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Ezen munkák vannak most folyamat
ban és igy ezekre kell most figyelmünket 
fordítani.

Vannak ugyan még olyanok is, kik 
azért, mert késón ültettek, vagy más oknál 
fogva a dohány töltögetést csak most esz
közük ; különösen sok olyan kertész, ki 
más községben vállalt aratást, vagy ugyan
azon határban, a hol a dohány terem, 
vagy épen a dohánytermelő tulajdonostól, 
mert ezen nagyon rósz szokás még min
dig divatban van, hogy a kertésznek két 
heti aratást engedélyeznek ; ez pedig oly 
kardinális hiba, melyről egyszer minden
korra le kellene mondani. — Mert a ker
tésznek épen aratás közben van legtöbb 
dolga a dohány közt, ilyenkor pedig, mi
kor ő arat. a dohánymunka megszűnik, 
és ilyenkor a legtöbb esetben el lesz a 
dohány hanyagolva és elrontva.

Ilyen esetekben a töltögetés, búgázás, 
kacsozás csak most veszi kezdetét. A  hol 
az utóbb jelzett munkákra szükség van. 
az idő nagyon előrehaladottsága miatt, ezt 
a legsürgősebben véghez kell vitetni.

Nem szükséges a halmokat most már 
oly magasra csinálni. — A  fő gond legyen 
a gyomot jól kiirtani, és azután halmozni. 
—  A  töltögetés közben vigyázza meg a 
kertész a lankadni vagy sinlődni látszó 
tőkét, vizsgálja meg azt alaposan és pusz
títsa el a rajta levő rovarokat. Ez alka
lommal nézze meg a levelek fonákrészét 
is, mert ott szoktak tartózkodni az éjjeli 
pillangók, melyek oda szoktak menni 
nappal pihenni, hogy azután éjjel kipihent 
erővel végezzék roncsoló munkájokat. De

kapálás közben, a midőn a munkás a tőke 
mellett a földet kikaparja, a sinylő tőkék
nek a gyökereit is vizsgálja meg, a hol 
szintén (a tőke mellett) szoktak a férgek 
élősködni. — A  tőkén lévő beteg leveleket 
le kell tépni, mert azok hasztalan szívják 
el a táperőt a jobb levelektől.

A  dohánytörésnél arra kell vigyázni, 
hogy csakis a tőkén levő közép érett leve
leket szedjük, nehogy az éretlen hegy
levelek az anyalevelek közzé kerüljenek.

A  dohány hazaszállítása után követ
kezik a fonyasztás. füllesztés. A  szállítást 
— a mint már többször jeleztük — a 
lehető legkíméletesebben kell eszközölni, 
úgy a felrakást a kocsikra, valamint a lera
kást is, továbbá úgy haladni, hogy az 
mentül lassabban és a rázós utakat ke
rülve éljen rendeltetési helyére. Szállítás 
közben a dohány tetejébe semmi nehéz 
tárgyat nem szabad tenni, mert a legkisebb 
nyomás nagy kárt okoz a dohányban.

A  mint a dohány lerakatik. rendezett 
kisebb csolmókba közel egymáshoz (leg
feljebb 50 levelet egy-egy rakásba) helyez
zük ; ezeket hagyjuk 24 órán át igy feküdni, 
ha pedig előbb megmelegszik, át kell for
gatni. Miután egész merevségét elvesztette 
és kellően megfonyadt, hozzá foghatunk a 
fűzéshez vagy Exsiccatorra való aggatás- 
hoz ; és igy természetesen ezen munkát 
szakadatlanul folytatni kell, úgy hogy az 
egyik napi törés mindig a másik napon 
jöjjön a fűzés vagy aggatás alá.

A  jól megérett és rendszeresen agga
tott dohány minden teketória nélkül, a 
fűzés vagy aggatás után azonnal a rendes 
szellös pajtába jöhet, és nem kell attól 
félni, hogy annak ott baja legyen.

Csak fő gondunk arra legyen fordítva, 
hogy dohányunk teljesen érett legyen és 
az rendszeresen töressék, és ott, a hol az 
Exiccator még alkalmazva nincs, hogy a 
fűzés ritkán és fonákon történjék.

A  nagy rakásokba rakott levelek 
nagyon átmelegesznek. megizzadnak, mely 
izzadság el nem párologhatván, a levelek 
tőle teljesen megromlanak ; a fonyazatlan 
dohány, ha úgy zölden füzetik föl, a meg- 
száritás után zöld marad és a fűzésnél sok 
letörik.

Ha a levelek a nevezett apró raká
sokban maradnak, lassanként szintén át
melegesznek és a gőz, ha a dohányt meg 
nem forgatják, nem párologhatván ki, a 
rakás belsejében vizcseppeket képez. Ha 
még tovább áll, megrothad.

Ha azt akaijuk tehát, hogy a dohány 
fonyasztása egész helyesen történjék, időn- 
kint, még mielőtt nagyon átmelegedett 
volna, meg kell forgatni.

A  fonyasztás akkor tökéletes, ha a 
levelek meg nem izzadnak, és a kocsányok 
vagy fő erük töve annyira meglágyul, 
hogy könnyen hajlítható lesz.

liurnótnak való leveleket sokkal job
ban kell fonyasztani ; ezeknél jó ha egé
szen mcgsárgulnak. mely levelekből, külö
nösen ha érettek, barna gesztenye szinü és 
jó illatú bumút készül.

Gondosan kell a szivar borítéknak 
valót fülleszteni, mert azoknak nagy feszü
lést kell kiállani.

A  kerti leve lek  is jobb fonyasztást 
igényelnek, mert ez által színük is sokat 
nyer. D. V

A  d o h á n y m o n o p o l  r e f o r m j a -
A  „Pesti Napló4* aug. 7-iki számában 

vezérczikkben foglalkozik a czimben foglalt 
tárgygyal. Czikkiró ferdén fogja fel az uj do
hánytörvényt. midőn azt károsnak mondja a 
termelőkre nézve. A  leglényegesebb megká
rosításnak tartja az építkezési beruházásokat, 
a minta-terv utáni pajta- és simitóhelyiségek 
előállítását, és azt, hogy —  mint mondja —  az 
összes régi épületeket le kell bontani.

A mintaterv utáni építkezés csak előnyére 
fog válni a termelőknek és nem raegkároso- 
dásukra; mert az utóbbi években termelt rósz 
anyag, nagyrészben az épületek hiányának és 
azok czélszerütlenségének volt tulajdonítható.

A mai viszonyok mellett dohányt ter
melni czélszerü pajta nélkül képzelni sem le
het és bizonyára minden jóra törekvő gazda a 
legnagyobb készséggel fogja azokat előállítani, 
mert belátja azoknak nélkülözhetlenségét. 
Czikkirónak azon állítása, hogy a régi épü
leteket el kell bontani, nem egészen áll. —  
A z uj törvény azt korántsem mondja, hogy a 
régieket el kell bontani; csak azt mondja, 
hogy a czélnak megfelelően idomittassék á t; 
az pedig már eddig is bebizonvult, hogy azok 
igen kevés kiadással olyanná tétethetők, hogy 
a czélnak tökéletesen megteleljenek.

Hogy a kormány a jövedelmét kívánja 
fokozni, az tény, de nem az egyesek rová
sára, mert amikor a jövedelem emelkedni fog, 
ami kétségtelen, akkor a nemzeti vagyon is, 
éz az egves termelőké is szaporodni fo g ; mert 
azt csak nem fogja kétségbe vonni senki se, 
hogy a kincstár a jobb minőségű dohányt 
jobban fogja fizetni *, azt se vonhatja kétségbe 
senki, akinek némi fogalma van a dohányter
melésről, hogy jóminőségü dohányt csakis jó 
épületek mellett lehet előállítani. Természetes, 
hogy a talajnak is megfelelőnek kell lenni.

A  gazdaközönség a dohánytermelésben 
igen szép jövőnek néz elébe; és épen az el
lenkezője áll annak, amit a „Pesti Napló14 
czikkezője mond, mert a szakértő termelőnek 
eszeágában sincs az, hogy ha ő az ő pajtáját 
átidomitja czélszerüen, hogy az arra forditott 
költség nékie vissza ne térüljön.

Azon termelő pedig, kinek pláne semmi 
pajtája nincs, nem volt, és akinek minden
esetre olyanra szüksége van, miért ne építené 
azt olyanná, aminőt az okszerű dohányterme
lés igényel; és aminőt az országos gazda
sági egyesület dohányszakosztálya elsőrendű 
szakértők gondos munkálkodása után a nagy 
fáradsággal elkészített tervezetben ajánlott, 
mint olyanokat, amelyek a czélnak minden 
tekintetben leginkább megfelelnek. A  m. kir. 
dohányjövedéki igazgatóság nem tesz mást, 
mint a gazdasági egyesület által legczélsze- 
rübbnek megállapított tervek szerinti pajták
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készítését, illetve a régieknek olyanokká való 
átalakitasát kívánja.

A  rendes pajta építésére fordított költség 
meg fogja hozni a bő kamatját; és ha még 
ahhoz az illető termelő a megkivántató, a do
hánytermeléshez igényelt jó talajjal fog ren
delkezni, nemcsak bő kamatjat fogja meghozni, 
a rendszeres pajta építése, de pár év alatt tel
jesen ki jogja magát fizetni is.

D e czikkiró azt is látni akarja, hogy a 
kincstár a minimális területet nvolcz holdra 
akarja szorítani. Ezt abból következteti, hogy 
az uj dohanvpajta egységes mintája 8 katasz- 
trális holdra szól.

A  czélnak bizonyára jobban felelne meg, 
ha a minimális termelés 8 hold volna, de az 
uj törvény erről nem is szól, és világosan 
kimondja, hogy egy holdon alóli engedélyt 
nem tog a kincstár adni. Itt tehát nem 8 
holdról van szó.

Hogy az egység az uj pajtáknál 8 kát. 
holdra szól, az onnan van, mert egy rendes 
pajta, amilyen mindenesetre túlnyomó szám
ban van, ilyen nagyságú kell. hogy legyen. 
Érthető és helyeselhető tehát, hogy a kiindu
lás innen történt.

Mint a czikkiró maga is mondja, a csem
pészetet a kis termelők űzték legjobban, és 
ezért vonatik el tőlük az engedély. S  ez egé
szen helyén is van, mert ha a törvény meg 
van. meg is kell azt tartani, és az, aki a má
sik, és az egész állam rovására cselekszik, 
kíméletet nem érdemel. Egyébiránt be lett 
bizonyítva, hogy a kistermelők azon része, 
mely csak is a csempészetre fektette a leg
nagyobb súlyt, uzokn >k a termelésből semmi 
hasznok nem volt <. s igv semmi veszteségük 
azoknak nem lesz, ha a dohány helyett krum
plit fognak termelni. Azon óriási mennyiségű 
felette rósz dohányok, amelyek a dohánv re- 
nomméját itt belől és ; egész, külföldön 
tönkre tették, nagy részben ezen re mélőktől 
eredtek. A tiszrességes kis termelő tovább is 
fog termelni cs alkalmazni fogja magát az 
újabb rendszerhez és meg is fogja találni szám
adását. Azon nagyobb termelő?, ki ezen ocs
mányságra — értem a csempészetre, mert 
olyan is volt (amit a czikkiró igen helyesen 
meKÍeK.vez) —  vetemedett, ha azt továbbra is 
űzni fogja, bizonyára eléri a nemezis.

Hogy a termelők száma annvira fog

T Á R C Z A .

Csibuk —  tubák —  paprika.
Irta : BAI.OGHY IMRE. a jászkiséri dohánybeváltó hiva

tal tőnókc.
A „Magyar DohányujKág“ eredeti tárczája.

A paprika fel nem használt részeit, —  
szokott könnyelműségemmel — ablakomon 
szerte szórva Audém s a tubakos szcienezéi 
rendes tartózkodási hely érc juttattam.

Egy óra múlva együtt ültünk a reggelinél, 
szívélyesen üdvözöltük egymást s kiki szokott 
helyét kereste fel.

Szokatlan felindulást s >zivdnbogást erez
em ; Adél gyanúsnak tetsző kutató pillantásai 

zavarólag hatottak rcani, azonban reá gondolva 
arra az ördögi keire, nnt a kaczagó Mephis- 
topteles, Faust Margarétája, a bukott angyal 
szivrepesztő megbánása felett érzett, összeszed
tem akaratom összes erejét.

E csinnek mindenáron sikerülnie kellett, 
ahhoz volt kötve Czenczi néném tubákolűstóli 
elszoktatása —  s a csin elkövetésének Adclrai 
hárítása.

Ezalatt a néném szobalcánva a behozott 
kávét, bosszantó ügyetlenséggel helvezé el az 
asztalon, itt volt a cselekvés idej.\ ’

Felugrottam székemről, levettem a szek
rényen elhelyezett tubák szelenczét felpattan- 
tottam fedelét s nagynénimnek nyújtottam.

— „Köszönöm figyelmes lovagom" bókolt 
mosolyogva s mohón nyúlt a paprikával kevert 
tubák köze. Nem földi boldogság dicsküre

csökkenni, hogy azon eshetőség állhat be, | 
hogy a kincstárnak nem lesz a szükséglete fe
dezve, erre nézve legyen nyugodt a czikkiró, | 
mert ha a kincstár engedélyt adna, még annyi 
termelő jelentkezne, mint amennyi most van. 
A z sem szenved kétséget, hogy ez évben már 
—  amennyiben a rendszeres kezelés életbe 
lépett, a jobb termelők már is szép eredményt 
fognak elömutatni. Varócti Vilmos.

Kísérletezések és megfigyelések a do
hány kiképzése körül.

Ina : DR. NYÁRY FERKNCZ, főgymnasiumi tanár 
Nagy-Becskcreken.

A m. kir. dohányjövedéki központi 
igazgatóság m egbízásából Dr. N y á r y  F e 
renc/ tanár ur különféle k ísérleteket tett : 
a nagybecskereki körzetbeli dohányokon | 
azok kiképzésének tanulmányozása czéljá- ! 
ból, és m eg figyelése inek  eredm ényét hosz- j 
szabb jelentésben teijesztette a m. kir. do 
hányjövedéki központi igazgatóság elé. A  ! 
jelentés annyi k ivá ló  fontosságú és érdé- ; 
kés m egfigye lést tartalmaz, h ogy  jónak ' 
látjuk azt egész terjedelm ében közzétenni. ' 
A  jelentés szerzője szives vo lt a jelen tés ' 
másolatát rendelkezésünkre bocsátani, a 
miért e helyen is- kifejezzük köszönetünket.

A jelentés a következő :
Méltóságos Igazgató U r!
Hivatkozással a dohánvkiképzés tanulmá

nyozására vonatkozó és a n.-becskereki be
váltó hivatalhoz intézett 1887. deczember 
21-én 15421 sz. a. kelt kegves rendeletére, az 
18S7. deczember 23-tól 1888. július 15 ig 
végrehajtott összes megfigyeléseim eredményét, j 
a következőkben van szerencsém tisztelettel ! 
beterjeszteni :

Múlt év nyarán a III számú talaj vizsgáló ! 
bizottsághoz Torontalmegve részéről, mint ! 
szakértő küldettem ki. Igv alkalmam volt látni, 
hogy a n.-becskereki beváltó hivatalhoz tartozó [ 
összes termelő községek dohánvai a leghasz
navehetetlenebb szikes- és vizjárta mélv reti- 
talajt kivéve minden létező tulajban voltak ül
tetve. Tehát mély fekve sü legkötöttebb agyag
ban, továbbá úgynevezett termőszikben és végre 
ármentcsitett területeken, mehek dohánvter-

övedzte arczát előre érezvén a túl világi kéjt. 
melyben részesülni fog.

Abban a perezben emelte paprikás tubák
kal telt ujjait orrához, a melvber. A d é l a 
kávéval telt csészét elébe telte.

Amint azt az ujjat közt lévő hatalmas 
adagot felszippantotta mint a villanyozott emel
kedett kényelmes karosszékéröl, feldöntve a 
kávés csészét, elejtve a tubákos szelenczét, 
szája tágra nyíltan kapkodott levegő után, orra, 
arczu, naragos vörös szint öltött, remegtem I 
hogy agyszélütés éri.

Végre a tubák operait, egv hatalmas ház- • 
romboló hapcsi, reszketteté meg a kínos vára
kozás borzalmas csendjét, utánna kettő, négv, 
tiz, húsz.

Én rémülve menekedtem az ajtó felé, de | 
oly ügyetlen lassúsággal, hogy menekvésem köz- ] 
ben szemtanúja maradtam annak a tragicomi- i 
cus jelenetnek, amint Adél magánkívül rohan 
nénjéhez. amint néném kínos fájdalmában 1 
sistfusi erővel taszítja cl magától, s amint Adél 
elvesztett sulvegyenében a néni mellett heverő 
macska derekának kellős közepébe lép.

A macska fájdalmas maogással siklott ki 
laba alól, Adél pedig egész etővel neki esett 
í z üvegs/.ekrénvnek, üvegajtaját bezúzta, a benn 
lévő encsenbencsen törékeny porczelán edé
nyeket szétszórta s drága kezeit össze vérezte.

„De hiszen ez borzasztó Isten ellen való 
vétek, hisz ez a te csitted valódi Heródesi lel- 
ketlenségre vall !“

„E z még mind semmi édes bátvám! a 
neki szilajodolt macska felszaladt Czenczi néném 
ö'ébc, onnan egy szökéssel vállán termett, s

mclésre egyáltalán alkalmatlanok. A lig egy har
madrésze volt a kiültetett dohánynak elfo
gadható alkalmas talajon termelve.

2. Feltűnt továbbá a dohányfajoknak leg- 
többnyire korcs kevertsége, mely a virágok 
karmin-skárlát-, világosabb, vagy sötétebb ró
zsa- és ibolyába hajló színén már messziről 
észrevehető volt. Némileg tiszta faj (rózsa do
hány) és egy —  ugvlátszik a kigyósi és sza- 
niosháti keresztezéséből származott — uj faj, 
csak a közigazgatásilag T.-Becséhez tartozó 
de Önálló területet képező sziszányi erdőben 
találtatott.

3. Végre feltűnt itt is, mint egyébütt ta
lán az egész országban, hogy a levelek —  kivé- 
vén néhány talán nagyon korán kiültetett tő
kéket. s talán egyes véletlenül közékeveredett 
korai fajokat, nem értek be s a termelőknek 
tulnvomólag nagyrésze éretlen leveleket volt 
kénytelen leszedni.

Ennélfogva alkalmas talajon termelt, érett 
és tiszta faj dohányról szó sem lehetvén, a 
kiképzés tanulmányozása már előre zavarba- 
hozónak ígérkezett. Minélfogva az összes meg
figyelések eredménye —  mint azt az alábbi 
táblázat figyelmes átnézése is igazolja —  csak 
is megközelítő és nem absolut értékűnek te
kintendő.

I. A kulombozo meghatározási módok leírása.
Hogy a dohánv kiképzés sikeres tanul

mányozásához —  illetve az egyes jelenségek 
megfigyeléséhez —  lehessen fogn i; a dohány 
egves tulajdonságainak megismerésére volt 
mindenekelőtt szükség. Hogy melyek ezen tu
lajdonságok? Azokat alább a táblázat 8 első 
rovatában foglaltam össze. Itt csupán annak 
a leírására szorítkozom, hogy miként történ
tek azon meghatározások, melyeknek eszköz
lésére egves külérzéki szervünknek igénvbe 
vétele —  tehát ízlés, szaglás, tapintás stb. —  
magában nem elegendő. Ilyeneknek találtam 
nz égési képesség, a nedvesség és az extract 
anvag vagy t a i t a I o m meghatározását.

1. Az égés meghatározása czéljából az 
egves leveleket felesleges nedvességüktől meg
szikkasztott mi, néhány levelet finom hosszúra 
megvágattam, 2 — 3 levelet pedig egészben vet
tem. Ha a levél a gvertva lángja által meg- 
gyújtva csak addig égett, míg u lángon tarta
tott, de tölüle elvéve elaludt s csak szenes

válláról fele tetejére ugrott, hol fejkötöje kellős 
Közepébe helyezkedett el.

Czenczi néném lcakarta rázni magáról a 
tolakodó kellemetlen vendéget, de az egv csepp 
hajlandóságot mutatott biztosnak vélt mén- 
helye elhagyására.

Erre Czenczi néném kezeivel hevesen kezdett 
hadonászni s u macska leié kapkodni a macska 
pedig védelmére teremtett körmeit használatba 
véve, bele-bele csapta Czenczi néném kezeibe. 
Czenczi néném éktelenül sikoltozott, a macska 
keservesen maogottén pedig kétségbeesve futot
tam a kertbe.

Adél a küzdtéren maradt s nagy nehezen 
sikerült leemelni a macskát néném feje tete
jéről.

Amint Czenczi néném megszabadult ellen
ségétől, Yilljmló tekintettel harsány hangon 
kérdezé — r Ki tette ezt ?u

„Mintha erre olyan könnyen felelhetne 
valaki* —  Adél meghökkenve emelé nvilt, 
tiszta öntudatában, bátor tekintetét nénémre 
mintegy kérdőleg. hogy gyanúja reá is kiter- 
jed-e ?

Hagyj magamra! usasitá el néném, meg
fogom tudni bar hol rejtőzzék is a semmiházi 
ki tubákoniat paprikával keverte össze s jajj 
lesz a gálád orvtámadónak.

Én ezalatt a kertben vártam a vihar csil
lapultát s az események fejlődését, és minden 
lelkifurdalás érzete nélkül, ádáz örömmel gon
doltam csincm kifogástalan sikerültére.

Epén azt latolgatám micsoda következ
ményeket fog szülni, a midőn eszembe jutott,
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részeket hagyott maga után, az ilyent „ n e m  
é g ő ” szóval jelöltem. Ha pedig a láng lölül 
elvéve kissé még izzásba marad, de rövid idő 
múlva kialudt; az izzási helyen pedig a ha
munak némi kis nyomait hagyta vissza, „ r o s z -  
s z u 1 é g ö nevet kapott. Aszerint már most 
a mint az ilyen izzás élénken és élén
kebben mutatkozott és a pislogó vagy szipor
kázó égés tapló módjára tovább haladt, — 
valamint aszerint amint több és világosabb 
szinü hamut hagyott vissza, —  kerültek a 
• k ö z é p s z e r ű * ,  »j  ót  és »k i t ü n ő»  é g é s ű  
megjelölések.

Az ezen eljárás szerint nyert eredménye
ket pontosabban meghatározandó, a hosszúra 
vágott levelekből szivarkákat készítettem; me
lyeket meggyújtás és erős szívás után magára 
hagytam és órát véve kezembe, figyeltem az 
idő haladását. Azon dohány, mely az erős meg- 
szivás —  tehát élénk égés —  után 20 m. 
perez eltelte előtt kialudt, nyerte most már 
határozottan a rn e m é g ö “ osztályzatot. Az, 
a mely 20 m. percznél tovább égett, de 40 
m. perez eltelte előtt kialudt, ez lett a „ r o s z -  
s z u l é g ö . ” A  melynek égése 40. m. percz
nél tovább tartott, de 80 m. perez eltelte előtt 
kialudt, kapta a „ k ö z é p é g é s ü ”  osztályza
tot. Ha ennél tovább égett, de égése két percz
nél tovább nem tartott, képezte a „ j ó é g é s ü  
osztályzatot. A melyik pedig két pereznél is 
tovább égve maradt, azt „k i t ü n ö é g é s ü“ - 
nek osztályoztam.

Az égési képességet köztudomásúlag első 
sorban a talajminöség befo'vasolja; de befo
lyásolja a faj minősége is. Igv a fentebb tisz
telettel említett két dohány táj közül, melvek 
a sziszánvi erdőből szállíttattak be *, bár többé 
kevésbbé ugyanazon talajon termettek, a rózsa 
dohány határozottan jobb égésű, mint a ki- 
gyósi és szamosháti keresztezésének uj faja.

Az égési képességet leszállítja még bizo
nyos fokig a penész is, mely közönségesen 
ugyan csak az asztagok külső rétegét képező 
csomók kötésein szokott képződni. De ex- 
traetdús dohányoknál főleg ha azok kelleténél 
nedvesebben szállíttatnak be, a levelek alsó 
lápján a föér mentén majdnem a levél csú
csáig (elhúzódnak és a tóér mellett fehér sze
gélyt képeznek. Hiába lesz ez azután ruhával 
letörÜlgetve vagy kefével letisztogatva, az ilven

hogy a paprika el nem használt maradványait 
ablakomon szétszórva feledém.

No bátya akkor láttál volna szánalmas 
állapotban, ha ebbe az irtózatos helyzetbe 
találsz, melyet ez a gondolat, ez a tudat ben
sőmben előidézett.

Megbámulva tehetetlenül roskadtam a leg
közelebbi gveppadra, s félelmemben olv reme
gés vett erőt rajtam, hogy fogaim nóta tem
póra verődtek egymáshoz.

Kószeg emberként, bizonytalan remegő 
léptékké1 tántorogtam szobámba, hogy az ott 
feledett bűnjeleket idejében eitünthessem.

Máskép volt azonban megírva a végzet 
könyvében, ezen szandokomban Adél által 
már megelőztettem, ö ugyanis ismerve gon- 
datlansagómat s mar reggeli öntözései alkal
mával észrevévén paprikái eltűnését, nagy- 
nénémtől engyenesen szobámba sietett s az 
ablakon hagyott corpus deliotiket kis kötényébe 
seperte, hogy azokat megsemmisítse.

Épen befejezte utolsó szemeng valé eltá
volítását, egyszerre egy kéz nehezetett vállára. 
Adél ijedten fnrduit hátra s szembe találta 
magát nagvnénémmel.

—  „Tehát te tetted” —  susogá fojtott 
sziszegő hangon. Adél liliomként tört össze 
nagvnéném gvülötetteljes tekintete előtt s imára 
kulcsot kezekkel bocsánatkérőlcg rogyott lá
baihoz.

(Folyt, köv.)

levelek égési képessége erősen csökken. Már 
itt kell megjegyeznem, hogy a penész —  még 
a legcsekélyebb mennyiségben is — a dohány 
izét is megrontja, füstje a nyál mirigyeket és 
a garat környékét marja és köhögésre ingerel, 
mely kellemetlen izt az egyszer penészt ka
pott dohány többé el nem veszíti.

2. A  nedvesség meghatározását is gyor
san kellett végezni. Különösen a szállítás alatt 
lévő nyers dohányoknál. Víz vagy glyezerin 
fürdőben való kiszárítást alkalmazni hosszadal
masságuk miatt nem lehetett. —  Minthogy a 
dohánynak bizonyos fokú nyirkosságra van 
szüksége, hogy hajlékony és feldolgozható le
gyen, első sorban ezen szükséges nyirkosság 
átlagos mennyiségét kellett kipuhatolnom. Ezt 
három féle utón iparkodtam elérni. Először a 
már beszálitottt dohányból— tekintet nélkül 
arra. hogy ki és hol termelte —  csupán ta
pintási érzék segélyével négy négy levélből 
álló tiz külömbözö nedvességű pióbát vettem 
ki. Ezeket külön külön egy miligramig érzé
keny analiticai mérlegen megmértem és min
den levelet vastag szürke filtráló papiros közé 
tettem. Az egészet két deszka közé helyezve, 
egv nagvobb fajta másolókönyv-sajtóba illesz
tettem és lepréseltem. A sajtó csavarján az nap 
este és más nap reggel egyet egyet fordítot
tam. Huszonnégy óra múlva déli 11 és 12 
óra közt kiszedtem és az együvé tartozó le
veleket mustránként újra megmértem. Az igv 
talált súlyokat feljegyeztem. A leveleket mérés 
után friss filtráló papirosokba raktam és újra 
lepréseltem; este és másnap reggel a sajtó csa
varján ismét egyet fordítottam. Másnap délbe 
kiszedve, mint előtte való nap újra megmér
tem. Ezen eljárást hat napig folytattam, mert 
hadotik napon daczára, hogv tris papirosba 
lett előtte való nap téve és erősen le volt pré
selve, nem lett könnyebb mint előtte való na- 

j pon. Három próbánál niég a hatodik nap is 
volt sulv csökkenés ; de a hetediken már nem. 
Egy próbánál még a 7-ken is volt, de csak 
8 miligramm. a 8-kon már semmi. —  A 
súly veszteség az első napon egyetlen próbá
nak kivételével kétszer annyinál is több volt, 
mint az utána való napokon együttvéve. Az 
az egv is valószínűleg azért veszített aránylag 
valamivel kevesebbet sulvából. mert az egy
más fölé rakott próbák között a 6-ik helyen 
—  igv a közepén —  volt. Ennélfogva az egy
másfölé helvezést mindennap változtattam. Ugv 
hogy a szélsők középre, a középen voltak pe- , 
dig szélűire jussanak stb.

A sajtolás végeredménye az lett, hogv I 
a legnedvesebb dohányból ilv módon 13*12% | 
vizet nyomkodtam ki. A legkevésbbe nedves- J 
bői pedig 7*5ö'/0-ot. A dohánynak ezen ki- . 
nyomkodott nedvesség után is megmaradt a ! 
kellő hajlékonysága, nyuiékonysága, és igv fel- ; 
dolgozásra teljesen a kai natos maradt. Ennél
fogva határozottan állítható, miszerint a do
hánynak a kinyomkodott nedvességre egyál
talán nincsen szüksége, hogy feldolgozható le
gyen. Ez tehát felesleges és éppen nem kívá
natos nedvesség.

A kinyomkodott dohányokat azután viz 
fürdőn kiszárítottam és két óra múlván az 
első próbát megmértem, mely eredetileg (a 
négv levél együtt) 31 '3Tő grammot nyomott, 
a kinvomkodás illetve préselés után 29*022 
grammot. (A  kinyomkodott viz súlya tehat 
2*353 gram annyi mint «*"> „ ) kél órai viz 
fürdőben való szárítás után letl a súlya 27*677 

| gramm. Ezután visszatéve a vízfürdőbe ; egy 
óra múlva kivettem és megmértem; ekkor 

i nyomott 25*81 1 grmot. Újra visszatettem és 
egv órai ismételi szántás után u onnan meg
mértem; akkor nyomott 24*963 grammot, 
mégegvszer ismételve az 1 órai szárítást és a 
megmérést sulvát már ekkor 24*961 grammnak 
találtam. Az 5 ik órai szárítás tehat mar teles- 
leges vo lt; mert a súly veszteség csekélysége 
többé számba sem jöhet; mivel ily csekély elté
rés 2 mérés között, mérési hibának is tekint
hető Négy órai szárítás alatt tehát veszített 
sulvából összesen 29*022 —  24 963 4 059
grammot, mely megfelel 12*994 \0-nak. —

Ujabbi kísérletül kiszárítottam a 7-ik és 10-ik 
számú próbákat és hasonló időközökben meg
mértem. A  7-ik számú próbánál volt a 
lemért nyers dohány mennyisége 32*621 gramm. 
Teljes kisajtolás után maradt 28*904 gram ( a 
kisajtolt viz volt 3*717 gramm, tehát 11*396%) 
Két órai szárítás után nyomott 27*115 gram
mot. Három órai szárítás után 25*894 gram
mot. Négy órai szárítás után 24*811 grammot. 
Öt órai szárítás után 24*804 grammot. Ösz- 
szes suly-vesztesség a négy órai szárítás alatt 
28.904 —  24*811 =  4*093 gr. =  13*094%.

A 10-ik számú próbából a négy nyers 
dohánylevél súlya volt 37*641 gr. Teljes ki
sajtolás után maradt 32.786 gr. (vizvesztesség 
=  4*855 gr. =  13.17%). Két órai szárítás 
után megmérve nyomott 30*350 grmot. Há
rom órai szárítás után 28*138 grmot. Négy 
órai szárítás után 27*729 grmot. Ö t órai 
szárítás után nyomott 27.725 grmmot. Itt is 
csak a négy órai szárítás alatti összes sulyvesz- 
tességet számítva össze =  32*786 —  27*729 =  
=  5*057 gramm =13*163% .

Miután ezen pontosan végrehajtott kísér
letek azt mutatták, hogy vízfürdőben (tehát 
80 R° nál) a teljes kiszárítás 4 óra alatt be
következik, a többi próbákat valamennyit 4 
óráig szárítottam egy huzamban. Ennek le
teltével valamennyit egyenként megmértem, a 
súly veszteséget az eredeti súlyból (hogy az 
elpárolgott viz mennyiségét megtudjam) levon
tam. A nyert mennyiséget százalékra átszá
mítottam; mely műveletekből azután a követ
kező eredményeket nyertem:

1-ső számú mustránál 12-940°/,,
2-ik „ 12-205 r
3-ik r> „ 12 041 „
4-ik * 12-401 „
5-i k 12-217 „
6-ik r 12142 *
7-ik 13103 „
8-ik n V 12 211 „
9-ik w V 12321 ,

10-ik r 13-163 r
Ezen táblázatból láthatni, miszerint a do

hányoknak, hogy feldolgozásra még alkalma
tosak legyenek, annyi nedvességre van szüksé
gük. a mely mennyiségre nézve még a legtar- 
talomdúsabb 10. számú mustránál sem tér 
nagvon el a legtartalmatlanabb 3. számú mus
trától. Mert a külömbség közöttük csak 
1*122%. Ennéltogva a közép számot 12*480% 
bátran lehet álalánosnak tekinteni.

(Folyt, köv.)

Hasznos utasítások az elszászi do- 
hánymivelés emelésére.

Irta : SCHMITTER ÁGOST, a c*. dohánykez. technikai 
igazg. Strassburgban.

(Folytatás.)

Most tehát ismét visszatérek az elszászi 
dohánv-cultura helyzetére. Megkísérlem fel
jegyezni és tisztán feltüntetni azon okokat, 
melyek ezen helyzetet előidézték. A valóságos 
helyzet három fő ok által, melyek egymással 
szoros kapcsolatban vannak, lett előidézve.

Ezek a következők :
1. Megszüntetése a cultura javítására 

ezélzo intézkedéseknek, főleg a p rém iu 
moknak.

2. A legjobb vevőknek elvesztése és
3. Az adók behozatala.
A z 1870 iki év előtt a dohánytermelés 

egv ép ugv elméletileg mint gyakorlatilag 
képzelt bizottság legpontosabb felügyelete 
alatt állott s pedig az ültetéstől kezdve a kész 
productum elszállításáig. Ez az intézmény 
megszűnt.

Az 1870. év előtt minden behozott 
hasznos haladó lépésért prémiumokat fizettek. 
Ezenkívül az árszabály mindig ugv volt szer- 
ke ztve, hogy mindig jutalmat is nyújtott a 
kitűnő árunak : ez különösen 1869-tól 1870-ig 
volt igv, mikor is például S u r c h v  i s-ért 
109 klgrmmonkint 149 frankot, és első minó- 

| ségüért 130 frankot fizettek. Ez is megszűnt.
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Ezen idő alatt nagy erőfeszítéssel igyekeztek 
a termény qualitását is jobbítani. Ez a törek

vés is kihalóban van.
Roppant szerencsének vélték, hogy a 

franczia kormány egész mostanáig nagy meg
rendeléseket tett az elszászi dohányból.

Én épen az ellenkező nézeten vagyok. 
Szerintem a culturának sokat véghetlcn sokat 
ártott, mert ez megszüntette nagyrészben a 
qualitás jobbítására czélzó törekvéseket.

A z 1870. év előtt az ültetvényeseknek 
kötelességökben állott dohányukat qualitás 
szerint szortírozni s úgy elszállításra hozni. 
A  vizsgálatot és átvevést egy bizottság végezte, 
mely ültetvényesekből s dohánvegyedárusági 
tisztviselőkből állott. Az 1870. év után ez 
egészen másként Történt. Most már közvetítő 
kereskedő nélkül jóformán nem is lehet 
venni.

A  kereskedők ezen czélra megbízottakat 
használtak, ezek ismét alkuszokat, kik a do
hányokat az ültetvényesektől megvették. A  
minőség szerinti szortírozás nem jött tekin
tetbe, a bizományi és alkusz dijak nem az 
áruk minősége vagy pedig az elért ár magas
sága, hanem csupán a megvett mázsák száma 
szerint lett szabályozva. Ennélfogva a közve
títők főigyekezete természetesen oda irányult, 
hogy mentői több mázsa dohányt vásároljanak, 
s ez által járulékaikat emeljék, míg az áruk 
minőségére kevés súlyt fektettek.

Ezen rendszer természetes kifolyása az 
volt, hogy a termelő szintén csak arra igye
kezett, hogy lehetőleg sok mázsa dohányt 
nyerjen, s ezen czélból főként a nehéz trágyát, 
kiválólag az árnyékszék trágvát használta.

Ezenkívül azon sok termelő, kiknek a 
termesztés 1870. előtt bevolt tiltva, mivel rósz 
dohányt producáltak, újból elkezdték a do
hánytermelést s ugyanazon árt kapták, mint 
a legbecsületesebb ültetvényesek.

így az elszászi dohány jó hírneve Német
országban, ahol a kereslet csak gyönge és 
igen jól égő dohányban állott, alászáll, 
ahelyett, hogy ottan újabb és nagyobb kelet
nek örvendett volna.

Teljes válság lett Elszászban előidézve, 
midőn a franczia kormány beszüntette onnan 
a dohánybeszerzést, s ez nem lett volna olv 
kemény csapás a jó dohánytermelőkre, ha 
már az 1871-iki évben lépett volna be.

A  dohány kultúra most sülved, hollott 
inkább akkor kellett volna süivednie. nem 
pedig emelkednie. Rósz ültetvényesek nem 
boldogultak volna, mivel vevőre nem találtak 
volna.

A  jó ültetvényesek, ha a termesztést 
úgy folytatják, amint arra iskoláztatják (tiz 
éven keresztül egyedüli igyekezetük volt 
gyenge dohányt termelni). Németország min
denesetre általános fogyasztójuk lett volna, 
amint részben most is az. A z alsó levelek 
r e b u t  különös elnevezés alatt mennek N é
metországba.

Éhez járul még azon körülmény is, 
hogy az 1872-iki termés igen gyönge dohányt 
hozott, az 1873-iki pedig nagyon kevésbé 
gyönge, de annál kitünöbb volt. úgy hogy 
ezen két termés az elszászi dohányt a német 
piaczokon nagyban emelte.

Es ha ezen művelet 1879-ig folytattatik, 
az adó az elszászi dohányt olv keményen 
nem sújtja, vagy legalább nem keményebben, 
m int a többi szövetséges állam dohánvát.

Midőn 1884-ben egy közölt czikkemben 
említem: r Azon véleményben vagyok, hogy
a külföldi dohány vámja, 100 kiként 85 márka 
nagyon alacsony,4* föképen az elszászi dohánvt 
tartottam szem előtt.

Mert ha valemelv ország produktuma olv 
körülmény következtében, mint ez a jelen 
esetben történt, oly helyzetbe hozatott, hogy 
kénytelen uj vevőt keresni s emellett még 
nagy adóval is terheltctik, úgy ez minden
esetre kártékonyán hat annak további fej
lődésére.
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Ami a vám- és adótételek egymásra 
való viszonyát illeti, igen jól tudom, hogy 
felette nehéz feladat volt a helyes utat fölta
lálni, és hogy ma már sok nehézségbe üt
közik annak megváltoztatása.

Miután már érintőm e kérdést, az előbb 
mondottakhoz csak két pontot akarok csatolni.

Azon javaslatok ellen, melyek a vám eme
léséről szólnak, hogy a belföldi dohány in- 
kábc* megvédelmezhetö legyen, gyakran sta
tisztikai kimutatások látnak napvilágot a bel
földi dohánytermelés emelkedése, vagy ha
nyatlásáról. Jóllehet ezek a kimutatások a mai 
viszonyok között támpontul szolgálnak, de 
nem lehetnek kétségbevonhatlan bizonyítékok.

Ha a dohánytermő vidékeken más pro- 
ductum is lett volna található, mely épen 
ugv rentirozta volna magát, mint a dohány 
kifizette magát a vám behozatala előtt, ugv 
a dohánytermelés már rég felényire reduká
lódott volna. Jelenleg nem ez az eset forog 
fönn *, folytatják a dohánytermelést, még 
olyan árakon is. melyek nem rentábilisak. De 
van.iak még más alapos okok is, melyek a 
jelenlegi intézménvek ellen szólnak. A  vám
nak és adónak a lakosságtól fejenként egy 
márkát kellene behoznia az állam részére, és pe
dig ezen terhet egyedül a fogyasztóknak kel
lene viselni. Eddig ugyan nem sikerült ezen 
terhet egyedül a fogyasztókra hárítani; mind- 
ezideig részben a termelők is viselik azokat. 
Feltéve, hogy a teher a consummensekre há- 
rittatott, mi lesz akkor a dohányzó és űzető 
közönséggel ?

Általánosan tudva van, hogy a külföldi 
dohányt a vagyonos osztály, a belföldit pe
dig a szegényebb néposztály élvezi.

Miután a dohány igen változó árakkal 
biró fény űzési czikk, ebből kifolyólag nagyon 
méltányos volna, ha a gazdagnak havannája 
jobban meg volna terhelve, mint a szegény
nek pipadohánya. E helvett azonban azt ta
pasztaljuk, hogy az előbbinek nyersanyaga 
alig 10'yo-kal s az utóbbinak 40'V0-kal van 
megterhelve forgalmi értéke után.

(Folyt, köv.)

V E G Y E S E K .
Az 1888. évi pécsi általános kiállítás

mü-, ipar-, termény- és állatkiállitás programm- 
iát következőkben ismertetjük : augusztus 11-én 
d. e. 10 órakor ünnepélyes megnyitás. 14-én 
a biráló-bizottság (jurv) működésének meg
kezdése, 14.. 15., 16-án nyári gyümölcs- és 
konyhakertészeti kiállítás, 15-én phylloxeraügvi 
kongressus, 19., 20.. 21-én szarvasmarha- és 
juhkiailitás, 22., 23., 24-én baromfi- és kutya* 
kiállitás, 24., 25., 26-án sertéskiállitás és gaz
dasági géppróba, 26., 27.. 28-án lókiállitás, 
28-án méhészeti vándorülés. szeptember 1., 
2., 3-án őszi gviimölcskiállitás és gvümölcsé- 
szeti vándorülés. 2-án d. u. 5 órakor a jurv 
ítéleteinek kihirdetése, 9-én d. u. 5 órakor a 
kiállítás ünnepélyes bezárása.

A köszméte bokrok hernyóit úgy pusz
títani el, hogy leszedjük egyenkint. igen fárad
ságos és hosszadalmas munka. Fuller. a nagv 
köszméte-tenyésztő azt ajánlja, hogv az ilv 
bokrokba gvapjucsomókat dugjunk, a melyekbe 
éjjel a zöld hernyók belehuzódván, reggelre a 
gyapjúval együtt egyszerre lesznek kiszedhe
tők és elpusztíthatok.

Szerkesztői üzenetek.
A. J. plébános urnák, Kis-Oro*?.. A „Pénzügyi 

Közlöny“ illető füzeteit legközelebb elküldjük. — |ír. 
Sy. F. tanár urnák. >'.-He<*kcr<‘k. Már is megkezdtük 
közlését. Kgészen hozzuk, mert nincs benne semmi 
kihagyni való. Mindvégig érdekes és hasznos dolgokat 
tartalmaz. — M. klr. álIamépflM i fe lO gjfl«W g, 
Hii(la|M>*tefi. A pénzügyminisztérium részére reclamált 
két lapszámot elküldtük.

i. Márkus Saiuuual, HiiUapesteii, Andrássy ut 12.

Az Első Budape8t-sorok8ári műtrágya
gyár

M ogyorósi L. J. és Steln
ajánlja az őszi-vetéshez gyártmányait, ne
vezetesen : fllkalyuanót, fitkal-euper- 
phoephátot, csontllsxt- én ttuperphoH- 
phatot, valamint párolt rxontlluxtet, 
szavatolt belérték mellett.
Minták és árjegyzék kívánatra bérmentve.

Levelezések intézendők: 
Budapest, V. kér., Béla-utcxa 1 .  h x .  

(Szolid képviselők kerestetnek.)

Tiszta szinkenderböl készített

három ágban fonott

d o h -á n y z s in e g e t
m.-mázsáját 56 frtért készpénzfizetés ellené
ben ajánl

G e r é b y  F filö p ,
Debreczenben.

Szállítás a megrendelés vétele után azon
nal eszközöltetik.

Hirdetmény.
Elő fo rd u lt azon eset alkalm á

ból, hogy egy dohánynagyterm elők 
e g y 11 j  szárító pajtát állíttatott 
fel a z idén, mely doliányszáritási 
czéloknak ugyan m egfelel, — de 
annak belső berendezésénél, a 
zsinór felvétel könnyítése, illető
leg lelietősitése végett, az uj do
hán ytö rvé ny végrehajtásáról szóló 
m últ évi deczember 3 l-ó n  kelt 
74.01*0 szám ú pénzügym iniszteri 
rendelettel k ívá n t átjárók a lk a l
mazásáról m e g fe le jtk e ze tt:

Saját érdekében figyelm eztetik 
a dohánytermeléssel foglalkozó 
tisztelt g azd a közönség, — mi
szerin t a dohányszáritö pajták és 
simító helyiségek létesítésénél, 
a z országos gazdasági egyesület 
által kiadott, a „G azdasági La p o k " 
f. évi 24. és 2f). számában ezen 
czim alatt, — „M ilyen legyen a 
czélszerü dohánypajta és simító 
helyiség ?“  megjelent tájékoztató 
m inta -te rvhe z a lkalm azkod jék és 
fe lb iv a tik , hogy az elkészült ter
veket k ivite l előtt, a dohánybe
váltó-hivatalok utján a z illetékes 
in. k . dohánybeváltó-felügyelőség
hez juttassák el. betekintés vé
gett.

M. k. dohányjövedéki 
közp. igazgatóság.
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