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Azokat a t. előfizetőinket, akik a június 
végén lejárt előfizetésüket mindezidáig meg 
nem újították, tisztelettel felkérjük, hogy a 
második felévi előfizetési d ijt szíveskedjenek 
most már mielőbb beküldeni. — vagy ha esetleg 
a lapot tovább járatni nem hivánnák: akkor 
— miheztartásunk végett — meltoztassanak 
a becses czimökre erkezö legközelebbi lap
példányt azonnal visszaküldeni, hogy igy a 
lap küldésével járó fölösleges költségektől 
megkiméltessünk. s nehogy utóbb kénytelenek 
legyünk a hátraléknak postai megbizás útján 
való beszedésével t. előfizetőinknek terhére 
lenni

Részünkről igyekszünk mindent megtenni, 
hogy lapunk a dohánytermelő közönség igé
nyeit teljesen kielégítse és e^dekeit mindenben 
előmozdítsa; — teljes bizalommal kérjük 
tehát lapunk régi híveit és baratait, hogy 
további becses pártolásukká! bennünket támo
gatni s gazdatársaik körében lapunkat aján
lani es terjeszteni szíveskedjenek.

A KIADÓHIVATAL.

A bugá/ás és kacsozás.
A dohánytermelés időszaki munkáinak 

sorában most a bugázás és kacsozás kerül 
napirendre.

Nemcsak minálunk, de a tengerentúli 
államokban is, s egyáltalán mindenütt, ahol 
dohányt termesztenek, a bugázás és kacso
zás munkáját igen nagy figyelemmel végzik 
s a dohánytermelő közönség világszerte 
tisztában van már ennek szükséges voltá
ról. Az e téren tett számos különféle kísér
letek teljesen hebizonyiták a bugázás és 
kacsozás czélszerüségét és kiváló hasznos
ságát. azért tehát ezt a munkát, a ta
pasztalat révén, pontosan kell teljesítenünk.

Azt már minden dohánytermelő jól 
tudja, hogy a dohánynál — a magterme
lésre kiszemelt és külön kezelt tőkék ki
vételével — a virág- és magképződést meg 
kell akadályozni s a növényt úgyszólván 
rákényszeríteni, hogy a felszítt nedveket 
és tápanyagokat ne virág- és magterme
lésre. hanem a levelek képzésére fordítsa, — 
s ezt a bugázás által érjük el, mert ha a 
bugát vagy virágbimbót idején letörjük: 
ezáltal megszűnik a dohánynak szárban 
való növése s e helyett a levelek nagyság 
rugékonyság, zsírosság és súlyra nézve 
hasonlithatlanul jobban gyarapodnak. — A 
kacsozásnak, vagyis a levelek hónalján ki
növő keskeny hegyes hajtás leszedésének 
is ugyanez a czélja és eredménye. A bu
gázás és kacsozás tehát mulhatlanul szük
séges két teendője az okszerű dohányter
melésnek. mert ezek helyes elvégzése, a 
termésnek úgy minőségére, mint mennyi
ségére, igen nagy befolyással van.

A  bugát azonnal le kell törni, mihelyt 
mutatkozik és addig, mig a felső levelek 
kicsinyek, világos zöldek és gyengék ; - -  
a korai bugázásnak különben az az előnye 
is van, hogy akkor a dohánytőke alacsony 
marad sja levelek kevésbbé lesznek kitéve 
a szélrohamoknak, mint a felnyurgult tőkén 
levők.

A búg ázást mindig a nap foróbb sza
kában, délelőtt 10—11-től délután 3— 4 
óráig kell végezni, minthogy ilyenkor a 
levelek lankadtak és nem merevek, amidőn 
tehát könnyebb hozzájuk férni és nem 
sértjük meg oly hamar őket.

A  bugázás különben igen könnyű 
dolog, melyet tudvalevőleg úgy kell vé
gezni, hogy a felső leveleket, amelyeket 
meghagyni szándékozunk, balkézzel kissé 
szétteregetjük és a jobbkéz hüvelyk és 
mutatóujjával, vagyis a körmünkkel gyön
géden kicsipjük a növény hegyét, bugástól 
együtt.

A  dohánytőkét nem szabad túl sok 
levéllel megterhelni, hanem csak annyi 
levelet kell rajta hagyni, amennyi tökéle
tesen ki is fejlődhet.

Ha a tőkén több levél mutatkoznék, 
mint a mennyit kifejleszteni képes, ezt úgy 
szabályozhatjuk, hogy a bugával együtt 
néhány levelet is letörünk a tőke tetejé
ből ; — azért mondják a bugázást másként 
tetejezrsnelc is. A legrendesebb hagyás a 
tőkén 8— 10— 12 levél.

A  kerti levelek, valamint a muskatály 
és kapadohány más eljárást igényelnek; 
— ezeknél ugyanis nem a nagyság és 
nyujthatóságot, hanem a levelek világos

„MARTELLIN“ a legjobb dohany-mütrágya „MARTELLIN“
Németországban és Németalföld gyarmataiban valóságos forradalmat idézett elő llammerselilag J. strassburgi 
dohánygyári igazgató találmánya: az úgynevezett „MARTELLIX*. mely mint kovasavas-káli összetétel, minden 
mellékhatás nélkül, a dohány érettségére és nemes jellegére a legjobb hatással van, s az églietöséget 40 szá
zalékkal javítja. — tehát a dohányanyag jó minőségének és értékének emelésére minden eddig ismert

trágyaszernél hatásosabb.
Tliomas-sali.k kizárólagos eladás Magyarországon. — Valódi stájer tégelyaezél kaszák.

Minden megkeresésre részletes felvilágosítással szolgál: KALMÁR VILMOS, a Martellingyárak magyarorszagl vezerképiiselóje.
~ Budapesten, VII., Erzsébet-körút 34. szám. ’
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sárga vagy pirosas színét, finom illatát és 
kellemes zamatját kell különösen szem előtt 
tartani, — ezen tulajdonságok pedig akkor 
emelkednek tökélyre, ha a növény követ
heti természetes fejlődését, vagyis ha virág
zásban nem akadályoztatik. Azért a nevezett 
fajú dohányoknál a bugát csak elvirágzás 
után kell letörni, amidőn már a virágjai 
elhervadtak, hogy magba ne menjenek.

A kapadohány is nagyon háladatos a 
jó művelés iránt s a ráforditott munka ren
des végzését és az ezzel járó kiadást busá
san megfizeti, nemcsak mennyiségileg, de 
főleg a minőségben ; — kellő gondozás 
mellett elveszíti vad forma jellegét s szép 
szint és finom illatot nyer, — ezen dohány
fajnál pedig ez a két tulajdonság nagy 
fontossággal bir.

Magától értetődik, hogy a kiválasztott 
magnak való tőkéken a virágkorona bugát 
meg kell hagyni, s az ily tőkéket egyéb
ként is folytonos figyelemmel kell kisérni. 
Arra gondosan ügyelni kell. hogy a mag
tőke minden oldalhajtástól ment és tiszta 
legyen, és hogy csakis a korona buga 
3 —4 hajtásával maradjon rajta, de több j 
soha. Ha észrevennénk, hogy a magtőke j 
virág bugája rovar vagy más egyébtől j 
megsérült, vagy a levelei meg fodrosodnak, ' 
hervadasnak indulnak : az ilyen magtökéről ! 
azonnal le kell törni a bugát és úgy kell i 
kezelni, mint a többi tőkéket, mert az ily j 
megsérült, rendes fejlődésében gátolt vagy j 
visszamaradt növény mag termelésre nem  ̂
alkalmas.

A bugázás vagy tetejezés után néhány 
napra következik a kacsozás.

A tőke hónaljából nőnek ki azok az 
apró. keskeny hegyes levelek, melyek a 
letört bugát pótolni igyekeznének s ame
lyek a táperő legnagyobb részét elszívnák 
a levelektől. Ezeket tehát lehető gyorsan, 
gondosan és folytonosan le kell nyesni vagy 
törni. A kacsozást minden fájta dohánynál,, 
főleg pedig a magnak hagyott tőkénél, 
egyaránt végezni kell.

Különösen a kacsozás az a munka, a 
mely a dohány töréséig szünetlenül tart. 
főleg esős, nedves időjárás mellett, a mikor 
a kacs nagyon hamar elszaporodik ; ügyel
nünk kell azonban, hog esős időben a 
kacsozást csak akkor végezzük, mikor már 
a talaj fölszáradt, mert különhen a dohány
földet nagyon összegázolnánk, — s a har
matos idő se alkalmas a kacsozásra, mert 
ilyenkor meg a síkos hajtásokat nehéz ki
csipkedni.

Egyébként azonban ezt a munkát állan
dóan és teljes kitartással kell végezni hogy 
a kacs el ne hatalmaskodjék s a termés 
minőségét meg ne rontsa.

Daróczi Vilmos.

A dohány'monopólium bohózatain 
Ausztriában és .Magyarországban.

— Dr. Takáts Sándor értekezéséből. — 

(Folytatás.)

E súlyos körülmények daczára is akadt 
ember, ki nem annyira az esetleges haszon 
miatt, hanem inkább a nép nyomorának 
enyhítése és az adózás könnyebbitése czél- 
jából elhatározta, hogy a magyar dohány-

termelés és a külfölddel való kereskedelem 
felvirágoztatása érdekében mozgalmat indít. 
Ez az ember Károlyi Sándor gróf volt.

E munkás és lelkes férfiú, jól ismerve 
az adózók nyomorát s az ország rohamos 
szegényedését, már az 1722— 23. ország- . 
gyűlésen fölemelte szavát. A kiküldött or- I 
szágos bizottság munkálatainak elkészítésé- j 
ben pedig úgyszólván egymnga fáradozott. 
„Dolgozom, mint Ferencz idejében,*5) — Írja 
leveleiben — alig vagyon még csak ételemre 
is időm. Isten neki, csak szentelné meg 
Isten sok munkámat, a szegénység s egész 
ország mellett való fáradozásomat.m7)

Az országgyűlés befejezese után még 
nagyobb bevve! dolgozott. A földmivelés, 
ipar és kereskedelem fejlesztése érdekében 
hozott törvények foganatosítása érdekeben 
Károlyi egy csomó tervezetet dolgozott ki. 
sőt azoknak megvalósításához*') is hozzá
látott.

Legelőször is a szegény népnek a ka
tonatartás súlyos terhétől való fölszabadi- 
tásara nyújtott be egy javaslatot ő felségé
nek.:,i A javaslat szerint 1( 0,000 katonának j 
eltartása évenkint 9.077.200 frtba kerül. E ! 
százezer katonát könnyen el lehetne tar- j 
tani 3.000.000 forintból, ha minden katona | 
egy-egy telket kapna. Mivel az alsóbb és j 
magasabb rangú tisztek nem elégednének 
meg a puszta telekkel, ezek a jelzett 3 millió 
forintból ezután is megkapnák rendes fize
tésüket. melynek összege 2.187,192 forintra 
rúg. De mivel a most divó szokás szerint J 
úgy a tisztek, mint a katonák csak a téli 
porcziót kapják, azért a fenti összegnek csak 
felére, azaz 1.098.696 írtra volna szükség. 
A többit tőkésíteni lehetne. A földesurak 
az átengedett 100.000 telek fejeben 300,000 
forintot kapnának, s végül a három millió
ból fentmaradó 512,808 forintot a közkato
nák javára kellene kamatoztatni. E javaslat 
elfogadása esetében ö felsége tiz év alatt I 
68.900,080 frtot takarítana meg. A földes- ! 
uraknak is jelentékeny haszuuk lenne a 
bor- és huskimérésből, valamint egyeb 
földesúri jogokból. Viszont a szegény adózó 
nép is megszabadulna a katonatartástól és 
elófogatok szolgáltatásától. A török beütés
től sem kellene tartani. Az ország lakossága 
300,000. esetleg fokozatosan 6 vagy 7 száz
ezer emberrel szaporodnék. Az ország nyers 
te? mekeinek es iparkészitmenyeinek fo-

kereskedes az egész országban föl virágoz
hatna.

E nagyszabású javaslathoz Károlyi a 
100,000 ember elhelyezésének tervét is 
csatolta megyek és városok szerint. A vég
eredmény szerint a várakban és véghelye- ) 
ken 36,400. nyílt területeken 63 600 ember 
nyert volna elhelyezést.

*) II. Kákórzy Ferenc/, fejedelmet érti. 
r) Ebié Gábor: Károlyi Ferencz és kora. I. köt. 

137—8. lapokon.
8) Károlyi levélt. A dohányra vonatkozó akták 

között egész csomó ilyen tervezet és számítás van. ■ 
A legtöbb Károlyi Sándor saját fogalmazványa. I 

*) Károlyi levélt, .Projectatio quomodo Sua 
Majestas Sacr. in conflniia regni Hungáriáé in per
petuum unarn armadam de centuin millibus militum 
Gcrmanorum stabilire possit, altafatae verő Suao 
Máj. plus non. quam tribün millionibus pro intor- 
tentione opus esset, quid erga modernam intetten- 
tionem Suattan lucraretur, quid regnum et domini 
terrostres utilitatis haberent, et quahs fundus a 
Sua Máj. assignandus esset.“

Foglalkoztak- e az illetékes körök Károlyi 
eme tervével vagy nem, nehéz volna el
dönteni, a Karolyiak levéltára erről nem 
nyújt főlvilágositá8t.

Szintén a nép nyomorának enyhítése 
czéljáből dolgozta ki a következő javaslatot ; 
*Anno 1729 Projectum Publicum szegény
ség conservatiójára. Exigua cujusdam pátriáé 
filii opinio- 10j A négy egész ivre terjedő 
dolgozat bevezetésében megható szavakkal 
festi a „nyomorgó s terh által elalélt s 
fogyott s/.egéilyseg44 vergődését, mely ha 
tovább is tart. bizonyos, hogy rövid idő 
alatt végső pusztulása fog bekövetkezni. 
Majd fölemlíti, hogy ő mar ezelőtt is figyel
meztette az illetékes köröket a bekövetkező 
bajokra, sőt fáradozott is a bajok orvoslása 
ügyében, „de a privatum feljebb tetszőén 
a publikumnál, ritka volt az, kinek tetszett 
volnál E miatt az országgyűlés is igen 
keveset, jobban mondva semmit sem segít
hetett a bajukon. Tehát mindenkinek a 
maga jól felfogott érdekében azon kell fára
doznia, hogy a haza megmentését egy 
szivvel-lélekkel elősegítse, s a fenyegető 
veszedelmeket eltávolítsa. Ezen czél lebeg 
a?. ö szemei előtt is. midőn sajat megyéjé
ben a bajok orvoslásához lóg. Szatmár var
megye nepe ugyanazon bajokban szenved, 
mint az ország többi része. Mióta a sóval 
való kereskedéstől elesett, csak a föld ter
méséből pénzelhet. De ez oly kevés haszon
nal jár, hogy a megye lakosságának nagyobb 
részé „még szántva sem szán;, arra való 
marhat sem tart. hanem c?ak csepjere, 
kaszpjara es kukoriczajara támaszkodik.“ A 
bortermelés is kevés hasznot hajt; mert mi
óta a körülfekvő megyékben eisokasodott a 
szőlőművelés, oly hősege van a bornak, 
hogy meg a munka bérit se hozza be. Helyes 
és üdvös dolog volna teliat a szegénység 
elmejet oly munkára fordítani, melyből pénzt 
is szerezhetne s terheit is viselhetne. Ez a 
munka a dohány termelése volna ! Hizonyos 
Spitz Abrahám nevű gazdag zsidó a napok
ban ajánlkozott, hogy ha 30 vagy 40.1)00 
mázsa dohányt biztosítanak neki, ő éven- 
kint 3—4 piuszterert beváltana mázsáját 
s Dudán vagy esetleg Szatmarmegyében 
dohánygyárat is állítana. Mar ha most a vár
megye „5üO0 mázsa dohányrul ex communi 
fundust tészen**, ebből összes pénzbeli adó
ját évről-évre kifizetheti.“ )

(Folyt, köv.)

A doliánymag termeléséről.
A magtőkék helyes gondozásának most 

van a legfőbb ideje, — s habár e tárgyról 
sokszor és részletesen volt már szó lapunk
ban, de dohánytermelésünk haladásának 
oly fontos tényezője, sőt nélkülö/hetlen fel- 

' tétele a magtermelésnek rendszeres végzése,
1 hogy újra meg újra szívesen elmondjuk 

mindazt, amit erre vonatkozólag minden 
jó  termelőnek múlhatatlanul tudnia kell.

,#) Károlyinak levéltára. Károlyi Sándor saját 
közirata.

*') Azt is ajánlja a megyének Károlyi, hogy 
egyszersmindenkorra egy-egy borja* tehenet, és 
harniadfü tinót adjanak össze clszaporitás czóljábó- 
a szegény nép fölsogélésére. M Magunk nemesek is 
— úgymond — ki egy, ki két s három pár ökör
rel a szegénységet megsegíthetnék s azzal a nya
valyásokat, mind magunk hasznára, mind 6 felsége 
szolgálatára conserválhatnók".
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A  kezdettől fogva gondosan kiszemelt 
és e czélra külön elültetett magnak szánt 
növényeket — a többiekhez képest — még 
többször meg kell kapálni és jó magasra 
felhalmozni, folyvást porhanyósan és gyom
mentesen tartani, száraz időben megöntözni, 
minden rovartól megoltalmazni, gyakorta 
kacsozni, a beteg és hibás leveleket róla 
leszedni, — szóval a legnagyobb gonddal 
és figyelemmel ápolni.

A  magnak való tőkéken, a virág-korona 
mellett csak 4 —5 bimbót kell hagyni, a 
többit pedig le kell szedni. Ez a 4 —5 buga 
teljesen elég egy jól kifejlett tőkére, hogy 
azt kellően megérlelje.

A  magnak való tőkéről minden hajtást 
le kell szedni és legfeljebb csak 6 —8 anya
levél hagyandó rajta, melyeket ha sárgulni 
kezdenek, akkor azon sorrendben amint 
megérnek, alulról felfelé leszedegetjük, 
mindaddig, mig végre a tőkén csak a virág
korona marad, amikor már a mag is érő
félben van.

Különös figyelemmel kisérjük, hogy a 
magnövények mindvégig épek, egészsége
sek, dúsan fejlődőitek legyenek s ha né
melyik elsatnyul, vagy a féreg valahol 
megsérti, az ily tőkéről le kell a bugát 
törni és a többiekkel egyformán kezelni, 
mert a gyönge, sérült tőke nem magnak 
való. -  Továbbá ügyeljünk — különösen 
ha nem pikirozott palántáink voltak — hogy 
lehetőleg egyenletes levelű, egyforma vi- 
rágszinü tőkék maradjanak, hogy a nye
rendő mag is egyenlő legyen.

Olyan vidékeken, ahol szivarboriték 
levelek termeltetnek, a magnak való növény 
meghagyásánál még kritikusabban kell el
járni ; ott fősulyt kell fektetni a finomságra, 
a szabályos levelekre és bordázatra, neve
zetesen — hogy a bordák a levelen ne 
össze-vissza kuszában, hanem lehetőleg 
egyenletesen és egymástól szabályosan 
távol állók legyenek.

A  mag, a felső levelek leszedése után 
még csak mintegy 1— 2 hétre szokott meg
érni. Nehogy tehát esetleg a korai dér meg
csípje : azért a magnak való tőkéket lehe
tőleg mindig a legelső ültetésből válasz- 
szűk ki.

Ha a magtok külső burokja megbar- 
nul és száraz lesz : ez annak a jele, hogy 
a mag megért és le kell szedni, nehogy 
a tokok felpattanjanak és belőlök a mag
szemek kiperegjenek.

A  magtokokat, azon sorrendben amint 
megbámulnák koronástul együtt le kell 
vágni és vászon-zacskóba kötve, szellős 
helyre felakasztani. — Arra is ügyeljünk, 
hogy levágáskor a magtokok eső vagy 
harmattól nedvesek ne legyenek, mert ez 
esetben könnyen megpenészednének, vagy 
erjedésnek indulva, elvesztenék csiraképes- 
ségöket.

Az egészséges jó magnak egyforma 
barna színűnek, egyenlő nagyságúnak, ne
héznek, szagtalannak és fényesnek kell 
lenni.

Természetesen, a magtermelés körüli 
teendőket nem szabad a kertészre bízni, 
hanem vagy maga a termelő, vagy az ál
tala megbízott szakértő dohányos gazda 
végezze ezeket a dolgokat, ha azt akarjuk,

hogy teljesen megbízható, tiszta jó  magot 
nyerjünk.

De magában véve még az ily módon 
végzett magtermelés sem teljesen elegendő, 
hanem ha igazán haladni akarunk e téren, 
akkor még tovább kell mennünk; — ez a 
további lépés: a mag nemesítés.

A magnemesités évről-évre való tovább 
folytatása a magtermelésnek, olyformán, 
hogy a legtökéletesebb magtőkékről nyert 
magból neveljünk a következő évben — a 
fent leirt módon — újabb magnövényeket 
s az ezek közül ismét a legtökéletesebben 
kezelt és legszebben sikerült bugából szár
mazót ‘  magot vessük el megint a reá kö
vetkező évben, és azután csak ebből ter
messzük a dohánytermelésünkhöz szükséges 
magot, — szóval ily többszörösen nemesí
tett, vagyis évről-évre egymásután kivá
lasztott, kipróbált, kitűnő magot használ
junk.

Ha általánosan meghonosulna ez az 
eljárás: akkor néhány évi kitartás bebizo
nyítaná, mily hatalmas emelkedést nyerne 
ily módon a dohánytermés minősége, s a 
ráfordított költség és fáradság dús kamattal 
fizetné ki magát és egész uj korszakát 
nyitná meg a hazai dohánytermelésnek.

Daróczi Vilmos.

Dohánytermelésünk minőségi 
javulása.

(Folytat'ás.)
Az aradi beváltóhivatali körzetben az i 

1896. évben beváltott dohánytermés minő- j 
aégi százalékos aránya a következő v o lt: '

1. a beváltott 25,561 tntrm. szegedi
faj leveleknél:

sz iv a rlev é l..................... 0.88'1/,
válogatott a ) ................. ő.— .

b ) .....................7 . -  .
I. o s z t á ly ú ................. 18.— „
II. „  24.— .

III. „ . . .  2 9 . -  „
kihányás, hulladék . 16.62 „

átlagár mtrmként 17 frt 70 kr.;
2. a beváltott 5.503 mtrm. kerti leve- | 

leknél:
v á lo g a t o t t ..................... 0.44°/0

I. osztályú........................6.— „
II. .  • • • 2 3 . -  „

III. ..................................  86.56 ,
k ih án yás........................... 84.— „

átlagár mtrmként 17 frt 43 kr.
Az 1897. évi termésből volt:
1. a beváltott 21.520 mtrm. szegedi

faj leveleknél :
szivarlevél ..................... 1.53“/,
válogatott (() . . . .  9.22 „

. 6 ) ...................... 10.53 „
I. osztályú ...................26.41 .
U. „  27.82 „

111. „  >8.53 „
k ih án yá s............................. 5.94 „
hulladék ................. 0 .02 .

átlagár mtrmként 21 frt 21 kr.;
2. a beváltott 4.955 mtrm. kerti és 

közönséges kerti levélből volt:
válogatott kerti . 0.067,

1. osztályú 1* . 5.71 .
köz. kerti . 8.58 „

H. n kerti . . . 29.36 „
n n köz. kerti . 10.36 „

III. . kerti . . . 22.68 „
ti n köz. kerti . 22.65 ,

kihftnyás *• n 5-63 „
hulladék n H • 0 .02 ,

átlagár mtrmként 19 frt 46 kr.

A battonyai beváltóhivatali körzetben' 
az 1896. évben beváltott 15.774 mtrm. 
szegedi-faj dohány minőségi százalékos ará
nya volt:

szivarlevél . . . .  0.14 °/0
válogatott o ) ................. 11.— „

* ) ■ ■ ■ •  H — .
I. osztályú . . 16. — „

111. „ *<?. „ 
kihányás és hulladék . . 9.86 „ 

átlagár mtrmként 19 frt 68 kr.
Az 1897. évben beváltott 18.723 mtrm.

szegedi levélből volt
szivarlevél . . . . 0.5“/„
válogatott a) . . . 16.7.

- b) . 15.5 „
I. osztályú 18.5,
II . 26.7 .

III. 19.4,
kihányás 2 .7 ,

átlagár mtrmként 22 frt 38 kr.
A békés-csabai beváltóhivatali körzetben

az 1896. évben beváltott 30.900 méterm. 
szegedi-faj dohány minőségi százalékos ará-
nya volt:

szivarlevél . . .  0.09»/„
válogatott a) . . . . .  3.— „

- b) . • 3 . - ,
1. osztályú . . . . .  21.—  ,

ii. . 30.— .
ín. , . . . 29.— ,
kihányás és hulladék . . 14.91 „

átlagár mtrmként 17 frt 35 kr.
As 1897. évben beváltott 33.340 mtrm.

szegedi-faj dohánytermésből v o lt :
szivarlevél . . . .  0.57«/„
válogatott a) . . . .  7.42,

.  b) . . . .  6 .92.
I. osztályú . . . .  26.44 „

II. . . . .  29.72,
111. „ . . . .  22.74,
kihányás . . . . 6 .09,
hulladék 0 .10 ,

átlagár mtrmként 20 frt 11 kr.
Mikén! a fenti adatokból kitűnik, az 

1897. évben beváltott dohányanyag minő
ségi javulása, valamint az átlagár emelke
dése mind a három beváltási körzetben 
igen jelentékeny volt,

(Folyt, köv.)

Az uj gyártmányok.
A dohány fogyasztó közönség körében 

valóságos forradalmat idéztek elő a jöve
dék által folyó hó 1-én forgalomba bocsá
tott uj gyártmányok, s minden dohányos 
igazi örömmel fogadta és mohó élvezettel 
Ízlelte meg a sok kitűnő újdonságot.

Mert úgy saját tapasztalatunk, mint a 
nagy közönségnek lépten-nyomon hallható 
Ítélete szerint, most már bízvást elmond
hatjuk. hogy ennél jobb, sikerültebb gyárt
mányok már rég kerültek forgalomba.

A fővárosban a „Hunnia“  pár nap 
nap alatt teljesen meghódította a publiku
mot s máris rendkívüli népszerűségre tett 
szert.

Mióta megkóstolták, a szivarozók min
den trafikban a „Hunnia“ tizkrajezáros 
szürkés tokját keresik és benne a zamatos 
uj czigarettát. melynez nem papiros, hanem 
dohánylevél a takarója. Hat nap alatt el- 
szittak belőle Budapesten több mint fél
millió darabot s a trafikokban a készlet 
teljesen elfogyott. A  dohánygyárakban gőz
erővel készítik ugyan az újabb meg újabb 
szállítmányokat, de felényit sem győznek 
annyit gyártani, mint a mennyi elfogyna 
belőle; — s jellemző, hogy a dohány tőzs
dékben — hogy az örökös kérdezősködé-
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sekre ne kelljen ezerszer napjában ugyan
azt felelni — nagy betűs táblák hirdetik: 
rHunnia nincs* Néhány nap múlva azon
ban lesz már a mennyi csak kell. Külön
ben nagy készletet ebből a czigarettából 
sohasem fognak hevertetni, mert az állás, 
a kiszáradás árt a minőségének, burkolata 
összepattog miatta, s nehezen szivhatóvá 
válnék.

Már múlt számunkban röviden jelez
tük, hogy eme valóban szerencsés kezde
ményezésre — az uj gyártmányoknak forga
lomba hozatalára — tulajdonképpen az indí
totta a jövedéket, hogy a magyar dohány az 
utolsó évek alatt elvesztette legjelentősebb 
piaczait, sőt a vámsorompókon belül is so
kat veszített népszerűségéből. A dohány 
minőségén kívül erre az amerikai és török 
dohányok hatottak leginkább Ez arra ve
zetett volna, hogy a termelést korlátoz- , 
zák, vagy legalább a külföldi dohányt , 
kiszorítsák az országból. A dohányjövedek 
az utóbbit választotta, természetesen nem 
védvámolás uijan, hanem konkurrencziával.

A dohányjövedéknek ezt a körülte
kintő, bölcs és tapintatos intézkedését úgy | 
tekinthetjük, mint a hazafias eszmének 
diadalát, mert a hazjfiságnak tesz a jöve
dék szolgálatot azzal, amidón a magyar 
fogyasztó közönséget a hazai termék élve
zetére, a magunk termésének fogyasztására 
akarja rászoktatni, s tesz; ezt azért, hogy 
ily formán a megkedvelt magyar dohány 
fogyasztásának nagyobb lendületet adva, 
módjában legyen, hogy a szükséglét fedez- 
hetése végett a hazai dohánytermelési te- 1 
rületet is megszaporithassa, kiterjeszthesse, j

S  a midőn a tiszta magyar dohányból 1 
készült uj gyártmányoknak ezt az alig re- ' 
mélt fényes eredményét látom : a legiga- 
zabb öröm tölti cl lelkemet. mert ime, tel
jesülésnek indul az én régi kedvencz esz
mém, a melynek lapunkban oly sokszor 
kifejezést adtam, s legutóbb a iniiieniumi 
kiállítás fójelentesébe a dohányról irt jelen- 
tésemben is felemlítettem, a következőkben :

..Mit csinálunk azzal a temérdek pipa
dohánynyal. ha a külföldre nincs kivitel és 
itthon meg még az eddigi fogyasztás mér
téke is megcsappan ?

Egyszerűen — divatba kell hozni a 
pipázást! — valami uton-módon oda kell 
hatni, hogy a publikum kedvelje meg, 
szökjék rá és pipázzék, ha másért nem. : 
hát — hazafiságból.

Nem nevetni való dolog ez. — Ha 
egy időben divatba lehetett hozni a 
magyar ruha viseletét, s ha napjainkban az 
újra felébredt nemzeti érzés — igen helye
sen — egész közéletünknek megmagyaro- 
sitásán törekszik : nos hát magyarosítsunk 
a dohányzás élvezeten is. Hiszen ősi pátri- 
árchális magyar szokás ; a pipázás. — any- 
nyira, hogy nagyapáink a szivart jóformán 
nem is ismerték ; — miért ne lehetne azt 
tetszhalottjából újra feltámasztani; — miért 
ne lehetne újra divatba hozni; — s ha már 
a finnyásabb szalonokból száműzve van is 
a jó becsületes pipa, de hiszen nem is 
ezekre, hanem a polgárságra, a nép mil
lióira kell számítani s a pipázás megked
vel tetésére okkal-móddal mindent elkö
vetni. Talán nem is kellene erre egyéb,
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mint hogy a magasabb társadalmi osztály 
néhány előkelő, irányadó, népszerű tagja, 
akik után a divat indul, egypárszor pipázva 
sétáljanak végig a főváros nagyobb for
galmú utczáin, például az Andrássy-uton 
s nagyon meglehet, hogy erre a felülről 
jövő példára, rövid idő alatt országszerte 
megint divatba jönne a pipa ; s ha a büszke 
angol nemzet élvezettel szívhatja a maga 
matrózpipáját : mi is visszatérhetnénk ha
zafias divatból a tipikus ősi magyar pipá
hoz, pláne akkor, midőn ez által hazai 
gazdasági növényeink egyikének, a dohány
nak itthon való teljes mérvű kihasználásá
ról, értékesítéséről, tehát a nemzeti közva
gyon emeléséről van szó.

De ha ezt el akarjuk érni s egyáltalán 
az itthon oly nagy bőségben lévő vágó
anyag fogyasztásának nagyob lendületet, 
nagyobb kelendőséget óhajtun < biztosítani: 
akkor a pipázó közönségnek Ínye sze
rint kell a dohányt összeállítani és a fo
gyasztókat olyannal ellátni, a milyent igé
nyelnek.*4

A forgalomba hozott jobbnál-jobb sok 
uj fajta pipadohány igazán hivatva van a 
régi jó magyar pipát halottaiból feltámasz
tani és egykori jogaiba visszahelyezni; — 
s én bizom a magyar közönségnek belátá
sában, hogy a jövedéknek hazafias célzatát 
nem kisebb hazafias elhatározással fogja 
megvalósítani, — de másrészt bizom a do
hánytermelőkben is. hogy minden tudásuk 
és legjobb igyekezetüknek érvényesítésével 
azon lesznek, hogy csakis jóminőségü, 
minél kitünőbb dohánvanyagot termeljenek, 
— igy aztán a magyar dohány minden 
tekintetben a legszebb jövőnek néz elé.

Darócit Vilmos.

A sepsi-Kzcntgyörgyi dohánygyár.
A gyönyörű, vadregényes fekvésű és 

minden tekintetben annyira kedves és kel
lemes Élőpatak fürdőhelyen töltött néhány 
heti üdülési időzésem alatt, folyó hó T-én 
meglátogattam a sepsi szentgyörgyi m. kir. 
dohánygyárat, s minden legkisebb részletét 
figyelmesen megtekintve, örömmel mond
hatom, hogy ez a kis dohánygyár — hazai 
dohánygyáraink legfiatalabbika — a lehető 
leggondosabban van kezelve.

A gyárban ezidőszerint mintegy 300 
munkásnő foglalkozik, akiknek legnagyobb 
része még csak most tanul, s a legnagyobb 
gonddal és tapintatos bánásmóddal nyernek 
oktatást a gyártási dolgokban.

Jelenleg csak egyetlen fajta és pedig 
a legolcsóbb szivart: a másfélkrajczárosat 
készítik a gyárban. — de ezek olyan tet
szetős és igazan szép és |ó szivarok, hogy 
bármely effele gyártmánynyal kiállják a 
versenyt.

A  gyártáshoz szükséges eszközök leg
nagyobb része, az ügyes és élelmes sepsi
szentgyörgyi székely nép kézimunkája, - -  
mert a jövedék itt is azt a hazafias elvet 
követi, hogy amennyire csak lehet, az itteni 
iparosoknak ád foglalkozást, hogy igy ezek 
is részesüljenek a gyár által nyújtott elő
nyökben. Különben ez a gyár egészben 
véve felette nagy jótétemény a város és a 
vidék szegénysorsu lakosságara nézve, a

melynek a megélhetést könnyíti s oly sokak
nak ad biztos kenyérkeresetet.

El kell azonban azt is mondanom, hogy 
a gyárban uralgó rend, tisztaság és pedáns 
gondos vezetés mellett némi hiányosságra 
is találtam, —  nevezetesen az egész gyári 
helyiség egy kissé nedves és pedig jelenleg 
annyira, hogy viz van a pincéjében. Ennek 
a bajnak azt hiszem az az oka, hogy az 
épület uj, az időjárás pedig nagyon nyirkos, 
különben az egész vidék nedves párákkal 
van túltelítve. Nézetem szerint ezen a ba
jon hydraulikus mészszel való újabb mesze
lés, tüzelés által való kiszárítás és nagyobb 
mérvű ventilláció alkalmazásával könnyen 
lehetne segíteni.

A  munkásokon meglátszik az ügyesség 
s bizton remélhető, hogy ama kitűnő bá
násmód és oktatás mellett, amelyben része
sülnek, a jobb minőségű szivarok gyártását 
is kellő sikerrel fogják elsajátítani; — any- 
nyit mondhatok, hogy a most gyártott leg
olcsóbb fajta szivarok készítését oly kitü
nően értik, hogy azt jobban és szebben 
már nem lehet csinálni.

A gyártási osztály vezetője Mingovics 
j Adolf ur, akinek kiváló szakképzettsége 
! és ügybuzgalma teljes elismerést érdemel.

Nagy örömömre szolgált ezt a legújabb 
dohánygyárt megismerni, mert m eggyőződ
tem róla, hogy életképessége és jövője a 
legszebb reményekre jogosít.

Darádi Vilmos.

Levelezés.
Barcs. 1898. julius 10.

Igen tisztelt Szerkesztő Űr ?
Kecses felhívása folytán, vagyok bátor 

a barcsi dohánybeváltási körzet ezidei 
termés kilátásai felöl a következőkben érte
síteni.

Május hőről. Az egyes községektől 
es nagytermelőktől beérkezett jeleutések 
szerint, a kiültetés május hő ll-ik felében 
általában kezdetét vette, és a kiültetett pa
lánták szép fejlődésnek indultak.

Antunovacz községben a kiültetett pa
lántákat a május 23-án volt jég teljesen el
verte es új ültetést tett szükségessé. Tekla- 
faluban is volt egy kevés jég, azonban alig 
okozott kárt; féregrágás kevés fordult elő.

Június hóról. A palánták kiültetese e 
körzetben junius hó közepe táján, általában 
igen kedvező esős időben befejeztetett; az 
első kapálás is már teljesittetett; de a 
gyakori esőzések folytán, sok helyen a ka
pálás már igen nehezen volt eszközölhető 
és a gaz az ültetvényekben igen megnőtt, 
a palánták pedig megsárgultak.

A hó vége felé azonban kedvezőbb idő 
köszöntvén be. a kapálás is kettőzött erővel 
teljesittetett és a palánták is üdévé váltak.

Harcson e hó 29-én jég volt, de csak 
kévés kárt tett: Kamenskón azonban a 
gyakori ködök hátráltatták a növények fej
lődését; inig Téklafaluban a férgek pusztítása 
nagyobb mérvet öltött

Az eddigiek után. általában igen ked
vező termés ígérkezik.

Ezen kerületben a Magyarországi 10 
községben .124 termelő 738 holdon, míg a 
Horvátországi 10 községben 63 termelő 
134 holdon gyakorolja a dohánytermelést.
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Végül, miután a levéltörés ideje mér 1 
közeleg, ez utón is figyelmeztetem a körzet 
termelőit, hogy e műnkénél kellő gonddal 
jérjanak el, mert e tekintetben, különösen 
a Horvétorszégi termelők még hibés el
járást követnek.

Ez iránt a következő szabály tartandó 
szem előtt:

A levelek külön-külön azon időben tö- 
rendők le, a midőn az érettség kellő fokát 
elérték, mert éretlenül vagy kényszerérett 
állapotban letört levelek a szárításnál hibás 
szint kapnak és csekély minőségűek, a túl
érettek ellenben porhanyósak, törékenyek 
és fakó színűek lesznek, miért is csak a 
teljesen megérett dohányleveleket szabad 
leszedni, mert csakis ezek adnak becses 
és értékes minőségű dohányanyagot.

A dohánytőkéken a levelek alulról fel
felé érnek, minélfogva a levéltörés is alulról 
felfelé teljesítendő, oly formán, hogy először 
az alj-, vagy homoklevelek, aztán a közép-, 
vagy anyalevelek és végre a csucb-, vagy I 
hegy levelek szedendök le.

A levelek érettségi je ie i: ha azok ha- , 
lavány sárgás szint kapnak vagy megbabo- 
sodnak és márványszinüekké válnak; szé
leik lefelé konyulnak és alkonyatkor sem 
frissülnek fe l; végre törékenyek lesznek és 
föbordajuk nyomásra a törzstől könnyen 
leválik.

A törésnél különös gondot kell fordí
tani az anyalevelekre (szindohányra). melyek 
a legértékesebbek és különösen vigyázni 
arra, hogy a rosszabb levelek a jobb leve
lekkel, a kisebbek a nagyobb levelekkel 
össze ne kevertessenek.

Leghelyesebb a leveleket már a szedés 
alatt lével fajonként, nagyság, szépség és 
épség szerint osztályozni. Harmatos, esős 
vagy zivataros időben sohasem szabad do
hányt szedni, a leszedett levelek színükkel 
lefelé fordítva kis rakásokba gyűjtendők és 
a nap heve ellen betakarás által gondosan 
megövandók. azután szárukkal kifelé kör- 
alakban ponyvába rakva a legnagyobb 
gonddal — hogy meg ne sérüljenek — a 
szárító pajtába szállitandök. — Végül, mint
hogy a leszedett dohánylevelek tögtön nem 
alkalmasak a felfűzésre, mert a bordák 
merevek lévén, a legcsekélyebb érintésre 
is töredeznek, fonnyasztás által keli azokat 
puhítani, hogy a felfűzésre alkalmasakká 
váljanak.

A  fonnyasztás akként történik, hogy a 
száritó pajtájában tiszta és teljesen száraz 
szalmával vagy gyckénynyel letakart földre 
a levelek alacsony rakásokba tétetnek és 
mindaddig igy hagyatnak, mig meg nem' 
fonnyadnak.

Igen veszedelmes azonban a dohány
leveleket hosszabb ideig igy hagyni, mert ha 
azok a szükségesnél jobban megmelegednek, 
felbomlásnak indulhatnak és könnyen meg 
is rohadnak, vagy pedig a szárítás alatt 
törékenyek lesznek, minek folytán azután 
a jobb osztályokba be nem válnak, miért 
is azok ha hirtelen melegednek, átforga- 
tandók.

Tekintetes Szerkesztő úrnak maradok 
tisztelettel kész híve

Banovstkg Gyula 
kozelő.

Kisorosz, 1898, július hó 13.
Majdnem egy hétig tartó csendes eső 

után dohányunk rendkivül szép, arányosan 
fejlődött, s a dohányföldek teljesen fedve 
vannak, azaz a dohánypalánta semmi által 
el nem pusztulván, a sorok egészek; a do
hánynak jó  része már a virágját hozza; 
aratás miatt a munkálat áll; aratás után 
azonnal kapára szorul, mivel a sok eső 
következtében a fű ugyancsak igyekszik 
fölfelé; ma ismét esősre vált az idő.

5 kg. mintát tartozik legkésőbb augusztus 
22-ig beküldeni.

A  vásár teljesen szabad. Áruját tetszése 
szerint kiki maga, vagy bármely meg
bízottja által eladhatja, mint hivatalos köz
vetítő azonban a Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezete szerepel.

A  vásárok iránt érdeklődőknek részle
tes tájékozást nyújt és bejelentési iveket 
küld, úgy a pozsonymegyei, mint a borsod- 
vármegyei gazd. egylet titkári hivatala.

Ambrus József
plébános.

Sajó-Kasa, 1898, julius 12.
Van szerencsém tudatni, hogy a Felső- 

Borsod-szendrői járásban a ti-zai fajdo
hányok általában szépen és jól állanak: — 
a kétszeri kapálás megtörtént, —  most 
már több helyen töltögetik.

I)e a mennyire a tiszai j ő : a mus- 
katály — sajnos — annyival gyengébb.

Jégverés ebben a járásban nem volt.
Teljes tisztelettel

id. Sztankovics János.

A z országos m agyar gazdasági ; 
egyesület köréből.

Országos sörárpa• vásárok.

Az Országos Magyar Gazdasági Egye- 
; sülét f. év október hó 1-tól 15-éig Buda- 
; pesten a Köztelek palota helyiségeiben 

országos sör árpa-kiállítást és ezzel kapcsolat* 
j  bán sör árpa-vásárt is rendez, mely utóbbi 

már augusztus hó 30-án nyílik meg s tart 
| október hó 10-ig.

A kiállításra beküldendő árpaminta j 
mennyisége ő kg. Arpaminták a kiállításra ! 
augusztus hö 1—20-áig küldhetők ; későbben 
érkező mintákat a rendezőség el nem \ 
fogad.

Figyelmeztetjük a t. gazdatársakat, j 
hogy a rendezőség csakis az esetben vesz ! 
fel a kiállításra árpamintákat, ha azok az j 
általa szétküldendő bejelentési ivek kisére- J 
tében küldetnek be.

A kiállítás és vásár tervezete s beje- j 
lentő ive e hó végén küldetik szét az is- I 
mértebb sörárpatcrmelő gardák czimére.

ii. I
Az OMGE., úgyis mint a Gazdasági 

Egyesületek Országos Szövetségének köz
pontja a Borsod- és Pozsony vármegyei 
gazd. egyesületekkel, a miskolezi és pozsonyi 
ipar- és kereskedelmi kamarával és a 
Magyar Mezőgazdák Szövetkezetével, — 
függetlenül a Budapesten rendezendő sör- 
árpakiállitás és vásártól — 1898. évi
augusztusban Pozsonyban és Miskolczon or
szágos sör árpa-vásár okát rendez.

A  vásárok a következő napokon tar
tatnak meg : Miskolczon augusztus hó 26-én, 
d. e. 9—d. u. 1 óráig, Pozsonyban augusztus 
28-án, d. e. 10—d. u. 2 óráig.

E vásárok valamelyikén résztvenni 
óhajtó eladó, az illető gazdasági egylet 
(pozsonyi vagy borsodit titkári hivatalába 
eladó sörárpájából faj* és minőségenként

Szőlőszeti tanulmányút.
Az „Országos Magyar Gazdasági Egye

sület1* szőlőmivelési és borászati bizottsága 
szeptember hó 12-től 18-ig terjedő időköz
ben egy szőlőszeti tanulmányutat rendez.

A  tanulmányút az alábbi szőlőtermelő 
vidékekre terjed k i :

a) A tokaj hegyaljai kirándulás.
A tállyai, mádi, tarczali, tokaji, liszkai, 

tolcsvai, bodrog-zsadányi, sárospataki, kis
tornyai és szőlöskei állami, községi és ma
gánbirtokok megtekintése. Sátoralja-Uj- 
helyen szőlőszeti értekezlet.

b) A bereqszászvidéki kirándulás.
A  beregszászi, b?regszász-vég-ardói. 

benei, nagymuzsalyi magán- és községi 
j szőlőbirtokok megtekintése.

A kirándulás 8 napot venne igénybe 
I beleszámítva szeptember hó 11-ét, az 
| összejövetel napját.

A  tanulmányút Szerencsről indul ki 
szeptember 12-én és Beregszászon záródik 
szeptember hó 18-án.

Részvételi dij.
A tanulmányútnak összes költségei 

maximálisan 00—70 frtot tesznek ki, bele 
nem számítva a Szerencsre való utazást 
és a Beregszászról való hazautazás költ- 

j ségeit.
A tanulmányozó társaság Sátoralj a- 

! Ujhelytől Beregszászig külön megrendelt 
j ugyanazon osztályú kocsikban utazik s igy 
| nevezett útra nézve a részvételi dij min- 
i denkire nézve egyformán vettetik ki.

Jelentkezés.
A tanulmányúiban a résztvevők száma 

! maximálisan 00-ban lett a rendező-bizott- 
! ság által megállapítva, miután a nagyobb 
| számú társaságnak a vidéken való elhelye- 
j zése és kocsikon való továbbszállítása ne- 
| hézségekbe ütközik, másrészről a nagyon 
1 látogatott tanulmányuti kirándulások ren

desen az egyesekre kevés eredménynyel 
szoktak járni.

A  tanulmányúiban való részvételre 
szóló jelentkezések határideje augusztus 20-ika.

A  tanulmányutban való részvételre a 
jelentkezések az OMGE. titkári hivatalához 
intézendök, mely jelentkezésekkel egyidejűleg 
az előirányzott költségek fele azaz 30 forint 
az OMGE. pénztárára czimezve beküldendő. 
Oly jelentkezések, amelyekkel ezen összeg 
egyidejűleg az OMGE. pénztárába be nem 
küldetik, figyelembe nem vétetnek. A  
részvételi dij második részlete a jelentkezé
sek lezárása s a költségek végleges meg
állapítása után lesz befizetendő.
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VEGYESEK.
— Áthelyezések. .Tokiéi József szegedi 

szertári kezeld, hasonló minőségben a kassai, 
és Máthé Gyula szegedi dohánybeváltóhiva- 
tali kezelő, szertári kezelői minőségben a 
szegedi dohánygyári igazgatósághoz lett át
helyezve.

— Abnormis időjárás. Éghajlatunk sze
szélyes időjárása gyakran megakadályozza 
a gazda jól kiszámított törekvését, s részben 
vagy egészben megsemmisíti a legszebb 
reményeket. így van ez — fájdalom — 
igen sok helyt az idén is, mert a múlt hó 
utolsó napjaiban megváltozott az addig oly 
kitűnő időjárás, s az ország nagy részében 
észlelt tropikus hőséget hirtelen erős lecsa
pódások, jégverések és viharok követték, a 
melyek a Duna jobb és balpartián, továbbá 
a Tisza jobbpartjan, részben a Duna-Tisza 
közén és itt-utt a Tisza-Maros szögén, végül 
szórványosan az erdélyi vármegyékben is 
kisebb-nagyobb mérvű kárt okoztak. Külö
nösen junius hó 27., 28. és 29-én pusztí
tott erős vihar és jegeső, itt-ott felhószaka- 
dásszerü záporeső és ebből szórványosan 
keletkezett árvíz, mely fókép az aratás 
küszöbén levő terményekben sok helyen, 
mintegy 15— 20 varmegye területén, részben 
pótolhatatlan veszteséget idézett elő. Azóta 
pedig folyvást hűvös, szeles az időjárás, 
úgy. hogy az érlelő meleg hiányát már is 
minden növény megsínyli. — Hogy ily körül
mények közt a dohánytermelő gazdák is 
nagyon aggóduak, az nagyon természetes 
Némi részben ugyan az idő viszontagságai 
ellen is védelmUL szolgál a kitűnő művelés, 
sőt a mély művelés és jól feltóltügetés a 
dohánynuvényt részben még a viharoktól is 
megóvja; — ahol azonban a jégverés orszá
gos csapása végig vonult: ott már szomorú 
állapotok uralkodnak. A dohányt ugyan még 
ilyen tájban a jég nem teszi teljesen tönkre, 
vagy legalább nem annyira, hogy a dohány- I 
termés minden kilátása meghiúsulna, — 
azok a termelők tehát, akik eme szomorú meg- ; 
próbáltatásban részesültek, legjobban teszik 
ha akként járnak el, hogy a jég által nagyon 
összetört dohánynövényt a tövénél vágják 
el, így aztán az uj levelek igen hirtelen ne
velkednek a jól müveit talajban; természe
tesen ilyenkor a dohányt rögtön újból meg 
is kell kapálni; — egy kis szerencsés idő
járás mellett ez a sarjulevél még teljesen 
beérik és finom vékony levelű dohányt ad, 
csakhogy igen szorgalmasan kell aztán azt 
kacsozni.

— A dohányok állásáról a fóldmive- 
lesi ministeriumhoz beérkezett legutóbbi 1 
hivatalos jelentések nem a legjobb hirekey I 
közük. — Ezek szerint a dohány arány
lag legtöbbet szenvedett a jégverésektől; 
szépen fejlődő leveleit a jégdarabok kilyuk- 
gatták s tönkretették, e miatt helyenkint 
utánültetéssel pótolták. A jégtől megkímélt 
helyeken az utóbbi esőtől fel üdült és szépen 
fejlődik. Második kapálása az erdélyi vár
megyék kivételével, a hol most van folya
matban. mindenütt befejeztetett. A Duna- 
Tisza közén és Tisza-Maros szögén férgek 
és hernyók tíz százalékig menő kárt okoztak. 
Az egyes vidékekről szóló részletes jelen
tések szerint: A Duna balpartján a hol jég 
érte, aránylag legjobban megkárosította,

mert szépen fejlődött leveleit átlyukaszgatta 
és megszaggatta. A Duna jobbpartján az 
esős időben erősen nő, második kapálása 
folyamatban van. Somogy vármegye atádi 
járásában a vihar és jég nagy kárt tett 
benne. A Duna-Tisza közén i’est-Dilis-Solt- 
Kiskun vármegyében néhol férgek bántják. 
Heves vármegye egri járásában pedig szór
ványosan a jég verte el, egyebütt azonban 
többnyire elég szépen áll. A Tisza jobb
partján a dohánypalánták általában jól fej
lődtek, de több helyütt az erős szelektől és 
jégesőktől szenvedtek, úgy, hogy utánülte- 
tésük vált szükségessé. A Tisza balpartján 
fejlődésére az idő nagyon kedvező, levelei 
szép nagyok; második kapálása már be van 
fejezve, de a férgek sok helyen rongálják ; 
Hajdú vármegyében az éjjeli bagolylepke 
álczája is károsítja. .1 Tisza-Maros szögén 
a dohány sokat szenvedett a hosszú száraz
ságtól s helyenkint a kukacz mintegy 10oí,-kat 
kipusztitotta. A junius 30-iki eső igen 
sokat javított rajta Túlnyomó részben szépen 
fejlődik s levélképzése jő. Helyenkint másod
szor kapálják. Csanád vármegyeben a jég
eső kilyukasztotta a leveleit. Az erdélyi 
vármegyékben későn ültették ki, mind a 
mellett kielégítőnek mondható; még kapálják.

— Az önálló vámtarifa ás a dohány. 
Az önálló magyar vámtarifa tervezetben — 
melynek megvitatására a kereskedelmi mi- 
nister folyó hó 14-ére hívta össze az or
szágos szaktanácskozmányt — a dohányra 
vonatkozólag a következők lennének a 
vámok : dohány, szivar, szivarka. pipadohány, 
burnőt: 60 frt; az osztrák-magyar általános 
tarifa szerint: az eddigi vám 22 frt 50 kr.

— A fóldmivelésügyi miniszter a jég- 
károsultaknak. A fóldmivelésügyi miniszter 
intézkedett, hogy az ország egy részében 
oly rendkívüli mértékben bekövetkezett jég
verés által okozott kér lehető enyhítésére 
azokon a helyeken, a hol a vetések teljesen 
elpusztultak, ezek alkalmas veteményekkel 
pótoltathassanak s hogy a jég által ilyen mér
tékben sújtott kisgazdák, kik alkalmas vető
maggal nem rendelkeznek, muhar és tarló
répa maggal ugyanolyan módozatok mellett 
elláttassanak, a mint a múlt évi rossz ter
més következtében vetőmagban hiányt szen
vedett kisgazdák a múlt őszi és idei tavasz 
folyamán ugyancsak a fóldmivelésügyi mi
niszter által a szükségelt vetőmagban 
részesittettek. A jég által leginkább káro
sított vidékekre ily állami támogatásra ren
delt köles és muharmag szállítmányokat 
már útnak is indították.

Szerkesztői üzenetek.
Nagyt. ét főtiszt. 8 —r  J—fa ra ik . Vettük nagy- 

becsű sorait, s örömünk és elégtételünkre szolgál, 
hogy lapunk tartalma és iránya, oly hivatott részről 
njabb elismerésre talál. Hogy egyes iránycsikkeinket 
a nagyobb lapok gyakran egész térj (leimében át
veszik : azt bátran kitüntetésnek vehetjük, mert ha 
nem tartanák rá érdemesnek, bizonyára nem tennék. 
Az erkölcsi aiker tehát mindenfelől szépen gyarap
szik, de az anyagi - -  bizony még sok kívánni valót 
hagy hátra. Fogadja Nagyságod tiszteletteljes üd
vözletünket.

6amberazky Jézaef áraik, Aradon Becses le
velét köszönettel vettük, s a Brazil dohányfajjal és 
a Yeddó műtrágyával való kisérletezésok eredmé
nyéről szóló közleményeket minden esetro kérjük 
és nagy érdekkel váiguk.

Ambrus József plébános urnák Kísérőszín, Ba- 
uovszky Gyula urnák Baroson és id. Sztankovios Jásss 
urask Ssjó-Kazán. Beküldött én felhasznált becaoa 
tudósításaikat nagyon köszönjük és továbbra ia 
kérjük.

H. Á úriak, Budapesten. Azon kérdésre, hogy: 
„gyeptöri$be tzabad-e dohányt ültetni Y — a követ
kezőkben válaszolhatnnk : ha a talajvizsgáló bizott
ság a kérdéses területet dohánytermelésre alkal
masnak találta : akkor természetesen semmi kifogás 
sem lőhet a gyeptörésbe való ültetés ellen; — ha 
azonban talajvizsgáló bizottság ott még nem mű
ködött és így ama bizonyos területről nem nyilat
kozott volna: akkor mindenesetre az első feltétel, 
hogy a gyeptörés humus teljes, fensiku és nem 

, valami szikes, réíos, lapályos hely legyen. Egyéb- 
| iránt ha — amint jelezni tetszett — a föld más

különben kifogástalan, s a g.veptörós őszszel fel
töretett, jól megtrágyáztatott és kellő művelésben 
részesittetett, nkkor — véleményünk szerint — 

j az ily gyeptörés a legjobb dohányt adja.
Károly Fersnoz árúak. Aradon. Becses megkere- 

| sésére értesítjük, hogy a „ Thanaton" dohánvlugvis 
| kivonat elárusitását a „Magyar dohánykercskcdclmi 
i társaság■* (Budapest, V.. Bálvány-utcza 10. szám)
' közvetíti.

:m A leg jobb minőségű

terményzsákok,
4 vizhatlan- és nyers takarói,

dohanyzsmegek
' i
1

a legjutányosabban szerezhetők be i
i
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P ályázati hirdetm ény.
A m. kir. dohán yjövedek részére az 1898. évi október hó 

l-tól 1901. azemptember hó 30 ig terjedő három (3) évi időtartam 
alatt szügséglendö ceresinpapiroknak biztosítása iránt ezennel 
nyilvános pályázat hirdettetik.

A  szükséglendö ceresinpapirok oly feltétel mellett fognak 
biztosíttatni, hogy a második és harmadik évi ceresinsziikséglet- 
nek szállítása vállalkozó czégnek csak az esetre fog átengedtetni, 
ha az első esztendőben — mely probaévnek tekintendő — szál
lítási kötelezettségeinek minden tekintetben megfelel, és oly eere- 
sinpapirokat szálút. melyek a dohányjövedék czéljainak teljesen 
megfelelnek, minek megbirálását a m. kir. dohányjövedéki közp. 
igazgatóság magának tartja fenn.

A biztosítandó ceresinpapirok egy évi körülbelüli szükséglete, 
azoknak méretei, valamint azon m. kir. dohánygyárak, melyekhez 
azok elszállitandók lesznek, úgy ezen igazgatóságnál, valamint 
valamennyi m. kir dohánygyári igazgatóságnál és dohánybeváltó 
felügyelőségnél megtekinthető kimu'atásban vannak feltüntetve.

A szállítandó ceresinpapirok minőségére nézve az ezen 
igazgatóságnál elhelyezett minták mérvadók, melyek ugyanitt a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők, és azoknak feles példányai 
az egyes pályázók esetleges kívánságára kiszolgáltatni is fognak.

A ceresinpapirok gyártásához felhasználandó irodai selyem- 
papiroknak kizárólag magyar gyártmánynak, a felhasználandó 
ceresinnek pedig vegytisztának, teljesen szagtalannak, a legkevesebb 
60 Celsius foknál olvadónak kell lennie; miért is a m. kir. 
dohányjóvedéki központi igazgatóság ezeknek ellenőrizbetése 
czéljáhól ama jogát köti ki. hogy az illető szerződő ezég gyárát 
bármikor is ellenőrizhesse, s úgy a felhasználás alá kerülő pa
pírok beszerzési helyét a ezég üzletkönyvei és egyéb számláiból 
megállapíthassa, mint pedig a feldolgozás alatt álló ceresinből 
többször is múltát véve, azt a szerződő ezég költségére a m. kir. 
vegykisérleti állomáson vegyileg megvizsgáltathassa.

A fentebb jelzett kimutatásban feltüntetett egy évi szük
séglet csak megközelítőleg lévén felvéve, vállalkozó köteles a 
szerződés tartama alatt megrendelt bármily mennyiséget szállí
tani akár több, akár kevesebb kívántatik a kiirt mennyiségnél.

Továbbá fentartja magának a m. kir. dohányjövedék azt a 
jogot is, hogy a kimutatásban fel nem sorolt dohánygyárak és 
ceresinpapirfajokon kivüi, a kötendő szeizódés tartama alatt bár
mely tn. kir. dohánygyár részére bármely fajta ceresinpapirt, 
bármely mennyiségben, a megállapítandó feltételek mellett meg
rendelhessen. mely megrendeléseket vállalkozó feltétlenül foga
natosítani tartozik.

A szállítási határidőre, valamint a szállításokra nézve az 
.Általános szerződési feltételek* mérvadók, melyek úgy ezen 
igazgatóság 111. ügyosztályában valamint valamennyi m. kir. 
dohánygyári igazgatóságnál és dohánybeváltó felügyelőségnél a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

A  benyújtandó ajánlatnak következőket kell tartalmaznia:
1. Azon nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő a pályázati 

hirtetményben foglalt, valamint az általános szerződési feltétele
ket ismeri és azokat magára nézve kötelezőknek elfogadja.

2. Az ajánlati egységárakat hazai értékben és pedig úgy 
az egyes ceresiupapirnemekre nézve külön-külün, valamint az 
össz-árt is betűkkel és számokkal kifejezve.

Az egységárnak a szállítandó ceresinpapiroknak egyezer 
(1000) drbonkénti ingyenes csomagolása és az egyes m. kir. 
dohánygyárak udvaraiba való bérmentes állítása mellett ér
tendők.

3. Az ajánlattevő czimét.
4. Többek részéről együttesen tett ajánlatoknál azon nyilat

kozatot, hogy az ajánlat tekinteteben egyetemlegesen felelősek, 
továbbá azon megbízott megnevezését, ki az üzletvitelért felelőB, 
illetve értesítések átvételére és a kifizetendő összegek felvételére 
jogosítva van.

5. Nem ónjogu személyek, továbbá társaságok és más jogú
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személyek részéröl tett ajánlatoknál azon törvényes képviselőnek, 
igazgatónak vagy képviseletre hivatott más személynek meg
nevezését, a ki értesítések átvételére és a kifizetendő összegek 
felvételére jogosítva van.

6. A szállítandó czikk, illetve anyagok beszerzésének pontos 
megjelölését.

Ajánlattevő az ajánlatban — hatósági bizonyítványnak 
melléklése mellett, melynek igazolnia kell, hogy ajánlattevő cere
sinpapirok gyártásával foglalkozik és erre kellő képességgel bir — 
határozottan kijelenteni tartozik, hogy azokat kizárólag a saját 
hazai gyárában fogja ellőállitani és azoknak előállítására kizárólag 
hazai papírokat fog használni.

Minden ajánlathoz az ajánlattevő gyárában előállított ceresin- 
papirokböl 5 iv mutatványul csatolandó.

Bánatpénzképen a feltüntetett egy évi szükséglet megfelelő 
ajánlott össz-árának 5°/„-a készpénzben vagy állami letétekre al
kalmas értékpapírokban — takarékpénztári betétkönyvecskék 
kivételével. — bármely m. kir. adóhivatalnál, vagy a budapesti 
m. kir. állampénztárnál leteendő és az erről szóló nyugta a zárt 
ajánlathoz csatolandó.

Az ajánlathoz készpénzben vagy állampapírokban csatolt 
bánatpénzért a kincstár felelősséget nem vállal.

A letett bánatpénz a szállítási szerződés megkötése esetén 
esetleg óvadékul fog szolgálni.

A  m. kir. dohányjövedék továbbá fentartja magának ama 
jogot is, hogy az ajánlatok között, tekintet nélkül az árakra, 
szabadon választhasson, vagy a czél elérésére más intézkedé
seket is tehessen, az ajánlatok el- vagy el nem fogadásáról aján
lattevők a nélkül, hogy e tekintetben bizonyos határidő kitüzet- 
nék, a lehető legrövidebb idő alatt fognak értesittetni.

Ajánlattevő tett ajánlata folytán az ajánlat fölötti határozat- 
hozatal iag, azon ajánlattevő pedig, kinek ajánlata elfogadtatott, 
elfogadott ajánlata alapján a szerződés megkötéséig felelős 
marad.

Ajánlattevő tett ajánlatának elfogadásáról szóló értesítésnek 
vételétől számítva legkésőbb 8 nap alatt tartozik az általános 
szerződési feltételek 8. §-a értelmében a megfelelő biztosítékot 
letenni, a szerződésnek aláírása végett ezen igazgatóságnál jelent
kezni.

Ha a vállalkozó a kitűzött napig nem jelentkezik, vagy ha 
meg is jelenik, de az előirt biztosítékot még nem tette le, a 
a bánatpénz felét veszti, mire ezen igazgatóság más napot tűz 
ki a biztosíték lefizetésére és a szerződés megkötésére; ha pedig 
ajánlattevő azt is eredmény nélkül engedi letelni, a bánatpénz 
a kincstár részére foglaltatik le.

Utóbbi esetben a m. kir. dohányjóvedék fel van jogosítva 
ceresinpapir szükségletét bármely módon biztosítani, vagy pedig 
az ajánlattevőt ajánlata alapján, mely itt a szerződés helyét pó
tolja. — az elvállalt kötelezettség teljesítésére szorítani.

Az ivenként 50 kros bélyeggel ellátott és lepecsételt írás
beli ajánlatok következőleg czimezve: „Ajánlat a m kir. dohány- 
jövedék ceresinpapir szükségletének szállítása iránt a 8250/98. 
sz. pályázatra.- legkésőbb 1898. évi julius hó 28-ig délelőtti 10 
óráig, a mikor is azoknak felbontása bizottságilag megtörténni 
fog, az alólirt hatóság segédhivatalánál átadandók, vagy posta 
utján beküldendők.

Az ezen hirdetményben kitett feltételektől eltérő, valamint 
azon vállalkozók ajánlatai, kiket a kormány vagy az illető 
mini8ter a kozszállitások elnyerésétől közérdek szempontjából 
kizárandóknak nyilvánított, vagy oly vállalkozók ajánlatai, kik a 
legközelebb elmúlt három év alatt teljesített szállítások alkal 
mával megbizhatlanoknak mutatkoztak, továbbá az elkésetten 
beérkezett vagy távirati utón tett ajánlatok, vagy végül oly 
ajánlatok, melyekhez a letett bánatpénzről szóló nyugta csatolva 
nem lett, avagy a bánatpénz készpénzben csatoltatik. figyelembe 
vétetni nem fognak.

M. kir. dohányjövedéki központi igazgatóság.

(Utánnyomás nem dijaztatik.)



MAGYAR DOHÁNYUJSÁG. ■Július 16.

SOrgönyczim:

.KŐTÉLGYÁR*

Budapest.

TELEFO N :

62— 18.

Legjobb ós legmegbízhatóbb minőségű 
magyar bácskai kenderből készült

dohányzsinórt
és

gazdasági kötélárut
ajánl a

ELEIBE is W E IS Z  kötélgyártó sz í; BU DAPESTEN .
R a k tá r  é l  iro d a : V II ., K á ro ly -k ö rú t 7. az.

Továbbá: torna, eszltözölt,
valamint: kociizó lóhálók, szánhálók, gahonnzsákok, vízhatlan ponyvák, 
kender, csepü, vászontömlök. itató- és tűzivedrek, cocus futószőnyegek 
és lábtörlők, ruhaszárító kötelek. — L a w n -te n n is  h á ló k , fo g o ly *  
h á ló k  stb. e szakmába vágó árúkat a iegjutányosabb eredeti gyári árakon.

Kepes árjegyzék kivanatra bérmenteeen küldetik. — Vidéki megrendelések
pontosan eszközöltetnek. <u—)

Dohányzsinórok
bálk ötelek ,

géphevederek, töm lők  
szövA-fonál, zs&km adzag, 
tisztitó -k ócz  és kender, 
ju teú ruk , borazúró-zsák, 

elsőrendű dupla v ito r la 
vászonból k észü lt kezelési 

zsákok,

vízmentes takarók és ponyvák
és

egyéb gazdasági czikkek 

i Itgnoáiibb kiuolgilis aellett

g y á r i  áron  kaphatók
BERGEE TESTVÉREK

juteáruk és zsákol gyári raktárában

, l, Árpád Etcza 12. szám.
Az osztnik-magyar kenderfonó óh zsineg- 
gyárak gyártmányai központi raktárának 

elarusitása.
A szegedi kenderfonógyár részvénytársaság 
magyarországi vezérképviselete én főraktára.

* (U -)
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tulajdonos és felelős szerkesztő.
K o s s u t t i  F e r e n c z

főmunkatárs.

Ez a magyar müveit gazda-közönség lapja!
Az Egyetértés nem dolgozik a hatásvadászat olcsó eszközeivel, 

hogy magának egyszerre tömegesen csakhamar újra elmaradó uj 
előfizetőket szerezzen, hanem mindenkor kellő színvonalon álló közle
ményei. gyors, pontos és minden tekintetben meghízható tudósításai 
által iparkodik régi jó hírnevét, mint hazánk legelső rangú napilapja, 
állandóan fenntartani, hogy ez utón ne csak régi előfizetőit kapcsosa 
állandóan magához, hanem közönségét uj hódítások által évről-évre 
maradandóan meg is szaporítsa.

Hogy ezt a czélt elérjük, erre nézve legnagyobb támaszunk a 
lap nagy* terjedelme. Az Egyetértés egyetlen egy oldalon majdnem 
annyi betűt képes közölni, mint a kisebb lapok bárom egész oldalon a 
így az Egyetértés egy rendes 8  oldalas lapja annyi közleményt tartalmaz, 
mint ha a kisebb lapok 24 oldalon jelennek meg, a mi azonban csak 
ünnepnapokon történik. Ilyenkor az Egyetértés 12—20. illetőleg a 
kisebb alakban számítva 3tf—00 oldalnyi terjedelmű

Csakis a lap ily nagy méretei teszik lehetővé, hogy az Egyet
értés mindenről oly bő ós részletes tudósításokat közölhet, a milyeneket 
egy más lap sem nyújthat közönségének. így általánosan ismeretes, 
hogy az Egyetértés arszággyflleal tudósításai e nemben a legtökélete
sebbek, nemcsak a tudósítások kimerítő volta folytán, hanem annál a 
tárgyilagosságnál és részrehajlatlanságnál fogva is, melv e tudósításokat 
minden pártszinezetü olvasó előtt is élvezetessé teszi. Egy másik nagy 
erőssége a lapnak rendkívül bő tároza- és ragényravata. Az Egyet
értés állandóan a legkitűnőbb regényeket közli, részint eredeti, részint 
a modern világirodalom remekeiből válogatva elsőrangú műfordítók

fordításában. Az egy év alatt közölt regények 400—500 nyomtatott 
Ívre, vagyis 40 — 50 rendes regény kötetre rúgnak. Ily 40—50 kötet 
regény bolti ára logalábh ugyanannyi forint.

Ha most még tekintetbe vesszük az Egyetértésnek mindenkor 
közéletünk kitűnőségei és elsőrangu publiczisták által Írott vazerczikkeit 
és egvébh politikai közleményeit, bó hírrovatait, eredeti táviratait az 
ország és a világ minden részében levő saját levelezőitől, továbbá a vasár* 
naponkint megjelenő s egy-egy szaklapot pótló „Irodalom*4, „Tanügy* 
és „Mezőgazdaság* czimii országos hírű rovatokat s végül az Egyet
értőé legjobban informált ktfzgazdaaagi, ipari és mezőgazdasági rovatait s 
megbízható tőzsdei tudósításait, bátran kimondhatjuk, hegy az Egyet
értés a hazai sajtónak egyetlen orgánuma, mely az intelligens közönség 
minden osztályának igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni 
képes.

ELŐFIZETÉSI ÁRA
Egész évre — — — — 20 írt Negyed évre — — 5 frt — kr.
Fél é v r e ------------------------ 1 0 .  1 b ó ra --------------------1 .  80 „

Előfizetések legczélszerühben postautalványon az Egyetértés 
kiötlőit ivat ti l'íhoz Budapesten intézendők

Tisztelettel

az „EGYETÉRTÉS** kiadóhivatala
Budapest, PapnővéIde-utcza 8. az.

Márkus Samu könyvnyomdája, Budapest, Báthory-utcza 20.
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