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A  dohánytermelés és kezelésről.
Irta: K állay  A ndrás.

(Folytatás.

.4 kapálás.
Rendszerint m ég az ültetés végezte 

előtt, m ár a legelső ültetések k f a la s á r a  
kerül a sor. A  kapálás mindig sim ára  esz 
közöltetik. Sok évi tapasztalataim sze
rint u . i. nincs károsabb, mint az u. n. so
ros kapálás, mi által a dohánysorok ú g y
szólván kinyittatnak, a dohánysorok között 
lévő föld kapálatlan marad s erre halmoz- 
tatik fel a dohánysorokból kikerülő föld : 
s nemcsak azon baj származik ebből, hogy 
ekként a dohány növények gyenge tövei 
és gyökerei a nap hevének jobban ki lesz
nek téve s az ilyetén kapálás által képzett 
árkocskák záporesők alkalmával vízzel m eg
telnek, vagy lejtős talajokon a szükséges 
csapadékot kelleténél előbb levezetik, de 
az is, hogy ily eljárás me lett. a dohány 
feltöltésére gazosabb föld áll rendelkezésre.

Rendszerint egy kapálás és egy töl- 
tögetéssel a dohány beéri, — de volt m ár rá  
eset. hogy a rendkívüli esős május és jú
nius. a kétszeri kapálást is megkövetelte. 
Általános elvül — tapasztalataim szerint — 
ki lehet mondani, hogy az első kapálással 
sietni kell, — a töltögetéssel nem annyira.

II
A  bugázás Js  a  kacsozás.

Tekintettel azon körülményre, hogy 
dohányomat leginkább erdő irtásban, de 
mindenkor m egtrágyázott talajban műve
lem, s igy a dohánylevelek kifejlődését

. mesterségesen elősegítenem felesleges: a 
bugazással, t. i. a tető virágok letörésével 
sietni nem szoktam ; — ezen okoknál fogva 
nem láttam be szükségét annak sem, hogy 
a dohányt túl alacsonyra bugázzam. A 
bugázást rendesen csak akkor eszközöltem, 
mikor a virágbimbók m ár kellően kifejlet
tek. s a virágbimbókkal együtt nem távo- 
volittatik el több mint 3 — 1- hegylevél.

Amennyire nem szoktam sietni a bu- 
gázással, ép annyira m eg nagy súlyt fek
tetek arra, hogy a kacsozás gyakran és 
alaposan hajtassák végre, úgy. hogy a do
hánylevelek letörése után is csak a kacs 
nélküli sima dohányszár maradjon hátra.

A  m /gdohány tető virága egészen 
m eghagyatik, de a mutatkozó oldal kacs
növések hasonlóképpen szorgalmatosán el- 
távolitandók.

E  helyütt jegyzem  meg, hogy a m ag
dohány levelei szintért tekintélyes nagy
ságra szoktak megnőni, kivéve, hogy 
valamivel vékonyabbak, de mindenesetre 
kellem esebb, gyengébb és zamatosabb izü 
dohányt szolgáltatnak mint a rendesen ; 
kezelt dohány, mire m ég azon boldog kor
szakból emlékszem, midőn a gazda saját 
dohány termését m egi/lelhette.

A dohány törés
I>ohánytalajomnak azon hátránya van, 

hogy a dohányt felette lassan érleli, úgy 
hogy a dohánytöréshez rendesen csak  
augusztus lO-ike körül lehet hozzá fogni. 
Az aljdohányt, az u. n. homok leveleket 
lehetne ugyan m ár I 2 héttel előbb is 
eltávolítani, de azok kedvéért a rendszerint 
dúsan álló anyaleveleket rontani nem tar
tom érdemesnek s ekként a legalsó homok
levelek rendszerint kint szoktak maradni.

A dohány nem egyszerre, de — érettsé
géhez képest kétszer töretik le, m ég pe
dig első alkalommal úgy, hogy a pajtában 
való szárításra szánt dohányt a dohányos 
gazda válogatja ki, és nyomban utána tö 
retnek le a kint szántásra szánt érett an ya
levelek s igy a második törésre fennma
radnak az éretlen anya és hegylevelek.

A letört dohány rendszerint azonnal

i szekerekre rakatik ; de bizony sokszor meg- 
! történik az, hogy a letört dohányt a do- 
| hányos saját szekerén azonnal behordani 
| nem képes s igy a letört dohány markon

ként ágyásba rakatik le a földre. H a az 
lyen letörött dohány éjjen át marad kint 

a dohány földön az nem baj. de a nap heve
nagy kárt okozhat abban, ha délen át 
marad k in t; miért is az ilyen kinmaradt 
dohányt délen át gyékényekkel kell beta
karni.

A  m agdohányok rendesen aljaztatnak, 
az alsó anyalevelek azokról letöretnek, de 
a hegy levele’ ' a m ag beéréseig m egha
gyatnak ; a dohánym ag bugák pedig rend
szerint az első derek beköszöntésével, jó 
hosszú szárakkal töretnek le s napos he
lyen zsinórra fűzve szárittatnak meg.

A dohányfüzes.
A  nálam divó dohánykezelés gyenge  

oldalát képezi azon körülmény, hogy do
hányosaimat az annyira szükséges előer
jesztés — a füllesztés — m esterségére soha 
sem tudtam rákapatni; -  nem azért, mintha 
a dohányos nem hinné azt el, vagy épen 
nem tudná, hogy az okszerű füllesztés a 
dohány további kezelésére és színére nagy  
befolyással van. hanem mivel részint attól 
tartanak, hogy dohányuk túlságosan bem e
legszik és m egsárgul, részint pedig érzik 

| és tudják, hogy annak végrehajtásában őket 
ellenőrizni nehéz, vagy éppen lehetetlen.

H abár dohányszáritó pajtáim talaja 
nem homokos, m égis annak mindennapi fel- 
locsolása és kiseprése nálam bevett szokás.

A letört dohány három télé rakatik  
le a pajtába, u. m .: a pajtákbani szárításra 
szánt dohány gyékényekre, markonként, oly 
formán, hogy az egyik marok színével, a 
másik hátával van felfelé; továbbá az alj- 
dohánv külön és a többi levelek egy ü tte
sen a dohánypajta talajára.

Csak a bennt szárításra szánt dohány 
fü/etik forgatva és mindenkor közönséges 

, dohányzsinegre. E g y  öt méteres zsinegre 
jön ilyen bennszáritásra szánt és forgatva 
fűzött dohányból körülbelül *J»K) levél, úgy  
hogy ekként az egyes levelek között mint-
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egy  másfél ctm tr. üres tér van ; s amennyiben 
a bent szárításra szánt dohányt csak aug. 
végéig szoktam töretni: m ég nem volt rá 
eset, hogy annak csak egy százaléka is 
m egrom lott volna. E z  okból én az exsic- 
ca to r  vag y  léczek alkalm azását mellőztem.

M egjegyzem  m ég itt, hogy nálam a 
k a ra  dohány egyenes, hegyes tűkkel, a 
kint szárításra szánt debreczeni levelek
3— 4 ctm . széles, a bent szárításra szánt 
dohány levelek pedig 7 — 8 ctm . széles 
tűkkel füzetnek fel.

(Folyt, köv.)

A  dohánybeváltás.
Országszerte befejezéséhez közéig, sőt 

a legtöbb helyt tényleg m ár véget is ért a 
dohány beváltása, s a végeredményből ki
tűnik, mily szépen halad az okszerű ter
melés. úgy hogy m ost m ár csakugyan  
bátran elmondhatjuk, hogy sokat igen sokat 
haladtunk.

Ennek legjobb bizonysága az, hogy ha 
m áskor oly rossz időjárásban részesült volna 
a dohány, aminőben az elmúlt évben bő 
része v o lt : akkor bizonyára a legsatnyább  
dohányok kerültek volna a beváltáshoz, —  
ami azonban az idén nem igy történt. —  
m ert sok termelő, ha m ázsára valamivel 
kevesebbet hozott is a beváltáshoz, de k i
pótolta azt a pénz átlag , am elyet dohányá
ért kapott. — Ez az eset — egyesek ki
vételével — országszelte igen sok helyen 
előfordult; amiből én azt a tanulságot 
vonom le, hogy az okszerű kezelés által, { 
dohányunk jobb osztályokba jutott.

A kihányás osztály is, a múlt beváltás 
arányához képest, nagym érvben m egke- 
vesbed ett: — ez ugyan nagy részben annak 
is tulajdonitható, m ert 1891.-ben nagyobb  
volt a term és m ennyisége, s ehhez a pajták 
egyáltalán nem voltak elegendők, a sok 
dohány összeszorult, s igy keletkezett a

sok korhadt dohány, am elyből kihányás 
lett. A  jégverés, az 1892. évben általában  
több volt, mint 1891.-ben, de az 1392-diki 
csekélyebb termésben m ég se tett olyan 
kárt, mint az 1891 -diki term ésben, — ami 
igen term észetes, hogy a nagy, sürü do
hányt jobban elveri a jég , mint az apró, 
ritka dohányt, — ám bár a múlt évben is 
sok helyt ugyancsak elcsépelte.

A  tapasztalás a legjobb iskola. Az
1891. év azt bizonyította be, hogy m ég  
m indig kevés a pajtáink m ennyisége, —  az
1892. év m egm utatta, hogy kiváló gond és 
szorgalom m al, a m ostoha időjárásban is 
lehet jó dohányt csinálni, —  amint csinál
tunk is.

Ámbár az 1892.-dik évi d o h án y— külö
nösen a budapesti és tiszai körzetekben — 
színre és kifejlettségre m ögötte áll az 1891. 
évi dohányoknak, —  de a kitűnő munka 
ném ileg pótolta az anyag jóságának  
hiányait, —  m ert egészben véve, a jelzett 
körzetekben, az anyag — gyártási szem
pontból tekintve —  kevesebb értékű ugyan, 
de szemre nézve igen sokat tettek a ter
melők, amit igazán dicsérettel kell kie
melni. — Különösen az látja és mondhatja 
ezt, aki gyakrabban szemtanúja volt, mint 
én — ki az itteni beváltást szerencsés 
voltam folyvást figyelemmel kisérni — 
mondhatom, hogy gyakran , igen gyakran, 
igazi lelki örömmel láttam  azt a gyönyörű  
szép munkát, amelyben sok termelőnknek 
az 1892.-ik évben term ett dohánya részesült.

De örömöm a legtetőbb pontjára hágott, 
amidőn órák hosszat gyönyörködtem  ama 
felséges látványban, m elyet a K a r s a i A lbert 
ur dohánya nyújtott.* * E z  a dohány a leg
szebb, valamennyi dohány között, ami ez 
évben a budapesti beváltóhivatalba érkezett. 
Ez m ár igazán ritka szép dohány s va
lóságos látványosságot képezett. Aranyos 
egyenlő szine, finom tartalomdus tapintata,

T Á R C Z A .
Dohánybeváltási reminiszczencziák.

/ .  Szánttiszt mint esem f  tesz.
A r Magyar Dohányujság* eredeti tárcsája. —

X . dohánybeváltó állomáson rendesen 
vig és kedélyes bizottsági tagok szoktak 
összejönni, kiknek a szám a sokszor a tizet 
is m eghaladta, m ert eg y -eg y  beváltási idény 
alatt 40 ezer m éterm ázsával kellett m eg
birkózni. A  kinek fogalm a van e rengeteg  
mennyiségű dohányról, az tudni fogja, hogy 
mit jelent az azzal való munka ; a kétszer- 
háromszor való beszállítás a nagy term e
lők részéről az apró-cseprő kis termelők, 
14— 15 egy -egy  elismervényen ; a kataszter, 
a napi zárlat, s számtalan csinja-binja a 
dohánybeváltásnak, mindaddig, m ig a bi
zottságvezető (dohánybeváltó hivatali k e
zelő, vulgó : tiszttartó, ném et helyeken: H err 
hofrichter) azt nem m ondja: vág  a zárlat, 
urak !

De azért a bizottsági tagok vig fiuk. 
A  napi fáradalmak, a hét-nyolez órai gör- 
nyedés után, vidám beszélgetés között töl
tik az estéket, s különösen szombati na
pokon, melyeken a dohánybeváltás szüne

telt, a derült szép, téli napokat kirándulá
sokra is felhasználták, mely alkalommal 
eg y -eg y  félreeső kedélyes csárdába is be
tévedtek , hol azután egym ást érték a tré- 
fásnál-tréfásabb elbeszélések, legtöbbnyire 
a dohánybeváltási dolgokról, dohányról és 
em berekről.

M. Gyurka, régi praktikus beváltó  
tiszt, egy  alkalommal a következő eredeti 
történetet beszélte e l :

— A  múlt évben az itteni dohánybe
váltáshoz N. Franczi dohánygyári szám 
tiszt volt kiküldve mint számtiszt, ki úgy 
alakjánál, (kissé sánta s borzasztó hosszú 
szemöldöke volt), valamint tréfásan komoly 
voltánál fogva, czélpontul szolgált az összes 
bizottsági tagok tréfálkozásainak, melyeket 
ez rendesen, vastag bajusza közé moso
lyogva. egyszerűen zsebrevágott. Volt 
azonban Franczi barátunknak egy  feltűnő 
paszsziója, t. i. nagyon szeretett pipázni; 
kávéházi gipsz-pipája mindig a szájában 
v o lt ; soha el nem mulasztotta volna azon
ban panaszkodni, hogy az itt nálunk be 
váltott dohányok közül egy sem az ő szája 
izének való. S  épen ezt a panaszkodását 
használtuk mi fel egy  alapos tréfának.

—  Önök talán mindnyájan ismerik

remek összeállítása semmi kívánni valót 
nem hagy hátra. D e volt is egy m agának  
annyi válogatott b  ) dohánya, mint amennyit 
az egész körzet összesen behozott, - -  vag y  
talán m ég több is, —  hozzá téve még, 
hogy holdanként 1021 kilogram m  volt az 
átlagos termés.

Nem állhattam  m eg, hogy ezt a kitűnő 
term előt —  s általában elismert jeles gaz
dát —  szemébe m eg ne dicséljem, gratu 
lálva nagyszerű dohányához, — s erre ő 
am a kitüntetésben részesített, hogy a le g 
m elegebb elism erését fejezte ki az én szerény  
működésem iránt, m elyet a dohányügy  
terén oly üdvösnek és hasznosnak nyilvá
nított, —  m ire én természetesen nem m ond
hattam egyebet, mint hogy neki nem igen 
van már szüksége a tanulásra.

É s  m ikor itt, a beváltás alkalm ával, a 
legtekintélyesebb term elők abban a kiváló 
szerencsében részesítenek, hogy ott szem- 
től-szemben, nyilvánosan elmondják, hogy  
ami szép és jó van a dohányukban: annak 
az előállítási módját tőlem tanulták, s az 
elért siker nagy részét nekem, illetve a 
«D ohányujság*-nak köszönhetik : habár pi 
rulva kell végighallgatnom  az ilyen dicsé
reteket, de m egvallom , hogy ezek a k ere
setlen, közvetlen. őszinte nyilatkozatok  
annyira jól esnek lelkemnek, hogy ezt az 
erkölcsi vívm ányt, hasonlithatlanul többre 
becsülöm minden anyagi jutalomnál. —  Ez  
az általános elismerés igazán lelkesít és 
buzdít engem , hogy tovább haladjak a 
a m egkezdett utón, s nem hogy lankadnék 
vagy elfáradnék a munkában, de fris tev é
kenységet és fokozott tetterőt érzek m agam 
ban, hogy kedves olvasóimnak — szerény  
tehetségem től telhetőleg — továbbra is hasz
nára legyek közlem ényeimm el és mindent 
elkövessek, hogy a termelők érdeke csorbát 
ne szenvedjen s dohány ügyünk minél szebb 
virágzásnak induljon.

Pali bácsit, a D. grófok tiszttartóját — foly- 
tatá  az elbeszélő — ki annak daczára. hogy  
Tótországból származik, ős m agyar nem es
nek tartja m agát s büszkén veri a m e llé t:
• Kn m agyar nemes vágyom !*

—  T ehát Pali bácsi, mint rendesen, a 
neki kitűzött határnapon reggel fél nyolez 
órakor pontosan beállított a hivatalba, egy  
terjedelmes czekkerrel a kezében, mely 
elég súlyosnak s kiváló dolgokat tartalm a
zónak látszott.

•No gyerekek m egjöttem , szólt Pali 
bácsi, az ajtót nyitva hagyván m aga u tá n ; 
hoztam jó gáb el-frü stök öt; ha jól veszitek  
át dohányom at, kaptok ; ha nem : koplaltok !

—  Jó, jó, Pali bácsi, majd m eglátjuk  
milyen dohánya van ; a mit lehet, m egte
szünk, szóltak unisono a beváltók.

—  No m ár ilyen dohány, mint az 
enyim, nincs a siffonérban, akarom  m on
dani a m agazinban, —  mondá Fali bácsi.

A  beváltás m egkezdődött. Franczi, a 
számtiszt m aga m aradt az irodában. A 
számtisztek ilyenkor egyéb dolog hiányá
ban rendesen a körm üket szokták tiszto
gatni s mivel Franczinak hosszú, ásónyi 
körmei voltak, szép en . kihúzta az időt 10 
óráig.



M ert ne higyje azt senki, hogy ezen 
a  téren nincs mit tanulni, — igen is nagyon 
sok van és nagyon is sokat kell, hogy ta
nuljunk, haladjunk, tökéletesedjünk. Ezt 
követeli m aga a korszellem ; —  m ert hiszen 
napról-napra, minden téren, foyvást uj 
dolgokat, uj találm ányokat, bámulatos fel
fedezéseket látunk, —  tehát épen csak a’ do- 
hány —  ez a világra szóló fontos czikk, 
az em beri nemnek ez a nélkülözhetlenné 
vált élvezeti, fényüzési, de egyszersmind 
kereskedelmi fogyasztási czikkje —  épen 
ez m aradjon el és stagnáljon ?' —  ezt ne 
gondolja senk i! —  ennek haladni és g y a
rapodni kell s csak tólünk függ és bizo
nyára fog is haladni és gyarapodni.

D aróczi Vilmos.

Február 16.

Oohányfcimitá* és csomózás.
Múlt számunkban tett Ígéretünkhöz ké

pest, S z ilá rd  Já n o s  urnák a »K öztelek« f. é. 
8. számában megjelent tanulságos és érdekes 
czikkét, egész terjedelmében közöljük, amint 
következik:

Az idei dohány simítási munkájáról, nem
különben arról, hogy mily eredményeket si
került a kezelésem alatt állott két gazdaságban 
a kisérleúép termelt fogarasi dohánynyal el
érni, a t. olvasóközönséget tudósítani óhajtván, 
nem csekély meglepetésemre azon veszem 
észre magamat, hogy tulajdonkép nem vagyok 
egészen tisztában arra nézve, vájjon dicsérettel 
emlékezem-e meg az időjárásról, mely ezen 
évben i simítási munkálatoknak meglehetősen 
kedvezett ? Vagy egyelőre, legalább addig, t. i. 
mig az állam raktáraiban! füllesztés eredménye 
majd megadja e kérdésre a legilletékesebb 
választ, ne hagyjam-e inkább függőben az 
elzengni óhajtott hozsannát ?

Nem oly könnyű dolog —  mint az em
ber gondolná —  az időjárási viszonyoknak a 
simítási munkába való hasznos vagy káros be 
fölvásárol határozott véleményt mondani s a

M a g y a r  D oh ányujság .

mit e munkálat körül a figyelmes szemlélő 
évek hosszú során át tapasztalni volt kény
telen, arról győzik meg ót, hogy lehet az 
hasznos, de lehet káros is, mindenesetre azon
ban oly tényező, mely különböző szinü és 
fajú, a szárítás különböző fázisain átesett le
velekre különböző hatásokat gvakoroi, miből 
azon következtetés önként folyik, hogy a si
mítás, csómozás, nemkülönben a bálozás 
nagyon kényes munka s a termelő minden 
figyelmét kell, hogy folytonosan igénybe vegye.

A jó minőségű dohánynak előállítása körül 
a termelőnek éppen úgy kijut a tevékenységi 
körből, mint a kincstárnak, mely azt raktá
raiban felhalmozva erjeszti s minden szakértő 
el fogja ismerni, hogy a kincstár szerepköre 
itt sokkal fontosabb, mint a termelőé, mert 
helytelen utóerjesztési eljárás, a termelő által 
beszállított jó minőségű dohányt is tönkre
teheti.

A termelő nem képes a kincstárnak oly 
anyagot szolgáltatni, mely az erjedést kizárja, 
főigyekezetének tehát oda kell irányítva lennie, 
hogy színben és száradásban kifogástalan anya
got adjon, tehát annyira száraz anyagot, mely 
a raktárbani felhalmozás proczesszusa alatt a 
kívántnál nagyobb mérvű erjedést és ennek 
folyományaként penészesedést, rothadást nem 
idéz elő; ha ezt az általam most felállított 
tételt elfogadjuk, el kell fogadnunk a követ
kezőt is, azt t. i., hogy a jó erjedés legfőbb 
tényezője a jó minőségnek.

Az a kérdés már m ost: mit tegyen a 
termelő tevékenységi körén belül, hogy a 
kincstárnak a fentebb hangoztatott kívánalom
nak megfelelő dohányt szolgáltasson ?

Mielőtt e kérdésre felelnénk, tisztába 
kell jönni magunkkal arra nézve, hogy mit 
értünk erjedés alatt? És az erjesztés ténvéböl 
mi és mennyi illeti a termelőt? Mi és mennyi 
a kincstárt ?

A term elő által a sárgulni kezdő félzöld 
állapotban letört levél, kisebb - nagyobb m ér-

Tiz órakor a Franczi által most m ár 
várva várt elism ervények helyett Pali bácsi 
rontott be dühösen az irodába ; am úgy is 
vörös ábrázata m ég vörösebb színben tün
dökölve.

— Ezek beváltó tisztek ? —  kiáltott 
az ajtót dühösen becsapva m aga után — 
ezek a sintérek, ezek az ember-nyuzók ? . .  . .  
Menjenek K ozarekhez, ha nyúzni akarnak, 
de engem et bizony ne bántsanak, mert
majd m egtanítom  őket ! ............... Most már
nem kaptok gab el-frü stök öt! Csipiszt kap
tok ! ...............Megeszem m agam , vagy haza
viszem ...............Olyan szép dohányt a m á
sodikba ! . . . .  Oh. oh . . . bozse moje . . . . .

íg y  dörm ögött és m érgelődött Pali 
bácsi, mig egyszer csak  megszólalt Franczi 
a szám tiszt:

»Dejszen Pali bácsi, m aguknak nincs 
is jó dohányuk; a m aguk dohánya mind 
elrothad; m aguk a birka akolban szárítják 
a d o h á n y t!

— H allgass te szám firkáló, mit értesz
te ahhoz — ordított Pali b á c s i............ Van
nekem  otthon olyan dohányom , hogy olyant 
m ég N icot ősapátok sem szitt . . .  de m ég  
a ti fő-finánezminiszteretek sem szi soha, ha 
csak én nem adok n e k i ............

E  közben elkezdett Pali bácsi ked é
lyesen sonkázni s közbe-közbe valami finom 
folyadékot iszogatni.

Franczinak csak úgy duzzadtak az 
ajkai a kívánatos falatok láttára. De m ég  
ennél is jobban érdekelte őt Pali bácsi 
nyilatkozata az otthoni jó dohányról.

— H opp! m eg van — gondolta m a
gában —  m ost tehetek szert egy  kis jó 
dohányra. Felállt íróasztalától s odament 
Pali bácsihoz.

— Pali bácsi, igazán van m agának  
olyan jó dohánya ? . . . . Lássa én szenve
délyes pipás vagyok s az itteni dohányok 
nem izlenek. Nem adna nekem egy  kicsit 
abból az otthoniból?

Pali bácsinak jó szive volt különben 
is. mely s z í v  egy  kis szeszes folyadék után 
m ég m eg is lá g y u lt............

— Ejnye te kópé — szólt m osolyogva
—  de jó gusztusod v a n ! ............  G yertek
csak ki hozzám a jövő vasárnap, s hozhatsz 
m agaddal annyit, a menynyit csak el
bírsz . . . .  D e a fináncznak el ne árulj 
ám ! . . . . No gyere, égyél egy  kis sonkát, 
m eg egy  kis szalonnát, m eg egy  kis hideg 
nyulpecsenyét, m eg egy kis p o g á c sá t. . . .
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tőkben tartalmaz nedvességet, mely alkalom- 
adtán az erjedést előidézi, már itt a termelő
nek azon feladat jutna, hogy a természet tör
vényének megfelelve, a több-kevesebb nedves
séget tartalmazó leveleket osztályozva, azokat 
külön szárítsa, mert kétséget nem szenved, 
hogy a levelek zsinórra fűzése vagy felaggatása 
közben a kevésbbé-többé nedvduslevelek össze
keverése és egyformán kezelése a száradásban, 
illetve erjedésben nem egyenlő, sőt mi több, 
hátrányos állapotokat szokott előidézni, a 
melyek annál feltűnőbben merülnek fel, minél 
kedvezőtlenebb a száradásra befolyást gyakorló 
időjárás, azt pedig, hogy nedvességi tartalom 
szerint legyen osztályozva a levél, keresztül- 
vihetőnek gondolom senki sem tartja. íme 1 
már a termelő itt is szerepel sz erjesztés terén! 
De azt csak annyiban viszi keresztül, a menyi
ben el sem kerülheti s a tulajdonképein er
jesztést a kincstárnak kénytelen átengedni.

De tehet a termelő — ha nem osztályoz 
is —  sokat arra, hogy dohánya jó minőségű 
s kelöleg erjedt legyen. Teheti ezt először a 
szárítási, másodszor a simítás, csomózás és bá- 
lozási eljárásnál.

A szárítási eljárásnál, a lankasztás, ritka 
fűzés, ritka aggatás, mind megannyi tényezők, 
melyek jó szinképződés és kellő erjedésre be
folyással bírnak, elegendőkép ajánlva és meg
vitatva lévén, e téren ismétlésekbe bocsátkozni 
fölöslegesnek tartom s ezúttal a simítás, cso
mózás és balozásról akarok egyet-mást —  kü
lönösen vonatkozva az idén tapasztaltakra —  
elmondani.

Az időjárás, mint már czikkem elején fel
említem alkalmam volt. úgy a szárítási, mint 
a simítási munkának kedvezett, a mennyiben 
az esőden s általában száraz utónvár és előősz 
befolyása alatt a sz ív -, vagy kocsányégett levél 
a füzérek között csak szórványosan fordult 
elő, ennek kiválogatása tehát sok időt éa fá
radságot igénybe nem vett. Köd az egész si
mítási időszak alatt (okt. 20-tól, decz. 15.-ig)

A  czekker egym ásután bocsátotta ki 
m agából a finomabbnál finomabb dolgo
kat.

S  Pali bácsi m eg Fran czi jó  é tv ág y - 
gyal hozzáláttak az elemózsiához.

M ég az nap közölte Franczi az egyik  
közbenjárójával, kivel jó barátságban állott, 
hogy mit m ondott Pali b á cs i; hogy a jövő 
vasárnap ki m ennek H  . . . ba.

A  közbenjárónak, a jó  barátnak pedig  
a legelső dolga volt, hogy ugyanezt el
mondta a többi bizottsági tagoknak, kik 
aztán rögtön elhatározták, hogy m egtréfál
ják  Franczit. K özölték  a pénzügyőri biz
tossal, hogy ekkor m eg ekkor Franczi 
vasúton H  . . . . ba utazik s délután 4  óra
kor jön vissza s finom szűz dohányt hoz 
m agával . . . .  Legyen a pénzügyőri biztos 
az állomáson, csípje m eg F ran czit; ők pe
dig majd a szomszédos W ein gruber ven
déglőben fogják a továbbit bevárni.

Franczi és a közbenjáró csakugyan ki 
is m entek vasárnap H  . . . . ba, hol Pali 
bácsi kitűnő ebéddel m egtrak tálta  őket s 
délután Franczinak jó csom ó válogatott 
m uskatály dohányt adott, ki azt vastag  
papirosba jól becsom agolta s a csom agot 
hóna alá csapta. A  közbenjáró nem volt



mindössze kétszer fordult elő, egyszer egész 
napon át, másszor esek délig, a ltvegö tehát 
csak mérsékelt nedves volt az egész munka 
alatt s ha a puhitás m érsékelten fütött szobá- 
bán, azon czélból, hogy a sim ítás, mint az 
ma még divatban van, egészen laposra esz
közöltethessék, nem volt is elkerülhető, mégis 
ki volt zárva lehetősége annak, hogy a levelek 
túlságos megereszkedése és e miatt gyors pe- 
nészesedés fordulhasson elő.

A rétháti levél —  a fogarasiról majd utóbb 
—  az idén színre nézve tulnvom ólag sárga 
v o lt ;  volt közötte csekéUebb mennyiségben 
piros-barna és barna is, petrezselym es azonban 
(zölden ereit) csak elvétve találkozott és ha 
hozzá teszem, hogy egészen zöld szinü, csakis 
a hegve levelek közölt és ez is csak csekély 
mennyiségben tordult elő, elm ondottam  mind 
azt. a mit a levelek színére nézve tudni kell 
és hogv ezeknek viselkedése a simítás közben 
a megereszkedésre nézve, milyen volt. elm on
dom a következőkben.

A zöld szinü igen könnyen, a sárga szinü 
és petrezselvmes mar jóval nehezebben, végre 
a piros-barna és barna legnehezebben puhulr, 
vagyis legtöbb nedvtartalommal birt a zöld 
szinü, legkevesebbel a piros-barna és barna, 
mig a sarga és petrezselvmes olv mértékben 
volt nedves, mely éppen elegendő volt arra. 
hogv könnven simítható legyen és kellemetlen 
következményű utóerjedést ne idézzen elő.

Ha tehat a különböző szinü leveleknek a 
puhulás közben ilyetén való viselkedése mellett 
kellő gond és tigvelem lordittatott arra, hogv 
azok Össze ne kevertessenek. vagvis a csomó
zás és balozás korrektül vitetett keresztül, bi
zonyosan elejt vétetett a karos következménvü 
utóerjedesnek is s a termelő a kincstárra nézve 
hasznos jó munkát végzett.

De még igv is kérdés, vájjon a sarga 
szinü, mely még mindig nagvon is elég pu
hának bizonyult, nem bir-e mégis tu'sok nedv
tartalommal ! Nincs-e nagvon szorosan cso
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dohányos. ó inkább csak a jó ebód ked
véért ment ki

A mint a vonat délután 1 órakor m eg
érkezett X . . . .  re, Franczi kiszállt s nagy 
rémületére azt veszi észre, hogy a kijárat
nál két fináncz áll, a perronon pedig maga 
a pénzügyőri biztos jár fel s alá.

— No most végem van. gondold 
Franczi s egyszerre halotthalvány lett s 
nem mert se jobbra se balra ment.i s ta 
nakodott m agában, hogy mit csináljon.

— Gyere már Franczi, szólt hozzá a 
közbenjáró. De I ranczi csak nem mozdult 
s szinte rem egett a félelemtől.

— Mitől félsz ? — kérdé a közbenjáró.
H át nem látod a finánezokat —

megcsípnek, végem van. hebegte Franczi.
— Dehogy is van véged. Gyere csak ! 

Ha kérdik tőled, hogy mi van a csom ag
ban. hat mond hogy kolbász s meglásd, 
nem lesz semmi bajod.

I ranczi csakugyan összeszedte m agát 
s a kijárás felé ment.

Kérdi tőle a biztos : »Uram , *mi van 
abban a csomagban ?«

K o ...........ko . . . .  kolbász, dadogta
Franczi s majd kieesett kezéből a gyanú
sított csomag.

mózva ? Nincs-e túlságos szorosan hálózva ? 
Nem indult-e idő előtt erjedésnek ? Nem 
fogott-e penészt stb. stb., mert Hogv a csomó 
külleme tetszetősebb legyen, mintegy kivasalja 
a kertész a levelet. Az emigy kivasalt és cso
mózott levelekre reáülnek (ettől azonban már 
leszoktattuk őket) Összepréselik. Már most. ha 
ilv levelek a kívánatosnál több nedvességet 
tartalmaznak — a mennyiben légmentesen el 
van zárva előlük a lég — természetes, hogy 
idő előtt erjedni, sőt penészedni fognak s a 
kincstári raktárban is, az azért felelős állami 
tiszt nagy örömére, egészen más nianipulátiót 
fognak igényelni, mint például az a piros
barna levelekből összeállított csomó, melyről 
fentebb azt konstatáltam, hogv legnehezebben 
puhult.

Az imént elmondottakból látjuk tehát, 
hogv sokat tehet a termelő a dohány jó minő
sege érdekében, de a természeti erők határáig 
mehet csak e téren s a kincstár feladata a 
felhalmozásnál, okszerű erjesztési eljárás és 
osztálvo/assal, a termelő áltál meg nem előz
heti' esetleges károknak eleiét venni.

Hogv a simítási eljárásnál, különösen na
gvon nedves, ködös időjárással, a nagyon la
posra vasalást, a túlságosan megereszkedett le
velek nagvon szorosra csomózását a kincstárrá 
nézve karosnak s a termelő által került ndőnek 
tartom, bizonyítanom nem kell, csak hogy 
bajo< ezt egészen megakadaivozn , mindaddig, 
nng a simítási munkára nézve oks erübb el
járást nem talalnnk ón ezt al ul nos utasitáskép 
a kincstár a termelőknek kiadni nem togia, 
mert a hol egy teremben 80- 1 CM» munkás 
foglalkozik, mindenig mellé külön lelvigváztl 
kellene allitam. hogv azokat megrögzött -zo- 
ka>a k c hamvasára birja. Hic Rhodus, Inc salta! 
S nagvon all, nut cz-bkem elején mondottam, 
hog\ t. i. a simítás es csomózás kémes munka 
s hogv iól végeztessék, a termelő egész szak
értelmét és lolvtonos ellenőrködésct igémbe 
veszi.

M AGYAK DOHAKYUJ8ÁG

— Kolbász ! kiáltott fel a biztos m o
solyogva falusi kolbász ! No. ez épen 
apropós jön Az urak ide át vannak a 
W eingruber korcsm ájában. M egsüttetjük  
hamarjában a kolbászt s jót mulatunk 
mellette Menjünk Franczi ur. menjünk!

Most szeppent m eg m ég csak Franczi, 
mert tudta, hogy most m ár kisül a turpis
ság . S kénytelen-kelletlen követte a biz
tost s azon tűnődött, hogy mikép. 11 sza
badulhatna m eg a csávából.

Beértek W eingruberhez. hol inár a 
bizottságok összes tagjai együtt voltak s 
várták a türténendőket. Semmivel sem 
árulták el azonban, hogy tudnak Franczi 
bajáról, ki halálsápadtan állt meg a sarok
ban levő ágy mellett s még mindig azon 
tűnődött hogyan lehetne a csom agot el
tüntetni.

- L rak  szolt a biztos — Franczi 
ur kolbászt hozott H . . . .  ról, nagyon jó, 
finom kolbászt, melyet legott megsüttetünk 
s megeszünk. W ein gru b er! jöjjön csak, 
nézze, itt van a kolbász —  s azzal az ágy  
felé közeledett, melyen az omirioztfs cso
m ag hevert.

Franczi még jobban elhalványodott.
De nem hiába volt korcsm áros W ein-

A majdan felállítandó országos kísérleti 
telepnek, a melyekben raktárak is lennének 
felállitandók, hol a szárítás, előerjesztés, szin- 
képzodés, simítás, bálozás, különféle fázisain 
átesett leveleknek utóerjedése szakférfiak által 
megfigyelendő lenne, lesz feladata, különösen 
a simítási m unkálat mikénti keresztülvitelére 
nézve, a termelők számára a kincstár érde
kében nagvon kivánato* utasításokat kidolgozni 
és én erősen hiszem, hogy nem ugvan vég- 
képeni mellőzése, de m indenesetre nevezetes 
módosítása a mostani eljárásnak be fog kö
vetkezni.

Kell még egvet-mást az ekszikkátoros paj
tában szegekre aggatottan szárított leveiek si
mítási munkája körül tapasztaltakról elmon
danom.

Az ekszikkatorokon szárított levél a lég. 
csekélyebb légnedvesség iránt is nagvon fogé
kony volt, de a fmlv gyorsan pnhult és ilv 
állapotában igen könnven feldolgozható ts volt, 
ép ilv gyorsan kellett simításával elbánni, mert 
a mily hirtelen puhult — szárazabbá válván a 
levegő —  ép oly hirtelen száradt meg újra és 
szaraz állapotában — sokkal ritkábban lévén 
aggatva, mint a zsinórra fűzött —  annvira tö 
rékeny lett. hogv vele a m eleg szobabani pu- 
hitasi m ódot igénybe* venni nem lehetett.

A kísérlet kép term elt fogarasi dohán v 
körül, fejlődése első stádium ában tapasztaltakra 
nézve egy előbbi czikkem ben mar beszám oltam .

Fenn kell tartanom akkoriban közzétett 
azon nézetemet, hogv u mag. melvet kaptam, 
elfajzott volt. Mert az évekkel ezelőtt általam 
szinte csak kisérleuép termelt e faju dohány 
levelei határozottan tojásdad alakúak voltak, a 
mostaniak pedig darda alakuakká fejlődtek és 
jóval későbben értek be, mint a velük hasonló 
tataion tőszomszédságukban termelt réthátiak, 
mely eset pedig az első kísérlet alkalmával 
nem merült fel.

A mi a levelek színét illeti, a 40 0  Q-ölcs 
kisérletitéren termettek, megtartották azt a bi-
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gruber. R ögtön átlátta hogy itt valami 
baj van. Gyorsan odaugrott az ágy h oz; 
m agához ragadta a csom agot s rohant ki 
vele.

A biztos hiába kiáltozott utánna:
— De W eingruber ur. csak meg kell 

néznünk vájjon friss, vagy füstölt kolbász 
van-e a csom agban ?

Mikor a biztos W ein grubert a kony
hában m egtalálta, a kolbász m ár vígan 
sistergett a tűzhelyen.

Hol a papiros, a mibe a kolbász 
volt csom agolva? —  kérdé álm élkodva és 
bosszankodva a biztos.

— Itt van kérem alássan — válaszold 
W eingruber s azzal kinyitotta a takarék- 
tűzhely ajtaját. Persze m ár csak elhamvadt 
papiros részek voltak láthatók.

A biztos dühösen m orm ogott valamit 
s azzal visszaballagott a vendégszobába.

R övid idő múlva m egjelent W eingru- 
ber, egy fölségesen illatozó tállal a kezében.

— Itt a kolbász, urak —  szólt —  jó 
étv ágyat biztos u r !

A biztos urnák e napon nem ízlett a 
falusi kolbász.

—táp.
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zonyos tetszetős piros-barna szint, mely en- 
gemet annyira csábbitott, hogy vele még egy 
kísérletet tegyek, a 600 Q -öles téren termeltek 
azonban — 54  kg. kivételével, mely világos 
barnává vált —  sötét-barnára száradtak, minek 
a száritás körül követett eljárási mód (előző 
lankasztás nélkül kiaggatás a forró napra) le
hetett az oka, a mi miatt azonban különösen 
mikor a fentebb érintett egyik területen a szin 
igen jó bevált, még a fogarasi dohányra a 
»pereat«-ot kimondani nem kellene, de úgy 
látszik, hogy nemcsak a színben nem ütötte 
meg a mértéket, hanem finomsága sem volt
—  legalább a beváltó állami közeg Ízlésének
—  megfelelő, mert a 400 Q -öles területről 
mindössze finom 2-od osztályút 38 kilót é 38  
írt kÖzépfinom 3-ad osztályút '4  kilót á 16 
Irt. összesen 112 kilót váltott be, mely osz
tályozási arány szerint egv kát, holdra finom 
2-od osztályú 152 kiló, középfinom 3-ad osz
tályú 296 kiló, összesen 448 kiló esnék, 105 
frt, 12 kr. kát. holdankénti bruttobcvétellel, 
a mi igen silány eredménynek mondható akkor 
mikor ugvanazon gazdaságban a kisérleti tér 
tőszomszédságában, tehát teljesen egvenlö té
nyezők közreműködésével a rétháti fajból 968  
kiló átlagtermés esik kát. holdanként 203  frt 
193® io • bruttó bevétellel.

A 6 0 0  Q -ö le s  területen, melven pedig a 
levelek kevésbé kedvező színalakulást nyertek, 
m ennyiségileg legalább kedvezőbb volt a termés, 
mind a m ellett a végeredményben itt is a 
réthátitól messze elmaradt.

Hiába! Sok tényező működött közre 
ahhoz, hogy az eredmény ezúttal ne legven 
kielégítő, a miből az az egv dilog bizonvos, 
hogy kísérleteket nem egy-bét évig. hanem 
évek során át kell tenni, egy és ugyanazon 
faj dohány nyal, mert biztos következtetést 
egvik-másik fajnak tulajdonúira nézve csak 
ugv vonhatunk, ha azokkal különböző tala- - 
jokon különböző éghajlati viszonyok közre
működése mellett, hosszabb ideig tartó kísér
leteket tettünk, ily kísérleteknek teljes alapos- 
saggali keresztülvitelére csak a kincstár képes, 
mert elegendő eszközök csuk neki állanak 
rendelkezésére és első rendben az ő érdekt 
követeli meg azokat és un megint csak azon 
felkiáltással végzem csikkemet: »Országos do- 
hánvtermelési kisérleti állomások, jöjjön el a 
te országod!«

Szilárd  Já n o s .

Még valami a minta-csomókról.
A  „M agyar Dohány újság '4 f. é. 3. szá

m ában m egjelent, a m inta-csomókról érte
kező. bő tájékozottságot eláruló czikk. 
alkalm at ad. hogy az ügyhez én is röviden
hozzászóljak.

A  legnagyobb határozottsággal osztom 
az ujonan előtérbe nyomult nézetet, hogy  
a mintáknak nem lehet az a czélja —  
mint jelenleg —  hogy 1 .-szőr. a legjobbat, 
t. i. az árhirdetmény paragrafusaiban elő
sorolt feltételeknek mindenben pontosan 
m egfelelő * m egtestesítését* képezzék, 2-szor, 
hogy a beváltás alkalmával a legjobb 
és legszebbnek, minden gyakorlati czél 
nélkül, csak  kiállítását, képezzék, hanem  
igen : hogy a term ést képviseljék, akként,
hogy arra felszólamlás esetében, hivatkozás 
történhessék, mint oly mintára, mely a ter
més, nem legjavát, hanem annak átlagát

képviseli, vagyis, mely jő ót mely gyenge
áru m ég az illető osztályba sorozandónak 
m egengedtetik, ennek folytán képviselniük 
kell minden osztálynak javát, középmlflö- 
sógét* Ót gyengéjét, tehát minden egyes  
osztálymintának 3 csomóból kell állnia, 
egy jó , egy közép és egy gyengéből, de 
mely utóbbi, —  tulajdonságainál fogva — 
m ég ezen osztályhoz tartozik, tehát a  3 csomó 
mind felfelé, m ind lefelé, mint egy végső h a tá 
rát képezzen. Ek kén t összeállítva, lehet 
aztán képviselve a volt « ártereken és rét
földeken term esztett nagy, de minden le
írást gúnyoló félig nyers levelek* is egy  
csomója, m ert ezeket is csak beváltani kell, 
tehát hadd legyenek képviselve a minták 
bán is.

Itt szükségesnek tartom , megemliteni, 
hogy a csomók összeállításánál, a leg
nagyobb szakismerettel és megfontolással 
m eg legyenek bírálva a mintákban az ár
nyékban száradt és —  a legtöbb esetben 
m ég zöld, de minőségileg majd mindég 
oly értékes és nagybecsű levelek, melyek 
a laikus előtt, éretlen kevés értéküeknek 
látszanak és melyek tudvalevőleg csak 
nyers állapotban m utatják a csak szakem
ber által félre nem ismert visszatetsző szint, 
am ely a kiállott erjedés után aztán azt a 
finom, bársonyos, hamvas, homályos, fény  
nélküli zománzot mutatja, amely az igazi 
jó szivaron oly becses és amelv után a 
szivar-inyencz kapkod, félre lökvén a fényes 
szépségüeket, akár csak a kuliszák m ögött 
a balettánezosnők közt válogatna. —  ohó, 
de hova tévedtem ?!

Itt a minták megbirálásánál különösen 
ajánlanám, nem annyira az imponáló, fényes 
szin és tekintélyes nagyság, de igenis a jó 
minőség és finomság tekintetbe vételét, 
m ert de sokszor látunk igen szép szinü 
dohányt, mely néha sokkal rosszabb a 
kevésbbé virító színűnél! É s a szives ol
vasó figyelmét arra bátorkodom m ég fel
hívni, hogy a valódi havannah, vagy  
manilla szivarok boríték dohánylevelei épen 
nem imponáló szépségüek. de aztán mily 
belső tartalom m al bírnak !

Azonban nem csak a m inőséget, de az 
égési képességet is tartom a m egbirálásá
nál első sorban nagyon is fontosnak és 
utána mindjárt következik fontosságra nézve 
a szervezeti finomság, a berdák vékony
sága stb., a virító szin pedig legyen az 
utolsó, de akkor is ne az határozzon, hanem 
a jő szin.

Ez irányban haladva, reájönnek a g y ár
tási ágak és nem az osztályozás szerinti 
beváltásra, amelyben néhány évvel elébb 
némi tapasztalatokat szerezhettem .de m elyet 
jelenleg m ég időelőttinek tartok, habár úgy 
rémlik előttem,*mintha annak, mint az igazi 
jó beváltás módjának, a jövőben bekövet
keznie kellene.

Visszatérve a m intákra, előzőleg m eg
említettem, ‘ hogy azokra hivatkozni lehes
sen*. H ogy tehát a termelő előforduló 
esetben az egyes leveleket sajátkezüleg 
lapozgathassa, t. i. hogy a csomókat belül 
is láthassa, ami jelenleg lehetetlen, mivel 
azok a szekrényben, m ár az első héten 
annyira megszáradnak, hogy azokhoz hozzá
nyúlni nem lehet, — de vizzel sem lehet ezen

segíteni, mivel az m egfagy, a m eleg viz 
pedig gőzt fejleszt, am ely a leveleker m eg
támadja, igy tehát a m intákat akként 
kellene elhelyezni, hogy azok egy  ládában 
több réteg ponyvával legyenek betakarva  
és igy a m egszáradástól megóvassanak.

De igen fontosnak, sőt elkerülhetetlen 
szükségesnek tartom az üvegszekrényeket, 
azon czélból, hogy az előző évi minták 
benne tartva, a term ést legalább 2 éven át 
összehasonlítani lehessen, mely több oknál 
fogva nagy fontossággal bir és annál több 
jelentőséget nyer, mivel ezentúl a minták, 
az igazi termésnek az illető évre m egen
gedett átlagát fogják képviselni, tehát 
majd csak tényekkel állunk szemben, nem 
mint jelenleg, amikor a felelet m indég csak  
a z : «olyan nincs*.

É s  épen zárt helyen kell ezen d ö b 
beni évi mintáknak elhelyezve lenni, a hol 
jó l m egszáradhatnak, annélkül hogy a 
penészgombák hozzá érhessenek, -  erre 
tehát kiválóan alkalm asak az üvegszek
rények.

Más czikkemben — ha ezen igény 
télén soraim kedvező fogadtatásban része
sülnek —  a minta csomók megkeritéspről, 
összeállításáról szándékozom szólani.

X.

A  fahamu, mint dohánytrágya.
Ezen m ár sokat szellőztetett themáról, 

dr. Nessler tnr., udvari tanácsos, a mező- 
gazdasági hetilapban ezeket Írja :

4i»0 mtrm fahamu ajánltatik m egvé
telre, 1 m árka és 15 fillérrel mtrmázsán- 
ként. —  Az itt m egejtett vizsgálat szerint 
ez tartalm az: 2 0 8°/# phosphorsavat és fi0/,, 
kálit. Ezen alkatrészek tehát itt nem drá
gábbak. mint a Thomas-liszt és a Kainit

A  dohány éghetőségét a káli tartalom  
minden kétséget kizárórag emeli mig el
lenben a klór csökkenti. Például a kitü
nően égő Portoriko és Szum atra dohányok 
5, mig a mi dohányaink nem ritkán 2 "/0 
aluli káli tartalmúak.

A dohányra, mint trágyaszer. a fa
hamu vált be legjobban. A  tengerentúli 
államokban, hol a legkitűnőbb dohányok 
termeltetnek, a dohányt főleg fahamuval 
trágyázzák.

Néhány hó előtt egy dohánytermelő 
Connecticutból volt nálam és közölte v e 
lem, hogy ott. oly helyeken, ahol más 
trágyaszert alk alm aztak : rossz dohányt
nyertek, s mikor ismét visszatértek a fa- 
hamuvali trágyázásra, dohányuk megint 
m egjavult. E g y  hektár, jövőben dohány
nak szánt földre, januártól márcziusig 25  
mtrm (holdanként m integy 7 — 8 mtrm) 
fahamut használnak fel.

A  dohánytermő vidékeken, a földek 
és mezőkre a legnagyobb mértékben ajánl
ható a fahamuval való trágyázás, melynek 
kitűnő hatása m ár rég  ismeretes. E g y  
hektárra 1 6 — 20 mtrmázsa, tehát egy  
holdra mintegy 5 — fi mtrm használandó.

(»Süddeutsche Tahakseitung -)

A  dohány minőségének javítása  

Németországban.
Többször említettük m ár, hogy Né

metországban mennyire forszírozzák min 
dennemü kísérletek által a dohány minő
ségének javítását.

Mint a „Süddeutsche Tabakzeitung" Í rja : 
újabban a legtekintélyesebb kereskedelmi 
kam arák is behatóan foglalkoznak e kér
déssel, s ezek egyike, a kormányhoz kö
vetkező felterjesztést intézte:
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Örömmel üdvözöltük am a kezdemé
nyezést, hogy a múlt év m árczius havában, 
Karlsruheban, a porosz, bajor, würtenbergi, 
badeni, hesseni, elzász-lothringiai korm á
nyok, valamint a német gazdasági-egye
sület, a mannheimi dohánytársaság, a német 
káli-müvek igazgatóságának, illetve ezek 
képviselőinek részvétele m ellett, beható 
tanácskozások folytak, m egállapítandó terv  
szerint közösen eszközlendó dohányterm e
lési-, továbbá a trágyázási és művelési kísér
letek módozatainak m egállapítása tárgyá
ban, am elyek folytán elhatároztatott egy  
központi kísérleti állomás felállítása, mely
re az elzász-lothringiai kormány hozzájáru
lásával, a strassburgi dohánygyár telepe 
jelöltetett ki.

H ogy a dohánytermelés javitása mel
lett. a dohányvételnek — annyi panasz 
és kellem etlenség okául szolgáló —  je 
lenlegi módját is mulhatlanul szükséges 
m egváltoztatni: azt mi m ár 10 év óta han
goztatjuk. Azonban minden panasz és le
verő tapasztalat daczára, lehetetlennek lát
szik, a m ár annyira elitéit tető eresz' 
alatti vétel módjának kiirtása. M ár 10 év
vel ezelőtt megkisérlettük, a dohányvé
telre nézve usanceok behozatalát és álta
lános szabályok felállítását, s ezek iránt 
az illetékes körök érdeklődésének felköl
tését.

Sajnos azonban, kezdeményezésünk 
rokonszenv helyett ellenzéssel és közönyös
séggel találkozott, sőt határozottan vissza 
is utasitttatott, úgy, hogy kénytelenitve 
éreztük magunkat, ezen — a közjóra irá
nyuló minden további törekvésünkkel fel
hagyni. —  A  sajnálatra méltó állapotok
nak javítására nézve, a nagyherczegség  
belügyministeriuma által kezdeményezett in
tézkedésektől sem lehet sikert reményleni, 
m iért is újabban az összes dohányterme
lőknek szorosabb szövetségbe lépése ajánl- 
tatott. — mely elé a reális dohánykeres
kedelmi érdekeltek bizonyára nem fognak 
akadályokat gördíteni.

Az orsz. m. gazdasági egyesület 

dohánytermelési bizottságának működése, 
az 1891 92. egyleti évben.

Ámbár lapunk olvasói jól ismerik az orsz. 
m. gazti. egyesület dohánytermelési bizottsá
gának a hazai dohányügy érdekében kifejtett 
áldásos működését, de —  hogv teljes tájékozást 
és áttekintést nyújtsunk a bizottság ügybuzgó 
tevékenységéről — érdemesnek tartjuk a bízott 
ság működéséről szóló jelentést, az egyleti év
könyv nyomán, a maga egészében közölni, 
amint következik :

Bizottsági elnök : g ró f Dcssetrffy A urél, — 
előadó: Setlassy Zoltán.

A dohánytermelés terén az utóbbi évek
ben tetemes emelkedés vehető észre minden 
vonalon, a minek föinditó oka az 1887-iki 
dohányjövedéki törvény rendelkezéseiben rejlik, 
a melvek mig a dohánytermelőkre látszólag 
igen nagy terheket rónak, főleg a kötelező 
pajtaépitkezés és a pajtákban az átjárók készí
tése által, addig éppen ezen rendelkezései 
által a dohányanyagnak jobb kezelését elő
segítvén, a jobb minőség előállítására direkt 
behatást gyakorolnak, de a dohánybeváltási 
áraknak némi emelése és méltányosabb meg
szabása a termelőket a jobb minőség előállí
tására indirekte is hathatósan buzdítja. Mind 
ezek mellett azonban nem szabad figyelmen 
kívül hagyni a jövedéknek azon törekvését 
sem, hogy a dohánytermelést a kisgazdák köré
ből kivenni és főleg a nagytermelők által 
gyakoroltatni iparkodik. Minek következtében 
a dohány minőségi javulása okvetlenül foko
zatosan következik be, mert a nagyobb do
hánytermelők nagyobb szakértelemmel jobb 
dohányt állítanak elő, annál inkább, mert a 
nagy termelő a szükséges befektetéseket és 
beruházásokat is tokkal könnyebben eszközöl-

( heti, mint a kistermelő és ezeken kívül pedig 
az is kell, hogy figyelembe jöjjön, miszerint 
a kistermelők még a legszigorúbb ellenőrzés 
mellett is dohányuknak legjavát elcsempészik 
és kéz alatt magánosoknak eladván, a jövedék 
ezektől még a legnagyobb ellenőrzés mellett 
is csak a silány dohányt kapja meg a beváltás 
végett. Az 1887. dobányjövedéki törvény 
ugyan főkép azon rendelkezése által, hogy 
megvonta a nyers dohány kiszolgáltatását a 
termelők számára, a csempészetnek nagy aka
dályt gördített útjába, mert a nyers dohány 
kiszolgáltatásának megszűntével, az esetleg 
forgalomban talált nyers dohány nem lehet 
más, mint csempészett, s igy ezek forgalomba 
hozói é» fogyasztói a csempészetért okvetlenül 
felelősségre vonhatók. A dohányjövedék azon
ban maga is nagyban hozzájárult a minőségi 
termelés emeléséhez azáltal, hogy többször 
meghallgatván a termelőknek kívánságait, azo
kat a kölcsönös megbeszélések alapján ipar
kodott orvosolni.

Az orsz. magyar gazdasági egyesület 
dohán vtermelési szakosztályának jutotta feladat, 
a dohánytermelő gazdák óhajait napirendre 
tűzve, az érdekelt gazdák és jövedéki igazga
tóság együttes tárgyalása ala bocsátani. És 
kötelességünknek tartjuk ehelyütt is elismeréssel 
és köszönettel említeni meg azon meleg 
érdeklődést, melyet a dohányjövedék érdemes 
igazgatója: Graenzenstein Béla ur ezen érte
kezletek iránt mindenkor tanúsított, azokban 
személyesen is résztvett és a megfelelő fel
világosításokat és útbaigazításokat megadván, 
lehetővé tette, hogy a dohánytermelés niveau- 
jának emelése a kölcsönös óhajok és kíván
ságok lehető kielégítése mellett évről-évre fo
kozódik.

A dohánytermelési szakosztálynak érte
kezletei mindenkor nagy látogatottságnak ör
vendettek, s azokon egyletünk utján olv 
kérdések nyertek megoldást, melyek a magvar 
dohánytermelő gazdáknak egyrészt, másrészt 
pedig a jövedéknek a dohánytermelést és érté
kesítést és ezáltal annak jövedelmezőségét 
nevezetes mértékben megkönnyítették.

Egyik legfontosabb kérdés volt az 1887. 
évi dohányjövedéki törvény azon intézkedésé
nek minden érdekelt fél irányában va ó meg
felelő enyhítése, melvszerint a törvénv a do
hánypajták szükséges méreteit és beosztását, 
valamint a simító helyiség kötelező létesítését 
előírva, ezáltal a régi pajtákkal biró dohány- 
termelőt nagy mértékben sújtotta, mert ezen 
intézkedés oly nagy mértékű befektetéseket 
követel a termelők részéről, melynek teljesítése 
által a dohánytermelés jövedelmezősége, leg
alább az első években, tetemesen csökkent. 
Igaz, hogy maga a törvény végrehajtására 
vonatkozó miniszteri rendelet a tör /ény ezen 
rendelkezésének teljesítését nem azonnal az 
életbeléptetés időpontjától kezdve követeli, 
hanem a régi pajtak átalakítását fokozatosan 
írja elő, és csak az nj pajták létesítésénél 
ragaszkodott a törvény előírta követelmények
hez, azonban még a fokozatos átalakítás is 
mindössze két évi időtartamra szorítkozván, 
nagy terhet képezett. Ezen irányban a szak
osztályban folytatott tanácskozások azonban 
meggyőzték a jövedék igazgatóságát arról, 
hogy a termelő közönségben a jóakarata tör
vény betüszerinti követéséhez meg van, azon
ban az anyagi eszközök hiánya nem engedi 
azt oly aránylag rövid idő alatt teljesíteni, 
csakis rendkívüli terhes anyagi áldozatok árán, 
miért is engedve a szakosztály által előterjesztett 
kérelemnek, a törvény ezen rendelkezését még 
egy évvel kiterjesztetté és annak elmúlta után, az ‘ 
uj dohánytermelési engedélyek kiosztása alkal
mával újból figyelmeztette’ a termelőket a tör
vény ezen követelményének teljesitésére, ugv 
hogy a törvény ezen rendelkezése a kikötött 2 
év helyett tulajdonképen csak 4 év alatt haj
tatott végre.

(Folyt, köv.)

Egy  nagy és látszólag gyenge termés 
Cuba szigetén.

A •Südeutsche Tabaklueitung  «-nak ifjak 
C u b áró l:

K özel eg y  éve, ho gy  az önök oly tá 
voli, de nálunk m égis szívesen olvasott 
lapjának nem Írtam. De nem akartam  az 
am erikai és európai újságok kedvelt tu- 
dositási módjával a küzdelmet felvenni.

1892. január havában m egírtam  volt, 
hogy az aratási eredm ény oly nagy lesz, 
minő alig volt m ég a szigeten, de a mi
nőségről nem nyilatkozhattam valami ked- 
vezőleg s az eredm ény ezt igazolta is. ü s  
ha most bizonyos tudósítók, változó han
gulataikban, a  szerint amint a  borgőz hozza 
m agával, Boddegától N ew -Yorkig hangoz
tatják siralmas panaszaikat a rossz ter
mésről : ez a m inőségre nézve némileg 
igaz lehet, de a m ennyiségre nézve telje
sen alaptalan és inkább tendentiozusnak 
mondható.

A  92.-iki termés nagy volt s azt hi
szem, nem kellett volna az em bereknek 
m agukat elijeszteni hagyni, a választás 
hiánya miatt, m ert a dohány mindenesetre 
vételre alkalmas volt. De ha a szárazság  
tovább tart a telepeken, akkor a 93-iki 
term ésre egyáltalán nem valami fényes 
kilátásaink lehetnek.

ítéletet mondani nem akarok, hanem 
csakis az egym ásután felmerülő újabb ada
tokról kívánok értesítést adni a követ
kezőkben :

Az 1892-diki rossz termésről annyi 
hátrányos körülmény jeleztetett, hogy min
denki m eg volna lepetve, ha a helyzet vál
toznék, ami azonban m ég mindig lehetsé
ges. A  Vuelta-Abajo-i termési kilátások 
sem mondhatók valami rózsásoknak. A  do
hánytelepeken október 23. óta egy csepp 
eső sem volt. A  fiatal növények, a nagy  
szárazság m iatt nem fejlődhettek és her
vadtak, sárgásaknak látszanak. M inthogy 
folyvást északi szelek uralkodnak, a levegő  
roppant száraz és semmi, vagy csak kevés 
rem ény van a helyzet javulására. E g y  erős 
kiadó eső. e perezben mindenkit, aki csak  
dohány nyal foglalkozik, ugyancsak m egör
vendeztetne. Időközben az üzérek és a vá
rosi kereskedők a sziget belsejébe küld
ték ügynökeiket, hogy az ültetvényesektől 
minden használható dohányokat összevá
sároljanak s ezért az árak itt meglehetősen 
emelkedtek. Az egész 1892.-diki dohány- 
termés, oly nagynak jeleztetik, minő m eg  
alig volt az Antillákon. Az < redmenyt 
m integy fél millió csom agra teszik, mig 
91 ben csak 3d0,00 0  csom ag volt a termés. 
A  szivargyárak nagyon el vannak foglalva 
s szivarkákban oly nagy a megrendelés, 
melynek ez időszerint lehetetlen megfelelni.

Az amerikai kereskedők m ég mindig 
a vásáron vannak, hogy a megfelelő par
tieket lefoglalják, különösen a Remedios- 
fajtát, melyben m ár is nagy mennyiségű 
kötések történtek, 31  -  42 dollárig per qtl. 
Az árak szilárdul tartják m agukat, főleg 
Choice. Rem edios vagy Santa-Clara faj
tákra, melyek nem nagy mennyiségben 
vannak a vásáron képviselve. Partidos és 
Vueltas fajok 4 0 —45, sőt 5 0 — 55 dolláron 
kelnek. A  silányabb mennyiségüek majd
nem teljesen eltűntek s a nagy kereslet 
folytán mindenhol m agas árak vannak.

A tartós szárazság folytán, m elyet 
minden dohánytermelő vidékről egyarán t 
jeleznek, az uj termésre való kilátások  
sem biztatók. S  a gyenge term ésre nézve 
m ár az időjárás kisebbmérvü változása  
sem sokat segítene. Az amerikai kereske
dők ugyan időközben m ár többnyire tá 
voztak, de azért a vásár m ég mindig igen 
elénk. A lig lehetséges elegendő fuvart 
szerezni, az áruknak a vasúttól átvételére  
és a hajókhoz való szállítására, m inthogy 
ezer számra érkeznek a bálok a belföld
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raktárakból. A z árak minden fajta jó do
hányra szillárdan állnak, s ha a V uelta- 
Abajo-i kerületben hamarosan be nem áll 
az esőzés, úgy m ég felebb is fognak emel
kedni, mivel a term ésre a nagy szárazság 
m ár is igen károsan hatott.

Most értesülünk, hogy végre m egjött 
a várva-v árt eső. mely a havanai uj ter
m ésre mindenesetre jó hatással leend De 
hogy m ennyire: azt most m ég nem lehet 
megítélni, miután a hosszú szárazság miatt 
a kárt m ár is igen jelentékeny.

I R O D A L O M

Az orsz. magy. gazdasági egyesület év
könyve az 1891/92. egyleti évre. Szerkesztette 
az egyesület tisztikara. Azon nagyszabású és 
sok oldalú tevékenységről, melyet az orsz. 
m. gazdasági egyesület, nemzetgazdászatunk 
minden ágának felkarolása körül, a múlt év
ben is oly szép eredméiivnvel és elismerésre 
méltó buzgóikodással kifejtett, érdekes ét ta
nulságos áttekintést nyújt az egyesületnek év
könyve. A gazdaközönség eléggé ismeri és 
érdemszerint méltányolja is az egyesület mű
ködését, s igv szükségtelen arra e helyt bő
vebben kiierjeszkednünk. tehát csakis az év
könyv néhány érdekes adatanak felsorolására 
szorítkozunk. — A z egyesület tagjainak száma 
volt 1892. márcz. 14-ig: 408 alapitó és 1249 
evdijas, vagvis Összesen 1657, az előző évihez 
képest tehat a tagszaporulat 407 volt. —  A 
jelzett évben tartatott 1 rendkívüli közgyűlés, 
10 iguzg. választmányi és 52  szakosztályi ülés. 
—  A •pénztárforgalmi kimutatás szerint, az 
egyesületnek 1891. évi bevétele 75 .548 trt 
08  kr, kiad.isa pedig: 7 2.843 frt 68  kr. e 
szerint pénztári maradványa 2704 Irt 40  kr 
volt. —  A vagyonkimutatás szerint: az aktívák 
összege: 431 .792  fit 30  kr, a passzívak Ösz- 
szege: 24315 forint 46 krajezár, tehát a 
tiszta vagyon : -107.476 forint 84 krajezár. —  
Az 1890. évihez képest, az 1891 évi vagyon- 
Szaporulat 47 .384 írt 66 kr. Az évkönyv 
minden egyes szakosztály működésének több 
mozzanatait külön jelentésben tünteti fel, (ezek 
közül érdemesnek találtuk, az olvasóinkat leg
inkább érdeklő dohánvtermelési bizottság műkö
déséről szóló kimerítő jelentést, lapunkba is 
tgesz terjedelmében felvenni.) — A hazai 
mczőgazd»sag és az egyesület körül érdeme
ket szer/ett iértidk közül: Nagyvathy Jánosnak, 
mint a Magyumrszagou, magyar nyelven, u 
mezőgazdasag különféle agaira kiterjedő első 
nagyobbszubasu irodalmi m ü: a •Szorgalmas 
Mezei Gazda* írójának; és Kacskovics Lajos
nak, u m. gazd. egyesület első titkárának 
urczképe és Galgóczy Karoly által irt életrajza 
is gazdagítják az évkönyvet, mely az egylet 
tagjaina* névsorává! végződik. —  Megemlít
hetjük itt még egyidejűleg, hogy az egyesület 
gazdag könyvtara, az 1891/2. évben szak
szerűen rendeztetek és katalógusba vétetett, s 
a kiadott pontos czimiegyzék szerint: 7034  
kötetben 4388 müvet tartdmaz.

„A gazdaságok berendezéséről”. Ina:
Körös S án dor , a kolozs-monostori m. kir. 

gazd. tanintézet igazgatója. A 74  oldalra ter
jedő füzet —  miként a szerző, bevezetésképen 
írja — azt akarja röviden és egyszerűen el
mondani, hogy milyen rendet, beosztást kö
vessen a gazda, u birtokán, arra nézve, hogy 
a gazdálkodás végczélját: u lehető legmaga
sabb s egyszersmird a legtartósabb jövedelmet 
elérhesse. —  A mü, négy fő részre osztva, 
szól: 1. A gazdasági rendszerről; II. A helyes 
gazdasági rendszer akadályai s azoknak elhá- 
ntásáról; 111. A gazdaság fő ágainak berende
zéséről; IV. A gazdasági fölszerelésről. —  Ál
talában igen hasznavehető, praktikus tanácso
kat és Útmutatásokat tartalmazó kis munka, 
mely megérdemli, hogy minél szélesebb kör
ben elterjedjen. —  Az erdélyi gazdasági egy
let könyvkiadó vállalatának ez a XX dik, il
letve az V. évfolyam 4 füzete*, — ára 45 kr.

V E 6 Y E S E K
Teljes tisztelettel felkérjük mindazokat 

a 1 előfizetőinket, akiknek az előfizetése de- 
czember végén lejárt, valamint azokat le, 
akik még élőbbről némi hátralékban vannak, 
hogy —  amennyiben az illető beváltóhiva
taloknál elő nem fizettek volna —  szíves
kedjenek az előfizetést —  most már közvet
lenül a kiadóhivatalnál —  mielőbb megújítani.

—  A dohányjövedók pénztári eredménye. 
A múlt év IV. évnegyedének pénztári ered
ményeiről, a pénzügy min isten um által közzé
tett kimutatások szerint, a fent jelzett időben, 
a dohányjöv. bruttó bevétele volt: 12.623.713  
frt 6 8 */a kr., —  tehát az 1891. év hasonló 
időszakában elért 11.999.747 frt 377*  krral 
szemben, az 1892. évi bevételi eredmény 
622.966 frt 31 krral kedvezőbb ; —  s ugyan
azon időszakban a bruttó-kiadás volt: 5 .695.224  
frt 54 kr., — tehát az 1891. év hasonló idő
szakának megfelelő 6 .636.850 forint 50  krral 
szemben, az 1892. évi kiadási eredmény is 
941.625 frt 96 krral kedvezőbb ; —  e szerint 
a bruttó bevételek és kiadások pénztári ered
ménye az 1892. év IV. negvedébeti, az 1891. 
év hasonló időszakához képest, mindössze
1.565.592 Irt 27 krral volt kedvezőbb, — ami 
a dohánvjövedék évi tiszta jövedelmének foly
tonos emelkedését bizonyítja.

—  A Karsaiék dohánya. Karsai Albert
és Vilmos, Boldoghaza község* dohánvtermelők, 
az általuk —  1892. évben, 60  katasztr. holdról 
termelt dohányból, következő beváltási ered- 
ménvt mutattak fel : válogatott b) osztálv 
10.263 klgrm, I. osztály 16.879 klgrm, II. 
osztálv 15.449 klgrm, III. oszt. 18.660 klgrm. 
összesen 61.251 klgrm, — 12.498 frt 12 kr. 
értékben ; —  a holdanként á'lag tehát : do
hányban 1021 klgrm, s pénzben 203 frt 30 
kr, a métermázsánkénti átlag pedig 20 Irt 40  
kr, vagvis a legnagyobb atiag. melyet termelő, 
a budapesti körzetből, mull évi termése után 
elért. Gvöin örKÖdtetó volt a gazdag szinve- 
gvülék és a pedánsságig pontos csomózás, 
mely szerint a bálákból kibontakozott minden 
egves dohányrészlet, a színezés legapróbb 
nuanceai és alak szerint külön voltak választva, 
nem az egyes csomókban, hanem az egyes 
bálák csomói annyira egyforma színű és alakú 
levelekből álltak, hogy a tojásoknak egymáshoz 
hason.óságáról való szó árás teljesen reájok 
illett, — és minő hatásos szinvegvülék! —
hol megnyerő, hol vonzó, hol hóditó! —  
Kgvszóval: a Karsaiék dohánya általános el
ismerést és diadalt aratott.

— Lapunk szerkesztőjétől ismét egv
hosszabb közlemény jelent meg a *Süddeutsche 
Tabakzeilung* f. év 9 . szamában, amelyben az 
1892. évi termés minőségi és mennyiségi vi
szonyait, a folyamatban levő beváltást, annak 
módozatait, az osztályok szerinti beváltási 
árakat, s a magyar dohánvkeresk delmi rész
vénytársaság működése által a kivitel terén 
már is elért rendkívüli lendületet és a társa
ságnak jövőbeni nagy reményekre hivatottsá- 
gát ismerteti.

—  Francziaország dohány fogyasztása
az utolsó 16 év alatt jeletékenyen növekedett: 
— 1874-ben ugyanis az összes fogyasztás 
288,845 métermázsát, 1891-ben pedig már 
358,138 métermázsát tett. A fogyasztás azon
ban nem minden iránvban növekedett egyenlő 
arányban, hanem a legnagyobb mérvű növek
vés a dohányzásra használt dohány mennyi
ségénél mutatkozott, a mely ezen idő alatt 
213,483 métermázsáiól 291 ,100  métermázsara 
emelkedett; —  a bagó alakjában elfogyasztott 
dohány mennyisége szintén növekedett, mert 
ily alakban 1874-ben 9625 métermazsa, 1891- 
ben pedig 12,463 métermázsa dohány hasz
náltatott fel. A mi ellenben a burnót fogyasz
tást illeti, ez csökkenőben van, ugyanis 1874- 
ben 65,736 métermázsa, 1891-ben pedig már 
csak 54 ,074 métermázsa került fogyasztásra.

—  A gazdasági előadások, melyeket az 
orsz. m. gazdasági egylet, a közelmúlt napok

ban rendezett, a gazdaközönségnek oly nagy 
részvéte mellett folytak le, hogy a jelentkezők 
nagy számára való tekintettel, az előadások 
nem is a «Köztelek* termében, hanem a ter
mészettudományi társulat tágasabb helyiségé
ben tartattak meg. Az előadások közül a do
hánytermelő közönséget főleg kettő érdekli 
különösebben, u. m. Cserháti Sándornak: «A 
műtrágyázás terén tett legújabb tapasztalatok
ról* és dr. Horváth Gézának: * A kártékony
rovarok elleni védekezésről* tartott előadása, 
—  ezekre tehát jövő számunkban még vissza
térünk

—  Felolvasás a dohánytermelésről. La
punk szerkesztője felolvasást fog tartani az 
orsz. m. gazdasági egyesületben, a dohányter
melés főbb tényezőiről, tekintettel a külföldi 
viszonyokra. A felolvasás idejéről t. olvasóinkat 
előre értesitendjük.

—  A magyar gazdatisztek és erdészek
segély- és nyugdijegvevületének igazgató választ
mánya f. hó 2-án a «Köztelken* Bujanovics 
Sándor elnöklete alatt ülést tartott, melyben 
a folyó ügyek elintézése után elhatározta, hogy 
a segéiy-egyesÜlet és a nyugdíj-szövetkezet a la 
kuló ülését áp rilis  hó  3 -án  délelőtt 9 és 10 
órakor tartja meg. A részletes táblázatokat és 
azok magyarázatát tartalmazó füzet már el
készült és e napokban fog az ország minden 
részibe szétküldetni. A  füzethez mellékelt 
belépő kötelező nyilatkozat f. é. márczius hó 
25-ig küldendő be, annyival inkább, mivel az 
ezután vagyis az alakulás után jelentkezők a 
tartalék-alap javára beiratási dij czimén 10 irtot 
tartoznak fizetni. A kik ily füzetet nem kap
tuk volna, azoknak a segély-egyesület irodája 
(Budapest «Köztelek») kívánságra készségesen 
megküldi. Elhatároztatott, hogy a szövetkezet 
tagjai lehetnek: földbirtokosok, földbérlők,
gazda- és erdötisztek és ezeknek alárendelt 
alkalmazottak. —  Az alapszabály tervezetet a 
végrehajtó bizottság a jelentkezőknek az ala
kuló gyűlés előtt fogja megküldeni. Végül a 
választmány 6 gazdatiszt özvegyének 550 frt 
összegű segélvt és 2 folyamodónak 150 frt 
összegű ösztöndíjat szavazott meg.

Szerkesztői üzenetek.
K é r e l e m .  A  tekts. dohánybeváltó hivatali 

kezelő és beváltótiszt u rakat teljes tisztelettel és 
bizodalom m al fe lk ér jü k , hogy — ahol a  bevál
tás még véget nem ért —  lapunkat a  term elők  
figyelmébe a ján lan i és előfizetőket gyűjten i ke
gyeskedjenek. K ér jü k  egyszersmind a  beváltás  
befejezte után a  gyűjtő ivek szives beküldését, 
hogy az uj előfizetőknek a  lapot azonnal 
erp td iálh jssu k .

Tek Or. F. 6  urnák. Nagyvárad. Gazdasági és 
veteménymagvak beszerzésére, legjobban ajánlhatjuk, 
a jó hírnévnek örvendő Huldck Ignácz fővárosi mag- 
kereskedő exéget, (Budapest, Károly körút 9. sz.)

Tek. Gartner Fülöp doh. bev. hív. kezelő urnák, 
Hajdú-Dorog. Megkaptuk a gjttjtőivet, 29 egész éves 
(közte 21 nj) előfizetővel » a reményen felüli szép 
eredményért, illetve ennek elérése érdekében kifejteit 
szives fáradozásai és nagybecsű jóakaratáért, fogadja 
hálás köszönetünket.

Tek. Csázik Péter doh. bev. hív. kezelő urnák. 
Kápolnán. A III. gytfjtőivet, 14 (közte 4 uj) előfize
tővel megkaptuk s lapuuk terjesztése körüli állandó 
bnzgólkodásáért sietünk újból mély köszönetüuket 
nyilvánítani.

Tek -  zay úrnak Nagyon örülünk, hogy Kosz- 
zabb hallgatás után újra üdvözölhetjük lapuuk ha
sábjain A köszönettel vett jóiztt tárczaczikknek 
Kérjük mielőbbi folytatását.

Tek. m. klr. dohánybeváltó hivatalnak, Budapest. 
A beváltás véget érvén, uem mulaszthatjuk el, a la
puuk iráut tanúsított kiváló jóindulat és sikeres fá
radozásért. úgy tek. Bóka E. kezelő úrnak, valamint 
a beváltó bizottság összes t. tagjainak, ismételten 
hálás köszönetüuket nyilvánítani.

Tek. Plaay látván doh bav. hív. kazelő urnák, 
Bnttanyn. Vettük a gyűjtőivel, 14 (közte 5 uj) elő
fizetővel a nagyon köszönjük sikeres fáradozásait én 
becses támogatását.
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Tik. m klr. dohánybeváltó hivatalnak. Nyíregy
háza. Megjött a III. gyüjtőiv i*», 10 (közte 9 nj) 
előfizetővel, 8 a lapunk terjesztése körül tanúsított 
kiváló buzgólkodás és uagyrabecsült jóindulatért, 
úgy tek. Maun József kezelő ur. valamint Grasseli 
Norbert beváltótiszt ur. fogadják mély köszüuetüuket.

X. — Szeged Igen köszönjük becses köziemé* 
nyét. Minél gyakrabbau legyen szerencsénk.

Tek. 6égi Rezső, doh. bev hiv. tiszt urnák. Tisza- 
RofT. A gyűjt ói vet 11 (közte 10 uj) féléves előfizető
vel megkaptuk, s örülünk, hogy valahára már az 
ottani derék nagy körzetből is uj híveket nyert la
punk. Fogadja őszinte küszünetünker.

Tek Kohányl Róbert, bev. hív. kezelő urnák. 
B -Csaba. Az V. gyüjtóivet. 5 (közte 2 uj) előfizető
vel megkaptuk s nagyon köszönjük szép eredményű 
becses fáradozását.

Tek. m. klr dohánybeváltó hivatalnak Vásáros-
Namény. A II. gyüjtóivet. 2 uj, féléves előfizetővel 
megkaptuk, s a lapunk érdekébeu tanúsított becses 
jóakaratot nagyon köszönjük.

Tek Fejér Viktor bev. hiv. kezelő urnák, Baroe.
Vettük a III. gyüjtóivet is, a 2 előfizetővel. S habár 
ott nem valami sokra lehet is menni, de azért telje
sen meg vagytnk győződve jól ismert becses jóaka
ratáról, melyért fogadja őszinte köszönetünket.

Tek. községi elöljáróságnak, Mike. Kérjük tudatni, 
hogy a tek. beváltóhivatal utján vett « frtot. egy 
példány után egész évre, vagy — mint a múlt év
ben — a kistermelők részére 2 példány után 7 ,—1 , 
évre könyveljttk-e ?

Tek. Flegmann Bertalan urnák. Bérezel Köszö
nettel vettük az előfizetés megújítását : a kért szá
mokat expediáltuk.

Többeknek. Lapunk folyó évi 1, 2. és 3. száma 
teljesen elfogyott és igy ezekkel — legnagyobb saj
nálatunkra — nem szolgálhatunk.

Tek. Tollatzek János urnák. Kisvárda. Lapunk
zártakor vesszük az utolsó gyüjtóivet, 3 uj előfize
tővel, s nagyrabecsült jóakarata és szives fáradozásai
ért ismételve meleg köszönetünket nyilvánítjuk.

í-----------------------^
Gazdák figyelmébe!

S í  Tojást költő-gépek. 3 S
50, vagy 100 
tojást foglaló 

költő-gépek, hasz
nálati utasítással 

együtt, megte
kinthetők és meg
rendelhetők da

rabonként 50. 
illetve 70  Írtért

Grosz M árton
m ű b á d o g o s n á l

Budapest. Csátivi-uteza if. sz. a.
Használati utasítás, a gép leírással külön 

is megszerezhető. 50  kr. beküldésével. 
Fgy községbeliek többen is összeállhat

nak gépek megvétele czéljából. 

K özben járók öt gép m egrendelőiénél t gyet 
ingyen nyernek.

Ugyanitt egyéb baromfi tenyésztési esz
közök is kaphatók. 2 — 2

v _______________________________________ - J

Vetőmagvak.
Kipróbált csiraképes, tiszta 

tavaszi búza
és chevatier árpa

vetőmagvakat ajánl jutányos 
áron

F I S C H E R  E D E  gazdasága,
T ó -A lm á s o n .  3 - 8

Egeresi
gipsz és műtrágya-gyár

Kiramer J.
ajánlja saját gyártm ányú, elis
m ert kitűnő minőségű m űtrá
g y á it: csontliszt-, am on iak -, káli- 

és phosphnrit -  superphosphátóktU, 

páro lt csontlisztet., trágyafőszt, kén- 
savas-kálit, chilisülét romot. Thomas- 

salakot sth.

Különleges dohánytragyának pedig: 

kénsavas-kali superphosphatot.
Talajelem zések dijmt ntesen eszközöl

tetnek.

Mindennemű felvilágosítással és 
részletes árjegyzékkel szívesen 
szolgál a gy ár központi irodája

Bndipest, V„ Sorottya-utcn 3. s z ia
a hová a levelek és megrendelések is 

iutézendók.

Fpdxzxzxzxzxzxzxrxzxzxzx
J V ilághírű, uj, szabadalm azott harangczimbalom.

t i

A ra n y  é s  e z ü s t  é r m e k k e l  k i tü n te tv e , a  p á r iá i ,  l in a i ,

Ezen legújabb szerkezetű ezimhalmaim, 
erőteljes szép hangjuk, tartós hangolásuk, va
lamint csinos alakjuk és szolid kiállításuk foly
tán. mindenütt köztetszésben részesülnek.

Tömeges produkezió, kiváló munkaerők 
csoportosítása, teljesen kiszáradt és kitűnő 
minőségű fa s a szükséges minden egyéb anya
gok raktári készlete, és a czimbulom készítés
ben szerzett sokoldalú tap asztaljaim  folytán, 
azon kellemes helyzetben vagyok, hogy felül- 
mulhatlan jó minőségű czimbalmokat készíthetek.

M W tM

VARJÚ KÁROLY, cs. és kir. szabad, hangszerssz,
xzxzxzxzx

k o m á r o m i, s z e g e d i ,  o tb . k i á l l í t á s o k o n .

Úgy sz in tén  a leg o lcsób b  Arakon adhatok 
nagy választék ban  lévő. úgy s a já t  m in t külföldi 
gyArtiiiAnyú mindennemű vonos-. ütő-, fúvó- es 
pengető hangszereket: v alam in t zongorákat har- 
moniumokat és harmonikákat is dús választék ban  
tartok raktáron .

Nemkülönben mindennemű javítások, át
alakítások hangolások, ipartelepemen szakszerű 
pontossággal, mérsékelt Arakon eszközöltetnek

Nagyobb összegű bevásárlásnál reszletfl- 
zetesi üzlet is köttetik. Árjegyzék ingyen és 
bérmentve küldetik. Tisztelettel

Budapest, Vili. kér., Kerepesi-út 57. sz.
X
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