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Dohánymag termelés és foldozás.
A dohány okszerű kezelése, hála az 

égnek, országszerte kezd meghonosodni, a 
termelők általába a jó tanácsokat kezdik 
igénybe venni; érdeklődésüket e lapok ut
ján is nyilvánítják, úgy annyira, hogy né- 
künk nagy örömünkre szolgál, hogy ezen 
mozgalomban nékünk is némi részünk 
van ; már ma egész nyíltan és bizonyos 
büszkeséggel mondhatjuk, hogy a Dohány- 
újságot országszerte nemcsak hogy olvas
sák, de tanulmányozzák i s ; és sokoldalú 
hasznosságát teljesen elismerték, mely 
meggyőződésről eddig is eléggé biztos tu
domásunk van.

Klső sorban a termelők valamennyien 
arról már egész tisztában vannak, hogy 
minálnnk a mag rosszasága volt egyik 
fő oka annak, hogy dohányunk minősége 
annyira hanyatlott: tehát meggyőződésem 
az, hogy a termelők, a mag javítására nézve 
már most minden okszerű dolgot végbe 
fognak vinni, azt is hiszem, hogy sokan 
a magnak való palántát a mint én aján- 
ajánlottam, elkülönített helyen fogják ke
zelni.

Pótlólag erre ismét visszatérek, most 
c«ak azon kérelemmel járulok összes olva
sóinkhoz, hogy ott, a hol ez még nincs be
vezetve, múlhatatlan most vezetessék be, 
még pedig kitünően kezelt kövér földbe 
széltől védett helyen ültessük a legerősebb 
rövidszáru palántákat sokkal ritkábbra, 
mint a dohányföldön és különös gondo
zással kell azokat ápolni, esetleg trágya- 
lével gyakran megöntözni és 4—5-ször 
megkapálni. Ezen első, felette fontos teendőre 
nem lehet eléggé figyelmeztetni termelő
inket, mert ettől van függővé téve a do
hány mennyiség, de főleg a minőség, szó
val ebben rejlik a dohány okszerű terme
lésének alapja.

A kincstár is erre nagy súlyt fektet

a minta-telepeken, tehát a termelők maguk 
is, ezen módszert, a magot önálló, külön 
helyen termeszteni, el ne mulaszszák.

Mint bennünket több helyről értesí
tenek, az esős idő beáltával a palánta ül
tetése nagyon szépen előre haladt és sok 
helyen már be is fejezték az ültetést ; nagy 
fontosságot kell tehát a foldozásra fek
tetni — a netáni féreg rágta vagy más
ként kiveszett, vagy még tespedő palán
ták helyébe másikat ültetni, a foldozást, 
a mint már többször ajánltuk, a legerő
sebb rászákból, esetleg hideg földről kell 
pótolni.

Ne akadályozzon bennünket a netáni 
ki nem foldozott dohány föld attól, ha a 
szükség kívánja, hogy megkapáltassék, 
illetve ha fenyegetve vagyunk attól, hogy 
a gyom hirtelen ellepi, mert ez azután 
roppant nagy baj, melyet alig lehet meg
javítani ; ha a foldozást egy nappal késlel
tettük is, megtörténhetik az a kapálás 
után is, a mennyiben ezen első kapálás 
szerintem nem egyébb mint gyomlálás. 
melynek megtörténte után a foldozás azon
nal a tiszta földben eszközölhető.

A kapálás, gyomlálás vagy garaszo- 
lás, a mint én ezen legelső teendőt neve
zem, rövid nyelű kis kapával kell, hogy 
történjék. Nagyobb szerepe van itt a kéz
nek, mint a kapának, mert a kapával ve
szélyes dolog a gyönge rásza mellett ka
parászni, mert igen könnyen megtörténhe
tik a legügyesebb kapásnál is, hogy a 
friss ültetvényt a kapával felfesziti és meg
lazítja, vagy megkarczolja a kapa élével, 
minek következménye a palánta kiveszése, 
azért mondtam, hogy a gyönge rásza 
melletti, különösen ezen első műtétnél leg
jobb, ha a kapás a töve melletti gyomot 
a kezével kihúzza és a gyökér közelében 
az ujjával a földet fellazítja, mely körül
mény tetemesen előmozdítja a növést, 
mert a felporhanyósitás által a levegő 

Jcönnyebben éri a tövet, az éjjeli nedves 
gőzök pedig jobban oda hatnak. Múlt 
számban is felhoztam, hogy minő veszé
lyes az, ha a dohányföldet a gyom ellepi, 
megvonja a gyökértől a szabad terjedést, 
a mennyiben útját állja, elveszi tőle a 
levegőt tápanyagát, de mi több, a világos
ságot, mely nélkül csak teng, elár
nyékolja és tönkre teszi, azért kell egész 
erőnkből oda törekedni, hogy ezen legna
gyobb ellenségtől távol tartsuk gyönge 
rászáinkat.

Ezen garaszolást legfeljebb két héttel

az elültetés után kell végezni, miután a 
rászák jól megfogamzottak és néhány apró 
levelet fejlesztettek. Ezen munkára igen jó, 
ha egy megelőző eső után történhetik, 
de mindég vigyázni kell, hogy a kapá
landó föld lágy, nedves ne legyen, mert 
az is nagy baj, ha a dohányt lágyba ka
páljuk ; mert a föld többé nem porhanyós, 
a taposás által összenyomul és a második 
kapálásnál roppant görös lesz, a kikapált 
gyom ismét megfogamzik és a rásza lég. 
nagyobb bajára ellepi az egész földet, 
azért nagyon kell óvakodni attól, hogy a 
földet lágyban kapálják. ^

A kifoldozandó helyeket is megkell

helyt egy-egy földet bevégeztünk, azonnal 
meg kell tenni a foldozást, mert ha sokára 
hagynánk mig a különböző gyomok el
lepték, a foldozás igen meg volna nehezítve 
és mi eredményt sem várhatnánk.

A halomba való ültetést, azon urak
nak. kik lent földeken kénytelenittetnek 
dohányt termeszteni, a legmelegebben aján
lom. A múlt évben is, a rét- és lapos föl
deken termett dohány felette rósz és gyár
tásra alkalmatlan. D. V.

Újabb dohányszáritó szeg.
Időelőtti dolog ugyan még a szárítás

ról beszélni, de minthogy sok dohányter
melő, különösen az, aki a Láng-féle Exsic- 
cator dohányszáritón akaija dohányát be- 
száritani. — már most gondoskodik a 
dohány szárításhoz szükséges anyag beszer
zéséről, jónak látom már most előadni ész
leleteimet, amiket e tárgyban tettem.

Az exsiccator számos előnyei közt kü
lönösen tartósságát említették fel s bizo
nyítgatták már számosán, mint a mely 
folytán megtérül az első nagyobb befekte
tés költsége. *) Tudomásom s tapasztalatom 
szerint ezen nagy időre (15— 18 év) terjedő 
tartósság nincs meg a Fichtel Ignácz gyá
rából kikerülő exsiccator szegeknél; vé
konyságuknál fogva már 1—2 évi haszná
lat után az elkerülhetlen súrlódás követ
keztében elhajlanak, s a szinte elkerülhetlen 
rozsdásodás következtében annyira elgyen
gülnek, hogy a kiigazítás alkalmával egy 
része ezen elhajlott szegeknek letörik.

E hibán — a gyengeségen — segí
tendő, a hosszu-pályi uradalom intézője a 
20-as számú huzalból készittetetett előbb 
házilag több kiló mintát, majd felszólítására 
készített az exsiccator*4 kizárólagos gyára 
is; s azt hiszem, hogy ezen formájában a 
tartósságában rejlő előnyét elérte.

* Megjegyezzük itt. hogy az Exsiccator fúel&aye nem 
a tartósságában rejlik, hanem abban, hogy a dohány
levél nem kap rajta kocaányégést, nem romlik el. stb.

Szert.
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De hátrány is járt az előnynyel, s 
éppen erre akarom felhívni a készitő gyár 
figyelmét. Ez a hátrány a drágaság. A 
huzal vastagságánál fogva ugyanis keve
sebb számú szeg van egy kilóban, mint a 
rendes vékonyabb fajta szegekből, s mig 
ezekből 1000 drbot 58 kron ád a gyár, 
adig a 20-as számúból 00 krba jönne 1000 
drb. Hogy példával világosítsam a dolgot:
1 kiló 20-as számú exs. szeg gyári ára 
50 kr., 1 kilóban van 850 drb szeg; a ná
lunk használatban levő 5 méteres (21/* öl) 
léczbe 3.5 cm. szeg távolsággal szükséges 
200 drb. szeg, s igy egy kilóból 8 l/4 léczet 
lehet ellátni, a mi a szeg költségét 17 kr.-ra 
emeli egy lécznél; a beverés léczenként
2 kr. — de csak 45—50 kros napszám 
mellett, mert egy munkás 22—24 lécznél 
többet nem ver be naponta — a lécz ára 
10 kr., tehát egy teljesen elkészített 5 mé
teres száritó lécz 35 kr. s 200 levél szárít
ható csak rajta. Ilyen magas előállítási ár 
mellett méltán megkövetelhetjük az cxsic- 
catortól, hogy tartós legyen, s a magas ár 
az bizonyára, a mi sokakat visszatart al
kalmazásától.

Azonban a költség lejebb szállítható, 
és pedig akkor, ha a szegek készítését olcsób
ban eszközli a gyár. Mert mig 1 kiló 20-as 
számú huzal bolti ára 1S.2 kr., — s hiszem 
hogy az exsiccator gyár nagyobb quan- 
tumban közvetlen utón még olcsóbban 
szerezheti be, — addig a gyártott szeg ki
lója 56 kr., vagyis a gyártás meg a gyár
tási nyeréséé: j4J.8 kr. esetleg ennél is több 
kilónként. ^

Ebből az tün'k ki. hogy vagy a gyár
tási költség magas, vagy a gyár nyeresége, 
melyek közül egyik vagy másik vagy 
mindkettő ha méltányosan redukáltatik, az 
exsiccator szegek elteijedésének főakadálya 
lesz elhárítva.

A dohány termelők figyelmét pedig 
felhívom, hogy ha eddig is alkalmazták, 
vagy ez évben akarnak dohány szárítá
sukra exsiccator szeget beszerezni, kísérel
jék meg ezen 20-as vastagságút, melyből 
talán rendelkezik még a gyár készlettel — 
s megtekintés végett nehány darabokat a 
t. Szerkesztő urnák beküldők. — s ha si
kerül kivált azt elérni, hogy a gyár olcsób
ban tudja adni, úgy vélem e minta mellett 
maradnak, mint a mely egyik fő előnyt, a 
tartósságot magába foglalja. Cs. •/.

TÁ R C Z A .
Karczolatok.

Irta : RÓNAI ISTVÁN LAJOS.
A . M a g y a r  D o h á n y  ú j s á g -  eredeti tárczája.

(Befejező közlemény.)
Egészen másképen tett Napóleon annak 

idején; ö sajátkezűiig adta át Qudínet mar- 
sálijának azt a történeti nevezetességű pipát, 
melyet szán.ára készíttetett, de mely nem ke
vesebb. mint 300,000 i háromszázezer frankba 
került. (Buch vöm Tabak. Wien 1846. — 
160-ik lap).

Egy angol lord, kiről az van följegvezve, 
hogy a világon legnagyobb burnótszelencze 
gyüjteménynyel birt, kétszer utazott Sz.-Pé- 
tervárra s ezreket adott ki, hogy a Katharina 
orosz czárné tulajdonát képező burnótszelen- 
ezét megkérdhesse.

A szerencsétlen véget ért Abdul Aziz tö
rök szultán a persah sahtól egy csibukot ka
pott ajándékba, tiz rabszolganő vitte ezt az 
egy csibukot, melyet a szultán nagy ünnepélv- 
séggel vett — valószínűleg a rabszolganőkkel 
együtt — birtokába.

1872-ben Bismarck jutott egy gyönyörű 
pipához, mely ritkít ja párját; Bover Frigyes 
oberhauseni polgár s dúsgazdag pipagyáros 
mcstermüve ez, melyet a kanczellárnak aján
dékozott. A kanczellár egy sajátkezűleg irt s 
a pipamesterhez intézett levelében igv nyilat-

Ausztria dohány jövedelme 1886-ban.
Az 1886. évben általában úgy bel- mint 

külföldi szivargvártmánvok után betolvt
72,208.040 frt.

a speczialitások után befolyt 2,622.711 frt.
összesen 74,831.651 frt.

S ha ezen összeghez hozzáadjuk a kül
földön s a külföldnek eladott szivarokat is,
mi szintén kitesz ................  527,773 Irtot,
ugv oly általános Összeghez jutunk, melyet, 
ha a múlt évi bevétellel összehasonlítunk, azt 
találjuk, hogy az idén nagyobb volt a bevé
tel, mint a múlt évben s pedig 2*1 perczent- 
tel. Az idei összes bevétel 75,350.424 Irt 
a múlt évi . . . . 73,791.177 frt
az idei többlet tehát 1,568.247 frt

Ha az egyes tartományok általános be
vételének eredményét végig tekintjük, úgy 
találjuk, hogy az 1886. évben minden tarto-
mánvban emelkedett a bevétel és pedig :
Alsó-AusztriáSan 429,470 frttal
Csehországban 392,988 •
Galicziában . 207,791 -
Morvaországban 146,207
Felső-Ausztriában 85,398 *
Sléziában 79,024
Tengermelléken 75.333 »
Steierországban 59,222
Dalmátiában 48.220 .
Salzburgban 89,995
Tirolban . 39.774 v
Bukovinában 24.080 >
Karinthiában 15,129 * !
Krainában . «, . 3.550 *

Belföldi szivar általában eladatott:
Többlet

az 1885. évhez képest.
.3.238.302 darab Kagalitás — 256.698 drb |

22,698.021 * Yara-Trabucco q - 602,552 -
448,700 v Vara . 4 -  33.3‘KI »

31,982,876 » Havana-Britaanika — 363,781 »
1,995,100 » Havana üt. B. 4 -  130,000 *
3,772,000 v Havana Panetelas 4 -  223,600 -

55,087.282 > Cuba fit. D 4 -  735.927 »
225.709.971 * Cuba- Portorico 4 -  19.496.252

72.829.913 . Portorico . 4 -  11.415.*29 »
^ 94,388.250 » tinóm Virginia . 4 -  4.364.855 *

i .309.725 v Yevev-Yirginia . — 313.483 »
23,368.683 * rövid Virginia 4 -  1.908,883 *

510,805.518 » kevert külföldi . 4 -  741,019 -
164.598.179 . belföldi 1 ■ t. K 4 -  1,749.554 *

119,692 v végeladási . 4- 133.892 •
419,890.249 papirszivarka 4 -  80,778,307 >
A múlt évhez képest nagyobb szivareladást a
következő tartományokban észlelhetünk :
Csehországban . 14.214.252 drb
AIsó-Ausztriában 7,599,677 »
Felső-Ausztriában 1.991.850 v
Morvaországban 4.696.625 .
Sléziában 2.821.375 .
Steicn országba n 2 658.*0O .
Tirolban 2.091.200 •
Salzburgban . 1.0 0,100 *
Karinthiában . 952,500 -

' kozik az ajándékról: »Ich habé eine von so
j zweekmiissiger Einrichtung seit meiner Studier- 
| zeit nicht besessen und werde sie mit Yer- 

gnügen in Gebrauch nehmen. Varzin 1872. 
nov. 1. Bismarck."

A krónika azt jegyezte föl a többi kö
zött, hogy Alphons angol király az amexiali 
ütközet után katonáinak fejenként két font bur- 
nótot szolgáltatott ki á conto aerario. Dcnique 
itt is haladás konstatálható: ma már a har-
ezosoknak szivarok osztatnak ki. Furcsa képet 
is vágna a baka. ha úgy egy kis burnóttal kí
nálná meg az ember! Mégis, ha legalább — 
bagó volna.

Nagyon szép és a keletieknél mesés hírre 
vergődött egy batáviai török basának, névleg 
Murathnak a hukáhja. Hukah alatt egv olvan ' 
pipa értendő, melynek mozgatható szára víz
zel telt edényen át vezetve, a füstöt lehűtve 
juttatja a dohányzó szájába. Az ilyen pipák 
Törökországban, Arábiában, Hmdosztánban, i 
Perzsiában és Syriában találhatók a leggyak
rabban s ott is csak a nagyobb uraknál. A 
hires Murath-félc hukah tehát •— hogv a do
logra visszatérjek — kemény ébenfa-asztalkára 
van téve; maga az asztal is — mint mond
ják — remek mozaik-mű; a hukah harangja 
(víztartó edény) hegyi kristályból készült; 
ezen pedig rubinkövekkel van kirakva a r Mu- 
rath" név*, a tulajdonképeni pipa pedig szín- 
aranvból van verve s gyémántkövekkel díszít-

Krainában . . .  . . .  591.400 drb
D alm átiában....................... 534,871 »
B u k o v i n á b a n ............ 84 ,650 »

Fogyatkozást észlelhetünk :
G a lic z iá b a n .....................  1,498.149 »
Az oszt. tengerparton . . . .  165.900 *

A valódi havanna szivarokból általában 
129,940 darabbal kevesebb, mig ellenben a 
specialitásokból 209,161 darabbal több ada
tott el.

Belföldi szivar eladatott 1,3.33,133,463 
darab, taz 1885. évben 1,289,566,855 darab), 
külföldi 4,817,903drb (az 1885. vben 4,738,691 
darab).
Papirszivarka eladatott 424.246,649 darab, 
(az 1885. évben 343.084.692 darab.)

A burnót eladása csökkent s pedig 
77,257 kgrmmal. Kiadatott 1,989,417 kgr. 
(az 1885. évben 2,066,974 kgr. i

A pipa-dohány sem fogyott annyira, 
mint a múlt évben s pedig 569,8 19 kgrmmal 
kevesebb adatott e l; ellenben a speciális fa
jokból 11.432 kgrmmal több került forga
lomba. Összesen eladatott 22,575.303 kgr. 
(az 1885. évben 23,133.720 kgr.)

A külföldtől nyersdohány és dohány- 
gyártmányok után járó ilincenczi illetékek

172,599 frt
tesznek ki, a múlt évben csak 169,868 ftt 
volt, tehát a többlet 2731 frt
vagyis 1 6 perczent.

Anglia dohánykereskedelmének átte
kintése 1886-ban.

A dohányforgalom a lefolyt évben nem 
felelt meg a várakozásnak. Az árak általában 
hanyatlottak, s nem is tudtak többé maga
sabbra emelkedni. Ennek természetes követ
kezménye. hogy az üzlet igen lanyhán 
folvt le.

Western Strips. Az év kezdetén min
den faj határozott árak mellett kelt el. Mi
után ezen magas arak már évek óta megvol
tak ezen fajoknál, természetes, hogy ez év 
elején is uralkodtak ez árak; de csakhamar 
alászállottak ezen fajoknál is. Az uj termés 
levelekben meglehetősen gazdag, nehéz, rész
ben nyers, de színre nézve nem a legszebb. 
Az árak átlag 1— 2 dollárral voltak kissebbek, 
mint a múlt évben.

Western és Missouri Leaf igen szép qua- 
litásu és szinü; de csak kis keresletnek Ör
vendett.

Burlev. A kereslet jelentékenyen esett ; 
az uj importált anyag nem oly szép színű, 
mint a korábbi.

Virginia. A valóban szép, világos, szép

ve; a rózsavizén át vezetett lo méter hosszú 
ruganyos cső — a pipas/.ár — aranyozott 
filigrán díszítésű, fölczifrázva umethvsttel és 
ceyloni topázzal. Ez a gyönyörű pipa 200,099 
rúpiába, tehát több, mint 80,o00 forintba 
került.

Érdemes belőle pipálni !
Az elbingeni pipa sem megvetendő ; ezt 

meg egy elbingeni esztergályos állította össze 
s első pillanatra úgy néz ki, mint egv rózsa- 
csokof egv nagy pohárban. Azonban közelről 
megtekintve a virágok leveleiből apró csövecs
kék látszanak ki s csak a kaucsukcsöveket 
kell hozzáilleszteni, a rózsacsokor hukah-forma 
pipává lesz. E róztactokor-pipából 30 ember 
dohányozhat egyszerre. A füst szintén vizen át 
hüttetik le.

Nagyon becses ajándékot {kapott Rudolf 
trónörököstől ezüstmenvegzője alkalmából 
Weilen lovag udvari tanácsos; a trónörökös 
egy sajátkezű levelében szerencsét kívánt Wei- 
Ien lovagnak, s a levélhez egv s z i v a r t *  r- 
c z á t  mellékelt, melynek egyik oldalán zo- 
mánezban és aranyban az »()sztrák-magyar 
monarchia írásban és képben* czim diszlik, má
sik eldalán pedig a trónörökös aláírásának 
hasonmása van. Bécsi lapok írják, hogy a 
trónörökös a szivartárczát valódi havana szi
varokkal megtömve küldte a lovagnak. Wei
len lovag tudvalevőleg egyike a legszenvedé
lyesebb dohányzóknak.)



Junius 1. MAGYAR DOHÁNYUJSAG. 3

szinti dohány ép’ oly drága mint azelőtt. Da
czára jóságának s kitűnőségének még sem 
volt oly keresett, mint a múlt években.

Maryland dohány nagyon kevés kelt el. 
Az uj termés szebb szitiü, mint a régi, de 
homokosabb annál.

Az ohiói dohány ára jelentékenyen alá- 
szállott, kivéve a legsárgább fajokat, ezeknek 
áruk megmaradt.

A Java dohány volt és marad is. a leg
keresettebb ; do minőségre nézve nem volt 
oly jó, mint a múlt évben.

Japáni dohány több és olcsóbb volt mint 
valaha.

A Törökdohányból az idei termés jobb 
a múlt évinél s természetesen magasabb ára
kat is ért el. A török kormány és a régié 
közt felmerült súrlódások következtében va
lószínű, hogv az exportálás elé akadályok 
lesznek gördítve. A Dubec és más szivarka- 
dohányok igen olcsók voltak; a készlet sok
kal nagyobb a rendesnél.

A chinai dohány ára nem változott.
A keletindiai dohány idei termése jobb

nak bizonyult be a múlt évinél; ára daczára 
ennek nem változott.

Borneo. Egv rakomány igen magas áron 
kelt el. Fényes, szép levelű volt s ugylátszik 
hogy a gvárosoknak kedvenezévé fog válni.

A sumatra dohányból körülbelül 2000 
ball talált vevőre. Ara szilárd maradt.

Havana, Guba, Vara és Brasilia dohányt 
alik kerestek. Vágatlan Guba és Y'ara dohány 
közepes áron kelt el.

A mexicoi dohányt mindjobban és job
ban keresik ; nehánv valóban kitűnő faj azon
nal vevőre talált. A közepes és közönséges 
fajokat elhanyagolják. A termésnek főhibája, 
hogv nincs jól asszortálva.

A manilla dohány egészen kijött a di
vatból. Nagvon kevés jó ó-dohánv van még 
belőle készletben.

Az Esmeralda dohányt gyakran keresik, 
de ritkán lehet belőle jót találni.

Általában egyik faj sem kerestetett oly 
érdekkel, mint a múlt években, s ezért ada
tott is el oly aránylag kis mennyiség. A jö
vőben kell bíznunk, talán jobbra fognak for
dulni a viszonyok.

V e g y e s e k .
Kitüntetés. A király ö felsége L á n g  

F e r e n c z  szegedi dohánybeváltó felügyelő
nek, lapunk derék munkatársának és buzgó 
pártfogójának, a p é n z ü g y i  t a n á c s o s s á  
czimet adományozta. Fogadja a mi legószin- 
tébb szerencse kiváuataiukat is. —

Hogy áll a dohány J K is -o r o s z ,  má
jus hó végén. Dohány földeink már készen 
vannak, de az ültetés még nem kezdődött 
meg. pedig az idő most igen alkalmas volna 
arra. Nálunk az ültetés, ugv látszik csakis jú
nius elején togja kezdetét venni, A n.-kikin- 
dai palánták szép és erősek, s alkalmasak a 
kiültetésre. Fájdalom! ezt nem mondhatjuk a 
h e l y b e l i  p r ó b a p a l á n t á k r ó l ,  melyek 
m e g r o z s d á s o d v á n ,  vagy egészen el
pusztultak, vagy kiültetésre alkalmatlanokká 
lettek, s igy ismét szomorúan valósult a régi 
tapasztalat, hogy Kis-oroszon palántát nevelni 
lehetetlen. Próba-ágyaink egészen tek. R e i- 
t e r  György vándor tanár ur kívánsága s Út
mutatása szerint készültek. A locsolás is uta
sítás szerint történt : tiszta esővízzel, mocsár- 
vízzel, s helybeli javított kutvizzel. Az ered
mény egvenlö; t i. r o z s d a ;  e szerint ta
lán állítani is lehetne, hogy nem a vízben, 
de a talajban fekszik a hiba. Sajnáljuk, hogy 
kedves vándortanárunk sok fáradsága dugába 
dőlt, s eredménvtelen maradt. Most másban 
kell a baj okát keresnünk, s nem tisztán a 
vízben, mint eddig hivénk : mert mint cmli- 
tém, p. o. én folyton esővízzel locsoltam pa

lántáimat, s mégis rozsdásak lettek, pedig egy 
ideig igen szépen fejlődtek, már reménykedni 
kezdénk, hogy sikerülni fog itthonn palántát 
nevelvi, de fájdalom, reményünk eltűnt, mert 
egy reggelen arra ébredénk, hogy palántánk 
csúfosan — r o z s d á s .  Tehát maradunk a 
régi bajban, az pedig nagy baj!

Ambrus Józse f  
plébános.

Kékese, 1887. május 24-én. Tisztelt 
szerkesztő u r! Örömmel értesítem, hogy ke
rületünkbe az esős idő beérkezésével e hét 
végével a dohányültetés többnyire s igy ná
lam is be lesz végezve, s épen egyes helye
ken, hol a melegágy készítésre nem nagy 
gondot forditnak, hanem bizzák a dohányosok 
kényök-kedvökre, ott persze hátra vannak az 
ültetéssel. Hogy nálam ezen bámulatos hala
dást a palánta fejlődésben elértem, tulajdoní
tom annak, hogy a magot rendkívülien meg- 
válogatottam, és hogy elhagyva a régi szo
kást. hogy holmi gazt hordatnak melegágyak
nak, hanem hordattam meglehetős jőminőségü 
marhatrágyát, a mi rendes mérsékelt melegí
tést adott, a mag alá, földet pedig olyant 
hordattam, mely a gyomtól tiszta volt, a mit 
szerkesztő ur becses lapjában is ajánlott, a 
melegágyak pedig sorvetéssel eszközöltettek és 
egész őszintén mondhatom a termelő uraknak, 
ha gondot forditnak a melegágy készítésre 
jó előre, mindig kapnak jó erős palántot üveg
tábla fedélzet nélkül is, és igy ha áll azon 
közmondás, hogy az a dohány, mely május
ban el van ültetve, úgy remélhetünk, hogy 
az idén jó dohányunk lesz.

A mily örömmel írtam T. szerkesztő 
urnák eddigi sorokat, oly kellemetlenül hat 
reám azon gondolat, hogy mi lesz a külkivi- 
teli termelő urakkal, akik dohányukat eddig 
el nem adták, melyhez én is tartozom. Nem 
akarom itten bővebben fejtegetni ezen ügyet, 
hanem igen kérem T. szerkesztő urat, hogy 
szíveskedne a közjó érdekében következő sorok 
felvételére becses lapjában he’vt adni.

T. külkiviteli termelő urak! Köztudo
mású dolog, hogy az export - kereskedő 
urak most dohányt venni egvátalában nem 
akarnak. Hogy minő kalamitásba jöhetnek 
a termelő urak e végett, főleg azok kik 
dohányaikat előre le nem kötötték; ezt 
sejthetjük. Azért jó lenne ha ezen említett ér
dekelt felek egv bizonyos kitűzendő helyen 
tanácskozásra össze jönnének, hogy ezen igen 
életbe vágó kérdésről értekeznénk, és hiszem, 
hogy közös akarattal a dolgon enyhíteni le
hetne.

Én itt csak megpendíteni akartam ezen 
fontos ügyet, ha a T . termelő urak helyesnek 
találni fogják szívesen szólok az Ügyhez bő
vebben a megjelölt helyen. Maradok T. szer
kesztő urnák teljes tisztelője Krausz Mór.

Hogyan folyik az ültetés? Tekintetes 
szerkesztő u r ! Becses lapja múlt számában 
megjelent tiszt, szerkesztő úrhoz czimzett 
levelem, de miután állításom egyikében 
számítási hibát vettem észre, sietek azt 
helyre igazítani.

Számításom alapját képezi, hogy egy 
□  öl 22500 palántát adhat, miután pedig 
egy □  öl 36 □  láb és én 30000 palántát 
tartok szükségesnek egy catastr. holdra, 
(18 palánta egy Q  ölre =  28800 —  ma
rad .1200 tartalékban,) tehát tévedtem, mi
kor egy holdra 9 □  láb meleg ágyat ele
gendőnek tartottam, mert legalább l 1/* Q  
öl, vagy is 54 □  láb m eleg ágyat szük
séges egy holdra számítani — hogy erő

teljes palántával állíthassuk be dohány 
földeinket — ennyit helyre igazításom 
czéljából.

Most pedig néhány sorban értesítem 
tiszt szerkesztő urat hogy nagy erővel 
dolgozunk az ültetésen; —  esőben nincs 
hiány, sőt volt olyan is, melyre azt mond
tam, mint az egyszeri em ber: »A dtál uram 
Isten esőt —  de nincs köszönet benne,c 
mert bizony 17-én d. u. 4 óra tájban jé^- 
esés ért benünket, mely a szőlő és kalá
szokban 30 tói egész 70°/0-ig hagyott nyo
mot maga után.

A  kiültetett palántákra tehát jó  idő 
járna —  ha ellensége, a dórt kukacz nem 
pusztítaná —  a gyökérzetnél a palántába 
fuija magát s egész fel a szivéig hatol, —  
tehát ismét nincs kilátás arra — hogy az 
első ültetéssel —  teljes sikert érjünk el.

Az ültetést magát a talaj viszonyok
hoz mérten, T . Méhes ur szives útbaiga
zítása folytán egyik sor között 24, másik 
sor között 30 hüvelyre gereblyézzük; a 
palánta távolság 18 hüvely keresztben ül
tetve s igy 18 palánta esik egy □  ö lre ; 
szerintem ezen ültetési mód szerint ke
vésbé lesz rongyos dohányunk —  de be 
tudjuk állitani jó  földjeinket.

Ú jból kérem tévedésem kiigazítását 
s ezzel maradok kiváló tisztelettel

Ifj. Liebner Józse f
földbirtokos.

Kl8-m arjárói 23/5 1887. kelettel a kö
vetkező sorokat vettük: T . Szerkesztő úr! 
Ez évben én nálam a palánta annyira sike
rült, hogy én a mai napig két gazdaságban 
250 katasztrális hold földet igen szép, erős 
palántával beültettem. Meg kell vallanom, 
hogy ezen kitűnő eredményt a » D o h á n y -  
ú j s á g  «-nak köszönhetem azon jó tanácsá
ért, hogy a melegágyat sorbavetni tanította. 
Az én melegágyaim nagyobb része, sorvetés- 
ben részesült és soha még ilyen szép és jó 
palántám nem volt mint most. Továbbá ar
ról is értesítem, hogy a magnak való palánta 
elkülönítve, kitünően elkésziteft földbe, a kert
ben erős palántából lett ültetve, és igyekezni 
fogok azt úgy kezelni, a mint szerkesztő úr 
ajánlotta. P.

Kurland dohánygyártása a német 
consul jelentése szerint egészen jelentéktelen. 
Az 1885. évben 6 gyár állott fönn (Libanban 
1, Goldingenben 2, Mitan 1, Friedrichstadban 
1, Frauenburgban 1,) melyekben 73 munkás 
dolgozott s 108000 rubel értékű gyártmányt 
állítottak elő.

Santa Cruz gyarmatból a Porto Pis
tában székelő osztrák-magyar consul jelentése 
szerint az 1885. évben, legnagyobbrészt Ham
burgba és Antwerpenbe, 140000 arrobas do
hány (1 arrobas =  15 kgr.) exportáltatott. 
Egy arrobának ára 3000 egész 4500 reis kö
zött ingadozott.

Depretis-SzlTar. Olaszországban egy uj 
szivarfajt fognak készíteni, melyet a hírneves 
olasz államférfiu neve után D e p r e t i s szi
varnak fognak nevezni. Általános szokás Olasz
országban. hogy szivarjaikat nagy államférfi- 
aik neve után keresztelik el. Van például 
Cavour és Minghetti szivar; mindkét faj az 
Olaszországban utazottak előtt bizonyosan is
meretes. Áz olasz dohány monopólium fő
igazgatója erősen törekszik arra, hogy az uj 
Depretis szivar a lehető legjobbak közé tar
tozzék. Hogy az uj szivar meg fog e felelni 
a dohányzók ízlésének, az még a jövő titka.

A budapesti kereskedelmi muzeum 
igazgatóságától a következő sorokat vettük: 
A kormány, az érdekelt körök mind élénkeb
ben hangoztatott óhajának eleget teendő, az 
illető szaktestületek közreműködésével és tá
mogatásával a b u d a p e s t i  k e r e s k e 
d e l m i  m ú z e u m o t  létesítette. E muzeum 
feladata: a hazai termelésnek tehető hű ké
pét nyújtani és a hazai czikkek kelendőségét 
úgy a bel-, valamint a külföldön előmozdí
tani ; hivatása továbbá: megismertetni a ha
zai termelőkkel mindazon kereskedelmi czik- 
keket. melyek a külföldön, főleg pedig a ke
leti országokban piaczokra találhatnának. E
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czél elérésére első sorban a muzeum gyűjte
ményei fognak szolgálni, melyek két főosz
tályból állanak; és pedig a hazai gyűjtemé
nyekből és a külföldi —  kivált keleti gyűjte
ményekből. A hazai termelvényeknek állandó 
kiállítás alakjában rendezett mintatára a város
ligeti nagy iparcsarnokban fog elhelyeztetni. 
E mintatár egv része már elkészülvén, folyó 
hó 22-től kezdve a közönség használatának 
átadatik. A kereskedelmi muzeum naponként 
délelőtt 10-től 12-ig és délután 3-tól 6-ig 
nyitva áll. Csütörtöki nap kivételével, a me
lyen 20 krajczár belépti-dij fizetendő, szabad 
a belépés. A muzeum igazgatósága megren
deléseket közvetít mindazon czikkekre, me
lyek mintái kiállitvák. Van szerencsém a fen- 
nebbieket azon kérelemmel nagybecsű tudo
mására hozni, szíveskedjék a muzeum gyűj
teményeit minél gyakrabban meglátogatni és 
az igazgatóság hivatásszerű közbenjárását 
génybe venni. Budapest, 1887. évi május 
hó 5-én. Dr. M a t l e k o v i c s  Sándor, elnök. 
N é m e t h  Imre, ministeri tanácsos, igazgató.

Dohánytermelés Bosznia és Dalmá
ciában. Bosznia és Herczegovina okkupáczi- 
ója óta a dohánytermelés tetemesen haladt 
előre, mi évről évre emelkedőben van annál 
is inkább, mert az okkupáit területek termé
nye a török dohány minden kellékével rendel
kezik. Újabban Dalmácziában is megkezdték a 
dohánytermelést s az 1886-iki statisztika sze
rint már 1.529,000 db. növény ültettetett. A 
beváltási ár 100 kgként 15— 20 írtig terjed a 
dohány minőségéhez mérten. A folyó évre 
mintegy 3 millió növény termelése lett enge
délyezve.

Az országos gazdasági egyesület 
földm. szakosztálya f. hó 20-án d. u. ülést 
tartott Dessewffv Aurél gr. elnöklete mellett. 
Az ülés főtárgyát a Ill-ik országos árpa-kiállí
tás létesítése, módozatainak megállapítása ké
pezte. Az eddig tartott árpakiállitások sikere 
arra indította az orsz. gazdasági egyesületet, 
hogy ezeket évről-évre ismételje. — Ez évben, 
abból a szempontból, hogy az eladások esz
közlésére nagyobb idő álljon rendelkezésre, a 
kiállítás — a szakosztály javaslata szerint — 
már aug. elsején kezdődnék s tartama október 
3l-ig : a jurv munkálatai azonban csak okt. 
hó elején vennék kezdetüket. — A műtrágya 
beszerzési módozatai megállapítása kerülvén 
tárgyalás alá: Ordódy Lajos igazgató jelenti, 
hogv a múlt évben 39 gazda részéről 678 
métermázsa műtrágya megrendelés történt s ez 
6500 frtnvi beszerzési árt képvisel. Legolcsób
ban volt beszerezhető a csont és kénsavas am
móniák Budapesten s a szuperfosztatos anya
gok egy Bécs melletti gyárból: fiumei kőolaj- 
finomitó-gvár szintén állított elő szupertoszfá- 
tokat s ingyen bocsátotta az orsz. gazdasági 
egvesület rendelkezésére. — A szakosztály el
határozta, hogy a műtrágyák nagyban való 
beszerzését ezentúl is intézi s aztán a bejelen
tések szerint kiosztja; e bejelentések augusztus 
hó közepéig teljesitendök iBudapest. Köztelek.) 
A műtrágyák kezelésére vonatkozólag Ordódy 
Lajos tutasítás*-át, a mely nyomtatásban is 
megjelent, ajánlja a szakosztály a gazdaközön
ség figyelmébe. — A dohányjövedéki központi 
igazgatóság értesíti a szakosztályt, hogy annak 
idején tudósítja az iránt való vizsgálati ered
ményéről, vájjon a takarmány növény után 
Ültetett dohány veszit-e vagy sem a minőségé- 
géből. A szakosztály az értesítést átteszi a do
hánytermelési szakosztályhoz.

Uj országos magyar borászati szövet
kezet van alakulóban mint a ..Gazdasági 
Lapok- Írják. Kerkápolyi és a három gr. An- 
drássv állottak az ügy élére. A megalakulás 
26-án ment végbe a földmivelési minisztéri
umban. A dolog előzménye az, hogy az or
szágos mintapincze állami jellege ellen köz
tudomás szerint a borkereskedők és néhány 
hangos képviselő (a gazda urak mélyen hall
gattak) mozgalmat indított s a földmivelési 
miniszter kényszerítve lett ez intézmény állami 
fentartásáról lemondani. Nehogy azonban ezen 
határozottan kitűnő intézmény, s az általa 
elért eredmények semmivé menjenek. — mégis 
10 esztendeig fokozatosan csökkenő segélyben

részesül, — tehát mindaddig, a inig a magán
tevékenység a szövetkezés utján erőt nyerhet 
és társadalmi utón a magáét megteheti. A 
czélbavett új szövetkezetnek ez képezi rendel
tetését. Komoly és szép feladatot tűzött ki 
tehát maga elé e szövetkezet, midőn nemcsak 
a kivívott pczicziókat megmenteni, de a bor
kivitel ügyét elősegíteni és fejleszteni feladatául 
kitűzé. Borkereskedelmünk olv keveset törődik 
a termelők érdekeivel, e pillanatnyi haszonért 
oly könnyen ád túl a szoliditáson, hogy a 
bortermelőknek nem lehet, nem szabad ez 
állapotot összetett kezekkel némán szemlélni. 
S minthogv ezúttal reális férfiak állottak az 
ügy élére, mi ezen szövetkezetét nemcsak a 
legnagyobb megnyugvással, de a legnagyobb 
melegséggel ajánljuk bortermelőink figyelmébe 
és pártolásába.

A dohánytermelés és dohányipar Ausztria- 
Magvarországban 40 év előtt. Egy németlap 
a következőket írja 40 év előtti dohányterme-, 
lésünkről: Az osztrák monarchiában Haimburg 
vagy Hainburg városnak, a Duna jobbpartján 
volt a legnagyobb császári dohány gyára. Oly 
dohány gyár ez, mely egész Steyerországot 
ellátja dohánynyalnémileg dohánytermelés
sel foglalkozott Fürstenfeld város a Feistritz 
és a magyar országút mellett. A Kuttenberg 
város mellett volt cistercizárdában szintén van 
egy császári dohány gyár. GÖding városnak is 
volt egy nagy császári dohány gyára, mely 
hajdan a premontreirend Thava melletti Brucki 
házának tulajdonosa volt. Lengyelországban 
csupán a Lemberg közelében fekvő Winniki 
vagy Weinbergen falunak volt császári do
hánygyára, melyben 400 munkás dolgozott.

Magyarországban 1842-ben 56,000 mázsa 
s pedig legnagyobb részt kitűnő fajú dohány 
termett. Több dohánygyára volt a Duna bal- 
partján fekvő Pozsony városnak. Dohányter
meléssel foglalkoztak továbbá Levencz és 
Báth mezővárosok, továbbá a Mecsekhegv lá
bánál fekvő Pécs szab. kir. város is, mely 
azonkívül a dohány kereskedelmet is űzi. 
Jó fajú dohányainkról ismeretesek : Tolna me
zőváros, Döbrököz, Bonyhád. Högyészen a gróf 
Apponyiak birtokán kitűnő dohányt termelnek. 
Kapuvár szintén termel dohányt s burnót 
gyárral is bir. Jó dohány terem még Pelsőczön, 
Csetneken, Felső és Álsó-Debrőn és Egerben. 
Kassa jelentékenyen kereskedik a dohánynyal 
és gyára is van. Kitűnő dohány terem herczeg 
Bretzenheim sjantói birtokán, továbbá a Károlyi 
grófok nagvkárolvi uradalmában Szeged vá
rosa is jelentékeny kereskedést üz dohánynyal, 
gyára is van, vidékén jó dohány is terem. A 
diószeghi dohány pedig a legjobb fajokhoz 
tartozott. Dohánygyára van Aradnak is, kör
nyékén pedig termelnek is igen jó minőségű 
dohányt. Tornya, Böszörmény, Félegyháza szin
tén jó dohányt produkálnak. Zágráb pedig 
élénk kereskedelmet üz vele, gyára van, vala
mint Fiúménak is. Dohányt termelnek még 
Udvarhelyen, Rozsnyón, Batiszon. Pozsegán 
stb. helyeken.

Magyar tengeri, s a porosz-sziléziai 
mezőgazdák. Néhány évvel ezelőtt a Német
ország területére indított tengeri, szállítási dija 
tetemesen kisebbittetett, hogy igv a német 
szeszfőzők és marhatenyésztők olcsóbban jut
hassanak e nyersanyaghoz. A porosz-sziléziai 
mezőgazdasági körök e kedvezményt már ré
gebben rósz szemmel nézték, miből kifolyólag 
újabban: mert a tengeri használata a szesz- 
főzésnél rontja a német szesz hírnevét* hang
zatos czim alatt a szállítási kedvezmény meg
szüntetés mellett agitálnak. Vederemo !

A lovak patájának tl8itántartá§ára 
írja Janisch állatorvos a >Landbote* -bán, igen 
sokféle kenőcs lett mindenféle hangzatos név 
alatt ajánlhatva, mivel az állati zsírból álló 
kenőcsök a patán megavasodnak és ekkor iz- 
gatólag, száritólag hatnak, azok pedig, me
lyekhez szurok vagy illó-olajok kevertctnek. 
kemény kérget képeznek a patán s igy a 
nedvesség behatását attól távol tartják s ennél
fogva a pata szárúját törékenvnyé teszik. Mi
óta a Vaselin, e petróleumból kivonat zsiradék 
mely sem meg nem avasodik, sem ki nem 
szárad, előttem ismeretes lett, ennek gliczerin-
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nel való keverékéből a legjobb pataken öcsöt 
vagyok képes előállítani, mely a pata szaruját 
felpuhítja. Magában alkalmazva a vaselint, a 
viz könnyen lemossa. Ha ellenben a paták nem 
törékenyek, akkor legjobb semmiféle kenőcsöt 
nem használni, hanem csak naponta 2— 3-szor 
megmosni és száraz időjárás mellett 4— 5 
órára nedves ruhába gyöngyölni, de ekkor 
előbb mindig meg kell azt mosni.

Boreladási szövetkezett Aradon. Arad- 
hegyalja szőlőbirtokosai ^nagyváradi és ménesi 
bortermelők szövetkezete* czég alatt szövet
kezetét alakítottak. A czég alájegyzésére jogo
sított igazgatóságu tagok : Sarlott Domokos, 
Pless Mór és Yrizer Péter; a felügyelő-bizott
ságba beválasztattak: Pétertfy Antal, Venter 
Gerő, Buczurka Ferencz. A szövetkezet törek
vése : hogy a termelők tisztán kezelt, jó minő
ségű boraival szolgáljon és a borkezelést foly
ton tökéletesbitve, az igényeknek mindinkább 
megfeleljen, valamint a termelők s vevők kö
zött a boreladást közvetlen létesítse, különö
sen Aradhegvalja termését illetőleg. A szövet
kezet irodája és borpinczéje: Aradon, Deák 
Ferencz utcza 33—34. sz. a. nyittatott meg.

Fogatok a hatvani nemzetközi eke
versenyen az elismerést érdemlő adományok 
a következők: Karsai Albert és Vilmos 50 
kétökrösfogat, Budapest: báró Podmaniczkv 
Géza: 20 kétökrös fogat, Kis-Kartal; báró 
Podmaniczkv Levente: 8 kétökrös fogat.
Fenyő-Haraszt; Beniczky Ferencz: 10 két
ökrös fogat, Budapest; Beniczky Adám : 10 
kétökrös fogat, Zsámbok : id. Deutsch József: 
20 kétökrös fogat. Hatvan; Hoffmann Jakab: 
20 kétökrös fogat, Lőrinczi; Csányi Ágost: 
20 kétökrös fogat, Budapest nádor-utcza 10; 
gróf Stilfried Vilmos: 10 kétökrös fogat, Hort', 
br, Radvánszkv János: 10 kétökrös fogat.
Varsány; Bram Jenő: 12 kétökrös fogat.
Heréd: Fáv József: 12 kétökrös fogat, Ecséd 
u. p. Hort; ifj. Fáv Béla: 10 kétökrös fogat. 
Monostor: Vosintai Kovách László: 20 két
ökrös fogat, Budapest: Schossberger Zsigmond : 
30 kétökrös fogat, Túra: id. Fáy Béla: 10 
kétökrös fogat Versegh; Héhalmi Világhy 
János: 10 kétökrös fogat, Magyalos u. p.
Aszód: Dessewffy Ödön: 10 kétökrös fogat. 
Kökényes u. p. Hatvan ; báró Wodianer Al
bert : 30 kétökrös fogat, Musi: Domonyi 
BrÜll Miksa: 10 kétökrös fogat, Domonv u. 
p. Aszód: Schossberger Henrik; 30 kétökrös 
fogat. Nagy Kartal.

Kinevezések : Szakol t - zay János és B o v á n- 
k o v i t s Lajos II. oszt. dohánybeváltó kezelőknek 
neveztettek ki.

S zerk esztő i ü zenetek .
Ambrus gazda, K i s - O r o s z. Most mi jár

tunk úgy, mint tisztelendő ur a kiállítás alkalmával. 
Fennlétekor felkerestük a I\-ba. de-sajnos-már csak 
arról értesültünk, hogy ott volt, de már elutazott. 
Ez a viszonosság. — Osáky Janó* gazdatiszt urnák. 
H o s s z u - P á 1 y i. Levelére válaszunk, hogy min
dent kezdeni kell, amihez fogni akarunk. Azért mi a 
kezdőt is szívesen látjuk. Csak bátran előre! — 
IMnczési, Mar j a.  Szives közleményeit mindenkor 
örömmel veszszttk. — K. I. Okot.  Hogy áll a do
hányültetés ? — K. I. Gör ögt a nya ,  / .II. S á- 
mon. Folyik a dohány munka? — 8. ö. Szeged.  
A mintatelepekről üdvös volna valamit hallani.
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