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A  kiadóhivatal.

Az 1891. évi dohány minőségi és meny- 
nyiségi termése és beváltási átlagára.

A  dohánybe váltás országszerte folyik 
és általában m ondhatni: a termelők meg
elégedésével.

A  mennyiség, a pénzügyőrség által 
felvett előirányzatot jóval felülmúlja, a be
váltó tisztek által felvett előirányzatot pe
dig nem nagy különbséggel megüti, — s 
csak ritka kivétel az országban, ahol szór
ványosan szárazság és elemi csapások for
dultak elő, hogy ott a termés mennyisége 
redukálódott, — de az ország legnagyobb 
részében, a dohánytermés minőség és 
mennyiségileg kitünően sikerült.

Az átlagár, egészben véve jobb lesz 
a m últ évinél, daczára annak, hogy or
szágszerte felette sok a szivégett dohány, 
mely a > kihányás* osztályt képezi s az á t
lagárat nagyon leszállítja, — de azért az 
átlagár mégis nagyobb lesz mint a múlt 
évben volt, ami azt bizonyítja, hogy a m i
nőség jobb. — mely körülmény nemcsak 
a kedvező időjárásnak, de főkép a kezelés 
körüli haladásnak tudható be.

A szívégett dohány sokaságát részben 
a nagy termés okozta, melynek befogadására

Felelői szerkesztő és laptulajdunos: Daróosi Vilmos. 
Társszerkesztó: lovas K looborg Oswald.

a pajták nem voltak elegendők ; — a do
hányok sűrűén füzettek és sűrűén aggattat- 
tak fel a pajtába s így keletkezett a sok 
szívégett kihányás dohány. — Hogy a paj
ták kevesek: azt már igen sok intelligens 
dohánytermelő maga is beismeri, — hogy 
pedig a dohányjövedéki törvény által 1 
kataszt. holdra megszabott 10O köbméter 
minimális ürtartalm u pajta szükséglet á l
talában igen kevés: azt annak idején az 
országos gazdasági egyesület, valamint a 
dohányjövedéki központi igazgatóság is 
jól tudta és előre megmondta. — de nem 
akarta a term előket egyszerre nagyobb 
költségbe verni és azon törekedett, hogy 
a pajták a lehetőleg könnyű szerrel elő
áll ittassanak vagy a meglevőkből átidomit- 
tassanak, — bízván abban, hogy megjön 
az ideje, midőn a termelők, a pajták elég
telenségét m aguk is br fogdák látni és a 
szükséges mennyiséget, lassanként — sa
ját jól felfogott érdekükben — minden n a 
gyobb m egerőltetés nélkül, önm aguk is 
elő fogják ^állítani; — és hogy ebbeli re
ményében nem is csalatkozott: m utatja 
azon körülmény, hogy a pajta mennyisé
gét már is sok gazda megszaporitotta s e 
példát legközelebb bizonyára még sokan 
követni fogják.

A 1891. évi dohánytermés — hála 
az égnek! — jobban meghozta jövedelmét, 
mint bármi más termelvény, ami ez évben 
termett, mint például a búza is, a mely az 
idén még kitűnő árral is dicsekedhetett, 
— de a dohánytermés rendesen felszámí
tott jövedelme bizonyára azt is túl fogja 
haladni és ezzel dugába dőltek mindazon 
állítások, melyek a dohánytermelés tiszta 
jövedelmét kicsinylőleg leszállították.

S  hogy ez igy van : azon talán senki 
az országban, még a termelők sem örül
nek jobban mint mi, — s őszinte lelki 
örömünk abban rejlik, mert szerénytelen
ség nélkül hinni véljük, hogy ezen elért 
jó eredményben, nekünk, illetve lapunk 
folytonos buzdításának is van egy kis ré
szünk.

Az egyenkénti beváltás eredm ényé
vel m égnem  bírhatunk, m ert még nagyobb
részt javában folyik a beváltás.

Az egyes beváltó körzeteket illetőleg 
amint értesültünk, a  debreczeni körzetbeli do
hány általában igen jónak Ígérkezik; — a 
nyíregyházai körzetben, ahol kitűnő jó do
hány szokott teremni és ilyen most is van, 
de igen nagy része rossz; — Tisza- Ttofon 
nagyon szép és jó dohányok váltattak b e ;
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— különösen Györgyei ur oly szép és jó 
kezelt dohányt szállított oda be, hogy az 
épen ott volt Szlavicsek R aj mund pénzügyi 
főtanácsos ur, a  nevezett birtokosnak gazda
tisztjét, a szépen kezelt és jól sikerült do
hányért nyomban m eg is dicsérte.

A  dohányok jobb m inősége abban rej - 
lik, hogy szépen kifejlettek, egyenletesebb 
színűek, vékony szövetűek, finomak és jó 
égésüek.

Ks hogy ilyenek: az első sorban ugyan 
a kedvező időjárásnak, de másrészt és főleg 
azon körülmények tulajdonítható, hogy a 
kiültetés — erőteljes palántákból — a rendes 
időben történt, kacsozás és kapálások kellő 
időben, gondosan eszközöltettek, a  levelek 
éretten lettek leszedve, gondosan szárítva, 
s a végső proczedura: a simítás, pontosan 
vitetett v ég b e ; — szóval a dohány jól ki
fejlett és érett.

Minő kellemes azon termelők helyzete, 
akiknek a jó sors annyira kedvezett, hogy 
10—12 mtr, mázsa dohányt kapnak katasztr 
holdankét, 18— 19 frt. átlagár mellett, — 
amely mintegy 200 frt jövedelmet tesz ki 
holdanként; de még annál sokkal jobbak 
is sokan lesznek az országban. Mindenesetre 
örvendetes és kellemes á llapo t!

Egyes vidékeken, a dohánytermelők
nek még egy másik igen kedvező körül
mény is következett be, — nevezetesen a 
kapadohány termelés jól sikerülte. Ez a do
hány az, melynek nagy részét eddig Orosz
országból kellett beszerezni, de amely most 
már ithon is oly mennyiségben termett, 
hogy ennek a külföldről való behozatala 
többé már nem lesz szükséges, — sőt ha 
a kapadohány term elés a jövőben a kívánt 
nagyobb mérvet ö l t : ebből más jövedékek 
is vesznek, de sőt mint kereskedelmi czikk 
is igen keresett anyagul fog szolgálni, 
amelyre egyes bagó- és burnót gyárak bi
zonyára nagyon fognak reflektálni. Ezen 
dohányfaj terjesztése tehát igen ajánlatos
— annyival is inkább, mert az 1891. évi
kapadohány termés úgy mennyiség, mint 
minőségileg oly annyira sikerült, hogy 
ennek átlagára a debreczeni leveleket 
túlhaladja; — a kapadohány termelés
tehát ott, ahol a talaj alkalmas rá, mint 
például Biharmegyében Berettyó-Újfalu és 
Nagy-Kereki vidékén s szórványosan a 
budapesti körzetben is és m ég igen számos 
helyen az országban, nagyon jól kifizeti 
m agát és ennélfogva kiváló figyelmet 
érdemel.

A kerti levelek 1891. évi termése
Mai M érnünk •  o ld a lra  tarjad.
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katasztr. holdanként 10 métermázsán felül 
adott s átlagára a 20 frtot is felülhaladja. — 
ezen levelek termelése tehát fényesen k i
fizette magát, s a kerti levél termelők akik 
közül egyik - másikkal személyesen is 
beszéltem, a termés anyagi eredménye felől 
teljes elismerésüket nyilvániták.

A  budapesti körzethez tartozó dohány, 
mely magán hordja jellegét, és a melynek 
a durva, rósz égésű dohány rendesen nagy 
kontingensét szokta képezni, ez évben fe
lette nagy haladást m utat, mert — egyes 
termelők silányabb minőségű term ését le
számítva — igen sok szép és jó dohányt 
láttam a beváltó hivatalban ; — így pél
dául igen szép és jól kezelt dohányt szál
lított be: Küszler Henrik Tápió-Szeléről, 
B erger Lipót és Mór irsáról. Gerébi Imre 
Adácsról, Adler Manó Irsáról és Franki 
testvérek Zsámbokról. stb. — Itt, a dohány 
átvétele igazságos szigorral megyen, de az 
átlagárt nagyon leszállítja a rendkívül sok 
szivégett dohány, mely a kihányás osz
tályába kerül s a mely sok termelőnél 
majdnem egy harmadát képe/i a termésnek. 
Ebből m egint az a tanulság, hogy a pajta 
szaporítása mellett csak jó lesz az exsica- 
tor berendezésére is gondolni, — mert 
csak ilyenkor lehet látni, mit tesz a sok 
kocsány és szívégett dohány, ami az exsi- 
cator mellett ki volna zárva.

A  rózsa dohánynyal tett kísérletek 
sok helyt igen szépen b ev áltak ; a szuloki 
faj azonban nem prosperál m indenütt; — 
különben a rózsa dohány termelésétől sok 
termelő visszavonni és vonakodik azt ter
melni, mivel ezt a faj dohányt igen Anyás
nak monaják, amely nem állja ki az idő 
viszontagságait mint más dohány, s e mel
lett nagyon könnyűnek tartják. Az e faj
ból term elt és jól kezelt, kifogástalan jó 
minőségű dohányt nem ártana kissé jobb 
árban beváltani. Amit e fajból jelenleg 
termelnek, azzal egyes helyeken azt a rósz 
szokást vették fel, hogy éretlenül szedik 
le. csak azért, hogy több súlya legyen és

T Á R C Z A .
Beszélő szivarok.*)

' Elbeszéli egy tisztes polgár.)
Erős dohányos voltam és ezrével szed

tem össze a szivarokat. Elszívtam naponkint 
tizet, tizenötöt, meg többet, ugv hogv a szá
mukat biztosan meghatározni nem vagyok 
képes. Jóformán csak akkor nem volt szivar 
a számban, ha ettem vagy ha a feleségemmel 
csókolóztam. Egy napon azonban azt vettem 
észre, hogy a szoba s az utca olykor-olykor 
megmozdul s ugv tesz, mintha körforgást 
akarna megkezdeni. Hogy bizony nem vagyok 
rendes állapotban, mert szédül a fejem. Ma
gam sem tudom hogy történt, de holmi szél- 
hüdésex, gutaütések jutottak az eszembe, ami
nek következtében sietve kerestem föl a dok
tort. A tanár ur végig Ropogtatott, kivallatott 
s olyan ideges állapotokat konstatált bennem, 
a melynek nagy ellensége a szivar. Meg mindaz, 
ami izgat. Rám parancsolt, hogy menten hagy
jam abba a szivarozást. Még csak rá se néz
zek. Később azonban, mikor maga is belátta,

•) A „Pesti Hírlap“-b61 vénásuk át est s  jóist 
homorú tárcsacsikket, hogy olvasóinkat ily ritkább 
fajta tpeczdilitás ssivarokkal is megismertessük. Sserk.

a mázsát jól megüsse, mi által egész jel
legéből kivetkőztetik.

Általában véve, az idei beváltás azt a 
benyomást teszi, hogy a termelés és k e 
zelés terén a haladásnak kézzel fogható 
jelei vannak, — s a ki a beváltást figye
lemmel kiséri, ezt a haladást minden bál 
dohánynál észreveheti, mely a beváltó hi
vatalban a mázsára kerül.

A dohánytermelés rendes vágányába 
vagyunk immár, s én csak azt óhajtom, 
hogy ebből soha többé ki ne zökkenjünk, 
hanem folyton a megkezdett nyomon ha
ladjunk előre, mindig e lőbbre; — és én sze
retem hinni, sőt meg vagyok róla győ
ződve, hogy ezen nagyon fáradságos mun
kának első sorban termelőink fogják élvezni 
a jutalm át, melyet nagyon is megérde
melnek.

Daróczi Vilmos.

Vélemények^ dohányzásról.

IX .
Tekintetes szerkesztő ur!
Tisztelt barátom  !
A m últ év és hóban hozzám intézett 

becses levelében arra hivott fel, hogy a 
m agyar társadalm i élet kitűnőségeinek a 
nagyérdemű lapjában megjelenő dohány
zásról való véleménygyüjteményéhez én is 
adjam hozzá a magam ét.

Ezen becses felhívása által magam at 
igen m egtisztelve érzem, s habár nem is 
tartom m agam at »a m agyar társadalmi 
élet kitűnőségeihez' tartozónak, de mint 
afféle »dohány moly < a dohánynyal életemben 
20 éven át mindenfélekép foglalkozván, a 
• dohányzásra* nézve saját véleményemet 
és tapasztalataim at a következőkben van 
szerencsém előadni.

A dohányzás, mint foglalkozás : fény- 
üzési élvezet; de általában szükséges rósz. 
mely mindamellett sok jót mível legtöbb- 
nyire végeredm ényében; habár sokat árt 
is. vagy legalább árthat is a körülm é
nyekhez képest, m ár t. i. ahhoz képest, 
hogy ki, mikor és mi módon dohányzik.

A dohány narcoticus mérges növény 
és igy hatása a testi szervezetre általában 
roncsoló és mégis legtöbb esetben üdítő

hogv az én nagv szerelmemmel való gvors 
és teljes szakítás erőt visszahatással járna, el 
kezdett alkudozni, a melynek az volt a vége, 
hogy három könnyű szivarban egyeztünk ki. 
Megengedte, hogy naponkint hármat füstöl
hetek el. Hogy valahogy tévedés ne álljon elő, 
a régi és nagvszámu szivarjaimat elzártam s 
a hónap első napján vettem külön száz darabot. 
Ebből mindennap elszívok hármat és igy a hó
nap végén nem maradt belőle több, mint hét 
vagy tíz. Már t. i. ahány napos a hónap. Ily 
módon legfeljebb héttel vagy tízzel szíhatok töb
bet. a miből valami nagyobb baj úgy sem kö
vetkezik.

Erősen megvoltam győződve, hogy a dok
tor utasítását megtartottam és mégis kénytelen 
voltam konstatálni már az első hónap husza
dik napjan, hogy az én száz könnyű szivarom 
már elfogyott.

Megcsóváltam a fejem és megdorgáltam 
magam. Hogv hál ez már mégis leiketlenség 
volt tőlem. Neki menni a veszedelemnek. Ka
cérkodni a gutaütéssel, mikor pompás anvagi 
körülmények közt élek és mikor ennivaló, csó- 
kos szájú az én szép feleségem.

És ígéretet tettem. A másik hónapbaa 
már jobban viselem magam. Kezdtem számon 
tartani a szivarokat és följegyeztem, ha elszív
tam egyet. Képzelhető hát a meglepetésem, 
mikor tizenötödikén megint kénytelen voltam

szer, sőt bizto*s gyógyszer is lehet, habár 
nem is orvosi vényre a gyógyszertárból 
kerül k i; hanem csak a »trafikból« ; vagy 
műnyelven a dohányárudából*. Az igazi 
pipások előítélete s balvéleménye szerint 
azonban az *i</'izi< csak a csempészett szüz- 
dohány.

Azt tapasztaltam, hogy a dohányzásra 
születni k e ll ; — mert a kinek a term é
szete nem veszi be : az sohasem fog do
hányozni, ha m ég úgy kinálgatják is vele 
és csábítják is reá; ellenben a ki m egkí
vánja azt, ha bizonyosan tudja is, hogy 
m egöli: mégis dohányzik, mert ezen ked
velt élvezete szenvedélyévé vált.

Bizonyítja ezt leginkább az, hogy a 
dohányzás akkor terjedt el legjobban épen 
kedves hazánkban — de az egész világon 
is általában — mikor a dohányzókra ha
lálbüntetés volt szabva. Hogy pedig 'szü
letni kell arra:* azt magamról tudom ; mert 
én 19 éves korom ig nem dohányoztam ; 
akkor boldogult édes atyám tól a születé
sem napján egy szép gyöngy-himzésü szi- 
vartárczát kaptam, melyben fi drb u. n. 
Cabanos szivar volt. A kkor rágyújtottam , 
jól esett és szívtam mindenféle dohányt, 
táblabirós öblös tajtpipából. makrából, fa
pipából és porczellán pipából, öles — pardon !
— két méteres szárú selyemboritékos öblös 
csibukból; dáma pipából és matrózpipából ; 
nargilleből; valam int mindenféle szivart is,
— szipka nélkül, kissé levágva, nagyon 

levágva, körömmel, késsel, szivarolióval 
vagy a szivarvágók eddig ismert fajaival 
czifrázva lecsípve, a végét behasitva, be
szúrva ; csak a szivarvéget sohasem harap
tam le, mert ettől biztosan rosszul lettem 
volna, mert ha még más tette  is előttem : 
borsódzott a hátam . . . finom, hosszabb 
vagy rövidebb tájt- és borostyán, arany 
és ezüst, fa, nád és különféle papirszip- 
k ák b ó l; végre a szivarkák — gentrissen 
„ezigaretták* minden nemét, a híres »Houb-

; Ion* a legfinomabb »Cartouch« ragasztott 
szopókás és nem szopókás, ragasztott és 
ragaszték nélküli papír hüvelyekben a 
legfinomabb •'havanna* ból vagy a persa 
sah dohányból, ázsiából vagy sultanfiórból 
avagy Virginiából, végre szamosháti mus- 
katály bólés kapadohányból, m indenfélekép 
készítve, teljes huszonöt évig, mely idő 
alatt sok és nagyszerű élvezetet találtam 
a dohányzásban úgy. mint a szivarozásban,
— csak a szivarkaszivásban sohasem, mert

konstatálni, hogv a szivarjaim a végüket járják. 
A dobozban csak huszonöt darabot találtam, 
noha én összevissza csak negyvenötnek vágtám 
le a végét. Miután pedig huszonöt és negyvenöt: 
csak hetven, elkezdtem gondolkozni, hogv hova 
lett nz a harminc, a melyik hiányzik a százból.

Ki az az ember, a ki az én szivarjaimból 
naponkint kettőt fogyaszt ?

El kezdtem gyanakodni a cselédségre, de 
a feleségemnek nem mertem szólni, mert isme
rem a természetét. A legkisebb gyanúra patá- 
1 iát csinál s nyomban elkergeti valamennvit, a 
mi azután kellemetlenségekre ad okot, mert uj 
és jó cselédeket nem mindjárt kapunk.

Majd kipuhatolom én magam, hogv kivel 
szívok én egyforma szivarokat.

Amely napon erre határoztam magam, 
azon a napon, mielőtt elmentem volna hazul
ról, megolvastam a szivarokat. Délután három 
órakor távoztam és hét után tértem vissza, a 
mint ezt sok-sok esztendőn mindig és pon
tosan tettem, mert első vagvok azok között, 
a kik a szokás rabjai.

Alig vettem föl a házi kabátom, már utána 
néztem a szivaroknak, minden kétségen kívül 
konstatálva, hogy két darabnak hült helve van.

Hanem hát az asszonynak ezúttal sem 
szóltam semmit, noha a cselédség teljesen fe
kete színben mutatta magát.
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a szivarka mindig papirszagu volt nekem 
és a szivarkát csak kötelességből vagy 
udvariasságból szivt.im el. Tavaly azonban 
egyszerre megundorodtam a dohányzástól 
és most nem esik jól, tehát nem dohány
zóm • . . „sic fata tulerunt“.

Továbbá — fiaim öt é. koruktól kezdve 
ebéd után m indig hozták nekem az obii
gát csibukot a fekete kávéhoz, — term é
szetesen finom sultán flórral töltve a ja
vából. A nagyobbik rendesen megtöltötte, 
a kisebbik m eggyujtotta a reá tett taplót 
vagy kilyukasztott szivarkapapir burkolatot 
és én azután hintaszékemben himbálózva 
újságot olvastam, szürcsöltem a jó fekete 
kávét és bodor füstöket fújtam az öblös 
csibukból. Egyszer azonban a kissebbik — 
akkor 6 éves fiam — töltötte meg a csibu- 
kom at és a nagyobbik gyújtót hozott . . . .  
E kkor a kisebbik odatartotta a bátyjának 
a töltött csibukot m ondván: »na gyújtsd 
meg« mit az. engedélyemre meg is tett. 
En gondoltam : »megállj gyerek! elmegy 
neked a kedved bizonyára a dohányzástól 
örökre, csak kezd a szívása hatását érezni, 
— majd segítségül hívod szt. Ulrikot — 
és kárba vész az ebéded, minek jövőben 
az lesz a haszna, hogy nem költesz do- 
hányraM. De uram fia — kiszívta a fiú 
majdnem egészen a csibukot és nem lett 
semmi baja. de sajnos ma is szenvedélyes 
„C7igarettázó.“

Végre — szolgált nálunk Bereghmegyei 
birtokunkon egv béres gyerekből lett vin- 
czellér, — 50 éves cselédünk korában — 
megajándékoztam egy tajtpipával és hozzá 
négy pakli kanasterrel. A kkor elmondta, 
hogy minden nap húsz pipa dohányt szí
vott ki, de ha most — ez időszerint 82 
éves — nem tud aludni ; elszív most 25 pipa 
dohányt is. Pedig most már diófaágból, 
m aga faragja a pipaszárát és laposra vá
gott végét czérnával tekeri be, hogy ta r t
hassa fogatlan Ínye közt öblös 4 kros cse
rép pipáját, m ert a tajtpipájából csak vasár- 
és ünnepnap szív. A m ellett m ég bagózott 
és most is bagózik mindig, sőt ha elfelejt 
magához elég dohányt venni, kellvén neki 
naponként 0 pakli 4 kros „páczka* — a 
hogy ő mondja, — az erdőben, mert most 
erdőcsősz — a pipaszárjának „sanezos* vé
gét szokta mondása szerént — szivarozni. 
voltaké}) pedig szopogatni és inkább nem 
eszik csak pipázhassák. És olyan egészsé
ges mellette mint a makk.

Kérdem  m ost: kell ennél több és kéz-

Jobb lesz ezt furfangosan intézni el.
— Erősen unatkoztam — kezdtem va

csora után. — Semmiben sem találtam szó
rakozást.

— Én is. — visszhangozta a feleségem.
— ügy? Talán a kapitányné volt itt és 

az fecsegett?
— Nem. Egyedül voltam. Ki sem moz

dultam a szobából.
Kezdett különös lenni a dolog. Hiszen 

ha ö itthon volt, akkor egyik cseléd sem jut
hatott a szivaromhoz.

Folytattam azonban a furfangot tovább.
— Ez a szakácsné igazán jól főz. Külö

nösen ma jó volt a pulyka. Te, én azt hiszem, 
hogy ö már délután neki lát a főzésnek. Nagyon 
lelkiismeretes asszony lehet.

Az asszony elnevette magát.
— Ugyan mit beszélsz. A Zsuzsi ma is 

elment délután és csak most jött haza, ke
véssel te előtted.

A Zsuzsi tehát rehabilitálva volt. A  szivar
ügyben ő nem lehet vádlott.

— A szobaleánynyal ment el? Pompás 
dolguk van itt ezeknek a cselédeknek.

— Együtt mentek, miért ne adnék nekik 
szabadságot, mikor rendesen elvégezik a dol
gukat. Ók is emberek.

— Igazad van.

zel foghatóbb bizonyíték arra, hogy a do
hányzás annak a kinek jól esik sohasem 
árt, a kinek nem esik jól az úgy se teszi, 
ki pedig daczára annak, hogy árt neki 
mégis teszi, annak szenvedélye és igy ha 
el is pusztul, nem a dohányzás ölte meg, 
hanem öngyilkos lett ! Probatum est.

Ezek után baráti üdvözlettel vagyok 
tek. szerkesztő urnák

Budapesten, 1892, január 4.
igaz híve 

Láng Vérmez.

Kevert bálozás.
Folyik a beváltás. Debreczeni dohány

leveleket váltanak be. Elhangzik a szó: 
„hozzák a dohányt !u Bontják erre a bál- í 
fákat leszorító köteléket. Mozgásba jönnek 
a bálhordók, k iterm ett széles vállu emberek, 
a kik mintául szolgálhatnának Munkácsy- 
nak, Herkules alakokra. M egragadják neki 
gyürközve a dohánybált és viszik a mázsá
hoz, miközben izmaik csakúgy duzzadnak 
a kifejtett erőtől, — ügyes fordulattal te
szik a mázsára. Az egyik bálhordó átveszi 
a két bálfát. a másik meg a takarót kapja 
le a bálról. — Lesöprik kis kézi seprővel 
a bálon m aradt szemetet, port. megbontják 
a bál egyik oldalán a dohánysorokat, hogy 
az behatóan megvizsgálható, s ára — ér
tékéhez képest legyen megállapítható.

Ha a dohányos ügyes em ber: öntuda
tos bizalommal tekint munkájának érdem
leges elbírálása elé, s az ügyes kéz nyoma 
a dohánybál összeállításán is meglátszik, ha 
ellenben a dohányos csak kontár: bamba 
bámulattal mereszti semmit mondó tekin
tetét az előtte végbe menő cselekményekre, 
kifordított nadrágjának zsebeibe mélyeszt- 
vén szappantól idegen kezeit, m ialatt a 
bagónak — e fényüzési czikknek — nyo
mai petyhüdt ajkain jelentkeznek, hirdetvén 
azon vegyi processust, mely szájüregében 
véghez megy.

Gondosan összeállított bál került a 
mázsára, meglátszik azon. hogy szivarbo- 
riték osztályba van szánva, ámde ennek

Tehát a szobaleány is ártatlan. Ő sem 
jár közben a szivar-históriában.

Kezdtem hát megakadni, mikor gvams 
lopta be magát a szivembe és arra gondoltam, 
hogy hátha a feleségem szivarozik. Ma mar 
ezek az asszonyok úgy iszszák a cognacot 
mint a férfiak és úgy cigarettáznak, mint va
lami török.

Bizonyosan rá birta valamelyik barátnéja 
és mert resteli előttem bevallani, hát titkot csi
nál belőle.

Sunyi tekintetet vetettem rá és mosolyogni 
kezdtem.

— Megállj asszony! Ezért meg foglak 
pirítani.

Őszintén be kell vallanom, hogy sajnáltam 
szegényt.

Mennyire fájhat az neki, hogy valamit 
titkolnia kell az ő ura előtt.

Le kell leplezni, hogy a régi bizalmasság 
helyreálljon. Igenis. Én nem fogok ellene lenni 
annak, hogy szivarozzék. Ebéd után, vacsora 
után együtt gyújtunk rá és együtt eregetünk 
füstkarikákat, a melynek a tudományára én 
tanítom meg.

A mint igy gondolkoztam a helyzetről, 
több apró dolog tűnt föl, a melyekre annak 
idején alig figyelem.

így eszembe jutott az ő kérdezőskÖdése, 
hogy miért nem szívok erősebb és finomabb

mértékét, tüzetes megbirálás után — nem 
üti meg.

A fogyatkozások szembetűnők, — ke
verve van, — a csomók nincsenek kellő
képpen összeválogatva. Kifogás alá jő a 
dohány szívóssága, vannak csomók, melyek 
csakis buroktartalommal b írn a k ; kifogás 
alá jő a szin : vannak csomók — egyen
lőtlen és olyan színezéssel, melyek eijedés 
után sem fogják az egyenlő barna, vagy 
világosbarna, a barnapiros, vagy világos
barnapiros szint elnyerni, habár szívósságuk 
kifogástalan.

Kifogás alá jő a fehér eres állapot, 
a húsosabb felsőbb levelek gyengébb égés 
próbája. Mindezek szükségessé teszik a 
kevert bál elválogatását.

Ez m egtörténik, az eredm ény az, hogy 
csak egy része lesz szivarboriték, a több 
a közönséges válogatott a) osztályba megy.

A  következő bál — a közönséges vá 
logatott a) osztályt akarja képviselni, össze
állítása azonban szintén hiányos. A  dohány
csomók egy részének soványsága, mely 
nélkülözi azon tartalmasságot, a mely a bo
ríték és burok tartalmú anyag puha simu
lékonyságának ismérve, továbbá a dohány 
kisebb alakja, ezeknek közönségesebb, vas
tagabb szövete, mely a m erevség egy bi
zonyos csekély mérvére is rá vall. s a mely
nek következtében legjobb esetben csak 
vágó anyag lesz abból — kifogásolhatók.

El kell válogatni ezt a bált is hogy 
hiányai szembeötlőleg legyenek megkülöm- 
böztethetők. Az eredmény — ha az égés 
— kifogástalan: közönséges válogatott o, 
ha az égés megbizhatlan közönséges válo
gato tt b) — és közönséges I. osztály.

Beváltás alá kerül a köz: I. osztályba 
szánt dohány bál. Balozása kevert, vannak 
csomók melyek kissebb alakúak és durvább 
minőségűek, továbbá melyek kifejlődöt- 
tebb ép hegylevelekből vannak összeállítva 
és olyanok, melyek jobb minőségű homok 
levelekre vallanak. — megint olyanok, me
lyeknek zöld színe jő kifogás alá. El kell

szivart? Biztatása, hogy ne hagyjam abba a do
hányzást és ne higyjek a doktornak, a ki a le
vegőbe beszél.

Azután egy ideig nem hallottam tőle, hogv 
a csókomnak füstös ize van.

Most már megértettem mindezt és meg
tudtam, hogy a saját érdekében beszélr. Nem 
a feleség szólt belőle, hanem a szivarozó asz- 
szonv. A szenvedély, a mely bizonyára uralmat 
ült rajta.

Másnap nem szivaroztam, s ennek a reám 
nézve hősies eljárásnak meg volt a maga oka. 
Sőt nemcsak hogy nem szivaroztam, de még 
cukrot is szopogattam. Olyat, a melynek könyÜ, 
finom illata van.

Meg kellett ugyanis győződnöm, hogy 
csakugyan szivarozik-e az asszony.

Mikor a rendes időben benyitottam : elő
ször is megütötte az orom a szivarfüst szaga

Mikor pedig magamhoz Öleltem a szép 
feleségem és megcsókoltam a száját, azon is 
megéreztem a dohányszagot.

(Azért nem szivaroztam, hogy megérez- 
hessem ezt a dolgot. Ahhoz pedig, hogy valaki 
ezt megérezze, az szükséges, hogy ne legyen 
telt az orra dohányszaggal és ne legyen tele 
a szája dohány-izzel.)

Kétségtelenné válván, hogv a gyanúm ala
pos volt: raár-már elszóltam magam.

Ott volt a számon az állítás, hogy:
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válogatni, melynek megtörténte után a fel
sorolt tulajdonságokkal bíró dohány csomók, 
a közöns. Il-ik  osztályba soroztainak.

Sorra kerül egy k ö z : Il-ik  osztályú 
dohánybál. ez is kevert, a mennyiben a 
k ö z : I l l  ik osztályba való csomókat tartal
maz, u. m. visszatetsző zöld szinü, nagyobb 
mérvben jégvert, vagy szakadozott, cseké
lyebb minőségű hegy és alj dohányokat 
tartalm azó csomókat. — Elválogatás után 
a külömbség könnyen áttekinthető.

Lássuk a köz : Ill-ik  osztályt; találunk 
benne jég által tönkre tett, hiányos érésű, 
szivégett, kocsány rohadt, penészes és vö
rösre fagyott dohányokat tartalmazó csomó
kat. A felsorolt jeles tulajdonságokkal biró 
dohányok mind a kihányás osztályba valók-

Az alj dohánynál kifogás alá esik az. 
hogy a dohány levelek sűrűén vannak ho
mokkal vagy porral meglepve, nem ritkán 
5 —6w/„-ra tehető azoknak súlya.

A kirázott homok és por miriárd ba- 
cillust szabadit fel. melyek örömmel lepik 
el az ember torkát, — szerencse, hogy 
orvosságról is van gondoskodva a terme 
szét nagy laboratóriumában ; — az egész
ségügyi szakértők „ ( 'ognae*-r\ak nevezték 
el ezt a drága italt, külömben ártatlan szer, 
csak a bacillusokat pusztítja.

H átra van még a mkihányásu osztály ; no 
ezt már csak nem lehet eltéveszteni, mert 
már elnevezése is kifejezi annak minden 
jeles tulajdonságait.

De bizony ez is k e v ert! — egészen 
éretlen, fekete, fagyott, rothadt dohányt is 
tartalmaz, melyek pedig haszonvehetet- 
lenek lévén semmi értékük sincsen.

Bevégeztük a szem lét;— sehol az ember 
dohányainak hiányait és előnyeit úgy nem 
látja, mint mikor a dohány a mázsára ke
rül, s a legnyugodtabb embert is felrázza 
közönyéből azon körülmény, ha látja azt, 
hogy a dohányos nem egészen jól cs nálta 
dolgát.

Csák cgycnlü minőségű dohánycsnuíkat 
válogassunk és hálózzunk tehát össze, mielőtt 
pedig a dohányos a bálozáshoz hozzá fogna : 
lássuk el őt a szükséges utasításokkal, 
hogy az esetleg már külön asztagolt mi
nőségekben előforduló s esetleg bele tévedt 
dohánycsomók elkülönítessenek s igy min
den csomó a maga osztályába kerüljön.

— Micut, te szivarozol.
Hanem meggondoltam a dolgot és elhall 

gattam, mert ismerem a természetét. Tudom, 
hogv amit titokban akar tartani, azt nem vallja 
be. Letagadja daczosan. ingerült lesz és még neki 
áll tölebb.

Megtörtént már ez nem egyszer és mindig 
én húztam a rövidebbet.

És mert ismertem a természetét, hát tud
tam, hogy tetten kell kapni. Akkor elp rul. a 
szemeit lesüti és hallgat, ülvan ö, mint a gyér- • 
mek, úgy kell ó vele bánni, mint a gyerek
kel.

A tervem igen egyszerű volt. Olyan, ínint 
azoké a férfiaké, a kik hűtlenségen akarják 
az aszonvt kapni.

Yaratlan időben megyek haza. Lassan, 
óvatosan kinyitom az ajtót az én kulcsom
mal. Lábujjhegven lopózom az ajtóig és an
nak az üvegjén nézek be.

És hogy ezt tehessen), mielőtt elmentem 
volna hazulról, félrehúztam egy kicsit a füg
gönyt.

Sohasem felejtem el, hogy milyen vig 
fickó voltam én ezen a napon. Akaratlanul 
is elnevettem magam, mikor eszembe jutott 
az a jelenet, a mit látni fogok.

Hogy ő ott ül a karszékben és szivaro
zik gyanútlanul.

Fordítsunk gondot a dohánybálak 
alakiára is, mert rendszerint a nagy idom- 
talan alakban kiállított báláknál a tartalom 
összeállítására sem nagy gond fordittatik.

Debreczen. 1892. január fi.
x. r.

A dohányos kertészek helyzete.
F.gv Berlinben megjelenő német lap, az 

ó atyáskodó szociáldemokrata elveivel, egy 
gunvos hangon irt, de mindvégig fölötte téves 
és hamis nvomon járó közleményben, a mi 
dohányos kertészeink állapotával foglalkozik.

A mi jámbor dohányos kertészeinknek 
ugvan se nem árt. se nem használ a szocziál 
demokraták népánntó szájaskodása, — de hogy 
itthon vagy a Külföldön, a viszonyokat nem 
ismerőknél valahogy hiedelemre ne találjanak 
ezek a ezélzatos ferdítések : azért nem resteljük 
a fáradságot, hogy a német sógor ráfogásait 
kellő ért.kükre leszállítsuk.

A jelzett közlemény, szó szerint igy hangzik: 
» \  Pesten megjelenő: „Arbeiterpresse“

^ez egv ismert szoczialdemokrata irányú német 
munkaslap. Szerk.) a monopólium áltál ter
jesztett áldásról a következő értesítést hozza:

A munkások a nagybérlőktől átveszik a 
földet megmunkálás végett, felerész nyereségre, 
ezen kívül kapnak még lakást és egy tehén 
részére nyári legeltetést *, — cgy-c|?y hazban, 
amely egy szoba, egy kamara, egy konyha 
és egv istállóból áll, 2—4 család lakik együtt.
A munka kezdetét veszi márczius közepén és , 
tart deczemberig,, mely idő alatt nemcsak az 
5— f i  tagból álló család dolgozik, hanem még 
7—8 napszámost is kénytelen igénybe venni.

Ezek után minő nagv egves családnak a 
jövedelme: — (számadásában tovább igy negv 
végig.) Az 5 tagból álló csalad teldolgozott 
5 0 —fiO métermázsa dohányt, ennek értéké 
C00—620 frt, melvnek fele része 300—310 
frt. (No ez az összeállítás szemmel láthatólag 
tévedés, vagy vastag tudatlanság, ha csak nem 
sajtóhibán alapszik. Szerk.)

A napszámosokra költött kiadása Után 
marad a munkásnak 258 frt, (mi alapon?) és 
így 2fi0 munka nap után, melyet 5 családtag 
végzett, tehát 1300 munkanapért, naponkint 
átlag 19*7,3 krajezart kap, amennyiben pedig 
a munkásoknak egész éven át kell a keresmény
ből élni, esik tehát egy napra 14*/s krajezár.4* 

Nem kell bizonyítgatnunk, hogv ez az 
egész állítás és okoskodás, csupa merő ostoba
ságokon alapul.

Ekkor én benyitom az ajtót és megállók. 
O fölugrik. a szivart el akarja rejteni és édes 
ügyetlenséget követ el. Talán meg is égeti az 
ujját, miközben zavartan néz rám gvönvörü- 
séges fekete szemeivel.

Én, mintha egyáltalában nem volnék meg
lepve. nyugodtan viselem magam.

Kiveszem a szivartárcám, előveszek egv 
szivart, a melynek leharapom a végét s a mint 
meghajtom magam az ö sugár alakja előtt, ud
variasan mondom :

— Kérek egy kis tüzet.
No, az egy jel.net lesz. Ilyet gondoljon 

ki egy skribler és ilyet Írjon egv drámairó.
Mennyit tapsolnának egv ilyen jelenetnek, 

ha volna kókler a ki úgy el tudná játszani a 
férj szerepét, a mint azt én teszem. Nyugod
tan. gavallériával, de azért gunvnval.

Mennyit nevetünk mi majd ezen még 
évek múlva is, mikor ebéd meg a vacsora 
után ott ülünk az asztalnál és egvütt eregetjük 
a füstkarikákat, a melyek tuvásában mihamar 
künsztler lesz az asszony.

A tarokkot pont öt órakor abba hagvte.m 
és mentem haza.

Az előszoba ajtót nesztelenül nyitottam 
ki és nesztelenül csuktam be.

Azután a puha, lágy szőnyegen odasom
polyogtam az üveges ajtó mellé s benéztem.

Ja n u á r  Ifi.

Először is mi köze van az egész dolog
hoz a monopóliumnak, — hogy azt a mun
kásokkal szemben átok gyanánt tünteti fel ?

A jövedelem kiszámítása meg épen ab- 
surdum tévedés, vagy sajtó hiba, — mert ná
lunk egy-egv dohánykertész-caalád legfeljebb 
4—5 katasztr. holdat kap megmunkálás végett, 
amelv területen nem 58—G0 métermázsa, ha
nem legfeljebb 40 — 50 métermazsa lesz a ter
més, amelvnek értéke, 18—20 frt beváltási 
átlagár mellett, mintegy 800 — 900 frt s ennek 
fele 4 0 0 -4 5 0  frt. — tehát nem 300—310 
frt. Vannak ugyan egyes kertészek, akik 300 
írtnál is kevesebbet, de másrészt sokkal többen 
vannak ám olyanok is, akik a mi fenti szá
mításunknál is többet kapnak, — mert a ma
gvar kertész, a legtöbb esetben, amint do gozik : 
abban az arányban veszi hasznát és jóformán 
tőle függ a jó eredmény.

A gunvos czikkiró, vagy a német értesítő 
— aki bizonvára szintén nagy magvarfaló 
lehet — arról nem értesült, vagy nem is akar 
tudni, hogv a magvar dohánvkertészek, ren
desen 1—2 hold kukoricza földet is szoktak 
kapni felébe való megmunkálásra, vagy még 
kedvezőbb feltétel mellett, s egyes helyeken 
még másik 1 holdat is kapnak krumpli, ken
der. stb. termelésre, melynek egész termése 
szintén az övék, — s aratás idején is kapnak 
még egv pár heti aratást, mint részesek, (ami 
ugvan negv hiba, mert ilyenkor szokták a 
dohánvmunkát elhanyagolni.) hát a fűteni való 
szalma, s egyes helyeken még egy kis kon- 
venczio gabona is . . .  bizony-bizony rosszul 
informálta a német a németet!

Nagvon sok olvan magvar kertész van. 
kinek a takarékpénztárban hever a pénze és 
jobb dolga van. mint egyes német kis gaz
dának ; — sót bátran elmondhatjuk, hogv Ma
gyarországon igen sok eset van rá, hogv a do- 
hanvoskertcsz kellemessebb helyzetben van, 
mint maga a termelő gazda.

Nem állítom, hogy a kertészek állapota 
ezelőtt nálunk szánalmas ne lett volna, de ma 
mar ez a helyzet nagyon is megváltozott, — 
a mi dohányosaink most sok tekintetben jobban 
vannak, mint az országban minden más egvéb 
napszámosok, — holott a hazai dohány ter
melésnek épen az az egvik nagv hátránva. 
hogy dohanvniunkásaink általában a földné
pének legsdejtesebb osztályából valók. Miért is 
egyik legközelebbi feladatunk, ezen baj orvos
lásának alkalmas módját találni.

Daróczi Vilmos.

Az első tekintetre, bár nem láttam őt. 
tisztán állt előttem, hogv meg van fogva, mert 
a szobában olyan rémséges a füst, a mitől nem 
lehetett látni.

Bizonyosan abban a percben fújta azt ki.
A következő pillanatban azonban már 

félre húzódott a füsttelhó ós egész tisztán ki
vehettem az én piros arczu szép feleségem, 
a m«nt boldogan, mosolygós arczczal, fénves 
szemekkel ült a karszékben. Ljjai között egv 
szivart tartott, amelynek a vége le volt már 
vágva és amelyet szerető tekintettel nvujtott 
oda annak a huszártisztnek, a ki mellette ült 
és a ki akkor dobta el azt a másik, clszitt 
szivart.

. . . Az volt a szerencséjük, hogv annak 
a huszártisztnek a kardja ott feküdt az asztalon.

Máskép rájuk törtem volna és oda kiáltot
tam volna, hogy :

— A szivarok beszélnek.
Igv azonban, hogy ott volt a kard, vissza

mentem a kávéházba és tarokkoztam tovább.
Könnyű volt ezt tenni. Biztos voltam 

benne, hogy a kártyán nyerni fogok, noha nem 
a kártya, hanem az asszony volt a hamis.

Murai Károly.
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Magyar D ohányujság.

A  magyar dohányUgy kitűnőségeinek 
arczképcsarnoka.

Dr. W ekerle  Sándor.

Dr. W ekerle Sándor. Magyarország 
ez időszerinti pénzügyminisztere, kinek arcz- 
képét a jelen alkalommal lapunkban be
mutatni szerencsések vagyunk, a legnép
szerűbb pénzügyminiszter a kontinensen.

Tárczájának roppant kiterjedésű és egy
mástól annyira különböző szakcsoportjai 
közé tartozik a dohányjövedék is — és igy 
a mostanában épen forduló ponton álló 
m agyar dohányügy további alakulása is 
az ö kezeibe van letéve.

S  azok a nagy és ritka szerencsés 
sikerek, melyek még nem is egészen 3 
éves pénzügyminiszterségének nagy alko
tásait hirdetik, nevezetesen: államháztar
tásunkban az eddigi folytonos deficzitnek el- 
enyésztetése s az egyensulyjielvreállitása, — 
a kedvező megoldást nyert konverzió, — 
az évek során át sürgetett és óhajtva 
várt regále-m egváltás keresztülvitele, — a 
fogyasztási adók reformja, — a pénzügyi 
adminisztrácziónak országszerte való uj 
rendszerű beosztása: elegendő biztositékot 
és Örvendetes reményt nyújtanak arra nézve, 
hogy az ő államférfim helyes tapintata és 
szerencsés keze, a dohányügy terén is meg
találja a legjobb utat, mely a folytonos 
haladás mellett, a hazai dohánytermelés és 
dohánykereskedés felvirágzására fog vezetni.

Az 1888. január 8.-án életbe lépett uj 
dohányjövedéki törvény, melynek m egal
kotásában — mint államtitkár — már tevé
keny részt vett, egy óriási lépéssel vitte 
előbbre hazai dohánytermelésünket, s a tör
vény határozmányainak üdvös eredménye, 
a termés minőségének rendkívüli javulásá
ban s a jövedék évről-évre fokozódó nagy
mérvű bevételeiben, már is minden tekin- . 
tetben kedvezőleg nyilvánul. — S az a i 
miniszter, aki — pártkülönbség nélkül — az 
egész parlament általános helyeslésétől ki
sérve jelenté ki több Ízben is, hogy pénz- j 
ügyi politikájának főelve: „nem az adók ; 
emelése, hanem a közterheknek egyenlete
sebb és igazságosabb felosztása es belter- 
jesebb kihasználása* : bizonyára a dohány- 
termelés terén is a méltányosság elveit fogja 
hovatovább megvalósítani, — s a dohányjö
vedéknek az állam kincstárra nézve oly 
rendkívül jövedelmező voltát tekintve, bíz
vást remélhetjük, hogy úgy a dohányter
melő-, mint a fogyasztó nagy közönségnek 
igényei, érdekei, jogos és méltányos kívá
nalmai, már a közel jövőben érvényre ju- 
tandnak.

Az 1892-évi állami költségvetési elő
irányzatnak a képviselőház pénzügyi bi

zottságában történt tárgyalása alkalmával, 
a dohányjövedék ez i mén él, a pénzügymi
niszter által tett nevezetes kijelentéseket 
annak idején már ismertettük lapunkban, s 
igy most ismétlésekbe bocsátkozni nem 
akarunk, különben is lesz alkalmunk 
annak idején az eredményeket tüzetesen mél
tatni. Ezek közül — az üzemét már meg
kezdett sátor-alja-ujhelyi s a legközelebb 
felállítandó o-budai-, valamint az ország 
valamelyik fillokszéra által sújtott vidékén 
létesítendő még egy uj dohánygyár felál
lítása már is positiv eredmény.

Megemlíthetjük még. hogy a pénzügy- 
miniszter maga is a dohány nagytermelők 
közé tartozik, mert a dánosi és nyáregy
házai pusztán levő birtokán összesen 55 
holdon termel dohányt.

# Adja Isten, hogy munkabíró erejét és 
kiváló tehetségeit m ég soká érvényesít
hesse a haza javára, a m agyar dohányügy 
felvirágoztatására!

Nessier ajánlatai 
a dohánytermelés emelésére.

A dohánytermelésnek ez dö szerint két
ségkívül legszámbavehetöbb megitélöje és leg
kitűnőbb tudósa: dr. Nessier tanár, udvari 
titkos tanácsos, Otfenburgban, az ottani ki
állítás alkalmával, a dohánytermelés és keres
kedés emelésére nézve, a következőleg nyilat
kozott :

Általában dicsérik a dohányok kitűnő 
égési képességét, melyre nézve, egészen ég
hetetlen próbát nem is lehet felmutatni. De 
ezzel nem akarom azt állítani, hogv már 
semmi javítani való sem lenne rajta, — s ha
bár jelenleg kétségkívül az itteni Kiállítás ké- 

j pes, Németországban a legjobb dohányt elö- 
állitani. mindamellett az sincs kizárva, hogy 
az itteni dohány, minőségben visszaessék.

Minden dohányvidéken 3 korszakot kell 
megkülönböztetni. Az első az. a midőn a do
hány még vad és kevésbé kedvelt. — a má
sodik. amidőn jó trágyázás és megművelés által 
a levél jól égő és nemes lesz, s végre a har
madik az, amidőn ártalmas anvagok jelenléte 
folytán az égési képesség visszamegy és a 
dohánv vészit értékéből.

Ezen kerület jelenleg, valódi jó dohánv- 
talajávul, a jelzett második időszakban áll, de 
ez részben már túl is van lépve, s jöhet idő, 
a midőn az itteni dohánynak többé nem lesz 
kelendősége. Mit kelljen tehát tennünk, hogv 
íz  égési képességet továbbra is fentartsuk ?

A két főa*katrész, melvből az égési ké
pesség áll, a kálium és a khlor.

A szóló kísérletekből mutatja ki, hogv a 
káli oldatban áztatott papír egészen, mig a 
sóoldatban áztatott vagv épen nem, vagv pe
dig fekete szegélvlvel ég el. — A dohány
trágyának mindig 5—6-szor több káüumnt, 
mint khlort kell tartalmazni. Mindenekelőtt 
óvakodni kell az erős sótartalmú trágyáktól, 
— milyen pld. a kainit, melyet dohánvter- 
melö vidékeken még más növény trágyázá
sára sem kellene használni. Idetartozik to
vábbá a koncentrált klórkálium, vagy kénsa
vas káli-magnesium, — s a legártalmasabb, 
dohánytrágya gyanánt: az árnvékszéktrágya.

Minthogy pedig sok alkalmatlan talaj is 
van. szóló tehat csak a közepes és könnyű 
talajokat ajánlja a dohánytermelésre.

A megítélés egy további pontja : a levél 
finomsága és nemessége. Azt lehetne hinni, 
hogy ez is esik a talajtól függ, — pedig nem 
áll, — mert ennek elérése is részben a föld- 
műves gazda kezében van. Erős trágva ta
vasz szál : vastag, szivacsos dohányt ád. Á trá
gyának a talaj alsó rétegébe való elosztását, 
az őszi trágyázás által érjük el. S igv a föld 
szorgalmas megmunkálása által, a levelet fino
mítani, nemesíteni lehetséges.

Szóló, előadása további folyamán, a le
velek érettségéről is beszélt. Szerinte ez, nem 
a fejlődés magaslata, hanem egy elhalás kez
dete.

Ha a levelek foltosak és átlátszók lesz
nek : azt mondjuk, hogy — megért. Az érett
ség mindent feltart, ami a dohánvt erősen 
hajtja. Erős könenytartalmu trágya, nevezete
sen a nyári időből származó hulladék, a do
hány rossz szagát idézi elő. — Az egvenletes 
érlelést, ismét az őszi trágyázás eszközli. Mig 
tavaszszal 1 — 1'f t mtrm. chilisalétromos trágva 
nem árt, addig nagyon is ártalmas ha azt 
nyáron tesszük, — ép ugv a rossz trágva el
osztás és az egyenlőtlen kiültetés is káros ha
tású.

A termést illetőleg kedvező a tapasztalás 
a kiállításon, nevezetesen az előlevelek sza
porodása és a homoklevelek, melyek jó árak 
mellett szívesen vétetnek. Csak egy veszély 
mutatkozik, mely Elsassra rossz hatású lehet. 
Ott ugyanis a homoklevélért részben jobban 
fizetnek, mint a takaró levélért, s ezért ott 
sokat szednek le homok levélnek, miből aztán 
az következik, hogy a meghagyott többi ke
vés levél annál vastagabb, nagyobb és nehe
zebben égő lesz. S ezen eljárás folytán, a do
hány mindig nehezebben lesz eladható.

A dohány szárítását illetőleg, szóló sze
rencsét kiván a termelőknek az idei kedvező 
időjárás miatt. Oly időjárás mellett, mint az 
188‘2-ik évi volt, könnyen bekövetkezhetett 
volna a levél rostjainak megpenészedése s 
finomsága mellett hamar megrongálódott volna.

Minthogy a mi időjárási viszonyaink 
mellett, a penészedés veszélye nagy és közel 
fekvő, ez oknál fogva a szóló ajánlja a fő 
dohánytermelő vidékeken a hollandi eljárást 
megkísérteni, vagyis a kocsányokat felhasitani. 
mi által a nedvesség hamarabb elillan s ezzel 
a penészedésnek elejét lehet venni.

Közli: D. V.

A szivar- és pipadohány-gyártás 
tárgyában.

Mindenki észrevehette, hogy egy idő 
óta a trafikokban inkább keresik a világos, 
mint a sötét szinü szivarokat, ép úgy az 
olcsó, mint a drága fajtákból. S ennek az 
az az oka, mert a fogyasztó közönség na
gyobb része, könnyebb, gyengébb szivart 
óhajt és általában az a hiedelem, hogy a 
világos szinü a gyengébb, mig a sötét 
szinü erősebb.

Ez pedig nem áll, mert nagyon is 
gyakori dolog, hogy egyes szivar szép vi
lágos szinü, de az a sajátsága, amit egy 
ily szivartól elvárna az ember, hogy t. i. 
jól égő, könnyű, gyenge legyen, épen 
ezen várt tulajdonságok hiányában szen
ved, mert rosszul is ég és fölötte erős. 
S  ha aztán ennek az okát kutatjuk és egy 
ilyen szivart kibontunk : azt fogjuk benne 
találni, hogy nem az egész szivar világos 
szinü, mert csak épen a fedő lap a vilá
gos, de már a burok és a bél is csupa 
barna, rosszul égő, erős dohányból van ké
szítve.

A világos szinü szivarokra vonatkozó
lag különben m ég az is megjegyzendő, 
hogy ezekre nézve sok nem-szakértő em
ber m ég nagy tévedésben is van, mert 
sok ily világos boritó levél épen az ellen
kező tulajdonságokat hordja magában, mint 
amit a fogyasztó tőle kiván, — s akad 
ezek közt sokkal rosszabbul égő, rossz 
bűzű, s itt-ott m ég éretlen dohány is.

Minthogy tehát a szín szerint való 
megkülönböztetés épen semmi tájékoztatást 
nem á d : — nem lenne-e helyesebb, ha a 
szivarok, a szín helyett, ily jelzéssel kerülné
nek ki a gyárból: „gyönge„ kissé  erősu, —
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„erős“, — „nagyon erősu, — hogy ez által • 
a fogyasztó közönség biztosan tudna mi- j 
hez tartani m agát és azt venné, ami ínyére , 
való. De nemcsak a szivarokat, hanem még j 
a pipadohányt is ily jelzéssel, helléné a , 
gyárhói kibocsájtani,, hogy azonnal tisztában j 
legyen vele az em b er: melyik az erős és 
melyik a gyengébb fajta pipadohány.

Ez az újítás nem járna valami nagy 
nehézséggel, s hogy a gyártm ányok ke
lendőségét és a fogyasztást nagyban 
emelné: az szinte kétségtelen; — mert 
mindenki olyat kapna a milyet kíván, s 
az bizonyos, hogy amit szeret az ember: 
abból többet szokott fogyasztani.

A * Dohány ujság« múlt számában volt i 
épen szó róla, hogy a pipázás általában ■ 
csökkenőiéiben van. kezd kimenni a divat- j 
ból. Pedig ez nagy kalamitás, különösen j 
a mi dohányjövedékünkre nézve, mert ná- | 
lünk tudvalevőleg a vágó-anyag van túl
nyomó bőségben.

Mit csinálunk azzal a temérdek pipa- . 
dohánynyal, ha a külföldre nincs kivitel ; 
és bent meg még az eddigi fogyasztás 
mértéke is megcsappan ?

Egyszerűen — divatba kell hozni a pi- I 
pázást! — valami uton-módon oda kell 
hatni, hogy a publikum kedvelje n:eg, 
szokjék rá és pipázzék, ha másért nem, 
hát — hazafiságból.

Nincs ezen mit nevetni! — H a egy 
időben divatba lehetett hozni a magyar 
ruha viseletét, s ha napjainkban az újra feléb
redt nemzeti érzés (mely még az akkori di
vat- nak a felbuzdulása) — igen helyesen — 
mindennek megmagyarositásán törekszik: 
nos. hát magyarosítsunk a dohányzás él
vezetén is. — Hiszen ősi pátriárcháüs ma
gyar szokás: a pipázás, — annyira, hogy 
nagyapáink a szivart jóformán még nem 
is ism erték; — miért ne lehetne azt tetsz
halottjából újra feltámasztani; — miért ne 
lehetne újra divatba hozni ? — s ha már 
a finyásabb szalonokból száműzve van is 
a jó becsületes pipa, de hiszen nem is ezekre, 
hanem a polgárságra, a nép millióira kell 
számítani s a pipázás megkedveltetésére 
okkal móddal mindent elkövetni, — pláne 
akkor, midőn hazai gazdasági növényeink 
egyikének, a dohánynak itthon való teljes 
mérvű kihasználásáról, értékesítéséről, te
hát a nemzeti közvagyon kérdéséről van szó.

Hanem az is igaz, hogy a mostani 
pipadohány gyártm ányok és a jelenlegi 
árak mellett, ezt a nagy fordulatot soha 
nem érjük e l !

Ha pedig e lérn i akaijuk s egyáltalán 
az itthon oly nagy bőségben lévő vágó
anyag fogyasztásának nagyobb lendületet, 
nagyobb kelendőséget óhajtunk biztosítani: 
akkor a pipázó közönségnek az Ínye sze
rint kell a dohányt összeállítani, és a fo
gyasztókat olyannal ellátni, amilyent igé
nyelnek ; — terem az országban ilyen e lé g ; 
— a közönséges dohánynak az árát pedig 
sokkal lejebb kellene szállítani. — Ezen 
feltételek mellett aztán azonnal megke- 
vesbednék az a nagy mennyiségű vágó
anyag* mely most olyan utált portéka s 
haszon nélkül hever a raktárakban.

Tessék m egpróbálni!
Egy pipáz magyar.

Magtar D ohányujbág

A dohánytermelés nálunk 
ét Amerikában.

(Befejező közlemény.)
Az erjesztésnél követendő főszabályok a 

következők:
1. Az erjesztés 32° C. fokon alul kez

dendő, ellenkező esetben a dohány igen köny- 
nven megfeketedik.

2. Az erjesztési folyamat félbesztkitás nél
kül befejezendő, ellenkező esetben a kamará
ban levő dohány okvetlenül tönkre megy, a 
mennyiben vörös vagy fekete szint ölt.

3. A megfeketedést kikerülendő, az eresz 
alatt levő szelelő lvukak állandóan, az ajtó 
pedig időközönkint kinyitandó, hogy a növé
nyekből nagv mennyiségben elpárolgó nedv 
— vízgőz alakban — eltávozhassák.

4. Mindaddig, mig a növényekből a sok 
nedv elpárolog, a hőmérsékletet emelni nem 
szabad, minthogy ez által a növények részben 
vagv egészen megfeketednek.

5. A levelek széleinek s a levelek tökéle
tes megsárgulása közötti idő mérvadó arra 
nézve, váljon a hőmérséklet gyorsan avagy 
lassan fokoztassék ; minél rövidebb ezen idő
köz, annál gyorsabban emelendő a hőmérsék
let és megfordítva.

6. A hőmérséklet egyenletes fokozásától 
függ a dohány tökéletes erjedése, szine és tö
kéletes kiszáradása.

Az első és második folyamatnál a G-ik 
pont mérvadó, azon megjegyzéssel, hogy egyik 
folyamatról a másikra való átmenetnél a hő
mérséklet csökkentése szorgosan kikerülendő, 
minthogy ennek következtében a dohány rész
ben vagv egészen megfeketedhetik, végre a 
hőmérsékletnek túlságosan gyors emelése foly
tán a dohánnv esetleg meggvúlhat.

A tentebbiek szerint tehát a tövin meg
érett dohány letörésétől s a kamarába való 
lelaggatásától számítandó 52. illetőleg 70 óra 
leteltével, erjedt és száradt dohánynyal bírunk.

A tüzelés beszüntetésekor a dohány tö
kéletesen száraz, s miután az erjesztő kamara 
mihamarább kiürítendő, a czélból, hogy eme 
kezelés minél gyakrabban isniételtethessék. 
száraz időben a kamara földje zöld galvakkal 
megrakandó és meglocsolandó, akkor kevés 
fűtéssel vizgőzpárák képződnek, melyektől a 
dohány annyira megereszkedik, hogy levehető 
anélkül, hogy összetörnék.

A dohánvt a kamaráhól az osztályozó 
terembe viszik, hol a már előbb leirt modor
ban bánnak el vele, de nem simítják, hanem 
egvszerüen csomókba kötik. Egy csomó 10 —15 
levelet tartalmaz.

Kiváló figvelem fordittatik arra, hogy az 
elszállítandó dohány túlságosan nedves ne le- 
legven *, utóbbi esetben rétegenkint szalma közé 
helyezendő.

A kész dohányt nagy hordókba rakják és 
csomagolás közben egyszerű emeltyű ké
szülékkel erősen bepréselik a hordóba, oly 
módon, hogy minden bepréselt réteg egy pár 
vagy néhány óráig ülepedhessék. Az ily mó
don becsomagolt dohány a világ minden ré
szébe bizton elszállítható.

Első elolvasására bonyolódottnak látszik 
az eljárás, azonban ha magunkévá tettük, igen 
egyszerűnek bizonyul.

Amerikában sem követi minden termelő 
a fent leirt eljárást, — sokan mai nap is pajták
ban szárítják dohányaikat, csak úgy mint ná
lunk, azzal a lényeges különbséggel, hogy 
zsinegre soha, hanem mindenkor pálezákra 
fűzik a leveleket és feles dohányost nem Ös- 
mernek. Az amerikai dohányt tehát csak a 
helyes és gondos kezelés, különösen az ott 
dívó mesterséges erjesztés és szárítás teszi oly 
jóvá.

Ennek a mesterséges erjesztésnek és szá
rításnak ugyanis igen nevezetes előnyei van
nak, amelyek röviden a következőkben foglal
hatók össze :

1) a termelőnek a felette költséges és
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nagvszámu száritópa,ták helyett néhány olcsó 
erjesztő kamrát kell építenie;*)

2) az időjárástól függetlenül kezelheti a 
letört dohányt *,

3) a termelő hatalmában áll oly szinü és 
minőségű dohányt előállítani, a minőre vevői
nek szükségük van;

4) a szárastól erjesztett és szárított do
hány — az amerikai termelők tapasztalása 
szerint — 10— 15°/0-kal súlyosabb a levelen
ként száritottnál ;

5) elesik a felette költséges simítás ;
0) elesik a felette költséges és kényes er

jesztés s ezzel együtt
7) a még költségesebb erjesztő helyi

ségek szüksége;
8) végre a termelő a törés befejezése 

után egy hét múlva kész dohányt vihet a 
piaczra.

A  dohánytermelés terén gyökeres refor
mokra van szükségünk ; ezek nélkül dohányunk 
nem lesz élvezeti czikk, nem lesz kelendő áru- 
czikk.

Ezen reformok megindítása a termelő és 
a kormány feladata.

M .  P .

A dohánytermelés Deliben.
Haarsma G. K  müve után szabadon fordítva.

(Folytatás).
Második fejezet.

A  vállalatoknál alkalmazott m unkások 
rendesen chinaiak, javánok, boyanok, kiin
gek, malájok, batakkok, bengalok és sia- 
mok. Eleintén nehezen tudja az ember őket 
egymástól megkülömböztetni, mert — k ü 
lönösen a chinaiak — első pillanatra mind 
egyformának látsz ik ; — de ezen nehézség 
hamar leküzdhető, s főleg egyes kis sa ját
ságok által tanulja meg az ember őket 
egymástól megkülömböztetni.

A  nyelv, melyen ezzel a sok külön
böző népfajjal beszélni lehet, első sorban 
a malaji, amelylyel kezdetben nehezen bir 
ugyan az ember, hogy bármily nehézkesen 
ugyan, de mégis amit akar ki tudja fejezni. 
Holland-lndiában jól teszi az ember, ha 
az angol szokást mellőzve, a m aguk anya 
nyelvén beszél alárendeltjeivel.

Némi szorgalom és jóakarat mellett 
6 hét alat lehet annyit a malaj nyelvből 
megtanulni, hogy a legszükségesebbeket 
kérdezni tudja és felelhet is r á ; mind
amellett folytonos gyakorlatra van szükség, 
hogy a nyelvet teljesen elsajátítsuk és tisz
tán beszéljük. Mert a fölény titka, melyet 
az európai a benszülöttekre gyakorol, nagy
részt ama csodálatban rejlik, melylyel az, 
az ő szokásai, vallása és nyelvében való 
tudásunknak hódol. S  az a tisztviselő, aki 
e tekintetben k itűn ik : a benszülötteknél 
nagy előnynyel bir.

Kívánatos továbbá, mindjárt kezdettől 
fogva, a chinai és klingal nyelvekben is 
jártasságot szerezni. — mert ily formán 
csakhamar ellenőrzést gyakorolhat a tandil, 
stb. felett és nagyon előnyös, ha m aga 
képes ezen nyelveken parancsokat adni.

Nagyon czélszerü, ha az em ber m ár 
Európában némi ismereteket szerez ezen 
nyelvekben, m ert habár ez gyakorlatilag

•) Renden körülmények között az erjesztés a 
szárítással és a kész dohány eltávolításával együtt 
4 napot vess igénybe ; ennélfogva 4, legfeljebb 5 
erjesztő kamara szükségeltetik, a végett, hogy a na
ponta letört dohány egy-egy kamrába elhelyestessék 
s mire az utolsó kamara teleaggattatik. az első már 
kiürüljön stb.
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nem is elegendő, de legalább kész az alap, 
melyen aztán könnyen tovább épithet. — 
H ollandiában eddig kevés alkalom nyílt 
ezen nyelvek elsajátítására, de legújabban 
az amsterdam i nyilvános kereskedelmi is
kolában is meg lehet a chinai és maláji 
nyelvet tanulni.

Az ujoncz, (Itaar vagy Singkeh), aki 
az első napokban leginkább az administrator 
irodájában, vagy az üzlettelepen lesz alkal
mazva, itt mindenről könnyen szerezhet 
értesülést.

A  munkaidő naponként reggel fi—11, 
s délután 1—6, a sortirozás idején pedig 
12—5 óráig tart.

Deliben sokat és megfesziiett erővel 
dolgoznak, de az európaiakra ez szinte 
gyógyhatással bir, mert valóban jól 
esik, azt az egészséges, napbarnított euró
pait. ebben a tömkelegben vagy a jókedvű 
népfaj közt sürgölődni látni.

K orán felkelni és megfürdeni és ha
marosan m egreggelizni: ezek az első teen
dők, m ert az utóbbira tulajdonképen nincsen 
is hivatalos óra, s ezt csak úgy futtában, 
a reggeli munka közben kell végezni.

Mint m ár emlittetett. az ujoncz az ad- 
ministratornál, vagy pedig az úgynevezett 
Kongsiháznál, a főtelepen kap lakást. Az 
utóbbi esetben, mely különösen a sortirozás 
ideje alatt áll be, több assistens lakik 
együtt, mi által aztán csakham ar egymás
tól mindenfélével megismerkednek. Deli
ben majd minden nemzetiség képviselve 
van, mi által itt igen szép alkalm a nyillik 
az embernek, hogy nyelvism ereteit gyakor
latilag értékesítse.

R endesen minden m exikói dollárokban 
(ringit burong) fizettetik, amely pénznem 
igen nagy árhullám zásnak van kitéve. Ez 
időszerint egy ily dollár m integy 1 frt. 80 
k r értéket képvisel.

Kényelem szempontjából ezen dollár 
1000 duitra (duwit) van felosztva, de ezeket 
m ár Deliben látni *em lehet, — továbbá 
lOOduit vagy 10 cent, m elyek közönségesen 
Jatpang' néven ismeretesek ; — ezen kívül 
váltópénzül szolgálnak az ezüst 20 és 50 
centes darabok. Straits Settlemenből és a 
réz garasok. Holland pénzt Deliben keveset 
lehet látni, ezt csak oly fizetéseknél hasz
nálják, melyeket a hollandi korm ánynak 
teljesitenek. pld. adó, beviteli vám, stb.

A  vállalkozásnál, mindennemű üzleti
könyvek, a nevezett pénzérték szerint vezet
tetnek. Ezen könyvek berendezése oly egy
szerű és praktikus , hogy aki könyvvezetői 
ismeretekkel sem bir, m ég az is az első 
tekintetre tájékozhatja benne magát. A 
könyvek naponkénti vezetése, amely szerint 
aztán a kifizetések is történnek, rendesen 
a  legifjabb assistensre szokott bízatni. A 
munkakönyvekbe a kulik, mind név és 
számszerint vannak beirva. A  lajstromokba 
rendesen minden ette. a legifjabb assitens, 
az administrator felügyelete alatt, bejegyzi 
a  kínaiak vagy kiingek kapitányának(Tandit, 
a javasok és boyanoknál M andur a neve) 
bejelentéseit, t. i. hogy m ely kulik valtak 
munkában, mit végeztek, kik hiányoztak stb.

(Folyt, köv.)

Levelezés.
Caenger, 18 US, jan. 9.

Igen tisztelt szerkesztő u r !
A csengcri dohánybeváltó bizottsághoz 

mint vezető lévén kirendelve, igyekeztem, hogy 
e körzetbeli termelőket — saját érdekokben — 
becses lapja | részére előfizetőkul megnyer
jem; mert a »Magyar, Dohány újság* mint 
szak’ap, tartalmánál fogva oly magas színvo
nalon áll, hogy azt minden, csak félig-meddig 
is igyekvő, az okszerű dohánytermelést elsa
játítani akaró dohánytermelőnek mint nélkü- 
lözhetlen tanácsadót és útmutatót kellene te
kintenie, mi azonban — tisztelet a kivételek
nek — általánosságban és oly mérvben amint 
érdemelné, nem tapasztalható.

A beváltásnál látjuk legjobban, mennyire 
hiányos még igen sok termelőnél a simítás, 
csomózás és bálozás. mi pedig a »Magvar 
Dohányujság* útmutatásai alapján, kis után- 
nézés és jó akarattal teljesen megszűnne.

Azon nagy anyagi áldozatok, melyeket a 
• Magyar Dohányujság*, az okszerű termelés 
előmozdítása érdekében, a lap fentartása és 
folytonos emelése által már eddig is hozott, 
jövőre pedig még nagyobbakat is hozni ígért: 
annyival inkább teljes méltánylásra tarthatnának 
számot, mert ma már elismert tény, hogy 
ezen szaklap a dohánytermelők leghivatottabb 
vezetője ; — azért tehát a jövedék minden 
tisztviselője csak kötelességét teljesíti, midőn 
ezen helyesen szerkesztett lapot terjeszti, il
letve a dohánytermelőknek legmelegebben 
ajánlja.

Egyúttal felhasználom ezen alkalmat, 
hogy az itteni dohánybeváltás eddigi eredmé
nyéről is néhány sort írjak.

A csengeri dohánybeváltási körzetben az 
1891. évi termés úgy mennyiség, mint minő
ség tekintetében igen jónak mondható; — 
kár azonban, hogy majd minden községben a 
levelek részint jég. részint pedig szél által so
kat szenvedtek. A mi ép levelek maradtak, 
azok — eltekintve óriási nagyságuktól — 
finomság, vékony erezet és szép színűknél fogva 
jobbára szivar burok és borítékot, a szaaado- 
zott levelek pedig kitűnő zamatu, jó égésű 
pipadohányt fognak szolgáltatni. Mennyiség 
tekintetében egyes községekben oly nagy a 
termés, hogy holdanként 14— 16 méterraázsa 
nem is tartozik a ritkaságok közzé. Legtöbb 
községben a termelők elég jól simítanak és 
csomóznak, minek következtében itt a 20—22 
frtos métermázsánkénti átlag igen gyakori.

Most röviden ennyit s ha soraimat szí
vesen veszi, jövőben többet.

Magamat becses jó indulatába ajánlva, 
maradtam

Tekintetes szerkesztő urnák
őszinte hive

Killer Nándor.

I R O D A L O M
A  „Mezőgazdasági szemle,“ Cserháti Sán

dor és dr. Kosutány Tamás m.-óvári gazd. 
akad. tanároknak kitűnően szerkesztett havi 
folyóirata, mely az idén már tizedik évfolya
mába lépett, január havi füzetében a követ
kező eredeti közleményeket tartalmazza: A 
haszonbér rendszer szerepe az agrár politiká
ban. Ilensch Árpádtól. —-A gabonafélék meg- 
düléséről. Gruner Lajostól. — Egy hazai ura
dalom juhászatáról. Báró Jeszenszky Istvántól. 
— Borászati tanulmányok. Dr. Kosutány Ta

mástól. — A fiorentini tengeri. Bauer Róbert
tól. — A káros rovarok és élősködő gombák 
ellen való védekezés. (I) Szilassy Zoltántól. — 
Tapasztalatok a takarmány bevermeléséről a 
zsombolyai mód szerint. (í.) Bauer Kóberttől.
— Mezőgazdasági levelek. (I.) Deutsch Árthur- 
tó l; — továbbá különféle apró közlemények,
— könyvismertetés, — levélszekrény, stb. — 
A Magyar-Óvárott megjelenő, mindig változatos 
és gazdag tartalmú havi folyóirat előfizetési 
ára : egész évre 5 frt.

A „Sző löszét! és Borászati Lapu be
végezte tizenkét évi pályafutását. Ezen idő elég 
egy szaklap életéből annak megitélé.ére, váljon 
tendentiája helyes-e vagy sem. E  szaklap 12 
év alatt ki tudta magának vívni azon kitün
tetést, hogy a hazai intelligens szőlőbirtokos 
osztály nélkülözhetetlen házi barátjává fo
gadta, mert czikkei tárgyilagosak, tanácsai ko
molyak és helyesek, és a mai válságos időben 
alapos szakértelemmel világítja meg a phyl- 
loxera-kérdést; buzdít a helyes útra, melyen 
haladva elpusztított szőlőinket újra termöké- 
pessekké s virágzókká tehetjük; szóval ön
zetlenül csak előfizetői érdekeit szolgálja és 
képviseli. A „Szőlészeti és Borászati Lapu 
megjelen Kassan, havonként háromszor s elő
fizetési ára egv évre 4 frt. Melegen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe. Mutatvány számot kí
vánatra ingyen küldenek.

A „Gyakorlati Mezőgazda” czimu, Kassán 
megjelenő gazdasági hetilapot szívesen ajánl
juk t. olvasóink figyelmébe, mert e lap, a 
mezőgazdaság minden ágára vonatkozó olyan 
gyakorlati irányú közleményeket hoz, melyeket 
a gazda többnyire közvetlenül is értékesíthet. 
Kiváló súlyt fektet az állattenyésztés, tejgazda
ság s az állategészségügy azon részére, mely 
a gazdára nézve hasznos és tanulságos. Soha
sem mulasztja el a természet s vele rokon tu
dományok újabb vívmányainak megösmerteté- 
sét, mert azoknak ösmerése a modern gazdára 
nézve múlhatatlanul szükséges, ha a korral ha
ladni kíván. A „Gyakorlati Mezőgazda" meg
jelenik minden vasarnap, uiásfél-két ivén, csino
san kiállítva, számos illusztráczióval ellátva, 
január 1-től kezdve az eddiginél nagyobb alak
ban. Előfizetési ára: egész évre 6 frt.

V E 6 Y E S E K
—  Gőnczy Pál kultuszminiszteri nyugal

mazott államtitkár, folyó hó 10-dikén, Kará- 
csondon, rövid szenvedés után, életének 75. 
évében elhalálozott. A gyász eset váratlanul 
érte családját és tisztelőit s igy a fájdalmas 
veszteség és a közrészvét is annál nagyobb. 
Temetése Budapesten, a kerepesi temető halottas 
házából, folvó hó 13.-án ment végbe, s az el
hunyt nagy érdemeihez méltó részvét és gyász 
pompa mellett tették le hűlt tetemeit a családi 
sírboltba. — Benne mi is, lapunknak egyik 
régi jóakaró barátját vesztettük el, s őszinte 
kegyelettel áldozunk emlékének. — Nyugodjék 
békével!

—  Az orsz. magy. gazdasági egyesület
igazgató választmányának f. hó 9.-én tartott 
ülésén, gróf Dessetcfy Aurél elnök sajnálattal 
jelenti be, hogy az egyesület ügybuzgó titkára: 
Burányi István,viszavonhatlanul lemondott állá
sáról, — érdemes működéséért jegyzőkönyvi 
köszönet szavaztatván, helyébe a választmány, 
egyhangú szavazattal, Ssilassy Zoltán m.-óvári 
gazd. akadémiai tanárt választotta meg, s az 
ügyek vezetése tekintetében úgy osztották be 
a két titkár teendőit, hogy Baross Károly, a 
szerkesztő-, Szilassy Zoltán pedig az Ügyvezető 
titkár lesz. — Dr. Darányi Ignácz egy. Ügyész 
szintén lemondván állásáról, helyette Darányi 
Gyula választatott meg az egyesület Ügyészé
nek.
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— Uj czigaretták. »Elsó minőségű I 
egvptomi szi várták* elnevezés alatt, 70 mm. 
hosszú és 10 mm. átmérővel bíró, szopóka- 
nélküli uj különlegességi szivarka bocsátatott 
áruba, újévtől kezdve, egyelőre azonban csak 
Budapesten, — ara : 25 dbonkénti csomagocs
kában 1 írt 30 kr, s 100 drbonkénti csoma
gocskában 5 írt.

— Csempészet. A Miskolczon állomásozó 
m. kir. pénzügyőri szakasz, a napokban 16 
dohánvesempészt tartóztatott le. 91 klgrm. 
tilos dohánynyal. A  magyar államvasutak tó
városi központi pályaudvaránál állomásozó 
pénzügvórség pedig a nagy-kátai nöi-csempé- 
szeket kiséri élénk figyelemmel, akik a szok
nyájukba bevarrva kísérlettek meg több kilóra 
menő dohányt becsempészni, de mindannyiszor 
rajta vesztették. Az élelmes pénzügyőrök úgy 
fogják meg a vállalkozó szellemű amazonokat, 
hogy körül ölelgetik őket, s igv tudódik ki a 
turpisság.

—  A  havanai vásár. Cubából jövő tudó
sítás szerint: mindennemű havanai fajú leveles 
dohányok iránt igen emelkedett a vásári han
gulat. s az alkalmas csoportok hamarosan el- 
kapkodtatnak. Az árak igen szilárdak és folyto
nos emelkedéssel zárulnak. Remedios-Leaf első 
kézben igen kevés van, s a kereskedők, minőség 
szerint 42—45 dollárt, s a II. Capadurasért 
26—30 dollárt kérnek. A íranc/ia cgvedarusag 
még mindig részt vesz a vásárban, nevezete
sen Vuella Abajó-Filers faiért 50—60 dollárt 
tizet s ebben az árban a kereskedők is vesznek 
hason minőségű dohányokat az amerikai piacz 
részére. A spanyol egyed áruság a régi árakban 
vásárolja a dohányokat. A németországi hajók, 
alkalmas dohányok összevásárolásával vannak 
nagyon elfoglalva, — olcsóbb rendű havanna 
dohány 13— 16 dolláron kél, aranyban per 
qtt.

— Az uj-guineai dohány — melyről la
punk múlt évi folyamában már többször meg
emlékeztünk — ez évben behozott 242 cso
magjával általános élénk keresletre talalt a 
brémai dohánypiaczon, s kitűnő tulajdonságai
nál fogva magas áron kelt el. Remélhető, j 
hogv ezen anvagból mihamarabb nngvobb 
szállítások érkeznek, s a dohánypiacznak jó ki
látásai vannak, hogy ezen dohány, mint szivar- 
takaró anyag, idővel nagy szerepre van hivatva.

— A németországi dohányjövedék be
vétele volt 1890. ápril l étől 1891. márczius 
ol-éig (az 1890/91-diki költségvetési év) ösz- 
szesen 11.989,956 márka, ebből jutalmazások 
fejében kiadatott 135,829 márka, tehát a bevé
tel 11.854.127 márka volt, az előző év 
11.353.863 márkája ellenében. A kiviteli ju
talék és kezelési költségek levonása után, tény
leges bevételként 11.146.900 márka szállitta* 
tott az állampénztárba, az előző év 10.220.379

márkájával szemben, — tehát az 1890/91-ki 
évben 926.521 márka a többlet.

— Zendülés a dohány monopólium miatt.
Perzsiának Abderabad tartományában, ahol a 
dohánymonopolium miatt már két hónappal 
ezelőtt is zavargások voltak, újból lázadás tört 
ki, melynek elfojtására a hadügyminiszter csa- 
patokat küldött a tartományba. Teheránban 
is találtak falragaszokat, melyben a lakosságot 
az európaiak elleni szent háborúra szólították 
fel s több európainak a hazát is felgyújtották. 
A sah, a legszigorúbb intézkedéseket ren
delte el.

— Rosenthal testvérek utódai b. csabai 
kereskedő ezégnek lapunk mai számában kö
zölt hirdetésére részünkről is felhivjnk t. ol
vasóink figyelmét. Nevezett ezég egyedüli el
árusítója az úgynevezett „Mollino4*-szövetnek, 
a mely a dohánv melegágyak takarójául al
kalmazva, valóban kitűnő jónak bizonyult. 
Lapunk múlt évi folyamának 14. számában, a 
„szuloki kisérleteku ezimü czikk írója, s véle
ményadásra minden tekintetben hivatott jeles 
szakférfiú, a Mollino szövettel tett kísérletekről 
oda nvilatkozott, hogy a Mollino szövetű ta
karó alatt, a dohanv palánta 8 nappal előbb 
kelt ki mint a többi, — mely körülménynek 
nagv jelentőségét nem kell tovább hangsuL óz
nunk, — e mellett a szövet igen tartósnak bizo
nyult s a használat semmi nyomot sem ha- 
gvott rajta. A melegágyak készítésének közeli 
idejére tehát, mi is melegen ajánljuk a Mollino 
szövet beszerzését és alkalmazását.

Szerkesztői üzenetek.
A tekts m. klr. dohánybeváltó hivatalokat tiszte

lettel felkérjük hogy a beváltás ideje alatt, lapunkat 
a terme’óknek ajánlani és előfizetőket gyűjteni szíves
kedjenek. Egyben kérjük a gyűjtöivnek két hetenkénti 
beküldését, hogy az uj előfizetős részére a lapot 
azonnal megindíthassuk.

Nagym. m. kir. pénzügyminist elnöki osztálya-
Budapest. A reklamált szamokat rövid utón elkül- 
düttük.

Nagyi Láng Ferencz p. ü tanácsos urnák. Buda
pest. Köszönet becset „ v é l e m é n y  e"-é rt! — „Az 
első szerelem mindig visszatér". — mondja a tram-zia 
közmondás, — s bizonyára Nagyságod, aki annyi 
időn át oly előszeretettel élt a dohány ügynek, szintén 
nem lesz hütelen ezen első szerelméhez, s reméljük, 
hogy rég pihenő szakavatott tollából, még gyakran 
és nem sokára fogunk njabh jeles dolgozatokat kö
zölhetni.

X. Y. Debreczen. Örömmel látjuk munkára való 
felbuzdulását, s talpra esett, praktikus czikkeinek 
mindig szívesen nyitunk tért lapunkban

Egy plpás magyarnak. A beküldött csikket azon 
módon közöltük, — sok helyes gondolat van abban 
s mi nem vagyunk a jónak elrontói.

Tekts m. klr. dohánybeváltóhivatalnak. Debreozen
Vettük immár a VI. és VII. gyűjtőivel is. az újabban 
bejelentett 11,illetve 5 előfizetővel. A már eddig gyűjtött 
öszszesen 50 — többnyire egészen uj — előfizetővel, 
még eddig Debreozen páratlanul All: fényesen bebi
zonyítva. hogy mire képes az igazi jóakarat. Mert a 
hol ez működik : ott a kedvező sikernek szinte le
hetetlen elmaradni. Fosadják újra meg újra hálás 
köszönet ünket !

Tekt. m. klr. dohánybeváltó hivatalnak Kápolna.
Megkaptuk a 14 előfizetőről szóló gyüjtőivet és utal
ványt s addig is mig magán levélben válaszolhat
nánk, a lapunk iránti becset jóakarat s az eddig 
kifejtett és még kilátásba helyezett szives fárado
zásért, sietüuk hálás köszötietünket nyilvánítani.

Tkta Killer Nándor urnák. Csenger. Lapunk iránti 
meleg elismerése és szives jóakaratáért fogadja 
őszinte köszönetünlier. Ha minden ttgybtizgőság da
czára sem bírunk győzedelmeskedni, az ottani kis 
termelőknek a haladás iránti közönyösségén : arról 
végre is nem tehetüuk. Ámbár a körzet nem csupa 
kis termelőkből áll. mert 15 termelő van ott, aki 5 
holdnál nagyobb területen termel. Egyébiránt ahol 
holdanként 14—10 tntrmázsa a termés, mtrmázsán- 
ként 20—22 frtos beváltási ár mellett : ott csakugyan 
nem panaszkodhatnak a termelők, s szeretjük remélni, 
hogy végtére mégis nekünk sem lesz okunk rájok 
panaszkodni. Tehát csak kérjük továhbi szives húz- 
gólkodását. — Kilátásba helyezett becses tudósítását 
pedig mindenkor örömmel fogadjuk.

Tekts m klr. dohánybeváltó hivatalnak Barcs 
Örömmel vettük a rég látott becses sorokat s kö
szönjük a gyűjtés eredményét, mint a lapunk iránti 
állandó hűség és szives barátság njabh bizonyítékát. 
Magán levélben többet.

Tekts m kir. dohánybeváltó hivatalnak. Nagy- 
Létán A gyüjtőivet megkaptuk, köszönjük szives fá
radozását — s jó teménynyel várjuk a kilátásba he
lyezett folytatást.

Tekts m. klr. dohánybeváltó bizottságnak. Jász
berény. Az ottani viszonyokhoz képest eléggé ki
elégítő volt a gyűjtés eredménye. Nagyon köszönjük !

Tekts m. kir. dohánybeváltó hivatalnak Csóka
Őszinte köszönet a sikeres buzgólkodásért !

Tekts m. kir. dohánybeváltó hivatalnak, Budapest.
Eddig 13 fit 5o krt kaptunk a gyűjtés eredménye
ként. Köszönjük !

Tekts m. klr dohánybeváltó hivatalnak. Caongrád.
Vettük a 3 frtot. s parasztos szólásmőddal élre : 
..ezt is köszönjük"! — Aki a keveset nem becsüli : 
a sokat nem érdemli.
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D ohányterm elők  és  k e rté sze k  figyelm ébe.
V a n  s z e r e n c s é n k  a z  á l t a l u n k  n é h á n y  é v  ó t a  f o r g a l o m b a  h o z o t t  s  ig e n  j ó n a k  é s  s i k e r ü l t n e k  b iz o n y u l t .

dohány-melegágy takarónak való „Mollino" szövetre
a  t .  d o h á n y t e r m e l ő  u r a k  b e c s e s  f ig y e lm é t  f e lh ív n i .

- = = ^ =  A szövet 85 — 88 cm tr. szé le sségű , á ra  22 k re je z á r  m éterenként. s = = r=-—.— —— ■
N a g y b a n  t e r m e l ő  u r a k t ó l  s z á m o s  e l i s m e r ő  le v e lü n k  v a n .  a m e ly e k  a  „M o llin o "  s z ö v e t  c z é ie z e r U s ó g é t  b i z o n y í t 

j á k ,  — n e v e z e t e s e n ,  h o g y  a „M ollino11 szövetbő l készü lt m elegágy tak a ró  h aszná lata  m ellett sak k a l h am arább  
nttnak é s  így sakka l h am arább  le kiültethetök a dohánypalánták, m i n t  a z o n  p a l á n t á k ,  a m e l y e k  n e m  i ly  s z ö v e t b ő l  
k é s z ü l t  t a k a r ó  a l a t t  f e j lő d n e k .

M ié r t  is  b á t r a n  m e r jü k  a j á n l a n i  e z e n  c z ik k e t .  m in d e n  d o h á n y t e r m e l ő  g a z d a s á g  f ig y e lm é b e  é s  b e s z e r z é s é r e  
E l is m e r ő  l e v e l e k : M é l tó s á g o s  g r ó f  K e g le v ic h  G á b o r .  — a  f o g a r a a i  m . k i r .  á l l a m m e n e s  i g a z g a t ó s á g a .  — K é s 

m á r k i  I s t v á n ,  m i n t  J ó z s e f  f ó h e r c z e g  ó  f e n s é g e  u r a d a l m i  k a s z n á r j a ,  — M o ln á r  E d e ,  — M o n ta g  M. o h  fia i. s t b .  u r a k t ó l
K iv á ló  t i s z t e l e t t e l : 1-3.

Rosenthal testvérek Utódai, mint a „Mollino11 szövet egyedüli elárusítói BékéS-CSdbáD, (Főtér).

Nyom. M árkus Sam unál, Budapesten, llo ro itya-n tcza  H. (W urm -udvar.)
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