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Mai számunkhoz postautalványlapokat ntel- 

leklunk. mindazon t. előfizetőink részére, akiknek 

az előfizetése folyó hó junius végén lejár, kérve

az előfizetés mielőbbi szives megújítását.________

Azon tisztelt előfizetőinket, akiknek az 

előfizetési dijról szóló nyugtát magán levélben 

elküldöttük. valamint általában mindazokat, akik 

meg mindezideig hátralékban vannak, teljes tisz

telettel felkérjük, hogy az előfizetési összeget 

szíveskedjenek mielőbb beküldeni, mert nem 

akarnank a hátralékban levő díjnak postai-meg- 

bizás utján való beszedésével t. előfizetőinknek 

terhere lenni.

Részünkről igyekszünk mindent elkövetni, 

hogy lapunk, a dohánytermelő közönség igényeit 

teljesen kielégítse s érdekeit híven képviselje és 

mindenben előmozdítsa. —  de ha meggondoljuk 

hogy lapunk a magyar dohényügy egyedüli szak- 

közlönyt: — az erkölcsi elismerés számos nagybecsű 

nyilvanulása mellett is sajnosán kell konsta

tálnunk, hogy lapunk pártolása még távolról 

sem áll arányban a termelők számával s a

hazai dohánytermelés nagyfontosságával._______

Annál Inkább kérjük tehát lapunk régi hí

veit és barátait, hogy további bacsss pártolá

sukkal bennünket támogatni, s gazdatársaik kö- 

rében lapunkat ajánlani és terjeszteni szíves

kedjenek.

A „Magyar Dohány újság*4 kiadóhivatala.

Dohanyjavitás.

A  „Ha/.ánk" napilapnak folyó hó elsői 
157. számában „Dohányterm elésünk jav ítá sa *  
czimii közlemény jelent meg. R é ti Jánostól, 
a kolozsmonostori gazdasági tanintézet ta
nárától. — Ezen szép és gyakorlati közle
ménynek csak ama részére kívánok leg- 
jobbadán reflektálni a mely a műtrágyá
val foglalkozik.

A  közlemény egyik része, a Dohány- 
ujság gyakran hangoztatott eszméjével tel
jesen azonos, —  ezeknek bővebb fejtegeté
sébe most tehát nem is bocsátkozom, hanem 
csak ismételten az olvasók szives figyel
mébe ajánlom.

Igen helyesen mondja a czikkiró. hogy 
milyen szükség van a dohányok javítására, 
illetve égő képességük emelésére s ezzel 
kapcsolatban azt az eszmét veti fel, hogy 
a szükséges műtrágya, a jövedék közvetí
tésével — mint előleg — lenne az egyes 
gazdák által megszerezhető és — ahol erre  
szükség van  — igénybe veendő. Ezen eszme 
megvalósításához és kivihetőségéhez én 
hozzá nem szólhatok, ezt az illetékes helyen 
bírálhatják meg legjobban.

Hanem én a magam rézzéről tovább 
megyek és az: tartom, hogy még ama ta
lajoknál is. amelyek elég gazdagok és bő
séges hűmus tartalommal bírnak : még ott 
is szükséges a dohánytermelésnél a mű
trágya igénybevétele. — mert alig van 
kereskedelmi gyári növény, mely jobban 
reá szorulna és amelynél nagyobb haszna 
volna a műtrágyáuak, mint épen a do
hánynál.

Mert a legtöbb gazdasági termelvény- 
nél, a műtrágya alkalmazása csak a termés 
mennyiségét tudja fokozni, de ám más a 
dohány. — mert ennél nemcsak a mennyi
séget emelni, hanem a minőséget is tete
mesen javítani van hivatva és pedig az 
égés és a finom  itás  által, s ez oly két fŐ- 
tényezö a dohánynál, hogy azt alig kép
zelhetni. mily fontos és mily horderővel bir 
mindkettő.

A  dohány égése: egyik főfeltétele a 
dohány értékének. A  jól égő dohánynak 
ize, zamatja rendesen jobb szokott lenni, 
mint a nehezen és rosszul égő dohányoké. 
Kiviteli eladásra legtöbb esetben csak is a 
jó égésű igény éltetik. A  jól égő dohány 
könnyen talál vevőre, mig a rosszul, vagy 
épen nem égő dohányokon alig lehet 
túladni.

A  műtrágyának azon az utón való 
megszerzése azonban, amelyet a jelzett 
czikk írója ajánl, szerintem sok akadályra 
találna.

Azt hiszem, hogy sok gazda nem 
olyan könnyen lenne reá vehető, hogy mű
trágyát — úgy mint előleget vegyen, mi
ként ahogy azt a czikkiró javasolja. — 
nem kapna rajta úgy, mint az előleg és a 
zsinór pénzen.

■ a i  ssáMuuk I  •M a i.

Czikkiró. a közlemény folyamán igen 
helyesen jegyzi meg, hogy a mi szárazabb 
éghajlatunk nem elég alkalmas a szivar- 
borító anyag előállítására. Ez — sajnos — 
úgy van. Azonban bizonyos vidékeken és 
helyenként, okszerű kezelés mellett, ezt is 
nagy mérvben lehet fokozni, és nincs ki
zárva. hogy ily anyagot is. még pedig 
meglehetős mennyiségben, előállíthatunk.

Az is igaz, hogy időjárást teremteni 
nem lehet, s mikor oly sovány, száraz, hideg 
időjárás van akkor bizonyára nem képződ
nek a dohányok avval a selyemforma finom 
tapintattal és ama dús anyagtartalommal, ru
ganyos. mondhatni nyúló képességgel, de az 
okszerű kezelés még ez esetben is képes kissé 
pótolni a hiányokat, főleg ha a talaj azok
nak a minőségeknek előállítására hivatva 
van. Nem is kell azt senkivel elhitetni, hogy 
szivarborító anyag előállítására nálunk 
egyáltalán nem volnánk képesek. Volt már 
arra gyakori eset, hogy ott, ahol most 
szivaranyag nincs: ezelőtt néhány évvel 
volt; ennek a megfejtését a talaj gyengü
lésében és kiéltségében kell keresnünk. Ezt 
kell tehát kipótolni, amit trágvával és mű
trágyával módunkban is van megtenni.

Azt nem állítom és nem is állíthatom, 
hogy valami finom szivarboritó anyagot 
tudnánk termelni, hisz erre nem is számí
tunk s ilyet tőlünk a külföld sem igényel; 
de közönséges alárendelt burok és szivar
takaró dohányt, amire nekünk épen nagy 
szükségünk van és amilyenre csak a kül
föld is reflektál: ilyet kell és ilyet lehet is 
nagyobb menyiségben termelni, s hogy ezt 
tehessük, erre első sorban szükséges a mű
trágyák igénybe vétele. Elég bizonyítékául 
szolgál ennek már eddig is. a több helyen 
tett kísérletek jó eredménye.

És hogy egyes törekvő gazdáink nem 
is idegenkednek a műtrágyával való kísér
let tevésétől: azt bizonyítja még azon kö
rülmény is, hogy alulírott, mint a Dohány- 
újság szerkesztője, már gyakorta és többek 
által megkerestettem az iránt, hogy minő 
és mennyi műtrágya lenne legjobb a do
hányra s miként kell azt alkalmazni, — 
mire aztán a megfelelő ’ műtrágyát az ille
tékes helyen meg is rendeltem s az illetők
nek elküldettem. — azon felül a szüksé
ges útbaigazításokkal mindenkor a legna
gyobb készséggel szolgáltam.

Réti tanár úrnak az indítványa min
denesetre figyelemét érdemel; habár azt 
hiszem, hogy csak a termelők akaratától 
függ, hogy garantirozott minőségű, meg
felelő műtrágyát illő áron beszerezhessenek, 
talán az országos m. gazdasági egyesület, 
vagy a magyar gazdák szövetkezete útján, 
avagy más egyéb helyen és könnyen hoz
záférhető módon is ; de talán még legczél- 
szerübb volna erre nézve — a termelők 
saját jól felfogott érdekében — esetleg 
valami erkölcsi kényszert gyakorolni.

A  jó érett istálló trágya, a megfelelő
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műtrágya és a mély művelés: ezek azzal 
a megbecsülhetetlen jó tulajdonsággal bir- 
nak, hogy a talajban a nyirkosságot tovább 
megtartják és igy a dohány növények a 
a legcsekélyebb kedvezd időjárás mellett 
is már hirtelen és jól tudnak fejlődni s 
rendes kezelés után a szükséges finom ru
ganyossággal bírnak; — továbbá dohány
fajták rendes megválasztása, — magneme- 
sités, — a dohányos kertészek oktatása és 
ösztöndíjak által való buzdítása, a kiadott 
rendeleteknek a kertészek általi pontos 
végrehajtása s ennek szigorú ellenőrzése: 
ezek lennének szerintem a minőség javítá
sára nézve a legfőbb tényezők, amelyek 
utján aztán bizton remélhető tehát, hogy 
ily czéltudatos működés után, a kívánt jó 
eredmény elérhető lesz.

Daróczi Vilmos.

A dohányilzlet 1893. évben.
Irta : Csetei Herzog Péter.

(Folytatta).

Kereskedelmi-politikai viszonyaink, a 
lefolyt évben — ami kereskedelmi ezikkün- 
kot illetőleg — nem változtak. A  vámviszo
nyok is mindenütt állandóak. Németország
ban egy dohánygyártásiadó behozatala ter
veztetett, a javaslat sorsa azonban még 
nem bizonyos, miután mérvadó vélemé
nyek nyilvánultak, melyek — a belföldi 
termelés érdekében — a nyers dohány 

beviteli vámjának jóval emelését czélozzák.
Sweiczban a dohány egyedáruság be

vezetése terveztetik, melynek jövedelme 
jótékony czélokra lenne fordítandó. Dicsé- 
retreméltó szoczialisztikus irányú ujitás.

Mint említettük, Frantziaország követ
kezetesen tartózkodik tőlünk dohányt be
vásárolni, — daezára annak, hogy rossz 
termése miatt, olcsó vágni való dohány 
után nagy szükséglet mutatkozott: ezen 
szükséglet orosz ukrániai dohánynyal fedez
tetett, melynél aligha fiskális érdekek vol
tak elhatározó befolyással.

Következő árakat jegyzünk:
közönséges vágni való anyag . . . .  14— 16 frt

.  jó - ,  .......................17—19 „
leveles .. » „  23—110 „
színes „ „ „   24—32 „
b é la n y a g ...............................................15— 18 „
burok és bélanyag.................................24 - 2C „
burok ...................................................26—34
feldolgozásra v a l ó ................................ 32—40
fedö-horiték ......................  . . .  45 -60
nehéz anyag ........................................28—35
leveles hu lladék.........................  13 10 ..
h u l la d é k ........................................ . o— 8
mind per 100 klgrm.

Az 1893. évi termés jó közép ered
ményű volt és teljesen sikerültnek mond
ható. A  dohány jól ki van fejlődve, leveles, 
érett és általában egészséges; végleges 
Ítélet azonban majd csak a fermentatio 
teljes befejeztekor hozható. Az első fer
mentálás után a dohány előnyösen fejlődött.

A termés eredménye, a két dohány
jövedék részére a következő volt:

Magyororszóg :
1891 1892 1893

Beültetett hold . . 80.481 73.613 70.878
Termés klgmmok-

• • 61.697,200 53,306.728 52,366.779
Holdankénti termés
kilogrammokban 803 724 739

összes beváltás fo
rintokban . . . 12,072.230 9,747.600 9,500.324 

Beváltási átlagár 
100 klgrarninon-
ként forintokban; 18.66 18.29 18.14

Kbből esik : a magyar jövedékre: 39721 
hold, 29.869.168 kilogramm, 5.393,869 frt, 
— az osztrák jövedékre: 31.157 hold. 
22.497.fill klgrm, 4.106.455 frt.

Az átlagos jövedolem, kikerekitve:
termés hozam beváltási ár
holdanként holdanként

1884 491 klgrm. 87 frt 72 kr.
1885 461 79 „ 63
1886 544 92 „ 06
1887 360 63 „ 82
1888 501 88 „ 47
1889 645 114 „ —.
1890 547 102 .. 83 „
1891 803 150 „ — „
1892 724 132 „ 41 „
1893 739 134 „ 08 ..

Ausztriában a termés volt:
Galiczia és Bukovinában :

Beváltott mennyi-
1890 1*91 1892

ség kilogrammok- 3,368.007 3,680.804 4,257.878
bán 30.000 31.924 30.312

Termelők száma 
Beültetett terület

1.897 2.018 1.986

hektárokban 
Termelőnként esik

733 632 655

Á r :
Termés hektáron
ként kilogrammok-

1.775 1.823 2.144

bán . . . . .  
Bevétel forintokban 
Bevétel hektáron-

636,49 \38 705,724.18 811,468.58

ként:
Bevétel 100 kilóg-

324. >4 338.06 396

rainmonként / . . 18.28

D é ltiro l.

18.54 18.47

Beváltott zöld do
hány kilngrnm-

1890 1891 1892

inukban: . . - 
Ez maeerólva ki-

2,645.609 2,915.315 3.296.088

tesz klirnnmokbnn 442.856 467.704 539.456
A növények száma: 12,044.532 11,834.1*5 13.700.700
Termelők száma: 
Beültetett terület

1.977 2.055 2.300

hektárokban : 
Termelőnként esik

300 300 340

A r: . . - 
Jövedelem forintok-

1.517 1.460 1.478

bán: . .
100 klgranun zöld 
dohány beváltási

115,669.47 132.666.27 148,268.59

ára forintokban : 
Beváltási ár hek
táronként forintok-

4.69 4.55 4.50

bán :
Jövedelem hektá
ronként klgrani-

385.56 442.22 436.08

mokban: . . . . 
Kezelési költség

82.19 93.84 96.24

forintokban: . . 28,880.16

Dafm átia.

32.789.89 :>«,76.ri.lo

Beváltott levelek
1890 1891 1892

kilogrammokban : 205.145 221.516 360.025
A növények száma: 9.047.600 12,848.664 13,502.976
Termelők száma: 
Beültetett terület

2.954 4.236 4.989

hektárokban : 
Termelőnként esik.

17.164 24.080 25.200

Á r : .
Jövedelem forintok-

581 508 505

bán: ...............
Jövedelem 100 ki-

105,680.37 122,959.72 202.049.22

rintokhan: . 
Jövedelem hektá-

52.45 55.61 56.12

roiiként irtokban : 
Jövedelem hektá
ronként kilogram-

616.39 510.68 802.28

mokban: . . . . 11.75 9 20 14 28
Dohányjövedékünk buzgón fáradozik 

az előbbi kormányok mulasztásait jóvátenni, 
így látjuk, hogy az előbbeni czélszerűtlen 
faszerkezetű raktárak lassanként eltűnnek 
és a minden igényeknek megfelelően épí
tett mintaszerű raktáraknak adnak helyet, 
aminek egyébiránt azon üdvös hatása is 
van, hogy a termelők is buzdulva a példán, 
szintén iparkodnak kipróbált és a legújabb 
tapasztalatuknak megfelelő dohány pajtá
kat és száritó helyiségeket épiteni.

Az uj raktárakban a dohányjövedék 
a fermentatiót minden egyes esetben a ter
més tulajdonságának megfelelőleg s azon 
gondossággal eszközöltetheti, a mely szük
séges, hogy a fermentatio helyes és meg
bízható legyen. S érdemesnek tartjuk itt 
ismételve rámutatni, hogy egy elhanyagolt 
fermentatio, vagy egy szigorú, egyenlő vá
logatás, mily nagy mértékben képes a ter
mények értékét és kelendőségét emelni, 
vagy leszállítani.

Ürömmel ismerjük ol, hogy mindazon 
intézkedések, melyeket e tekintetben a 
dohányjövedék megtesz, ezen kezelés fon
tosságától vannak áthatva és remélhető, 
hogv ezen igyekezet a jövedéki közegek 
által a leghathatósabban fog támogattatok

Egyedárusagunk pénzügyi eredménye 
valóban meglepő, mi a legjobban kitűnik, 
ha a legutóbbi három év bevételét össze
hasonlítjuk :
1891. -ben a bruttó-bevétel volt 39.900.311 frt — kr.
1892. .. * „  41.946.613 „  — kr.

! 1893.-ban „ 44.338.290 „ 50 kr.

Tehát — a mint kitűnik — a jövede
lem nem várt eredményt ért el. Ami annál 
inkább elismerést érdemel, mert a fogyasz
tás emelésével egyidejűleg, a gyártmányok 
minőségének javítása óriási munkát igényel.

Az utóbbi időkben létesített gyárak, 
úgy az építkezés, valamint a berendezés 
tekintetében, az észszerű gyártás, valamint 
a modern egészségügyi követelmények leg
magasabb fokéin állanak s a gazdag ta
pasztalati! ezélirányos vezetést szembetű
nően hirdetik. Mindenütt egészséges, vi
lágos munkatermeket, jó közlekedést, vil
lamos világítást, a munkásoknak külön 
étkező termet, rendelő szobát 8 mindazon 
követelményeket megtaláljuk, a melyek a 
munkások testi és szellemi jólétét előmoz
dítják. Oly példa ez, amely valóban méltó 
a követésre.

Nem hagyható még emlités nélkül, 
hogy dohányjövedékünk iparkodása foly
vást oda is irányul, hogy a fogyasztók 
ízlését is kielégítse- Így látjuk, hogy az 
úgynevezett 2‘/, kros „vegyes külföldi" II. 
szivarok, most már a leggondosabb mun
kával. külföldi dohánynyal fedve gyártat
nak, úgy. hogy ezen szivarral, a kevésbbé 
vagyonos fogyasztók teljesen meg lehetnek 
elégedve. — Az 5 kros uj E. szivar, igen 
tetszetős formában, a leggondosabb mun
kával dolgoztatik ki tiszta, erős és zama
tos íz ű . Nagy kedveltségiek is örvend 
szivarjaink ezen válfaja, változatosság ked
véért még az elkényeztetett szivarozó is 
szereti. Ezen szivar, a középosztálynak jól 
szívható és jutányos ám szivarjáúl lenni 
van hivatva.

A tőrök dohányból való gyártmányok, 
tehát úgy a czigaretták, valamint a pipa
dohányok, kitűnő minőségűek, — s bát
ran állíthatjuk, hogy nines a világon oly or
szág, még ott, ahol egyedáruság sem létezik, 
hogy oly jó és jutányos árú gyártmányok 
lennének kaphatók, mint nálunk; — s 
ámbár a jövedék nagyszámú ily gyártmá
nyokkal rendelkezik, mindamellett még 
egy hosszúra vágott, erős, uromatikus. rö
vid Bruyer-pipához való dohánynak a gyár
tását is ajánlanék. (Folyt, köv)

A bagózás és a bagó.*) 
ii.

Irta : Kazau Réz hő.

A  németek bagójáról Schreiber a kö
vetkezőket jegyzi meg: . A  bagózásra
szánt tekercsek kis-ujjnyi vastagságra fo
natnak és sokkal kisebbre készíttetnek, 

! mir“  a dohányzásra szántak. Általában 
vagy európai vagy amerikai, ,le mindig 

I nehéz, erős dohányanyag használtatik fel 
a bagó-tekercsekhez. M ivel Délnémetor- 

i szágban a bagózás nem igen szokásos, a 
| bagó gyártása csakis az északnémetországi 
i gyárakra .szorítkozik. I'.szaknémetországban 

ellenben, különösen a tengerparti lakosok
nál és a tengerészeknél nagyon el van 
terjedve a bagózás, mert hathatós védő
szernek tartják a sc-rbut ellen. Kme vidé
keken a bagót egy. és fél fontos teker
csekben készítik, s rendesen csak a leg
nehezebb Virginia dohányleveleket veszik

*  > Ezeu nagy-érdekű csikknek eled 
f. e. 7. számában közéltük.

részét. lapunk 
Szerk.
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hozzá, melyek a jobb fajú bagóknál ki is 
kocsányoztatnak. A  tekercsek sajtolva lesz
nek, s a dohánygyártásnak fontos ágát 
kepezik. Hogy a dohánynak csípősségét 
elvegyék s neki jobb izt adjanak, külön* 
fele paczok alkalmaztatnak, melyek közül 
a következők leggyakoriaobak: 1) Első 
minőségű bagó. 100 font kikocsányozott 
virginiai dohánylevélhez 12 pint viz 4 font 
apró szőllővel körülbelül */,-adra egy réz
üstben lepároltatik; ezután a folyadékot 
lehűtik és vásznon átszűrik. A  visszama
radt apró szól löt addig nyomják, m ig a 
bentlévő lé teljesen kicsepeg. A z  így nyert 
mintegy 8 pint szőllőlevet ismét az Üstbe 
öntik s hozzá 12 pint vizet s 4 pint jó 
bort s az. üstöt tűz fölé téve még 2 font 
édes gyökeret, >/, font ánizst. »/t font ko- 
riandert, */t font fahéjat, mind törve, adnak 
hozzá. Ezen vegyitéket körülbelül két 
óráig hagyják főni, mely idő alatt az üst 
egy fa fedéllel folytonosan betakarva ma
rad, hogy az illó részek elszállását és a 
lé gyöngitését megakadályozzák. K é t óra 
múlva három font finomra tört sárga czuk- 
rot kevernek hozzá s további két óráig 
hagyják főni. Ezután az egész párlatot oly 
melegen, a mint csak lehet, durva vász
non át egy  hordócskába folyatják s a ma
radékot jó l kinyomják, hogy a páczból 
semmi se menjen veszendőbe, még két 
pint ó-bort és 4 pint szörpöt öntenek hozzá 
s egymással jól összekeverve addig hagy
ják állni, m ig langyos nem lett. Most 
azután egy  marék páczolásra szánt dohány
levelet eme langyos lébe mártanak úgy, 
hogy a lé a dohányleveleket jól át- és 
átjárja, s az igy  páczolt dohányt 4 hétig 
m egfelelő edényekben hagyják állni, mire 
a további feldolgozás (fonás) épen úgy 
történik, mint a pipadohánynál.-

Csekélyebb fajta bagókhoz a dohány
levelek nem kocsányoztatnak ki. de az 
alsó durva kocsányrész levágatik, mert kü
lönben ez átlyukgatná a fedőlevelet, s nem 
lehetne szép egyenletes fonadékot előállí
tani.

Ebből láthatjuk, hogy a jó  bagónak 
előállítása nem csekély fáradsággal jár, s 
hogy az igy  előállított bagó inkább nya
lánkságnak mondható, melyért hogy az 
angol hölgyek is rajongnak: épen nem 
csodálhatjuk.

T Á R C Z A .
Hangulat.

— A „ Magyar l)ohány%gságu eredeti tározója. — 
Kinn ülök tanvám előtt, virág hullatta 

akáczták lombjai alatt és elmerülök a tavaszi 
élet frisseségébe. mely körülvesz engem a meddig 
csa* felveheti szemem a határt s pipám bodor 
füstkarikáin át is latom u messze sürgő népet, 
a mint zsenge dohányültetvényeimet fénylő 
kapáikkal szabadítják feí a felburjánzó gaztól, 
mely reményre keltő üdeségétöl fosztaná meg 
a gyenge dohánycsemetéket.

Megjött a tanyai gyerek-postásom, a 
kinek a bérét avas szalona adagokban szolgál
tatom ki, mivel ő a szalonát csak avas állapotá
ban állifja fel a helyzetnek arra a magaslatára, 
a hova egy éhes gyerek-postásnak csak a 
legvágyóbb pillantásai hatolhatnak tel.

Már messziről jelzi harsány kiáltással — 
kormos kezében a fehér ujságlapot lobogtatva 
— a Dohányujság beérkezését, annak a szere
tetreméltó lapnak, a melynek, hogy főként a 
dohányra irányul ugyan minden harmatos 
gor.dolatja, de egyszersmind arról sem feled
kezik meg, hogy a magamféle tanyai gazdál
kodót a gyapjúmosódákra is figyelmeztesse, 
sót ha gazdálkodásunk, vagy mondjuk már el- 
gazdalkodásunk nehéz napjaiban, a látóhatárt 
annyira borúsnak látnók, hogy a túlvilági élet 
gyönyöreiről is kezdenénk elmélkedésekbe 
bocsájtkozni: —  mindjárt az életbiztosítás éltető

Austráliában bagózók mindenütt elő- 
találhatók, kik nem is elégesznek meg 
csupán a bagózással, hanem a bagót le is 
nyelik, miként azt Délamerikában teszik. 
A  maórik egy fekete anyagot, mimiha, — 
az uj hollandiak bitscherit, s a Moreton 
öböl körül lakó törzsek „dora“ nevű ba
gót használnak. H ogy  ezek dohányból ké- 
szitvék-e, nincs róla tudomásunk.

Afrikában uralkodik a bagózásnak 
azon módja, mely Amerika benszülöttei 
előtt ismeretlen volt, és Afrikán kívül más
hol sehol sem fordult elő, t. i. dohányport 
mészszel keverve bagózni, vagyis „bumótot 
enni,“ miként az angol utazók magukat 
kifejezik. Valami ehez hasonló a tobacco- 
dipping. mely Északamerika déli államaiban 
a női lakosságnál divatos, s mely abból 
áll,' hogy a dohányport egy nedves fácska 
segítségével a szájba teszik s addig ba- 
gózzák, vagy dörzsölik a fogakhoz, mig 
annak erejét teljesen kivették.

Ezen szokásnak nagy s kizárólag csak 
Afrikára elterjedése s a bagódohánynak készí
tési módja elég bizonyság arra, hogy az nem 
európaiaktól származik ; mert eltekintve 
attól, hogy ily rövid idő alatt ily elterje
dést alig nyerhetett volna, épen ott látszik 
hiányozni, hol európaiak a benszülöttekkel 
szorosabb érintkezésben álltak, vagyir. a 
föld nyugati oldalán és déli csúcsán. —  
Azon körülmény, hogy Ázsiában a bagózás 
csak Arábiának, áfrikai részén található, bi
zonyság arra. hogy az nem Ázsiából jött 
Afrikába, hanem épen megfordítva.

A somaliak. a nubiaiak. sudánok, Ha- 
ussa, Bornu. Madagaskar srb. lakói meg
egyeznek abban, hogy mindannyian finom 
porrá tört dohányt bagóznak és ahhoz 
részben a csípősség emelése, részben pe
dig a dohányban rejlő kiváló tulajdonsá
gok előidézése végett, nátront, meszet, ha
mut, salétromot és egyebet kevernek.

A  somaliak, Burton szerint, úgy eszik 
a bumótot, mint a svédek (t. i. bagóznak) 
s a mellett fogaikat szorgalmasan tiszto
gatják fogpiszkálóval. A  durva dohányba
gózás lehet oka annak, hogy torkuk fekete 
és csúf, fogaik rosszak és ajakuk színtelen, 
mégis kivétel nélkül mindnyájan bagóznak 
s beszéd közben a bagót fülük mögé te
szik, ugyanazon szándékkal, mint a britt

forrásaihoz is elkalauzol, a hol megszerezheti 
magának az ember azt a gyönyörűséget, hogy 
gyönyöröket okoz másoknak is, igy első sor
ban magának a biztositó társaságnak.

Miután a nagyreményű postás-gyereket, a 
mint ez már nálunk — gyöngéd szeretetünk 
jeléül —  szokásban van. egy kényeztető hátba 
ütéssel —  hogy a kölyöknek a borzas feje 
majd elrepül —  a számára kikészített avas 
szalona darabhoz lódítom, lázas mohósággal 
szakítom fel az átvett lap átkötő papír szalag
ját, hogv felkeltett kíváncsiságom mohó vágyát 
lecsillapíthassam.

Elmerülök az olvasásba, akár a nagy 
oczeán végtelen víztömegébe merülnék el, — 
ream a külvilág e pillanattól fogva nem léte
zik, hiába ordít felém — szalonás szájár táto
gatva —  a postás-gyerek, keserves panaszra 
fakadva a szalona darab körvonalainak egymás
hoz való közelsége ellen: — én ezt nem
hallom, —  hiába csendül meg csendes termé
szetű életem párjának gvögéd hangja, melytől 
a postás-gyerek is elsőrendű kengyelfutóvá 
válik, mihelyt meghallja, — hiába, —  én 
semmit sem hallok,—  még a meleg „zsendicze* 
párolgó illata sem bir mélységes elmerülésem- 
ból felébreszteni, — de sőt a tekintélyes végre
hajtó lágy emberszerető megszólítása is csak 
boihacsipés —  és még ez sem hat reám.

Olvasom a dohánynak országosan meg
indult kiültetését.

Egek ! milyen rengeteg dohányföid is volna 
az, ha mind egymás mellé kerülne ide a

katonák tesznek az arakhoz spanyol, vagy 
az oroszok a vutkihoz fekete borsot.

Ugyancsak Burton szerint dohányt 
mészszel keverve bagóznak a Mombasa 
város közelében Jakó néptörzsek, kik ugyan
azon valláshoz tartoznak, mint a wechabiták. 
Hárár férfi lakossága inkább a belföldi ké
szítményeket kedveli bagózásra és dohány
zásra, m ig a nők inkább szeretik a suratot 
(viz-pipa). Belzoni tapasztalta, hogy a ber
berek, kik a Níluson alsó Nubiában hajóz
nak, nagyon edzettek és semmi ételt sem 
utálnak, mert folytonosan bagóznak és pedig 
valami Syriából származó dohányt, melyet 
nátronnál keverve használnak. Egész Éjszak- 
Afrikában, a meddig csak a tűzimádás ter
jedve volt, nagyon keveset dohányzanak, 
de annál többet bagóznak. A legtöbb fe
kete néptörzs dohányból, nátronból és víz
ből hig levet készít, melyet bukkunak ne
veznek s ezen levet szájukba szürcsölik s 
úgy gargariroznak vele, mint mi a száj
vízzel.

Dohányrozsda.
A  gazda, ha gazdasági növényein 

vereses vagy barna foltokat lát, melyek a 
növényeket beteges állapotba hozzák, elne
vezi e betegséget rozsdának. Pedig a tudo
mány a rozsda szót már rég oly betegségre 
foglalta ié,m elyet a rozsdagombák (Uredi- 
neák) családjába tartozó gombák okoznak. 
Ilyen rozsdagombák (mint a Puccinia gra- 
minis. a Puccinia Rubigo vera, a Pucci
nia coronata) élnek a gabonaféléken, tehát 
ha a gazda gabonarozsdáról beszél, úgy 
teljes jogga l s helyesen teheti azt.

A  dohányon eddig rozsdagomba nem 
találtatott, s igy  rozsdás dohányról beszélni 
nem lehet. Pedig a ki dohánytermelő vidé
ken lakik, bizony nyal nem egyszer hallotta 
már, hogy a dohány megrozsdásodott, sőt 
hazai szaklapjainkban is nem egyszer le
hetett olvasni a dohány rozsdabetegsé
géről.

Kedvezőtlen életviszonyok könnyen 
okoznak sárgás vagy vereses foltokat a 
dohányon, de az ilyen foltos dohányt nem 
lehet helyesen rozsdásnak nevezni. Például 
hideg nedves esztendőben megfoltosodik a 
dohány, mit a nép szintén rozsdának nevez, 
valamint foltokat kap a dohány akkor is,

tanyám elé, — bizony csak meg kell eléged
nem a magam dohányföldjével, — ez is elég 
gondot ad nekem, meg szelíd Sára feleségem
nek, a ki a mindig józan Gyurka dohányossal 
bizony eleget is vesződik, neveliy a mint ó ezt 
nekem mondja.

Ültetnek, kapálnak, de én már az én 
lelki szemeimmel bele nézek ennek a most 
még zsenge dohányomnak a jövőjébe is, —
—  látom : különös díszben növekedni, értéké
ben egyre gyarapodni és látom végre a nagyság 
egy oly magas fokára emelkedni, a mely arany 
álmaim ködös távólába — uj derengést hoz.

Leteszem a lapot, jól eső édes meg
nyugvásnak adom át lelkemnek hányatott 
mélységes érzelmeit, a melyeknek elsimulásara 
jótékonyan hat a meleg napsugárban fürdő 
légy sokaság zsongása és Sára feleségemnek
—  bár rövid ideig tartó — fegyverszünete.

Végre leszállók a földre, itt vagyok do
hányföldem kapásai között, a kik napszámjukat 
követelik fáradságos napi munkájuk után; a 
köszöbön pedig látom a postás-gyereket ülni, 
a ki nagy igyekezettel kanalazza az ízes 
zsendiczét, s mosolygó ábrázatja a helyzettel 
való kibékülés képét mutatja felém.

Kifizetem a napszámosokat, megfogom a 
postás-gyereknek fülét, hogy menjen az mam
bói s mialatt hajlékom küszöbét átlépném, 
mélységes fohászkodással felsóhajtok : bárha 
majd igazán is látnám, jóféle dohánynyal meg- 
tömve a pajtámat.

X. Y.
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ha erősen vagy egyoldalúan trágyáztatik. 
Ez utóbbi esetben ugyancsak rozsda névvel 
jelöli meg a nép a dohány beteges állapo
tát, s ilyenformán a rozsda név nem fe
jez ki bizonyos meghatározott betegséget.

Nemrég Cári Mohr Belgiumból, Char- 
leroi-ból kapott beteg dohányleveleket, 
melyek betegségét az ottani gazdák rozs
dának nevezték el. Mohr vizsgálatai kide
rítették, hogy a betegséget nem okozzák 
rozsdagombák, tehát hogy azt a belgiumi 
gazdák helytelenül nevezik rozsdának Mohr 
vizsgálatai szerint a szóban forgó rozsdát 
egy atka okozza, mely szívja a dohányle 
veleket. A z  atkák, mint picziny átlátszó 
testecskék láthatók a levelekben s szúrá
saik helyén a levél először kissé behorpad, 
megsötétedik, majd megsárgul és végre 
megbámul. („Köztelek*)

Az Agrotis Ypsilon, 
magyarul pajor-kukacz.

Daróczi Vilmos ur. ezen szaklap ér
demes szerkesztője, a Dohányujság 11 -ik 
számában igen behatóan tárgyalja ezen 
általánosan ismert ellenség ellen teendő 
intézkedéseket. Főleg két óvszert ajánl 
a dohánytermelőknek, mely a gyakorlat
ban beválik. —  sőt általam is kipróbálva 
lett.

Igen helyesen első sorban a dohány
talaj tisztántartását, vagyis gyakori szán
tását, keverését, stb. ajánlja: — ez szerin
tem is a legczélrayezetőbb. mert az A g 
rotis apró kutyalégyszinü lipéi már a/, áp
rilisi meleg napokon ott repkednek a 
megszántott földeken, keresve a legerősebb 
kelésü gaztermést Ígérő helyeket, hol pe 
téiket bőségesen lerakják, és ez a procze- 
dura folytonos. — néha még októberben 
is látható.

A  peték gyorsan kikelnek, és neki 
esnek az étkezésnek, pusztítva össsze- 
vissza minden növényt. —  búzát, dohányt, 
dinnyét, gazféléket, stb. amivel a por
hanyó talaj éppen rendelkezik.

A  dohány iránt nincsen különös elő
szeretettel. s ha elég gyenge növésű más 
növény vagy gazféle van jelen, akkor in
kább azt ragicsálja, — főleg ha a palánta 
elveszti már gyengeségét, akkor a megke
ményedett dohánynyal nem szívesen rontja 
a fogát a kis kártevő.

Első sorban tehát gyakran szántani, 
vagy kapacsolni kell. hogy az Agrotis lé
pőt a peték lerakásában lehetőleg m eggá
toljuk, hogy a mégis kikelendő férgek 
eleség hiányában elvesszenek, vagy leg
alább elsatnyuljanak.

A  tökéletes tisztán tartott ugar talaj 
vetése a laza homok területeken sem fog 
annyit szenvedni ezen féregtől, mint a 
vad mohar által felvert, bár jó legelőt 
nyújtó táblák.

De hát tegyük fel. hogy a termelő 
nem rendelkezik elegendő igával arra, 
hogy a dohánynak készített táblát három
nál többször érintse és még kevésbbé te
heti meg. hogy a tavaszi szántás után az 
ültetésig minden két hétben megbolygassa 
a talajt, vagy esetleg a legeltetés is számba 
jön. akkor igen valoszinü. hogy az ültet
vényben az Agrotis pusztitólag fog fel
lépni. főleg a bő homokvegyületü ta
lajokon.

Ez esetben nincsen más ellenszer, 
mint amit Daróczi V. szerkesztő ur is 
ajánlatba hozott, t. i. a palántáknak ülte
tés előtt, a melegágybóli kiszedés után, 
dohánylúggal való bőséges meglocsolása, 
mely a férget ha nem is végképpen, de 
néhány napig okvetlen visszatartja a pa
lánta élvezetétől, mert a lúg erős szagát 
nem állja k i; — ez azonban egy jó eső
vel, s a harmat és napsugárral néhány nap 
múlva szintén erejét veszti, de ízletes lenni 
a palánta megszűnik.

M ag yar  Dohányujság

En, mint termelő, egy elkeseredett fol
tozás alkalmával szintén próbát tettem a lúg
gal olyformán, hogy egy 50 literes üstbe 
mintegy nyolez csomó penészes dohányt 
vetettem, mely a vízben jó l felforralhatván, 
ennek a leve kellőleg kihűtve használtatott 
a sajátlag kezelt mintegy 50 Q-ölnyi kísér
leti telepemen, mely Pensilvaniai, Manilla, 
Dzsonchinchan, stb. fajokkal már ki volt 
ültetve, és a féreg által részben kidöntö
getve. A  palánták ültetés után rosta nél
küli öntözővel lettek az emlitett dohánylével 
locsolva, s az eredmény kielégítőnek mu
tatkozott. De a kísérlet meg lett szakítva 
egy hetes eső által, mely a féreg pusztí
tásnak nemcsak a lúgozott, hanem az egész 
termelési területen jóformán véget vetett.

Tehát ezen kisérletezés pozitív ered
ményt a lúggal nem mutat fel, de nagyon 
is érdemes tovább folytatni, főleg a meleg
ágyból kiszedett ültetendő palánta meglo- 
csolásával, mert nagy jótétemény lenne a 
hazai dohánytermelőkre, ha a hazai Agrotis 
gyomrát valamivel el bírnánk rontani, s ha 
ezen áldott szernek a dohánylúg válnék 
be, úgy Daróczi úr pátenset kérhet reá.

E* a mi több, az a sok „kihányás** a 
legtürelmesebb konzumenst nyerne az uj 
ültetvényekben.*)

Fáy László.

Dohánykapálás.
A  dohánytermelésnek egyik lő ténye

zője az. hogy a dohánytőkének mennél több 
nyirkossága legyen. Jó dohányt termelni 
bő nyirkosság nélkül: alig képzelhető. Fő
törekvésünk legyen tehát: annyi nyirkos
ságot vezetni a dohánytőkéhez, a mennyi 
csak hatalmunkban áll.

A  kapálásnak egyik nagy hivatása az, 
hogy általa a föld nyirkossága megtartas
sák és hogy a levegőben lévő nedves pá
rákat a talaj magába vonhassa.

Mennél porhanyóbbá és mennél lazábbá 
tehetjük a földet jó mély kapálás á lta l: 
annál több nyirkosságot kölcsönzünk neki. 
A  jól megkapált földnek a legcsekélyebb 
eső már nagy hasznára válik, amennyiben 
jobban tud hatni a talajba, s a dohánygyö
kér hajszálacskái a jól megporhanyitott ta
lajban könnyen és akadálytalanul terjednek 
és szívhatják azt a felette nagy mennyiségű 
nedvességet, a melyre szükségük van. M i
helyt eme nedvkész.let a talajban kevesbbe- 
dik : a dohánylevél is azonnal kezd üdesé- 
géból veszíteni, legott megszűnik gyara
podni és előáll az. a szerencsétlen körülmény, 
mely a magyar dohánynak egy  nagy részét 
jellemzi, hogy a dohány durva, vastag, ri- 
pacsos és nem bir semmi finom hajlékony- 
sággal, a levél erezete úgyszólván bedugul 
és az a bizonyos nélkülözhetetlen nedvke
ringés meg van akadályozva, s épen mint 
mikor az emberi vagy állati szervezetben 
valamely rendellenes körülmény folytán rossz 
vérkeringés áll be és a rendes anyag tar
talom nem oszlik el kellően: úgy a do
hánynál is túlságosan képződnek az enyv és 
viaszkos részek s a dohány egyenetlen, 
foltos, vastag, törékeny és rossz égésű lesz.

A  mi száraz nyári éghajlatunknál ez 
a körülmény igen lényeges s a jó kapálás 
fölötte fontos szerepet játszik ebben a do
logban, mert csak ez képes és van hivatva

* ) Tisztelt munkatársunk lenti soraira meg 
kell jegyeznem, hogy a ilohánylíig-kivonatot, mint 
rovarirtómért kor&utseni én találtam fel, mert — mint 
annak idején lapunkban is bőven megírtuk — a 
sxakfórtiak több éven át folytatták ezzel a kísérle
teket. mig ma már a Thanatoiit ország-világ hasz
nálja és általánosan el vau ismerve, hogy ez egyik 
legbiztosabb, legjobb rovarirtószer. Én csupán arra 
nézve tettem vele kísérletet, hogy a dohánynál is 
lehetne-e használni s a maró oldat nem ártalmas-e 
a gyönge dohány palántáknak 8 miként a múlt 
számban közölt ezikkemben leírtam : ez irányban 
tett kisérleteim meggyőztek arról, hogy igenis, a 
dohánylúg kivonat, a dohánynál is a legjobb siker
rel használható. Szerkesztő

Junius Ifi.

az általános bajt némi részben ellensúlyozni, 
kevesbbiteni.

A  kapálás befolyása tehát a gyökér 
hajszálakra és a nyirkosság megtartására 
nézve a legfontosabb; — de e mellett a 
gyomok kiirtása is igen jelentékeny d o lo g , 
— mert a gyom létezése nemcsak azt a 
bajt idézi elő. hogy a dohánynövényt e l
árnyékolja amivel tönkre is teszi, de a 
gyom — melynek élősdisége a dohány
palánta rovására történik — még sok oly al
katrészektől is megfosztja a palántát, ame
lyekre fejlődése végett szüksége van. — 
Ha kapálás közben a gyomot csak levág
tuk, de gyökerestől együtt ki nem pusztít
juk : az esetben a kapálással tökéletes mun
kát nem végeztünk, mert akkor a földben 
megmaradt gyökér még nagyobb erővel 
szívja magába a dohánynak szükségelt táp- 
anyagot; — tehát a kapálást úgy kell vé
gezni. hogy a gyomot teljesen kiirtsuk s a 
földben semmi olyas ne maradjon, ami a 
dohány növénytől valamit elvonhatna.

A  gyomok elpusztítása a dohány után 
következő terménynek is nagy hasznára 
válik amennyiben ily formán gyomm agvak 
nem képződhetnek. Tanúsága ennek ama 
körülmény »s, hogy dohány után mindig 
olyan kitűnő búza szokott teremni.

A  gyakori kapálás meggátolja a ta
laj elkérgesedését, ami egyes talajokban 
esős időben bekövetkezni szokott, különö
sen olyankor, amidőn az esőre hirtelen 
nagy hőség áll be Pedig az ilyen meg- 
cserepesedés igen káros hatású, mert a le
vegő. napsugár, sőt még az eső sem hat 
keresztül egykönnyen rajta és a talaj nem 
részesülhet ama — annyira szükségelt 
ammóniák és salétrom anyagokban, melye
ket leginkább az eső és a harmat szokott 
szolgáltatni és amelyek a dohány érlelését 
és égés it felette nagyon befolyásolják.

A z  agyag, vagy másnemű nehéz kö
tött talaj mindenesetre hálásabb lesz a ka
pálás iránt, mint a homokos laza talaj, 
amely talajoknál a porhanyósság inár ter
mészetben úgy is benne van, — de azért 
az ily talajt is csak mennél gyakrabban 
kell kapálni, mert ezekben a talajokban a 
gyom is gyorsabban szaporodik.

A  dohány, bármilyen talajban ter
meltetik, a kapálás iránt nagyon hálás 
tud lenni.

Már magában véve az a hatás, mely 
dohányainkat rendes idejére megérni fel
segíti : ez magában is oly fontos, hogy ha 
semmi más haszna nem volna, csupán 
csak ez, mar ez maga is teljesen elegendő 
ok arra. hogy a dohányt gyakrabban ka
pál tassuk.

A  kapáláshoz hosszú nyelű kapát ne 
használjunk, mert az ilyenekkel könnyen 
kárt lehet tenni a gyenge növényekben. 
Kapálás közben a kapásnak sohasem sza
bad elmulasztani: a dohánytó mellett a
palánta környezetét ujjával felkaparni és 
meglazítani s esetleg a dohánytő mellett 
lévő gyomot kihúzni.

A  i apálás közben, vagy rögtön utána, 
a foltozást is meg kell tenni; —  minden 
gyönge palántát irgalom nélkül ki kell 
lökni és helyébe jó erős gyökeres palántát 
ültetni. Továbbá minden kapálás alkalmá
val arra is ügyelni kell, hogy az élősdi, 
vagy minden más egyébb rovarok, férgek 
elpusztittassanak.

A dohánytermelő közönségnek ezúttal 
is figyelmébe ejánlom az általam már több
ször ajánlt önálló kapálási rendszert, amely 
abban áll, hogy minden kapás egy  sor ka
pálását maga végzi és igy nincs gátolva a 
többi kapásoktól, hanem úgy áll, mint a 
kaszás a rendben.

Erős nagy eső után, a midőn a föld 
még lágy, nem szabad kapálni, hanem várni 
kell, mig a föld egy kissé megszikkad.



Junius i6.
Mauyau Uohánydjháu 5

A már kiültetett silánynak látszó do
hányt csak úgy lehet kissé feleleveníteni, meg
élénkíteni, ha azt feloldott mfltrágvalével cgv- 
párszor megöntözzük, s egyáltalán nem köve- 
tünk el hibát, ha mindenik palántára öntünk 
ebből a jó trágyalével vegyített műtrágyából, 
de mindenesetre a silányakra többet. Ez a 
nehéznek látszó munka tulajdonképen nem is 
oly nehéz, — de n.ég ha annak tekintenök 
s: a fáradságot bóven meg fogja jutalmazni.

D a rő c r i Vilmos.

A lefolyt óv dohánytermeléséről 
és annak kezeléséről, 

Szabolcsmegye északibb részein.
A/, időjárás az 1893. évben igen esős 

volt, s íz  itteni némely terméketlenebb homo
kon nehezebben táplálkozó dohánvnak érését 
mindinkább Késleltette; ezek színben gyengéb
bek, zöldesek; -  továbbá a nagytermessel küzdő 
kertészcsaládok munkabeosztása folvtán sok 
volt a későn ültetett dohány, végre már az 
éghajlat miatt is későbben érő dohány szintén 
zöldes marad, melyből egy rész ily késői bent- 
szántott dohányt képvisel.

z egész őszi szaradási és simítási idő 
végig nedves volt, s így nedves dohány is 
sok került beváltáshoz, az egész első száilitása 
a termelőknek ilyen volt. Ez utóbbi oknál 
fogva, habar a dohány erjedése igen veszélyes 
hevességű volt és ebbÓ' hibás is lett sok, 
de kárpótlásul zölddohanv az erjedés uian 
már nem mutatkozott, s az égése tetemesen 
javult, e némileg túlérjen és így zsírjaiból 
túlsókat elveszített dohányoknak. A kiszáradás, 
melyet a szaradas alatt, vagy ha száraz időben 
kell simítani a dohányt: semmiféle dohánv 
ki nem kerülhet, még egyáltalán nem fo
gyasztja el a dohány zsírosságát, mert nedves
ség behatásara vagy nedves időre, azonnal 
visszanyeri szívósságát, illetőleg hajlékonysá
gát és nvulékonvságát; ámde a túlér jedésbói, 
bar jóízű és jóégésü, de leginkább csak vágó- 
anvagnak való dohanv kerül ki. LJgvde ezért 
és mivel a nedves dohány okszerű kierjesztése 
lehetetlen : a termelő ilyet ha szállít, bármily 
kifogástalan volna ts alakra vézve, mégis csak 
mint vágóanyag tekinthető, csak az erőtelje- 
sehr> vastagabb levelekből remélhető jobb vá
laszték. t, i. esetleg burnót.

Általában a termelésnél hiba. hogv a si
mítás korán kezdődik, és hogy a pajtából álta
lán eppen a legutóbbi törésű dohányok kerülnek 
legelébb simításra; különösen a késői dohányok 
nvers kocsánvai —  csomóba szorittatván, főleg 
a mélyebb fekvésű talajról való súlyosabb faj- 
dohánvokon — clrothadnak.

A termelőknek úgy kellene aggatni a do
hányt a pajtába, hogv a legelső törésüt si
míthassak legelőbb.

Hiba, hogy a körzetbeli deszkapajták a 
dohányt a ködtől kellőkép nem védik és ned
vesebb őszön mindig nagyon nedves dohányt 
kell simitaniok, a nedves dohány erjedése pedig 
mindig rossz, akármilv jó fajta is a dohány és 
bármily jó a talaj, az átnedvesedett csomó 
pecsétjeit és heves erjedését pedig nem fogja 
eloszlatni semmiféle nemesítő erjanvag. Csak 
a helyes, kellő szárazságu anyag csomózása 
által lehet azt elkerülni.

Ott, ahol az első berakásu (beváltáskor) asz- 
tagokat csakhamar átrakják és 6— 10 napig sem 
hagvják erjedni : fele az asztagoknak túlkorán, 
fele tuikésőn forgattatik át, — mert ha megakar- 
nank a túlnedves dohánynál tartam azt. hogv 
40 fokra egv asztag hőfoka se emelkedjék, 
minden 3— 4 napban azokat egyszer át kellene 
lorgattatni legalább is 6— 8 ízben; miután 
pedig ez keresztülvihetetlen, meg kell álla
podni egy czélszerÜ módban, abban, hogy az 
ily nedves években az asztagok lehető kicsi
nyek legyenek, a raktárak csak (élig meg 
telve és a máglyák legalább 6— 8 napig 
erjedni hagyassanak és átforgatásnál lehüttes-

senek, mert a melegen átrakott asztag szintén 
azonnal újra magas hőfokra emelkedik; na
ponta tapasztalható ez ott, ahol melegen át- 
rakják a dohányt, s éppen itt is a 2 —3-ik 
forgatásnál marad a dohány tulsoká asztagban.

A dohányoknak rendszeresen való erjesztése 
napontai mérést igényel, követeli ezt az is, 
hogy a leghevesebben erjedő asztagok figye
lemmel Kísértethessenek. A máglyatető behor- 
padása, a kéz tapintata éppen abban csal, hogy 
a hőfok magassága pontosan meg nem ha
tározható. ezek csak találgatások és ez éppen 
40 íok körül lényeges hiba.

Azért ismételve is csak azt állíthatom: a 
termelők serkentése a fő ; —  mivel nem lehet a 
nedves asztagokat tetszés szerinti hőfoknál ki
erjeszteni, az mindaddig melegszik, mig nver- 
ses»egét, nedvességét ki nem adta és az ehhez 
szükséges hőfokot el nem érte ; — szerintem nem 
annyira a hőfok magassága, ami a nedvessé
get jelzi, hanem a nedvnek túlsók ideig bent- 
rekedése és a túlhosszan tartó erjedésben rej
lik a tulerjedés és romlás oka, ami bár több 
időre, de alacsonyabh hőfoknál is megtör
ténik.

Ha tehát valamely gyártmánynak, péld. 
amelvnek zsiradénaira, szívós tartalmára szük
ség van, bizonyos magasságú hőfok már oly 
erjedését idézi elő, ami ártalmas, bizonvos, 
hogv ennek elkerülése első sorban a jó pajta
tói és a termelő áltál beadott dohánv álla
potától függ és nem a beváliórukrári keze
léstől.

F. V.

I R O D A L O M
Peronospora. Hazánk több vidékéről 

máris jelentik a peronospora viticola fellép
tét. Ne engedjük vagyonúnkat kishitűségünk 
folvtán eipusztulm, hanem mindenki siessen a 
munkához, mindenki permetezzen, ki hogy 
tud. Ajánljuk, hogy ki még eddig először 
nem permetezett, ezt minél előbb tegye; ki 
pedig már egvszer permetezett, a másodikkal 
ne várakozzék, hanem okvetlen még virágzás 
előtt végezze el. Páter Béla „A  peronospora 
viticola és Black-rotM czimü könyve minden
ről ad felvilágosítást. Kinek e könyv még 
nincs meg, jó hasznát veszi, ha meghozatja. 
Ára 1 frt 20 kr. Ezen csekély összeget pe
dig dúsan meg én praktikus útbaigazításai 
által. Megrendelhető Kassai), a „Szőlöszeti és 
Borászati Lap“ kiadóhivatala utján

A ..Mezögaztlasagi Szemle1*, Cserháti 
Sándor és dr. Kcsutáuy Tamás m.-óvári 
gazd. akadémiai tanárok jeles havi folyó
iratának f. é. junius havi füzete, a követ
kező gazdag tartalommal jelent m eg : Ere
deti közlemények: A z  agrárpolitika és a véd- 
vám. Hensch Árpád —  E gy  gyakori oka 
annak, hogy miért híznak az állatok rosszul. 
Cselkó István. —  Székes és szikes talajok. 
Treitz Péter. — Jégbiztositási intézmények. 
Gruner Lajos. — M ég egy szó marha- 
importunk ügyében. Monostori Károly. — 
E gy  újabb szerkezetű gabonatorony. Szálen- 
der Gyula. —  A  bíborhere. Cserháti Sándor.
—  Iro d a lm i szemle: Kutatások a tejgazda
ság körében. A  tejgazdaság viszonya a 
szarvasmarha-tartáshoz. Sertésetetési kísér
letek a proskaui tejgazdasági intézeten. A  
szarvasmarha csontporhanyóságáról. Csillag
fürt-termelés. Kálitrágyázás ezukorrépa alá.
— Apró közlemények. — Vegyes. —  Könyv- 
ismertetés. — Üzleti szemle. Előfizetési ár: 
egész évre 5 frt. félévre 2 frt 50 kr.

Knorr Alajos „önügyvédje" V-dik kiadá- 
sának 12-dik füzetében — a szerző szól a 
katonai magánjogi ügyekről; nevezetesen 
háború idejében a zsákmányról, az ellenség
nél fogságban lévókról, továbbá a katonai 
bírói hatáskörről polgári peres és peren- 
kivüli ügyekben és pedig aláírások és máso
latok hitelesítésére, adósságok behajtására 
nézve; ismerteti a hadbirak hivatását, a 
bírói illetékességet polgári peres és peren- 
kivüli ügyekben ; a gyámság és gondnokság

viselését, a katonák végrendelkezését, a 
végrehajtás szabályait katonai személyek 
ellen ; a becsület vesztés magánjogi követ
kezményeit ; a katonai személyek cselekvés 
képességének korlátozásait; katonák házas
sági biztosítékát, a biztosítási lekötés meg
szűntének eseteit, végre a katonai házas
felek és gyermekeik közti viszonyt. Ezután 
kezdődik az egész munka harmadik része, 
melynek általános czime a Beadványok, 
ebből folyólag szól a szerző a beadványokról 
általában, a beadványokat benyújtó sze
mélyekről, a beadványok tartalmáról és 
alakjáról és a beadványok bélyegéről. Ezu
tán a bírósági beadványok czime alatt is 
merteti a bíróságok elé tartozó ügyeket; 
a bírói illetékességet, nevezetesen: a sze
mélyi bírói illetékességet, a dologi bírói 
illetékességet, az ügy bírósági illetékességet, 
az illetékességet váltó ügyekben, az illetékes
séget kereskedelmi ügyekben, az illetékes
séget végrehajtási eljárásnál, az illetékes
séget csőd ügyekben, kissebb polgári peres 
ügyekben; a bírói érdekeltséget és a kép
viseletet. Ezen tartalmas füzet ára 30 kr. 
Az Önügyvéd kapható, egyes füzetekben 
30 kr. és kötetekben á 3 frt. lf j .  Nágel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum- 
körut, a Nemzeti-színház bérházában.

V E G Y E S E K
—  A dohánypalánták állása, az ország 

legnagyobb részében általában véve kielégítő 
és jó reménységgel biztat. A kapálás, serényen 
halad, —  legtöbb helyen szépen áll,— de he
ly enkent a jég és a viharok, több felé pedig 
a rovarok igen sok kárt tettek benne. —  A  
gazdasági tudósítók által a földművelési mi
nisztériumhoz beküldött hivatalos jelentések 
szerint: a Duna balpartján csak kevés helyen 
termelnek dohányt, de ott levelei szépek, hi
bátlanok. — A Duna jobbportján a palánta ki
ültetése befejeztetett és jól inegfogamzott. — 
A Duna-Tisza közén a palánták ültetése és a 
foltozás, mely részint a szárazság, részint ro
varkar miatt vált szükségessé, még mindig fo
lyamatban van. Az első ültetés néhol apró, 
általában azonban kielégítően és jól fejlődik. 
Itt-ott jég tett kárt benne. — A Tisza jobb
partján jól beállott, szépen fejlődik, első kapá
lását most kapja. — A Tisza balpartján főleg 
Szabolcs. Békés, Szatmár és Szilágy vármegyé
ben közepesen all; kapálják. Néhol a jó eső
zésekre rohamosan nő. A Tisza-Maros szögén 
kieiégitően áll. —  Az erdélyi vármegyékben a 
palánták kiültetése folyamatban van. — Itt 
említjük még meg, hogy junius 30-án túl. pa
lántát kiültetni tilos, s a palántás ágyukban 
megmaradt összes palánta julius 5. éig meg
semmisítendő. — Ámbár termelőink legnagyobb 
része bizonyára jól ismeri és meg is tartja a 
törvénynek ezen rendelkezésér, de árért nem 
árt az ilyenekről figyelmeztetésül megemlékezni.

—  Az időjárás az utóbbi napokban már 
a legnagyobb aggodalmakra ád okot. Ország
szerte mindenfelé iszonyú viharok pusztítanak, 
s alig múlik el nap a nélkül, hogy szomorú 
híreket ne hallanánk, a jégeső, a felhőszaka
dás és rettenetes szélvész által okozott óriási 
kálókról. így épen a napokban, Biharmegve 
nagy részét egészen tönkre tették a borzasztó 
jégesők, mértföldekre terjedő vidéken milliókra 
menő károkat okozva; —  Zalamegyében, a 
Balaton mentén is rettenetes pusztításokat tet
tek a naponként ismétlődő orkánok és felhő- 
szakadások, —  s hogy teljes legyen a gazdák 
szerencsétlensége: az Örökös szél és esőzés 
mellett, a hőmérséklet is annyira leszállt s oly 
hidegek vannak, mintha nem is a kánikula, 
hanem november közelednék, —  sót még az 
a hallatlan eset is megtörtént, hogy 14-edikére 
virradóra a fővárosban, a Svábhegyen, s/állingó 
hópelvhek rémitgették a —  nyaralókat. —  
Bizony elszoruló szívvel ismételhetjük a költő 
szavait: „Rossz időket élünk, rossz csillagok 
járnak, —  Isten óvja nagy csapástól mi Ma
gyar-hazánkat !*
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—  A timitát mellőzése tárgyában.
amelynek gyakorlati nagy jelentőségét mi már 
többször hangoztattuk, az utóbbi napokban 
alkalmunk volt egy kiváló angol dohányszakértö 
véleményét hallani, aki határozottan odanyilat
kozott, hogy a magyar dohánynak az a nagy 
hibája, bogy felgyártás közben törékeny, szét- 
málló és elporló, s ezen rossz tulajdonságait 
csak is a simítás által nyeri, —  szóval, hogy 
ez az általunk oly nagy költséggel és fárad
sággal végzett munka: tulajdonkép kidobott 
pénz és hasztalan idövesztegetés, mely a niel
let még a dohány értékét is nag\ mérvben 
leszállítja. — Így hát csak ismételhetjük azon 
régi óhajunkat: vajha annyira előre halad
nánk már tetmelési viszonyainkban, hogy ezen 
fölösleges, sőt káros munka kiküszöbölése tény
leg bekövetkezhetnék ! —  amit csakis rend
szeres, okszerű termelés mellett érhetünk el, 
amidőn aztán az osztályok jelenlegi sokasága 
is meg kell hogy szűnjék.

—  Az antwerpeni világkiállításon —
miként annak idején már említettük — a 
„Magyar dohány kereskedelmi részvénytársa
ság* a legszebb és legjobb fajta dohányokból 
egy igen szép gyűjteményt állított ki, mely 
ott méltó figyelmet keltett, — ezen kívül, hogy 
az érdeklődő szakkörök a magyar dohányter
melési viszonyokról teljes tájékozást nyerje
nek : a társaság, ottani képviselője részére, szét
osztás és terjesztés végett, egy franczia nyelvű 
csinos kis nyomtatott füzetkét adott ki és kül
dött meg, melyben tiz évre visszamenőleg, 
táblázatos kimutatásban ismerteti a termelési 
eredményeket és egyéb — a kivitelre vonat
kozó mozzanatokat. Bizton reméljük, hogy ezen 
kiállítás erkölcsi sikere is hozzá fog járulni 
külföldi kivitelünk emelkedéséhez.

—  A napilapok is gyakrabban megemlé
keznek mostanában a dohánvügyről. Igv a 
„Budapesti Hírlap,u 147-ik számában, szintén 
a dohányügygvel foglalkozik s a többek közt 
a következőket mondja : „a kincstár évről-évre 
mind nagyobb mennyiségű dohánvkészlettel 
rendelkezik, mert daczára, hogy az engedélye
zett terület kevesebb: az intenzív termelés 
mellett még mindig több a termés mennviség 
a szükségletnél ;u —  és hogy az export csök
kent ; — és hogy Ausztria kevesebbet vesz 
tólünk, mint ez ideig, —  stb. — Ami az 
export csökkenését illeti, éppen a múlt évet 
tekintve, a „Budapesti Hírlap" nem jól van 
értesülve, mert éppen ebben az irányban ör
vendetes változás állt be, habár kivitelünk 
még mindig távolról sem olyan, mint aminő
nek lenni kellene és amint arra hivatva is van, 
— de dohánykivitelünk szép emelkedése min
denesetre konstatálható s ennek javulása a 
jövőben még inkább remélhető, —  amint ez 
Csetei Herzog Péter urnák „A dohány Üzletről44 
szóló, s lapunk múlt számában megkezdett 
és most folytatott jelentéséből is kitűnik. —  
Természetes, hogy a meglevő nagy készletek
hez mérten, mindez még igen kevés, — de 
nem is egészen a túltermelésben van a hiba, 
mint inkább abban, hogy még sok rossz anya
gunk van, —  de még a legnagyobb baj tulaj
donképen abban rejlik, hogy jelenleg még a 
legjobb pipadohányt sem használjuk, úgy, mint 
azelőtt; —  mert amily mérvben a szivarozás 
és czigarettázás elterjedt, éppen olyan, sőt 
még nagyobb mérvben csökkent á pipá- 
zás, —  tehát éppen az kell, ami nincs, 
és az van, ami nem kell. —  S ebből 
csak az a tanulság, hogy nekünk minden 
erőnkből oda kell törekedni, hogy szivar, 
burok és bél anyagot, úgyszintén czigarettának 
valé anyagot termeljünk, amidőn a vágni való 
anyag szintén meg fog javulni és kivitelre ez 
is alkalmasabb lesz.

—  A  persiai dohány. A z  Ispahánban ter
mett, nehéz fajta vágni való anyagú persa do
hányfajok, majdnem az összes ázsiai-törökor- 
szági és egyiptomi kikötőkben nagy kelendő
ségnek örvendenek, de legnagyobbrészben 
Bevrut és Damaskusban vásároltatnak. Habár 
a persiai jövedék, Teheránban, fel van füg
gesztve, mindamellett még mindig lesznek e

részben szabad üzletek, mig ennek egy mel
lékága Konstantinápolyban van befolyásolva, 
amely néhány évi fenállása óta, Törökország
ban, különösen a persiai dohányra lett beren
dezve. A  török piaczokra való bevitel, kizáró
lagosan a Párisban keletkezett kiviteli társaság 
kezében van, mely ezen árut, Persiában, oly 
benlakó ügynökök által vásároltatja, akik a 
török ilohánytársasággal vannak összeköttetés
ben. A  persiai kereskedők néhány részletet 
közvetlenül küldtek Törökországba, Egyptomba, 
stb, ottani eladás czéljából, de úgy látszik, az 
eredmény rossz lehetett. E miatt még mindig 
elégedetlenség uralkodik a persiai dohánvkeres- 
kedők közt, akik előbb Beyruttal jó üzleteket 
csináltak, mig most utódjok, a jövedéki társa
ság bír előnyökkel.

— Szivarklállitás. A  napokban nyílt meg 
Londonban az a maga nemében páratlan 
kiállítás, a melyben össze vannak gyűjtve az 
1888. évi Havannatermés legjobb produktumai, 
a dohányzó világ legfinomabb szivarfajtái. Az 
érdekes kiállításon csoportosítva vannak azok 
a szivarnemek, a melyeket fejedelmi személvek 
és a születési- és pénzansztokráczia legelőkelőbb 
tagjai szívnak. így ki van állítva a walesi her- 
czeg kedvencz csutakja, a Nootbrooke lord 
szivarjai, aki szaktekintély a füstölés terén, 
továbbá mintegy 14,000 F ló r  de Cuba, a 
Rotschild család kedvelt szivarja, a melyből 
a londoni Rotschildok évenkint körülbelül 
42,000 darabot fogyasztanak el. Ezekből a szi
varokból 100 darab 120 forintba kerül. De 
ezek csak köznapra való szivarok, ünnepélyes 
alkalmakkor a család aranypapirosba burkolt 
Henry Clay Sóbranost szí. A walesi herczeg 
az egészen zöld, fris szárítatlan havannákat 
kedveli.

—  Pipázók kongresszussá. A pipázó
egyletek nagy kongresszust tartottak a múlt 
napokban, Bécsben, mely már a negyedik ilven 
kongressus volt. Ezt a bécsi „Knasterián clubu 
hívta össze. Külföldről is jöttek többen, —  50 
klub volt képviselve és lerakták a „Német 
pipázók egylete Ausztriában" egyesületnek 
alapját. Van már hatóságilag jóváhagyott alap
szabályuk, van saját hirlapjuk : „A  pipa" cziro- 
mel, ennek szerkesztője Blenk nevű szenvedé
lyes pipázó. A kongressus egy igen sikerült 
„pipakiallitást" is rendezett, melyen több ezer 
pipa volt kiállítva, köztük az I. Vilmos 
Frigyesé is.

—  A dohánymergezésröl. Ezt az érdekes
témát tárgyalja Tajtpeiner müncheni tudós „Az 
egyetemes orvostudományok könyvtára* czimü 
vállalatban. Mindenekelőtt az a kérdés, írja a 
tudós, vájjon tartalmaz-e dohányfüst nikotint ? 
Erre a hajdan sokat vitatott kérdésre a válasz 
az, hogy igenis tartalmaz. A nikotin jelentékeny 
része az égés rohamossága folytán nem envész 
hetik el, hanem a párolgás egy nemén menve 
keresztül, átalakul a piridin egy homologiájává, 
a mely mint illó anyag szintén belevegyül a 
füstbe és a nikotinhoz hasonló hatást idéz elő. 
Hogy az elpárolgó nikotinból mennyit vesz fel 
a füst: ez a dohány minőségétől és a dohány
zási módtól függ. Nevezetes, hogy az elpárolgó 
nikotin egy része nem hagyja el azonnal a 
pipál vagy szivart, hanem bizonyos távolságra 
a pipa vagy szivar tüzétől visszasürüsödik, s 
csak akkor párolog el, ha a tűz közelébe jut. 
A  ki eldobja szivarját, mikor kétharmadrészét 
elszívta és másikra gyújt, sokkal kevesebb 
nikotint fogyaszt el, mint az, a ki az utolsó 
harmadrészt végig szivja.

—  Bismarck a szivarozásról. „Crispi
Bismarcknál" czim alatt közli a „Deutsche 
Revue" az olasz miniszterelnök bizalmasának 
utazási naplóját; melyből érdekesnek tartjuk a 
következő részletet átvenni: Kérdi valaki Bis- 
marktól: „Fenséged nem szivarozik már
többé?" —  „Nem, feleli a herczeg, mert 
Schwenninger megtiltotta. Ezelőtt sokat dohá
nyoztam. 1847.-ben, midőn Párisból visszatér
tem, reggel 5 órakor gyújtottam szivarra és 
este 10-ig nem hagytam kialudni, úgy, hogy 
egyik szivar a másik után következett, min
den megszakítás nélkül. Ily módon izgatjuk

fel idegrendszerünket. Olyan kölcsönök ezek, 
melyeket jövőbeni egészségünkre veszünk fel. 
Olyan ez, mint mikor valaki 16 órai munka 
után egy Üveg pezsgőt iszik, hogy képes le
gyen tovább folytatni a dolgát. —  A  szivar, 
folytatá a herczeg, életszükségletemmé vált. 
Annyira hozzá szoktam, hogy például a lovag
lásnál, az egyensúly egyik eleme volt ré
szemre. Emlékszem, hogy egy vedászaton fel
bukott velem a lovam, —  távol valék vadász
társaimtól, s midőn több óra múlva rám ta
láltak : eszmélet nélkül voltam, de a kialudt 
szivart még akkor is fogaim közt tartám." —  
Ezekből az tűnik ki, hogy Bismarck herczeg, 
aki köztudomás szerint mai napig is szenve
délyes „pipázó", éppen egy passionátus szi
varozónak : Schwenninger tanarnak a tanácsa 
folytán, végképen felhagyott a szivarozással, 
ennek tulságig vitt élvezete miatt.

— A franczia parlament trafikjai. A
franczia szenátus tagjai számara külön beren
dezett dohánytőzsde 6000 frankot jövedelmez 
évenkint; a képviselőházi trafik, a hova csakis 
képviselők járhatnak, 10,000 frankot hoz; ezek 
a jövedelmek megfelelnek 80 és 135 ezer 
franknyi darusításnak Egyébként kevés a par
lament tagjai közt a szenvedélyes dohányzó. 
A képviselóházban több az „erős" dohányzó. 
Reille báró közönséges szivarokat szi, Lockrov 
nagyon száraz havannákat szi; Reinach min
dig „friss" havanákat kér és szereti a csempé
szett belga szivarokat. Dupuytrein felséges 
regáliákért rajong ; Pelletan összetört, „gyűrött" 
szivarokat szi. A választóknak is jut persze a 
parlamenti dohányból. Az I. H. (Interieur 
Havane) szivarok, melyek 12'/* centimesba 
kerülnek, nagyban járják, bár épen nem jók. 
A fényüzési szivarok is számíthatnak vevőkre 
és a miniszterek is a parlamenti trafikot fre*- 
ventálják. Fogadó-estélveikre is innen hozat
ják a szivarokat. Beszélik, hogy egyik legutóbbi 
külügyminiszter valamelyik estélyén, a család 
régi komornyikja, egészen kikelve magából, egy' 
üres dobozt mutatott ö excellenciajának, mi
közben így szólt: —  Ah, niniszter ur. iga
zán szégyen ! Megkínáltam egy urat és négyet 
vett ki! Két frankos szivarokból négyet! És 
az ilyen ember a hecsületrend kommandórje ! 
— Persze, mikor ilyen érdemrendes urak is 
vanuak, a masok dohányzása többe kerül a 
miniszternek, mintha fogatot tartana.

—  A biborhere kísérleti termelése.
Cserháti Sándor úr, a magyar-óvári m. kir. 
növény termelési kísérleti állomás vezetője, fel
hívást intéz a gazdaközönséghez, a bíborheré
vel való kísérleti termelés tárgyában. A gazda- 
közönségünkre nézve közérdekű felhívás, elő
adván, hogy —  ezen takaimánvfélét hazánkban 
nagyon szórványosan termelik, holott számos 
jó tulajdonsága miatt nagyon is megérdemelné, 
hogy az eddiginél nagyobb figyelembe részesít- 
tessék, — s röviden ismertetve a bíborhere 
mikénti termelésének módjait és feltételeit, végül 
kijelenti miszerint: „Tekintettel azon körül
ményre, hogy a bíborhere úgy is mint takar
mány, úgy is mint zöldtrágya a mi viszonvaink 
között jelentőséggel bir s ezért kivánatos, hogv 
az minél több helyütt termesztessék, a m-óvári 
m. kir. növénytermelési kísérleti állomás az 
idén nagvob szabású kísérletet óhajt ezen növénv- 
nyel véghezvinni. Fölkérjük tehát mindazon 
gazdákat, akik a kísérletben részt akarnak venni, 
hogy ezen szándékukat az állomással leg
később julius hó végéig közöljék; az állomás 
egy-egy kisérlettevőnek 20 Kg magot bocsát 
díjmentesen rendelkezésére. A kisérlcttevó köte
lezi magát, hogy a kísérlet eredményéről az 
állomásnak jelentést tesz, amely czélra az 
állomás a termelési utasítással együtt az ered
mény bejegyzésére szolgáló rovatos ívet fog a 
kisérlettevőknek küldeni."

— Hibaigazgatás. A múlt számunkban 
közölt „Beváltási eredmények" XIV. kimuta
tásába egy sajtóhiba csúszott be, amennyiben a 
szász-bonyhai beváltási körzetben, 100 klgrm 
utáni átlagár nem 60 frt 32 kr, hanem csak 
20 frt 32 kr.
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SícikcKttfii üzenetek.
K « » y  Rezsi doh. |yúrl illgozgotó érsek. Budapest.

Nejfjérdekű tanulmányának folytatását örömmel és 
kössönettel vettük. Kérjük minél részletesebben és 
minél elibb — a többit is.

Fáy László sraak, Budapesten. Jól esik látnunk 
ast as őszinte érdeklődést és szives figyelmet, melylyel 
lapunk közleményeit folyvást kiséri és praktikus 
tapasztalataival nézeteinket gyakorta megerősíti 
Fogadja köszönettlnket és üdvözletünket.

X Y. A hosszabb hallgatás ntán, örömmel és 
köszönettel vettük as idéuysz. rtt jóizü tárczacaikkut 
»  várjuk és kérjük mielőbb, további becses közle- 
ményeit.

„Pisti"-nek. Megkaptuk azt a humoros dolgoza
tot, s korántsem azért nem közöljük, mintha nem 
ütné meg a kellő mértéke*, de -  szigorúan követett 
elvünk, hogy: személyes élű, szőrszálhasogató polé
miákra okot adó dolgokat sohasem közlünk. Mi nem el- 
kedvetlenitni, hanem megnyerni, buzdítani óhajtunk 
mindenkit, aki az ügy iránt jóakaratot tanúsít, — s 
ez az oka, hogy inkább lemondunk ezen czikkének 
közléséről is, — remélve, hogy mielőbb valami más 
jő csikkel fog bennünket felkeresni. Különben — ma
gánlevélben majd bővebben.

Csillag Kálmán úrnak. Nagyhalász A lapot az nj 
din ire küldjük.

Wr- «**fi»»»gl tanintézeti könyvtár, Kassán.
Az előfizetési dij különbözet mibenlétét levélben 
fogjuk felvilágosítani.

Lemberkovlrs Alajos araak, Négyes, és 
B. Molnár Samu urnák, Czegled
A köszönettel vett összeggel, az előfizetés jú 

nius végéig lett megújítva.

Berczeller Rudolf úrnak, Pta Kákát,
Fáy Béla úrnak, Jász-Monostor,
Sréher József úrnak, Nlskoloz,
Kepplch Henrik úrnak, Adács,
Községi elöljáróságnak, Eraesztháza.
Lukács János úrnak, Arad-Náosa,
Springer Miklós úrnak, Mátészalka,
Szilárd János úrnak, Szob,
Sarknál uradalom,
Szandál aradalom,
Szilláel nrndalom.
Pta-bozltál nrndalom.
Pta-teremi uradalom, és 
Zombory Láozló úrnak. Kecskemét:

A folyó év végéig terjedő elóftaetésidijat köszönet
tel megkaptuk.

H I R D E T É S E K .

.Ma g v a k  D o h a n y u j s á g .

NEW-YORK
é l e t b i z t o s i t ó - t Ar s a s á g .

Alaplttatott 1845-ben. tisztán kölcsönösségen alapozik

minden ntáníizetési kötelezettség kizárásával. Mi
ntán részvényesei: nincsenek az összes töke és 
nyeremények a biztosítottak tulajdonát képezik.

Kivon ta  a * 1H93. évi xárnxá madásból i
Aktívák ö s s z e g e ...................... t
BLvi bevétel .......................
1893-ban a biztosítottaknak kiíi- ”

zettetett ..................
1893-ban kötött ty üzletek összege Z 
F ö lö s le g ...................  . . . .

Nincs másik kölcsönös thlztosító-táreaság a 
Ü Í ' í ? '  *  órláslfölöslsg fölött rsndslksz.
■ék.  ̂e»nalliti4a óta a New-York biztositottjainak 
kifizetett 908 656 098 kormát.

A New-\ ork a müveit világ összes orszá
gaiban bír fiókokkal.

Referenciák Magyarországon :
A magyar általáaoa hitelbank 
A magyar kereskedelmi bank

Közelebbi felvilágosításokat ad

a N E W -Y O R K
é l e t  b i z t o s i t ó - t á r s a s á g  m a g y a r o r s z á g i  

i g a z g a t ó s á g a  :
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Első magyar

ÉS B IZO M Á N Y I
R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

Budapest, Kárpát-utcza 9-ik szám.
A gyapjunyirás közeledtével a t. ez.

gyapjutermelők és gyapjukereskedök
figyelmét huszonhat év óta fenálló és kitűnő hírnévnek örvendő

gyapjumosódánkra
irányítjuk; az idén is minél tömegesebb gyapjuktlldemények bekül
dését kérve.

Szolgálataink igénybevételét annál is inkább ajánlhatjuk, mert 
a legújabb rendszerű gépek felállítása és összes gépberen
dezésünk teljes átalakítása és tökéletesítése folytán munka
képességünket nagy m érvben emeltük; és kitűnőnek 
elismert mosásunk és osztályozásunk által gyors és legjobb  
értékesítésre vagyunk képesítve.

Kimerítő felvilágosítással és program mai kívánatra készséggel 
szolgálunk.

Az összes küldeményeket ezégünkhöz: Budapest-Lipót- 
vérosi pályaudvarhoz kérjük czímeztetni.

A s  igazgatóság.
VArosi irodákban Neugebauer Gyula urnái (bohány-uteza 1.) felvilágosítá

sok szintén szívesen nyujtatnak. 3—S

Dohányzsineget

és mindennemű gazdasági kötélárukat,
u. m. lóistráng, kötőfék, rudalókötél, kévekötőzsinórok. 

gabnazsákokat, takaró- és vízm entes ponyvákat, valamint 

különlegességeket kocsizó lóhálók, tornaszerek és

függő ágyakból legjutányosabban ajánlanak:
3—9

Bleier és Weisz kötélgyárosok
Budapest, K á ro ly -k ö ru t  1. sz. a. K e re p es i-u t  sarkán.
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Frommer A. Herrman utóda
Fó üzlet:

V., T ükör-u tca  5,
m ag- és növénykereskedése. Fióküzlet:

Budapest. w,a» AndraS8y'ut *'
ajánl kölest, muhart, pohánkát, tarlórépam agot  

és raffiaháncsot legjobb minőségben.

Magasszáialíká b r a t r á l t  műtrágya egyedüli raktára. =
16 — 24

• " D

0

■s
CQ

• i— i

R

s •g

«=C» W *4
—  :J5 or—! -  *CÖ +*

i
•C= 13

t -
o)

^  - ö  =  A
S  J® °  Pt t :
"eS S  ^  Q) ~
~  Ü  « ,  M  1  „-S3 • ®  H t£> SS
- 2  S  - g  Ö =  _í5

aa ;0 _

-se _  E  g  S
~  ^  . a  5  &

S g -  »  |0 “

§• -*s

§ &<o s

c 1 “
c

.o

n

c
C:
SJ-

Jt

í ;  ^  S
^  .  > 5 
« = ■  u £  1=

-2

I  15

ó
0
0
<5
ú
0

S Z Á V O S Z T  A L P H O N S
c s á s z. és k i r á l y i  u d va r i  s zá l l i tó  

m agkeresk edés és g s z d a sá g i csikkek  üzlete

Budapest, V-ik kerület, Arany-János-u teza 11-ik szám
ajánl szavatolt iiiiiióW‘gii

Gazdasági, konyhakerti és virágmagvakat, J 
kerti szerszámokat, m

t .  »> p  « i n  J  n  * • t*8® *® 1'
ü « » p o n á r i a

K h z n 1 1 a k a r ó k, Mrtt. »U,
I. B é » S » * * e ®  W >

Wevő vagyok mindennemű gazdasági m agvakra.
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bármentve lg_S4

X r « -  Márka. Haw.aal. H a4 ap .»i.n. U jap j.i.a tr .*
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