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A dohány-kiállitás.
Az országos giizd. egyesület állal ren

dezett dohán\ kiállítás a köztelken ina 
ünnepélyesen megny illaton.

Az ország nagy hálával tartozik a 
dohánykiállitást rendező országos gazda
sági egyesületnek. mert ha a különben 
is fényesen sikerült kiállításnak esak az 
az egv eredménye volna, hogy megmmas- 
tsik: mennyivel gazdagahhan li/.et a föld 
a minőségre termelőnek, mint a mennyi
ségre törekvőnek, tökéletesen megeléged
hetnénk.

A kiállítók majdnem kizárólag kincs
tári termelők levéti, a dohány beválté) 
hivatalok által szolgáltatott hivatalos ada
tok nyomán, melyek a minőségre termelő 
kiállítók állal nyert beváltási árakat kitün
tetik — oonstatálhatjnk. hogy a minő
ségre termelők átlag 40*-kal többet vesz
nek be minden eat. holdból, mint a kö
zönséges dohánytermelők. .Mert mig ren
des körülmények közt a dohány termel*) 
minden eat. hold után átlag 1CM> Irt 
bruttó jövedelemre számíthat, addig a 
minőségre termelő átlag 1 *">s. Irt. ott 
krt nyer.

Kgyes termelőit mesés összegeket ér
nék el. hit intensive művelik a földet, 
így például Stosz Mihály kincstári ter
melő kertileg kezelt egy holdon termett

sgo |\jgi*. dohányáért 2o* Irt. sT kr. be- j 
váltási összeget kapott, lianer Miklós pe- j 
dig félholdon termesztett jószágért 114 
frt. öli krt. I•** nem esak kizárólag azok. 
kik kiesiben termelnek, értek el oly ma
gas jövedelmet, hanem azok közül is. kik I 
nagyban ternielnek. így Weidenfeld l.a- | 
jós. ki ló d  holdon termeszt, képes volt 
holdonkért I l lő frt. bruttó jövedelmid 
elérni, ttzv Várady tiáliorné Örkényi ma
jorján 2IMI holdon termesztett szamosliá- 
tit. La l ’lata és oetoberi sarjut. A do
hány tenuelvényt a kinegtár 2'.tln7 frt. 
IMI krért váltotta be és igv holdja átlag 
14ö frt. ö4 kr. bruttó jövedelmet hajtott. 
Miklós Kerenez öő holdon l l '.)2 ö  frt. ér
tékű debreozeni fajit dohányt termesztett, 
holdankint tehát 217 frt. int krt.  Kun 
Mátyás 2s  holdon minden holdja után 
•244 Irtot nyert. Mindenki elölt nyitva áll 
az itt. a példa, a mely után haladva, be
vételük okvetlen nagyobbodni fog. Az egyes 
példák fényesen igazolják, mennyire lehet 
belterjes művelés mellet a föld jövedelmét 
fokozni.

A beküldött anyag következőleg van. 
a nagy terem középső asztalán es egyik 
sarkán csoportosítva:

lit'ort’cséni . v i /. z'tc’A.v." Air.Vt c 
küv. tkt u : khi.'litvk :

lleniátli István llosszupályiból, Hleuer 
bip.it ás Ha Ihránylxíl (f>zalx>lcs megye), gróf 
1 lessewffy Aurél Itmls/.ent-M íliály (íszaltoles 
niegve), gr. Dessewffv tivula örökösei Király 
telek (Szabolcs megye). Kráter Sándor Nyíregy
háza. mindannyian szamnsliátit, Keldheim Izsák 
Kállé-Semjen (Szabolcs m._). Krankel Sámuel é« 
Ha tiáváréd. Knrzwinszky V idor * taváról, Kállay

András Nagy Halászból. Kelluer Dávid lelsö 
■lozsa (Hajdú m.(. mindannyian debreezeni fajut. 
Kiár Itezsíi ttros es Sima pusztáról (Szabolcs 
megyéből) szamoshátit. Kun Mátyás K.‘nézői
ről, Lovass Sándor Krmihályfalváról (debreezeni 
fajta), gf. bótiyay Menyhért. Ihrány Kőtaj és 
liétközről szamosháti fajtát. Miklós Kerenez Pta 
Virányröl (delireczeni fajtát), Nagy-\ aradi káp
talan Hagaméri pusztáról (debreezeni fajtát), 
gr. Zichy Ernő Hossznpályihól, gr. Zichy l*e- 
rencz Krdiószegröl. Homnhidy István, Ság  es 
I )..maliidról szamosháti és muskatalyt.

Ittíui -lózsef Mikéi.mlár.il (tiszai lajtát), 
t'sányi Ágoston külföldi termelő. Ka. t'sányrol, 
szamosliátit és t'sányi fajtát. Erdensolm M. 
Kusztatenkéröl (tiszai válogatott fajtat). Ki- 
s.-her Márton Dévaváuyáröl (tiszai tajtátl, lír. 
ttrez.v ítél a és Andor l ’jszászról (tiszai fajtát).

A Csornai prépostság .lánoshidáröl számos- 
háti fajtát. Várady Crálxtrné Örkényből számos- 
háti laplata-fajtát.

^  SZegedí tiCiUliiyi'fVilítü KCFZetüC* .’
Beliczey István a gerendási pusztáról ló  

csomó c uhu faj. válogatott. szivarhoritékkal. Licli- 
tenbór^ Mór cs Vajda l ’-ta Dón/, és l*-ta Anyás 
(szegedi fajú). tt/.v. Sima v Kde Me/.ókovácshá- 
záról (szegedi fajtát). \\ eidenteld Izajos 1 -ta. 
Kunágotáról.

_ i 'si'í::eki oevdl tőoizcítsdg körzetével:
í'setnek község (Ksetneki fajtát), .Eszter

gomi érsekség. Hajósról v**ki, logarasi. eset
nek i és rétháti fajtát.

pécsi dohánybeváltó körzetből *
Leopold Sámuel l\ta Orsák pécsi fajtát. 

A barcsi dohány-beváltn körzet, szuloki fajut.

Finom kerti leveleket dilit ittak ki :
Bauer Miklós Németságh Temesmegye, 

S tov  Mihály * *
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K a p ad  oh ányt kiállított:
Kiár Dezső Simapusztáról.
Ezen kívül még kiállított az erdélyi do 

hánvbeváltó állomás tinóin erdélyi leveleket és 
a faddi doh. bev. hivatal finom kerti leveleket

'Dohán v term el esi eszközöket állítottak k i :
Láng Ferencz. dohány száritó pajta min

tát. Leopold Sándor szeg>/.árdi lakó? egy do- 
liánvszáritó pajta-mintát es egy Láng-féle do
hány szári tó gerebet. Ezekre a tárgyakra még 
visszaérünk.

A kiállításról általában azon benyomást 
szereztük, hogy a minőségi termelés jelentéke
nyen haladt azon állapothoz képest, melyet az 
elmúltban rendezett kiállításról felmutattak.

*

Az érdem-dljjuk kiosztása
A bíráló bizottság ápril SO-án d. e. 10 

<»rakor kezdé meg gróf Dessewffy Aurél elnök
lete alatt munkálkodását : a bíráló bizottságban 
működtek :

Domahidy István, l»r. Wasner Rudolf. Nép
pel Ferencz. Fáy László. Rhédey János. Mandel 
Lipót. Wagner László, az orsz. gazd. egyesület 
tag jai és Láng Ferencz. Neugebauer Vincze és 
Ointer Gusztáv, a pénzügyi minisztérium részé
ről s mint jegyző Ordódy Lajos működött.

A bírálóbizottság rendelkezésére 1" aranv. 
1<» ezüst óh 10 brom érmet lmcsátott a földm. 
ministerium é*. ’Joo frtot a pénzügyiminisz- 
terium : »* dijakra nézve a bizottság is abban 
állapodott meg. hogy a nagy dohány termelők
nek S arany. 7 ezüst, és •'* hronez érem s a 
dohányosoknak \1 arany. 3 ezüst é« .’> broncz 
érem. ezenkívül egy ’>U írton. 4 drb 'Jő frtos és ő 
db lo  frtos dii osztassák k..

A bírálatnál tigve *•:!.!>*• vétettek r
A szivar boríték 1•volekmd 1. a n/.iu.

. . .  nvulékonvsag •* •'••g. 4. a/. erek minő-
sége (tinomnaga. >*zine borda állásai •’*.. a
kezelés minősége Figv* b 'nbe vétetett továbbá
az osztályozás.* a l»**v;t!t
termés mennyisége.

ár és a holdanként;

A bíráló bizottság iiMinkalatát befejezvén
a dijakat következőleg ntáio/.ta el kiosztani :

Arany Illet :
Hehrz^v l>trón. /. Sándor. f í r ./ ) t  s.srirtfif

Aurél. K ló r  ( i . 1 * / ó im  l r , i  KitinII
A n d iiig  H’iiW.i,/»•/./ /.■ • ( r nitii,( M,
h ir t  termelőknek kiai: t* <lol:ánv ikért.

K/fl-t rm e t:
\ nrii i ’i tinlmr Z ol.ii l  ir ,* ,, :.  /•'»/ /.

heint I:>ák. , hr tin  m Iliin •>
Andor termelők mk !• tt doliánvrkért *
IAin <1 l ' m m :  «!• •!. ,i • ö'.t.i (• . g . ' - m- k.
dohánypajtu minta \  > *• /éni e|járásá**rt.

Broite/ ! illet .
Sinoii/ /•. /<. A' 1 1  tér a ti f!  Id eán .

( ’.*oriini prepostság •■- ' !• n.solin M. U-rmelők-
nek kiállított tloliai, . er..

E lism eri' o k lev e le t:
fiom ahnly l<h : / !• nh 'n/ Mór. Ith o-r

L ipot. Suina^sa d A d in er  />//< oi /•' hrr
Márton. Sitn//// A V ! r iok l Somn. I.ro-
pold  Sándor. !>>$+■ t r-,, /l. e -■ i/r.

.1 l;i*trruniók . ■>in.s .I r a k  v/ánt tli-
jak at a bizottság í- / ‘l'-v: ítélte oda:

1 1 aram / ii i • •*rtek Hu>4i r M kiás
óh Stoss M hóhi 1» ii • néniethsa^hi föl-
dészek finom kerti 1 .•kért.

Továbbá / h l  . . l*»|£fc*bb feles kér-
tesze .'*<* frt pénzdii * /■ Sándor I e j  < > 1»I»
felen kertésze J ő  írt 1: ..r. gr. Dessi 14ffn
Aurél legjobb - ■ •' J ’» frt pinzd:iát.
h l á r  tiusztár  legjel tertén/o 2ő frtot.
K állaii András. M\ / / /;« * é« íjráf í.i.tn/nii
A/ein/hf rt legjobb k- . 1 1 ezüst érmet.
Várnd*i t iákor ni, / - / < rí hi 1 'i h/fii mt

Izsák. t sditnfi .///<•'■ 1 ‘ l> rtt ■!< Cm t legjobb
felen kertészeinek ê . t D >10 frt pénz-
dijat, báró Orezu /.' í f l ó r .  Simái/ Kde
Á la r  l)t cm J!< rt n!, '■in s a csornai pré-

postság legjelesebb kertészeinek 1 1 bronz érmet.
A bíráló bizottság díjazási el járását befe

jezvén, Fáit I.ászló  köszönetét mond gr. I)es- 
tmpffjt Aurél elnöknek, ki fáradhatlan munkás
sága által alkalmat nyújt arra, hogy a nemzeti 
termelés ez ágában mutatkozó haladás ismertté 
váljék. Mi az egész bizottság részéről egyhangú 
éljenzéssel fogadtatott

Gróf Drssrir/f'ii Aurél megköszönve az 
i elismerést, azt az eszmét veti fel. nem mutat

koznék-e czélszerünek és a hazai dohányter
meié:* érdekében levőnek, ha a hazai dohány
termelők egy egyletet alakítanának, mely e terme
lési ágat foly ton figyelemmel kísérné és fejlő
dését előmozdítaná. Pomnliiáti pártoló felszóla
lása után a bizottság abban állapodott meg. 
hogy az orsz. gazd. egyesület választmányához 
teendő felterjesztésében kívánatosnak fogja jelez
ni egy önálló* hatáskörrel felruházott dohány- 
egyesület kreálását.

Ezzel a bizottsági ülés véget ért.

Szemle a dohány-kiállításon.

Valóban kellemesen lepett meg ben- ! 
nőnket a köztelken lévő nagy teremben 
kiállított 4t> dohánytermelőnek igen esi- j 
nosan kezelt dohánya és a rendező bizott
ságnak helyes esoportositása.

A kiállított dohányokat behatóan és 
figyelmesen megszemlélvén, azokra vo- j 
natkozólug a következőket konstatálhatjuk :

Általában véve a kiállított dohánvok í 
mindegyike a maga nemében szép. ren
desen kezelt, igen jó dohány.

o r . esse.eyv . iu r  dohányát nem- j 
esak szép. egyenlő színéért és jól égő 
anyagáért tartjuk jó sz.ivarboritékra hasz
nálhatónak. de különösen vékonv bordá
jánál es meglehetős hajlékonyságánál fog
va : e esoportban is: .■  . r  ker
tésznek dohanya a legjobb. 'A'.’.vcit 
Is i- . ’t: arnvekban szárított, oldalfnzott e> 
egyáltalán hollandi módra kezelt enba fa
jit dohanya egyenlő szép barnaszínétiel es 
nynlékonysaganal lógva a szivargvartasra 
igen alkalmas, minthogy különben i> az 
ehhez, megkivantató egyébb jé. tulajdonok
kal is bir : •• tulajdonságainál fogva bő j
mennyiségben szolgáltatja a borítékot. Ki- | 
való szolgalmat tüntet fel a .. • • gaz
on s. iga .a n termesztett aljdohany. melvet, j 

dohányos kezelt.
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy | 

tekintette! a kitűnő kezelési módra e do- ' 
hánvlevolek bordái nem e i e g  (in ..mák. azaz. 
hogy vékonyabbak is lehetnének Hatá
rozott véleményünk az. hogy az. a talaj ! 
alkalmasabb eredeti szarnosháti mint enba- j 
fajit dohányra

Az alj-dohány földes, szaggatott és I 
szürke, hamttszinü. gömbölyű szokott lenni, 
holott ez nyúlánk, egesz. egvenló világos. 
— sarga szinti, minél fogva kétszer ! 
annyit ér. mint más aljdohánv.

. ..'t’íltí Sándcr  kitűnő vékony . jó égésit, 
de kissé tultiillesztett s azért világos szí- i 
Hűnek maradt dohányt állított ki.

<ír . /. :,v:v r .rr .ö , K .i.'iav .'.::.h\ is. I

r.irt a legjobb, bő szivarboríték anyagot j 
szolgáltató dohányt termelle k

S / . e p  e s  jól kezelt pipadohányt állított ! 
ki É r d i  n s c h n  jM is

A kápolnai beváltóhivatal körzetében |

termelt itt kiállított dohányok szépségük 
és gyönyörűen való kezeltetésük daczára 
azon kifogás alá esnek, hogy aprólevelüek. 
holott meggyőződésünk szerint az. ottani 
talaj sokkal nagyobb levelű dohányt ké
pes teremni. — A sztt’oki kiállított dohá
nyok rendkívüli illatosságnk — vékony — 
és puhaságuknál, és jó égésüknél fogva 
tininek ki.

Az. rrdé.'v: kerti dohányok részben 
még nyersek : ezeknél a fermentatiót óva
tossággal kell megtenni, hogy a gyönyörű 
sárga színét megtarthassa : egyébként szí
nükre és illatukra nézve igen jók.

Az a rad i  kiállított kerti dohányok 
már nem oly nyersek és ezek színe, mely 
szintén igen szép sárga, egészen meg fog 
maradni : ezekből kitűnő ezigaretta do
hány készül.

Különös figyelmet érdemel még .7.'.:r 
’/Jezsi1 kapadohánya.

A budapesti i’sváitciü vatai részéről 
a franezia kormány által igényelt dohány
fajok (typeki lettek a közönségnek be
mutatva

A kiáliitott dohányok megszemlélése 
által hennünk ébresztett örömet esak azon 
tudat zavarja, hogy a Magyarországon 
iigyanesak a múlt évben tényleg termesz
tett dohány minőségre nézve tossz, 
arányban áll a kiállítódhoz A beváltóhi
vatalokban és kiilkiviteli raktárakban fel
halmozott dohányok a legs/omoriibb ké
pet nyújtanak múlt évi rossz, dohány
termésünkről.

A kiállítás megmutatta azt. hogy van 
Magyarországon jó talaj es képesség is 
arra. hogy a legszebb, es legfinomabb 
lajn szivarborítéknak is való dohányokat 
termesszék. Kz emeli a dohánytermesz
tés jövőjébe vetett hitünket es engedi re
ményiem. hogy a megkezdett utóit tovább 
lógunk haladni és a jövő évben rende
zendő kiállításon még többen fognak ki
állítani: akkor majd az általános orszá
gos-kiállítás alkalmából a külföld is tudomást 
vehet földünk e kincséről.

A dohány kiültetése
ii.

A inetitiyibeti a palánta kiültelésére 
tmzvc a szükségesnek vélt utasításokat 
megadtuk, jóinak latjuk ezúttal a foldo- 
zásra nézve szükséges intézkedésekről 
szólald.

Mihelyt egy-egy darab föld ültetése 
be van fejezve, ő— ti napra a bevégzés 
után meg kell gondosan a kiültetett so
rokat vizsgálni, es az egesz hiányzókon 
kívül, meg a silány es gyenge palánták 
helyébe is. ültessünk a legkifejlettebb palán
tákból helyükbe másokat: legjobb azokat 
hidegágyról venni, mert azok rendesen 
izmosak e s  gyökeresek. Az erősebb és 
kitejlettehb rásza mar esak azért is szük
séges a lobbizásra, minthogy már az 
előbb kiültetett ei. megfogamzott rásza 
mívesnek indult, a most toldozandó pa
lánta ezeket utol nem érheti, és amazok 
ezeket elárnyékolják: ezt a mennyiben
lehet meg kell akadályozni, ezt pedig 
e>ak úgy tehetjük, illetőleg részben elleti- 
siilyozhatjuk. Ita legerősebb palántáinkból
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'eszközöljük a foldozást: ez által elérjük 
azt. hogy a most kiültetett erős palánta 
hamar megtogamzik. és növésnek indul, 
— mielőtt az előbb kiültetett palánták 
nagyon tnlszárnyalnák és nagy elárnvéko- 
lás által ezeket egészen elnyomnák.

Tapasztalás szerzési szempontból 
jó  megvizsgálni : mi okozta a palánta 
kiveszését. amit a gyökér megtekintése 
titán ismerünk fel, és arra a meggyőző
désre jövünk, hogy legtöbb esetben az 
elültetésnél okozott nyomás által kapott 
sérelem végett veszett ki: lehetnek ugyan 
más okok is. nevezetesen féreg kirágás, 
vagy pedig az. hogy az. elültetés alkalmá
nál már mint gyenge, beteg palánta lett 
■elültetve.

Minthogy a toldozott dohány az. előbb 
kiültetett palánták megkapálását Késleltetné, 
és arra. mig ez megfogamzik. növésnek 
indul, várni nem lehet, nem szabad : jó 
tehát, ha a toldozott palánta közelében, a 
földet ez alkalommal kissé megkapásuk, 
hogy azt kapálás késleltető esetben a gaz 
el ne lepje : ez azért is szükséges, mert 
már a midőn a foldozást eszközöljük, a 
föld több nap óta van megszántva és 
ha még limes is meggazosodva. de közel 
van azon eshetőséghez, hogy még mielőtt a 
palánta tuegfogamzva volna, már a gyom 
el is lepte ; jó. ha a kapálás által ezt 
megelőzzük.

A kifoldozandó palánta elültetése al
kalmánál éppen ngy bánunk el. mint 
többi kiültetett rászainkkal oselekedtünk : 
■ezeknek elültetését is meleg veröfényes 
napokban osak délután eszközöljük, és 
délelőtt inkább kapálgassuk meg a tol
dozandó terület közeleső részét, habár ez. 
az elültetés alkalmánál le fog tapostatni. 
azonban a gyom még se uralkodhatik 
rajta oly hirtelen, mint ha meg nem volna 
kapálva.

Mindenesetre a legmelegebben ajánl
ható. hogy mihelyest a palánta meg van fo- 
gamz.va. és osak némileg növésnek indulni 
iátszik. hozzá lássunk, hogy azt azonnal 
megkapáljuk, mert a dohány első kapáltatása 
irányadóul szolgál leendő termésünkre, és 
ha a kellő időt a kapálásra elmulasztót- 
tuk. dohánytermésünk kénessé válik.

Szükséges tehát, hogy kiváló gon
dot fordítsunk az idő megfigyelésére, 
mert hisz minden gond es ügyelem 
mellett még is megtörténhetik, hogy az 
idő nagyon esőre fordul, és hetekig tart. 
úgy hogy a kapálást meggátolja, és ez 
oly baj. melyen segíteni nem lehet : az 
ily esős időben a gyom nagyon elszapo
rodik. és a palántára roppant káros ha
tással van. Ily esetben, ha az. idő kissé 
kitisztul, és az eső megállapodott, még 
akkor se szabad mindjárt a kapálást esz
közölni. mell annak az a l.övetkezése, 
hogy a kikapált gyom a lágy földben is
mét megfogamzik. és a lágyban kapalt 
föld megzokul. és porhauyósságát egészen 
elveszíti, mi a jövő kapálást is megnehe
zíti — annál fogva ily esetben esak tü
relemmel kell lenni és be kell várni, migaz 
idő teljesen megállapodik : vigyázzunk 
azonban akkor, hogy a kedvező időit el ne 
mulasszuk, mert a sok eső a földet össze
verte. lesiijkolfa. és az ily földön, ha az meg
szárad, a kapálás nem is eszközölhető, 
igy teiiát a legnagyobb óvatossággal az

időt. jól mondva, meg kell lesni, és az 
alkalmas perezet felhasználni a munka 
teljesítésére.

Ezen első kapálást tulajdonkép esak 
garaszolásnak nevezem, és azt a mint 
inár többször mondtuk, rögtön meg kell 
tenni, mihelyest a palánta növésnek in
dult : gyakorlati gazdák állítása szerint 
a kiültetés után 8 — in  napra kell meg
kezdeni a kapálást, mert ez időben a pa
lánták már gyökeret vertek.

A kapálást semmiesetre sem szabad 
hosszunyelii kapákkal végezni, melyei a 
munka könnyebb is. szaporább is: hanem 
rövid nyelű és kisebb kapával, melyekkel 
ha a görnyedés folytán talán nehezebb is, 
és szaporátlanabb is a munka, de jobban 
lehet a gyökerekre vigyázni, és az egész 
kapálást nagy figyelemmel végezni.

Az első kapálásnál nem szükséges a 
földet mélyen bevágni, inkább esak fénye
dén. különösen a palánta közelében a 
legóvatosabban kell a kapát használni, 
nehogy a föld a feszítés folytán meglazuljon, 
a palántát földestől együtt kiemelje — 
inkább szükséges azt a kézzel a töve kö
rül megkaparni, és a netáni gyomot, 
mely közelében van. kihúzni.

• itt. hol a dohánytermelés már rég
óta szokásban van. az ezzel foglalkozó 
‘kertészemberek hozzá vannak szokva, és 
értik is jól ezen első és kényes termé
szetű kapálást. Az ilyent még nem pró
bált munkások azonban még nagy felü
gyeletet. söl oktatást kivannak. Mert itt a 
földet úgy kell fölporhauyitani. hogy a 
gyökerek meg ne sérüljenek, tehát azon 
helyet kell kapálni, a hol még gyökerek 
nincsenek, de nemsokára lesznek.

A kapálás után egy nappal ismét jó 
a sorokat megvizsgálni, es netán a kapa 
megsértése által kiveszett palánta helyébe 
más. erős palántát ültetni.

Ha a sorokban váratlanul több pa
lámat fonnyadni, vagv kiveszni vennénk 
észre, vegyünk ki azokból egynéhányat 
földestől együtt, vizsgájuk meg behatóan 
és találnifogunk rajta férgét : ezek kü-
lömbözö, fajnak ezeket meg kell semmi
síteni. és a fohlozaml' palántát nem ép
pen azon helyre tegyük, a honnan a má
sik beteget vettük, hanem azon helytől 
kissé távolabb eső he ' ' • ültessük.

Ezen rovarok s on-zdtasára keveset 
tehetünk, de attól lehetőleg megóvni ha
talmunkban áll. ami nagyrészt a föld meg 
Művelésétől függ: -  ■.!■• ha már mutat
koznak. legjobb azokat a gyanús helyek
ről kikeresni, és mec -rmmisiteni. A hol 
nagyban mutatkoznak ily ellenségek, jó  
óvó szer tölgyfa cser vagy tölgyfafürész. 
porból lúgot készítői es ezen folyadék
ból a palántákat pár--or megöntözni.

Dohánylevelek uj beváltási ára.
Lapunk 2-ik sz.i ■ inán előre jelzett, 

a magyar korona or igáiban a dohány
jövedék részére térni emlő s beszállítandó 
dohánylevelekért 18SI i 885 és 188tí-ik 
évre a pénzügyi imnis/terium részéről 
megállapított bevált.iM-nrakra vonatkozó 
hivatalos közlemény:-'- 'i-z.relt olvasóink 
lapunk más rovatában ■ -znek tudomást.

A dokányjóvedéh kormányzat e sze

rint a szivar-boriték-levél, a finom pipa
dohány gyártására használt, valamint a 
közönséges levelek magasabb osztályába 
tartozó anyagot t e t e m e s  árfelemelés- 
Iksi részesíti.

De az osztályozási szabályok is a 
t e r m e l ő k  e l ő n y é r e  lettek rész
ben megváltoztatva, nevezetesen az által, 
hogy a szivar-boriték-leveleknél és a tinóin 
s közép-tinóm kertileveleknél eddig fen- 
állott válogatott osztály egészen elejtetett.

Az áru válogatása és összeállítása 
tetemesen meg fog ezáltal a termelőknek 
köimyittetni.

A szivarboriték-levelek a jövő bárom
éven keresztül 11 osztályt fognak csak
képezni és az

I. oszt. (eddig volt 41 frt) öO frt.
II. .  ( - - 34 - ) 42 „
III. .  ( .  .  30 .  ) 3t> fo

rinttal fognak beváltatni.
Közönséges levelekből a 

válogatott (eddig volt 2 7 ’ö frt> 30 forint
1. oszt. ( - ,  23 , )  24 forint

és a kerti levelek
I. oszt. eset. musk. (eddig volt 53G  frt 1 55 frt.
II. „ .  ,  ( - .  35 „ ) 40 frt.
III. „ .  „ ( - .  17-9 .  > 20 írt
tal lesznek az illető körzetektől beváltandók.

Ilyen áremelés a többi dohánynemeknél 
is észlelhető, a miből a dohányjövedéki kor
mányzat azon törekvése tűnik ki. hogy 
a termelőket finomabb és minőségileg 
jobb dohány termelésére ösztökélje.

A termelő abba a helyzetbe hoza- 
tik. hogy ne súlyra csupán, hanem minő
ségre is képes legyen termelni.

A dohányjövedéki kormányzat a do
hánylevelek árának felemelésével a do- 
hányjövedék-reforin kérdésének megoldá
sához vezető első lépést megtette. Terme
lőink használják ezt fel és tegyék meg a 
másikat. Igyekezzenek jó és alkalmatos 
talajban finom dohányleveleket termeszteni.

Vegyes.
A frnnrzia kor/uánjt, amint már jeleztük, 

12000 métermázsa magyar dohányra hirdetett 
árlejtést. A kitűzött határnapon Parisban vala
mennyi helybeli dohán* Kivitellel kereskedő meg
jelent és az árlejtésen résztvett. A szállítást 
közzíllök Schosberger Zsigmond és Schosberger 
Henrik vállalta el.

Előfizetési felhívás

.MAGYAR DOHÁNY OJSAG'
czimü. szakközlőnyre.

A -Magyar Dohány l'jság a do
hánytermelés minden ágáról i d ő é s 
s z a k s z e r ű  ezikkeket hoz és ezélja : a 
dohányfajták szakszerű megismertetése ál
tal is a dohánytermelést emelni.

A -Magyar Dohány Újság" egész 
évi előfizetési ára 4 frt.. fél évi 2 frt. és 
1;4 évi 1 frt.. mely vidékről legjobban pos
ta-utalvány mellett a ..Magyar Dohány Új
ság kiadóhivatalába Budapest, Arpád-uteza 
7. sz. küldendő.

t i  r  r r - f  v t
Felelős szerkesztő: Daroozi Vilm os.



Május 1. MAGYAR DOHÁNY ÚJSÁG. 4

HIRDETMÉNY
a magyar korona országaiban a dohány jövedék részére termelendő s beszállítandó dohányleve

lekért 1884.,’ 1885. és 1886-ik évre megállapított beváltási árak iránt.
1. A nap}-méltóságú magyar királyi pénzügyminis-

tórium 1884. évi február hő 18-án kelt 8613. szám alatt 
kelt maga* rendeleté alapján ezennel közzétételnek azon 
árak, melyek a kincstár számára 1884 . 1885. é» 1886-
évben engedély mellett termesztett nyers dohánylevelek
ért az anyagnak áttételekor a termelőknek fizettetni 
fognak

2. A do1 ánynak azon helységtől, melynek határá
ban termesztetek, a beváltási raktárba való szállításáért 
a termelőnek fuvarpótlék czimén tizettetik. és pedig : a) 
7*/j kilométernél nagyobb, de 38 kilométernél kisebb tá- 
vf.lságnál egy krajezár, b) 38. vagy több kilométer tá
volságnál egy - ,,,-ed krajezár, minden tiszta sulvu 100 
kilogramm dohánylevél s minden egyes kilométer után; 
7' s kilométernél kisebb távolság után fuvarpótlék nem jár.

3. A beváltás kezdete és vége minden egyes kör
zetre nézve, tekintettel a dohánylevelek beszáradásának 
előrehaladottságára, külön fog meghatároztak)! éa közhírré 
tétetni.

4 A beváltandó dohánylevelek fajainak megítélé
sén* és minőségük szerinti osztályozására nézve zsinór- 
mér'ékiil következő szabályok szolgálnak.

5 Szivarboriték-Ieveleknek csak azon sériiletleu, 
debreczeui. szegedi, szuloki, tiszai, mnskatály és erdély- 
or»zági levelek minősítvén, melyek szivarokhoz boríték- 
levélül használhatók. Az ily levelek legyenek kellő mó
diin szárítva, szívósak és finomak, továbbá egyszinilek, 
v -kony erekkel, tökéletesen érettek és jól égők

•i. A szivarboriték levelek első osztályába soroz- 
tatnak a legfinomabb vékonyért! anyalevelek, melyek te
kintélyes és egyenlő nagysággal, kitűnő szívóssággal, 
élénk égéssel, szép és egyenlő színezettel bírnak és leg- 
alábo 5ti" , tinóm boritékot szolgáltatnak.

7. A második osztályba azon auyalevelek soroztai
nak. melyek finomságra, szívósságra, égésre és színre néz
ve az I-ftö osztályt megközeiitik, azonban csak 4()" „ fi
nom borítékot ígérnek

8. A harmadik osztályba azon jó  égési! és tiszta 
szinii auyalevelek soroztainak, melyek legalább 35* „ fi
nom és közönsége* boritékot aduak, ha a levelek többi 
része mint szivarburok teljesen használható*

9. Közönséges levelek alatt azok értetnek, melyek szi- 
vargyártasra és azonkívül közöuséges bagó. pipadohány 
és bontót készítésére alkalmasak

1<». A közöuséges levelek válogatott osztályába 
tartoznak azon szép. jó  és egyenlő színű teljesen érett, 
sériiletleu. tekintélyes nagyságú auyalevelek. melyek szi- 
varboritékul jelentékenyebb részben nem használhatók, 
mindazonáltal jelesebb szivarburok. bagó. vagy fon, vagv 
nehéz burnót levél minőségével bírnak, ha egészen fisz- 
tán csomózvák

11. A közönséges levelek első osztályába tartoz
nak mindazon egészséges, érett, sárfiletlen. meglehetős 
nagyságú anyalevelek, melyek jó  pipadohánynak, szivar- 
burok-levélnek és szivarbélnek vagy jó burnót-anyagnak 
ha SZUJ ílhatéik

1 -  A közönséges levelek második osztályába tar
toznak a kisebb *éi lilédén és a kissé szál és jégverte na
gyobb auyalevelek, valamint a ti-zta száraz, jobb minő- 
•égii bomoklevelek.

13 A közönséges levelek harmadik osztályába 
tar'oinak a visszatetsző szinii. de egészséges, a nagyobb 
mérvben jégvert vagy szakadozott anyalevelek, továbbá 
s csucg és csekélyebb minőségű hoinoklevelek

14. Kínom és középtinom kerti levelek alatt olya- 
e k értetnek, melyek jó  illat, finomság ős világos szín 
által tűnnek ki. és finom dohánygyártmányok előállítá
sára alkalmasak.

h* A finom es középtiuom kerti levelek első osz
tályába soroztainak a legtartaloiudúsabb. egyenlő szinii. 
fin.-in sárga vagy világos sárgabarnás. teljesen hibátlan, 
érett és sériiletleu anyalevelek

16. A második osztályba tartoznak a szinbeu ke
vésbé egyenlő, vöröses vagy világosbarna színezetű fi
nom, teljesen érett, sériiletleu anyalevelek, továbbá a 
»-«ak jelentéktelenül szakadozott anyalevelek, melyek az 
- 1»” osztály minden egyéb tulajdonságaival bírnak, végre 
a szép színit, csocs és nagyobb, ineg nem rongált, szép j 
világos szinii bomoklevelek

17 A harmadik osztályba tartósnak minden egyéb i 
egészséges *•« érett levelek, z mennyiben egészben véve 
még jó pipadohánynak alkalmatosak.

18. Finom mnskatály gyanánt a debreczeui do
hánytermelés} körzetekből származó azon dohánylevelek 
Jognak átvétetni, melyek fehér virágú mnskatály palán
tákból Iiverettek és jó  illatuk által kitűnnek, ha azon 
kívül jól sikerültek, és gondos kezelésben részesültek

Itesoroztatnak • az első osztályba a legtartalon.du- ' 
*abb. szép szinii, teljesen hibátlan érett és sériiletleu 
nnyalevelek. melyek legfinomabb pipadohány előállítá
sára alkalmasak ; a második osztályba a tartalomdus, jó 
szinii. érett, de kissé- sérült anyalevelek és a jobb mi- 
nőségíl tiszta szársz homoklevelek, a mennyiben finom 
pipadohány gyártásra alkalm sak ; a harmadik osztályba

minden egyébb egészséges és érett levelek, a mennyiben 
egészben véve jó  pipadohánynak alkalmasak.

19. A kapadoliányleveleknél besoroztatnak : a vá
logatott osztályba a tekintélyes, sériiletleu. teljeseit érett, 
egészséges, szép szinii és nagy auyalevelek. Az 1-sö osz
tályba a kevésbbé nagy, sérülellen, érett, egészséges, jó  
szinii auyalevelek. A második osztályba a kissé szaka
dozott, érett, egészséges, de színben kissé hiányos anya
levelek. A harmadik osztályba, a homok és csucslevelek, 
továbbá a nagyobb mérvben megrongált levelek.

2<). Kihányás gyanánt átvétetnek : a jég által
tönkretett levelek, a kényszer érett, szivégett, koes*ny- 
rotbadt, de száras levelek, a kissé fehérlő, fehér p en és
szel lepett, végre oly érett levelek, melyek a fagytól 
érintvék. de nem fekete, hanem vöröses szintiek, és még 
közönséges pipadohánynak használ hatók.

Síi. Az előző osztályozási határozatokban csak 
törzslevelekről van szó, melyek simított és csomózott ál- j 
lapotbau szár nélkül beszállitandók Ha szárakkal biró le
velek szállíttatnak be. a szárak mérlegeié* előtt a ter
melők költségére levágatnak, a levágott szárakért pedig 
semiuiuemii kárpótlás nem adatik.

- -  A kacs minden doháliyueinnél simitatlannl 
szolgál tntliatik be, azonban szári vagy farészeket »artal- 
maznia nem szaliad, érettnek és gyártásra alkalmasunk 
kell lennie, ellenkező esetheti azon elbánás alá esik, 
mint a baszouvelietetlen anyag.

23 A cHomózatlan levél, melyhez a levélrészek 
iinorzsalé-k) is számíttatnak, tisztán és szár nélkül szállí
tandó : tisztátlau. vagy szárral ellátott morzsalék mint ha
szon vehetetleu mégsem misittet ik.

-4. Zsinórra fűzött, liasznaveliető levelek csak mint 
niorzsalék vétetnek át, ba pedig ily levelek farészekke. 
szállíttatnak, akkor csak a morzsa lék fele árán váltat 
nak be.

25. Krett sarjii. minőségének megfelelőleg vétetik 
át. ba az anyalevelek tulajdonságaival és nagyságával

bir, az auyalevelek módjára nyer osztályozást, azonban 
a közönséges levelek második osztályánál magasabb <*■/.- 
tályba sorozni nem szabad.

26. Minden egyes csomónak csak ugyanazon fajú 
és osztályú leveleket kell tartalmaznia. < »ly csomók, me
lyekben különféle osztályú levelek fordulnak elő, be vál
tandó k : a) ha az nagyobb részben jobb minőségű leve
lekből áll, egy osztálylyal lejehb, mint azon osztály, a 
melybe a jobb minőségű levelek különben tartoznának ; 
b) ha a jobb minőségű levelek mennyisége egyenlő a 
kevésbbé jó  minőségű levelekkel, vagy ez utóbbiaknál 
kisebb, azon osztályba, a melybe a kevésbbé jó minő
ségű levelek tartoznak : ci azon csomók a melyekben 
kacs fordul elő, minden esetben csak mint kacs veendők 
á t; d) azon csomók, melyek kötése alatt morzsalék heve- 
gyitve találtatik, u morzsalékra szabott ár mellett vétet- 
nők ót ; e) azon csomók, melyek közzé idegen tárgyak* 
mint föld, homok, hamu stí> kevertettek, inegsemmi- 
sittetnek.

27. Tökéletlenül szárított bármely fajú levelek 
minőségük szerint kisebb osztályba soroztainak, mint a 
melybe megfelelőleg szárított állapotban tartoznának.
I gyanaz áli a nedvesített levelekre nézve is azon hoz
záadással. hogy ezek, mert legjobb esetben esak közön
séges vágni való anyagot szolgáltatnak, mint szivarbori
ték. válogatott és közönséges I-ső osztályú levelek nem 
osztályozhattak. Mindkét esetben, azonkívül még a tul- 
nedvességnek. és az ennek folytán előre látható meg
romlásnak megfelelő aránylagos súly imzatik levonásba

28. Egészen liaszouvebetlen dohánylevelek és le-

vélrészek inegnem inisittetnek Az egészen haszon vehet- 
lenekhez tartoznak : az egészen éretlen, feketére fagyott 
rothadt, egyáltalában minden a gyártásra nem alkalmas 
levelek és a tisztátlau hulladék. Ha egy csomóban vagy 
bálban baszouvelietetlen anyag fordul ••lő, akkor az a 
termelő költségére kiválasztandó, és az anyag súlyából 
levonandó.

29. A kerti levelek kivételével minden egyéb fajik 
levelek csomói dohány nyal kötendők

A dohánylevelek neme
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8zivarboriték-levelek 

Mindennemű szivarboriték levelek 

II
Közönséges levelek

Tiszavidéki levelek a kápolnai, szolnoki, 
jászkiséri. jászberényi, tiszarofti és bu
dapesti termelési körzetekből, továbbá 
a vörös virágú mnskatály pláiitákleil 
származó mnskatálvlevelek adebrerzeni 
■(••hány hév felügyelőséghez tartozó 
termelési körzetekből

Hebreczeni, szuloki, 
ges kerti levelek

k»l"

•Zegedl közi

III
Kerti levelek 

t ’setiu-ki mnskatály

Finom kerti levelek, Hebrő. Verpelét. 
Németság. Fadd. \ ék, Itaio  síb 
községi kiöl és tinóm erdélyiek 

Középtiuom kerti levelek. I j-Panáf. F j. 
Szent-Auiia, Zádorlak. Nagy-hörögi,, 
Keszegtalva -tb. községekből

IV
Fehér virágú mnskatály növényekből 

származó finom muskatály-levalek a 
debreczeui doh bevált, felügyelőség, 
hez tartóz*' t. rmelesi körzetekből 

V

Yalainnm .i dohány nembeli kiliányás, 
kacs, csomózatlan levél, tiszta morzsa lék

II
Ili

válogatott
I
II
III

válogatott
I

II
III

válogatott
I
II
III

I
II
III
I

II
III 
I

II.
Ili

caomózatlaii 
levél tiszta 

morzsalék

Csomónként átvétetnek:
a j az összes szivarboriték-levelek ; 
b. a válogatott osztályba tartozó kö

zönséges levelek .
<•1 a csetneki mnskatály. finom inus- 

katály, továbbá a tiuom és középfí- 
nőm kerti levelek l»ső osztályába so
rozandó anyag

Azon levelek, melyek a csetneki iniiska- 
tály-levelek tulajdon-ágával nem bírnak, 
ininösé-gükliö/. képest mint tinóm vagy 
középtiuom kertilevelek fognak átvétetni

Azon levelek, melyek finom, illetőleg k<>- 
zéptiiioui kerti levelek tulajdonságaival 
nem bírnak, minőségükhöz képest, mint 
közép-finom vagy közöuséges kerti leve
lek fognak be\ áltatni

Azon levelek, melyek a liuoiti írnoka- 
tálylevelek tulajdonságaival nem bírnak, 
a közönséges uin*katály-lev«d*kre sza
bott árakon i,2 . tétel vétetnek át.

Itmhi/Hsten. ja  a  m i r  lm 'H -n . .1 nuujifft r k i f l i i  ifi ilohán iii'ii‘ il> k i kutpoH h ai<i:i/ut"*iiijtol.
Nyomatta a kiadótulajdonos „Carvina- könyvnyomda kiiulé-iialet Budapest, Arpád-utcza 7 szám
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