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Millenniumi emlékek.
A  hazánk történetében örökké dicső 

emlékezetű 1800-iki milleniumi év, én reám 
nézve egyénileg is feledhetetlen emlékű 
marad, mert ama nagy verseny próbán. a 
mely a magyar nemzet szellemi és anyagi 
előhaladását a világ színe előtt diadalma
san bemutatta: az én csekélységemnek is 
sikerűit a dohánykultura terén a közfigyel
met két olyan szerencsés felfedezésre fel
hívni, mely — most már bátran elmond
hatom — nemcsak itthon, de egész világré
szünkön, sőt még a tengeren túl, Amerikában 
is, rendkívüli érdeklődéssel fogadtatott, 
heteken, hónapokon át tárgyaltatott, s a 
melynek további fejleményei elé mindenütt 
feszült várakozással tekintenek, — ugy- 
annyira. hogy ezen felfedezések reám és 
lapomra nézve oly óriási erkölcsi sikert 
eredményeztek, a mely az én parányi érde
meimet valóban messze felülmúlja, s a 
szaklapok történetében csakugyan a leg
nagyobb ritkaságok közé tartozik.

S miért tagadnám, hogy végtelenül 
jó l esik és büszke örömmel tölti el telke
met —  nem a hírnév, a mely szárnyára 
vette nevemet, de a melyre én soha nem 
vágytam, —  hanem jól esik az a tudat, 
hogy ezek az én felfedezéseim —  habár

Kolumbus-tojásához hasonlólag is —  egy 
lépéssel ismét előbbre viszik az okszerű 
dohánytermelést és közhasznára szolgál
nak azon ügynek, a melynek én életem 
javát szenteltem.

S valóban csodálatos, hogy a mily nem 
remélt magas fokú reám és lapomra nézve 
az erkölcsi siker: ugyanakkor épp annyira 
alászállott az anyagi eredmény; —  a mi 
alatt távolról sem azt értem, mintha én, a 
szerény tehetségemtől telhető s mindenkor 
lelkesült szenvedélylyel végzett működé
semért jutalmat, vagy valami nagy anyagi 
hasznot várnék, hanem értem azt az anyagi 
eredményt, a mely a lap kiadásával járó 
költséges vállalat financiális helyzetét illeti.

Ha figyelemmel szemléljük a dolgok 
menetét, első pillanatra talán indokoltnak 
látszik ezen lehangoló kv-blméry.

A  dohány termelési terület ma már 
sokkal kevesebb, mint ezelőtt még csak 
néhány év előtt is volt, s így igen termé
szetes, hogy a termelési területtel együtt 
a termelők száma is kevesbbedett és ennek 
folytán a lap előfizetőinek száma is csök
kent. Aztán az általános gazdasági bajok 
mellett, még a múlt 1890-iki év dohány- 
termés hozama is oly silány, a minő már 
régen nem volt, —  érthető tehát, hogy ez 
a körülmény nagy lehangoltságot idézett 
elő a termelő közönség körében és elked- 
vetlenedésük alkalmával rólam, illetve 
lapomról sokan megfeledkeztek.

De ha higgadtan és kellő komolyság
gal fontolóra vesszük a do lgot: csakhamar 
be fogjuk látni, hogy ez a cselekmény 
korántsem indokolt,

A  dohánytermelő közönségnek ugyanis 
meg kellene gondolni azt az egyet, hogy 
ennek a lapnak a keletkezése annak idején

mintegy a hazafiság oltárára hozott áldozat 
volt, s csaknem másfél évtizedes működése 
a magyar nemzetre, a dohány kultúrára, 
a magyar nemzetgazdaságnak eme elha
nyagolt ágára nemcsak haszonnal járt, sőt 
némi dicsőséget is árasztott. Sok áldozat
tal, kitartással és fáradhatlan munkásság
gal kellett fentartani e lapot, a mely kelet
kezése óta sohasem hanyatlott, de folyvást 
előre haladt és fokozatosan emelkedett, s 
nincs e hazában senki, a ki ezen állításo
mat nyíltan valótlannak merné mondani, —  
mert ha találkoznék valaki, aki ezt jogos 
indokolással megezáfolná: én némán meg- 
hajlok előtte és leteszem a fegyvert, azt a 
fegyvert — munkás toliamat —  a melyet 
az elém kitűzött czél érdekében 14 év óta 
lelkiismeretesen forgatok.

A  „M agyar Dohányujság“ -ot én nem 
is olyan alapokra építettem, hogy én ebbői 
vagyont szerezzek magamnak, s nem is 
holmi üzleti szempontból indítottam meg, 
mint a hogy a legtöbb szaklap és irodalmi 
vállalat keletkezik és fennáll; —  mert 
mikor én ezt a lapot —  a saját szenvedé
lyemből kiindulva s a legtisztább hazafias 
lelkesedéstől és ügybuzgóságtól ösztönözve, 
úgyszólván csak a saját szakértelmem és 
munkaerőmre támaszkodva — megindítot
tam : egy  czélt tűztem ki magam elé, egy  
hivatást akartam betölteni, azt, hogy a magyar 
dohánytermelés ügyét előbbre vigyem; — 
ez az óhajtásom teljesült is, —  és ez az 
én büszkeségem.

A  kik a múltat s a régi viszonyokat 
ismerik, azok tudni fogják, mily nagy szük
ség volt: a dohányügynek egy állandó és 
kizárólagos orgánumot teremteni és ezzel 
a dohányügy iránti közérdeklődést Magyar- 
országon felkölteni; — s hogy igy lassanként
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egy erős, öntudatos közhangulat képző ött 
és ma már a nap:sajtó is mindinkább fog 
lalkozik a dohánytermelés nagy nemzet- 
gazdászati érdekeinek méltatásával: hála 
Istennek, ebben az ébredésben, ebben a 
közérdeklődés felköltésében nekem elég 
részem van.

Ezek után tehát nem csodálható, ha 
engem oly érzékenyen érint s bántja a 
büszkeségemet, ha azt kell tapasztalnom, 
hogy éppen a közvetlenül érdekeltek közöny
nyel veszik az én őszinte, becsületes tevé
kenységemet, — mert szerintem nincs 
nagyobb bántalom, mint a közönyösség; — 
pedig — fájdalom — ezt a közönyt még 
azoknál is tapasztalom, a kik legközelebb 
állanak mellettem s a kiknek erkölcsi 
kötelességük lenne engem lehetőleg támo
gatni, munkásságra serkenteni s kitűzött 
czélom : a nemzeti közérdek előmozdításán 
velem közreműködni és abban elősegíteni.

Nem szokás ugyan, hogy egy lapszer
kesztő és tulajdonos, ilyetén vallomásokat 
hozzon nyilvánosságra, mert ez üzleti szem
pontból talán csökkentheti azt az értéket, a 
melyet a lap képvisel, — de hiszen az én la
pom nem üzleti alapra van építve, s igy nincs 
okom, hogy nyíltan ki ne mondjam, ami a 
szivemen fekszik.

S azt hiszem, hogy a dohánytermelő 
nagyközönség, amelylyel én mindenkor 
bizonyos családias bensőbb viszonyban levő
nek érzem magamat, nem fogja tőlem rossz 
néven venni, amidőn nyíltan c-s egész őszin
tén kimondom, hogy én azt egyáltalán nem 
találom indokoltnak, s nem is tudom jó
formán mire magyarázni, hogy a termelők a 
Dohányujságot nem eléggé pártolják, s a 
laptól még azt a csekélynek mondható 
anyagi áldozatot is megvonják, amely pe
dig bőven visszatérül, ha a lapnak útmu
tatásait é*i praktikus tanácsait követik ; — 
mert habár engem semmi körülmény sem 
fog ugyan elkedvetleníteni és eltántorítani 1 
lapomnak szerkesztésétől, amelynek egész i 
szenvedélyed  és odaadással élek és azt a 
szokott ambiczióval és kedvteléssel logom 
továbbra is folytatni. —  de természetesen 
minden esetre nagyobb örömömre és buzditá 
somra szolgálna : a dohánytermelő közönség
nek nagyobbmérvü erkölcsi és anyagi támo
gatása, amelyet tehát ismételve kérek é> tel
jes bizodalommal remélek i>. mindrn ajunk 
közös ügye : a magyar dohány ügy erdőkében.

Darócti Vilmos.

I ' h u u t a t i i s
jo kiérje lasü, nemes tartalmú dohány 

termelesere.
— .M utatványok, ja ld i Fejér Vidor —

,4 niclrff <}fiijairól s a 'toháuymaj rlveU'srröl.

I logy a dohány minél nemesebb legyen 
és hogy erjedése minél jobban sikerüljön, 
úgy a zsinóron, mint a beváltás után. a 
kincstári raktárban íeilialmazott állapotban, 
arra főkent szükséges, miszerint a level minél 
inkább korán beérjen.

Ezt a őzéit pedig csakis úgy közelít
hetjük meg. ha ezen dohány munkánál is 
a kitűzött czél elérésére szükséges tényezők 
hatását figyelembe vesszük és elősegítjük.

Ha a dohány palánta, az ültetésre alkal- •

más első tavaszi időben kellő jó állapot
ban és mennyiségben rendelkezésükre á ll: 
akkor a korai kiültetés lehetősége által meg
adjuk az alapot arra, hogy a dohány leve
lek jó  kifejlődve korán be is érjenek.

ügy, de ha az időjárás szeszélyének a 
melegágyi növény ki van téve, akkor annak 
kifejlődése, sokszor hátráltatva van, néha 
teljesen megakasztva.

Ezen esélyektől függetleníteni kell a 
palántokat az által, hogy zárt üveg vagy 
fény-áteresztő papír avagy szövet fedelű rá
mák födjék a palánta ágyakat.

Manapság a tény az, hogy lüü termelő 
közzül legfeljebb ötre lehet tenni azok szá
mát, akiknek zárt melegágyuk van.

'l ehat valamint a föld megválasztása, s a 
trágyázás módja még sok kívánni valót hagy j 

hátra, úgy a meleg ágyak kezelésénél is | 
távol állunk még az okszerűség határától.

Elösmerem, hogy a pauperizmus, s a 
gazdasági válság elég okot szolgáltat a ter

melő urak mentségére, de ha a termelést 
fellendíteni akarjuk, mégis csak igyekezni, 
törekedni kell, a helyes czél megközelítésére.

A  ki tehát csak teheti: ne mulassza el 
a zárt melegágyak készítését.

Nem mondom, hogy az időjárási néha 
nem oly rossz, hogy a készen álló zárt 
melegagyi palántát felhasználni nem lehet 
es jó  is ha a terme'őnek később vetett, 

i vagy hideg agyi palántjui is növekednek.
| mert ezek az időjáráshoz kepest talán né- 
i ha —  a természet mintegy kiegyenlíti az 
| ellentéteket — alkalmasabbak az elültetésre,
I de ez csak mint kisegítő tényező s nem 

mint czél jöhet figyelembe.
Az idő, a ini szeszélyes kiimánk alatt 

igen gyakran egyszerre átcsap a hidegből 
az enyhe időjárásba, s ilyenkor a hideg- 
agyi vagy nyitott melegágyi palántra még 
soká kellene várni, mert még hosszas időt 
igényel a teljes kifejlődése, s mivel ily idő
járás többször fordul elő. mint a rendes, 
ezzel számolni kell.

A mellett nyitott, védtelen ágyak palán
tái gyakran megtizedelődnek s ha jó idő 
van is. kevés az elültetésre alkalmas dugvány.

Ez tehát csak mint kisegítő jöjjön te
kintetbe.

A  dohány magot, hogy idejében kikel
hessen, mindenesre meg kell langyos vízben 
dagasztani.

Lehet ugyan keverni csirázatlanul is a 
magvat, de éli ennek nem vagyok hurutja, 
mert a megdagadt magból korábban kifej
lett palantokat mégis csak hátráltatja, tóink 
a földet elfogja s azok árnyékában maga is 
egy ideig vény ved. A nagyobb palán t ki
szedésé után kapna lábra, de nagy pattintok 
kihúzásával a I* ld fellazítása miatt a töb
binek fejlődése sem lehetne tökéletes.

Egy melegágyba tehát nagyon eltérő 
idejű, kikelésre szánt magot vetni czélsze- 
rünek nem tartok.

A magot nem szabad sűrűn vetni, 
mert a palánt nem lesz egyenes szaru és 
erőteljes, hanem nyurga, inindenik szorítja 
egymást, törekedik felfelé (keresi a napot) 
s erőtlen vékony palánt nevelődik, és ha igy 
kiültetjük a fűidbe, sok időre jón magahoz ; 
miáltal a kitűzött czélunkat el nem érhetjük.

Melegágyak.
Minden jóravaló gazda és dohányter

melő tudja, hogy a dohánytermelésnek ki
indulási pontja: a melegágy, — ez képezi
az alapját a dohánytermés sikerének, s 
ennek ellátását olyan bevett szokásnak és 
általánosan ismert dolognak tartják, mintha 
erről Írni és beszélni talán már egészen 
felesleges is lenne.

Pedig nem igy áli ám a dolog, mert 
ez a munka is meg igen sok javításra vár.

Vannak ugyan dohánytermelő gazdák, 
a kik a melegágy helyes készítésére igenis 
nagy gondot és figyelmet fordítanak és már 
őszszel kezdenek gondoskodni a leendő 
melegágyak mikénti előállításáról és hogy 
az ehhez szükséges jó  minőségű trágya, 
valamint a lehető legalkalmasabb föld ineny- 
nyiség is készletben legyen, — de másrészt 
igen sokan vannak, akik annak idején erről 
megfeledkeznek s igy ezeknek kellő beszer
zéséről most kell sietve gondoskodniok.

A melegágyak helyeit már őszszel fel 
kell árkolni, (am it a gazda többnyire már 
azért is mellőzni szokott, hogy télen át va
lamely állat esetleg a gödrökbe be ne botol
jék. ezt pedig az A1 túl előzhetjük meg, ha a 
melegagy kert-keritesét télen át is jó  kar
ban tartjuk.) — de én tudom, hogy ennek 
nem szokás valami nagy fontosságot tulaj
donítani, holott ez is elég fontos dolog, —  
mert azt a nedvességet, amelyben egy 
ilyen kiásva levő melegágy helye télen át 
részesül, s amelyre annak oly fölötte nagy 
szüksége van, később már semmi más 
egyébbel nem lehet kipótolni. Ahol tehát a 
melegágy kiárkolásu készen nem volna, ott 
— ha a föld fagya megengedi — legalább 
fél méter mélységben most kell ezt sürgő
sen megtenni, és csak amikor már ezek az 
árkok, akár hó, akár eső. akár ezek hiá
nyában bele hordás által a kellő bő ned
vességben részesültek mert arra a
teljesen át nedveseden melegagy falakra 
és feliekre van szükség —  akkor kell 
azutan u trágya kevereket bele beiye/.ni es 
azt egyenesre letaposni. A trágyát úgy kell 
összeállítani, hogy az mii. lig egyenletes és 
ne nagyon változékony hőmérsékletű le
gyen. — mert az nagy baj. lui a meleg
ágy egyszer tuihevült. máskor még egészen 
liitleg. — ennek a rendezése teliát csak 
úgy lehet sikeres, ha a trágya részletek 
mindenütt egyenlően vannak felosztva.

A fold keverék gyommentes, humusz 
teljes, minden rög nélküli, és lehetőleg uj 
fold legyen : — ha meg őszi keverék fűd
del rendelkezünk: erre főleg nagyon kell 
vigyázni, hogy a rovar petek belőle kisze- 
meltessenek, s eltávolíttassanak.

Termelőink már teljesen át vannak 
hatva ama tudattal, hogy a dohánytermelés 
nagyon is megérdemli, de meg is kívánja, 
hogy azzal alaposan és beliatölag foglalkoz
zunk, s azt is igen jól tudjak, hogy ennek 
a kiindulási pontja és alapvető munkája a 
melegágy, —* ez! teliát nem szabad csuk 
úgy közönyösen venni.

A most folyamatban levő dohánybevál
tás szomorú képét tárja fel előttünk ama 
rendkívül nagymérvű csapásnak, melyet a 
múlt évben a jégverés kévés kivétellel ország
szerte okozott, —  ez nz elemi csapás azon-
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bán olyan, amely ellen csak egy drága 
kényszer védekezési eszköz áll rendelkezé
sünkre: a jégkár elleni bizlositás, amely 
azonban éppen drágasága miatt a legtöbb 
esetben elmarad. l)e ezen elemi csapáson 
kívül, lehetett az idei beváltásnál — még 
pedig különösen a jobb termelőknél és a 
finom kerti levelek termelési területén — 
sok olyan hibára találni, amely a termés 
hozamát s a termelés jövedelmezőségét a 
legalacsonyabb nívóra szállitá le. Igaz, hogy 
ezt is a rossz időjárás, korai szárazság 
őszi esőzés, stb, okozta. — de éppen a 
rossz időjárás és egyéb kalamitások ellené
ben lehet a bajt kevesbbiteni és türhetőb- 
bé tenni, —  s éppen abban rejlik az ok
szerűségnek a talizmánja, hogy az okszerű 
kezelés lehetővé teszi, hogy a növény a 
rossz időjárással is megküzdhessen.

Időszerűnek tartom ezt most, a meleg
agy készítésével kapcsolatban elmondani és 
a termelőknek a leikökre kötni, hogy ha a 
melegágyat minden kívánalomnak megfe- 
lelóleg elkészítjük, azt fajtiszta, ép, egész
séges, csiraképes maggal — a sorvetés 1 
alkalmazásával — bevetjük, s aztán a további j 
okszerű kezelésben részesítjük: abból bizo- | 
nyára olyan erős, gyökeres, egyenlő palán- j 
tákat fogunk nyerni, a melyek az idő ! 
viszontagságainak még rossz időjárásban is 
képesek inkább ellenállni, —  s ha aztán 
az ily palántákat a kiültetés után, egy 
nagy szárazság bekövetkeztével, egyszer vagy 
kétszer megöntözzük : akkor bárminő rossz 
időjárásban is legalább egy középtermést 
biztosítottunk magunknak; — mig ellenben

a sűrűn kikelt melegágyból származó satnya, 
törpe palántákból kiültetett növényekkel, 
még ha azok öntözésben részesülnének is, 
a czél még mindig nem lenne elérve, s 
a termés sikere nem lenne biztosítva.

A melegágyak készítésénél még az sem 
elengendő, hogy azok részben szélmentes 
helyen, vagy magas nádkeritéssel védve, 
jó trágya és kitűnő földből készítve, molino- 
Bzövet, vagy gyékénytakaróval, avagy üveg
fedéllel ellátva legyenek, — hanem ezeken 
kivül feltétlenül szükséges még az is, hogy 
a melegágy közelében, félfenekü hordók 
vagy kádakban, jó  minőségű lágy viz is 
legyen bő készletben, trágya és műtrágya 
keverékkel összevegyitve, amely öntözendő 
keveréket a melegágy megöntözése előtt 
mindannyiszor előbb langyossá kell tenni.

Mindezen kellékekből egynek sem sza
bad hiányozni, s ha mindezt ezen módon 
intézzük e l : akkor örömmel fogjuk majd 
tapasztalni, hogy mily szépen és gyorsan 
gyarapszik a palánta s örömmel és egész 
passzióval fogjuk azt kezelni és a rendes 
időben ültetésre alkalmazni.

Az igy nyert sikerült palánták első 
sorban már korán kiültethetók lesznek, —  
már pedig a korai ültetés már egyik biz
tosítéka a sikernek, mert a tapasztalás azt 
bizonyítja, hogy a legtöbb esetben a korai 
ültetés vezet jó eredményre és csak igen 
ritka, kivételes esetben vált be jobban a 
késői ültetés.

(íondoskodjék tehát már most minden 
termelő, hogy a talajának megfelelő, meg
bízható. tiszta magot, s a palánta nevelés

hez szükséges minden egyéb tárgyakat lehe
tőleg mielőbb beszerezze s azokat készletben 
tartsa és — ahogy az idő engedi —  a leg
nagyobb gonddal és figyelemmel felhasználja.

Azok a termelők, akik azt tapasztalták, 
hogy pajtáik nem elegendők: ez idő szerint 
arról is gondoskodhatnak, hogy pajtáikat sza
porítsak, A külső cselédeket, szegódménye- 
ket most úgy se igen lehet más egyébbel 
foglalkoztatni, —  s a gazdaságban mindig 
akad olyan cseléd, vagy béres gazda, aki a 
fürészszel és szekerczével bánni tud, az ilyen 
furó-faragó emberekkel aztán nagyon köny- 
nyen és jutányosán lehet a pajták megsza- 
poritását eszközölni.

A szabadban való szárítást legtöbb 
esetben az a körülmény szokta előidézni, 
hogy a dohányt későn kell letörni, mert 
éretlen, — s azért éretlen, mert későn lett 
ültetve, —  éretlen, mert satnya, rossz pa
lántából lett kiültetve és éretlen, mert 
helytelenül volt kezelve, — azért aztán a 
kertész, meg a gazdája, ezt a zöld káposz
tát nem is képzeli a pajtában megszáritha- 
tőnak és igy nem látja szükségét a pajta 
szaporításának.

Az általam ajánlt okszerű kezelés 
mellett azonban dohányunk korábban meg 
fog érni, mert lesz elegendő erős, korai 
palántánk és nem lesz szükség a szabadban 
való szárításra, hanem az összes dohány- 
termés a pajtában fog szárittatni, amint az 
az okszerű kezelés legelső követelménye, s 
mindez úgy a minőség javítását, valamint 
a mennyiség szaporítását fogja eredmé
nyezni. Darócit Vilmos.

I I I .  K i m u t a t á s i
a budapesti m. kir. dohánybeváltó hivatalnál 1897 évi. január hó 22-étől február 12-éig beváltott dohányokról.

Egy kát. hold átlagos
co

Átlagár jövedelme

•3
X
*o

T e rm e lő  neve

■

H
án

y 
ho

ld
 

te
rm

el
t

Község
métermázsánként

dohányban pénzben
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Ök frt kr. kilogramm frt kr.

1 Franki Izidor és Zsiga 56 Z-sambok 18 14 883 160 74
2 hg. Coburg G. Fülöp 119 Pta Vacs 19 31 1151 219 95
3 Palotásai Világhy Gyula és Károly 1 42 Tápió Szr.-Márton 16 fid 932 155 41
4 Grf. Szapjri Gyuláné 20 Szód 15 03 744 i n 85
5 Pálóczy Horváth Istvánná szül. 

Katona Ilona
152 Örkény 16 1 1 709 114 40

f. Dr. VVekerle Sándor 27 I’ ta Dános 13 37 692 91 12
7 Muzsik Lajos 23 13 62 974 132 72
8 Pfrim Lénárd 10 14 97 438 65 60
9 Szilágyi Emil 27 Péczel 18 37 822 151 22

10 Xoszlopv Emil 10 Pánd 15 84 729 115 67
11 Leitner Jakab 18 15 91 807 128 47
12 Bleier Antal 17 „ 14 21 660 93 83
13 Popper Gusztáv és Popper Simon 

Lajos
8 Irsa 13 51 687 92 94

14 Policzer Gusztáv 17 „ 15 22 457 69 66
15 Pető Fülöp 8 * 17 63 538 94 92
m Eckrich György és István 15 14 34 401 57 54
17 Dr. Nemeshegyi Béla 18 Káva I f i 66 680 113 38
18 Viczián Albert 47 Tápió Szele 1* 20 938 170 86
19 Györgyei Illés fiö „ Ifi 67 539 90 Ot
20 ifj. Monori János 18 12 69 941 119 49
21 Gombos Pál örökösei 21 „ 14 99 1077 161 55
22 Bleier Kálmán és Gyula 37 N.-Káta I l i 24 114 183 95

Jegyzet

A  fenti kimutatásban megnevezett ter
melők legnagybb része, kedvező évben a 
legszebb és a legtöbb dohányt szokta 
szállítani, de az idén, a legkitűnőbb terme
lők dohányán is meglátszik a múlt évi 
kedvezőtlen időjárás és a szörnyű jégverés 
hatása. Hanem azért most is van elég

jó és szép dohány, ami eme körzet jeles 
termelőinek nagy haladásáról és kitűnő 
kezeléséről tanúskodik. í g y : a Coburg
herczeg vacsi uradalma, mely nemcsak 
minőségileg kiváló, de mennyiségileg is az 
idén ritka szép eredményt ért el. — A 
Frank testvérek zsámboki dohányán is

meglátszik a kiváló gond és jó kezelés, 
melyben ezek a törekvő, gyakorlati jeles 
gazdák dohányaikat részesítik, s a mellett 
dohányaiknak égése is igen jó. —  Szilágyi 
Emil péczeli, Viczián Albert és Györgyei 
Illés t. szelei, Nemeshegyi Béla kávai, a 
V ilághy testvérek t. szt. mártoni, s Pálóczi
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Horváth Istvánná Örkényi dohányai mind 
magukon hordják az okszerű kezelés el
ismerésre méltó jellegét, s az idó és jég 
által megrongált anyagban is van sok 
szép és hibátlan dohány.

M egjegyzem  egyébiránt, hogy az e 
helyt névszerint felemlitetteken kívül, vannak 
még mások is, akik gondosan kezelt, jó 
égésű és jobb minőségű dohányokat szállí
tottak, de én itt csak azokról szólhatok, 
amelyeket éppen alkalmam volt megtekin
teni, s ha nincsenek és nem is lehetnek itt 
mindnyájan névszerint felem lítve: ez azért 
mit sem von le az illetőknek már rég elis
mert érdeméből. —  Végül felemlíthetem, 
hogy a múlt kimutatásban egy sajtóhiba 
csúszott be, amennyiben Csillag Mór tápió- 
szelei termelőnek nem 368 klgrm, hanem 
868 klgrm volt a holdankénti átlagos 
hozama, —  s habár a 40 hold ültetvényé
ből 8 holdat teljesen elvert a jég, de a 
többi 32 holdon termett anyag az idén is 
igen szép színű, finom és okszerűen kezelt 
jo  dohány volt.
___________  D . V.

Dohány ki vitelünk hanyatlása.
A „ Köztelek* folyó hó 10 iki 12. szá

mában, a fenti czim alatt megjelent hosz- 
szab közleményre kívánok itt némi meg
jegyzést tenni; — nem azért, mintha az általam 
ismert és nagyrabecsült czikkirónak s köz- 
gazdasági szaktekintélynek fejtegetéseit vita 
tárgyává tenni akarnám, hanem csupán azért, 
hogy egy és más körülményre —  ami az 
írónak talán kikerülte a figyelmét — reflek
táljak.

Első sorban a termelőknek a védel
mére kívánok lépni, a jelzett czikknek ama 
leglényegesebb tendencziájával szemben, 
mely szerint; „a főbaj, úgy az osztrák át
vétel, mint a külföldi kivitel csökkenésénél 
kétségkívül az, hogy a magyar dohány 
minősége hanyatlott.“

Kénytelen vagyok kijelenteni, hogy 
dohánytermelésünk egy évtized óta minő
ségileg nem hogy visszament volna, de 
határozottan nagymérvben javult, s kivite
lünknek a múlthoz képest való csökkenése 
nem annyira a czikkben jelzett körülmény
nek, mint inkább sok más egyéb —  nagy
részt tőlünk nem függő — indoknak és 
gátló akadálynak tulajdonítható, —  ilyenek 
az agrár viszonyok, a nemzetközi politikai 
tekintetek, de legfőképpen az amerikai 
konkurrenczia, amelynek olcsó dohányaival 
a miénk nem biija ki a versenyt.

Mai napság az egész világon forszí
rozzák a dohánytermelést, még ott is, ahol 
a talaj és az éghajlat nem is igen alkalmas 
rá, mert mindenütt azon igyekeznek, hogy 
minél kevesebbet importáljanak, s inkább 
az általuk termelt saját dohányaikat fo
gyasztják, még ha az nem is annyira meg
felelő. tisztán nemzetgazdasági szempontból.

Francziaország, amely hajdan egymaga 
25—30 ezer mázsa dohányt vett tőlünk 
évenként, néhány év óta egy kilót sem 
vesz többé. Eme legjobb vevőnk elmara
dásában némelyek politikai okokat vélnek 
fenforogni, m ig mások azt hiszik, hogy a 
francziák, a filokszera által okozott pusztí
tások pótlására, nemzetgazdászati szem
pontból, a dohánytermelés nagyobbmérvü 
meghonosítását tűzték ki czélul, még oly 
talajokon is, amelyek a dohánytermelésre 
nem is igen alkalmasak, —  mert habár a fran

cziák a magyardohányokat nagyon szerették, 
de hazafias áldozatkészségből ink ább lemond
tak róla, mert hazájokat még sokkal jobban 
szeretik, mint a mi dohányainkat.

Másik egykori nagy fogyasztónk : 
Olaszország is már csak igen csekély 
mennyiségeket vásáról tőlünk, s még ezek 
üzleti lebonyolitása elé is sok mindenféle 
nehézséget gördítenek, mert ott is minden 
igyekezet csak arra irányul, hogy saját 
fogyasztási szükségletüket lehetőleg bel
földi termelés által fedezzék, s habár arra 
való talajuk kevés van, saját termelésű 
dohányaik pedig alsóbbrendű, rossz, csak
nem élvezhetetlen : mégis inkább felhasz
nálják és fogyasztják a maguk rossz dohá
nyát s csupa nemzeti önérzetből m eg van
nak vele elégedve. —  s úgy Franczia, mint 
Olaszországban, az állam által nyújtott 
mindenféle kedvezményekkel és áldozatok
kal mindinkább szaporítják a dohányterme
lési területet, csak azért, hogy az idegen 
dohány bevitelt a minimumra szorítsák, ami 
kétségkívül nem egyéb, mint az illető álla
mok czéltudatos nemzetgazdasági politiká
jának megvalósítása.

De nemcsak Olasz és Francziaország, 
hanem a többi állam is mind oda törek
szik, hogy a dohány importot —  bevitelt — 
a saját területéről lehetőleg kizárja, 
terhes védvámokkal, szállítási nehézségekkel 
és egyéb mindenféle elővigyázati intézke
désekkel visszaszorítsa, s éppen csak a leg
szükségesebb, legkisebb mérvre redukálja.

Természetes tehát, hogy dohánykivi
telünknek fölötte nagy nehézségekkel kell 
megküzdeni, s ily körülmények közt kény
telenek vagyunk és nincs egyéb mód, mint 
a nagy világpiaczokat fölkeresni, — csak
hogy ott meg a mi alsóbbrendű dohá
nyaink nem bírják ki a versenyt, mert a 
tengerentúli államokból, különösen Dél- 
Amerikából, az egész világot elözönlik oly 
alsóbbrendű dohányokkal, amelyek arány
lag igen olcsón, csaknem potom áron adatnak.

Kern az tehát a fő oka dohánykivi
telünk csökkenésének, hogy dohányaink 
minősége hanyatlott, mint inkább az, hogy : 
a mi dohányaink —  mindig az alsóbb- 
rendüeket értve alatta — jóval többre van
nak taksálva, mint amennyit megérnek a 
dohánypiaczokon, s azt a dohányt, amelyet 
a külföldön szívesen vennének tőlünk nem 
adhatjuk a kívánt olcsó áron.

Mindezeket én már e helyt számta
lanszor elmondottam, de egyszersmind mind
annyiszor a leghatározottabban figyelmez
tettem és buzdítottam a termelőket, hogy 
kivitelünk föllendülésének első és legfőbb 
feltétele, hogy a dohánytermelés és kezelés 
okszerűségében haladjunk, — aminthogy 
haladunk is.

Minden rendelkezésünkre álló mód és 
eszköz felhasználásával igyekeznünk kell 
dohányainkat folyvást javítani, s a jelenle
ginél jobb minőségű dohányokat előállítani, 
hogy azok a jóság által előtérbe lépjenek 
és versenyképesekké váljanak, —  s erre 
biztató kilátásunk is van, mert szeretett 
hazánkban az éghajlati viszonyok a dohány- 
termelésre eléggé kedvezők s bőségében 
vagyunk az alkalmas talajoknak is, amelyek 
kitűnő anyag előállítására vannak hivatva.

A  dohánybeváltási rendszer is idővel 
bizonyára oda fog irányulni, hogy a be
váltásra kerülő anyag, gyártási értékéhez 
képest fog taksáltatni, ami szintén egy nagy 
lépéssel fog bennünket czélunkhoz közelebb 
vinni.

Egyébiránt dohánykivitelünk is kezd 
már jelentékenyen javulni, mert a múlt 
évben már 4000 mtrmázsával többet expor
táltunk, mint az azt megelőző évben, — 
s a .M agyar dohánykiviteli részvénytár
saság" a világ minden részére kiterjedő oly 
erélyt és buzgalmat fejt ki, amelytől bizton 
remélhető, hogy kivitelünk már ez évben 
tetemesen fog emelkedni.

A  dohány minőségének javítására 
nézve mindenesetre a dohányjövedék van 
hivatva minden lehetőt elkövetni, hogy a 
termelési ügy abba a mederbe tereitessék 
és oly irányt vegyen, amely a termelőket 
a jobb minőség előállítására ösztönözze, 
aminek megoldása első sorban abban áll, 
hogy a jobb és gyártási czélokra megfelelő 
dohány árát fel kell emelni, a csekély 
minőségű, rossz, alkalmatlan dohányok árát 
pedig le kell szállítani, hogy ezek a világ- 
piaczokon, versenyképes ár mellett, kelen
dőséget nyerjenek, — továbbá a bizonyos 

j különleges jellegű jobb anyagok termelé
sére kiválólag alkalmas uj területeket kell 
felkutatni és ezzel a termelést kiterjeszteni.

Tényleg a dohányjövedéknek is bizo
nyára ide fog irányulni a jövőbeni tevé
kenysége, s ezen czélnak a megvalósítása 
képezi működésének az irányát, —  mert 
hisz a jövedék nem zárkózhat el, sőt egye
nesen érdekében áll a nemzetgazdászati 
előnyökre súlyt fektetni és oda hatni, hogy 
a gyártási czélokra megfelelő és kiviteli 
czikkül is alkalmas jó minőségű dohány
anyag minél nagyobb területen termel
tessék, — aminek megvalósítását bízvást 
remélhetjük is, — csak hogy ez irányban 
nem lehet hirtelen tenni és gyorsan haladni, 
hanem fokozatosan kell a kitűzött czél felé 
törekedni.

Darócti Vilmos.

Minta-telep.
Van hazánkban jelenleg is a többek közt 

egy olyan dohánytermelési terület, amelyet 
méltán el lehet nevezni egy valóságos 
ideális minta-telepnek, s e z : a boldogult 
Karsai Albert dohánytermelési telepe Bol
dog pusztán Hatvan mellett.

Nem állítom én azt, mintha ott a ta
laj a dohánytermelésre a legalkalmasabb 
volna, —  sőt ellenkezőleg, maga a talaj 
olyan, amelynél nagyon sok jobb és m eg
felelőbb dohányföld van országszerte, —  
amennyiben a talaj minőségénél fogva az 
itt termett dohány az égés tekintetében 
még elég kívánni valót enged, — ámbár a 
megfelelő műtrágyák helyes és czé'.szerü 
alkalmazása által az itteni dohányoknak 
az égése is évről-évre folyvást javu l; — 
de habár a talaj nem is a legjobb, azon
ban az itt termelt dohánynak külső és belső 
kezelése o ly kitűnő, hogy bátran el lehet 
rá mondani, hogy az, az egész magyarországi 
dohánytermelésünkre tökéletes minta gya
nánt szolgálhat,

Nincs a dohánytermelés okszerüsé-
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gének olyan mozzanata, amely ezen a minta
telepen alkalmazásban ne lenne, —  s nincs 
a modern haladásnak, az igazi tudásnak 
olyan vívmánya, amely az itteni dohányok 
kezelésénél a legminucziozusabb gonddal 
megvalósítva ne volna, — hanem aztán 
olyan is az a dohány, mintha nem is kézi 
eróvel lenne kidolgozva, hanem mintha 
művészi ecsettel festve volna. A  csomók
ban egyik levél olyan mint a másik, —  
nincs azon egy  foltocska sem, —  az egész 
levél lapja egy  szin, még pedig gyönyörű 
fényes barnapiros, egyenletes, selyem finom 
fogásu, s a mellett szívós, ruganyos, való
ságos eszménye a jó kezelésnek. Én egé
szen el voltam ragadtatva általuk, s nem 
győztem betelni a nézésűkkel, mert igazán 
mondom, hogy ehhez hasonlót én még 
sohasem láttam.

Ezek a dohányok mindennél ékes- 
szólóbban hirdetik: mit lehet csinálni a 
magyar dohányból, mennyire lehet a minő
séget javítani, s mily csodát művelhet a 
folytonos tanulmányozás által tökélyre vitt 
tudás, a semmitől vissza nem rettenő szi
lárd akarat, a pedantériáig menő szigorú 
gondosság, s a csüggedést nem ismerő 
kitartás.

M ily pótolhatatlan veszteség a magyar 
dohánytermelésre, hogy ennek a páratlan 
dohány minta-telepnek a megteremtője, a 
másként is országhirű kitűnő gazda: Karsai 
A lbert —  nincs többé.

Váratlanul és oly korán bekövetkezett 
halála előtt alig néhány nappal, még egész 
lelkesedéssel beszélt velem, a lapok által 
akkortájt sűrűn emlegetett dohányűgyi fel
fedezéseimről, s egész titokszerüleg Ígérte, 
hogy majd a dohánybeváltáskor minő meg
lepetésben fog engem részesíteni, — s aztán 
pár napra rá csakugyan meglepett, de fölöte 
fájdalmasan —  az ő hirtelen halálával.

Nyugodjék békével a megboldogult, 
aki a dohánytermelőknek valódi példány
képe volt, s oly tökélyre vitte az okszerű 
dohánytermelést és kezelést, miként nálunk 
senki még edd ig ; — az ő példája —  melyet 
remélhetőleg utódai is igyekezni fognak 
híven követni —  lebegjen a termelők előtt, 
és akik tehetik —  nemcsak a közelben, 
de még a távolabb lakók is —  el ne 
mulasszák megtekinteni és tanulmányozni 
a Karsai-féle boldogi pusztán lévő dohány- 
termelést, mint az ország legelső minta
telepét, mert ennél szebb és jobb dohány
kezelésre nem fognak akadni, — s bárhol 
az országban állítsanak is fel kísérleti állo
mást és m inta-telepet: ennél tökéletesebb 
és kifogástalanabb eredményt bizonyára 
m ég nagyon sokáig nem tudnak produkálni.

Darócit Vilmos.

Levelezések.
i.
Dános, 1897. február 3. 

Igen tisztelt szerkesztő Url 
Mindig nagy örömmel várom becses lap

jának megjelenését, mert tudom, hogy min
den száma egy-egy lépcsője a haladásnak, 
a dohánytermelés utján, ha valaki híven 
követi a praxisból és tudományból merített 
tanításait, —  s mondhatom, hogy nem egy

dolgot sikerűit eddig is ez utón hasznomra 
fordítanom,*)

Ugyanis a mi földünkön képes voltam 
az 5 q-ás hozamot 8.16 q-ára, a 15 frtos 
átlagárt 17 frt 10 krra felemelni az idén, —  
holott az eső a szárításnál, na meg egy 
kis jég, nem csekély kárt okozott. De remény
iem, hogy úgy a quantitás, mint a qualitás 
terén, még sokkal többet fogok majd még 
kimutathatni.

Az idén különben egy igen ügyetlen 
kertészem is volt, mert ha ennek a dohánya 
is olyan lett volna mint a többinek; akkor 
a 18 frton is felül lettem volna,

Megítélhető ez abból is, hogy az idén 
nekem 31°/0 I. osztályú és 3°/0 válogatott 
dohányom volt. Igaz, hogy a 11. és III. osz
tály csökkent, a kihányás javára.

Még a múlt év őszén küldtem 3 frt elő
fizetési dijat, kérem azt az idei félévre 
javamra könyvelni.

Maradok a tisztelt szerkesztő urnák 
kész híve

if j. Unger Alajos.
II.

Kis-Oron, 1897. február 10.

Tisztelt szerkesztő ú r! 
Dohánybeváltásunk eredményét, a hiva

talos adatok alapján, sietek az alábbiakban
közölni:

A  termelési terület volt 1896-ban : 
Kis-Orosz I. (község) 218 k.-hold 350 □ -ö l 
Kis-Orosz II.

(kikindsi határ) 41 „ 350 „

Összesen: 259 „ 700 „
Beváltatott:

Kis-Orosz /. Kis-Orosz II.
kilogramm kilogramm

válogatott a) 76 1
b) 660 41

I. osztály 7.465 2.103
II. * 41.018 12.769

n i. „ 50.339 6.007
kihányás 32.168 3.857
hulladék 682 41
hasznavehetetlen 240 18
romlásra levont 4.861 468

összesen: 137.407 25.305
nedvességre levonatott 408 110
az anyagért jár 18.767 frt 84 V, kr. 3982 frt 05 kr.
fuvardíj 156 • 59*/, „ 28 „ 84 „
összesen 18.924 „ 44 4.010 .  89 „
100 klgr. átlagára i3 frt 65 kr. IS frt. 73 kr.
holdakénti jövedelem:

1. dohányban 630 klgrm, 619 klgrm.
2. pénzbon 86 frt 09 kr 97 frt 12 kr.

Az eredmény bizony nagyon kedvezőt-
len. Sok volt a megrothadt anyag, azért 
oly sok a kihányas. A múlt ősz nedves, 
esős lévén : a heszáradást hátráltatta, s a 
dohányok a sok nedvesség és köd folytán 
megrothadtak.

Maradok tisztelettel őszinte híve
Ambrus József

____________  plébános.
*) Az igen tisztelt levelező urnák fenti becses 

soraiban lapom iránt kifojozott megtisztelő elisme
rését és nagvrabccsült jóindulatát nagyon köszönöm. 
Volt alkalmam L'ngcr A. urnák a dohányát látni 
az átadásnál, s én már akkor nyíltan megdicsértem 
a szép összeállítást és gondos kezelést, amely a 
legszebb haladásról tanúskodik. Annál inkább örülök 
és jól esik tudnom, hogy a siker elérésében lapom 
útbaigazításainak és tanácsaim hű követésének is 
volt része. Az az én legédesebb jutalmam, ha azt 
tapasztalom, hogy lapom olvasói csakugyan követik 
és haszonnal érvényesítik az én legjobbakaratu 
tanácsomat I D. V.

Irodalom.
A „Közgazdasági szemle11 (a m. tud.

akadémia megbízásából szerkeszti: dr. Jekel- 
falussy Jóé séf), f. é. január havi füzetében: 
„A  zárszámadás joga1* czime alatt, egy nagy 
érdekű politikai és nemzetgazdasági értekezés 
első részét közli, a kitűnő közgazdasági iró és 
szaktudós dr. Pap Dávidtól, — dr. Fellner Fri
gyestől, „Adslék mezőgazdasági hitelpoliti- 
kánkhozu, második közlemény, s egy másik 
magvas értekezés: „A  záloglevelek biztosítá
sáról**, dr. Éber Antaltól; — igen érdekes 
még: „A  foglalkozást nem találók statiszti
kája", r.-től, s több apróbb szakközlemény. 
A társaság tagjai, ezt a mindig nagyon tar
talmas és érdekes havi közlönyr, tagilletményül 
kapják.

Kereskedelmi és ipari közkönyvtár. A
„Magyar Kereskedelmi Muzeum" most teszi 
közzé könyvtári katalógusának II. kiadását. 
Eszerint ez a könyvtár, melyet a kereskedelem
ügyi miniszter 1891-ben létesített, ez idószerint 
4.048 kötetet foglal magában. Nem tartozik 
tehát még a nagyobh könyvtáraink közé, de 
külön czéljai szempontjából jó szolgálatokat 
tehet a kereskedő és iparos világnak és köz- 
gazdasági kérdésekkel foglalkozó szakférfiak
nak. A katalógusból kiemeljük, hogy a könyv
tár magában foglal 43 hazai vonatkozású és 
41 külföldi czimtárt, 20 hazai, 23 osztrák és 
86 külföldi kereskedelmi kamara jelentéseit 
több évről, 179 statisztikai kiadványt, (többnyire 
az áruforgalom köréből), 77 kiállításra vonat
kozó kiadmányokat, továbbá 139 jobbára kül
földi hírlap és szakfolyóiratnak több évre vissza 
menő teljes gyűjteményét, mely annyiban is 
érdekkel bir, mert felölel sok keleti hírlapot, a 
franczia hivatalos lapnak 30 kötétnyi nagy
becsű anyagát, stb. A  könytár legközelebb 
két igen érdekes gyüjteménynyel fog szapo
rodni, az egyik: a hazai kereskedelmi kama
rák kiadványainak teljes gyűjteménye, melyei 
annak idején az ezredéves kiállítás V-ik csoportja 
részére állítottak össze ; a másik pedig: az a 
magyar közgazdasági könyvtár, melyet szintén 
az ezredéves kiállításra szerzett Össze a keres
kedelemügyi csoport előadója: Mende Bódog 
ur. A  könyvtár a kereskedelmi muzeum tuda
kozó irodájában (Kerepesi ut 20. sz.) nyitva 
van minden nap d. e. 9-től 12-ig és d. u. 
3-tól 6-ig.

VEGYESEK.
— Előléptetések. Fejér Viktor, kisvárdai 

dohánybeváltó hivatali kezelő a IX. fizetési 
osztály II. fokozatába-, Heigel Albert, kolozs
vári-, és Merte Lajos, budapest-ferenezvárosi 
dohánygyári gyártási osztályvezetők a IX. fize
tési osztály I. illetőleg II. fokozatába-, Maresch 
Emil, nagy-károlvi-, és Schön Nándor, érsek- 
ujvári dohányjövedéki tisztek a X. fizetési osz
tály I. fokozatába-, Orosey Géea és Schurmen 
Lajos, aradi-, Seide Károly, szegedi-, Magya- 
rőssy Árpád, kisvárdai-, és Oláh Sándor, csanyi 
dohányjövedéki tisztek a X. fizetési osztály II. 
fokozatába-, ifj. Krampera János, szoroolnoki-, 
Marinovich István, budapest-ferenezvárosi-, 
Ceirbese Endre, budapest-6-budai-, Becker 
Antal, budapesti-, és Kórössy Pál, félegyházai 
dohányjövedéki segét{tisztek a XI. fizetési osz
tály I. fokozatába-, végül Zöldy Jóesef, szent
gotthárdi-, B iró Lajos, kolozsvári-, lllin g  Ottó, 
selmeczi-, Gramantik Mihály, fiumei-, és 
Sinkovich Gyula, szentgotthárdi dohányjöve- 
déki segédtisztek a XI. fizetési osztály II. foko
zatába leitek előléptetve.

—  Kinevezés. Koós Ede, dohányjövedéki 
központi igazgatósági dijnok, a kolozsvári 
dohánygyári igazgatósághoz segélydijas dohány
jövedéki gyakornokká neveztetett ki.

—  Áthelyezés. Hareer Ágost, aradi jószág
igazgatósági számtiszt, hasonló minőségben 
a temesvári dohánvgvárhoz lett áthelyezve.

—  Halálozás. \  nagy-tárkánvi kir. duhánv- 
beváltóhivatil —  külön kiadott gyászjelentésben 
—  őszinte fájdalommal tudatja, hogy Kreutl 
Jótsef jövedéki tiszt, tart, honvéd-hadnagy,
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folyó hó 6-án, rövid szenvedés után, tüdő- 
vizenyö-kórban meghalt. Jeles tisztviselő, felül
múlhatatlan kitűnő emberbarát, s a nyomorul
taknak önzetlen jóltcvöje volt. Nyugodjék 
békével!

— A terület redukczió rémhíréről hoz
nak egyes lapok közleményeket. Illetékes hely
ről nyert értesülésünk alapján megnyugtathat
juk a termelőközönségét, hogy az eddig 
engedélyezett termelési területnek jelentéke
nyebb és általános jellegű redukálása, a jöve
déknek ez időszerint egyáltalán nincs szándé
kában.

—  A z o rsz . m gazdaság i e g ye sü le t 
d o h á n y te rm e lé s i s z a k o s z tá ly a  —  mint a 
„Köztelek* írja —  e hó végén ülést tart, 
amelyen a dohánytermelés hanyatlásának meg- 
gatlására irányuló intézkedések felett fog 
tanácskozni.

—  A  gazdaság i e lő a d á so k  első napja a
gazda közönség nagy érdeklődése mellett folyt 
le. Különösen felemlíthetjük Cserháti Sándor 
tanár úrnak: „Talajmüvelésünk leggyakoribb
hibái- czimü sok praktikus eszmében bővel
kedő előadását, amelyre —  a többivel együtt 
—  iÖvő számunkban még visszatérünk.

—  A d ohány é ve lö sé g é rö l és dugvá- 
n y o z h a tó s á g a ro l — miként múlt számunkban 
mar említettük —  dr. Tavaszi/ Antal ur, jelen
leg Amerikában tanulmányúton lévő hazánkfia, 
egy czikket közölt a New-Yorkban megjelenő 
*American Agricidturist** f. é. 2. számában, 
a hazai lapok közleményei nyomán ismertetve 
eme felfedezéseket. Nem kicsinvelhetó dolog, 
hogy a tekintélyes amerikai szaklap is „rend
kívül érdekes kísérlet- gvanánt szól a dohán/ 
évelöségéröl és dugvánvozhatósugáról, mint 
amely uj módszer a dohány kultúrában egész

revolutiól fog csinálni s nagy jövőre van hivatva. 
Ajánlja a további kiterjedt és beható kísérletek 
tételét és igéri, hogy e tárgygval még bőveb
ben is foglalkozni fog.

—  „A dohányon, a szárítás alatt jelent
kező gombák" czim alatt, a „ Köztelek“ leg
utóbbi száma egv igen érdekes részletet közöl 
a hírneves szaktudós: Behrens tanulmányából, 
melyet —  hosszabb terjedelme miatt —  lapunk 
jövő számában fogunk ismertetni. Úgyszintén 
c * Politikai Szemleu f. é. 6. számában m eg
jelent „Dohánytermelésünk felszabadítása*1 
czimü czikkre is —  térszüke miatt —  jövő 
számunkban reflektálunk

— Uj d o h á n y g yá ra k  A kormány czélba 
vette, hogy ez évben egv pár uj dohánygyárat 
állít föl. Az egyik dohánvgvár —  hir szerint 
— Erdélyben, Sepsi-Szent György városában 
fog felállittatni A másiknak adományozásáért 
több varos versenyez egymással. Igv Beregvar- 
megve kozigazgatasi bizottsága —  Nedeczev 
János országgyűlési képviselő indítványa foly
tán —  a magyar kir. pénzügy- es igazságügy- 
minisztériumhoz fölterjesztést intézett az iránt, 
hogv az uj dohánygyárat a jelenleg országos 
fegvházul szolgáló munkácsi várban helyezzék el.

—  D o h á n y á ru ra k tá r  K o lo z s v á r t t  A pénz
ügyminisztérium intézkedése folytán jövő év
ben Kolozsvártt egy nagy dohányáruraktárt 
fognak fölállítani. A bé*helyiség megszerzése 
iránt a tárgyalások már folyamatban is vannak. 
Ez az uj dohanvaruraktár a szegedi és kassai 
raktáruknak megfelelően lesz berendezve s 
hivatva lesz az erdélyi dohánytőzsdék leg
nagyobb részének dohányszükségleteit készlet
ben tartan;.

—  A dohan yn ag y töz8 d ék beszünte tése .
Egves lapok közlése szerint: a pénzügyminisz

térium, az eddig magánfelek által bírt és kezelt 
nagy dohány- és szivar-tőzsdéket beszüntetni 
szándékozik és a dohány és szivarnak nagyban 
való elárusitását —  újabb dohányáruraktárak 
szervezése utján —  állami hivatalnokokkal fogja 
eszközöltetni.

—  D ohánym ag Értesítjük a termelő ura
kat, hogv igen jó minőségű, fajtiszta, csira- 
képes, teljesen megbízható szamosháti fajta 
(Budav-féle termelésű) donánymaggil rendel
kezünk, amelyet előfizetőink iránti előzékeny 
készségből szívesen közvetít lapunk kiadóhivatala.

Szerkesztői üzenetek.

Leó Sándor úrnak, Stuttgart. Megtisztelő felhí
vását, hogy megindítandó dohányügyi szaklapjának 
állandó munkatársai közzó lépjek, köszönettel 
vettem, s arra szívesen vállalkozom. Levélben 
közelebb bővebben.

Ambrus József plébános ú'nak, Kisoroszon. Becses 
tudósítását köszönjük. .Sajnos, gyenge lett bíz ott 
az eredmény, — de hát bízzunk a jövőben. Szívé
lyes üdvözlet.

Báró Radvánszky-uradalomnak, Sajó-Kazan és 
Lederer Artbur úrnak, Csókán. A becses megrende
lésnek sietünk eleget tenni, s a kívánt dohány
magot haladéktidanul küldjük.

M kir. gazdasági akadémia könyvtárának. M.-Óvá t 
és a m kir. gazdasági tanintézetnek, Kolozs-Monostor. 
a kért hiányzó számokat szívesen küldjük.

Felkérjük lapunk tisztelt barátait, hogy 
a dohángbeváltás eredményéről szíveskedjenek 
lapunkat minél számosabban és minél rész
letesebben tudósit n i.
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Van szerencsénk az általunk nehány év óta forgalomba hozott, igen jónak bizonyult és sikerültnek talált

oll ino“ szövetre
a t. dohánytermelő urak becses figyelmét felhívni.

A  szövet 85—88 ctm . szé les és 22 k r b a  k e r ü l  m trk én t.
Nagyban termelő uradalmak és uraktól számos elismerő levelünk van, a melyek a ..M ollino** szövet czél- 

szerüségét és sikerét bizonyítják, nevezetesen a „M o ll in o "  szö ve tb ő l ké s zü lt m e le g á g y -ta k a ró  h a s z n á la t i m e lle tt s o k ka l 
ham a ra b b  nőnek és ig y  so k ka l h a m a ra b b  is  k iü lte th e tö k  a d o h á n yp a la n tá k , mint azon palánták, melyek nem ily szövetből 
készült takaró alatt fejlődnek, miért is ezen czikket minden dohánytenyésztő gazdaság figyelmébe és beszerzésére 
ajánljuk.

H ogy ezen „Mollino" szövet további reklámot nem igényel, legjobban bizonyítja azon körülmény, hogy az 
alantabb felsorolt termelőknél legjobb sikerrel alkalmaztatott és ma már olyannyira kelendőségnek és közkedveltségnek 
örvend, hogy a tulhalmozott rendelések miatt, csakis legalább 8 nappal előbb történt megrendelések hozhatók kivitelbe, 
miért is ezen czikknek idejekoráni beszerzését ajánlani bátorkodunk.
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József fhczg ő fensége bánkuti urad. 
Salkovsky hezg fensége kereki urad. 
Mélt. gró f Keglevich  Gábor urad.
Mélt. gróf DessewfFy Miklós urad.
Mélt. gró f Csekonics Endre urad. 
Mélt. gró f Königsegg Fidél urad.

I ^ l  Mélt. gró f Almássy kengyeli gazd.
|/2\ Mélt. báró Harkányi Károly

Mélt. Aczél Péter
!| Mélt. Szilágyi Emil miniszteri tanácsos 
Jífl Nsgos Weidenfeld Lajos 
|W Nsgos K inczig János 
ĵ | Nsgos Tarony Elek Emil

/2vj| Nsgos Szilágyi Gyula

I  ““Nsgos ifj. Nagel Vilmos, M.-Kovács-

1 Nsgos Montag M. fia 
Nsgos Lonovics Gyula 
Esztergomi főkáptalan 

||̂ j| Sarkadi uradalom
Mélt. gró f Wenkheim Frigyes kigyósi 

|>< uradalma
ü

Nsgos Filperger György, Dombegy
háza

Nsgos Purgly László, Kunágota 
Nsgos Komlós Ármin. Pta Kakasszék 
Nagy-Szt-Tamási uradalom 
Nsgos Novák István Pécska 
Tok. Tallér testvérek M.-Egyháza 
Tek. Dr. Zsilinszky Endre B-Csaba 
Előszállási uradalom 
Pálfai uradalom
Tek. Bpesti m. k. dohánybev. hiv. 
Tek. Fogarasi m. k. ménes urad.
Tek. Aradi m. k. dohánybeváltó hiv.
Tek. Nyírbátori m. k. dohánybev. hiv.
Tek. Barcsi m. k. dohánybev. hiv.
Tek. Morvay Ignácz
Tek. Molnár Ede
Tek. Prág Bonifácz
Tek. Kaufmann Ignácz
Tek. Kohn & Leipniker
Tek. Hasz Antal
Tek. Raschovszky József

Kiváló tisztelettel

Tek. Újhelyi Tamás 
Tek. Tóm ka Gyula 
Tek. Berger Fülöp 
Tek. Scheer Zsigmond 
Tek. W agner Ferenc/. Eperjes 
Tek. Steindorler József. Szegzárd. 
Nsgos Engel Mór, F.-N.- lratos 
Nsgos Ercsey Károly. Hajdu-Nánás 
Nsgos özv. I lorváth Jánosné, M. Bodzás 
Nsgos Nika János. Taucz, Aradm. 
Nsgos Láng Ferencz, Nagybecskerek 
Mélt. gró f Széchenyi Pál lábodi urad. 
Mólt. gró f Pejachevich tor -tordai urad. 
Nsgos Fleischer Mór és fiai. Berek- 

Böszörmény
Nsgos Pazonyi Elek Emil borzsovai 

urad.
Nsgos Goldstein Sámuel, Pta Domb

egyháza
Nsgos Neumann Manó B.-Csaba 
Nsgos Nyéky Hona Dombegyháza
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— A  , , R o c k “ , Angolországnak leg
régibb életbiztosító társasága, elhatározta, 
hofiy üzletkörét kiterjeszti Magyarországra 
is és itt, Budapest székhelyijei, vezérkép- 
visolőséget dilit, amelynek vezetésével 
Fiseher József ur bízatott meg. Egyben 
az intézet főorvosává dr. Irsai egy. m. tanárt, 
ügjészszé pedig Neumann Antal és Neu
mann Sándor jogtudorokat nevezték ki. A  
.liuck* biztositó intézetet 1806-ban alapí
tották. Nincs ennél régibb és szilárdabban 
megalapított intézet a világon. Üzletköre 
nemcsak az élet- és járadékbiztosítás, ha
nem kiterjed olyan ágakra is, a minőket 
a magyar uionnrkiában még nem honosí
tottak meg. A „Rock- biztosító intézetnek 
régi hírneve mellett n biztosíték alapja 
38 millió forint. Ez az összeg, az angol 
és a magyar törvényeknek megfelelően, 
biztos állampapírokban és részvényekben 
vám elhelyezve. A  biztosítási alap a fönn
álló biztosításoknak 75°/„-a és a biztosított 
összeg jelen értékének 198°/0-a; úgy. hogy 
a .Rock* minden 100 forint kiadásával 
198 forintos fedezet áll szemben, s mint
hogy a „ i iV 4 “-nak rendkívül előnyös és 
fölötte olcsó a díjfizetési táblázata, »  nye
remény részesedés is rendkívül nagy. 
A -R o ck m a g y a ro rs z á g i ve z é rig a zg a tó sá g á 
n a k  h iv a ta lc s  he ly isége  : B udapest, A n d ra s s y - 
ut, az o p e ra há zza l szemben. (0

il gépészet minden ágúban kellőleg szak
avatott

gépészeket minden időben díjtalanul 
elhelyez

B udapest, V il i. ,  N ap -u tcza  19. szám.

3Q0Q0000CXX300CX".

A m. kir. államvasutaktól eredő, A  

U  teljosen használható, jó karban levő U

. . A
V"a

u É É k W U ? d M  VI  Tiiedss 
| m értek , I
N sulyokkal együtt, minden nagy- R 

I C  ságban, úgyszinte I I

H H
y  W a g g o n  y

y hídm érlegek, y
U  továbbá t a v i r d a i  s o d r o n y  be
J a keritési ezclokra, valamint használt

| fegyverek >5
^•1 felette olcsó áron kaphatók

V Kohn A. M. V
M M
H ' vas- es feni nagykcrcskctlőnel r||'

W  Budapesten, V I ,  Mozsár-utcza 9. M

M e le g á g y a k  b e t a k a r ó ié r a  le g a lk a lm a s a b b

különféle szélosség és minőségben, továbbá uj és egysze r  haszná la tban  v o lt

vízmentes ponyvák,
s a  gazd á lk od ásh oz szükséges kü lön fé le  tá rg y a k  és eszközök

a legjutányosabb gyrári áron kaphatók :

Fiseher J. zsák g y á r i  raktárában 2_6
Budapest, V., Nagy k oron a -u teza  18-ik s ám alatt.

Valódi olasz olívaolaj,
amerikai és orosz ásványgépolaj, liengerolaj, amerikai valvolin- 
olaj, faggyú, Tovotféle kenőcs, kocsikenőcs, earbolineum, kreolin, 
kátrány, kátrányfedő lemez, kékgálicz, vízmentes ponyvák, pet
róleum és festék áruk, legolcsóbban és legjobb minőségben 
2—6 kaphatók:

AUER és KISFALVI cégnél Budapesten .
KŐÜZLET : V II , Erzsébet-körút 23., a Weselényi-utcza sarkán. 

FIÓKÜZLET : V„ Váczi-kürút 60., a Báthory-utcza sarkán.

F zen  uj ta lá lm ány i*  dohár .y fü vögép ,  a dohány  m in ő s é g é n e k  j a v í t á s á r a  
rend k ivU l  n a g y  b e fo l y á s s a l  b ír,  minthogy ennek használata által teljesen megszűnik 
az.,égett, vagy penészes szárítás s a süni fűzéssel járó rothadás ; — a fűzés akképpen szabá
lyozható, hogy minden levél, egymástól bizonyos távolságra álljon : — s a füzérek egyenlősége 
a csempészetet is lehetetlenné teszi.

Óriási munkaerő  megtakarítást eredményez , mert ezzel két munkás, 15 perez 
alatt, egyszore 12 fűzért felfűz, aminek kézierővel való végzésére 24 ember és legalább 30 
pereznyi idő szükséges. Ezen géppel tehát a dohánytermelő évenkint legkevesebb 1000 munkás
napszámot megtakarít. A vele való bánás pedig oly egyszerű, hogy az egész munkát akár két 
gyermek is elvégezheti.

Az érdeklődők kérdezősködésére, minden felvilágosítással a legnagyobb készséggel szolgál 
a feltaláló : 2 -6

M A R E R  L A J O S , Looonczon .
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„MAGYAR DOHÁNYUJ8ÁG“
részére

hirdetések felvétetnek a lap 
kiadóhivatalában 

Budapest, V I., P od m a n itzky-u . I.
és valamennyi hirdetési irodában.

I l i

9 s  s

= — SC

A  a í i t .  í i  kir. o s itrák - m i j j i r  k it. szabadalm azott

Első Budapest-soroksári műtrágyagyár |
m ai m V  V  P O  J. _ • --- aMogyoró sy L. J. és Stein

ajánl k ü lö n ö sen  d o h á n y n a k  m in d e n n em ű  k á li t r á g y á t ,  továbbá: csont- ^  
liszt- és fákal-superphosphatot, p á ro lt csontlisztet, vórliszte t, szaruliszt- 
ch ilisa ló trom ot és Thom assalakot, s za va to lt belórtók  m ellett, nemkülönben 
szá r íto tt sertóstrágyát, trágya fó szt. réz- és va sgá lic zo t a legolcsóbb árakon.

M in ták  éa  á r je g y z é k  k ív á n a t ra  ingyen  é s  b é rm en tv e . 9

Levelezések in té z e n d ö k : BüdapBSt, V*Ík kerület, NádOT-lltCZE. 23. SZÍII1. ^

> o o

M agyar kenderből készült
legjobb

! gazdasági kötélnemüeket 1
ajánl a

BLE IER  is W E IS S  kötélgyári s i í j  B U D A P E S T É I
Haktár és iroda:

K á ro ly *k ö ru t  9. § i> , a gróf Hadik-Itarkóczy-féle házban. 
Gyártelep: H a jt s á r -u t  7307. a z .

Ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszközök, Cocos futószőnyegek, lábtörlők, 
ruhaszárító kötelek,

szánhálók;,

Védjegy.

d o h á n y -z s in ó r , k é w ek ö tő -z s in ó r , fo g o ly -  ( f ü r j - ) h á l ó k
kézitáskák stb; továbbá gazdasági czikkek u. m. doh ány  z s in e g  istráng 
kötöfék. rudaló, gabona-zsákok, vízhatlan ponyvák, itató és tűzi vedrek, ken- 
dertómlók. hevederek, kender. kó:zstb. a legjutányosabb eredeti gyári árakon. 

Képes á rjegyzék k ív á n a tra  bérm entesen kü ld e tik  —  V idéki m egrende lések
pontosan  eszközö lte tnek. 4—24

Kitűnő minőségű dohány termés
csakis

.  d o h á n y  á l t a l  Ig é n y e lt  tá p a n y a g o k a t  t a r t a lm a s é

érhető el, melyet legjobb minőségben szállít a

brassói kónsav- ós műtrágyagyár.
Mindennemű műtrágyázás iránti felvilágosításokkal és árajánlatokkal készséggel szolgál a

Központi iroda  Budapest, IV., Béesi-utoxa 5. szóm . 4 -12

Márkus Samu könyvnyomdája, Budspest, Báthoryutcis 20.
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