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Mindazokat a tisztelt előfizetőinket, akik a 
deczember hó végén lejárt előfizetésüket 
méfl meg nem újították, teljes tisztelettel 
felkérjük, hogy az előfizetési összeget legye
nek azivesek mielőbb beküldeni; — azokat 
pedig, akik a lapot eeotleg tovább járatni 
nem kívánnák: kérjük, hogy a czimükre ér- 
kezű lappéldányt szíveskedjenek azonnal visz- 
ezakűldeni, hogy legalább a lap küldésével 
járó fölösleges költségektől megkiméltessünk, 

- ámbár azt hisszük, hogy az a csekély 
anyagi Áldozat, amelybe a Dohinyujeég elő
fizetése kerül, büven megtérül ama jószolgá- 
latokban, amelyeket lapunk a termelőknek és 
a dohányügynek tesz, közhasznú működésé
vel, e igy megérdemli az érdekeltek párto- 
lését, melyet továbbra ie kérünk ég amelyre 
teljes birodalommal ezámitunk.

A szerkesztőség és kiadóhivatal.

A száritópajták elégtelensége.
A folyamatban lévő dohánybeváltás 

eredményeiből mindinkább bebizonyul az 
a körülmény, hogy az ország nagy részé
ben még mindig kevés a pajta, sokkal 
kevesebb, mint a mennyit az okszerű ter
melés követelménye megkívánna, arra 
nézve, hogy az összes dohánytermés fedél 
alatt száradjon, — a a pajtának ez a kirívó 
hiányossága az oka annak, hogy egyes 
helyeken sok a nedves, más helyeken 
pedig sok a törékeny, száraz dohány. Mert 
ez mind a pajták hiányának a rovására 
esik. — a mint ez hozza magával azt is, 
hogy a beszállított dohányok összeállítása 
ellen is sok a panasz; — amire nézve helye
sen jegyezte meg egy dohánybcváltóhiva- 
tali kezelő, hogy a kérész általában olyan, 
hogy ha a dohánya nem sikerült : akkor 
az összerakásnál többé nem törődik vele, 
hanem össze-vissza egymásba hányja a 
mint jön. minden válogatás nélkül.

Úgy áll a dolog, hogy a dohány 
tulajdonképpen csak úgy lehet sikerület
len, ha például nagy jégverés, vihar, ter
mészetellenes aszály vagy más elemi csa
pás éri. hát ilyenkor sikerült dohányt 
tényleg nem lehet előállítani. De ha nor
mális időjárás mellett nem sikerül a do
hány : akkor ez kizárólagosan csak a ter
melő hibáján múlik. — vagy a talaj nem 
arra való, vagy a helytelen talaj művelés, 
rossz palánta, késői ültetés, éretlenül törés, 
helytelen szárítás, vagy az okszerű eljá
rással ellenkező más egyéb hiányok idézik 
elő a termés sikerületlen voltát.

Hiszen az általánosan tudva van, hogy 
annak idején, mikor a dohányszáritó paj
ták felállítása a törvény á'.tal kötelezöleg 
kimondatott s a pajták űrtartalmát az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
holdankint 100 köbméterben állapította 
meg: minimális ürméretként ez csak azért 
mondatott ki, hogy a termelők az ujonan 
felállítandó pajták előállítási költségeivel 
egyszerre nagyobb mértékben ne legyenek 
terhelve, de már akkor ki lett jelentve, 
(amint ez az alább közölt utasításból is ki
tűnik) hogy a holdankinti 100 köb
méter űrtartalom csak a legértékesebb 
anyagnak fedél alatti szántására elegendő.

Azóta azonban a körülmények már 
nagyon megváltoztak. A termelők, akik 
akkoriban nagyrészt duzzogással fogadták 
a költséges befektetéseket igénylő szárító- 
pajták felállítását, csakhamar meggyőződ
tek róla. hogy ez a befektetés bőven kifi
zeti magát, s ámbár lassanként önmaguk- 
tól is szaporították a pajtákat, de azért 
belátják, hogy máig sem bírnak a szük
séges mennyiséggel.

Őszintén szólva: én helyesebbnek 
találtam volna, ha a törvény nem a szárító- 
pajta űrtartalmát határozta volna meg, 
hanem egyszerűen azt mondta volna ki, 
hogy a termelt dohány összes mennyisé
gének kivétel nélkül pajtában kell száradni, 
amiből az következnék, hogy mindenki csak 
annyi területre kaphatna engedélyt, ameny- 
nyiről a termést az utolsó levélig pajtában 
száríthatja; — s én teljesen meg vagyok 
róla győződve, hogy ez a rendelkezés nem-

„MARTELLIN“ a legjobb dohány-műtrágya „MARTELLIN“
Németországban és Németalföld gyarmataiban valóságos forradalmat idézett elő llauiiuersf hlag J. strassburgi 
dohánygyári igazgató találmánya: az úgynevezett „MARTKLLIX“. mely mint kovasavtts-káli összetétel, minden 
mellékhatás nélkül, a dohány érettségére és nemes jellegére a legjobb hatással van, s az éghetöséget 40 szá
zalékkal javítja. — tehát a dohányanyag jó minőségének és értékének emelésére minden eddig ismert

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

Iliden  megkeresésre részletes lelvilagositassal szolgai: KALMÁR VILMOS, a lartelllngyárak magyarorszagl vezerkepvlselöje.
Budapesten, VII., E rzsébet-körút 34. szám.
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csak az országban termelt összes dohány
anyag minőségét rendkívül nagy mérték
ben megjavítaná, de ezzel együtt vala
mennyi dohánytermelőnek a jövedelmét 
is igen sokkal — talán a mainak kétsze- 
resséro — felemelné.

Azt is tudja ma már minden dohány- 
termelő, hogy csakis jó minőségű dohányt 
kell termelni, mert másként a termelésnek 
nincs jövője I>e a jó minőségű dohány 
termelésének az az egyik legfőbb feltétele, 
az okszerű termelésnek az az ábéczéje 
hogy a dohányt nem a szabadban, hanem 
pajtában kell szárítani.

Ha egyszer elérjük azt a fölötte kívá
natos és szükséges állapotot, hogy a sza
badban való szárítás more patrio rossz 
szokása — amely sehol a világon nem 
látható, csak egyedül mi nálunk — dohány
termelésünkből ki fog küszüböltetni: akkor 
nem lesz többé kihányás és romlásra való 
levonás, és 111. osztályú is csak az és 
annyi, amit a természet tesz azzá, s nem 
olyan, mint manapság, amelyet a szabad
ban való szárítás tesz olyanná, holott 
másként I. osztályú, sőt esetleg válogatott 
anyag lehetne belőle. — inig a szabadban 
való szárítás alkalmával az esőverés, a nap 
heve, a viharok és szelek összerongyolják, 
megfeketitik, porrá perzselik a legszebb 
anyagot is.

A pajtában szárított dohányok ha 
azok a rendszeres füllesztésen keresztül 
mennek s a pórázokon nem túl sűrűn, 
hanem egymástól rendes távolságra fel
füzetnek és a pajtába helyesen felaggat- 
tatnak: az ilyen dohányokban azután ki
hányás és rothadt nem fog előfordulni.

A lapunk mai számában közölt ki
mutatásokból is kitűnik, hogy az olyan 
alacsony átlagárak, mint például a buda
pesti körzetben 8 frt 02 kr., 9 frt 64 kr.,
II  irt 41 kr., 12 frt 54 kr. métermázsán- 
kint, csakis úgy álhaltak elő, mivel túl
nyomó részben 111. osztályú és kihányás 
anyag került beváltásra, ami még érthető, 
ha valami elemi kár idézte elő, de más
különben mindenesetre a termelés kevésbbé 
gondosságát, vagy a talajnak a dohány- 
termelésre nem alkalmas voltát bizonyítja. 
Másrészt láthatjuk például a hajdú dorogi 
kimutatásban, ahol a kapa dohány beváltási 
eredménye van közölve, hogy Farkas Pál
nak — aki a legmagasabb átlagárt érte el — 
összes terméséből csak 91“ „ volt a kihá
nyás és 33"/o a III. osztályú, — továbbá 
Hercz Jakabnak — aki a második legjobb 
átlagárat érte el — összes terméséből csak 
0 5"/„ volt a kihányás és 34°.o a III. osz
tályú, — úgyszintén gróf Dessewffy 
Aurélnál — aki a harmadik legjobb átlag
árt kapta — az összes termeséből csak 
09°/o volt a kihányás és 27“/o a III. osz
tályú ; — mig a legkisebb átlagárt elért 
Popper Mórnál, az összes terméséből 18%> 
volt a kihányás és 27" o a 111. osztályú.

Ez legjobban bizonyítja — ami külön
ben is tudva van — hogy a sok kihányás, 
romlásra levonás és az aránytalanul sok
III osztályú anyag mennyire lenyomja a 
beváltási átlag árat, ami az elemi károk
tól eltekintve — legtöbbnyiro a szabadon 
való szárításnak a következménye, — s

ebből hozzávehetünk ahhoz is, hogy mily 
tekintélyes beváltási árakat érnének el a 
termelők, ha a szabadban szárított dohá
nyok helyett mind csupán pajtában szárí
tott dohányokat szállítanának be. — Sőt 
még a csempészetet se lehet semmi más 
módon jobban megakadályozni, mint ha az 
összes dohány pajtában szárittatik; — mert 
a szabndban levő ágasokról éjjel, vagy 
amikor nem veszik észre: minden elmenő 
könnyön leszakíthat egy-egy csomót, s az 
ilyen sok kicsi sokra megy, — de a paj
tában, a rendesen felfűzött zsinegeken 
rögtön szembetűnik a hiány, s aztán a 
pajták éjjelre elzáratnak és ott napközbon 
sem őgyeleghet senki, a felügyelő tudta 
nélkül.

Azt hiszem, szükségtelen még hosz- 
szasabban biz nyitgatni, hogy dohányter
melésünk minőségi javulásának s a ter
melés jövedelmezőségének egyik legfőbb 
feltétele az, hogy minden termelő nemcsak 
elegendő, de bőséges mennyiségű szárító- 
pajtákkal rendelkezzék, — tehát úgy a 
régi, mint az uj termelőknek saját érde
kűk parancsolja, hogy ezt megszívleljék 
és termelésüket ehhez képest rendszere
sítsék.

Daróczi Vilmos.

Trattyii/tisi k isér let 
fo lyékony miit lágyával.

I r ta :  Cserhátéi Sándor.

A kísérleti téren már két Ízben tettem 
kísérletet az u. n. folyékony műtrágyával, 
mely vegytiszta foszforsavas káliumból és 
chilisalétromból áll, s mely vízben felöl- j 
dott állapotban alkalmazandó az ültetés 
előtt, oly módon, hogy egy kát. holdra 
60 kgr. foszforsavas káliumot és 50 kgr. 
chilisalétromot számítva, ez megfelelő meny- 
nyiségű vízben feloldatik s az egy tőhöz 
szánt menyiség az ültetés előtt arra a hely
re, ahova a palánta kerül, kiöntetik.

A vegytiszta foszforsavas káliumnak 
alkalmazását azért tartják czélszerünek, 
mert nem tartalmazza a közönséges fosz
forsavas és káliumtrágyák azon alkatré
szét, amelyek a dohány égését hátrányo
san befolyásolhatják.

A két évi kisériet azon eredményt 
szolgáltatta, hogy a folyékony műtrágya 
a dohánynak úgy a termését, mint minő
ségét igen kedvezően befolyásolta. Azonban 
egy nagy hátrányát tapasztaltam és ez az | 
volt. hogy a folyékony trágyával megön- | 
tűzött helyekre ültetett dohányból sok ki- I 
pusztult, azaz sokat kellett foltozni, mert j 
az előirt mennyiségben adott trágya arány- ' 
lag koncentrált állapotban került a talajba 
és ez megártott a palántának.

A jelen évben a kísérletet ismét vég
rehajtottam. azon változtatással, hogy azon 
helyeken, ahova a dohánypalánta ülteten
dő volt, cg.v kis kapával sekély gödröt 
vágattam és ebbe öntettem a folyékony- 
trágyát. Az ültetéskor a sekély gödröt trá
gyázásán földdel elsimitattam s erre ültet- | 
tetett a palánta, gyökere tehát nem érint- I 
kezett közvetlenül a műtrágyával. Az ered- j 
mény nagyon jó volt, amennyiben az idén l 
alig kellett a dohányt foltozni. A foszfor- !

savas káliumból 60 kgr.-ot, a chilisalét
romból 50 kgr -ot mondanak szükségesnek 
egy kát. holdra. A kísérletnél ezen nteny- 
nyiségnek megfelelölog végeztetett a trá
gyázás oly képen, hogy 1 hl. vízre 1‘25 
kilogramm foszforsavas kálium és 1 kgr. 
chilisalétrom vétetett és az oldatból Jegy- 
egy tő hely éré 1 , liter öntetett. Ugv a 
foszforsavas kálium, mint a chilisalétrom 
vízben elég gyorsan oldódik, azonban egy
két órát mégis kell várni a beöntés után, 
mig a folyadék felhasználható, amiért is 
a folyékony trágya nagyban való alkal
mazásánál csakis azon eljárás ajánlható, 
hogy egy kádban külön 10-szeres tömény
ségű oldat készíttetik és ezen oldatból 
minden hl vízhez 10 liter vétetik- A kí
sérletre a kísérleti tőrnek XIII. számú par- 
czellája szolgált, mely előző évben ezukor- 
répát termett s mely őszszel 25 cm.-re 
megszántál ott, márczius 12-én megboronál- 
tatott, május 3-án sekélyen megszántatott 
és május 12—18-áu meleg ágyban nevelt 
Connecticut dohány palántákkal7'. socm- tá
volságra beültettetett. 50 sor trágyázott után 
10 sor trágyázatlan következett, ez után 
ismét 50 sor trágyázott, 10 sor trágyázat
lan közvetlen a melegágyból és 6 sor trá
gyázatlan pikirozott dohány.

Az időjárás a dohány fejlődésének 
általában kedvezett, kivéve, hogy a junius 
28-án előfordult jégeső, a mi különben e 
vidéken felette ritkán fordul elő, a leve
lekben jelentékeny kárt tett, különösen a 
jóval fejlettebb, trágyázott dohányokban 
volt a kár nagyobb mértékben észlelhető. 
A dohány háromszor kapáltatott, ezenkí
vül lebugáztatott és megkaesoztatott. Tö
rése augusztus 11—24 között végeztetett.

A trágya hatása a dohányra szembe
ötlő volt. A trágyázott részen a dohány, 
daezára hogy erőteljesebben fejlődött, ko
rábban beérett. A termés volt a törés 
után, tehát szárítás előtt zölden lemérve: 

50 sor trágyázott 1442 kgr.
10 » trágyázatlan 227 „
50 . trágyázott 1337 -
16 „ trágyázatlan 351 „

A trágya hatásának megitélhetése végett 
a trágyázatlan termését 50 sorra átszámít
va, az eredmény következő:

50 sor trágyázott 1342 kgr.
50 „ trágyázatlan 1135 „
50 , trágyázott 1337 „
17 „ trágyázatlan 1096 „

A különbség a trágyázott javára 307, illet
ve 241 kilogram. Az utóbbi esetben a kü
lönbség minden valószínűség szerint azért 
csekélyebb, mert 6 sor trágyázatlan dohány 
pikirozott dohányból származott, a pikiro- 
zott dohány fejlődése pedig mindig erősebb, 
mint a közvetlen melegágyból származóé 
és a törésnél tévedésből a pikirozott do
hányt közvetlen a meleg ágyból származó 
dohánynyal összekeverték, ezért termése 
külön meghatározható nem volt. Az elő
állott terméstübblet elég jelentékenynek 
mondható.

A folyékony trágya azonbnn nemcsak 
a termést, hanem a dohány minőségét ia 
kedvezően befolyásolta, a mennyiben a do
hány finomabb és jobban égövé lett.

A dohány finomságát a fentebb leirt
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módon meghatározva 10—10 dohánylevél
ből vett egyforma darabnak súlya volt: 

Folyékony trágyás 11)32 gr. 
Trágyázatlan 2 230 gr.

A dohány égését ugyancsak a fent 
leírt módon meghatározva a dohány égése 
másodperezekben kifejezve volt.

J. Folyékony trágya Trágyázatlan

az égés tartam a inásodporczokOon

, •20 11
2 15 4
8 í» 7
4 11 7
5 10 10
ti 15 22
7 87 8
S 12 18
íl 40 13

10 18 8
11 12 14
12 15 10
18 s 10
14 * 1

átlag 1«‘.4

Nagy örömömre és elégtételemre szol
gél, hogy Cserháti Sándor tanár urnák 
fent közölt alapos és érdekes kisérlotci is 
igazolják azt az elvei, amelyet lapomban 
én már közel egy évtized óta hirdetek, 
hogy' t. i. a dohány minőségének javítására 
legjobb és legbiztosabb: a műtrágyát oldott 
állayotban. a palántaültetéskor alkalmazni.

En ugyan ezt főleg a kénsavas kálira 
nézve hoztam javaslatba, amelyre vonat
kozólag a Dohányujság 181)2. évi folya
mának 7 számában, „A műtrágyázás 
haszna és mikénti alkalmazása a dohány- 
termelésnél" czimű czikkoinbcn, szóról- 
szóra özeket mondottam:

„A káli fajok közt én is a kénsavas 
kálit tartom a legjobbnak, már azon tu
lajdonságánál fogva is, mert ez a legköny- 
nyebbrn bomlik és nagy viz-felfoyó képesség
gel bir.

S szerintem ezen műtrágya nem por
ainkban elszórva, hanem vízben felolvasztva 
alkalmazandó; — még pedig oly formán, 
hogy egy liter vízbe '6 gramm kénsavas 
káli oldandó fel és ez 3 fészekbe osztan
dó, — vagy nagyobb mennyiségben — 
ugyanezen arány szerint — 1000 liter 
vízbe <100 gramm kénsavas káli oldandó 
fel, amely 300 fészekbe osztandó."

S minthogy voltak egyesek, akik a 
kénsnvas káli oldatnak jó hatását nem
csak kétségbe vonták, sőt maró tulajdon
ságánál fogva a gyönge palántára még 
veszélyesnek is állitottok: én tehát, hogy 
e felöl közvotlen meggyőződést szerezzek, : 
ugyanazon év nyarán egy kisebbfajta kí
sérleti telepet rendeztem be, itt a főváros
ban, egy istenverte rossz talajon és ott 
sajátkezüleg végeztem a kénsavas káli 
oldattal való kísérletezéseket, s az ered- I 
mény azt mutatta, hogy -  habár kis te- I 
lepemet még a jégverés is két ízben meg- 
paskolta — mégis oly finom szövőtű, ki
tűnő égésű dohányt produkáltam, hogy a 
budapesti dohánybeváltó-hivatalban min
denki elbámult rajta.

Azóta én folyvást az oldott alakú 
műtrágyának az ültotéskor való alkalma
zását hirdetem és ajánlom,— s mondom:

az egykori kétkedőkkel Bzembon — nagy 
örömömre és elégtételemre szolgál, hogy 
ez az én elvem végre úgy itthon, mint 
már olőbb a külföldön, Németországban, 
a tudományos szakszorü kísérletezések 
által is igaznak és holyesnok bizonyult.

Hogy legújabban a kovasavas-káli, 
vagy úgynevezett Martollin-műirágya, a 
dohány minőségének javítására oly kitűnő 
szernek ismertetett fel: azt, annyi jeles 
szaktekintély bizonysága mellott, legkisebb 
okom sincs kétségbe vonni, — de én erre 
nézve is már a múlt évben, lapunk 7., 10.18- 
számában ama véleményemnek adtam ki
fejezést, hogy n Martellint is oldott álla
potban. az ültotéskor alkalmazva, tartom 
a legjobb hatásúnak.

Daróczi Vilmos.

A dohányos kertészek ügyének 
rendezése.

Dohánytermelésünk egyik régi bajá
nak orvoslására tette meg az első lépést 
a dohányjövedéki központi igazgatóság, 
a midőn elhatározta, hogy a dohányos 
kertészeket törzskönyviig nyilvántartatja 
és munkakönyvvel fogja ellátni.

A termelő és kertész közöti viszonynak 
rendezése érdekében lapunkban is már 
számtalanszor felszólaltunk s nem égj- ja
vaslatot is közöltünk, annál inkább örü
lünk tehát, hogy ez a rég vajúdó kérdés 
valahára szerencsés megoldás felé kö
zeleg.

S igen helyesen járt el a dohányjő- 
vedék, amidőn e tárgyban a legelső sor
ban érdekelt feleket: a termelőket is meg
hallgatni kívánja, — mi végből dr. Verleberg 
Arthar ministeri tanácsos ur, a dohányjö
vedéki központi igazgatóság főnöke, a kö
vetkező megkeresést intézte gróf Dessewffy 
Aurél úrhoz, a .Magyar Országos Gazda
sági egyesület" elnökéhez:

.Van szerencsém Nagyméltóságodat 
értesíteni, hogy a dohánytermelő és a feles 
kertészek közötti viszonyt, addig, mig ezen 
viszony törvényhozási utón rendeztemék, 
úgy a jövedék, mint a dohánytermelők ér
dekében szabályozni szándékozom.

E ezélból szándékomban van az iránt 
intézkedni, hogy a dohányos kertészek a 
dohánybeváltó-hivatalok által törzsköny
vekben nyilvántartassanak s oly könyvek
kel firtassanak el, melyekbe a következő 
adatok vezettetnének be, u. m :

1. A törzskönyv folyószáma, mely alatt 
a dohányos kertészkönyv kiállíttatott, 2. a 
kertész neve, születési és illetőségi helye,
3- a kertész személyleirása, 4. termelési év, 
ö. a szolgálatba lépés napja, fi. a kertész 
munkaképes családtagjainak száma, 7. a 
dohánytermelő neve, 8. a község vagy 
puszta neve, hol a dohány termeltetett, 9. 
a kertész által miveit holdak száma, 10. 
a beszállított dohány minősége (osztályok 
szerint), 11. a beszállított dohány beváltási 
ára, 12. a dohánybeváltó-hivatal megjegy
zése arra nézve, hogy a kertész hogyan 
kezelte a dohányt, 13. az elbocsátás napja, 
13. a dohánytermelő megjegyzése és alá
írása.

Ezen adatok segítségével nemcsak a 
sokszor perlekedésre okot szolgáltató leszá
molás fog könnyebbítettni, hanem elérhető 
lesz az is, hogy a rossz, hanyag kertészek 
figyelemmel kísértessenek, ami nagy mérv
ben elősegítené a magyar dohány minősé
gének emelését. A törzskönyvnek adatai 
alapján pedig kivehető lesz az is, hogy a 
jövedék-kihágás miatt, az 1887. XLIV. t.-cz. 
értelmében a szolgálatból elbocsátott ker
tészeket más termelők óvatosabban fo
gadják.

A dohányos kertészkönyvek kiállítá
sához szükséges adatokat a dohányterme
lők volnának kötelesek lehetőleg okmá
nyok alapján, a dohányos kertészektől 
beszerezni és a dohánybeváltási hivatalnak 
beszolgáltatni, a dohánybeváltó hivatalok 
pedig a kiállított könyveket a dohányter
melők kezeihez adnák ki, kik a könyve
ket mindaddig őrizotben tartani tartozná
nak, mig a dohányos kertészek náluk 
szolgálatban, vagy velük szerződéses vi
szonyban állanak.

A dohánytermés átvétele alkalmával, 
a dohánybeváltó hivatalok, a beváltot do
hány mennyiségét és értékét a könyvekbe 
bevezetnék, hogy ezen adatok alapján a 
termelők a dohánykertészekkel leszámol
hassanak.

Mielőtt azonban a dohányos kertész
könyvek kibocsátására nézve a szükséges 
intézkedéseket megtenném, az illetékes 
körök véleményét óhajtanám meghallgatni. 
Ennélfogva azzal a kérelemmel fordulok 
Nagyméltóságodhoz, hogy a gazdasági 
egyesületek elnökeit és egyes megbízható 
dohánytermelőket felkérni méltóztassék, 
hogy a netán előforduló különleges viszo
nyokra való tekintettel, e tárgyban véle
ményt adjanak."

Az Országos Magyar Gazdasági Egye
sület, a fenti megkeresést kiadta a dohány- 
termeléssel foglalkozó megyék gazdasági 
egyesületeinek és egyes kiválóbb termelők
nek, hogy a tervbo vett eljárásra nézve 
február lő.-éig küldjék be véleményüket, 
melynek alapján az egyesület február vé
gén fogja e kérdést tárgyalni.

Részünkről is felhívjuk eme nagy fon
tosságú dologra a termelő urak figyelmét, 
s a kérdés újabb megvitatására és a véle
mények közlésére igen szívesen nyitunk 
tért lapunkban.

A kerti levelek.
A kerti levelek ugyan még nem any- 

nyire elfajzottak, degeneráltak, mint a más 
fajta dohányok, — ami különben egészen 
természetes dolog, mert azokon a vidéke
ken, ahol kerti dohányok termeltetnek, 
más fajta dohányok termelése eddig nem 
igen volt engedélyezve s igy a kerti dohány 
magva, a más fajta dohányok magvaival 
való összekeveredésnek nem volt annyira 
kitéve; — az utóbbi években azonban 
egyes vidékeken, a kerti levelek minősége 
és ezzel együtt következésképpen azok 
értéke és beváltási ára is annyira alászál- 
lőtt, hogy a kerti levelek termelői egyál
talán nem találták meg számadásaikat,
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mert többeknél még a termelésre fordított 
munka költségei sem térültek meg, úgy, 
hogy a termelők kénytelenek voltak a
m. kir. dohányjövedéki központi igazga
tósághoz aziránt folyamodni, hogy a kerti 
levél termelésére nyert engedélyeiket, tiszai 
vagy más közönséges fajta dohány terme
lésére változtassa át, amit sokan meg is 
nyertek; — ezen körülmény azonban utat 
nyit annak a veszedelemnek, hogy ily 
helyeken és a velők szomszédos vidéke
ken a kerti levelek még inkább elfajzanak, 
mert a dohány himporát a szél mértföl
dekre is elhordja s ezen az úton is nem
csak előáll, de meg sem akadályozható a 
kerti levelek elfajzása.

A degenerálásnak természetes oka 
másrészt az is, hogy a kerti dohányok 
magvai nincsennek felfrisitve, ami a kerti 
dohány fajjellegének fölötte sokat árt, 
mert ennek folytán a termelt anyag minő
sége már messze esik az eredetitől, s egész 
képződése más, mint aminő hajdan volt, 
levelei nagyobbak, szinök és formájok már 
nem olyan mint régentén, s ezzel együtt 
természetesen a dohány béltartalma, ize 
és zamatja is messze marad az eredeti faj 
különleges jó tulajdonságaitól.

Hogy a kerti leveleknek már is oly 
sok helyt észlelhető elfajzásán és minőségi 
hanyatlásáu segítsünk : e czéiból ezeknél is 
a magtermelésre kell első sorban gondot 
fordítani és a legfőbb súlyt erre fektetni, 
mert ez által sokkal hamarább czélt érhe
tünk, mint más fajta dohányoknál, már 
csak azért is, mivel — szerencsére — a 
kerti dohánymag még sok termelőnél elég ; 
tiszta, (igy például felemlíthetjük, hogy a 
milleniumi kiállításon bemutatott dohányok 
közt kitűnő szép kerti levelek voltak ki
állítva a következő termelőktől: Ordódy 
Pál. Bagota. — Baranyai Géza, Kurta- 
keszi, — Steiger Gyula, Für, — Egri ér
seki uradalom, Kápolna, — Bartal Béla, 
Fadd. — Daróczy Tamás, Paks, — Kurz- 
weil József, Németség. — Schuh János, 
Kisfalud, — Metzger Ferencz, Zádorlak, 
stb l ily helyeken tehát csak a magnak 
tökéletességre hozására, a maga eredetisé
gére való visszavezetésére, szóval a mag 
nemesítésére van szükség, a mi legköny- 
nyebb eljárás, ha a mag hagyásnál a ki
jelölt tőkékre a kellő figyelmet fordítjuk és 
azokat okszerű goodos kezelésben részesít
jük. Ilyen magvakat kell azután szaporítani, 
amelyek évröl-évre jobbak és nemesebbek 
lesznek.

A kerti dohány mag tőkéinek megha
gyásánál és kezelésénél éppen úgy kell 
eljárni, mint a többi fajta dohányoknál; — 
fődolog azonban a megtermelésnél, hogy 
az ne oly helyeken forsziroztassék, ahol a 
kerti dohány már elfajzott, a honnan tehát 
már csak évről-évre degenerálódó mag 
lenne nyerhető, — hanem azokon a helye
ken kellakerti dohány magtermelését nagy
ban űzni, ahol még ma is finom és nemes 
fajta kerti dohányok teremnek, amelyek 
az eredeti fajjelegtől még nem estek tá
vol ; — ezeken a helyeken kell aztán a 
legszebb, legerősebb, legegészségesebb, 
arányos és teljes jeléggel bíró levélzetü

növényeket magtőkékül kiválasztani, azokat 
különös kiváló gondozásban részesíteni, s 
csupán egy korona bugát hagyni és aztán 
ebből a magot megszedni.

Ha a mi kerti és muskatály dohá
nyunk egész valóságában visszanyerné 
régi külső jellegét és belsőértékét — 
amely éppen ezeket a dohányokat, külön
legességüknél fogva az egész világon pá
ratlanná teszi — hazai dohánytermelésünk
nek ez óriási lendületet adna; — ez azonban 
csakis a mag rendezésével és eme kitűnő 
faj dohányoknak kellő helyen való ter
melésével érhető él. — s akkor aztán a 
kerti és muskatály dohány termelés gazda
gon meg is fogja fizetni a termelő fárad
ságát

Különben a kerti dohány termelése 
és kezelése körüli eljárással a jövőben is 
időről-időre részletesen fogunk foglalkozni, 
miként azt eddig is évről-évre mindig 
tettük; — s eppen azért helyén valónak 
látjuk ez alkalommal megjegyezni, hogy 
amidőn az Országos Magyar Gazdasági

Egyesületnek logutóbbi igazgató-választ
mányi ülésén az egyesület által lapunk 
részére megszavazott évi segélyezés ügye 
tárgyaltatott, Steiger Gyula úr odanyilat
kozott, hogy a Dohányujság működését 
éveken át figyelemmel kisérte, de úgy 
találta, hogy a lap a kerti dohány ter
melésével nem foglalkozik eléggé; —
ezen megjegyzésében tévedett Steiger Gyula 
ur, mert lapunk múlt évi folyamában is, 
minden időszaki munkálatról szólva, min
dig megemlékeztünk a kerti dohány ter
melése körüli teendőkről, sőt a kerti do
hány mikénti termelése és kezelése felől 
külön czikkeket is közöltünk, ami talán 
kikerülte Steiger ur figyelmét, (minthogy a 
múlt évben már nem is volt lapunk elő
fizetője.)

De azért a jóakaratu figyelmeztetést 
szívesen vesszük sjövőre a legnagyobb kész
séggel fogunk a kerti dohány termelésével 
még az eddiginél is többet foglalkozni.

Daróezi Vilmos.

K i m u t a t á s
a budapesti in. kir. dohánybeváltó hivatalnál beváltott 1898. évi termelésit

dohányokról.
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Egy kát. hold 
átlagos jövedelme

Jegyzets
1 5o .o
T3

pénzben

frt kr. klgr. frt kr.

1 L őrincz K álm án 4 Irsa 15 18 437 68 36
2 F ab ó k  Ján o s 4 14 52 622 90 34
3 K ollár G yörgy 3 Jász-L ajos-M izse 14 52 6.39 92 90
4 Ifj. M onori J á n o s 18 Tápió-Szele 17 28 916 158 30
e> L edács K is Pál 5 r> • 14 22 850 12(1 95
6 G engeliczky  Ján o s 5 N yáregyháza 9 61 655 63 26
7 Pólya István 6 r 13 13 802 105 35
8 C zakó Ján o s 3 N agy-K áta 13 94 624 87 _
0 W ei8z L őrincz 21 L 'j-H artyán 16 69 286 43 05

10 aanpici-féle ilnoilioksii 54 T atár-S z t.-G yörgy 16 09 207 33 32 Imádóban?
11 U nger A lajos 25 D ános-P uszta 14 67 836 122 72
12 F ab in y i (ívűin 23 N yáregyháza 13 49 632 85 27 rontii
13 K akovszky  István 74 D ános-Puszta 15 48 661 102 33
14 I)r. Korm os Béla 23 „ * 17 52 722 126 53
15 T akács A ndrás 3 14 43 754 108 85
16 Sim a M átyás 5 h s a 14 98 302 45 21
17 G eréby  Im re és lia Pál 68 Peszér-A dács 16 69 599 94 05
18 L eitner J a k a b 18 Pánd 11 41 863 97 46
19 B leier A ntal 18 14 15 585 82 93
20 G oldner Ignácz 21 Tápió-B icske 13 83 820 113 54
21 D euisch K álm án 19 13 05 715 93 44
22 S te iner A lajos 24 12 54 726 91 14
23 P. H orváth Ia trán o é 150 Ö rkény 15 38 680 1U4 66
24 G yörgyei Illés 65 Tápió-Szcle 17 83 862 153 75
25 Ifj. H enedikty G yula 16 17 66 678 119 84
26 K ohn Z sigm ond 13 16 98 626 99 86
27 E ckstein  László 26 15 60 907 141 53
28 V iczián A lbert 47 v* « 17 83 697 124 46
29 B r. Prónay  G ábor 9 Tó-A lm ás 8 02 603 48 42
30 Ifj C sillag  Béla és Géza 122 Tápió-Szt.-M árton 17 67 1073 190 56

A felsorolt term elők k ő iü l gondosan k ésé it 6s jobb  m inőségű anyagot „ .á l l í to t t : Ifj. H enedicktv 
O ynla, Györgyei Illés, V icáién A lbert és ifj. Monori Ján o s  tépió-sselei. C sillag Itéla és  Géza lá p iő -sz t-  
m irton  i termelő.

A beváltáé alá korült dohányok a folyton u ralgé ködőn időjárás következtében sokat szenvsd tek , 
s  m ennyiben a levelek átnedvesedvén megyenéezedtok. K gyes term elők dohányában a  jé g  ás rozsda ie 
ká rt okozott.

A beszállított anyag  túlnyom ó része barna  sainü. A levél a lak ja  középnagyaágu.
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X.

K i m u t a t á s
a hajdu-doroghi m. kir. dohánybev. hivatal körzetében az 1898. évben termelt kapa-dohányok beváltási eredményéről.
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-  JS j  ► 2 •JÓ dekáit pénzben
< hold □  öl k  i 1 o g r a m m fr t |kr. frt kr. frt kr.

1 B üd-S zt-M ihály  (Gróf 
DessewlTy A urél) . . 115 837 15,558 29,302 18,856 5,988 69,704 13,149 80 603 113 82 18 87

763 H ajdú-D orog (részletezve 
a  II . alatti k im u ta tás
ban) ........................... 473 1444 120,815 211,140 165,562 58,139 4,413 3,674 473 564,216 101,960 67 1,188 215 15 18 07

7 H ajdu-N ánás . . . . 156 1280 11,826 42,071 35,753 12,658 309 119 213 102,948 17,020 81 657 108 55 16 53

1 Szegegyháza p u sz ta  •) 
(ifj. Csillag Béla) . . 102 800 8,523 33,153 35,981 10,852 82 - 52 88,443 14,146 80 863 138 02 15 99

6 S zen t M argittá . . . 271 1145 43,646 102,825 72,757 10,751 - - 91 •229,570 42,934 70 845 158 01 18 70

3 T i s z a - B ü d ...................... 112 428 10,282 23,364 20,064 7,563 - - 82 61,355 10,618 86 547 94 58 17 30

4 Tisza-Polgár . . . . 124 50 14,908 82,340 26,601 2.120 — — 30 75,999 14,259 72 613 114 95 18 76

1 U jfehértó  (ö zv . Bodó 
G y u lá n é ) ...................... 15 80 882 4,150 3,181 1,350 - - 10 9.573 1,567 32 636 103 48 16 27

5 V i d .............................. t»6 338 7,649 19.886 17.430 2,248 13 24 _ 47.250 8,498 77 714 128 36 17 99

790 Összesen . . 1,438 0002 234,088 497,731 396,185 ! 111,469 4,817 3,817 951 j 1.249.058 | *224,147 45 869 155 87 ! 17 94

*) 7«®t: Szege gyháza pusztá a a  jégve rés által okozott k á r  folytán ett ily alacsony átlagár.

XX.

K i m u t a t á s
az 1898. évben Hajdu-Dorogh községben termelt kapa dohányok beváltási eredményéről.
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hold □  öl k 1 1 0 g r a  m m frt kr. h g frt k r frt kr.

1 B icu er Adolf . . . . 10 300 1,226 3,665 2,627 217 - - - 7.735 1,429 06 759 140 27 18 47

1 F a rk as  P ál . . .  . . . 16 100 4,887 5,353 5,319 294 18 15 - 15.886 3,193 16 989 198 72 20 10

2 H arsány i Dezaö . . . . 15 680 2,056 2,799 4,354 583 10 - 5 9,807 1,734 36 635 112 48 17 68

1 özv H arsányi G áborné 40 1100 5,933 12,218 13,046 202 - - - 81,399 5,801 14 772 142 58 18 48

1 H ere i J a k a b .................. 22 610 4,764 7,042 6,137 89 - - - 18,032 3,579 38 805 160 - 19 85

2 K upferstein  H erm . 14 410 2,943 6,431 5,412 705 35 - 14 15,540 2.861 89 1.090 200 80 18 42

1 Özv. O láh E m ilné . 18 480 2,648 6,314 4.664 1.290 - - - 14,9 6 2,694 28 816 147 34 18 06

1 Dr. P opper Mór 13 1000 1,029 7,707 4,283 3.022 2 _ 80 16,123 2,545 44 1.183 186 82 15 79

10 ö ssz esen  . . 150 1,450 25,486 51,529 45,842 6.402 65 15 99 129,438 23,838 71 858 157 97 18 39

753 K isebb term elők 322 1,694 95,329 159,611 119,720 51.737 4.348 3,659 374 434,778 78,121 96 1.346 241 86 17 97

763 M indössze . . 473 1,444 120,815 211,140 165,562 68,139 4,413 3,674 473 564,216 101,960 67 1,188 215 15 18 07

J e g y ié t!  A k isebb  term elek  túlnyom ó réssé  300 és 400 □  ölön term el.

A hajdu-doroghi dohánybeváltó hiva
talnak itt közölt részlete* beváltási ered
mény kimutatásából legjobban kitűnik, 
hogy a kapadohány termelése a neki való 
helyen és a kellő okszerű művelés mellett 
épp oly jól, sőt egyeseknél még jobban 
kifizeti magát, mint a más fajta dohány.

Nincs semmi ok tehát a kapadohány 
termelésétől visszariadni, mert ez is ád 
annyi jövedelmet, mint a többi közönséges 
faj, s még az az előnye is megvan, hogy 
nem annyira kényes és a vele való elbánás 
kevesebb fáradsággal jár.

3 minthogy a legnagyobb mértékben

kívánatos lenne, ha a belföldi szükségletet 
hazai termésűnkből tudnánk kielégíteni és 
a külföldi behozatalt ez által csők kenthet- 
nénk: épp azért a legmelegebben ajánljuk, 
hogy a termelők közül — akik megfelelő 
talajjal rendelkeznek — minél többen 
vállalkozzanak a kapadohány termelésére.
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Milyen legyen a ezélszeriien 
épített dohányszáritó pajta /
Az uj termelőkre való tekintettel, 

lapunk múlt számában megígértük, hogy 
a száritópajták felállítására nézve közölni 
lógjuk a M. Orsz Gazdasági Egyesület 
által annak idején kiadott Útmutatásokat, 
a melyek kérdés és felelet alakjában tanít
ják ki a termelőket, hogy a száritópajták 
felállításánál miként járjanak el. Ez a ki
válóan praktikus munka tehát ma is idő
szerű, s az uj termelőknek különösen jó 
szolgálatot fog tenni.

I-iű káliéi Milyen nagynak kell lenni 
egy czélszerü dohányszáritó pajtának 
méterekben, tekintettel a szárítás módjára 
és arra, hogy a dohányjövedéki törvény 
végrehajtási utasítása szerint 1 kataszt, 
hold után legalább 100 m* ür határozta- 
tik meg, 1—10 stb. kát. hold területű 
dohánytermeléshez mérton ?

Melyek a legarányosabb méretek a 
hossz, a szélesség és a magasság viszo
nyaiban ?

Felelet. A dohányjövedéki törvény 
végrehajtási utasítása szerint, 1 kát. holdra 
igényelt 100 m' űrtartalom pajta — a 
szakértők véleménye szerint — kevés*). 
Csupán az értékesebb anyagnak és zsinóron 
való benszáritására, mint minimum kell 
125 ma, de már a középtermés teljes el
helyezése 140—150 m’ ürtért igényel. 
Magától értetődik, hogy ezen méret a talaj 
minősége és a dohány fajtája szerint vál
tozik.

Tekintettel, hogy a belső berendezés
nek a lehető legegyszerűbbnek kell lenni 
és a szükség feletti erősítő kötések a belső 
ür kellő kihasználását akadályozzák, a 
pajta szélességét 10 méteren túl terjesz
teni nem czélszerü, viszont (i méternél 
keskenyebbre venni nem ajánlatos. Az 
épület hosszát egyfolytában 40 méteren 
túl terjeszteni szintén nem ajánlatos, e 
helyett, ha az igényolt tér nagyobb hossz- 
méretet szükségei, czélszerübb a követel
ménynek több külön álló épület emelése 
által megfelelni. A dohány szárítása alkal
mával a padlásür is felhasználtatván, a 
hozzáférés és kezelés könnyítése végett a 
pajta tulmagas ne legyen. Az orom-magas
ság tehát legfeljebb 6—7 méter lehet. E 
czélszerü méretek határa közt a fal magas
sága 2 4—3 méter között változik.

ii-ik kérdés. Milyen legyen a belső be
rendezés, a tér legjobb kihasználása tekin
tetében :

a) a zsinór,
b) exsiccatorok alkalmazásánál ?
Felelet. Úgy a zsinór, mint az exsic

catorok alkalmazásánál az egyes szakaszok 
szélességének legczélszerübb mérete 4 
méter, mely a zsinór és a szabványos 
erősségű exsiccator léczek hosszának leg
inkább megfelel. Hosszabb zsinór hasz-

Itt em lítjük me^. hojjy m últ szám unkban 
éppen erre  vonatkozólag egy bosznntó sajtóhiba 
ese tleg  félreértésre  adhat' tt volna alkalm at am ennyi
ben az „eyy »zdz'‘ mellől a rnzáz“ szó k im aradt, s 
igy  az lett a m ondat értelm e, hogy egy kát. holdra 
egy köbm éter ű rta rtalm a pajta  szám ítandó, — ám 
hái’ a folytatásból rögtön következtetni lehetett a 
sa jtó h ib ára  m ert ott m&r m eg volt m ondva, hogy 
h o ldank in t még 125 köbm éternyi pajta sem elegendő-

Sxerk.

nálata nem ajánltatik. mert a zöld dohány 
súlya alatt nagyon meghajlik, a dohány 
összecsúszván, csutkaégést és rothadást 
idéz elő.

A dohányszáritó pajták, a dohány- 
jövedéki törvény utasítása értelmében, 
minden két szakasz között keresztjárdák
kal látandó el. E keresztjárdák tehát, ok
vetlen szükségesek és szélességük azon 
esetben, ha az épülőt hosszfala mentén 
járda nem alkalmaztatik, 1 méterre ajánl
tatik. A falmenti hosszjárda legalább a 
pajta azon oldalán, melyen az ajtók alkal
maztatnak. a kezelés könnyítése végett 
ajánlatos szélességo 60—100 cm. közt vál
tozhat. Hosszfolyosók alkalmazásainál a 
keresztfolyosók szélességo 60 cm-ig szűkít
hető. A serdia fák úgy helyezendök el, 
hogy a legalsó a föld színétől 1 m. magasan 
a többi egymás felé hatolva 60 cm. legyen, 
midőn az általmenő gerendák ezen mére
tekhez alkalmazandók

Magától értetődik, hogy e méretek át
lagos középszámok s a termelni szokott 
dohánylevelek szerinti változásnak vannak 
alávetve.

( F o lj t  köv.)

Termelési eredmény 
ezelőtt 24 évvel.

Az én tisztelt olvasóim és előfizetőim 
előtt talán viszásnak is tűnhet lel olykor, 
hogy én mindig csak a jó minőségre való 
törekvést prédikálom, s a termelés és 
kezelés hibáit, hiányait gáncsolom, — sőt 
talán egyesek gondolják is magukban, 
hogy minő jogon akar tanácsokat adni és 
oly gyakorta korholni a Dohányujság 
szerkesztője, mikor ő maga még nem is 
dohánytermelő? — Nehogy tehát esetleg 
még vakmerőségnek vegye valaki az én 
szavaimat, azért mintegy önigazolásomul 
legyen szabad elmondanom egy esetet, a 
mely azt igazolja, hogy én nem csak úgy 
könyvböl tanítok és kótából dirigálok, s 
éppenséggel nem elméleteken nyargalok, 
hanem nagyon is a gyakorlatból merítem 
a dohányügyro vonatkozó fejtegetéseimet.

A napokban, regi irományaimat ren
dezve, véletlenül rábukkantam egy kis 
jegyzőkönyvemre, a melyet lapozgatva) 
nagyon kedves emlékek merültek fel 
előttem, mert abban az ócska kis könyv
ben az én egykori gazdálkodásomra vonat
kozó mindenféle feljegyzéseket találtam-

Többek közt részletesen fel van 
jegyezve az 187o. évi dohánytermelésem
nek minden egyes mozzanata; — hogy a 
részben majorságilag, részben feles kerté
szek által folytatott termelésemben mikor 
volt a kiültetés, a törés, a szárítás, mennyi 
volt a zsinegek mennyisége, az előleg s 
mennyit kaptam a termésért a bevál
táskor.

A megsárgult irás — a melynek valódi
ságáért és mindon szavának tökéletes 
igazságáért feltétlenül szavatolok — a 
kővetkezőkről ad számot:

A király-daróczi határban. 33 hold 
1444 négyszögöl volt majorságilag, s 4b 
hold 1300 négyszögöl 10 kertész által 
termelve; — az összes szamosháti fajta 
dohány.

Az ültetés kezdődött május 3-án s 
befojeztotett — a foltozással egyidejűleg — 
május hó végén; — a törés volt julius 
28-ától augusztus utoljáig, — az összes 
dohány góréban, csűrben, magtárban, pad
lásokon, de mind fedél alatt száradt.

Tormett összesen n 33 hold 1444 négy
szögölnyi majorsági kezelésnél 578 bécsi 
mázsa és 46 tont, a moly 181 bált adott 
ki. s kaptam értő beváltási ár fejében 
összosen 7.803 frt 42 krt, — tehát termott 
holdankint 17 bécsi mázsa, (vagyis 052 
klgrm.) átlagár volt bécsi mázsánkint 13 
frt 50 kr. (a mi métermázsánkint 24 frt 
10 krnak felel meg,) s a holdankinti jö
vedelem volt 220 frt 50 kr.

A feles kertészek kezelésében azon
ban már nem értem el ezt az eredményt,
— (ámbár nekem már akkoris válogatott, 
kitűnő jó kertészeim voltak,) — mert a 
10 kertész által kezelt 46 hold 1300 négy
szögöl területen mindössze csak 658 bécsi 
mázsa és 61 font dohány tormett, — s 
ezért kaptam összesen 7.806 irtot, — te
hát termett holdankint 14 bécsi mázsa, 
(vagyis 784 klgrain,) átlagár volt bécsi 
mázsánkint 12 frt, (ami métermázsánkint 
21 frt 06 krnak felel meg,) s a holdan
kinti jövedelem volt 168 frt.—Az igaz, hogy
— a mint jegyzeteimből kitűnik — egy 
darab föld, mintegy 4 holdnyi területű, 
legolő szélén esett, s azt — bármennyire 
foltozva lett is — a féreg teljesen kirágta,
— és minthogy ebből minden kertésznek 
jutott rész, hát ez is csökkentette a ker
tészek eredményét, — másrészt a major- 
ságilag kezelt dohány sűrűbben is volt 
ültetve, amire a kertészeket akkoriban 
még nem lehetett volna rábírni.

A jelenlegi termelők nem is képzelik; 
j  azt az. óriási különbséget: a mai és az 

akkori viszonyok között. Voltak egyes 
földrészek az úgynevezett esztrói ut mel
letti gyepföldön, a hol 20 bécsi mázsa hol
dankinti termés egyáltalán nem volt rit
kaság. S micsoda szép és jó dohányok 
voltak azok 1 — Nagyon jól emlékszem 
roá. hogy éppen abban az évben ott járt 

| és hetekig vendégem volt a Horczog 
M. L. és társa dohány nagykereskedő ezég- 
nek képviselője és megbízottja: bizonyos 
Schönfeld nevű kitűnő dohány szakember, 
a ki évekig emlegette, hogy soha nem 
látott tökéletesebb, szebb dohányt, mint a 
milyen az enyim volt.

Hisz ez ugyan mind nem valami külö
nös, csodaszerü dolog, de annak bebizo
nyítására mindenesetre elég, hogy aki 

! ezelőtt 24 évvel ilyen eredményeket ért 
el. ami ma is nagyon számot tenne, (pedig 
mily magasan áll ma a dohánytermelés 
és az egész gazdálkodási rendszer inten- 
zivitása, az akkori még elég primitív és 
egyoldalú gazdálkodás fölött !l az minden
esetre a jobb termelők közé tarlozott, — 
amit bátran én jó lélekkel elmondhatok, 
mert a dohánytermelést valóságos szen- 
vedélylyel űztem mindig, — 21 óv óta 
pedig kizárólag dohánynyal foglalkozva, 
ez már igazán második természetemmé vált.

8 ez a körülmény — azt hiszem — 
némi jogot ád nekem urra, hogy amit a 
dohány-ügy terén tanultnm, tapasztaltam
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és a mai napig is még folyvást tapaszta
lok : azt elmondhatom azoknak, akiket 
érdekel, — hogy akik még nőm annyira 
jártasak e téren, azok tanuljanak, okulja
nak belőle, s ez által és ily formán közö
sen és egyesült erővel vigyük előre a 
magyar dohányt, amelynek ha némi jó 
szolgálatot tehetek: az nekem az igazi 
boldogságom és legnagyobb gyönyörű
ségem.

Dániái Vilmos.

Levelezés.
Csege, N.-Major, 1899. jan 24-én.

Tekintetes Szerkesztőség!
Jelen soraimmal azon tiszteletteljes 

kéréssel bátorkodom a tek. Szerkesztőség
nél alkalmatlankodni, kegyeskedjék velem 
tudatni, hogy kötött talajú, kevés homok 
és szíkvegyületü területen, minő műtrá
gya használata logalkalmasabb dohány 
alá, hogy az úgy a termés mennyiség 
emelésére, valamint annak minősége javí
tására czélzó eredménynek megfeleljen. 8 
hol szerezhető az be legolcsóbban, és mi
kor szórandó el a már őszszel mcgugarolt 
földön ?

Alkalmatlankodásomért bocsánatot 
kérve, s mielőbbi becses válaszért ese
dezve maradok

kiváló tisztelettel 
l ’erczA Sándor 

szám tartó.*
* *

Fenti becses megkeresésre — közér
dekű voltánál fogva — o helyt adom meg 
a kért választ és pedig a következőkben:

Ha nem csalódom, a kérdéses talaj nz 
úgynevezett .Kapros forrásától nem 
messze esik, amely földterületet — épp 
úgy mint az egész nagy margittai pusztát 
— én igen jól ismerem, s tudom róla, 
hogy porhanyós felülete és vizenyős al
talaja daezára — szikes voltánál fogva — 
kiszáradásnak van kitéve és általában 
rosszul égő dohányt terem.

Helyesnek találnám tehát a dohány- 
földet, a tavaszi szántás előtt, mész vagy 
gipsz trágyával behinteni és azután alá- 
szántani, — mert ez kioszi a talajnak azt 
a rossz savanyúságát s porhanyósan tart
ja a talajt, mi által annak nyirkossága is 
inkább megóvatik.

A trágya-gypsz beszerzési forrásául a 
.Magyar gazdák mezőgazdasági szövetke
zete” (Budapest, V. Alkotmány utcza 1. 
sz.i ajánlható.

A dohány minőségének és égő képes
ségének megjavítására melegen ajánlhatom 
a .Martelin” kovasavas káli műtrágyát, a 
palánta ültetéskor, folyékony alakban al
kalmazni. A Martellin kapható Kalmár 
Vilmosnál, (Budapest, VI. Krzsébotkürut
34. sz.) aki minden további folvilágositás- 
sal szívesen szolgál.

Szerkesztő.

Vegyesek.
— A dohánybaváltás eredményeiről, most 

már mindenfelől kaptunk értesítéseket, 
amelyekből bizony nagyobbrészt az tűnik 
ki, hogy az 1898. évi dohánytermés sok

kal jobbnak ígérkezett, mint ahogy való
sággal bevált. A szép reményeknek és jo
gos várakozásnak ezt a lejebb szállítását 
a november és deczember havi nedveB, kö
dös időjárás idézte elő, mely a simitásköz- 
ben ért dohányoknak nagyon sokat ártott, 
(ami megint csak azt bizonyítja, amit mi 
már annyiszor elmondtunk, hogy a pajtá
ban és a simításnál is nagyon ügyelni 
kell a dohányokra, mert kellő vigyázat 
hijján a legjobb dohány is elromolhat.) Ér
tesüléseink szerint: áss abauj-toina megyei 
dohánytermelőknél is, a dohány száradása 
közben beállt ködös idő a dohány minősé
gét legalább is 30 százalékig befolyásolta, 
így tehát a remélt kitűnő kvalitású dohány 
egy része csekély értékű. — Derecskéről 
(Bihurmegye) is panaszkodnak a dohány- 
termelők a ködös és nedves időjárás miatt; 
itt azonban az utóbbi időben uralkodott 
szárazság és napos idő sokat javított még 
a minőségben és igy a dohány áltnlában 
mégis csak elég jó áron kerül a beváltásra. 
— Nagy-Kapósról (Ungmegye) arról érte
sülünk, hogy a kisebb termelők már na
gyobbá™ át szolgáltatták produktumaikat, 
de a beváltási árakkal legkevésbbé sem 
lehetnek megelégedve, mert az átlagár több
nyire oly csekély volt, hogy abból még a 
munka költségei is alig térülnek meg. — 
Aradról Írják, hogy a termés ott mennyi
ségileg közepes, minőségileg jó volt. — 
Nyíregyházáról is az a hir, hogy a dohány- 
simítását és csomózását a nedves és kö
dös időjárás nagyon akadályozta; helyen- 
kint a kvalitása is szenvedott. — A buda
pesti és hajdú-doro/lii beváltási eredmények
ről részletes kimutatásokat közlünk.

— A barcsi kistermelők közül — amint 
értesültünk — kiválóan kedvező beváltási 
eredményt ért el Schulcz István, ki 1 hold 
és 1400 öl területről a következő osztály
zatú és mennyiségű dohány anyagot szol
gáltatott be a bováltó hivatalhoz: váloga
tott 303 kgrm. I osztályú 496 kgin. II. 
oszt. 275 kgm. III. oszt. 84 kgm. kihányás 
100 kgm. előre látható romlásra le vonatott 
2 kgm összesen beszolgáltatott 1260 kgmot. 
Ezen anyagért kifizettetett részére 300 frt 
59 kr. a mi kát. holdankint 160 frt 31 kr. 
pénzbeli hozamnak, s mtrmázsánként 24 
frt átlagárnak felel meg. Tekintve a múlt 
évi kedvezőtlen termést és rossz beszállí
tási időjárást, el lehet mondani, hogy ez 
már nagyon fényes eredmény, és kedvet 
adhat a termelőknek a jóminőségii anyag 
előállítására való törekvésre. Ugyancsak 
a barcsi körzetből, mint igyekvő jelesebb 
termelők említésre méltók m ég: Pfeifer 
János, ki 16 kgm-, és Schlichter András-, 
a ki 5 kgm. szivarboriték levelet is szol
gáltatott be, a többi jobb osztályzatú anyag 
között.

— A „dohánykóró leszántó-vas- sal, Vida 
Gyula p. ü. őri biztos találmányával tett 
kísérletek igazolták, hogy ezen készülék 
bármely rendszerit ekére alkalmazva, a do- 
liánykórókat tökéletesen beföldeli, a nélkül 
hogy az igás erőt a rendesnél jobban meg
erőltetné. Tekintve, hogy a dohánykóróle- 
szántó vas alkalmazása a rendszeres talaj- 
mívclés szempontjából igen fontos és kívá
natos: a m. kir. p. ü. ministerium (f. évi

január 12-én kelt 2521 sz. rendeletével) 
a dohány termelők figyelmét ezen készü
lékre felhívja és annak használatát ajánlja-

— A szepes-bélai dohánygyárban a
munkások számát folytatólag szaporítják. 
Eddig ugyanis az uj gyárban mintegy 150 
munkást foglalkoztattak, s most 200-ra 
fogják kiegészíteni, a mi mindenesetre elő
nyére válik — sőt igazi áldása — a kör
nyék elszegényedett népének.

— A selmeczbányai m. kir. dohánygyár
nál létesítendő uj szári'.ó építési munkáira 
hirdetett pályázatot a dohányjövedéki köz
ponti igazgatóság. A költségek 30.843 frt 
99 krral vannak előirányozva. A pályázati 
határidő: február 11 én, délelőtti 10 órára 
van kitűzve-

— Norvégia dohánytermelése. Erről
bizony nem sokat tudtunk ez ideig, — de 
hogy mégis kell ott valamelyes dohány- 
termelésnek lenni: az kitetszik christianiai 
főkonzulunknak 1898. évi jelentéséből, ahol 
lakonikus rövidséggel annyit mond: — 
„Dohány csak Bergenbuus kerületben ter
meltetik, a beültetett terület ez évben állí
tólag csekélyebb volt a rendesnél.” — E 
szerint tehát ezután se sokkal több lesz, 
amit a norvégiai dohánytermelésről tudni 
fogunk.

--  Szivarvégek gyűjtése. A napjaink
ban, szinte általánossá vált gyűjtési szen
vedélynek egyik tárgya többek közt a szi
varvégek gyűjtése is, amelyről sokan azt 
vélik, hogy ezzel jótékonyságot is lehet 
gyakorolni. Hogy ez mi módon történik: 
arról nincs biztos tudomásunk, de úgy lát
szik, az sincs tisztában vele, aki a szivar- 
végek gyűjtésére a nagy közönséget lel
kesíteni akarja. — Ugyanis a főváros több 
nyilvános helyén, (igy például a Váczi- 
körut és Alkotmány utcza sarkán lévő 
nagy sörcsarnokban) olvasható egy felhí
vás, amelyben Van Mons Alfréd, mint „Az 
elhasznált bélyegek jótékonysága" magyar- 
országi ügynöke, Turócz-Szent Mártonban, 
a többi közt ezeket mondja: „A szivarvé
gek (a szivar levágott hegyes vége) szin
tén értékesíthetők, de csakis belföldön 
Azért ezek az illető ügynökségek által a 
belföldi dohánygyáraknak adatnak el, ahol 
aztán tubákot készítenek belőle.” — Van 
Mons Alfréd úr nagyon téved ebben a do
logban, — mert a belföldi dohánygyárak 
bizony éppen úgy nem veszik meg a szi
varvégeket, mint ahogy szivarvégekbői 
burnotot sohasem készítenek S igy igazán 
nem lehet tudni, hogy mi a czélja és az 
értelme az egész felhívásnak, amelynek 
pedig „kéretik minél szélesebb körben való 
terjesztése és az iskolai osztályokban való 
szives felolvasása." De ha már a szivarvé
gekről megemlékezünk, logalább megje
gyezzük, hogy a gyűjtött szivarvégeket a 
honvédmenházba szokás küldeni, ahol a jó 
öreg honvédek elpipázzák. S a jótékony
ságnak ilyetén módon való gyakorlása 
csakugyan megérdemli a szivarvégek gyűj
tésűvel járó fáradságot.

— Ártalmas é a dohány a fogakra 7 Ál
talánosan azt tartják, hogy a dohányozás 
megfeketiti vagy elsárgitja, szóval meg
rontja a fogak zománcnál. Egy híres drez
dai orvos azonban nemrég egész tanul-
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mányban bizonyitá be, hogy a fogakra a 
dohány korántsem ártalmas. Sőt a dohány
füstnek ama hatása, hogy a szerves anya
gokat pusztítja a szájban, üdvös eredményt 
idéz elő, mert megöli az apró, gombaszerü 
csirákat, amelyek a szájüregben képződnek.

Szerkesztői üzenetek.
Kérelem A tekintetetes dohánybeváltó

hivatali kezelő- és dohányjövedéki tiszt ura
kat teljes tisztelettel és bizalommal felkérjük, 
hogy a beváltás ideje alatt — amidőn a leg
több alkalmuk van a dohánytermelő közönség
gel érintkezni — legyenek szívesek lapunkat 
a termelők figyelmébe ajánlani és a Dohány- 
újság részére előfizetőket gyűjteni, melyre néz
ve ügybuzgó jóakaratukat annál is inkább 
kérjük és reméljük, mert lapunk terjesztése 
által az okszerű dohánytermelés haladását és 
a termelők jól felfogott érdekét fogják elő
mozdítani. — Szives fáradozásaik és becses 
támogatásukért fogadják előre is hálás köszö- 
netünket.

M. Mr. gazdasági taaiatézetaek, Kalozs-Masat- 
taroa. A lap u n k  m ú lt évi folyamából hiányzó szám ot 
elküldöttük.

■  hír. földelve* Isktláaak, Algyégyea. A p ó t
lólag k é r t szám ot expedáltuk .

Hay Káraly araak, Kaa-Szsat-Miklós. Megfelelő 
m ag  végett legczélszeriibb az illetékes dohánybe
váltó felügyelőséghez fordulni. K itűnő szam osháti 
fa jta  magból, k iadóhivatalunknál is  van m ég  ném i 
készlet bizom ánybán.

Maadsl Jézaef araak, Nylrbátsrea. A czim ssalag  
m egváltoztatása irán t in tézkedtünk. M eleg üdvözle
té t te ljes ezivből viszonozzuk.

Vlzar Béla areak, Hajda-Oaragb. Szives kész
ségét nagyon köszönjük ; — becsülni való tö rek 
vése nálunk m indig  m éltánylásra talál, s  m inden 
közérdekű, p rak tikus szakközlem énynek szívesen 
adunk  helyet lapunkban.

Kalaár Miksa araak, Szolaekea. A kért m utat
ványszám ot e lküld tük .

Felkérjük lapunk tisztelt barátait. hogy 
a dohánybeváltás eredményéről szíveskedjenek 
lapunkat minél számosablnm és minél részle
tesebbért tudósítani.

Mily elkerü lhetetlenü l szükséges

a szöllők permetezése
ez elm últ évadban b izonyult be. midőn csak is a  

perm etezett szöllők nem m entek tönkre. E nnek 
elérhetésére legjobbnak bizont ultM ayfarth  P h . é»t*a

— » szabadalmazott *—

i
I

növénypermetezöje
mely az oldatot • s i v a t t y M s á s  n é l k ü l  ó n m ü k ő -  

d H e n  a növényekre perm etezi.
Ezen perm etezőkből m ér a c 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  kitűnő voltát valam ennyi egyéb rendszerre l 

szem ben.
Á bra és le irás rendelkezésre áll

MAYFARTH PH. és társánál
iaé2ögazilaúgi gépgyárak,

kHlöalegesaégi gyár ét gyiiaiölcs-értékesltéil gépek 
réaiéra

Becs. II 1, Taborstrasse 76. sz. 
Árjegyzékéé éé száaioe elismeri! levél lagyea. Kép- 
1—b viselők é t  learitelaéók klváaatoaak.

s s a s s a m t t im M a m m

" W -
ÉLETBIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG

— - f  A L A P IT T A T O T T  1848. *— —

T iss tán  kölcsönösségen alapszik , m inden utánflzetés köte lezettség  k izárásával. 
M iután részvényesei n incsene :

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

A ktívák összege
É v i b e v é t e l ...........................
1896-ben a  b iztosítottaknak 

k if i z e t te te t t ........................... 97,093.479

Nincs másik kölcsönös biztosító-társaság a világon, mely ily óriási fölösleg 
felett rendelkeznék-

fk  906,869.490 
„ 196,876.660

lt-95-ben kötö tt u j üzletek 
összege . . . .  

F ö l ö s l e g ......................
fk  660,780.116 

124,680.448

Fennállása óta i Hew-York biztosítottjainak kifizetett

1 .0 7 4 .0 1 3 ,5 9 2  frankot.
A New-York a művelt világ összes államaiban bir fiókokkal.

Ilofoponosiák Hagyarorazágon i
a Magyar általános hitelbank, a Magyar kereskedelmi Bank.

K özelebbi felv ilágosítást ad  a

\ T 7 _ V  n  D  '\J r  é le tb iz to s itó - tá rsa sá g
JCj  VY I  X \  1%. m ag y a ro rszág i igazga tósága .

Budapest, Erzsébet-körut 9—11. (lev-York palota). <7—io»

Legjobb és legmegbízhatóbb minőségű 
magyar bácskai kenderből készült

es

gazdasági kötélárut
a jánl a

ELEIEK is W EIS2 kStfigyártó ízig  BUDAPESTEN.
R a k t á r  éa i r o d a :  V I I . ,  K á r  o ly - k ö r  ú t  7. ss.

T o v á b b á ;  t o r n a  e s z h L ö s s ö l s . ,
valamint; kocaizó lóhálók, szánhatok, gabonazsákok, vízhatlan ponyvák, 
kender, csepíi. vászontömlók, itató- ós tüzivedrek, cocus futószfinyegek 
éa lábtürlók, ruhaszárító kötelek. — Laom -tonnia hálók, fo g o ly ,  
hálók stb. e szakmába vágó árúkat a legjutányoaabb eredeti gyári Arakon.

Kepea árjegyzék kívánatra bérmenteaen küldetik. — Vidéki megrendeléaak 
pontosan eszközöltetnek.

M árkus Sam u könyvnyom dája, B udapest, Báthory-utcza 20.
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