik, hogy a költség nem áll arány
ban a haszonnal.

Tudom, hogy hazánkban is szép szám
mal vannak már olyan gazdaságok, ahol 
ezreket költöttek már a műtrágyákra, ami 
mindenesetre csak dicsérni való, mert jó
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példát ád a haladás iránti törekvésre, — 
de — ha egész őszinte akarok lenni, ak
kor ki kell mondanom, hogy alig hiszem, 
hogy a felhasznált műtrágyák a talajok 
értékét czélszerüen és számbavehetőleg 
emelték volna, — kivévén az oly helyeket, 
ahol a talajok, a műtrágya alkalmazása 
előtt, rendszeres vegyelemzésnek voltak 
alávetve és a műtrágya sikere számos elő
zetes kísérletezés által lett megállapítva.

Mindezeket én egész általánosságban, 
az össszes gazdasági termelvényeinkre értve 
mondom; — az általános elvek alól külö
nös kivételt képez azonban az a növény, 
amelynek jósága és értéke két főfeltételtól 
függ. úgymint az aroma és az égés; — 
ez a növény — vagyis a dohány — tehát 
egy egész különlegesség az összes termel- ! 
vények között.

Ezt aczikket nem rágjuk, nem nyeljük, 
szóval nem úgy fogyasztjuk, mint egyéb 
élelmi czikkeinket, — ennek tehát nem 
kell. hogy olyan anyaggal és belső össze
tételekkel bírjon, mint például a búza. 1 
rozs, kukoricza s a hüvelyes vetemények, 
vagy egyéb élelmi czikkek, amelyek min- ; 
denikének a fogyasztás előtt bizonyos 
proczedurán kell előbb átmenni, hogy át- 
alaKuljon és csak azután lesz élvezhető,
— igy a gabonanemüek megőrölve, s a 
vetemények is általában sülve, vagy főve, 
szóval nem azon nyersen, hanem elkészítve 
kerülnek fogyasztásra, — mig ellenben a 
dohány azon módon, amint megtermett és 
beszáradt, azonnal élvezet alá kerülhet, s 
nem változik meg lényegében, (mert a fér- i 
mentálás is csak természetes folyamat, a 
mely a dohány anyagát nem változtatja,) ! 
hanem legfeljebb csak — mint sziv..r, czi- 
garetta, vagy felvágott pipadohány külső ! 
alakja mutat más megjelenést, s csakis a 
burnót és a bagó megy át olyatén válto
záson, amely különös czélra a dohányt át 
kell alakítani, elkésziten .

Hát már most ha ez igy van, vagyis 
ha a dohány azon módon, amint a földben : 
megterem — kerül élvezetre : ebből ön- I 
ként érthető, hogy a dohány minőségére, i 
élvezhetőségére, illetve ezek két főfelté- j 
telének — az aromának és az égésnek — 
előidézésére fölötte nagy különbség az, ! 
hogy mit kap a trágyában ?

Évtizedek hosszas megfigyelése és j 
tapasztalásai alapján azt már tudjuk, hogy 
az árnyékszéktrágya, a juhtrágya és még ( 
néhány egyéb állati trágyaszer, a dohányt 
bűzössé, bőrszerűvé, élvezhelet lenné teszi ;
— az is körülbelül bizonyosnak vehető már. 
hogy az égést a káli előmozdítja, a klór 
ellenben gyöngíti ; — az amerikai tudósok 
irányelvei szerint: finom dohány termelé
sére legalkalmasabb a jó  víz-átbocsátó 
képességgel biró homok vagy homokos te- 
levény, — a meszes és agyagos földek 
erős dohányt termelnek, nagy nikotin tar
talommal,— az erőslégeny trágyázás rossz 
hatással van a minőségre, mert az ily trá- j 
gyázás növeli a dohány albumén tartalmát, i 
melylyel rendesen nagyobb nikotin tartalom 
is jár karöltve.

Mindezek s egyéb hasonló elméleti és 
gyakorlati elvek, kétségtelenül hasznos és 
jól érvényesíthető dolgok, — de én végre

is csak a mondó vagyok, hogy a legjobb 
és legbiztosabb, ha a termelők maguk 
végzik a kísérletezéseket és a folytonos 
tanulmányozásokat. — A  gazda van első 
sorban arra hivatva, hogy az ő földjének 
mindennemű sajátságait, jó  és rossz tulaj
donságait kipróbálja és kiismerje; — mert 
— tisztelet, becsület a tudósok érdemes 
fáradozásainak — de a könyvtárakban és 
az íróasztal mellet való búvárkodás mégis 
csak egészen más, mint a természet jelen
ségeinek a maguk valóságában színről- 
színre való látása és gyakorlati tapaszta
lása ; sőt még a kísérleti-telepek működése 
is csak egyoldalú és nem általános érvényű, 
mert nem csak minden vidéknek, de ugyan
azon földterület egyes részeinek is más 
és más a természete, alakulása, vegytar
talma s igy ez mindenik különböző elbá
nást igényel.

Azért ha azt akarjuk, hogy nálunk 
a dohánytermelés valóban magasabb szín
vonalra emelkedjék s a haladás minden 
tekintetben haszonnal érvényesüljön, akkor 
valóban a leghelyesebb, ha a termelők 
követik a biblia szavait ; „mindeneket meg
próbáljatok és amiket jónak találtok : azokat 
megtartsátok.b

Danteii Vilmos.

A doliánynionopólium behozatala 
Ausztriában és Magyarországban.

— Dr. Takátm Sándor értekezéséből. — 
(Folytatás.)

Végre 1733. július 2V-én maga a király 
is a helytartótanácsnak meghagyta, hogy e , 
vitás ügyben késedelem nélkül tudassák 
vele: elfogadja-e Károlyi a/, udvari kamara 
kikötéseitV Ha igen, úgy a királyi resolu- 
tiót ki lehet adni számára.1) A helytartóta
nács jul. 28-án nyilatkozatra szólítván fel 
Károlyit, az Írásban kijelentette, hogy ő a 
császári kamara föltételeit, ámbár azok a 
magyar kereskedelemre nézve fölötte ártal
masak. már elfogadta, s csak azt a megszo
rítást kötötte ki. hogy az osztrák bérlő az 
időt és a vasárlandö menuyiséget előre 
köteles bejelenteni, ezt is csak azért, hogy 
többet ne vásárolhass m i, mint a mennyire 
szüksége van, s hogy az esetleges vissza
éléseket és csalásokat meg lehessen akadá
lyozni. lgv állvén a dolog, a helytartótanács 
felszólítására nincs mit válaszolnia.3)

A kamara és kanczellária akadékosko- j 
dásait ezúttal már a helytartótanács is meg- ! 
elégelte. Midőn tehát Károlyi fentebbi vála- 
szát jul. 30-án fólküldötte a királynak, éré- i 
lyes hangon tiltakozott azok beleavatkozása 
ellen. A magyar kereskedelmi ügyek elinté
zése — úgymond — a törvény erejenél 
fogva egyedül a helytartótanács joga. 
Bizik ö felsége kegyességében, hogy ezen
túl meg fogja védeni törvényes hatásköré
ben s nem fogja engedni, hogy a magyar 
kereskedelmi ügyeket más testület intézze 
az ország kárára.1)

*) Károlyi levéltár. „Tractatus Tabacae" czim 
alatt másolatban.

*) U. ott. A szerfölött rideg válasz mutatja, 
mennyire buszántották Károlyit eme kicsinyeskodé. 
sek.

•) V. ott.

A magyar udv. kanczellária, mely a 
szerződés létrejöttét minden áron meg 
akarta akadályozni, az összes iratokat áttette 
az udvari kamarához, azt hívén, hogy ott 
majd újabb nehézségeket fognak támasz
tani. E reményében azonban csalatkozott.4) 
Azért tehát ö maga támasztott ilyeneket. 
Először is a magyar gyárakba és raktárakba 
bizouyos ellenőrző intézmény behozatalát 
kívánta; másodszor meg kijelentette, hogy 
a kiadandó privilégiumba Károlyi zsidó 
érdektársainak neveit nem lehet bevenni, 
sőt a szbad kereskedést sem lehet részükre 
megengedni 6) Az ellenőrző intézmény beho
zatala azért lett volna szükséges; mert 
Károlyi az évi 9000 frt bér helyett minden 
mázsa dohány után 1 irtot ajánlott föl Ő 
felségének. Mivel azonban a társulat maga 
gondoskodott hasonló intézményről, Károlyi 
nem akarta magát újabb terheknek alávetni.

E folytonos huzavona nagyon bántotta 
Károlyit Különös dolog is, hogy mikor már 
ó felsége is megsürgette az egyezseg meg
kötését, a kanczellária, a helytartótanácsnak 
és Károlyinak boszantására folyton újabb 
és újabb akadályokat gördített u végleges 
szerződés elé. Károlyi, ez ügyek tárgyalása 
alkalmával többször érintkezett. De Sancto 
Nicoláoval, az osztrák dohánykereskedés bér
lőjével, s meggyőződvén annak jóakaratá
ról Magyarország iránt, minden dolgot tisz
tázni akart vele, megbízottját a'Sole Józse
fet lehivatta Magyarországba, ki megvizsgál
ván az építendő gyárak helyeit terveit, s 
tanulmányozván a dohány termelési viszonyo
kat, hosszas tárgyalásokat folytatott Káro
lyival.

E tárgyalások meglepő eredménynyel 
végződtek. Károlyi Sándor gróf ugyanis 
a'Sole és De Sancto Nicolao Domokos biz
tatására elhatározta, hogy az örökös tarto
mányok dohány kereskedését is bérbe veszi. 
Az előzetes megegyezés szerint az osztrák 
tartományok appaldátora, De Sancto Nico- 
las beáll Károlyi társulatába, s az osztrák 
monopóliumot a magyarral együtt közösen 
vezetik. Minden befolyó jövedelem a magyar 
adminisztrácziónál kezeltetik. Amíg a ma
gyar gyárak felépülnek, a hainburgi gyár 
fog a sző vetkezet rendelkezésére ál lan i. Az 
Olaszország felé folytatandó dohánykereske
dés, c«ak az esetben űzhető nehézség nél
kül, ha az osztrák appaldó is a szövetkezet 
kezében lesz. Az a pénz. mely eddig az 
örökös tartományokból külföldre vándorolt, 
ezután Magyarország jövedelmét fogja növel
ni. Ó felsége bevétele is szaporodni fog, 
Károlyi meg halhatatlan érdemeket szerez, 
mert hisz a vitás kérdéseknek az a leghe
lyesebb megoldása, hogy Károlyi valameny- 
nyi örökös tartománynak s Magyarország 
appaídöját is bérbeveszi. De Sancto Nico- 
lao-nak vagyona, nagy hitele, ismerete és 
tapasztalata a magyar adminisztrácziónak 
rendezésére fog állani.*)

4) U. ott. a Sole levele Károlyihoz 1735. jul. 
2/>. Hécs. Készleteden feltárja itt a kamara, a kan* 
czellária és a helytartótanács között felmerült esi- * 
vódásokat.

*) Kanczell levéltár. Klnöki iratok 181/. évi 
241. az.

•) Károlyi levéltár : „Motiva secundantia inten- 
tionem i'dorum, <j ui exarendationem Auotriacam 
quoque aaaumendam svadent* czim alatt.
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A magyar dohány jövőjére nézve fölötte 
örvendetes lett volna, ha ez az egyesség 
tényleg életbe lép. Azonban rövid idő múlva 
maguk a szerződő felek meggyőződtek, hogy 
ilyen tervet az Ausztria érdekeit féltő udvari 
kamara sohasem hagyna jóvá. Hogy tehát 
eddigi fáradozásaik és kiadásaik kárba ne 
vesszenek,s hogy a dohánykereskedés ügyét 
egy-két évre vissza ne vessék, egyelőre 
ellátottak a fentebbi egyezségtől. E helyett 
Károlyi és De Sancto Nikolao kölcsönös 
megegyezéssel titkos szerződést kötettek 
egymás közt.

(Folyt, köv.)

A pajták gondozása és az 
utőszáritás.

A  jelenlegi teendők legfontosabbika: 
a dohányszárító pajták jó karban tartása 
és a felaggatott dohányoknak folytonos 
figyelemmel kisérése, különösen mostaná
ban. midőn a hirtelen beállott őszi időjá
rásban a gyakori eső, köd. dér. úgyszól
ván napirenden van. s maholnap már a 
hófergetegekre is el lehetünk készülve.

Most tehát első sorban arra kell gon
dosan ügyelnünk, hogy a dohányok egyen
lően száradjanak, — másodszor szorgosan 
meg kell tennünk a szükséges óvintézke
déseket, hogy a dohányoknak a pajtiban 
való megromlását megakadályozzuk.

Különössen vigyáznunk kell, hogy az 
őszi napok rendes vendége: a köd — a 
dohánynak ez a félelmetes ellensége — 
bennünket készületlenül ne találjon, s a 
pajtában száradó dohányokhoz hozzá ne 
férhessen.

A  köd olyankor a legártalmasabb, 
mikor a dohány a száradás első stádiumá
ban van, illetve midőn az úgynevezett 
félszáradását érte el, — mert ilyenkor belé 
eszi magát a köd a dohányba s ez any- 
nyira megpenészedik tőle, hogy alig lehet 
többé attól megszabadítani;— amitől ugy^n 
az idén — a amidőn a szárításra annyira 
kedvező volt az időjárás — nem igen 
lehet tartani. A köd ugyan akkor is 
meglepheti a dohányt, mikor az már 
teljesen száraz, de ilyenkor mégis in
kább lehet rajta segíteni, lerázás, letör
lés, szükség esetén leseprés. lekefélés által 
— de amikor még félszáradásban éri: 
olyankor igen nagy kárt okozhat benne. 
(A kitűnő füllesztésben részesült dohányokat 
azonban még a köd sem tudja megrontani.) 
Amiből természetesen következik, hogy a 
ködtől lehetőleg óvakodnia kell, és pedig 
olyformán, hogy amint a köd mutatkozik, 
a pajták minden nyillását légmentesen el 
kell zárni a köd elenyészése után pedig 
rögtön minden ajtót, ablakot és szelelő 
nyillást fel kell tárni úgy, hogy léghuzam 
képződjék, mely az átellenes kinyitogatá- 
sok által a netalán mégis valamiképen 
behatolt nedves, ködös levegőt kihajtsa.

A  pajtákat tartós esős időben sem jó 
nyitva tartani, mert ilyenkor tulbő nedves 
légáram hatol be a pajtába, amely a do
hányban szintén penészt és rothadást idéz 
elő. Csak hosszantartó száraz, verőfényes 
napok után, pár éjjelre, vagy ha esetleg 
nappal esőre fordul az idő : akkor helyes

és czélszerü a pajtákat nyitva tartani; — 
amit azért szükséges tenni, hogy a hirtelen 
száradásnak némi gátat vessünk és hogy 
a dohánylevelek túlságosan ki ne sová- 
nyodjanak. illetve a szükséges mérvű puha 
ruganyosságukat megtartsák.

Minden védekezés mellett is szüksé
ges, tartós ködök után — mihelyt az idő 
kitisztul a pajtában szétnézni a dohá
nyok közt, s különösen ott, ahol sűrűén 
vannak fölaggatva, a felső zsineget az al
sóig kissé kirázni és esetleg a leveleket 
egymástól elhuzgálni; ezekhez ugyan ne
héz hozzá férni, de azért nem éppen lehe
tetlen, s ez a hasznos dolog még a nagy 
fáradságot is megérdemli.

Ha azt tapasztalnánk, hogy a dohá
nyok — minden elővigyázat daczára — 
helyenként penészedni kezdenek: minden 
lyen zsineg, — ht csak egy-két levél pe
nészes is rajta — azonnal leveendő s ha 
a penész csupán a levelek felületére lera
kodott pehelyszerű fehérség : akkor az
ilyen zsinegeket pár napig napos helyen 
kell tartani és gyakran megrázogatni, amig 
a penész elenyészik. Ha azonban ezt tenni 
elmulasztjuk és a nedves ködök a levélbe 
jobban belehatolnak, mindig több és több 
nedvességet vonván magukba: akkor már 
a rázogatással bajosan lehet rajtok segí
teni, mert már bele ette a penész magát j 
a levélbe és onnan azután ki nem irtható; 
— ilyenkor aztán következik a sárga penész ! 
s a zöldes-barna és fekete foltosodások. ! 
Ez esetben minden egyes ilyen levelet le j 
kell a zsinegről szedetni, nehogy a többié- ' 
két is megmételyezzék, s a hibás levelek | 
leszakitása után, a megmaradt ép levele- 
két vagy a szabadba, vagy igen tágas, szel- | 
lős helyre kell aggatni, — s ha napos idő jár : ! 
akkor legjobb az ilyeneket pár órára a 
napra kitenni, s ennek megtörténte után, a 
leveleket egymástól jól széthuzgalva, ag
gassuk a zsinegeket ismét a helyökre.

Általában elvül kell kitűzni, hogy ! 
vagy maga a gazda, vagy annak megbíz
ható helyettese, minden 8 — 1 0  napban 
legalább egyszer járja be a pajtákat, s az 
ellenőrzést annyira megkönyithetó átjárók 
felhasználásával tartson figyelmes és szi
gorú szemlét a dohányok felett és a netán 
észrevett hibák kiigazítása iránt azonnal 
intézkedjék.

Daróczi Vilmos.

Dohánytermelésünk minőségi 
javulása.

(Befejező közlemény)

A szolnoki beváltóhivatali körzetben 
18%. évben beváltait 35.947 mtrm. tiszai
fajta dohánytermés minőségi százalékos 
aránya a következő volt:

válogatott b) . . .  . 0.14°/*
I. o s z tá ly ..................... 9 .— „

ii. „ ..................... - t i . - .
I I I . ................................39.—  .
kihányás és hulladék . 2 0 . 8 6  „ 

Átlagár mtrmkint 16 frt 76 kr.
\z 1897. évben beváltott 31.742 mtrm. 

terméiból volt:
válogatott b) . . . .  0.06°/o

I. osztályú . . . .  8 .95 .
II. .............................. 37.37 „

III. . . . . . . 38.61 *
kihányás . . . 14.36 „
hulladék . . . . . 0 .65.

átlagár mtrmkint 15 frt 39 kr.
A tísea-rojfi beváltási körzetben, az

1896. évben beváltott 29.265 mtrm tiszai-
fajta termésből volt:

válogatott b) . . .  0.7 „/»
I. osztály . . . . . 2 1 .— „

a . . . 34— .
in. „ . . . . . 31—  „
kihányás és hulladék . 13.3 „

átlagár mtrmkint 16 frt 76 kr.
Az 1897. évben beváltott 21.902. mtrm.

termésből volt:
válogatott b) . . . . 0.69o/„

1 . osztályú . . . 19— .
ii. • • • 37—  „

in. • • • 31—  „
kihányás . . . ■ • • 1 2 . -  „
hulladék . . . . . . 0.31 „

átlagár mtrmkint 16 frt 60 kr.
A jásikiséri beváltási körzetben 1896 . 

évben beváltott 9.013 mtrm. tiszai-fajta ter
mésből volt:

válogatott b) . . .  . 0.5 o/.
1. o sz tá ly ..................... 13.— .

I I - ..................................3 4 .-  ,
III..........................................30.— .
kihányás és hulladék . 22.95 „ 

átlagár mtrmkint 15 frt 25 kr.
Az 1897. évben beváltott 7.250 mtrm. 

termésből vo lt:
válogatott b) . . . .  0.3 Wi>

1. o sztá ly ........................13.71 „
H.......................................... 30—  „

111..........................................35.9* .
kihányás . . . . . . .  20.04.
hulladék.......................... —

átlagár mtrmkint lő frt 27 kr.
A jászberényi körzetben 1806. évben 

beváltott 3.566 mtrm. tiszai-fajta termésből 
volt:

I. o sz tá ly ú .......................... 15%
II.......................................... 29 .

I I I . ................................. 33 „
kihányas és hulladék . 23 „ 

átlagár mtrmkint 15 frt 16 kr.
Az 1897. évben beváltott 3.073 mtrm. 

termésből volt:
1. osztályú . . . .  17.—o/o

II ................................2 9 --  ,
Hl ................................29-5 .
k ih án ya s......................... 24.2 „
h u lla d é k ........................... 0.3 „

átiagár mtrmkint 15 frt 26 kr.
Amint a fentiekből kitűnik : a szolnoki 

dohánybeváltófelügyelöséghez tartozó körze
tekben az 1896. évi termés altalaban jóval 
nagyobb volt, mint az 1897-iki s a minő
ségi százalékos arány es a mtrmkintí átlagár 
itt alig mutat számbavehető különbséget. 
— ennél a felügy elösegi körzetnél tehát a jobb 
minőség előállításában való baladás nem 
igen konstatálható.

De — amint az előző közleményekből 
láttuk — csaknem valamennyi beváltőhiva- 
taii körzetben az utolsó év eredménye már 
jelentékeny javulást mutat, főleg abban, 
hogy az alsóbb osztályú anyag mindinkább, 
kevesebb , a felsőbb, jobb osztályú anyag 
minőségi százaléka — és ezzel együtt ter
mészetesen a holdankinti átlagár is — ész-
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revehetőleg emelkedik. — ami azt bizo
nyítja. hogy dohánytermelésünk és kezelé
sünk évről-évre javul, s az okszerű hala
dás ha lassan is, de fokozatosan mindin
kább előbbre megy, ami mineenesetre meg
nyugtatásul és további ösztönzésül szolgálhat.

Az őszi szántás.
A föld megművelésének általános elvei

vel első csikkünkben foglalkozunk, e helyt 
tehát a jelenlegi időszaki munkáról: az őszi 
szántásról kívánunk egyetmást elmondani.

A helyes őszi szántás, ugarolás. vagy 
mélyítés, az a munka, ameiy a dohány
földet porhanyóvá és nedvtartóvá teszi, 
amely két dolog arra való, hogy a dohányt 
gyors fejlődésre és megérésre segítse. — s 
ha a dohány gyorsan és jól megérik : akkor 
a korai hidegektől nincs mit tartani.

Hogy a szántást miként ejtsük meg: 
az mindenkor a talaj tulajdonságától és 
vegyi összetételétől függ. Ha a feltalaj kissé 
kiélt, az altalaj pedig humusz-gazdag vagy 
jó  glébából á ll: akkor szükséges, hogy eze
ket a Jó részeket felszínre hozzuk, ami csak 
mély szántás által történhet.

A mély szántás gyakran óvatosságot 
igényel, mert ha a mély altalaj már salét- 
romos. vagy másnemű vad. hideg, túl kemény 
alkatrészeket tartalmaz: akkor ha ezek fel
színre kerülnek, egy tél nem képes azokat 
porhanyóvá tenni; — az ilyen talajt tehát 
nem dohánynak, csak mintegy elövetemény- 
nek lehet használni.

A  dohánynak való mélyítést csak olyan I 
talajoknál tehetjük, amelyek már egy más 
elöveteményre mélyítve lettek, s amely már 
részben a föld felületén van, és már csak 
olyan mély szántásra szorul, hogy az alta- . 
lajt mélyen porhanyóvá tegye, mi által több 
nyirkosságnak lesz tárháza, mert erre van 
legnagyobb szüksége a dohány fejlődésének 
és korai megértetésének.

Az őszi ugarolást — ott ahol még talaj- 
mélyitések nem eszközöltettek —  mélyítő 
erővel és ekével kell véghez vinni; — a 
mélyítésnek azonban csak akkor van helye, 
ha az altalaj alkalmas és megfelelő termő
képességgel bir.

Az őszi jő  munkával különben meg azt 
az előnyt is eléri a gazda, hogy akkor majd 
a tavaszi szántást minden megeröltetes 
nélkül végezheti, s a lóid porhanyóé és laza 
voltánál fogva a tavaszi szántás igen sza
pora és czélszerü lesz.

Az őszi szántással egyidejűleg, illetve 
még ezt megelőzőleg végzendő az istálótrá- 
gyának a dohányföldre való kihordása.

Azzal ugyan régen tisztában vagyunk, 
hogy a friss trágyába való dohányültetést 
amennyire csak lehet mellőzni kell, — de 
ha már gazdasági viszonyaink mellett azt 
a legtöbb esetben kénytelenek vagyunk 
tenni, legalább végezzük a trágyázást ősz- 
szél, vagy jóval az ültetés előtt, hogy a 
trágya a földben a szántás által jobban ősz- 
szevegyüljön és lehetőleg feloszoljék.

Az istállótrágya kihordásánál vigyázni 
kell arra. hogy a trágyadomb alsó. érettebb 
része, a felső, szalmása -b felével jól üBsze- 
kevertessék. Szükséges ez azért, mert külön
ben nem lehet az egész földet egyforma

erejű trágyával trágyázni, úgy hogy azután 
egyik helye, a hova az érettebb jutott, zsí
rosabb lesz, a másik helye pedig, ahova a 
szalma jutott, sokkal soványabb. A hordás
nál tehát már a szekérre keverten rakjuk, 
úgy. hogy szalmás és érett trágya a földre 
keverten és mindenfelé egyformán jusson. 
Ezt aztán lehetőleg minél előbb egyforma 
vastagon kell a földön elteregetni és azután 
azonnal alászántani, mert igy a trágya táp
láló ereje nem száll el a levegőbe, hanem 
az egész a földben marad.

Daróczi Vilmos.

A doliányjövedék 
a pénzügyi bizottságban.

A képviselőház pénzügyi bizottsága, 
f. hó 1 -én tartott ülésén tárgyalta a pénz- 
ügyministeri tárcza jövő évi költségelőirány
zatát, melynek során — amint az alábbi
akból kitűnik — nagyon futólagosán és sok 
tekintetben tájékozatlanul történt a dohány
jövedékről egy pár felszólalás.

Mint a lapok Írták: a dohányjöve
dék budgetjének tárgyalását — hagyomá
nyos szokás szerint— a legfinomabb szivar- 
és czigaretta-fajok válogatott példányainak 
bemutatásával tette kellemessé a pénzügy
minisztérium. Illatos füst töltötte meg csak
hamar a tanácskozási termet s békés han
gulatba ringatta bele az ellenzéket is, 
amely egyébként csak egyetlen egy tagja, 
Komjáthy Béla által v olt az ülésen képvi
selve, aki felszólalván: feleslegesnek tartja 
bővebben indokolni azon meggyőződését, 
hogy a monopólium fentartása Magyar- 
ország kárára van s hogy szabad forgalom 
mellett jobb dohányt szívnánk és a kincstár 
jelenlegi bevételét igy is el lehetne érni. 
Sajnálattal konstatálja dohánykivitelünk 
nagymérvű csökkenését s kérdi igaz-e, 
hogy a beváltási ár leszéllittatik ? Helyes
nek tartaná azt is, ha újra megengednék 
a magánhasználatra való termelést, s ha 
nem fosztanák meg a közönséget a szűz do
hánytól.

Puhzky kérdi, emelkedett-e az idén a 
külföldre való dohánytermelés ?

Gyurkovics azt hiszi, jelentékenyen 
emelni lehetni a kivitelt azért is, mert a 
mi szivarjaink jobbak a külföldieknél.

Lukács László pénzügyminister már a 
dolog nagy financziális jelentőségénél fogva 
sem helyezhetné kilátásba e téren a jelen
legi rendszer megváltoztatását. A magán
használatra való termelés megszüntetését a 
nagymérvű csempészet megakadályozása 
tette szükségessé. A  dohánybeváltási árak 
leszállítására semmiféle rendelet nem ada
tott ki.A beváltási árak az orsz. gazd. egylet 
javaslatának figyelembevételével állapít
tatnak meg, különös tekintettel a minőség 

! javításának előmozdítására. Tagadhatatlan, 
hogy a kivitelre termelő terület jelenté- 

I kényén csökkent, bár magának-a terme- 
: lésnek kisebb mérvű a csökkenése. Intéz- 
I ktdesek történtek azonban arra nézve, hoyy 
| a magyar dohány mind nagyobb mérvben 

használtassák az országban s hogy a kivitel 
is fokoztas&ék. Örömmel jelentheti, hogy a 
kivitel ez idő szerint jelentékenyen fejlődik 
s e téren a dohánykiviteli társaság buzgó

tevékenységet fejt ki. Szűz dohány azért 
nem hocsáttatik forgalomba, mert nem lé
vén kiforrva, nagyon ki volt téve a meg
romlásnak. Helyette azonban vegyítetlen 
állapotban kitűnő belföldi dohány helyez
tetik forgalomba. A  kivitel emelése remél
hetőleg meg fogja engedni a termelési te
rület mérsékelt emelését is.

Ezzel a pénzügyibizottság az előirány
zatot minden változtatás nélkül megszavazta.

A Martellin műtrágya.
Kalmár Vilmos ur, a németországi Mar- 

tellin-gyárak magyarországi vezérképvi
selője, a következő — hozzá intézett — 
levél közlésére kért fel bennünket:

„Ama megkeresésének, hogy a leg
újabb dohány trágyával, a „3f«<(eMin“ -nel 
elért eredményeket tájékoztatás végett 
tudomására hozzam, az ügy érdekére való 
tekintettel kővetkezőkben teszek eleget.

A  m. kir. dohánytermelési kísérleti 
állomás úgy homokos, mint kötött fekete föl
dön, nagyszabású kísérleteket végzett ez 
év folyamán a . MartelUn' nevezetű uj do
hány műtrágyával. Az elért eredmények 
valókan igen kedvesük voltak, amennyiben 
a Martellinnel trágyázott dohánynál követ
kező tapasztalatokat tettük:

1. A  dohánylevél a fejlődéstől fogva 
világosabb zöld színe s finomabb szerkezete 
által kivált a többi közül.

2. A  levelek korábban s egyenletesen 
értek.

3. A  cserebogár pijorja a martellines 
dohányban távolról sem okozott annyi kárt, 
mint a trágyázatlanban.

4. A  martellines levelek a száritó pajták
ban egyenletesen és szépen színesedtek.

5. A  martellines dohánylevelek égő- 
képesség tekintetében a trágyázatlanokat 
messze túlszárnyalják. — Ezen külömbség 
úgy a homokos, mint különösen a kötött 
fekete földön nőtt dohánynál rendkívül 
nagy volt, mert mig a trágvázatlan levelek 
alig égtek, addig a martellines dohány 
egyenletes s hosszantartó parázslással tűnt fel.

ü. A martallines dohánylevél finomabb 
szerkezetű, selymes tapintata, felette rugalmas 
és nyulékony.

Mindeme eredményekből azt merem 
következtetni, hogy a „Martcllin~-nel rsak- 
ugyan oly trágyaszer birtokába jutottunk, 
melylyel dohányaink minőségét — külö
nösen a finomságot és égőképességet — tete
mesen fokozhatjuk s hogy erre magyar do
hányainknál általában igen nagy szüksé
günk van, bővebb bizonyításra nem 
szorul.

Megjegyzem, hogy a fenti kedvező 
eredményeket a sóalaku Martellinnel értem 
el s elsősorban is ennek használatát 
ajánlom.

A  sóalaku Martellinből kát. holdankint 
150 kgr. szükségeltetik, melynek felerészét 
őszszel — egyszerűen az őszi szántás tete
jére — felszórjuk, másik felét a tavaszi 
szántás előtt hintjük fel.

Debreczen. 1898. okt. hó 3-án.
Mély tisztelettel maradtam

Kerpely Károly 
tan&r

a m k. dohán\tcrmelési kísérleti üllőm ás vezetője.*
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A  fenti levél alapján, Kalmár Vilmos 
ur arra kéri a t. gazdaközönséget, hogy 
saját érdekében, a tudomány legújabb vív
mányának kihasználását el ne mulassza.

Azon t. termellőket pedig, kik folyó 
évben már alkalmaztak „Martellinr, na
gyon kéri, hogy a martellines dohányt 
külön csomagolva hozzák beváltásra.

Ezúton is meg fog győződni — úgy 
mona — a t. gazdaközönség, hogy a „Mar- 
tellin“ -nel való trágyázás költsége busásan 
megtérül és azonfelül szép hasznot is hajt.

A  legkisebb megr. ndelhető mennyiség 
50 kgr.

Irodalom.

„A jégbiztosítás kérdéséhez." E czim 
alatt különlenyomatban adta ki Tőrük Jenő 
Étidre, a .Biztosítási és Közgazdasági La- 
pok“ szerkesztője, a nevezett lapban meg
jelent s a jégbiztosítás reformálása tárgyá
ban irt javaslatát. Úgy látjuk, hogy ez a 
kis füzet mintegy előhírnöke a biztosítótár
saságok ama szándékának, amely a jé g 
biztosítás reformja czimén tulajdonképpen 
a biztosítási díjtételeket akarja felemelni, a 
mit különben nyíltan ki is fejez, amidőn 
rámutatva a biztosító társaságoknak a jég
károkból eredő ez évi nagy veszteségeire, 
egyenesen kimondja, hogy -könnyítenikell 
a társaságokon", oly formán, hogy-oly  dij 
fizettessék, amelyből az előforduló károk 
megtérhessenek," — mert a vállalatok, 
belátva azt, hogy az eddig alkalmazott 
díjtételek nem képezik a valódi és szubjek
tív dijat az általuk elvállalt koczkázatok- 
ban, egyes vidékeken, az eddigi szomorú 
tapasztalatokon alapuló statisztikának meg
felelően a jégdijakot fel fogják emelni 
s ezzel szemben, mindazon vidékeken a 
melyek az utolsó 1 0  évben kevésbbé vol
tak jég által sújtva, a dijakat a mainál is 
lejebb fogják szállítani.— Javasolja továbbá 
a kárbecslés deczentralizását, hogy ne a 
központi iroda intézze az ország minden 
részében a kárbecsléseket, hanem állítsanak 
fel az ország egyes vidékein fiókirodákat; 
a jégdijakra nézve — a mai fix és feltéte
les dijak arányosabb megállapítását java
solja, -  s a kormánytól azt a támogatást 
kívánja, hogy tavaszszal. a jégbiztosítás 
kezdetén, akár falragasz, akár közegei ut
ján hívja fel és figyelmeztesse a kormány 
a polgárokat, hogy biztosítsanak mert jég, 
kár esetén cs ha biztosítva nem voltak, ne 
számítsanak a kormány támogatására, vető
magjára, adó elengedésre, stb. — A  jég
biztosítás kérdezéséhez — pro és kontra 
— mindenesetre sok szó fér. Jól tudjuk, 
hogy vannak egyes társaságok, amelyek
nek eljárása igen sok esetben méltó pana
szokra adott okot. — s viszont azt sem ta
gadjuk, hogy a gazdák közt is akadnak 
egyesek, akiknek viselkedése kifogásolható 
volt, — de hiszen ha nem tudnak barát
ságosan m egegyezni: ott van a törvény és 
a bíróság, amely hivatva van igazságot 
tenni a peres felek között. — Azt azonban 
egyáltalán nem ismerhetjük be, hogy a 
biztosító társaságok lennének azok a szá
nalomra méltó „áldozatok", akiket a gaz
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dák befonnak, becsapnak, megkárosítanak, 
mert néhány ilyen eset fordulhatott elő, de 
a társaságok közt is van olyan akárhány, 
amelynek eljárása ellen minden évben sok 
panasz merül fel és pedig a legtöbb esetben 
nem alaptalanul.

Részünkről különben szívesen elis
merjük a most megjelent kis füzet Írójának 
a biztosítási ügy körüli tevékeny műkö
dését és hasznos szolgálatait, — azt azon- 
ban egyáltalán nem helyeseljük, hogy lap
jában és füzetében igen sok gazdát egye
nesen megnevez és pelengérre állít, inkor
rektségekkel vádolva őket, ami még ha 
való volna is : a társaságok intim körében 
szóvá tehető, de a nagy nyilvánosság 
előtt az ilyen „megróvási kaland“ egyálta
lán nem tárgyalható

VEGYESEK.
— A kir. m. tud. egyetemi növénytani 

intézet Igazgatósára — ahova az üvegben 
meggyökereztetett dohanydugvanyt megte
kintés és nyilatkozattétel végett beküldtük — 
folyó hó 1 - éröl hozzánk intézett becses le
velében arról értesít bennünket, hogy azon 
jelenség, mely szerint az üvegben meggyö
keresedett dohány-dugványnak a viz fölötti 
levelei elhervadtak, mig a vízben, az ág 
levágott helyén uj levelek képződtek: ab
ban leli magyarázatát, hogy a dohány felső 
rügyei egyrészt táplálék hiány, másrészt 
nagy párolgás miatt nem hajthattak ki, a 
legalsó rügy azonban, közvetlen a kallusz 
fejlődés közeiében, gyorsabban jutott táplá
lékhoz 8 igy ki is hajthatott és tovább fej
lődhetett. — A növénytani intézet igazga
tósága a dohány érelőségét — amelyet an
nak idején nálunk néhányan valószínűtlen
nek véltek — egyáltalán nem vonja két
ségbe, sőt határozottan megerősíti, hogy a 
forró övről származó növények, melyek 
nálunk egy évesek, különleges művelés ál
tal több évig is életben tarthatók; — a 
dohány dugványozhatóaágát is természetes
nek tartja, s erre nézve megjegyzi, hogy 
igy szaporitják a közönséges dohánynak 
tarka levelű változatait, azon okból, hogy 
az, állandó fajtabéli sajátságait megtartsa. 
— Nagy elégtételünkre szolgál, hogy a nö
vénytani intézet igazgatóságának szakvéle
ménye is teljesen igazolja a mi eddigi ál
láspontunkat, amennyiben Bzóról-szóra azt 
mondja, hogy : „a dugványozás előnye, hogy 
a dugványozott növény egyedi sajátságait 
megtartja, ellenben a mag után való sza
porítás, illetőleg termelés esetén, a növény 
egyedi sajátságai elváltozásnak, elfajzásnak 
vannak alávetve; — ezért a dohány búo- 
nyos különös fajtabéli sajátossáyainak bú- 
tasilása. dagványotis által inkább érhető el, 
mint magról taló termelés utján."

— A dohányok besziradása — amint 
értesültünk — helyenként aggodalmakra ád 
okot. mert a hosszasan tartott nagyon is 
száraz időjárásban, egyes helyeken, de 
különösen ott, ahol a dohányok a szabad 
ég alatt voltak felaggstva. a dohányok túl
ságosan kiszáradtak, mi által tartalmuk és 
ruganyosságukból sokat veszítettek; — az 
ilyen dohányokra tehát majd a csomózás 1

o

és simi tásnál annál inkább ügyelni kell, 
nehogy a levelek összetöredezzenek és elron- 
gyolódjanak, miáltal értékük jelentékenyen 
alábbszállana.

— Kereskedelmi összeköttetés Mexikó
val. Bánó Jenő hazánkfia, a mexikói Hun- 
nia-telep tulajdonosa, memorandumot inté
zett a kereskedelmi ministeriumhoz, amely
ben a Mexikóval való kereskedelmi össze
köttetés létesítését javasolja. Ez annyiban 
érdekel bennünket, mert a memorandum 
szerint: Mexikóból a többek közt különö
sen dohányt lehetne hozni, amely sokkal 
olcsóbb és éppen olyan jó, mint a kubai.

—  Ki hozta be a szivart monarchiánkba 7 
Egy nagyobb társaságban merült fel ez a 
kérdés, melyet a jelenvoitak nem tudván 
eldönteni, hozzánk fordultak felvilágosításért, 
minek folytán sietünk közölni, hogy a 
szabadságharczunkban való szomorú em
lékű szerepléséről ismert hadvezér: Win- 
dischgratz herczegről mondják, hogy ő 
volt az, aki a század elején az első sziva
rokat behozta monarchiánkba, Brüsszelből, 
hol egy spanyol diplomatától kapta aján
dékba, s általa, illetve az ő példája folytán 
terjedt el Ausztriában és csakhamar nálunk 
is a szivar élvezete.

— Uj fa jta  dohány. Ausztrália mocsaras 
vidékein egy egészen ismeretlen palántát 
fedeztek fel, mely vérrokona a régóta is
mert dohánynövénynek. Ezt az ausztráliai 
palántát már dohányzásra használják s az 
uj fajta dohány ize állítólag nem oly ká
bító, mint a mi dohányunké, mert nikotin- 
tartalma alig felényi. Formája lapura em
lékeztet, de a dohányénál sokkal simább 
levele van. Ha megszáritják, vöröses-barna 
lesz, puha és olajos tapintatu. Az uj fajta 
dohány, kellő nemesítés után, a régi fajta 
dohányt lesz hivatva pótolni. Az angolok 
már is nagy telepeken termelik az uj fajta 
dohányt, melyet nemsokára forgalomba 
hoznak.

— Mennyi czigarettát fogyasztanak 
Európában 7 Megközelítő becslések szerint: 
az összes európai dohánygyárakban éven- 
kint mintegy 6000 millió darab czigarettát 
készítenek. Ha ehhez hozzáadjuk az Euró
pába más világrészekből importált kész 
czigarettákat, valamint azokat, amelyeket 
a dohányzók maguk készítenek, az egy év
ben egész Európában elszitt czigaretták 
mennyisége évenkint körülbelül 7000 millió

| darabra becsülhető. Megemlítjük itt, hogy 
| az egyiptomi czigarettákkal Európában nagy 
| szédelgést űznek. Köztudomás szerint ugyan 
| is, ép úgy Magyarországban, mint a kül- 
I földön is igen sok egyiptomi jelzésekkel el

látott szivarkát hoznak forgalomba; ezek 
túlnyomó része azonban soha sem látta 
Egyiptomot, mert onnan aránylag csaz igen 
kevés mennyiséget hoznak be.

— Ártalmas é a czigaretta ? Kétségtelen, 
hogy a czigaretta túlságos élvezete, mind
azoknál, kiknek nincs egészséges, szívós 
tüdejük, káros hatású; de kétségtelen az is. 
hogy tévedés a rossz következéseket a cziga
retta- papirosra és nem egyedül a dohányra 
fogni. Egy kis számítás mindenkit meggyőz
het erről. Föltéve, hogy egy dohányos na
ponta 25 darab czigarettát szí el, a mi át
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lagos számnak már elég tekintélyes, akkor 
is esek körülbelül 0 . 8  gram papirost fogyaszt 
el, melynek hamuja körülbelül 0.06927 gramot 
nyom. Hozzá még a hamu alkotórészeiből, 
úgymint avasból, mészböl. rézből, ólomból, 
ultramarkból és szalicziumból a 8  százalék 
hamut adó 0 . 8  gram papirosra az ártalma
sabbakból, jelesen a rézből és ólomukszid 
ból csak 0 . 0 0 0 1 2 8  gramnyi jut. Így hát ha 
a karos hatású produktumok mind a tüdőbe 
jutnak is — a mi különben soha sem esik 
meg — a dohányos 25 év alatt is csak 2 

gramot szi belőlük magába. Az idegeknek 
czigarettávál való kellemes izgatása tehát, 
addig, a mig a dohány fogyasztása mérték
letes, tekintve a czigarettapapirosnak majd
nem semleges voltát, egészen és teljesen 
ártalmatlan dolog.

— Magy. kir. államvasutak közleménye.
(Az utipodgyásznak a háztól való elfuvaro
zása. A magy. kir. államvasutak igazga
tóságától nyert értesülés szerint: az utazó 
közönség kényelmére a „budapesti városi 
menetrendiroda* (Hungár a szálloda) az ott 
személyesen vagy telefon utján történő be
jelentésre a feladandó utipodgyászt az ille
tők lakásán veszi át és azt az alábbi fuva
rozási illeték beszedése mellett a megjelölt 
vonalokhoz az illető budapesti pályaudvarra 
kiszállítja s a kívánt vasúthoz feladja. A 
fizetendő fuvarozási dij a kővetkező : 25 
kgm összsúlyig 3 8  kr, minden további 1 0  

kgrmért 3 kr. Az átvett podgyászra vo
natkozó hivatalos feladási vevény. valamint 
a szükséges vasúti menetjegy a fenntneve* 
aztt irodában kiszolgáltatik.

Sr.erkexetrti ii7.«»ii**tek.
A kir. m tad. egyetead aövénytani intézet igaz

gatóságának. Becses szakvéleményének szives tuda
tinál nagyon köszönjük,

Községi elöljáróságnak, Kiseroazon. A 6 frtelő- 
iizetósidijt köszönettel vettük.

Rozinger Lajos urnsk, Csege Az előfizetés augus- 
tus végén járt le, mert újévkor csak 4 frtot tet
szett beküldeni, lapunk előfizetési dija pedig 6 frt 
e jy  évre,

Berger Károly gazd. szaktaaár urrsk. Csáktor
nyán. A ezimszalag megváltoztatása iránt intézked
tünk.

UjtermHónek. Becses megkeresésére tudatjuk, 
hogy lapunk 1892--1897. évi folyamaiból még né
hány teljes példány nyal rendelkezünk, amelyet 
évfolyamonként a rendes előfizetési áron vagyunk 
hajlandók megküldeni.

Dunántúli gazda, Ami a dohánytermelés jöve
delmezőségét illeti, az a helyi és időjárási viszo
nyoktól eltekintve, leginkább magától a termelőtől 
függ, mert a gondos munka és a helyes kezelés 
mindig megleli a jutalmát. A beváltás tekintetében 
az utóbbi években alig volt panasz, — egyébiránt 
ha valakinek alapos és jogos kifogása merül fel a 
beváltás ellen : módjában áll felszólalni és ha csak
ugyan igaza van: akkor az illetékes helyen min
dig méltányos elbánásra számíthat.

Budapesti közúti vaspálya-társ.

H IR D E T M É N Y .
A budapesti közút, vaspálya-társaság igazgatósága 

az 1895. évi kibocsátványu részvenyekcól iO 000 drb 
és az 1898. évi aiásodik kibocsátványu részvényekből
6,000 darab részvény értékesítését határozta el.

Ezen részvényekre nézve a t. czimü réa/.vé’  
nyeseknek, czimletbirtokuk arányában, a budapesti 
közúti vaspálya-társaság forgalomban lév< részvé* 
nyei és élvezeti-jegyei után az elővételi jog bizto
síttatott és a következő feltételek mellett ezennel 
felajánltatik:

1. Az elővételi jog gyakorlása ezéljából a rész
vények és élvezeti-jegyek 1898. október ho 17-ig a 
délelőtti órákban, vasár-és ünnepnapok kivéti lével, 
a társaság fő{»énztárinál (Budapest, V., Lipót-körut 
22.) lebélyegzés végett jegyzékkel bemuiatandók, a 
mely bemutatás alkalmával a 3-ik pontban nug- 
állapitott első vételári részlet a társaság főpénz
táránál egyidejűleg befizetendő.

Amennyiben az elővételi jog, a mint az előzőleg 
meghatározva van, a fent kitett időpontig nem gya
koroltatott, az végleg megszűnt.

2 Minden bemutatott 5 drb részvény, illetve 
6 drb élvezeti jegy alapján egy drb 100 frt név

értékre szóló uj részvényre gyakorolható az elő
vételi jog.

Amennyiben az elővételi jog egyes czimletek 
alapján gyakoroltatik, uz csak az uj részvény meg
felelő hányadát a ad jogot, oly megszorítással azon- 
ben, hogy amennyiben az ily hányadról szóló elis- 
morvényők 1899.* év április hó .U-ig a végleges 
czimlet átvétele végett, még pedig egy egész uj 
részvény átvételéhez szükséges számban, a társaság 
főpénztáránál be nem mulattatnának, ezen határ
időtől kezdve az ily hányadismeivény értéke tel
jesen, még p« dig a társasági tnitalék alapok javára 
megszűnik.

3. A részvények vételára, a mely darabonként 
330 > háromszá/harmincz) o. é. forintban állapíttatott 
meg, következőleg rovandó l e : Az elővételi jog 
gyakorlásánál azaz :

1898. október 17-ig 110 fr t,
1899. januar 8 lg 110 frt,
1899. február 15-ig 110 frt.

Azonban a fizetések egyszerre is teljesíthetők.
A megtörtént befizetésről ideiglenes elismervény 

fog kiszolgáltatni.
4. Ha a 3-ik pontban meghatározott határidőkön 

belül az előirt összegek belizetése elmuiasztatné <t 
az esetre az igazgatóság a hátralékban maradt ide
iglenes elismervények birtokosait a Budapesti Köz
lönyben egyszer közzéteendő hirdetmény által fogja 
fizetésre felhívni

E felhívás tartalmazni fogja a hátralékban levő 
ideiglenes elismervények számait, az igazgatóság 
által az elmúl isztott befizetésre kitűzött ujahbi határ
időt, valamint a mulasztások itt megállapított követ
kezményeit.

Az ideiglenes elismervény birtokosa, aki a fel
hívásban kitűzött időn belül fizetési kötelezettségé
nek eleget nem tesz. köteles a 3 ík pontban meg
határozott egyes esedékességi időpontoktól a fize
tésre a felhívásban kitűzött időpontig a hátralékban 
levő vételári összeg után 5 száza ék késedelmi ka
matot fizetni

Ha az ideiglenes elismervény birtokosa a fel
hívásban megbatározott ujahbi fizetési határidőt is 
elmulasztaná, úgy tekintik, mintha a már teljesített 
fizetésekről a társulati tartalékalap javára lemondott 
volna Az ideiglenes elismervények a felhívásban 
az újabb befizetésre rendelt és elmulasztott batáridő 
lejártával érvényüket vesztik és a társaság i észéről 
semmisnek foirnak tekintetni.

•r*. Az uj részvények 1899. évi január hó l-aő 
napjától kezdve a társaság nyereményére a forgalom
ban levő részvényekkel egyenlő igénynyel bírnak.

8. A végleges czimletek kiadása legkésőbb 
1899. április 30-ik napján fogja kezdetét venni.

A részvényeket megillető alapszabálvszerfi jo
gok esnkis a végleges czimlet birtoka alapján gya
korolhatók.

Budapest. 1898. október 7-én.
Az igazgatóság

(Utánnyomat nem dijaztatik.

A vonatok indulása Budapest ny. p. udvarról. A vonatok érkezése Budapest ny. p. udvarra.
É rv é n y e s  1891. o k tó b e r hó l-tttl.

D é l e l ő t t  D é lu t á n

« = N
cs r h o v á 1 ! K

0a — s í h o v á
> * £  * o s > O X ► -c L ~ c
»70l 12 00 k. e. v Konstantinápoly 61ú4 12  06 sz. v. Czegléd. Szolnok
*102 1 0 0 • Bécs. PAris, London 172 12  15 Palota-l’jjiest
*161 5 30 sz. v. Dunakesz 13 i 12 25 Nagy-Maros
*166 5 55 * Palota-Újpest 174 1 05 ff Palota-I 'jpest
*110 6  10 ost.e.v. Bécs. Ostende ’4106 1 25 Pilis-Csaba

4102 6  30 sz. v. Esztergom 104 1 45 gy . v. Bécs, Páris
6102 640 w Czegléd, Szolnok 176 2  20 SZ. V. Palota-Újpest

168 6  50 .  Palota-Újpest 704 2 * 0 gy• v. Bukarest
6012 6  55 v. v. Lajosmizse 144 2 36 S Z . V. Érsekújvár
1402 735 gy. v. Zsolna, Berlin 4101 2 40 Esztergom
106 8  05 „ Bécs 6002 2 45 ff Lajosmizzc
708 8  16 gy. v. Temesvár, Orsóvá 720 3 05 ff Czegléd, Szolnok
712 8  30 sz. v. Temesvár 178 4 05 Palota-Újpest
170 9 05 ff Palota-Újpest 716 4 25 Szeged
116 9 lő „  Bécs 1 *6 4 35 ff Nagy-Maros

®180 6  10 ff Palota-Újpest
*128 6  80 ff Párkány-Nána
710 7 00 ff Vereiorova

4112 710 V. V. Esztergom
6014 7 20 ff Lajos-Mizse

182 7 55 SZ. V. Palota-Újpest
■Közlekedik minden vasárnap. 118 9 35 Bécs

* „  csütörtökön. ;70tí 1015 O S.O . V. Konstantinápoly
j. «  hétfőn. 714 10 36 SZ. V. Szeged, Temesvár
* minden szerdán. 1406 10 45 ff Zsolna. Berlin

A vonatok indulása Buda-Császárfiirdö kitérőről.
4001 7 36 az. v. Esztergom *4003 4 46 az. v. Pilis-Csaba

4005 8 19 „ Esztergom
4011 9 84 r. v. Esztergom 

* Közlekedik ünnep és vasárnap november 20-áig.

D é l e l ő t t  D é lu t á n

i s
5 1,3 -  t  ~ Z h o n n a n | | o-  -

— ®
5 ? h o n n a nc X u c z s t X — i z s*o — > > -o — >

*i01 12 50 k. e. v. Konstantinápoly 171 12 66 sz. v. Palota-Újpest
*705 6 30 őst e.v Konstantinápoly 703 1 26 gy. v. Bukarest
163 5 40 sz. v. Palota-Újpest 173 1 40 SZ. V. Palota-Újpest
165 6 85 „ Palota-Újpest 103 1 60 gy. v. Bécs. Páris

6 01 6 45 .  Szolnok. Czegléd 175 3 00 SZ. V. Palota-Újpest
1405 6 65 „ Zsolna. Berlin 6001 3 10 Lajosmizse
709 7 15 sz. v. Vereiorova 135 8 55 ff Nagy-Maros

4101 7 25 „ Esztergom 6103 4 05 ff Szolnok. Czegléd
167 7 35 * Palota-Újpest 4103 4 40 ff Esztergom
117 7 45 « Bécs 177 5 45 ff Palota-Újpest

6011 7 55 v. v. Lajosmizse 115 5 55 ff Bécs
127 8 20 sz. v. Párkány-Nána 711 6 50 Temesvár
;i3 8 25 ff Czegléd 179 700 ff Palota-Újpest
169 10 10 „ Palota-Újpest 707 7 40 gy. v Orsóvá, Temesvár
143 10 60 „ Érsekújvár *4105 8 15 MZ. V. Pilis-Csaba
715 11 05 * Szeged 137 8 30 ff Nagy-Maros

181 8 40 Palota-Újpest
105 8 50 gy- v. Bécs

14 H 9 20 Zsolna, Berlin
4111 9 30 V V. Esztergom

Közlekedik minden szombaton. *109 9 55 ost.e.v. Bécs, Ostendo
ff ff csütörtökön. 719 1015 HZ. V. Szolnok, Czegléd

* .  » hétfőn 6013 1100 V. V. Lajosmizse
„ minden szerdán. •101 11 50 k. e. v. London, Páris, Bécs

A vonatok érkezése Buda-Császárfiirdö kitérőbe.
400-.' 6 24 sí. v. Esztergom 400Ü 119 sz. v. Esztergom

•4004 2 39 .  Pilis-Csaba
... ‘ 4012 7 05 ». v. Esztergom

Közlekedik ünnep és vasárnapokon bezár, november 20-áig.
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M. klr. dohányjövcdéki kö/ponti igitzgatóság.
11413/98. sz. --------------------

III. fl. v.

Árlejtési hirdetmény.
A m. kir. dohányjövedék altul a jövő 1899. évi 

január hó 1-tól 1901. évi deczeuiber hó végéig terjedő 
három évi időszak alatt szükségiendő és alább felsorolt 
vászonnetnáek szállításának biztosítása végett ezennel 
nyilvános árlejtés hirdettetik

Szállítandó 1899. évben (2/») kétharmad részben 
május hó 15-ig és (*/») egyhurmad részben junius hó 
15-ig a lenkócz vászomból és pedig

85 cm. szélesből 149,987 méter,
78 cm. szélesből 250,013 méter.
A felsorolt vásznak mintái a dohányjövedéki köz

ponti igazgatóság szertárában (V. Kálmán-utcza 20. sz. 
a.1 naponkint a hivatalos órák alatt megtekinthetők, 
mely minőségre hivatalosan megállapított vászon minták 
minőség, szövés és anyag tekintetében úgy a kötendő 
szerződés, mint a vászon beszállítása alkalmával esz- 
közlendő átvételnél egyedüli zsinórmértékül szolgálnak.

A fent kitüntetett vászon mennyiség 1899. évi szük
séglete csak megközelítőleg van felvéve s igy a dohány
jövedéki központi igazgatóság fenntartja magának azt 
a jogot, hogy a kiirt mennyiségnek csakis 85 "/<> át 
veszi át, — esetleg a kiirt mennyiségen felül 15 "/“-kai 
túl megrendelést tehet.

Az 1900. és 1901. évi szükséglet vállalkozóval az 
előző év október hó végén közöltetik.

A felsorolt vászonnemüek szállításához megkívánt 
fonál csakis belföldi gyártmány lehet, az abból készí
tendő vászon pedig belföldön és kizárólag háziipar utján 
állítandó elő.

Miért is pályázni szándékozók kötelesek ajánlatuk
ban megjelölni, hogy a fonalat hol szerzik be és az 
abból elkészítendő vásznat háziipar utján mely környék
ben fogják szövetni, — a szállítás elnyerése esetén 
pedig — miután a dohányjövedéki központi igazgatóság 
fenntartja magának a jogot ügy a fonál beszerzése, 
mint a vászon szövésére nézve az ellenőrzést gyako
rolni — köteles leend a vállalkozó a kijelölt környék
ben a munka megkezdésének idejét, a foglalkoztatandó 
háziiparosoknak név- és lakjegyzékét, a szövő székek 
számát, a vászon szövéséért méterenkint fizetendő munka
dijat és a kiszolgáltatott fonál származását és mennyi
ségét bejelenteni.

Ajánlat úgy az egyes, mint mind a két vászon 
szállítására lehető; a dohányjövedéki központi igazga
tóság azonban fenntartja magának a jogot, hogy a be
érkezett ajánlatok közül szabadon választhasson és a 
szállítást esetleg több ajánlattevő közt megoszthassa.

A szállítási határidőket, valamint egyáltalában a 
szállítási kötelezettségeket illetőleg az „Általános szer
ződési feltételek” mérvadók, melyek úgy ezen igazga
tósig III. ügyosztályában, valamint valamennyi m. kir. 
dohánygyári igazgatóságnál és dohánybeváltó felügye
lőségnél a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Ajánlattevők írásbeli ajánlatukban kijelenteni tar
toznak, hogy az „Általános szerződési feltételek“-et, 
valamint a szállítási mintákat ismerik.

Az ajánlatban minden egyes vászonnemre nézve 
részletesen és külön-külön a kivánt ár folyóméterenkint 
betűkkel és számokkal kiírandó.

Az áru bérmentve az illető dohány-jövedéki telep 
helyén levő vasúti vagy gőzhajó állomásig állítva ér
tendő, ha pedig ily állomás az illető ohányjövedéki

Budapesten, 1898. október 15-én.
(Utinnj.mia

telep helyén nem volna, akkor az ehhez legközelebb 
eső vasúti vagy gőzhajó állomásig szállítva teendő az 
ajánlat.

Bánatpénzül a felajánlott vászonnemek összes ér
tékének öt (5) u/o-ka készpénzben vagy állami letétekre 
alkalmas értékpapírokban valamely m. kir. adóhivatal
nál, vagy a budapesti m. kir. állampénztárnál leteendő 
és az erről szóló nyugta a zárt ajánlathoz csatolandó.

Az ajánlathoz készpénzben vagy állampapírokban 
csatolt bánatpénzért alulirt igazgatóság felelősséget nem 
vállal.

A letett bánatpénz a szállítási szerződés megkötése 
esetén esetleg óvadékul fog szolgálni.

A magyar királyi dohányjövedék fenntartja magá- 
j nak a jogot, hogy az ajánlatok közül tekintet nélkül 

az árakra szabadon választhasson, vagy a czél eléré
sére más intézkedéseket is tehessen, az ajánlatok el 
vagy el nem fogadásáról ajánlattevők a nélkül, hogy e 
tekintetben bizonyos határidő kitüzetnék, a lehető leg
rövidebb idő alatt fognak értesittetni.

Ajántattevő tett ajánlata folytán az ajánlat fölötti 
határozat hozatilag, azon szándátlevő pedig, kinek aján
lata elfogadtatott, elfogadott ajánlata alapján a szerző
dés megkötéséig felelős marad.

Ajánlattevő az ajánlatának elfogadásáról szóló ér
tesítésnek vételétől számítva legkésőbb 8 nap alatt 
tartozik az „Általános szerződési feltételek” 8 ik §-a 
értelmében, a megfelelő biztosítékot letenni és a 
szerződésnek aláírása végett ezen igazgatóságnál je 
lentkezni.

Ha a vállalkozó a kitűzött uapig meg nem jelenik 
vagy meg is jelenik, de uz előirt biztosítékot még nem 
tette le, a bánatpénz felét veszti, mire ezen igazgató
ság más napot tűz ki a biztosíték lefizetésére és a 
szerződés megkötésére; ha pedig ajánlattevő ezt is 
eredmény nélkül engedi letenni, bánatpénzének másik 
felét is elveszti, és a bánatpénz a kincstár részére fog- 

| 1 ul tátik le
Utóbbi esetben a m. kir. dohányjövedék fel van 

jogosítva lenkóczvászon szükségletét bármely módon 
biztosítani, vagy pedig az ajánlattevőt ajánlata alapján 
— mely itt a szerződés helyét pótolja —  az elvállalt 
kötelezettség teljesítésére szorítani.

Az ivenkint 50 krajezáros bélyeggel ellátott és lepe
csételt írásbeli ajánlatok a borítékon a következőleg 
czimzendők. „Ajánlat a m. kir. dohányjövedék lenkócz
vászon szükségletének szállítása iránt a 11413 98. sz. 
pályázatra* s legkésőbb 1898. évi október hó 25-lg 
délelőtt 10 óráig, a mikor is azoknak felbontása bi
zottságilag megtörténni fog, az alulirt hatóság segédhi- 

I vatalánál átadandók, vagy posta utján beküldendők.
Az ezen hirdetményben kitett feltételektől eltérő, 

valamint azon vállalkozók ajánlatai, kiket a kormány, 
vagy az illető minister a közszállitáksok elnyeréséből 
közérdek szempontjából kizárandóknak nyilvánított, vagy 

; oly vállalkozók ajánlatai, kik a legözelebb elmúlt 3 
1 év alatt teljesített szállítások alkalmával megbízhatat

lanoknak mutatkoztak, továbbá az elkésetten beérke
zett, vagy távirati utón tett ajánlatok, melyekhez a 
bánatpénzül letett nyugta csatoltva nem lett, avagy a 
bánatpénz készpénzben csatoltatik, [figyelembe nem 
vétetnek.

M. klr. dohányjövedéki Igazgatóság.
nem dij.it«ük.) Perlebtrg.
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Legjobb és legmegbízhatóbb minőségű 
magyar bácskai kenderből készült

d oh án yzsin órt
és

gazdasági kötélárut
ajánl a

ELEIER is WEISZ kötélgyártó BUDAPESTEN.
R aktár és iroda: V II., K ároly-körút 7. sz.

Továbbá; torna eszltözök.,
valamint; kocsizó lóhálók, szánhálók, gabonazsákok, vízhatlan ponyvák, 
kender, csepü, vászontömlók, itató- és tűzivedrek, cocus futószőnyegek 
és lábtörlők, ruhaszárító kötelek. — L a w n -te n n is  h á ló k , fo g o ly 
h á ló k  stb. e szakmába vágó árúkat a legjutányosabb eredeti gyári arakon

Kepes árjegyzék kívánatra bérmentesen küldetik. — Vidéki megrendelések 
pontosan eszközöltetnek.

A legjobb minőségű

terményzsákok,
vízhatlan- és nyers takarók,

dohányzsinegek
a legjutányosabban szerezhetők be

F IS C H E R  J.
zsák-, zsineg- is ponmgTiri muriba

BUDAPEST,

N a g -y -k o ro n a -u tcza  18. sz .
ü - - ’ i
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Ü! országos gépész-egyesület
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a gépészet m i n d e n  ágában 

kellőleg szakavatott

gépészeket
minden időben díjtalanul 

elhelyez

Budapest, VI. Váczi-körut 33 szám.
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ELETBIZTOSITOTA KSASÁG 
A L A K ÍT T A T O T T  18 * 5 . * -

Tisztán kölcsönösségen alapszik, minden után fizetési kötelezettség kizárásával.
Miután részvényesei nincsenek :

az összes töke és nyeremények a biztosítottak tulajdonát képezik.
Kivonat az 1895. zárszámadásból.

*ege . . . . fk im.ys.r .e.NI l-SS-ben kötött uj üzletek
n »w;u ö s s z e g e  . . . .  f k  tttU>.7:i0.110

F ö lö s le g ...........................»7,o;«.47«
Nincs iici.ik külc.iiiúis lilztixltó-tarsn ság it tilágtin. mely ily óriási fiit  

felett rciiilclltcznclt

Fennállása óla a New-íork biztosítottjainak kifizetett

1 - 0 7 4  - 0 1 3 , 3 9 2  f r a n k o t .
A New-York a művelt világ összes államaiban bir fiókokkal.

R . t e r . n o i . k  M . g j a r o n . a . o n  :

a Magyar általános hitelbank, a Magyar kereskedelmi Bank.
Közelebbi felvilágositá«t ad a

N L '  \ I / _ V  O  D  é leth i/.tositó-tórsaság
"  “ * I  V  1 \ l \  inugyarors/.ági igazgatósága.

Budapest, Erzsébet-körut 9 — 11. (New York palota).

»

(1 — 1 0 )

Márkus Samu könyvnyomdája, Budapest, Báihor,v>uicza *J0.
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