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Előfizetési felhívás.
(.apunk immár fenállásának harmadik 

évnegyedét futja s igy van mögöttünk már 
egy kis, egy megfutott pálya, a melyre visz- 
swtekinthetOnk. Amit programmunkban 
Ígértünk volt, azt most már mint megtör
ténteket említhetjük. Hogy annál nagyobb 
haszonnal járjon a gazdaközönségre, nyoin- 
ról-nvomra követtük az éppen tenni való
kat a dohány termesztése körül, úgy hogy 
az olvasó mindig pár héttel előre láthatta 
meghányva-vetve a teendőket, előre lett fi
gyelmeztetve egyre-másra. Legyen elég erre 
nézve utalnunk fejtegetéseinkre, melyeket 
annak idején a dohánypalánta kezeléséről, 
kioltetiiéril, ■  dohányföld előkészítéséről, 
a melegágyakról, a dohánymagvieelésról, 
az aljdohányról, a dohány kapáláiáról, a 
dohány-töltögetésröl. a bugázás ét kacio- 
zátrél, a dohány érettségéről, tzedói ét 
fUZétrél stb. stb. aszerint, a mint éppen az 
egyiknek vagy a másiknak ideje volt. Ily

nemű hasznos, világos stylben irt dolgoza
toknak közlése volt mindig főczélunk.

Kzenkivül részletesen ismertettük an
nak idején a dohánytermelő közönség előtt 
a májusban megtartott dohány-kiállitást, 
érdekes tárczaközleményeket hoztunt, a je
lesebb magyar dohányfajok leírását, tovább- 
dr. Roditzky Jené kassai gazdasági taninté
zeti igazgató összeállításában a dohánybib- 
liographiáját stb. stb., valamint a külföldi 
állását a dohánynak is mindig figyelemmel 
kísértük.

Knnyit a múltról.
A jövőre nézve pedig nem mondunk 

egyebet, mint hogy eddigi programmunkhoz 
továbbra is hívek leszünk.

Lapunk azután is a dohánytermeiét 
minden ágáról idő- és szakozom czikke- 
ket é* rajzokat it fog hozni, az újításokat 
a közönséggel megismerteti.

Tárgyalni fogjuk az okszerű váloga
tást, osomizást és simítást, a csomózott 
dohánylevelek elrakását ét göngyölését 
stb. egyszóval mindent, ami a dohányter
mesztéshez tartozik.

A , Magyar Dohány-Újság" olvasó kö
zönségét a jövőben is a dohány feldolgozá
sánál alkalmazni szokott eszközök, készülé
kek, felszerelések és épületek szerkezetével 
is meg fogja ismertetni és azokról sikerült 
rajzokat fog közzé tenni.

Múlt hó elsejével uj előfizetést nyitot
tunk ; bizalommal kérjük tisztelt előfize
tőinket, miszerint lapunkat anyagilag és 
szellemileg támogatni továbbra is meg ne 
szűnjenek.

B u d a p e s t ,  1884 nov. hóban.

D a r ó c x i  V i l m o s ,
a .Magyar Dohány-Újság* szerketitője.

Elötiaetéai A rak:
Egész évre , . . 4 frt.
Fél évre . . . .  2 frt.
Negyed évre . . .  1 frt.

Az előfizetések Budapestre a „ Magyar 
Dohány Újság" kiadóhivatalába (V. Árpád- 
utcza 7. sz.) küldendők.

Simítás.
A simításnak kellő módon való telje

sítése valódi mérlege a dohánytermesztés
nek és jövedelme megszabásának.

A simításra fordított munka legjobban 
fizeti ki magát; aki azt akarja, hogy do
hányáért minél többet kapjon, annak töké
letesen kell a simítást megtenni.

A példabeszéd azt mondja: a jó ker
tész a simító asztalon teremti meg a dohá
nyát. Ez tény, a mennyiben a legjobb do
hányt is tönkre lehet tenni a helytelen si
mítással. A dohánylevelek akkor alkalmasak 
a simításra, ha azoknak levelei megpuhul
tak, megereszkedtek ; a pajtákba bevert do
hány nedves éjjeken magától, bár minden ol-
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dalról el is van zárva, a levegő és köd befo
lyásától megszokott kellőleg szivósodni.

Ilyeakor mindjárt reggel annyi pőrét 
szedünk le és teszünk bűvös helyre, hol a 
szél nem jár, a mennyi egy napi simításra 
szükséges.

Gyakran megesik, hogy hetekig sincs 
a simításhoz kedvező idő: ilyenkor nem elég 
az. hogy a simításra alkalmassá vált do
hányból" egy készletet tegyünk félre: sem a 
kedvező időjárást nem elég bevárni, hanem 
ez esetben máskép cselekszünk.

A mint a dohány reggelenként meg 
van fagyva, beviszünk belőle mérsékelt me
leg helyre annyit, a mennyit egy pár óra 
alatt feldolgozhatunk, az egész napi szük
ségletet pincze forma helyiségbe tesszük és 
mindig onnan fedezzük a munkálandó szük
ségletet.

A simításra kész dohány a zsinegről 
lehuzatván rendesen egy széles asztalra téte
tik, a hol a simitók arányához képest 2. 4. 
6. ügyes kertész a levélválogatáshoz fog ; 
ezek minden levelet megnéznek és megvizs
gálják. hogy melyik osztályhoz tartozik, 
nevezetesen válogatott I., II-  III.. úgy szin
tén kis belső, kis rongyos, nagy rongyos 
osztályokba ; azonkívül külön osztályba té
tetnek a nedvesen rothadt, úgy a száraz
rothadt és kocsányégett dohányok. —  Ott 
a hol szivardohányt termesztenek, ezek a 
leggondosabban válogattatnak külön, még 
pedig válogatott, I.. II- és III-dik osztály
ba: a válogatott szivarleveleket, ámbár ezek . 
most csak úgy tekinthetnek, mint első szi
var : ezeket csak úgy kell simítani, mint 
régen, csakhogy a kiválasztásnál kitűnő fi
gyelmet kell "fordítani az egyenlő színre 
rugékonyságra és nagyságra. Szivarboriték- 
nál első kellék a kifogástalan jó égés és 
kellemes illat, továbbá az. hogy a vékony 
bordáju. simulékonv bársonyforma tapintatu 
levelek szép egyenlő barna színűek legye
nek. Az aljdohányt egész külön simítjuk.

T Á R C Z A.
______  I

Karezolatok a dohányról.
-  A .Magyar Dohiny-üjság* eredeti tirczája -  

Irta Capnomán.

II.
Bontekoe Comelius, frankfurti tanár állí

tása szerint a dohányzás a vérkeringést meg- , 
gyorsítja s a nőknek nem csak az volna a köte- i 
lességük, hogy dohányzó férjeiknek minden te
kintetben kezükre járjanak, hanem az. hogy jó 
példával járjanak elő.. Tudniillik bizonyos hatá 
rokon belük Úgy, hogy nőiességük nimbusza 
azért csorbát ne szenvedjen. De erről Bontekoe 
hallgat, ezt csak én ajánlom, mert nem szeret
ném, ha feleségem szívná el az én szivarjaimat...

Sajátságos. hogy minden kedélyes embert 
én még dohányzónak találtam s fordítva is A 
nyugdíjas emberek, kik visszavonultan élnek, j 
dolguk nincs, egytől egyik dohányosak Tessék 
csak egyszer a nyugdíjasok Eldorádójábán Grácz- 
ban körülnézni

Nincsen is rajta mit csodálni! A dohányzás 
is foglalkozás, ha egyéb dolgunk nincsen és fog
lalkozás, ha más dolgunk is van ; gondolataink 
szabadon mozognak s a semmittevés kínos hely
zetet is enyhiti. A katona tudja ezt, érzi a leg
jobban. A lovagló-iskolában és a -  dutyiban; a 
tengerész az unalmas utazások alkalmával, mi
dőn csak ég és viz az, amit lát.

Tudvalevő dolog, hogy a törökök roppant

A dohánysimitás nagy türelmet és ki
tartást igényel. Első sorban a kertésznek 
kötelessége mindezeket, amiket fent elmond
tunk. lelkiismeretesen végezni, de emellett 
főgondja legyen a gazdának, hogy ez mind 
rendszeresen kezeltessék és óvja meg ker
tészeit azon rósz régi szokás igénybevéte
létől, hogy a simítás alkalmával minden ösz- 
szegyfllt piszkos törmeléket a csomó fejé
be. a hol a kötés van. belé dugják. Az is 
nagy baj, ha a kötélnek használni szokott 
zöld sarjut alkalmazzák, mert a dohányra 
nézve káros következménynyel jár

Mielőtt a simítás tényleges munkájá- j 
ra térnénk, mégegyszer ismételten fel ' 
kell szólalnunk az iránt, hogy a dohányle- ! 
velek a simítás előtt semmi körülmény kö
zött be ne locsoltassanak, mert ezen sze- 
rencsétleu mód a dohánynak valódi gyil
kosa.

Nagyobb gaziálkodásokba nem lehet 
eléggé ajánlani azon rendszert, hogy a si
mításhoz külön helyiséget építsenek, úgy
nevezett simitóházat. ez minden tekintet
ben kifizeti magát, mert a felügyelő is 
könnyebben áttekintheti az egész mun
kát. másrészt igen rósz az. ha minden gá- 
nyó, ki többed magával van kis viskójában, 
odaszoritja a simítandó dohányt a túlságos 1 
meleg. szűk. gőzös helyiségbe. Azon helyen, 
a mint a dohány össze van simulva, már is 
felmelegedett, azt azután még régi szokás 
szerint súlya is leszorítja, mely a hőséget 
hamar előidézi, ezért jönnek a csak nagyon 
kevéssé nedves dohányok oly hirtelen fer- 
mentatióba. ezt pedig a dohánytermelő ke
zelni nem tudja, ez által dohánya el is 
romlik.

A helyiség szűk volta miatt a simítást 
sem lehet rendesen eszközölni. Nem lesz 
felesleges megemlíteni azt. minő fontosság
gal hir a levelek összepárositása. illetőleg 
egyenlítése. A miut a doháuyválogatö kü- 
lön-kiilön válogatta a dohányt s a simitók

elé tette a simítandó osztályokat, azok is
mét vigyázzanak, ha a kezök közé kerül oly 
levél, mely nem az ő csomózásukhoz tarto
zik. adják azt a másik csomozóknak, kik
nek a leveléhez az odaillik és ne keverjék 
azok közé. melyekkel sem nagyság, sem 
anyagára nézve, sem pedig színére nézve 
nem azonos.

Őrizkedni kell attól, hogy a hegy vagy 
sarju dohányt az anyalevelek közé ne kever
jük. mert igy az anyadohánynak értékét 
nagyon leszállítják.

A nagyon vastag fejű dohánycsomó 
semmi tekintetben nem alkalmas, mert a 
bálozást sem lehet csinosan eszközölni, a 
raktárakban sok hajt okoz az osztogatásnál. 
A nagyon vékony csomó sem ajánlatos, ha
nem a kőzépvastagságu csomóknál kell ma
radni. melyek középnagyságú leveleknél 

I 25— 30 levélből állhatnak, az apróbb dohá
nyokból több, mig amazok vastagságát el
éri. A nagyon vékony csomó a munkát sza
porítja. amennyiben azokat külön-külön és 
gyakran egyenként kell kézbe venni és ez
által sok munkakezet vesz igénybe.

A m. kir. dohányjövedék 
IStiT-töl 1884-ig ,

visszapillantással a jövedék előtti ko rszakra.

Irta K a / a y  I t e / > ö .

(Folytatás.)
tl'tann)cmi tilor)

A dohány eladása Magyarországon név lég 
szabad volt ugyan, de valósággal a külföldre 
való kereskedés sok korlátoknak és faggatások
nak volt alávetve. A jövedékek kezelésével meg
bízott osztrák főhatóság, mely a dohányban már 
korán irmert fel alkalmas adóztatási tárgyat, 
úgy a kereskedést, valamint a gyártást monopo
lizálni törekedett s azon volt. hogy a termelést 
saját javára kizsákmányolja s e őzéiből a ter
melőket oly módon kötelezte le magának, hogy 
a termésre előlegeket adott vagy előre kötött

lusta emberek. Természetükén van a lustaság. 
Ilyen körülmények között keveset dolgoznak. 
Úgy. amint még 50 évvel ezelőtt a heidelbergi 
diákok a „tidelibus fratribus“-ra összejöttek a 
dohányozásra éjfél-után is. úgy összejönnek a 
törökök, legkivált a gazdagahhja. és csibukoz- 
nak. vagy szívják a nargilét. Láttam ilyen do
hányzóhelyiségeket Szarajevóban, Mokró, Zsep- 
cse. Doboj és Pribojban. Leülnek 10 — 15-en egy 
üres szobában a földre terített szőnyegen, ma
guk alá szorítják a kereszt befont lábakat s ere
getik a herczegovozit, vagy szultántiórt. kirtstb.
A ki belep hozzájuk, az elé érdekes kép tárul. 
Körben ülő turbános férfiak, hosszú szárú csibu- j 
kokkal: a csibukok mint egy körnek sugarai a | 
központi forró fekete kávé felé vannak irányozva. t 
A füst magasra emelkedik a szoljában, csakhogy 
a szoba nem igen magas A ki tehát belép, az 
siessen leülni, mert alant kevés füst van. de fo- j 
lül valóságos terhes felhő úszkál. Lusták az ab- , 
lakot kinyitni. Kizárólag a dohány élvezetének 
szentelik magukat, midőn ilyen helyen összejön
nek. Regét kezd az egyik a régi hősökről: las
san. méltósággal dől hátra a másik s megtá 
mas/tja hátával a falat: nyugodtan hagyják a 
beszélőt, akit egy cseppet sem zavar meg azon 
körülmény, hogy Ibrahim basa elaludt és szájá
ból a csibuk kiesett. Óh IY -ik  Amurath! K i az 
orrába szúrt pipaszárral korbácsoltattad Stam- 
bul utczáin végig a szegény Szelim basát, kinek 
csak az a bűne volt, hogy —  pipált, óh Amurath. 
ha látuád. mint dohányzanak népeid! Kétszáz- >

hetven esztendő múlt el azóta a keserves nap 
óta. de rzélodat nem érted e l ; a dohányzást 
nemcsak nem tehetted nevetségessé, de egész 
népedet —  dohányossá tetted.

Nemcsak Törökországba!, hanem majd min
denütt, szigorúan megrendszabáhozták a do
hányt és dohányzót. így vannak hiteles adataink, 
hogy Oroszországban (Mihály (zár alatt 1ö30) 
egy dohányzó a dohányával együtt máglyán éget- 
tetett e l: mindenesetre több ok. mint a szegedi 
boszorkányok elégetése: ezekre, szegényekre, 
még csak az sem tudták rábizonyítani, hogy ba
g ó z n a k .  hanem azt igen. hogy seprónyélen és 
bikanyálon lovagolnak Budára a Svábhegyen or
szággyűlést tartani. Az ilyen csekélység hamar 
rábizonyul az emberre kivált ha egy kicsit —  
szegedi és árvizelőtti.

M i magyarok nem voltunk olyan barbárok. 
8 a legszebb a dologban az. hogy ezt a németek 
mondják. Boszorkányokat igen, de dohányosokat 
nem égettünk el. Az erdélyi krónikák csak any- 
nyit jegyeztek fel. hogy dohányzásom rajtaka- 
patás esetében a nemes emberre 50 írt, a pa
rasztra ö frt birság volt kivetve. Amiből is nap
nál világosabban látszik, hogy paraszt és nemes 
között 44 frt volt a különbség. Tekintettel arra, 
hogy a dohány akkor még drága volt. e 44 frtot 
én nem is találom soknak. A dohánybehozatal 
azonban elkobzás terhe alatt volt tilos.

Az olaszok a „dohány-ügyet- a vallási tér
re helyeztek át. Urbi et orbi hirdették a jezsui
ták. hogy mekkora bűn az, ha az ember tüzet
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szerződést: de olyképen is. hogy a kormány 
által magának elővásárlási jogot adatott. Már 
a múlt században létezett egy társaság, melynek 
a dohányegyedáruság bérbe volt adva, s mely 
appalto vagy abaldo nevet viselt. Hogy mily 
önkéntesen já rt el ezen osztrák appalto Magyar- 
országon, kitűnik már abból is. hogy a dohány- 
kivitelét csak tőle váltandó szabadalmi levél 
mellett engedte meg.

Az osztrák kormány pedig több Ízben tett 
kísérletet a végett, hogy az egyedáruságot 
Magyarországra is kiterjeszsze. mely kísérletek 
azonban egészen az 18ö0-ik évig eredménytele
nül maradtak.

Az osztrák jövedék 1783-tól 1818-ig vagyis 
35 év alatt 4.287.674 bécsi mázsa magyar do
hányt vásárolt összesen 33.364.930 forint érték
ben, melyből átlagosan egy évre 190.779 bécsi 
mázsa 939.857 forinttal esik s az átlagos ár 7 
írt 47 krajczárral mutatkozik. Ha azonban 
összehasonlítjuk az egyedárusági osztrák köze
gek által fizetett árakat azokkal, a melyeket a 
pesti piacz szabad kereskedése eredményezett, 
akkor igen nagy különbségeknek jövünk nyomára 
s azon szomorú meggyőződésre jutunk, hogy 
Magyarország nemzeti jövedelme ezen időkben 
érzékeny veszteségekkel sujtatott. Hogy például 
felhozzuk az 1800— IS IS  közti éveket, ezen 
időszakot négy cyclusra osztva a következő 
átlagos árak jegyeztettek fel, u. m .:
1800— 1084-ig a pesti piaczon 10 frt 46 kr.

az egyedáruság által 5 „ 13 „
1805— 1809-ig a pesti piaczon 31 „ 58 „

az egyedáruság által 11 „ 42 „
1810 —1814-ig a pesti piaczon 36 „ 30 ,

az egyedáruság által 4 ,  36 „
1815— 1818-ig a pesti piaczon 43 „ 11 „

az egyedáruság által 10 .  34 „
Miként ezen adatokból látszik, az árak 

közti különbség néha igen tetemes volt, minek 
magyarázatát részben talán abban lehet ta'álni, 
hogy az egyedáruságot kezelő hatóság ezüst 
készpénzben fizetett, mig a szabad piaczon az 
1800 óta mindinkább hanyatló értékű papírpénz 
forgott. Ha tehát például az átlagos ár a pesti 
piaczon 1811-ben. midőn a különbség a legna
gyobb volt, 84 forint 5 krajezárt tett bankóczé- 
duláhan, ez a hankóczéilulák és l>eváltási jegyek 
ez évi átlagos árfolyamának figyelembe vételével 
7 forintnyi árnak felelt meg tényleges ezüst 
pénzben a conventios pénzláb szerint. Az egyed-

eszik és füstöt lehel. Az oltárról hirdették a frá
terek és tiltakoztak a levegőnek ilyetén megron
tása ellen. V ili  t'rbán pápa (1642) egyházi átok 
alá vetette a dohányzókat.

A francziák okosabbak voltak Ezek -1629) 
egyszerűen megadóztatták a dohányt. Az orvo
sok ugvau sokat Írtak a dohányzás ellen, de ők 
maguk dohányoztak a legjobban: a burnótozás 
pedig 1824 körül Párisban fén y k orátélte , el- 
annvira, hogy X III. Benediet pápa az L'rhán ál
tal a szerencsétien dohányzók fejére kimondott 
egyházi átkot visszavonta „S vala nagy öröm 
a hivők között s lön nagy kelendősége a do
hánynak !“

Sokat lehetne még felsorolni arról, hogy 
mennviit szenvedett a dohányzó, milyen üldöz
tetésnek volt a dohány kitéve Belgiumban, Né
metországban. Schweiczban, Angolországban stb. 
A kapnománok, misokapnománok és atimisocap- 
nománok iratai még meg vannak.

Minél jobban művelődtek a népek, annál 
magasabb rang ju tott az egykor oly megvetett 
dohánynak. Koronás királyokat hódított meg a 
caodanövény, melynél népszerűbbet széles s vi
lágon alig találunk. Milliókat hoz az ország kony
hájára, különösen ott, hol egyedárusági czikket 
képez s milliók már a dohányosok száma, kik 
gyönyörűséget és örömet találnak a dohány él
vezetében.

Begyen érte áldva Mahomed próféta szakála 
és annak minden szála!

áruság azonban ugyanezen évben 3 forint 8 
krajezáros átlagos árral fedezte szükségletét, a 
mi z említett árnak felét sem teszi. Ezen nagy 
árkülönbséget tehát bátran tulajdoníthatjuk azon 
nyomásnak, melyet az appalto a termelőkre 
gyakorolt s a melyről az egykorú tudósítások so
kat tudnak elbeszélni.

Ezen nyomás nem maradt következmények 
nélkül. Az osztrák egyedárusági hatóságnak 
hatalmas versenytársa támadt egy magyaror
szági dohánykereskedők által alakító't társu
latban, a mely nagyobb árak fizetése által a 
dohánykereskedést egészen saját kezére tudta 
keríteni elannyira, hogy maga az appalto is 
tőle volt kénytelen magas árakon vásárolni, 
mely kellemetlen zavarból az egyedárusági 
főhatóság ugv keresett menedéket, hogy a 
kiviteli vámilletéket bécsi mázsánként 12 forintra 
em elte; a dohánykivitel ennélfogva teljesen 
fenakadt, úgy hogy az osztrák kormány kény
telen volt a vámilletéket 2 és l forintra, sőt 
1824 óta 20 krajezárra leszállítani. Ezen idő 
óta a közvetlen kivitel ismét emelkedett. 1 m ii
től 1850-ig az osztrák tartományokba eladatott 
mintegy 6 millió bécsi mázsa magyar dohány, 
külföldre pedig 1.600.000 bécsimázsa. Az osz
trák egyedárusági hatóság részére az 1821— 
1850-ig terjedő időszakban 610.000 bécsi mázsa 
vásároltatott. A magyar dohánynak átlagos ára 
1-Ou-től 1851-ig 9 frt 30 krajezár volt osztrák 
értékben.*)

Mielőtt a magyar dohánynak ezen a jöve
dék előtti korszakban történt feldolgozásáról, 
vagyis a dohány- és szivargyártásról szólnék, 
felemlítem még, hogy mely fajú dohányok ter
mesztettek ezen időben Magyarországon, miután 
jelenleg is ezen fajok tenvésztetnek. A termé- 
szetvizsgálók által eddig megállapított 35 do
hányfaj közül Magyarországon főleg három ter- 
mesztetett. u. m.: n icotian a  tabacum , a nicotiana  
ru slica , és a nicotiana pan icu tata , Ezu'óbbi bár 
kellemes illatú dohányt ad, de mivel apró levelű 
s ennélfogva nem gazdaságos, csak kevés helyen 
termesztetett. Elterjedtebb volt a nicotiana ru- 
stica. az úgynevezett s néma legjobb hírben álló 
kapadohány, mely mint a paniculata sárgás 
zöld virágú. A Bácskában termett még a legjobb 
kapadohány, melyből Pesten szivarokat is csi
náltak. de melyek nem nagy kelendőségnek ör
vendettek.

Leginkább el volt terjedve a nicotiana ta- 
bacum, a vörös virágú dohány és pedig levelei 
minden alakjában.

Kereskedésben a magyar dohányok azon 
állomási helyekről nyerték 'nevezetüket, a hol a 
cs. kir. kincstár számára összeszedettek és le
rakattak. Ezek Iiebreczenlien. Szegeden és Pé 
esett lévén, — debreczeni, szegedi és pécsi do
hánylevelek voltak ismeretesek Debreczeni név 
alatt fordultak elő a bihari, szabolcsi és szatmári 
dohánvok: szegedi alatt a csongrádi. Csanádi, 
békési, aradi, temesvári és torontáli dohányok: 
pécsi alatt a harauvai és tolnai dohányok. Ezen 
elnevezések a tiszai és kerti hozzájárultával mai 
napig is érvénvben vannak, s úgy a kereskedés
ben. valamint kincstári dohánygyárakban és 
raktárakban használtatnak, bár nem a leghelye- 
sebben.

(Folytatása köv.)

A szántás.
Miután a főidnek legjobb és alkalmasabb 

részét a dohánytermelésre kiszemeltük, most 
volt ideje azt gondosan megszántani. Ha azonban 
az még eddig meg nem történt, sietni kell vele, 
mig a föld az ily őszi időben bekövetkezni szokott 
esős időjárástól teljesen át nem puliult, mert ha 
már az őszi ugarlást lágyban eszközöljük, alig 
lesz tavaszszal és azon a földön jó  szántás. Igye
kezni kell tehát a mostani ugarlást még addig 
megtenni, mig a föld nincs egészen elázva.

Ha a szántás megtörtént, a földön levő 
hajtásokat ki kell mélyítő ekével barázdálni, úgy

*) Mind ezen adagokat a legkompetensebb forró
ból, a pesti ipar és kereskedelmi kamara idevágó 
ő s z  szenilitásából mentettem

hogy a télen és a kora tavaszon rajta meggyűlő 
eső és hóvizek a barázdákba szívódjanak és a 
barázdákból a dohányföldnek közelében levő 
kanálisok, árkok vagy tavakba levezettessenek.

Ezek hiányában szükséges a dohányföldet 
legalább 2 láb mély árokkal körülvenni. Ez any- 
nyiban is fontos, minthogy csak az ily módon ellá
tott földek alkalmasak arra, hogy kora tavaszon 
ismét megszánthassuk, mert szikkadt állapotuk
ban hamarább lehet azokat megszántani és ide
jére elkészíteni, holott az oly földek, melyek 
túlságosan át vannak ázva, lágyulva, csak későb
ben jöhetnek szántás alá, és akkor is annyira 
megkeményednek, hogy csak nagy nehézséggel 
lehet azokat felhasgatni, (de nem szántani), és a 
következő szántás is mindig késedelmes., és a 
föld, bármennyire hengerezzük és fogasuljuk, 
mindig rögös.

De még más haszna is van a barázdáknak 
és vizlevezetésnek; ezek hiányában ugyanis a 
v í z  bősége egész télen szapulja és kilúgozza, mi
által a legjobb részek termékenyítő erejükből 
sokat veszítenek.

Az osztályozás.
Nem lehet kétségbe vonni, hogy do

hánytermelésünk legnagyobb hibája a helyes 
osztályozás elmulasztásában áll. Az ugyan
azon tő bárom különféle levelének égliető- 
sége oly különböző, hogy ezt okvetlen be 
kell látni. A felső levelek a legrosszabbul 
égnek, az alsó és középső jobb égéssel 
bírnak.

A dohány éghetöségének kttlönfélesége 
által, ha e különféle dohányok egy és ugyan
azon szivarban találtatnak, a szivar füstje, 
illata elrontatik. eltekintve attól, hogy mig 
az egyik rész ég. addig a másik csak szeue- 
sedik és oly kátrányszagu kellemetlenlié vá
lik. Természetes, hogy a különféleézhetőség 
folytán és a kevés gond miatt, a mit az ősz 
tályozásra fordítanak, néni lehet elkerülni, 
hogy egy és ugyanazon zsinórra a legkülön
bözőbb dohány ne kerüljön. A raktárban 
való osztályozás pedig nemcsak sokkal ne
hezebb. de lehetetlen is, miután a száraz 
és már erjedt dohánynak megkülönbözte
tése ez irányban végtelen nehézségeket okoz.

Pedig a nehezen éghető dohány is ég
hetővé tehető De ha nem idejében és nem 
a kellő gondoal történik az osztályzás, az 
egész eljárás czéltalanná. eredménytelenné 
válik, miután természetesen a különféle le
velek különféle kezelést igényelnek.

Épen ezért az elmélet és a gyakorlat 
elengedhetetlen föltételnek tűzi ki, a mit 
annyiszor hangoztatunk, hogy a különféle 
levelek természetűkhez és minőségűkhez ké
pest külön osztályoztassanak.

Hogy kell a rossz dohányt meg
javítani.

Dohánytermelőink sok mindenféleké
pen kisértették meg a rossz dohány javítá
sát, A kísérletek rendesen abban állottak, 
hogy bizonyos illószerekkel igyekeztek a 
dohány rossz izét elenyésztem v'djgv éppen 
alkatrészeiket vonták el hidég -'i&jjy meleg 
vízzel, vagy pedig vizenyős savakkal lugoz- 
ták ki. Ez az eljárás azonban nem vezet a 
kívánt eredményre, mert ezekkel a szerek
kel a dohányból éppen olyan anyagokat 
vonnak ki, melyek a dohánynak kellemes
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illatot, narkotikum hatást adnak s az undo
rító iz marad meg ezek helyett.

A kérdés tehát az, hogyan lehet a 
dohányt a bennelévő viasz-, zsir- s mézga- 
nemü anyagoktól megszabadítani úgy. hogy 
a jó illatja megmaradjon ?

Ennek a módszerét találta tél G 1 a s e r 
F. K. Berlinben, s e találmányt a követke
zőkben ismertetjük: G 1 a s e r módszere
abban áll, hogy a dohánykivonatot megtisz
títja s i s m é t  f ö l i t a t j a  a d o h á n y 
n y a l .  Akivonásra alkalmas szereknek)töb
bek közt chloroformaether. aethylidehlorid, 
szénszultidok stb.) olyan tulajdonsággal kell 
birniok, hogy fölmelegitve elillanjanak s a 
zsírokat, mézgát s viaszt föl tudják oldani.

Az eljárás pcgig a következő: A do
hányt a közönségesen ismert módon kivon
juk a nevezett szerek valamelyikével. A 
visszamaradt kivonószert a kivonó edény j 
felmelegítésével eltávolítjuk; úgyszintén a 
kapott kivonatból is lejártatjuk a kivonószer , 
utolsó nyomait. Vizsgáljuk meg most a 
kivonatot. Mit találunk abban?

A nikotin egy részét, színanyagot, viasz- I 
és zsirrészeket s mind ezekben elvegyülve 
a dohány illatját. Ezt most vissza kell vin
nünk a dohányba.

Hogyan járunk el ? Eölmelegitjük a 
kivonatot s melegítés közben fél százalék 
ammoniak-oldattal hoszszabb időn át ráz
zuk. Az alkalikus folyadék magába-veszi az 
illatalkotó részeket s szurtos, megfestett, 
ragadós tömeget hagy vissza.

De az alkalikus folyadékban van most 1 
még színanyag és nikotin is. Ezektől szűrés i 
által szabadítjuk meg s az igy megtisztított 
alkalikus folyadékkal meghintjük a dohányt, 
majd megszáritjuk, mire a fölös viz és am- ‘ 
moniak elillanak s visszamarad a d o h á n y  
i l l a t a ,  s z í n e  stb.

Ha aztán azt akarjuk, hogy a dohány
ban bizonyos nikotin tartalom is legyen, a 
kivonó szertől megszabadított kivonatott 
7 ,7 .  sósavas vízzel fölrázzuk s az igv ke- , 
letkezett oldatot, melyben nikotin van, a 
fel nem oldott anyagoktól szűréssel elvá
lasztjuk.

V e g y e s .

■ült hó 1-ével uj előfizetést nyitot
tunk. Figyelmeztetjük t. olvasóinkat, hogy 
azoknak, akik a ezlmszalagon kitett lejárat 
szerint hátralékban vannak s e szám meg
kapása után sem küldik be az előfizetési 
összeget, — a további küldést beszüntetjük.

— A török dohán y  monopólium. A kezelő 
részvénytársaság Konstantinápolyban úgy lát
szik arra a meggyőződésre jutott, hogy a nagy 
nyereség iránt táplált reménységek egyhamar 
nem valósulnak meg, és el vannak készülve a 
keserves munkára, a mi szükséges, hogy esak 
részben is elérjék az eredményeket, a miket az 
olasz kezeléstől vártak. Mint onnan Írják, a be
vételi többlet, a mit szeptember első felében el 
tudtak érni az augusztusival szemben, ismét el
enyészett a hő másik felében, és most a szep
temberi eredmény még az augusztusi mögött is 
elmaradt. Táviratok szerint a török kormány az 
egyptomi kormány azon akcziójáért, hogy a gö
rög dohány behozatalát megengedte, minden fe
lelősséget elhárított magától és vonakodik hatá
rozottan a társaságnak ezért valami kárpótlást

nyújtani, egyúttal azt ajánlja a társaságnak, 
hogy kétes értékű igényeket ne emeljenek, mert 
az ily eljárás tökéletesen megingatja a bizalmat.

—  A hollan d i dohán yadö. Mint Holland
ból értesítenek, a már általunk jelzett ujonan 
behozandó dohányadó 12 frtra terveztetik mé
termázsa után.

— H ogy a  m ezőgazdaság i ism eretek  ter
jesztését mily komolyan veszik az amerikai gaz
dasági egyletek, mutatja a következő e s e t : A 
miehigaui gazdasági egylet által legutóbb ren
dezett kiállítás egyik osztályában az egylet a 
gazdaságban káros és hasznos rovarokból egy 
jól rendezett gyűjteményt állított ki. A mi fo
galmaink szerint, ehhez még legfeljebb valami 
nyomtatott magyarázat dukált volna, melyből 
aztán igazodjék el, a ki tud. De a miehigaui egy
let mást te t t  Fogadott egy gazdasági intézeti 
tanárt (fizetett persze neki jó  napidijat) és oda 
ültette a rovargvűjtemény mellé, kötelességévé 
tévén, hogy a kiállítás tartama alatt helyén ma
radjon és a kiállítás látogatóinak a rovarokra 
vonatkozó kérdéseire kimerítő felvilágosításokat 
adjon. A tanár ezt meg is tette, és működéséért 
nem várt semmiféle jegyzőkönyvi hálanyilatko
zatot. .Soha sem adtak még ki bölesebben 
pénzt* — jegyzi meg helyesen a tanár napidi
jaira vonatkozólag egy amerikai lap.

— S zivargyártds . A bécsi „Iteutsch. Ztg.“ 
czimű lapban a kővetkező épületes apróságot 
olvassuk: szivarjaink rosszasága miatt már sok 
panasz emeltetett, de javulást még sem láttunk. 
Ha mindezek daczára visszatérünk arra, hogy a 
cs. k. szivargyárak könnyelműségét a szivar- 1 
gyártásnál ostorozzuk, ezt csak azért teszsztlk, ' 
mert egyik olvasónk kérelmének kívánunk ele- ' 
get tenni. A levélnek mellékletül szolgál egy 5 
kros „Kuba* darab, melynek alsó részéből egy 
darabocska szárnyas állat, fél hüvelyknyi hosz- 
szuságu tyuktoll lóg ki A meghotránkozott le- 
levéliró, a mint mondja, már harmadszor jutott 
jogtalanul ily állati maradékok birtokába, más
szor pedig Chignondarabokat és efféléket volt 
kénytelen dohánylevelek gyanánt füstölni.

— A g azd a  is  a  g azd aság i lap ok . E  czim 
alatt egy amerikai collegánk a következő helyes 
észrevételeket teszi: sohasem volt annyi gazda
sági szaklap a világon, mint most és jobbak sem 
voltak soha a szaklapok mint most. Ezen igaz
ságnál azonban még nagyobb igazság az, hogy 
sohasem voltak a szaklapok oly szükségesek mint 
m ost Azon gazda, ki tud olvasni és nem tart 
gazdasági szaklapot, nagy hibát követ el. Akár
milyen jó  gazda legyen is, akármennyi tapaszta
lattal és imerettel rendelkezzék is, mégis hasz
nára válik, ha olvassa, hogy mit beszélnek, és mit 
csinálnak mások, nem is tekintve azt, hogy a 
mai haladó korszakban, a legjobb gazda is elma
rad. ha nem olvassa a gazdasági szanlapokat. 
Nem kell mindent szeutirásuak tartani, a mi 
azokban a szaklapokban áll. Az értelmes gazda 
mindjárt tudja, hogy mi az értékes közlemény 
és mi az, a minek ő nem vehet hasznát. A gaz
dasági szaklapok már azért, is értékesek, mert a 
gazdák sok hasznos dolgoti hasznos szabályt 
elfelejtenek és a lapok ezeket visszahozzák em
lékezetükbe. Bármely gazdasági szaklap legalább 
tízszer annyit ér, mint a mennyibe megszerzése 
kerül. Külöuösen alaposak ezek a megjegyzések 
a dohánytermelés körül.

— Szántás i s  trágyázás. Sokszor hallani 
azon Állítást, hogy a jó szántást majdnem any- 
nyit ér, mint a trágyázás. Ezen mondás sok 
gazdát félrevezethet, mert azon hitre bírhat, 
hogy a jó  szántás mellett szükségtelen a trágyá-

Első magy. egyesületi könyvnyomda (Granátos-utcza

zás. Pedig a dolog úgy áll, hogy a jó  szántás 
nemcsak hogy nem teszi nélkülözhetővé a trá
gyázást, hanem mennél jobban felszántatik a föld, 
annál több trágyát képes jól értékesíteni. A 
szántás és trágyázás oly viszonyban állanak 
egymáshoz, mint a gyomorerősités és az evés. 
Mennél jobban erősítjük gyomrunkat, annál több 
ételt tudunk megemészteni. I)e a gyomor erősí
tésétől még senki sem lakott jól, sőt ellenkező
leg az csak növeli az étvágyat. Igv vau a szán
tással is. A jó  szántás hamar kimeríti a talajt, ha 
az elfogyasztott erőket trágyávál nem pótoljuk. 
A jó  szántás tehát csak akkor ér sokat, ha jó 
trágyázás járul hozzá. Viszont pedig a jó trágyá
zás is csak jó  szántás mellett érvényesül kellően, 
így értendő az, hogy a jó szántás majdnem any- 
nyit ér mint a trágyázás. Azonban e mondásból 
azt következtetni, hogy a jó  szántás mellett a 
trágya nélkülözhető, nagy hiba volna.

—  A f i lr is z p o r  mint trágya. A fürészport 
különböző alakban lehet, a földek és rétek trá
gyázására alkalmazni. Leggyakrabban alomul 
használatik és e czélra igen alkalmas, külünö- 

! sen, ha szalmával együtt alkalmaztatik. A 
! trágyalevet jól magába fogadja, a mi által 

egyrészt az istállói trágya igen értékessé válik, 
másrészt az istálló tisztán tartása megkönnyit- 
tetik. A fürészpor-trágya —  mint a tapasztalat 
mutatja — egy kissé lassú, de annál tartós.ibb 
hatású és különösen humusbau szegény, tehát 

I nehéz agyag és homoktalajba ajánlható. Termé
szetes, hogy a fürészjmros trágyát is gondosan 

1 kell kezelni a trágyadombon, nehogy veszteség 
érje. — A fürészporból gyakran compostot is 
szoktak készíteni. E  czélra ajánlatos a fürész
port földdel, mindenféle rothadt és a rothadást 
előmozdító anyaggal, nevezetesen égetett mész
szel keverni és a keverékből nem nagyon nagy 
compo8t-halmokat alakítani, melyek aztán trá
gyalével szorgalmasan öntözendők és időközön
ként megforgatandók. A fürészpor elégetése és 
a hamunak trágyául való használata azért nem 
ajánlatos, mert a fürészpor csak kevés hamut 
ád és ez is aránylag kevés növény tápanyagot 
tartalmaz.

F e l h í v á s !
A ni. kir. dohány beváltó fel

ügyelőségek, dohány beváltó hiva
talok, pénzügyi Igazgatóságok, vám
és adóhivatalok figyelmét ezennel tisz
telettel felhívjuk a Magyar Dohány Újság 
hirdetési rovatára, tisztelettel kérvén, le
gyenek szívesek a hatáskörükben előforduló 
a dohány-egvedáruságra, dohánytermelésre, 
átdolgozásra, és ezt a szakmát illetőleg 
bármire, például dohánypajták építésére vo
natkozó hirdetményeiket a M. Dohány Új
ságba is beiktatni.

A M. Dohány Újság úgy a szakkörök
ben, mint a gazdaközönség körében is nagy 
elterjedésnek örvendvén, szakszerű hirdet
mények közzétételére a legalkalmasabb 
közeg.

Hirdetési díjszabással, postatitou is 
szívesen szolgálunk.

Felelős szerkesztő: Daróeay Vilmos.
iö
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