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A  dohánytermelés és kezelésről.
Irta: K álluy A ndrás.

(Folytatás.)

A  dohány szárítás.
A  dohányszáritás bent a pajtában és 

kint. minden esztendőben újonnan felállított 
szárítókon eszközöltetik. —  A  ben^gári- 
tásra szánt pórék a pajtában, annak áléi
ról számítandó 3-ik szerdiájára köttetnek  
fel. s ott m eg fonnyadván, minden harm ad
nap mennek egy  szerdiával feljebb, mig 
elvégre félszáraz állapotban és jóval ritkáb
ban mint a többi kint szárított dohány, he
lyeztetnek el állandó helyükre. —  A  ben- 
száritásra szánt dohánynak ilyetén fokoza
tos szárítása nádas és szalmás pajtáknál is 
javalva van, de feltétlenül szükséges zsindely- 
lyel fedett pajtákban, hol a forró nyári 
napok alatt a dohány —  ha az teljesen 
nyers állapotában helyeztetik el a legfelső 
szerdiákon —  menthetlenül tönkre m egy.

K int szárításra, minden oldalról szél 
ellen m egvédett s egyedül a déli légáram 
latnak és napnak kitett helyet használok 
fel. E  terület m ár dohány törés előtt fel- 
nyesetik s szárító ágasokkal és száritó 
rudakkal láttatik el. A  száritó ágasok  
rend szerint nyolez hüvelyk m agasak, úgy  
hogy a száritó rudak rajtok öt hüvelyk 
m agasságban helyezhetők el ; a szélső ág a
sok erős tám aszokkal láttatnak el, azért 
hogy az állványok a zöld dohány súlya alatt 
össze ne roskadjanak. s a pórék kellően 
kihúzhatok legyenek.

Sokszor tapasztalván azt, hogy a do
hányos, a dohány zsineggel való takarékos
kodás miatt, a dohányt túl sűrűn fűzi, azon 
kérdés eldöntését, hogy szükséges-e neki 
dohányzsineg, vagy sem : nem bízom
reá, hanem ahhoz képest, a hogy a dohány 
term és mutatkozik, látok el előre minden 
dohányost 1200 1600 pórénak megfelelő
zsineggel. Mindig a legjobb s legerősebb 
zsineget szoktam használni, hogy a dohány- 
pórék m ár az első napokban az állókon 
lehetőleg egyenesre legyenek kihúzhatok, 
s rajtok a dohány levelek egyenletesen el
helyezhetők.

H ogy a kint szárítás is lehetőleg ok
szerűen legyen eszközölhető, minden do
hányos, a termés nagyságához képest, 10— 15 
gyékénnyel láttatik e l ; ezek nem csak  
arra valók, hogy a félszáradásban levő 
dohányt eső és harm at ellen m egoltal
mazzák, hanem arra i: . hogy a zöld dohányt, 
az első 2 — 3 napon, az állókon, a déli nap 
hevétől megvédjék.

A  forgatva fűzött dohányt takaratlanul 
az első két napon a nap hevének kitenni 
nem tanácsos. — mert a déli nap a levelek 
fonákát a levél szélén gyakran m egper
zseli.

A dohányágasok melyek minden év
ben kiszedetni szoktak — nállam már ez év
ben állandó czölöpökkel fognak pótoltatni; 
—  s igy 10— 12 évig em ezeknél bizonnyára 
jobb szolgálatot fognak teljesíteni.

A  dohánypórék részben fa kukákkal 
láttatnak e l ; az ilyen pórék eső alól gyor
sabban szállíthatók a száritó pajtába.

A dohánynak a  szárító p a jtá b a n  való  
elhelyezése.

A  dohányosoknál általán bevett szokás 
az, hogy a száraz elhelyezésre alkalmas 
dohányt, a részökre kiosztott egym ás mel
letti 2 — 3 szakaszban, egyszerre és első 
sorban a tetőléczek mentén a szarufákra 
kötik fel, — folytatják az ag g atást a leg 
felső szerdián s végzik a legalsón ; ezen 
eljárásnak káros volta abban nyilvánul, 
hogy simításkor kénytelen a dohányos el 
sősorban az alsó szerdiákon, tehát a legké

sőbb elhelyezett pórékat besimitani. s eként 
az első szárítású dohányra legkésőbb ke
rül a sor.

Innen van aztán, hogy az első szállítás 
rendszerint a leggyengébb szokott lenni, 
s a tapasztalatokban és a szállító term elő  
praktikus fogásaiban és kezelési gyengéi
nek ismereteiben teljesen othonos beváltó  
tiszt, jogosan felteheti. —  hogy —  »otthon 
van m ég a java.*

Ezen eljárás káros voltát belátva — a 
mennyire az kivihető — oda törekszem, 
hogy a dohányosok által egy-egy szakasz 
aggasztassék tele dohánynyal, — úgy a 
második, s harmadik és hogy a simítás is 
ugyanily sorrendben eszközöltessék, s ha 
terem kellő mennyiségű ép — bent szá
rításra alkalmas — dohányom, úgy egy  
kint szárított dohánynyal beaggatott sza
kasz után következő szakaszt, jóval ritkáb
ban fűzött és ritkábban beaggatott bent- 
száritott dohánynyal látom el. A  most már 
átjárókkal ellátott pajtáknál, czélszerü, a 
rövidebb szakaszokat bent szárított do
hánynak tartani fen.

Mivel a kint szárított dohányt nem fü
zetem forgatva, az, az elhelyezés alkalm ával 
a pajtában forgattatik ki. Ily eljárás m el
lett felesleges bevárni, mig a dohány az 
állókon teljesen m egszárad, elég ha a kö
zép borda jól m egfonnyad.

A  szarufáknak rézsútos fekvésénél 
fogva tanácsos, hogy azokra a dohány rit
kábban veressék fel, a kereszt szárítókon 
pedig úgy, hogy a dohánylevelek egym ást 
gyengén érintsék. A  zsinóroknak egym ás- 
tóli távolsága attól függ. hogy minő faj 
dohányt termelünk ; nállam a táv o lság : a 
folyó gerendán felül, szamosháti dohány
nak 65 cmtr. kapának 50  cm. a folyó g e 
rendán alól 10 cm éterrel több. Ezen távol 
ságok nálam teljesen megfelelők, — csak 
néha esik m eg. hogy a túl nagyra nőtt, s 
bent szárításra alkalmas zöld dohány alá ven
dég szerdiákat kell alkalmazni.

A  pajták, a szárítási és berakást egész 
évad alatt nappal mindig nyitva állanak, 
úgy hogy a dohányt a légáram lat minden
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oldalról érh eti; az úgynevezett kakasülő 
dohánynyal be nem aggattatik, úgy. hogy  
a  pajta serénye alatt végig egy légcsa- 
tom a képződik s a pajta két végén a 
deszka tűzfalán annak megfelelő, de el
zárható nyílás hagyatik.

A  mennyire ügyelek arra, hogy az 
őszi ködös napok beálltáig a dohány a kellő 
levegő áramlatnak ki legyen téve — épp 
annyira gondom van arra is, hogy azok 
beálltával a pajták —  a mennyire csak 
lehet — légmentesen elzárassanak.

A  sim ításról.
A  simítást rendszerint november első 

hetében szoktam megkezdetni. — s törek
vésem oda irányul, hogy dohányomnak 
felét deczem ber közepén beadhassam ; a 
jól m egszáradt és jól kezelt dohánynál a 
jókori simítás javallva van, —  s annak 
semmi szüksége nincs arra, hogy ki- 
fagygyon, sőt ellenkezőleg az a kívánatos, 
hogy az minél előbb okszerű erjesztés
nek adassák á t ;  — feltétlenül szükséges 
azonban az, hogy —  a mint fellebb 
emlitém - -  az augusztusban szárított dohány 
előbb simittassék be, mint a szeptemberi 
szárítás.

A  simítandó dohány a dohányosoknak 
m egm érve adatik ki, —  s a beváltás alkal
m ával mázsáltatik vissza, — mely alka
lommal l #/„ súly hiány figyelembe nem  
vétetik. — az azon felüli súly hiány azon
ban a dohányosoknak a beváltási á tlagár  
szerint be számittatik, — mire azonban 
ritkán akad alkalom.

A  pajtából ki m ázsáit dohány simítás 
előtt fedett helyen állványokra, helyeztetik 
el, ne hogy nedvesség férjen hozzá.

A  kint szárított dohány — ha azt 
nagyobb mérvű jégverés nem érte -  3 osz
tályba, u. m. 2-ik —  1-ső, és válogatott

T Á R C Z A .
Dohány beváltási reminiszczencziák.

II. Lichtstern t 'hajim és leánya a mázsánál.
A rMagyar Jjohúnyujság“ eredtti tározója. —

Lichtstern Chajini valahonnan (ialicziából 
került Magyarországba s itt felcsapott dohány
termelőnek. Hogy honnan szedte Chajini do- 
hanvmivelési tudományát .' azt csak a jó isten 
tudja. Annyi azonban bizonyos, hogy a bevál
táshoz néni mén hozott jó dohányt; de az is 
bizonyos, hogy senki olyan remegés és félelem 
közt, olyan izgatottsággal és érdekeltséggel 
nem adta át a dohánvát, mint ó. Talán félel
mének ellensúlyozásául s lelki kedélvének 
támogatásául hozta mindig magával a leánvát: 
a szép Reginát.

Mikor legelőször volt alkalmam Lichtstern 
Chajimot és leányát megismerni, ez utóbbi 
csak 15 éves vólt. Szép. nagy, fekete szemei 
voltak, melyek gyémántként tündököltek ; 
gyönyörű piros arcza s piczmy szája. Ugv 
nézett ki, mint egv nyíló rózsa, melyből csak 
ugv sugárzott az üdeség. S hogyan tudott az 
emberre nézni ! . .

Kezdetben nem tudtam elgondolni, hogv 
miért hozza magával Chajini a leánvát a do- 
hánvbeváltáshoz, ebben a csikorgó, havas,

osztályba, a bent szárított pedig 1-ső válo
gatott és szivar oattályba számittatik be.

Mióta az 1-ső osztályú dohány árban 
szépen emelkedett,) a válogatott és szivar 
osztályok pedig felette nehezen érhetők  
el. d ohán yosain kon utasittatnak — hogy  
az 1-ső osztályra fektessék a fősulyt, —  s 
ezen eljárás mindg sikeresnek m utatkozott.

A  besimitoUjdohány mindennap délelőtt 
hosszú s keskeny* m áglyákba a  pajtába 
rakatik be, — s az a szükséghez képest 
időnként m egforg^ttatik ; —  m ár ezen 
m áglyázásnál figyelembe vétetnek az egyes  
osztályok. — nehogy ezzel a bálozásnál 
gyűljön m eg a baj,.

A  bálozás a szokott módon eszközöl
tetik, 2 — 3 nappal a beváltás előtt.

A beszállítás és  beváltás-

A  beszállítás mindig gyékény taka
rók alatt történik. A  beváltás eredm énye  
pedig a fentebbiekben körülirt kezelés 
m ellett, holdanként átlagban 9 mmázsa, 
2 0 — 21 irt á tlag  ár szokott lenni.

(Folyt, köv.)

Előkészületek.

Csak m ost é rt véget a dohány átadása  
és m ár is sürgős teendője van a term elő
nek. a jövő term és érdekében. Ilyen ez a 
dohányterm elés, el se végzi az em ber és 
m ár is újra kell kezdeni.

Nincs a gazdasági term elvények közt 
egy  se, mely annyi munkát és fáradságot 
adjon a gazdának, mint a dohány termelés.

De nemcsak^ ennek jövedelm ezősége  
ösztönzi a term előt erre az ágra , hanem egy  
bizonyos inger az. mely majdnem minden 
term elő által mint egy örökségi tárgy  tekin
tetik, és a m ely egyik régi patrialchális tu
lajdonság volt dicsekedni azzal, hogy minő 
ize. illata, zam ata van a dohánynak ; ez volt

hideg időben, mely az ilyen üde rózsát ugyan 
még pirosabban festheti. — de meg is dermeszt- 
heti. Később azonban rájöttem, hogv mi czélja 
van Chajimnak a leányával, & bajos rozsával. 
A  protekcziót akarta aitala kieszközölni a 
dohánya átvételénél. Regina tüzes szemei voltak 
hivatva arra. hogv a szigorú beváltó tiszt szivét 
lelmtlegitsék, meglágyítsák;  sőt még arra is, 
hvgy Chajini rosszul égó dohányait jó égőkké 
tegyék —  egy kis elnézéssel.

Négy holdon termelt doháuvt Chajini s 
volt neki egy feles kertésze, a János bácsi, ki 
valóságos díszpéldánya volt a gánvóknak. A 
mellett, hogy János bácsi nem kis mértékben 
süket, hozzá még sánta is volt, —  torzonborz 
tüskés bajuszszal. mely úgy állt neki, nnnt a 
mikor a vizsla tollseprüt apportíroz; hosszú 
szemöldökei bunda gyanánt takarták be beesett 
szemeit ; —  az egyik arczfele ki volt dudorodva, 
mert szája mindig tele volt bagóval. Ez volt 
Chajimnak jobb keze ; ez segített sokszor 37 
mctermazsa dohányt is behozni a mázsához* 
ez volt a feles kertész, kihez hasonló — az ő 
mondása szerint — nem volt az egész kerü
letben ; a ki ugv értene a dohányhoz, mint 
János bácsi.

Midőn reggel nyolcz órakor kimentem a 
mázsához, már ott állt az egész társaság, 
Chajini izgatottan, Regina félénken, ide-oda

a régi m agyar vendégszerető úri házakban, 
m elyeknek legnagyobb díszét képezték az 
ősökről m aradt czim eres finom tájt pipák, 
vig  pipa szó közt a legfontosabb beszéd 
tá r g y : birálgatni, m egállapítani a  dohány  
jó ság át. D e m ég eg y  m egfejthetetlen szen
vedély is az, (hasznos voltát nem is tekintve) 
a mi a term előket erre a termelési ág ra  
buzdítja és ezen felette nehéz és sok küzde
lemmel járó  dolgot mindazonáltal öröm 
mel és buzgalom m al teszi m ár m a m eg  
majdnem minden dohány term elő.

Lássuk teh át m iként kezdjünk belé a 
m unkába. Olvad a hó, és kienged a föld 
fagya> m utatkozik a tavasz első him öke, 
kezdjük m eg a m unkát. A  szálas trág y a  
m ely a m elegágyakra van szánva, lehető
leg vegyes, illetve külömböző állatokból 
szárm azott legyen —  és az gondosan egy en 
lően össze kevertessék, m elynek az a czélja, 
hogy az folytonosan egyenlő m eleget árasz- 
szon. nehogy az egyszer roham osan, m ás
kor igen lassan működjék. R étegen kén t 
czélszerü a m elegágyra felhasznált trá 
gy át, alkalm azás közben oltatlan m ész- 
porral behinteni, mely nem csak a trágya  
egyenletes bom lását idézi elő, de a trá 
gyában levő felette sok ammoniakot is közte  
szabaddá teszi és a netán a trágyában fész
kelő rovar petéket is kevesbíti.

Czélszerünek tartom  továbbá a kén- 
sav-kálit m aró képességnél fogva, ebből is 
egy vegyiték et készíteni, m ég pedig úgy, 
hogy egy kilogram  kénsav káli oldatnék 
fel 25 — 30  liter vízben, és ezen vegyiték- 
ből eg y  locsoló kannával mérsékletesen ön- 
töztetnék le a m elegágyra szánt trág y a  és 
a takarásra való föld is, mely bizonyára a 
rovar petéket pusztítaná. A  később beleve
tendő m agvaknak azonban ez semmi ártal
m ára nem lehet, sőt bizonyos földben m ég a 
növényzetre is hasznossá válna.

tekinthetve ; János bácsi pedig, bambán közö
nyösen. Ö nieg volt róla győződve, hogv 
összes dohányuk az első osztályba, válogatottba 
megy ; sót itt-ott egy kis szivar-levél is lesz.

—  Jó reggelt, tiszt ur — szólt hozzám 
Chajim —  vagyok én bátor bemutatni a 
leányomat, a Reginát. Nagyon jó kis leánv, 
ügyes kis leány . . . Szegényke mar nagvon 
kiváncsi volt a dohányátvételre, még nem 
látott soha ; hát csak elhoztam magammal 
hadd lassa ezt is. hadd tanuljon. Sohase art 
az embernek, ha tanul valamit, niég akkor 
sem, ha valaki olyan szép leánv. mint a Regina.

Regina irult-pirult s enmvalóan mosolv- 
gott. Kn azonban öszszeszedtem hivatalo8 
komolyságomat s egyszerűen odaszóltam 
Chajimnak :

—  Kérem az engedélyivet, kezdjük meg 
az átvételt, mázsára a dohánvt !

Chajim izgatottan kapkodott ide-oda, a 
feles kertészt kifelé tuszkolta s ugv vettem 
észre, mintha Reginának is egy oldaldöfést 
adott volna, valószínűleg figyelmeztetni akarván, 
őt, hogv most jön a válságos pillanat, most 
mosolyogjon a legbájosabban.

A z első bál egy rósz második osztályú 
volt. Chajim pedig nem győzte eléggé dicsérni 
hogy milyen szép első osztálvu. Regina gyengéd 
kezeivel egy csorró dohányt dugott az orrom alá.
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A z utóbbi időben n agy m ozgalom in
dult m eg a rovar irtás vég ett; a term é
szettudom ányi társulatnál s a növényter
melési kísérleti telepen, mely alkalomból 
kísérletek tétettek nagyobb gazdaságokban  
és különösen Tem es m egyéb en ; a mely 
kísérletnél bám ulatos eredm ény és fényes 
siker éretett el oly formán, hogy ahoz 
semmi k étség többé hozzá nem fér, és ez 
az univerzális szer nem egyéb, mint a do- 
hánylug. Én nem vonom kétségbe, hogy a 
dohányt m egtám adni szokott különféle ro
var ellen is, ezen szer alkalmazása bi
zonyos sikerre fog vezetni.

E z  alkalom mal nem akarok sokat fog
lalkozni e dologgal, a mennyiben szándékom 
van az orsz. gazdasági egyesület dohány 
szakosztályában egy felolvasást tartani, és j 
felolvasásom nak egy része, épen ezen tárgy- 
gy al fog foglalkozni, itt azonban annyit m eg 
jegyezek, hogy minden gazda, a kinek a 
pajtába, simító helyiségébe por alakban 
össze seperhető dohány hulladék van, ezen 
kis m ennyiségeket —  pénzügyőri ellenőrzés 
m ellett —  gyűjtse össze, tegye azt élvezeti 
használatra alkalm atlanná, illetve töltsön 
vizet reá és tegye faedénybe, dézsa vagy  
félfenekü hordóba, és annak idején, ha észre 
veszi, hogy a m elegágyon a palántát va
lami rovar kezdi bántani, ebből a folya
dékból —  erejéhez képest sok vízzel fel
hígítva —  ebből sürü bádoglocsolóval ön
tözze m eg óvatosan a m egtám adott palán
ták at ; — én ugyan ezt nem kísérlettem m eg, 
de am a nagy eredményből, m elyet ezen szer 
alkalm azása által más növényeken eléretett, 
nagyon valószínűnek sőt bizonyosnak tar
tom  ennek hasznos voltát és hiszem, hogy  
ez nagy eredm ényre fog vezetni és kellően 
felhígított állapotban nem fog ártani a nö
vénynek, tehát el ne mulassza minden ter
melő. összeseprés által ilyen szert szerezni.

— De uram, nézze csak —  szólt édeskés 
bús hangon —  milyen szép dohány, milyen 
szépen van simítva. Én is segítettem simí
tani, —  tette hozzá, bámulatos szép szemeit 
reám függesztve.

De én hajthatlan maradtam —  az első bál 
elment a második osztályba.

— l'gv-e válogatott? —  kérdé János 
bácsi, a mint a dohányt elvitték a mázsáról.

—  Az az, János bácsi — mondá a 
mázsáló nevetve — válogatott második.

S János bácsi elégedje törÜlgette torzon- 
borz bajuszát.

Igv ment azután a többi bálákkal is. — 
Chajim folytonosan diesérte dohányát, Regina 
segített neki ; én pedig csak kis mértékben 
voltam hajlandó ez utóbbi befolyásának en
gedni s egymás után repültek a másod- és 
harmadik osztályú bálok.

No de ki is kaptam érte. Mert a mint az 
átvételt befejeztem, Regina igy szól hozzám 
búcsúzóul I

—  Maga csúnya, maga szigorú !
— Maga meg nagyon kedves, Regina 

kisasszonv, a viszontlátásra! — szóltam s 
Chajim és bájos leánya eltávoztak; ők ketten 
elégedetlenül, János bácsi azonban elégedetten, 
mert hát nincs több olyan feles kertész, 
mint ó ! m *

A  ki talán ezzel elkésett volna és különösen 
a nagyobb term elők, azt hiszem, ha folya
modni fognak a körzetbéli dohánybe
váltó felügyelőségekhez, ilyet ott nyerni 
fognak s ezek le blombázott zsákban fognak 
érkezni és pénzügyőri ellenőrzés mellett 
fognak m integy m eg semmisítve élvezhet- 
lené tétetni.

A m a dohány beváltó hivatalok, melyek 
egyszersmind kísérleti dohánytermelési te
leppel bírnak, igen helyesen cselekednének, 
ezzel kísérletet tenni, kiknek legjobb alkal- 
mok van erre és kik ily hulladék nagy  
mennyiségével bim ak, — én m agam is m eg 
fogom ezt k ísérten i;—  de csak most veszem  
észre, hogy kiinduló pontomtól mennyire 
mentem, teh át vissza térek.

A  hol a föld fagya telyesen ki engedt, 
a m elegágy telepét egész tisztára m eg kell 
garaszolni, úgy hogy egész környezete foly
ton tisztán és gyom m entesen m eg tartható  
lehessen, ez is egyik védő szer a rovar 
m egtám adás ellen.

A  m elegágy telepet minden kellékkel 
el kell látni, első sorban most körülkeríthető 
anyaggal, nád, napraforgó, kenderbuga stb. 
a  gazdaságban előfordulható anyagból, és 
különösen ott, a hol a m elegágyak nincse
nek kellő védett helyen, ott okvetlen szük
séges azokat körül keríteni.

Minden m elegágy kimért rendes helyét 
ki kell ásni. és az abból ki jött földet el- 
hordatni, m ert ott annak helye nincs.

A ddig m ég, ameddig a m elegágy ké
szítés kezdetét veszi, igen hasznos, hogy 
a m elegágy árkok mentül gyakrabban m eg
ázzanak, amire m ég most elég kilátás van, 
eső, esetleg m ég kis havazás is, de ha 
épen nem volna semmi lecsapódás, akkor 
helyesen cselekszünk, ha az árkokba vizet 
öntünk.

Aki őszszel nem gyűjtött a m elegágyra

Másképen történt azonban a dolog három 
év múlva.

Ekkor M. Pista fiatal dohánybeváltó tiszt 
vette át Chajim és leányának a dohányát. Pista 
el volt bűvölve a gyönyörű kifejlődött leány 
látásától s igv akár az innen eredő protekczió- 
nak, akár Chajim előrehaladottabb dohánv- 
nuvelési tudományának köszönhette, anynyi 
azonban bizonvos, hogy Chajim dohányának 
több mint a fele az első osztályba ment.

Meg is volt elégedve Chajim az atlaggal *, 
Regina pedig a bucsuzásnál a legbájolóbb te
kintetére méltatta Pistát s gyönyörű mosolvlyal 
mondá neki :

—  Maga jó ember, maga kedves!
S a bájoló tekintet, a gyönyörű mosoly 

megigézték Pistát.
E naptól fogva alig lehetett vele beszélni; 

bizonvos búskomorság vett erőt rajta s nem 
igen jött társaságunkba. Vasárnaponként pedig 
egészen eltűnt szemeink elől............  Talál
gattuk, mi lehet ennek az ok a; de végre is 
kénytelenek voltunk kémkedésre adni magun
kat, hogv megtudjunk valamit. Ennek meg is 
lett az eredménye, mert egy vasárnap rájöt
tünk, hogy hova szokott ilyenkor eltűnni 
Pista . . . .  Biz’ ő kelme a legelegánsabb ta
ligán D . . . faluba utazgatott. Ebben a faluban 
lakott pedig a többek között Lichtstern Chajim 
is s annak gyönyörű leánya Regina.

szükségelt alkalm as földet, erdő irtás, vagy  
m ás egyéb televénydús, vagy az általam  
gyakran ajánlt szolid legelők helyein gy ak 
ran előforduló vakandok túrás, fris hal
maiból. m elynek az a kitűnő tulajdonsága 
van, hogy ment minden rovar és gyom  
csiráktól és a m ellett szűz föld is, m on
dom, akinek ezek egyikéből sincs, (a  mi min
denesetre nagy hiba), most siessen porhanyós 
tiszta humus tartalm ú alkalm as földet sze
rezni a m elegágy betakarására.

Igyekezni kell a m elegágyat lehetőleg 
e hó első felére teljesen elkészíteni. Igen  
helyesen cselekszünk, ha egy  m elegágyat 
üveg alatt készíttetünk, úgy amint azt K á l-  
lay főispán ur nagyon okszerűen előadja 
múlt számunk vezérczikkében, m agterm e
lésnek átduggatásra ; —  m egérdemli ez a 
dolog a komoly m egfontolást, a m ag javí
tásra úgy is nagy szükség van.

A  régi m elegágy helyeken ne m arad
jon semmi, a múlt évi m elegágy an y agá
ból, készüljön minden frissen.

Idejébe lássuk el m agunkat a szüksé
ges m elegágy takarókkal, és egyéb kellé
kekkel.

Előzetesen is kérem és figyelmeztetem  
termelőinket, a m elegágyak bevetésénél az 
annyira jónak és helyesnek bebizonyult 
sorvetést alkalmazni, m ely tárgyról jövő  
számunkban bővebben kívánok szólani.

A  m elegágyak készítése kivitelében is 
legyünk a lehető legpontosabbak, minden 
legkisebb részére nézve is, úgy a csin, 
mint a tökéletesség módjára — a tartalm as 
szálas trágya  alsó része közé rétegenként 
ott ahol a trágya szűkében vagyunk, a 
szérűs kertekből hulladék pelyva és szalma 
töredék vehető. A z árkokban a trágyaré
tegek pontossággal egyenlően tapostassanak  
le, olyformán. hogy a kész m elegágyakban  
az előfordulni szokott süppedések ne tá -

Tehát innen a búskomorság ! . . .  Szerel
mesek vagyunk ! . . No’jszen vegyünk csak át 
szép leány dohányát!

Nem sok idő múlva maga Pista is beval
lotta, hogy nemcsan szereti Reginát, hanem 
öt nőül is akarja venni.

Persze úgy Chajimnál, mint feleségénél 
ez irányban nagy, szinte legyőzhetetlen aka- 
dálvokra talált. De tudjuk, hogy a szerelem 
mindent legyőz. Igv történt ez esetben is. 
Regina szivreható könyörgésére végre bele
egyeztek szülői, Pistával való házasságába.

A kikeresztelkedés nagy ünnepélyességgel 
megtörtént s Regina a keresztségben a Maria 
nevet kapta.

A dohánybeváltás végső napjaiban meg 
volt az esküvő is s Pista és Regina (most 
már Mária) boldog pár lettek.

S így sikerült Pistának nemcsak első osz- 
lálvu dohányt, hanem első osztályú (tekin- 
kintélyes nagyságú, szép tiszta szinü. érett stb.) 
leányt is beváltani, ez utóbbit azonban nem 
a kincstár, hanem a maga részére.

* *
*

A következő évben Chajim egy még gyö
nyörűbb 15 éves leánynyal állított be a do
hánybeváltáshoz. Ennek azonban Cili volt a 
neve.

-za y .
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m adjanak, m ert gyakran egész mélyedé* 
sek, hasadások, üregek képződnek, amidőn 
a palánta tönkre m egy — a hajlásokban 
pedig, locsolás alkalmával, sokkal több 
nedvességben részesülnek, mint amennyit 
elbírnak és ilyenkor a palánta, a nedves
ség! bősége által ki szokott rothadni, — 
tehát erre nagy figyelem fordítandó. A

m elegyágy párkányokat oly m agasra csi
náltassuk a beföldelés felszínétől, hogy a 
betakarás által a növények m ég akkor se 
sérüljenek, amiden m ár nagyocskák lesz
nek, és hogy a fedél alatt levegő hiá
nyában el ne tikkadjanak, illetve m eg ne 
fuladjanak.

D aróczi Vilmos.

Beváltási eredmények.

Az érsekujvári m. kir. dohánybeváltó | termelési eredm énye az 1892. évben a kö* 
hivatal körzetéhez tartozó dohányiermelők j vetkező volt

s
NX

*©
"3h

Termeié neve Termelő község

Egy kataszr. hold 
átlagos jövedelme

dohányh pénzben

Métermázsáiiként
átlag

kilogram frt kr. j forint kr.

1 Baranyay Géza Knrta-Keszi 1225 329 26 26 87
2 Ordódy Pál Bagotta 1095 301 95 27 55
3 Kadek János Ó-Gyalla 1098 1! 283 80 26 08
4 Kadek Vendel „ 793 258 43 19 98
5 Pollák Adolf 679 253 13 22 18
ti Esztergomi Érsekség .Bajéi 981 230 27 23 45
7 Laky Gábor 0  Gyalla 987 229 93 24 54
8 Schwarez Kálmán 105«» 226 89 22 89
9 Deutsch József Bagotta 825 2 i2 06 25 67

10 Pyber Izabella és \ aléria Pta Vérth 9s3 206 88 21 05
11 Ordódy Béla Bagotta 812 2()1 72 24 65
12 Steiger Gyula Fúr 8H 192 79 92
13 Zsigó Szaniszló Bagotta 877 189 43 21 42
14 Kadek Márton O-Gvalla 870 188 44 21 64
15 Esztergomi Érsekség Dejtar 823 187 26 20 01
16 Ordódy Kálmauné Bagotta 843 187 14 22 27
17 Heckenaszt György Ó-Gyalla 881 184 70 2o 95
18 Bleyer Ftilöp r 949 181 80 20 21
19 Schwarez Zsigmond Bagotta 1003 181 55 18 13
20 Kecskés József Ó-Gyalla 913 179 29 19 61
21 Ivánka Oszkár Kis-Tur i 177 56 17 94
22 Horváth Antal Bagotta 777 172 66 22 20
23 Steiger Gyula Csúz 970 171 77 17 68
24 Psenák János Ó-Gyalla 838 166 06 19 81
25 Gyurgyovics Imre „ 913 153 63' , 16 82
26 Ehrenfeld A utal 824 145 04 21 49
27 Dentsch Rudolf r 761 140 70 18 47
28 Esztergomi Érsekség Szete 816 140 12 17 16
29 Skulecz József <»-6yalla 73* 139 30 18 86
30 Hekenaszt György Naszvad 678 '] 131 74 19 42
31 Sántha Béla I >a 1 mád 719 129 _ 17 92
32 Ivánka László Ipoly-Vecze 691 122 66 17 72
33 Szentmarjai Pál Ó-Gyalla 599 121 75 20 31
34 Kovács Imre 632 121 18 19 18
35 Petrovics Pál 565 114 38 20 21
36 id. Kecskés János 508 59 25 11 65
37 özv. Tokaji Nagy Imréné *

825 ,
43 6 i 13 40

A  fenti adatok szerint: egy kataszteri 
hold átlagos jövedelme Kurtakeszi község
ben volt a legnagyobb, a hol Baranyay  
Géza dohányban 1225 klgr. pénzben pedig 
329 frt. 26 krt.. ellenben a legkisebb Ó -

Gyalla községben, a hol özv. Tokaji N agy  
Imréné dohányban 325  klgr. pénzben pedig 
43 frt 63 krnyi holdankénti átlagos jöve
delmet ért el.

Pár szó. a  dohány minőségének javításához.
Dohánytermelésünk jelenleg sok tekintet 

ben válságos helyzetben van. Egv részről 
a kincstár nyers anyagkészlete oly mértékben 
halmozódott föl, hogy az intéző körök komo
lyan foglalkoznak a termelési terület megszo
rításának gondolatával, másrészt tz  időnkint 
megtartott enquettekben felmerülő s a gazdák 
részéről sűrűén hangoztatott panaszokból ki
tűnik. hogy a termelő közönség is elégedetlen 
a viszonyokkal, szigorúnak találja a classificá- 
lást s alacsonyaknak a beváltási árak és osz- 
tálvok legtöbbjét.

Semmi esetre sem örvendetes jelenség 
bizonyára, hogy míg a mezőgazdasági ter- 
mesztménvek minden ágában folytonos fej
lődést és mennyiségileg haladást találunk, a 
dohánytermelés reagál, ugv hogy — amig az 
1887-ik évben, a kincstár számára beültetett 
terület 9  3178 kát. hold, s a kivitel részére 
beültetetett terület 8607 kát. hold, azaz ösz- 
szesen 101.758 kát. hold volt, addig már az 
1890-ik évben összesen csak 79.593 kát. hol
don termesztetett dohány. —  Nem tételez
hetjük föl. hogy a kincstár ok nélkül szorítaná 
meg a termelési engedélyeket, de azt hiszem, 
eléggé eclatánsul szól a minden évben fogyó 
termelési terület a mellett is, hogv a gazda 
sem mozdít meg minden követ az engedélv

elnyeréséért, illetőleg hova tovább közömbösen 
veszi, ha a dohánytermelésre az engedélyt 
megkapja-e vagy sem.*) —  A tény az, hogy 
mindenesetre nagyon fontos tényezőknek kell 
a dohány jövedék részéről közreműködni, a 
melyek ily reagáló irány követésére indították, 
mert ha a kincstárnak a dohány termesztmé- 
nvek elhelyezésére elegendő és alkalmas piacza 
volna, épugv érdekellenes volna eljárása, mint 
a kereskedőé, ki a megvásárolható búzát —  
daczára annak hogy azon haszonnal túladhat 
és azt elhelyezheti —  meg nem veszi. —  Ha 
most megvizsgáljuk, hogy a baj orvoslására 
miképen lehetne valamit tenni, látni fogjuk, 
hogy az okok, melyek hazai dohánytermelé
sünkre károsan hatnak, tényleg fennállanak *, 
hogy ez okok mindennap hangoztatnak ugvan, 
de —  sajnos —  mindkét részről, azaz úgy a 
kincstár, mint a termelők részéről, nem sok 
történik a helyzet a após javitasára. A kincstár 
kifogásolja dohányunkban azt. hogv legtöbb- 
nyíre nem eléggé jól égő ; hogy az anvag 
durva; hogv az okszerű raktári kezelést, a 
fermentátiót vagy nagyon rosszul, vagy egye
netlenül állja ; hogv mindezen hibáknál fogva

•) Tudóinkkal, a termelők legnagyobb része 
nagyon is elkövet mindent, a termelési engedély el
nyeréséért. £>er*

főleg csak közönséges vágó anyagot, a csak 
igen-igen kit részben ad szivarburkot; —  ter
mészetes, hogy ennélfogva az anvag csakis a 
legközönségesebb czélokra használható föl, s 
az is természetes, hogv a rossz minőség foly
tán dohányunk a külföld által nagy mértékben 
elhanyagoltunk s hogy igy a készletek nem 
hogy fogynának, de folyton szaporodnak az 
ujabbi termények által. —  Hogv ez tényleg 
igy ál), azt szomorúan bizonyítják a doh. jö
vedék összes raktáraiban felhalmozol készletek.

S nem lehet mondani, hogy a kincstár 
ezen bajok orvoslására ne tett volna már lé
péseket, hisz a talajvizsgálóbizottságok műkö
dése, a vándor tanítók rendszere, mind ezen 
bajok orvoslását czélozták, és czélozzák. A ta
lajvizsgálat a legtöbb helyen keresztül vitetett 
tényleg, s a termelni szándékozó csakis azon 
földrészekre kap engedélyt, a mely termelésre 
alkalmasnak találtatott ; csakhogy — megen
gedem —  hogy a bizottság működésében 
mindig jóhiszemüleg járt el, de sokszor bizony 
jóakaratulag is; mert a bizottság helyzete ké
nyes lehetett egy némely termelőnél, ki a do
hánytermesztéséhez épületekkel volt ellátva, a 
melyeket rendszerint kizárólag a dohány ter
mesztéséhez és kezeléséhez épített és hasz
nált — de kinek talaja dohány termeléshez alig 
v. épen nem alkalmas ; —  az előírás szigorú 
szemelőtt tartasa mellett talán az illető talaj 
a termelésből kizárandó lett volna; de ha 
ezáltal a termelőnek vagv épen nem, v. az 
engedélyhez mérten kevés talaja maradt, az 
erkölcsi felelősség az egyesek irányában —  
bizony sokszor behunvatta a bizottság szemeit.

Pedig épen ugv, mint az üszkös búzából 
pár zsák egész kocsirakománvt m egront: épen 
ugv, sőt kettőztetett mértékben rontja és szál
lítja le a jobb dohány értékét, ha —  vegyes 
talajon termelve —  csak kis százalék rossz 
keveredik is bele; s mert s főczél nálunk ez 
idő szerint a m inőség ja v í t á s a : —  szerénv 
nézetem szerint: a dohánytermelésre qualificá- 
latlan területekkel bíró községek részére v. 
egvaltalában — s ez volna a legjobb —  
semmi engedélyt nem kellene adni, vagy pe
dig —  mint ez már tényleg több helven tör
tént is — csakis a legdurvább fajú dohánvok 
termesztését kellene megtűrni, de ezt is csak 
olvkép, hogy az ilv községekhez tartozó en
gedéseket — bármily rósz, durva fajú do
hányra adatott is egyelőre engedélv —  éven- 
kint fokozatosan s egyenletesen redukálni 
kellene, míg a termelés egy minimumra szállva 
felosztanék.**)

Természetes, hogy ezen eljárás nem al
kalmazható minden olyan vidékre, a hol 
egyáltalán csak kis mértékben van alkalmatlan 
terület, hanem olyanokra —  a milveneke! én 
is többeket ösmerek — a melyek már geog
ráfiái fekvésöknél és a talaj összetételénél fogva 
magukon hordjak a rossz dohányt termő jel
leget : az alantasan fekvő s különösen a réti 
talajokra.

Mar a közel múltban szó volt róla, hogv 
az egész termelési terület egyenlő százalékkal 
reducáltassék ; — igen, de mig ez esetben az 
eddigi arányban maradnának meg a réti tala
jokon s más kevéssé alkalmas talajokon ter
melt dohányok is, addig ha csakis a rósz 
minőségű dohányt adó területeken szorittatnék 
meg az engedély, fokozatosan évről-évre: 
hova tovább mégis elérnénk a dohány minő
ségének javítását.

Hogy a dohányanyag durva ne legven, 
arra nézve —  mint tudjuk —  szintén a talaj 
a főténye/.ő ; — mentői aljasabb, televénvesebb 
talajon termeljük a dohányt I mennviségileg 
annál fényesebb lesz az eredmény, de a leve
lek mert folyton fejlődnek, vagv egyáltalán v, 
csak kevéssé s későn érnek be, s míg egy
részt okvetlen vastag bordázatu s erezetű 
anyagot adnak, másrészt a késői száradás min
den esélyének, ködnek, szélnek, esőnek van-

••) Ea tényleg már foganatba is vétetett, s a 
hol a talajvizsgáló bizottság alkalmatlannak mondta 
ki a talajt a termésre, ott, a terület, évenként 20« 
kai fokozatosan apaszutik. Szerk.
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nak kitéve; hogy ez anyag —  a fentiektől 
eltekintve —  már rósz égésénél fogva is csak 
a legalárendeltebb czélokra — mint tudom, 
erre is csak jobb anyaggal keverve — használ
ható föl, az nem szorul okadatolásra.

Természetes, hogy a jó talaj nem elegendő 
a dohány durvaságának elháritrsára, mert al
kalmas talaj mellett okszerű kezelés s jó szá- 
ritóhelyiségek is igénveltetnek a jobb dohány 
termeléséhez. Tapasztalásont szerint —  szük
séges, hogy a termelők ne csak a doh. jöve
dék által egy-egy kát. holdra megszabott 100 
köbméter Urtartalmu szárító helyivel rendel
kezzenek, hanem 500-al — vagy ha ezenfelül 
még jobb —  több Ürtartalmu helyivel; mert 
e rendeletileg megállapított száritó helyet, a 
a doh. jövedék nyilván csak minimumként sza
bott meg. azaz kevesebbnek lenni nem szabad; 
sokkal helyesebb lett volna a száritó űrtartal
mat legalább 150 köbméterben megállapítani, 
mert a dohányával törödő termelő úgyis bír 
ezen méretű száritóhelylyel, a kinek pedig 
nincs ennyi helye az — mert ennyi feltétlenül 
kell —  vagy építsen, vagy termeljen kisebb 
területen, azaz mint egy doh. bev. kezelőnk 
mondani szokta: »vagv szokjék, vagy —
szökjék.*

A tapasztalás mutatja, hogy csak akkor 
kaphatunk iobb anyagot, ha a dohánynak 
legalább ép levelei a hodálvban száradnak s a 
sértett levelei is csak addig vannak a kint 
szántás esélyeinek —  esőnek, szélnek —  ki
téve, míg a levelek megsárgulnak s a levél 
szélei szaradni kezdenek ; már pedig a hodálv- 
báni szaradáshoz bő hely kell.

A fermentálást illetőleg —  nézetem sze
rint —  nem kis szerepet játszik a dohánv töré
sekor! eijáras; a ki a dohánytermeléssel fog
lalkozik, tudni fogja, hogy a dohány tőkén a 
levelek nem egvidöben érnek. —  A kiültetés 
után — a talaj összetétele és az időjárás sze
rint —  6 5 — 70 napra étik az alj v. homok 
dohány, 9 0 — 95 napra, az anyadohány, s leg
később a hegy dohány érése. — Már most ha 
a tókén levő összes levél egyszerre töretik 
s egy fonalra füzetvén fel —  simításkor 
csakis a levelek épségét tartva szem előtt —  
összekevertetik : természetes, hogy a különböző 
érettségi fokú levelek különböző időben fog
nak forrásnak indulni. —  A dohányt szük
ségkép 3-szorra kell törni, s külön-külön ke
zelni, nem csupán azért, mert a fermentálás 
egyenletesebbé válik, hanem, mert a dohány a 
levelek rendje szerint a mint a tőkén helyet 
foglalnak, mas-más czélra dolgozható s dolgo
zandó föl; a hegydohány pl. sokkal zsirosabb, 
vastagabb mint az anya dohány, s külön ke
zelve —  esetleg egész más czélra dolgoz
ható föl.

Győröcskén, 1893, febr. hó 17-én.
M oskovicz M ór.

(Vége köv.)

A dohány a  világforgalomban.

A  legújabb hivatalos tudósítások sze
rint —  mint a ■ Silddiutscke l'iibukieitung  • 
közli — a tengertuh országokban, a dohány- 
forgalom . az utóbbi időben igen nagy  
m érveket öltött.

M ig pld. Ujseelandban az általános 
üzletm enet 18‘J  1-ben lanyha volt. utána a 
dohány és dohánygyártm ány 25.000 font 
sterlingről 128 .500  font sterlingre em elke
dett. A  nyers dohány bevitel jelentéktelen  
volt. A  gyártm ányokból különösen az 
észak-am erikai-egyesült államok szálitottak  
sokat, mely az összeállitmánynak körülbelül 
felét tette ki. s ez leginkább táblákba 
sajtolt pipadohányból állt. Szivarokból 
N ém etországból, Belgium ból és Manillából 
érkeztek egyes küldemények.

In d iáb a  (C alcu tta) 1891/92-ben Német
országból szállítta to tt: dohány. 1+ 579rúpia 
(1 rúpia =  1.92 m árka) értékben, m ig  
1890,91.-b en a szállítmányok értéke 12.561 
rúpia volt. A  gyufa bevitel, 1891/92.-b en, 
784 .138  rúpiáról, 6 76 .386  rúpiára sülyedt.

C'hina, Swaton kikötőjén át 1891. év
ben. dohányleveleket 319  picult 3.048 H aik- 
Taels értékben, (1 H . T  —  5 m árka,) —  
elkészített dohányleveleket 22 .603 picult, 
654.317 H aik-Taels értékben, —  dohány- 
szárat 4145 picult 5132  H . T . értékben 
vitt ki. — A  bevitel volt Chinába 1891-ben 
2082 pic. dohánylevél, 19313 H . T . ér
tékben.

Argnntiniábun. a forradalom következ
tében. minden áru forgalom csökkent.
1891-ben bevittek dohányt 457.462 arany 
pesos értékben, (1 a p . =  4  márka), 1890 ben 
volt 2,554.017, e szerint a bevitel 2 .096.555  
a p. értékkel csökkent.

Ném etországból bevittek 1891-ben A r
gentiniába: havana-szivart 9 .276, egyéb
szivart 6739, cigaretpapirt 68 .322, gyufát 
34  438 arany pesos értékben.

Schweiz nyert 1891. évben —  dohányt, 
bum ótot és b a g ó t: Ném etországból 36 ezer 
frank és Francziaországból 23 ezer frank 
értékben, —  szivart és czigarettát —  N é
m etországból 1 millió 13 ezer frank, 
Francziaországból 163 ezer frank értékben.

A  vám —  Schw eiczban — 1893. jan,
1. óta, gyárto tt dohány után, Francziaor- 
szággal szemben 100 kilónként 150 frank 
(N émetországgal szemben 75 frank,) szivar 
és czigaretta után 300  frank, (N ém etor- 
zzággal szemben 150 frank.)

Az ortz. m. gazdasági egyesület 

dohánytermeléai bizottságinak működése, 
az 1891/92. egyleti évben.

(Befejező közlemény.)
Régi baja a magyar dohánytermelő gaz

daközönségnek, hogy a jövedék előírja a ter
melendő fajtát, melyen kivül mást legfeljebb 
csak kisérletképen szabad termelni, holott a 
vidékenként legmegfelelőbb dohányfajták egy
általában nincsenek megállapítva, mert ezirány- 
ban exact és megbízható kísérletezések egy
általában nem történtek, mivel a megfe elő 
közeg a jövedék rendelkezése nem is állott. 
Egyáltalában magának az okszerű dohányter
melésnek érdekében vajmi kevés történt, nem 
kell egyebet említenünk, mint a dohánynak 
műtrágyázását, a dohány különböző miveiési 
módjait, s mind olv kérdésekre akadunk, 
melyek a sürgős és alapos megoldásra várnak. 
De ezen kérdések megoldása viszonyaink között 
egyáltalán nem elegendő még az okszerű do
hánytermelés előmozdítására, mert a dohány 
termelést hazánkban házilag alig művelik, ha
nem mindenütt feles kertészekkel, akik egészen 
kezű ben tartják a termelést, megrögzött rossz 
szokásaikból nem igen engednek, az újítások
nak egváltalán nem barátai, úgy, hogy a do
hánytermelés intensivebb kezelésének egye
nesen a feles kertészek szakértelmének hiánya 
a legnagyobb akadálya. Szükséges tehát, hogy 
a dohány kertészek szakértelme fejlesztessék.

Mindeden felsorolt hiányokon volna hi
vatva segíteni a dohányjövedék által a múlt 
évben tervbe vett dohánytermelési kísérleti ál
lomás, mely ügykörébe vonná a dohányter
melés és kezelés összes teendőire vonatkozó 
kísérleteken kivül még a dohánykertészek ki
képzését is, amennyiben ezek számára a do
hánytermelési munkálatok nevezetesebb fázisai 
alkalmával gyakorlati ingyenes tanfolyamokat 
tartana egyrészt, másrészt pedig a kísérleti ál
lomás rendelkezésére álló nagyobb dohány
telepen gyakorlatilag kiképzett bizonyos számú 
dohánykertészt bocsájtana Hómunkásokul a 
dohánytermelő közönség rendelkezésére. Hogy 
a jövedéknek ezen tervbe vett intézkedése a 
termelő gazdák részéről mily meleg érdeklő
déssel és elismeréssel fogadtatott, azt legjobban 
bizonyítja az, hogy midőn a jövedék ezen 
tervét a jövedéki igazgató ur a szakosztály 
egyik ülése alkalmával bejelentette, a jelenlevő 
termelők a legnagyobb Örömmel Üdvözölték a 
jövedéket, a termelők ezen égető szükségletének 
kielégítésére irányuló tervéért. Reméljük, hogy

az állomás életbeléptetése nem húzódik hosszú 
ideig, annál kevésbbé, mert annak létesítéséhez 
tudomásunk szerint minden szükséges inge- 
rentia meg van s a termelők várva-várjak 
annak hasznos működését.

Kapcsolatban ezzel a szakosztály megbe
szélés tátgyává tette a feles dohánykertészek 
ügyét is, mely oly kevéssé rendezett viszonyok 
között van, hogy úgy a termelő gazdáknak, 
valamint a feles kertészeknek fölötte sok kel
lemetlenséget és viszályt okoz. Felmerült és 
mint legczélravezetöbbnek tartott a dohányjö
vedéki igazgatósághoz beterjesztett feliratunkban 
is hangsúlyoztuk azon eszme, hogy a dohány- 
kertészeit az évescselédekhez hasonló közigaz
gatási elbánás alá vonassanak, nevezetesen abban 
a tekintetben, hogy úgy a feles kertészre, mint 
a munkaadóra nézve kötelezővé tétessék a 
feles kertészeknek munkakönyvvel való elsze- 
gödése, amely munkakönyv magában foglalja 
azon dohánybeváltások eredményét, melyet a 
dohánykertész ebbeli minőségében elért, hogy 
abból a munkaadó a feles kertész képességei
ről meggyőződést szerezhessen. Ezen munka
könyvek kellő ellenőrzése czéljából pedig szűk 
ségesnek véltük kérni a munkakönyveknek a 
beváltó körzeti hivatalokban történő törzs
könyvelését, hogy a munkakönyv elveszése, 
vagy rossz akaratú megsemmisítése után is az 
előbbi bejegyzések mindenkor föllelhetók le
gyenek. Ezáltal mig egyrészt megakadályozva 
van a rossz akaratú, hanyag, vagy kevés szak
értelemmel bíró kertész folytonos vándorlása 
egyik termelőtől a másikhoz, addig másrészt 
a jobb dohánykertészek állandósága is meg
szilárdul, mert a termelő gazdák annál jobban 
megbecsülik őket, mivel a munkakönyvek elő
zetes betekintése által mindig tájékozva lesz
nek, vájjon a régi feles kertészeknél mennyi
vel jobbak az újabbak?

A feles kertészek és a termelő gazdák 
közötti vitás kérdéses eldöntésére a közigaz
gatási hatóságok bíráskodását tartjuk szüksé
gesnek életbeléptetni, épen azon okból, hogy 
ezen legtöbb esetben rögtöni elintézést igénylő 
ügyek eldöntése ne halasztassék el már maga 
az eljárás lassúsága által úgy, mint az jelenleg 
az illetékes járásbíróságoknál történik.

Kiterjeszkedett a szakosztály tanácskozá
sai alkalmával a beváltás módjaira is. Tudva
levőleg a dohánvjövedék ezidő szerint a be
váltásnál azon eljárási követi, hogy az előző 
év terméséből mintacsomókat készíttet minden 
beváltási körzet számára s a beváltási osztály
zatok megállapítását ezen mintacsomók szerint 
eszközli az egyes termelőknél; nagyon termé
szetes, hogy az akként készült mintacsomók 
alapján megfelelő csomózást eszközölni egy
általában nem lehetséges, kívánatos tehát, hogy 
lehetőleg a beváltási év terméséből készíttesse
nek a minta csomók, —  erre nézve a jövedén 
hajlandónak is nyilatkozott a francziaországi 
mód szerint 5 — 8 legjobb elismert termelő 
dohányából együttes minTa csomókat készít
tetni, melyek a beváltási körzet dohánvminő- 
ségének mégis jobban felelnek meg, mint ed
dig az egy termelőnek legjobb dohányából 
készült mintacsomók. De amióta a törvény a 
dohánynak pajtában való szárítását követeli, 
amely dohány külsőleg silányabb minőségűnek 
láfszlk ugyan, valójában azonban sokkal érté 
kesebb és tartalomdusabb, mint a szabadban 
szántott dohány, a szakosztály azon kívánsá
gának is kifejezést adott a jövedékkel szem
ben, hogy kétféle mintacsomók szolgáljanak a 
beváltás alapjául, t. i. szabadban és pajtában 
szárított dohány mintacsomók, mert csakis 
ezáltal érhető el a beváltás méltányos keresz
tülvitele.

Mindezen kérdésekkel az 1892. évi feb
ruár hó 16-án és márczius hó l én tartott 
dohánytermelési szakosztályi ülések foglalkoz
tak behatóan, mely tárgyalások folytán a 
magy. kir. pénzügyminisztériumhoz egy indo
kolt kérvényt terjesztettünk be, melyben az 
előadott kívánságok teljesítését kértük, s amint 
a tárgyalásokon jelenlevő és azokban tevékeny 
részt is vett központi jövedéki igazgató ur
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kijelentette, a jövedék lehetőség szerint telje
síteni is fogja az előteijesztésünkben foglalt 
kéréseket.

A szakosztálynak 1891. január hó 19-én 
tartott Üléséből a fővárosi tanácshoz is kér
vényt intéztünk, hogy a dohányszállitáaánál 
fizetendő 20 kr. fővárosi kövezetvámot szál
lítsa le. Eredménye ezen kérvényünknek 
egyelőre ugyan nincs, mert a fővárosi tanács 
ezt önkénylíleg nem teheti, hanem határozott 
ígéretet tett arra nézve, hogy a kövezetvámnak 
legközelebbi megállapítása alkalmával, kíván
ságunkat figye’embe fogja venni.

Ugyancsak mozgalmat indított meg a 
szakosztály azon irányban, hogy a dohány- 
termelők között már meglehetősen elterjedt 
exsiccátór szárítókkal elért eredményeket Ösz- 
szegyÜjtvén, azok alapján az exsiccator szári- | 
tők hasznavehetóségét megállapítsa és köztu- 
domásra hozza.

A dohánvtermelési szakosztály általában 
egyike volt mindenkor a legtevékenyebb szak
osztályoknak, mert ezen a téren eddig olv 
kevés történt, hogy a szükséges kérdések kellő 
megoldása a dolog természeténél fogva csak 
lassan történhetik és még hosszú időbe fog 
kerülni, mig az általános érdekű kérdések el
intézése után, a kisebb részletekbe is bele le
het bocsátkozni.

Az l892--diki mexikói dohány.
Brémából Írják f. é. február 3.-áról a 

jSüddeu ische Taöakzeitung“-r\ak:
M exikóban kezdetét vette az uj ültet

vények levágatása, s ezzel az 1893.-iki 
dohány uralm a fellépvén, most ez vonja 
m agára az általános ügyeim et.

Mielőtt azonban elődjétől elválnánk, 
vessünk rá m ég egy rövid visszapillantást.

Az 1892. évi mexikói dohány először 
júniusban jelent m eg a német és belga  
piaczokon.

A  szivargyártás akkoriban pangott, a 
dohányvásár lanyha és üzlettelen volt, az 
uj szállítmányok ára igen m agasan állt, s 
ezért az uj term ény hideg fogadtatásra 
talált.

A  Brém ába behozott s legnagyobb
részt Valié vidéki eredetű dohányok, a 
sortirozás, szin és fedőképesség tekintetében 
az előbbi évihez képest nagy haladást mu
tattak. Sajnos, hogy a brémai piacz — mint 
a  szumatrai term ényekre, úgy a mexikói 
dohányra nézve is — előbbi rangjából 
sokat veszített.

Mig néhány évvel előbb a sortirozás 
oly hiányos volt, hogy néhány bál, ugyan  
oly osztályból egyenlően csom agoltatott, 
addig az uj dohányok most m ár egész 
kifogástalanul sortiroztatnak. A levél ki
fejlődött. valóban fedőképes és jó szinü, s 
azzal a szelíd, kellemes arom ával bíró 
minőségű, amely a Valié vidéki dohányo
kat oly ismeretesen jellemzi.

E l kell ismernünk, hogy ezen termék  
kiváló gonddal és nagy haladással kezel
tetett. s reméljük, hogy a törekvés nem 
fog megszűnni, hogy ezen nemes dohány 
a német piacz és a jobb gyártás igényeihez 
mindinkább m egfelelőleg alkalmazkodjék. 
H a ezen dohányok mégis némi hiányossá
got m utattak, akkor ez a tulszáraz csoma
golásban volt észlelhető, azonban a raktá
rakban lehetséges leend ezeknek kiegyen
lítése.

Ennek épen az ellenkezője szerepelt 
a San-A ndres kerületbeli dohányoknál, 
am elyek legnagyobb részben Antwerpenbe 
és H am burgba szállíttattak. Ezen dohányok 
nedvesen lettek felaggatva és csom agolva  
s ezért a csom agok sajnálatosan m egsé
rültek. Minősége és színe ezeknek is kitűnő 
volt, de fedőkepessége -  a nedves cso
m agolás folytán — sokat hanyatlott.

Fölötte óhajtandó lenne, ha a term e
lők, ezen kitűnő minőségű dohányokat 
jobb kezelésben részesítenék. — Santa

R osa, Acuyacan és több más kerületek, 
igen jó , egészséges növésű, kitűnő minő
ségű, levélgazdag dohányokat szállítottak.

Mexico össztermelése -a múlt évben 
mintegy 180.000 arrobasra ment, melyből 
körűlbelől 80.000 a belföldi szivargyártás- 
hoz használtatott fel, a többi pedig kivi
telre került. 'Daczára, hogy az 1892-diki 
termés állandó, —  habár lassú folyamatu — 
kivitelnek örvend, azért mégsem lehet pon
tosan megállapítani, hogy ez évben Né
metországra nézve a fogyasztás mily mérv 
ben növekedett. Ennek oka, első sorban a 
szivargyártás terén észlelhető általános 
üzleti pangásban, másrészt a Cuba és Su- 
matra szigetek ritka nagy termésében ke
reshető.

Tekintve azonban a kitűnő minőséget 
és finom aromát, mely a mexikói dohányt 
annyira jellem zi: biztosra vehető, hogy ezen 
dohányokra a szivargyártás terén még 
fényes szerep és nagy jövő vár, mert a 
valódi hazája a nemes dohánynak azon 
szélességi fokok alá esik, ahol az Antillák- 
gyöngye és a közelében fekvő Mexico 
vannak.

Levelezés.i

Kis-Orosz. 1893. febru ár 18.

Tekintetes szerkesztő uram !
Többször tett ígéretemet beváltandó, inie 

beszámolok múlt évi dohánytermelésünk ered
ményével.

De hogy az alább mondandókat jól meg 
érthessük, s állításaim indokolva legyenek, 
szükségesnek tartom egy kis visszapillantást 
vetni a műit év időjárására s dohányunk 
fokonkinti fejlődésére.

Dohánypalántánk — a kikir.dai bérelt 
kertekben — szépen kifejlődvén, a kiültetés 
idejére elegendő méőfly iség ben és jókarban 
készletben állott, s a kiültetés kedvező esős 
idő melleit gyorsan haladt. De épen ezen 
kedvező idő vált később a palánta fejlődésére 
hátrányosan, mert esős időben történvén a 
kiültetés, a porhanvos, illetve nagyon nedves 
föld, a munkások által legázoltatván, a beállott 
tikkasztó forróságban a dohány fejlődése nagvon 
megcsappant, sót sok ki is száradt. Julius 
havában 14, 15 és 20  án volt egy-egy kis 
esőnk, mig egész augusztus havában egyet
len egyszer sem ázott meg dohányunk. Az 
augusztusi nagy forróságra pedig mindenki 
emlékezhetik. Ily időjárás mellett dohánvunk 
jövőjéről kétségbe valánk esve és legrosszabb 
termésre voltunk elkészülve, amint ezt leveleim
ben meg is irám. Szeptember hava meleg 
esővel köszöntött be, mely 5-től 10-ig tartott. 
Ezen csendes, meleg eső a még teljesen el nem 
sült, vagy el nem vénült dohányt uj életre 
serkentette, a dohány rohamosan kezdett fej
lődni, ugv, hogy október  elején csodálva 
láttuk a nem várt szép dohányt.

Kisoroszon a valódi dohánytörés október 
hóban kezdődött, s október közepén javában 
törték a dohányt: azt pedig minden dohanv- 
termelő tudja, hogy ez már késő idő. Szeren
csére, október hava szép. száraz volt, de mégis 
október volt, miliőn a napnak már kevés ereje 
van, az éjszakák hosszúak, a harmat pedig 
nagy, ugv hogy délig alig száradt fel. Ily 
körülmények közt a dohány szépen megsárgult, 
megpirkadt, de tökéletesen meg nem száradt, 
mivel a napnak már nem .la elegendő ereje 
a vastag kocsanyból a nedvességet kiszívni. A 
dohányt tovább a szántókon hagvni nem lehe
tett, mivel beálltak a deres, fagyos éjszakák, 
tehát a  dohány fé lszáraz  állapotban került a  
p a jtá b a  s igv nem csoda, ha egyik-másik 
kissé megromlott.

Alig lett a félszáraz dohány a pajtákba 
beverve, már jöttek pénzügyőrök —  november 
elején — a dohányt felmérni; —  mi sem termé- 
zsetesebb, mint az. hogy a félig száraz dohánv 
súlyos volt, ugv, hogy egy 4 méteres kőiéi 
dohány súlya 3 1 4 kiló, sót több is vala.

A termelők zngolódtak a dohánynak ily súlyos 
felmérése ellen, s biztosra vették, hogy nem 
jönnek ki a dohánynyal. Általános uj felmé
rést akartak kérni, de a pénzügyőrök azzal 
nyugtatták meg á termelőket, hogy a bevál
tásnál 15*/o javukra leszámittatni, a mi 
azonban nem történt meg, mert csakis 10— 12#/e 
lön leszámítva, sőt sokcknál semmi, s igy 32  
termelő az előirányzatnál kevesebbet szállítván 
be, Összes dohánvpénzök letartóztatott, sőt 
ezek valószínűleg a termési engedélyt is el 
fogják vesztem.

A beváltásnál nem voltak tekintettel arra, 
hogy a kisoroszi dohány egész természetelle
nesen későn fejlődvén ki, későn töretett le, s 
lehetetlen volt tökéletesen beszáradnia, tehát 
a  15*/0 beszám ítást föltétlenül meg M iét volna  
adn i minden term előnek, annál is inkább, nw- 
vel sok termelő a nyár folyamán úgyszólván 
összeégett dohányát letörte s szántás után 
a pajta tetejébe verték be, de a pénzügyőrök
e könnyű tökéletesen száraz dohányból egy 
kötelet se mértek fel, hanem csakis az alant 
levő súlyos kőtelekből történt a felmérés.
Pedig erre is tekintettel kellett volna lenni a 
beváltásnál, s ekkor sok szegény termelő nem 
vesztette volna el egész évi keserves fáradsá
gának vékony eredményét.

Mély sajnálattal tudatom az idei bevál
tásnak a kis-oroszi termelőkre nézve ily szo
morú eredményér, —  mert ez fölötte nagy 
csapás erre a szegény népre, amely ilv for
mán nagyon is keservesen bűnhődik, még pe
dig önhibáján kívül, — mivel a jelzett szi
gorú felvétel és kevés leszámítás daczara is 
mindössze csak 658 kilóval lón kevesebb be
szállítva, tehat minden csempészet, avagy 
egyéb bünÖ* szándék és tett ki van zárva.

Dohánytermésünk eredménye különben a 
következő :

Dohanvnval beültetve volt 298 k.hold. 
erről beszállittatott:

válogatott b . ) ............................  528  kiló.
I oszt............................................  24303 w
II..... ...............................................  76526  „
Hl-» ................... 52237 ,
kihánvás ............................. 34850  „
hulladék ............................  2056 „
romlásra ............................. 2621 „

összesen : 193.191 kiló.

Válogatott 6-t szállított 10 termelő ; I.
oszt. nem szállított 31 term .; kihányást nem
szállított 7 term .; hulladékja volt 29 terme
lőnek ; —  legmagasabb termés volt holdankint 
l023*/t  ki., legkisebb 292 kl„ —  legmagasabb 
pénzjÖvedelem holdanként 179 fi. 50  kr, leg
kisebb 32  fl. 87 kr.; átlagosan esik egy
holdra 648  klgrm és 97 H. 20  kr. pénz; egy 
mmázsa 15 H.; —  kapott pedig a község az 
egész dohánymennyiségért, a fuvarbérrel együtt, 
29517 fi. 20 kr. s mivel az előirányzottnál 
658 klval kevesebb lett beszállítva, azért vissza 
lett tartva 3251 ti. 98  kr.

Íme részleteiben és összesen, ez múlt évi 
dohánytermelésünk eredménye.

A m brus Józ se f  
plébános.

II.
Budajiest, 1893. Jebr 26.

Tisztelt szerkesztő u r !

Néhány év előtt egy dohánybeváltás al
kalmával. vígan beszélgettünk a fogadó étter
mének egv asztalának Egyszer csak nvilik az 
ajtó, s belép egy fináncz és vele egv ijedt 
képű kukás.

A fináncz azt kérdezi a társaságtól : 
uraim! ki itten nagyságos V. Kovács Láxzló 
ur megbízottja?

A megbízott ur megnevezi magát.
A fináncz szól : Kérem, ez a himpellér 

dohányos három kilogramra vallott pipaen
gedélyt, de mire kihozta, a csomag öt kiló- 
grammra nőtt.
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A kukái pedig erőien állította, hogy 6 
ugv hozta ki a csomagot a magazinból, ahogy 
bevitte, hát rosszul mérték, —  ez az egész.

A megbízott ur azonban kezeibe vette a 
csomagot, mondván: várjunk csak uraim,
mindjárt meglátjuk, —  mert mi ezúttal csupa 
benn száradt dohányt hoztunk be, tehát mind
járt kisül: van e közte idegen anyag ?

Ezzel elkezdte a csomókat sortirozni és 
szépen kiválogatta a feltűnő selyem tapintású 
benszáradt csomók közül, az érdes, idegen 
anyagot, mondván *, látod, fiam, híjába itt 
minden tagadásod, mert ezek a csomók mind 
a  szemedbe mondják, hogy hazudsz.

Nem is ragadott azután a kukás, hanem 
bölcsen hallgatott, s csak a megbízott urat 
kérte, hogy ha már igy van, hát fizesse ‘ki 
helyette a bírságot.

Akkor tűnt fel nekem és minden jelen
levőnek azon szembetűnő külÖmbség, roelv a 
napon és a bennszáritott dohány között lé
tezik.

A termelők mégis azt mondják, hogy a 
bennszáritott dohány a beváltásnál semmi 
előnyben sem részesül ?

Váljon igaz-e, mit a termelők itt-ott be
szélnek ?

Vagy a dohánykezelóség beváltó közegei 
csakugyan nem látnák meg a különbséget? 
—  mert azt nem akarom feltételezni, hogy 
utasítás szerint nem a k a r já k  meglátni!

Mer^ a különbség meglátszik, az tagad
hattam És ennek daczára nem lenne az a 
selyem tapintatu, egyáltalában nem törékeny, 
sőt kitünően elasztikus anyag értékesebb a 
durva, törékeny, napon száritottnál ?

Igen közérdekű dolgot végezne a tisztelt 
szerkesztő ur, ha a most véget ért dohánybe
váltásnak egy erre vonatkozó statistikáját kö 
zölné.*)

Mert habár minőségi termelésünk —  a 
termelők igyekezete és a jövedéki igazgatóság 
sokszoros bölcs intézkedései folytán —  meg
lehetős haladást mutat, de félni lehet és félni 
kell a visszaeséstől, minthogy a termelők és 
kukások nagy része hajlandó lesz a régi 
slendrián rendszerre visszamenni, ha közhasznú 
törekvését és szorgalmát kárba veszni látja.

Tisztelője
Teleky.

I R O D A L O M

A „Mezőgazdasági Szemleu, Cserháti 
Sándor és Dr. Kosutany Tamás m.-óvan 
gazd. akad. tanárok jeles iolvóiiatának február 
havi tüzete, a következő tartalommal jelent 
m eg: E redeti közlem ények: Amire az 1892- 
év tanított. Herénvi Gothard Sándor. — Egér- 
irtás bacillusokkal. Szabó Ferencz. — Tűzkár- 
felvételek a gazdaságban. II. Gruner Lajos. —  
Miveltti növényeink gyökérélete. V. Kerpelv 
Kálmán. — A magvar gazdatisztek jövője. I. 
Gruner Károly. II. Michcllet Károlv. —  Med
dig fizeti ki magát az abraktakarmány a te 
heneknél? K. Rutíy Pál. —  Irodalm i szem le: 
Burgonyaetetés lovakkal és fejős tehenekkel. 
A  különféle takarmánvadagok befolyása a 
tejelválasztásra. Az avas vaj megjavítása. A 
vaj puhaságának oka. A kénsavas amnionium 
mint trágyaszer. A luczerna és baltaczimföl- 
dek meszezése. A fehér lóher mag megítélése 
és termelése. A futóhomok immunitása és a 
szölőtrágyázas. A  kalászosok kifagyása. A 
nitrogénben való gazdálkodás alapelvei. A táp
lálás befolyása a gyapjúra. A türészpor érté- 
sitése. —  Vegyes.f —  Könyvismertetés. —  
Levélszekrény. — Üzleti szemle.

•) Mihelyt az 1802. évi termés beváltási ered
ményéről az összes hiteles adatokat megkapjak, a t. 
levelező ur által jelzett statisztikát mindenesetre szí
vesen közöljük és alkalmilag a kérdéshez bővebben 
is hozzá szólunk. Szerk.

VJ-,8  V E S É K , ,
Mai számunkból postautalványlapot msl- 

léklQok, azon t. előfizetlek részére, akiknek 
előfizetése február vénén lejárt, s  úgy ezeket, 
valamint mindazokat a t. előfizetőinket, akik
nek megrendelése a múlt év végén, vagy 
esetleg már előbb Is lejárt, tsfjes tisztelettel 
felkérjük, hogy az előfizetést, most már köz
vetlenül a kiadóhivatalnál, szíveskedjenek 
mielőbb megujítnl.

—  Kinevezések. A pínzügymini»terium 
vezetésével megbízott m. Ifir. mimsterelnök: 
B u lla  M ihály  dohányáruraktári tisztet a nagy
szebeni-, s K álm án  E lek  dohányáruraktári 
tisztet a nagyváradi dohányáruraktárhoz ellen
őrré-, B a r t l  Jó z se f  szamgyukornokot pedig a 
szegedi dohánváruraktárho* áruraktári tisztté 
nevezte ki.

—  Magyarország dohánytermelésének 
eredménye. 1892.-ben. Hazai mezőgazdaságunk 
mindennemű terményeinek 1892. évi aratási 
végleges eredményéről, az órsz. statisztikái hi
vatal igen érdekes kimutatást állított össze, s 
ebben —  a dohánytermelésre vonatkozólag —  
a következő adatokat közli: 1892-ben a do
hánynyal beültetett terület: 70 .340  katasztr. 
hold, az összes termés mennyisége: 535 .942  
métermázsa, tehát a holdankénti átlag termés: 
7*62 mtrm. volt.

—  A dohány a külföldi kikötőkben E
czim alatt a »M agyar H ír la p « a következőket 
írja : A kereskedői körökben ismeretesek ama 
zaklatások, melyeknek kivitelre került dohány
áruink a különböző kikötőkben ki vannak téve. 
A kereskedelmi miniszter újabban ennek meg- 
akadálvozása czéljából tárgyal az Adria-tár- 
saság igazgatóságával, hogy majd együttesen 
tegyék meg a szükséges lépésekst Malta, Órán, 
Tunis, Algier és Gibraltár kikötőinek hatósá
gainál. “ Nagyon örülünk, hogy a lapunk f. 
é. 3.-ik számában megpendített eszme, illetékes 
helyen figvelemb; vétetett

—  Tanulmányút Amerikába. Az országos 
magvar gazdasági egyesület élénk tevékeny
ségével felhasznál minden alkalmat arra, hogy 
a magyar gazdaközönség öntevékenységét és 
szakértelmét emelje. Ez utóbbit czélozza az a 
tanulmányút, melyet az egyesült a folvó 
nvaron rendez a chikagói kiállítás alkalmából 
Amerikába. —  A résztvevők két útiterv sze
rint indulnak. A z egyik 0 0 — 62 napig tart, 
Amerikában 45  napi tartózkodással, megláto
gatva New-Yorkot, Chikágót és gazdasági 
körutat téve Illinóis, Kentucki, Virginia ál
lamokban. A másik úti terv fentieken kívül 
magába öleli Dakota tartományt s a csendes 
oczeán mellékét és 90  napig tart, abból 70  
napi amerikai tartózkodással. —  Az elsőnél a 
személvenkinti részvétel 1150 írt, a második
nál 1700 frt első osztályú hajó és vasúti uta
zás s mindenütt teljes ellátással. — Az úti 
terv részleteiről felvilágosítást ad az Országos 
Magvar Gazdasági Egyesület tukán hivatala 
(Budapest Köztelek). — Av tanulmányúiban 
—  meiv anyagi tekintetben is az eddig tervezet
tek között legelőnyösebb — csak korlátolt szám
ban vehetni részt. —  s igy a mielőbbi jelent
kezés kívánatos.

— „Általános termény és iparszövet
kezet" czim alatt, egy életrevaló, közhasznú 
szövetkezet működik a fővárosban, melynek 
cz é lja : kölcsönös összetartás és az erók 
egyesítése által olynemü ügyleteket létre
hozni, m elyek az egyes tag ok  jólétét hi- 
vatvák  előmozdítani. A  szövetkezet elfogad 
takarékbetéteket, — m érsékelt kam atra  
hitelt nyújt a tagoknak, —  a gazdasági 
term ékek s az iparosok kész áruinak es 
gyártm ányainak elhelyezésére és értékesí
tésére árucsam okokat és gyártelepeket lé
tesít s ezek eladását közvetíti, —  fogyasz
tási üzleteket állít fel s hitelegyleteket 
szervez, —  s m űködését fióktelepek ala
pításával a vidékre is kiterjeszti. A szövet
kezet vezérigazgatója: F á y  László földbir-

tokos s az igazgatóság és felügyelő bizott
ság is tekintélyes, vagyonos, ismert nevű 
egyénekből áll, akik úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag kellő garantiát nyújtanak. — A  
szövetkezetét — mint reális alapítást — 
részünkről is ajánljuk az érdeklődök szives 
figyelmébe.

—  Mivel óvhatjuk meg az letállól-trá- 
gyát nitrogén veszteségtől 7 a  nitrogén, az
istállói trágyában levő azon anyagok közt, 
melyekből a növények táplálkoznak, a leg
értékesebb s azért annak a trágyából való el- 
szállását minden értelmes gazda lehetőleg meg
akadályozni igyekszik. Ezt külömbözó anya
gokkal tehetjük, melyek közt a szuperfoszfát- 
gipsz igen jó szolgálatot tesz. E  czélból ezen 
anyag naponkint szétszórandó az istálóban az 
alomra és pedig számítandó: egy tehénre 0  75  
kilogramm, egy lóra 0*50 kilogramm, egy 
sertésre 0 1 6  kilogramm, tiz darab juhra 1*00 
kilogramm. Ökröknél valamivel többet, apró 
szarvasmarháknál valamivel kevesebbet számí
tunk, mint a tehénnél. Ezen anyag alkalmazasa 
igen kifizeti magát. Pontos számításokból az 
tűnt ki, hogy az általa visszatartott ammóniák 
értéke legalább is akitora, mint a szuperfosz- 
fát-gipsz beszerzésére fordított költségek, nem 
is számítva a használatával elért tisztább levegő 
egészségi szempontból előnyös voltát. A szuper- 
foszfát-gipszben levő foszforsav könnyen old
ható lévén, a szántóföldnek szintén javára 
válik. A szuperfosztát alkalmazása fenti czélra 
költséges.

Szerkesztői üzenetek.
Főtiszt. Ambrus Jázssf plébános urnsk. Kls-Orosz.

Köszönjük becses tudósítását, s ószintén sájnáljuk, 
hogy az idei beváiiás, az ottani termelőkre nézve 
oly szomorú eredményű volt.

Tek Csázik Pétsr dob. bov. hív. kezelő urnsk, 
Kápolns. Megkaptuk az utolsó gyüjtőivet is, 14 egész 
éves (közte 2 nj) előfizetővel, s a beváltás egész 
tartama alatt lapunk terjesztése körül tanúsított 
nagybecsű jóindulata és szép eredményű szives fára
dozásaiért. fogadja ismételt hálás köszönetünket.

Tek Kohanyl Róbert bev hív. kezelő urnsk 
B.-Csabs ügy a gytijtóivet. a 3 (közte 2 uj,) valamint 
az utalványon bejelentett 1 régi egész éves előfizetést 
megkaptuk. A jelzett czimre a lapokat elküldtük. 
Sikeres buzgólkodását nagyon köszönjük.

Tsk. Pisny István bev. hiv. kezelő urnsk, Bat- 
tonyán. A 2 előfizetésről szóló legutóbbi küldeményt 
szintén megkaptuk, s újólag is köszönjük nagybecsű 
támogatását.

Tek. Moskovloz Mór úrnak, Bély. Nagyon kö
szönjük becses czikkét, s mindenkor örülni fognnk, 
ha oly elismert jeles termelő praktikus nézeteit kö
zölhetjük.

Tek Krampers János nrnak Budapest. A sikerült 
tárczaczikket köszönettel vettük, de — amennyiben 
jelen számunkban a már megkezdett tárcza folyta
tását adjuk — csak jövő számunkban közölhetjük.

Tek. m. klr dohánybeváltó hivatalnak. Nagyiéta. 
A gyüjtőivet — 8 (közte 2 uj) előfizetővel — megkap
tuk s a szives jóakaratot igen köszönjük.

M. klr gazdasági tanintézet tekts. könyvtári hi
vatalának. Kassán. A múlt évi hiányzó számokat el- 
küldöttük, s örülünk, hogy a bekötésre szánt év
folyamot ezzel teljessé tehettük.

Tek. Levelek! Géza úrnak, Levelek. Becses meg. 
keresése folytán, a téves bejegyzést kiigazítottuk, s 
a lap most már a kivánt czimre megy.

Tek. m. kir. dohánybeváltó hivatalnak. Arad. A 
gyűjtés eredményét: a 2 uj egész éves előfizetést 
köszönettel vettük.

Tek. Borzeovay Benedek urnák, Oebreczen. Köszö
nettel vett becses czikót — közlendőink halmaza 
miatt — csak jövő számunkban közölhetjük.

Tek. B. J urnák. Arad. Gazdasági és vetemény- 
magvak beszerzésére, legjobban ajánlhatjuk, a jó hír
névnek örvendő lla ld ek  Igndct fővárosi magkeies- 
kedő ezéget, (Budapest, Károly körút 9. sz.)
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Vetőmagvak.
Kipróbált csiraképes, tiszta

tavaszi búza
és chevalier árpa.

vetömagvakat ajánl jutányos 
áron

F I S C H E R  E D E  gazdasága,

t a
T ó -A lm á s o n . 3 - 3  J
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Egeresi
gipsz és műtrágya-gyár

K ram er J.
ajánlja saját gyártm ányú, elis- 
mert kitűnő minőségű m űtrá

gyáit : c s o n t l is z t a m o n ia k - ,  káli- 
és phosphorit - superphosphátókat, 

párolt csontlisztet, tráqyafőszt , ké'n- 
savus-kálit, chilisalétromot. Thotnas- 

salakot sth.

Különleges dohánytragyanak pedig: 

kénsavas-kali superphosphatot
Talajelem  zések díjmentesen eszközöl

tetnek.

Mindennemű felvilágosítással és 
részletes árjegyzékkel szívesen 
szolgál a g y ár központi irodája

Budapest, V„ Dorottja-utcza S. s í i n
a hová a levelek én megrendelések is 

intézetniük.

v : :

S z á v o s z t  A l p h o n s
magkereskedés és gazd czikkek üzlete

Budapest, V. kerület, Arany János-utcza 11. szám.
ajánl szavatolt minőségű

T akarm ány r  épam ag-faj ok át
<cAzurinc< rézgálicz, szóda

Vermorel-féle „ÉCLAIR** permetező.

o l c s ó b b a n ,  m i n t  T o ó r k i o l  
k ig f js .  I f o r i n t  3 0  I c r .

nagybani vételnél m egfelelő árengedm ény.

kezeraa, lóhere, fűnugvak, gépolaj, kocsikenűes, zsákok,
ponyvák, carbolcuin sth. gazdasági czikkek. 

Gazdasági, konyhakerti és viragmagvak legjobb minőségben.

Árjegyzékék k ívánatra ingyen és bérmentve

„A ZU R IN ‘‘

V ilághírű , nj, szabadalm azott harangczim balom .
A r a n y  é a  e z ü s t  é r m e k k e l  k i tü n te tv e ,

Ezen legújabb szerkezetű czimbalmaim, 
erőteljes szép hangjuk, tartós hangolásuk, va
lamint csinos alakjuk és szolid kiállításuk foly
tán. mindenütt köztetszésben részesülnek.

Tömeges produkczió, kiváló munkaerők 
csoportosítása, teljesen kiszáradt és kitűnő 
minőségű fa s a szükséges minden egyéb anya
gok raktári készlete, és a czimbalom készítés
ben szerzett sokoldalú tapasztalataim  folytán, 
azon kellemes helyzetben vagyok, hogy felül- 
muihatlan jó minőségű czimbalmokat készíthetek.

a  p á r i á i ,  l in x i , k o m á r o m i , s z e g e d i ,  s tb . k iá l l í tá s o k o n .

Úgy szintén a legolcsóbb árakon adhatok 
nagy választékban lévő. úgy saját mint külföldi 
gyártmányú mindennemű vonos-. ütő-, fúvó- es 
pengető hangszereket: valamint zongorákat har- 
moniumokat és harmonikákat is dús választékban 
tartok raktáron.

Nemkülönben mindennemű javítások, á t
alakítások. hangolások, ipartelepemen szakszerű 
pontossággal, mérsékelt árakon eszközöltetnek

Nagyobb összegű bevásárlásnál reszletfi- 
zetesi üzlet is köttetik. Árjegyzék ingyen és 
bermentve küldetik. Tisztelettel

VARJÚ KÁROLY, u. és kir. szabad, hangszeres!, Budapest, Vili. kér., Kerepesi-út 57. sz.

J C X Z X D O C
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