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Azokat a tisztelt előfizetőinket, akik a

múlt év deczember végén lejárt előfizetésüket 
* * # 

mindezideig mag nem ujitotték, s akisét ez

iránt a közelmúlt napokban sülön levelező

lapon la megkerestünk, egesz tisztelettel 

újólag felkérjük, hogy az előfizetési összeget 

szíveskedjenek most mar haladéktalanul be

küldeni, mert a hátralékoknak postai meg

bízás utján való beszedései már a legköze

lebbi napokban megkezdjük, s nem szeretnénk 

t. előfizetőinket ezzel terhelni.

A magyar dohányok minőségének 
javulása.

Régi nemzeti hibánk az nekünk magya
roknak, hogy mi, igen sok tekintetben — 
nem hogy elfogultak lennénk a természet
adta javaink iránt, s trdeme szerint mél
tányolnánk és megbecsülnénk a sajátunkat, 
sőt ellenkezőleg — mint ahogy a kortól 
elmaradt államok és csak sopánkodni tudó 
kis népek tenni szokták, amelyek soha 
sincsenek a maguk sorsával megelégedve — 
mindenünket rosszabbnak látjuk, mint ami
lyen valójában, s az idegent, a másét 
dicsérjük, magasztaljuk, a magunké rová
sára.

így vagyunk többek közt a dohányunk
kal is ,. amelyet rég idő óta megszoktunk j 
becsmérelni, ócsárolni, s mindig csak a 
külföldi dohányok jóságát emlegetjük, 
dicsérjük, — úgy annyira, hogy sokan 
vannak még a szakemberek közül is, akik 
egész meggyőződésszerüleg hangoztatják, 
hogy a magyar dohány minősége általában 
rossz, és nem is javul, hanem egyforma 
alacsony fokon stagnál.

Én pedig erre azt mondom — és nem
csak most, de már évek óta folytonosan 
azt hangoztatom — hogy igenis, a magyar 
dohány minősége hasonlíthatatlanul jobb 
most. mint amilyen csak egy évtizeddel 
ezelőtt is még volt, s nemhogy stagnálna, 
de évről-évre szembetűnően, sőt rohamosan 
javul, — mert dohányaink levélzete sokkal 
finomabb és az égése hasonlíthatatlanul 
jobb, mint régen volt, — s mindazok, akik 
a dohányokkal állandóan foglalkoznak,

hogy ezen állításomat velem együtt iga
zolják

Nagy mértékben javultak főleg a 
budapesti körzetbeli dohányok, amelyeken 
a javulás különben is sokkal inkább fel
tűnik, mint a más, jobb vidéki, amúgy is 
finomabb és nemesebb jelleggel biró dohá
nyokon. Hiszen csak vissza kell emlékez- 

‘ nünk, hogy még néhány évvel ezelőtt is 
mennyi sok durva, márványozott, rossz 
égésű dohány került ki a budapesti körzet
ből, aminőt most már csak úgy elvétve, 
mindinkább ritkábban és kevesebbet talá
lunk köztök. De nemcsak a budapesti 
körzetből, hanem például a debreczeni 
körzetből is volt alkalmam olyan dohányo
kat látni, amelyeknek úgy finomsága, mint 
kitűnő jó égése meglepő és fel sem ismer
hető, ahhoz képest, amilyenek az ottani 
dohányok még csak egy évtizeddel ezelőtt 
is voltak.

S ha talán azt kérdezné valaki, hogy mi 
indít engem arra, hogy ezeket éppen most 
egy külön czikkben elmondjam : erre csak 
azt mondhatom, hogy szükségét láttam 
felszólalni és a lábra kapott téves véleke
déseket felvilágosítani, minthogy éppen 
mostanában kerültek ismét felszínre azok 
az állítások, hogy a mi dohányaink általá
ban rosszabbak a németországiaknál.

De nehogy félre értessem; —  nem 
mondotn én azt, hogy dohányaink minő
ségének javítására most már mindent meg
tettünk s e részben most már tincs semmi 
egyéb gondunk és feladatunk; — sőt magam 
is szünet nélkül azt hirdetem, hogy még 
temérdek mindenféle a tenni valónk, csak-

A kiadóhivatal.
lehetetlen, hogy ezt be ne lássak, s kell,

„MARTELLIN'* a legjobb dohanj-miítrágya „MARTELLIN“
Németországban és Németalföld gyarmataiban valóságos forradalmat idézett elő llammerselilag J. strassburgi 
dohánygyári igazgató találmánya: az úgynevezett „MARTELLDÍ“ , mely mint kovasavas-káli összetétel, minden 
mellékhatás nélkül, a dohány érettségére és nemes jellegére a legjobb hatással van, s az éghetöséget 40 szá
zalékkal javítja, — tehát a dohányanyag jó minőségének és értékének emelésére minden (‘tltlig Ismert

t rá gyászoméi hatásosabb.
Tbomas-sala - árólagos eladás Magyarországon. — Valódi stájer tégelyaozél kaszák.

Minden megkeresésre részletes felvilágosítással szolgál: KALMÁR VILMOS, a Martelllngyárak magyarorszígl yezérképvlselöje.
Budapesten, VII., Erzsébet-körút 34. szám.
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hogy végre meg van törve az ut és a 
haladás ösvénye nyitva áll előttünk, ame
lyen most már könnyen és biztosan előbbre 
juthatunk.

Nagy dolog az és kiszámíthatatlan 
fontosságú eredmény, hogy jelenleg már 
annyira jutottunk, odáig emelkedtünk, hogy 
a dohánytermelők nagy zöme előtt többé 
nem ismeretlen és közönyösen vett fogal
mak az okszerű termelés követelményei, — 
s ma már minden törekvő jó  termelő be
látta a szükségességét s magáévá tette és 
feltétlen bizalommal gyakorolja is az ok
szerűség által követelt eljárásokat — ami
lyenek : az őszi mély szántás, a mag gon
dos előállitása, a palántáknak alapos módon 
való nevelése, korai ültetés, megfelelő mű
trágya alkalmazása, a leveleknek teljesen 
éretten törése, az összes dohányoknak paj
tában való szárítása, stb. — pedig ezek 
azok az alapelvek, amelyeknek szigorú k ö 
vetése által, gondosan megválasztott tala
jokban, képesek és hivatottak leszünk ki
tűnő dohányanyagot előállítani; — s én 
teljesen meg vagyok róla győződve, hogy 
termelőink nagyobb része mindezeknek már 
nemcsak tudatával bir, de ezt tényleg be 
is fogja bizonyítani, s ez a meggyőződés 
ösztönöz engem arra, hogy termelőinket a 
további folytonos haladásra buzdítsam, 
lelkesítsem, hogy évről-évre örvendetesebb 
sikert és minél szebb eredményt érjünk e l ; 
ami — szeretem hinni — nem is fog el
maradni.

Hogy dohányaink nem oly rosszak 
és hasznavehetetlenek, amint azt némelyek 
tévesen áliitják, az abból is kitűnik, hogy 
dohánykivitelünk rövid néhány év alatt 
igen nagy lendületet nyert. — s csaknem

T A  R C Z A.

Kuba szigete.
— Bertc: Antal felolvasásából. —

Lapunk folyó évi 7. számában röviden 
már megemlékeztünk ama rendkívül érde
kes felolvasásról, melyben a Magyar Föld
rajzi Társaságnak ápril ll-diki ülésén, Bé
rért Antal. a társaság nagyérdemű főtit
kára. Kuba szigetének földrajzi, társadalmi 
és müvelödéstörténelmi viszonyait ismer
tette. s most azon kellemes helyzetben va
gyunk. hogy eme szép tanulmánynak egy- 
részét olvasóinknak is bemutatjuk, a követ
kezőkben :

Spanyolország legvirágzóbb és legfon
tosabb gyarmatáról, az Antillák gyöngyéről, 
vagy mint a spanyolok meg inkább szere
tik nevezni: az Antillák királynéjáról aka
rok 87.ölani. mely ma kiváló érdekességü, 
nem is annyira a rajta élő nepek sorsa, 
vagy a rajta levő természeti kincsek okáért, 
hanem inkább kedvező földrajzi fekvése 
miatt, mely a szigetet egy még csak leendő 
fö világut kulcsává s e végett hatalmas 
államok vágyakozásának tárgyává teszi.

Az Atlanti-oczeának ez a szép szigete, 
melyről már Kolumbus azt mondotta, hogy 
ez a legszebb ország, melyet szem valaha 
látott, mely vidékeinek bája s termékeinek 
gazdagsága által a Föld legáldottabb or
szága, —  nem nagyobb, mint hazánk egy-

biztosra vehető, hogy a kitűnő kezekben 
lévő Magyar Dohánykereskedelmi Rész
vénytársaságnak czéltudatos, helyes, és ki
válóan praktikus működése által, az e 
részben eddig elért rendkívüli siker a jövő
ben még rohamosan emelkedni fog.

A  jelenleg annyira emlegetett Spanyol- 
ország, amely eddig a világ legjobb dohá
nyainak volt bővében, s amelynek inyencz 
népe a legfinomabb dohányok élvezetéhez 
van szoktatva, nem átallotta kísérletet 
tenni a magyar dohánynyal, amely annyira 
megnyerte tetszésöket, hogy már 10 ezer 
métermázsánál jóval több lett részökre 
szállítva, s ennek legnagyobb része oda 
már meg is érkezett, általuk kifogástalanul 
átvétetett és nagy tetszésben részesült, 
úgy, hogy bizton remélhetjük, hogy — ha
csak ez a mostani szerencsétlen háború 
nem fogja meggátolni — oda még ezután 
is nagy mennyiségeket szállíthatunk; — 
amely tény mindenesetre azt bizonyítja, 
hogy a mi dohányunk még sem lehet 
éppen olyan rossz, mert akkor Spanyol- 
ország csakugyan nem reflektálna rá.

Egyébiránt nem is kell oly messze 
mennünk, sőt jobb. ha itthon maradunk és 
itt igyekszünk a magunk jó dohányának 
propagandát csinálni; — s az én felcsigá
zott képzeletem és a magyar dohány iránt 
viseltető rajongó lelkesedésem erősen táp
lálja bennem a reményt, hogy hazai dohá
nyainkat nemsokára hazai gyáraink is 
nagyobb mérvben fogják alkalmazni, — s a 
fogyasztó közönségnek nagy megnyugvá
sára szolgálhat, hogy honi terményünket 
nemcsak igazi élvezettel fogyaszthatjuk 
majd, de ezzel a hazafi>ágnak is nagy 
szolgálatot teendünk, mert ily módon óriási

harmadrésze 108.303 Q  kilométer, Florida 
félszigettől 230. Haititől pedig 90 km.-re 
esik. Hosszza 1300 km., szélessége 3 0  és 
3M) km. közt változik. Partvonalának hossza 
3750 km. Partjai nagyobbára laposak es 
mocsarasak, ezen kívül több helyen hornok- 
és korallzátonyok miatt hozzáférhetetlenek 
s különösen a déli partok mellett a korall- 
szirtek valóságos útvesztővé csoportosul
nak s a csempészeknek kitűnő menedék
helyül szolgálnak : mindazonáltal több tágas 
és biztos kikötője van a szigetnek. Ezek 
közt első helyen áll Havanna (Habauna) 
szép kikötője, melybe több nagy kereske
delmi útvonal összefut, mely természetes 
raktára egyrészt Veracruznak, Mexikó fő 
kikötő városának, másrészt pedig New-Or* 
leansnak s kétségtelenül Amerika legjobb 
kikötőinek egyike s a világkereskedelemnek 
nevezetes piacza.

Fzen hegyes, a forró földöv szélén fekvő 
szigetnek éghajlata általában igen kedvező. 
A  forróság julius és augusztus hónapokban 
a legnagyobb, de azt is mérséklik a tenger
ről luvó szelek. Októbertől roárcziusig, mint 
a forró földövön. az időjárás igen változó; 
a többi hónapokhan meleg, de csak déli 
10—12 óra közt igazán tikkasztó Általában 
a sziget belsejében a hőmérséklet mindig 
alacsonyabb, mint a partokon. Junius, ju 
lius és augusztus hónapokban majdnem na
ponként bővebben esözik s gyakran a nap
nak ugyanazón órájában ismétlődnek ezen

összegeket fogunk évenként az országnak 
megtakaríthatni, amit az importált dohányo
kért eddig a külföldnek voltunk kénytele
nek fizetni.

Én bízom a magyar dohánytermelők 
igyekezetében, jóakaratában, haladási ké
pességében, hogy eme reményem teljesül- 
hetésére nézve nem fognak engem cserben 
h ag yn i;— de tegye is meg mindenki, amit 
a saját jól felfogott érdeke és a hazafias 
köteleség egyaránt parancsol, s akkor a 
magyar dohány dicsősége oly magas fokra 
fog emelkedni, aminőn eddig talán még 
soha nem volt, s aminőt teljes joggal meg 
is érdemel.

Daráé ti Vilmos.

A dohúnynionopőliuiii behozatnia 
Ausztriában és Magyarországban.
— Mutatvány dr. Takdts Sándor értekezéséből. —  

(Folytatás.)

V'oltak városok, melyek Lipót páten
sével szemben azzal védekeztek, hogy az 
nincs bent a „Cörpus juris“-ban. s bár ki
hirdettek, érvénytelennek mondottak ,.pro 
nihilo reputetur, determináltatok és „a 
dohányosokat cum onere solito aggraval- 
ták.“ 8) A legeredetibb volt Komárom vá
rosa, mely az 1703-évben kiadott rendele
tével még a dohány ültetését is betiltotta. 
Az érdekes rendelet igy hangzik : ..Mivelhogy 
az úgynevezett tubaka es dohánynak való 
vetése az kerti és mezei vetéseknek úgy 
a gyümölcsöző fáknak és méneknek nem 
kis karával értetik meglenni : arra való

' )  K á r o l y i a k  l e v é l t á r a :  „ T a b a k a "  c z i m ü  fa n é i -  
c u l u s b a n .

esők. Az esős évszak májustól októberig 
tart: legtöbb eső junius, szeptember és ok
tóber hónapokban esik.

A nyár nedvessége s a partvonal mo
csaras volta okozzák, hogy főleg a parto
kon a váltóláz, meg a sárgaláz és a tüdő
vész bőségesen szedik áldozataikat, de soha 
sem oly mértékben, hogy a lapoknak erre 
vonatkozó rémhírei igazuk volnának. A  
kubai ejhajlat nem ily gonosz, sőt ellenke
zőleg a sziget belsejében igen kitűnő.

Habár a talaj részben nem igen ter
mékeny, a növénytenyészet a forróövi me
legség és az oczeáni frisseség miatt mégis 
buja. Nagy haszonnal ü/.ik a ezukornád. 
kávé, dohány, kakaó, indigó, pamut, rizs 
és kukoricza termesztését; ezeken kívül 
pedig terein itt ananász, banán, továbbá 
mahagóni- és ezédrus-fa. Az állatvilága 
olyan, mint Nyugot-lndiáé: mindamellett 
vannak bizonyos állatfajok, melyek csak 
Kubán fordulnuk elő, s a többi antillai szi
geten nem. A folyók alsó folyásában alli
gátorok is találtatnak.

Kubán ezelőtt aranyat is találtak, ezt 
azouban már 200 év óta nem keresik többe • 
majdnem igy áll a dolog az ezüsttel is; el
lenben a vasat 138, a rezet pedig 53 he
lyen bányászszák s különösen sok rezet ta
lálnak a déli vidéken. Kőszén kevesebb van. 
de van elég só és szép jáspis., vannak ha
talmas gypszrétegek és márványtelepek. 
Legnevezetesebb ásványvízforrása a Havan-



nézve mindezeknek eltávoztatása okáért 
Tekintetes Nemes Három Status egyenlő 
akaratjából és consensusából elvégződött: 
hogy ezen mai napságtól fogva ezután senki 
az kertekben és határban dohányt ne me
részeljen vetni, holott peniglen valaki contra 
statútum vetne, vagy vettetne, in eo casu 
eomperta rei veritate elplántált dohánya 
kiszagattatik és irtattatik, azonkívül bünte
tésül toties quoties 12 forént minden kegye
lem nélkül competens bírája által rajta 
megvétettctik. Azonkívül minthogy sok pél
dák lévén az Nemes Három Status előtt, 
hogy az füstös dohány által nem kevés he
lyek, faluk és városok égette'.tenek el: en
nek is eltávolítására nézve ez mái napság- 
tul fogva ezután toties quoties 12 írtért 
büntetés alatt füstös dohányt itt az váro
son, se utczákon se háznál és akárhol ne 
merészeljen színya, holott peniglen valaki 
rajta tapasztaltatik infallibiliter competens 
bírája által toties quoties az megírt 12 foréut 
büntetés vétetik rajta, ha pedig pénze nem 
lészen, valahányszor rajta tapasztaltatik 
mindannyiszor az piaczon megcsapattatiku.»)

A városok és megyék ellenállásán kívül 
az appaldátoroknak a dohány beváltása 
körül is tömérdek bajok volt. A beváltás 
nagyrészt Hudán történt; mivel itt voltak 
a kereskedés bérlőinek raktárai. A dohány- 
termelőknek tehát ide kellett az árut szál- 
litaniok. A termelők, főleg pedig a keres
kedők felhasználván ezt az alkalmat, el
szállították a dohányt oda. a hol jobban 
megfizették. És a harminczadosok engedték 
akármerre vinni az árut. noha ö felsége
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tíj Komárom város levéltára. Az 1703-i jegy
zőkönyv.

nától délnyugatra fekvő San Diegóban van. 
A  kitűnő éghajlat és termékeny fold sok 
gyarmatost vonzott e szigetre, mégis csak 
mintegy 1000,000 r j km. van tényleg mi- 
velés alatt az egész területből s a sziget 
belsejének egy része meg úgyszólván isme
retlen. A legértekesebb birtokok Kuba nyu
gati részében vannak. Ezen része a sziget
nek valóságos kerthez hasonlít.

Legtöbb termények a czukor, dohány 
és kávé. A czukorgyártás kapcsolatban áll 
a c/ukornád termesztésével. A legszebb 
czukorüLetvények a sziget éjszaki részén 
Vuelta Anbá-ban vannak. A czukorterme- 
lés 1893-ben még 1.001,261 tonnára ment, 
de 1896 bán már csak 225 221 tonnányi 
volt, a már három év óta tartó független
ségi háború miatt.

A  második fontos terméke Kubának a 
kávé, melyet leginkább a sziget keleti ré
szében „cafetales*4 nevű nagy ültetvények
ben termesztenek. A  cafetalesek száma kö
zel 200, mindazonáltal a kávétermesztés a 
brazíliai és jávui verseny miatt tetemesen 
aláhanyatlott s ma már kiviteli czikkül alig 
szolgál, sőt mivel a lakosság kávészükség
lete nagyon emelkedik, szükségessé lett, hogy 
Forto-Ricó-ból vigyenek be Kubába kávét.

A kávénál sokkal fontosabb a dohány. 
Dohány ültetvények a sziget déli részén, a 
Vuelta-Ahajo-ban vannak, 110— 120 km. 
hosszú és 30 km. széles területen. Ezek 
száma 4500-ra megy. A kubai dohány jó -
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világosan meghagyta, hogy „senki se meré
szeljen dohányt máshová szállítani, mint 
Dudára a császár ő felsége bérlöjéhéz14 !* l°) 
A Dudára szállított dohányra viszont Duda 
városa vámot vetett ki, s hiába álltak elő 
a bérlők a császári pátenssel,11 *) kérlelhetet
lenül behajtották minden „quartalu után a 
25 forintot. ,

Ennyi baj és bosszúság alaposan elke
serítette a szegény appaldátorokat. „Ha 
egyik helyen — Írják a budai kamarának 
1703. máj. 21-én — nagy nehezen létre
hozzuk a békét és nyugalmat, jön más he
lyen a baj ; mintha csak a király nem is 
volna úr és király Magyarországbanu ! Sem
mibe se veszik rendeletét ! Kérve kérik te
hát a kamarát,1-) védje meg őket, s ne en
gedje, hogy rajtok, akik az államnak bért 
fizetnek, még külön adót és vámot vehes 
senek.

Különben nemcsak az appaldátorok áll
tak elő sérelmeikkel, hanem ellenék is 
emeltek a panaszokat. így az állami be
csüsök (Freisenmacher) azért panaszkodtak, 
hogy munkájuk miatt fölötte sok bajuk van. 
Az appaldátorok erre azt válaszolták,1*) 
hogy az állami árcsinálöknak a szerződés 
szerint 500 frt készpénzt adtak 1703. jan. 
elsejétől májusig. Fedig azelőtt ennyit egy-

••) Budai kamarai adm. 1703. jun. 2G. „Tabaoae 
quaestorra per tricesimas ibere permittuntur" etc.

ll) Búd. kam. adm. 1703. máj. 21. Orsz. levélt. 
Az appaldátorok a kamarához: „Was l ’ngelegen- 
hóit, was Botnühun^ und wie viol tausendt (lukion 
Kxponson zu grosser unser Búin leiden wir in 
unserem Tabak-Appaldo" etc.

•*) l\ ott.
'*) U. ott. 1703. máj. lő. Az appaldátorok a 

kamarai administratióhoz.

pár év alatt se kerestek. Munkájuk ellen 
sága az időjárástól függ, de függ az ültet
vény fekvésétől, valamint a kezeléstől is 
A legtöbb kubai dohány Havanna néven 
jut a kereskedésbe, a legjobb pétiig Vuelta 
Abajo néven; azt azonban a régi keres
kedő házak s a havannai gyáruk mar előre 
lefoglalják s uj vevők, vagy európai gyárak 
mit sem kapnak belőle, oly annyira, hogy 
uj vevők még csalás ellen sincsenek
megvédve, mivel Havannában evenként 
200—300 millió szivart máshonnan oda szál
lított dohányból gyártanak. Kuba szigetén 
magán rengeteg a dohány fogyasztás, mert 
kicsinye s nagyja, férfiak és nők egyaránt 
dohányoznak. A naponkénti fogyasztás Kuba 
szigetén 5 millió szivarra megy. Az egy évi 
dohánytermés értékét 21 millió pesora be
csülik.

A lakosság száma 1894-ben 1,631.696 
volt. Ebből 600 ezer néger, 44,000 khinai 
(kulik) és közel egy millió spanyol és kreol.

Az első vasút 1837-ben nyílt meg. Je
lenleg az ország főbb városait egymással 
és a tengerparttal általában vasutak kötik 
össze.

Közigazgatás czéljából a sziget 6 tarto
mányra oszlik, melyek fővárosaik szerint 
neveztetnek: Havanna, Finar dél Rio, Ma- 
tanzas. Santa Clara, Fuerto-Frincipe és 
Santiago de Guba.

Az uralkodó elem természetesen a spa
nyol, kik iránt a színesek határtalan gyülö-

3

méltán lehet kifogást emelni; mert nem a 
pátens szerint becsülik fel a dohányt.

A birtokosok és dohánytermelők pedig 
viszont amiatt panaszkodtak, hogy a bevál
tás nem történik meg a kellő időben. Az 
appaldátorok erre azt válaszolták14) a budai 
kamarai adminisztrácziónak, hogy oly nagy 
mennyiségű dohányt az egész országban 
egyszerre nem képesek beváltani. Ók már 
eddig 70,000 forintot adtak ki dohányra. 
Releegyeznek abba, hogy a termelők a do
hányt négy hétig szabadon szállíthassák.

Hasonló panaszok mellett az appaldá
toroknak a csempészekkel is a meggyűlt a 
bajuk. Ilyenek abban az időben szép szám
mal voltak, s mesterségüket ilyen körülmé
nyek közt fölötte bátran űzték. A dohány
kereskedés bérlői keservesen panaszkodnak 
ellenük, s arra kérik a magyar kamarát, 
küldene ki bizottságot a visszaélések meg
vizsgálására. A magyar kamara a bérlőket 
az udvari kamarához utasította. Az udvari 
kamara meg 1703. nov. 18-án a magyar 
kamarához irt át, s mellékelvén a bérlők
nek nála benyújtott hosszú panasz-lajtsro- 
mát. kívánatosnak mondotta egy bizottság 
kiküldését.14)

Megtörtént-e ez vagy nem, nem tudjuk. 
De nem valószínű; mert ez időben már 
diadalmasan lengettek II. Rákóczi Ferencz 
hadainak zászlai. Rákóczi kiáltványa a sé
relmek között a monopóliumokat is fei-

H) U. ott 1703. jul. 6 . A  budai kam administ- 
ratió a beváltás hosszadalmassága miatt azzal fe- 
nyegette az appaldátorokat, hogy „kényszerítve 
lesz a szabad kereskedelmet és a szabad áruszál- 
litást ismét behozni'4!

ls) Benignae resolutionos. Orsz. levélt. 1703. 
november 18.

lettel viseltetnek, úgy, hogy minden percz- 
ben képesek a Spanyolországtól való elsza
kadásra. Különben hasonló gyűlölködéssel 
nézik ezek a többi európait is. kik meg-

1 gazdagodás végett települnek a szigetre.
A szigetnek fővárosa: Havanna, (vagy 

San Cristobal de la Habana) 200,000 lakos
sal, a sziget éjszak-nyugoti partján; a kor
mányzónak és a római kath. püspöknek 
székhelye. A város nagy kiterjedésével, 
czifra tornyaival, tarkára meszelt házaival, 
pálmacsoportjaival és gyönyörű hátterével 
kellemes látvány, melyet csak a kikötő mellé 
épített országos börtön és vesztőhely zavar.

A sziget nyugati részén nevezetesebb 
városok Regla és Guanabacoa, szép nyara
lókkal és a piaristák házával. Matanzas má
sodik kereskedelmi városa a szigetnek,
27,000 lakossal, szép szabályos utczákkal és 
csinos épületekkel.

A keleti részen van Santiago De Guba 
város, mely még 1514-ben alapittatott, 
egészségtelen lagúnák közelében.

Kuba története 1492-ben október 28-án 
kezdődik, a mikor Kolumbus Kristóf föl
fedezte és „Juanau-nak nevezte el. Később 
Velasquez „Fém and in a “ nevet adott neki, 
de ezen nevek egyike sem bírta kiszorítani 
a benszülöttek által használt Kuba elneve
zést. Kolumbus azonban nem tudta, hogy 
Kuba sziget; az amerikai szárazföld keleti 
kiszögellésének tartotta. Csak 1508-ban ha
józta körül először Ocampo Sebestyén.
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hozza. E sérelmekből készült a „Centuria 
Gravaminum Hungáriáé Germanis propo- 
sita“ czimü röpirat, melynek 21. pontja a 
dohány, a salétrom és az ásvdnyvie mono
póliumát sorolja fel.1”) Természetes, hogy a 
háború mindezeket hamarosan elsöpörte. A 
dohánykereskedés monopóliuma a szerződés 
szerint háború esetén amúgy is érvényte
lenné vált. Mi lett a szegény appaldátorok- 
kal, akiknek mindenük a vállalatban feküdt, 
arról hallgat a krónika.

(Folyt köv.)

A palánta Ültetés 
és a Martellin műtrágya.

A folyó hó első felében uralgott — fel
váltva derült és esős. többnyire enyhe — 
időjárás rendkívül kedvezőleg hatott a 
palánták fejlődésére, úgy, hogy a kiültetés 
— amint számos helyről értesülünk — ma 
már országszerte megindult és a legjobb 
folyamatoan van.

A szerencsés véletlen is hozzájárul, 
hogy az okszerű dohánytermelésben roha
mosan haladjunk és hogy a termelt dohány
anyag minőségét jelentékenyen javitsuk. 
Ez a körülmény úgy állott elő, hogy az 
ügyes és praktikus vállalkozási szellem 
lehetővé tette a már többször említett Mar
tellin (kova-savas káli) dohányműtrágyának 
oldott alakban és aránylag olcsó áron való 
beszerzését, ami igen nevezetes vívmány 
és nagy horderejű dolog : mert ez a — Né 
metországban és egyebütt — csodás hatású
nak 'bizonyult műtrágya hivatva van do
hányainknak úgy finomságát, mint jó  égé-

*•) „Tahacac, salia nitri ct acidularum in ap- 
paldcm redactio*. Kézirat a m. tud. Akadémia kéz- | 
irattárában. I

A sziget eredeti lakói indiánok voltak ' 
s azoknak Hátúéi nevű fonókétól foglalta el 
1511-ben Yeiasquez Itiego. ki aztan 1512- : 
ben Haracoát es meg ot-hat varost alapított; I 
ugyanő elősegítette a négerek beszállítását - 
Mexikóval összeköttetésbe lepett s vegre | 
Kuba főkapitánya lett es a sziget felvirág
zásának alapjat megvetette.

Velasquez 1524-ben meghalt. Utódai 1 
szinten igen i-okat tettek a vegre. hogy Kuba 
Spanyolország jövedelmen gyarmatava vál
jék : de miután Hernandó Soto 1539— 156U. 
években a benszüiótt indiánusokat mind ki- i 
irtatta, Kuba nagyon alásüiyedt s csak Ha
vanna kikötőjének szerencsés fekvese ment
hette meg a többi Antillák sorsától, altala 
tartatván fenn továbbra is a kereskedelmi 
összeköttetés a szárazföldekkel. A sziget 
regi föváaosát. Santiagói, a vagyonos osz
tály s a hivatalnokok lassan-lassan elhagy
ták ; Havannába költöztek s miután ez 
1584-ben megerósittetett. 1633-ban a kor
mányzó székhelyévé s egyúttal a sziget fő
városává is lett.

Miután Spanyolország a jeien evszá- I 
zadban szárazföldi gyatmatait Amirikában 
mind elvesztette, mindent elkövetett, hogy 
Kubát megtarthassa, s nemcsak azért, mi
vel ezen gazdag és termékeny sziget nagy i 
jövedelmet hajtott, hanem azért is, mert 1 
kulcsa a Mexikói-öbölnek s mert termesze- I 
tes központja a Mexikó-öbölben s a Ka- 1

sét igen jelentékenyen megjavítani, — ezt 
tehát minden törekvő dohánytermelőnek ki
próbálni és alkalmazni kell, hogy ennek 
segélyével és az okszerű termelés minden 
egyéb módozatainak pontos követésével 
dohányaink minőségét megjavítsuk és csakis 
jóminösrgü anyagot termeljünk, mi által 
dohánykivitelünknek hatalmas lendületet 
adhatunk. S minden jel oda mutat, hogy ez 
be is következik, — mert könnyen meg
történhet, hogy az amerikai zavaros álla
potok előnyére válnak a mi dohányaink
nak, — s amint a spanyol-amerikai háború 
mindennémü gazdasági termelvényre már 
is érezteti áremelő hatását: szinte lehetet
len, hogy ez a dohány nagyobb kelendő
ségére nézve is ne érvényesüljön.

A minden oldalról kínálkozó jó  alkal
mat teljes erőnkből meg kell tehát ragadni.
— s ha a föld megművelésére való jó  idő
járást, a palánták fejlődésére megjavult 
viszonyokat, s azt a — már általános tu
dattá vált — helyes elvet, hogy kizárólag 
csakis a teljesen ép, üde, egyenlő, jó  
gyökérzetü palánták kerüljenek elültetésre:
— a termelők mindannyian megvalósítják, 
s az ültetésre oly ritka kedvező jó  időjárás 
mellett még jóakaratukat is teljes mérték
ben latba vetik : akkor okvetlenül kell, 
hogy dohányaink minden tekintetben — 
tehát úgy mennyiségileg, mint főleg minő
ségileg — a legjobban sikerüljenek.

Sokat remélhetünk erre nézve a Mar- 
tellintől is. mert ha most mar ennek oldott 
állapotban is birtokában vagyunk : ily
alakban könnyen alkalmazhatjuk úgy az 
ültetésnél, mint az ültetés utáni szokásos 
Öntözésre, és igy ezzel már az idén nagyobb 
területen is tehetünk kísérletet.

A Martellin műtrágyának oldott alak

raibi-tengerben levő kikötőknek. Kunelfogva 
megszüntette mar 1816-ban a dohány mono
póliumot. 1818-ban pedig az egesz keres
kedelmet szabadda tette.

Bereez A. felolvasásának egyik érde
kes részletéből értesülünk, hogy Kuba sza- 
badságharczaiban egy Ízben mar magyarok 
is szerepeitek. Ugyanis — 1851-ben Nar- 
ciso Lopez. Oitenden nevű amerikai és 
Prágay János magyar honvédezredessel szö
vetkezve telt kísérletet Kuba felszabadítá
séra. kik liahia mellett Hondában partra is 
szállottak : de ez a kísérlet nem sikerült s 
Lopeznak Havannában 1815. szept. 1-en töi- 
tént lefejeztetéséével ért szomorú véget, 
l'ragay János, ki nemcsak maga, hanem 
tübb volt magyar honveddel harczolt Lopez 
szabadságáért, már előbb elveszett honvéd- 
társaival együtt. Arra az elszántságra vál
lalkoztak ők — irja Vadnay Károly a Bu
dapesti Napló 1898. évi április 13-diki szá
mában — hogy egy üldözőbe vett kubai na
gyobb sereget megmentsenek, útját állva a 
spanyol katonaságnak. Egy kőfallal kerített 
majorsági epületbe vették masukat, hogy 
feltartóztassak a spanyolokat. Maroknyi cso
port százakkal szemben. Órákig tartott a 
kétsegbeesett küzdelem. Mikor a kőfalat 
már nem bírták védeni, az épületbe vonul
tak s annak ablakaiból lövöldöztek. A parancs
nokin spanyol törzstiszt megadásra hívta 
fel őket, biztosítva életük megkimélesét

bán való alkalmazására nézve legczél- 
szerübbnek tartom — úgy. amiként az 
ültetésre vonatkozólag már oly gyakran 
előadtuk — hogy a megfelelő mértékben 
felhígított keveréket, az ültetésnél használt 
öntöző v í z  gyanánt kell a palántafész
kekbe önteni, amely esetben a jó hatás el 
nem maradhat.

Ami magát a palántakiültetésnél kö
vetendő eljárást illeti: erre nézve én azt 
tartom, hogy az eddig általános szokásban 
volt furkóval való ültetésnél sokkal jobb 
és biztosabb a kézzel való ültetés, különö 
sen akkor, ha azt a legügyesebb kertészek, 
a dohányos gazdának folytonos szemmel 
tartása és felügyelete mellett végzik, még 
pedig akként, hogy az ültető előtt egy 
gyerek menjen elől. egy kis lapos kosár
ban vagy tányérban egy sorra való palán
tát hordva magával, s aztán szálankint 
szép óvatosan szedje ki az edényből a 
palántákat, vigyázva, hogy a gyökérzetére 
tapadt melegágyi porszemek le ne hullja
nak és pgy-egy palántát tegyen le az előre 
elkészített és jól megöntözött lyukak mellé, 
a gyakorlott ültetőnek aztán csak arra 
kell ügyelni, hogy — balkezében tartva a 
palánta szárát, jobb kezének hüvelyk és 
mutató, vagy közép ujjával éppen csakis 
azt a bizonyos nyomást tegye meg. melyet 
a palánta könnyen megtűr, vigyázva, hogy 
túlságosan meg ne szorítsa vagy éppen el 
ne törje, mert a gyönge kis növény, a leg
csekélyebb sérülést is csak sokára és ne
hezen képes kiheverni.

Ha az ültetés alkalmával igen meleg, 
napfényes idő járna: az esetben a délelőtti 
ültetést lehetőleg kerülni kell, — ilyenkor 
kezdjük délután, s pótoljuk ki inkább az 
estével, amig csak látni lehet, — mert az

Prágay azt üzente vissza : „ Meghalunk, de 
nem adjuk meg magunkat. Magyarok va
gyunk.*4 Akkor már a majorság födelének 
ablakából lövöldöztek, s a parancsnok nem 
tudott mást mit tenni ellenük, minthogy 
felgyújtana felettok a tetőt. Így veszten el. 
— élve egy sem került a spanyolok kezére, 
kik aztan nem sokára eltiporták a kubaiak 
függetlenségi harczát.

Hogy az Egyesült-Államok népe és kor
mánya Kuba iránt oly szerfölött érdeklődik, 
annak oka a következő. Ott fekszik Kuba, 
ezen nagy és hatalmas allain, tőszomszéd
ságában, oly hivatással, hogy annak idején 
a majd létesülő panamai, vagy honduras/.i 
csatornán uralkodjék. Az Egyesült-Államok 
ezt a hatalmat bírni óhajtják ; mert a két 
nagy oczeánt összekötendő csatorna még 
nagyobb fontossággal fog bírni, mint a suezi. 
s mert a mely állam az ezen csatorna fe
letti uralmat kezébe keríti, egyszersmind 
ura lesz az ez aital összekötött két oczeán 
kereskedelmenek es tengeri forgalmának is.

Nagy kérdés, vájjon Európára nézve üd
vös leend-e. ha ezt az uralmat az amerikai 
yankéknek sikerülend magukhoz ragadni. 
Annyi bizonyos, hogy Spanyolország nem 
fogja Kubára költött millióit könnyű szerrel 
ott hagyni s zászlaját annak bérczeiről be
vonni.
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ilyen délután elültetett palánták sokkal 
hamarabb és jobban megfakadnak, mint a 
délelőtt ültetett növények, amelyeket a 
nap heve azonnal lefonnyaszt, míg ellen
ben a délutáni ültetést az éjjeli és a kora 
reggeli hűvös levegő egészen felüditi.

Végül a palánták sűrűbb ültetésére 
nézve meg kell jegyeznem, hogy a múlt 
számunkban jelzett méretek (t. i. a palán
táknak 50, s a soroknak 60—65 ctmtrnyi 
távolsága) az eddig szokásban volt ültetés
nél jóval sűrűbb ugyan, de azért ez még 
nem az a tulajdomcéppeni sürü ültetés, 
amelynél tovább menni már nem lehetne; 
— hogy tehát a sűrűbb ültetés minden 
előnyeit s különösen az annyira kívánatos 
egyenletességet elérhessük: én azt taná
csolnám, hogy általában a közönséges fajta ! 
nagyobb levelű dohányoknál 40 — 45 ctmtr., I 
az apróbb levelű, kerti, muskatály és kapa 
dohánynál pedig 30— 35 ctmtx. legyen a pa
lántáknak egymástól való távolsága, a sor
közök pedig 50—55 ctmtrre essenek egy
mástól.

Igaz ugyan, hogy ezt minden körülmé
nyek között egyforma szabályul nem lehet 
felállítani, mert a dohánytőkék és sorok 
egymástól való távolságára nézve az is 
sokat határoz, hogy termékenyebb vagy 
soványabb-e a föld, s váljon kötött, nehéz, 
vagy homokos talaj áll-e rendelkezésünkre.

De annyi bizonyos, hogy a sűrűbb 
ültetés hasonlithitlanul előnyösebb a nálunk 
eddig szokásban volt ritka ültetésnél, — 
előnyös pedig már azért is, mert a sűrűbb 
ültetés mellett a dohány rendesen egyen
lőbb, levelei nem annyira szakadozottak, 
bordázata vékonyabb, szövete finomabb és 
igy minőségileg határozottan jobb. értéke
sebb ; — főelőnye pedig abban áll, hogy 
sűrűbb ültetésnél nem sülnek ki annyira a , 
gyönge palánták, jobban elárnyékolják a 
földet, s ennek folytán a föld nem szárad 
ki oly hirtelen; — mindezek elég okul 
szolgálnak arra, hogy a sűrűbb ültetést — 
mely a mellett természetesen mennyiségileg 
is többet ad — vegyük igénybe és általá
nosan honosítsuk meg termelésünkben.

Darőczi Vilmos.

A m agternieléai eljáráshoz.
Igen tisztelt Szerkesztő Úr!
Becses lapja legutóbbi számában a 

fajtiszta dohány magtermelésról lévén szó, 
bátorkodom utólagosan megjelezni ama el
járást, mely az itteni mintatelepen a mag- 
termelesre nézve mint előirt szabály kö- 
vettetik :

Magtermelésre csak azon tőkék alkal
masak. melyek korán fejlődnek, teljesen 
kifejlett, sima felületű, ritka, vékony és a 
kocsánytól csaknem derékszög alatt párhu
zamosan futó bordáju. megfelelő számú 
levelekkel bírnak.

Ha tehát fajtiszta jó  magot akarunk 
nyerni, magtermelésre csak a legerőteljesebb 
és legszebb fajtiszta magtökét kell kivá
lasztani, azokat folyton gondos művelésben 
kell részesíteni, a kacshajtásoktól mindig 
tisztán tartani, többször kapálni s a szük
séghez képest locsolni.

A virágbugán csak a tőke koronáját

képező három legfelső ágat kell meghagyni, j 
j az alsó és oldalhajtásokat le kell tördelni, 

hogy ez által a meghagyott maggubók és 
azokban a magvak teljesen kifejlődjenek.

A magtermelésre hagyott tökék leveleit 
csak akkor szabad letörni, ha a magtokok 
külső burka megbámult és száraz lett és 
a tokok szárai elszáradnak, mert a növény 
koronája nemcsak a szárból, hanem a le
velekből is táplálkozván, ha a leveleket 
korábban letörjük, teljesen érett fajtiszta 
jó  magot nem kaphatunk.

A maggubókat leghelyesebb, beérésük 
mérve szerint, külön-külön levágni, pony
vába rakni és szellös helyen szárítani s a 
mikor már tökéletesen beszáradtak és ki- 
hasadoztak, azokból a magot kirázni, por 
és piszoktól megtisztitani, vagyis átszitálni 
s az igy nyert magot egy zacskóba száraz, 
szellös, hűvös helyre felakasztva eltenni.

Kiváló tisztelettel maradok
Tekintetes Szerkesztő urnák.
Harcson. 18*38. május 7-én.

kész szolgája 
Banovszky Gyula, 

kezelő.

Irodalom.
r A dohánytermesztésről.u Irta K. Vörös

Sándor kir. tanácsos, gazdasági akadémiai 
igazgató. — A  70 lapnyi kis füzet egyike 
a dohányszakirodalom legjobb müveinek, 
amely röviden, világosan, könnjen érthető 
népies nyelven adja elő az okszerű dohány- 
termelés minden munkáját és teendőjét s 
valóban hasznavehetö Útmutatásul és a leg
jobb kézikönyvül szolgál a dohánytermelő 
közönségnek. A legszebb dicséretet képezi 
a műnek már magában veve az a körül
mény is. hogy ez a füzet már harmadik 
kiadása a nehány év előtt megjelent jeles 
munkának, amely ezúttal a dohánytermesz
tés és beváltás körül legújabban érvényes 
szabályok kivonatos közlésével is ki van 
bővítve. A megérdemelt nagy kelendőségnek 

j örvendő munka, az erdélyi gazdasági egylet 
i könyvkiadó vállalatának IV. évfolyamában 

a 4. tüzet gyanánt jelent meg; — ára 35 kr. 
Melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe.

.Aratási biztosítás 4 Egy uj biztosítási 
mód eszméje, a rossz termés elleni véde
kezésre. Irta Milhofer Sándor. — Nagyon 

* fontos és szerencsés gondolatot fejteget ez 
I a 23 oldalnyi füzetke. amelynek az a vezér- 

eszméje, hogy a gazdakozönségnek oly in- : 
tézményre lenne szükségé, amely lehetővé 
tegye, hogy bizonyos minimális mértékig j 
mindennemű kár és elemi csapás ellen biz
tosíthassa termesét, s ez által minden évre 
— tehát egyszer s mindenkorra — kikerülje j 
a bármi ok által előidézett rossz termés ; 
eshetőségét. Sok szó férhet ugyan az eszme i 
megvalósíthatóságához, már csak abból a 
szempontból is, mert ha az ilyetén általános 
biztosítási rendszer éleltbeléptethetó volna, 
ez bizonyos tekintetben az intenzív gazdál
kodás hanyatlását idézhetné elő, mert hiszen 
a középszerű, sót hanyag gazda is biztosítva 
lenne bizonyos minimális termés erejéig, s 
igy esetleg szárnya szegetnék az egyéni 
ambicziónak és elöretörekvésnek. Mindazon
által tagadhatatlanul érdekes és a közjó elő
mozdítására nézve hasznos dolgot művelt

a szerző, amidőn közrebocsátotta ezt a kis 
művet, hogy általa az életrevaló eszmének 
propagandát csináljon. A  füzet ára 40 kr.; 
— megrendelhető Kecskeméten, Metzger 
Bélánál.

VEGYESEK.
—  A dohánypalánták állásáról és az 

ültetés megkezdéserői országszerte minden
felől kedvező hírek érkeznek. A földmivelési 
minisztériumhoz folyó hó 1-éig beküldött 
és onnan közölt hivatalos jelentések sze
rint: a Duna halpartján: dohányról csak 
Esztergom varmegyéből érkezett jelentés, 
— ott a palánták szépek ; — a Duna jobbpart- 
ján  a palánták kiültetését még nem kezdték 
meg; — a Duna-Tisza közén a palánták kiül
tetése folyamatban van ; — a Tisza jobbpart- 
ján  a dohány-palánták szépen nőnek, de

I kiültetésüket még nem kezdték meg; — a 
j Tisza balpartján a palánták eléggé kifejlet- 
I tek , az ültetés még csak most kezdődik; 
j — végül a Tisza-Maros szögén a dohány- 
{ palántákat a múlt hó első felében a hideg 
j kissé megviselte, azonban szépen megjavul

tak, jól fejlődnek s egyesek már kezdik ki- 
! ültetni.

—  A dohánykisérleti telepekről eddig 
ugyan még nem valami sokat tudunk, de 
mert igen fontos közérdek az, hogy ezek 
a kísérleti mintatelepek a hozzájuk kötött 
nagy várakozásoknak minél inkább meg-

j feleljenek: azért igen czélszerúnek és a 
siker legnagyobb biztosítékának gondol
nánk, ha oly irányú intézkedések tétetné
nek, hogy a dohánykisérleti és mintatele
peken a gyakorlatilag teljesen képzett 

1 dohánybeváltóhivatali tisztviselők minél 
sűrűbben megfordulnának, hogy számos 
éveken át szerzett hasznos tapasztalataikat 
ott érvényesítsék, — mert a beváltó tisztek 
közt számosán vannak, akik hosszas szol
gálati idejök alatt oly kiváló gyakorlati 
szakismereteket szereztek az okszerű do
hánytermelés és kezelés mindennemű teen
dőiben, hogy bizonyára igen nagy hasznára 
válnék az ügynek, ha ezek a praktikus 
tisztviselők a kísérleti telepeken tapaszta
latuknak kifejezést adhatnának és érvényt 
szerezhetnének, ami egyrészt a telepnek is 
jó szolgálatot tenne, másrészt az illetők ott 
szintén gyarapithatnák egyben-másban is
mereteiket, tapasztalataikat (mert hiszen a 
közmondás szerint: a jó pap holtig tanulj 
s aztán a kísérleti telepeken látott és ta
nultakat a termelők körében tovább ter
jesztenék. Meg vagyunk róla győződve, 
hogy a fentiekben jelzett gondolatnak meg
valósítása annyira fontos és kívánatos 
dolog, hogy ezért még némi áldozatot hozni 
is érdemes lenne és eredményében dúsan 
kifizetné magát, miért is az itt elmondotta
kat melegen ajánljuk az illetékes körök 
becses figyelmébe.

— Simításkor megvizezett dohányok.
Egyes beváltóhivatalok köréből arról érte
sültünk. hogy némely termelőnél még máig 
is divatban van az a szerencsetlen szokás, 
hogy a simításkor a dohányokat megvizezik.

I Ez az elítélésre méltó eljárás már igazán 
nem a mai elöhaladott korba való, s akik 
az ily merényletre képesek, azok csakugyan 
megérdemelnék, hogy szigorúan megbüntet-
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tesenek, sőt a termelési engedélyüket is 
elveszítsék, mert az ilyenek csak szégyent 
hoznak a többi becsületes és törekvő ter
melőre, 8 a mellett kiszámíthatatlan káro
kat is okoznak. A z ilyen vízzel simított 
dohány még csak akkor tünteti fel a nagy 
veszteséget, amikor az a fermentálásból 
kikerül, s megpenészedve, összeregadva, meg
hibázva találkozunk velők, a többi jó dohá
nyok közt, amelyeket szintén megmételyez
nek, 8 mondani is fölösleges, hogy az ilyen 
dohányok aztán majdnem teljesen értékte
lenekké lesznek. — Mennyire óhajtandó, 
hogy a haladásnak azon fokát elérjük, ami
dőn a dohányok simítását egészen mellőzni 
fogjuk, — mert végleg csak akkor szűnik 
majd meg a dohánynak simítás közbeni 
mesterséges megvizezése is, amely szeren
csétlen szokás, a dohány kezelésnek való
ságos szégyenfoltja, — ez is egy igen fon
tos indok tehát arra nézve, hogy a simítás 
nélküli csomózás mielőbb általánosan be
hozassák, aminek már a közel jövőbeni 
megvalósulását teljes joggal remélhetjük, 
mert a simitatlan dohányok jósága és sok 
előnye mar nálunk is mindinkább több 
tért hódit.

— A „Martellin" kovasavas-káli mű
trágya érdekében, Kalmár Vilmos a Martel- 
lingyárak magyarországi vezérkepviselője, kör
levélben hívja fel a dohánytermelőket, hogy 
amenyiben a Martellinek poralakban való 
elszórásával az idő eiőhaladottsága miatt 
már nem tehetnének kísérletet: értesíti 
tehát az érdeklődőket, hogy a Marteliint 
immár folyékony alakban is árusítja, úgy 
hogy azon esetben is alkalmazható, ha a 
palantalás már megtörtént volna. A folyó, 
kony Martellin. alkalmazás előtt kétszer 
annyi vízzel kevereLdö és ezen keverékből: 
könnyű talajon 60 gramm, közép kötött ta
lajon 8') gramm, nehéz talajon 100— l í i  
gramm számítandó egy palántára, úgy hogy 
Mi—40,000 palántára u talaj minősége sze
rint 500— 12c0kgr. oldat lesz szükséges. — Az 
oldattal való locsolás vagy úgy történik, hogy 
minden palántát külön meglocsolunk, vagy 
pedig czélszerübben, hogy közönséges kerti 
locsolóval végig locsoljuk a sorokat. A fo
lyékony Martellin ára D frt 50 kr. 100 
kyonként, (hordó ingyen, ab Budapest.)

— Jubiláló dohánygyári igazgató. Heb- 
reczenben április 29-ikén szép ünnep volt 
a magyar királyi dohánygyárban. Akkor töl
tötte be ugyanis 25-ik szolgálati évét Hat- 
háey Kerencz dohánygyári igazgató. Éjjel 
szerenádot adtak a jubilánsnak, masnap 
pedig tisztelgett nála az altiszti és ntunkas- 
kar. Az ünneplő igazgató meghatottan mon
dott köszönetét a tisztelgésért.

— Halálozás. Tihor Már m. kir. dohány
jövedéki tiszt, szolgalaton ki vüli honvéd
főhadnagy, hosszas szenvtdés után f. hó 
hó 6-án meghalt Rakzmazon, éleiének H»-ik, 
boldog házasságának 13-ik évében. Teme
tése folyo hó 8-án ment végbe Nyíregyházán. 
A  rakamazi dohánybeváltó hivatal tisztikara 
külön gyászjelentést adott ki szeretett kar
társuk elhunytáról. Nyugodjék békével I

— Férgek a szivarkákban A  „Süd- 
deutsche Tabakzeitung“ -gal együtt Mann- 
heimban megjelenő „DeutscheTabakvereins 
Zeitung" is átvette — folyó évi 34. szá

mában — az „AgramerTagblattu-nak ama 
közleményét, mely szerint a Dimitrino cai- 
rói czégtől importált „Luxor* elnevezésű 
(szopóka nélküli) egyptomi szivarkafajban 
férgek találtattak. Ez egy kicsiny fehér és 
kifli alakú, majdnem csak nagyitó üveggel 
látható egyptomi eredetű féreg, tulajdon
képen azonban nem is féreg, hanem a 
dohánykárositó gyanánt ismeretes és Ame
rikában szintén előforduló „Calhorama 
tabacci" nevű bogárnak álczája, mely 
gyakran szivarokban is található, de euró
pai talajon nem tenyészik tovább. — A  
dohányzót még kevésbé szabad, hogy ez 
feszélyezze, mint az inyenczet a sajt-féreg, 
mert rendkívül ritkán fordul elő. — 
Czigarettázóink tehát nyugadtak lehetnek; 
mert előbb lelni egy szivarban vagy szivar
kában egy hajszálat, mint a Cathorama 
tabacci álczáját.

— A harczegovinai dohánytermelés fő-
tészkében: a mostari kerületben, a mű t 
évi dohánytermelés eredménye mennyiségi
leg gyenge, minőségileg azonban kielégítő 
volt, ellenben az értékesítés sok kívánni 
valót hagyott fenn. mert a száraz időjárás 
következtében a beszállítás sok nehézséggel 
volt eszközölhető s arányilag alacsony árak 
fizettettek.

— A dohányzás ellen. Mialatt I’árisban 
és a világ minden részében ezren törik 
fejüket, hogy valami clout találjanak ki a 
párisi világkiállitásra, szép csendben meg- 
csinálódik a kiállításnak ha nem is leg
szenzációsabb, de föltétlenül legfurcsább 
része. I yenkor, amidőn távol országok népei 
találkoznak egy helyen, nem múlik el nap 
kongresszus nélkül. Kz az intézmény a szá
zad egyik legjellemzőbb vonása. Manapság 
mindenki kongresszust tart és mindenki 
kongresszusi tag. Az emberiségnek nagyon 
csekély része az. amely neui tartozik — 
habár csak közvetve is — valami nemzet
közi kongresszushoz. Sőt nemsokára ez a 
néhány ember is követi a példát és meg
csinálja a kongresszustalanok kongresszusát. 
A sok kongresszus közül, ami IPOO-ra Pa
risban készül, egyike lesz a legnagyképüeh- 
beknek a dohányzás ellen küzdők kong
resszusa. Ebben Henry f'.lay és l'pmann 
legelkeseredettebb ellenségei tanácskoznak 
majd a füstölés elleni szükséges intézkedé
sekről. Szokás szerint ez a kongresszus is 
számos bankettel vegyesen fog tanácskozni. 
Es előadásokat is fognak tartani. Éppen 
csak az előadások helyére nézve nem tud
tak megegyezni. Most végre a franczia kor
mány segítségére jött a kongresszusnak, | 
kijelölvén szamara tanácskozási helyül a 
kiállítás — dohány-pavillonját. A dolog 
annyira komoly, hogy egész Páris kaczag | 
rajt. Csak a dohányzás ellenségei maradnak 
komolyak. Azt mondják, hogy most legalább 
ad oculos mutathatnak mindjárt rá a káros 
szenvedély megvetett okozóira. Csupán az
a kérdés, hogy a félig megtéiitett hallgató
ság nem tér-e vissza majd a bűn útjára, 
ha a felolvasások alatt nagyon sokat gyö
nyörködik a dohányipar remekeiben V

— Miképpen élvezték régenten a do- 
dányt ? Síin te hihetetlenül hangzik most 
már ez kifejezés: Doha nyitás. A jámbor 
ösök pedig, a kik az uj növény használata 
felöl még nagyon homályos fogalmakkal bir- I

tak, leginkább ilyen undorító módon élvez
ték a dohányt. Égy német dohényujság ér
dekes régi iratot közölt a napokban az 
1660-ik évből. Az eredeti irat a dohány él
vezetére nézve a következő okos tanácsokat 
osztogatja: „Híres tudósok és fizikusok azt 
állítják, hogy a dohány, okos használat mel
lett nagyon egészséges és hasznos növény. 
Külsőleg használva sebeket és egyéb bán- 
talmakat gyógyít, belsőleg pedig az agyra 
gyakorol különösen jó  hatást, a mennyiben 
ánissal és majoranával keverve az agyba 
szívódik és azt megtisztítja az artalmas ide
gen nedvektől. Túlságos használata azonban 
árt az egészségnek és különösen nem sza
bad azt akkor inni, ha az ember akár sör
től, akar bortól lerészegedett. Mert a ki 
iszsza. e'.ébbutóbb borzasztó betegségbeesik 
és agyveíeje úgy összezsugorodik, mint a 
dió. Égy leydeni ember, ki nagy kínokkal 
halt meg, bevallotta, hogy több dohányt 
megivott életében, mint más húsz ember. 
Holta után az orvosok felbonczulták : agy* 
veleje és fejcsontjai oly feketék voltak, mint 
a korom1*. — Így ijesztgette a régi irat az 
embereket a dohányivástól, hanem azért 
úgy látszik, hogy ez ijesztgetésnél nem va
lami sok haszna és eredménye volt.

— Gyümölcsfák és csemeték kiosztása.
A földmivelésügyi miniszter intézkedése 
f ily tán a tavaszszal 249.144 darab oj- 
tott gyümölcsfa és 1,315.830 gyümölcs- 
csemete lett az ország minden részén 
a nép közölt kiosztva és pedig teljesen 
ingyen. Emellett kiosztás alá került még 
363,360 gazdasági fa és cserje, valamint a 
kosárfonás előmozdítása végett 4 78.000 
nemes fajú íiizdugvány. A gyümölcseszeti 
miniszteri biztosság utján kiutalványoztatott 
l o 2, 357 nemes ojtóvesszó. Ezenkívül a 
mérsékelt áron, az állami faiskolákból ela
dott gyümölcsojtványok száma is megha
ladja a százezret, (iyüinölcscsemetekert ez 
évben majdnem ketezer község, egylet, 
szövetkezetek, lelkész, tanító, valamint 1—4 
holdas parasztgazda folyamodott a minisz
terhez es akinek kérvénye indokolva s ható
ságilag igazolva volt, mindegyik kapott a 
vidékre iegajánihatöbb lajtakból nemes 
gyümölcsfát vagy csemetét. Ha ezen az 
idén kiültetendő és előző evekben kiülte
tett nemes gyümölcsfáknak csak V3-ada 
megeredne, már néhány ev múlva az ország 
számos vidéken a szegényebb lakosság sza
mara fentartasi segédeszközül, valamint uj 
kereseti forrásul fog szolgálni a nemes 
gyümölcstermelés.

Sz«»rk «*szttfi iizenetek.
Vörös Sándor kir. tanácsos urnák, Magyir Ovart

Örömmel vettem kedven küldeményét. X agyra- 
becsült figyelméért fogadja mély köszönetéinél.

Herczegi uradalmi tiszttartóságnak. Puszta Vác*, 
becses levele sok tekintetben oly találölag jelzi a 
helyzetet, bőgj- meg kell hajolnunk a felhozott spe
ciális indokok előtt, — de másrészt azt hiszaztik, 
hogy az eredmény nekünk fog majd igazat adni.

Kiiszler Henrik urnák, Tápió Szélen. Örömmel 
értesültünk becses elhrtározásáró). hogy már az 
idén 6 holdon fog a Martellin-mütrágyával kísér
letet tenni. Nemes ambieziója. melylyel minden 
haladást áldozatkészséggel siet felkarolni és gazda
ságában meghonosítani, reméljük, a legszebb sikert 
fogja elérni. A kísérletezés pontos megfigyelését 
és annak idején az eredmény szives közlését kérjük.

Hagy. klr. földmivss iskola igazgató*ága. Pápán 
Nagy örömünkre szolgál s igen helyen dolognak 
tartjuk, hogy a földmives iskola működési körébe 
a dohánytermelés is felvétetett, mert ez bizonyára 
fi legjobb hatással lesz a szakismeretek terjeszté
sére. A múltkori becses megkeresésre adott levél
beli válaszunk kiegészítéséül, kérjük a mai szá
munkban közlötteket is szives figyelembe venni.

Bauovazky byula uraak, Barcson. A pótlólag be
küldött kis közleményt, s a becsen soraiban jelzett 
jóakarata érdeklődést nagyon köszönjük.

Magyar 6azdák Lapja szerfceaztAsegének, Buda
pesten. A czimszalag kiigazítása iránt intézkedtünk,

ScMesinger Soma urnák, Törtei. Becsen meg
keresésére magánlevélben fogunk válaszolni.
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Pályázati hirdetmény.
A  m. kir. dohányjövedék részére 1998. évi augusztus hó 

l-t61 1891. évi julius hó 31-ig terjedő időtartam alatt szükség- 
lendő kész gyártmányládák egy részének biztosítása iránt, ezen
nel nyilvános pályázat hirdettetik.

A biztosítandó gyártmány ládák 1898 99 évi körülbelüli 
szükséglete 90.353 drb. nagy, 19.336 drb. közép és 13586 drb. 
kis ládából áll, melyeknek kellékei, belméretei stb. valamint azon 
m. kir. dohánygyárak, melyekhez azok elszállitandók lesznek, úgy 
ezen igazgatóságnál, valamint valamennyi m. kir. dohánygyári 
igazgatóságnál és doh. bev. felügyelőségnél megtekinthető kimuta
tásban vannak feltüntetve.

A szállítandó ládáknak száraz, egészséges, nem repedezett, 
egyenletes vágású és méretű, továbbá csomóktól mentes desz
kákból olyképpen kell előállítva lenniük, hogy azoknak egyes alkat
részei lehetőleg egy (1) esetleg a közép és kis ládáknál legfejebb 
( - )  kettő, a nagy ládák oldal és homlokrészei legfeljebb kettő (2), 
a fedél és fenék részei pedig legfeljebb három (3) egyenlő szé
lességű darabból gondosan és erősen összeenyvezve álljanak.

Az összes ládák homlokrészei és a ládákra alkalmazandó 
léczek 20 %. vastag, a fedél fenék és oldalrészek pedig 13 "8. 
vastag deszkákból készitendök, és a ládák összes alkatrészei — 
a fenek kivételével — a külső felületen legyalulandók.

A közép és kis ládák fenék és fedélrészeire 2— 2 darab, a 
nagy ládákra a fenék és födél részeken kivül még az oldal részére 
is 2 —2 drb 20 %. vastag és 50 %• szeles lécz akként szegezendő 
fel, hogy a szegek fejei a ládák belsejébe essenek, ellenben azok 
hegyei a lécz külső felén meggörbítve visszahajlitandók és erősen 
bevezetendók.

A ládák összeszegezéséhez, és a ládák felerősítéséhez kizá
rólag 53%. hosszú 28 sorszámú sodrony szegek használhatók.

A szállítandó ládák minőségére nezve az ezen igazgatóság
nál elhelyezett minták mérvadók, melyek ugyanitt a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők, és azoknak feles példányai az egyes 
pályázok esetleges kívánságára a beszerzési árnak megtérítése 
ellenében kiszolgáltatni is fognak.

A fentkörülirt ládák meretei tekintetében beállható válto
zások eshetőségére kikottetik, hogy ezek 5— 10 °L kiterjedésig a 
megállapítandó szerződési egység árakra befolyással nem lesznek.

Az enditett kimutatásban feltüntetett egy évi szükséglet 
csak megközelítőleg lévén felvéve, a m. kir. doliányjövedek a 
kiirt egyévi szükségletnek csakis nyolczvanót (85) százalékára 
nézve vállal felelőséget, hogy az, egy évi időtartam alatt tényleg 
megrendeltetni és átvétetni fog, de másrészt a in. kir. dohány- 
jövedék lentartja magának a jogot, hogy a kiirt egy évi szük
séglet n felül még évenként tizenöt (15°/u-ig) a fenálló feltételek 
mellett túlmegrendelést is tehessen.

Továbbá fentartja magának a m. kir. dohányjövedék azt a 
jogot is, hogy a kimutatásban fel nem sorolt dohánygyárak és 
ládafajokon kivül, a kötendő szerződés tartama alatt bármely 
m. kir. dohánygyár részére, bármely fajta ládát, bármely meny
nyirégben a megállapítandó feltételek mellett megrendelhessen, 
mely megrendeléseket vállalkozó feltétlenül foganatosítani tartozik.

A szállítási határidőié, valamint a szállításokra nézve az 
.általános szerződési feltételek' mérvadók, melyek úgy ezen 
igazgatóság III. ügyosztályában, valamint valamennyi m. kir. do
hánygyári igazgatóságnál és dohánybeváltó felügyelőségnél a hiva
talos őrak alatt megtekinthetők.

A  benyújtandó ajánlatnak következőket kell tartalmaznia.
1. Azon nyilatkozatot, hogy az ajánlat tevő a pályázati hir

detményben foglalt, valamint az általános szerződési feltételeket 
ismeri és azokat magára nézve kötelezőknek elfogadja.

2. Az ajánlati egységárakat hazai éltékben, és pedig a ki
mutatásban felsorolt, valamennyi m. kir. dohánygyár részére 
szükségelt valamennyi ládanemre (nagy, közép és kis ládákra) 
nézve külön-külön, valamint az összárt is betűkkel és számok
kal kifejezve. Az egységárak akként számítandók, hogy a ládák 
a dohánygyár udvarába bérmentve szállitandók.

Csak egyes dohánygjárak szükségletének fedezésére vonat
kozó ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

3. Az ajánlattevő czimét.
4. Többek részéről együttesen tett ajánlatoknál azon nyi

latkozatot, hogy az ajánlat tekintetében egyetemlegesen felelő

sek, továbbá azon megbízott megnevezését, ki az üzletvitelért, 
felelős, illetve értesítések átvételére és a kifizetendő összegek 
felvételére jogosítva van.

5. Nem önjogú személyek, továbbá társaságok és más jogi 
személyek részéről tett ajánlatoknál azon törvényes képviselő
nek, igazgatónak, vagy képviseletre hivatott más személynek 
megnevezését, a ki értesítések átvételére, és a kifizetendő ösz- 
szegek felvételére jogosítva van.

6. A szállítandó czikk, illetve anyagok beszerzésének pontos 
megjelölését.

Ajánlattevő az ajánlatban hatósági bizonyítványnak melléke
lése mellett határozattan kijelenteni tartozik, vájjon saját gyá
rában fogja-e a ládákat előállítani, vagy pedig másnak gyárából 
szerzi be, az utóbbi esetben azt is köteles kijelenteni, vájjon 
hazai vagy külföldi gyárból szerzi-e be a czikket, illetve annak 
egyes részeit; miután külföldi készítmények egyáltalában nem, 
vagy csak azon esetben fognak figyelembe vétetni, ha belföldi 
készítmények egyáltalában nem, vagy el nem fogadható minőség
ben volnának kaphatók.

liánatpénzképpen a feltüntetett egy évi szükségletnek meg
felelő ajánlott összárának 5%,-s készpénzben vagy állami letétre 
alkalmas értékpapírokban — takarékpénztári betétkönyvecskék 
kivételével — valamely m. kir. adóhivatalnál vagy a budapesti
m. kir. állampénztárnál leteendő és az erről szóló nyugta a zárt 
ajánlathoz csatolandó.

Az ajánlathoz készpénzben vagy állampapírokban csatolt 
bánatpénzért a kincstár felelősséget nem vállal.

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

A  m. kir. dohányjövedék fentartja magának a jogot, hogy 
az ajánlatok között, tekintet nélkül az árakra, szabadon választ
hasson. "agy a czél elérésére más intézkedéseket is tehessen, az 
ajánlatok el vagy el nem fogadásáról ajánlattevők a nélkül, hogy 
e tekintetben bizonyos határidő kitüntetnék, a lehető legrövidebb 
idő alatt fognak értesittetni.

Ajánlattevő tett ajánlata folytán az ajánlat fölötti határozat- 
hozatalig, azon ajánlattevő pedig kinek ajánlata elfogadtatott, 
elfogadott ajánlata alapján a szerződés megkötéséig felelős marad.

Ajánlattevő tett ajánlatának elfogadásáról szóló értesítésnek 
vételétől számítva legkésőbb 8 nap alatt tartozik az általános 
szerződési feltételek 8. g-a értelmében a megfelelő biztosítékot 
letenni és a szerződésnek aláírása végett ezen igazgatóságnál 
jelentkezni.

Ha a vállalkozó a kitűzött napig meg nem jelenik, vagy ha 
meg is jelenik, de az előirt biztosítékot még nem tette le, a 
bánatpénz felét veszti, mire ezen igazgatóság más napot tűz ki 
a biztosíték lefizetésére es a szerződés megkötésére; ha pedig 
ajánlattevő ezt is eredmény nélkül engedi letelni, bánatpénzének 
másik felét is elveszti és u bánatpénz a kincstár részére foglal
tatik le.

Utóbbi esetben a m. kir. dohányjövedék fel van jogosítva 
ládaszükségletét bármely módon biztosítani, vagy pedig az aján
lattevőt ajánlata alapján, — mely itt a szerződés helyet pó
tolja, — az elvállalt kötelezettségek teljesítésére szorítani.

Az ivenként 50 kros bélyeggel ellátott és lepecsételt írás
beli ajánlatok következőleg czimezve : „Ajánlat a m. kir. dohány
jövedék gyártmányláda szükségletének szállítása iránt a 6099 III. 
898. számú pályázatra- legkésőbb 1898. május hó 31-éig délelőtt 
10 Óráig, a mikor is azoknak felbontása bizottságilag megtörténni 
fog. az alólirt hatóság segédhivatalánál átadandók, vagy posta 
u'ján beküldendők.

Az ezen hirdetményben kitett feltételektől eltérő, valamint 
azon vállalkozók ajánlatai, kiket a kormány vagy az illető mi 
nister a közszállitások elnyerésétől közérdek szempontjából kizá- 
randóknak nyilvánított, vagy oly vállalkozók ajánlatai, kik a 
legközelebb elmúlt 3 év alatt teljesített szállítások alkalmával 
megbizhatlanoknak mutatkoztak, továbbá az elkésetten beérke
zett vagy távirati ulon tett ajánlatok vagy végül oly ajánlatok, 
melyekhez a letett bánatpénzről szóló nyugta csatolva nem lett. 
avagy a bánatpénz készpénzben csatoltatik, figyelembe nem vé
tetnek.

Iludapesten 1898. évi április hó 21.

M. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság.
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A vonatok érk sa ése  Budapest k. p. udvarra.
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*902 1 2 1 0 k. e. v. Konstantinápoly *512 1 2 1 0 sz. v Nagy- Káta >101 12 10 k. e. v. London. Páris, Bécs 311 l i 25 sz. v. Hatvan
•102 12 40 m Bécs, Paris, London 4 22 12 15 „ Bicske *901 12 30 „ Konstantinápoly 301 12 50 gy. v. Boriin, Ruttka

32 6  25 V V. Nagy-Kauizsa 310 12 35 .  Hatvan 643 6  00 t. szsz. Arad 903 1 o . „ Konstantinápoly
604 6 45 gy- Gy fehérvár, N.-Szeb 316 1 30 .  Gödöllő 321 5 20 v. v. Ruttka 601 1 10 „ Bukarest, Arad

10 6  60 az. v. Bécs, Graz 1302 145 gy. v. Fehring, Graz 1707 5 45 sz. v. M.-Sziget 1901 1 25 „ Gyékényes. Pécs
402 7 10 gy- Kassa, Munkács 602 1 55 „ Arad, Bukarest 607 6  10 • Brassó, Arad 403 1 30 „ Lemberg, Kassa

1002 7 15 Zágráb, Fiume, Róma 504 2 16 „ Tövis, Kőrösmező 47 6  16 t. szsz. Bicske 3 1 45 „ London, Páris, Bécs
304 730 Ruttka, Berlin 4 2 20 „ Bécs. Páris 406 6  35 sz. v. Lemberg, Miskolcz 503 1 50 „ Tövis, M.-Sziget

•320 7 36 8Z. V. Hatvan 16 2 30 sz. v. Bicsko 7 6 40 ,  Bécs. Sopron 1301 2 05 • Graz, Fehring
906 7 36

1508 7 50 ,
1008 8  0 0  „ 
606 8  15 „
606 8 2 0  ,

6  8  50 gv. v. 
408 8  60 sz. v. 
*20 900  

1708 915 .
806 9 35 
*34 1125 v. v.

Belgrád, tírod 
Nagy-Kanizsa 

Kassa, Poprád-Felka 
Zágráb, Fiume. Pécs 
Arad, Brassó 
Kolozsvár, Brassó 
Bécs, Graz 
Munkács, M.-Sziget 
Bicske
M.-Sziget, Stanislau 
Kuttka. Berlin 
Székesfehérvár

1 Közlekedik kedden és pénteken.
* u szerdán és szombaton.
* „ ünnep és vasárnapokon

május 15-től bez. szeptember 15-ig.

402 2 35 gv. v. Kassa, Lawoczne 
Lemberg

904 2 40 ,  Konstantinápoly
312 2 45 sz. v Hatvan 
blO 2 55 „ Szolnok

1004 3 00 gy. V. Zágráb, Fiún e, K-sék
1022 3 20 V. V. Adony-Szabolrs, Paks
302 3 45 gy. v. Ruttka. Berlin
940 4 00 sz. v. Szabadka
12 4 30 „ Győr, Sz.-fohérvár

308 5 20 „ Fülek, Ruttka
508 5 45 „ Kolozsvár, Brassó
318 6  25 ,  Hatvan

1706 7 05 „ M.-Sziget,Stanislau
*1« 716 „ Bicske
26 735 „ N.-Kanizsa, Triest

1506 8  00 » Kassa, Popr.-Felka
1006 8  30 ,  Zágráb Fiamé. Ksck
406 8  40 „ Ungvár, Lemberg
48 910 tszsz. Bicske

502 915 gy. v. Kolozsv., Bukarest
1304 9 55 sz. v. Fehring, Graz 
608 10 00 . Arad, Brassó
908 10 10 „ Bolgr., Eszék, Bród

•1510 10 40 gy. v. Kassa, Popr.-Felka
8  10 45 sz v. Bécs 

222 11 10 v. v. Ruttka, Miskolcz 
4 Közlekedik jun. 1. bez. szept. 16 

.  máj 15. bez. szept. 16-
4 .  jun. 5. bez. szept. 15-

*1509
907
507
809

1303
601

1021
1605
1005
1003
*319
509

11
23

909
307

6 55 gy. v. Popr.-Felka, Kassa 7 21 4 55 sz. v.
7 05 sz. v. 
7 10 
7 30 
7 35
7 60 gy. v.
7 66  v. v.
8  15 sz v. 
8 20
8  40 gy. v.
8  46 sz. v.
9 16 
9 25

10 15
10 30 „
10 35

Beígrád, Bród 
Brassó, Kolozsvár 
Hatvan
Graz, Fehring
Bukarest, Brassó
Paks, Adony-Szah.
Kassa, P.-Felka
Fiume. Zágr., Eszék
Fiume
Hatvan
Szolnok
Győr
Triest, Fiuma 
Szabadka 
Ruttkr. Fülek

313 5 55 
50 5 6  20
27 6  5U 

5 715  
6 '*5 7 20 
905 7 35

1007 8  00 
1705 810
1001 8  35 
407 8  40

1607 9 06 
9 9 20 

303 9 25 
603 9 40

v. v.
gy- v.

gy- v.
SZ. V.

gy- v.

25 9 5 sz. v. 
401 10 00 gy. v. 

4 19 10 05 sz. v. 
*511 10 80 
*317 10 60 *
• 17 1145

Bicske 
Gödöllő
Brassó, Kolozsvár 
Győr
Bécs, Graz 
Brassó, Arad 
Belgrád, Eszék 
Berlin, Ruttka, 

Szerencs
Fiume, Zágrád.Pécs 
Stanislau, Sl.-Sziget 
Róma, Fiume, Zágr. 
Munkács, M.-Sziget 
Fiume, N.-Kanizsa, 

Bicske
Kassa, I'.-Felka 
Bécs, Graz 
Berlin. Ruttka 
N.-Szeben, 

Gyulafehérvár 
Triest, Fiume 
Munkács, Kassa 
Bicske 
Nagy-Kát a 
Hatvan
8 iófok,Sz.-Fehérvár

1 Közlekedik kedden és pénteken.
* m szerdán és szombaton.
* n jun. 15. bez. szept 15.
4 - ünnep- és vasárnap

május 15-től bez. szeptember 15-ig.

Közlekedik május 15-tőt kezdve 
„ jun. 1 bez. szept. 15.
„ máj. 15. szept. 15.
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TELEFON:

62— 13.

Legjobb és legmegbízhatóbb minőségű 
magyar bácskai kenderből készült

és

gazdasági kötélárut
ajánl a

ELEIBE í: WEISS ttflgírii i? BUDAPESTÉI.
R ak tár és iroda t V I I , K ároly-körút 7. sz.

Továbbá: torna eszközök.,
valamint: kocsizó lóhálók, szánhálók, gabonnzsákok, vízhatlan ponyvák, 
kender, csepii, vászontömlók. itató- és tüzivedrek, cocus futószCnyegek 
és lábtórlók. ruhaszárító kötelek. — L a w n - t s n n iz  h á ló k ,  f o g o ly 
h á ló k  stb. e szakmába vágó árúkat a legjutányosabb eredeti gyári árekon.

Kepei árjegyzék kívánatra bérmentesen küldetik — Vidéki megrendelések
pontosan eszközöltetnek (7 —)

I

Dohányzsinórok
és

b álk ötelek ,
géphevederek., tömtök. 

ssövA-fonál. saákmadzag, 
tiaatitó-JKóce éa kender, 
juteárnk, boraműrö-aaák, 

elsőrendű dupla vitorla- 
vászonból kéazült keaeléai 

zsákok,

mitiUs takarót és iramai
és

egyéb gazdasági ezikkek 

i  lip n lid ib b  k iin lg ilii aillett

g y á r i  á r o s  kaphatók
BERGEB TESTVÉGEK

jutearuk es zsákot gyári raktáriban

Budapest, l, Árpid oteza 12. s í k
Az osztrák-magyar kenderfono és zsineg- 
gyárak gyártmányai központi raktárának 

darusítása.
A szegedi kenderfonogynr rész Tény társaság 
magyarnrszari vezerkeprlselete és főraktára.

v :______________________________
Márkus Samu könyvnyomdája, Budapest, Báthory-utcza 2 0 .
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