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A „Magyar Dohánynjság- 
kiadóhivatala.

Laikus nézetek.
T. Szerkesztő ur!
Ön felszólított, hogy írjak valami czik- 

két a „M agyar Dohányujság“ -nak. Mikor 
azzal akartam kitérni, hogy nem értek én 
a dohánytermelésnek, m eg a dohánynyal 
való kereskedésnek semmiféle ágához, ön 
azzal argumentált, hogy az újságíró ember 
mindenhez ért, ha akar. Ezzel a kritikával 
csakugyan zavarba hozott. Ha nem Írok, 
veszélyeztetem ön előtt a renomémat, s azt 
fogja m ondani: ime, ez az ember nem 
igazi ú jságíró; ha m eg írok, az a vesze
delem  áll elóttem, hogy nemcsak negative, 
hanem tényleg is kompromittálom maga
mat ön előtt.

M in d eg y : én mégis ezt az utóbbi es 
hetőséget választottam és irok ; természe
tesen önre bízva, hogy csináljon a csik
kem mel, a mit akar. De megmaradok bi
zonyos általánosságok mellett, mert ha a 
kérdés részleteibe bocsátkoznám, talán 
csakugyan kilátszanék a felületesség ló 
lába ; másrészről m eg az ön lapja nem szó 
rult arra, h ogy  holmi extravagáns nézete
ket fejtegessenek benne.

Én esztendők óta nagy figyelőmmel 
kisérem a „M agyar Dohányujsag“ -ot, s 
néha a zsurnalisztikái méltánylásnál jóval 
több az, a mi bennem támad, mikor ezt a

lapot olvasgatom. A  szigorúan tárgyilagos 
szakszerűség, a dohánytermeléssel össze
kötött kérdéseknek határozott ismerete, az 
elméleti nagyképűsködésnek nem eléggé 
méltányolható kerülése, a gyakorlati útmu
tatásoknak teljesen m egérthető formában 
való kidomboritása; mindez elég lenne 
arra, hogy eg y  jó  szaklappal szemben a 
kritikát kielégítse. Ám de ezeken kivül 
van valami különös dolog, a mi kiválóan 
jellemzó tulajdonságképen lengi át a „M agyar 
Dohányujság" minden sorát szavát, s ez a 
magyar dohánytermelés általános érdekei
ért való tiszta lelkesülés. H igyje el t. szer
kesztő ur, hogy abban az esetben is, ha 
nem ismerném önt szem élyesen; ha nem 
tudnám olyan jól, hogy önnek minden 
gondolata össze van forrva azzal a d o log 
gal, a mivel fog la lkozik ; ha nem tapasz
taltam volna számtalanszor, hogy az ön 
egyéni ambicziójának egyéb  teljessége a 
hazai dohánytermelés föllenditésének esz
méjében csom ósodik ö ssze : pusztán a „M a
gyar Dohányujsag“ -nak figyelmes olvas
gatása, csikkéinek hangja, tartalma és esz
memenete, s általában az ön lapja, m eg
győztek volna régen arról, hogy önben a 
dohánytermelés nagyfontosságu közérdeke 
valóságos lelkesedést keltett. r.s abban lá
tom én a „M agyar Dohányujság"-ának 
legnagyobb érdemét, a mely igaz, hogy  az 
ön személyes érdeme, de egész teljességé
ben felszívódik a lapjába is.

Meglehetősen hosszas hirlapirói pályá
mon m eggyőződtem  arról, hogy jó  újságot 
az önzetlen lelkesülésnek bizonyos neme 
nélkül csinálni nem lehet. A  nagy közön 
ség, a mely a lapot olvassa, nem igen 
értheti ezt a d o lgot; hiszen a nagy kö
zönség nem lát minket munkánk közben ; 
a nagy közönség nem ismeri a mi privát 
viszonyainkat, nem ismeri a hirlapirásnak, 
fóképen pedig a hírlap szerkesztésének sa
játos nehézségeit. A  nagy közönség a leg
jobb akarat mellett sem képes eléggé 
méltányolni az újságírót, de legkevésbbé 
tudja méltányolni az olyan ember érde
meit. a ki egy szigorú értelemben vett 
szaklapot jó l szerkeszt. Mennyi gond, meny
nyi fáradság, mennyi alapos tárgyismeret 
kell egy ily szaklap gondos szerkesztésé
hez! Ks a férfias odaadásnak, az erős k ö
telességérzetnek mennyi erkölcsi ereje, az 
önfeláldozásig menó lelkesülésnek, mennyi 
hamisítatlan m elegsége szükséges ahhoz, 
hogy valaki az anyagi kedvezésnek és 
jutalmazásnak csekély mértéke mellett is, 
kitartson az ő  eszméiért való törekvésben! 
Igazán, a teljesített kötelesség jóleső ön
tudata úgyszólván az az egyetlen bene- 
ficium, a melyet a közérdek szolgálatába 
szegődött emberek élvezhetnek. Ráillik az 
minden buzgó, lelkiismeretes újságíróra, 
de legfőkép ráillik a szigorúan szakszerű 
újságok szerkesztőire.

Én ismerek igen sok szaklapot, de 
jő  lélekkel mondom, egyetlen egyet sem 
tudok, a melynek szerkesztése olyan ne

héz dolog  lehetne, mint a '„M agyar Do- 
h á n y u jsá g 'é ; valamennyinek szélesebb, na
gyobb a talaja, változatosabb, sokfélébb a 
tárgy a ; egyetlenegy sincs olyan, a m ely
nek a programja úgy össze lenne szorítva, 
mint a „M agyar Dohányujság“ -é, a mely 
kizárólag a dohánytermelésnek, tehát a 
hazai termelés egyetlen ágának t i s z t á n  
g y a k o r l a t i  f e j l e s z t é s é t  tűzte ki fő- 
feladatáu), s a mellett esztendők során át 
híven kitart. A  többi szaklap előtt sok 
félébb a kérdés, nekik nagyobb az anya
guk ; a „M agyar Dohányujság" előtt c s a k  
e g y  k é r d é s  á ll; ezt az egy  kérdést kell 
megoldania. És egy  kérdéssel foglalkozni 
állandóan úgy, hogy ennek az eg y  kér
désnek m indig más és más oldalát világit 
sák m eg a gyakorlati hasznosság fényével, 
ez olyan munka, a mit alig lehet elegen
dőképen méltányolni.

Hát én tudom méltányolni, s ennek 
a nyomán mondtam az imént, hogy olvas
gatván az ön lapját, a zsurnalisztikái mél
tánylásnál jóval több az. a mi támad ben
nem ; én néha igazán bámulom az ön ki
tartását és képességét.

Körülbelül tisztában vagyok a hazai 
dohánytermelés kérdésének rendkívüli nagy 
fontosságával, tudom azt, h og y  a hazai do
hánytermelés fejlődése vagy  hanyatlása, 
mennyire összefügg egy  agrikulturális köz
érdekkel; tudom azt. hogy az utóbbi idő
ben milyen nagy mértékben aláhanyatlott 
a magyar dohánynak külföldre való szál
lítása, s tudom azt, hogy a kivitelnek ez 
a hanyatlása milyen nagymértékben érinti 
a hazai mezőgazdaság érdekeit. Tudom 
azt is, hogy e hanyatlásnak politikai okai 
is vannak; e tekintetben elég, ha Franczia- 
országra hivatkozom, a mely nyilvánvaló 
politikai okokból zárkózott el tőlünk, és 
segít magán úgy, hogy maga termel rosz- 
szat ngyan.de tőlünk még sem vesz. Ámde 
a hanyatlásnak legfőbb oka mégis csak 
abban van, hogy a m agyar gazdaközönség 
megrontotta a m agyar dohány jó  hírnevét 
azzal, h ogy  megrontotta a m agyar dohánv 
általános minőségét. Hiszen mindenfelől 
hangos a panasz e miatt. A  m agyar gazda 
közönyös a viszonyok változása iránt és 
közönyös az általános követelm ények fo
kozódása iránt is. Nem veszi figyelem be 
azt, hogy nem lehet, nem szabad mindent 
a természetre bizni. s nincsen elegendő 
fogékonysága a mezőgazdaság érdekeinek 
istápolására alkalmas tudományos vívmá
nyok iránt. Ó megmarad a régi elavult 
rendszer mellett, s gyakran nem veszi figye
lembe m ég azt sem, hogy a termeléshez szük
séges természeti erők is változás törvényei 
alatt vannak ; hogy a természeti erők vál.Olá
sát tanulmányozni és okszerű eszközökkel 
követni kell. E lve az, hogy sokat termeljen, 
de a m inőség természetszerű hanyatlásával 
nem törődik, annál kevésbbé bajlódik be
hatóan a faj- és minőség nemesítésének 
nagy horderejű kérdésével. Nem gondol 
arra, hogy a föld más részein is termelnek
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s máshol talán fejlődhetnek a kedvezőtle
nebb viszonyok is ; hogy ilyeténképen ő 
úgyszólván a maga rossz rendszerével 
elősegíti a külföldi termelésnek előnyeit. 
H a máshol van jobb. mért jöjjenek mi 
hozzánk a kevésbbé jóért ? ím e a külföldi 
kereslet hanyatlásának igen egyszerű és 
érthető oka.

A  mi kincstárunk folyvást rá van 
utalva arra, hogy bizonyos jobb  minőségű 
dohányokat a külföldtől vásároljon, de v i
szont nap nap után csekélyebb a magyar 
dohány kivitele. Ezzel aztán együtt kell hogy 
járjon a termelés mennyiségének rendszabá
lyokkal való megszorítása. A lig  képzelhető, 
hogy az állam ne óhajtaná a kivitel fel
lendítését, hiszen erre száz oka van. az el
lenkezőre pedig alig egy is. A  termelő 
közönség mélyen érzi a bajt, mert gyak
ran vérmes reményei szállnak a keserű csa
lódás sitjába. pedig e bajnak orvoslása 
legfőképen tőle függ. Fordítson nagyobb 
gondot a term elésre; de ne csak a meny- 
nyiség,hanem  inkább a minőség dolgában. 
Törekvéseit okvetetlen siker fogja kisérni, 
mert hiszen M agyarország számos vidéké
nek földje a legáldottabb természeti tu
lajdonságokkal bir arra, hogy  benne jó  d o 
hányt termelhessenek. Ne bízzon mindent 
a természetre, de nézzen utánna, hogy a 
tudomány vívmányait, a szakértők jó  ta
nácsait, a dohány kezelésénél hasznára 
fordítsa.

Ezt kell magyarázgatni a m agyar d o 
hánytermelőknek. mert nekik , gyakorlati 
Útmutatásra van szükségük. És a , 11a- 
gyar'D ohányujság“ az alatt a hét esztendő 
alatt, hogy fennáll, ezt teszi ritka buzga
lommal. kitartó ügyszeretettel, valóságos 
lelkesedéssel, de főkép alapos szakismeret
tel. Ezért van az ön újságának t. szer
kesztő ur M agyarországon igazi agrikul- 
turális m issziója; ezért lenne kívánatos az, 
hogy „M agyar Dohányujság" minden ma
gyar dohánytermelőnek a bibliája- legyen.

Ha ilyen újságunk nem lenne, okvet
lenül csinálni kellene, s hogy már megvan 
s hogy  o ly  jó kezekben, valóságos sze
rencse.

Órizze m eg t. szerkesztő ur továbbra 
is dicséretes buzgalmát és kitartását az ügy 
m ellett; vajha jóravaló törekvéseit a hazai 
dohánytermelés föllendülésének közérdekű 
eredménye kisérne!

^ ^ — 
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Karczolatok a dohányról
Irta R ó n a i  l i t v á n .

A r M«tf>3r bohányujság* eredeti tározója 
Befejező közi.'

Jómódú gazdag embert ismerek, aki Bri- 
tanica szivart szi. Ha találkozom vele, akkor nagv 
előszeretettel szokta firtatni, hogy a hatos Cuba 
nem jó ; ugyanez az embert még sohasem 
láttam Trabucost vagy Regalitast szívni; kü
lönlegességit egyáltalában még sohasem szí
vott ; rájöttem apró megfigyeléseim révén, hogy 
Cubát csak azért emlegeti, hogy nekem fel
tűnjék az ö drága Britanicája, mely Ivei külön
ben 5 nagyon meg van már csak azért is elé
gedve, meit fél, hogv megszólítom, mért nem 
szí finomabb szivart f

A finom szivarok elcsomagolása s fölsze
relése nagyobb gonddal s több csinossággal 
történik. Á havannaiak a luxuriozus" telcziczo- 
mázást a végletekig viszik. Ellátják ládácskái- 
kat a legphantastikusabb képekkel kívül belül; 
magán a czedrusláJócskán szebbnél-szebb be- 
égetésü jele'c diszlenek; a szivarok gondosan 
„polyáztatnak" be előbb serezin-papirba, azután 
staniólba; még ez sem elég ; a szivar közepe 
táján gyönyörű gyürUcske diszlik s ezen a 
szivar neve s a gyár. mely azt előállítja. Ennek 
a pazar felszerelésnek kettős czélja van : Élő

im é ezeket akartam elmondani a „M a
gyar Dohányujság“ -ban.

Szatmári Mór.

Dohánytermelésünk elmélete.
A  dohánytermelésnek bizonyos átme

neti p e r i ó d u s o k o n  kellett keresztül I 
mennie.

Volt idő, a midőn a fősulyt a m eny- . 
nyiségre fektették, a jelszó az volt, csak 
sok d oh án y ; a dohány a m érlegre jött, és 
súlya szerint fizettetett; — bekövetkezett 
egy másik időszak, a midőn már a szem
nek is kellett valamit tenni, csinosabb m ód, 
összeegyeztetni szin és alakra, tetszetősebb 
csom ókba csomózni, és egyenlő formában 
m ég a bálba is rakni.

D e hátra volt m ég egy időszak, m ely
ben a minőségre alapítják a termelést, 
ezen időszak kezdetén épen most vagyunk.

Ezen szót javítani a minőséget, köny- 
nyen kimondhatjuk, de kivitelekor felette 
nagy nehézségekbe ütközünk, mert igen 
hosszú idő kell arra. hogy ez tényleg 
m eg is történjék ennek a kivitele nem a 
lapok közleményeiben rejlik, hanem csu
pán a termelők jóakaratában és ugyszól- j 
ván önmegtagadásukban.

U gyanis akkor, a midőn már a ter
m elő azt fogja m ondani: bizony, bizony, 
jobb  ez az én szomszédom dohánya mint 
az enyém.

Ilyen beismerésre pedig m ég nem igen 
számíthatunk és igy  csak nagyon lassú 
léptekkel kell haladni, hogy idő múltával 
ama ez élt elérhessük

Ezen nagy probléma megfejtésére 
kizárólagosan csak is a termelő gazda jó 
zan gondolkodása van hivatva, a gazda a 
legkom petensebb m egitélője a termesztmé- 
nyének. minőségét illetve, azonkívül nem 
szabad, hogy elfogult legyen termesztmé 
nyei iránt.

A  beváltás iránt olykor-olykor ily forma 
nyilatkozatot hallunk: miért csináljak én 
jó  minőséget, mikor a másik, kinek nincs 
oly minőségűje mint az enyém, dohá- 

I nyáért m ég is többet kap mint én V
A z én dohányom jobban ég, levelei 

vékonyak, finomak, kiválasztom a hom o
kos tartalmú partos földet, m ig a másik, 
erősebb kötöttebb nehéz ;alajban termeszti. 
A  nagy nyúlánk erősebb levelek, melyek 
jobban ellentállnak vihar és szél megron-

1 szőr, hogy a szívíi a skatulyából kibontott
1 állapotban „meztelenül" heverve, ne veszítsen 

a dohány szüntelen párázasa következtében a 
könnyen illékony olajokból, másodszor, hogy ' 
a szivar reprezentális külsővel bírjon s tetsze- 

' tősségét, kmólkozóssagát fokozza.
A nem igazi dohányzó szent borz doni- ; 

mai veszi a kezébe az ilyen szivart s ugv 
hámozza le róla a czifraságot, mint aki elő
ször hámoz életében —  tojást. Sót akad olyan 
is, aki nagy gonddal teszi zsebre a szivarról 
leszedett czafrangot, hogy azután egy ártatlan 
és becsületes trafikbeli hosszú szivart —  á 2 
kr. —  öltöztessen bele ; mikor az ilvcii oroszlán- 
bőrbe bujtatott —  valamivel az illető aztán 
megkínál teszem azt egy gourman dohányost, 
akkor az a szegény kétkrajezáros körülbelül 
úgy érzi magát, mint az én ezredembeli lo
vászom, ki az ezredes ur ruháját, kardját le
vitte az istállóba „p.iczovalás" czéljából; csupa 
hunczutságból magára veszi a rettentő hatal
mat jelképező adjusztirungot s elkezd a lovász- 
pajtásával komédiázni, méltóságos stellungba- 
vágással utánozva az ezredest, midőn ez istállót 
vizitál; e pillanatban lép be a valóságos ezre
des ur! A lovászezredes levegő után kapkod, 
az igazi ezredes dühöng s ha ma meg nem 
eszi elevenen a lovászát, akkor holnap —  leg
kevesebb hat órai kurtavas!

A gourmond azonnal megismeri a lovászt, 
a kurtavas helyett a földhöz vágja. De mit

gálásn »k is, szóval, neki a formaszerü osz
tálya jobb, és többet kap az ő rosszabb d o 
hányáért mint én a jóért. A zt bizony ma
gamnak is be kell vallanom, hogy az igy 
m eg is szokott történni.

De ezen a beváltó tiszt segíteni nem 
tud, de a jövedék maga se képes m ég 
olyan intézkedéseket életbe léptetni, mely 
a m inőség szerinti osztályozást szokásba 
hozná, mert akkor volnának c«ak az e lég e 
detlenségek napirenden.

Azt ne h igyje senki, hogy a dohányok 
egész m egyenkint egyform ák, mert vannak 
olyan határok, melyekben a megtermett 
dohány m inőségileg sokkal job b  mint 
ugyanabban a körzetben egyes helyeken, 
de nem csak egyes határban, de ugyan 
egy  határnak, vagy  egy nagyobb területű 
birtokán, nem egyform a m inőségű dohá
nyok teremnek, mert gyakran m egtör
tént dolog, hogy egy termelőnek külöm - 
böző minőségű dohányai termettek.

íg y  tehát a látszatra nem helyes szo
kás a dohányokat körzetenkint egyenlően 
mérlegelni. D e hát hogyan kellene ezt tenni, 
h og y  mindenkinek igazság szolgáltassák.

A  jelen körülmények közt teljesen le
hetetlen ; hanem ha a termelők oda fo g 
nak törekedni, hogy ők maguk a minősé
get annyira tanulmányozzák, hogy ennek 
értéke megítélését gyári igényekhez ké
pest m eg fogják külömböztethetni, és ter
meszteni fogják azt úgy, mint másnemű 
terméuyeket, mint például a közönséges, és 
finom gyüm ölcsöt, és ha általánossá válik, 
akkor következhetik be azon beváltási 
rendszer, mely a dohányt gyári értékéhez 
képest limitálja* 1.

A zok  azonban, a kik a jelenben, a ta
laj tulajdonságánál fogva, vagy  a saját 
igyekezetük folytán jobb  minőségű dohányt 
termesztenek, azok költsége sem egészen ki
lökött pénz, mert én saját szememmel látom, 
és a beváltást figyelemmel kisérem, és hatá
rozottan kijelenthetem, hogy igenis fig y e 
lembe vételik a job b  m inőség, mert igen 
gyakran m egtörténik, hogy valamelyik 
b 1 dohány nem üti m eg az első osztály 
mértékét, de a tiszt a ki észre veszi, hogy 
ez a dohány bizony jó  égésű, szép szinü, 
és finom, daczára annak, hogy  csak jó  á -ik , 
de az említett tulajdonságánál fogva első
nek declarálja, az ilyen esetek nem a rit
kaságokhoz tartoznak, m ig ellenben a rósz 
m inőséggel, éppen az ellenkezője történik ;

tesz a szegény ember, kit egész komolyan tar
tanak néha igy bolonddá ? Ez csak szívja 
szopogatja a gyanútlanul nagv előléptetésben 
részesült kétkrajezárost egy ideig s keresi a 
különbséget „e pompás szivar" s az ö szokott 
kétkrajezáros szivarja között; keresi szegény, 
de nem találja; hanem azért rámondja, hogy 
biz ez valami jó szivar; rámondja szegénv, már 
csak azért is, mert jóhiszemű ember és a ven
déglátó kedvét sem akarja szegni. Mikor végire 
jár nagy nehezen —  ha nem sikerült időköz
ben félre tennie — akkor azon csodálkozik, 
hogyan lehet ilyen közönséges szivarét annyi 
tengerpénzt kiadni?!

A havanniak után a szivarok, sz'varcso- 
mugok és skatulyák feldíszítésében a németek 
következnek. Csakhogy itt aztán jól össze kell 
szedni magunkat s gyakran kell Ben Akibára 
gondolnunk, aki megírta, hogy „Ne nézz a 
korsóra, hanem arra a mi benne van ?M Ha 
Ben Akiba idejében már szivaroztak volna az 
emberek, úgy bizonyára azt írja vala a keleti 
bölcs: „Ne nézz a skatulyára, hanem arra, 
ami benne van !" A német szivaroknál a leg
több esetben pórul járunk. Ezek már megelég
szenek a feldíszített külsővel, hanem csábí
tóan hangzatos névvel keresztelik el szivarjai
kat. Találkozunk szivarokkal, melyennék neve: 
„Barátaim" valószínűleg azért, hogy ezektől 
Isten óvjon meg. Van a többi között „Bismarck4* 
nevű is. Aki ezt feltalálja bontani, még azt a
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a gazda van hivatva felismerni, földrészei
met azon területeit, melyikben mind do
hány terem, kísérleti eredményeit pedig a 
jövedéki bizottság elébe terjeszteni és meg 
m ondani: uraim ime itt van egy bizonyos 
kísérletemnek eredménye, tessék azt figye
lembe venni.

A  kiséri ette vésnél első és legfontosabb 
legyen, a mit e lapok keletkezése óta 
folyton hangoztatok, jó  m agot előállítani, 
és erre csakis a gazda van hivatva, mert 
én, habár sok tétetett már ezen a téren 
is, országszerte a dohánymagot nem a m egfe
lelőnek tartom, mert kevert, nem tiszta •« 
nem elég  erős , származása nem olyan 
mint a minőnek lenni kellene, törpe és 
kényszer érett és nem elég erős csiraké
pességgel bir, és ez olyan hiba a jelen 
viszonyoknál fogva, mit sok más és a leg
helyesebb intézkedések által sem lehet 
helyre pótolni.

Szolgáljon élő például az a körülmény, 
mely most Elszász és Lotríngiában illetve 
Strassburgban történt, hogy a jobb minő
ség előállításának mily hamar meg volt az 
eredm énye; mag, és trágya minőség, ez a 
fő dolog, mely az említett országban oly 
hirtelen meghozta a gyümölcsét.

A z  nem elég, hogy egy  m aggal te
szünk egyszer próbát, és melynek esetben az 
idő viszontagsága befolyásától nem lesz 
sikere, hanem a rósz eredménynek ki kell 
az okát keresni és ilyen buvárlatok által 
csakhamar eredményre jövünk.

A magnak való palántára előbb kell 
bevetni a melegágyakat és ki kell pótolni 
már a m elegágy elvetésnél azt az ágyat, 
m elyből a magnak valót csinálni szándék- 
szunk; azt a kis m eleg ágyat, megóvhatjuk 
mindentől, üveggel is fedhetjük és minden 
esetre, a mi a legfontosabb, korán elültet
hetjük, a melyből azután érett magot szed
hetünk. — Nem volna szabad soha olyan 
tőkéről magot szedni, mely kiskorába nem 
volt átdugdosva.

A z ilyen eljárások mellett lehetne 
m egfelelő magot előállítani — de más
ként nem.

Törekedjünk tehát oda. hogy jó  ma
got — és olyat, a mely a vidéki talaj és 
éghajlatnak teljesen megfeleljen, előállít
sunk. Mind ezekre csak a gazda maga van 
hivatva, mert csak ő ismeri birtokában levő

történeti nevezetességű három száll hajat is 
megtalálja benne. Egy másik skatulyán e szó 
áll: ..Magány** (Persze valamenny. szép ilius- 
trácóival) Ezt azért hívhatják „Magányának, 
mett aki. ezt élvezi, az nemsokára „ Magány44 - 
bán marad s a szivarját eldobja. „Sank.14 Ennél 
a szivarnál az ember a harmadik „húzásra** 
— matt! „Ariadne." Ebben bizonyára fonál is 
van. A kereskedő egy uj fajta szivarral ked
veskedik ; ennek a neve ^Schiller* Glocke.M
Ha erre rágyújtasz, a k k o r ...............................
. . . . Sehol sincs maradás

„Hullámzik a tenger, hullámzik a föld is :
„Dagadni. sQlvedni látjuk a mezöt is.
„Szédül aki rálép. Úgy teszen. úgy látszik.
„Mint mikor a gyermek jégen hajlókázi .*

Jaeger, a gvapju apostol is kitett ma
gáért. Van egy fajta szivar, mely az ő nevét 
viseli. Ezek a szivarok „authropin*4 kotvva- 
lékban áztatott anyagból valók. Teljesen meg
felel nevének, mert ép oly illatot terjeszt, 
mintha gyapot égne. S 1886-ben sikerült mé 
gis tetemes mennyiséget forgalomba hoznia, 
azóta azonban ugyanezen Jaegerszivarok meg
jelentek m ár: „Sokratesu „Unaloműző4*
„Ibykus44 s egvéb elnevezések alatt, de nem 
superáltak. A kereskedő vagy gyáros elnevez 
egv szivarfajt „Aetna44 nnk. No gondolja ma
gában a fogyasztó, ez bizonyára valami jó 
égésű dohányból való s innen a rokonelne-

külömböző talajnak vegyi részét, és igy 
csak ő tudhatja magát azokhoz alkalmazni.

IJarócgi Vilmos.

Jobb minőségű dohányok termelése.
R a k o v s z k y  I s t v á n  országgy. képvi

selő ur, a „Dohány Újság44 24-ik számában, 
dohánytermelésűnk és különösen annak javí
tásáról ami, felfogásom szerint nem csak a 
termelő, de a kincstárnak éppen úgy mint a 
magyar dohányfogyasztó közönségnek egyior- 
mán nagy érdeke — egy igen figyelemre 
méltó czikket irt, melynek czélját azt hiszem, 
hogy minden méltányosan gondolkodó do
hánytermelő osztani és helyeselni is fogja.

R. I. ur leírja, hogy Pestmegyében mi
kép próbálta a jobb faj dohánytermelésre való 
átmeneteit és nagyon helyesen tette, hogy a 
szivhatutlan szamosi vagy úgynevezett tiszai 
faj dohány helyett, a jobb minőségű kerti do
hánynyal tett kísérletet, bizva bizonyosan abba. 
hogy habár a jobb faj dohány termesztése az 
év folyamán több calamitásnak van is kitéve, 
habár annak termése súlyra kevesebb is lesz, 
mint a nehéz szamosi vagy tiszai dohánynak 
holdankénti sulva, mégis tett kísérletet, hogv 
legyen például több, mely a termelő társakat 
jobb minőségű dohánytermelésre buzdítja. —  
Azonban czikkiró termelő ur mint mutatja, 
abbeli reményében, hogy czélszerübb jobb faj 
dohányt termelni, nem csak csalatkozott, de 
hazajövet még tűrni is kellett a kertészek és 
szomszédok gúnyolódását, miből azután az 
következett, hogy többi termelő társai jogosan 
hivatkozhattak, és fognak még évekig hivat
kozni arra, hogy termelőnek —  kinek számí
tással kell vezetni gazdaságát —  nem érde
mes nálunk mást termelni, mint durva, rósz. 
de súlyos szamosi dohányt.

És ez igy van csakugyan — a dohány- 
termelés irányára nézve —  nagyban és egész
ben mindenütt, mint a hogy azt R. 1. képvi
selő ur mondja és ha ez igy marad, akkor 
abban is igaza van, hogy akkor csak pium 
desiderium fog maradni az az óhajtás, hogy 
javítsuk a dohány minőségét.

Végül R. I. ur világosan hangsúlyozza —  
a mint ez czikke szerint tény is — hogy 
roszakaratot néni tapasztalt, de a fölfogást 
tartja helytelennek, és az ellen szólalt fel.

Miután azonban ezek a dolgok, igy vannak, 
és miután nem lehet a kincstárnak sem más

vezés. Mikor azonban rágyújt az ember egy 
ilyen „Aetnáu-ra, akkor veszi észre, hogy ez 
azért Aetna, mert az is ég ugyan, sőt füstö
lög is —  néha, de valamint az Aetna soha 
kisebb nem lesz, azonképen nem akar ez a 
szivar sem fogyni.

Ne higyjük ám azért, hogy a németek
nek csupa rósz szivarjaik vannak. Jó pénzért, 
megbízható gyárosnál akadnak jó szivarok, de 
csak jobbadán importált gyártmányok s nem 
német dohányból valók. A i.iinap egy mün
cheni vendégem volt, ki határozottan állítja, 
hogy egész Münchenben nincsen olyan trafik, 
mely az ott felállított császári és királyi osz- 
trák-magvar trafik jövedelmét csak meg is 
közelítené. Jele annak, hogy ezt a gyártmányt 
a magukéinál jobban kedvelik.

Hajdanában, mikor a szegény katona még 
vesszőt futott, a megvesszőztetés ideje alatt 
ólomgolyót kellett szájában tartania, még pe
dig valószínűleg jó nagyot, hogy valamikép 
le ne nyelje. Igv persze nem ordított szegény 
a megvészszózterés alatt. így van ez velünk 
is, dohányzókkal. Ha az ember a szájába veszi 
a szivarját, a sors vesszócsapásait inkább tudja 
szótlanul elviselni a ha valaki e karczolarok 
elolvasását is a sors mostohaságának tulajdo
nítaná, megbékül, ha rágyújt egy jó szivarra.

czélja, mint a magyar dohánytermelés javí
tása, azért azt hiszem, hogy keresni kell azo
kat, melyek a jobb minőség termelésének 
akadályát képezik, • ennek folytán nem lehet 
czélszerütlen, ha ezen ügyekhez minél bőveb
ben hozzászólunk, mert hiszen ha a vitatko
zásnak csak részben is az az eredménye lesz, 
hogy a kincstár jobb dohányokat fog a ter
melőtől kapni, nem fog ezáltal hátrányt szen
vedni a kincstár pénzügyi érdeke sem, de 
megelégedettebb lesz a kincstári dohány fo
gyasztó közönsége is, és ismét megélénkülhet
—  a kincstár kezeiben —  a magyar dohány 
külföldi kivitele is, mit közgazdasági szem
pontból csak kívánatosnak mondhaiunk. —  
Ezen szempontból kiindulva tehát, engedje 
meg nekem a t. szerkesztő ur, hogy e téren 
való tapasztalataimból némelyeket az Ügy 
iránt való legjobb indulattal, őszintén magam 
is elmondjak.

Midőn ugyanis életbe lépet az 1887:44. 
t.-czikkben foglalt uj dohánytörvény, mely sok 
tekintetben egyfelől szigorúbbá tette a dohány- 
monopolium érdekében elengedhetlenül szük
séges ellenőrzést, másfelől számos intézkedést 
foglal magában arra nézve, hogy az előre lá
tott nagyobb fogyasztással szemben, a do
hánytermelés minőségben is és mennyiségben 
is e neltethessék, tehát midőn az uj törvény 
életbe lépett, egy bizonyos mozgalom, egv 
Örvendetes uj lendület volt a dohánytermelés 
terén tapasztalható. —  Ezen uj törvénynek
— a fenáiló állami dohányegyedáruság alap
ján —  kétségtelenül helyes uj intézkedése, és 
egy egészen uj helyzetet, egy uj irányt idéz
tek elő a dohánytermelők és termelni kívánók 
köreiben; az uj törvény alkalmazása, újabb 
fajok művelése érdekében egy uj egész kis 
szakirodalom létesült, mi okvetlenül hatással 
volt arra, hogy a termelők fokozottabban gon
dolkozni és törekedni kezdtek azon. hogy mi 
czélszerü szemben az uj helyzettel, mit kellene 
tehát mégis a dohánvter • elés javítása szem
pontjából tenni ? —  A beváltó hivatalok az uj 
törvény életbeléptetésével szaporitattak, uj en-- 
gedélvek adattak termelésre oly vidékeken, a 
hol a talaj viszonyok reményiem engedték, 
hogy jobb égésű gyártásra alkalmas tartalom- 
dus dohányok termeltethetnek, szóval egy 
neme az élénkségnek a jobb törekvésnek tá
madt a magyar dohánytermelés mezején

Igv jutottam én *s ahhoz, hogv figye
lemmel kisérvén ezen mozgalmakat, 1888-ra 
dohánvtcrnielési engedélyt kértem és kaptam

Vélemény a dohányzást illetőleg.
lin 2U év óta vagyok dohányos és 

pedig erős dohányos, mert átlag és na
ponta 8— 10 drb. Virginia szivart szivok ki 
(arról nem is szólok, hogy mulatságok al
kalmával 14— 16 drbra m egy fel a szivar 
száma egy  20 óra alatt); sem étvágyamra 
sem phycicumomra, sem szellemi képessé
geimre nem hatolt c sok dohányzás rosz- 
szul. sőt ellenkezőleg jót tett: de hozzá 
teszem, hogy ép egészséges vagyok, igen 
intenszive táplálkozom, s átlag 7—8 órai 
alvást kíván organistrusom, mert úgy physi 
kailag. mint szellemileg a legerősebb mun 
kákát szoktam végezni — lévén ez idő 
szerint gazdatiszt s ennekelőtt gazdasági 
tanár stb. stb,

lín röviden a következőkben adám vé
leményemet a dohányzásról: Gyöngéknek 
és rosszul táplálkozóknak a dohányzás tes
tileg méreg, szellemileg guillotine, —  ép, 
egészségeseknek s jól tapláltaknak testi 
fűszer és szellemi korbács.

Természetes, hogy  a dohányzás mérve 
azon arányban változhatik, a mely mér
tékben jelen vannak, vagy hiányoznak a 
dohányzás előfeltételei: egészséges orga- 
nismus, intensziv táplálék s kellő kipi
henés.

A  mi szükségességét illeti, határozot
tan állíthatom, h og y  ott, hol erős physicai
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s máshol talán fejlődhetnek a kedvezőtle
nebb viszonyok is ; hogy ilyeténképen ő 
úgyszólván a maga rossz rendszerével 
elősegíti a külföldi termelésnek előnyeit. 
H a máshol van jobb. mért jöjjenek mi 
hozzánk a kevésbbé jóért ? ím e a külföldi 
kereslet hanyatlásának igen egyszerű és 
érthető oka.

A  mi kincstárunk folyvást rá van 
utalva arra, hogy bizonyos jobb  minőségű 
dohányokat a külföldtől vásároljon, de v i
szont nap nap után csekélyebb a magyar 
dohány kivitele. Ezzel aztán együtt kell hogy 
jáijon a termelés mennyiségének rendszabá
lyokkal való megszorítása. A lig  képzelhető, 
hogy az állam ne óhajtaná a kivitel fel- 
lenditéf ét, hiszen erre száz oka van. az el
lenkezőre pedig alig egy is. A  termelő 
közönség mélyen érzi a bajt, mert gyak
ran vérmes reményei szállnak a keserű csa
lódás siijába. pedig e bajnak orvoslása 
legfőképen tőle függ. Fordítson nagyobb 
gondot a term elésre; de ne csak a meny- 
nyiség, hanem inkább a minőség dolgában. 
Törekvéseit okvetetlen siker fogja kisérni, 
mert hiszen M agyarország számos vidéké
nek földje a legáldottabb természeti tu
lajdonságokkal bir arra, hogy benne jó  d o 
hányt termelhessenek. Ne bízzon mindent 
a természetre, de nézzen utánna, hogy a 
tudomány vívmányait, a szakértők jó  ta
nácsait, a dohány kezelésénél hasznára 
fordítsa.

Ezt kell magyarázgatni a magyar d o 
hánytermelőknek. mert nekik , gyakorlati 
útmutatásra van szükségük. És a „M a
gyar”* Dohány újságu az alatt a hét esztendő 
alatt, hogy fennáll, ezt teszi ritka buzga
lommal. kitartó ügyszeretettel, valóságos 
lelkesedéssel, de főkép alapos szakismeret
tel. Ezért van az ön újságának t. szer
kesztő ur Magyarországon igazi agrikul- 
turális missziója; ezért lenne kívánatos az, 
hogy „Magyar Dohányujság- minden ma
gyar dohánytermelőnek a bibliája- legyen.

Ha ilyen újságunk nem lenne, okvet
lenül csinálni kellene, s hogy már megvan 
s hogy oly jó kezekben, valóságos sze
rencse.

őrizze m eg t. szerkesztő ur továbbra 
is dicséretes buzgalmát és kitartását az ügy 
m ellett; vajha jóravaló törekvéseit a hazai 
dohánytermelés föllendülésének közérdekű 
eredménye kísérne!

T Á R C Z A .
Karczolatok a dohányról

Irta H ó n a i  l i t v á n .
A rMa»oar L>ohányujiágu eredeti tárcsája.

' Befejező közi.
Jómódú gazdag embert ismerek, aki Bri- 

tanica szivart szí. Ha találkozom vele, akkor nagv 
előszeretettel szokta firtatni, hogy a hatos Guba 
nem jó ; ugyanez az embert még sohasem 
láttam Trabucost vagy Regalitast szívni; kü
lönlegességit egyáltalában még sohasem szí
vott ; rájöttem apró megfigyeléseim révén, hogv 
Cubát csak azért emlegeti, hogy nekem fel
tűnjék az ő drága Britanicája. melylvel külön
ben 6 nagyon meg van már csak azért is elé
gedve, meit fél, hogy megszólítom, mért nem 
szí finomabb szivart t

A finom szivarok elcsomagolása s fölsze
relése nagyobb gonddal s több csinossággal 
történik. A havannaiak a luxuriozus'felcziczo- 
mázást a végletekig viszik. Ellátják ládácskái- 
kát a legphantastikusabb képekkel kívül belül; 
magán a czedruslábicskán szebbnél-szebb be- 
égetésü jele': diszknek; a szivarok gondosan 
„polyáztatnak44 be előbb serezin-papirba, azután 
staniólba; még ez sem elég ; a szivar közepe 
táján gyönyörű gyürücske diszlik s ezen a 
szivar neve s a gyár. mely azt előállítja. Ennek 
a pazar felszerelésnek kettős czélja van : Élő

im é ezeket akartam elmondani a „ Ma
gyar Dohányujság**-ban.

Szatmári Mór.

Dohány terme létünk elmélete.
A  dohánytermelésnek bizonyos átme

neti p e r i ó d u s o k o n  kellett keresztül 
mennie.

Volt idő, a midőn a fősulyt a meny- 
nyiségre fektették, a jelszó az volt, csak 
sok d oh án y ; a dohány a mérlegre jött, és 
súlya szerint fizettetett; — bekövetkezett 
egy másik időszak, a midőn már a szem
nek is kellett valamit tenni, csinosabb mód, 
összeegyeztetni szin és alakra, tetszetősebb 
csom ókba csomózni, és egyenlő formában 
m ég a bálba is rakni.

D e hátra volt m ég egy időszak, m ely
ben a minőségre alapítják a termelést, 
ezen időszak kezdetén épen most vagyunk.

Ezen szót javítani a minőséget, köny- 
nyen kimondhatjuk, de kivitelekor felette 
nagy nehézségekbe ütközünk, mert igen 
hosszú idő kell arra. hogy ez tényleg 
m eg is történjék ennek a kivitele nem a 
lapok közleményeiben rejlik, hanem csu
pán a termelők jóakaratában és úgyszól
ván ön megtagadásukban.

Ugyanis akkor, a midőn már a ter
melő azt fogja m ondani: bizony, bizony, 
jobb ez az én szomszédom dohanya mint 
az enyém.

Ilyen beismerésre pedig m ég nem igen 
számíthatunk és igy csak nagyon lassú 
léptekkel kell haladni, hogy idő múltával 
ama czélt elérhessük

Ezen nagy probléma megfejtésére 
kizárólagosan csak is a termelő gazda jó 
zan gondolkodása van hivatva, a gazda a 
legkompetensebb megitélője a termesztmé- 
nyének. minőségét illetve, azonkívül nem 
szabad, hogy elfogult legyen termesztmé 
nyei iránt.

A  beváltás iránt olykor-olykor ily forma 
nyilatkozatot hallunk: miért csináljak én 
jó  minőséget, mikor a másik, kinek nincs 
oly minőségűje mint az enyém, dohá
nyáért m ég is többet kap mint én V

A z én dohányom jobban ég, levelei 
vékonyak, finomak, kiválasztom a hom o
kos tartalmú partos földet, m ig a másik, 
erősebb kötöttebb nehéz talajban termeszti. 
A  nagy nyúlánk erősebb levelek, melyek 
jobban ellentállnak vihar és szél megron-

ször, hogy a szivar a skatulyából kibontott 
állapotban „meztelenül44 heverve, ne veszítsen 
a dohány szüntelen párázasa következtében a 
könnyen illékony olajokból, másodszor, hogy 
a szivar reprezentális külsővel bírjon s tetsze
tősségét, kinálkozósságát fokozza.

A nem igazi dohányzó szent borzalom
mal veszi a kezébe az ilyen szivart s ugv 
hámozza le róla a czifraságot, mint aki elő
ször hámoz életében —  tojást. Sőt akad olyan 
is, aki nagy gonddal teszi zsebre a szivarról 
leszedett czafrangot, hogy azután egy ártatlan 
és becsületes trafikbeli hosszú szivart —  á 2 
kr. —  öltöztessen bele ; mikor az ilyen oroszlán- 
bőrbe bujtatott — valamivel az illető aztán 
megkínál teszem azt egy gourman dohányost, 
akkor az a szegény kétkrajezáros körülbelül 
ugv érzi magát, mint az én ezredembeh lo
vászom, ki az ezredes ur ruháját, kardját le
vitte az istállóba „p iczovalás44 czéljából; csupa 
hunezutságbói magára veszt a rettentő hatal
mat jelképező adjusztirungot s elkezd a lovasz- 
pajtásaval komédiázni, méltóságos stellungba- 
vágással utánozva az ezredest, midőn ez istállót 
vizitál; c pillanatban lép be a valóságos ezre
des ur! A lovászezredes levegő után kapkod, 
az igazi ezredes dühöng s ha ma meg nem 
eszi elevenen a lovászát, akkor holnap —  leg
kevesebb hat órai kurtavas!

A gourmond azonnal megismeri a lovászt, 
a kurtavas helyett a földhöz vágja. De mit

gálásn ik is, szóval, neki a formaszerü osz
tálya jobb, és többet kap az ő rosszabb d o 
hányáért mint én a jóért. A zt bizony ma
gamnak is be kell vallanom, hogy az igy 
m eg is szokott történni.

De ezen a beváltó tiszt segíteni nem 
tud, de a jövedék maga se képes m ég 
olyan intézkedéseket életbe léptetni, mely 
a minőség szerinti osztályozást szokásba 
hozná, mert akkor volnának c«ak az e lége
detlenségek napirenden.

Azt ne h igyje senki, hogy a dohányok 
egész megyenkint egyformák, mert vannak 
olyan határok, melyekben a megtermett 
dohány minőségileg sokkal job b  mint 
ugyanabban a körzetben egyes helyeken, 
de nem csak egyes határban, de ugyan 
egy határnak, vagy  egy  nagyobb területű 
birtokán, nem egyforma minőségű dohá
nyok teremnek, mert gyakran m egtör
tént dolog, hogy egy termelőnek külöm - 
böző minőségű dohányai termettek.

íg y  tehát a látszatra nem helyes szo
kás a dohányokat körzetenkint egyenlően 
mérlegelni. D e hát hogyan kellene ezt tenni, 
hogy  mindenkinek igazság szolgáltassák.

A  jelen körülmények közt teljesen le
hetetlen ; hanem ha a termelők oda fog 
nak törekedni, hogy ők maguk a minősé
get annyira tanulmányozzák, hogy ennek 
értéke megítélését gyári igényekhez ké
pest m eg fogják különböztethetni, és ter
meszteni fogják azt úgy, mint másnemű 
terméuyeket. mint például a közönséges, és 
finom gyüm ölcsöt, és ha általánossá válik, 
akkor következhetik be azon beváltási 
rendszer, mely a dohányt gyári értékéhez 
képest limitálja:

A zok  azonban, a kik a jelenben, a ta
laj tulajdonságánál fogva, vagy a saját 
igyekezetük folytán jobb  minőségű dohányt 
termesztenek, azok költsége sem egészen ki
lökött pénz, mert én saját szememmel látom, 
és a beváltást figyelemmel kísérem, és hatá
rozottan kijelenthetem, hogy igenis fig y e 
lembe vételik a jobb  minőség, mert igen 
gyakran megtörténik, hogy valamelyik 
b 1 dohány nem üti m eg az első osztály 
mértékét, de a tiszt a ki észre veszi, hogy 
ez a dohány bizony jó  égésű, szép színű, 
és finom, daczára annak, hogy csak jó  2-ik , 
de az említett tulajdonságánál fogva első
nek declarálja, az ilyen esetek nem a rit
kaságokhoz tartoznak, m ig ellenben a rósz 
m inőséggel, éppen az ellenkezője történik ;

tesz a szegény ember, kit egész komolyan tar
tanak néha igy bolonddá? Ez csak szívja 
szopogatja a gyanútlanul nagy előléptetésben 
részesült kétkrajezárost egv ideig s keresi a 
különbséget „e pompás szivar4* s az ő szokott 
kétkrajezáros szivarja között; keresi szegény, 
de nem találja; hanem azért rámondja, hogy 
biz ez valami jó szivar; rámondja szegény, már 
csak azért is, mert jóhiszemű ember és a ven
déglátó kedvét sem akarja szegni. Mikor végire 
jár nagy nehezen —  ha nem sikerült időköz
ben félre tennie — akkor azon csodálkozik, 
hogyan lehet ilyen közönséges szivarét annyi 
tengerpénzt kiadni?!

A havanniak után a szivarok, szivarcso- 
magok és skatulyák feldíszítésében a németek 
következnek. Csakhogy itt aztán jól össze kell 
szedni magunkat s gyakran kell Ben Akibára 
gondolnunk, aki megirt-j, hogy „Ne nézz a 
korsóra, hanem arra a mi benne van ?** Ha 
Ben Akiba idejében már szivaroztak volna az 
emberek, úgy bizonyára azt írja vala a keleti 
bölcs: „Ne nézz a skatulyára, hanem arra, 
ami benne van !“ A német szivaroknál a leg
több esetben pórul járunk. Ezek már megelég
szenek a feldíszített külsővel, hanem csábí
tóan hangzatos névvel keresztelik el szivarjai
kat. Találkozunk szivarokkal, melyennék neve: 
„Barátaim4* valószínűleg azért, hogy ezektől 
Isten óvjon meg. Van a többi között „Bismarck*4 
nevű is. Aki ezt feltalálja bontani, még azt a
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a gazda van hivatva felismerni, földrészei
nek azon területeit, melyikben minő do
hány terem, kísérleti eredményeit pedig a 
jövedéki bizottság elébe terjeszteni és meg 
m ondani: uraim ime itt van egy bizonyos 
kísérletem nek eredménye, tessék azt figye
lem be venni.

A  kísérletté vésnél első és legfontosabb 
legyen, a mit e lapok keletkezése óta 
folyton hangoztatok, jó  magot előállítani, 
és erre csakis a gazda van hivatva, mert 
én, habár sok tétetett már ezen a téren 
is, országszerte a dohánymagot nem a m egfe
lelőnek tartom, mert kevert, nem tiszta ás 
nem elég  erős , származása nem olyan 
mint a minőnek lenni kellene, törpe és 
kényszer érett és nem elég erős csiraké
pességgel bir, és ez olyan hiba a jelen 
viszonyoknál fogva, mit sok más és a leg 
helyesebb intézkedések által sem lehet 
helyre pótolni.

Szolgáljon élő például az a körülmény, 
m ely most Elszász és Lotringiában illetve 
Strassburgban történt, hogy a jobb  minő
ség előállításának mily hamar m eg volt az 
eredm énye; mag, és trágya minőség, ez a 
fő  dolog, mely az említett országban oly 
hirtelen meghozta a gyüm ölcsét.

A z  nem elég, hogy egy m aggal te
szünk egyszer próbát, és melynek esetben az 
idő viszontagsága befolyásától nem lesz 
sikere, hanem a rósz eredménynek ki kell 
az okát keresni és ilyen buvárlatok által 
csakhamar eredményre jövünk.

A magnak való palántára előbb kell 
bevetni a melegágyakat és ki kell pótolni 
már a m elegágy elvetésnél azt az ágyat, 
m elyből a magnak valót csinálni szándék- 
szunk ; azt a kis m eleg ágyat, megóvhatjuk 
mindentől, üveggel is fedhetjük és minden 
esetre, a mi a legfontosabb, korán elültet
hetjük, a melyből azután érett magot szed
hetünk. — Nem volna szabad soha olyan 
tőkéről magot szedni, mely kiskorába nem 
volt átdugdosva.

A z  ilyen eljárások mellett lehetne 
m egfelelő magot előállítani — de más
ként nem.

Törekedjünk tehát oda. hogy jó  ma
got — és olyat, a mely a vidéki talaj és 
éghajlatnak teljesen megfeleljen, előállít
sunk. Mind ezekre csak a gazda maga van 
hivatva, mert csak ő ismeri birtokában levő

történeti nevezetességű három száll hajat is 
megtalálja benne. Egy másik skatulyán e szó 
áll: „Magány14 (Persze valamennv szép ilius- 
trácóival) Ezt azért hívhatják „Magányának, 
mett aki. ezt élvezi, az nemsokára „Magányá
ban marad s a szivarját eldobja. „Sakk.14 Ennél 
a szivarnál az ember a harmadik „húzásra44 
— matt! „Ariadne.44 Ebben bizonyára fonal is 
van. A kereskedő egy uj fajta szivarral ked
veskedik ; ennek a neve „Schiller* Glocke.M
Ha erre rágyújtasz, a k k o r ...............................
................. Sehol sincs maradás

„Hullámzik a tenger, hullámzik a föld is : 
„Digadni. rűlvedni látjuk a mezAt is,
„Szédül aki rálép. Úgy teszen. úgy látszik,
„Mint mikor a gyermek jégen hajldkázi .*

Jaeger, a gvapju apostol is kitett ma
gáért. Van egy fajta szivar, mely az ö nevét 
viseli. Ezek á szivarok „authropin4 kotyva- 
lékban áztatott anyagból valók. Teljesen meg
felel nevének, mert ép oly illatot terjeszt, 
mintha gyapot égne. S 1885-ben sikerült mé 
gis tetemes mennyiséget forgalomba hoznia, 
azóta azonban ugyanezen Jaegerszivarok meg
jelentek már : ' „Sokratesu „Unaloműző44 
„Ibykus44 s egvéb elnevezések alatt, de nem 
superáltak. A kereskedő vagy gyáros elnevez 
egy szivarfajt „Aetna" nak. No gondolja ma
gában a fogyasztó, ez bizonyára valami jó 
égésű dohánvból való s innen a rokonelne-

külömböző talajnak vegyi részét, és igy 
csak ő tudhatja magát azokhoz alkalmazni.

DarőcMi Vilmos.

Jobb minőségű dohányok termelése.
R a k o v s z k y  I s t v á n  országgy. képvi

selő ur, a „Dohány Újság44 24-ik számában, 
dohánytermelésünk és különösen annak javí
tásáról ami, felfogásom szerint nem csak a 
termelő, de a kincstárnak éppen úgy mint a 
magyar dohányfogyasztó közönségnek egyfor
mán nagy érdeke —  egy igen figyelemre 
méltó czikket irt, melynek czélját azt hiszem, 
hogy minden méltányosan gondolkodó do
hánytermelő osztani és helveselni is fogja.

R. I. ur leírja, hogy Pestmegyében mi
kép próbálta a jobb faj dohánytermelésre való 
átmeneteit és nagyon helyesen tette, hogy a 
szivhatatlan szamosi vagy úgynevezett tiszai 
faj dohány helyett, a jobb minőségű kerti do
hánynyal tett kísérletet, bízva bizonyosan abba, 
hogy habár a jobb faj dohány termesztése az 
év folyamán több calamitásnak van is kitéve, 
habár annak termése súlyra kevesebb is lesz, 
mint a nehéz szamosi vagy tiszai dohánynak 
holdanként! súlya, mégis tett kísérletet, hogy 
legyen például több, mely a termelő társakat 
jobb minőségű dohánytermelésre buzdítja. —  
Azonban czikkiró termelő ur mint mutatja, 
abbeli reményében, hogy czélszerübb jobb faj 
dohányt termelni, nem csak csalatkozott, de 
hazajövet még tűrni is kellett a kertészek és 
szomszédok gúnyolódását, miből azután az 
következett, hogy többi termelő társai jogosan 
hivatkozhattak, és fognak még évekig hivat
kozni arra, hogy termelőnek —  kinek számí
tással kell vezetni gazdaságát —  nem érde
mes nálunk mást termelni, mint durva, rósz. 
de súlyos szamosi dohányt.

És ez igy van csakugyan — a dohány- 
termelés irányára nézve —  nagyban és egész
ben mindenütt, mint a hogy azt R. I. képvi
selő ur mondja és ha ez igy marad, akkor 
abban is igaza van, hogy akkor csak piüm 
desiderium fog maradni az az óhajtás, hogy 
javítsuk a dohány minőségét.

Végül R. I. ur világosan hangsúlyozza — 
a mint ez czikke szerint tény is — hogy 
roszakaratot néni tapasztalt, de a fölfogást 
tart ja helytelennek, és az ellen szólalt fel.

Miután uzonban ezek a dolgok, igy vannak, 
és miután nem lehet a kincstárnak sem rnás

vezés. Mikor azonban rágyújt az ember egy 
ilven „Aetnáu-ra, akkor veszi észre, hogy ez 
azért Aetna, mert az is ég ugyan, sőt füstö
lög is — néha, de valamint az Aetna soha 
kisebb nem lesz, azonképen nem akar ez a 
szivar sem fogyni.

Ne higvjük ám azért, hogy a németek
nek csupa rósz szivarjaik vannak. Jó pénzért, 
megbízható gyárosnál akadnak jó szivarok, de 
csak jobbadán importált gyártmányok s nem 
német dohányból valók. A minap egy mün
cheni vendégem volt. ki határozottan állítja, 
hogy egész Münchenben nincsen olyan trafik, 
mely az ott felállított császári és királyi ősz* 
trák-magvar trafik jövedelmét csak meg is 
közelítené. Jele annak, hogy ezt a gyártmányt 
a magukéinál jobban kedvelik.

Hajdanában, mikor a szegény katona még 
vesszőt futott, a megvesszőztetés ideje alatt 
ólomgolyót kellett szájában tartania, még pe
dig valószínűleg jó nagyot, hogy valamikép 
le ne nyelje. így persze nem ordított szegény 
a megvészszőztetés alatt. így van ez velünk 
is, dohányzókkal. Ha az ember a szájába veszi 
a szivarját, a sors vesszőcsapásait inkább tudja 
szótlanul elviselni s ha valaki e karczolatok 
elolvasását is a sors mostohaságának tulajdo
nítaná, megbékül, Ha rágyújt egy jó szivarra.

czélja, mint a magyar dohánytermelés javí
tása, azért azt hiszem, hogy keresni kell azo
kat, melyek a jobb minőség termelésének 
akadályát képezik, s ennek folytán nem lehet 
czélszerütlen, ha ezen ügyekhez minél bőveb
ben hozzászólunk, mert hiszen ha a vitatko
zásnak csak részben is az az eredménye lesz, 
hogy a kincstár jobb dohányokat fog a ter
melőtől kapni, nem fog ezáltal hátrányt szen
vedni a kincstár pénzügyi érdeke sem, de 
raegelégedettebb lesz a kincstári dohány fo
gyasztó közönsége is, és ismét megélénkülhet
—  a kincstár kezeiben —  a magyar dohány 
külföldi kivitele is, mit közgazdasági szem
pontból csak kívánatosnak mondhatunk. —  
Ezen szempontból kiindulva tehát, engedje 
meg nekem a t. szerkesztő ur, hogy e téren 
való tapasztalataimból némelyeket az Ügy 
iránt való legjobb indulattal, őszintén magam 
is elmondjak.

Midőn ugyanis életbe lépet az 1887:44. 
t.-czikkben foglalt uj dohánytörvény, mely sok 
tekintetben egyfelől szigorúbbá tette a dohány- 
monopolium érdekében elengedhetlenül szük
séges ellenőrzést, másfelől számos intézkedést 
foglal magában arra nézve, hogy az előre lá
tott nagyobb fogyasztással szemben, a do
hánytermelés minőségben is és mennyiségben 
is e teltethessék, tehát midőn az uj törvénv 
életbe lépetr, egy bizonyos mozgalom, egv 
örvendetes uj lendület volt a dohánytermelés 
terén tapasztalható. —  Ezen uj törvénynek
— a tenálló állami dohányegyedáruság alap
ján —  kétségtelenül helyes uj intézkedése, és 
egy egészen uj helyzetet, egy uj irányt idéz
tek elő a dohánytermelők és termelni kívánók 
köreiben; az uj törvény alkalmazása, újabb 
fajok művelése érdekében egy uj egész kis 
szakirodalom létesült, mi okvetlenül hatással 
volt arra, hogy a termelők fokozottabban gon
dolkozni és törekedni kezdtek azon, hogy mi 
czélszerü szemben az uj helyzettel, mit kellene 
tehát mégis a dohányter-i elés javítása szem
pontjából tenni ? —  A beváltó hivatalok az uj 
törvény életbeléptetésével szaporitattak, uj e n 
gedélyek adattak termelésre oly vidékeken, u 
hol a talaj viszonyok reményiem engedték, 
hogy jobb égésű gyártásra alkalmas tartalom- 
dús dohányok termeltethetnek, szóval egy 
neme az élénkségnek a jobb törekvésnek tá
madt a magyar dohánytermelés mezején

Igv jutottam én ;s ahhoz, hogv figye
lemmel kísérvén ezen mozgalmakat. 1888-ra 
dohánytermelési engedélyt kértem és kaptam

Vélemény a dohányzást illetőleg.
Én 20 év óta vagyok dohányos és 

pedig erős dohányos, mert átlag és na
ponta 8— 10 drb. Virginia szivart szívok ki 
(arról nem is szólok, hogy mulatságok al
kalmával 14— 16 drbra m egy fel a szivar 
száma eg y  20 óra alatt); sem étvágyamra 
sem phycicumomra, sem szellemi képessé
geimre nem hatott e sok dohányzás rósz- 
szül. sőt ellenkezőleg jó t  tett: de hozzá 
teszem, hogy ép egészséges vagyok, i^en 
intenszive táplálkozom, s átlag 7—8 órai 
alvást kíván organistrusom, mert úgy  physi 
kailag, mint szellemileg a legerősebb mun 
kákát szoktam végezni —  lévén ez idő 
szerint gazdatiszt s ennekelőtt gazdasági 
tanár stb. stb,

Én röviden a következőkben adám vé
leményemet a dohányzásról: Gyöngéknek 
és rosszul táplálkozóknak a dohányzás tes
tileg méreg, szellemileg guillotine, —  ép, 
egészségeseknek s jól tapláltaknak testi 
fűszer és szellemi korbács.

Természetes, hogy a dohányzás mérve 
azon arányban változhatik, a mely mér
tékben jelen vannak, vagy  hiányoznak a 
dohányzás előfeltételei: egészséges orga- 
nismus, intensziv táplálék s kellő kipi
henés.

A  mi szükségességét illeti, határozot
tan állíthatom, h og y  ott, hol erős physicai
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oly körzetben a hol az úgynevezett tiszai táj 
vagy nevezzük Szamosi fajra szólnak az en
gedélyek. — Mint uj termelő érdekkel és sok 
igyekezettel fogtam én ehhez a dologhoz. — 
Elolvastam Mandis, Kleeberg, Rimler Ambrus 
és más urak könyveit utasításait, törvényt és 
rendeleteket, és mindezekből és a Dohányuj- 
ságból én egészen bele éltem magam abba a 
gondolatba, hogy a kinek engedélye van do
hánytermelésre az most már tegve fel magába, 
hogy jó dohányt kell termelni, hogy az uj 
törvény intentiója az, hogy azt, hogy ha va
laki valóban olyan dohányt termel, mely meg- 
érherali az elismerést, méltányolni fogják. Meg 
kell itt jegyeznem hogy első termelési enge
délyemben, a termelendő dohányfaj nem *olt 
előírva, és igy méltán gondolhattam, h :gy en
gedélyem van termelni a kincstár számara 
olyan dohányt, minőt alkalmatosnak tartok.—  
Elhatároztam tehát magamat arra, hogy nem 
is friss trágvás ugarban mint előveteményt ősz 
előtt ültetem a dohányt, mert tz a dohány 
illatának hátrányára volna, hanem hogy ülte
tek —  hogy jobb szinü és jobb égésű és il
latosabb dohányom legyen —  az előbbi év
ben javított ősszel felszántott buzatarlóba.

Szereztem ehhez egy ösmeretes ré
gibb dohánytermelőtől muskatáiv magot, és 
igv minden apparátussal elkészülve gondoltam 
én, hogy én jó dohányt fogok termeszteni.— 
Hanem azután jött az én első kiábrándulásom 
Először is az én hevesi dohányosaim, kiket 
hirtelen fogadnom kelletett —  kijelentetették 
hogy ők sem kerti sem muskatáiv dohány 
plántálására nem maradnak meg, az általam 
beszerzett kitűnő fajdohány magot el nem ve
tik. mert ők az ilyen jobb dohány termelést 
már próbálták más termelőnél, de belebuktak, 
mert hiába termeltetik finomabb dohányt a 
beváltásnál nagyobb átlagárat nem ér el, súly
ban pedig sokkal kevesebb az ily jobb dohány 
és igy ők ki nem jöhetnek, azért tehát csak 
azon esetben maradnak, hogy ha a rendes 
szamosi tiszai dohányt ültethetik, mely sokat 
ad és csak úgy ha azt javított trágvás ugar
ban ültethetik. —  Hiába kapaczitáltam én 
őket, hogy nem úgy van már most, mint ré
gen volt, uj törvényünk van és ha jó dohá
nyunk lesz, meg lesz fizetve a faradságuk, in
kább dolgozzanak dupla átlagért holdanként 
5 mázsát, mint félannyi átlagért 10 mázsát. 
— Mindez hiába volt, az én embereim ragasz
kodtak ahhoz, hogyha kívánságaikat nem tel
jesítem, ők strájkolnak.

és szellemi munka kívántatik —  mint a 
mai társadalomban is — vagy pláne ha 
szokatlan időben dolgozunk, p. o. éjjel, 
úgy a dohányrész nélkülözhetlen, mert mi 
sem izgatja fokozatosabban és mérsékel
tebben a testet és szellemet, mint éppen a 
dohányrész — a fekete kávé mérsékletes 
élvezete mellett.

Én bort, sört vagy eg y tb b  szeszesita
lokat —  mulatságok, kivételével, a midőn 
szabad egy  kicsit kirúgni is - általában 
nem iszom ; ezen italok láthatólag izgatják 
az egész organizmust — de láthatólag e lő 
idézik a kimerülést is — néha — mint 
tudjuk — egész a sárga fö ld ig ; ellenben 
a fekete kávé egyenletesen s lassan izgatja 
a testet épp úgy mint a dohány is a szel 
lemet —  s képesítik folytonos, energicus 
szellemi és testi m unkára; — ezért ne
vezem én a dohányzást szellemi kor
bácsnak.

Ezeket voltam bátor ugv hamarosan 
elmondani saját tapasztalatomból s több o l
dalú m egfigyelésem  alapján a dohányzásra 
nézve. —  Fönti tételemet számos példával 
tudnám illusztrálni, de most —  deczember 
lévén a zár ideje az esztendőnek —  nem 
érek reá ebbe bele bocsátkozni.

Kereken, u. p. Uj Szt. Anna 1890. 
deczember 17.

Abonyi hercz«gi urad. intéző.

Itt hát én kezdtem azt tapasztalni, hogy 
a dohánytermelés terén még ez idő szerint 
hazánkban az elmélet a gyakorlattal roppant 
összeütközésbe jön, kezdtem tehát először is, 
régebb dohánytermelő ismerőseimnél tudako
zódni a helyzet felöl s hogy mit csinálnak 
ők és meglepetésemre valamennyinél a dohá
nyosok felfogásához hasonló felvilágositást és 
tanácsot kaptam, melynek értelme szintén 
csak az volt, hogy sokat kell producálni, hadd 
nyomja a súly a mázsát, csak igy fizeti ki 
magát a termelés, nincsen jó dolgom, ha az 
uj dohányáéra viszonyaiban bizom s eltérek az 
eddigi felfogástól. —  Ezekután elmentem uj 
termelőkhöz kérdesősködni, tanulni a kik mint 
termelők bizonyosan hasonlóan tanulmá
nyozták az uj helyzetet és ezektől is —  mi
után ők már hamarabb informálták magukat
—  szinte csak azt hallottam, hogy termelni 
kell nehéz dohányt, sokat, ugarban nem búza 
után, de búza előtt csak igv érdemes dohányt 
termelni, mert igy terem bővebben és ez pa
ralizálja a kisebb beváltási átlagát. Ez a má
sodik kiábrándulásom.

Ez alatt az idő is előre haladt, s nehogy 
egészen kimaradjak a dohányültetés és az első 
évi kísérlettől, egyezkednem kellett a dohányo
saimmal, hagv jó hat nem bánom legyen a 
fele ültetés tiszai faj, másik fele illatos mus- 
katálv dohány, felerészben fekete ugarban, fe
lerészben búza tarlóban, hadd lássuk hát az 
eredményt, melyik fajtával fogunk jobban ki
jönni ? A dohányosok — kényszerítve az ál
tal, hogy hirtelen ók sem tudtak már hova 
menni — elfogadták ezeu kiegyezést, de ar
ról már azután a dohányos ügyessége gon
doskodott, hogy a tiszai faj meleg ágya, na
gyon szép palántát hozott, a finom fajta do
hány meleg ágya pedig — illetőleg mert a 
mag régi volt —  bizony olyan silány maradt, 
hogy alig volt valami csekély finom palánta 
kiültetni való. A mi csekélység ebből mégis 
finom muskatáiv termett, azt én gondosan 
külön kezeltettem, mindanozáltal — habár 
belbecse ennek a kis mennyiségnek kitűnő volt
—  mert ezen körzetben a tiszai faj volt álta
lában engedélyezve és mert ennek a finom 
fajnak külön kinézése nagyon mögötte állott 
a tiszai faj jobb osztálvainak. ez a kis raenv- 
nviség finom dohány a kinézésének megfelelő 
III-ik tiszai osztályba soroltatott.

Nem tehettem ez ellen semmi kifogást, 
mert láttam, hogy szabályszerűen történik igy 
de ugv voltam egyszerre én is mint Rakovszky 
István képviselő ur, hogy az eredményben 
a dohányosok felfogása győzött az én felfo
gásom felett. Azt azonban tanultam ebből, 
hogy nem elég az akarat maga ahhoz, hogy 
valaki jobb dnhánvt igyekezik termeszteni, de 
ahhoz kell még az is, hogy engedélyben külön 
legyen megnevezve, hogy termelő kerti vagy 
muskatáiv levelek termesztésére engedélyt kér 
és ha ezen fajokra szól az engedély, akkor 
termelő ha csakugyan az engedélyezett fajdo
hányt termeli, kérheti, hogv dohánya abba a 
clas.sifikatióba jöjjön. —  De én sem 1889. 
sem 1890-re finomabb fajdohány termeszté
sére —  további kisérletkép —  nem nyerhettem 
engedélyt, mit egyedül annak az oknak tulaj
donítok, hogy a körzet, a hol termelek, olvannak 
vankijelölve, melyben nz előírás szerint csupán 
tiszai faj dohány termesztésére adatik enge
dély. s igy hát én utalva vagyok arra, hogy 
azon a nyomon menjek a melyen, az én régi 
dohánytermelő társaim t. i. hogv termesszünk 
sokat, kezeljük szépen, igy jobban jó ki a gazda, 
de hogy a belbecse a szivhatósága, milyen az 
ilyen külsőleg igen szép, de csak quahtásra 
termelt dohánynak, azt mindenki jól tudja.

Mi azonban ebből a tanulság? Nézetem 
szerint mindenekelőtte az, hogy azon általános 
felfogást, hogy akármilyen különben a dohány 
belbecse a termelő és kertész érdeke, csak a 
súlyra nézve jó termés, azt kell minden lehető 
módon és minden rendelkezésre álló eszköz
zel megszüntetni, ha azt akarják, hogy a hazai 
dohány termés jobb minőségű legyen. Hogy 
ez megtörténhessék, először :s a kincstár mint

vevő fél tegye lehetővé hogy a termelő és 
dohányos örömmel és sikerrel által mehessen 
a tiszai és más durva fajokról, jobb dohány
fajok mivelésére, de ez csak úgy lesz lehet
séges, ha a jobb fajok termelése az ahhoz 
alkalmas talajon, nemcsak nagyobb mértékben 
engedélyeztetik, de annak plántálása a mono
pólium részéről forcirozva és támogatva is lesz, 
még pedig az által, hogy intézkedések tétettet- 
nek, hogy a valóban jobb dohány nemcsak a 
külső kinézés, de annak belbecse szerint is a 
beváltásnál csakugyan méltánvoltatni fog, hogy 
igy a finomabb dohánytermelésénél a termelő 
is és a dohányos is számítását megtalálja. 
Mert kérem lehet egy dohány nagyon szép 
szinü, állhat az sértetlen egyforma szép nagy 
levelekből, mit ér az, hogy ha ize olyan, hogy 
rendes dohányzó nem szivhatja meg, hogy ha 
nem ég, kellemetlen izü és igy szivhatatlan. 
De lehet viszont egy dohány külső kinézésre 
nem éppen a legszebb, de azért annak bel
becse a legkitűnőbb lehet, hanem az ilyen 
finom dohány holdankénti hozama bizony sok
kal kevesebb szokott lenni. Dohányos ember 
előtt nem a dohány külső kinézése, de bél
tartalma az a mit inkább figyelembe vesz, mig 
kincstári beváltásnál a főszempont arra esik, 
hogy jól van-e kezelve a dohány, szép szinÜ-e, 
egyforma levelek e, ruganvossak-e, vékony bor- 
dajuak-e és az égésre nézve, váljon a gyer
tyán ha reá tevődik egy dohány levél, a leg
közelebbi bordáig könnyen elhamvasodik-e ? 
Ezek is mind figyelembe veendők a dohány 
értékének meghatározásánál, de ennél okvetet- 
len még fontosabb, hogy béltartalma milyen 
az ilyen különben igen szép külsejű dohány
nak V És igy én azon consequentiát vonom 
k* mindezekből, hogy ha javítani akarunk a do
hánytermelés terén, jobb fajokat kell cultiválni, 
de az azzal járó költségessebb termelést mél
tányolni is kell. És hogy mennyire áll az, 
hogy a termelők túlnyomó nagy része most 
csak a nehéz, durva dohányt termelheti elő
nyösen, annak legeclatansabb bizonyítékai azon 
termelési adatok, melveket az 1889. évi ter
melési eredményeiről ösmerünk. Ezek szerint 
az 1889. évi a kincstár számára eszközölt do
hánytermelés Összesen:

52Í000 m. mázsát tett.
Ezen mennyiségben a tulajdonképeni jobb 

dohány, az erdélyi, a finom középfinom és 
közönséges kerti, csetneki és pécsi levelek és 
a muskatál mindössze

23342 métermázsát, a szivarboriték pedig, 
a mely nem is éppen béltartalomra, de kül
sőleg inkább szép, 2638 métermázsát tett és 
mindössze összesen 25980 métermázsa volt 
1889-ben a termesztett jobb dohány, a mi az 
egész évi termésnek c s a k  5°/0- á t teszi. Ezzel 
szemben a tiszai vagy szamosi faj maga 
1889-ben 161,493 métermázsa termést adott, 
vagyis az összes évi termés mennyiségnek 
31#/„-át. Ha most még mint szinte közönsé
ges fajdonányt. mely hasonlóan csak súlyra nő, 
hozzá vesszük a tiszai 161,493 métermázsa 
mennyiséghez, az 1889-ben termett 159 645 
métermázsa debreczeni fajdohányt, úgy ezen 
két faj maga 321038 métermázsát vagyis az 
egész termés 61%-át adja ki és ha ezen 
321038 métermázsához még hozzá adjuk, az 
ezzel egyértékü, vagy legalább nem sokkal jobb 
94,191 métermázsa szegedi, 19,022 m .termázsa 
szuloki, 10,835 métermázsa kapadohányt és a 
még rosszabb 58,001 métermázsa kacs és ki
hányás dohányt, ugv 498,087 m. mázsa vagyis 
9 5 %  van olyan tulajdonságú dohány termés 
egy évben, mely a dohányok legközönségesebb
jét képezi és melynek nagyrésze jobb minő
séggel lenne felcserélendő és ezzel szemben 
csak 25,980 métermázsa, vagy az egésznek 
5'7*-ka az olyan dohány, mely jobb minősé
gűnek tekinthető.

És igv, hol vegye maga a kincstár is a 
jobb dohányt, mikor ennyire túlnyomó a durva 
nehéz dohány mennyisége, melynek termelésé
nél nem a belső minőség, hanem csak a súly 
nagysága, a külső szép kinézés, de nem a bel
érték vétetik figyelembe ? Pedig a dohányjöve-
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déknek az uj törvény meghozatala által, az 
utóbbi két évben is már tetemesen emelkedő 
nagy jövedelme mellett, a fogyasztó közönség 
is méltán kívánhatja, hogy jobb anyagot kap
jon a kincstári árudákban, és ne legyen annyi 
panasz, hogy drága pénzért is szívható jó kincs
tári dohány nem kapható. Maga az az uj fo
gyasztó közönség, mely az uj törvény életbe 
lépte által sem a 2 0 0  ölön dohányt nem ter
meszthet, sem az fejenkénti 10°/o visszatartási 
joggal már nem bír. a törvény indokolása sze
rint m. e. 40,000 dohányzót képviselt, a kik 
most szinte a kincstári dohány vásárlására van
nak utalva, ezek is kérhetik, hogy az állam 
mint a monopólium tulajdonosa áruházban 
megfelelő jó dohányt adjon a nagy közönség
nek. Megvagyok győződve, hogy azon mér
tékben, a mily mértékben jobb dohány fog 
termeltetni és a kincstári dohányárudákban 
jobb izü kincstári dohány lesz kapható, éppen 
úgy mint a szivaroknál, ha abból egy-egv fajta 
egyszer-egyszer jobb minőségben kerül piaczra, 
a dohány fogyasztásnak is nagvon emelkedni 
kellend, melynek meglesz financziális haszna 
is, sót In tömegesebben kerülne jó dohány 
beváltásra, mint már említettem a dohány ki
vitel is nevezetes lendületet nyerhetne. Tudom 
én, hogy a monopólium fiscalitási érdeke az, 
hogy tulnyomólag inkább a szivarfogyasztás 
emelkedjék, de az embereket egészen által 
vinni a szivar és szivarka szívásra nem lehet, 
a természetes emelkedésnek be kell következni 
a szivar fogyasztásnál is, de mellette a dohány
fogyasztásnak és exportnak is jobban kellene 
fejlődni, a mi megtörténhet, ha jobb anyag 
fog a Kincstár és közönségének rendelkezé
sére állam, de ez mindaddig nem változhat 
meg, mig nem a dohány belbecse, de a súly
ban elegendő termés lesz a termelési tőczél. 
Azért azt gondolom, hogy minden a mi a 
dohány belbecsének javítására szolgál, az úgy 
a termelő, mint a kincstár részéről előmozdí
tandó, és ezt elősegíteni — az első időkben 
esetleg némi áldozatokkal is—  mégis leginkább 
a kincstár feladata volna, hogy intézkedéseivel 
lehetővé tegye, hogy a termeié saját érdeké
ben is szivessen átmehessen a kisebb súlyú, 
de jobb fajú dohánvok termesztésére.

L. J.

Dohánybeváltás

M ég ez ideig a beváltás iránt panaszok 
nem érkeztek, és szeretem hinni, hogy nem 
is igen lesznek.

A  kertészek igen helyesen tennék, ha 
minden Összerakott bál dohányt a gazda 
vagy  dohányos felügyeld jelenlétében ren
desen megosztályoznának és az osztályt a 
balfára kék vagy  vörös ironnal jeg y ez 
nék fel.

A  bálozásnál nagy gondot kell fordí
tani, h ogy  csakis egyenlő osztály kerüljön 
a b á lb a ; ezen munka végzésével azon 
kertész, a ki a bányából (asztagból) a cso
m ókat adogatja a bálba rakónak, minden 
egyes csomót, m elyet nem közzé valónak 
talál, lökje félre, m ely azután más, ama 
osztályhoz tartozó dohánnyal lesz beháló
zandó; ez alkalommal a barna és világos 
szinü dohányt is elkülönítheti.

Őrizkedni kell ez alkalomnál, hogy a 
már penészedni kezdő, vagy  nedves cso
mókat ne ép dohány közé hálózzunk, hanem 
azokat elkülönítve tartsák, mert ezekből 
egy  csom ó igen sok csom ót m eg biz mé- 
telyezni és tönkre tenni.

150 kilós báloknál nagyobbat ne rak
junk.

Ha kénytelenitve vagyunk eg y  bálba 
többféle osztályú dohányt rakni, közé 
zsineget vagy más féle jegyet kell tenni.

H a a dohányt messze kell szállítani, 
lássuk el keresztkötéssel, mert igy  jobban 
összeáll, és a sok rázkódás által nem tör
ténik benne annyi kár.

A kár milyen száraz időben is szállít
ják a dohányt a beváltáshoz, a takaró 
azért sohase maradjon el, mert egy  hirte
len bekövetkező eső a dohányban igen lé
nyeges kárt okozhat.

Csak nagy szükség esetén rakják a 
dohányt már éjjel a kocsikra, mert ilyen
kor, minden nagy vigyázat mellett is, 
m égis megczibálják a dohányt, és nem 
csak az a kár lenne, a mit akkor elhor
danak belőle, de meglazitják a kötéseket, 
miáltal a dohány a rázás következtében 
szerte szét hull, és a további csempészet
nek jobb  alkalmat nyújt.

De m ég éjjel hirtelen beállható eső 
által történhetik kár benne, azért jobb  a ra
kodást kora hajnalban kezdeni.

A  nagytermelők a saját érdekűkben 
ne nagy transportokban szállítsák a do
hányt ; inkább több határnapot kérjenek az 
átadásra; mert a midőn oly felette nagy 
töm egben szállítják a dohányt, a kellő 
felvigyázatot nem bitják megadni. — A  
nagyobb gazdaságokban, a hol alkalom 
van, m eg is szokták a dohányt mérlegelni, 
miáltal a netán a szállítás alkalmával be
lőle elidegenített mennyiségre könnyebben 
reá jövünk, és a felvigyázókat kérdőre 
vonhatjuk.

Darőcri Vilmos,

Adatok az 1889, évben termelt és 1890 
évben beváltott dohányokról.*
A budapesti felügyelőség körzetében 3,983 

termelőtől, kik 27,459 holdon termeltek do
hányt, beváltatott: szivarboriték 4,154 kgr., 
csetneki 103,575 kg. finom kerti, 624,521 kg., 
középfinom kerti 452,434 kg., közönséges kerti 
154,370 kg. tiszai 16,004,727 kg., kapa 14,996 
k g , muskatály 13,674kg.,összsen 17,372,451 
kg., melyért a kincstár fizetett 3,015,598 frr. I 
15 krt. beváltási ár fejében. Tehát e körzet
ben egy kát, hold átlagos jövedelme: 109 frt. 
82 kr., dohány pedig átlag esik egy holdra 
632 kgi.

Az ezen felügyelőség alá tartozó beváltó 
hivatali körzetek közül a legnagyobb átlagos 
jövedelmet érte el az érsekujvári bev. hiv.. hol 
egy kath. hold átlagos jövedelme 247 frt. 9 
krt. tesz ki, utánna következik a csetneki hol
danként 186 frt. 79 kr. jövedelemmel.

Az aradi felügyelőség körzetében 2,575 
termelő által 15,687 holdról beadatott: szi
varboriték 251,525 kg. finom kerti 141,741 
Kg., középfinom kerti 152.208 kg., közönsé
ges kerti 120,633 kg., szegedi 9,674,264 kg. 
összesen : 10,340,371 kg, mélyé.t 1,999,705 frt 
80*/* kr. fizetett a kincstár beváltási árban.

Az idetartozó beváltó hivatali Körzetek 
közül legnagyobb átlagárt ért el a fogarasi 
körzet holdanként 140 frt. 10 kr. jövedelem
mel, utánna a batonyai körzet 138 frt 96. kr.- 
ral. Előbbinél egy kát. hold hozama átlag 907 
kg., utóbbinál pedig 681 kg.

A  tolnai felügyelőség körzetében 2,386 
termelő 3.248 holdon termesztett dohányt és 
az eredmény volt: szivarboriték 1,496 kg., 
finom kerti 27,676 kg, középfinom kerti 
348,973 kg., közönséges kerti 225,848 kg., 
szuloki 1,204,376 kg„ pécsi 132,472 kg., 
összesen 1,940,841 kg., melvért a kincstár 
beváltási árban fizetett: 319,419 frt 991/* krt.

Itt legmagasabb átlagárt ért el a taddi 
bev. hiv. körzet 123 frt. 66 krral egy ka*, 
hold után, utánna a tolnai 92 frt. 37 krral. 
Előbbinél átlag termés egy holdon 697 kg. 
utóbbinál 533 kg.

A  debreceeni felügyelőség körzetében 3,084 
termelő 26,845 holdon termelt dohányt. Be
váltatott pedig: szivarboriték 59,454 kg., kö
zépfinom kerti 25,444 kg. debreczeni 17,699,007 
kg., kapadohány 1,150,155 kg., muskatály

• Forrás : .Statisztika a dohányegyededáruságot il
letőleg 1889. évre. összeállítva : Á m. kir. dohánybe
váltási és gyártási számvevő osztályok által. Buda
pest, 1890.

58,739 Kg. összesen 18,992,799 kg. Ezért fize
tett a kincstár beváltási árban 3,231.857 frt.
20 krt.

Legnagyobb átlagárt ért itt el a nyíregy
házai beváltó hivatali körzet egy hold után 
132 frt. 81 kr. átlagos jövedelemmel (átlag 
mennyiség holdanként 743 kg.) utánna a nyír
bátori bev. hiv. körzet 128 frt. 59 krral és a 
csengeri körzet 128 frt. 53 krral holdankénti 
átlag jövedelemmel. Nyírbátori körzetben átla
gos eredmény holdanként 795 kg., a csengeri 
körzetben 770 kg.

A  szegedi felügyelőségben 1,983 termelő 
7,548 holdon termesztett dohányt. Beváltatott 
pedig, szivarboriték 6,090 kg., csetneki 184 
kg., középfinom kerti 1,260 kg. szegedi 3,644,249 
kg., muskatály 346 kg. összesen 3,646,039 kr. 
melyért a kincstár beváltási árban fizetett : 
544,192 frt. 88 krt.

Az idetartozó beváltó hivatalok körzetei 
közül a legnagyobb átlagárt kapott a csong
rádi holdankint 94 frt. 19 kr. átlag jövede
lemben (egy hold után átlagos mennyiség 601 
kg. utánna a csányi körzet holdankénti átlag 
jövedelme 89 frr. 02 (egy hold után átlag 
575 kg.)

A tentebbi adatokat összegezve a magvar 
korona országaiban összesen termesztett 14,011 
termelő 80,789 holdon és beváltatott: szivar- 
boríték 316,813 kg. csetneki 103,575 kg., 
finom kerti 793,938 kg, középfinom kerti 980,319 
kg., közönséges kerti 500,851 kg., debreczeni 
17,699,007 kg„ szegedi 13,318,513 kg., ti
szai 16,004,727 kg., szuloki 1,204,276 kg., 
pécsi 132,472 Kg., kapadohány 1,165,151 kg., 
muskatály 72,759 kg, összesen: 52.292.501 
kg., melyért a kincstár beváltási árban 9.110,774 
frt. 03 krt. űzetett.

MintáQltetvény volt a budapesti felügyelő
ségben 3 helyen Összesen 600 0 -ölÖn, az 
aradi felügyelőségben 2 helyen, együtt 770 0 -  
ölön, a tolnai felügyelőségben 3 helyen 440 
Q  ölön, a debreezeni felügyelőségben 4 helyen 
1 hold és 800 0 -ölÖn, a szegedi felügyelő
ségben 5 helyen összesen 900 0-ÖIön. ösz- 
szesen tehát Í7 mintaültetvény volt 3 hold és 
240 0-01 területtel.

Nemenként beváltatott az egész országból 
beleszámítva már a kivételi termelőktől (N.- 
Létha) átvett mennyiséget és a mintaültetvé
nyek termését is: szivar i, oszt. 6,001 kg.,
II. oszt. 50.580 kg., III. oszt. 260,247 kg., 
összesen 316,828 kg ; tiszai válogatott a) oszt. 
22,832 kg., válogatott b) oszt. 311,630 kg., 
I. oszt. 2,794,623 kg., II. oszt. 5.702,355 kg.
III. oszt. 5,713,418 kg., összesen 14,544.858 
kr., debreczeni válogatott a) oszt. 467,681 kg, 
válogatót, b.) oszt. 230.273 kr.. I. oszt.4,426,892 
kg., II. oszt. 5.700.559 kg., III. oszt. 5,307,241 
kg., Összesen 16,132,647 kg; szegedi váloga
tott a) oszt. 923,658 kg., válogatott b) oszt. 
423,138 kg., I. oszt. 2,645,936 kg., II. oszt. 
4,536.208 kg, III. oszt. 3,529,569 kg., össze
sen 12,058,509 kg; szuloki válogatott a) oszt. 
23,235 k g , válogatott b) oszt. 8,548 kg., I. 
oszt. 190,583 kg., II. oszt. 476,188 kg., III. 
oszt. 343,022 kg., összesen 1,011,576 kg., 
pécsi válogatott b) oszt. 5,020 kg., I. oszt. 
18,099 kg., II. oszt. 47,708 kg., III. oszt. 
36,984 kg., összesen; 107,811 kg., csetneki I. 
oszt. 11,194 kg., II. oszt. 43,975 kg., III. oszt. 
37,933 kg., Összesen : 93,102 kg., finom kerti 
I. oszt. 34,036 kg., II. oszt. 291,502 kg., III. 
oszt. 468,478 kg., Összesen: 794,016 kg., 
középfinom kerti I. oszt. 81,221 kg., II. oszt. 
414,274 kg., III. oszt. 485,036 kg., összesen 
980,531 kg., közönséges kerti válogatott b) 21 
kg., I. oszt. 9.892 kg.. II. oszt. 56,587 kg., 
III. oszt. 230,147 kg., összesen: 296,647 kg., 
fehérvirdgu muskatály I. oszt. 6,287 kg., II. 
oszt. 10,222 kg., III. oszt. 12,385 kg., ösz- 
szesen: 28,894 kg., vörösvirágu muskatály I. 
oszt., 8,916 kg., II. oszt. 17,943 kg., III. oszt. 
17,052 kg., Összesen: 43,911 kg., kapado
hány I. o«zt. 202.005 kg., II. oszt. 433,854

I kg., III. oszt. 448,137 kg., Összesen: 1,083,996 
| kg., kihányás 4.645,785 kg., kacs 14.455 kg, 
I hulladék 112,376 kg.
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Végül legyen itt felemlítve ai idézett 
•tatiutika érdekes beváltási adataiból az, hogy 
míg 1888. évben 61.565 kg. cstmpistM do
hány váltatott be 4,911 Irt. $2 krban, addig 
1889. évben már csak 37,801 kg. ilyen do
hány került beváltás alá 3,182 frt. 50 kr. ár
ban. Tehát 1889-ben 23,764 kg.-mal keve
sebb csempészett dohányt váltott be a kincstár.

A dohányról.*
A bugázás kezdetét veszi a második ka

pálás után s a búgázást 14— 15 napra követi 
a törés.

A kerti leveleket, melyek jó pipadohányt 
adnak, u. m. a kapadohányt, nem kell lebu- 
gáeni, illetőleg csak hervadás, vagyis elvirág
zás után, hogy magba ne menjenek. A kacs
hajtásokat azonban el kell távolitani. Az ekkép 
kezelt levél színesebb s illatosabb szokott 
lenni.

Hogy a bugázást, kacsozást nagy ügye
lettel kell végrehajtani, nehogy a levelekben 
kárt tegyünk, ez magától értetődik. Ezért al
kalmasabb akkor végezni, ha a nap melegebb, 
midőn a levelek kissé leárnvultak.

Magnak csak tiszta fajtájú dohányt hagy
junk meg, még pedig az első Ültetésből, mert 
a dohány magjának éréséhez sok meleget kí
ván. Kevésbé meleg vidékeken jól be sem 
érik minden évben. Hogy a dohánymag szebb 
legyen, illetve hogy erőteljesét b ivadékot ne
veljen, melynek átörökítő képessége is na
gyobb : nem kell a magnak kiválasztott tör
zseken az oldalágakat meghagyni; szóval ke- 
vesbitni kell rajta a virágzatot: hogy fejlettebb 
magot nevelhessen.

Az állam tudomásom szerint a dohány
mag kilójáért 3 Irtot fizet a termelőknek.

A dohánynak legfontosabb munkája a le
velek szedésével (törés) áll be; a mikor 
ugyancsak megpróbálja a kertészek erejét. Ná
lunk rendesen fogadott munkások segítségé
vel végeztetik e szorgos munkát, mert más
kép nem győznék a szedést és fűzést is vé- 1 
gezni.

Az érés különböző vidékeken, különböző 
időpontban áll be, sőt egy azon vidéken is 
változik az időjáráshoz képest.

Szabály itt az: 1. hogy csak az érett le
veleket törjük le, 2. hogy a legjava leveleket 
külön törjük, 3. a jót a rongyossal össze ne 
füzzük.

Némelyek az aljleveieket, melyek úgy 
sem adnak értékes dohányt, le sem szedetik, 
hanem ott hagyják a helyszínén elhervadni.

A szivarnak való amerikai levelek előbb 
leszedhetők, mint a kerti levelek, melyek pi
padohányt adnak, vagyis ez utóbbiaknak éret
tebbeknek kell lenniök.

Az érés jelei : hogy a levelek elveszítik 
nyers sötétzöld színüket s sárgásba mennek 
át; tudvalevőleg az éredés csak fokozatosan 
megy végbe, tehát foltonkint vagy erenkint 
látszik előbb s úgy terjed, tovább az egész le
véllapra ; a kocsánv is ilyenkor már lekonyul- 
tabb s törékenyebb. A levéllap ragadós, meg- 
hólyagosodik s szélei s hegye megkonkorodik.

A sovánvabb földben, vagy napos, dom
bos száraz fekvés mellett előbb megérik a levél.

Először a legjava leveleket kell szedni a 
legnagyobb vigyázattal. Mivel akárhányszor az 
első ültetést még utánpótolni, (foltozni) kell, 
tehát okszerűnek mondható azon eljárás, hogy 
a később ültetett növények levelei, később is 
töressenek le s ne egyszerre a többiekével. A kö
zépső leveleket sem szabad egyszerre törni a 
csucslevelekkel. A leszedett leveleket be kell fedni, 
hogy a nap meleg heve meg ne süsse, sem meg ne 
ázzék, sem éjjeli hideg ne érje. A zöld levelek 
hordásánál is több ügyeletre van szükség, hogy 
nyomást ne szenvedjenek, nehogy megfoltosod- 
janak.

Szivnrboritéknak csak az első és legszebb 
leveleket kell szedni.

Esős harmatos időben, mig a levelek meg 
nem szinadtak, a szedéstől tartózkodni kell,

* A „Gyakorlati Mezőgazda4* után.

mert különben nem lesz szép szinÜ a dohá
nyunk.

Mi a leszedett levelek további kezelését 
illeti, a szedést követi a fűzés, a fűzésnek azon
ban több módja van. Nálunk rendesen csak 
hosszú tűvel fűzik tel a dohányt ős pedig egy
másra a leveleket. Ennek okát abban kell ke
resnünk, hogy nálunk a dohányt a napon szo
kás szárítani s persze a nap a leveleket zör- 
gősebbre szántaná, inkább megaszalná, ha nem 
oly sűrűén füznők fel a zsinegekre. E füzési 
módnak azonban hátrányos oldala is van, t. i. 
az ekkép fűzött dohány közt sok a kocsány- 
égett, a romlott, penészes, kivált ha nedves 
volt az időjárás, ha dohányunk kései s későn 
kerül szárítás alá s a zsineg is hosszú.

A zsinegeket általában igen hosszúra hagy
ják. Ez eljárás elvetendő s he'yette alkalma
zásba kell venni a rövidebb, vagyis a 3— 4 
méteres zsinegeket. Ezekkel könnyebben lehet 
bánni; a mi a ki- és behordást illeti a pajtákba 
nem törne úgy a levél rajtok, nem csúsznak 
úgy össze a levelek a zsinegen, nem terheli 
oly nagy sulv a zsineget, tehát inkább meg- 
birja s nem szakad el alatta. Igaz, hogy a fű
zés e módja több költségbe kerül mert más 
pajtaberendezési kíván, több száritóállványt 
(potozokat) és kukát; de kifizeti magát.

Ha azonban értékes szivarnak való levele
ket füzünk, fűzzük azokat forgatva fel, vagyis 
egyiket sz névéi, másikat hátlapjával s ne vi
gyük a napra, hanem árnyékban szárítsuk a 
pajtában, igv jobban megtartja nyulékonyságár, 
vizfelvevő képességét, egyenletesebb (barna) 
szinü lesz, szebben csomózható. Nem lesz fol
tos, a nap nem süti fokára, illó olaj s más ízt 
adó anyagait inkább megtartja. A szép barna 
szín, a szívósság és rugalmasság csak lassú her
vadás, illetve párologtatás folytan fejlődik ki. 
A forgatva való fűzés kezd már hazánkban is 
terjedni, mert belátták czélszerü voltát.

Van egv másik (űzési mód is. a mely jó
ságra nézve az előbbivel versenyez, sőt még 
jobbnak mondható, de ehhez már kisebb tűket 
kell használni és előbb a leveleket oldalvást 
összehajtani, mi feltételezi azt, hogy az ekkép 
kezelt levelek előbb jól megpuhultak, vagyis 
füllesztésen mentek keresztül.

(Folytatás következik.) Réti János.

I R O D A L O M .
Ausztria es a magyar szeszipar. Irta 

Bosányi Endre a m. szesztrmélők orsz. egy
letének titkára. Alig van hazánkban a szesz
ipar törvénykezése terén más oly szakértő, ki 
olv mélven be tuana pillantani a szeszipar 
helyzete és törvénykezés közötti összefüggés 
titkaiba, mint Bosanvi Endre. Midőn fönnebb 
jelzett müvét megírta, felette üdvös munkát 
végzett, mert olyan dolgokra hívja fel a figyel
met, melvek okvetlenül és mentül előbb rá
szorulnak a tisztázásra, ha ugyan a gazdaság 
fejlődésével oly szoros összefüggésben álló 
gazdasági szeszgyárak létérdekét megakarjuk 
óvni és a nagyiparnak meg nem akarjuk sírját 
ásni. A 80-as évek adórendszere, a 84 iki és 
88-iki szeszadótörvény méltatásánál sok oty 

* dolgot olvasunk, mely után teljesen tisztába 
j jövünk a szeszipar mai nyomorúságos helyze

tének okaival. Különösen fontosak a füzetben 
j azon részek, melyek az utolsó szeszadótörvény 

befolvásá’ hazai és osztrák társaink viszonyára 
megvilágítják. Az adók fokozásában rejlő he
lyes elv teljesen ellenkező hatással volt a mi 

| viszonyainkra nézve az által, hogy az elvek a 
t lehető legrosszabbul alkalmaztattak, illetőleg 

annyira elterdiitettek, hogy azok formájukat 
sem tarthatták meg. A jelenlegi szeszadótör
vény átolvasása sok érdekes adatot nyújt és 
főleg az intéző körök figyelmét felkölteni van 
hivatva, még pedig annyival is inkább, mert 
az elkövetett hibák következményei is leple
zetlenül vannak elénk tárva. A szeszfogyasztás 
helyzete, az állami pénzügvi eredmények és 
a szeszipar helyzete közötti összefüggés, főleg 
pedig az osztrák szomszédainak eljárását meg
világító rész olyan közvetlenséggel járulnak a

kérdés tisztázásához és a helyzet át változtatás 
nélküli kivihetetlen javításának kérdéséhez, hogy 
meg vagyunk róla győződve, hogy kormányunk 
ez állapotos fölött nem fog szemet hunyni és 
helyes intézkeoések által a helyzeten javítani 
és a szeszipar hajóját az elsülyedéstől meg fogja 
menteni próbálni. Ajánljuk e füzetet, mely 
Hornyánszkg Viktornál! jelent meg, a szakkörök 
figyelmébe.

„A szeszes folyadékkal való kereskedés 
Magyarországon.“ Ilyen czimü munkára hirdet 
előfizetést O s v á t h  Imre kir. törvényszéki 
bíró, a „Magyar Kereskedők Lapja" regále-ro- 
vatának vezetője. A munka égető szükséget 
van hivatva pótolni, miután az aj italmérési 
jövedéki törvény folytán minden eddig megje
lent ismertető és magyarázó mű hasznavehe
tetlenné vált. Osváth Imre munkája a legna
gyobb alapossággal tárgyalja a régibb és újabb 
rendelkezések (törvények stb. egybevetésével 
a szesz és egyéb szeszes italok nagybani for
galmát, (szesz-, bor-, sör-nagykereskedést), a 
szeszes italok kismértékbeni forgalmát, a ki
mérést, a zárt edényekben engedélyezett eláru- 
sitást (kis mértékbeni elárusitást) a kimérés és 
kis mértékbeni darusítás engedélyezésének fel
tételeit, az italmárési illetéket, az italmérési 
adót, az italméresi jövedék hasznosításának 
módjait, az italmérési adóbérlet a kizárólagos 
italmérési jogosultságot stb. A munka nyolczad- 
rét nagyságban 10— 15 ívnyi terjedelemben fog 
megjelenni. Előfizetési ára 1 frt (bolti ára 2 
forint lesz), mely összeg mielőbb a „Ma
gvar Kereskedők Lapja" szerkesztőségéhez (Bu
dapest, Erzsébet-körut 27 szám.) mint a mű 
kiadójához küldendő. Ajánljuk e nagv fon
tosságú szakmunkát az érdekeltek (községek, 
ügvvédek, kereskedők, regálebérlők) figyelmébe.

V E G Y E S E K .

— Boldog újévet! Engedjek meg szi es
olvasóim, hogv újévi üdvözletemhez azon ké
relmet is csatolhassam, hogy az én jó kívá
nalmaimat ne tekintsék sablonszerű szokásnak, 
mert igazán tiszta szivemből erednek. Boldog 
újévet azoknak is. a kik bennünket az elmúlt 
évben támogatni kegyesek voltak. Munka köz
ben ismét eltöltöttünk egy évet, de ezzel még 
munkánkat nem fejeztük be, hanem most új
ból neki kezdünk a munkának és jó akaratú 
törekvéssel azon leszünk, hogy a dohányügv- 
nek. a dohánytermelő gazdaközönségnek mi
nél inkább hasznára legyünk ; támogassanak 
mentői többen ebbeli működésűnkben és akkor 
bizonvára nem fog elmaradni a siker.

—  Személyi hírek Nagy örömmel érte
sülünk a felöl, hogy A l k é r  E r n ő  dohányj. 
közp. igazgatósági főtanácsos ur, ki jelengle 
megrongált egészsége helyreállítása végett 
Olaszország enyhe éghajlata alatt tartózkod
óik, örvendetes javulásnak néz elébe, és bizo
nvára tavaszkor elfoglalja azt a helyet, a melyet 
már annyi évek óta mindnyájunk osztatlan 
örömére, az ö páratlan igazságszeretetével és 
kiváló nemesszihűségével betöltött. Adja az 
ég, hogy még számos éveken keresztül dí
szítse ö azt a helyet, a melyben az összes 
dohánytermelők javara működött.

—  A bérlő és tulajdonos közötti viszony 
a pajtaépitésre nézve. Sok helyen m eggá
tolja a dohánytermelő bérlőt a pajtaépité- 
sében az a körülm ény, h ogy a tulajdonos azt 
mondja, én nem engedem  m eg az építke
zést, vagy nem válalom el az átalakiitási költ
séget, és igy a bérlőnek vagy építenie kell a 
sajátjából vagy fel kell hagyni a termeléssel, 
de épen itt van a jo g i serelem ! Mert azon 
bérlő, a ki bérletet vett ki dohányterme
lésre, annak mindenesetre nagy fontossá
got tulajdonított, mert hisz a dohányter-
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melés vetésforgási szempontból is nagyon 
lényeges dolog, de máskép is jövedelmezd. 
Azonkívül más haszontól is eleshetik, mert 
a netáni ugarba való dohánytermelést 
semmi más veteménynyel ki nem pótolhatja, 
sem hasznára sem czélszerüségre nézve. 
Felfogásom  szerint tehát a tulajdonosnak 
logice is el kell, hogy fogadja a törvény 
által előirt pajta-rendszer szerinti átidomi- 
tási vagy ily pajta építési költségeket.

—  Az érsekujvári dohányról. A  leg
utóbbi időben volt alkalmam az érsekujvári 
dohányokat látni, igazán szép dohányok ezek 
a sárga kerti levelek, csakhogy már én ezen 
dohányleveleket is nagyon elfajzottnak találom. 
Ezek a dohányok, melyek részben nagyobb leve- 
lüek, kissé durvák, de színe is már nem az 
eredeti, sokkal súlyosabbak, mint a minőknek 
lenni szoktak, egy szóval, én kissé elfajzottnak 
látom. De talán még másik nagy hibája is le
het ezen dohánynak, és ez az, hogy 
lehetőleg ritkán vannak ültetve —  vagy 
talán még kacsoztattnak is. Ezen dohányok 
termelőire ige:, fontos körülmény ezen do
hányokat igaz jellegében megtartani, mert 
ezek csak addig bírnak ilyen nagy értékkel, 
inig megmaradnak a maguk valóságában, ha 
megszűnnek azok olyanoknak lenni, értékök 
a tiszai levelek értékéhez tog soroltatni. E do
hányon magjára különös kiváló gondot kell 
fordítani —  és csak is olyan tőkékről volna 
szabad a magot használni, mely a tiszta ere
deti levélzet és jelleggel bir, sürü sorokban, és 
egvmas melletti közeli ültetésben kell termel
tetni. Ezen nemes dohány kiképzésben nem 
értek egészben eg)et azon kiképeztetési mód
szerrel, melylyel ezek most és már régen is 
kiképezietlni szoktak. Én ajánlanám n egkisér- 
lésre a mostani alacsony kis. mintegy 10 
aszlagból, egy aszlagot csinálni és ezt gyor
san akár ‘.10 fokra is felmelegedni engedni. 
És meg vagyok győződve, hogy ez a dohány 
meg fogja tartam sárga színét, és a mellett 
kellemes édes ize lesz, mig igy a mi zöld 
van benne, az ;öld ize rósz fúszagu, 
és nyers marad, de meg is fog penészedni be
lőle sokkal több, mint a fermentalthól. 
Ez azért szűz dohány lesz, még pedig valósá
gosan kiképezett szűz. A mi pedjg az ideszál- 
litását illeti megjegyezzük, hogy ezen dohé 
nyokban a lepréselés által igen sok kár történik ; 
mert azok a foltok, melyet ezen sárga dohány 
kap nvers állapotában, ez örökké megmarad 
benne, de a nyomás helyén meg is vékonyod
nak és ehöredeznek. Talán czélszerübb volna 
ezek ideszállitását bálfák közt és nem préselt 
bálokban eszközölni. Természetesen az ellen
őrzésre nagyobb gondot kellene fordítani az 
esetben, nagyobb vigyázatot is igényelne, de 
azt hiszem, költségben meglehetne ezután va
lamit takarítani, a dbhány pedig bizonyára 
egészségesebben érkezne rendeltetési helyére.

—  Az 1890. évi dohányok. Ez évben a 
dohányok m inőségileg jobbak a múlt évinél, 
levonva a sok helyen apróknak maradt dohá
nyokat melyek természetesen nincsenek kel
lően kifejlődve, a mennyiben növésekben 
megakadályoztattak a nagy szárazságban; de 
színre és munkára nézve mindenesetre a 
közelmúlt termésnél előbbre állnak. A  mi 
a szivaranyagot illeti, ez évben annak sem 
leszünk bővében. A z egész átveendő meny- 
nyiség a magyar kincstár részére nem 
fogja a lő 0,000 métermázsát meghaladni.

— A „Dohánytermelők zsebnaptára* —
melvnek megjelenését eddig nyomdai akadá
lyok gátolták —  a jövő hét eíső napjain fog 
a megrendelőknek szétküldetni. Megjelenésekor 
érdemileg méltatni fogjuk, — s egyelőre csak 
annyit kívánunk ezúttal is megjegyezni, hogy 
a naptár a nagytekintetü dohányjövedéki köz
ponti igazgatóság áltál — tehát a legilletéke
sebb helyről — körrendeletileg ajánltatott a 
termelők figvelmébe.

— Az országos magyar gazdasági egye-
Sülét igazgató választmányé e héten a ta ok 
élénk részvéte mellet Ülést tartott a Köztelken 
Elnök, Desscwffy Aurél gr. mély részvétel tu

datja az igazgató választmánynyal, hogy Ordódy 
Lajos, az egyesület érdemes igazgatója, egész
ségi okokból beadta lemondását. Midőn a vá
lasztmány e hirt tudomásul veszi, jegyzőköny
vileg szavaz elismerést Ordódy igazgatónak 
tiz évi buzgó és eredménydüs működéséért, 
melynek nagy része van az egyesület mostani 
felvirágozásában és sajnálatának ad kifejezést 
távozása fölött. A választmány az elnökséget 
bizza meg az üresedés folytán szükséges intéz
kedéseit megtételére. A jövő évi működésre 
nézve a választmány elhatározta, hogy első 
sorban állatkíállitást fog tartani, mely felöleli 
a lovak, szarvasmarhák, juhok és sertések 
osztályát, ha azon előfeltételek teljesedésbe 
mennek, hogy a főváros részéről e czélra al
kalmas terület engedtetik át, a földművelési 
minisztérium részéről pedig a szükséges dijak 
biztosíttatnak. Ez esetben a rendezéssel járó 
koczkázatot az egyesület magára vállalná. El
határozta továbbá, hogy a tiszavidéki gazdasági 
egyesülettel kapcsolatban aratóversenyt, a he- 
vesm. gazd. egyesülettel pedig répakapáló 
versenyt rendez. A kereskedelmi minisztériumot 
fel fogja kérni, hogy az államvasutak gép
gyárában az aratógépek gyártását is honosítsa 
meg. s ezt már úgy tegye, hogy a hazai ken
derből készült olcsóbb kötőzsineg a gépeknél 
használható legyen. Az állatvásárok rendezése 
ügyében úgy a fővároshoz, mint a földmive- 
iési minisztériumhoz átiratokat intéz az állat- 
tenyésztési szakosztálynak erre vonatkozó ha
tározatai értelmében. Az Eszterházy Miklós 
Móricz gróf által Csákvárott saját költségén 
felállított földmives iskola tervezetét u választ
mány örvendetes tudomásul %eszi és az illető 
szakosztályhoz utasítja.

—  Jelentés a eumatrai dohány aratásáról.
Egy amerikai lap írja: A sumatrai aratást il
letőleg a hirek annyira megoszlanak, hogy 
nehezen lehet róla biztosat állítani. Majdnem 
minden termelőnek más a véleménye, úgy 
hogy az átlagos eredményre vonatkvzólag kö
vetkeztetést vonni igen bajos. Kétséget ugyan 
nem szenved, hogy a júliusi és [augusztusi 
szárázságnak nem voltak jó következményei, 
mindazonáltal távolról sem oly rósz, mtnt az 
több óldalról hangoztatják. Általában azon né
zet uralkodik, hogy a jelen termés több sötét 
dohányt fog szolgáltatni, mint világosat (a 
száraz esztendők rendes jelensége.) Az admi
nisztrátoroknak tehát a dohány erjedésénél 
azon lehetetlen művészi tett jut majd [osz
tályrészül. a sóiét dohányokat vilagvsakká át
változtatni, ha Európát és Amerikát kielégíteni 
óhajtják. Jólehet mindenki tudja, hogy a ter
melő a dohány színét illetőleg csak nagyon 
keveset lehet, mindazonáltal még folyton tö
rekszenek részvényesek és igazgatók a világos 
színnek lehető legnagyobb számbani előállítá
sára. E tekintetben nem marad más hátra, 
mint azon bölcs biblai szavakra gondolni : 
„Isten bocsás meg nekik". Mar az előbbi évek
ben szerzett tapasztalatok is bizonyítják, hogy 
az egyes igazgatóságoknak a vezetésük alatt 
álló dohánytermelést büntetlenül túlságosan 
terjeszteni nem szabad. — A termesztés na- 
gvobbitása utáni vágy többnyire az administra- 
tórokat fogja el, holott magának a tulajdonos
nak áll érdekében ezen vágynak korlátokat 
vetni. Úgy látszik hogy kisebb mérvű termesz
téseknél á dohánv jobb és a nyeresség nagyobb.

— A nemzetközi dohánygyártó munkások 
oongressuta részéről történt jelentések szerint 
Hollandiában 3500 szivarkészitó munkás van. 
A fizetés igen külömböző : 1000 szivar után 
átlag 3 -1 0  forint fizettetik, úgy hogy a mun
kások átlag 8 forintot szereznek Angolowzág- 
ban a heti bér 48 órai munkaidő mellett fér
fiak számára 28— 30 Schilling-et tesz ki, de a 
munkások 4/ 6-de nök» kiknek fizetése csak 15 
Schilling.

— A madridi dohánygyár november 11-en 
tűzvésznek esett áldozatul, és igy 6000 ezer 
ember vesztette el kenyerét. Nem zárható ki 
az, írja a „D. T. Z.“, hogy a gyár, ha 
magánemberek tulajdonát képezte volna, nem 
esett volna a lángok martalékául, mert a fel

merült hirek szerint a megijedt nézők, midőn 
a tűz 3 órakor kitört lélekszakadva szaladtak 
azon kis kunyhóhoz, melyben az őr lakott, 
és arra kérték, hogy rögtön nyissa ki a kapu
kat. E7 azonban a felhívásnak hevesen ellen
szegült. Ö ugyanis tudomására hozta az em
bereknek, hogy a kapuk minden este lepecsé- 
teltetnek és neki szigorúan meghagyatott a 
kapukat, addig mig a pecsét róluk le nem 
vétetik, ki nem nyitni. Erre a Kormányzóhoz 
szaladtak, hogy a pecsétek levételét kieszkö
zöljék, de ezalatt az egész épület a pecsétek
kel együtt a pusztító tűz áldozatává lett.

— Dohánylopás. A  mint egyik előfize
tőnk, Montág M. és fia uraktól, értesül
tünk ott Kaszaperi pusztáján a következő 
eset történt. Ezelőtt mintegy két héttel 
M ontág urnák egy  fia a dohánypajtában 
egy  egészen friss betörési nyomot vett észre. 
Azonnal fellármázta tisztjeit és cselédjeit; 
lóra ültek a fiatal gazdával együtt, a friss 
nyomon haladva egy csárdába bementek s 
öt felfegyverezett ficzkót mulatva talál
tak. — Mivel sokan voltak hirtelen lefegy
verezték őket. A z általuk lopott dohány 5 
batyuban volt, minden batyu hetven kilót 
nyomott s úgy hogy az öt batyuban 352 
kilo besimitott dohány volt. A  dohányt 
szépen visszaszállították a pajtába az öt 
legényt a csendőröknek szolgáltatták át, 
az ügy^t pedig a szolgabiróságnál felje
lentették.

— Ott, a hol a dohányt távolról Kell a 
heváltó hivatalokba szállítani, a legmelegebben 
ajánjuk a bálok átkötözését. Egyúttal jelen 
számunk kötéláru hirdetésére figyelmeztetjük 
szives olvasóinkat.

Szerkesztői üzenetek.
Z. J. S á m s o n .  Igen érdekel tudni dohánya át 

van-e már adva éa minő eredménynyel.
F. 6. S e m j é n. Dohánya felől, mely oly kitünően 

sikerült ez évben, szeretném közelebbről ismerni az 
eredményt ; várom mindkettőjük értesítéseit.

P. J. Dohánybeváltó hivatal vezető C s e n g e r ,  
Szives köszönettel vettük a gyüitóivet; buzgólkodásáért 
vegye ismételten hálás kőszönetünket; ki a keveset nem 
becsüli, a nagyot sem érdemli.

A. J. plébános urnák, K i s - O r o s z .  Magánlevél
ben elküldtük az illető ministeri körrendelet másolatát. 
Itt még csak annyit, hogy ha a jegyzők bárhol is a 
törvény ellenére szedik a magasabb dijjakat a kérelmi 
ivek kiállításáért s ha ezt a szolgabiróság és alispán is 
helybenhagyják, határozataikat meg kell felebbezni a 
minisztériumhoz, ahol okvetlenül megkapják az érdek
lettek az igazságot.

Doliánybálok lekötésére alkalmas, leg
jobb  minőségű kenderből készült kötelek 
100 kilónként 35 írttól 40 írtig kap

hatók

Kaufmann B.
kender, kócz- és kötéláru-gyár

r a k t á r é b a ! . ,

Budapest. Márla-Valéria-utcza I. az.

U gyanitt a gazdasági szakm ába rá g ó  minden
nemű kőtél-gyártm ány a  leg jn tán yosabb  árban 

kapható.

Szesz- és uielasse-hamuzsirgy árunkkal kapcso
latban állítunk:

kénsavas káliumot
éa

chlórkáliumot
kitűnő minőségben. Ezen, hazánkban még eddig elő 
nem állitott fontos kálitrágyát, mely különösen do
hány és szőlömivelésre alkalmas, mérsékelt áron 
ajánljuk gazdáinknak.

Mintát, annak chemiai összt ét elével, melyért 
kezességet vállalunk, készséggel küld

ORÜNWALD és Társai
Központi iroda; Andrássy-ut 23. ozám.
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A MAGYAR KIRÁLYI

DOHÁNY ÉS SZIYAR KÜLÖNLEGESSÉGI
és az

ÁLTALÁNOS FORGALOMBAN LÉVŐ

dobimixaúm
F Ő R A K T Á R A .

M a y e r  é s  V é r i
Budapest, 1Y, Yácii-otcza.

Vidéki megrendelések postai utánvét mellett pontosat 
és legnagyobb figyelemmel teljesittetnek. Csomagolási 

dij legmérsékeltebben számittatik.

Papirszipkák szivar és szivarkának.

L e g f in o m a b b  fra n cé i  a 
■ o n b lO D , Le G rif fo n , G o u d r o n , A m b r é

szivar hüvelyek.
darab

Ssopóka nélkül 

Szopókával 1. sz. 

• 1%  •* 

.  t  SZ.

írt
— 80 
-  08 
3 -  

— .3# 
3 -  

- .3 0  
8 -

10C0 
100 

1000 
ICO 

10Í0 
100 

1000 
100 — .30 

1000 3.50

tcivarkahüvely minták kívánatra bérmentve megkül
detnek.

Legegyszerűbb töltőgépük
az 1, l'/ti 2. és 8. számú hüvelyhez . . .  35 kr. 
a 4. számú hüvelyhez............................................1 Yrt

T a j t p i p á k .
Kitűnő minőségű, ezüst és chinaezüst kupakkal. 
Megrendelések ozimeres vagy monogrammos tájt- 

pipákra és szipkákra elfogadtatnak és jutányos áron 
teljesittetnek.

Mindennemű és alakú tajtazlpkák. — Török oaibukok,
tökéletesen felszerelve. — A hirea ErnhotTer-féle megyja 
szivar- és szivarkaszipkák. Mindenféle plpaazárak. — 
Borostyán szivar- és szivarkaszipkák. — Valódi tö* 
rök cseréppipák. — Valódi selmeczl pipák. — Ele

fántcsont szivar- és szivarkaszipkák.
Kiváló finom valódi franozia szivarkapapirok

„ L E  GOUDRON",
La Grlffon, Les Oern>érss Cartouches, „La Houblon* 

„Paplsr Ambré-*.
A kedvelt köralaku O S 1 B U K P A P IR .

Cssrfatapló és sebészi tapló. Szivar- és szlvarka-tár 
czak. Pénztározák. Oohányszelenozék. Dohánytartók.

Valódi obinál tea.
1 egtinowabb C o n g o ....................................... ki ja 14 fit.

V m lósli r u m
Jamalka nagy üveg. 2.40 iamaika kis üveg. 1.30 

Vm lóM i f r a n c a i *  C o g n a c .
Kartell W. S. 0. P. nagy . . . . . 12 frt 50 kr

V 8. 0. P. nagy . . . . . . 7 „50
„ „ kis . . . . . 4 — „
„ nagy ...................... w 50 „
„ kis . . . 3 „— „
„ fine champagne nagy . . . . 8 „50„

. . 2 „— *
Moullon * * n a g y .......................... „— •
Frauczia pezsgő n a g y ................. 5 » 50 »

T Ő Z S D E I  M EG B ÍZÁ SO K  úgy tőkésítésre, mint 
■  játékra a legjutányosabb feltételek mellett esz

közöltetnek.
P É N Z E L Ő L E G E K  t Jó szív. Bazilika, magyar- 
■  osztrák-olasz vörös-kereszt sorsjegyekre, úgy

mint mindennemű államsorsjegyekre, részvények 
és értékpapírokra a legolcsóbb kamatok mellett 
a kölcsön részletekben le törleszthetö.

MM ÉTEL  É S  ELA D Á S  mindennemű sorsjegyek, 
W  értékpapírok, külföldi bankjegyek és érczpénzek- 

nek. Szelvények díjmentesen váltatnak be és ki
húzott sorsjegyek azonnali kifizetése.

1 7  UTCA hiteles sorsolás.
„A L LLűU rUnlBAEimEjni tudósító egy évi 
előfizetési ára bérmentesen házhoz küldve, csak 1 frti

Legközelebbi húzáshoz!!
BéCHVdrOHl Ígérvén yek  ) ' (• „ . ü f e  

FSnyeremtny 3 0 0 ,0 0 0  frt (  "  , I L  • 4 °

gótikonysigi állam sorsjigyik) )( M 2 . —
Főnyeremény 600 ,0 0 0  frt 

a kettő 5 . 7 5

helyett csak frt 5 .3 5  kr.
2 darab állam sorsjegy fr t  3.50  
5 „  .  irt 8  50

10 „ „ f r t  16.50
2 0  „ „ fr t  3 2  —

Győri V ilm os
bank- és riltóüzhl §udapest, §orottya-u. 11.
Vidéki megrendeléseknél csekély foglaló beküldését kérem

É v i  1  f o r i n t  a  r  F a l u s i  G a z d a  “
czimü kéthetenként megjelenő népszerű gazdasági szaklap.

melyről a „Magyar Állam* 1889. évi márczins 18-iki számában 
e g y  le lk é sz  k ö v e tk e z ő le g  n y ila tk o z ik :

„Két éve már, hogy járatom a „Falusi Gazdát-*, e őszintén megvallom, 
hogy azéta nagyon sok olyant tanaltam belőle, n mit gazdálkodásom előnyére 
üdvösen értékesíthettem

Mióta e kit lapot járatom, kézzel fogkató a gazdasági haladás híveim 
között le, úgy, hogy ök maguk alig várják a „Falusi Gazda" számainak meg- 
jeleaését s az egyik a másik után jön azt kölcsön kérni, hogy belőle tanul
janak. Utmatatásom mellett tok mindent fordítottak belőle hasznukra, innen 
a „Falna! Gazda-* Iránti rokonszenv

Praktikáé taaáoaai a józan élatra szükségessé teszik arra. hogy a 
nép között minél nagyobb mérvboa elterjedjen.

Teljeaea meggyőződtem, hogy e lap a falsai aépaek. a kisgazdáknak 
Igazi, lelkes éa jóakarata barátja. Tőle nemcsak a maoka mikéntjét de a 
szorgalmat, takarékosságot, okos számítást és ezek mellett Istenben való 
srós bizalmat megtaaalbatják; az anyagi boldoguláshoz, melyre kisgazdáink
nak, népünknek oly oagy szüksége van. legközelebb vezető atat biztosan fel
ismerhetik.

Azért kérve kérem lelkész tártaimat és a taaité urakat, igyekezzenek 
ez olceá gazdasági kla lapot megszerezni a a nép között le terjeezte ii

M ‘ A ' , l e g o l c s ó t o t o , ‘M
gazdag és élénk tartalmú gazdasági szaklap

„FÖLDMIVELÉSI ÉRDEKEINK"
m ezó- és erdőgazdasági képes hetilap, 

a magyarfgazdatisztek és erdészek egyletének hivatalos közlönye 

T izen k ilen czed ik  é v fo ly a m .

A „FeNiivflési ÉNfkfiik*' az 1881. orsz. kiállitávon

gyakorlati irányáért a nagy kiállítási éremmel tűntettetett ki.
E  lap e lv e i : a mezőgazdasági é rdekképviselet fejlesztése, a gaz
dasági üzlet jövedelmezőségének fokozáséira szolgáló eszközök és 
módok kutatéísa és terjesztése, az összes mezőgazdasági forgalom 

közvetítése.
Megjelenik hetenkint másfél nagy ívnyi terjedelemben.

Néhány újabb elismerő nyilatkozat:
Terjesztem, olvastatom, magyarázom I 

a népnek és nép közt, ez örömmel 
tanúi, pedig nagy része 500 lelkű köz
ségemnek oláh, de a jó SZÓt meghall
gató nép, a jól vezetve hivt a magyar 
állameazmének, itt nincs, mit keres
sen itt a dákóromanista 

Erdő-Szengvel.
Garda Márton, ny. tv. ref. lelkész.

............A Falusi Gazdát szívesen ol
vasom.
M. Polány. Sáringer K.

...........Az ilóaken szerkesztett ked
ves kla lapot lehetőleg terjesztem......

Gelencze. Csiby T., plébános.

............ne vonja meg azon éltető erőt
melyet becses lapja nyújt, tnelyból 
oktatást és tanulságot mentünk.

Weress Ákos.

A „Falusi Gazda-4 kitünően szer
kesztett lap. lamerek sok német és 
tót gazdasági lapot, hanem a „Falusi 
Gazdádnak Ilyen eaekély előfizetési 
díj mellett nincsen párja
Wagner Mihály, a Gizella-árvahát 

igazgatója.

............terjesztem .
telességem lesz.

K.- Vásárhely.

kedves kó»

N ayy Károly.

A Falusi Gazdában sok oly szüksé
ges és fontos tudnivalót látok, melyek 
nélkül egy atilla nem lehet el. I.|- 
alább nem volna untaid ni lennie.

M.-Bodon .Nemes Árpád, ref. pap.

Előfizetek 5 példányra, miután az 
uradalmi hajdúk részére hasznos ol 
vasmánynak mutatkozik

llattaszéki alap. uradalom.

Lapját olvasva, iránya annyira, meg
tetszett, hogy nemcsak a hivatal, ha
nem saját nevemre is kérem annak 
megküldetését*

Gyönk. Klein Endre, jegyző.

A derék vállaltot egyik egyházi köz
lönyünkben ia ajánlottam a közönség 
figyelmébe Valóban a legnagyobb 
pártolást érdemli.

Makó.
Csécsi Miklós, ref. lelkész.

Áldja meg a magyarok Istene, hogy
pusztulni indult népünket ily alkalmas 
szellemi és anyagi eszközökkel akarja 
megóvni! Múlhatatlan kedvet kötél 
mének tartea, minden falusi pap, 
tanító és jegyző, úton-útfélen erőtelje
sen ajánlani ez olcsó rFalusi Gazdát-.

Fertő-Szépiák.
Tóth István plébános

Elóflzetésl feltételek : »  „Földm lvelénl érdekeink- egész évre 6 frt, félévre 3  frt  I . . .  . , . . . . . .
• ” Falusi Gazda- egész érre  1 frt  (  W , t t  m egrendelve (I frt 50 kr.

Papoknak, lelkészeknek, néptanítóknak, jegyzőknek, olvasóköröknek és raslnóknak kedvezm ényes előflzetésl ár m indkét
lapra egész évre 5 frt , félévre 2  frt  50 kr.

ElifilitéMk il nUtTújBinok iránti Bigkirtűitk i uirkintiag aláirt; Budapest, V. kerület, Erzsébetiéi 19. szám alá küldendők.

N yoa. Márkus Mámánál, Budapesten, b oro tty a -u teza  6. ( W urm -u dvar.)
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