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Olvasóinkhoz — az év végén.
Midőn jelen soraimmal — lapunk 

XII. évfolyamának befejezésein — ez 
évben az utolsó számot írom: egy 
sajátságos érzés fogja el egész va
lómat.

Ez a tizenkét é v : mint egy me
rész képzelet regéje tűnik fel előt
tem, mely a messze távolból, majd
nem értelmetlen bangókból alakul, a 
melyeknek jelentőségét — mintegy 
álomszerűén — csak sejtelmekben 
lebet levonni.

Eszembe jut a zsoltár-királynak 
az a szép hasonlatos mondása: „a 
vető ember aggodalmasan szórja 
magját a földbe, mert nem tudja, 
váljon lesz-e sikere munkájának, — 
de örömmel aratja ám az arany ka
lászokat siker esetén.u — Így vagyok 
én is, aki egykor szinte csüggedés- 
sel néztem elébe kezdeményezésem
nek, de — hála a Gondviselésnek — 
az akkor elvetett jó mag megművelt 
talajba esett és arra a reményre jo
gosít, hogy a jó aratás sem fog el
maradni.

Akkor, a midőn én ezelőtt 12 év
vel a „Magyar Dohányujság“-ot meg

indítottam : tudtam ugyan, hogy egy 
igen nehéz pályára vetemedtem, de 
a küzdelem nagyságáról, bizony nem 
voltam kellőleg tájékozva. — Es ez 
nagyon jól volt igy; — mert talán 
ha akkor sejtettem volna ama nagy 
nehézségeket, a melyeket le kell 
küzdenem: b zony-bizouy aligha lett 
volna bátorságom ezt a merész vál
lalatot megindítani.

Mondom, csak részben ismertem 
kezdeményezésemnek a nehézségeit, 
amennyiben tudtam, hogy egy egé
szen különleges — speciális — do
loghoz fogok, amelylyel addig előttem 
irodalmilag az országban senki nem 
foglalkozott, amely folyton egy kör
ben mozog, egy tárgyról beszél, mely 
a mellett még né"m is* népszerű, mert 
hiszen a megszokott hibákat feltárni 
és azok elhagyására figyelmeztetni: 
soha sem kedvelt és népszerű dolog, 
— s azt is tudtam, hogy munkámban 
jó formán magamra leszek utalva, 
mert ennek az én kezdeményezésem
nek a tárgyával senki nem is törő
dött, — de láttam magam előtt a 
magyar dohánytermelésnek szomorú 
hanyatlását, óriási hibáit, temérdek 
hiányait, s lelkesített az a gondolat, 
hogy itt tenni, ezen segíteni kell; — 
igy jutottam amaz elhatározásra, 
hogy az általam mindig oly sok elő
szeretettel kultivált dohányügynek 
jobb fordulatot adni, az okszerű do
hánytermelést megismertetni, meg- 
kedveltetni és országszerte elterjesz
teni tűztem ki czélomul és nagy 
lelki megnyugvásomra szolgált csak
hamar az a tudat, hogy eme becsü

letes törekvésem nőm zenved hajó
törést.

Néhány évig szorgalmas kitartás
sal, egész csendben Írtam meg még 
akkor csak 4 oldalra terjedő szerény 
kis újságomat, s nagy gyönyörűsé
gem telt benne, mikor eme igényte
len lapocskára hízelgő megjegyzése
ket kezdtem olvasni és egyes lapok 
elismeréssel emlékeztek meg a Do- 
hányujság életrevalóságáról. Megval
lom gyarlóságomat: ezek a szórvá
nyos tömjénezések kezdtek kissé 
büszkévé tenni, — s miután folyvást 
több buzgalommal és nagyobb oda
adással folytattam munkámat és tevé
kenységemet: lassanként a dohány
termelő közönség érdeklődése is kez
dett felébredni és mindinkább növe
kedni, erősbbülni a Dohányujság 
iránt, — és ez igy ment folyvást 
fokozódva.

Megtörtént velem, egy vasúti uta
zás alkalmával, hogy véletlenül és 
akaratom ellenére, előttem teljesen 
ismeretlen urak beszélgetésének vol
tam a fültanuja. Valahogy véletlenül 
a Dohányujság létezése került köztük 
szóba s a beszédből ezek a szavak 
ütötték meg a fülemet, amelyek még 
most is kellemesen visszhangzanak 
lelkemben. Az egyik ugyanis igy kezdé :

— Nagyszerű kis lap az aDoliány- 
ujság, — igazán hézagpótló vállalat,— 
látszik belőle, hogy a szerkesztője 
gyakorolt dohánytermelő és nagy szak
értelemmel bir, mert oly praktikus jó 
tanácsokat ád s oly világos, mindenki 
által könnyen érthető módon, szinte 
kézzelfogbatólag írja le és magyarázza

•szeres es szoros terméseü
csakis m esterségesen szárított

érhetők el.műtrágyával
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meg a dohánytermelés körüli teendő
ket, hogy még az is könnyen felfog
hatja, aki soha dohánynyal nem fog
lalkozott. Bz a kis újság valóságos 
úttörője a dohánytermelés okszerű
ségének" .............

Mikor én, ezt az önkénytelen, 
őszinte bírálatot az én kis lapomról oly 
véletlenül meghallottam: egy — addig 
soha nem érzett — leírhatatlan érzés 
fogta el egész valómat; — mintha egy 
benső szózat azt súgta volna nekem: 
no, most meg lehetsz elégedve, — fá
radságod nem hasztalan, oly emberek
től, akik téged nem is ismernek, hallot
tál tevékenységedről önzetlen Ítéletet, 
még pedig olyat, minőre nem is szá
mítottál! . . .

Lelkesedésem határtalan magas
ságra emelkedett, amelyre ugyan meg 
volt már azelőtt is az impulzus bennem, 
de ettől kezdve, mintha megkétszere
ződött volna az erőm és elszántságom, 
megizmosodott szilárd elhatározásom 
s szinte felmagasztosult ihlettel és 
lankadatlan kitartással dolgoztam, ha
ladtam folyvást előre a kitűzött irány
ban, inig végre elértem azt a szerencsét, 
hogy lapom működése már nem szórvá
nyosan, de általánosan kivívta az el
ismerést s erkölcsi vívmányaim napról- 
napra emelkedtek és hála az égnek 
folyvást emelkednek.

A dohányügy többé nem az az 
ismeretlen valami, a melyről senki 
sem beszél, amelylyel senki sem törő
dik, — a dohánytermelés a múlthoz 
képest, óriási haladást mutat az ok
szerűség terén az országban minde
nütt, — a nagy napilapok, gazdasági 
szakközlönyök, sőt még a szépirodalmi 
lapok is gyakorta emlegetik a Dohány- 
újságot és ennek közhasznú rnükö-

T Á R C Z A .

A csempész karácsonya.
— r A  M agyar V oh tinyv jw gu eredeti tárczája. —

Híres csempész volt Oélmagvarországon 
Gazsi Pista. Hírneve hét vármegvére szólott. 
Hírnévből üsmerte minden tináncz és minden 
jóravaló pipás. A ki valódi magyar dohányt 
akart színi, az hozzá fordult, 6 a leghíresebb 
fajú dohányokat is csodás gvorsasággal tudta 
előteremteni.

Vállalkozó, merész, vakmerő és ravasz 
ember. Eleme a dohánycsempészés. Kerülte a 
nehezebb mezei munkákat. Valóságos kasza
kapa kerülő. Majdnem kizárólagos foglalkozása 
a csempészet, melyet páratlan ügyességgel 
gyakorolt.

Legkedvesebb munkaideje a zivatos éj 
vala, melyben olyan biztonsággal járt-kelt, 
akár a róka, vagy hiuz. Tüskön-bokron tör
tetett át faluról-falura, anélkül hogy megbot
lott volna. A legtekervénvesebb utakon is tel
jes biztonsággal haladt. A falu népe azt tar
totta róla, hogy macskaszemei vannak, vagy 
hogy repül, mint a halálmadár.

Bár régen űzte ezt a tilos mesterséget,

dósét s egész nagy közleményeket 
vesznek át a Dohányujságból, mely
nek szaktekintélyét a leghivatottabb 
fórumok elismerik, s az ország leg
jelesebb dohány nagytermelői — akiket 
pedig nincs is szerencsém személyesen 
ismerni — nap-nap után keresnek fel 
megtisztelő, meleg elismeréstől ára
dozó becses leveleikkel.

Kell-e ennél nagyobb erkölcsi siker 
és boldogitóbb eredmény?! . . . .

Igaz, hogy eme nagy erkölcsi siker
hez képest az anyagi eredmény mér- 
lietlen távol áll, — de ezzel mégnem 
mondtam azt, hogy azért az anyagi 
eredmény kicsinylendő lenne. Nem,
— az anyagi eredmény is nagynak 
mondható, már csak azért is, mert ez 
nem nagy lármás, mesterséges reklá
mok által, hanem a legtermészetesebb, 
legegyenesebb utón éretett el, az által, 
hogy mig egyrészt a dohányjövedék
— méltányolva a Dohányujság köz
hasznú és üdvös voltát — hathatós 
erkölcsi támogatásban részesíti a lapot, 
addig másrészt a nép, józan belátásá
val felismerve e lapban saját érdekei- j 
nek védőjét és hű képviselőjét, önként j 
beáll a lap zászlója alá s az ország ! 
legjelesebb dohánytermelő közönsége j
— mint egy meghitt, bizalmas nagy 
család — tömörül a I lohányujság körül.

Midőn az egész világ a szeretet 
családi ünnepére készül s az égi béke 
öröme és boldog elégttltsége dobog
tatja a sziveket: én is ünnepet ülök 
az éli kedves nagy családommal: Ma
gyarország dohánytermelőivel, s jól 
eső örömmel mutathatjuk meg egy
másnak az ajándékokat, amelyeket 
kölcsönösen adtunk és vettünk egy
más közt. En megajándékoztam a do
hánytermelőket e lappal, amelynek

de azért kevés dolga volt a türvénv emberei
vel. Bámulatos kalandokat vitt véghez. Szinte 
hihetetlen dolgokat beszélt róla a falu népe.

A fínánezokat kegyetlenül tudta boszan- 
tani. Egész ármádia volt mozgósítva ellene 
de azért tetten csípni nem tudta senki- sem. 
Kisiklott kezeikből mint a csík. A hova men
tek, ahol keresték, mindenütt azt hallották : 
épen most ment el. Minden tettét, léptét tud
ták, azért mégis mindig csak a nyomában 
jártak. Valóságos Rinaldo Rináldini.

Fináncz kereste, nem találta ; ha nem ke
reste, szivart szíva sétált előtte, igv bosszant
ván öt. Házában és háza tájékán nem volt 
egy tenyérnyi terület, mely már számtalan
szor át és átkutatva, felhányva, dúlva nem lett 
volna. Dohányt soh’sem találtak, pedig min
dig vala készletben nála.

A gabacsi pénzügyőri biztost rendkívül 
bosszantotta Gazsi Pista vakmerősége és pá
ratlan ravaszsága. Mint katonaviselt ember: föl
tette magában, hogy bármily fáradság és ál
dozat árán is, de tetten fogja e ravasz csem
pészt. Titkos kémeket tartott, a mi sok pén
zébe került. Még azt is tudta, melyik órában 
indul el drága zsákmányával. Egvszer kémei 
jelentik, hogy Gazsi portáján nagvmennviségü 
dohány van elrejtve.

12 év óta miuden sora, minden betűje 
a dohánytermelők javára, a magyar do- 
hányügy érdekébei) volt Írva s amely 
immár erejében és tehetségében meg
izmosodva fogja hivatását továbbra is 
követni és a maga elé tűzött hazafias 
nagy érdeket folyvást szolgálni; — 
s a dohánytermelő közönség megaján
dékozott ennem bizalmával, rokon- 
szenvével, érdeklődésével, pártolá
sával.

Lelkemből köszönöm ezt az ünnepi 
ajándékot az én lapom igen tisztelt 
kedves híveinek, — akiknek viszont 
felemelő tudatjokúl szolgálhat, hogy 
egy ily közhasznú hazafias vállalat 
fentartásában közreműködnek, — s mi
dőn e számmal, a vége felé járó évet be
fejezve, hálatelt szívvel búcsúzom la
pom nagyrabecsült közönségétől : fölös
legesnek tartom, hogy uj programmba 
foglaljam a Dohányujságnakajövő év
ben követendő — 12 év óta kipróbált és 
jól ismert — irányát, s csak egyszerűen 
azt kérem, hogy tartsák meg és része
sítsék a Dohányujságot továbbra is 
becses pártfogásukban, a melyre min
denkor méltónak lenni: volt eddig is 
is lesz ezután is egyedüli törekvésem.

D aróczi Vilmos.

Hát már miért ne lehetne? . . .
— A dohány sim ítása és csom ózásáról. — 

(Befejező közlem ény.)

Hogy a beváltásnál meg lehetne is
merni a m esterséges vagy nem mesterséges 
nedvesítést: én azt kötve hiszem, — s gon
dolom, hogy ez csak nagyképűsködés, mert 
a tiszta nedv hatása egyenlő, akár mikép 
tö rté n ik : csak külső nedvesség behatása 
az. A sötét foltok pedig beállanak minden 
nedvességtől a dohányban, ha az nyomást

— Most vagv soha ! — kiált örömében 
a gabacsi biztos. Ha most se csípem el, alt
kor valóságos ördög. De most nem menekül
het. Végre karmaim közzé kerül. Régen bosz- 
szant mar a gézengúz. Sok bűne van a ro
váson a gaznak, a ki egy volt császári és ki
rályi osztrák főhadnagynak az eszén akar túl
járni. Majd niegtanitlak, ticzkó! — Magyaror
szág leghíresebb s legveszedelmesebb csempé
szét én fogom el. Enyém lesz a dicsőség — 
s a biztos előléptetés.

A gabacsi biztos ur büszkén, kidüllesz- 
tett mellel sétált szobájában, mosolyogva dör
zsölvén kezeit, mintha Gazsi Pista már előtte 
ülne Összekötözve. Mennyire fogják kollégái 
az ő ügyességét és bátorságát csodálni, bá
mulni, dicsőségét pedig irigyelni. E perezben 
a gabacsi biztos volt Magyarország legboldo
gabb biztossá. Nagy Napóleonnak elfogása nem 
lett volna előtte oly nagy virtusság, mint Ga
zsi Pistánál csak egy csomó szűz dohánvt ta
lálni.

A gabacsi biztos ur nagy erővel és ha
talommal indult hódító útjára. Otthon még 
magnak való íinánezot se hagyott. Ma az 
egész haderőre szüksége van, mintha csak 
Szebásztopol varát akarná megostromolni.

Hir nélkül, váratlanul, mint az Ügves
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kap. A trágyagőzt is legfeljebb csak a 
szaga árulja el, — de bizony a meleg gő
zölgő erjedés beáll bármilyen tulnedv mel
letti bebálozásnál is, ha esős az idő.

H a az idő állandóan száraz, s ha a 
dohány a simításkor tö rik : akkor legjobb 
nem simítani, de ha „m uszájM: akkor leg
egyszerűbb nedvesítés az ellentétes hőfok
kal állítható elő.

Mérsékelten meleg simitóházba visszük 
a hideg dohányt, ahol az azonnal meg
ereszkedik, — mert a meleg levegő — 
mint a meteorologusok kipróbálták —
14.000 molekulával több nedvességet képes 
befogadni, mint a  hideg, — a meleg szó- ( 
bábán tehát több nedvpára állítható elő. 
(A  nedv lerakodás feltételeit leírta 1894. 
január havi füzetében a „Mezőgazdasági 
Szemle.** E  czikk gyakorlati megfigyelés | 
alapján áll.)

A  megvonulás persze csak addig tart
hat a meleg szobában is, mig a dohány
levél melege a szobalég hőmérsékével, 
egyenlővé válik, — akkor áll elő rajta az 
elpárolgás s ez Hton szán tan i is lehet.

Annyi dohányzsinór viendő be tehát a 
simitóba, amennyit fel lehet dolgozni addig 
mig száradni netn kezd.

Igen nedves dohányt — amely őszszél 
gyakori — ha m eleg simító helyiségbe 
viszünk, csak akkor simíthatjuk, ha már 
annyira kiszikkadt, hogy nem nyirkos ta- 
pintatu, mert különben a meleg nedvesség 
a jobban szétnyílt pórusokba erjcsirákat 
csempész be, — az ilyen dohány azután 
— pláne ha színteien — akkor ép oly 
sorsra jut, mint a trágya-gőzpárákkal be- 
szivódott, beitatott dohány.

A besimitott dohányt a legrövidebb 
időre sem szabad a simitóba hagyni, 
hanem — hogy a penészedő-erjedés elkerül- 
tessék — folyton száraz, hideg helyre kell 
hordani, annál szorgalmasabban, minél nedv-

hadvezér jelent meg a dicsszomjas gabacsi 
biztos a községházán. Az érdemes elöljáróság 
épen valami fontos ügy felett tanácskozott. A 
vér megfagyott ereikben, látván a gabacsi biz
tos urat iiy nagy ármádiával beállani.

Se szó, se beszéd, a' gabacsi biztos ur 
mint népfelkelőket magához veszi az egész 
érdemes elöljáróságot s nagy triumfussal indul 
Gazsi Pista szegényes házikója felé. Az érde
mes elöljáróság csak most látta, hova vezet
tetik s biztosra vette, hogy itt ma valami 
rendkívüli dolog történik. Egyik-másik már a 
patakzó vért is látta.

Gazsi Pista vigan szivarozott rongyos 
vitvillójában, óvatosságból válóságos trafikot 
szitt, midőn a gabacsi biztos ur nála megje
lent rendes és népfelkelő hadseregével, mely 
szokatlan látványt a falusi nép ugyancsak 
megbámult s kardot rántva, hősi elszántság
gal lépett a szobába, merészen kiáltva:

— Gazsi Pista, hol a dohány?
— A pajtában, felel az, elbámulva e szo

katlan tarka népségen; már tudniillik a do
hánytermelők pajtájában, egészité ki beszédét.

— Nem úgy értem. Magánál sok dohány 
van elrejtve.

— Ha nekem sok dohányom volna, vág 
vissza Gazsi Pista, akkor nem lenne oly nagy

teltebb és zsírosabb, vagy színtelenebb az 
anyag.

A  tapasztalatok ugyan mindezen dol
gokról ellentétesek, s a tudomány van 
hivatva — valamely m intatelepen — az 
igazságot kideríteni.

De már én csak hálát adok az Istennek, 
hogy a körzet termelői, mivel folyvást 
arra ösztönöztettek s mert csak későn 
kapták a beváltási határidő k iírá sá t: tehát 
csak november hó második felében kezd
ték  meg a simítást.

November közepéig oly lucskos volt 
az a színtelen dohány, hogy ha besimitta- 
to tt vo ln a : — amint e czikk bekezdésénél 
írtam — valóságos protuberantiák tűntek 
volna elő a m áglyából.

R -H í-

Miért három nap?
A kincstár számára term esztett dohány 

beszállítására nézve az a szabály áll fenn, 
hogy ha valamely termelő a kitűzött határ
napon dohányait be nem szállíthatná : kö
teles azt legalább három nappal a határidő 
előtt az illetékes dohány-beváltóhivatalnak 
bejelenteni, s más átadási határidőt kiesz
közölni.

A beszállítási akadály elöleges bejelen
tésének észszerűen más czélja alig lehet, 
m in t az, hogy az a nap, mely igy a kincstár 
kárára kitöltetlen maradna, oly termelőnek 
bocsátassék rendelkezésére, kinek körül
ményei dohánya átadását a terminus előtt 
kívánatossá teszik. Különben is csak igy 
érthető egy más beváltási nap kilátásba he
lyezett kieszközlése, m ert a beváltás be
fejezése határidőhöz lévén kötve, annak meg
hosszabbítását egyes termelők méltányosan 
nem kívánhatják, közbeeső teljes napokat 
pedig nem adhat a hivatal, m ert a bevál
tási napok le vannak foglalva más termelők 
által.

nvomoruság ott, — szólt a kuczkóra mutatva, 
hol Öt rongyos, piszkos apró gyerek szo
rongott, félénken tekintve az idegenekre.

— Ne feleseljen, türelmetlenkedik a biz
tos, mert feldulatom a házát.

— Legalább kapok újat. — Ha dohányt 
keresni jöttek az urak, hát csak tessék keresni, 
szólt Gazsi Pista, s aztán leült, mintha senkise 
volna jelen.

A biztos egy szavára mozgásba jött 
panganét. kard, kampós horog, ásó, kapa, 
s Gazsi Pista házában és picziny udvarán követ 
a kövön nem hagytak. Talán még az eldobott 
rozsdás tüt is megtalálták volna. A fürge 
fináneznép fáradhatatlanul keresett, kutatott. 
Minden helyet, minden zeget-zugot tízszer is 
át és átkutattak.

Az érdemes elöljáróság egykedvű nézője 
volt a fáradságos és eredménytelen munkának 
A biztos ur türelmetlenül járt-kelt; harag és 
boszuságtól szinte sápadt volt. Mind hiába. 
A fáradt őrség jelenti, hogy itt nincs, lehe
tetlen doháuynak lenni. Ök el vannak ámítva, 
jóvá téve. Talán nem is igaz, hogy ez az 
ember oly hires csempész.

De a gabacsi biztos nem hiába volt osztrák 
tiszt. Nem ijed meg és nem is reterál. Uj mun
kára lelkesíti boszankodó hadseregét, szigorúan

Hogy tehát a beváltóhivatal valamely 
elmaradt termelőnek a határidőn belől ké
sőbbi term inust adhasson, gondoskodnia kell 
az arra szükséges idő biztosításáról, ezt pedig 
a hivatal akként érheti el, ha az elmaradt 
termelő határnapját oly termelőnek adhatja, 
a lti a beváltás folyama alatt korábbi határ
napért folyamodott.

Minthogy azonban ez az ilyen határ
napot csak úgy veheti igénybe, ha teljesí
te tt kérelméről legalább 4—5 nappal előbb 
értesittetik, — m ert legalább ennyi időre van 
szüksége dohányának bebálozása és a be
váltóhivatalhoz való befuvarozására — a do
hánytermés beszállítására nézve fennálló 
8 a bevezetésben em lített szabály — né
zetem szerint — oda lenne módosítandó, 
hogy a termelő köteles azon körülményt, 
bogy dohányát a nyert határnapon be nem 
szállíthatja, legalább 5 nappal a határnap előtt 
bejelenteni, hogy igy időt nyerjen a hivatal 
más termelő beidézhetésére, a termelő pedig 
dohányának az uj határnapig való bebálo- 
zását és beszállítását eszközhesse.

Ö.

Dohánytermelésünk 
és gyártásunk haladása.

H a dohánytermelésünknek jelenlegi 
állapotát, az ezelőtt csak 10— 12 évvel 
uralgott viszonyokkal is összehasonlítjuk 
s a minden tekintetben nagy különbségeket 
m érlegeljük: minden tétovázás nélkül azt 
konstatálhatjuk, hogy az egész világ do
hánytermelési haladásával bátran  kiálljuk 
a versenyt.

H ogy m agam at világosabban kifejez
zem, ezen — talán merésznek tetsző — 
állításomnak indokolásául szolgáljanak a 
következők:

A  dohány termelési viszonyok soha sehol 
sem voltak annyira elhanyagolva, elha-

megparancsolva, hogy dohányt teremtsenek 
elő, különben jaj és baj lesz!

E fenyegetés sem használt. A keresett 
drága jószág nem akart előbukkanni. Minden 
fáradság hasztalan! A biztosnak szép álma, 
dicsősége füstbe ment. Reményét, jövőjét, roeg- 
semmisité egy gézengúz csempész, ki nem 
méltó az életre.

A biztos halálsápadtan vetette magát 
egy rozoga lóczára. mely nagyot recscsent 
alatta. A esata elveszett. A keringő hirt most 
már ö is valónak tartja. Ez az ember a go
nosz szellemekkel czimborál.

— Gazsi Pista, szól a biztos kis idő 
múlva, maga Ördög.

— Igen is, az vagyok, biztos ur, csak
hogy szegény ördög.

— Tehát csakugyan nincs dohánya ? 
kérdé a biztos, távozásra készülvén.

— Igenis van, válaszol Gazéi Pista, ke
vés gondolkozás után.

A jámbor adószedő majd hanyatt vágó
dott e merész beszéd hallatára. Hogy rohan
hat e rongyos ember ily meggondolatlanul a 
veszélybe? goodolá magában.

De a biztos is nagyot nézett.
— Lehetetlen, mondá.
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gyatva, sa  közönyös nemtörődés sehol nem 
volt oly nagymérvű, mint nálunk, ezelőtt 
15—20 évvel. Hogy mi idézte ezt elő, s 
váljon az egyedáruság behozatala vagy más 
egyéb politikai viszonyok, a talaj kiélése 
avagy rendezetlen gazdasági állapotaink 
voltak-e okozói eme sajnos hanyatlásnak: 
az most nem képezi a kérdés tárgyát, 
—  de bárhogyan és akármi által történt is, 
annyi tény, hogy a dohánytermelés nálunk 
akkoriban a legalacsonyabb színvonalra 
sülyedt, — holott addig az egész világszerte 
ha stagnált is a termelés, vagyis ha előre 
nem is haladt, (mert hiszen mindig csak a 
talaj és az éghajlat kedvezőbb voltában és 
nem a termelés okszerűségében voltak előny
ben,^ de hátra sem ment, úgy mint nálunk, 
ahol a termelési viszonyok már minden 
kritikán aluliak voltak.

Azért lehet termelésünk mai haladását 
oly rendkivülinek mondani, mert ez a hala
dás mindenesetre nagy lenne, még akkor 
is. ha egyenlő körülmények között lettünk 
volna az egész világ dohánytermelésével, 
holott nem álltunk egyenlően, mert mi 
nagyon hátra maradtunk. — mig ma — teljes 
joggal elmondhatjuk — hogy előre vagyunk.

Mindenki tudhatja, aki a dohányterme
léssel régóta foglalkozik, hogy mintegy 
15 20 évvel ezelőtt, dohánytermelésünk
mily alacsony fokon állt, a mai viszonyok
hoz képest.

A mostani mély szántás, forgatás, a 
földnek kitűnő megművelése, a palánta ne
velés és kiültetés, a pajtában való szárítás 
és főleg az összeállitás, csomózás : az egy
kori ósdi termelési szokásokhoz képest, s 
azokkal a régi, idomtalan nagy csomóba 
kötött és minden figyelem nélkül kezelt 
dohányokkal — egyáltalán össze sem 
hasonlíthatók.

Ezt figyelembe véve, bizvást elmond
hatjuk. hogy óriási nagy mérvben halad
tunk, — ez elvitázhatlan. tagadhatatlan tény.

— Semmi lehetetlenség, válaszol nyu
godtan Gazsi.

A finánczok kéckedöleg rázták lejeiket.
— Ha e házban vagy udvarán csak egv 

szál dohány is van, szól közbe a bandzsal- 
szemű ravasz szemlész. akkor itt valóságos 
ördögök és boszorkányok laknak.

— Ha itt valaki csak egy gramm dohanvt 
talál, megeszem a fejemet, monda a ripacsos 
fővigyázó.

— Lenyelem a kardomat, ha itt egv 
pipára való dohány találtatik, szói egv ala
csony zömök barna fináncz, ki nagv ügyes
ségéről volt hires.

— Ha bántódásom nem lesz, mondá Ga
zsi. azonnal kedveskedem egv csomó szivar 
borítéknak valóval.

A finánczok csodálkozva összenéztek.
— Nem lesz semmi baja, válaszol a 

biztos.
— Becsületszavát adja rá? kérdé Gazsi.
— Adom.
— Hallották ugye bár? kérdé Gazsi a 

jelenvoltakat.
Szólt és távozott, — de már a másik percz- 

ben itt volt, kezében hozva egy pár csomó 
gyönyörű dohányt, melyet a biztosnak nyuj-

De azért ezzel még korán sincs az 
mondva, hogy már elértük a haladás ne
továbbját, — mert attól ugyan még messze 
vagyunk, — minthogy dohányaink minő
sége általában még igen távol áll attól, 
hogy a mai igényeknek megfelelő s a 
kívánalmakat kielégítő lenne, — de elég 
hogy szerencsésen m egtaláltuk a haladás 
igazi útját, amely nyomon ezután már 
könnyebben juthatunk előre, de amelyen 
most már még sokkal nagyobb igyekezettel 
és kitartással kell a czél elérésére töre
kednünk.

Akadnak ugyan máig is, akik kétségbe 
merik vonni a haladásnak úgyszólván kéz
zelfogható eredményeit, — ezeknek én 
csak azt mondhatom, hogy meg kell nézni 
például a budapesti körzetet, a tiszavidéki 
dohánytermelési kerületeket, a melyek 
ugyan a természettől nincsennek megáldva 
olyan talajjal, amely a kitűnő minőségű 
dohányokat, s ezek közt főleg a szivar 
anyagot képes lenne előállítani. — de 
ezek a termelők, a rendkívüli figyelem, 
gondozás és áldozattal, s minden tekin
tetben kitűnő munkával a legnagyobb 
részben oly tetszetőssé tudják tenni ter- 
melvényöket, hogy igazán öröm ránézni , 
is, — holott ha ezek a dohányok most is j 
úgy lennének művelve és kezelve, mint 
ahogy ezelőtt 15 évvel voltak: az esetben 
ma már egyáltalán nem volnának érté
kesíthetők. inig a jó kezelés által ott 
állanak, hogy — amint mondám — nagy j 

részben szép és jó anyagot szolgáltatnak, 
mert maga a bölcs belátás ösztönzi a 
gazdákat arra. amennyiben ők m aguk is 
tudják, hogy ezek a dohányok csak a 
kitűnő kezelés által lehetnek fentarthatók.

A jobb minőségű dohányt termelő 
vidékeknek szintén jelentékeny részük van 
a haladásban, de ezek még sem m utat
hatnak fel az okszerűség terén oly elő
menetelt. mint a tiszavidéki nagy termelők.

tolt. Általános bamulai lógta el az összes je
lenlevőket.

— Maga i* *7 ördögökkel czimboral. szólt 
a biztos, bosszúsan ott hagyván a híres csem
pészt.

— Mondottam én, mormogá a bíró menet 
közben, hogv Gazsinál nem találnak semmit. 
Annyi bizonyos, hogv a dolog nem tiszta. 
Apám beszélte, hogv az anyja valóságos bo
szorkány volt, a k« megrontotta a teheneket, 
tvuKokat, meg a hazasparokat. Nem rendes 
utón halt meg, ugv verték valahol agyon. Ez 
a Gazsi is igv fog járni. Jó vége nem lesz az 
ó boszorkányságának.

— Én is azt hiszem, erősíti az adószedő.
** *

Zimankós zord téli nap volt a karácsony 
előtti nap. A hideg éjszaki szél vadul csap- 
dosta a hulló havat a járó emberek arczába s 
a házvégeken szilajul sivitott a szél, a nagv- 
pelyhekben hulló hó eszeveszetten kavargón a 
levegőben, egyik-másik sarokban nagv hóhe
gyet hordott össze, míg az utat tisztára se
perte.

Estefelé megszűnt a szél haragja. Elcsen
desült, a hó is megszűnt hullani. Szép csen
des est köszöntött be, de annál hidegebb. Az

— s azért nagyon kívánatos lenne, ha 
ezek a vidékek is követnék a tiszavidéki 
egyes nagy termelők jó példáját, ami első 
sorban önm aguknak válnék előnyükre és 
hasznkra

Ezek szerint újólag határozottan és 
büszke öntudattal kijelenthetjük, hogy a 
termelés terén, a múlthoz képest, igenis 
szépen haladunk.

Gyártásunk pedig — amely már jó 
régen oly magas színvonalon ál), hogy az 
egész világ dohánygyártásával bátran k i
állja a versenyt — napról-napra szebben 
fejlődik és gyarapodik. Az ezredéves kiállí
tásra is olyan előkészületeket tesz és olyan 
anyaggal fogja ellátni a világnak minden 
részéből ide özönlő fogyasztó közönséget, 
hogy azzal nemcsak gyártm ányaink kitűnő 
voltáról fognak m aguknak meggyőződést 

1 szerezni, de még arról is, hogy itt nem- 
I csak a legjobb, hanem a mellett még a 
' legjutányosabb gyártm ányokat kapják.

En — aki mindezen dolgokról teljesen 
tájékozva és tisztában vagyok — igazi lelki 

I örömmel mondhatom el mindezeket, azon 
i boldogító tudatban,hogy dohánytermelésünk 
j és gyártásunknak a múltakhoz képest oly 

jelentékeny fellendülésében és örvendetes 
haladásban, ennek a 12 év óta folyvást 
ezen czél elérésén buzgólkodó lapnak is 
van némi része.

D n ró rg i V ilm os.

Adatok
a magyar kir. doliáuyegyodáriiHág 

1894. évi statisztikájából.
IV.

A termelés, illetve beváltás eredménye, 
dohánybeváltó felügyelóségi kerületek sze
rint, a kővetkező v o lt:

1. a budapesti doh. bev. felügyelóseg 
területén, 5 beváltási körzetben, termelt 
7f» községben, 1817 termelő. 6.601 kát. hold

égen kigyulladt a sok fényes csillag; szinte 
reszkettek a hidegtől. A félhold bágyadt fé
nye alig hatott át a sűrű ködön.

Hóval borított puszta, sik földön siet 
előre súlyos terhével egv emberi alak. Gazsi 
Pista a csempész ez. Hófúvás, dermesztő hi
deg vissza nem tartja öt. Megy. halad tilos 
zsákmányával.

Mennie kell, mert öt éhező várja otthon 
a betevő falatot ; s aztan holnap karácsony 
napja van, a szeretet ünnepe ; a családi bol
dogság napja, melyen az utszéli koldus is ví
gan lakmároz és boldog. Csak a csempész 
családja koplaljon, csak ennek ne legven bol
dog karácsonya, csak ennek ne hozzon a kis 
Jézuska semmit se?

Ilv mardosó gondolatok közt sietett zsák
mányával a csempész, biztosabban, elszántab- 
ban mint valaha, hisz most az apai szeretet is 
ösztökélte, sarkalta. Ó is apa, öt gvermek apja. 
Neki is van szive, szeretete gyermekeihez, nejé
hez. Ó is boldog karácsonyt akar szerezni csa
ládjának.

Tudja meg ez is, hogy a karácsony nem 
olyan nap, mint a többi. Tudja meg az ő 
izegény családja is, hogy a kis Jézus boldog
ságot hozott a világra mindenkinek, tehát a
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tényleg beültetett terü leten; — s beváltatott: 
szivarboriték levél 64 klgrm, — kerti levél 
550.4901/! klgrm, közönséges kerti levél 
489.752 klgrm, — debreczeni levél 12.192 
klgrm, — tiszai levél 1.627.262 klgrm, — 
szuloki levél 1,136.250 klgrm, — kapa levél 
1877 klgrm ,— összesen 3.817.8921/, klgrm;
— ezek beváltási ára fejében kifizettetett
— fuvarpótlék és átvételi költséggel együtt — 
összesen 666.538 frt 74 kr., — átlagár volt 
100 klgrmonként 17 frt 47 kr., — egy kát. 
hold átlagos jövedelme volt: dohányban 
578 klgrm, pénzben 97 frt 08 k r;

2 . az aradi doh. bev. felügyelőség terü
letén, 7 beváltási körzetben, term elt 99 
községben, 1.987 termelő. 12,514 kát. hold 
tényleg beültetett területen; — s beválta
to tt: szivarboriték levél 17.380 klgrm, — 
kerti levél 204.796 klgrm, közönséges kerti 
levél 195.064 klgrm, — szegedi levél 
5 ,166.944 klgrm. — összesen 5,584.184 klgrm ;
— ezek beváltási ára fejében kifizettetett
— fuvarpótlék es átvételi költséggel együtt — 
összesen 1,120.521 frt 91 kr., — átlagár volt j 
100  klgrmonként 20  frt 06 kr.. — egy kát. 
hold átlagos jövedelme volt: dohányban 
446 klgrm, pénzben 87 frt 69 k r ;

3. a debreczeni doh. bev. felügyelőség 
területén. 6 beváltási körzetben, termelt 
10Í községben, 1136 termelő, 10.321 kát. 
hold tényleg beültetett terü leten; — s be
váltatott: szivarboriték levél 1675 klgrm,
— debreczeni levél 5.589.656 klgrm, — 
kápa levél 812.863 klgrm, — muskatály 
levél 44.9551/, klgrm, összesen 6,449.1491/* 
klgrm ; — ezek beváltási ára fejében ki
fizettetett— fuvarpótlék és átvételi költséggel 
együtt — összesen 1,169,823 frt 48 kr., — 
átlagár volt 100 klgrmonként 17 frt 99 kr.,
— egy kai. hold átlagos jövedelme v o lt: 
dohányban 624 klgrm, pénzben 110 frt 29 kr ;

4. a m iskolai doh. bev. felügyelőség 
területén, 4 beváltási körzetben, term elt 126

csempész családiénak is. eleget koplal egész 
éven át, legalább e napon távozzék tőle a 
gond és nyomor.

Lábai alatt kísértetiesen csikorog a hó. 
Arcza piros az éles levegőtől; bajuszán jég
csapok csüngenek. Megáll, pihen, visszanéz, 
mintha látni akarná otthon maradt családját. 
Hallgatózik. Megrezzen, mintha félne, pedig 
ő nem tudja, mi az a félelem ? Olyan különös 
érzés fogja el szivét. Ilyet még nem érzett 
•oha. Mécsvilág fénye tör át a sötét ködön. 
Már közel a falu, a hova siet. Még csak rövid 
idő és czélnal van, s a tilos zsákmány bizton
ságban lesz, aztán vigan ballaghat haza. Holnap 
az ó családjának is boldog karácsonya lesz.

Ezen édes gondolat megedzi zsibbadt 
tagjait. Megindul és halad, mint a kit nagy 
eszme, nagy czél vezet. Még egy pár lépés, 
s főitárul előtte egy kivilágított lakás ajtaja. 
Czélnál volt. A drága zsákmány biztos kezekbe 
jutott, s az ő markába szépen csengő foiintok 
hulltak. — Gazsi Pista volt e peresben a föld 
legboldogabb csempésze, de egyben boldog 
apa is.

Kis pihenés után, hogy el ne késsen, siet 
a fényesen kivilagitott boltba, ahol nyüzsögnek 
a vásárló emberek, — mézes-kalács, aprógyertya, 
kis czipó és más egyéb gurul a zsákba. A kis

községben, 1.564 termelő, 8.899 kát. hold 
tényleg beültetett területen ; — s beválta
to tt:  kerti levél 283.867 klgrm, — debre
czeni lévél 1,619.636 klgrm, — tiszai levél 
2,746.153 klgrm, — kapa levél 192.355 
klgrm, — muskatál levél 296,884 klgrm, — 
összesen 5,138.795 klgrm; — ezek bevál
tási ára fejében kifizettetett — fuvarpót
lékkal és átvételi költséggel együtt — ösz- 
szesen 954.404 frt 0 17 , kr, - •  átlagár volt 
100 klgrmonként 18 frt 57 kr, — egy kát. 
hold átlagos jövedelme volt: dohányban 
577 klgrm, pénzben 104 frt 75 kr;

5. a nyíregyházai doh. bev. felügyelő
ség területén. 5 beváltási körzetben, tér- i 
melt 105 községben, 516 termelő, 10 618 
kát. hold tényleg beültetett terü leten ; — s 
beváltatott, debreczeni levél 6,747.702 klgr, !
— kapa levél 570.471 klgrm, — muskatály 
levél 167.464 klgrm, — összesen 7,485.637 
klgrm ; — ezek beváltási ára fejében kifi
zettetett — fuvarpótlékkal és átvételi költ
séggel együtt — összesen 1.420.787 frt 58 
kr. — átlagár volt 100 klgrmonként 18 frt 
97 kr, — egy kát. hold átlagos jövedelme 
volt: dohányban 705 klgrm, pénzben 131 frt 
88  kr;

6 . a szegedi doh. bev. felügyelőség te
rületén. 6 beváltási körzetben, termelt 51 
községben, 1.390 termelő, 5.480 kát. hold 
tényleg beültetett területen : — s beválta
to k : szivarboriték levél 198 klgrm, — sze
gedi levél 1.756.404 klgrm. — kapa levél 
925 klgrm, —.összesen 1,757.527 klgrm; — 
ezek beváltási ára fejében kifizettetett — 
fuvarpótlékkal és átvételi költséggel együtt
— összesen 268.167 frt 951/, kr, — átlagár 
volt 100 klgrmonként 16 frt 25 kr, — egy 
kát. hold átlagos jövedelme volt: dohány
ban 320 klgrm, pénzben 47 frt 33 k r ;

7. a szolnoki doh. bev. felügyelőség te
rületén, 4 beváltási körzetben, term elt 70 
községben, 762 termelő, 10.026 kát. hold

Jézuska az ő szegény családjáról sem feled
kezett meg.

Hideg szobában, félig meleg kemencze 
mellett ült Gazsi Pista felesége, mellette a 
kuczkóban s kis padkán szunnyadnak gyer
mekei. A szobában kísérteties félhomály van. 
A piszkos, törött üvegü petróleumlámpa alig 
pislog, füstöl, kiállhatatlan bűzt terjesztve.

Gondolata, lelke messze a távolban kiséri 
férjét, ki boldog karácsonyfát szerez holnap 
nekik. Mily boldog lesz ő holnap! ó  is ké
szíthet fehér kalácsot, diós és mákos kifiit 
apró gyermekeinek. Ó is főzhet oly jó hús
levest, mint akár a biróné.

Az asszony boldog merengését csak az 
éjféli misére menők léptei zavarják meg. Lá
baik alatt csikorgott a fagyos hó.

— Istenem ! sóhajt Gazsiné, mily boldo
gok lehetnek azok, kik még ily kegyetlen idő
ben is elmehetnek az Isten házába ! Nekem 
nincs meleg ruhám, nem mehetek ki a hidegbe.

A toronyban megszólal a harang, hangja 
oly busán és csak szakadozva hat e kis szobába.

Gazsiné keresztet vet, imádkozik. Lelke 
most a fényesen kivilágitott templomban jár, 
ahol ezernyi ezer ember van jelen; ahol fel-

tényleg beültetett te rü le ten ; — s bevál
ta to tt: tiszai levél (kizárólag) mindösszesen 
4.146.639 klgrm ; — ezek beváltási ára fe
jében kifizettetett — fuvarpótlékkal és át
vételi költséggel együtt — összesen 705.107 
forint 39 kr, — átlagár volt 100 klgrmon
ként 17 frt, — egy kát. hold átlagos jöve
delme volt: dohányban 413 klgrm, pénzben 
68  frt 39 kr.

M . B .

A dohányjövedék szertári 
kezelése.

E gy pár alkalommal volt már arról 
szó lapunkban, hogy a dohányjövedék, az 
6 óriási kiterjedésű üzeme keretében, a 
kézmű- és gyáriiparnak mily temérdek 
czikkét veszi igénybe, s mily nagymérvű 
anyagi tám ogatást nyújt a hazai iparnak, 
évenként százezrekre, sőt milliókra menő 
megrendeléseivel és beszerzéseivel.

Arról is megemlékeztünk, hogy a 
nyers és feldolgozott kész anyagoknak 
mily elszámlálhatlan sokasága áll a jöve
déknél folyvást készletben, amelynek szer
tári kezelése, csinosan és pontosan elren
dezve, beraktározva, mintaszerű renddel 
történik.

Hogy a kezeié.*, egyöntetűvé tétessék, 
s a temérdek ugyanazonos tárgyaknak kü- 
lönfélesége közt eligazodni lehessen : az 
összes leltári tárgyak, és szertári czikkek 
betüsoros jegyzékbe foglaltattak.

Volt alkalmunk ezen jegyzéket á t
tekinteni. s igazán teljes elismerésünket 
fejezhetjük ki azon ügyes és czélszerü szer
kesztésért. amely a jegyzékekben foglalt 
annyi mindenféle tárgyak, eszközök és 
czikkek labyrinthusában a felismerést és 
eligazodást oly biztossá és könnyűvé teszi.

A leltári tárgyak betüsoros jegyzéke 
A — Z betűkkel jelzett 25 csoportban 451

hangzik a magasztos karácsonyi ének : .Menny
ből az angVal.u

Oh, mily boldog az, kinek az angyal jó 
örömet hirdet. Tán nekem is örömet fog hozni 
a kis Jézus angyala?!

Még igy elmereng a csempész neje, egy
szerre ismerős lépteket hall. Megrezzen a kis 
ablak. Ez ösmeretes jel. Ez férje jele. Sietve 
megyen ajtót nyitni. Fáradt férje áll előtte, teli, 
nehéz zsákkal, mely bőven önti a zsizsegő diót 
és másféléket a földre.

A szokatlan zörejre fölébrednek az alvó 
apróságok, s mintegy vezényszóra rohannak 
markolni, szedni kalapba, sapkába, a kedves 
jószágot. A csendes szoba megélénkül, a lámpa 
egészen kigyul s bevilágítja a kis család boldog
ságát.

A kis Jézuska nekik is hozott nagy örömet.
Másnap Gazsi Pistánál is örömteljes, bol

dog karácsony volt.
De a híres csempész, aki soha nem vesz

tett rajta veszedelmes mesterségén, talán a szent 
Ünnep lélekemelő hatásától megigétve : magába 
szállt, s megfogadta, hogy örökre felhagy a 
csempészettel és jövőre becsületes munkájával 
szerzi meg családjának a karácsony Örömeit.

Ambrus József,
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tételszámot foglal magában, úgy azonban, 
hogy az ugyanazonos vezérszó alatti tár
gyakból, a határozó szó és közelebbi jel
zéshez képest igen sok, többször 10— 20 
és nem ritkán még ennél is több, egy 
tétel alá tartozik. így például a 17. tétel 
szám alatti állvány vezényszó alatt - r  az 
abc kis betűvel jelzett alosztályokban — 
48 mindenféle állvány szerepe), úgymint
— hogy a sok közül néhányat felemlitsünk: — 
van állvány: boritéksajtoló, rekeszes, csap- 
fúró, dobba), dobozokhoz, dohányasztagoló, 
fúvóhoz való, a lakatos műhely részére fá
ból és vasból, függő, iró, Íróasztalhoz való 
5 féle. könyvekhez való 3 féle, körfűrész
hez fából és vasból, köszörű, mosdó, nedve
sítő, pipához való. rekeszes, fiókos, szer
számhoz való 4  féle. szivarfedélsajtoló, 
szivarka, szi vársz áritó, tekercs szárító, vas
ból való, virágtartó, stb, s tb ; — a 22 . tétel 
szám alatti asztal vezényszó alatt 50 féle,
— a 140. t. a dohányvágó gép 16 féle, — a 
227. t. a. láda 33 féle — a 253. t. a. mérleg 
16 féle, — a 321. t. a. sajtó 18 féle, — a 
351. t. a. szekrény 29 féle. — úgy, hogy a 
451. tételszám alatt legalább is 6000 külön
féle leltári tárgy  foglaltatik.

A  szertári rzikkek csoportjegyzéke 7 cso
portba osztva 186 tételt foglal magában. 
Az egyes csoportok a következők: I. papir- 
nemüek, 47 tétellel. — II szövő-, kötő-, 
kender és bőr áruk, 19 tétellel, — III. fém, 
aczél és vasnemü áruk, 27 tétellel, — IV. 
gyarmat-, festék-, enyv-, olaj-, zsiradék áruk 
és különféle vegyesek, 45 tétellel, — V. 
kő-, föld-, üveg áruk és fütő anyagok. 16 
tétellel, — VI. fa, deszka és különféle fűtő
anyagok, 18 tétellel, — VII. asbesth-, rug
gyanta, különféle tömítési szerek és egyéb 
czikkek, 14 téte llel.— Ezen jegyzékben is
— mint a  másikban — igen sok egynemű 
tárgy van ugyanazon tétel és vezényszó 
a la tt; — igy pld. boríték 8 féle, — ceresin 
lap 16 féle, — doboz 37 féle, — szivar ka  
papír 24 féle, — czimjelzék 45 féle, — vászon 
18 féle. — zsák 30 féle, — aczél 15 féle, — 
bádog 21 féle, — dohányvágó gépkés 35 féle,
— papirvágó gépkés 22 féle, — szeg 27 féle,
— olaj 14 féle, — szivarládácska 30 féle,
— stb., stb.

Ezek az adatok némi halvány fogalmat 
nyújtanak arról az óriási anyag szükség
letről, amelyet a jövedék hivatalai, gyárai, 
műhelyei igénybe vesznek és évről-évre 
felhasználnak, — s elképzelhető, mily rend 
és szabatos kezelés kívántatik ahhoz, hogy 
mindezek a tárgyak kellő mennyiségben 
készletben, s nagyban és egészben pon
tosan nyilvántartassanak. De fogalmunk 
lehet egyszersmind arról is, hogy a dohány
jövedék, a maga rendkívül nagy kiterjedésű 
üzemével egyik legnagyobb fogyasztója és 
gyámolitója a m agyar iparnak, — s igy 
azok a milliók, a melyek a fogyasztás 
révén évenként füstbe mennek, közvetve 
vagy közvetlenül, legalább százezekre menő 
munkás kéznek adnak foglalkozást s ezer 
meg ezer szegény családnak biztosítják a 
tisztességes m egélhetést.

Darőczi Vilmos.

A z  o r s z .  ni. gat ű .  egyesület köréből.
Az országos m agyar gazdasági egye

sület irodalmi és tanügyi szakosztálya 
folyó hó 4-én tartotta ülését a Köztelek 
nagy üléstermébe^, Dessewffy Aurél gróf 
elnöklése mellett.

A  szakosztály ujraalakulásánál elnökül 
Máday Izidort, alelnökökül pedig Kodo- 
lányi Antalt és Bem át Istvánt választották 
meg egyhangúlag.

Szilassy Zoltán szerkesztő-titkár indít
ványt nyújtott be, a mely szerint tekin
tettel arra, hogy a millénáris kiállítás al
kalmával rendkívül s o k  értékes tárgy gyűl 
össze, melyek legnagyobb része a kiállí
tókra reális értékkel nem bir — fölter
jesztés intéztessék egy gazdasági muzeum 
megalakítása tárgyában a földmivelési 
miniszterhez. U gyan e felterjesztésben a 
miniszter felkérendő, hogy a gazdasági 
egyesületek és a  földmivelésügyi miniszter 
képviselőiből alakított közös bizottság 
állapítsa meg a muzeum szervezetét s 
végül, hogy a földművelésügyi költség- 
vetésben a muzeum fentartására és tovább
fejlesztésére egy megfelelő összeg vétessék 
fel s hogy az O. M. G. E. e fölteijesz- 
tésének szövege küldessék meg az összes 
gazdasági egyleteknek is hozzájárulás 
végett.

Dessewffy Aurél gróf. Bem át István, 
Rodiczky Jenő, H utyra dr. és Paikert 
Alajos hozzá szóllása után a szakosztály 
elfogadta Szilassy Zoltán benyújtott hatá
rozati javaslatát, oly hozzáadással, hogy 
Paikert Alajos indítványa, a mely a gaz
dasági muzeum hármas beosztását kívánta, 
úgy mint 1. forgalmi, 2. tanügyi, 3. tör
téneti, s a mely a muzeum forgalmi ré
szének hasonló szervezetet kívánt, mint a 
kereskedelmi múzeumokéi, a  kiküldendő 
bizottság figyelmébe ajánltassék.

A téli hónapokban tartandó gazdasági 
előadások rendezését a miniszter tám oga
tásától tette a szakosztály függővé és ad
dig megbízta a Rodiczy Jenő dr., H utyra 
Ferencz dr. és Paikert Alajosból álló bi
zottságot, a tervezet részletes megszerkesz
tésével.

A  II. tanügyi országos kongresszus 
r. bizottságának átiratára a szakosztály 
kiküldte Balás Árpád, Bernát István, 
Cserháti Sándor, Kodolányi Antal, Máday 
Izidor, Paikert Alajos, Rodiczky Jenő és 
Szilassy Zoltán tagokat, oly megbízással, 
hogy a mezőgazdasági szakoktatási szak
osztály szervezését, illetőleg a kongresz- 
szuson tárgyalandó kérdéseket és azok 
előadóit megállapítsák.

IRODALOM.
„Mllieniumi Lapok'* ozitn alatt tíeltéri 

M ikta  szerkesztésében egy uj lap indult 
meg, melynek eddig megjelent két sz&mét, 
úgy tártaiménak gazdagsága, mint válto
zatos és érdekes összeállítása, előnyösen 
különbözteti meg minden e nembeli ver
senytársaitól. A havonként 3-szor megjelenő 
uj lapnak czéljaV a kiállítás felől teljes és 
hiteles tájékozást nyújtani, nemcsak a 
hazai, hanem a külföldi müveit közönség
nek is, s ez utóbbi czélból a lap jelen
tékenyebb közleményei francxia és német 
nyelven is kiadatnak. Eredeti felvételek

után készült igen díszes, tiszta nyomású 
szép képek illusztrálják benne a kiállítás 
érdekes látnivalóit. — Tájékozásul álljon 
i tt  az uj lap első számának tartalm a: 
Tisztelt olvasóinkhoz I — Ezer év -  A száz- 
tornyu város. — Lesz-e deficit? — Tárcza : 
Kuriózumok. — A lakás ügy a kiállítás 
alatt. — Tombolák a kiállításon. — Mennyi
ért épült a kiállítás? — A szultánok kin
csei Budapesten. — A kiállítás képekben. 
— Tájékoztató. — Hírek. — Ajánlható 
czégek. — Hirdetések. — Az első szám
hoz az ezredéves kiállítás m adártávlati 
látképe is mellékelve van. — A .ap á ra : 
egész évre fi frt, fél évre 3 frt. — Meg
rendelhető a kiadóhivatalban : Budapesten, 
Üllői ut, Köztelek. — Melegen ajánlhatjuk 
lapunk t. közönségének szives figyelmébe.

A Kodolanyi-fele „Gazdasági zsebnaptár 
1896 ra*. Ezen jóhirnevü régi vállalatnak ez 
már a 36-ik évfolyama, a mely most 8  rész
ben jelent meg. Az első rész: a „Zsebnaptár", 
tisztán a feljegyzésekre szánt rovatozott és 
üres lapokkal. Á mellékletét képezi a Magyar 
Gazdák Évkönyvének első kötete: „A Gazdák 
czimtára** II. kötete, a Vadé mecum, a gaz
dákra nézve lépten-nvomon felmerülő tudni
valók összefoglalása. Ezen utóbbi 383 oldal 
terjedelemben, 19 fejezetben, tömören foglal- 
kozik úgyszólván az öszszes gazdasági ágaza
tokra vonatkozó oly adatokkal, a melyeket 
mind emlékezetben tartani valósággal lehetet
len, de a melyekre a gazdaság gyakorlatában 
és a közéletben lépten-nvomon szükség van. 
Ára külön, egyenként, ugv a zsebnaptárnak, 
mint a czimtár és a Vadé mecumnak 1 frt 
40.; a zsebnaptár és a czimtar egvütvéve 2 
frt és a zsebnaptár és a Vadé mecum is együtt
véve 2 frt. Mind a három együtt 3 frt. Be
szerezhető. könvvkereskedői utón. vagv a „Gaz
dasági Lapok" kiadó-hivatalában (Budapest, 
Muzeum-körut 7. sz.)

A „Mezőgazdasági Szemle", Cserháti Sán
dor és dr. Kosutány Tamás m.-óvári guzd. akad. 
tanárok jeies havi folyóiratának folyó évi Xll. 
(deczember havi) füzete, a következő tartalom
mal jelent meg : Eredeti közlemények: Gazdál
kodjunk jobban a Bánságban ! Sieröán János.
— A gipszezés hatasa a székes földeken. Inkcv 
Béla. — Mútrágvazási kísérletek gróf Esterházy 
Mihálv uradalmaiban. (III.i Rovara Frigyes. — 
Az alomszalma szecskázasa. Bechtel Frigyes.
— A repcze termesztéséhez. Juttka Fcrencz.
— Az alcsúthi tengeri termelése és nemesítése. 
Irodalmi szemle-. A kosok etetése. A vad- 
gesztenve mint takarmánv. A foszfor fölvétele 
az állat által. Répaszeletek és más vizenvős 
takarmánvfélék vizének elvonása. Káros-e a 
takarmánvrépát levélzetétől megfosztani ? A 
vetóburgonva fajsulvának befolyása a burgonya- 
termés mennyi- és minőségére. A füveknek 
őszi vetése. A nitrogénkérdés a legújabb világí
tásban. A must erjedése és az eczetesedés. A 
teher elosztása a szekéren és a befogás. — 
Apró közlemények. — Könyvismt etetés. — Levél- 
szekrény. — Üzleti szemle.

A „Szölöszeti es Borászati Lap" (főszer
kesztője : Mátírer János, társ-szerkesztők *
Ordódy Lajos. Igali Svetozár, felelős szer
kesztő : Ordódy Vilmos,) f. hó 8 -án megjelent 
száma a k ivetkezőket közli : Vitts Solonis»
Maurcr. — Az alany és talaj kérdéshez, Maurer. 
A szól Ótöke metszéséről. — Tárcza: Láto
gatás a Fekete Pál szőlőjében. — Kérdés. — 
Felelet. — Hírek. — Apróságok. — Vidéki 
tudósítás. — Műtrágyák.

A „Magyar Bortermelők Lapja“ (szer- 
keszti: Bombay Dezső) legutóbbi szamának tar
talma : Délmagyarországi szölötelepek a futó
homokban. (—y.) A konyakgyártás és szóló- 
termelés. — A szóló és borkereskedők orsz. 
egyesületének Ügye. — A nvulós bor. — 
Vegyesek. — Tudósítások. — Levélszekrény.
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VEGYESEK.
Mai uám unkhoa postautalvány lapot 

maUéklftnk, mlndaaon t in tá it  s lő fii.tő ln k  
réu ére , ak lkaak  aa alSflxstésa dsoxambsr 
végiig tart, v a g y  ssetlag  már valam lval 
előbb la lajárt, a kérjük aa alSdaatéa mie
lőbbi aalvea m egújítását, hogy a lap  kül- 
déaében fenakadáa na történjék.

—  Lapunk mai száma utolsó az évben
s mintegy beszámolva egész évi működé
sünkről: mellékeljük a jelen évfolyam tar
talomjegyzékét, amelyből leginkább kitűnik, 
mily gazdag, változatos, érdekes és tanul
ságos közleményekkel igyekeztünk ez év
ben is lapunk közönségének pártolásét kiér
demelni. — Kedves kötelességünknek te
szünk eleget, amidőn ez alkalommal egy
szersmind bélés köszönetét mondunk lapunk 
igen tisztelt barátai és összes m unkatár
sainak is, — kérve, hogy nagyrabecsült jó 
akaratuk és szellemi támogatásukkal, la
punkat a jövőben is szerencséltessék.

—  Kinevezések. A n i. kir. dohány-jövedék ' 
k ö zp o n ti ig a zg a tó ság  Tolnai Sándor és Schuartz 
Józsit d o h án y jö v ed ék i tisz tek e t a p o zso n y i, 
ille tő leg  ó -b u d a i d o h án y g y á ri ig a zg a tó ság h o z , 
a IX. fizetési o sz tá ly  u to lsó  fo k o za táb a  sze r
tá ri keze lő k k é-, Zöldy József, B író Lajos 
Vaizer Béla d o h á n y  jövedék i dijas g y a k o rn o k o 
kat. lü im j Ottó, Gramantik M ihály , Sinkovics 
Gyula h e ly e tte s  seg éd tisz tek e t, g yártás i Ü gyelő
k e t, Balogh József, Stichleutner Ede n a p i-  
d ijaso k a t a  XII. fizetési o sz tá ly  u to lsó  fo k o z a 
tába  való  so ro lá ssa l d o h á n y jö v ed ék i seg éd tisz 
te k k é - , Bunyitai Béla, Fügerth Frigyes, Su
lyok József, Slepán A ladár d íjta lan  d o h á n y 
jövedéki g y a k o rn o k -je lö ltek e t. Suchán E ltm ér 
v égzett ke resk ed e lm i akadém ia i és K át korány 
K álm án  vég ze tt k ö zép k e re sk ed e lm i iskolai 
h a l lg a tó k a t d o h án y jö v ed ék i d íjas g v a k o rn o k o k k á  
n ev e z te  ki.

— -  Halálozás. Z u n a  Ferencz p é n z ü g y i ta n á 
csos, n y u g a lm a z o tt  m . k ir. d o h án v b e v á itó  fel
ü g y e lő , fo lyó  h ó  6 -án , é le tén ek  7 6 -ik  évében , 
rö v id  sú ly o s  szen v ed é s  u tá n  e lh a lá lo z o tt . A 
b o ld o g u lt egy ik e  vo lt a jövedék  leg rég ibb  tisz t
viselő inek , aki k ü lö n fé le  a lk a lm azásáb a n  m in d ig  
egész  lé lekkel é lt h iv a tásán ak , s  jó  em lék e t 
h a g y o tt m a g a  u tá n . N vug o d jék  b é k é v e l!

— A dohánybevá'tás folyó hó 2-ika 
óta 10-. folyó hó 9-dike óta pedig 25 be
váltó körzetben folyamatba van, s mire e 
sorok megjelennek — 8  hijjával — ország
szerte valamennyi beváltási körzetben folyni 
fog a dohányok átadása. Az eddigi beváltás 
eredményeiről még nem kaptunk értesíté
seket. b igy csupán a budapesti körzetről 
szólhatunk annyit, hogy itt, az eddig be
váltásra került anyag minőségileg nem va
lami kitűnő ugyan, de a dohányok kezelése 
és összeállítása a szigorúbb követelmény
nek is nagyobbrészt megfelel, b  a termelők 
igyekezetéről és haladásáról tanúskodik. A 
nagyobb termelők még csak részben adták 
á t dohányaikat és igy az illetők termési 
eredményéről egészben vére még nem 
mondhatunk ítéletet, de lapunk jövő szá
mában már a szokott módon részletesen 
fogjuk közölni az adatokat

—  A dohány jövedéki központi Igazga
tóság a jövő évben kiköltözködik jelenlegi 
helyiségéből, m inthogy a főváros II. kerü
letében lévő —  négy utczára néző —  pénz
ügyi palotát, a pénzügym inisztérium nak 
eddig bérházakban elhelyezett osztályai fogják

elfoglalni. Hogy azonban a doh. jöv. közp. 
igazgatóságnak hol lesz az uj hivatali helyi
sége a fővárosban: arra nézve végleges 
megállapodás még nem történt.

—  Kiállítási azivarok. Említettük már 
lapunkban, hogy a  kiállításra egész uj fajta 
szivarokat hoz a  jövedék forgalomba. Erre 
vonatkozólag a „Milleniumi Lapok" a kö
vetkezőket Í r ja : „A kiállításban meg lesz 
a gyönyörűsége a  szivaros embernek is. 
Mint értesülünk, két hazai dohánygyár fog
lalkozik lázasan azoknak a  szivaroknak a 
gyártásával, melyek először a kiállítás te
rületén lesznek közélvezetre kibocsátva, 
s a melyeket a millenium évében csakis a 
kiállítás területén lehet kapni. E szivarok 
pedig nem a nagy igényű és nagypénzű 
embereknek vannak elökészitve. Még We- 
kerle miniszterelnök intézkedett úgy, hogy 
az uj szivarok legyenek az uj „polgári" 
szivarok, melyek úgy ár, mint forma éB 
ízletesség dolgában, úgynevezett „zóna- 
szivarok“-ká váljanak, azaz a szivarfogyasz
tók óriási kontingensét elégítsék ki. Épp 
ezért úgy intézkedtek, hogy a szivar a 
jobbminöségü dohány válogatott leveleiből 
készüljön 8 formájára az uj regalitást kö
zelítse meg. A szivar valamivel hosszabb 
a regalitásnál, s z í v ó  vége éles hegyű s  

teste karcsú. A szivar ára 6  krajczár lesz, 
ami maga is bizonyítja!, hogy széleskörű 
fogyasztásra számítanak. Volt alkalmunk 
megi/.lelni egy ilyen szivart, s  biztosíthatjuk 
a pénzügyminisztert, hogy hamar ki fogja 
szorítani a forgalomból a regalitást, a tra- 
bukkot és a britanikát."— Ezzel kapcso
latban azt is felemlíthetjük még, hogy a 
kiállítás területén, annak tartam ára, eset
leg már 1896. ápril 1 -töl kezdve, a dohány- 
gyártmányok eladása és közvetítése, a leg
több haszonbért ígérő ajánlattevőnek fog 
bérbeadatni. melyre vonatkozólag a székes- 
fővárosi pénzügyigazgatósághoz beadandó 
Írásbeli ajánlatok határideje f. hó 15-érevolt 
kitűzve. Az ajánlati hirdetmény szerint: a bér
lőnek, a kiállítás területén, a dohányeladás 
czéljaira 3050 frt költséggel épített 3 ki
sebb és t nagy pavillon, az előállítási áron 
a bérlő tulajdonába fog átengedtetni, — 
azonban a jövedék fentartja magának azt 
a jogot, hogy a kiállítási pavillonjában 
gyártani szándékolt 10 faj dohánygyárt
mányt. az ott megjelenő látogató közön
ségnek. a kitüntetett árban házilag elad
hassa, továbbá hogy a kiállítás területén 
lévő korcsmák és kávéházak tulajdonosait, 
ezek kérelmére, korlátolt dohányeladási 
jogosítvánnyal elláthassa, — ezek azonban 
anyagbeszerzés végett a  kiállítási dohány
árushoz fognak utaltatni.

—  Figyelmeztetjük a termelőket, hogy ■
törvény értelmében: a jövő évi dohány ter
melés, s az esetleg eladásra szánt palánták 
nevelésének engedélvezésc iránti kérvényeket, 
illetve bejelentéseket, az illető községi elöljáró
ságnál, vagy rendezett tanácsú városokban a 
polgármesteri hivatalnál, deczember 31-éig kell 
beadni.

—  A szegedi m. kir. dohánygyári mun- 
káeok. az általak rendezett bál jövedelmé
ből, az ottani elemi iskolák szegény ta
nulóinak felsegélyezésére §1 forint 65 k rt 
adományoztak, m elyért a m. kir. vallás és 
közoktatásügyi m iniszter őszinte köszönetét 
és elismerését nyilvánítottá.

— A hamu kitűnő trágya. A növényeknek
— többek közt a dohánynak is — egyik 
fontos tápláló szere a káli, mely gyakran 
csak csekély mennyiségben van még a 
földben, de meg a terméssel sok kálit el is 
viszünk a földről. A közönséges fahamuban 
8 —10%  vagyis minden métermázsában 
8 —10 kiló káli van. A hamu tehát igen 
értékes trágya és vétkezik, aki azt kiszórja 
és nem alkalmazza földjére, szőlőjébe vagy 
gyümölcsösébe. A hamut trágyaképen egy
szerűen elszórhatjuk a földön. Az sem rossz, 

! ha a ganajdombot hintegedjük meg vele, 
m ert ezáltal a ganaj káli-tartalm át növel
jük és igy értékesebb trágya lesz belőle.

— Műtrágya, (a „H ungáriau műtrágya 
Kénsav- és vegyi-ipar részvény-társaság jelen
tése.) A tavaszi üzlet majdnem változatlan árak 
mellett rendes menetű. Magyarországon kivül 
szomszéd államaink Morvaország és Szilézia, 
részben Alsó-Ausztria és továbbá Észak- és 
dél-Tyrol lépnek fel vevőkként, mig Galiczia 
újév előtt nem bocsátkozik kötésekbe. A nyers- 
foszfát-piaczokon a Tebesea-kérdés még min
dig főszerepet játszik. Ha a franczia kamarák 
az algériai engedélyek raegsemmisitését hatá
roznák .el, ami a foszfátokra tervezett kiviteli 
vám életbe léptetését eredményezné, úgy jelen
tékeny áremelkedés várható, amiből első sor
ban az észak-amerikai foszfát-bányák fognak 
hasznot huzni; igen természetes, hogy ez eset
ben a feldolgozott áru szintén megfelelően drá
gább leend. — Chilisalétromban az irányzat 
az utóbbi napokban igen szilárd a tengeri 
szállítási dijak drágulása folytán. Az amerikai 
készletek csekélyek és a termelők egy shillinget 
fizetnek métermázsánként egy havi szállítási 
halasztásért. Jegyzéseink tavaszra a következők: 
kettős-szuperoszfát 20—22% 5.75—6.25 irt; 
prima-szupertoszfát 16—18% 4.15—4.60 frt; 
valódi ind. párolt csontliszt 1% -j-25%  6.20— 
6.50 frt: Thomas-salak 18 — 20%  3.25—3.50 
frt; Thomas-salak 22—25%  3.40—8.65 frt: 
káli-trágya 20 — 22®/* 2.50 — 2.70 frt; anioniák 
szuperfoszfát 10—12% -f- 3 — 5%  4*86 — 6.50 
frt; kénsavas-káli 90—967, 10.30—10.85 
frt; chilisalétrom 10.35—11.— frt; (100 
kgonként zsákkal együtt elegysúlv tisztasúlv 
gyanánt, az egyes állomások távolsága sze
rint.) Vasgálicz 1-a 3.00—3.20 forint; vas- 
gálicz II.-a 2.80—3*00 frt; rézgálicz 24*00— 
24.75 frt; (100 kgonként 50 kgos hordókban 
Budapesten.)

Síerkesztöi üzenetek.
Uradalmi tiszttartóságnak. Pta Bozltón. Előfize

tőink jövő évi névsorát a tek. uradalmi tiszttartóság 
nyitotta meg, köszönettel vett egész évre szóló elő
fizetésével.

ő. Köszönjük a helyes kis czikket. A felvetett 
kérdés megvalósítását — czélszerüségénél fogva — 
részünkről is kívánatosnak tartjnk.

Schiller Aurél Béla urnák, Barcson. Becses sorait 
vettük, s kívánságának örömest fogunk megfelelni. 
Levél megy.

R—OL A másik czikket — térszüke miatt — 
kénytelenek voltunk qjévi számunkra hagyni. — Jó 
és időszerű lesz az akkor is.

Ambrus József plébános urook, Kis-Oroozon. A  
hangulatosan megirt tárczaczikket nagyon köszönjük. 
A másikat kérjük és várjuk. Ezer üdvözlet!

Cs. és kir. doh áay Jövedéki Igazgatóságnak. Béeo- 
ben. A jövő évre szóló egész évi előfisetéaidijt kö
szönettel megkaptok.

Felkérjük lapunk tisztelt barátait, hogy a  
beváltás eredményéről szíveskedjenek lapunkat 
minél számosábbbn és minél részletesebben tu
dósítani.
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K I T Ű N Ő  T E R M E S

csakis hamisítatlan jó gyártmányú

érlietó el. —  Mindennemű műtrágyát gyártunk és az lyánlott béltartalom ért, valam int 
hamisítatlan minőségéért szavatolunk. Ingyenes ismertető füzeteket (Columellátol) bermentv 
„  tl küldünk. Bármely más szakbeli felvilágosítással szívesen szolgálunk.

a Sátori gyárak, Budapest, IX., D an d ár-u tc ia  25.

■ •Itgágyak betakaréaára 
legalkalmasabb

mollino-köpper
különféle szélesség (50 —153 ctmtr.) és mi

nőségben. győri áron kapható
Jónás Ignácz és fia győri raktárában. 

Budapest, Zrinyi-utcza 9. szám. (&-&)

Melyik lapra fizessünk elő t
G azdag tartalm ánál és nagy terjedelm énél fogva 

•  -legjobb és arány lag  legolcsóbb m agyar lap az

EGTETÉB1ÉS
CsAvolszky Lajos,
felelős szerkesztő.

Kossuth Ferencz,
főm unkatárs.

Egész évre 
Félévre . .

20.— frt
10. -  „

Ez a magyar olvasóközönség lapja!
Az országgyűlési tárgyalásokról a legrészle

tesebb s e mellett tá rgy ilagos hfi tudósítást egyedül 
az  „EG Y ETÉRTÉS" közöl

G azdasági rovata elism ert régi tekintélynek 
örvend A m agyar kereskedő s gazdaközönség nem 
szorul többé idegen nyelvű lapra, m ert az .E G Y E T 
É R T É S- a kereskedelm i s tőzsdei tudósításainak 
bőségével és alaposságával m a m ár nem verse
nyezhet más lap A kereskedő, az iparos s a mező
gazda m egtalálja m indazt az „EGYETÉRTÉS*-ben, 
•  m ire szüksége van.

Az „EGYETÉRTÉS- előfizetési a ra :
N egyedévre . . 5. — 1 
E gy bóra . . % 1.80 

Az előfizetési pénzek az „EGYETÉRTÉS* k i
adóh ivatalába, B udapest, D alszinház-utcza I. sz.
küldendők. 6—

M agyar kenderből készü lt
le g jobb

I gazdasági kötélnemüeket I
ajánl a

BLE1ER is WEISZ kőtéléin híj BUDAPESTEN.
Raktár és iroda :

Károly-körut 9. sz., a gróf Hadik-ltarkóczy-féle házban, 
gyártelep: Hajtsár-ut 7307. SZ.

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

dohány-zsinór, kévekötő-zsinór, fogoly- (filrj-)hélók
kézitáskák stb ; továbbá gazdasági czikkek u. m. dohányzsineg, istráng 
kötőfék. rudaló. gabona-zsákok, vízhatlan ponyvák, itató és tűzi vedrek, ken- 
dertómlók. hevederek, kender, kóczstb. a legjutányosabb eredeti gyári árakon. 

Képes árjegyzék kívánatra bérmentesen küldetik. —  Vidéki megrendelések
pontosan eszközöltetnek. 2 4 —24

Egeres! műtrágyagyár
K ra z n e r  J.

Ajánlja :
R-tllönlegres doti6,nytrö,gryá,it, "Ml

továbbá: párolt csontliszt. szuperphosphát. trágyafősz, chilisalétrom és egyéb külön
leges műtrágya-termékeit.
1 2 - 1 2  T a la jv iz s g á la to k  d íjm e n te s e n  eszk ö zö lte tn ek
Mindennemű felvilágosítással és árjegyzékkel szívesen szolgál a gyár központi irodája:

Budapest, V., Dovyattya-utcza 9.
K H O I O O K H O C
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