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A dohányérés.
H o g y  a dohány m ikor érett, azt úgy 

hiszem minden term elögazda tudni fogja, 
m ég  akkor is, ha annak egyéb b  munká
já va l nem is fogla lkozik , és nem is ért be
lő le semmit. M ert azt tudja ország világ, 
h ogy  a m ikor a dohánynak sötét zöldszine 
v ilá gos  zöld szintivé válik és kezd sárgás 
szint kapni, az érésnek indul.

D e az a nagy baj, h ogy  bár tudja, 
h ogy  m ilyennek kell lenn*, m égis évek 
hosszú során át, a dohányok országszerte 
éretlenül töretnek le, különösen az utóbbi 
é v  term elésének k ilenczven százaléka b i
zonyára éretlen volt.

D e nem is lehet az másként, a midőn 
a nem egészen helyesen m egm ive lt és el
készített talajban, Junius második felében 
kezdődik  az ültetés ; hogyan tudjon az az 
annyira m egváltozott éghajlatunk szeszélyes 
időjárásában és rövid  nyarunkben m egérn i ?

A  dohánynak, h ogy  m egérjen, az el
ültetés napjától számítva, közepes időjárás 
m ellett 70— 75 napra van szüksége.

Egész törekvésünk oda legyen irá
nyulva, hogy dohányainkat éretlenül le ne 
törjük; hogy ez évben dohányunk jobban 
megérjen, némi reménységünk van. A  ked 
vező időjárás a dohányokat gyorsan fejlesz
tette, a jó meleg napok pedig rendkívülien 
előmozdítják az érést is.

Azután ez évben igen sok jóra törek
vő haladó gazda korán ültetett már, ezek 
bizonyára már érett dohányt fognak szedni.

De a későbben ültetett dohányokat — 
e rendkívüli kedvező időjárásban — sem 
lesz szükséges egész éretlen állapotukban \ 
letörni, csak nem szabad vele sietni és ideje I 
előtt letörni.

Rendkívü li dolgokat számításon kívül |
I ke ll hagyni, értem bizonyos gazdáknak .
! abbeli félelm ét, h ogy  a fa gy  korán b e k ö 

vetkezhetne. Ezen esetek ugyan már g y a k 
ran következtek be, de ha csakugyan be 
is következik ezen természetellenes dolog, 
h ogy  Szeptem ber közepén fagy  áll be. és 
dohányunk m ég akkor is éretlen volna és 
lábán m eg fa gyn a : m ég ez esetben is nem 
sokkal nagyobb a kár benne, mintha éret
lenül törtük volna le, mert az éretlen do
hány az. a mi tönkre tette dohányunk re- 
nomméját mindenütt.

Gyakran kell a mutatkozó kacsot le- j 
törni, a mi a dohány fejlesztését és érését 
idézi elő.

A z  érni kezdő dohány hervadni és 
lankadni kezd. ú gy  annyira, h ogy  egész 
m erevségét elveszíti, m ég a hűvös, harma- j 
tos éjje lek sem képesek visszahelyezni me
revségébe. — A z  érni kezdő dohány m eg
szűnik sötét zöld lenni, a leve lek  kissé 

| érdesekké válnak és sárgás fo ltokat kap
nak, az erezetek fehéredni kezdenek. —  j 
h e ly lye l-h ely lye l m árvány szinü foltokat 
kapnak. Ezek az érettségi jelek.

A  nagyon k övér talajban ezen jelek 
kissé nehezebben vehetők ki.

H a  dohányunkon a nevezett je lek  mu
tatkoznak, de nem szórványosan, hanem J 
általánosan lesznek a je lek  láthatók, akkor, 
de csak is akkor kezdjük m eg  a törést.

A z  általam már o ly  gyakran említett 
szükséges elővigyázati intézkedésekből a 
törésnél kiemelendő, hogy a dohányt törő 
kertész a letört dohányt nagy rakásokba 
ne tegye, hanem rendes egyen lő  kis cso
magokba. a levelek  színével le fe lé fektesse. 
A rra  is kell figyeln i, h ogy  azok minden 
nap behordassanak, és a behordásnál a l 
lehető legnagyobb elővigyázatta l kell lenni, I 
h ogy  azok a kocsira vastagon és ziláltan | 

j ne rakassanak, hogy azokra semminemű 
teher ne jöjjön. Leh ető leg  minden nagy 
rázástól m eg kell óvni. és haza érkezéskor 
azon rendén, e lővigyázat m ellett le is rakni.

J). V.

Korán ültessük ki a dohányt.
(I.evél a (zerkeizcöhöz.)

Tisztelt szerkesztő u r!
Mint a *Magyar Dohányujság* buzgó olva

sója igen jól tudom, hogy tisztelt szerkesztő 
ur a legnagyobb kézséggel tért enged becses 
lapjában mindazon közleményeknek, melyek 
hazai dohánytermelésünk emelésére, vagy an
nak jövedelmi képesség fokozására vanatkoz- 
nak.

Engedje meg tehát, hogy Önt ezennel 
érthesilhessem, miszerint javaslatom folytán 
az itteni m. kir. dohány beváltó hivatalnál j 
egy kis, 200 [_  -ölet magában foglaló dohány t 
termelési mintaiskola állíttatott tel.

Ezen ültetvény egészen független amattól, j 
melv ideiglenesen Thaszári Bokross László ur 
vezetésére bízatott, a hivatal belső udvará
ban van, és fókörvonalaiban a következő czélok- 
nak kell, hogy teleljen m eg:

1. Alapos kipróbálása a jókori és késő 
ültetés közt fennálló külömbségeknek, illetőleg 
azok előnyeinek és hátrányainak.

2. Kipuhatolása annak, váljon milyen befo
lyást gyakorol a termény minőségére egyrészt 
a trágyázást mád, másrészt pedig a talajunk 
fekvése? mi végből az egyik i-ánv felé a do
hánykertnek nagyobb felét komposttal, —  me 
lyet dohány alá a legjobbnak tartok, —  n.cg- 
tragváztattam, és a másik iránv felé minic^v 
20 -öl területű 35” szög alatt emelkedő 
mesterséges lejtőt emeltettem.

3. Kipuhatolása annak, váljon mi módon 
volna a nálunk évenkint fellépni szokott és 
állandó országos csapássá vált féregráyás meg
akadályozható ?

4. Tenyésztése mintegv 4 kg. teljefen 
megbízható és erőteljes dohanvmugnak. s végre

ő. Hogy a felállított nuntaiskola áltál nem 
csak a hivatalnál rrfegforduló termelőknek, ha
nem a fiatalabb dohány beváltó tisztviselőknek 
is alkalom nyíljék arra, miszerint az okszerű 
dohánytermelést és kezelést minden mozza
nataiban gvakorlatilag szemlélhessek.

A  dohány mintaültetvényeket illetőleg ál
talában a nézet az, hogy azoknak, erejűnkből 
kitelhetöleg és saját eszközeink kellő hozzájá
rulásával, mindenkor sikerülniük kellene, mert 
a csekélyebb terjedelem bizositju a kedvezőbb 
eredményt, és mert továbbá mindnyájunk előtt 
eléggé ismeretesek mindazon feltételek, melvek 
alatt nem csak bőséges termésre, hanem jeles, 
és a gyártásra előnyösen telhasználható anyagra 
egész határozottsággal számíthatunk.

Értek alatta ugyanis:
Alkalmas és lehetőleg élő trágyái zott talaj

nak kiválasztását.
Ennek előkészítését különösen ősszel való 

mélyebb szántását.
Megfelelő dohánytnagnak kiválasztását, és 

erőteljes palánták nevelését, kéí-két heti idő
közben készítendő uránvlagos számú meleg- 
és hidegágyak által.

Az egy vagy kétszeri kapábist és azutáni 
töltügetést.

A kacsozás és tetőelhányásnak kellő idő
beni eszközlését.

A let'elek megérési uleiének kellő bevárá
sát és az ezen alapon fekvő fokozatos szedését.

Végre a fonyasztást, a ritka fűzést, az 
okszerű szárítást s. a t.

És mégis mind eme tudományunk, a jó
akarat és az okszerű eljárás rendesen elégte
lennek bizonyul arra nézve, hogy faradalmain
kat teljes eredménnyel megjutalmazva láthas
suk. E tekintetben nagyon is gyakran az idő
járás szeszélyeinek vagyunk alávetve, és igaza 
van a magyar példabeszédnek h ogy : „A z  idő 
a gazda1 2 3 4.

Másrészt minden évben kisebb nagyobb 
mértékben szokott minket meglátogatni a sike
res dohánytermelésnek eddig legmakacsabb 
ellensége, egy valóságos dohánvphvlloxera: a 
fúldiheruyö, lAgrotis Noctua segetum) közön
ségesen „pajor* elnevezés aLtt ismeretes.

Ezen rovar pusztító befolyásai ellen úgy
szólván tehetetlenek vagyunk, és egyelőre más 
eszközt nem ismerünk, mint a dohányföldein
ken keletkezett hézagokat igazán bámulatra 
méltó kitartással egyre csak javítgatni, m> mellett
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azonban tudvalevőleg gyakran megtörténik, 
hogy ebbcli fáradozásaink utó végre mind kárba 
vesznek, és némely termelő néhu kényszerítve 
van, a dohánytermelésre szánt földterületet 
vagy egészben, vagy csak részben felszántani, 
s sietve kölessel bevetni.

A z idén is volt ily kedvezőtlen évünk, 
mert mint hallatszik, ugv Arad megyének 
nvugati része, mint majdnem az egész Csanád 
a májusi és júniusi tartós szárazság által oly 
annyira szenvedt, hogy ezen vidéken, ha mind
járt az időjárás jobbra fordulna is, az idén 
csakis gyenge középtermésre lehet számítani.

Ezen nálunk fájdalom oly gyakran és 
kevés kivétellel majdnem minden évben vissza
térő calamitással szemben, s miután mint már 
emlitém, annak legyőzésére teljesen tehetetle
nek vagyunk, minden törekvésünket oda kellene 
irányítanunk, miszerint a szárazság és a féreg- 
pusztításnak kártékony befolyásait legalább 
gyengíthessük, és a minimumára leszállíthassuk.

Támaszkodva ezen a téren tett buzgó 
észleletéin) eredményére, és számos éven át 
gvüjtött tapasztalataimra, a mi vidékünknek, 
azaz a szárazság és féregrágás által gyakrab
ban és nagyobb mé vben meglátogatott Alföld 
déli részének e tekintetben nem tudnék hat
hatósabb módot ajánlani, mint a dohánypa- 
lántáknak a dohányföldre való minél hama
rább!, vagyis május hó első felében eszközlcndö 
kiültetését, és mint ezzel szoros kapcsolatban 
lévőt: a palántáknak jókori neveltetését a \
melegágyakba n.

Ezen eljárás kivitelénél azonban okvetlen j 
szükséges, a melegágvakhoz megkivántató föl
det nem közvetlenül a dohánymag elvetése 
előtt, hanem még a megelőző évben előkészí
teni, mert miután az elveté* márczius hó elején 
kell hogv történjék, és ezen idő körül némely
kor, mint az idén is, a föld meg van tajgvva, 
a dohánykertészek azt nem rostálhatják, és ép 
ezen oknál fogva kénytelenitvék a melegágyak 
készítését későbbi időre elhalasztani. Ha azon
ban a föld már előkészíttetett, úgy az erje
désben levő trágyarétegre megfagyott állapot
ban is tehető, hol azután nem sokára fölenged, 
és magától szétomlik.

A  melegágyföldnek az előző évben való 
előkészítése azonkívül még ama igen fontos 
előnyt nyújtja, hogy az —  kétszeri álhányás 
vagy felásás mellet;, kivált a tél beállta eíött 
—  a rovarpetéktói és a dudvamagtól meg- 
mentesittetik. az eső és hóviz. a naphö és téli < 
fagy behatása folytán pedig megmállik, s igv | 
teljes hajteröben marad.

Tanácsos 4— 5 rész közönséges, de rostált 
földhez egv rész homokot és egy rész telek- I 
trágvát használni, mi áltál ezen föld még por- j 
hanvósabbá válik. Az előkészített föld 1 láb 
magas rakásokban tartatik, és ebből 1 köb
méter elégséges 35 — 40 ezer darab egészséges j 
palánta felnevelésére, vagyis 2 — 2 1 ; holdnyi 
terület beültetésére és többszöri kifoltozására.

Jó gondozás mellett a márczius hó elején 
készített melegágyak már május első felében 
elegendő erőteljes palántákat szolgáltatnak, és 
ezen időtől fogva a kiültetés egész lendülettel 
foganatosítható.

Nagy fontossággal bir azon körülmény 
hogy a kiültetett palánta gyorsan megfogamzék 
és azonnali további növésnek és fejlődésnek 
induljon, miért is oly esetekben, midőn az eső 
sokáig elmarad, és attól lehet tartani, hogv a 
palánták elsatnvulni kezdhetnének, a termelő 
soha sem sajnálja az egv-vagv kétszeri után- 
locsolási fáradozását. Hiszen ha elmulasztja ö 
azt, s ha a palánta nedvesség hiányában, mint 
mondani szokásos, elvénül. vagy teljesen k - 
vész. az elkerülhetlen szükséges utánültetés 
folytán éppen annyi, vagy tán még megíeszi- 
több vizhordásai származhatnak, de szenved 
alatta az ültetvény egyrn/etessége és azonfelül 
ily múlás tás által esetleg az egész termés si
kere is korzkáztatca lehet!

Tapasztalataink és meteorológiai feljegv- 
zésünk szerint azonban a legnagvobb ritkasá
gok közé tartozik, hogv májushava szegénv 
volna csapadékokban. És ha mindjárt is az

lenne, csak egy két kis eső, mint nálunk az 
idén is, továbbá a napnak mérsékeltebb me
lege. váltakozva a hűvösebb éjjelekkel és gaz
dagabb harmatokkal, elegendő, hogy a kiülte
tett palántáknak gyorsabb fejlődését biztosítsa.

Nézetem szerint tehát a májushavi idő
járás a növényzetre általában, de főleg a do
hányra nézve pótolhatatlan és állításaimnak 
legeclatánsabb bizonyítékul szolgálnak példa
képen az elmúlt 1880. és 1887-iki száraz 
évfolyamok, a midőn ugyanis ezen kerület 
okszerű nagytermelői, kik a korai palánta ne
velésre és ülretésre nagv súlyt fektetnek, egy 
a mostoha viszonyokhoz képest aránylag tűr
hető, holdankinti 4 — 5 métermázsás eredményt 
értek el, mig a kis termelőknek, kik makacsul 
csak a hidegágyakhoz ragaszkodnak, 1 — 2 má
zsával kellett megelégedniük.

E tekintetben kifogás tétethetnék talán az 
ellen, hogy május első félhavi időjárása zord, 
és hogv ezen időszakban sok kiültetett palánta 
a fagynak is eshetne áldozatul. Ezen, külön
ben minden tiz év alatt talán egyszer előfor
duló elemi csapás ellen a termelő magat azál
tal biztosíthatja, ha nagyobb palánta készlet 
felett rendelkezik, vagy füstöléseket megkísérel, 
hasonlóan azokhoz, melyeket a kerti szőllő- 
tulajdonosok néha némi sikerrel alkalmaznak.

Hogy a kiültetett dohánvpalanta a dórt 
szerencsésen kiállja, ez bebizonvult az idén is, 
mert a f. évi május hó 12-én beállott meg
lehetős erős dér által a külső levelek ugvan 
megpörzsöltettek egy kissé, a széke azonban 
sértetlen maradt.

A palántáknak a dohánvföldekre május 
hó első felében való kiültetése és ezen mun
kának legkésőbb ugyanezen hó 20-áig törté
nendő befejezése azon kívül ez iránv felé is 
kiváló horderövel bir, mivel ezáltal a férgek 
pusztítást időszaka nézetem szerint kikerülve, 
illetőleg megelőzve lesz.' mert az Agrotis her- 
nvó álta'i pusztítások ludvelevőleg rendesen 
csak június hóban észlelhetők, a midőn a na
gyobb meleg beáll, mely Taschenberg állítása 
szerint egyetemben a megkivántató táplálékkal. 
minden rovar megélhetésének és létfentartásá- 
nak főkellékét képezi. Ha akkoráig a dohány
növény nagyobb és legalább 5— G levélben van. 
az nagvobb ellentállö képességgel bir az A gro
tis hernyókkal szemben, melvek ugv látszik 
oly erős rágó szerekkel felszerelve nincsenek. 
hogv a növésben előreh aludtahh dohiinygalán- 
tával megbirkózhassanak, vagy ha igen. ezt csak 
szükségből teszik, mivel a fiatalabb és nyengé- 
debb palántákat jobban szeretik. Az erősebb 
palántát ezenkivül még az árnyéka és nedves
sége miatt inkább kerülik, a mennviben száraz 
és napos helyeken szívesebben tartózkodnak.

Ezen okból czélszerünek mutatkoznék 
az első kapálás alkalmával nem az egész földet, 
hanem csak a palánta körül levőt kellően meg
tisztítani a palantagvökér peripher ától nagyobb 
távolságban, és körülbelül a sorok közept'n el
terjedő fiatalabb gazot és füvet azonban egé
szen a második kapálásig meghagyni, hogv 
eledelül szolgáljon a hernvónak. mivel nem 
lehet éppen állítani, hogy az Agrotis hernvó 
kizárólag csak a dohánypalántákkal táplálkoz
nék Megeszi az a dudvát is. csak fiatal és 
puha legyen. Ezen esetben említett gaz. vagv 
esetleg eg' más e czélra a leirt helyen külön 
elvetendő fű, például a köles vagv mohar mint 
úgynevezett fogónövény szerepelne.

A z általam előkészített, azonban egves 
hiányzó igen fontos megfigyelések pótlásáig 
eddig sajtó alá még nem bocsátható: „Ellen- 
súlyozása a kártékony rovaroknak, tekintettel 
hazai dohánytermelésünkre** czimü vázlatom
ban ezen tárgyat körülményesebben kifejtettem, 
mely műről Szániszíj Albert dr., a kolozs- 
monostori gazd. tanintézetben az állat-, nÖvénv- 
és ásványtan rendes tanára, és hírneves ento- 
mologista helyeslóleg nyilatkozott.

A jókor: ültetésnek megbecsülhetetlen elő
nye végre még abból áll, hogv a dnhánv 
minden körülmény alatt megérik, ennek követ
keztében nagyobb tartalommal és nynlékony- 
sággal bir, jobban ég és tartósabb is, és hogy

Augusztus 1.

| a levelek szárítása sikeréhez a kedvezőbb 
, augusztus havi időjárás kihasználható, mig a 

késői dohányoknál nemcsak a termési kilátá
sok kérdésesebbek hanem kikerülhetetlen sok 
kénvszeréretr dohány is eredményeztetik, mely 
tartalom nélküliebb és roszszagu és azonkívül 
az erjedést is nehezebben állja ki.

En a kis ültetvényemet a fennt elősorol- 
takhoz híven kezeltem, a palántáknak nagyobb 
részét már május hó 1-én, 10 én és 15-én és 
csak 130 drbot junius hó 2-án kiültettem. 
Mig a jókor ültetésü palánták, daczára az idén 
május és junius hóban uralkodott kedvezőtlen 
azaz tulnyomólag száraz időjárásnak —  a", 
idei termést eldöntő jó esők csak ezelőtt 8 
nappal állottak be —  jelenleg rendkívülien 
buják, és egy kát. holdnyi területre átszámítva, 
lő  métermázsányi termés átlagot fognak szol
gáltatni, addig a junius hóban kiültetett pa
lántákból csak 35 drb., vagyis csak 27°/0 ma
radt meg, a többiek daczára a többszöri után- 
ültetésnek és locsolásnak, részben a nagy 
hőségnek, részben a féregrágásnak estek á'do 
zatul, vagv a körülötte levő nagyobb növények 
által elnyomattak.

A z alatt idemellékelt három minta- 
levélből, melvek közül
az aj minta 74 cm. hosszú a kigvósi tCuba)
a b )  n 70 „ „ „  békés-csabai

rózsa és
a c) „  55 „ r „ rétháti faj; kép

viseli. és melvek visszaküldését, vagy esetleg 
az ottani m. kir. dohánybeváltó hivatalnak 
leendő szives áradását kérem,*! meggyőződhe
tik tisztelt szerkesztő ur, hogy dohányaim
megérésökhöz közelednek, és hogv a szedést 
már a jövő héten megkezdenem kell.

Maradtam tek. szerkesztő urnák stb.
Aradon, 1888. julius hó 15-én.

Gamberszky József, 
m. kir. doh. bev. hiv. kezei''.

*
Néhány megjegyzést kívánok itt tenni. 

A  mintatelepek iránya és eddigi eredménye, 
egész lényegében nem hagy semmi kívánni 
valót. Vajha termelőink nem sajnálnák abbeli 
faradságukat, és saját szemeikkel győződnének 
meg arról, hogyan lehet sok és kitűnő minő
ségű, érett dohányt előállítani.

A czikkben érintett nekem beküldött 
remek szép G levél dohányon meglátszott a 
korai és a későbbi ültetés különbsége. Mig a 
korábban kiültetett levelen már az érettség 
nyomai mutatkozni kezdenek azzal, hogv a 

! sötétzöld szin világosabb kezd lenni; addig a 
| későbben kiültetett palántából szármázó levél, 
j mely szintén igen szépen van kifejlődve, az ő 
j hetven centiméternvi impozáns nagvsága mel

lett mégis egészen sötétzöld és gyönge mint 
a harmat; tehát teljesen igaza van czikkiró- 
nak, hogy minden körülmények közt, csakis 
oda kell hatni, hogy korai, erőteljes palántát 
állítsunk elő és korán ültessünk.

Czikkiró ur érdemes közleménvénck azon 
részével, melyben a sorok közti gyom ideig
lenes meghagyását ajánlja, azon okból, hogv 
ezáltal a pajor a gyomon rágódnék és a 
palanta megkiméltetnék. ebbeli nézetével nem 
értek egyet, még akkor sem, ha csakugvan 
meg volnék győződve arról, hogv a féreg a 
palánta helyett a gyomot fogja rágni, mert 
szerintem a gyom sokkal nagyobb ellensége 
a dohánynak mint a pajor ; mert ez, ha benne 
van a dohányban, mégis csak megkímél 
egyes szálakul; de a gyom az egész termést 

• tönkre teszi, mert elárnyékolása által a do- 
j hány törpévé válik, megsárgul és kinvurgul

*) Az itteni m. kir. dohánybeváltó hivatalba lettek 
| elküldve. Szerkesztő.
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és ilyen idétlen állapotában kezd virágzani; 
ebből ugyan soha jó minőségű dohány nem 
lehet. — A z észjárás nagyon helyes volna, 
csakhogy a gyakorlatban azt hiszem nem 
válik be.

A legrationálisabb orvosság a korai ülte* 
tés. a mint azt czikkiró ur igen helyesen 
kifejti. Srerk.

Az 1887. évi dohánykereskedelemrdl.
GOMPERZ testvérek czég jelentése a keresk. kama

rához.

Az 18S7-ik év dohány forgalma a keres
kedőknek nem nyereséget, de veszteséget ho 
zott. A z  1886/87-iki dohánytermés is egy láncz- 
szemet képez ama rósz sikerű dohányterme
lési évek lánczolatában, melyek édes hazán
kat több év óta sújtják.

Egyrészt ezen termés hiányos, nem jó 
productuma, és másrészt a kedvezőtlen con- 
stellatiók a fogyasztási helyeken, vajmi csekély 
kilátást nyújtanak az 1887-iki üzletév menetére 
nézve.

Az 1886/87-ik évben 10,471 hold a múlt 
évi 11,057 holddal szemben, lett beültetve 
kivitelre szánt dohánynyal; termett pedig a 
beültetett területen körülbelül 40,000 mtmázsa.

A termés, mint már említők, nagyon is 
negatív képét nyujtá egy jól sikerült termés
nek. mellyel a külföldön nem nagyon bátran 
léphettünk föl.

A franczia dohánvjövedék az 1887-ben 
egészben csak 10,000 mtmázsát. az olasz do
hányjövedék pedig csak 7000 mtmázsa magyar 
dohányt vásárolt reducáit árakon. A  franczia 
regie-nek szállított export veszteséggel járt. E l
tekintve az alábbszállott ártól, melyen legjobb 
productumunkat oda eladtuk, a szállításnál a 
dohányok osztályozása olv rigorosus és kri
tikus volt, hogv nem csak declassirozás, t. i. 
nemesebb dohányok közönséges osztályokba 
való sorozása volt napirenden, hanem, hogy a 
silányabb fajok ezen declassirozás folytán a 
külföldtől Hgvelembe sem vétettek, mi nem 
csak szokatlan volt, hanem nagv anyagi vesz
teséggel is járt

A  franczia dohány regienek külömbözó 
körülmények folytán előidézett közönyössége 
a magyar dohány termények irányában, és a 
bánásmód, melyben a szállítókat részesítették, 
eléggé világosan mutatják, hogv a jövő évben 
a franczia dohánvjövedék aligha fog importra 
magyar dohányt vásárolni. Oly vevőt veszíte
nénk ez esetben, mely már jelentékeny mennyi
ségű magyar dohánvt fogyasztott, s egves do
hányfajainkra bizony nem könnven találnánk 
hozzá hjsonló fogyasztót.

A szerb dohányjövedék, melvnek dohánv- 
piaczunkon való megjelenését már a múlt év
ben jeleztük bizonyos ditferencziák következ
tében, melyek közte és a szerb pénzügyminisz
térium között merültek fel, 1887-ik évben nem 
tehetett további bevásárlásokat magyar dohá
nyokban ; azonban mégis van reménvünk. hogv 
ezen ditferencziák kiegyenlítése és a dohánv 
egyedáruság előrelátható elvevése a bérlő tár
saságtól s annak birtokba vétele az állam által, 
mondjuk, mindezek után a szerb dohányjöve
dék is rendes vevőink sorába fog lépni.

A román dohánvjövedék csekély mennyi
ségű fedő dohánylevél megrendelésen kivül az 
1887-ik évben 5(K),000 klgramm közönséges 
vágott dohányt olv olcsó áron kapott, hogy 
ennek következtében elhatározta magát még 
1.200,000 klgramm közönséges magyar do
hányt rendelni. De bármily örvendetes is legyen 
azon tény. hogv nehezen kelő közönséges d o 
hányunk Romániában utat tört magának, mégis 
fájdalommal kell elismernünk, hogy az elért 
árak nem voltak normálisak, s csak igen siral
mas tiszta jövedelmet, melv a szállítókra nézve 
úgyszólván etíektiv veszteség volt, hoztak, to
vábbá még kétségbe vonható azon körülmény

is, hogv vájjon Románia megmarad-e stabilis 
vevőnek; és vájjon nem csak azért tette-e meg
rendeléseit, mivel dohánytermelése felette roszul 
sikerült.

Szorongatott üzletmenet mellett egészben 
mintegy 12,000 mtmázsát szállítottunk külföldre. 
Csak egy minőségben jól sikerült dohány- 
termés, könnyű és jól égő dohány nyerhetné 
meg külföldi vevőinek tetszését. Öntene uj éle
tet a dohány forgalomba. Csak a kis mértékben 
kéznél levő fedőlevél tudott közepes árt elérni. 
Világos jó vágóanyag, valamint bizonyos más spe
ciális fajok csak vontatva s leszorított árak mel
lett keltek el. Egészen közönséges dohányok, 
melyeknek időközönként semmiféle keletjük 
nem volt, Svájczba, Belgiumba és Hollandiába 
lőnek szállítva rósz árak mellett. Az egész kivi
teli üzlet összképét oly sivár szántó földhöz 
hasonlíthatjuk, melynek barázdáin eltörpült és 
hervadt virágcsák tenyésznek.

A magyar dohánvjövedék 188H— 87-ben 
01,035 beültetett hold után 327,591 mtmázsa 
dohányt nyert, mely quantumból 187,051 mtr- 
mázsa az osztrák jövedéknek ’ett átadva, ugv, 
hogy a magyar jövedéknek csak 139,040 mtr- 
mázsa maradt.

Utóbbi a múlt év folyamában jelentékeny 
mennyiségű közönséges dohányt exportált.

Végül még fölemlítjük, hogy a dohánv- 
kereskedelem fennállásának vagy eltörlésének 
kérdése kielégítő, békés megoldást nyert, és 
hogy a káros bizonvtalanság, melyben a kivi
teli dohánykereskedelem huzamos időn át 
volt, t. i. mig ezen kérdés vitás volt, azon 
elhatározás által, hogv a lejárt üzleti engedé- 
lvek mindenesetre csak 2 évre hosszabittatnak 
meg, teljesen megszűnt.

A z árak a múlt éviekhez képest még mér
sékeltebbek, s 50 kgrammonkint számítva a 
következők.
rövid kocsánvu á 4 —  5 írt.
könnyű levél V 7 — 8 „

Közönséges vágóanyag . V 6', 8 *
Leveles világos szinü vág- 

nivaló . . . . . 12 —  17 w
Betét dohányok . 7 —  8' t» "
F e d ő le v é l...................... 12 IC n
Boríték levél . . . . 25 —  28 »>

A szegedi felügyelöségi körzet minta
ültetvényeinek és a kerületben közsé

gek dohányainak állásáról.
A .Magyar Dohányujaág“ eredeti tudósítása.

2993. sz.

Tekintetes szerkesztőség!
A f. hó 9-én kelt értesítésem óta a sze

gedi dohánvbeváltó-lelügvelőségi kerület do- 
hánvültetvénvei a gyakoribb esős és hűvös 
időjárás mellett fejlődésükben szépen haladnak 
előre és a kilátások a mennyiségre nézve jó 
közép, minőségre nézve pedig kitűnő dohány- 
termésre mindinkább erösbülnek.

A  lefolyt időszakban az itteni mintatele
pen a rózsa dohánynál és kigyósi dohánynál 
már az anyalevelek törése is befejezve van ; 
a W ith Burlev. bár egyenlőtlenül fejlődött: 
egves példánvai igen szép leveleket és 20— 22 
levél hozamot is adtak; de ezen jó Tisza 
iszap homokos talajban kissé túl kövérek 
lévén, durva szövetüeknek látszanak : ct/jleve- 

leik íven széf sárgára száradtak, valamint a 
többi dohányfajról nyert alj és lábszár dohány 
levelek is általában ; habár azok egészen fedél 
alatt exiccafor gerebenekre aggatva csak 
kellő világosságnak kitéve lettek szándékosan 
szárítva; tehát na fő t  sohase láttak, int azt 
eredményezte, hogy azok igen tartalom dúsak 
és szivarkagyártdsra igen alkalmasak less- 
nek. A muskatálv dohánynál az alj dohány-

/evelek és láb*zárlevelek törése már szintén 
befejezve van és most az érni kezdő anya
levelek törése van folyamatban.

Ezen tanulmányi mintatelep megtekin
tésére a t. dohánytermelőket általában, de külö
nösen a t. nagy dohánytermelő urakat kiválóan 
saját érdekükben felkérem és egyáltalán tisztelet
tel figyelmeztetem a dohánytermelőket, hogy 
Cs.-Apátfalván (Csanád megye) Csongrádon. 
Csanvon (Csongrád megye) Csókán (Torontál 
megye), Félegyházán (Pest, Pilis, Solt, Kis- 
Kun megye) és Palánkán (Bács-Bodrogh m.) 
a ro. kir. dohánybeváltási telepeken levő 
okszerű dohánytermelési és kezelési minta
telepeket látogatásaikkal minél gyakrabban 
szerencséltetni és feles kertészeik közül leg
alább a jobbakat szemléleti oktatás nyerése 
czéljából ez időben a legközelebbi mintatelep 
meglátogatására utasítani szíveskedjenek, hol 
a m. kir. dohánybeváltó hivatali kezelő urak 
minden tekintetben készséges felvilágosításokkal 
és szakszerű oktatást fognak minden látoga
tónak mindenkor adni.

A  minta-ültetvényeken a búgázás (tető- 
elhánvás) és kacsozás, a termelők ültetvényein 
pedig általában a töltögetés van folyamatban, 
de a csongrádi és félegyházai dohánybeváltási 
körzetben néhol a korai ültetéseknél már az 

aljleveleket törik is.
Jég eddig csupán Mélykút. Kun-Baja és 

N.-Palánka Bács megyei községek határában 
és a palánkai mintaültetvénven tett csekélyebb 
mérvű kárt.

Szeged. 1888. julius 21-én.
Tisztelettel

Láng Fcrencz
m. kir. p. ű. tanácsos, doh. bev. felügyelő.

Hasznos utasítások az eiszászi do- 
hánymivelés emelésére.

Irta : SCHMITTER ÁGOST, a cs. dohánykez. technikai 
igazg. Strassburgban.

(Folytatás.)

De Síint - Pierre Bernardin azt állította, 
hogv minden palántának van a föld fölületén 
egy négyszög mértföldnyi területe, melyen 
jobban virágzik, mint a föld felületének más- 
részén. Saját tapasztalataim után állíthatom, 
hogv minden négyszögmértföld más természetű 
dohányt produkál; ezt nem csupán a talajnak 
tulajdonítom, hanem főleg a klimatikus viszo
nyoknak, és ezt. legalább véleményem szerint, 
sem a művészet sem a tudomány meg 
nem változtathatja.

Kinek alkalma volt megnézni a császári 
dohánykezelöség kiállítását Freiburgban, meg
győződhetett róla, hogy a sok nicotiana- 
faj közöl csak kettő terjedt el a föld kerekén 
dohány név alatt. És pedig a nicotiana ras- 
tica, és az általán termeltetni szokott nicotiana 
tabacum. Megjegyzendő, hogy a nicotiana 
a világ minden részén, hol csak termelték, 
uj fajokat képzett, melyeket bátran válfajoknak 
nevezhetünk. Ezen válfajok oly határozottan 
elütnek egymástól, hogy, ha az ember már 
ismeri e «v  országnak dohányát, nem téveszt
hetjük azt össze más országéval, jóllehet a 
növényt minden ország egy és ugyanazon 
forrásból, ugyanazon egy országtól kapta. 
Ebből azon következtetést vonhatjuk le, hogy' 
az eiszászi dohány ma is ugyanolyan, mint 
egy század előtt volt, s hogy Elszászban nem 
lehet Havanna-dohányt termelni. Nagyon ter
mészetes tehát az is, hogy minden válfaj más 
természetű is, mi a külömbözó dohányok, 
külömbözó illatánál eléggé bebizonvodik.

Ismeretes általán, hogy minden nemzet 
másként dohányoz és főleg úgy, amint az
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neki nyujtatik. Ez főleg a monopóliumot or
szágokra mondható, hol az is az állampénztár 
érdekeinek van alárendelve.

Egy hírnevet, sokat utazott dohányiparos 
azt állítja, hogy ő azt tapasztalta : minél erő
sebben iszik valamely nemzet, annál többet 
dohányoz. Nagyon érdekes volna, de nagyon 
messze kiterjedő is, ha a világ minden népét 
Összehasonlítaná valaki, hogy t. i. mint füstöli 
el a dohányt, s kimutatná a különbségeket.

Hogy mennyire elhatalmasodott szokás 
a dohánvzás egves országokban, bizony.tja a 
következő példa :

Az 1870-iki évben naponkint álltam érint
kezésben egv magas állású hivatalnokkal; 
igen erős dohányos volt.

Egv napon azt mondja nekem, nincs mit 
elfüstölnie, pedig az egész éjjen át dolgoznia 
kell. Adtam neki egv quantum uj caporál 
dohányt, s ö Hochapfel urnái egy zuav-fejet 
ábrázoló pompás kis pipát vásárolt magának.

Másnap fölkerestem ezen urat; betegen 
teküdt ágyában. Alig foglaltam helyet, a p i
pára mutatva mondá: „Ez a zuáv az éjjel 
majdnem megölt egy poroszt. Valóban oly 
rosszul lettem, hogy azt hittem meg kell 
halnom; Istenem! hogy lehet ez a dohány 
annyira erős!*4

Néhány nappal később egy párisi tüz- 
biztositási inspektorral Németországba kellett 
utaznom. Ez az ur is igen erős dohányos 
vo lt; minden zseb tele tömte caporal-dohány- 
nyal; megjegyzésemre, hogy ez ostobaság, 
miután mindenütt lehet jó pipadohányt kapni, 
válaszola : „Én nem tudom elszívni a szalmát !**

Es igv van ez az egész világon, min
denki azt hiszi, hogy amihez ő azokva van, 
az a legjobb szokás.

Egyik nemzet ennek a dohánynak az 
aromáját szereti, másik meg amannak ; egyes 
embernél pedig ez annyira változó, hogy nem 
is ichet általános „iz"-ről szólani. Sok dohá
nyosnak még „ize" sincs. Ezen esetet gyakran 
felhasználják a kereskedők s gvakran szédel
géseket visznek ez által véghez.

Hiszen csak nem regen történt, hogy 
Elszászban s elszászi dohányból készült sziva
rokat, c a m e r u n i  szivar gyanánt szívták e l !

A következtetés, mit mindezekből levon
hatunk, az. hogv kétszáz év alatt az elszászi 
dohánynak biztos vevője volt, s pedig a nép
ben, mely ezen dohánynak elszívásához nagyon 
hozzászokott, mig más népek ismét más do- 
hánvokhoz szoktatták magukat. Az azonban 
még sohasem történt, hogv egv népfaj dohány
zásban! szokását mától holnapig feladta volna.

Ama körökben, melvekben én tizennvolcz 
év óta forgok. mindig azon véleményemet 
hangsúlyoztam, hogy főleg arra törekedjünk, 
miszerint productumaink részére uj és újabb 
consumenseket nyerjünk : legelőbb azonban
az lebegjen szemünk előtt, hogv a mar meg
levő consumenseket el ne veszítsük.

(Folyt, köv.)

V E G Y E S E K .
Tudósítás a dohány állásáról. K i s -  

O r o s z - r ó l  (Torontál megye) julius 27-iki 
kelettel a következő tudósítást Vettük: Felette 
örvendek. hogy már egyszer jó és örvendetes 
hírrel is szolgálhatok becses lapjának. Daczára 
az ültetéskor uralgott nagy szárazságnak do
hányunk páratlanul szépen áll, mint a múlt 
heti csendes és bő esőnek köszönhetünk. Do
hányunk kivétel nélkül szép fris és gyönyörű. 
Már harmadszor is megvan kapálva. Ha mos
tanában szerencsések leszünk esőt kapni, ak
kor oly dohánytermelésünk lesz, minő nem 
volt évtizedek óta. Adja Isten, hogy ugv le
gyen ! mert bizony nagyon ránk férne egy bő 
dohánytermés. A pénzügyőrök e héten mérték 
fel hivatalosan a dohanyföldeker. Minden a 
legszebb rendben s csendben folyt le.

Ambrus József, 
plébános.

Dohánytermelés! kísérletek Angliában.
Nagy érdeklődéssel néztünk elébe az Angol- 
országban a dohánytermeléssel tett kísérletek
nek s annak idején egy angol lap u'án rész
letesen megemlékeztünk azokról. Mint angol 
lapok írják, a k í s é r l e t e k  n e m  j ó  e r e d 
m é n y r e  v e z e t t e k ,  amennyiben a termelt 
levelek a legközönségesebb dohányízt is nél
külözik.

A régi jó időkből. Regensburgban 1600- 
ban egy. 178 lapra terjedő könyv jelent meg 
» Tascheubuch zum Sut zen und Vergnügen fü r  
Tabaksraucher und ikre Freunde« czim alatt, 
mely a dohány történetét, a dohánynövényt 
és termesztést, a dohányzási módokat és esz
közöket s»b. 14 fejezetben tárgyalja. Hazánkra 

| vonatkozólag a következő adatok közöltetnek: 
i „In Ungarn wurde 1670 die Tabakseinfuhr 

bev Confiscationsstrafe, das Rauchen aber dem 
Adél bey öO, dem Bauer bev 6 Gulden stra- 
fen verboten; welches Verbot in den Jahren 
1683. 1686. 1688. jedoch ohne Értőig erneuert 
wurde. Ini Jahre 1680. wurde die Pflanzung 
desselben bev 2— 800 Gulden strafe verboten. 
bis mán endlich dem síromé dér Gewohnhcit 
nachgeben musste.44 (43. lap) „D ér in Ungarn 
scit mehr als hundert Jahren schon erbaute 
Tabak hat seiner Natúr nach immer einen gros- 
sen Vorzug vor allén europaischen Pflanzen 
dieser Art. Darum hat auch dieses Land zu 
allén Zeiten, in welchen die Tabaksexportirung 
aus Amerika unterbleiben mussten, einen gros- 
sen Absatz derselben in allé Provinzen Euro- 
pens gemacht. lm Jahre 1770 machte es einen 
Debit an Schnupftabak von 10«»750 Pt. und 
3.273,136 Pf. in Blaitern nur über Triest; 1780 
schtkte es über Fiume und Bucari 24305 Cent- 
ner fúr 1.211,875 Gulden; 1786 nur für 016856 
Gulden und in dem jetzigen französ. Kriege, 
da dér H indel mit Amerika nicht jonderlich 
gestört wurde und es Tabaksplantagen in aller 
Herrn Lánder gi»*bt, verdienten die Ungarn 
1706 an Tabak 610,858 Gulden. W’olier es 
kommt, dass die ungarischc Pflanze von vor- 
züglicher Güte ist, kann ich nicht sagen. Ein 
Recensem versicherte uns aber neulich in dér 
Jenaischen allgemeinen L. Z. folgendes: „Bey 
dér eintredender Unsicherheit dér amerikani- 
schen Schit'fart durch französ. Kaper. hat sich 
dér Handel mit ungarischem Tabak meríti eh 
gehoben und Presburger Kaufleutc versenden 
dafon eine Menge auf dér Axe durch die öster- 
reichischen Erblander mit Passen nach Duutsch- 
land. In dér That wenn die deutschen Raucher 
durch gute Gomittenten sich Achten Janos- 

, hazer, Fezes quarmether (igv, a. m. Füzesgyar- 
mater), Debröer, Hidascher und dergleichen 

, Tabak bringen liesen. so ist Recensem versi- 
chert das sic dabev den vielen theuern Knaster 
ersparen könnten* ^52— 53. lap.) „177. nahm 

. Theresia an Tabakgefallen ein 806,000 Rthhlr,4* 
(55. lap. „Brasilien tabak. aus Brasilien über 
Portugall in Rollen. welche zu 500 Pfund. in 
Ochsenhiiute eingenálit sind . . .  In Brasilien 
sucht mán die ersten. bestén, grünen. durch- 
sichtigen Blátter heraus. und ferfertigt aus 
diesen den Légitimo. Dér aus den übrigen 
Bliittern ferfertigte führt den Namen, Garas- 
sois príma, secunda, tertia und geht grössten- 
theis über Hamburg nach Ungarn, Böhmen 
und das süobche Deutschland*4 (68. lap.) „4. 
L ngarischer Tabak, ist von natúr ein sehr 
guter und leiner Tabak, hat schwarzbraune 
Blátter und wird nach brazilischer Weise ge- 
wöhnlich zubereitet; daher er auch dieselbe 
Fettigkeit hat. Er wurde aber bisher nicht sehr 
gcachtett und blieb géméin und wohlfeil. Ein 
wenig mehr Cultur und feinere Zubereitung 
würde ihn leicht. w:e schon gesagt, zum ameri- 
kanischen erheben können,44 (70. lap. i „Die 
Türken ziehen die rothen, thönernen, klemen 
Pfeifenköpfe diesen meerschaumenen vor, und 
verhandeln die lezteren meist an die Grichen, 
die sie dán Weiter nach Siebenbürgen und 
Ungarn verführen.“ (124. lap. i

Szerkesztői üzenetek.
Solymossy urnák, Apatelek. A czélszerü do- 

hányazáriló pajta éa simító helyiség leírását tartalmazó 
fütetkét b. czimére elmenesztettük. — 0. A. K«*Uh«*. 
Tudósítását köszönettel vettük. —  F. G. Ér-MeiujCli. 
Szives tudósítását kérjük. — Györgyei uradalom. 
Hogy állnak a dohányok ? — L. F. Szeged. Szives 
tudósításával igen megörvendeztetett. Örömünk felette 
nagy a mintatelepek szép sikerei felett, különösen 
nagy fontosságúak az aljdohánynyal tett, abbeli sikeres 
kísérletei, hogy azokat bent szántva s kezelve annyira 
sikerültek úgy anyagra mint színre nézve ; vajha terme
lőink tömegesen látogatnók a mintatelepeket és azok 
szép eredményéről példát vennének. — llo fiucigl •-!* 
Iont vérek. Hala-. A megrendelt Exsiccator szegek 
végett intézkedtünk a elégnél.

Az Első Suüapest-soroksári mütrágya- 
gyár

M t y o i t y  L. J. és Shiii
ajánlja az úszi-vetéshez gyártmányait, ne- 
vezetésen: fákiilynuiióf, fükal-euper- 
phonphátot, montlinxt- én miprrphox- 
photot, valamint párolt csontUfXtet, 
szavatolt belérték mellett.
Minták és árjegyzék kívánatra bérmentve.

Levelezések intézendök: 
ltmlnpset. V. kér., Béla-utcxa 1. mx. 

(Szolid képviselők kerestetnek.)

Hirdetmény.
Elő fo rd u lt azon eset a lkalm a 

iu l. hogy egy dohánynagyterm elők 
egy nj száritó pajtát állíttato tt 
fel a z idén, m ely doliánvszáritási 
czéloknak ugyan m egfelel, — de 
annak belső berendezésénél, a 
zsinór felvétel könnyítése, illető
leg lehetősitése végett, az uj do- 
bán ytö rvé n y végrehajtásáról s z ó l. 
múlt évi deczember 4 l-é n  keló 
?4.0b0 szám ú p énzügym in isztert 
rendelettel k ívá n t átjárók alkati- 
utazásáról m e g fe le jtk e ze tt:

Saját érdekében figyelm eztetik 
a dohánytermeléssel fo g lalko zó  
tisztelt gazda közönség, — mi
szerint a dohányszáritó pajták és 
simító helyiségek létesítésénél, 
a z országos gazdasági egyesület 
által kiadott, a „Gazdasági La p o k “  
f. évi ‘24. és 25. számálmu ez- n 
czim alatt, — „M ilyen legyen a 
czélszeiii dohánypajta és simító 
helyiség?" megjelent tájékoztató 
m inta-tervhez alkalm azkodjék és 
fe lh iv a tik , hogy az elkészült ter
ve ke t kivite l előtt, a dohánybe
váltó-hivatalok utján a z illetékes 
m. k. dohánybeváltó-felügyelőség
hez juttassák el, betekintés vé
g ett,'

M. k. dohányjövedéki 
közp. igazgatóság.

.\yoiu. Bárkim Samousl, liudtprMrii, Am tran j- , 1  IS. , i
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