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Mindazokat a tisztáit előfizetőinket, akik 
a daczamber hó végén lejárt előfizetésüket 
addig m«g nem újították, teljes tisztelettel 
felkérjük, hogy az eldllzetési összeget legye
nek szívesek mielőbb beküldeni; — azokat 
pedig, akik a lapot esetleg tovább járatni 
nem kívánnák: kérjük, hogy a czimükre ér
kező lappéldányt szíveskedjenek azonnal visz- 
azakűldenl, hogy legalább a lap küldésével 
járó fBláelegee kéltségektől megkimálteeeűnk,

-  ámbár azt hieezük, hogy az a csekély 
anyagi áldozat, amelybe a Dohányujság elő
fizetése kerül, bőven megtérül ama jószolgá- 
latokban, amelyeket lapunk a termelőknek ás 
a dohányügynek tesz, közhasznú mükádéeé- 
vel, t  igy megérdemli az érdekeltek párto
lását, melyet továbbra Is kérünk á» amelyre 
teljes blzodalommal számítunk,

A szerkesztőség ás kiadóhivatal. I

A dohány minőségének javítása.
Amióta a Dohányujság fennáll: min

dig az volt a törekvése — amint h o g y  
az az egyedüli czélja és igazi hivatása 
is — hogy hazai dohányaink minőségének 
javítására minden lehető utat-módot kifür
késszen, s a termelő közönséget az elméleti 
és gyakorlati téren elért és legjobbnak 
bizonyult termelési és kezelési módszerek
kel megismertesse és ezek elsajátítását, 
gyakorlását ajánlja; — s hogy a magyar 
dohányügy — különösen a jelen évtized
ben — a múltakhoz képest oly örvendetes 
lendületet nyert és az okszerű haladás 
nálunk mindinkább tért hódit: abban, a 
Dohányujság útmutatásainak és folytonos 
buzdításának bizonyára jelentékeny része 
van, amint ezt a legilletékesebb és legte
kintélyesebb helyről jövö nyilatkozatok 
már számtalanszor elismerték.

Ámde — ha termelésünk és kezelé
sünk tagadhatatlanul sokat haladt is, de 
azért még igen sok a tenni valónk, ha 
azt akarjuk, hogy a többi dohánytermelő 
— és szintén folyvást előre törekvő — 
államok által a világpiaczok versenyteré
ről lo ne szorittassunk, — ezt pedig csak 
úgy érhetjük el, ha dohányaink minősé
gének javítása érdekében minden lehetőt 
elkövetünk s ennek elérését tűzzük ki 
mindenkor szem előtt tartandó czélul 
magunk elé.

Ez az a feladat, amelynek megoldá
sán munkálkodni lapunk soha meg nem 
szűnik; s habár — a dolog természeté
nél fogva — olykor egyben-másban talán

ismétlésekbe is bocsátkozunk: ez olyan, 
mint a mindennapi imádság, a mely ha 
mindig ugyanaz is — azért azon senki 
meg nem ütközik, mert hiszen azt kérjük 
az imádságban, amire szükségünk van. a 
mi is azt mondjuk, azt ismételjük lapunk- 

| bán, aminek megtevésére, dohányügyünk 
elhaladásának, dohányaink minőségi ja 
vulásának feltétlenül szüksége van.

S most, amidőn ez évben már odáig 
jutottunk, hogy a termelési terület kiter
jesztésével uj talajok és uj termelők vo
nattak be a termelésbe, mulhatlan köteles
ségünknek tartjuk — már csak ezek helyei 
tájékoztatása végett is — a jobb minőség 
előállításának feltételeit minél gyakrabban 
és minél részletesebben fejtegetni,

A dohány minőségi javításának több
féle feltétele és számos módja van, ilye
nek : a legkitűnőbb alkalmas talajok ki
választása, a földnek mély szántása, foly
tonos porhanyó és nyirkos állapotban 
tartása, a megfelelő műtrágyáknak alkal
mazása, a növények gondos művelése, 
minden időszaki munkának pontos és szor
gos elvégzése, s az okszerű kezelés min
dennemű követelményének teljesítése.

De az összes teendők és feltételek 
között — szerintem — a legfontosabb ez 
idő szerint: a magnemesitése, illetve a mag
nak a maga eredetiségére való visszavezetése.

Hogy minő és miért oly fontos ez a 
körülmény: ezt szándékozom ez alkalommal 
lehetőleg röviden megvilágítani.

Dohányaink sem a hazai gyártásban, 
sem a külföldön nem az őket megillető 
helyet foglalják el. Pedig a magyar dohá-

„MARTELLIN“ a legjobb dohány-műtrágya „MARTELLIN“
Németországban és Németalföld gyarmataiban valóságos forradalmat idézett elő Hammersclilag J. strassburgi 
dohánygyári igazgató találmánya: az úgynevezett „MARTF,LLIN“. mely mint kovasavas-kall összetétel, minden 
mellékhatás nélkül, a dohány érettségére és nemes jellegére a legjobb hatással van, s az élhetőséget 4 0  szá
zalékkal javltja, — tehát a dohányanyag jó minőségének és értékének emelésére minden eddig ismert

trágyaszernél hatásosabb.
Tliomas-salak kizárólagos eladás Magyarországon. — \  alódi stájer tégelynczél kaszák.

Iliden  megkeresésre részletes lelYllijosltissíI szolgál: KALMÁR VILMOS, * lartellingyárak magyarorszagl vezérképviselője.
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nyok édes hazánknak úgy temérdek alkal
mas talajánál, mint megfelelő éghajlatá
nál fogva arra volnának hivatva, hogy 
nemcsak hazai gyártásunkban, de a világ 
keroskedelemben is a legelsO helyen áll
janak, —• ezt azonban lehetetlenné teszi 
dohány magvainknak majdnem ország
szerte való nagymérvű degeneráltsága, el- 
fajzottsága.

Ma már nem elvétve, de igen gyakran 
találunk olyan dohányleveleket, amelyeken 
egyáltalán nem lehet felismerni és megha
tározni, hogy eredetileg milyen fajból ke
letkeztek.

A dohányleveleknek az a sajátsága, 
hogy a talaj minőségétől, szerves vegyi 
alkatrészeitől és a trágyázás mikénti al
kalmazásától függ azoknak finomsága és 
éghetősége ; — ez épp oly elvitázhatlan és 
bebizonyított tény, mint az, hogy a dohá
nyok közt is vannak egyes fajok, amelyek 
a többieknél finomabbak, jobban égnek, 
korai és későbbi érésüek; — tehát magá
ban véve a talaj még nem éppen egészen 
irányadó, hanem az is szükséges, hogy 
bizonyos talajban, az alkalmazott dohány 
mag is a talajnak megfelelő fnjtáju 
legyen.

Elfajzott dohány leveleink között gyak
ran találhatók olyanok is, amelyeknek 
égése ugyanazon levélen sem mindenütt 
egyenlő, s ez nemcsak olyanoknál fordul 
elő, amelyeket kezelés közben valami biba 
éri, hanem a teljesen ép és egyenlő leve
leknél is észlelhető az a körülmény, hogy 
mig a levél egyik része egészen jól ég, 
addig a másik része már egyáltalán nem 
ég, vagy megszenesedik, s én úgy vélem, 
hogy ennek az indoka is a faj sokaságá
nak zagyvalékában rejlik.

És az a legnagyobb baj. hogy ez a 
kevert jelleg nem csupán szórványosan 
mutatkozik, de majdnem minden gazda
ságban benne van már a dohányban, úgy 
annyira, hogy az egész világ dohányter
melésében sehol sincsenek annyira kevert 
dohányok, mint nálunk.

A külföldi dohány általában majd 
mind egyenlő jelleggel bir, — vagy7 egész jó,

Tárcza,
Mindenféle szivarok.

Tulajdonképpen csak kétféle van, nem 
mindenféle. A jó szivar, meg a rossz 
szivar. Hossz szivar föltétlenül minden, nem 
Kuba szigetéről való szivar. Ezzel azon
ban éppenséggel nem akarom azt mondani, 
hogy minden szivar, a mely Kubáról való, 
már jó szivar is. De azt ismétlem: a 
nem havannaszivar nem lehet jó szivar.

Ha jelen szerény szófüzésemet olvasná 
mondjuk, öt millió ember: az alkalmasint 
összenézne, már tudniilik kiki azzal, a ki 
legközelebb van éppen hozzá s azt gon
dolná: Ejha! Nem is tudtam, hogy az én 
trabukóm, británikám vagy ötös kubám, 
a mely olyan jól esik nekem, rossz szivar!

Tisztelt képzelotbeli ötmillió olvasó a 
kik soha a trabukónál, vagy a regalitász- 
nál jobb füvet nem szívnak: önöknek 
igazuk van s még sincs igazuk. Igazuk

vagy egészen rossz, s úgy égősére, mint 
anyagára nézve egyenlő; mig a mi dohá
nyaink, amelyek a világkereskedelem pia- 
czain forognak, éppen az által veszítenek 
felette sokat az értékükből, mert a gyáros 
nem tudja azokat üzemében czélszerüen 
felhasználni. Ha például szivarból dohányra 
volna szüksége: erre nem alkalmas, mert 
az égése nem egyenlő, s az izük is külön
böző, szóval nem arra való; — hogy ha 
meg burok, vagy takaró levélre volna 
szüksége: erre a mi dohányainkat éppen 
a legritkábban tudja czélszerüen alkal
mazni, mert részben ég, részben nem ég, 
bordája és erezete ös-ze vissza van és leg- 
kevésbbé sem egyenletes, — úgy, hogy 
utoljára is mindig csak a legolcsóbb, leg
kevésbé értékes vágni való anyagra hasz
nálhatók.

Első sorban tehát oda kell töreked
nünk, hogy dohányainknak ezt a roppant 
nagymérvű kevertségét, olfajzottságát meg
szüntessük, amit csakis az által érhetünk 
el, ha a magot az eredetiségére visszaszár
maztatjuk és nemesitjük.

Ez ugyan nem valami könnyű dolog, 
de azért nem is kivihetetlen, annyival is 
inkább, mert az országban már is meglévő 
kísérleti állomásokon ennek megvalósítá
sára a legjobb alkalom nyillik s a kísérleti 
telepeknek éppen ez képezi egyik legfőbb 
teendőjét és hivatását. Addig pedig, amig 
a kísérleti telepek abba a kellemes helyzetbe 
jutnak, hogy- egyes vidékeket a megfelelő 
fajtiszta maggal elláthatnak, addig a ter
melőknek kell erélyesen hozzálátni a mag 
javításához, ami nem olyan nehéz dolog, 
mert egyesek ezt már részben kezdemé
nyezték is.

Minden termelő akként intézze a dol
gát, hogy a jelenleg meglévő legjobb, leg
egészségesebb magjából vessen be egy 
külön kis melegágyat, s az igy nyert pa
lántákat ápolják a legnagyobb gonddal, 
pikirozzák ő r  ültessék ki a dohány táblá
nak emelkedettebb fekvésű, -legjobb ré
szébe, s aztán ott is mindig kiváló gond
ban részesítsék, szárazság esetén öntözzék, 
minden gyomtól tisztán és folyvást porha-

i van annyiban, hogy nem tartják rossznak 
| a maguk mindennapi magyar királyi 
! dohányjövedéki termékét; mert a szivar, 

mihelyt megszűnt annak lenni, a minek 
egy nagyon elmés franczia írónő, George 
Sand nevezi: minden henye és elegáns 
élet elengedhetlen kellékének, már egy
úttal meg is szűnt szivar lenni; hanem 
lett életszükséglet, egy bizonyos vágyat 
csilapitó szer. A szomjasnak alapjában 
véve mindegy, vízzel vagy sörrel vagy 
pezsgővel oltja-e aszomját, csak olthassa, 
ügy a dohányos embernek is, ha éppen 
muszáj, jó bárminő szivar is, hogy niko- 
tinszomját, ha szabad igy' neveznem, esi- 
lapítsa Ha valaki sok éven keresztül hozzá 
szokott, hogy munka közben folytonosan 
szivarozzék, teszem mindig británikát szív
jon. s egyszer úgy fordul a sor, hogy 
nincs britanika, sőt nincs semilyen szivar: 
mily hálásán fogadja ez a szóban levő 
ember, hn egy kolléga megkínálja porto- 
rikóval.

nyósan, nyirkosán tartsák, a kifejlődés 
időszakában állandóan beható figyelemmel 
kisérjék s a legpedánsabb szakszerűség
gel kezelt növények közül csakis azokat 
hagyják mog magtőkéknok, amelyek a 
legépebbek, legsűrűbb és legformásabb 
levelüek, amelyeknek erei ogymástól 
szélesen esnek, s rendes, arányos, egyenlő 
levelekkel bírnak ; — az ily magtökéken 
azután csak egy-egy korona-bugát kell 
meghagyni és ezt tökéletesen megérlelni.

Évek óta folytatott kísérleteim alap
ján arról is meggyőződtem, hogy a mag- 
nemesités czéljából, a magtőkék nevelésé
nek feltétlenül biztos és a legjobb sikerre 
vezető módja: a dohány dugványozása,meri 
a dugvány biztosan megered, dús gyökér- 
zottel bir, s fajjeloge sokkal tisztább, ne- 
mesob lesz, mint a magról kelt növényé. 
A dohány dugványokat tehát — a saját 
tapasztalataim folytán — mindenkinek a 
legmelegebben ajánlhatom.

Szerencsére van még — nem sok 
ugyan, de egyes kitűnő termelőnél még is 
található — olyan eredeti Tájjellegű mag is, 
a mi ly azokból a régi hires jó magyar 
dohányokból származik, a melyekből egy
kori dohány fajaink eredetben kiváltak ; — 
ezeket a magvakat tehát csak akklimati
zálni, visszahonositani kell, s nem szabad 
pálezát törni felettök, ha az első évben 
mindjárt nem sikerülnek, mert az első 
évben egyáltalán nem is sikerülhet töké
letesen, mivel a magnak előbb a talajban 
meg kell honosodni, ami rendesen csak u 
második évben szokott bekövetkezni, s 
azontúl mindinkább teljesen megfelelő 
lesz.

Akkor azután, ha a mi dohányfajaink 
egyenletes jelleget kapnak, és igy fognak 
majdan — a haladás mindennemű vívmá
nyainak igénybe vételével — minden te
kintetben okszerű kezelésben részesülni: 
akkor dohányunk bizonyára visszanyeri 
ősrégi hírnevét, és bátran kiállja a ver
senyt u világ legtöbb dohányával és min
denütt dicsőséget szerez a magyar névnek.

Hanem sokan talán azt fogják erre 
mondani, hogy ez igen hosszas dolog és

— Ön ugyan nem ehhez van szokva . . .  
szerénykedik ilyenkor, elég szerénytele
nül, a kínáló kolléga. De a megkínált 
igazi őszinteséggel válaszol majdnem 
mindig ily értelemben:

— Oh! kérem, dehogy . . . örülök 
ennek a portunkénak, jobban, mint más
kor a británikának.

Szóval, a megszokásból dohányzó 
embernek alapjában véve mindegy, mit szi, 
sőt ha néhanapján egy-egy havannához 
jut, elszívja ugyan nagy élvezettel, de csak 
elméleti élvezettel: a fizikai kellemességet 
nem tudja élvezni, nyelvét, szájainyét el
rontotta a sok rossz szivar.

Ennyiben tehát a trafikszivart s z í v ó  

képzeletbeli ötmillió olvasónak igaza van. 
De must jön, hogy mennyiben nincs igaza,

Nincs igaza azokra a finom inyü do
hányzókra nézvo, a kiknek nincs folyton 
a szájukban a szivar, de ha szívnak, hát 
jó szivart szívnak. Ezek tudniillik nem 
azért szivaroznak, mert úgy megszokták.
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csak nagyon sokára emelkedik érvényre, 
ha ugyan ilyeténképpen egyáltalán létre 
jöhet valaha; — oz azonban nem egészen 
úgy van és az ilyen tamáskodó beszéd 
ne ‘vezessen félre senkit, mert én bátran 
merem állitnni, hogy jó akarattal, igyeke
zettel, türelemmel és a kellő okszerűség
gel: három év elmúltával a ezél teljesen 
elérhető, sőt a mai viszonyokon már idő
közben is, évről-óvre javítható lesz; — 
de feltéve még azt is, hogy csakugyan 
tovább tart a regenerálás munkája : még 
akkor sem szabad csüggedni és a siker 
reményéről lemondani, vagy kishitűségből 
a ezél elérését még meg sem kisérleni, — 
mert úgy kell ezt a dolgot tekintoni, hogy 
itt nem csupán a magunk haszna, de utó
daink érdoke is szerepet játszik; — te
gyünk tehát úgy, mint a bölcs aggastyán, 
aki a makkot elülteté, babár jól tudta, 
hogy az abból évtizedek múlva kifejlődő 
tölgyfának árnyékában nem ő, hanem csak 
majdan az unokája fog egykor pihenhetni 
és nnnak hasznát venni.

Dohányaink elfajzása már oly nagy 
mérvet öltött, hogy azt alig lehet elkép
zelni olyan embernek, akinek az ország 
különböző vidékein termett mindenféle do
hányokkal nincs alkalma foglalkozni; — 
s én is csak abból tudom és látcm ezt a 
dolgot a maga egész ijesztő valóságában, 
mert igen gyakran — csaknem állandóan 
— különböző ‘dohányokat kezelek ; — s 
azt [hiszem, senkise fogja kétségbe vonni, 
hogy ezen a visszás és fölötte kóros hely
zeten mulhatlanul ós mielőbb segíteni kell; 
ennek pedig csak egy orvossága van — 
amint elől mondtam: — a mag nemesítése, 
illetve a dohány magoknak a maguk 
eredetiségére való visszavezetése, — mert 
e nélkül az egyébként legokszerübb ter
meléssel is csak fél munkát végzünk és 
igazi jó eredményt alig remélhetünk; mig 
ennek országszerte való munkába vételé
vel és általános érvényre emelésével meg
becsülhetetlenül hasznos és valóban haza
fias dolgot fogunk véghez vinni.

Daróc-i Vilmos.

mint a kínai ember az ópiumot, hanem 
azért, a miért a borértő iszik tnem az 
iszákos, hanem a borértő, tessék diszting- 
válni ) : mert néha-néha egy csepp finom 
nedű bizonyos fizikai és lelki kellemességet 
ad nekik, mert néha egy szál jó szivarban 
gyönyörűségük telik. 8 ha ezek azt mond
ják: En minden nap elszívok két Julián 
Alvarezt, a mi egy forint hatvan krajezá- 
romba kerül, de nagyobb élvezetem telik 
benne, mintha elszívnék naponkint tiz 
regalitászt, a mi pedig csak kilenczven 
krajezáromba volna, akkor egészen igazuk 
van.

Nagy gyönyör a jó szivar, értsd a 
havanna-szivar. Havanna-szivaron pedig a 
hírnevesebb kubai dohánygyáruk termé
keit kell érteni. Mert elvégre dohány terem 
a Fülüp szigoteken is, főképp Luoon szige
tén és Manilában. De ez még a mi kincs
tári dohányunknál is rosszabb. Karcolja a 
gégét, kiszárítja a torkot, kellemetlen, fü- 
izü a szívása. Inkább trabukót vagy regali-

Milyen legyen a tzélszeriien 
épített dohnnyszáritó pajta?

(Befejező közlemény.)

■1- ik kérdés. Milyen anyagból legyen a 
dohánypajta építve?

Felelet. Az épület kellő szilárdságának 
s egyéb kivánalmaknak megfelelően, a 
a legezélszerübb épitkozési anyagnak ajánl- 
tatik a szilárd, u. m kő vagy tégla, alapo
zásra, s ugyanily anyagból emelt oszlopok 
között, alkalmazott deszka-falazat. Ezen 
építkezési mód azért ajánltatik, mert ez 
kellő szilárdság mellett megóvja a dohányt 
a köd és meleg kártékony behatásától, az 
oszlopok közé alkalmazott deszkafalba 
pedig legkönnyebben alkalmazhatóaszolelő 
szerkezet.

A deszkafalnak ki nem nyitható 
részei, nagyobb biztonság okáért, esetleg 
sárral betapaszthatók, vagy stokatórral 
láthatók el.

A helyi viszonyok kívánalma szerint 
lehet a falazat esetleg vályog, vert fal vagy 
ehhez hasonló, esetleg egészen faosz
lopokra helyezett deszkafalu épület is.

4-ik kérdés. Milyen legyen a tetőzet 
szerkezete ?

Felelet. Miután a tetőür is felhaszr.ál- 
tatik a dohány szárítására, a szilárdság 
csökkentése nélkül legyen a legegyszerűbb. 
Ilyen azon szerkezet, melynél a szarufák 
a tető ormán végigfutó s a földből fel- 
nyulóoszlopokkal alátámasztott szelemenen 
s a koszorú-gerendán nyugszanak. A tető 
szerkezete csak a szakaszok végein, azaz 
4 méteronkint keresztülnyulókötő-gerendák 
által erősittetik s a kakasülő is csak ily 
ily távolra alkalmaztatik.

ö-ik kérdés. Mily anyaggal fedendő be 
a dohánypajta?

Felelet. A fedésre a legalkalmasabb 
anyag a gyékény, nád vagy szalma. Zsindely 
és cserép alkalmazásánál, e fedő-anyag alá 
még egész deszkázás szükségeltetik, hogy 
a köd, hó, vagy meleg kártékony behatá
sát ellensúlyozza.

fí-ik kérdés. Milyen szerkezetű legyen 
a kapu. s milyen legyen a kapu zárja?

tászt, mint az ominózus spanyolpapirba 
csavart és C. G. T. F. (Compania General 
de Tabacos de Filipinos) fölirásu vékony 
hosszúkás manila-szivart!

Persze, a havanna, nz más. Annak a 
színe fekete, a formája orsó. néha dorong- 
alakú, az etikettjén pedig minden szivar
értő fülének kedves hangzású nevek ékes
kednek: A Lopez. F. Mcnendez, Garcia, 
Murias, Bock y Compania, Henri Clay, 
Cabanas. M. Valié y Comp., és a többi és 
a többi, csupa király a dohány birodalmá
ban, a kiknek neve a gótai almanakéival 
bátran versenyezhet. A havanna füstje 
egészen világoskék, az izében valami le- 
irhatlanul édes. pikáns aróma terjeng, a 
hamva megmarad majdnem egészen végig, 
jó ebéd után nincs kellemesebb emésztés 
egy ilyen sötét huvanna-rud elszívásánál. 
Vannak barbárok, a kik, ha ilyen szivar
hoz jutnak, egy közönséges, mindennapi 
ebéd után is rágyújtanak, sőt — uram 
bocsát — még néha uzsonna-kávé után is!

Felelet. A kapuk a könnyebb ellenőr
zés szempontjából lehetőleg csak az épület 
egyik oldalán helyezendők el. Ha a kapuk 
hosszfolyosóra nyúlnak, úgy azok lehető 
tágak legyenek; közép méretül 19 m. 
magasság s 14—1‘5 m. szélesség ajánl
tatik, mely esetben a kapuk kettős és ki
felé nyíló szárnyakkal látandók el. — 1 m. 
vagy ennél keskenyebb kapukra, csak 
egyes, de szintén kifelé nyiló szárny al
kalmazandó. A kapu zárjául legalkalma
sabb a kapu szárnyait egészen átérő lakat
tal lezárható vasheveder.

7- ik kérdés. Mily igények elégitendők 
ki a szellőztetés, világítás és a köd kár
tékony behatásának meggátlása ezéljából?

Felelet. A tágas kapuk a világítás és 
szellőztotés igényeinek egyformán szolgál
nak. Azonkívül a téglaoszlopok közé al
kalmazott deszkafalnál az alsó és felső 
deszka okvetlen nyitható legyen. Szilárd 
falazatnál a falmagasság minden 1 '2 méter
jére egy sor ablak essék, még pedig úgy 
váltakozva, hogy a szemközti falon egy 
felső s egy alsó ablak legyen egymás 
irányában. Általában mentői nagyobb lég
járat idézhető elő: annál előnyösebb ez a 
dohány minőségére s nem túlságos a szellő
zés akkor sem, ha az egész pajtánál min
den második deszka nyitható. Ezen felül 
a padlásür kellő szellőzése ezéljából a 
szemközti védfalon is alkalmazandók szel
lőztető ajtók, s legalább minden szakasz 
felett a tető ormán kinyúló szellőztető 
kürtök alkalmazandók.

A köd kártékony behatásának meg- 
gátlására kell, hogy szükség esetében, 
mindemo nyilasok lehető szorosan elzár
hatok is legyenek.

8- ik kérdés. Szükséges-e az egész anyag 
szárítását a pajtában eszközölni, vagy a 
kevésbbé értékes anyag.száritása a szabad
ban is eszközölhető-e?

Felelet. Elegendő az értékesebb anyag
nak aszindohánynak pajtában valószáritása, 
s a kevésbbé értékes anyag, az aljdohány 
a szabadban is szárítható, bár nem tagad
ható, hogy ha elegendő tér áll rendelke-

És késsel vágják le a hegyét!
Ez szakrilégium. Jó szivarhoz kellő 

feneket kell keríteni, válogatott ételek után 
zárt helyen szívni, nehogy füstjének édes 
illata eloszoljon. S a havanna hegyét az 
igazi hozzáértő soha sem fogja levágni, 
hanem leharapja. Igenis, leharapja. A 
havanna sodrása ugyanis olyan, hogy ha 
a hegyébe bele vágnak, könnyen lefoszlik 
róla a fedőlevél, azonkívül a dohánya, a 
melynek bizonyos fokig nedvesnek kell 
lennie, nz aczéllal való érintkezéstől 
valamicskét veszt az izéből. 8 nem szabad 
egészen végig elszívni, mert mint már 
mondtam, a sodrása fönn könnyen fül- 
foszlik. A mikor egy finom szivnrt elszív
tunk odáig, hogy szipkába kellene tennünk, 
dobjuk el.

Sok mindent el lehetne még mondani a 
jó és rossz szivarról. De szűk a hely és 
egy sütetből mára tán elég lesz ennyi is.

(„E—i U—g.“)
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zéere, ezen anyag bent szárítása, annak 
minőségét csak emelni fogja.

9-ik kérdés. Az exsicoatoron való 
szárítás mily előnyt tüntet fel, a dohány 
minőségében és beváltási árában ?

Felelet. Az „ Exsiccator“ dohány- 
szárítási mód, az eddig tett kísérletek 
ezerint sokkal tökéletesebbnek bizonyul a 
zsinóron való szárításánál, mert azon min
den dohánylevélnek helye a szegen rög
zítve lévén, az össze nem csúszhat, tehát 
fülledt, kocsány-égett vagy kocsány-rot- 
hadt dohány azokon elő nem fordulhat.

Az exsiccator gerebeneken a levélki
hullása és törése nem fordulhat elő, ennél
fogva e módszer anyagtöbbletet is ered
ményez.

Különösen figyelembe veendő előnye 
az „Exsiceator'-nak, hogy ezzel ugyan
azon ürtérben sokkal több anyag helyez
hető el, m iáltal a dohánypajta építésénél, 
tehát a beruházási tőkénél tetemes meg
takarítás érhető el.

Továbbá, miután minden szegen egy 
levél akasztatik fel, a hiány igen könnyen 
feltűnik, s igy a dohány mennyiségének 
ellenőrzése igen könnyű ; valamint a nyers 
anyagnak száraz súlya is igen megköze
lítően állapítható meg.

Végül, hogy ezen berendezés, tekintve 
annak hosszú használati idejét, olcsóbb a 
gyors elhasználásnak alávetett zsinóroknál.

Beváltási eredmény
a barcsi dohinybsváltóhlvatall körzetben.

A barcsi m. kir. dohánybeváltóhivatal
tól nyert értesülésünk szerint: rendkívül 
szép dohánya volt ott Kiedler János rinya- 
szent-királyi dohánytermelőnek, a ki négy 
holdnyi területről a következő beváltási 
eredményt ért e l: szivarboriték 394 klgm., 
válogatott 788 kgm. I. osztály 408 kgm.,
II. osztály 338 kgm., III. osztály 56 kgm., 
kihányás 213 kgm., előrelátható romlásra 
4 klg.. vagyis összesen 2201 kgm., mely
ért pénzösszegben összesen 649 frt. 37 kr. 
járt, vagyis holdankint 162 frt. 34 kr. és 
métermázsénkint 29 frt 45 kr. átlac árat 
ért el — a mi igen ritka eredmény. Hiedler 
egészen uj erdő irtásos talajt használt a 
termelésre, és különben is igen gondos 
kezelésben részesítette dohányát. Különösen 
kiemelcndők még a rinya-szt.-királyi ter
melők közül: Keller Kelemen és Keller 
Mihály is, kik évek óta mindig kitűnő 
anyagot szolgáltatnak be.

Mike községből felemlitendők, mint 
jó termelők : Böhm dános, ifj. Frank dános, 
Martinék Mihály, Müller dózsef, Sehwitz 
dános, Szabó Ferencz és Stokker Mihály, 
de különösen kiemelendő I’rémusz dózsef, 
ki 34 mtrin dohányból körülbelül 4 intrm 
(tehát majdnem 12°/o) szivar anyagot szol
gáltatott be, valamint ifj. Hrantmiiller

Beváltási eredmények 
az érsekujvári dohánybevál'óhivatali körzetben.

Az érsekujvári kir. dohánybeváltó
hivatal körzetében az 1898. évi termés nem 
sikerült, s ennek föokozója az abnormális 
időjárás volt, mert habár a kedvező tava- I 
s z í  idő a palánták kiültetéséhez s azok 
fogamzásához elég jó volt ugyan, de a 
meleg és száraz nyár a fejlődést nagyon 
hátráltatta, mely körülményhez hozzájárult 
a helyenkinti erős jégverés is, — úgy, 
hogy a növények ezen sok viszontagság
nak kitéve, minőségileg igen gyenge ter
mést szolgáltattak.

Féreg pusztítás jelentéktelen volt, ha
nem annál több kárt okozott egyes helye

ken a vajfü, még pedig a hetes forgást 
követő gazdaságoknál is.

A késő ősz és tél elején uralkodott 
nedves, ködös időjárás pedig a csomózás
nál okozott a termelőknek igen nagy ká
rokat, a mennyiben a besimitott s pajtába 
visszahelyezett dohányuk nagyobbára be
melegedett és megpenészesedett, miért is 
a beváltáshoz minőségre nézve gyenge 
anyagot szállítottak be, és hogy mindezek 
daczára ezen gyengébb dohányokkal is 
majdnem elérték a múlt évi jó termésért 
nyert átlagot — az csakis az idei felemelt 
beváltási áraknak tulajdonítható.

A beváltás statisztikai adatai ezek:

F  olyó K özség 2  a Beültetett Á tlagár Egy kataszteri hold 
átlagos jövedelm e

szám neve
g !  
£  2

terület k in t dohány
ban pénzben .Jegyzet. . . . . . .  . __ ___ hold j □  öl frt kr. kilogr. • frt kr.

i B a jc s i 152 890 21 16 900 190 52
Ordódy Pál

2 B a g o ta 6 86 468 20 98 901 189 13 Ordódy Kálmánná 
óa Ordódy Béla 
dohányuk volt szép

3 C sú z 1 20 297 17 60 743 130 97
4 D alm ad 1 20 120 16 97 786 133 55
ő D e jtá r 1 41 — 17 77 919 163 34
6 Für 1 32 1028 19 82 691 137 15
7 Ip o ly v e c z e 1 19 1419 17 58 903 15H 78
8 K a rv a 1 14 1594 22 96 655 150 51
9 K u r ta k e s z i 1 21 448 19 58 1097 214 89

B&ranyay <ié*a 
term ését jé g 
verés nem érte

10 X a s z v a d 2 49 1470 16 37 500 81 9711 Ó-Gyalla 20 212 414 17 81 781 139 2212 S ze te 1 20 10 16 94 689 116 8213 Virth puszta 1 8 1142 22 85 907 207 48

V.

János és Pap Lőrincz, kik már évek óta 
mint jeles termelők ismeretesek.

Jó eredményt ért el az esztergomi fő
káptalan somogy szobbi uradalma is, mely
nél a kezelés mintaszerűnek mondható; 
nem különben eléggé jó eredményt muta
tott fel — daczára annak, hogy a termését 
jégverés érte — Mauthner Albert bolhási 
termelő is.

Az endrőczi kapa dohányt termelő kis 
termelők igyekezete som hagyható figyel
men kívül, minthogy 7217 kgm termés
ből beszolgáltattak I. osztályú dohányt 
3130 kginot, II. osztályút 1738 kgrmot, és
III. osztályút 2349 kgrmot.

Végül megemlítésre méltó még a ték- 
lafalusi termelők derekas igyekezete is, a 
kik dohányuk kétes égését — egyesek ki
vételével — a lehető legjobb kezeléssel 
törekednek pótolni, névszerint különösen 
kicmelendők : Kerklesz József, Lóhr Ferenc 
és Monszieder János. R

A dohánytermelés jövedelme
zősége.

Olyanok részéről, akiknek már ter
mészetükben van, hogy mindennel elége
detlenek. nem egyszer hallhatunk afféle 
panaszokat, hogy a dohánytermelés ma 
már nem fizeti ki magát.

Ámbár az ilyen alaptalan állítást leg
jobban megczáfolja az a körülmény, hogy 
a dohánytermelési engedélyekért mindent 
elkövetnek, csakhogy ebben a kiváltságos 
jótéteményben részesüljenek. — de azért 
mégsem tartjuk fölöslegesnek, hogy ózta 
kérdést érdemlegesen megvilágítva, a kellő 
értékére leszállítsuk.

Teljes határozottsággal kimondhatjuk 
ugyanis, hogy mindenféle fajta dohányok 
termelése, ha azok a megfelelelő helyen 
és talajban termeltetnek és a szükséges 
kellő kezelésben részesülnek — elemi 
csapások és rendkívül kedvezőtlen abnor- 
mis időjárás esetét leszámítva — mindig 
elegendő hasznot és tisztességes jövedel- 

i met biztosit a gazdának.
Láthatjuk ezt az egyes dohánybeváltó 

hivatali körzetekben termelt különböző 
dohány fajok átlagos anyag és pénz jöve
delméről közölt hivatalos kimutatásokból, 
amelyek kellő felvilágosítást nyújtanak a 
felől, hogy a tiszai, debreczeni, szegedi, s 
a kerti, muskotály és kapadohányok át
lagos jövedelmezősége aránylag majdnem 
egyforma, sőt egyes esetekben, a finnyás
nak mondott dohány fajok jövedelmezősége 
még jóval kedvezőbb a többieknél.

így például — a múlt számunkban 
közölt kimutatások szerint — a budapesti 
körzetbeli tiszai dohányoknál, katasztr. 
holdankint a pénzbeli legmagasabb jöve
delem volt 190 frt 56 kr., a legalacsonyabb 
pedig 45 frt 21 kr., — a hujdudoroghi 
körzetbeli kapa dohányoknál, katasztr. 
holdankint a pénzbeli legmagasabb jöve
delem volt 200 frt 80 kr., a legalacsonyabb 
pedig 94 frt 58 kr., — s a mai számunk
ban közölt beváltási eredmény kimutatások 
szerint: az érsekujvári körzetbeli kerti 
leveleknél, katasztr. holdankint a pénz-
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beli legmagasabb jövedelem volt 214 frt 
89 kr. a legalacsonyabb pedig 81 frt 97 
kr., — s a barcsi körzetbeli holdankinti 
átlagos jövedelem volt 162 frt 34 kr.

A fentiekből kitűnik, hogy daczára a 
kedvezőtlen időjárásnak — a kerti levelek, 
sőt még a kapa dohányok hozama és 
jövedelme is fölülmúlta a nehéz tiszai 
levelek holdankinti hozamát és jövedelmét,
— a miből az a tanulság, hogy azokon a 
helyeken, a hol a talaj, éghajlat és a gazda
sági viszonyok, valamely dohányfajnak 
termelését mintegy predesztinálják : ott, a 
megfelelelő fajok termelése mindenkor 
elég biztosítékot nyújt arra nézve, hogy 
fáradozásunk nem vész kárba, s munkánk 
és időnk tiszteségesen meglesz jutalmazva.

Jól tudom én azt, hogy minden kisebb 
levelű fajta dohány termelése sok nehéz
séggel jár és több munkát ád, — már 
magában véve azért is. mert az ily kisebb 
levélzetü dohányok sokkal sűrűbb ültetést 
igényelnek a többinél, s azoknak nemcsak az 
elültetése, de minden egyéb időszaki mun
kája is csaknem mégegyszer annyi dolgot 
és időt kíván, mint a nagy levelű tiszai, 
debreczeni, szegedi, stb. dohányoké, — de 
az is tény, hogy azokon a helyeken, ahol 
bizonyos dohányfaj diszlik, pél'dául a kerti 
levél — a maga termelési helyén, ott más 
fajta dohány csak ritkán és részben szokott 
sikerülni; — de azok a helyek, ahol a 
tiszai, debreczeni, szegedi faj dohányok 
általában termeltetnek, már a kerti levelek 
termelésére éppen nem alkalmasak, 8 
ezek itt a legritkább esetben sikerülnek.
— Úgy áll tehát a dolog, hogy maga a 
természot megmutatta, hogy hol és milyen 
fajta dohányokat termeljünk és igy akarva
— nem akarva olyat kell termelnünk, a 
minőt őseink — bizonyára hosszas gyakor
lat megállapodott tapasztalatai alapján — 
meghonosítottak és csak oda kell töreked
nünk, hogy a maga helyén mindenik a 
kellő okszerű kezelésben részesüljön.

Ne kívánjon tehát senki más fajta 
dohányra szóló termelési engedélyt, mint 
aminőt a saját vidékén régi időtől fogva 
folyvást termelni szoktak s akkor elegedő 
tér lesz minden fajta dohány termelését 
bőven gyakorolni és a mellett abba a kel
lemes helyzetbe jövünk, hogy minden fajta 
dohányból elegendő anyaggal fogunk ren
delkezni hazai gyáraink szükségletének 
fedezésére, s nem leszünk kénytelenek 
egyes fajta — igy különösen kapa— do
hányt a külföldről behozni, — ha pedig 
mindennemű dohányaink minőségét kiváló 
gonddal és okszerű kezeléssel megjavít- , 
ju k :  ezzel azt is elérhetjük, hogy egyes j 
fajoknak nagymérvű küföidi behozatalát 
jelentékenyen csökkenhetjük.

Ez a nemzetgazdasági része a dolog
nak : — a gazda magán érdeke pedig az, 
hogy a dohánytormelésben egy oly jöve
delmi ágút biztosit magának, a mely a j 
gazdaságban mindeddig egyedül áll és 
semmi más termelvény által el nem ér
hető, — annyival is inkább, mert a dohány 
mint elővetemény is kitűnő jó szolgálatot i 
tesz a gazdaságban, mint a legjobb gyom
irtó kapás növény, s rég tudva lévő dolog, I

hogy különösen az őszi búza a legszeb
ben diszlik utána.

Tehát úgy szólván ki vannak jelölve 
a határok, hogy hol, minő fajokat termel
jünk, — azért hát ne kívánkozzék senki 
az őseink által kitűzött határokon változ
tatni, mert azok éppen úgy vannak jól 
ahogy vaunak.

Ami pedig a dohánytermelés jövedel
mezőségének emelését illeti: ennek mul- 
hatlan feltétele a minőség javítása, — ami
nek elérésére nézve két dolog kell, hogy 
folyvást szemünk előtt lebegjen. Az egyik 
a mag javítása, amelyről mai számunk 
első czikkében van szó, a másik pedig a 
korai és sűrű ültetés.

A korai ültetés felbecsülhetetlen elő
nyeit szükségtelen bővebben bizonyítgat
ni, — s e  tekintetben kézzel fogható ta
nulságként áll előttünk éppen az 1898 
évi dohánytermés beváltási eredménye 
Tudjuk, hogy a múlt év tavasza igen ked
vezően indult s a folytonos nyirkos, jó 
időjárás folytán még a rendkívül száraz, 
meleg nyár sem tudta a dohányokat el
pusztítani, és ha a mennyiségben okozott 
is némi károkat, de mégse volt képes 
tönkre tenni azt a dohányt, amely a jó 
nyirkos talajba kedvező körülmények kö
zött elültetve, a mérsékelt tavaszi időjá
rásban jól megerősödött gyökérzettel 
indulhatott a nyárnak. Ebből tehát az a 
tanulság, hogy ha a jó erős palántát akkor 
ültetjük el, mikor a téli nedvesség még 
bőven van a talajban, akkor ez egyik j 
biztosítéka a leendő termés jó sikerének, 
mert a rájövő nyár ha kárt tesz is eset- 
jeg a dohányban, de az egész termést nem 
tudja megsemmisíteni.

A múlt évi nedves, ködös kedvezőt
len időjárás nagyon megrontotta különö
sen azokat a dohányokat, amelyek olyan 
pajtákban száradtak, melyeket nem lehe
tett eléggé légmentessé tenni, minek 
tolytán a köd és nedvesség negymérték- 
ben behatolt és mogrontotta a dohányo
kat. Ebben az esetben ismét azt találjuk, 
hogy a korai iiltetésü dohányok, amelyek 
természetesen korábban is megérnek és a 
kellő füllesztósben részesülve, még ősz előtt 
kerülnek a pajtába: az ily dohányokat soha 
sem kell a megromlás veszedelmétől fél
teni.

Különben hogy az idén a dohányok 
nedvesek, penészesek és sok bennük a 
kihányás: annak első sorban a kedvezőt
len időjárás, a sok jégverés, de ezek mel
lett a szabadban való szárítás és a pajta 
hiány volt az oka.

Vónjuk le tehát mindezekből a tanul
ságokat. — s legalább ne mondja hiába a 
a közmondás, hogy: a maga kárán tanul 
a magyar; — mert ha mindezeket figye
lembe vesszük és termelésünket jövőre 
ahhoz képest irányítjuk : akkor a terme
lőknek bizonyára nem lesz okuk a do
hánytermelés jövedelmezősége ellen pa
naszkodni.

Daráé ti Vilmos.

Hűlt évi dohánytermésünk.*)
Mind sűrűbben hangzanak a pana

szok, hogy a dohánybeváltás rosszul ütött 
ki. A dohánytermelők nincsenek megelé
gedve a beváltással, mert állítólag igen 
sok dohány kerül a harmadik osztályba, 
sőt a kihányás közé, mivel szivégett, ko- 
rsány-rothadt. Habár határozottan megmon
dani az idei beváltási eredményt még nem 
lehet, mert mint tudva van, még sok do
hány vár beváltásra; még sem mulaszt
hatom el a kedvezőtlen eredmény okával 
foglalkozni.

Tudjuk, hogy átlag 400— 500 ezer 
métermázsa dohány kerül beváltásra, 
melyért a jövedék 10—12 millió forintot 
fizet a termelőknek. Oly nagy összeg ez, 
mely ily utón gazdáink zsebébe foly, de 
oly nagy a befektetés is, mely a termés 
érdekében tétetett, hogy nagyon fontolóra 
kell vennünk minden körülményt, mely 
ezen kultúrnövény termelése folytón a 
gazda jövedelmét fokozza vagy fenyegeti.

Első sorban nézzük a beváltásnál kö
vetett eljárást. Terminusra a termelő be
hozza dohányát és bál szerint osztályoz- 
tatja a beváltó hivatalnok által. A hiva
talnok több helyről szed mintacsomókat 
és ezek szerint kimondja, milyen osztályba 
sorozza az egész bált. Ha a termelő nincs 
megelégedve, jogában áll az ott jelenlevő 
birtokossági bizalmi férfi ítéletét is ki
kérni; nézeteltérés esetén pedig uj osztá
lyozást kérni.

Mint látjuk, a termelő érdeke megle- 
hetősen védve van. Igaz, hogy ennek da
czára előfordulnak szabálytalanságok; de 
ezek oly elenyésző, csekély számuak, hogy 
azokról a beváltás menetére következtetni 
nem lehet. A beváltók szigorúbbak, ha 
visszaélés nyomára jönnek s ebben igazat 
is kell nekik adni. De másrészt nem is 
lehet a jövedék érdeke a termelőket el
riasztani a dohánytermeléstől, mert külö
nösen a dohánynál rendkívül fontossággal 
bír a minőség. Erre vall a jövedék azon 
intézkedése is, hogy a termelőknek elő
leget ad pajták építésére és a már felfű
zött dohányra; úgy, hogy a gazdának 
igazán nem sok pénzre van ma már szük
sége, ha dohányt akar termelni.

Az idei beváltási árakra tehát csakis 
a dohányminőségo lehetett döntő befolyás
sal, mit több termelő meg is enged, utal
ván a gyenge, ködös téli időre, mely a 
pajtában levő dohányt megrothasztotta. De 
argumentumnak ezen állítást sem lehet 
elfogadni, vagy csakis attól, a ki a dohány- 
termelésbe belemegy a nélkül, hogy gya
korlati ismeretei lennének.

Gyakorlati dohánytermelőink igen jól 
tudják, hogy a helyesen kezelt és jó paj
tába felvert dohány — a gyenge, ködös 
téli időtől nem lesz kocsány rothadt vagy 
szivégett. Más okból lesz a dohány ilyenné.

Szivégett lehet a dohány már behor- 
dáa alkalmával, a mikor a kukás nem a 
földre töri a dohányt, hanem taligára rakja 
a harmatos loveleket. Több helyen talál-

•) A -M agyar < i az dák Lapja* f. évi 4. azá- 
mából vesszük  át ném i k ihagyássa l ezt a czikket, mely
nek fejtegetéseit m indenben helyeseljük . Sterk.
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tam ily módját a törésnek, melyet azzal 
okadatoltak, hogy a dohány nem gyűrő- 
dik úgy és hogy kevesebb napszámos koll 
ezen sürgős munkánál, mely a többi fon
tos gazdasági munkával is összeesik. A 
napszám megtakarítás valójában az oka 
ezen igen helytelen törésmódnak. A tali
gán vagy szekéren levő harmatos dohány
levél nehány óra alatt, mig a napon áll, 
nagyon felmelegszik.

Beszállítva a dohányt a száritóudvar- 
ba, leszedik azt és a földre rakják, miál
tal a felmelegedett levelek hirtelen kihű
lésnek vannak alávetve. A dohány-kertész 
ezt sok esetben észre sem veszi, miután 
rendesen feleségével végezteti a füllesztési 
és fűzési munkát. Az asszony a dohány
leveleket új füllesztésnek veti alá, nem 
lévén képes azonban helyesen megbírálni 
mennyi elég a jóból újra túlheviti a do
hányt. Az igy kezelt dohánylevelek okvet
len szivégettek lesznek, a mi azonban nem 
tűnik azonnal szembe.

Második előidéző oka a dohány elrom
lásának az időelőtti pajtába akasztása a 
póréknak, sűrűén felverve. Erre már rá
jön a dohányos a záraggatás alkalmával, 
vagy pedig egyes lehullott levelekből. A 
levelek kocsánya ugyanis, fehér penésszel 
teljesen el van lepve és szétszakad, főleg 
ahol a tű által átlyukasztatott. Ily eset
ben legjobb orvosság a füzéreknek kihor
dása a napra és megtisztítása a bordáknak 
a penésztől. Sok esetben eltüntethetjük 
ezen baj nyomait; minőségében azonban 
a dohány mégis igen sokat veszít.

Harmadik oka a szivégésnek és Kocsány- 
rothadásnak a helytelen szellőztetés és a 
rossz pajta. Itt megszorul a nedves levegő 
és a tökéletlenül megszáradt levelekben 
mindentéle gomba tenyésztelepét találja. 
Ha a dohány megpenészedik a rossz pajtá
ban. nem igen tudunk segíteni rajta, le 
kell ez esetben tennünk a haszonról tel
jesen.

Utoljára hagytam a leggyakrabban 
előforduló esetet, mikor ugyanis a dohány 
simítás után a pajtába, kazalba vagy mág
lyába lesz rakva. Itt ha a kellő gondos
sággal nem járunk el, leghamarabb ér a 
kár. Hogy a dohányos mennyire furfangos, | 
nem kell említenem sem, sőt állíthatom 
hogy nincs az a termelő, kit a kukás ki 
ne tudna játszani.

Ha tehát az idei dohánybeváltás nem j 
lesz kielégítő, sok helyen a szivégett és 
kocsányrothadt dohány miatt első sorban 
magunkat kell okolnunk, nem pedig a 
beváltó hivatalnokot.

Az elősorolt esetekben csak egy eset
ben foghatjuk a pajtára a dohány minő
ségének megromlását, a többi esetben min
dig a munkás, illetve a dohányos a baj 
okozója és a termelő, ki nem néz utána 
az előrelátással nem bíró felesének.

A dohánytermelőnek ne az legyen a 
főigyekezete: sokat termelni, hanem jól. 
Az első és második osztályú dohánybevál
tási ára sokkal nagyobb aránylag, mint a 
harmadik osztályúé és kihányásé, tehát 
sohasem a tömeg, hanem a minőség lesz 
a dohánytermelésnél mérvadó.

Hoffmann Jenő.

Levelezés.
Pta-Yirth, 1899. február 2.

Tekintetes szerkesztő ur 1
Minthogy a dohánybeváltás az érsek- 

újvári körzetben már megtörtént, most 
tehát már a termelők tudják, hogy hánya
dán vannak és ini a jövedelmük a múlt 
évi dohánytermésből.

Én részemről meg vagyok az ered
ménynyel elégedve.

8 katasztr. holdon termett 80 méter
mázsa dohányom, amely után beváltási 
árban kifizettetett 1.816 frt 40 kr., tehát 
holdanként 227 Irt 5 kr. volt a jövedelem.

De még sokkal nagyobb lett volna a 
jövedelem, ha a tavaszi nagy szelek és 
hozzá a nyáron még egy kis jég is, a le
veleknek legalább 50°/o-át meg nem ron
gálják.

Végül kedves kötelességemnek tartom 
felemlíteni, hogy az érsekujvári beváltó
hivatalnál a beváltás a legnagyobb igaz
ságossággal és igazi udvarias előzékeny
séggel folyt le, úgy hogy a termelők álta
lában teljes elismeréssel nyilatkoztak a 
velők szemben tanúsított kifogástalan ol- 
járásról.

Kitűnő tisztelettel maradok
Pyber Pál.

Vegyesek.
— Halálozás. Mélyen megindulva vet

tük és közöljük a gyász bírt, hogy Láng 
Gyula Aurél, jászóvári premontrei kanonok 
és rozsnyói főgymnasiumi tanár, életének 
27-ik évében, folyó hó 3-án elhalálozott. 
A legszebb reményekre jogosító korán el
hunyt fiatal tudósban fiát és atyai szivé
nek méltó büszkeségét vesztette el Láng 
Ferenci pénzügyi tanácsos, volt dohány
beváltási felügyelő, jelonleg nagybecske- 
reki pénzügyigazgató-helyettes, lapunk
nak egyik legrégibb jóakaró barátja és 
igen tisztelt munkatársa, a kinek a meg
rendítő gyászeset fölötti vigasztalhatatlan 
fájdalmában -  számos tisztelőjével együtt 
— mi is teljes szivünkből osztozunk s 
igaz meghatottsággal tolmácsoljuk együtt
érző legőszintébb részvétünket.

— Kerpely Kálmán dohányügyi előadása. 
Az országos magyar gazdasági egyesület 
által a Köztelek helyiségében rendezett 
idei gazdasági előadások során, folyó hó
13-án délelőtt, Kerpely Kálmán debreczeni 
gazdasági tanintézeti tanár, igen érdekes 
és tanulságos szabad előadást tartott .A 
dohány termelés javításának estkiíieiról“ Az 
előadási képességnek valóban ritka tehet
ségéről tanúskodott ezen szabad előadás, 
amely alatt üt negyedóráig, egy pereznyi 
fennakadás nélkül s mindvégig a legszebb 
folyékonysággal és igazi elcgáncziával fej
tegette a tanár ur azokat a módozatokat 
és eljárásokat, a melyek a dohányterme
lés javításának legfőbb feltételeit képezik. 
Az előadás teljesen megérdemelte a jelen 
volt gazdaküzönség nngy érdeklődését, 
mert a tanár ur által előadottakat: a me
legágy helyes elkészítéséről, n palánták 
pikirozásáról, tt korai és sürü ültetésről, a 
műtrágyák mikénti alkalmazásáról, a le

velek éretten töréséről, a pajtában való 
szárításról, stb- mindezeket mi is helyes
nek és szükségesnek tartjuk s évek óta 
tanácsoljuk és részünkről is a legmele
gebben ajánljuk- — Az előadásra külön
ben majd még visszatérünk.

— A dohánybeváltás nagyobbrészt már 
valamennyi beváltóhivatalnál befejeztetett 
s ahol még itt-ott folyamatban van is, 
ott is már mindenütt a végét járja, úgy, 
hogy e hét elteltével alig lesz olyan ter
melő, aki át ne adta volna a dohányát.

I A beváltás eredményei nemcsak egyes 
körzetek szerint, de még ugyanazon körzet 
termelői között is nagyon külömbözők, a 
mint ez az előző és mai számunkban kö
zölt hivatalos adatokból is kitűnik. De 
annyi bizonyos, hogy az 1898-iki évet nem 

I fogjuk a jobb dohánytermelési évek közzé 
számítani. Itt említhetjük fel, hogy amint 

I Török-Sut-ifiklúsril Írják: ott egyes gaz- 
j dák, a kiknek jó termésük volt, nem pa- 
, naszkodhatnak a jövedelmezőség ellen,
I mert átlagban termett 6—10 méter- 
! mázsa jó minőségű dohány s ennek be- 
i váltási átlag ára volt 15—18 forint méter- 
I mázsánkint. — Nagy-Kaposon (Ungmegye) 
, az eredmény csakis a kapadohányféléknél 
I volt kiolégitő; a fehérvirágu muskotályt 
, 25—35 írtjánál váltották be. így tohát a 
, különbség a folyó év és a múlt. óv között 
I mintegy 10— 15 forintra tehető. Érthető 
I azonban ez a különbség, mert — ott is,
! mint országszerte a legtöbb helyen — a 

ködös és nyirkos időjárás sok kárt okozott 
a finomabb fajtájú levelekben.

— Gibraltár) konzulátusunk jelentése 
szerint: a múlt év negyedik negyedében 
400 bál dohány volt tőlünk oda a bevitel. A 
magyar dohánynyal való versenyzés czél-

: j&ból, kísérletképpen néhány bál paraguayi 
dohány is került bevitelre. A paraguayi 
dohány minőség tekintetében kielégített,

! ára azonban a szállítási nagy költség kö- 
’ vetkeztében a magyar dohányénál nagyobb 
I volt.

— Dohányunk Valencziiban Valencziai 
' alkonzulátusunk jelentése szerint: múlt évi 
■ deczembor hóban ismét nagyobb dohány- 
- küldemény érkezett oda tőlünk, mely 
I a magyar dohány versenyképességét úgy 
í ár, mint minőség tekintetébon igazolta.

— Oohánymag Teljesen megbízható, 
fajtiszta siamosháti dohány mag bizományba

I adatott lapunk kiadóhivatalához. Amig a 
kisebb mennyiségű készlet tart, megren
delhető postai utánvét mellett, kilója 5 frt,

— Roscnthal testvérek utódai csabai 
kereskedő ezégnok lapunk mai számában 
közölt hirdetésére felhívjuk t. olvasóink 
figyelmét. Nevezett ezég egyedüli elárusí
tója az úgynevezett .Mollinu'-szövetnek, a 
mely a dohány melegágyak takarójául 
alkalmazva, kitűnő jónak bizonyult. A szu- 
Joki m. kir. dohánybeváltóhivatalnál né
hány év előtt végzett kisérletok azt iga
zolták, hogy a Mollino szövetű takaró 
alatt, a dohány palánta 8 nappal előbb 
kelt ki, mint n többi. — mely körülmény
nek nagy jelentőségét nem koll tovább 
hangsúlyoznunk, — o mellett a szövet 
igen tartósnak bizonyult s a használat 
semmi nyomot som hagyott rajta. A me-
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légágyúk készítésének nemsokára bekö
vetkező idejére tehát mi is melegen ajánljuk 
a Mollino szövet beszerzését és alkalma
zását.

— A világ leghasznosabb újságja, a
.Biztosítási és Közgazdasági Lapok*, mert 
ezen lap minden előfizetője 8000 korona 
erejéig van biztosítva a Nemzetközi bal- 
eset-biztosiló részvénytársaságnál (Adria 
bizt. társ. által alapítva.) Tehát mindenki, 
a ki csak negyedévre fizet is elő, torduló 
postával megkapja a saját nevére kiállí
tott nyolczezer koronáról szóló kötvényt 
E kitűnő szaklap újítása páratlan a maga 
nemében. Előfizetési ára: egész évre 10 
frt, fél évre 5 írt, negyedévre 2 frt 55 kr., 
mely a laphoz, Budapest, VI. Aradi-utcza 
40. szám alá küldendő.

Szerkesztői üzenetek.
Pyber Pál árnak, P. Vlrth. Becses értesítését 

köszönjük és m isk o r is örömm el vesszük.
„Hűséges előfizetődnek, Hevesen. Az egész évi 

elöfizetésidijt köszönettel m egkaptuk. N agy örö
m ünkre szolgál, becses levelének azon közlése, hogy 
m ár a dohányosok körében is hódítanak lapunk 
közlem ényei. Az volna vágya ink  ne továbbja, ha 
elérhetnénk valahára, hogy nem csak a term elők, de 
a  valóban „makaos" dohányos kertészek  közönyét 
is  m egtörnénk, s  az okszerű  haladás irán ti általános 
érdeklődést bennök felkölthetnénk és m unkálkodá
su k a t jóakara tu  tanácsaink szerin t irány ítha tnánk . 
E z adna igazi lendületet a  term elés m inőségi ja v u 
lásának ! — S a  term elő u rak  sem m ivel sem  moz
d íthatnák  jobban elő sajá t érdeküket, m int az által, ha 
a D ohányujságot feles kertészeik  részére is já ratják , 
(am int ezt m ár tényleg  több n agy  term elő teszi is,) 
s őket buzdítják , sőt kötelezik a lap olvasására, 
illetve ú tm utatásainknak  lehotőleg való követésére. 
— Fogadja legszivélyesebb üdvözletünket.

M. klr. földmives Iskola Igazgatóságának, Adáa.
A bekötésre szán t évfolyamból hiányzó szám okat 
te ljes készséggel elküldöttük.

P. T anúsíto tt ügybuzgalm a és szives jóakara tá
ért, ú gy  becses közlem ényéért is  fogadja őszinte 
köszönetünket.

M. klr. dohánybeváltóhivatalnak, Baroson. A be
küldött szives tudósítást igen köszönjük.

Klacsó Károly urnák. T.-Roffon. A reklam ált
szám okat azonnal elküld tük .

Killer Nándor urnák, Nagy-Károly. Becses m eg
keresésének siettünk azonnal eleget tenni, ám bár 
az edd ig  m egjelent szám ok m ég annak idején  el
küldettek.

Csillag Géza urnák, Tápló-Szelén. a  k é rt lappal 
igen szívesen szolgáltunk.

Felkérjük lapunk tisztelt barátait. hogy 
a dohánybevált ás eredményéről szíveskedjenek 
lapunkat minél számosabban és minél részle- 
tesebben tudósítani.

D ohányterm elők  és kertészek  figyelm ébe!
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Van szerencsénk az á 1 tálunk néhány év óta forgalomba hozott, már olcsóságánál fogva 
igen jónak bizonyult s sikerültnek talált

„M ollino" szövetre
a t. dohánytermelő urak figyelmét felhívni.

A szövet 88 cm. széles és 20 krba kerül méterje.
Nagyban termelő uradalmak és uraktól számos elismerő levelünk van, a melyek szerint 

a „Mollino" szövetből készült melegágytakaró használata mellett sokkal hamarább nőnek s igy 
sokkal korábban is kiültethetók a dohánypalánták, mint azon palánták, melyek nem a mi szö
vetünkből, vagy üveg, esetleg gyékényből készült takaró alatt fejlődnek, miért is ezen 
„Molllnot" minden dohánytermesztő gazdaság figyelmébe és beszerzésére ajánljuk.

Hogy ezen „MollÍllO~ szövet további reklámot nem igényel, legjobban bizonyltja azon 
körülmény, hogy az alantabb felsorolt termelőknél, legjobb sikerrel alkalmaztatott és ma már 
oly kelendőségnek és közkedveltségnek örvend, hogy a tulhalmozott rendelések miatt, csakis 
8 nappal előbb történt megrendelések hozhatók kivitelbe, miért is ezen czikknek idejekoráni 
beszerzését ajánlani bátorkodunk.

Megjegyezzük, hogy más czégek által hirdetett u tálizo tt Mollino-szövet, 88 ctmtr. széles
ségben nálunk is kapható, méterenkint 15 krért.

József föherczeg 8 fensége bónkuti uradalma, — 
Sulykovsky herczeg fensége kerek! uradalma, — 
Mélt. gróf Keglewich Gábor uradalma, — Mélt, 
gróf Destewffy Miklós uradalmi, — Mélt. gróf 
Csekonice Endre uradalma, — Mólt. gróf Kb- 
nlgsegg Fldál uradalma. — Mélt gróf Almóssy 
kengyeli gazdasága, — Méltóságos Aozól Péter,
— Méltóságos Szilágyi Emil minisét, oszt. tan. — 
Nagyságos Weldenfeld Lajos, — Nagyságos 
Kinczig János, — Nagyságos Tarony Elek Emil,
— Nagyságos Harkányi Károly, — Nagyságos 
Szilágyi Gyula, — Nagyságos IfJ. Nagel Vilmos, 
Nagyságos Montag M. Ita, — Nagyságos Purgly 
László, — Nagyságos Lonovlcs Gyula, — Mólt. 
gróf. Wenckhelm Frigyes kígyós! uradalma, — 
Nagyságos Komiás Ármin P.-Kakasezék, — 
Nagyságos Szent-Tamási uradalom, — Eszter
gomi fbkáptalan, — Sarkadl uradalom, — Elb- 
ezállási uradalom. — Méltóságos gróf Apponyl 
Gáza pilfal urtdalma, — Tekintetes Budapesti 
m. klr. donhinybeviltá hívótól, — Tekintetes 
Fogaméi m. kir dohánybeváltó hivatal, — Tekin

tetes Aradi m. klr. dohánybeváltó hivatal. — 
Tekintetes Nyírbátori m. kir. dohánybeváltó hi
vatal, — Tekintetes Barcsi m. kir. dohány
beváltó hivatal, — Tekintetes Tallér Testvérek,
— Tekintetes Wagner Ferencz Eperjes, — 
Tekintetes dr. Zsilinszky Endre B.-Csaba, — 
Tekintetes Steindorfer József Szegzárd, — Te
kintetes Morvay Ignécz. — Tokintetes Molnár 
Ede, — Nagyságos Szalánozy Bertalan Homo- 
ród, — Tekintetes Kaufmann Ignácz, — Tekin
tetes Kohn fc Leipniker, — Tekintetes Haez 
Antal, — Tekintetes Filbergor György, — Te
kintetes Rasofszky József, — Tekintetes Újhelyi 
Tamás. — Tekintetes Tomka Gyula.— Tekinte
tes Novák István, — Tekintetes Berger Ffiláp,
— Tekintetes Scheer Zsigmond,—Nagyságos 
Beliczey Gázt, — Méltóságos gróf 8záchenyl 
Pál lábodi uradalma, — Méltóságos gróf Pe- 
Jacsevics torontáli uradalma, — Nagyságos 
Engl Mér F. N. Iratos, — Nagyságos Erosey 
Károly Hajdu-Ninás. — Nagyságos özv. Hor
váth Jánosáé M.-Bodzás, — Nagyságos Nika

János körjegyző Taacz, — Nagyssgos Láng 
Farencz Nagy-Becskerek, — Nagyságos Pazsoayl 
Elek Emil Borzeov, — Nagyságos Fleischer 
Már és fia Berek-Böszörmény. — Nagyságos 
Goldstein Sámuel P -Dombegyháza, — Nagyságos 
Neumann Manó B.-Csaba. — Nagyságos Vajda 
Lajos kunágotai gazdaságai, — Nagyságos 
Schwarcz Miksa N.-Szalonta, — Nagyságos 
Jung Péter Nádasd. -  Nagyságos Muzsay 
Géza Draucz, — N a g y s á g o s  Kohn Farkas P-- 
Batonya. — Nagyságos F. Kovács Báspár C«.- 
Apácza. — Nagyságos Bíró Albert Kunágota, 
— Méltóságos gróf Apponyl Albert gerendást 
uradalma, — Nagyságos Horváth Béla M.-Domb- 
egyháza, — Nagyságos Spitczer Károly Battonya, 
Nagyságos Műnk Soma Zsolcza. — Nagyságos 
Otrok István 8arkad. — Tekintetes PraQ Bo- 
nlfácz, — Nagyságos Garzon Kázmér. — 
Nagyságos Babé Zoltán, — Méltóságos gróf 
Széchényi Sándor uradalma N.-Dorog. — Nagy
ságos Haás Bála. — Nagyságos Kupfersteln 
ás FQlápp, — Nagyságos Jakabfy Bála. stl>.

Kiváló tisztelettel

Rosenthal Testvérek Utódai
mint a „Kíollino* szövet egyedüli eiAruiitői

B . - O S A B A N ,
- t - s -
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M ily elkerü lhetetlenül szükségéé

a szőllők permetezése
ez elm últ é rád b an  b izonyult be, m idén csak is a 

perm etezett szültök nem  m entek tünkre. E nnek 
elérhetésére legjobbnak bizony ü lt May fa r th  P h . és tea

— s szabadalmazott
* öninükiidö'

„Syphonia“
s z ő l l ő v e s s z ő

és

növénypermetezöje
m ely az oldatot s s i v a t t f u i á s  n é l k ü l  ó n m O k ö -

d ö e n  a  növényekre perm etezi.
E /e n  perm etezőkből m ér m o k  e z e r  van hasz
nálatban  és s z á m o s  d i c s é r ő  b i z o n y í t v á n y
m utatja  k itűnő voltát valam ennyi egyéb  rendszerre l 

szem ben.

Á bra  és le írás rendelkezésre  áll

MAYFARTH PH. és társánál
mezőgazdasági gépgyárak,

különlegességi gyár és gyümölcs-értékesítési gépek j 
részére

Bécs, IFI, Taborstrasse 76. sz. 
Árjegyzékek és számos elismerő levél ingyen. Kép- 

2 —8 viselők és ismételadók kívánatosak.

ÉLETBIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG
A L A P IT T A T O T T  1845. Sé-

Tisst&n kölcsünüsségon alapszik, m inden utánflzotés kötelezettség kizárásával. 
M iután részvényesei nincsene

az összes töke és nyeremények a biztosítottak tulajdonét képezik.
Kivonat az 1895. zárszámadásból.

A ktívák  összege . . . fk 905,859.490 I 1^95-ben kötött uj üzletek
É v i b e v é t e l ..................................  összege ........................... fk  080,730.116
1895-ben a  biztosítottaknak F ö l ö s l e g ................................ » 124,580.448

k if iz e t te te t t .................................. 97,082.479 |
Sincs másik kölcsönös biztosító-társaság a világon, mely Ily óriási fölösleg 

felett rendelkeznék.

s m m m m m m m m m m re. c (6 .ofoYoYo.'oYo-ofc /o fe .Wc /e'tc.'o'j'o.'ó r'o.'erCvoYo ■'© (OYoYo m e  /*© .'o<

jxxxxxx:

i i

a gépészet m i n d e n  ágában 

kellőleg szakavatott

g é p é s z e k e t

Ly minden időben díjtalanul 

elhelyez

Budapest, VI. Váczi-körut 33. szám

OOGOOOC=30GOOOC

SOrgönyczim: 

•KÖTÉLGYÁB*1 

Budapest.

TELEFON:

S S — 13.

Legjobb ós legmegbízhatóbb minőségű 
magyar bácskai kenderből készült

és

gazdasági kötélárut
a já n l  a

BLEIEE is WEIEE k ö % á r t i  szít BUDAPESTEK.
R a k t á r  é »  i r o d a : V I I . ,  K á r o ly -k t t r á t  7. n .

T o v á b b á :  t o m a  6 S Z l S . Ö S S Ö l S . ,

valamint: kocsizó lóhálók, szónhálók. gnbonnzsákok, vizhntlan ponyvák, 
kender, csepü, vászontömlók. itató- és tűzivedrek, cocus futószőnyegek 
és lábtörlők, ruhaszárító kötelek. — Law n-tenn ia hálák , fo go ly - 
hálák  stb. e szakmába vágó árúkat a legjutányosabb eredeti gyári arakon.

Képes árjegyzék kívánatra bérmentesen küldetik — Vidéki megrendelések 
pontosan eszközöltetnek

Fennállása óta a New-York biztosítottjainak Ülhetett

1 .0 7 4 .0 1 3 ,5 9 2  fr a n k o t.
A New-York a művelt világ összes államaiban bir fiókokkal.

R i k r a n e i i é k  M a g y a r o r s z á g o n  i
a Magyar általános hitelbank, a Magyar kereskedelmi Bank.

K özelebbi felvilágosítást ad  a

N TJk \ T  7 V  n  D  V  életbiztositó-társaságYY I  X\ Ja . m agyarországi igazgatósága.
Budapest, Erzsébet-körut 9—11. (Few-York palota). o - to>

M árkus Sam u könyvnyom dája, Budapest, B álhory-utcza 20.
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