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A DOHÁNYTERMELÉST ÉS DOHÁNYKERESKEDÉST FELKAROLÓ GAZDASÁGI SZAKLAP
A palántaültetésről.

Első gondunk legyen a melegágyak 
ritkítása által átültetett palántákból ki
válogatni a magnak valót. Evégböl vá- 
laszszuk ki a legizmosabb, jó gyökerű, 
és ép levelű szálakat, melyeket nem a 
dohány közt ültetünk el, hanem az e 
czélra kijelölt legjobb földbe.

A fődolog az, hogy ezek külön le
gyenek, mert megnövelésükre igy több 
gondot fordíthatunk. Nehány négyszög 
méter földterületen mindenki találhat 
annyi jó földet, amennyit ez a dolog 
megkíván. A dohány közt termesztett 
mag igen gyakran meg sem érhetik kel
lően, őszszel a földet legtöbb helyen bú
zával szokták bevetni. Nem érik m g 
azért sem. mert folyvást árnyékba van 
és soha nem adják rneir neki azt a ke
zelést. melyben igy elkülönítve kitűnő 
jó földön részesülhet.

Most a palánta elültetésénél arra 
kell ügyelni, hogy a szálak egymástól 
legalább 80 centiméternyire essenek.

Az a palánta, mely ezekből az ültet
vényekből származik, ha rendesen fog
ják kezelni, nemcsak hogy az eredetisé
gét tartja meg. hanem sokkal jobb és 
tökéletesebb is lesz. mivel a növények a 
gyakori átültetés után nemesednek.

Már most beszéljünk a palánta ki
szedéséről és annak a földre való kiül- 
tetéséről.

A palántaszedés elől naplemente után 
a melegágyat a szokottnál jobban meg
locsoljuk és csak korán reggel, nap fel
kelte előtt kezdjük meg a kiszedést. E 
munkához igen gondosan fogjunk hozzá, 
mert ettől van függővé téve egész ter
mésünk. Nagy gondot fordítsunk arra. 
hogy csakis a tökéletes, jól kifejlett szá
lakat huzgáljuk ki, még ped'g egyenként, 
mert ha csomósán szedjük, igen sok 
apró palántot tépünk ki, melyet hasz
nálni nem lehet, de a melyre később 
nagy szükségünk lehet. Ha azonban vi
gyázva szerijük és az apró palánta ott 
marad, a inegritkitás által szorult hely
zetéből kiszabadulva, csodás gyorsaság 
gal fog nőni és pár nap múlva már 
hasznavehetóvé válik.

A mint a szedés megtörtént, állít
sunk elő ió nagy vessző-kosai akst. te
gyünk azok fenekére jól megvizezett 
rongyokat s a kiszedett palántát szép .szo
ros sorban állítsuk egymás mellé. Őriz
kedjünk attól, hogy a már megrakott 
sorra, még több sort is rakjunk, mert 
azáltal a palántának nagy része megsé
rül gyökérben, de főleg a levélben. Már 
pedig sajátsága az a dohánynak, hogy a 
legkisebb nyomás örökös sebet hagy még 
az érett levelen is, hát még n gyönge

palántán, mely mindig tespedne, mig 
sebe beheged s idővel egészen elveszne.

Ha a kiszedésnél tévesen ki nem 
fejlett vagy nyurga, ezérnavékony szárú 
vagy másképen satnya palánta kerül 
kezünkbe, azt irgalmatlanul el kell 
hányni, még az esetben is, ha palántá
ban szűkölködnénk, mert nincs szeren
csétlenebb dolog annál, ha rossz palán
tát ültetünk el. Ha e palánták valami 
nagy nehezen ki épülnek is, az annyi 
időbe kerül, hogy a többi palántát már 
akkor kapálni kell.

Arra nem volt eset még a legjobb 
időjárás mellett sem, hogy a beteg, sat
nya palántából tökéletes jo, érett, dohány 
termett volna

Törekedjünk tehát arra, hogy a pa
lánta, melyet elültetünk, tökéletesen ép, 
erős és gyökeres legyen, mert csak az 
fogja megfizetni a reá fordított munkát, 
ellenben az említett rósz tulajdonokkal 
bíró palánta elültetése után hasznot ne 
várjunk soha.

A földet jó néhány nappal az elül
tetés előtt meg kell szántani, de az el
ültetés napján kell a fugasolást. illetőleg 
hengerezést végezni. A fogasolás által a 
föld porhanyóvá válik és a csirában levő 
gyomot részint elpusztítja, a hengerezés 
pedig a nagyobb rögöket szétnyomja, a 
lazán fekvő földréteget összeszoritja, 
egyenlővé teszi és a megnyomás által 
a föld megtartja magában a nyirkosságot

Az ültetéshez, ha csak lehet, mindig 
délután három óra tájban kezdjünk, ne
hogy a gyenge palánta egész nap kitéve 
legyen a forró napnak. De ha felhős idő 
van. akkor délelőtt is megkezdhetjük a 
munkát. A sorokat megfelelő távolságban 
kell alkalmazni, nehogy egymás fejlődé
sét megakadályozzák, s hogy a kertész 
a levelek megsértése nélkül bármikor 
végezhesse közle a dolgát. A térrel azoc- 
ban gazdálkodni lehet, mert a mig hely
telen a sűrű ültetés, épen olyan biba 
lenne az egyes palánták által szükségelt 
helynél többet hagyni.

A palánták távolságát a sorokban, 
valamint a sorok távolságát egymáshoz, 
a dohán.t faj minőségéhez kell szabni A 
nagy levelű dohányok több helyett na
gyobb tért kívánnak, az apróbb levelű 
dohányt pedig sűrűbben üliethejük.

A* rendes vonatozó gereblte három 
láb széles, me, t a sorok közt három 
lábnyi széleit tér szükséges. A sorokban 
a palántánál másfél láb távolság a leg
rendesebb.

Nagyon helyes dolog volna, ha a 
háromszög-ültetést alkalmaznék, azaz 
hogy a palánták nem átellenbe, hanem 
háromszögbe esnek. Ennek az lenne a 
haszna, hogy a palánta nem árnyékolja

el egymást s több levegője is volna, mi
által jobban fejlődhetnék

A mint a föld ki van sorolva, vona
tozva, egy ügyes kertész megkezdi a 
lyukazást, melyet egy kihegyesitett karó
val végez. Arra kell vigyáznia, hogy a 
szükségelt távolságot megtartsa. Utána 
megy egy másik munkás, ki locsoló 
kannával minden lyukba vizet önt. De 
nem szabad az üttetést az öntözés után 
rögtön megkezdeni; legalább egy órát 
kell várni mig a beöntött viz kissé meg
szikkad. nehogy a palántát sárba ta- 
pasz8zuk.

A mint a meglocsolt lyukak kissé 
megszikkadtak, egy ügyes gyerek a 
kosárból egy tányérba palántát tesz és 
minden meglocsolt helyre egyet ledob, 
és most következik rögtön utána a ker
tész, a kire a legkényesebb munka van 
bízva. Az ültetést kétféleképen lehet esz
közölni ; kézzel és szeggel. Az ügyes 
ültető sokkal biztosabban ültet szeggel 
mint kézzel, mert ujjával nem fejtheti 
ki sokáig azt az erőt, melyet a szeggel 
egyenlően kifejteni tud. De azért is jobb 
a szeggel való ültetés, mert az ujjával 
nem tudja oly hirtelen a lyukat földdel 
megtölteni, s abban üreg is marad, mely 
a palántára nagyon káros. A szeggel, 
minthogy az elegendő hosszú, az egész 
üreget egyszerre megtölti s a föld egyenlő 
gyengén, a palánta egész hosszában hoz
zásimul.

Az ültető, a mint a palántát balke
zének két ujjával a lyukba illeszti, jobb 
kezével a palántától némi távolságban, a 
szeget egyenesen leszúrja és végig gyön
géden a palántához nyomja s rögtön a 
palánta körül egy kis mélyedést formál, 
hogy a locsolóvíz, esetleg esővíz köny- 
nyebben odaférhessen.

Az ültetés után másnál estefelé 
állott vízzel meg kell gyöngéden öntözni 
az elültetett palántát, úgyszintén a har
madik estén is. A mint a pálántaültetés 
egy darab földön befejeztetett, az 5—6-ik 
napra meg kell azt jól vizsgálni, és a 
hiányzókat kipótolni. De nemcsak a 
hiányzókat, hanem még a szenvedők és 
tespedók helyébe is jó izmos, erős pa
lántát kell tennünk.

Ha féregrágás mutatkoznék, vegyít
sünk kilenc/, liter viz közé egy liter 
petróleumot és e vegyitékból öntsürk 
keveset a palánta közvetlen közelébe és 
tokák állítása szerint a féreg el fog 
tűnni.

Fagyás esetén legjobb este minden 
szál palántát lapuval betakarni.

Akár szeggel, akár kézzel ültettünk 
is arra kell vigyázni mindig, hogy a 
palánta mellett üreg ne maradjon, a föld 
a gyökeret és szárat teljesen érintse és
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födje, Kiváló gondot kell az ültetésnél 
arra is fordítani, hogy túlságos nyomás 
által a gyökeret meg ne sértsük, de 
legtöbb baj történik e miveletnél, a pa
lántaderék megnyomása vagy egész 
eltérés által.

Az ültető azt hiszi, hogy dolgát jól 
végezte, de pár nap mnlva sajnálattal 
veszi észre, hogy sok palánta fonnyad, 
tesped. és el is szárad. Sok mindenfélé
nek tulajdonítja ezt a jelenséget, de 
szedjen ki néhányat e szenvedő palán
tákból és viz-'gálja meg azokat jól, ak
kor meg fog arról győződni, hogy a 
legtöbb esetben a palánta túlságos meg
nyomás által sérült meg gyökérben vagy 
derékban A mint többször említettem, 
a dohánypalá ita egyike a leggyengébb 
és legérzékenyebb növényeknek és nem 
lehet eléggé ajánlani e munkánál az 
óvatosságot.

Ismétlem, hogy meleg nyáii napo
kon csakis délután fogjunk az ültetéshez, 
mert az ily hőségben a legerősebb pa
lántának nagy része a nap hevétől tel
jesen el perzseled i A nagy hőségben 
a melegágyakra is vigyázni kell és a 
nap hevétől lehetőleg meg kell óvni 
azokat. A melieg ágyat úgy kell azon
ban beárnyékolni, hogy a mel'ett ele
gendő levegője is legyen. Legjobb e 
e czélra a közepébe villaforma karót 
les lírni, s igy doinboruan zöldággal 
gályákká! beárnyékolni D. V.

A m. kir. dohányjövedék 1867— 1884-ig.
V isszapillantással a  jüvedtik e lő tti korszakra, i 

Irta  : Ka/.H) IIc/ ho.
t.V ik*folytatás.] U tánnyom ás tilo s .,

A központi igazgatás már kezdettől fogva 
niegfolelöleg a dohányjövedékkcl üsízokölütt 
üzletágaknak különösen három főosztályiul 
sorozta működését, n. in. a dohánybeváltási, a 
dohánygyártási (mellékosztályul a külföldi do
hányok bevásárlási és a belföldi dohánylevelek

e'adási osztályával) és a doliányeladási osztá
lyokba. Minden egyes osztálynak az élén ogy 
miniszteri osztálytmácsos, fopénzligyi tanácsos 
vagy pénzügyi tanácsos állott. Nagy fontos
i g  al bir s kül möi szakavatottsápit igényel 
főleg a dohány beváltási és dohány gyártási 
ügyosztály, melyeknek vezetésére a legkivá
lóbb ssakemberck lőnek kiválasztva.

A dohánybeváltési ügyosztály a magyar 
pénzügyminisztériumnak alig egy évi fennál
lása alatt egy igen kitűnő szakembert nyert 
vezetőiül Mami s Jánosban, kinek neve a do
hánytermelés körül egész Magyarországon a 
legjobb oldalró' ismeretes. Ezen kitűnő szak
férfiú, ki a dohány termelésről és kezelésről 
alapos könyvet is irt, a dobányügyet, 
lehet mondani, annak abején kezdette tanul 
mányozni és elsajátítani, mert mint gyakornok 
kezdette meg szolgálatát »z osztrák dohány
gyárakban, majd a galicziai dohánybeváltó 
hivataloknál működött, mig Magyarországra 
kerülvén, az aradi dohánybeváltó hivatalt és 
dohány termelési körzetet emelte virágzásra, 
úgy hogy e helyütt szerzett érdemeinek elis
meréséül lön meg híva a pénzügyminisztériumba, 
hol is alapos szakismerete és genialis tehet
sége folytán a dohányügyeket illetőleg lehet 
moudani, annak lelke volt.

A magyar dohányjövedéket ezen kiitinö 
szakembernek felcmlitése nélkül nein is tár
gyalhattam volna ; magam is a dohány jövedéket 
szolgálván, nagyon is tudom, hogy mennyit 
kell küzdeni mindazon ismercek elsajátítására, 
melyek bennünket a dohány jövedéknek bár
melyik technikai osztályában csak mint .alá
rendelt közeget is szolgálni képesítenek — s 
mily szakértelemmel, mily áttekintéssel k<*ll 
annak bírnia, ki a szakvezetésben részt vesz.

Ná'unk sokan, mond hal nám a legtöbben 
nem ismerik a dohányjöved k technikai mű 
ködösét, sőt a kik ismerik is, csak kicsin vló- 
leg szoktak arról megemlékezni; sok pálya 
vesztett egyén pedig egyenesen hivatva érzi 
magát a dohányjövedéknél szolgálni, mint a 
hol épen semmi képesség nem kívántatik

Legyen szabad Francziaországra hivat
koznom. Ezen országban a dohányügynek fon
tosságát már évtizedek előtt belátták : felfogták, 
hogy a dohányü*y a nemzetgazdászatnak egyik 
igen fontos ágazata, melyet szakértelemmel és 
alaposan kell igazgatni és gondosan ápolni, 
hogy megfelelően gyümölcsözzön. Mára negy
venes években lön a párisi „école poiytech- 
nhpicu-cl párhuzamosan, illetőleg abba olvasztva

ogy két évi cursusial biró iskola fölállítva, 
melyben csupán dohány gyártási tisztviselők 
lettek kik ónoz ve, kik is valamelyik dohány- 

J gyárban töltött 2 évi gyakorlat után mint 
dohánygyártási mérnökök (ingenieurs dó I’ez- 
ploitation du tabac) alkalmaztattak mint szak
közegek. Ilyen képzett egyénekből azután nem 
egyszer kerültek ki pénzügyminiszterek is, és 
olyan tudósok, kik európai hírnévre tettek 
szert, s csakis a dohányügvnek ilyetén ész
szerű méltánylása mellett lön lehetséges, hogy 
ugv a dohánytermelés, valamint a dohányipar 
berendezése és vezetése Francziaországban a 
kifejlődöttség legmagasabb fokán áll s a do- 
hányjüvcdék hallatlan jövedelmet (1888-ban 
113 millió forintot!) bajt. Cuba szigetével, 
melynek a dohánytermelésre s ezzel kapcso
latban a dohánygyártásra óiy kedvező éghaj
lata és talaja van Európában csupán Fran- 
cziaország konkurrálhat, mely az okszerű 
dohánytermelés, valamint a mintaszerűen be
rendezett dohánygyárak által minden monopo 
búimnál biró országnak mintaképül szolgálhat 
és szolgál is

Általánosan ismeretes, hogy a íranezia 
dohányipar Európa egész d diányiparát uralja, 
s az osztrák azt mindenben utánozza, a ma
gyar pedig az osztrákot, ámbár sajnos csak 
csekély mérvben. A franczia dohánygyárak 
here idézésé, a számos és ezélszerü munkagé
pek, de különösen az intéző körök szakkép
zettsége eredményezték azt, hogy az országnak 
a dohány jövedékből olyan jelentékeny jőve- , 
delme van.

Magyarország, igaz, nem régen bírja ön
állóan a dohány jövedéket s különösen a 70-os 
években is még mindig a kezdet nehézségeivel 
kellett küzdeni. A feltörekvés egyelőre arra 
irányult, lm y legalább a fogyasztás belföldi 
gyártással fedezhető lett légyen s a központi 
gyártási szakosztály is inkább az üzeni terje
delmére mint lényegére fektette a foaúlyt.

A dohánygyártási szikosztály betöltése 
különben is a legnagyobb nehézséggel járr. 
Magyarul értő szakférfiú egyáltalán nem ti.lál- 
koz >tt s igy egy ideig maga Fiuck János mi 
niszteri tanácsos vezette a gyártási üzemet, 
inig a Becsből magával hozott s kitűnő képes
ségekkel rendelkező dr. Perlep Antal mint 
miniszteri titkár kezdette a dohánygyártási 
ügyeket tanulmányozni. Ezen jeles férfiúban 
vasszorgalom, éles itélőtehets *g s gyors mun
kaképesség összpontosultak s csakis igy volt 
lehetséges, hogy a kezdetben kettős nehézzé?-

Május J.

T Á R C Z A .

Budapesti általános kiállítás.
i F o ly ta tás ős vege.i

Az elfogadott bejelentések száma április 
hó 1-én 850U-at tett, a mi a túrini országos 
kiállítást kivéve az utolsó évtizedben Európá
ban tartott általános kiállítások között leg
alább a kiállítók számát tekintve, első helyre I 
állítja kiállít ásunkat. Az összes bejelentések I 
közül Ilorvát-Szlavonországra esik 1445. Bu
dapestre 1296. Csoportok szerint a bejelentések 
következőleg oszlanak meg: mezőgazdaság és 
mezőgazdasági oktatás 1084. (köztük 185 kül 
földi) kertészet és szőlészet 83, állati termé
nyek 226, erdészet, erdészeti szakoktatás és 
vadászat 249, bányászat és kohászat 237, ve
gyészeti ipar 147, élelmi szerek, mint ipar
c ik k ek  246, bor és egyéb szeszes italok 990, 
agyag és üveg ipar 129, vas- és fém-ipar 328, 
fa-ipar 328, bőr ipar 210, papiros-iparos 78, 
fonA és szövö-inar 357, mhászati ipar 785. i 
butor-ipar és dekoratív - lakberendezés 256, í 
arany- és ezüstmüvcs-czikkek, diszmü-ipar és | 
apró áruk 142, sokszorosító müiparágak 178, 
zenészét 51, tudományos eszközök, műszerek 
61, épitési-ipar 203, jármüvek 146. gép-ipar 
228, közlekedésügy 26, hajózás és tengeré
szet 13, honvédelmi felszerelések 21. egészség
ügy 218, házi-ipar 1029, iparoktatás 106, ne
velés és közoktatás 328; összesen 8372. 
Ezenkívül a III. j»ótkiállítás, a kisipari mun
kagépek és szabadalmazott találmányok nem
zetközi kiállítására érkezett 197 bejelentés.

E számban azonban nincsenek még ben- 
foglalva az időleges kiállítások kiállítói. A

mennyiben a kiállításról — különböző akadá
lyoknál fogva — több bejelentett és elfogadott 
kiállító el is maradna, mégis minden körülmé
nyek között igen tekintélyes marad a kiállí
tók száma.

Az időleges kiállítások megállapított so
rozata a következő :

A) Kertészeti kiállítások.
Első tavaszi virág-, gyümölcs és zöldség- 

kiállítás (május hó 10—20-ig.)
Második tavaszi virág-, gyümölcs és zöld

ség-kiállítás ( június bő 10— 20-ig.)
Nyári virág-, gyümölcs- és zöldség- kiál

lítás (augusztus hó 15—25-ig.)
Őszi virág-, gyümölcs és zöldség-kiállitás 

(okt. hó 1 — 15-ig.)
B) Tejgazdasági termékek kiállítása.
Tejgazdasági termékek kiállítása (szep

tember hó 10—20-ig.)
C) Elő állatok kiállítása.

a) Baromfi-, tengeri nyúl- és b) eb-kiál- 
litás (május hó 5—10-ig.)

Hízott szarvasmarha- és juh-kiállitás (má
jus hó 17—24-ig.)

Tenyészjuh-kiállitás (május 20—30-ig.)
Elő méhek kiállítása (augusztus hó 20— 

30-ig.)
Tenyészsertés - kiállítás (szeptember hó 

1-8-ig.) *
Hízott sertés - kiállítás (szeptember hó 

1-18-ig.
Tenyész szarvasmarha kiállítás (szeptem

ber lió 1 —10-ig.)
Eó-kiallitás (október hó 5—10-ig.)

\). Iparossegédek és tanonezok inunkakiállitása.
M un kaki állítás (július hó 1-töl augusztus

A kiállított tárgyak mcgbirálása a kitün- 
tések és dijak odaítélése képezi a jury fel
adatát. A jury egv általános és négy külön 
juryből áll, ez utóbbiak a képzőművészeti cso
port, az állatkiállitás. a tejgazdasági termékek 
és a kertészet kiállításaira alkottattak, mig az 
általános jury a kiállítás valamennyi többi 
csoportjára kiterjedő hatáskörrel Hibáztatott 
fel, kivéve a müinari régiségeket (I. pót kiállí
tás) és a külföldi gépek és ózahadalmazott 
tárgyak (111. pótkiállitás) csoportját, melyek 
teljesen versenyen kívül helyeztettek.

A jury által megítélhető kitüntetések 
megállapítAsa annak szem előtt tartásával tör
tént. hogy a bírálat ne csak igazságos, de 
hasznos is legyen és valamint visszaélések, úgy 
kicsinyes vetélkedéseknek is lehetőleg eleje 
vésessék. E czélból csupán egv általános ki
tüntetés. ,a nagy bronzérem állapíttatott meg, 
mely „Érdem jeléül" felirattal van ellátva, 
az érdem mellett azonban oklevelek adatnak 
ki, melyekben a kitüntetett tárgy kiváló ér
demei részletesen felsoroltat na k, az időleges 
kiállításoknál ezenfelül még kiadatnak nagy 
oklevelek.

A nagy bronzérmen kívül csupán 100 da
rab nagy díszoklevél adatik ki oly kiállítók 
részére, kiknek tárgyai nemcsak kiváló figyel
met érdemelnek, de nemzetgazdasági vagy 
hasonló országos érdekű jelentőséget mutat
nak fel.

A buzgó munkálkodás é* bár nőni önálló, 
de figyelmet érdemlő tevékenység jutalmazá
sára a kiállító által bejelentett közreműködők 
részére közreműködői érmek adatnak ki, me
lyek szintén az érdemet feltüntető oklevéllel 
láttatnak el.



goi járó s amúgy ii sokoldalú áttekintést igénylő 
dob&nygyártási ügyek a viszonyoknak megfe- 
lolöteg vezettettek. Dr. Porlep Antal mint 
tópéuziigyi tanácsos mai napig is a dohány- 
gyártási ügyek kitűnő vezetője s érdemei a 
magyar dohánygyártás körül igen számosak. 

(Folyt kör.)

Május, 1.

A burnótozásról.
Nem rés? egyik karczolatomhan a dohány* 

7.ók királyáról emlékeztein meg; nem volna 
helyén, ha a hmm ól-király emlékét meg nem 
menteném a múlandóságtól. Polongaro volt a 
neve e dicső embernek, ki a burnótozók között 

a aaját egészségére a legtöbbet tudott prüsszen- 
teni Oft'enbachban született 1768-ban. A kró
nika feljegyezte, hogy az áldott orrú ember 
89 évet é lt; mint gyermek gyenge szetnü volt. 
s az orvosok tanácsára korán hozzáfogott a 
hurnót élvezetéhez. Messze vidékről jöttek hozzá 
az ismerősök, hogy hamisítatlan 8t. Omer- 
burnótját, bolongári-hollandiáját. sanspareil- és 
rápéját meg-megizleljék.

A burnótban boldogult nemcsak élvezte 
a hűmétől, hanem kultiválta is. 0  volt az. aki 
a 18-ik század végén a női világot a jeles 
.,Kspanios<--burnóttal lepte meg. Evek hosszú 
során át e kitűnő burnót a legjelesebbek közé; 
tartozott ezen kizárólag havannalevelekhől 
őrölt liszt szárított melitó-hcrével lett keverve, 
b a beléje kevert szegfű- és ezimetolaj adta 
meg neki azt a kellemes szagot, melynek a 
nők annyira hódoltak.

Meghalt 1857-ben; temetésén a dohány- 
ős hurnót - gyárosok legjelesebb ezégei voltak 
képviselve: a híres würzhurgi Schürer-czég. a 
inagdehurgi Pratorius és a maunheimi Thor- 
beek-gyárak koszorúkkal s küldöttségekkel jelen
tek meg a temetésen, mely koronázásnak is 
beillett volna, mert a szegényt, csak halála után 
kiáltották ki egyhangulag bornótkirálynak.

Méltó utódja Forkenbock. a porosz ország- 
ház elnöke; ez az ember már vad burnótozó. 
mert alig győzi az orrát tömni s annyira rabja 
a szenvedélyének, hogy még éjjel is felkel, 
hogy egyet-egyet szippanthasson: 1872-ben a 
képviselők meglepték elnöküket egy gyönyörűen 
kidolgozott ezüst-szelenczóvel. mely a/onhau 
kicsinek bizonyult: erre aztán azzal tréfálták
meg. hogy egy hatalmas ágyuíorma bronzké
szüléket, mely a hurnótot tartalmazta tettek 
asztalára.

Castelli. a bécsi nők e kedvencz költője, 
csak 800 burnótszelenc/.ót hagyott hátra. Szebb
nél szebbek voltak köztük, s egy egész vagyont 
képviseltek.

A hurnófozás. mint az sok egyénnél ta
pasztalható. olyan szenvedély, mely idővel élet
szükségletté növi ki magát. Könnyebben a do
hányzásról leszokni. Eilenhen könnyebben hozzá
szokik az eml>er a hurnótozáshoz. mint a do
hányzáshoz és meg vagyok győződve arról, 
hogy ha az ifjúság nem tartaná illetlennek a 
jelenkorban a hurnótozást, több tubákoló ifjúval 
találkoznánk, mint szivarozóval

Ez idő szerint a bumót-gyártás apadóban 
van majdnem mindenütt. Mindazonáltal körül
belül háromezer mázsa gyártatik évenkint a 
királyi gyárakban; az osztrák jövedék burnót- 
gyártása évenként harminezezer mázsára meg.

Hát bizony, aki e g é s z s é g i  s z e m
p o n t b ó l  élvez egy kis Kromatikus Grand- 
Cardinal hurnótot, Jasmin vagy Marinó-tubákot, 
az bizonyára jobban cselekszik, mint az a bizo
nyos kisasszony, ki azért czigarettázott. mert 
örvendett annak, hogy körülötte olyan kellemes 
„íérfiszag” keletkezett.

I*gy, amint a székely góbé, ha reggel 
inegszalonnázott, azt mondja magáról, hogy 
„ón szalonnát kábóztanr* — úgy mondják né
mely délamerikai industörzsek, hogy ,.magot 
hu r n ó t o z t a ma z  otomaco industörzs például, 
nem ismeri a dohányt, mint hurnótot. mind
azonáltal keményen hurnótoznak; ezen czélhél 
egy bizonyos növénynek magját porrá törik, e port 
pedig mészszel és porrá tört asigahéjjal keverve, 
élvezik: hogy milyen hatalmas prüsszentések 
következnek be azt elképzelhetik tisztelt olvasóim, 
de arról is meglehetnek győződve, hogy az 
ilyen por élvezete után a takhártya nagy meg.

tároadtatásnak Tan kitéve, a az omber orra idő
vel eltorzul.

Az Amazon-folyammenti indusok sem 
dohányból készítik a hurnótot. Egy „curupa" 
nevű növény szárított levelei porrá törve, he
lyettesíti a hurnótot. Condamine utazó állítása 
szerint e növény bár a dohányhoz alig hasonlít, 
mégis narkotikus hatású. (Reise auf dem Ama- 
zonen-Strom 1745.)

A hamisítatlan, jó burnótnafc csak kelle
mes hatása lehet. Itt is, mint a dohányo
d n á l  a mérsékelt élvezet nem ajánltatik 
eléggé. Az „academiac naturae curiosorum'l-ban 
említés tétetik egy nőről, ki a burnót túlságos 
élvezete következtében lethargikns állapotba 
esett s betegségének hetedik napján elhalálo
zott. Szolgáljon ez intő pé Ida gyanánt azok szá
mára. kik azt hiszik, hogy a nélkül meg nem 
tudnának élni, ha egész napon át nem tömik 
meg orrukat azzal a porral, melyről oly tnagasz- 
talólag nyilatkozik egy népszerű német költő, 
kinek költeményei között hurnótot diesőitö ver
sekre is gyakran akadnnk s ki ambrapornak 
nevezi el a prózai hurnótot.

R. I.

MAGYAR DOHÁNYUJSÁG.

Levél a szerkesztőhöz.
T. szerkesztő u r ! Enged je meg, hogy 

lapjában egy kis értesítést, egyszersmind ne- 
hány észrevételt közzé tehessek.

A palánta vidékünkön nem egy formán 
áll, de határozottan el kell ismerni azt, hogy 
a Magyar Dohány újság által hangoztatott azon 
égé zen uj etsmo:a magot melegágyakban sor
ba vetni; hogy az kitűnő dolog és min
denütt a hol a melegágyakat sorban vetették, 
határozottan hasonlithatlun jobban sikerültek a 
pa!ánták, mint ott, a hol a régi szokás sze
rint lettek c'vetve. — A melyik kertész 
igy cselekedett és idejében vetette e l; az, 
május elejéi ültethet.

Általában véve nem mondhatók rosznak 
a palántakertek; látszik mindenütt a terme
lők jobb igyekezete. — Több hely van 
a hol a palánta túl sűrűsége miatt és a meleg
ágyak felesleges hevítése által megsárgult és 
tönkre ment

Azonban ez évben a palánta nem lesz 
oly hiányos mint a megelőző eveken, mert a 
mint tudom általába! a szokotnál több meleg
ágyakat készítettek ez évben.

A földek is kitünően vsnnak elkészítve; 
mindenki igyekezett e ezélra a legjobb földjét 
kiválasztani. E vidéken általában május lo ike 
körül az ültetés m^g f>g kezdődni.

A termelő közönség mindent megtett, 
mert szerintem a termelőkre nézve ez az utolsó 
próba esztendő lesz : vagy termel, vagy nem.

Hanem az csalhatatlan, hogy a r Magyar
l)ohányuj<ág“ mindazoknak, kik elolvassák, 
igen jó, praktikus és hasznos tanácsokat ad. 
f.n mint régi dohánytermelő nem átalom e'is- 
raerni, hogy én a „ Dohány újságból44 már sokat 
tanultam és magam is c«ak azt tanácsolom, 
sok, igen sok melegágyakat kell csinálni, hogy 
mint azt a tisztelt szerkesztő úr többször is 
hangoztatta. Ez az én tapasztalásom is, 
melynek után maradtam

kész tisztelettel
Kis-Várda. 1885 évi ápril hó 28-án.

Krausz Mór.

Karczolat a dohányzásról.
A dohányzó világ — nálunk Budapesten 

— nem csekély megütközéssel vet ő tudoiná 
sül Drinápoly város bölcs tanácsának abbeli 

j rendeletét, mely a dohányzást az utczán meg
tiltja. A rendelet ekkép hangzik : „A hivata
los kezezek észrevették, hogy sokan cigarettel 
a bájukban sétálnak az utezákon. Már pedig 
ez nemcsak, hogy tisztesség ellen való dolog, 
hanem veszedelmes is, mert ily módon könnyen 
tűz támadhat. Értesítjük tehát a közönséget, 
hogy az utczán való szivarozás mától fogva 
szigorúan tilos • akik ennek a tilalomnak 
ellene szegülnek, súlyos büntetést vonnak ma
gukra.u

3
Szóról-szóra idéztem e rendeletet, úgy 

amint azt ami fővárosi lapjaink egyike-mésika 
annak idején tette.

Olyan szépen feküdt egészen máig IV. 
Murád szultán 250 év óta sírjában s most 
mintha látnám, miként kel fel s ujjong örö
mében, látva, hogy az ö régi rendeletéinek 
bö’csoségét végre belátják az emberek és meg
szűnnek dohányozni; látom lelkiszemeimmel, 
mint hevorész az ősz Murád a paradicsomban, 
árnyas tubafa tövében szürcsölve mokkáját; 
mellette Ibrahim szu'tán, kinek életében szin
tén tilos volt a dohányzás; látom mint moso
lyognak elégülten, midőn a hurik egyike ezüst- 
csengésű hangjával olvassa fel a drinápolyi 
napilapok az n számát, mely az imént idézett 
rendeletet tartalmazza.

Nos — ha lőtt volna összeköttetés Buda
pest és a túlvilág között,, hasonló örömet csi
nálhattam volna e két roirocapnománnak két 
évvel ezelőtt már, midőn Budapesten a főka
pitányság bölcs rendeleté megtiltotta a helyi
hajókon, lóvonatokon, omnibuszokon stb. a 
szivarozást.

Nagyon jellemzők ezek a túlságos gon- • 
dósán motivált tilalmak! Mindegyik rendesen 
oda görbül ki, hogy r tűzveszély kikerülése 
czél jóból.u Nem emlékszem, visszavonatott e 
az a fökapitánysági ukáz, vagy csak úgy 
magától aludt-e el ? Annyi tény, hogy a helyi
hajókon — mig a rendelet érvényben volt — 
szüntelenül két rendőr kisérte éber figyelem
mel a dohányzó és nemdohányzó közönséget. 
(Azalatt elvitték a Landatier ezég kasszáját.)

Vessünk csak egyszer egy ilyen rer- 
dcletnek eredetére nehány pillantást s majd 
meglátjuk, hogy az ördög nem olyan fekete, 
mint aminftnek festik, s a szivarotás nem 
olyan tűzveszélyes, hogy azt például a helyi
hajók födélzetén nem lehetne űzni. valannnt 
nem olyan veszedelmes, hogy attól a driná- 
polyi bölcs hatóság megijedhetne.

Hogy IV. Murád miként uralkodott, azt - 
megírták a történészek; zsarnok volt, s ke
gyetlenkedései alig ismertek határt. Ezen kö
rülmény természetesen elkeserítette a népet; 
az emberek a kormány viselt dolgait rendesen 
a kávéházak beszélték meg; az elégületlenek 
itt a kávé és dohányfüst illata mellett k riti
zálták a kormány eljárásait. A rendőrség az  
elégületlenek száját he nem tömhette, tehát 
más módhoz folyamodott: betiltotta a do
hányzást.

Ezen a ezimen aztán nagy’ kegyetlenke- 
kedéseket vihetett véghez a rendőrség. A kon
stantinápolyi kávéházak — álitólag Murád 
szultán parancsára — Jeromvoltattak, hogy az 
összejövetelek meggátoltathassanak ; a dohány
zókra kimondatott a halálos ítélet. Az önkény 
itt valóságos orgiát ült. Kegge'enként az utezá
kon heverő számos holttest volt néma hírnöke 
a^nak, mint üldözték az elégedetleneket a 
dohányzási tilalom áthágása czimén.

8 ime, midőn a dohányzás üldöztetése 
fénykorát élte: Konstantinápolyban (1663-ben) 
olyan tűzvész keletkezett, minő emberemlé
kezet óta nem volt, sem azelőtt, sem az
után. Ez csak fokozta a nép elkeseredését, a 
kormány haragiát; c borzasztó tűzvész, mely’ 
Konstantinápoly kétharmadát elhamvasztotta 
ezer és ezer ember életet kioltotta, azt ered
ményezte, hogy ujult erővel indíttatott meg a 
hajsza a dohányzók ellen.

Ezen idő tájra esik a törököknek a per- 
z ákkal való háborúja. (1638.) Dohányzó ka
tonák lefejezése, felakasztatása napirenden 
volt; a muftik és imámok a dohányzásban 
Allah elleni vétket láttak, a kormány tűzve
szély*. Olyan megható volt az, midőn a hndzsa 
odáíit a karcsú minoret szélére, összehívta a 
jámbor müzülmánokat, kik ájtatosan hallgatók, 
hogy: „Négy minisztere van az ördögnek ; 
mind a négytől óvakodjál igazhivö; az egyik 
a k á v é  mely beszédessé teszi nyelvedet és 
hajlandóvá sok rósz elmondására; a másik a 
d o h á n y ,  inelylyel az ördög Alláht dicsérni 
hivatott szájadból, a poklok füstjét eregető 
kéményt csinálja; a harmadik az ó p i u m ,  
mely rabbá teszi lelkedet és a negyedik a 
boá ,  mely megzavarja elmédet és ferde utat 
szab okos eszed járásának.

Hát bizony ez elég szép dikcsió volt 
annak idején csakhogy az volt a baj, hogy a



MAGYAR DOHÁNYUJSÁG Május 1.

Srédikáczió után kiki hazatért és — elkezdett 
obányozni. A kávé — dohány — ée ópium 

a koránban nincsen megtiltva; csak a bor 
élvezete ellen kel ki a korán; az óhitüek te
hát ezeknek élvezetét nem tartották bűnnek.

Ma még csak trafikot sem képzelhetünk 
el magunknak a nélkül, hogy az ajtóra raj
zolt firmán ott nem volna keresztbefont lábain 
ülve a ctibukből pöfékelő turbános török.

Annak, hogy nálunk betiltották két évvel 
ezelőtt a közlekedési eszközökön a szivarozást, 
nem a tőkapitányság atyai gondoskodása volt 
tíz oks. Kein tűzveszély kikerülése vezérelte 
e d r á k ó i  t ö r v é n y  szerzőjét. Hanem „ke
resd a? S8<zonvta

Én úgy hallottam, hogy egy magasrangu 
ur nejével a Margitszigetre rándut s a nö 
mellett ülő úriember szivarja nem a legkelle
mesebb illatot terjesztette; ezen magasrangu 
ur neje csak úgy szó-beszédben neheztelt e 
miatt bizonyos illetékes helyen, hol; „Kérem, 
beti'tom mindenütt a dohányzást^ — volt a 
lekötelező válasz. S lön betiltássá dohányzás
nak másnap.

Mikor én azt a rendeletet olvastam, kö
rülnéztem a szénatéren, a vámház mellett és 
kerestem — de hiába — a lázadó dohányzó
kat ; kivettem a szájamból az illatos havannát 
s a helyi hajóra szálltam s úgy nekibusultaro, 
mint Márius Carthago romjai felett; nem azért 
mert most félóráig nem lehetett füstölnöm; 
nem azt fájt én nekem, hegy el kellett dob
nom drága havannámat akkor, midőn legjob
ban Ízlett; az sem fájt, hogy a két Andrásnak 
négy Árgus-szeme vigyázott rám egészen a 
szigetig, hogy valahogy rá ne gyújtsak! Nem 
uram! Ez nekem nem fájt! Hanem vérig sér 
telt engemet az, hogy midőn a rendelet ha
tályba lépett, a  pénzügyminiszter nem formu- 
láztatott a tiz magy. kir. dohánygyárnak szi
varcsináló leányaiból tiz zászlóaíjt, tiOo tratí- 
kos frajlából tartalék századot; az országgyűlés 
mm szavazott meg ezen 14.000 főnyi leány
csapatnak hátultöltő fegyvert és engem nem 
nevezett ki a kormány ezen érdemes brigádé 
generálisának! S végre azt fájlaltam, hogy 
nem tört ki a lázadás.

E közben a „ Fecskeu megérkezett a 
Margitszigetnél, kikötött, én kiszálltam s midőn 
újra rágyújtottam szivaromra, már nem fájt. 
hogy nem lettem az asszony légió dandártá
bornoka.

V e g y e s .

—  A  kiállítás alatt m eg fog em 
lékezni a  „D  o h á  n y  u j s  á  g -‘ m in d am a  
d o lg o k ró l, m elyek  o lv asó it é rd ek lik . I s 
m erte tn i fogja  a  k iállító  t  d o h á n y o k a t is, 
s  m inden  tek in te tb en  ra jta  lesz, hogy 
tá jék o z tassa  a  k iá llítá s  felől a  közönség  
a m a  részé t, m elynek  n in cs  m ód jáb an , 
hogy  közvetlen  szerezzen  tan u lsá g o k a t és 
tap asz ta la to k a t.

—  Hátralékot elöflietóinket tisztelettel 
kérjük, hogy járandó Ságunkat mielőbb meg
küldeni szíveskedjenek.

—  A siabolczmegyti közigazgatási bi
zottság e hó 9-én délelőtt tartotta meg havi 
ülését, GriUl József alispán elnöklete alatt. A 
gyűlés lefolyásáról kővetkezőket irjaa„^zabnlcsi 
Szabad Sajtó -:

Grad József tóispán szívélyesen üdvözöl
vén a megjelent tagokat, Mikeez János jegyzi, 
felolvasta Székely Benedek és társainak, az 
idei dohány beváltásnál tórtént sérelmes intés- 
kedések ügyében tett telterjesztésére érkezett 
pénzügyminiszteri leiratot, melyet, mint tar
talmánál fogva általános érdekűt, egész terje
delmében a kOvetkesokben közlünk: „Folyó
évi január lió 18-án tartott illéséből 17. szá'm 
alatt kelt felterjesztésére a nyiregylmtai do
hánybeváltásnál alkslmazásbs "veit eljárás tár
gyában értesítem a közigazgatási bizottságot, 
hogy a Székely Benedek és társai által emelt 
panaszok tárgyában a dohány jövedéki köz- 
ponti igasgatós.-g utján a viszonyokat kipuha- 
toltattam, mely alkalommal a felhozott panaszok 
alaptalanoknak bizonyultak. Kiderült, hogy 
panaszlók aját tapasztalatuk alapján alig emel

hették a vádat, mert az illető dohánybeváltó 
hivatal jelentése szerint kérvényük beadásakor 
dohányukat be sem szállították. De ettől elte
kintve is a beadványban foglaltak úgy a do
hány osztályozására mint a nedve <ségi ssázalék 
levonására tévedésen alapulnak, mert a dohány
termelő által képzelt jobb osztálvzat azért 
csökken, ba a bál a beváltó hivatal által sza- 
bályszerüleg megválogottatik, és azért kerül 
ki kevesebb a jobb osztályzatból, mivel a ter
melők nagy részének megrögzött szokása az, 
hogy egymáshoz nem tartozó csomókat össze- 
vegvitenek, az általuk jogtalanul óhajtott fel
sőbb osztályzat elérése végett. A mi a magas 
nedves-iégi százalékok levonását illeti, meg
jegyzem, hogy ezek sem oly magasak mint a 
hogy & beadvány feltünteti. Ez a nyíregyházai 
m. kir. dohánybeváltó hivatal jelentése szerint 
Beszterecz községnél 3%*ot, líyir-Bogdánynál 
1 */i0 — */j0-et tett, különben az említett közsé
gek silány anyagot szoktak beszállítani és 
eddig csakis kis termelők kerülvén a bevál
táshoz, nem a leggondosabban kezelt dohányt 
szállítottak be. A termelők első feladata az 
volna, hogy mindenekelőtt ők maguk járjanak 
el a  kellő gondlal és pontossággal. A kincstár 
és dohánytermelésünk érdekében attól el nem 
állhatok, hogy a dohánybeváltó hivatalok 
beváltásnál kímélettel ugyan, de a kellő pon
tossággal éa szigorral járjanak el. S z a p á r  y.
— A kérvény visszaküldetik. A leirat tudo
másul vétetvén, Székely Benedeknek másolat
ban kiadatni batároztatott.

—  Dohánypalánták állása. N.-Kikindáról 
írják lapunknak : A száraz tAvasz és a hosszan 
tartó nagy szárazság s az ily korai, tavaszi 
időben szokatlan 25—26 R. fok meleg követ
keztében nemcsak az őszi, tavaszi vetések, de 
a dohtnypalánták is nagyon gyenvén állnak.
— A ázó valódi értelmében az idei dohány
palánta esővíz által még meg nem ázott; a tok 
salétromos vizlocsolás következtében pedig egé
szen elsárgult, nem fejlődött úgy miut kell tt 
volna, a más rendes időjárás inel'ett fejlődni 
szokott: miértig satanyz, gyenge maradt, sok 
helyen egészen clsárgult, hogy kikeltett szedni, 
• újra magot vetni. Ézen szá azság okozta baj
hoz még az is járul, hogy mindenféle ártalmat 
féreg, lóbogár, hangya a mások a nedves pa- 
lántafoldet fölkeresik, s a dohány-palántákat 
révzint kitúrják, részint gyökereiket elrúgva, 
szokat elpusztítják; s azért dohánytermelőink

I “agy agályban vannak, hogy vagy éjien nem,
: vagy csak gyenge, elvénült, egészségtelen pa- 
| lántájuk lesz, ha az ültetés ideje maid bekö- 
| vetkezik. Tehát a gyors eső itt is élotkérdés 
! mint egyéb növényeknél. Ambrus gazda.

— Purzta-Ohatról egy kiváló gazda kö- 
J vetkezőket tudatja velünk :  A melegágyakat 
I elég jókor márczius 10-kén készítettem el, az 
j ágyakat keskenyre 4—4%* szélesre csináltat-
' tani, lehető legritkábban vettettem be. Egy 5 
! öl hosszú melegágyra egy kanál csirás és egy 

gyiiszüuyi száraz magot vettettem. Nem is volt 
a palánta süril, de a rósz és hideg szeles idő
járás következtében nem nevelődött a palánt. 
Sok része kiveszett; locsoltattam is marbaga- 
najos, aztán tyiikganajos vizze', végre felül 
behintettem bominokkal, de ez mind nem hasz
nált. Most egy hét óta meleg időnk van és az 
óta látóik szemlátomás*, hogy a palánta nö, 
de azért május 7—8-ka előtt legjobb esetben 
sem lesz ültetni való erős jialántunk ; s igy áll 
ez itt mindéiül.t e vidéken. — Megjegyzem, 
hogy a palánta fejlődésére igen jótékony ha
tással van a terméizetszülte nedvesség, az eső, 
s nekünk e két hónapban egy szem esőnk som 
volt.

-  • A kiállítás vidéki látogatóit figyelmez
teti a rendőrség, hogy a főváros veszedelmes 
elemei nagy elkészületeket tesznek a vidékiek 
thj>asztaÍMtiau8ágának kizsákmányolására. A 
kártyabarlangokat szorgalmasan irtja a remi- 
őrség, de teljes eredményt még nem élhetett 
el és miután az ilyes üzelmek ellen az utóla
gos panaszok nem sokat használnak, óvakod
janak a vidékiek ismeretlen egyénekkel 
kártyajátékba bocsátkozni. — A z-ebinct- 
szök ellen legjobb óvszerként azt ajánlja a 
rendőrség, hogy ha az illető nagyobb ember- 
tömeg közt szorongattutás vagy lökés érzése ese
tén rögtön értéktárgyaihoz nyúl, hol zsebmetszés 
esetén rendesen a tettes kezét is megtalálja,

mert ha a tolvaj a zsákmányt már elkapari- 
totta, nagyon bajos annak nyomára jönni, mi
után a zsebmetszök társaságban működnek éa 
a közvetlen tettes a lopott tárgyat rögtön át
adja egy másiknak, ki azt ismét továbbítja. 
Ezenkívül vannak a fővárosban zsinór- és szijn- 
játékosok, sipisták, pénz- és aranytalálók és 
más hasonló csalók, kik a harmadrendű ivó- 
és mulató helyeknek szorgalmas látogatói és 
a szeszes italok élvezete folytán kevésbbé óva
tossá lett emberekhez kifosztási szándékkal 
csatlakoznak. Ezeken kívül a szédelgőknek 
számtalan neme van. Elvül állítsák fel tehát a. 
vidéki látogatód, hogy az ismeretlen emberek 
bizalmas közeledését és szolgálatkészségét óva
tossággal fogadják.

—  A vetések állásáról a főldmivelési
minisztériumhoz az állandó gazdasági tudósí
tónktól mai napig beérkezett hivatalos jelen
tések sserint, az őszi vetések — melyek a múlt 
heti jelentésben jeltett helyenkinti esőzések 
következtében már szép fejlődésnek indultak 
— az ismét beállott tartós szárazság miatt 
némi kárt szenvedett. így a búza sem tud kel
lően megbokrosodni, a rozs ott, a hol már 
szárba nőtt, ritkás marad. Ehhez járul még 
azon körülmény, hogy több felvidéki, dunántúli 
és erdélyi megyékben az őszi vetéseket az ege
rek és a rovarok okozta pusztítások miatt he
lyenként ki kellett szántani. A repezét külö
nösen az alfoldön a bolha pusztítja. A száraz
ság a szépen kikelt tavaszi vetéseket is vissza
vetette növésükben, úgy, hogy egyáltalában 
úgy sz őszi, mint a tavaszi vetések további fej
lődése a várva várt bő esőtől függ. A kapás 
növények munkáltatása az egész országban 
folyik, délen már tengerit is vetnek. A ked
vezőtlen időjárás takarmány tekintetében is 
érezhető. A házi állatok egészségi állapota ál
talában kedvező. Az egerek és rovarok által 
okozott nagyobb károkról Pozsony-, Bereg-, 
Zemplén-, Fehér , Somogy-, Tolna-, Bihar r 
Háromszék- és NagykiikUllömegyékbői érkeztek, 
jelentések.

SZERKESZTŐI ÜZENET
-  B s ls c h y  I m re vándor tanit/. u rn ák  Ká

polnán. E ddig i isivé*  m üküdéaeért fogadja kossüne- 
tiinket, tám ogasson b ennünket tov á b b ra  is.

Felelős szerkeszti* és kiadó-tulajdonos : 
D a ró c s y  V llm o * .

Az igen tisztelt dohánytermelő közönség 
figyelmébe ajánlom az alábbi tudósítást:

HIRDETMÉNY.
Üzletem, mely a legszolidabb alapra 

van fektetve, számtalanszor részesült ab
ban a szerencsében, hogy számos do
hány-termelőt kitűnő anyagból készült 
kézimunka dohányzsineggel elláthasson.

Készítményeimért mindig teljes meg- j 
elégedésüket kiérdemeltem s miután a 
dohánytörés ideje beállott, bátorkodom 
as igen tiszte't közönség által kitűnőitek 
elismert készítményeimet a t. dohányter
melők bee es figyelmébe újból úján lan i. 
Kitűnő anyagból készült kézimunka zsi 
negeitnnek m.-mázsánkénti ára 00 frt, 
gépmunka - zsinegekből m. • mázsájával 
50— 60 írtjával szolgálhatok.

Ezenfelül megrendelhető nálam minden 
a gazdálkodáshoz szükséges kender- és 
kötélgyári gyártmány.

Becses megrendelésüket kéri

KAUFM ANN B
kender- és kCtélver£-gyár

BUDAPEST.
IV., Maria-Valeria-utcia 1.

Bndapeat, 1885. Schle.ÍDger Ignátz nyomdája (Koatély-utcza Károlykaazánjya.j
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