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As év elején.
Midőn Isten jóvoltából a „Magyar 

Dohányujság" 1895-ik évi elsó számában 
szerencsés lehetek a magyar dohányter
melő közönséghez szólhatni, more patrio 
megteszem én is azt, amit ma minden 
igazszivü ember megtesz, t. i. boldog 
uj évet kívánok e lap érdemdús szerkesz
tőjének, összes munkatársainak, becses 
lapja érdemes olvasó- s az összes dohány- 
termelő közönségnek, szeretett, drága 
magyar hazánknak, népünknek, — kí
vánva :

„Isten áldd m eg a m a g y a r t! . . .
Hozz rá  v ig  esztendőt : . ."

(Kölcsey.)

„L egyen egység, türelem ,
H it a  jövendőben,
Adjon Isten, am i nincs 
E z u j esztendőben!“

(Arany.)

Az öreg esztendőben irt utolsó czikke- 
met e szavakkal fejeztem be: .Segíts 
magadon, és az Isten is megsegít." Ez 
első ezikkemet pedig ezzol kezdem: Isten 
szent nevében előre! — Előre, és mindig 
csak előre, szeretett mngyar hazánk és 
népünk tosti-lclki javának előmozdítására.

Nem szégyenlem, sőt büszkén vallom, 
hogy én gányóimp vagyok, s mint ilyen: 
nem tudom az imát n munkától, a munkát 
az imától elválasztani, mert meg van Írva:

óra et labora; imádkozzál és dolgozzál I 
E kettőre pedig nagy szüksége van a 
dohánytermelőnek. Talán senkinek úgy, 
mint neki. Véres verejtékes munkájának 
gyümölcsét egy haragos felhő, egy szél, 
egy köd, egy piczi fagy megsemmisítheti, 
az minden perezben veszélynek van ki
téve, lévén a dohány nagyon érzékeny és 
veszendő portéka, melyet sok veszély 
környez.

A dohány termolőnek először imád
koznia, aztán dolgoznia kell, még pedig 
vasszorgalommal, kitartással. Munkája, 
dolga kétfélo lehet, t. i. szellemi és fizikai. 
Mindkettőre nagy föladat vár reánk az uj 
esztendőben.

A fizikai munkáról most nem akarok 
szólni, de annál inkább a szellemiről, a 
tanulásról.

Sohasem fogok megszűnni a népet 
tanulásra, vagyis a felvilágosodott kor. az 
idő s a törvény követelmény cinek meg
tanulására serkenteni, buzdítani, mert ma 
már nem elegendő az okszerű dohányter
melésre : szántani, kapálni, csomózni tudni, 
A helyes és sikeres kezeléshez elméleti 
ismeret is kívántatik, a mit a termelő 
könyvből, újságból sajátíthat e l ; — azért 
igen szükségesnek tartanám, hogy olcsó, 
népszerű füzetekben terjesztetnék az ok
szerű dohánykezelés módja. A népnek 
egyedüli olvasmánya a naptár lévén, igen 
üdvös lenne, ha hazai összes naptár.,ink 
— holmi rémséges históriák helyett — 
az okszerű dohánytermelésről közölnének 
szabályokat, útbaigazításokat. — Mindenek 
fölött ináig szükségesnek tartanám a „Magyar 
Dohnnyujsóg*-nak tömegestbb terjesztését a 
termelők küld.

Mi nőm magunknak írjuk a ezikket, 
hanem azoknak, akik a dohánynyal tény
leg foglalkoznak. De mit használnak a leg
jelesebb csikkek is, ha éppen azok nem ol-
i-ássák, akiknek szánra, s akiknek tanítására 
ások Írva vannak V — Igaz, a „M. D. U." 
a népnek drága, de összeállhatnának 
15— 20-an is egyegy példány megrende
lésére. De nem teszik, mert azon téves

felfogásban vannak, hogy úri embertől a 
dohánymesterséget nem lehet megtanulni, 
ahhoz jobban (?) értenek ők, mivel a nagy
apjuk is dohánytermelő volt; — aztán a 
magyar — politikus náczió, őt jobban érdekli 
a kina-japún háború, meg a Bismarck 
három hajszála, meg az álma, mint pél
dául a vajfü, mely dohányát elpusztítja, 
Politikai újságra kerül 3—4 frt, de a 
Dohányujságra 30—40 kr. sem.

Sokat kell még írnunk, sokat kell 
még fáradnunk, mig ezen megfásult jég
kérget át bírjuk törni, s a népet az olva
sás és tanulás hasznos voltáról meggyőz
hetjük. — De azért hiszem, hogy ezen 
idő itt is be fog niég köszönteni. A tudo
mány és kitartás itt is meg fogja hozn 
áldásos gyümölcsét. i

A „M. D. U.“ múlt évi 21—22-ik 
számaiban közölt egy rendkívül érdekes 
és fontos tanulmányt: .A  vajfü kiirtásáról“ 
Kerpely Kálmáa tanár úrtól. E jeles czikk 
megírásáért Magyarország dohánytermelő 
közönsége nagy hálával tartozik a jeles 
tanár urnák. En már többször is elolvas
tam, s mihelyt híveim készen lesznek a 
csomózással, nekik is felolvasom, s ez 
évben megkezdjük a vajfü kiirtását meg
próbálni. — Mellesleg megemlítem, hogy 
a vajfűről és annak pusztításairól ón már 
1885-ben értokeztem a „M. Dobányujság”- 
ban. s igen örvendek, hogy kilencz év 
múlva ismét szőnyegre kerül ez ügy, és 
pedig oly jeles szakférfiútól. Do most nem 
engedjük kisiklani markunkból, most el
bánunk vele 1

íme, mily fontos és a dohánytermelőre 
nagy horderejű ezen picziny dudva, mely 
százezrekben okoz károkat és számtalan 
családot, talán egész községeket megfoszt 
legbiztosabb jövedelmétől. És mit tud a 
vajfnről a legokosabb termelő is ? Azt, hogy 
vajin, és a dohányt pusztítja. Mióta Kerpely 
ur jeles ezikkét olvastam, többszőr szóba 
álltam öreg termelőkkel, s azt tapasztal
tam, hogy ők szentül meg vannak győ
ződve arról, hogy a vajfű kiirlhatatlan. — 
Igen, mert még nem próbálták kiirtani, a
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kiirtás lehetőségéről pedig senki sem vi
lágosította fel Okot.

Kerpely ur csikkéből önkényt foly, 
hogy a vajfű az egész országban el van 
terjedve. Amint hogy úgyis van, miután 
a vaj fű picziny magvait a szél, madár, 
állat könnyen áthordja egy határból a 
másikba, s miután a vajfű kiirtásával 
eddig senki, vagy csak kevesen törődtek. 
E baj tehát országos, s miután természe
tes okainál fogva az mindinkább terjed, s 
igy az általa okozott kár is fokozatosan 
növekedik: szükséges, hogy közös erővel 
lássunk e veszélyes dudva kiirtásához.

De hogyan? — Ki-ki saját kénye és 
kedve szerint? — Akkor ott leszünk, 
ahol vagyunk : a vajfű sohasem lesz kiirtva.

Az országos magyar gazdas gi egye
sület dohánytermelési szakosztálya által 
felkérendő lenne a dohányjövedéki köz
ponti igazgatóság, vagy akár a pénzügy- 
miniszter, miszerint a vajfűnek küzségen- 
kinti kiirtását rendelje el, illetve dohány
termelési engedélyt csak olyan községnok 
adjon, melyben a vajfű kiirtását már ez 
évben megkezdették, s ezután rendszeresen 
folytatni fogják így egy pár év múlva 
megszabadulhatnánk e veszedelmes és kár
tékony gyomtól.

Ambrus József, 
plébános

Visszapillantás a múltra 
s teendőink a jövőben.

Tudvalevőleg az 1891-diki dohányter
més, minőségileg jobb volt, mint az 1892. 
és 1893. évi termés ; — s az 1891-diki ter
mésnél újra bebizonyult azon általános né
zetnek a helyessége, hogy mikor sok a do
hány: akkor egyszersmind jó is szokott 
lenni.

Lássuk az időjárás befolyását a do
hánytermésre, mennyiség és minőség szem
pontjából.

Az 1890-dik év őszén rendes jó őszi 
időjárás volt. elegendő esővel, s az 1891-dik 
év telén is, igen sok hóval, pompás téli 
időjárás uralgott, olyan, amely a talajt sok 
nedvességgel látta el. A tavasz is. ahhoz 
mérten elegendő csapadékokkal járt, úgy 
annyira, hogy a dohány elég hirtelen és 
jól fejlődhetett, s a jó termésre a termelők 
szokott rendes iparkodása is igen nagy be
folyással volt, —■ amiből önként követke
zik, hogy mennyire kettőztetett erőt és 
szorgalmat kell tehát kifejteni akkor, mi
dőn kedvezőtlen az időjárás. — Az 1892-diki 
dohánytermés, minőség tekintetében már 
nem vetekedhetett az előző évivel, — mig 
az 1893-diki hó nélküli, száraz, hosszú tél
nek rendkívül káros voltát az idei gyönge 
termésben sínylettük meg, úgy hogy az 
egyensúlyt még a jobb kezelés sem igen volt 
képes fentartani; — mert — sajnos — a 
legtöbb kertészben még az a gyarlóság is 
megvan, hogy midőn a mostoha időjárás 
rossz befolyását látja, akkor rendesen el 
szokta veszíteni a kedvét, mondván, hogy: 
ebből a dohányból már úgy se lesz semmi, 
azért hát nem is érdemes vele vesződni és 
rá nagyobb gondot fordítani, — igy azután 
a minőség egyáltalán nem javulhat

Pedig ha a termelőknek csak némi 
sejtelmök is volna arról, hogy minő igazi 
nagy szerencsétlenség az dohánytermelé
sünkre, hogy a minőség javítása nem halad 
oly mérvben, miként lehetne és kellene: 
bizonyára sokkal jobban igyekeznének és

nem hagynák eredménytelenül elhangzani 
folytonos jóakaró buzdításainkat, — mert 
igy annak az eshetőségnek vagyunk kitéve, 
hogy dohányunknak nemcsak jelenet, de 
még a jövőjét is tönkre tehetjük.

Mert a kereskedelmi világban piár is 
az az általános nézet kezd lábra kapni, 
hogy a magyar dohánytermelés minőségé
nek javulása nem halad a korral s nem 
felel meg a jelenlegi igényeknek; — ez az 
oka, hogy abban az állapotban, amint je
lenleg a mi dohányunk van, a kivitelt min
den erőlködés daczára sem lehet előbbre 
vinni — mert rossz anyaggal nem lehet 
kereskedni.

Evek óta folyvást hangoztatom már e 
lapok hasábjain a jobb minőség előállítá
sának szükségességét és óriási fontosságát, 
— de fájdalom, most már napról-napra 
mindinkább valósulni kezd az a balsejte
lem, hogy dohányunk renomméja nem hogy 
nyerne a külföldön, hanem még mindin
kább csökken.

Legjobban hibáztatják dohányaink ve
gyes összeállításának nagy hátrányát. Az 
egyöntetüségnel; nálunk hire sincs; — ezt 
pedig csak maga a termelő volna hivatva 
megvalósitni.

Az egyöntetűség hiánya, a vegyes 
összeállítás nagy hibája, óriási akadályokat 

i gördít a kereskedés elé, — mert a legtöbb 
dohány küldemény, mely a külföldre ki- 
megy, kifogásol tátik, hogy nem megfelelő,

I — még akkor sem, ha nagyság és épségre 
i a levelek azonosak, de maga az anyag nem 
' lehet egyenlő, a csomók vegyességénél 
I fogva.

Vajha tudatára ébrednének tehát a ter
melők, ama veszélynek, mely dohányter- 

! melésünket ez által fenyegeti, és bár tisztán 
látnák már valahára mind mnyian, hogy a 
minőség emelése mily kecsegtető jövőt te
remthetne Magyarország dohánytermelé
sére nézve!

Annyira fontos és szinte életkérdés ma 
már a dohány jobb minőségének gyors 
előhaladása. hogy ha másként nem lehetne 
czélt érni: akkor esetleg még törvényhozási 
úton is meg kellene tenni a jobb minőség 

| előállítása érdekében czélra vezetőnek igér- 
I ke/ő intézkedéseket; — mert ez ma már 
, nem csak olyan köznapi frázis, amelylyel 
| egymást biztatjuk, vagy felváltva ijeszt

getjük. hanem valóban a fordulópont, amely
től dohánytermelésünk jövőbeni virágzása 
avagy hanyatlása függ ; — mivel a dolog 
végtére is oda domborodik ki, hogy a rossz 
dohányt ma már nem lehet semmire fel
használni; honi gyártásra nem alkalmazható 
s kiviteli eladásra sem való.

Mert az már kétségtelen és teljes 
határozottsággal állítható, hogy a külföldön 
csakis az egyenletes anyagot lehetséges 
értékesíteni s a vegyes dohányok a kül
földön semmi áron el nem fogadtatnak. — 
Ne kecsegtessük magunkat azzal a hiti 
reménynyel, hogy ha hajdan oly jó kelete 
volt a külföldön a mi dohányainknak 
miért ne lenne most is? — mert a dolog 
úgy áll. hogy ezelőtt régebben talán az 
anyag jobb lehetett, (ami ugyan csak fel
tevés,) s ez csak ezelőtt 20 — 25 esztendővel 
lehetett igy, — de nem is annyira ez a

körülmény a mérvadó, mint inkább az, 
amit már szintén többször elmondtunk, hogy 
azóta az Ízlés s az igények nagyon meg
változtak, az emberek mindig mindenben
— igy a dohányban is — mást és jobbat 
akarnak, — a pipadohány fogyasztás világ
szerte csökkent és napról napra kevesbbedik, 
s a mai csekély szükségletre is csak kel
lemes ízű és nem túlságos erős dohány 
igényeltetik. — Olyat kell tehát termelni 
és úgy összeállítani, mint aminőt az igé
nyek követelnek.

Az összevegyitett dohányok, ha mind
já rta  legalkalmasabb anyagot tartalmazzák 
is, a rossz és meg nem felelő anyaggal 
összekeverve éppen semmit se érnek, s 
eladásraképes kereskedelmi czikket alig 
képezhetnek. — A mi dohányaink, a kül
földi dohányokkal nem bírják ki a kon- 
kurrencziát, mert azok, egyenlő összeállí
tásuknál fogva olyan előnyökkel bírnak, 
hogy kétszeres árt is szívesen megadnak ér
tök, — ámbár erre sincs szükség, mert alig 
drágábbak mint a mi dohányaink.

Hozzájárul dohánykivitelünk nehézségei
hez a lapunkban már egy ízben szintén 
felemlített azon körülmény is, hogy a do
hány kiviteli forgalom, a tengeren át, Olasz
ország felé, nem fejlődhet ki, holott Oran. 
Tunis, Gibraltár és Malta dohány szük
ségletének nagyrészét mi láthatnánk el, — 
de az „Adria*4 tengerhajózási társaság nem 
közvetítheti a forgalmat akadálytalanul, az 
olasz kikötők hatóságainak zaklatásai miatt,
— amennyiben az olasz vámkezelési sza
bályok szerint: a dohányt hozó hajók 
csakis oly kikötőkben rakhatnak ki és be, 
ahol fővámhivatalok vannak, pedig Olasz
ország több fontos kikötőjében nincs fő- 
vámhivatal, s igy a dohányt szállító hajó 
kényszerítve van a fővámhivatallal bíró 
kikötőket érinteni; — másrészt az óvadék 
nagysága is csaknem lehetetlenné teszi a ki
vitelt, mert a dohánynyal terhelt hajó, minden 
klgrm dohány után 57 líra óvadékot köte
les az első fővámhivatalnál lefizetni : — 
dohány kiviteli kereskedésünknek ezen 
óriási akadályain és nehézségein tehát ha 
diplomacziai adminisztratív úton nem sike
rülne, szintén a törvényhozás utján kellene 
a magas kormánynak és pedig minél előbb 
segíteni.

Az én minden tör®hvésem most is, a 
mint évek óta mindenkor, oda irányulj 
hogy termelőinket a létező bajokra figyel
meztessem. s legjobb tudomásom és meg
győződésem szerint kérve-kérjem, hogy 
dohánytermelésünk jövője — tehát első 
sorban a saját érdekükben is — igyekezz*1- 
nek mindent elkövetni u minőség javítására, 
és legfőképpen a dohányok egyöntetűvé té
telére, mert e nélkül nem boldogulhatunk.

Az intenzív termelés ezen a bajokon 
nem igen segíthet, — mert ha ez által el 
is érhetjük azt, hogy kisebb területen több 
dohányt termeljünk, mint eddig a nagyobb 
területen: ez azonban leginkább csak a 
mennyiség hozam emelkedését eredményezi.

Dohánytermelésünk fentartása és jö
vőjének biztosítása — amely pedig tala
junk és éghajlatunkhoz mérten, úgy a leg
jobb vetésforgás, mint jövedelmezőség 
szempontjából, tehát általános nemzetgaz-
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dászati érdekűnknél fogva, oly elsőrangú 
szerepre van hivatva — legelső sorban és 
leginkább a termelők jóakaratától, igye
kezetétől, haladásától függ, — s hiszem és 
kívánom, hogy a kezdődő év, egy uj éra 
kezdetét jelentse dohánytermelésünkre is, 
— amelynek óhajtott felvirágoztatása ér
dekében, a termelők vállvetett munkája 
mellett, bizonyára az illetékes körük és ha 
szükséges, a törvényhozás is meg fogja 
tenni mindazt, amit tenni kell.

Eme reményben, és a legjobb kivána- 
tokkal eltelve, üdvözlöm az uj évben, lapom 
tisztelt kedves olvasóit.

Varöcsi Vilmos.

A doliányföldek nie>ztizét*e.
Valamennyi kultúrnövényünk jobban 

diszlik a tevékeny, mint a tevéketlen ta
lajon, mert a tevékeny talajok fizikai tulaj
donságai kedvezők, a tápanyagok bomlása 
elég gyors, úgy, hogy a gyökerek erőteljes 
kifejlődését semmi sem akadályozza, a 
növény földfeletti részei pedig azon arány
ban fejlődnek, mint a mily arányban fej
lődik a gyökérzet. A talaj tevékenysége 
e szerint nagy befolyással van a termésnek 
nagyságára, de nemcsak erre, hanem a 
minőségre is. A tapasztalat azt bizonyítja, 
hogy a czukorrépában akkor lesz sok a 
czukor, a burgonyában a keményítő, ha a 
talaj kellő tevékenységű, — a tevéketlen- 
ség a minőséget még hatványosabban be
folyásolja, mint a mennyiséget. Ezen szabály 
alól a dohány se tesz kivételt, — nagy 
terméseket még esetleg el lehet érni a 
tevéketlen talajon is, de jó minőségűt nem.

Ismeretes dolog, hogy a tevéketlen 
talajok az agyagtalajfélék között fordulnak 
elő. értvén ez alatt az oly talajokat, a 
melyekben a felbomlás és az elmállás lassú 
és pedig azért, mert a talaj légjárhatósága 
csekély, a mi magában véve is nagy ta
laj-hiba.

Ha tehát ily talajokon akarunk dohányt 
termelni, akkor az első dolgunk legyen: 
a talaj tevékenységének az előmozdítása. 
Ez történhetik trágyázással, gondos műve
léssel és meszescssel. A tevéketlen talajok 
mind mész-szegények. — a meszes talajok 
sohase tevéketlenek, — nyilvánvaló tehát, 
hogy a mésznek a talaj tevékenységének 
előidézésében igen jelentékeny szerepe van. 
Meszes, humozus agyagtalaj: egyike a leg
jobb talajoknak, mész hiányában a talaj 
már sokkal kevesebbet ér és minden körül
mények között rosszabb minőségű dohányt 
fog teremni.

Ha tehát mészszegény talajon terme
lünk dohányt, akkor a hiányzó mész pót
lásáról is kell gondoskodnunk. Ez pedig 
annál inkább megtehető, mert a meszezés 
nemcsak a dohánynak, hanem a vetésforgó 
többi növényeinek is javára válik.

Ezen körülményre azért kívánom do
hánytermelő gazdáink figyelmét felhívni, 
mert nálunk — az Alföldön legalább — 
nagyon sok helyütt termesztenek mész 
szegény talajon dohányt.

A múlt évben, a vezetésem alatt álló 
m. kir. növénytermelési kísérleti állomás 
nagyobb szabású dohánytrágyázási kísér
leteket kezdeményezett, a melyről a fel
hívás anuak idején a r Dohányujságu-ban 
is megjelent.

A mai napig az Alföld különböző 
részéről 7-en jelentkeztek kísérletre és 
küldtek be földet megvizsgálásra és mind 
a hét helyről származó föld olyannyira 
mészszegény, hogy sósavval leöntve a leg
csekélyebb pezsgést se mutatják. A mész 
mennyisege e talajokban l 0/0“on alul van. 
Ezen talajok tehát mindenek előtt mész- 
trágyára szorultak. Igen óhajtandó volna

ez okból, ha azon gazdák, a kik mész
szegény talajon termelnek dohányt, a me- 
szezéssel próbát tennének. A kísérlet leg
egyszerűbben oly módon volna végrehaj
tandó, hogy az egy dohányosnak szánt 
terület fele megmeszeztetik, fele pedig nem. 
Ezt két-három dohányos földjével ismé
telve, az eredmény biztosan megállapít
ható lesz.

Egy kát. hold meszezésére 10—15 
métermázsa égetett meszet kell haszhálni, 
melyet annyi vízzel kell megoltani, hogy 
a mész porrá ömöljék és ekkor lapáttal 
egyenletesen el kell oszlatni.

A mész megoltása különböző módon 
történhetik. Az egyik módja az, hogy a 
meszet a major udvarán oldjuk meg. Ve
szünk egy nagyobb kádat, ezt megtöltjük 
háromnegyedrészig vízzel, az égetett meszet 
füzfakosarakba rakjuk és a mészszel telt 
kosarakat belemélyesztjük a kádba s ott 
addig hagyjuk, mig buborékok szállanak 
fel, — ezután kiemeljük és rakásra öntjük. 
E  rakásban a mész rövid idő alatt porrá 
omlik, ekkor zsákokba méretjük s igy vi
tetjük ki a szántóföldre, a hol egyenletesen 
elszóratjuk. A mész elszórása azonban 
nagyon kellemetlen munka, a melyre nem 
szívesen vállalkoznak munkásaink, azért 
lehet egy másik eljárást is követni.

Az égetett meszet hozó szekerekkel 
reájárunk a megmeszezendő földre és itt a 
meszet apró kupaczokba lerakjuk, — ha a 
kupaczok sortávolát 12 méterre, a távol
ságot a sorokban <> méterre vesszük, akkor 
— 10 q-t adva egy holdra — egy kupaczba 
12'/5 klgr., s ha 15 q-t adunk: 18*75 klgr, 
jut. — A mész szétosztására legjobb fűzfa- 
kosarakat használni, melybe először bele
mérjük az egy kupaczba adandó mész- 
mennyiséget, a többit azonban csak szem- 
mérték szerint rakjuk a kosarakba. A 
kupaczokat földdel befedjük és pár nap 
múlva a mész szétomlik és ekkor lapátokkal 
szétoszlatható. Miután azonban ez idő sze
rint csak kísérletről, s igy aránylag nem 
sok mész megoltásáról van szó, inkább 
ajánlom tehát az első eljárást, mert ez az 
időtől függetlenül eszközölhető, ha az oltást 
egy üres csűrben végezzük — s ott a 
megoltott mész napokig baj nélkül elállhat, 
mig elhintésére alkalmas lesz az idő. A 
meszet szélcsendes időben kell elszórni és 
azonnal alászántani, úgy, hogy amit reggel 
szétszórtunk, még az nap alá is szántassék. 
Az aláboronálás nem elegendő.

Ez okból a meszezéssel csak a jövő 
tavaszszal lehet próbát tenni, de a mikor 
csak szántani lehet, el is kell hinteni a 
meszet, hogy a dohány ültetéséig jól szét- 
oszlódjék a talajban.

A meszezés csakis egy esetben lenne 
hátrányos : ha friss trágyád földet — vagyis 
a melyen a trágya tavaszszal szántatik 
alá — meszeznénk m eg; csakhogy ta
vaszszal szántani alá a trágyát a dohány 
alá : oly helytelen eljárás, hogy oly gazda, 
aki csak némileg is tekintettel van a mi 
nőségre, azt alkalmazni nem fogja.

A mészszegény dohányföldeknek ki- 
sérletképen való megmeszezését nagyon 
ajánlom mészszegény talajon gazdálkodó 
dohánytermelőink figyelmébe, s meg vagyok 
győződve, hogyha egyszer megpróbálták: 
rendszeresen fogják alkalmazni.

Cserháti Sándor.

A dohány m7.ívósshj>hióI 
8 a szivai gyártási- anyag 

beváltásáról.
Mindenki, aki akár minta-telepen, akár 

másutt, kísérletezés czéljából termelt do
hányt : megfigyelhette s bizonyára meg is 
figyelte azt, hogy a nyers dohány mily 
érzékeny a külső nedvesség vagy száraz
lég iránt.

Már a zsinóron függd dohánynál ta
pasztalni kell, hogy a napnak különböző 
szakában azok különböző szívósságot, he
lyesebben nedvességtartalmat mutatnak.

Hajnaltájt, jó harmatos időben igen 
nedvesek, dél körül pedig sok esetben már 
egészen szárazak.

Már a kierjedt dohány nem oly érzé
keny többé a nedvességre, nem szívja 
többé oly könnyen be a párákat; de ha 
erjedés után még marad benne szívósság, 
illetőleg nedv, azt nem egyhamar veszíti 
többé el.

Minél — hogy úgy mondjam — zsí
rosabb a dohány: annál tovább tart a ned
vessége is.

A  gyöngébb homoki dohányok pedig 
hamarabb elvesztik azt.

Ha tehát a mi viszonyaink mellett, a 
midőn a télen át, csomózásig, nedves lég
nek nagyonis kevéssé ellenálló pajtáinkban 
eltartott dohánynál, szivargyártási anyag 
átvételéről szó lehet: arra kell ügyelni, 
úgy a termelőnek, mint az átvevőnek, hogy 
a dohány oly kierjedésre nyújtson kilátást, 
mely a leveleket zsiradékaitól minél ke- 
vésbbé fosztja meg. Minél nedvesebb a do
hánylevél, természetesen annál hevesebben 
erjed, s minél hevesebben s tovább erjed: 
annál több zsiradéka elfogy.

Habár úgy az égésre, mint esetleg a 
penész és tulnedvesség kiűzésére czélsze- 
rübbnek tartom (kényszerűség szerint) a 
heves, gyors kierjesztést, de ez egy szivar- 
gyártási-anyagnál — ellenkezőleg — nem 
kívánatos — mert ha van is igen tartalmas 
anyag, a miből „jut is, marad is:“ azért a 
heves erjedés csak kényszerűségből gyako- 
roltatik s csak azért, mert azt nedves do
hánynál amúgy sem lehetne még nagyobb 
károk nélkül megakadályozni.

Ezek előre bocsájtása mellett, szüksé
gesnek tartom, hogy a termelő, java do
hányait oly jó pajtába helyezze el, a hol 
a külbehatásoknak kevésbbé van kitéve.

Erre nézve czélszerü tehát, ha már a 
dohány törésnél a szín dohányt nem vegyíti 
össze a hibás és csekélyebb értéküekkel, 
mert akkor kevesebb mennyiséget jobban 
meg tud védeni.

Ha deszkás pajtája van a termelőnek, 
szükséges azt az őszi ködök ellen meg
védeni, úgy, hogy a réseket betapasztja, 
avagy szalma réteget húz fel és erősít a 
deszkához egész az ereszig.

Ily módon az értékes levelek nem 
lesznek oly nagyon megvonulva, — nem 
fognak talán oly nagy szívósságot mutatni, 
de nem is szükséges azokat oly nagyon 
kisimítani ; mert szakértő tisztviselő jól 
tudja, hogy az ily dohány, erjedés után 
valamivel nyersebben, zsírosabban marad, 
tehát a nedveket jobban fogja beszivni s 
a gyár — ha addig, mig hozzá kerül, ily 
levelek kiszáradása nagyobb mérvben be 
következnék, (mert hisz ez külső nedv ki
párolgásnak lévén alávetve: előbb-utóbb 
minden dohányból kifogy,) azt a nedvet, 
amire a feldolgozáshoz szüksége van, job
ban és könnyebben fogja pótolhatni, mint 
a nyerseségét és zsiradékait nagyobb meny- 
nyiségben elvesztett dohánynál.

_______  «•
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A duggatott (pikirozotl) dohány- 
palánták előnyei.

I r t a : Kerpely Kálmán.

Hazánkban, a dohány ültetvényekhez szük
séges palántákat rendesen melegágyakban 
nevelve, a melegágyak
ból viszik ki egyenesen 
a dohányfüld beülte
tésére.

Ezen eljárás főbb 
hátrányai kővetkezők :

A melegágyakban ne 
veit palánták, a szoká
sos ritkítás daczára oly 
sűrűén állanak, hogy 

rendesen kifejlődni 
nem képesek ; ennek 
következtében a kiülte
tés idejéig, a palánták 
ellentálló képességük 

rovására többé-ke- 
vésbbé felnyurgulnak.
A palánták szárrészlete 
megnyúlik, elvékonyo
dik és törékeny nyé vá
lik, üde zöld színét el
veszti ; a levelek hosz- 
szant nyéleltek és kes
kenyebbek, beteges be
nyomást keltenek.

A melegágy! palán
ták a kiültetéi ideje
kor érzékenyek, ké
nyesek. Igaz ugyan.
hogy a palántákat 

ültetés előtt lassanként 
hozzászoktatjuk a le
vegőhöz, a melegágy 
takaróinak eltávolítása 
által, de ez magában 
véve még nem ele
gendő, azért, mert a 
melegágy földje egé
szen más természetű, 
mintadohány- 
fóld talaja. Ki- 

ültetéskor a 
palánta na

gyon is meg
érzi ezen hir
telen válto

zást.
A melegágy

ban sűrűén 
álló palánta, 
gyökérzetét 

sem fejleszt
heti ki kellő 
módon, de ha 
úgy vesszük, 
erre nincs is 
nagy szüksége, 
mert a tápláló
anyagokban 

gazdag meleg- 
ágyi föld, a 
viszonylag 

gyenge gyöke
rű palántát is 
ellátni képes; 
de annál na
gyobb mérv
ben sínyli ezt 
a kiültetés al
kalmával. A 

melegágyi pa
lánta főgyöke- 

ret nevel, 
melyből gyé
ren törnek elő 
az oldalgyöke 
rek : a sűrű 

állás következ
tében ezen oldalgyökerek nem terjeszked
hetnek szét, hanem a főgyökérrel egyetem
ben lefelé kénytelenek nőni (a merre hely 
van) s igy a palánták kiszedése alkalmával

az amúgy is gyenge gyökérzet erősen meg
sérül. Kiültetés után a főgyökér hossznöve
kedése minden körülmény közt megszűnik.

A viszonylag gyenge és sérült gyökerű 
palánta, kiültetve lassan fogamzik meg, te
hát hosszú ideig betegeskedik.

1 ábra. Melegágyi palánta l '  ,  nagyságban.) 
1., 2. szám ú lankadt, beteges le v é l; 3.. 4. 
szám ú egészséges levél; 5. rügy, a t  m egnyúlt 
szá rré sz le t: l  a szár elnyakasodott r é s z e ; 
el szártő, honnan k iü ltetés u tán az  oldal
gyökerek előtörnek. G yökérzet gyönge, e l

ágazás kevés.

2. ábra. Duggatott palánta  11 ., nagyságban.) 
1., 2., 3., 4. szám ú levelek üde zöldek, egész
ségesek  ; 5. szám ú fakadd le v é l; e) szá r; rövid, 
zömök. G yökérzet gazdagon elágazó, erő tel

je s, bojtos.

3. ábra. M elegágyi és duggatott palántából nőtt dohánynövények.
(Ferenczy Ferenci tanár fényképé után.

2., 3. szánni növény m elegágyi-, a 4., 6., 6. szám ú növény duggato tt palántából. 

A palánták leggondosabb kezelés mel-

lántákat kapunk, melyek a kiültetés után 
szintén egyenetlenül fejlődnek. Mindezen 
okoknál fogva a kiültetett melegágyi palán
ták közül — egyszerre sokkal mostohább 
viszonyok közé kerülve — sok nem ered 
meg s a dohányföld kellő beállítása, sok 

utánültetést, foltozga
that szükségei, már 
pedig ez a dohány ül
tetvény egyenletes fej
lődésének és érésének 
rovására megy.

Ilyen melegágyi pa
lántát (szórva vetve, 
de ritkítva) közvetle
nül a kiültetés előtt 
— május 15-én -  az 
I. számú ábrában mu
tatok be V, nagyság
ban. Összehasonlítva 
ezzel a 2. számú ábrá
ban bemutatott dugga
tott palántát, a különb * *
ség azonnal szembe
tűnő. A ilului nyliántn  
pikironisával (áuggalá- 
sával) erőteljesebb pa
lánták nevelhetők. A szár 
rövid, zömök és hajlé
kony, a levelek széle
sebbek, elterülő és rö
viden nyéleltek, az 
egész palánta üde, sö
tétzöld szinü; a gyö
kérzet (a kiültetés ide
jén) gazdagon elágazó 
úgynevezett _bojtosu 
gyökérhálózatot alkot. 
Miután a duggatott 
palánták nem állanak 
sűrűén egymás mellett, 
a gyökerek nem any- 
nyira a talaj mélyebb 
rétegeiben, mint in- 
kábboldalvást terülnek

* zé t; a gyö
kérzet nem 

annyira hossz
növekedésé

vel, mint in
kább gazdag 

helyi elágazá
saival tünikki: 
a kiszedés al

kalmával 
tehát nem sé
rül meg oly 
nagy mérték
ben. A palán
ták fejlődése 
egyenletes, 

egyforma erős
ségű palántá
kat nyerünk.

Igen termé
szetes. hogy 
ilyen erőtel

jes, zömök és 
egészséges fej - 

lödésU, to
vábbá gazda
gon elágazó, 

bojtos gyökér
zettel bíró pa
lántáknál. a 

melegágyi pa
lántáknál fel
hozott hátrá
nyok legna
gyobb részt 

elesnek.
A palánták 

pikirozásátkö- 
vetkezőleg

lett sem fejlődnek egyenletesen a melegágy
ban. A létérti küzdelem itt igen erős, úgy,

hajtottuk végre:
A melegágyi palántákat (a melegágyat

" Z Z  T  !« igen erős, úgy, márczius ÍO-án vetettük he) április 20-án
ogj részint erősebb, részint gyengébb pa- a szabadba, jól előkészített földbe átültettük.



Január 1. M agyar D odányujság . 6

A talaj jú erőben álló barnahomok, a be- | 
ültetendő dohányföld talajához teljesen 
hasonló.

A duggatandó palánták földjét, kora 
tavaszszal ásóval jól megporhanyitottuk, b 
legfelső rétegében igen kevés komposzttal 
kevertük. A palántákat a melegágyban jól 
megöntözve, óvatosan kiszedtük és 8 cm. 
sortávolságban, a sorban pedig 5 cm távol
ságban azonnal elültettük; igy I — 1 palán
tára 40 Qcm. hely jutoft. A megeredés 
idejéig a földet kis karókra fektetett lécze- 
ken át gyékényekkel, haczurákkal betakar
tuk. A takarókat 3 nap múlva eltávolitva, 
csakis akkor használtuk (éjjelre) ha fagytól 
kellett tartanunk; a gyékényekkel fedett 
palánták nem szenvedtek a fagytól.

Az ily módon kipikirozott palánták 
— rendesen megöntözve — erőteljes növe
kedésnek indultak s a 8/5 cm.-es kötés mel
lett úgy fóldfeletti részeik, mint gyökereik 
akadálytalanul fejlődhetlek, mi a palánták
nak fent jelzett zömök, szívós és egyenletes 
fejlődését vonta maga után.

A duggatott palánták kezelése k. hol- 
dankint 3 frt költségtöbbletet okozott, mely 
kiadás, mint később látni fogjuk, bőven 
megtérül.

Úgy a duggatott. mint a melegágyi pa
lántákat május 15-én ültettük ki a dohány
földre. A duggatott palánták kiszedés előtt 
jól megöntözve. 8X5 cm.-es kötés mellett 
igen könyen voltak kiszedhetők, oly módon, 
hogy a palántákat 10—12 cm. mélységig a 
a földdel együtt kiemelve, utóbbit a gyöke
rek körül gyenge gomolylyá nyomkodtuk s 
azonnal kosarakba raktuk. A gyökerek ily 
módon alig sérültek meg és a nap hatásának 
nem tétettek k i; a kiszedés az ültetéssel 
lépést tartott.

A melegágyi palántákat, sürü állásuk 
következtében ily óvatosan nem lehet ki
szedni. több sérülést szenvednek s a főgyö
kér, a leggondosabb eljárás mellett is el
szakad és kiültetve, hossznövekedése meg
szűnik. Igy a dohány, bár természetétől 
fogva a karósgyükerü, tehát mélyen gyöke
rező növények sorába tartozik, átültetés al
kalmával ezen jellegét elveszti s a viszony
lag sekélyebben gyökerező 8 bojtos gyökér- 
hálózatot nevelő növények csoportjába kerül, 
biz adja magyarázatát annak, hogy a talaj 
porhanyóságával s a porhanyitott réteg 
mélységével szemben oly nagy igényeket 
támaszt.

A kiültetett melegágyi s duggatott pa
lánták, e tekintetben tehát egyformán vi
selkednek, csakhogy a mig a duggatott pa
lánta már erős bojtos gyökérzettel (lásd a 
2. sz. ábrát) kerül kiültetésre, addig a meg
csonkított s gyengén elágazó fögyükérrel 
biró melegágyi palánták ezen gyökérfejlö- 
dése csak a kiültetés után veszi kezdetét. 
A duggatott palánta tehát már e tekintet
ben is nagy előnyben van s ezen előnyét 
mind végig megtartja, már pedig az erőteljes 
gyökét hokisat, a földfeletti szerveknek is erő
teljes fejlődését vonja maga után.

A kiültetett melegágyi duggatott pa
lánták fejlődésében következő különbsé
geket vettem észre:

A duggatott palánták a kiültetést nem 
sínylették meg. leveleik jóformán nem is 
fonnyadtak meg s a 4 - 5  kifejlett levél kö
zül itt-ott a legalsó 2 ment tönkre, a többi 
megmaradt. Ennek oka az anyafölddel együtt 
kiültetett, tehát jóformán ki sem földelt gyö
kérzetben rejlik. A duggatott palánták ki 
ültetés után nem betegeskednek, mi kiváló fon
tosságú, mert a palánták épp ezen időben 
legérzékenyebbek a különféle kártételekkel 
szemben.

A melegágyi palánták, melyek már ter
mészettől fogva kényesebbek s gyengébbek, 
a kiültetés után 10-12  napig is eltengőd
nek, mig uj életre kapnak, leveleik csak
nem mind tönkre mennek s miután gyö
kérzete is gyenge, megeredése, megerősödése

igen lassú. Éppen ezért egy része nem ered érdemelne, 
meg s folytonos utánültetés válik Bzüksé- rében. 
gessé, a duggatott palántáknál ez a mini
mumra száll s csakis a pajor vagy drótféreg 
tágta rászákat kellett pótolni.

A melegágyi palánták az ormányos 
bogár kártételeitől sokat szenvedtek, a 
mennyiben a megnyúlt, erőtlen szárat 
könnyen tönkre teszik, ellenben a dugga
tott palánták rövid, zömök szárrészletén 
nem sok kárt tesznek, sőt a duggatott pa
lántákat nem igen bántva, a melegágyi pa
lántákkal beültetett részletre húzódnak s 
ott pusztítanak. Ezen oknál fogva az után- 
Ultetés hosszú ideig tart s úgy ez, mint a 
melegágyi palánták már magában véve sem 
kiegyenlitett volta, a dohánytövek egye
netlen fejlődését vonja maga után. A dugga
tott palánták után, mert kiültetésre egyen
letes anyag kerül s megeredésük biztos és 
gyors, a dohánytövek egyenletesen fejlőd
nek. Ezen kétféle palánta fejlődésbeli kü- 
lönbözete a 3 ábrában is felismerhető, 
mely fényképfelvételben a dohányföld egy 
részletét mutatja be és pedig az elsó sor
ban (1 , 2., 3, számú tövek) a melegágyi 
palántákból; a második sorban (4., 5.. 6. 
számú tövek) a duggatott palántákból ne
velt dohány látható; előbbieknek egyenlőt
len, utóbbiaknak kiegyenlitett fejlődése tisz
tán felismerhető.

Hogy ez a levelek egyenletes érésére, 
minőségükre és értékökre befolyás nélkül 
nem lehet, természetes dolog.

Az együltetésü duggatott dohány le
velei egyenletesen érnek; ez a levelek fül- 
lesztését, osztályonkinti felfűzését megköny- 
nyiti s egyenletes száradást, színesedést von 
maga után. A melegágyi dohányföldön a 
tövek egyrésze erőteljes, más része törpe, 
elkényszeredett ; a levelek nem egyformán 
érnek s ha erre a törés alkalmával nagy 
gondot nem fordítunk, túlérett, érett s éret
len levelek vegyesen töretnek le. Ezeknek 
okszerű kezelése, kiválogatása, az egynemű 
anyag együttes felfűzése, egyenletes szára
dása és színesedése sokkal nagyobb akadá
lyokba ütközik.

Simitás után az összehasonlításul ter
melt földön következő eredményt kaptunk:
130 □  ölön term ett: a melegágyi palánták 
után 53 kilogramm, a duggatott palánták 
után 64-94 kilogramm, többlet a duggatás 
javára 1194 kilogr., mi kát. holdankint 
170 kilogramm terméstöbbletnek felelne 
meg. Az átlagos beváltási árt csak 15 frttal 
számítva, ez 25'50 frt jövedelmi többletet 
adna, már pedig a duggatott palánták keze
lése kát. holdankint csak három frttal került 
többe a melegágyi palántáknál.

De nemcsak mennyiségileg, hanem mi
nőségileg is jobb az eredmény. Mig a dug
gatott palánták után a termés 9“/0-a válo
gatott és 4 t'/ ,-a  1-sö osztályú volt, a me- 
iegágyi palánták után válogatott dohányt (a 
kellő tűzpiros színesedés hiányában) nem 
kaptunk, 1 sö osztályút pedig csak 13V0-ot.
Minőségileg tehát rendkivül nagy a különb
ség. mely körülmény éppen a melegágyi pa
lánták leveleinek ki nem egyenlített voltá
ban s az ezzel kapcsolatos kezelési nehéz
ségekben leli okát.

A levelek égési képességét tekintve, a 
duggatott palánták auyalevelei 8—10 má- 
sodperczig, a melegágyi palánták anyaleve
lei 2—10 másodperczig égtek, illetve pa- 
rázslottak. Az ingadozás és a rosszul égő 
levelek száma (2—3 mp.), utóbbiaknál sok
kal nagyobb, mert a levelek minőségbeli 
ingadozása is sokkal tetemesebb

Megjegyzem, hogy az idei kényszer- 
érés következtében az égési képesség álta
lában véve gyenge, n levelek pedig tarta- 
lomnélküliek, olyannyira, hogy a simitók 
keze alig zsirosodik.

A duggatott palánták oly sok előny
nyel bírnak n melegágyiak felett, hogy 
felkarolásuk méltán nagyobb figyelmet

a dohánytermelő gazdák kö-

A „Köztelek“ m. é. deczember 22-iki, 
102—103. számában megjelent s a nevezett 
lap igen tisztelt szerkesztőségének leköte
lező szívességéből az eredeti ábrákkal után- 
közölt fenti uagyérdekü czikkre, e helyt 
különösen is felhívjuk t. olvasóink becses 
ügyeimét, mint amely meggyőző bizonysága 
annak, hogy mily nagy fontossággal bir a 
dohánytermelésnél a piquirozott palánták 
használása.

Lapunk régi olvasói jól emlékezhetnek 
rá, hogy éppen én voltam az, aki a piqui- 
rozásnak rendkívüli előnyeit és szükséges
ségét úgyszólván egy évtized óta folyvást 
hangoztatom és nem győztem minduntalan 
eléggé ajánlani, mert személyes tapasztala
taimból győződtem meg ennek bámulatos 
jó eredményéről, úgy az általam végzett 
számtalan kísérletezés utján, valamint a dr. 
Schmitter Ágost úrnak, a strasshurgi csász. 
dohánygyár igazgatójának páratlan nagysze- 
rüségü dohánytermelési minta-telepén látot
takból, miként ezt külföldi tanulmány utam 
alkalmával, lapunk 1892. évi folyamának 
16. számában, részletesen volt szerencsém 
közölni. — Schmitter, a hírneves szaktudós, 
a piquirozásnak igazi nagy mestere és leg
lelkesebb szószólója, aki azt mondta, hogy 
piquirozás nélkül valódi okszerű dohányterme
lés nem is képzelhető. — Ezt hangoztattam 
én is a Dohányujságban már réges-régen 
és számtalanszor, — s rendkívüli örömömre 
szolgál, hogy most már mégis — úgy látszik 
az általános figyelem és érdeklődés fel 
van költve a piquirozás iránt, melynek a 
dohánytermelésre úgy minőségileg, mint 
mennyiségileg való rendkívüli hasznos voltát, 
Kerpely Kálmán tanár úrnak fenti jeles czikke 
is úgyszólván kézzel foghatólag bizonyítja.

Legyen szabad azonban ezen nagyér- 
dekü közlemény egyik passzusára vonatkozó
lag csupán annyit megjegyeznem, hogy a 
dohánymagnak szórva vetése ma már szintén 
túlhaladott álláspont, s ma-bolnap ez is a 
régi ósdi szokások közé fog tartozni, amennyi
ben termelőink nagyrészénél, az igazi ok
szerű dohánytermelőknél, a sorba vetés kezd 
mindinkább meghonosulni, s ezen haladás
ban a Dohánvujságnak szintén nem kÍ8 része 
van, mert lapunk volt az első, mely ezen 
praktikus eszmét évekkel ezelőtt megpendí
tette és azóta folytonosan melegen ajánlotta, 
mint amely eljárás a palánta tenyésztésé
nél szintén igen nagy szerepet játszik, mivel 
csakis a sorba vetés által lehet elejét venni, 
hogy a palánták helyenként tulsúrün, másutt 
megint tulritkán ne keljenek.

Ezek után tehát újólag csak azt ismé
telhetjük, hogy a sorba vetés és a piquiro
zás két oly tényezője az okszerű dohány
termelésnek, a mely a jobb minőség elő
állítására nézve, a haladás első feltételét 
képezi.

Daróczi Vilmos.

Dohánytermelésünk érdekében.*)
Ha van vármegye, mely éghajlati és ta

laj-viszonyainál fogva a dohánytermelésre al
kalmas, úgy ez különösen Szabolcsvárraegye, 
ahol a vármegye túlnyomó részében a gazdá
nak kötött homok-talaj áll rendelkezésére és 
rendszeres esőzés mellett a nyári három hó 
kitartó és egyenletes melege a dohány érésére 
kedvezően tolv be s lehetővé teszi a dohány 
gyors beszáradását. Szabolcsvármegye dohánya 
már régibb időben is keresett czikk volt s az 
egyedáruság életbeléptetésével, a kincstár min
den lehetőt elkövetett, hogy a dohánytermelés 
nálunk meghonosittassék.

És czélt ért; vármegyénkben a dohány- 
termelés nem csak általánossá lett, de annak

*/ Kzen figyelemre méltó csikket, a 
d é k“*böl vesszük át.

,N y i r v i-
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intenzív és szakszerű kezelése s e czélra a 
gazdaközönrég áldozatkészsége által eléretett 
az, hogy dohányunk, minőség tekintetében, 
különösen neutrális ízére nézve, ma már első 
helyen áll s mint jól fizetett czikk: gazdálko
dóink fö jövedelmét képezi.

Sajnos, hogy megyénk e jövedelmi for
rását veszélyek fenyegetik. A talajnak itt-ott 
mutatkozó kimerültsége, az eredeti fajták elfa
julása, más, a dohánytermelés meghonosítá
sára vágyó s abból eddig kizárt megyék igé
nyei, Ausztriának mindinkább nyilvánuló ellen
szegülése nagyobb területek átvételére, a külföldi 
dohány beözönlése, s ami mindezeknél talán 
veszélyesebb tünet: — azon mérvadó körökben 
is már fontolóra vett — kérdés, hogy vájjon a 
kincstárra nézve nem lenne-e előnyösebb a 
dohánytermelést szabaddá tenni. — Ami a talaj 
kimerülését és a fajok miféleségénen elfajulá
sát illeti, e bajokon maga a dohánytermelő, 
meg a kincstár, vállvetve könnyen segíthetnek, 
ha az egyik, a dohánytermelő, talaját kellően gon
dozza, trágyázza, s a racionális vetésforgatást 
betartja,—‘az egvedátuság pedig ha az ország
ban több helyen, lehetőleg minden felügyelő
ség kezelése alatt, a dohány-mag faji jellegé
nek megóvása, sőt nemesítése czéljából tenyész- 
déket állít föl, a műtrágya készítését pedig 
saját kezébe véve, azt a gazdaközönségnek 
hozzáférhetővé teszi.

Nagyobb baj fenyegeti megyénknek az 
egész országban legkiterjedtebb dohányterme
lését, ha az országnak egyes vidékei, hol a 
dohánytermelésre a talaj s klimatikus viszo
nyok hasonlóul alkalmasok, érvényt fognak 
szerezhetni azon már régen támasztott igényeik
nek, hogy a dohánytermelésből ők se záras
sanak ki.

Azon eljárás pedig, mely most túl a laj- 
táni tartományokban lábra kapott, melynek 
éle kizárólagosan ellenünk van iránvitva 
s melynek a merev önzés egyedüli jog- 
czime, valamint a külföldi dohánynak a közös 
vámterületre való akadálytalan beözönlése és 
mindinkább fokozódó fogyasztása: nem ke- 
vésbbé alkalmasok arra, miszerint Magyaror
szág pénzügyminiszterét a dohányterület nagy
mérvű redukcóia feletti elmélkedésre indítsák. 
De ha megengedek is ezen ultima ratio eset
leges jogosultságát, váljon nem lehetne-e előbb 
a beltermelés megvédése érdekében a külföldi 
dohány beözönlését korlátozni, más — do
hánytermelő államokkal csereszerződésre lépni 
s igv Ausztriát, melynek ipara Magyarország, 
mint vevő nélkül, egy napig sem tarthatna 
magát, arra ösztönözni vagy kénvszeriteni 
hogy jövőben az eddiginél nagvobb dohány
területet vegyen át. dohányszükségletét ne a 
külföldi, de a mi jó dohányunkból fedez/.e s 
így a már is kikerülhetlen redukció helyett 
lehetővé tegye a dohánytermelés kiterjesztését.

Ha mind e nehézségeket és eshetőségeket 
számba vesszük, melyek mindegvike Damokles 
kardjaként függ dohányjövedékünk jövője fe
lett, s ha fontolóra vesszük, hogy minő ne
hézségekkel kell megküzdeni azoknak, kik a 
dohányegvedaruság élén állanak, ugv valóban 
nem tartozik az utópiák közé azok nézete, kik 
különösen a kincstárra nézve előnyösebbnek 
tartanak, a dohánytermelés fölszabadítását.

Mindezekből a kellő konzekvencziat akkor 
fogjuk levonni, ha dohányunk minőségének 
emelése mellett számolunk a jelenben még 
fennálló konkurenciával s egyelőre megelég
szünk a kincstár által nyújtható közép árak
kal, de másrészt nem késünk mindenképen 
odahatni, hogy úgy a külföldi, valamint a 
tengertuli dohányok behozatala megnehezit- 
tessék.

Ami a dohánytermelés felszabadítását illeti, 
hát én azt hiszem, hogy tekintettel már az ál
lamnak. mint vevőnek mindenek felett álló 
megbízhatóságára, tekintve az államnak már 
meglevő beruházásait, tekintve az állam szol
gálatában levő, a dohány-kezelés minden te
rén jártassággal biró szakközegek egész sere
gét, s tekintettel arra, hogy ezon esetben, ha 
az egyedáruság megszűnik, az állam, dohány

vám és szállitási-dij bevételei sokkal kedvezőb
ben módosulhatnának s dohányadó czimén az 
államnak egy uj jövedelmi forrósa nyílhatna 
meg I — az egyedáruság megszüntetése az 
állam jövedelmét nem csökkentené, de igen 
is eredményezné az árak feltétlenül nagy mérvű 
hanyatlását s azok pusztulását, kik ma a do
hánytermelési jog kedvezményét élvezik.

Imádkozzunk tehát, különösen mi sza- 
bolcsmegvei termelők — hol a dohányt nem 
pótolhatja búza, repeze, ezukorrépa vagy sör- 
arpa — hogv dohánytermelési jogunk jelen 
épségében fentartassék s különös :n, hogy a 
dohánytermelés — megengedem igen szabad
elvű hangzású — felszabaditáia ad calendas 
graecas elhalasztassék.

Hogy az ilyen eshetőségekről — adja 
Isten, hogy mindezek vízióknak váljanak be — 
eddig szó nem volt és nem lehetett, annak 
indokául el lehet fogadni, hogy a dohány- 
egyedáruság élén oly férfiak állottak az utolsó 
évtizedekben, kik a szó praktikus értelmében 
követték az agrár politikát s a dohánytermelő 
gazdaközönséggel egvütt éreztek. Hiszen a 
közgazdasági és pénzügyi kormányzat ezen 
ágának vezetésével megbízott jeles férfiak szá
mos tanujelét adták annak, hogy az állimkincs- 
tar érdekeinek és a gazdaközönség érdekeinek 
megóvása atyai gondoskodásuk egyenlő és 
egyenjogú tárgyát képezik.

Különösen Szabo'csmegye az, mely e te
kintetben a kormáy iránt hálával lehet eltelve. 
Ámde fellegek tornyosulnak a politikai látha
táron s nagyon kétes, hogy a fellegek nem 
rejtenek-e magukban veszélyes újításokat és 
irány változtatást.

Sajnos előhírnökéül a bizonytalan jövőnek, 
egyet már most regisztrálhatunk: Graenzen-
stein Béla nincs már a dohánvegvedat usag 
élén !**)

Egy stábul exmegy ei dohánytermelő.

M klr. növényter«elesi kísérleti állomás. M u v a r.

Felhívás, dohánytrágyázási kísérletre.
Ismeretes dolog, hogy hazai dohányaink 

legnagyobb része nem felel meg az igényeknek, 
minek következtében a dohányjövedék kény 
télén volt tz utóbbi években a dohányengedélyt 
redukálni.

E sajnálatos jelenségnek akár az az oka, 
hogy a honi dohány tényleg csökkent minősé
gében. akár az, hogy az igények fokozódtak, 
amely lyel a dohány minőt égé lépést nem tart, 
arra kell törekednünk, hogy a dohánytermelé
sünk s ezzel mezőgazdaságunk hátrányára meg
zavart egyensúly helyreállitassék és a dohány- 
termelés föllendülést nyerjen.

Dohánytermelésünk jelen helyzetével szá
molva, kettős teendő előtt áll a termelő, ezek : a 
holdankinti terméseket fokozni és minőség te
kintetében az eddiginél jobb dohányt termelni. 
E kettős czél elérésére, a dohánytermelésnél be
tartandó egyéb okszerű teendődön kívül, na
gyobb szerep jutott a dohány műtrágyázásának.

A külföldön legalább ez irányban kiterjedt 
kísérletek vannak folyamatban, melyek mind
azon kérdés tisztázására irányulnak, hogy mily 
műtrágyák alkalmazásával fokozható legna
gyobb mértekben a termés, s mennyiben javul 
a dohány minősége — különöset! pedig az églie- 
töség tekintetétében — a műtrágyák alkalma
zása következtében.

A külföldi, már hosszabb idő óta folya
matban levő kísérletek bár eddig sem maradtak 
minden eredmény nélkül, a szóban forgó kér
dés azonban teljesen tisztázottnak ma sem te
kinthető. Azonkívül pedig e kísérletek eredmé-

•*) A erikkiró úr er.en felvetésében — hála Isten 
nek — téved, mert Hraenzenstein Béla ministeri ta 
nácsos úr, miként lapunk múlt évi utolsó számában 
hírül adtuk. az. ezredéves országos kiállítás igazga
tójává úgy lett kinevezve, hogy e mellett a dohány
jövedéki központi itrazgatóságuál továbbra is meg
tartja eddigi állását és igy e részben nincs ok az 
aggodalomra.

Sserk.

nye a hazat viszonyokra teljesen mérvadó nem 
lehet s legföljebb ujjmutatást és ösztönzést ké
pez arra, hogy e kérdés nálunk is kutatás tár
gyává tétessék.

A dohány műtrágyázásával az Országos 
Magvar Gazdasági Egyesület már a ranlt év
ben indított meg kísérletet, mely azonban sok
kal szükebb köre szorítkozott, semhogy ered
ménye e kérdés végleges tisztázására alkalmas 
lenne.

A múlt évben az 0. M. G. E kálibizottsága 
a dohány mütrágyázási kísérletek folytatására a 
m. kir. növénytermelési kísérleti állomást kérte 
fö1, mely feladatához képest magára vállalta a 
rendszeres kiterjedtebb kísérletezések megindí
tását, remélvén, hogy ezzel a dohánytermelés 
ügyének hasznos szolgálatott teltet.

A dohány-mütrágyázási kísérletek végre
hajtására nálunk nagy akadály, bogy 
a dohányt általában feles kertészek mivelik. 
Sikert a kísérlettől csak akkor remélhetünk, ha 
a dohány házilag miveltefik, amiért is mindenek
előtt azt kérdezzük : lehetséges volna e legalább 
egy kát. holdon a dohányt házilag mivelni ; 
ezen hold okvetlenül szükséges volna, de lehet 
a terület nagyobb is.

A kísérletek czéljára tehát legalább egy kát. 
hold nagyságú terület volna kijelölendő, lehető
leg oly táblán, melynél az előző növény istálló
trágyában részesült. Ha azonban a dohány alá 
az idén őszszel adatott istállótrágya, úgy ez se 
baj. Legczélszerübb volna, ha a dohánykerté- 
széknek kiosztandó tnrűlet közepe táján hasit- 
tatnék ki a kísérleti terület. Ezen, legalább 
egy kát. holdnyi terület nyolez parcze llára osz- 
tatik be az ide iktatott vázlat szerint:

I. 11 III. IV.

V. VI. VII. vm.

Az egyes parczellák között 1 m széles ut 
volna hagyandó. A trágyázás következőképen 
történnék:

I. parcella : trágyázatlan,
H. „ foszfortrágya,

ni. „ foszfor- és káliumtrágya,
IV. n foszfor, kálium és nitrogén.
V. n kálium,

VI. „ kálium és nitrogén,
VII. „ trágyázatlan,

VIII. - nitrogén.
Azon talajokon, amelyek mészben szűköl

ködnek, mész trágya is alkalmaztatnék. Ennek 
megállapithatása végett a kísérletezők íölkéret- 
nek, a kísérlet helyéül szolgáló tábla talajából 
sz alólirt állomásnak beküldeni.

A kísérlethez szükséges műtrágya ingyen 
és bérraentve bocsáttatik rendelkezésre.

A műtrágyák érkezése után azonnal szó- 
randók el. A nitrogéntrágya tavaszszal lesz el
szórandó s ezért ezt csak akkor küldjük.

A trágya akkor is elszórható, ha hó bo
ntja a földet, azonban a parczellák már eleve 
észrevehető jelzéssel látandók el, hogy a hó 
leeste után a műtrágya szétszórása tévedés nél
kül legyen megejthető.

Az egész terület a vidéken szokásos módon 
nevelt egyenletes dohánypalántákkal, az ott divó 
sor- és növényfávolságra lehetőleg egy napon 
ültetendő be, a fentemlftett 1 m-es út kihagyá
sával. A kiveszett palánták kellő időben pót- 
landók.

Az összes parcellákon a dohány egyforma 
mivelésben részesítendő. Az egyes parczellák 
termését külön kell letörni, és ha lehet, a zöld 
dohányt is lemérni.

Hogy a szárítás alkalmával az egyes par
cellák termése össze ne kevertessék, nz állomás, 
a törés, illetve a fűzés idején, számozott táblács
kákat fog küldni, melyek az egyes zsinórokra 
felfUsetnek.

A termés mennyisége, és pedig lehetőleg 
külön az alj-, anya- és hegylevelek, a simítás 
megkezdése előtt meghatároztatik, oly módon,
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hogy a zsinórokon levő dohány lemértük és a 
lehúzás után a zsinór sólya leszámittatik

Hibák mellőzése czéljából, egyenlő liosz- 
szusága zsinórok alkalmazódnak a fűzésre.

A kísérlet végeztével az adatok az állomás 
által e czélia küldendő rovatos ívbe vezetendők 
be, melybe a kísérlet lefolyása és egyéb adatok 
annak idejében bevezetve lőnek.

Ügy a kiköltött rovatos iv, mint az egyes 
parcellákról eredő anyalevelekből összeállított
2—2 kg. rointacsomó, az illető parcella jelzé
sével ellátva, a növénytermelési kísérleti állo
más részére beküldendő.

A kísérlet eredményének mielőbbi feldol- 
gozhatása czéljából kívánatos, hogy a kísérleti 
dohány a szárítóban olyan elhelyezést nyerjen, 
hogy könnyen hozzáférhető lévén, annak simí
tása, csomózása legelsőbben történjék s úgy a 
mintacsomó, mint a jelentés idejében beérkezzék.

A mintacsomók egy részéből az állomás 
az éghetőséget állapitandja meg, egy egy csomó 
pedig dohánybeváltási és gyári szakértők véle
ménye alá fog bocsáttatni.

A mintacsomók beküldése bérmentetlenUl 
történhetik.

Az adatok bevezetésére szolgálandó rovatos 
iv, egyszersmind a műtrágya alkalmazására vo
natkozó útmutatást is tartalmazandja.

Azok, kik e kísérletben részt venni óhajta
nak, szíveskedjenek e szándékukat az állomás
nak közvetlenül tudomására juttatni.

3/. kir. növény termel fai kísérleti állomás:
cserháti Sándor.

IRODALOM.
.Magyar Bortermelők Lapja", czim alatt, 

Homhny Dezső ismert gazdasági iró, a leg
jelesebb szakerők közreműködésével sző- 
lőmüvelési és borászati szaklapot indít meg. 
A bip előfizetési ára: egész évre 4 frt, fél 
évre 2 frt, negyed évre 1 frt. Az előfize
tési dijak a lap kiadóhivatalába : Budapest, 
Kerepesi-ut 44. sz. küldendők Mutatvány- 
számot kívánatra bárkinek küld a kiadó- 
hivatal.

A .Világnapló “ czimü lexikonszerű heti
füzetekről már volt alkalmunk egy ízben 
megemlékezni. A Budapesten oly nagy fel
tűnést keltő Telefon-Hírmondó szerkesztő
jének : Virág Bélának érdekes hetilapja ez, 
mely hetenkint szombaton este jelenik meg. 
Közli úgy a belföldi, mint a külföldi sajtó 
érdekes híreit és czikkeinek a  legjavát. A 
feltűnést keltő közleményeket szószerint. 
Tehát mindazok, akik csak egy vagy két 
hírlapot járatnak, ezen az utón megtudják, 
hogy a többi újságban mily érdekes köz
lemények jelentek meg. A Világnapló rend
kívül szórakoztató olvasmány, mert a vi
lágsajtónak csak az érdekes anyagát dol
gozza fel, még pedig mintegy 1170 bel- és 
külföldi újságból. Előfizetési ára negyed- 
évenkint 1 frt 50 kr., mely összeg: Világ
napló. Budapest, V ili , Üllői ut 46. czimre 
küldendő be.

„Irodalmi Értesítő.“ A Lampel R. (Wo- 
dianer F. és Fiai) cs. és kir. udv. könyv- 
kereskedő ezég ismét nagy gonddal állí
totta össze szokott karácsonyi értesítőjét. 
E  katalógus huszonegy szakcsoportjában 
mindenki legkönnyebben fog eligazodhatni 
és hosszas keresgélés nélkül fogja megta
lálni a neki valót. Kiváltképen az ifjúsági 
iratok csoportja nagyon gazdag, de igen 
jól van összeállítva a többi szakcsoport is, 
a diszművek. regények, történelmi müvek 
stb. A katalógust számos kép díszíti, több
nyire mutatványokkal a ezég érdekesebb 
kiadványaiból. A dústartalmu könyvjegy
zéket mindenki ingyen megkaphatja, ki a 
ezéghez fordul, melynek czime : LampelR. 
(Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udvari 
könyvkereskedés és zenemű-raktár, Buda
pest, Andrásy-ut 21.

VEGYESEK.
• —  Boldog uj évet! —  ezzel a szokásos

jó kívánattal üdvözöljük mi is e helyt lapunk 
igen tisztelt közönségét, midőn mai számunk
kal a Dohányujság XU-dik évfolyamát meg
indítjuk, — szívből óhajtva, hogy a beállott 
uj év legyen valóban boldog és szerencsés, 
áldást hozó és jó eredményekben gazdag, 
szeretett hazánkra, nemzetünkre, s az általunk 
híven szolgált dohányUgyre, ennek minden 
érdekeltjére és igaz baráijára ! — Mi továbbra 
is fokozott buzgalommal és lankadatlan kitar
tással fogunk élni annak a közhasznú hivatás
nak, melyet lapunk — immár egy évtizedet 
meghaladott pályáján — a közelismerést meg
érdemelve betöltött. S hogy czélunkat elérhes
sük és a jó ügynek minél több és jobb szolgá
latokat tehessünk : az uj évre is kérjük és 
bizalommal reméljük lapunk híveinek és barátai
nak további becses jóakaratát s szellemi és 
anyagi támogatását.

— A dohánybeváltát. M a k f a l v a y  
G éza  országgyűlési képviselő, a múlt hó 
15-én interpellácziót intézett Wekerle Sándor 
miniszterelnök, mint pénzügyminiszterhez, 
amiatt, hogy a dohánybeváltás megkezdése a 
legtöbb helyen, igy különösen a kisvárdai és 
nagvtárkánvi beváltási körzetben csak január 
hóra tűzetett ki. A pénzügyminiszter, az inter- 
pelláczióra adott válaszához képest, revízió alá 
vette a beváltási határidőket és akként intéz
kedett, hogy a beváltás mindenütt deczember 
27-én vegye kezdetét, s igy azóta már a do
hánybeváltás országszerte folyamatban van.

— A budapesti m. kir. dohánybeváltó 
hivatalnál az eddig átadásra került dohányo
kon általában meglátszik a mostoha időjárás, 
mert a dohányok nagyrésze a kényszerérettség 
jeleit hordja magán, de meglátszik ezzel szem
ben a termelők elismerésreméltó igyekezete is, 
melylyel a természettől nyert gyengébb minő
séget, gondos kezelés által lehetőleg megjaví
tani iparkodtak. — így a legelőbb beváltott 
dohányok közül alkalmunk volt látni, hogy 
Küszler Henrik tápió-szelei nagytermelő 
úrnak a dohánya igen szépen kidolgozott és 
kitűnő kezelésben részesült, amelynek nagy 
előnyét képezte, hogy a termés legnagyobb 
része pajtában száradt, — kihányás dohánya 
talán egyáltalán nem volt, s ez legjobb bizonyí
téka a rendkívül gondos és helyes kezelésnek. 
Átlag ára mtrmázsánki nt mintegy 19 fit 70 
krt tett ki, ami mindenedre igen szép ered
ménynek mondható. — Szilágyi Emil nagy
termelő úr dohányain is meglátszott az igyeke
zet, a gondos Ösizeállitás, s az anyagnak az 
idén aránylag nagyon jósága, amit az okszerű 
művelés s különösen a műtrágyák használna 
által ért el. — Az eddig beszállított dohányok 
általában gondos kezelésről és helyes össze
állításról tanúskodnak. — A további eredmé- 
nvekröl majd jövő számunkban bővebben 
fogunk Írni. — Itt említhetjük meg, hogy azon 
termelő uraknak, akik a budapesti beváltóhi- 
vatalhoz vasúton szállítják be dohányaikat, a 
befuvarozásra ajánlhatjuk Schön Ignácz és 
Quttmann szállítókat, akik e téren már 
évek óta, a termelők megelégedésére mű
ködnek.

—  A dohányjövedék pénztári eredménye
a múlt év (julius—szeptember havi) III-ik 
évnegyedében — a pénzügyministerium által 
közzétett hivatalos kimutatás szerint — a 
következő volt: bruttó bevétel 12.903.665 frt 
07 kr. (az 1893. év hasonló időszakában volt: 
12.655.004 frt 31 kr, tehát az idei ered
mény 248.660 frt 76 krral kedvezőbb.) — 
bruttó kiadós: 3.548.483frt 82*/* kr,(az 1893. 
év hasonló időszakában volt: 4.831.139 frt 
301/, kr, tehát az idei eredmény 1 282.655 
frt 18 krral kedvezőbb,) — e szerint az 1894. 
év III. negyedének pénztári eredménye, az 
előző év hasonló időszakához képest, a 
dohányjövedékre nézve egészben véve 
1.531.316 frt 24 krral volt kedvezőbb.

— Dohányjövedéki szakvizegálatok. Az 
állami tisztviselők illetményeit szabályozó 1893.

IV. t.-c. intézkedéseinek folyományaként el
rendelte a pénzügyminiszter, hogy jövőre sem 
a dohánygyári, sem pedig a dohánybeváltási 
szakmában a X-ik fizetési osztályba sorozott 
állásoknál magasabb osztályzatba tartozó állást 
nem nyerhet el az, a ki az e szakmára vo* 
natkozólag rendszeresített szakvizsgát le nem 
tette. Kivételt képeznek a dohánygyáraknál 
rendszeresített szertári-kezelői állások, melyek 
elnyeréséhez szakvizsga nem kívántatik ; kivé
tetnek továbbá a pénzügyi igazgatás más ága
zatából a pénzügyi fogalmazói vizsga letétele 
után a  dohányjövedéki központi igazgatósághoz 
átmenő fogalmazási tisztviselők, a kik jövőre 
a dohányjövedéki szakvizsgának letétele alól 
fölmentetnek.

Mai számunkkoz újólag postautalvány 
lapot melléklünk, mindazon lisztéit elöfize- 
töink’részére, akiknek az előfizetése deczem
ber végén, vagy esetleg már előbb is lejárt, 
s kérjük az előfizetés mielőbbi szives meg
újítását, hogy a lap küldése fenakadást ne 
szenvedjen.

Szerkesztői üzenetek.
— Kérelem. A tekintetes dohánybeváltó 

hivatali kezelő - és beváltótiszt urakat teljes tisz
telettel és bizodalommal felkérjük, hogy a be
váltás ideje alatt — amidőn a legtöbb alkal
muk van a dohánytermelő közönséggel érint
kezni — kegyeskedjenek lapunkat a termelők 
szives figyelmébe és pártfogásába ajánlani, — 
annyival is inkább, mert lapunk terjesztésével 
az okszerű dohánytermelés haladását és a ter
melők jól felfogott érdekét fogják előmozdí
tani. — Szives fáradozásaik és becses jóaka
ratukért fogadják előre is hálás köözöné
tünkét.

Ambrus József plébános urnák, KlsOroez. A len
dületes szép beköszöntőt nagyon köszönjük ; a  lapot, 
a je lze tt czimre feladtuk. — Meleg üdvözletünket és 
legőszintébb kivonatainkat küldjük mi is az n jé v re !

Cserháti Sándor tanár úrnak, Magyar-Óvir. Is
mételve köszönjük mindkét nagybecsű közleményét, 
amelyek bizonyára megérdemelt figyelemben fognak 
részesülni a termelő közönségnél.

Q — Az egyszerre küldött két je les czikkből 
térszüke miatt most csak az egyiket közölhetjük, a 
másik jövő szám unkra marad. Szakavatott dolgoza
ta it igen köszönjük és minél gyakrabban kérjük ez
után is.

Felkérjük la)tünk tisztelt barátait, hony a 
Ih váltás eredményéről szíveskedjenek lapunkat 
minél számosabban és minél részletesebben tu
dósítani.

H I R D E T É S E K .

XIII Lró pápa 8 szentsége, fő-
m éltóságos herczeg  Bismarck, 
volt ném et kanczellár, nmélt. 
Bende Imre nv itrai püspök  ur, 
nagy-méltóságú özv. bollnol 
Barooo Bábomé úrnő és m ég 
szám os előkelő szem élytől 
eredm énynyel használt s el
ism erésse l k itün tetett, ú gy  

több tek in té lyes orvos által betegeiken k ipróbált 
és m elegen ajánlo tt

D r .  S o tL Ö ffe r - fé lo

„ANT IRHEUMATICON“
bem utattato tt a  nm élt. m k. belügym in isz térium 

nál 263311890. sz. alatt. 1—6
csalhatatlan  s  egyedüli gyógyszer fejgörcs (mig- 
r>in). radz, oldalsznránok, influenza, kdazvén, 

én azizdobogAs ellen.
, TÖRÖK JÓ Z SE F g ,* g , .
1 szertárában, klrdlj-n. 12. 

zni mint minden nagyobb g,dg,szertárban. I 
Ara üzegenklnt 1 frt, zlddken 1 frt 21) krajezdr. I

Főraktár Btáapeitm:
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T e le fo n  a i - O I . Telefon 51—OS.

M a g y a r - Thom assa lak .
20—227. P_> 0s 80#/0 porflnom, 200°/.-nél nagyobb oldékonysággal, mint a caeli-salak.

S  u p ertos  fátok.
Concentrillt gypsz.

K é n s a v a s  k á li  és C h ilisa lé tro m .
D o h á n y , szőlő , kender, rép a  és  sz ik es  ta la jn a k

legmegfelelőbb különlegességek, saját gyártmányaink, legkitűnőbb minőségben és legolcsóbb árak mellett
ajánlunk

S á t o r i  g y á r a k ,  k ö z p o n t i  i r o d a :

Budapest, IX., D andár-u tcza 25.
Ingyenes ismertető füzetekkel és egyéb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

1—24

D o h á n y t e r m e lő  u r a k  b e c s e s  f i g y e lm é b e !
Van szerencséin a n. é. dohánytermelő urak becses figyelmébe ajánlani 

az általam már számos évek óta készített és a dohánytermeléshez különösen 
alkalmas, kipróbált jóságu és jutányosán beszerezhető 1 — 12

50“ kocsi és dohánytakaró gyékényeket * S |
A gyékények érái, a bárándi vasúti állomáshoz szállítva i

100 drb elsőrendű Nr. I. 200 ctm. szóles, 300 ctm. hosszú nagy kettős (dupla) gy ék én y  . 90 frt.
100 „ n n II. 185 250 n _ m „ „ . 60 „
100 másodrendű „ m. 170 „ » 220 „ „ egyes dup la „ . 30 n
100 • elsőrendű „ L 150 220 m elegágy takaró  » . 24 *
100 n m ásodrendű „ n. 150 „ „220 m elegágy takaró „ . 20 „
100 • 85 » n 200 „ , dohánypakolásra való n . 10 »
Egyszersmind felkérem a t. megrendelő urakat, méltóztassanak a megrendelést 
15 nappal előbb megtenni, mielőtt a gyékényekre szükségük volna, hogy a meg

rendelések túlhalmozása miatt, az elküldésnél fennakadás ne történjék.

K l e i n  L i p ó t  gftísjkimhii,

i
I
l

Dohányzsineget 
és mindenféle

kötélnemüek
beszerzését

&
u. ni. lóiatráng, kötőfék, rudalókötél, kévekötőzainórok.

gabnazaákokat, takaró - és vízm entes pon yvák at, valamint

kn iön lQ B O O oéflekot: kocaizó lóhálók, tornaszerek  és

_____függő  ágyak bó l legjutánvosabban ajánlanak:
_____  1—24

Bleier és Weisz kötélgyárosok
Budapest, Károly-körut 9 . sz. — H.di> B«rkóoiy-f«i. um.

Nyom. M árkás  H am unál, B u d ap e sten , U y ap ju -a tcza  ti.
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