
VII. ít folyam 18. az. Budapest, 1890. Szeptember 16. Megjelenik minden hó 1-én és 16-án

Elöflxetési ár

„MAGYAR DOHÁNYUJSa G'* ™
Egész évre . . 4 frt.

MAGYAR
Fél évre . . .  2 frt. 
Negyed évre . . 1 fit.

M«frsndeléa * kiadólnvatalbaol 
vagy utalvány nyal minden 

poatabivatalnál sssközölhstfi.

S Z E R K E S Z T Ő S É G l

B u d a p e st ,
Y i„  Poduianiczkr-Dtcza 1. u . lDOHANYUJSAfi.

Előfizetési ár

„MAGYAR D0HÁNYÜJSaG"-P8
Egész évre . . 4 frt. 
Fél évre . . .  2 frt. 
Negyed évre . . 1 frt.

Megrendeld* a kiadóhivatalban 
vagy utalváavnyal minden 

postahivatalnál eszközölhető.

K I A D Ó H I V A T A L  1 

Ituriapest, FI. Podma- 
* niczky-utoza 1. mz.

A dohánytermelést és dohánykereskedést felkaroló gazdasági szaklap.
Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal és az ország 

minden hirdetés-gyűjtő ügynöksége.
Felelős szerkesztő és laptnlajdonos : D a ró c i! V ilm os. Hirdetések : Negyed oldal 10 f r t ; kisebb hirdetéseknél 

Társszerkesztő: lovag  K le eb e rg  Oawald. minden petit sor 4 kr.

T A R T A L O M :  Dobányszáritst a szabadban. Irta: 
Daróczi Vilmos. — A dohány szigorú leltározása. 
Irta : Fejér Viktor, m. kir. dob. bev. tiszt Deb- 
reczenben. — T u d ó s í t á s o k .  ( I . A felülvizs
gálati bizottságok működéséről. Irta : L. — II. 
Tudósítás a nyíregyházi m. kir. dohánybeváltó 
felügyelóség kerületében várható dohánytermelés
ről. Irta: X. Y. — III. Tudósítás egy összeha
sonlító termelési kísérletről. Ir ta : Bruckner Imre 
m. kir. kezelő Tolnán.) — Mezőgazdasági levelek. 
Ir ta : Hertzka J .  Ottó, Ungváriul. — A dohány 
termesztése és kezelése. — Nemzetközi mező- és 
erdőgazdasági kongresszus. — Nyílt kérdések és 
feleletek. — Vegyesek. — Szerkesztői üzenetek. 
— Hirdetések.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS.
Október hó 1-tól uj előfizetést nyitunk 

lapunkra. Azon t. előfizetőinknek, akiknek 
előfizetése jelen számmal lejárt, postautal
ványt is mellékeltünk, kérve az előfizetés 
meghosszabbítását.

Azon t. előfizetőinket, a kiknek elő
fizetésük julius hó 1-én vagy már előbb 
lejárt, s az előfizetéssel még hátralékban 
vannak, tisztelettel kérjük szíveskedjenek 
előfizetéseiket mielőbb megújítani.

Lapunk elöflz^éai ára:
Egész érre . . .  4 frt.
Fél évre . . . 2 „ 
Negyed évre . . . 1 „

Az előfizetések lapunk kiadóhivatalá
hoz, Budapest. VI. Podmaniczky-utcza 1. 
sz. intézendők.

A „Magyar Dohány újság
kiadóit ivat ala.

Dohánysiáritás a szabadban.
Ezen dologgal igazán nem szívesen 

foglalkozom, mert én a szabadban való szá
rításnak nagy ellensége vagyok, de amenny- 
nyiben — fájdalom — még országszerte a 
dohányok legnagyobb mennyisége igy szá
rad, szükséges, hogy ezen kényszerhelyzet
nek hibás cselekményeit lehetőleg keves
bítsük és azért szükségesnek tartom itt e 
helyen a szabadban szárításról egyet-mást 
elmondani.

Ha már a szabadban szárítani kény
telenek vagyunk, tegyünk meg mindent, 
a mi a szabadban való szárítási módokat 
megjavítsa.

Mielőtt a dohányt a szabadba szárí
tási czélra kiakasztjuk, tartsuk azt 2—8 
napig a pajtában sűrűén felakasztva, hogy 
az ott teljesen meglankadjon, hervadjon és 
kissé meg is színesedjék és csak azután 
vigyük a szabadba, úgy a mint azt már 
múlt számunkban megírtuk és az ott mon
dottakra ezúttal is olvasóink szives figyel
mét kérjük.

De nemcsak az a baj, hogy még or
szágszerte szabadban kell a dohányt szá
rítani, mert hiába, a száritó pajták az iga
zat megvallva sokba kerülnek és azt bi 
zony nem mindenkinek van módjában a 
kellő mennyiségben előállítani.

Levonva ezen lényeges okot, még 
igen sok olyan termelő is van, ki abban a 
meggyőződésben él, hogy a dohányt szük
séges a szabadban szárítani; állítását azzal 
igazolja, hogy hajdan a dohány mind a 
szabadban száradt és mégis kitűnő minő
ségű volt; (ezt most itt vitatni nem aka
rom, én’ már ezt úgyis többször megbe
széltem.)

De még egy másik baj és régi rósz 
szokás van divatban a dohánytermelőknél, 
a melyre ugyan semmi ok sincs azt tenni, 
mert ezt illetőleg költséges beruházásokról 
szó sincs és arra semmi ok nem lehet, azt 
igy cselekedni semmi kényszer, indító ok 
arra nincs, hogy azt tegyük és ezen cse
lekmény semmivel sincs indokolva és ez a 
cselekmény: a dohányt lapjára és nem 
forgatva háttal egymáshoz, hanem egészen 
egy színre fűzni.

Ezen füzési módot úgy sok igen prak
tikus és jó termelő, mint a „Dohányuj- 
ság*' és sok gazdasági iró határozottan el
itéli és ezen füzési módot mint a legroszab- 
bat jelölik meg.

Ezen legrosszabb és czéltalanabb fü
zési módot nem lehet kiküszöbölni és ezen 
füzési móddal még igen gyakran találko
zunk, még sok helyen divatban van és 
csakugyan lassan kezd elenyészni.

Ezen téves művelet és rósz cselek
mény által igen sok kár tétetik a dohány
ban, mert ezen füzésmód mellett elmarad- 
hatlan a kiforgatási rendszer. A kiforgatás 
annyit tesz, mint a dohányt a midőn az 
félig meg van szárítva és a vastag bor
dája a másik levélbe belefeküdt és mely 
része még egészen nyers — azt kiszaba
dítani ama állásából, a mely azt a másik 
levélbe belépréselte. mert ezen füzésmód 
mellett a zsinegen lévő összes dohányleve
lek egymásba kúsznak, és ha azokat egy 
mástól el nem szednék, ezek nagy része 
elrothad, de legalább is szivégett és pené
szes lesz.

Itt tehát egy szükséges rosszat kell 
cselekednünk, ezen kiforgatás által.

Ezen munka, melyet kiforgatás név 
alatt ismerünk, a dohányban nemcsak hasz
not, de — szerintem — igen sok kárt is 
okoz.

Igaz, hogy kiszabadítjuk a levelek né
mely részét a mtgrot hadás fészkéből, de 
sok leveleit nem is segítünk, mert már 
olyankor egy nagy része a leveleknek kor
hadt és elégette vált; ezen brandos leve
lek, miután ki lettek forgatva és a leve
gőtől érintve, azon már kivéknyodott rész, 
mely olyanná vált. mint a tojás hártyája, 
ez rendesen kitörik, de az összes kiforga
tott levelek, melyek borzosan állanak a

zsinegen és azon részével vannak most kí
vül. a mely szélek úgyis ki vannak pirítva 
és szárítva, és a kiforgatás által a zsine
gek legkisebb érintésre egymással, a mire 
borzasságuknál fogva nagyon ki vannak 
téve, szerte-szét szakadnak és az ilyen ki
forgatott dohányok, ha még a szabad ég 
alatt szeles idők is bekövetkeznek, ezek 
épen semmivé lesznek.

Az ilyen kiforgatott dohány, borzos
ságánál fogva nagy térfogatot tölt be és 
gyakran van alkalma az egyesen kiálló ki
forgatott leveleknek egymásba verődni és 
zörgőre száradt külső részeit pozdorjává 
tenni

Ilyen ezen dohányok nagy része, bor
dái korhadtak vagy égettek, szélei pedig 
foszlány és rongyból állanak. Kiséljük 
figyelemmel a szabad ég alatt száradt ilyen 
fűzés mellett és kiforgatott dohányt és 
igen sok csörgeieket fogunk ott a zsine
gek melletfeJ^^^, mely állításomat iga
zolni

S z ó v a l^ H E leh et eléggé figyelmez
tetni és kém unerm élőkét, hogy ezen fü
zési rendszerrel teljesen felhagyjanak. De 
ott, a hol még gyakorlatban van, tehát te
gyük meg a nevezett szükséges rosszat il
let' e a kiforgatást, de tegyük meg azt oly 
óvatosan, hogy abban a jelzett módon any- 
nyi kár ne tetessék.

A kiforgatás helyett, a mint a dohány 
3 napig a szabadban függött, este, illetve 
hajnalban vagy holdvilágnál, minden egyes 
levél dohányt huzgáljunk el egymástól, 
úgy, hogy közöttük 1—3 centiméter hézag 
képződjön; tegyük a kiforgatás helyett 
ezen cselekményt és az egész zsineg meg
fordítását, a mint múlt számunkban jelez
tem, a szárítás ideje alatt, ha csak kétszer 
fogjuk megtenni ezen cselekményt, bizo
nyára nagy hasznunkra fog válni és meg 
leszünk mentve azon kártól, melyet a ki
forgatás által szenvedünk.

A zsinegek megfigyelését nemcsak 
a szabadban kell gyakorolni, de bent, a 
midőn azok a pajtában függnek, ott is 
gyakran meg kell a dohányleveleket a zsi
negen ritkítani, mert erre i^en nagy szük
ség van és annak elmaradása igen nagy 
megkárosítással járhat

E  hó közepe táján tört és felfűzött 
dohány szárításánál igen óvatosan kell el
járni és arra vigyázni, hogy ha netán az 
idő igen meghüvösödik, ugyannyira, hogy 
attól lehet tartani, hogy éjjel dér fog be
következni. ilyenkor a még meg nem fo- 
nyasztott vagy sárgult dohányok, olyanok, 
melyek még zsengések, zöldek, e z e k e t  
o k v e t l e n  f e d é l  a l á  k e l l  h e l y e z n i  
a p a j t á b a ,  mert az ilyen nyers, zöld do
hányok. ha azok a szárítón bár, a dértől 
vagy fagytól mepcsipetnek, ezen fagyérte, 
levelek előbb megfehérednek, vörös-réz 
színűvé válnak, törékeny és majdnem olyan 
alkalmatlanná válnak, mint azok a dohá
nyok, melyek a tőkén fagytak meg.
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Azok a dohányok pedig, melyek épen 
a késői kifejlődés következtében annyira 
elmaradtak, hogy csak e hó utoljára vagyis 
október havára maradnak a szedéssel, ha 
a dértől vagy fagytól megcsipetnek, telje
sen értéktelen anyagot képeznek, mert 
egyszer s mindenkorra oda kell törekedni, 
hogy korai dohányültetvényünk legyen, 
mert ez képezi a termésnek legfontosabb 
tényezőjét, arra nézve, hogy a dohány tel
jesen kifejlődjék és a mi fődolog, meg is 
érjen.

Az ilyen dohányok a legjobb időben 
még be is száradnak és úgy kezelhetjük 
azokat, a mint azt legjobbnak tartjuk,

Darócei Vilmos.

A dohány szigorú leltározása.
I. közlemény.

A kincstár a csempészet által kiszámit- 
hatlan nigy kárt szenved ; az olyan baj a jö
vedék szervezetében, mint midőn a véredé- 
nyékben sok vér folyik, a mily bénulást okoz 
ez az embernél, úgy akasztja meg a csempé
szet a jövedéket fejlődésében s azért gondos
kodott a jövedék annak meggatiásáról a do
hány szigorú leltározása által, mely az 1887. 
évi XLIV. t.-cz. rendelkezésén is alapszik s 
abból all, hogy a zsinórok a termelőnél több 
ízben felolvashatók, leltarozhatók s a lábán álló 
termés is megbecsülhető.

A csempész vidékek leginkább azok, a 
melvek jó dohanvt teremnek, ezek között a 
legelső helyek egyikét a szumoshat képezi. 
Mint ezen vidéken leltározással foglalkozott, 
nem tartom feleslegesnek tapasztalataimat 
leim1.

A csempészet legelső áldozata az úgyne
vezett kapaal|dohánv, melyet a termelők a 
dohánytöke aljáról már a kapáláskor csipe
getnek és töltögetés alkalmával rendszeresen 
leszednek. A kistermelők szedik ezt, kik a töl- 
tögetéssel kissé késnek, hogy nagyobb aljat 
szedhessenek. Ha lesz mód őket rendszeres 
korai töltögetésre szorítani, kevesebb lesz a 
csempészet is.

A két kelő levél s a felette levő másik 
két aljlevél töltögetés előtt eltávolittatik s csak 
azután töltöget minden kis tenvésztő. Az egyik 
kelő levél azért nem számos, mert az rendesen 
elszárad, de a második kissé megnő, feljebb 
lévén.

Fokozatosan nagyobbak a felsőbbek. Eze
ket leszedik és felfűzik. Rendesen a kapáló 
fizetése is ebből kerül ki és a régi dohány
ból már kifogyott, kiéhezett pipasok is ebből 
elégitik ki első vagyaikat.

A termelőket már akkor csempészek is 
unszolják s gyűjtögetik az elhurczolasra való 
dohányt.

E dohányok szedése kezdődik junius hó
ban. Midőn a dohánvfÖldeKre kimentem s e 
leveleket rendszeresen leszedve találtam és a 
termelőknél a leszedett mennyiséget leltározni 
akartam, csak egyik másik termelő számolt 
vele be, a többi azt állította, hogy lelopták 
vagy a jószág letapodta vagy bekapálta stb. 
Ekkor láttam, hogy a hiányt rendszeresen meg 
kell állapitani s a termelőt számon kérni; 
mert tekintve, hogy a jószág cgv-egy tövet 
rendszeresen körül nem taposhat s ennek 
nyoma más lenne s ha bekapálta volna, akkor 
nem tőből szépen letörve, hanem abból csak 
egyes darabok vagy semmi sem hiánvzanék; 
a tolvajnak pedig a jobb levelek is rendelke
zésre állottak volna s ö nem a töltögetéshez 
előkészítem szedte volna rendszerint sorjába 
kivétel nélkül a tőke aljáról a legrosszabb le
veleket.

Végre a kivagdalva talált kórók sem vol
tak egészen megsemmisitve, hanem ugv le
vagdalva, hogy 2 — 3 levél helyén sarju fej
lődhetett.

Ezt Cacsálvban a pénzügyőri biztosnak 
is mutattam, általában az egész eljárás bemu
tatásával, melyet teljesen helyesnek talált.

Ezeknél fogva megállapítva láttam, hogy 
csakis a termelő szedte vagy vágta azokat le 
s használta fel ; részint napszám fizetés, részint 
bizonyára csempészetre.

Legálnokabbak voltak, a kik néhány le
velet csalókául rajta hagytak a tő alján és 
azt mondták, ők nem szedtek kapaaljat, oly 
csekélységet'; a tény az volt, hogy bizony le
leszedték ők és clcsempészték. Ezeket igen 
könnyen lehetett rajta csipni, azon okból, mert 
csak az apró haszontalan kelő leveleket hagy
ták vissza, mig a nagyobb felette levők rend
szeres leszedése constatáltatott. Felületes eljá
rás mellett ezek persze szárazon mentek volna 
el, mert a megállapítás nehéz és türelmet, 
szakismeretet kiván.

Ugv — de minthogy az ily ravasz egyé
nek leginkább bűnösek, nagy türelem és ki
tartás mellett is constatáltam bizottságilag a 
hiányt s épen nem láttam át, miért ne ven
ném én ezek ellen fel a jegyzőkönyvet, hi
szen a kincstárnak nem csupán egy rész, de 
az egész terméssel tartozik a termelő szava
tolni.

Hiszen ha c csalárdság ok lenne a ki- 
szalasztásra, akkor ezután mind ugv tett volna 
s kijátszott volna bennünket, de ám mivel 
látta, hogy a bizottságot lel nem ültetheti derekát 
s dohányát vele együtt szépen beadta.

Az aljdohányok a muskatálvok, mint leg
előbb beérő, legelső szedésü dohányok legin
kább voltak kitéve csempészet ostromának. 
2-szor az olyanok, melyek ára a beváltásnál 
csekély volt: kacs, rongyos anyadohány stb.

Ezért is a csempészet idején a számos- 
dohány százszor szép volt a mostanihoz ké
pest. midőn nemcsak a szine-java, hanem az 
alja is kö'.te van.

Ámbár az aljdohánv itt igen szép, nem 
túlért és nem lesült, jóizü, gyenge és mint 
más vidék aljdohánya, ugv ez is az erősebb 
dohányok vegyítése szeliditésére bír hivatással. 
A kapaalj statistien (leltározási jegyzékem) sze
rint 20—40 zsinór kerül le holdjáról 1 —2 
kiló sulvlval, mely csak a kerti termésnél sze
detvén a terület 1 s-áról, minthogy körülbelül 
150 holdról számítható, tehát mintegy 4 5 —50 
mm.-t tesz ki mai nap is, a mi nem oly 
mennyiség, melyet ignorálni lehetne.

Ezek leltározása csak junius hó és julius 
elején vezet czélra; azon állítás, hogy az ezt 
pipálok trafikot ugv sem vennének, nem áll: 
mert cl is hurczolják e dohányt a csempészek 
távolabb vidékekre és talán egy pár szivart s 
pakli dohányt a helybeliek is hébe-hóba ven
nének ; sem az nem áll, hogy ezzel az anya- 
dohány mentetnék meg, mert ennek tömege 
már julius elejére eladatik s ezután reá kerül 
a sor a jobbra és sem a termelő nem szi 
soha rosszat, sem julius után már a csempész 
rosszat nem vesz; végre, mert a többi d o
h á n y  m á r  s z i g o r ú  l e l t á r o z á s  al á 
e s i k .

Az előirányzat úgy történik, hogy az 
egyes palántákat megolvassuk, megnézzük, 
váljon a kelő levél is vagv csak felelte van 
a dohány letörve, a mi könnyű mert töltöge
tés előtt az egész tábla alj dohányát előre 
letisztítják s szabadon állanak, a már föltöl
töttek ép úgy megnézhetők, de persze tízsze
res munka mellett, azért mi igyekeztünk a 
tölt' getéskor a termelőnél ott ienni. Mint
hogy a legapróbb kelő levelekkel vegyes alj 
4 méteres zsinóron 1000 levélnél többre nem 
rúg, megközelítőleg felvettük a hiányt s e 
szerint leltároztunk melynek eredménye lett, 
hogy az előbbi évek példáján okulva is már 
1889. évben majdnem minden termelő leg- 
megközelitőbben meg is felelt —  csak azok, 
a kik már eladták s előirányzatra nem gon
doltak, ezek nem adhattak elő semmit.

Gyügyén midőn hire ment, hogy oda 
tartunk kezdték a kapa alját eldugdosni s ha 
a földet meg nem {nézzük, nem is kaptunk 
volna semmit, de látva a termelők az eljárást 
szépen kirukkoltak a dohánynyal, s akiknek 
nem volt, bírságot fizettek illetve kötelezték 
magukat a biztosnak.

Ha csak megközelítőleg megtelelt a ter
melő, a jkv. nem vétetett fel s csak a mini
mális mennyiségnek meg nem felelők ellen 
vétetett folyamatba.

Az eljárás a p. ü. őrség és község elöl
járóság jelenlétében történt s minden egyes 
esetről hivatalos jegyzőkönyv lett felvéve, 
melyek a p. ü. Őri biztoshoz tétettek át azon 
kéréssel, hogy saját maga is meggyőződést 
szerezhessen s a ténvleirást saját maga vegye 
fel; de ha meggyőződni képessége nincs, akkor 
tényiratot se vegyen fel. ez magától értetődik, 
— s minden esetben az ügyet a dohány bev. 
felügyelőségnek terjessze fel, hogy ez a tény
állásból, melyről hitelesen csak a tényállásról 
felvett jegyzőkönyv tanúskodik — ítéletet 
hozhasson ugv az eljárás mint a további en- 
gedélvezés felett.

Hogv e felvétel, melyre külömben szóbeli 
engedélvem volt, mennyire nem nélkülözhető 
ravasz egyénekkel szemben ennek illusirálasát . 
nem tartom feleslegesnek leírni.

Gacsálvban történt Borzsovay Benedek 
és a p. ü. őri biztos, a szemlész valamint 
2 —3 köz p. Ü. Őr voltak jelen.

Mi a kapa aljat leltároztuk.
Egy félnél a reá bizonyítás után a ké- 

ménv mellől 2 zsinór alj előkerült, holott 
éppen negved órával előbb a pénzügyőrséget 
azon felelettel elégítette s tuszkolta ki, hogy 
Ő aljat nem szedett.

Igv volt M. S. másik termelőné1, hol 3000 
tökén felül volt az alj leszedve, a mi még fel 
nem volt töltve s a kertészek azt álliták, sem
mit sem szedtek és szokásos kifogásokkal él
tek, a termelő azonban másnap rábizonyitás 
után néhány zsinórt a pádról elókeritett. 
Ennél ugyan a felesek voltak hibásak.

E vidéknek asszonyai á legnagyobb 
csempészek.................... tehát itt is reá illik „ke
resd az asszonyt**; a férfiak jelleme nem igen tűri, 
magvar paraszt alig van csempész’, szegényebb 
oláhok és külföldi lengyel nép hurczolják a 
dohányt.

Ez eljárással mi az összes új dohányt 
megmentettük s annak elejtése ugyan talán 
felfedezést tehát több bírságot hajthat — de 
a jövedék érdeke inkább a csempészet lehe
tőségét meghiúsítani lévén hivatva az eljárás 
elejtése érdekében nem fekszik, mert az alj 
képezi ép a csempészet martalékát.

Hogy ez eljárás törvényszéki ítéletre nem 
alkalmas, abban némi valószinüség van. mert 
arra nézve ott szakértő nincs, a bírói szak
értők a dohányhoz nem értenek annak pedig 
aki valamihez nem ért, hiába mondjuk hogy 
ez igy van, nem hiszi vagy esik a vállát vo- 
nógatja épen mintha egy paraszt embernek 

I a trigonometriáról beszélnénk, pedig tényleg 
1 van oly dolog és igazság is. a mit egyik má

sik ember nem ért meg. Látjuk a kev. beszál
lítás is egy csöppet sem alkalmas ítéletre, ott 
még a hiány is merő következtetésb51aáll, hvpo- 
tesis. a kapaaljnál pedig tényleg kimutatható. 
Hogy tehát a kapa alj előirányzat, ha ahoz 
vagy mint 1887-ben a szárazsági fok nyil
vántartáshoz maga a pénzügyőr, aki a vádhatósá
got informálja az sem ért, ezen értelemben az el
járás talán bírói ítéletre nem alkalmas*, de 
azért nem ejthető el ép úgy mint a kev. szál
lítás felvétele, mert a jövedék meg van győ
ződve, hogy az eljárás nem feltevésen alap
szik és nincs érdekében csempészeket enge
délyezni.

A kapaalj után jön a töltés feletti aljle- 
szedése; ez e vidéken a bugázás elölt történik, 
a levelek félig annyira értek, hogy jól szí
nesednek.

E dohány szintén előzetes megállapítás 
mellett tartandó nyilván, mert első szedése al
kalmával még nincsenek bizottságok, 2*or mert 
igen keresett még mindég korai újság ez is.

Meg kell számlálni a tőkéket; gyors eljá
rás megolvasni a sorokat, és a közép sÜrUsfgU 
palántákkal telt sor palántjaival szorozni, azután 
megnézni, hogy mindenütt egyformán 2, vagy 
csak 1— 2 levél vagv egy se hiányzic-e a tő
kéről s közép számítást lenni. Egy 4 méteres
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zsinóron 5— 6C0 levél fér e l; a mennyivel több 
a levél egy egy zsinóron persze annál keve
sebb zsinór követelhető. Jó szemmértekkel 
azonnal meglehet tudni megközelítette e az 
illető azt a mennyiséget a minek lenni kellene. 
Ez eljárás nem oly fáradságos, mint a kapa aj 
felvétel s igen hasznos a jövedéknek részint 
mert a termelő tartózk odásra van szoritva ré
szint a felek nem gyanusittatnak, ha a megfe
lelő mennyiség megtaláltatik ; ellenesetben min
dég többet várna az ember mint mennyi van 
mert nem tudja mennyinek kellene lenni.

Ez eljárás a 2-od aljat teljesen biztosítja.
A muskatály korán érik, egyrésze már a 

2-od aj'al egyidőbe szedhető. A kerti muska
tály beváltása a szamositól nem különbözvén 
mint kitűnő zamatu dohány csempészeten ér- 
tékesittetctf. Ezt a gurmán úri pipások ostro
molták a belföldön ; tehát a magyar jövedék 
egyenes kára volt.

Mint korán érő és száradó anvag a bi
zottságok megérkezéséig leszedhető eltakarítható 
eladható s a tőke eldobható volt. Ezért ezt is 
jó előre megolvasni s előirányozni kellett.

A mezei muskatály nem igen örvendett 
kelendőségnek, mert nem oly jó s ebből jutott 
a jövedéknek is.

Csak junius hóban lehet és kell tőkénként 
felolvasni a kerti muskotályt. Miezt vándorta- 
nitás idejében az egész szamosháton tényleg 
felolvastak. A levelekből 10. anya levél általán 
vehető volt tőkéjére és fejlettebb állapotban 
annyi fért zsinórjára mint a 2-od aljból.

A muskotályt külön helyen kell termelni 
részint elfajzás, részint könnyebb felolvasás 
végett.

Mig eddig a kerti muskatályt a jövedék 
csak hírből ismerte már, a múlt évben ez el
járás mellett s az előző évek példája után a 
kerti muskatály is biztosítva lett; sajnos, hogy 
nem minden bizottság leltároz részletesen, ha
nem csak áiligo-an és épen a Szamos-Becs és 
vidéke pompás legzamatosabb muskatály do
hánya kacs:sal kicserélve jött beváltáshoz, azon 
bizottságok kerületéből jött be a muskatály 
pontosan a hol a tőkénkénti felolvasás a fel
vétellel párosult. Mert sem a leltározás és mérés 
a tőkék felolvasása nélkül, sem a felolvasás 
külön leltározási nyilvántartás és fontolás nél
kül teljes eredményt nem biztosir.

Tudni kell, hogy e faj dohány igen szét* 
ágazó, sokkal több kacs levelet hajt mint anyár. 
toppant gyorsan érik-szárad, azért mire a jö
vedéki bizottság egy termeiéhez kétszer érkezik, 
a közbe eső időben szedett levelek is beszá
radnak, s a korábbi eladható: s evvel kicserél
hető s igv végtére az összes eladott anyado
hány helyeit megmarad a kacs.

A kapaalj felvétellel egyidöben kell a mus- 
karálvt biztosítani, nem mikor már törik.

Két tisziviselő vagy pénzügyőr e czélokra 
elegendő az egész szamosháton.

Ezután jön az anyadohány törés és szál
lingóznak a valódi leltározó bizottságok is. Ha 
a vidék ez ideig, ami augusztus elejére tehető 
ellenőrző közeget nem látott volna, akkor biz
tos, hogy a muskatály a kapa-alj, a második 
Azedésü aljdohányok nagy része után keresz- 
.tet vethetne a jövedék.

Ámbár a pénzügyőrség felszólításomra 
alkalomadtán vagy földméréskor ha talál, fel
irkái ja az aljdohánvokat s ezzel is már nagy 
szolgálatot tesz. De épp azon anyag biztosí
tására kell a fösulyt fektetni, a mely a csem
pészek ostromának legjobban ki van téve, tehát 
az első szedésüekre.

Az anyadohányok nagyobb mennyiségben 
rohamosabban szedetnek, fokozottabb ellenőr
zést és körültekintést igényelnek.

Itt is fődolog, hogy az ellenőrző tudja, 
mit lehessen követelni, mert a mit a termelő 
előmutat, vagy mi leltátózható, nem bizonyíték 
arra, hogy csak annyi termett ; már a tör
vény azt mondja: a lábon álló termésből 
is vonassék következtetés. Csak a lábon álló 
termés biztos ösmerete, továbbá részletes fel
vétel. a gyakori megjelenés, fenyegetett helye

ken 3-szor is egy héten és a szárazsági fok 
szerinti nyilvántartás vezet sikerre.

Az egész határ be nem járható, hogy az 
elrejtett doháy felfedeztessék, sem a termelő 
mellék helyiségei kellő szemle alá nem vehe
tők; mert az ellenőrzés házkutatássá nem 
fajulhat.

Kell tehát kulcsnak lenni ahoz, hogy az 
ellenőrző ne felfedezés, hanem a jogos alapon 
álló követelés utján biztosítsa a termést; azaz 
a törvény azon passusát, hogy a lábon álló 
termésből is következtetés vonható, alkalmazni 
kell. Meg kell olvusni a sorokat, a tőkék szá
mát megállapítani, átlag a levelek számát is 
s ahoz képest és a mily sűrűséggel az illető 
tűzni szokott, a követelhető mennyiséget elő
irányozni.

Fejlett anya levelekből 3 —400 levélig 
füzetik átlag egy zsinórra. A zsinórrafüzött 
mennyiséget, melyre már az ideiglenes utasítás 
is czéloz, szorgosan kell kutatni, olvasgatni. 
Mi adatokat szereztünk minden termelő min
den faj dohánya füzési sűrűségéről, nem ol
vastunk meg minden zsinórt, a mi képtelen
ség, hanem fordulásonként több zöld dohány 
zsinóron levő leveleket, azaz realizálni kell 
az utasítás czélját; ez a fontolásnál és a zsi
nórok kiritkitása ellen nélkülözhetlek

Hiszen mikép ítélhet a biró zsinór ritkí
tás felett, ha nincs igazolva, hogy ugyanazon 
zsinóron egykor több is voh.

A legkevesebb mennyiségű leveleknél ke
vesebbet biró zsinór pedig nem fogadható el 
fontolásnál. Óvakodni kell oly helyen, hol 
igen soká füllesztik a dohányt, mert ez gyak
ran mint Csenger-Ujfaluban csak azért törté
nik, hogy igen sokat fűzhessen a zsinórra, 
hogy kiritkitás után még mindég maradjon 
rajta elég.

Ilyen egyének aztán sok zsinórt meg 
éppen csak azért lüznek ritkán, hogy azt is 
rá foghassák, hogy ők ritkán fűznek.

Az egyenetlen fűzést nem kell megen
gedni. T íz húsz levél különbségéig nem le
het menni, pedig nagy különbség, mert ezer 
zsinórnál ez már 20%  anya zsinórnak meg
felel, de ha jó előirányzat van, a két eljárás 
együtt hatása az egészet megmenti.

Fel kell jegyezni továbbá a már leszedett 
s még szedendő sorok számár, felvenni a le
tört de még fel nem fűzött leveleket; kis gya
korlat melleit ez könnyű dolog. Ez eljárást a 
termelők nagyban respectálták és a termés 
biztosítására legfőbb és legpracticusabb kellék.

A kis ravaszok azok nem fognak ugvan 
rendszeresen, hanem csipeget/ tallózgatva 
aratni, hogy megtévesszék a leltározást. Ezek
nél a fő előirányzat a gyors megjelenés, meg
lépés, szárazsági fok szerinti nyilvántartása, 
éberség fog segíteni.

Csenger-Ujfaluban -gy délelőtti felvétel 
után alapos gyanú miatt délután újból gyor
san felvettem a termést, és ime 10— 15-tel 
szaporodott a felvétel, egyes termelőknél 
megsargult dohány szaporúíatok is váltak 
csak úgy repkedett róllok a toll (valószínűleg 
dunyha takarója volt). Persze jövőre már óva
tosabbak lettek; s aznap szaporulatot újra 
nem találtunk de mi is újabb furtangot vet
tünk elő és egy következő nap a felvétel 
után leptük meg őket s ismét sok veszendőbe 
volt zsinór megkerült. És csakis a termés 
ösmerete vezetett mindég nyomra. Ily helye
ken hetenként 3-szor is meg kellett jelennünk. 
E ravasz népnél daczára, hogy legrosszabb 
termésük is volr, 9 m.-mázsát biztosítunk át
lag holdjáról.

Mivel 4—6 nap alatt a dohány megbar- 
nult, egy hét alatt egyszer megfordulni a ter
melőnél szükséges, hogy kicserélés ne tör
ténjen. Zöld, sárga-barna és száraz elnevezés 
alatt a termés nyilvántartandó. Fókép a pa
dokon levő dohány minősége és száraz toka 
tartandó tisztán. Ez sok gyanús dolgot kiderít. 
A száraz dohányból gyakran 2 zsinór úgy van 
összekötve, hogy egynek látszik, sötét szárítók
nál erre is vigyázat kell. — Hat hét nap alatt 
a szinek fokozatosan a sötét szinbe elhalad

nak s a mennyi dohány a bizottság visszaér- 
keztéig beszárad az az utána szedettél könnyen 
pótolható, és így eladható.

Különösen óvakodni kell a kiknél mindig 
egyforma mennyiségű a szaporodás u. h. annyi 
zöld, a mennyi sárga, és barna, mert ezt leg
könnyebb kicserélni és legnehezebb észrevenni, 
ha oly esetben a barna szinÜ beszárad, a szá
razból annyit elád, a barna helyébe teszi a sár
gát, ennek helyébe a zöldet és szed újabb 
zöld dohányt és tisztába van *, mig nem egyenlő 
mennyiségnél a szinek mindjátt össze kava- 
rodnak és nyomra vezetnek. Különben ez ellen 
ott van a nyilvántartott dohány sorok és sze
dés. Itt csak az húz rövidet, ki a termést és 
a törés mérvét és mozzanatait nem ösmeri.

Persze az eljárás teljes sikerét mindeme 
fent elősorolt ellenőrzési fogások együtt ha
tása biztosítja, azokból egyik vagy másik nem 
maradhat el, mert teljes minuciáig egyikkel se 
lehet menni.

Nyilván kell tartani azt, hogy hány alj s
anya dohány vari ; teljes pontos részletességgel,
mert van kapa alj, a mi k. súlyú
második szedésü alj ,» 2 - 2 7 r »» »»
külön szedetnek az elma-)
radt 2-cd a lj; a lesült és) 2— 3 ♦♦ ♦♦
ragyás levelekkel )
végre a rongyos java 2a/a 3 7 . »» »
az anya dohány 3— 5 »» j>joijuuy ö— o ,, ,,

első szedésü kacs 2 — 3 kg.
2-ik „ „ 1 - 2  „

Minthogy végre ezen mennyiségek az 
Összes dohánynak nem képezik egyenlő rész
iereit, a fontoláskor külön átlagokat kell csi
nálni azokból: s egyenként a jegyzékben fel
tüntetni, hogy esetleg a bíróság belásson a 
munka mélyébe, de meg van az bénítva tel
jesen, ha már a felvételkor nem Ösmeretes az 
egyes fajok mennyisége, s ha a fontoló azokra 
a fontoláskor rá nem ismer, akkor a rövidet 
húzza.

A termelő akkor azt mondja a fonto
láskor (csak akkor áll elő) hogy neki —  több 
rongyos dohánya van s mondhatja is mivel 
az alj az anya dohánynál sokkal gyorsabban 
szárad s időközben az anyadohánvnyal igen 
könnyen átcserélhető. Nagyban kell tehát vi
gyázni az anya dohány töréskor szedett alj
dohányokra.

Ha p, o. egy termelőnek van 
5 drb 1 Icgros alj dohánya 
8 * 2 r.

12 „ 2 ' , ,
13 „ 3 „ rongyos anyadohánya,

ha mindenikből egy zsinór méretik, akkor 117%  
kgr. kell beszállítani.

Ha pedig külön átlag szerint vétetik, ak
kor 90 kgrammor, a mi között 30°/o a kü
lönbség és a termelő 10% után már kevesebb 
szállító, tehát az alj rovatában jól kell részle
tezni, mert a különbség még nagyobb is le
het, és a fontolásnál a választás vétlenségé
nek lenne alávetve.

Átlagból a részletre soha nem következ
tethetni, de viszont a részletből az átlagra min
denkor és mivel pontos részletből lehet csakis 
jó átlag, e részletek úgyis meglívén, feljegy
zése szükséges, mert a munka minőségét bi
zonyítja.

A zsinórok hossza, ha véletlenül nem 
egyenlő, jobb ha ott van egyenként, mert az 
átlag tényleg egy zsinór hosszának sem fe
lelvén meg, a szerint úgy sem lehet tényállá- 
solni.

Minden oly feljegyzés, a mi a főjegyzékbe 
nem fér, a mellékjegyzéken aláiratandó, mert 
a vizsgálatkor az elöljáró stb. rendesen mát 
véleményben van.

A termelők szokása, hogy azonnal, mi
helyest a leltározó bizottság a községből lábát 
kihúzza, erősen hozzálát a dohánytöréshez és 
jól fQlleszti az anyagot, hogy a már felirt zöld 
dohányt színben utólérje. E dohányok kocsá- 
nya azonban tokkal duzzadtabb, mint a zsi
nóron sárgult, melyet a nap jobban raegbar- 
nitott és szárított.
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E műtétet a termelő azért teszi, hogy 
kicaeréléat ezzközölhessen, éa hogy a leltározó 
combinatió)ál megaka szaza.

Végre Ügyelni kell a fontoláanál, mert a 
késői dohányok rendesen nagy levelüek és 
helyszűke miatt sűrűén tűzetnek s tény, hogy 
a nagytermelő dohánya még októberben nem 
elég száraz mérésre.

A kacs súlya kétféle, az elsószedésű sú
lyosabb.

Ha a kacshajtás kevés levéllel hagyatik, 
a levelek nagyra nőnek, miből következik, 
hogy soká érik be és csak jókori sarju ne
velésnél hasznos ; ha már csak szeptemberben 
kell érnie, jobb 10 — 15 levelet hagyni, akkor 
a levelek kisebb alakúak, de hamarább érnek 
s érettebb árut képviselnek.

Mezei dohányon, melynek anyadohánya 
sem felséges, sarjufejlesztést egyáltalán nem 
kell engedni vagy legfeljebb julius hótóik ezdve; 
ha korán baj éri az Ültetvényt, már később, 
ha a dohány nagyobb, részint inkább kárpó
tolva lévén, részint, mert kellőkép be nem 
érhet' (lévén a mezei érés sokkal később) nem 
volna czélszerü megengedni.

Ez alkalommal megjegyzem, hogy a le
aratott kórókon a sarjuhajtások alulról kezdve 
apránként megsárgulnak, megszáradnak és a 
csempészek a földeken azt tömegesen le
szedik.

A kivágott kórókat pedig ugv helyezik 
el, hogy a levelek megszáradhassanak rajta.

Ennek ugv vettem tavaly elejét, hogy ha
lomba (nagy halomba) rakatom a tőkéket mi
által inkább lerothadtak a levelek.

A mi részle.es eljárásunk a termeiéhez 
hetenként többszöri fordulás mellett következő 
eredményre vezetett:

1887-ben 271 hold 1655 n állas 5.74 ka.
1888-ban 160 „ 1090 q „ 6.80 r
1889-ben 188 „ 1633 q „ 8.92 „
i az átlagos eljárásnál, hol
1887-ben 400 hold 1241 n átlag 3.10 ka.
1888-ban 292 „ 1464 q n 5 -  .
1889-ben 857 * 2150 q „ ‘>•90 „

adott, tehát a különben egyenlően sikerült 
termés daczára

1887-ben 2*4 ktgr.
1888 bán 180 r
1889-ben 800 klgr.-mal magasabb 

lévén holdanként, igen nagy mennviség-tÖbb- 
letet mutat, a holdak számát tekintve tehát si
keres.

Habár csak 60 termelő hetenkint végez
hető részletesen, ily eljárás a fenyegetett he
lyeken #»1 nem kerülhető, mert akkor nem jön 
elő oly tévedés hogy 400 alj helyett 100 van 
Írva stb, vagy hogy ép a muskatálvt nem kapja 
meg a jövedék; melynek nem biztosítása annyi 
mint Rómába menni s a pápát nem látni.

Ez ugyan fáradságos munka 30 fokos 
melegben, verejtékben lélekszakadva folyton 
napról napra dolgozni; a községben csak örö
kösen csirke ritkán más, szárnyas, marhahús 
pedig csak ha esett marha van, akkor kapható; 
bor, műbőr és a víz mindenütt rósz, földes 
szobák hálásra alkalmatlanok úgy hogy este egv 
kis jó étel s nyugalom után úgy vágyik az 
ember mint a nap hevétől fonnyadt ablak virág 
egy kis fris öntözés után. Egészségünk csakis 
az esteli oázok tartották fenn.

És a pénzügyi őrség is velünk izzad, hű
ségesen pádról fel le, velünk a dohány földön 
számítani, combinálni segít, de ha végre 6 egy 
kis elösraérés helyett tőlünk még hátba döfést 
kapna, persze elkeserednék; pedig ha ók ben
nünket nem követnek, hanem egymásnak öklöt 
mutogatnak, az csak a jövedék kára lenne.

A bizottságok eljárása csak a hely színén 
és nem a heti jelentésekből bírálható el, mert 
ha kevés a zsinór, gondolható a rósz termés 
s viszont a jó, s végre ha furfangos a pénz
ügyi őr, a fél lehet még furfangosabb.

A küldetés tehát azért is fontos, mert oly 
kötelessége a közegnek, a- mi lelkiösmeretére 
van fökép bízva.

F ejér Viktor.
(2-ik közlemény következik.)

Tudósítások.
I.

A felülvizsgálati bizottságok működéséről.
A dohánytalaj felülvizsgálati kettős b i

zottság munkálatát majdnem egészen be
fejezte. Mindkét bizottság munkálatát szem
mel kisértem és el kell ismernem, hogy 
mindkettő feladatának magaslatán állva, 
szabatos, egyenletes és lelkiismeretes mun
kát végzett, a bizottság jól volt megvá
lasztva és meglátszott, hogy semmiféle uta
sítás nem gátolja működésében.

A múlt évben megejtett talajvizsgálat 
a földadó katastert vette alapul, e szerint 
qualifikált vagy disqualifikált.

Kihagyott a termelésből nagy területű 
alant osztályozott homokföldet, ellenben 
felvett nem egy szikes, vagy viznyomott 
parcellát a kataster magas osztálya alapján, 
a felülvizsgálat azonban több ily hibát 
helyreigazított.

A munkálat tehát az aerarium érde
kében jó, a birtokos érdekét tekintve igaz
ságos volt és ez a fődolog.

Az ültetvényekről meglátszik, hogy e 
megye teiületén jól beálltak, jól indultak, 
a termelőket szép reményre jogosították, 
a túlságos szárazság azonban megakasz
totta fejlődésében és igy csakis középter
més várható, nem nagy, de jól égő leve
lek fogják bizonyítani, hogy az év a do
hányra sem volt nagyon káros hatással.

Fogadja szerkesztő ur tiszteletem kife
jezését, melylyel maradtam kész szolgája

H e v e s ,  1890. szept. 10.
L.

II.
Tudósítás a nyíregyházi m. kir. dohány
beváltó felügyelőség kerületében várható 

dohány termésről.
Az év tavasza a plánta nevelésre és Ül

tetésre kedvező lévén: a kiültetés már ápril 
vége felé kezdetét vette, s május végéig az 
egész kerületben a dohány mindenütt ki volt 
ültetve.

A  kiültetett plánták megfogamzottak, 
azonban a május végétől junius közepéig tar
tott folytonos hűvös időjárásban nem növe
kedhettek, stagnáltak.

Junius közepén egyszerre nagy forróság 
ütött be. mely a különben kellő nedvességgel 
bírt földet gyorsan kiszárította; miért is eső 
hiányában egyes helyeken a növények — külö
nösen a kapadohánvoknál — virágzásnak 
indúltak, az előtt, mielőtt még kellő számú 
leveleket hajtottak volna.

Oiv helyeken, hol julius hóban pásztás 
esők voltak, a gyengébb növények még szép 
fejlődésre jutottak: de Szabolcs megye legna
gyobb részén egész junius és julius hónapban 
számbavehető eső nem volt, s csakis augusz
tus hó második felében köszöntött be a jóté
kony eső, mely azonban már csak keveset 
használhatott a levelek kifejlődésére.

Ily körülmények között Szabolcs megyé
ben, Szatmár megyének Szabolcs fele hajló 
részében és Bereg megyében középen aluli, 
Zemplén megyében pedig — különösen kapa 
levelekben —  silány termés lett.

A termés mennyiségét csökkentette még 
a féreg rágás, mely Szabolcs megyében ez 
évben a szokottnál nagyobb mérvben lépett 
fel; továbbá a jégverés, mely augusztus hó 
második felében több községben érzékeny ká
rokat okozott.

A száradás még eddig igen szépen haladt 
előre, tartani lehet azonban, hogy az e hó 
elejével beállott hűvös és nedves idő különö
sen a szabadba aggatott dohányokban sok 
kárt teszen.

Minőség tekintetében sem kecsegtetjük 
magunkat nagy reményekkel, mivel a vázolt 
mostoha időjárás miatt a levelek kellő nagy
ságra ki nem fejlődhetvén : szivar boríték és

burokle velünk igen kevés leend. Értékesebb 
választékok közül csupán szivarbél és szivarka- 
anvagot várhatunk a kisebbre maradt, de tö
mör és tartalmas szamosháti levelekből. Leg
nagyobb quantumot ez évben a közönséges 
vágóanyag fogja szolgáltatni, melvet a dohány
jövedék nem szívesen fogad, el lévén látva 
ezen anyagból már is pár évi készlettel.

Az ültetvény beutazásra kiküldött tisztvi
selők becslése szerint lesz á t l a g  h o l d a n -
k é n t :

i . A nviregvházi bevástási körzetben
debreczeni levél 6 7 , mm.
kapalcvél................................ 5 n

2. a nvirbátori bev. körzetben
debreceni levél . , 5 7 , mm.

3. A kisvárdai beváltási körzetben
debreczeni levél , . . . 5 mm.
k a p a le v é l............................... * 7 , mm.

4. A vásáros naménvi körzetben
debreczeni levél . . . . 5 7 . mm.

5. A nagvtárkánvi körzetben
m u s k o t á ly .......................... + 7 , mm.
kapa le v é l ................................ 4 ram.

A vas. naménvi beváltóhivatalnál levő
mintaültetv nven kitűnő talajban 400Q  Öl te
rületen okszerű és gondos kezelés mellett a 
termés 356 kgrammal iránvoztatott elő, mely 
holdanként 14 mm. és 24 klgramuak felel 
meg. — Ezen ültetvényen a szárítási kísérle
tek kiterjednek a pálezán, exsiccatoron, továbbá 
zsinóron, oldalt és forgatva fűzéssel, melynek 
eredményéről annak idején t. szerkesztő urat 
értesíteni fogom.

Nyiregvház, 1890. szept. 6. x. r.

i i i .
Tudósítás egy összehasonlító termelési k í

sérletről.
L e o p o l d  Sándor ózsáki dohány tér 

meló összehasonlító termelési k isérletei 
eredményéről vettünk tudósítást a követ
kező sorok kíséretében :

3807/90. sz. A rMagyar Dohányujság" 
tekintetes szerkesztőségének, Budapesten.

Bruckner Imre tolnai m. kir. dohány
beváltóhivatali kezelőnek Leopold Sándor 
ó z s á k i  dohánytermelő összehasonlító ter
melési kísérletei eredményéről szóló jelen
tése másolatát, megfelelő alakban leendő 
szives közlés végett tisztelettel megküldöm.

Budapesteu, 1890. szept. hó 2 án,
M. kir. dohánybeváltó felügyelőség.

Baráti.

A jelentés a következő: Jelentése 
Bruckner Imre kir. dohánybeváltó hivatali 
kezelőnek Leopold Sándor puszta-ózsáki 
kincstári dohánytermelő mintaültetvényén 
tett tapasztalatairól.

Kísérlet tétetett pfalzi és General Grant 
dohánynyal, még pedig .cuperphosphat. is
tálló trágyával s a harmadik parczella trá
gyázásán maradt. Ezen trágyázási módok 
közül az istállótrágya mutatott termelő gaz
daságában a legjobb eredményt, amennyi
ben az ott termett levelek a trágyázatlan 
és a superphosphattal trágyázott területen 
termelt dohányt is felülmúlják; e két utóbbi 
között különbség alig észlelhető.

A pfalzi dohány termelő gazdaságá
ban éppen nem vált be. Már a vetésnél a 
magnak jelentékeny része nem kelt ki, a 
kiültetett növények pedig fejlődésükben 
igen hátramaradtak, szóval a többi fajtákat 
meg sem közelíti.

A „General Grant“ ennél jobb ered
ményt mutatott, gyorsan fejlődik, sok le
velű s súlyban felül fogja múlni a szulokit; 
nagy hátránya a szulokival szemben, hogy 
mig annak levelei egészen simák, addig a 
General Grant levelei, midőn érni kezde
nek, fodrosak lesznek, másik hátránya, 
hogy a levelek alakja nem oly szabályos 
mint a szulokié.
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Ezeken kívül termelő még mésztejjel 
is tett kísérletet s pedig bámulatos ered
ménynyel. A levelek sokkal üdébbek s ki
fejlettebbek mint a melyek mésztejjel meg
öntözve nem lettek.

Kísérlet tétetett továbbá páros és 
egyenközü sorokbani ültetéssel is, azonban 
egy évi próba után, különösen a száraz 
nyarat tekintve határozottan alig lehet Íté
letet mondani; a növények fejlődésben majd
nem egyformák, megmunkálás szempont
jából ugyan a páros sorok mindenesetre 
előnyösebbek.

Kelt Tolnán, 1890. aug. hó 30-án.
Bruckner Imre s. k.

kezelő.

Mezőgazdasági levelek.
Jelen időszakban leglényegesebb lefolyása 

van a mezőgazdaságnak — mint olyannak 
a dohánytermelésre; a mi a mezőn most 
történik vagy történhet ennek javára, az a 
»gazdaságot« jellemző előrelátásnak a ki
folyása és a mit most tenni elmulasztunk, azt 
tavasszil — úgy, hogy a hatás tökéletes le
gyen —  kipótolni nem lehet.

Előre kell bocsátanom, hogy ezen elő
munkálatok lényege és fontos volta csak azok ál
tal ösmertetik el a kik főelvnek vaiják, misze
rint a dohány termelésnél mindenek előtt 
szükséges oda hatni, hogy a buja földben 
előzőleg kifejlődött volt vegetabilis anyagok
nak elrothadása alkalmával elkerülhetlen er
jedési proczesszus be legyen már akkorra fe
jezve, a mikor a dohány palántáknak fejlődése, 
illetőleg azoknak a fő dből szívott tápanyagok
nak felvétele kezdődik. Most az ideje a do
hánynak szánt föld felületén és talajában, 
minden vegetabilis maradványokat megsem
misíteni, melynek teljesítése két irányban esz- 
közlendő; egyfelől alászántás áltai —  és 
a gyökereknek az ez által történt elvágása 
iolvtán is — a további élésre való alkalom el lesz 
véve és az elrolhadásnak átadva; más felöl a 
fölül maradó gaznak elégetése által.

Nem tartom fölöslegesnek az „égetésre- 
más alkalommal különösen még visszatérni.

A*hol a körülmények kívánják, a do
hánynak szánt földeket, ószszel kétszer kel
lene megszántani, először — a milyen korán 
csak lehet —  és azon esetre ha ezt ősz
szel még egy másik szántás követendi — 
egész csekélyen és burona által lesimitva, 
hogy lehetőleg még ószszel kikeljen az el
szór' gyommag és tökéletesen elrothadjon 
minden növényi maradvány; másodszor jó 
mélyen és akár milyen későn és a hol a föld 
fekvése nem kívánja, hogy annak okáért, hogy 
a hó- vagy esővíz lefolyhasson, a íölület 
sima legyen, ott annál jobb minél hantosab- 
ban, röge sebben marad a föld felülete, mivel 
hogy ez által a külső levegő befolyásának 
nagy tér van adva. Ellenben a hol a föld 
fekvésénél fogva a hó és esővíznek megállá
sától lehet tartani, ott simára le kell a föld 
felületet boronálni tél alá is és a viz levezető 
barázdákat gndosan rendben tartani —  még 
esetleg télen a hó alatt is —  nehogy az a 
földön stagnáljon; sőt szükséges még télen 
is a vizet leereszteni akkor is, ha biztos ki
látás van arra, hogy a mikorra a földet ta 
7aszszál szántani fog kelleni, az ki lesz szá
radva.

Nem csak a laikusnak is szembe ötló 
azon kár támad abból, hogv a föld tovább 
vizes marad és későbben néha épen elkésve 
megmunkálható, hanem ott, a hol a viz meg 
áll, sem hidegben sem melegben, az Üdvös 
külső levegőnek befolyása nem működhet, el 
lévén a víz által zárva. Hidegben a fagy nem 
horganyosithatja a talajat, a melegben a rot
hadás nem haladhat kellően, mert az erjedési 
proczesszushoz szükséges melegség a viz alatt 
nem fejlődhet szintén, és igy "aztán tavasszal 
ezen el nem tothadt növényi maradványok 
a talajban poshadást idéznek elő, mely a do
hány minőségére csak károsan hathat.

Rendezett gazdaságban sohasem kell köz
vetlen a dohányt trágyázni, hane ' valamely 
megelőző terményt, de a ki már tiköveti azt 
a nagy hibát, hogy mégis közvetlen a do
hányt trágyázza, az legalább érett trágyát ad
jon, r.e vigye későn ősszel az éretlen még 
egészen szalmás trágyát a földre, hanem 
hagyja a trágya dombon megérni, a hová 
még melegen kerülvén, hamarább és tökéle
tessebben megérik. A ki azonban már el nem 
kerülheti vagy a beosztás — az az nem be
osztás —  miatt, vagy más hiányosság foly
tán, vagy talán meggyőződése ellenére is van 
elkerülni, hogy közvetlen a dohányt trágyázza, 
sem azt, hogy éretlen trágyát kihordasson a 
földre, az legalább ne rakassa le apró kupa- 
ezokba vagy pláne azon szalmásán elszórva a 
hó tetejében ; hanem rakassa nagy rakásokba 
legalább 40— 50 szekerenként alkalmatos helyre, 
a honnét, miután elrothadt, széthordható. A 
trágya hordás munkája is szaporábban fog igy 
menni, a jószágnak sem kell olv sokáig a 
földön néha rósz időben állani és a trágva is 
megérik tökéletesebben.

Megengedem, hogy a friss trágyával ellá
tott földön és a melyen az erjedésnek kitett 
vegetabilis anyagok nincsenek megsemmisítve, 
fog teremni so k  és s z é p  dohánv is, de nem 
lesznek meg azon kellékei melyek őt érté
kessé teszik. A leveleknek nem lesz meg a 
kívánt ellentálló szívós ruganyosságuk, és leg
kevésbé a finom aromájuk; a lelkiismeretes 
tapasztalt beváltó hivatali tiszt azt nem fogja 
sohasem a magasabb áru osztályokba befo
gadni, —  daczára annak, hogv belértéket az 
aromát illetőleg, a mi pedig a fődolog volna 
a legnagyobb szakértelem mellett sem képes 
alaposan megbírálni, annál kevésbé, min thogv 
az átvétel alkalmával a dohány az erjedésen 
még át sem ment.

Hogy a friss éretlen trágyának káros a 
befolyása, a termény m i n ő s é g é r e ,  ezen 
körülmény nem csak a dohánynál áll főn. 
ugyvan azaz uj árpa némileg a búza termelésnél 
is, és ugv van legfókép a ezukor répánál. Itt 
számokkal ki van mutatva, hogy az olvan 
répa, mely frissen trágyázott földben termett 
hány százalékka' kevesebb ezukrot, ellenben 
mennyivel több zelulost — fás anyagot tar
talmaz, mint az olyan, mely több évvel ez
előtt trágyázott de a mellett jó erőben tar
tott földben és gondos jó mivelés mellett ter
mett; és igy be van bizonyítva megczáfolhat- 
lanul. hogy milyen káros befolyása van a 
friss trágyának.

Hogyha a dohányból azon alkatrészeket, 
mely megadja neki a .szívásnál kívánt jó aro
mát és azon alkatrészeket, mely megadja leve
leinek azon ruganyosságot, mely gvárilag 
használhatóbbá teszi, olvformán elválasztanék 
és valamely iparczikknek fölhasználnánk ma
gában véve, a mint kiveszik a répánál a ezu- 
kort itt adatokkal és számokkal lenne meg- 
czáfolhatlanui kimutatva, hogv hány százalék
kal több ilyen anyagot ad az olyan dohány, 
mely nem frissen trágyázott földben termett, 
így azonban az tudva van ugyan, hogy jó 
aromáju dohány friss trágyában nem terem és 
hogy az értékkülönbözet van legalább olyan, 
mint a czukorrépánál, de az erre való kézzel 
fogható bizonyítékok, a különbözetet kimutató 
adatok itt nincsenek ugv megadva; a répánál 
éven át a gyárak a különbözeiben annyi meg 
annyi ezer métermázsa czukortöbbletet mutat
nak fel, —  ez tényező, holott a dohánynál 
ez — füstbe megy — persze véle együtt a 
termelők és az állam reputátiója és haszna is.

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a 
ezukorgvárak a ezukorrépa helyes művelésének 
ellenőrzése czéljából tartanak megbízható meg
bízottakat, ágenseket.

Hogy dohánytermelésünk nem áll azon 
a színvonalon, a melyen állani kellene, te
kintve talajunk jó minőségét és előnyét, égal
junkat, annak oka nagvobbára azon körül
ményben rejlik, hogy nagyban ragaszkodnak 
a friss trágya alkalmazásához, no meg aztán, 
hogy sokan több dohánytermelést vállalnak,

mint a mennyit a rendes ötös forgásu rend
szerrel Össze lehet egyeztetni. Ezen a bajon 
nehéz volna segíteni, hogy ha a gazdák a vé
gett volnának zavarban, hogy a trágyát mire 
használják föl másra; de ez nem áll, mert 
igen sok más terménynél a bő trágyát mély 
szántásnál igenis jól lehet értékesíteni; több
féle kapások repeze és a búza is minden 
körülmények közt az érett trágvá t igen is 
jól értékesíthetik annyiban is, hogy igy 
megint igen nagy mennyiségben lesz a trágyá
nak való anyag nyerve. — A repezét ebből 
kizárom, minthogy ennek szalmája nem ád 
számbavehető trágyát. Rationális beosztásnál egy 
terméssel többre számíthat, a melynek javára 
lesz a trágyázás, hogy ha a dohány már csak 
második növénynek jön a trágya után, mert 
dohány után mindég jól megterem az őszi 
élet, holott ez utóbbi vagy a kalászos élet is 
kétszer egymásután ritkán terem meg jól.

Ungvárit, 1890. szept. havában
Hertzka J .  Ottó.

A dohány termesztése és kezelése.
A német gazdasági egyesület gyűlése al

kalmából, mely Strassburgban tartatott meg 
e nyáron, Dr. Nessler tanár ur Karlsruhéban 
a dohány szükségleteiről tartott felolvasást, 
melyet az a talaj, trágyázás, kezelés, leszedés 
tekintetében igényel; e felolvasást itt közöljük.

Nagyon fontos a dohány fejlődésére nézve, 
mint azt a felolvasó beszéde elején emlité, a 
mag megválasztása és a palánták helyes ke
zelése.

Csak a legszebb növényeket hagyjuk meg 
magul, azok leveleit nem lehet eltávolítani, de 
könnyen lehet a mellékgalvakat letördelni, 
melyek csak éretlen és gyarló magot adnak. 
A mag kicsisége folytán (12.000 fér egy 
grammra, 18 — 20.000 egy gvüszübe) gyakran 
nagyon szorosan vetik őket és ezáltal gyenge 
palántákat nyernek, melyek a különböző be
tegségeknek, mint pl. a rozsdásodásnak, in
kább ki vannak téve, mint az erősebbek. A 
csirás és nem csirás magot a vetés előtt 
legjobb igen finom fürészporral keverni, azután 
kiszórni és gyengén földdel betakarni. Más 
testekkel való elszórásuk nem czélszerü, mert 
gyakran penész lepi el őket és a magot úgy
szólván megfojtják.

A csiráztatáshoz a magot üvegben ned
vesítjük meg, egy vízzel telt tányérba állítjuk 
és palaczkot -agy fazekat borítunk reá, ugv,. 
hogy utóbbi a viz által el van zárva és az 
elpárolgás lehetetlen; a magot aztán napon
ként pálczikával meg-megtorgatjuk, mihelyt a 
csirácskák előtünedeznek. Ha nagyon hosz- 
szura hagyjuk, akkor az elvetésnél ietörlenek.

A dohány legfőbb kelléke, hogy jól égő 
legyen, azaz, ha meggyujtják, hosszabb ideig 
tüzes maradjon és fehér hamvat hagyjon hátra; 
egy és ugyanazon vidék dohányai közül a 
jól égő tokkal jobban ízlik, mint a rosszul égő.

Számos, már évekkel ezelőtt tett kísérlet 
szerint az a dohány ég jobban, a melyben 
sok a káli és annál kevesebb a I lór.

A klór gazdag és káli szegény talaj
ban tehát soha sem nő jól égő dohány.

A dohánytermelő legfőbb feladata tehát a 
talaj helyes megválasztása, kezelése és trágyá
zása által a káli gyarapodást és clortartalom 
csökkenését előidézni.

Sok kísérlet alapján, a következő alaptel
tételeket állíthatjuk fel:

1. Minden cultur-növénvünk annyival 
több klórt és kálit von el a talajból, a meny
nyivel gazdagabb ez benne.

3- A kálitartalom mindegyikben nagyobb, 
mint a minő a klórnak megfelel; a talajnak 
elővetemény által való megjavítása tehát a káli 
egyidejű hozzáadása nélkül lehetetlen.

3. A legtöbb clór a levelekben, a leg
több káli, arányban a klórral, a gyökerek
ben van.

4. Mennél több burgonyát és répát ad
nak el egy mezőről, annál alkalmatlanabbá 
lesz a talaj a dohánynak.
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6. A legjobb előveteraény a dohánynak 
maga a dohány; a legrosszabb a czukorrépa 
és krumpli, midón ugyanis a kaligazdag gyö
kereket és gumókat eladják és a klórdus le
veleket közvetlenül vagy a takarmanyozás után 
trágyául használják.

6. Mennél inkább gyarapodik a talaj, tar
talma a káli-szegény és klór-dus trá- 
gyazsirok által (chilisalétrom, superfosfát, ár- 
nvékszéktrágya) annál inkább rosszabul a do
hányültetésre nézve.

7. Minél finomabb szemű a talaj annál 
gazdagabbá válik egyidejű elóveteménvezés és 
trágyázás mellett. Homokos talajnál a klór 
cgv része tudvalevőleg kimosatik; káli csök
kenés, legalább jelentékeny, ezáltal nem idéz
tetik elő.

Sok dohány vizsgálásánál a könnyű ta- 
talajban termesztett fajok szegényebbek voltak 
dórban és épp oly gazdagok káliban és igy 
jobban égtek, mint a közép vagy nehéz ta
lajban nőtt fajok; bizonyos hoiroktartalmu ta
laj tehát a czigaretta-dohánvnál a finom sze
műnél előbbre helvezendó.

8. A dohány nem jól ég, ha 0*4*/0 
mellett 25°/# felüli kálit nem tartalmaz.

9) Általánosságban elfogadhatjuk, hogy a 
trágyázás a dohányra nézve csak akkor ja
vítja a talajt, ha 100°/# klórnál 700— 1000 
rész kálit tartalmaz.

Mennél szegényebb az éveken át használt 
trágya, a Klórhoz viszonyítva, káliban, külö
nösen finomszemü talaj* és trágyázásnál, annál 
előbb válhatik a dohány éghetetlenné.

10) 100 rész klórra tehát a vizsgálatok 
szerint, átlag foglalt atik káli: marhatrágyában 
575, 1 ótrágyában 486, juhtrágvában 345, ga- 
najban 455, árnyékszéktrágvában 44, kamit 
bán 50, klórkaliumban 133, tisztított kalima- 
gnesiában 1250. Mennél gazdagabb dórban és 
mennél szegényebb káliumban a talaj, annál 
gazdagabb az elsőnél és annál szegényebb 
utóbbinál a takarmány és ennek következté
ben a trágya; különösen a ganajnál látható 
ez, mely (konyhasó takarmányozás és árnyék- 
széktrágya hozzávegvülése nélkül) 100 klórra 
csak 180— 261 kálit tartalmaz.

11) Árnvékszéktrágyát, kainitot vagy klór- 
kai iumot egyáltalában nem szabadganajt pe
dig csak a homokgazdag fajnál és késő ősz- 
szel vagy télben lehet alkalmazni, de soha 
sem a nyár folyamán. A hugvtrágya rontja a 
dohányt, tehát kerülendő.

12. Tisztított kali-magnesia (400 kg. egv 
hektárra) sok esetben, nevezetesen korai al
kalmazásnál és könnyű talajnál, a dohány ég- 
hetóségét nagyban fokozza; némely esetben 
elmaradt e kedvező hatása.

13. Ugv az istállótrágya mint a mester
séges trágya (kivéve a chilisalétromot) csak 
késő őszszel vagy télben hisználandó.

14. A legújabban tett kísérletek azt is 
kimutatták, hogy minden phosphorsav, a do
hány éghetésére vonatkozólag, még károsab
ban hat mint a klór. Minden tulerős trágyá
zás tehát phosphorsavas trágyával, főkép su- 
pertosztáttal, gondosan kerülendő.

(Vége köv.)

Nemzetközi mező- ét erdőgazdasági 
kongresszus.

Bécsben e hó 2-án nyilt meg a nemzet
közi mező- és erdőgazd isági congressus. Rend
kívül számos résztvevő a világ minden tájából 
zsúfolásig töltötte meg a tágas termet. Az el
nöki emelvényen helyet foglaltak gróf Falken- 
havn Ferencz és grót Kinsky tartományai főnök 
alelnökök — Colloredo-Mannsfeld nerczeg el
nök nem volt jelen. —  10 órakor jelentek 
meg gróf F'alkenhayn töldmivelési miniszter, 
báró Gautsch közoktatási miniszter. Blumfeld 
osztályfőnök, Pretis udvari tanácsos, továbbá a 
földmivelési miniszteriura több osztályfőnöke, 
a város képviseletében Steudel helyettes pol
gármester és sok mások.

A kongresszuson képviselve vannak 
Dél-Ausztrália, Dánia, Németország, Franczia-

ország, Anglia, Olaszország és Hollandia kor
mányai s a nevezett államok számos gazda
sági egyesülete. Magyarországból hivatalosan 
csak az országos magyar gazdasági egyesü
let és a sárosmegyei, veszprémi meg nyit 
ravölgyi gazdasági egvesületek vannak kép
viselve. A magyar mező- és erdőgazdák szintén 
csak gyengén vannak képviselve és különösen 
a fönemessés majd teljesen hiányzik. Magyar- 
országból 108 képviselő van bejelentve, kik 
között találjuk Tisza Kálmán, gróf Szapáry 
Gyula, gróf Desewftv Aurél, grót Zichy Hen
rik és báró Fiáth Pál neveit, de ezek is aligha 
vannak személyesen jelen. A kongresszus hét 
szakosztálvban fog működni, azonkívül két tel
jes Üsés lesz, melyeken nagyobb, de csakis er 
dógazdasági előadások tartatnak. Eddig már 
151 előadási munkálat van bejelentve, részben 
franczia nyelven. Magyarországból mint előadók 
működni fognak: báró Ambrózv Béla, Cser
háti akadémiai tanár, GÜnther jószágigazgató, 
Hutyra Ferencz állatgyógyászati tanár, llsemann 
főkertész, Miklós Gyula, Molnár István vinczel- 
lér képezdei igazgató és Rodiczky Jenő két 
előadással. A kongresszus tagjai szeptember
3-án az uralkodó vendégei voltak és szeptem
ber 6-án tiszteletükre a Práterben parkünne 
pélyt rendeztek tüzijátékki 1.

Az első ülést gróf Kinsky Keresztélv tar
tományi főnök alelnök nyitotta meg német és 
franczia nyelvű üdvözlő beszéddel, melyben a 
minisztereknek és a minisztériumok képviselői
nek mond köszönetét megjelenésükért. A föld- 
mivelés, monda, sok oly kérdést tesz f.l, me
lyek az egész nép fejlődésével és életével ősz- ! 
szefüggésben vannak, és melyek megérdemlik, 
hogy fontolóra vétessenek.

Ezután gróf Falkenhavn földmivelési mi
niszter szólott és üdvözölte a megjelenteket a 
kormány nevében. A kongresszus egvbc hívását 
szerencsés eszmének tartja és a megjelent szak- ! 
férfiak meg a beküldött előadói javaslat csak 
szintén bizonyítja azt a nagy jelentőséget, melyet ! 
a mező- és erdőmivelésnek mindenütt jogosan 
tulajdonítanak. Mert ez az, a mi az emberek 
táplálkozására az anyagot és majd minden 
iparhoz az eszközt szolgáltatja. Ezért érdemes ! 
azzal foglalkozni, a mi a mező-és erdőgazda
ság fellendülésére szükséges és biztos fejlődé
sére kívánatos. Biztosítja a kongresszust, hogy 1 
a kormány a munkálatokat a legnagyobb ér* j 
deklődéssel kíséri és iparkodni fog belőlük hasz- 1 
nőt meríteni. (Élénk tetszés.

A miniszter ezután francziául ismételte 
beszédét.

Bécs város nevében Steudel alpolgármes
ter üdvözölte a kongresszust, hangsúlyozva 
beszédében azt, hogv Ausztria mezőgazda- 
sági állam, melynek jólét:, virágzása, fejlődése 
első sorban a mező- és erdőgazdák szorgal
mától. körültekintésétől és intelligencziájá- 
tól függ.

A kongresszus bizottságának elnöke báró 
Hohenbrück osztályfőnök ezután bejelenti, hogy 
1050 résztvételi jegy váltatott, közte 20 hölgyek 
számára, a mi eléggé bizonyítja az élénk érdek
lődést, 151 gyakorlati tudományos jellegű elő
adói munkálat küldetett be a kongresszusnak, 
melynek nemzetközi voltát bizonyítja a részt
vevők névsora.

Az első előadást Demontzev Prosper pá
risi főerdómester tartotta az újbóli erdősítések
ről és az erdei vad-patakok szabályozásáról, 
melyeket 1800 óta Francziaországban végre
hajtottak.

Demontzev Prosper párisi főerdómester 
előadása után dr. Ebermaver Ernő müncheni 
egyetemi tanár tartott előadást az erdő egész
ségügy jelentőségéről. Mindkét előadást végig- 
hallgaták grót F'alkenhayn és báró Gautsch 
miniszterek és Tausanovits szerb miniszter. A 
kongresszus ma megkezdte működését és meg
alakította az egyes szakosztályokat. Az első 
szakosztály a mezőgazdaságé, a következő al
osztályokra oszlott: Növénytermelés, üzemtan, 
marhatenyésztés és állategészségüg). A máso
dik szakosztály alosztályai: Bortermelés és 
pinczegazdaság, gyümölcs- és zöldségtermelés,

méhészet, haltenyésztés, selyemtenyésztés. A 
harmadik szakosztály a gazdasági mérnökségé, 
melven Oelwein tanár előadást tartott a folyók 
szabályozásáról és hajózható csatornák építé
séről a mezőgazdaság érdekében.

Nyílt kérdések és feleletek.
Nagyon sok dohánylevelem telve van 

világos apró foltokkal. Ezeket a dohányo
sok úgy nevezik itt, hogy petrezselmes. 
Igen óhajtanám tudni, mi ennek oka és 
mivel lehetne ennek elejét venni. Tapasz
taltabb dohánytermelők azt állítják, hogy 
ha a dér vagy köd rá fog jönni, szóval 
mire simításra kerül a levél, az egész el 
fog múlni. Igaz ez ?

Tisztelettel
Marczalháza, 1890. szept. ti.

,  B . G.
Kn azon foltokat ragyának és semmi 

másnak nem tartom. Ha ezen pettyek nem 
nagyon sürüek, akkor lényegtelen az egész. 
Különben a levelekből látni kellen e; ezt 
óhajtanám.

.Szeri.

V E G Y E S E K .
—  A régi termetük kötelesek-e már az 

1891. évre a simitóházat előállítani és paj
táikat átalakítani? Ezen kérdés iránt több 
dohánytermelő kétségben van még, miért 
is a helyzet tisztázása végett jónak látjuk 
a következőket közölni: A pénzügyminisz
ter ur O nagyméltósága, tekintettel külön
böző körülmtnyekre, a múlt évben kegye
sen megengedte volt a régi dohányter
melőknek, hogy a pajták átalakítása és a 
simitó helyiségek előállítása — úgy, a mint 
azt az 1887. évi X L IV . t-cz . rendeli. — 
rájuk nézve egy évvel elhalasztassék. Azon
ban m ár az 1891. ívre köteles minden doliany- 
termelő — tehát a régiek is — a  dohánypaj- 
ták és simUáhelyiségek tekintetében a i  idézett 
törrény kívánalmainak eleget tenni, vagyis 
m ár uz enqedélyiv beadásakor igatolni kell 
hogy a  törvény által kívánt átjárókkal ellutott 
pajtákkal s  a  megfelelő simitihelyiségekkel ren
delkezik a  termelő. Ellenkező esetbin az 1891. 
évre engedélyt nem fog kapni.

Ezen szabály alól kivételt csak azon 
helyek képeznek, a hol a talajvizsgáló bi
zottság még nem jelent meg a helyszínén 
a talaj megvizsgálása végett. Máskülönben 
pedig csak igen fontos és mellőzhetlen 
akadályok szolgálhatnak a további ha
lasztás okául, mely esetben azonban külön 
kell az iránt az illetékes helyen kérvé
nyezni.

—  Figyelmeztetés. Mind azon terme
lők, kik a dohány kórókat juh-legeltetésre 
meghagyni óhajtanák és ott, a hol a gaz
dasági viszonyok megkívánják ez t: a juh 
állományáról kiállítót községi bizonyitvány- 
nyal felszerelt, 50 kros bélyeggel ellátott 
kérvényüket még szeptember hóban adják 
be a dohánybeváltó felügyelőséghez, hogy 
a kérvény elintézését még október 15-ike 
előtt kézhez vehessék, s ezáltal magukat 
anetaláni kellemetlenségektől r.iegmentsék.

—  A  pénzügyőrök szakismeretéről a do
hánykezelés tekintetében. Fejér Viktor ur 
jelen számban közölt jeles czikkiében ki
fejti a csempészetnek nagy fontosságát és 
hogy annak a megakadályozása mily nagy 
horderejű.

Szerintem is a csempészet lehető meg
akadályozása nemcsak a kincstárnak ki- 
mondhatlan nagy hasznot hozna, de a ter
melőre nézve is sokkal több haszonnal 
járna a dohánytermelés mint jelenleg és 
azért, ha az 1887, évi dohánytörvény ren
deleté szerint készítendő pajták semmi más 
czélszerüséggel nem bírnának is (amit ugyan 
senkisem állíthat) csak azon körülmény 
hogy az átjárók által a zsinegmennyiséget 
biztossággal lehet mindenkor megszámlálni,
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ez magában véve a termelőre olyan fon
tos, hogy — a mint fent jeleztem — ha 
semmi más előnye nem volna a pajtáknak, 
csak ezen egy előny, akkor is teljesen 
elég arra, hogy a pajták átidomitását, ha
bár áldozattal történik is, lehető legnagyobb 
örömmel megtegyük.

Fejér ur jeles czikkéből még az is ki
tűnik, hogy mennyire szükséges volna a 
pénzügyőröknek a dohány munkálatainak és 
kezelésének minden részében beavatva lenni; 
erre nézve csak egy csekélységet kívánok 
itt megemlíteni.

Ha valaki arra nézve kér engedélyt, 
hogy sarjut növeljen vagy legelőnek meg- 
hagyjon, előbbire nézve a pénzügyőri biz
tosság kéretik fel megállapítani, minő álla
potban van az a dohány az időhöz mér
ten? beérhetik-e még az a termés? igér-e 
csak középszerű eredményt is és hogy az 
időjárás a sarjulevelek fejlődésére kedve- 
ző-e? stb.

Ezek megállapithatására igen termé
szetesen némi tapasztalattal kell bírnia a 
dohánytermelés körül ama pénzügyőri biz
tosnak. hogy ezekhez hozzászólhasson. Hol 
meríthet több alapos tudnivalót ezen tárgy
ból, mint a „Dohány újság “ olvasásából, a 
hol a szabályokon és rendeleteken kívül 
még a dohányszakmába vágó minden kér
désben a legkisebb termelési és kezelési 
dolgok részleteiből bő tudomást és tapasz
talást szerezhet ? — Csak már azért is szük
séges volna, hogy a pénzügyőri biztosok p. 
ü. szakaszok pénzügyigazgatók a „Dohányuj- 
ságu-ot olvasnák és tanulmányoznák.

Szerk.
— A dohánybeváltási árak megállapí

tása a következő három évre — mint ér
tesülünk — már befejező stádiumához kö
zeledik. Annak idején közölni fogjuk ‘la
punkban úgy az árakra mint az osztályo
zásra vonatkozó utasításokat.

— Panasz. A következő sorokat vettük : 
Nagvon csodálkozom azon, hogy az utóbbi 
időben a czigaretta dohányok egyes fajtái a 
becsomagolásnál nélkülözik a régi szokásban 
lévő olajos papírba való burkolást, miáltal a 
dohányok porossá válnak es nagyon megszá
radnak.’"

Egy ctigaretlázó.
— Zugligeti 6 töke dohányom. Zugligeti

dohanyültetvényeim oly csodás szépen fejlőd
tek az utóbbi napokban, hogy méltán megér
demlik a csodalásr. A piquirozás és a gyakori 
átültetés által annyira megnemesedtek, hogy 
levelei — gyártási szempontból tekintve — 
máris kitűnő jelleget mutatnak, szép, egyenes 
és ritkán eső bordái által. A levelek még tel
jes növésben vannak, egész zöldek és üdék és 
maris nagy része a leveleknek a 4 5 —50 cen
timéter nagyságot elérte és gyönyörű szép 
szabásuak ugv a szamosháti, mint a Rózsa és 
General Grant. Nagyon óhajtanám, hogy jó 
meleg idő legyen, hogy lássam ezen szép le
veleket meg is érve és esetleg a magját is.

—  Halálozás. A kitűnő szakiró Mandisz 
János fiait, lovag Sólyomvári Mandisz testvé
reket súlyos csapás érte, folyó hó 10-én fivé- 
röket Sólyomvári M a n d i s z  G é z a  lovag m. 
kir. doh. gyári aligazgatót ragadta el a halál 
36 éves korában. Később egy nappal már, 
elvesztették szeretett édes anyjukat, Özv. S ó 
l y o m v á r i  M á n d i s z J á n o s n é r .  Fogad
ják igaz részvétnyilvánitásunkat a kétszeres csa
pás felett.

—  Használati utasítás a gyakorlati 
sxsiccatorhoz. Fűzés alkalmával a sodrony, 
vagy az Exsiccator kapcsokkal ellátott zsineg 
két végein a szokásos kukával vagy gamóval 
(legjobo a sodronyból készült gamó) láttatik 
el, és egy, a hosszaságnak megfelelő állványra

* A m.igam részéről azt hiszem, hogy csak téve
désből maradhatott cl az illető dohányokból az olajos 
papír.

Különben az illetékes körök több felvilágosítást 
adhatnak.

felakasztatik, és az aggatás egy végtől a másik | 
felé kezdetét veszi, legjobb ha egy ember ag- ' 
gat, és a levelet egy gyermek adogatja kézbe.
A megtelt Ezsiccator azonnal állandó helyére 
megy, s ily eljárással a levelek rongyolódása, 
vak nyomása és vak törései, melyek csak ké
sőbb, csakis száraz állapotban lesznek láthatók, 
tökéletesen elkerültetnek, mi a régi slendrián 
fűzésnél lehetetlen. A levelekkel terhelt Exsic
cator a pajtában mindaddig érintetlen marad, 
mig a levelek kocsányai a körömnyomásnak 
engednek. Mihelyt azonban a kocsány a kellő 
keménységet elérte, (mi már Október végén 
bekövetkezik) akkor a levelekkel terhelt kap
csok, a sodrony vagy sineg egy végibe össze 
huzatnak, s úgy a zsinegek egymáshoz köz
vetlen közelségben össze veretnek, hogy a lég
járás lehetőleg meggátoltassák, s a szükséges 
forrási processus már a sodronyon, vagy zsi
negen, végbe mehessen, mi által a levelek le
hetőleg színesedni fognak (feltevén hogy azok 
törés után kellőleg füllesztve lettek.) Simításkor 
legjobb az exsiccatort szintén a megfelelő áll
ványra akasztani, igy a levelek leszedése gyor
sabban eszközölhető. Mindenek felett vigyázni 
kell, nehogy a megürült Exsiccatort rakásra 
hányjuk, mert összebonyolódik ; legjobb vagy 
a helyére vissza akasztani, vagy a kapcsok 
össze vonása és összekötözése által biztosítani 
a kellemetlenség elkerülését. N. B. a kapcsok 
távolsága mind a sodronyra fűzött, valamint 
a zsinegre füzöttnél 27* — 3 cntmtr legyen ; ha 
valaki után fűzést akar, ugv azt reserv kapcsok 
alkalmazásával eszközölheti.

—  A „Gyakorlati exsiccatoru-bői újab
ban g ró f K áro ly i Sándor ur felgyői gaz- i 
dasága és g ró f K ároly i G yula ur debrői 
gazdasága részére történtek  m egrendelések.

—  Sippi Rodiczky Jenő dr. ismét a leg
szebb kitüntetésben részesült. Valóban mi is 
örömünknek adunk kifejezést azon királyi el
ismerés alkalmával, melv a buzgó és tevékeny 
igazgató érdemeit^ ez alkalommal is Öregbiti. 
A dán király () Fensége Rodiczky dr.-nak 
mmreg D ániáról irt és kiadott müvéért a  leg
magasabb elismerését fejezte ki bécsi követ
sége utján, egy igen barátságos hangon irt le
vélben.

Szerkesztői üzenetek.
6. J. urnák, Ar a d .  Becses ozikkét köszönettel 

vettük, de már e számba nem vehettük fel. Jövő 
számban mindenesetre jön.

Kóta Miklós uradalmi kasznár urnák, F e 1-D e b r ö. 
Tisztelettel kérem, szíveskednék kísérleti telepén tett 
tapasztalatait vélünk megismertetni. Ez által nemcsak 
a „Dohány-Ujságnak“, hanem a termelőknek is egy
általán nagy szolgálatot fog tenni.

Ordódy Pál képviselő urnák, B a g ó t  a. Köszönet
tel vettük.

F. 6. É r-S e m j ó n. Remélem, hogy szóbelileg 
tett szives ígéretét, köziemén} ét illetve, mihamarább 
teljesitendi és Z. . .  .-t is figyelmeztetni fogja.

Gróf Károlyi Sándor gazdasága, F e l g y ó .  A 
kért Exsiccatort még akkor elmenesztettük és külön 
borítékban a használati utasítást is.

V. L. urnák, L ö k ö s h á z a .  Levelünk ment, de 
választ még nem kaptunk rá. Reméljük, kézhez jutott 
levelünk s meg is teszi, amire fölkértük.

L. urnák, H e v e s .  Szives tudósításáért köszönet.

A MAGYAR KIRÁLYI

DOHÁNY ÉS SZ1YÁR KÜLÖNLEGESSÉGI
és az

ÁLTALÁNOS FORGALOMBAN LÉVŐ

m m m m m
F Ő R A K T Á R A .

Mayer és Vér1
Budapest, IV, Yíczi-ntcza.

Vidéki megrendelések postai utánvét mellett pontosan 
és legnagyobb figyelemmel teljesittetnek. Csomagolási 

dij legmérsékeltebben számittatik.

Papirszipkák szivar és szivarkának.

L e g fin o m a b b  fra n c z ia
Honidon, Le Griffon, Goudron, Ambré

szivarhüvelyek.
darab frt

Szopóka nélkül 10C0
100

— .80
- .0 8

Szopókával 1. sz. 1000
ICO

3 — 
- . 3 0

* 1* s •*.
1000

100
3.—

- .3 0

» 2. sz. 1000
100

3 — 
—.30

» 3 r 1C00
100

3.50 
— .40

. » 4 „ 1000
100

5 —
- .6 0

Szivarkahüvely minták kívánatra bérmentve megkül
detnek.

Legegyszerűbb töltőgépek
az 1, l ‘/t, 2. és 3. számú hüvelyhez . . .  35 kr.
a 4. számú hüvelyhez........................................... 1 frt.

T a j t p i p á k .
Kitűnő' minőségű, ezüst és chinaeziist kupakkal. 

Megrerdelések czimeres vagy monogrammos tajtpi- 
pipákra és szipkákra elfogadtatnak és jutányos áron 
teljesittetnek.

Mindennemű és alakú tajtazlpkák. — Török caibukok,
tökéletesen felszerelve. — A hirea Ernhoffer-féle megyja 
szivar- és szicarkaszipkák. Mladeaféle pipaszárak. — 
Borostyái szivar- éa azivarkaazipkák. — Valódi tö
rök cseréppipák. — Valódi selmeczi pipák. — Ele

fántcsont szivar- ét szivarkaezlpkák.
Kiváló finom valódi franczia szivarkapapirok 

„ L E  Q O U D R O N «v
Le GrlfTon. Les Dern»éraa Cartouches, „La HouMoa“ 

„Papier Ambré-.
A kedvelt köralaku O S IB U K P A P IR .

Caerfatapló éa sebészi tapló. Szivar- és szlvarka-tár- 
ozák. Pénztározák. Dobányazeleaozék. Dohánytartók.

Valódi chinal tea.
1 egfínomabb C o n g o ....................................... klje 14 frt.

Valódi rum
Jamalka nagy üveg. 2.40 Jaaalka kit üveg. 1.30 

Valódi fra a o a ia  Cognao.
Martell W. S 0. P. nagy.................12 frt 50 kr.

„ V. 8. 0. P. nagy...... 7 n 60 „
' * n ......................  4 — *■

„ **• n a g v ..................................  5 * ®0 „
* k ik .......................................  3 „ -  „

f  „ fine champagne nagy . . . .  3 „ 50 „

I dóul Ion *'*  n a g y .................................  5 „ — .
| Franczia pezsgő n a g y ...........................5 „ 50 *

A GYAKORLATI EXSICCATOR
minden hosszúságban kapható és megrendelhető Budapest. Havas-utcza 1. szám, a 
szabadalom-tulajdonosánál kővetkező árakon:

Egy folyó méterhez való 32 kapocs horganyozott . . . .  6 kr.
„ , „ „ 32 „ sodronyra fűzve . . .  10 kr.

Egyszeri) fekete vagy veres galvanizált sodronyból
32 kapocs vagyis egy folyó méterre v a l ó ............................& kr.
32 „ sodronyra fűzve, méterenkint ...................................8 kr.

Tisztelettel F Á Y L Á S Z L Ó .
Szerkesztő.
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Az aradi m. kir. dohánybeváltó felügyelőség körzetéhez tartóié dohány-kistermelők, továbbá a dohány-nagytermelők 

kertészei és a dohánytermelés vezetésével megbízott gazdatisztek számára
. . . . .  v a _ /_a i     .. Áent ; „ ,',a no Tn v ú b b á sz üks ége iA dohányjövedéki törvények ét törvényesített sza

bályok némely intézkedéseinek módotitatáról szóló 
lb87-ik XLlV-ik törvényczik 3. § a  határozatai szerint 
köteles a termelő úgy a földt. rület előkészítése, vala
mint az elvetendő mag, a palánták kmltetése. nemkü
lönben a simítás és csomózás tekinteteben akképen el
járni, a mint azt a m. kir. pénzügyminiszter által ki
bocsátandó utasítás alapjan az illetékes jövedéki hivatal 
dohányfajták szerint meghatározza és kellő időben ki
hirdeti.

Ezen az okszerű dohánytermelés előmozdítását 
ezélzó intézkedés végrehajtásában «z I-só, Il-ik és 
Ill-ik hirdetmény már február, upril és juuius hóna
pokban kiboesáttatvnn : jelen utolsó hirdetményben a 
következő zár-munkálatokra figyelmeztetnek a ter
melők :

1 ' Az alj, anya és csucslevelek leszedése után a 
d oh án y tő kék  azonnal és legkésőbb október hó Ifi-ik 
napjáig k iszán tan d ók , vagy más utón eltávolitandók.

A dohánytőkék szárait kórókat) egyszerűen csak 
levágn i fiion, mert a levágás után, ha az időjárás 
kedvező sarjnhajtások képződnek.

A fenti határozat ellen vétők a jövő évi terme
lésből kizáratni fognak.

A gazdászati viszonyok által indokolt folyamod
ványra olyau termelőknek, kiknél csempészet vagy 
helytelen kezelés sohasem tapasztaltatott, a in. kir. 
pénzügyminiszter a téli legeltetésre külön eugedélyt 
adhat.

Ezen folyamodvány a dohánybeváltó felügyelőség 
utján szeptem ber hó  v égéig  nyújtandó be. hogy 
anuak elintézésétől a fél még kellő időben értesíthető 
legyen.

8) A felaggatott dohánylevelek, mihelyest kellően 
beszáradtak, záraggatásba tétetvén, ezen elhelyezésük
ben a  sim ítás  én csom ózásig  maradnak.

A záraggatas és csomózás közötti gyakran nedves 
időszakban pajtáiukat oly állapotba kell helyeznünk, 
bogy azokba eső, köd avagy hó ne hatolhasson, mert 
dohanyaink könnyen penészt kaphatnának vagy meg- 
romolhatnáuak, akkor pedig a dohány becse igen alább 
száll.

A ninütőst én csom ózást  mindig oly törvény
szabta és a Il-ik számú hirdetményben kellően ismer
tetett helyiségben végezzük, mely előzőleg kitakarít- 
tatván, más mint az ezen művelethez szükséges bútor
zatot nélkülöz és eléggé világos.

Minden m esterségen nedvesítés tiltva  lévén, 
a simítás és csomózáshoz csak akkor foghatunk, ha 
az időjárás nedvesre fordult és eunek behatása alatt 
a levelek mcgvonultak. Ekkor megkezdjük a munkát a 
korábban leszedett, illetve beszáradt doháaynyal. mivel 
a későbben szedett, sokszor késői dohányoknak több 
időt kell engednünk az ntóbeszáradásra, sót igen kívá
natos, hogy ezekből a korai fagyok a még benn lévő 
vizrészeket eltávolítsák.

Az a lj ,  a n y a  én hegy leveleket kü lön  k e ll  
csom óznun k, még pedig szili, finomság, épség és 
nagyság szerint, mert csak ily gondos különválasztás 
mellett várhatunk munkánk után te jes jutalmat.

Ha a termelő két vagy több dűlőben termelt do
hányt és a minőség nem egyenlő: nagyon helyes a 
különböző helyeken termelt dohányokat külön csomóz- 
tatni es elkülönítve báloztatni. nehogy a rosszabb mi
nőségű a jobb minőségű árát lenyomja.

Az a ljd o h án y  kétfelé válogatandó, mivel a jobb 
minőségű még a Il-ik osztályba, ellenben a rosszabb 
minőségű a líl-ik osztályba és ha esetleg bordarot
hadt vagy égett, még a kihányasba is osztályoztatik.

A szivargyártásra alkalmas szeged i (k igyósi 
Vutat és rózsa) d oh án y lev e lekb ő l  az a n y a d ó 
it á n y  különös gonddal megválasztandó, mert csak a 
j ó  égésű  teljesen ép. legfinomabb erű, egyenlő és 
szépszinü nyulékony, tekintélyes nagyságú, érett leve
lek váltatnak be sziv a rbo riték le  velek  gyanánt, mig- 
len ugyanezek, ha teljesen ép, de valamivel csekélyebb 
minőségű levelekkel összekevertettek csak a közön sé
ges v á logatott  a) osztályba soroztainak, a hová Kü
lönben mindazon levelek tartoznak, melyek érettek, 
jól égők, de a fenti tulajdonságokkal kisebb mérték
ben bírnak, mindazonáltal jelesebb szivarhurokra fel- 
használhatók.

Ha a fenti miuóségii dohány nem élénk égésű, ak
kor az a szivarboriték és válogatott a) osztályokba át 
nem vétetik, hanem ha legszetd> is — épen rósz égése 
folytán — csupán a válogatott b <>sztal.\ha soro/.- 
tatik.

Azért minden termelő saját jól felfogott érdeké
ben csak legjobb, partos földjeit szánja dohány alá és 
kellően művelje meg, meit J ó l  égő dohán yt csokin  
oly földekből nyerhet, melyek eléggé partosok (fente- 
sek) lévén, a föld árjától (talsjviztöl) legtávolabbról 
sincsenek veszélyeztetve.

Az eiébb felsorolt minőségű anyalevelek után 
következő még meglehetős nagyságú anyalevelek, ha 
aérületleuek. a közönséges l - s ö  osz tá ly ba  soroz
tának.

A sele jtesebb  áruval, mely már a felsőbb osztá
lyokba nem való. a legtöbb termelő könnyelműen bá
nik el. pedig ez a termés nagy részét képezvén, nem 
mindegy a termelőre nézve, ha az a i l - i k  osz
tá ly  helyett a Ill-ik osztályba vétetik át

Aradon, 1889. évi szeptember havában.

Azért becsüljük meg a selejtesebb árut is és ne 
csomózzuk a nagyobb kissé sérült anyalevelek és a 
kisebb sérületlen anyalevelek közzé oly, a közön
séges l i l i k  osztá lyba  való  anyaleveleket, me
lyek erősebben sérültek vagy visszatetsző színűek, 
de külöuben egészségesek : továbbá csomózzuk egészen 
kü lön  a  csúcs- (hegy  leveleket .

Egyáltalában végezzük a csomózást mindig olyké- 
pen, hogy m in den  egyes csom ó  egyenlő minőse gii 
és egyenlő nagyságú levelekből álljon.

Oly levelek, melyek a jég által teljesen összeve
rettek vagy kényszerérettek, szivégettek, kocsány és 
bordarothadtak, de különben szárazuk, továbbá olya
nok, melyek penészesek, vagy a fagy által érintvek, 
de vöröses színűek és még közönséges pipadohánynak 
használhatók: egészen külön csomózandók, mivel ezek j 
csak k ih á n y á s  gyanánt vétetnek át.

Az éretlen, feketére fagyott és rothadt levelek a 
mennyiben ezek semmiféle díjazásban nem részesülnek 
és csak a haszonvehetó dohányt megrontanák. gondo
san kiválasztandók és mint haszn avehetetlen  leve
le k  csom ózatlan u l hozandók a beváltásra.

Végre mivel a kezelés és csomózásnál keletkezett 
h u lla ilé k  csak az esetbeu dijaztaiik, ha az teljesen 
hasznavehető levelekből vagy levélrészekből áll és 
teljesen tiszta: a bekevert idegen any agok gondosai! 
eltávolitandók.

A fin om , közép  fi nőm  és közönséges k e r t i-  
v a lam in t a z  e rd é ly i levelek  leginkább pipadohány 
anyagot szolgáltatnak.

Az ezen fajokat termelők szivarboriték és szivar
gyártásra való leveleket ezen felügyelőségi kerületben 
nem állítanak elő. Ebből kifolyólag a szegedi levelek 
csomózása tekintetében elé>b mondottak a kerti, il
letve erdélyi levelekre csak általában és egyes részei
ben alkalmazhatók.

A fin om , középfinom  és közönséges k er ti- , 
valam in t a z  e rd é ly i levelek  csomózásánál kivá- 
lólag a szilire és finomságra kell ügyelni, uv rt finom 
vagy középfinom leveleknek csak azok ismertetnek el, 
melyek jó  illat, finorns g és világos szin által tűnnek 
ki és ennélfogva finom dohánygyártmányok előállítá
sára alkalmasak ; az ezen tulajdonságoktól elütő leve
lek csak mint közönséges kerti vagy közönséges er
délyi levelek vétetnek át

A fin om  és középfinom  levelek csak három 
osztályba soroztainak. .

Az l - s ö  osz tá ly ba  sorozatnak a legtartalom- 
dusabb, egyenlő színű tinóm aranysárga vagy világos 
sárga teljesen hibátlan, érett és sürütlen anyalevelek.

A 1 l - i k  osztályba  soroztainak a sz nben ke
vésbe egyenlő, sárgás vöröses vagy világosbarna szí
nezetű finom, teljesen érett, sürütlen anyalevelek, to
vábbá a csak jelentéktelenül szakadozott anyalevelek, 
melyek az I-ső osztály minden egyébb tulajdonságai
val bírnak, végre a szép szinü hegy-levelek é» a na
gyobb meg nem rongált, szép világos szinü alj- ho
mok' levelek.

A I l l - i k  o sz tá ly ba  tartoznak mindeu egyébb 
színes, egészséges es érett levelek, a mennyiben 
egészben véve még jó pipadonánynak alkalmatosak.

A többi ezen három osztályba nem sorozható le
velek mint közönséges k e r t i vagy közön séges  
e rd é ly i  levelek vétetvéh át, csomózásra és felkezelésre 
nézve ugyan oly elbánás alá esnek mint a közönséges 
szegedi levelek.

A szeged i (k igyósi Vuba és rózsa)  dohány
levelek ott. a hol vegyesen fordulnak elő, faj szerint 
e lkü lön ítv e  csomózandók; egy csom óba  az anya
dohányból 25— 30-nál a kisebb és az aljlevelekböl 
40—TiO-nél több levelet csomózzunk.

A k e r t i  és e rd é ly i  levelekből egy  csom itba  
4 0 —50 levelet kössünk.

A csomók minden fajnál érett és uein nedves 
dobánynyal. spárgával, vagy kukoricza- (törökbuza) 
szalmával köttetnek : a kötés a kocsányvégekhez egé
szen közel alkalmazandó.

Mindennap a felcsom ózott d oh án y  lehetőleg 
osztályonként egy minden oldalról zárható raktárba 
vagy pajtába hordatik és ott legfeljebb métermagas 
asztagokba berakatik. Az igy a bálozásig b e r a k tá -  
rozott d ohán yt  gyakran meg kell vizsgálnunk és 
ha a megelégedésnek nyoma észlelhető, azt ugysn- 
anyoyiszor átasztagolnunk.

Megjegyzendő, hogy a jobbiniuőségü dohányt tar
talmazó o sz ta g o k  a l j á r a  és te le iér e  kibányás 
csomókat kell raknunk, hogy velek a jobb árut uieg- 
védelmezzük.

A beváltási h a tá r n a p  e lö lt  néhány nappal 
a felcsomózott d oh án y  osztályonként gondosan meg
válogatva, b á lo kb a  r á k ö t ik ,  azaz négy bálfa közzé 
— de nein túlságosan — beszorittatik.

A b á lá k , melyeknek súlya egyenként a 150 kilo
grammot meg ne haladja, bálfa alatt haszúra, gyé
kény, vagy száraz kukoriczaszárakkal alól-felül kel
lően betakartatnak ; a betakaróéhoz hintett szalmát 
használni neui kívánatos, mert es által sok szemét 
kerül a raktárba.

A bálákba rakott csomókat minden megtongálás- 
tói lehetőleg meg kell óvnunk, azért minden gondos 
termelőtől elvárható, hogy az ó dohánya a bá lba  
mind a négy oldalon k ocsán y y a l k ife lé  lesz  be
rakva.

Továbbá szükséges a leg főbb  d o h án y ok a t  még
azonfelül alól felül egy-egy sor kibányás, vagy har
madik osztályú csomókkal körülvenni, mely takarás a 
jobb anyagnak mérlegre tevése előtt levétetik és kü
lön uiegmázsalfatik, illetve osztályoztatik.

Eddig némely termelő kertésze még mindig szokás
ban tartotta a b á lbn n i v égcsom ókat b eh a jtan i, 
mi által sz áru egy része megrontatott.

Ezen eljárás határozottan tiltva  lévén : felhivatnak 
a dohánynyal közvetlenül foglalkozók, hogy ezen rósz 
szokást valahára abban hagyjak, mivel ellenkező esetben 
kárt vallani fognak.

A kellően elkészített dohány a községi elöljáróság 
egy tagjának kisérete mellett a kitűzött határnapra 
beszállittatik az illetékes dohánybeváltó állomáshoz.

Nagy része a termelőknek még most is a dohányt, 
melylyel ók és illetve kertészeik egész éven bajos- 
kodtak és fáradtak, to k a r a t la n  sz ek er ek en  szá l
lít já k  a sokszor távol fekvő beváltási állomáshoz, 
sokalván a betakarási költségeket.

Ha meggondoljuk, hogy az átvételkor csak a tel
jesen száraz dohányért fizettetik az azt megillető be
váltási ár és a megnedvesedett dohány miudig a meg
felelő alsóbb osztályba soroztatik és azonfelül a ned
vességre és az előrelátható romlásra levonások esz
közöltetnek : valóban nehezen megérthető ezen k ü lön 
ben is  tiltott eljárás, mert az egyszeri m eg ázás  
több kárt tesz a dohányban mint a mennyibe a be
takarna számos éveken át kerülhet, lévén a betakarói
hoz beszerzett gyékény vagy ponyva- készlet több 
éven át használható.

3) A dohány háromszori szántásba elültetendő 
lévén: az első szántást ősszel, mielőtt még a fagy 
beáll, jó mélyen eszközöljük, hogy a föld télen át 
kellően szetmálljon és megérjen.

A dohán y , törvény szerint, öt évi tu rn u sban  
ültetendő ; az e czélra szánt föld tehát öt évre előre 
megállapítható, kellően kiválasztható és idejében meg- 
trftgyázliató.

A d o h án y n a k  szitut fö ld  könnyen megközelít
hető. könnyen felmérhető, egészen szarsz és talajvíz 

( (füldárja) által nem veszélyeztetett, tehát partos (fentes) 
es hegyes vidél en napos oldalon fekvő legyen.

Mély fekv ésű , vizenyős, sz ik es  terü leteken  
d ohán yt te rm eln i  törvény szerűit tilos  és engedély
vesztést von maga után.

Ha a jövő evben dobánynyal beültetendő fö lil-  
terü let  ősszel m eg trág y áz ta tik ,  úgy a trágyát még 
sz ósszeli szántáskor aluszántani tanácsos, minden
esetre azonban sokkal előnyösebb, ha a  d o h án y  
m ásodéves tr á g y á z á sb a  kerül, mert akkor dohá
nyunk zamatosabb lesz, a föld nem olyan heves ét 
kevesebb a féreg benne, mint friss trágyázás után.

Általános figyelmeztetések és tudnivalók!
a) Ha a termelő a zsin órok  fe lvételét h e ly 

telennek  tartja, azaz a falvett súly ellen kifogása 
tan, a felvétel ellen *  nap alatt a dohánybeváltó fel
ügyelőségnél panaszt emelhtt.

b) Ha a mar fe lv ett  «s beszállítandó d oh án y  
a tulajdonos Itibajáii kivul lopás, vagy tűz által c sök 
ken tetn ék, vagy épen meusemmisittetuék, köteles a 
termelő a károsítás napját mivoltát és terjedelmét s 
dohán) be* áltó hivatalnak a községi elöljáróság, illetve 
a polgármester utján három nap alatt bejeleuteni.

c) Ha a termelő d o h án y á t  elfogadható okok 
miatt a h a tá r n a p r a  be nem  s zá llíth a t ja , tartozik 
azt a határidő előtt legalább három nappal a községi 
elöljáróság, illetve a polgármester utján a dohány
beváltó hivatalnak bejelenteni.

d) A dohány term elési en gedély t  mindenki a 
beváltáshoz magával hozui tartozik.

e) D ohán yt  (mint az már a 3-ik pont alatt 
emlittetett) csak oly bejelentett földterületeken szabad 
te rm eln i . melyek ősszel először felszántanak, könnyen 
felmérhetők, egészen szárazak, talajvizmentesek és nem 
szikesek ; ott pedig, hol a talajvizsgálat keresztülvive 
lett. csak azokon, melyek dohánytermelésre alkalma
saknak találtattak.

f) A d oh án y term elés  en gedély érti k é r e lm ek
legkésőbben a termelési évet megelőző deczember hó 
31-ig a község elöljáróságánál, illetve a polgármester
nél benyújtandók.

g) A dohánybeváltó felügyelőség által kiszabott 
p én z b írsá g ok  ellen benyújtott felebbezásek é* azok 
mellékletei teljesen bélyegmentesek.

h) Azon kérelmező, ki a doh án y term elésbő l 
k izára to tt,  ezen végzés ellen 15 napok alatt a dohány
beváltó felügyelőség ut|áu felebbezhet: a falebbezea 
és mellékletei teljesen bélyegmentesek.

Zárszó.
Ezeu hirdetmény, valamint a már ez évben meg

jelent három hirdetmény gondosan elteendók, mert a 
velek mar egyszer ellátott kistermelő, kertész vagy 
gazdatiszt jövő évben nem fog újból elláttatni ; elte
endók továbbá már azért is, mert minden dohányter
melő, ha a hirdetményekben foglalt útmutatások szerint 
cselekedett, magát indokolatlan avagy jogtalan meg- 
támadtatások ellen azok elómutatásával megvédheti.

Magyar kir. dohánybeváltó felUgyalóség.
Nyom. Márkus Hamunál, Hndapemten, H orottja-ntrxa H. (W urm -iidtar.)
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