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alatt 1878-ban. Irta : Rónai István.

E L Ő F IZ E T É S I FELHÍVÁS.

1891. évi janu ári-té l uj előfizetést nyi
tottunk lapunkra.

A zon t. előfizetőinket, a kiknek elő
fizetésük múlt számmal lejárt s kik még nem 
küldték be az előfizetést, tisztelettel kérjük, szí
veskedjenek előfizetéseiket mielőbb m eg
újítani.

Lapunk előfizetési Ara:
Kgész é tre  . . .  4 frt.
Fél évre . . . 2 „
Negyed évre 1 „

A z előfizetések lapunk kiadóhivatalá
hoz, Budapest. V I. Podmaniczky-utcza 1. 
sz. intézendők.

A „M agyar D ohányujság- 
kiailóhiTatala.

Az 1889. évi dohányüzlet.
G o m p c r z  K á r o l y  na k, a Gomperz testvérek 
crég főnőkének jelentése a kereskedelmi kamarához.*

M ig a z  1888— 1889-ik évben kivitelre 
65 községben 191 termelő 7052 kataszt- 
rális holdon termelt dohányt, addig az 
1889 90-ik évben csak 11 községben és 
csak 22 termelő 1024 katasztrális hold te
rületen termelt a kivitelre.

És igy az 1889/90-ik évre már 169 
term elővel kevesebb foglalkozott kiviteli 
dohánytermeléssel a m egelőző évn él; ez 
oly visszaesés, m ely 88 4°/„-nak felel meg, 
és kevesbedés a beültetett területben 6028 
katasztrális hóiddal, mely 8 5 .4 ", csökke
nésnek tehető. A z 1889/90-ben termeltetett 
82,650 métermázsa dohány; 1889/90-ben csak 
5297 métermázsa és igy  27,357 métermázsa 
vagyis 83-77,,-ot kitevő csökkenés consta- 
tálható. Sajnos, ezen számok elég világosan 
és elvitázhatlanul bizonyítják a dohányki
vitelnek hanyatlását.

•Szerző oly szivet volt, hogy jelentésót első sor- 
bsn lapunknak engedte át közlés végett. Fogadja ezért 
köazöaetünket. A s z e r k.

A z 1890/91-ik évre a kivitelre való 
termelés teljesen beszüntettetett, és — ha csak 
előre nem látható körülmények nem fog
nak életbe lépni, mely az üzletnek némi 
lendületet adhatna, —  alighanem a jövő
ben is beszüntetve fog  maradni.

Ezen, a dohánykivitelben való nagy 
hanyatlásnak az okára már a m egelőző 
években többször is reá mutattunk.

Hazai dohányaink a legtöbb fogyasz
tási területeken nélkülözhetőkké és feles
legessé váltak. Mi, fájdalom, itt nagyobb 
részben csak alsóbbrendű dohányokat állí
tunk elő, melynek fogyasztásában itt az 
országban a felette nagy szükségletnek 
m egfelelőleg az osztrák és magyar dohány- 
egyedáruságok segédkeznek. A  külföldön 
való elhelyezés azonban nagyon is korlá
tolt mennyiségre szorítkozik. A z alsóbb
rendű dohányokból m ég évente bizonyos, 
igen csekély m ennyiség a külföldre helyez
hető el, de oly alacsony árakban, hogy 
azok m ég az előállítási költségeket sem fe
dezik.

A  jobb  minőség a közönséges vágó 
anyagnál nem részesül olyan figyelembe 
mint a nagyon olcsó á r ; lehet az áru hibás! 
csak olcsó, nagyon olcsó legyen, ez a jel
szavuk a vevőknek

A  mi termelésünk a kivitelre csak oly 
formán tudna prosperálni, ha a nyerendő 
jobb  anyagnak a mennyisége a rossz mi
nőség nagy mennyiségét túlszárnyalná; ez 
azonban nem történik mert a mi dohá
nyaink jobb  minősége is, nagy részben 
csak vágó anyagnak való, m ig a finom és 
jól fizetett szivar-anyag-termelésünk oly 
ritka, mint a hegyi sziklákba be é szorult 
nemes érczek.

Épen azok az okok, melyek a bánya- 
tulajdonost arra bírják, hogy a munkát tel
adja, a mikor az előállítási költségek a 
nyerendő nemes érez értékét felülmúlják, 
indítják a mi kiviteli kereskedésünket is 
arra, hogy  az előmenetelét az üzletnek fel
adják.

A  legjobb, a mit termelésünk előállít, 
aránylag, százalékban, igen kevés, és csak 
ritka esetben bir csak m egközelítőleg is 
azon tulajdonságokkal, melyekkel más cul- 
turai előhaladás tekintetében annyira előbb 
álló külföldi államok termelvényei, m elyek
kel minket majdnem verseny képtelenekké 
tenni látszanak.

Talaj és éghajlat képezik a határosz
lopot, m elyet a természet maga az em be
rek munkaképességéhez kijelölt.

i ssém u n k  10 o ld a lr a  tarjad.

Mi soha, de soha olyan dohányt nem 
fogunk termelni, mely —  a mi az aromát 
illeti, —  a Havana, vagy virginiai dohá
nyokkal versenyezni tudna, épugy nem 
fogunk mi minden szorgalom mellett sem 
oda jutni, hogy dohányunkban a consisten- 
tia, ruganyosság, vékony bordaság és a 
mellett jó  égés, kellemes iz, mindé kitűnő 
tulajdonok úgy egyesítve legyenek, mint 
a Kentucky dohányban.

Am i a szorgalmat és értelmességet illeti, 
mely dohánytermelőinkre háramlik, az az 
egy, hogy azon ösvényre és útra lépjenek 
mely — mint egyes kitűnő példák mutat
ják, nagy és háládatos haladást jelent, olyat 
mely a természetes határokon belől m eg
engedhető. Minden eset, melyben egyes 
termelőnek sikerül oly anyagot előál
lítani, mely a külföldi gyárosnak, vagy pe
dig hazai dohánygyártmányainkhoz kívá
natosnak látszik, —  és ilyen esetek 
szerencsénkre léteznek, határozott jele an
nak, hogy talaj és éghajlat minálunk al
kalmas értékes dohányok előállítására, 
melyek minden méltányos igények kielé
gítésére alkalmasak.

íg y  nevezetesen szivartakaró dohá
nyok, a mint tapasztalásból tudjuk, az or
szágban csak bizonyos kerületekben és 
természetesen csakis okszerű termelés mel
lett, olyan talajokon termeltetnek, melyek 
oly anyagot képesek előállítani, mely jó  
égéssel is bírjon. Ezen körülmény egy 

, félre nem magyarázható ujjmutatás arra 
i nézve, hogy a dohánytermelésnek javítása 

és nemesítése csak akkor mutatkozik le
hetségesnek, ha egész kerületekben nem 
alkalmas földterületek a dohánytermelés
ből kivonatnak, és csakis olyan alkalmas 
talajban termelnek, mely nevezetesen jó  
égő  és alkalmas anyagot szolgáltat.

Nagy érdekkel és figyelemmel kisér
jük ama szerencsés kísérleteket, melyek 
Elszászban idegen magvak meghonsoitása 
által tétetnek, és tagadhatlan, hogy a mi 
termelésünkben nemes magvak m eghono
sítása, melyek talajunkhoz illenének, nem 
is sejtett emelkedést hozna bizonyosan 
létre.

A z Elzászi dohányok nehéz égésüek ; ez 
oly kellem etlenség, melyet Conecticut, 
Máryland, stb. dohánymagvakból nevelt 
palánták által, melyek jó  égéssel bíró, 
nemes növényt szolgáltatnak, ezekkel javí
tani igyekeznek. A  javítása és regenerá
lása a dohány okszerű termelésnek, úgy 
mint az Németországban. Amerikai mag-
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vak használata által tervezve van, olyan 
eszme, mely nagy horderővel bir, és hin
nünk kell, hogy  az az erő, melyet mi az 
Amerikai m agvakkal a mi talajunkba fek
tetünk. elégséges volna, évek múltával 
újabb életre hivni kiviteli dohány ke
reskedésünket ; mely azonban addig szór
ványosan, itt-ott e közben csökkenés ese
tén fedezendő v o ln a ; azonban egy állandó 
rendes kelendőséget alkotni, csik is az ok 
szerű dohánytermelés által lehetne, a mi
dőn oly dohányt fogunk előállítani, mely 
versenyképessé vált.

Átmenve ama mozzanatokra, melyek 
dohánypiaczunkon előfordultak, feljegyez
zük az 1890. év  május hó 31-én Rómában 
történt árlejtést 7500 métermázsa magyar 
dohányra, mely mennyiség szállítását mér
sékelt ár mellett mi nyertük meg.

Francziaország 1890. évben sem je 
lent m eg nálunk mint vevő. és fájdalom 
nem mutat semmi jel arra, hogy ezen el
vesztett állomás egy hamar magyar d o 
hány által ismét meghóditassék.

A  szerbiai dohányegyegyedáruság a 
lofolyt 1890. évben töllünk dohányt nem 
vásárolt. A  Romániai jövedék csak egy 
kis mennyiséget szivartakaró levelekben, 
és Portugália csak 40« esetleg 8-'0 méter- 
mázsa közönséges vágó anyagot.

Az általános kereskedelem utján ne
hány 1H00 mázsa közönséges vágódohány 
igen lenyom ott árak mellett. Holland, 
Gibraltár, úgy szintén a Schweitzba ment, 
ahol a tervbe vett, de keresztül nem ment, 
felemelése a beviteli vámnak a dohányra 
mozgalmat idézett elő. Egyes Schweiczi 
gyárosok, a kik tekintettel voltak a leendő 
vám emelésre, határ zárásra, mely julius
1-én lépett volna életbe : m ég május havá-

T Á R C Z A .
A szerajevói dohánybazár az occupátió 

alatt 1878-ban.
Irta H ó n a i  I s t v á n  

A „Magyar bohányujság* eredeti tárcsája.
Ki volt adva a parancsolat, hogv 1878. 

augusztus hó 18-át mint O Felsége születés 
napjanak évfordulóját Szerajevóban togjuK meg
ünnepelni. Már tudniillik meg fogja mindenki 
ünnepelni, a ki véletlenül Müglajnái, Bihács- 
nál, Jaiczánál vagy egyébhol véletlenül el nem 
esik. Hat én véletlenül nem estem el s igv 
sikerült ott ünnepelnem. Alig volt u város be- 
véve. negyedrészben leégetve, rövid pár nap 
múlva visszanyerte rendes külsejét. Az erdőkbe 
s a hegyek közé menekült mohamedánok csak
hamar visszaszállmgóztak s minthogv láttak, 
hogy a „svabszki“ -k és „usztroi*‘-k — a mint 
bennünket neveztek —  embereket nem esz
nek, szépen letelepültek ; a satrak, boltok, ba
zárok. mesteremberek műhelyei megnviltak. a 
varos mindenik nagyobb terén a mindennapos 
piaczok megélénkültek s a nagy nvüzsgés-sür- 
gés-forgasban alig hitte volna el az ember, 
hogy pár nap előtt a piaczokat bámuló sok 
baka itt véres harezot vivott. Csak a borzasztó 
rossz kövezeten bandukoló, érkező és távozó 
ezredek zaja árulta némileg el a harczias jel
leget. A kik ott maradtunk — s voltunk, kik

bán mérsékelt dohánymennyiségekkel lát
ták el magukat. Úgyszintén ugyan akkor 
nagyobb mennyiségű dohányok lettek ezen 
tervezett vám speculátió alapján kiküldve, 
melyek azonban eladatlan maradtak. Észak - 
németországba lett nehány 100 bál do
hány, legtöbb igen közönséges áru, transitó 
forgalom ba berakodva. A z 1890. évben a 
külföldre szállított dohányok, egyetem le
gesen, azon mennyiségekkel együtt, me
lyek a m. kir. dohányjövedék raktáraiból 
is direete kiszállíttattak, összesen mintegy 
35000 méter-mázsára tehetők.

A  kis mennyisége az 1889/90 évi d o
hányaratásnak, alig ad alkalmat a minő
ségre nézve kö/zeli véleményt adni.

A z 1889 90-ik évre mindkét jövedék 
nek egyetem legesen 80789 katasztrális hold 
lett dohánynyal beültetve, s ez 522,925 
méter-mázsa dohányt eredményezett, még 
pedig 51102 hold. 327 519 méter-mázsa az 
osztrák jövedkék részére, és 29087 hold. 
195,37fi méter-mázsa a m agyar dohányjö
vedék részére. A  m egelőző évben 87392 
hold volt dohánynyal beültetve, mely terű" 
let csak 452,374 mázsát eredményezett.

H ogy  a termelés minálunk jobbra for
dult, tisztán kiviláglik azon tényálladékból 
is, hogy a kevesebb beültetett területről 
nagyobb eredmény éretett el, és hogy az 
eredmény a termelvényben. holdankénti 
bevétel pénzben emelkedett.

A  dohány árak bizonyos levelekben 
csak n é v l e g e s e k ,  a mennyiben bizonyos 
áruban nem volt forgalom.

Különben az árak igy  számíttatnak:
R övid  csörm elék ...........................4 —5 frt.
Hulladék le v e le k ...................... fi— 7 „
Közönséges vágó anyag . . . 7 — 7 '/, „
V ilágos szinü leveles vágó anyag 101/, 14,.

17 hónapot töltöttünk el ott — -azoknak ki
jutott bőven a város megtekinthetéseből, meg- 
ismerhetéséből. Sorra néztük tehát a varos ne
vezetességeit s igv jutottunk el a dohánvba- 
zárig, melyről, ha tudom, hogv valaha tárcza- 
czikket kell írnom, bizonv többet jegveztem 
volna fel naplójegvzeteimbe.

Ott, a hol a mostani transportház áll — 
akkoriban „Konaku-tér —  haromuteza szögel- 
letbe; elég széles utczák voltak. A transport
ház előtt állott a nagy zöldségpiuez, a három 
utcza egvikében primitív alkotmanyu bódék
ban vesztegették a mohamedánok, bosnvákok 
a ezitra papucsokat, handzsárokat, ékszereket 
stb; a másikában — ha jól emlékszem — mé
szárszékek is voltak, míg a szemközti a többi
nél szélesebb utczában patkoló kovácsok, üst- 
verő mesteremberek, a köszörűsök egész légiói 
űzték a nagv meleg miatt a nyílt utczan mes
terségüket. Mindjárt az elején ezen utczának 
állott egy erősen épült egyemeletes ház. mely
nek boltozatos földszintjét a dohánvbazár fog
lalta el. Itt árultáK „a gyünyöriiségek negyedik 
oszlopul* % vagy mint azt a törökök másként 
is elnevezték : raz örömök negyedik divánját.* 
Az utcza kifelé vezető részén volt még vagv 
hat ilyen „gyönyörűségek oszlopa-  és „örö
mök divanja- . Hanem ez volt a legnagvobbik 
a varosban, itt ugyancsak legeltethette az em
ber a szemeit a sok szép dohányon. Magas 
piramisokba rakva állanak a hajszáifinom vá-

Bél a n y a g ....................................  7— 8 frt.
Burok ........................................ 12—15 n
Szivar t a k a r ó .............................  25— 30 írtig

mind 50 kg.-ként számítva helyben ér
tendő.

Előkészületek-
Most az ideje annak, hogy  a netáni 

pajta átváltoztatáshoz, vagy épen uj pajta
épületekhez szükséges épületi anyagot össze 
hordjuk ; és a leendő átidomitási vagy eset
leg  uj építési előkészületeket m egtegyük.

Most télen a fuvarozás sem kerül 
annyiba, mint nyáron, különösen a hol a 
szánutat igénybe vehették, vagy esetleg 
m ég igénybe vehetik.

Szerezzünk m eg most mindent télben, 
hogy ne kellessék azután tavaszszal, akkor 
már, a mikor egyre másra szükségünk lesz, 
kapkodni, a m elegágy takarókat javítsuk 
ki most és ott, a hol nincs, a z o k a t  o k 
v e t l e n ü l  m o s t  vagy zsupszalmából, 
vagy ott a hol gyékény terem, abból kell 
megkésziteni. De ne csak a m elegágy szük
ségletéhez készítsünk takarókat; de arra 
a czélra is, a hol m ég a dohányt a szabad
ban szárítják, hogy a dohányt alkalomadtán, 
az állón az esőtől m egvédelmezhessük, mert 
itt nagyon gyakran nagy károk szoktak 
esni a dohányban. Ezek kiállítását a nagyobb 
gazdaságokban most a midőn a cselédeknek 
sem adhatunk annyi munkát, legczélszerübb 
tehát ezekkel most megcsináltatni. Ott a 
hol se zsupszalma. se gyékény bővében 
nem vagyunk, fel kell keresni azon vidé
keket, a hol a gyékény fonásból élnek, és 
a hol folyton csak azzal foglalkoznak, mint 
például Püspök-Ladány, vagy X agy-K ároly , 
Kis-Majtény vidékét, a hol a gyékény-fo
nás most legjobb folyamatban van és a hol

galu különböző dohányok, melyek színe a 
világosságától kezdve a sárga szín összes ár
nyalatain át képviselve van. A piramisok tövé
nél abroncsszerü állványok vannak elhelyezve, 
ezeken pedig a pipázó eszközök egész garma 
daja tarka rendetlenségben. Az egvik piramis 
előtt csak csibukok állanak : ez a dohány csak 
csibukba való; a másik előtt ízlésesen van fel
halmozva a különféle szivarkapapir. ez a czi- 
garetta-dohány; majd közönséges különböző 
szinü és nagyságú cseréppipával „gumírozott* 
piramishoz étünk; ez valószínűleg közönséges 
pipadohány, mert e pillanatban lepett he egy 
tenyeres-talpas hajcsárnak látszó igazhivő, ki 
az ő „merhabanM-ja után leszurkolt két pa- 
raht, kapott a dohánvból az árustól, de csak 
ugv Mindre, mert nem mérlegelte, aztán távo
zott a künn maradt öszvérével. A másik sor
ban egész gléda nargile van felállítva; majd 
mindegyiknek más-más szerkezetű csöve van. 
A nargilék mellett apró de igen gvönvörÜ pi
pák vannak, fehér, sárga, vörös, fekete agyag
ból ; ezek egy sort képeznek ; fölöttük vannak 
a tajtpipak, csibukok, a g\ üszünagvsagutól 
kezdve az ökölnagyságig, ezeket követik két 
sorban a jmrczellanpipák, a gipszpipák achat 
és karneolból faragott pipák ; majd meg üveg
pipát látunk, azután fapipát, továbbá pipát 
kagylóból. Külön csoportokba vannak rakva a 
pipaszárak a legvékonyabb shinai bambusz- 
nádtól kezdve, a meggvlaszár, jávor-luezafa
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most azokat igen olcsó áron megkaphatni. 
Ú g y  hiszem, h ogy  folyóm éterenként 6 kraj- 
czárért megszerezhetők ; a gyékények szé
lessége a kívánalmak szerint készíttetik, de 
rendesen egy  méter szélességüek, Vannak 
olyan vállalkozók, a kik ezzel foglalkoznak

G ondoskodjunk már most, hogy a me
legágyakhoz szükséges jó  szálas trágyát a 
többi trágyával most a földekre ki ne hord
juk, hanem tartsuk készletbe már a m eleg
ágyakhoz szükséglendő trágya mennyisé
get, hogy e végett ennek idején zavarba 
ne jöjjünk. Rendes nagyobb gazdaságok
ban különösen e czélra eg y  trágyahalmazt 
gyűjtenek, tekintettel arra, h ogy  az e czélra 
gyűjtött trágya vegyes, m ég pedig ló- 
és szarvasmarha trágya keverékből áll, 
m elyet azután annak idején egyenesen a 
dohánym elegágy készítéséhez alkalmaznak.

De jó  most a netáni léczeket m egke
resni, szóval minden a termelés és szárítás, 
kezeléshez szükségelt tárgyakat a télen 
megszerezni és előállitani, mert ha azt most 
nem tesszük, akkor majdan egyébb fonto
sabbnak látszó dolgokkal leszünk elfoglalva 
a midőn már megszerezni se időnk, se jó 
akaratunk nem lesz.

Dohányos kertészeinknél győződjünk 
m eg most a m ag minőségéről, puhatoljuk 
ki most a mag fajtáját, miként kezeltetett ? 
m eg  volt-e érve ? győződjünk m eg az ép
ségéről, súlyáról, tisztaságáról, és ott a hol 
m eg nem felelőnek látjuk, segítsünk a bajon, 
mert ha itt történik hiba, nevezetesen, ha 
rossz fajta magot, vagy nem teljesen erős 
csira képes, érett, jó l kezelt m agot fogunk 
elvettetni, akkor minden eg y ébb  törekvé
sünk jó  és sok dohány előállítására hasz
talan lesz. Ha tehát teljes sikert akarunk 
elérni, az említett dolgokra fontosságot fek
tessünk. ___________  D. V

jazminfa stb. a legvastagabb fajtáig. A dohány
árus csendes ember, meglehetős előrehaladott 
korú török, de szolgája, a „peskídmacs4* úgy 
látszik örmény s olyan üzletvezető-féle szerep
pel bír; e közben járnak-kelnek ki a bazárból 
be a bazárba; a vevők reám nézve érthetlen 
dolgokat gagyognak ; bejön három-négy lár
mázó albán, ezeket követik csörömpölő ka
tonatisztek ; az előbbiek el se mentek még, 
spanvolzsidók jönnek; mindnyájan vesznek, 
beszélnek hangosan, fizetnek és mennek. Ha 
a vevők szaporodnak, az odvaikból elöbujnak 
a kiszolgáló plundrás segédek ; ha logynak a 
vevők, a kiszolgálók visszavonulnak mint apály 
idején a vizek. Szerb tolmácsom révén nagy 
nehezen sikerült megtudnom, hogy a nagy ba
zárba nyíló ajtók mögött mi rejlik s még bak- 
sist sem kellett adnom, hogy megláthassam 
belülről. Valami négv-öt kis kamra nyílik a 
nagy bazárba; az egyikben a melyik az utczára 
esik, lábszárait maga ala szorítva, bőrteritéken 
Ül a dohányvágással foglalkozó munkás; olyan 
kezdetleges dohányvágója van nagyban, mint 
a minő nálunk Szerdafalvár. a kántor uramé; 
csak ép az a különbség, nogy a kése papir- 
vékonyságu ; hanem azt az Ügyességet, mely- 
ivei vágni tud, leírni nem lehet. Szabad kéz
ből, egyik vágat olyan, mint a másik, hosszú, 
szálas, hajszálvékony. Mellette egy hosszú nyakú 
kancsó áll, tele vízzel; ebből aztán hörpint 
egyet s ugv fecskendezi a száján át a dohányt

Termelésünk javulása.

Minden kétséget kizár, hogy a dohány- 
termelés okszerűségével igen sokat haladtunk.

Minden dohányon, melyet már az 1891-ik 
évben láttam, tisztán kitűnnek a javulás nyomai.

Láttam termelőket a beváltó hivatalban, 
a midőn dohányaikat beadták. Megnéztem 
azt, és vissza hívtam emlékembe azt az időt, 
a midőn ép ugyan azon termelőtől vettem 
volt én át a dohányát. —  Boldog isten, minő 
külömbség! —  eszembe jutott azon hányt- 
vetett, kis és nagy, egész és rongyos, zöld és 
tarka, boglya és nem dohány bál alakban 
Összekuszált dohány rakomány, — melyet 
épen e meg nem nevezett dohánytermelőtől 
egykor átvettem. A dohánva bár most sem 
épen nagyon megdicsérhető tulajdonságokkal 
bir, de mondom, ő megismert engem, én is 
megismertem őt, de a dohánvát nem ; —  mi 
mindketten megvénültünk, de a .fohánya kissé 
megifjodottnak látszott lenni.

Az öreg Szemita. — mert az vólt — 
reám nézett, és keserű gunynyal azt gondolta : 
lásd, minő szép dohányt adok én itt át, és 
azért még is kevés pénzt kapok érte* *, termé
szetesen ez a dohány az ő szemében olyan, 
mintha az valami finom havanna dohány volna. 
Bizony pedig irgalmatlan durva és rósz volt 
most is, de meglátszott rajta a haladás nvoma 
oly nagy mérvben, a mit én számokban nem 
vagyok képes kifejteni; egyszóval a haladás 
nyomai Kézzel foghatólag évröl-évre igen könv- 
nven észre vehetők.

Mint múlt számban is kiiejeztem, a ter
melők az osztályozással, legalább azok, a kik
kel ér. érintkezem (egyes kivételekkel), meg 
vannak elégedve, és csak mindig azt hozzák 
tel, hogy a takarosabb munkával semmi anyagi 
eredményt nem érnek e l; pedig a takaros 
munka sok fáradságot és költséget okoz; én

azt tartom, hogy ebben a takaros munkában, 
mely nagy haladást jelent, mindenesetre csak 
lenni kell valami anyagi eredménynek is; 
hogy csak egy alapos érvet hozzak fel, a na
pokban azt mondja neken a Budapesti do
hánybeváltó hivatal főnöke; lássa — a hala
dásnak ez is egv kézzel fogható jele, hogy 
akkor, a midőn mar 13,000 métermázsa do- 
dányt vettünk át, csak összesen 200 mázsa ki
hányás dohány lett átvéve, mely csak az egy 
és tél százalékot haladja meg. Azt hiszem, 
hogy már ez magában is egy anyagi hasznot 
képez, és nagy remény van a»ra, hogv ez az 
osztály a gondos kezelés által egészen el fog 
tűnni. — Tehát ez is a haladásnak egy igen 
fontos jele.

De talán szükségtelen is nékem azt bi
zonyítgatni, úgy is már köztudomású dolog 
az, hogy haladtunk, csak hogy én szeretek e 
tárgyról beszelni mint olyanról, melyben ma
gamnak is egy kis része van. Mert bizony akkor, 
az 1884—ik év élején, a midőn ezen ügyet a 
!:ezembe vettem, kétségbeejtő volt a dohány- 
termelés helyzete, mert olyan tárgv volt az 
akkor, a melyről senkise szólott semmit; ebben 
az elhagvatottságban találtam én azt 1883-ik 
év végével, a midőn a Dohányujságot meg
indítani kezdtem. Ezt senki dicsekvésnek ne 
vegye, mert a dohányügye énnekem olvan, 
mint mely második természetemmé vált.

Én jelen soraimmal csak azt akarom con- 
statálni. hogy a dohánytermelés terén már is 
nagy javulás jött létre, és hogy az okszerű 
dohánytermelés rendes vágányában vagvunk, 
és azt óhajtom, hogy abból le ne térjünk, 
hanem folytonosan csak azon haladjunk és én 
szeretem hinni, sőt meg vagyok róla gvő- 
ződve, hzgv termelőink fogják első sorban él
vezni ezen nagyon fáradságos munkának a 
diját, melyet nagyon is meg fognak érdemelni.

3

végig, hogy ahhoz képest a ködfecskendő 
majdnem csak kis Miska.

Mikor ez a mézillatu dohány amugv friss 
állapotban kikerül a csarsijába, a mester pira
mist rak belőle, elhelyezi mellé az aranvnval 
ezüsttel kivert csibukot, melyben a vastag pipa- 
szár alul parafában végződik, felül pedig a 
sima balti borostyánkő ktistálynál lénvesebben 
ragyog; az emberben fölébred a zsákmányolás 
dühös Ösztöne; a szegény igazhitű pedig egv 
lapos pislantást vet oda s azzal vigasztalódik, 
hogy: — a pokol tüze, mint tevebőgés fog 
harsogni annak a hasában, a ki ilven díszes 
pipából s z í v .

Kirakat nincsen. A félkörboltozatu ajtó 
olvan nagy, hogy azon betekintve a bazár 
elejét egészen látjuk ; az árus persze ideiakja 
legszebb czikkeit. a tarka sallangu libanoni 
dohánytartókat, az antik formájú aczéilal ki
vert szopókákat stb. Ugyancsak itt kaphatók 
azon szerek, melyekkel a pipák megillatosit- 
hatók, a narancsviz a csibukok kiöblítésére, a 
szantál-olaj a csibukszár kenésére s ez, a külön
féle illatokkal keverve, olyan gyönvörüségsza- 
poritó élvezet, hogy szinte nehezen válik meg 
tőle az ember.

Mielőtt elmegyünk, veszünk valamit. Kér
tem abból a vörhenyes szinü dohányból, a 
melyik Üvegben van elhelyezve mint a patiká- 
han a gyógyszer. Az árus kérdi, van-e nar- 
gilém ? —  Nincs. — No akkor nem veheti

hasznát emberséges barátom, mert ez csak 
nargiléből élvezhető; hanem van itt antiochiai 
latakia, ez jó lesz ! — Jó.

...................... S jó is volt.
*

A czivihzátió sokat seprett Szerajevóban 
azóta. Tudom, nem áll már azóta az üzlet, 
mert az egyedáruság következtében a dohánv- 
bazárok megszűntek, helyöket a bosnyák tra
fikok foglalták el. Ma már Szerajevóban és 
Mostarban egv-egy nagy dohánygyár áll, hol 
a pipadohány és czigaretta szükséglete egészen 
bosnyák dohányból födöztetik. A dohányter 
melók hozzászoktak a kincstári közegek el
lenőrzéséhez s a monopólium jövedelmei foly
ton emelkednek.

Okkaszámra nem árulnak már dohányt, 
hanem beváltják a termelőtől métermázsánként. 
A mostari dohánygyárban 460 ember találja 
napi kenyerét, legtöbbje süvölvény gyereK és 
serdülő leány. Mohamedán persze igen kevés 
van köztük s a lányok között nincs egv sem. 
A leányok —  mint azt egy ott alkalmazott 
barátom írja — fezt viselnek fejeiken s török 
módra öltözködnek. Többnyire görögkeletiek, 
kik között akad igazi keleti szépség.
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A legutóbbi átadásnál ez évben, fájdalom, 
még nem érezhették ennek az előnyét, azért, 
mert mennyiségre nézve is igen rósz termés 
volt és a termelő az egész dohányáért kevés 
pénzt is kapott; —  a rósz termésnek pedig 
a nagyon is mostoha száraz időjárás volt az 
oka; de a mi még azt az óriási hátrányt is 
is vonta maga után, hogy a dohányok a 
mostoha időjárás miatt nem birtak természe
tes utón fejlődni, és épen ama stádiumban 
érte őket a rósz idő, a midőn fejlődniük kel
lett volna, de nem tudtak, azért maradtak kis 
levelüek, kényszerérettek, és igv apróságaiknál 
fogva még leveleik nagy részben durvák is 
maradtak. — Itt van tehát egyik bökkenője 
annak, hogy a termelők ama képzeletben le
hetnek, hogy a jobb kezelés által még semmi 
anyagi sikert nem nyertek el.

De legyen szabad megjegyeznünk nekünk, 
kiknek a legbensöbb vágva oda van irányitva, 
hogy első sorban a termelők anyagi jóléte az 
okszerű dohánvtermelés gyakorlása által emel
kedjék, hogy ha ilyen mostoha időjárás mel
lett, mint a minőben a dohány legutóbbi ter
mése részesült, a dohány kezelése úgy, mint 
a közzel múltban, hanyagul végeztetett volna, 
csak akkor látszott volna meg a rósz mun
kának a következése a pénz bevételben, a mi 
a mostani beváltásnál nem tűnik fel. A siker
telen termés, a jó, csinos munka által egven- 
sulvoztatotr, úgy, hogy nem tünteti fel a mos
toha időjárás által okozott hiányosságokat, és 
ebben is találja már a gazda fáradságának ju
talmát. Azért mondom, ne csüggedjünk és a 
dohánytermelés okszerűségével esak előre ha
ladjunk, és jutalmunk bizonyára nem tog el
maradni.

Dnróczi Vilmos.

Dohánybevitel és kivitel 1889. évben. *)

I. D o h á n y b e v i t e l .
Érdekelni fogják tán tisztelt olvasóinkat 

azon adatok is, melyek arra vonatkoznak, 
mennyi dohány anyagot vesz a kincstár kül
földről.

Nyers dohány levelekben behozni ott a m. 
kir. kinestár részére a külföldről 1889 évben 
összesen 4,075.348 kg., melyért a kincstár 
3, 443.565 frtot fizetett. Legnagyobb menv- 
nviséget vett a kincstár közönséges Brazil do
hányt (688.159 kg.-ot), továbbá orosz kapa
dohányt (620.409 kilogramot) és virginiait 
552,843 kg.-ot. Ezeken kívül tekintélyes raeny- 
nyiségben vásárolt még Kentucky, Brazil Fé
lix, Manila és Havanna Partido dohányt. Leg
nagyobb átlagos árt fizetett a kincstár a kír 
levelekért (100 kg. a) 446 frt 04 kr.), utánna 
a Sumatra dohányért 6100 kg. « )  350 frt 
36 kr.) azután a Ghiubek levelekért (100 kg. 
ft) 268 frt 2> kr.) aztán a Havana V Abajo 
levelekére ^100 kg. «) 261 frt, 31 kr.) Legol
csóbban a Drama selejt levelek (100 kg. a) 
20 frt. 59 kr. és az orosz kapalevelek (100 
kg. n) 25 frt 31 kr.

Dohánygyártmányokban behozatott a kincs
tár részére 1889 évben külföldről és pedig 
burnót 95.130 kg., szivar 1.097.100 drb. Min
dezért fizetett a kincstár 210.380 frt 68 krt. 
Ezenkívül a cs. kir. dohánygyárak és áruda

• F o r r á s :  „Statisztika a dohányegyedáruságot il
letőleg 1889. évre. összeállítva a megy. kir. dohánybe- 
váltási és gyártási számvevő osztályok által. Buda
pest, 1890.*

raktáraktól behozatott 22,723 kg. burnót, 100 
kg. különlegességi pipadohány és 115.000 db. 
Havana szivar, melyekért együttesen 33,325 
frt 347, krt. fizetett a kincstár.

Érdekes lesz még a külföldről való be
vitelt illetőleg megemlíteni, hogy magánosok 
részére való bevitel nyersdohányban kitesz Ösz- 
szesen 4 kg. -ot, gyártmányokban 7.314 kg.-ot, 
melyeknek értéke együttesen 146.320 frt. Ter
mészetes, hogy legtöbb gyártmány Porosz- 
országból jött magánosok részére (3.361 kg. 
67.220 frt. értékben.)

II. D o h á n y  k i v i t e l .
Érdekesek lesznek az adatok a kivitelt 

illetőleg. Mindenekelőtt felsoroljuk, hogy az 
osztrák dohánykezelőség részére 1889. évben 
nyers dohánylevelekben és félgyártmányokban 
a m. kir. dohánybeváltó hivataloktól szállít
tatott szivarlevél 115,903 kg.. Tiszai 4,943,323 
Kg., közönséges Debreczeni. Szegedi, Szuloki 
és közönséges kerti együttesen 12,491,156 kg., 
Pécsi 293,954 kg., finom kerti 115.152 kg., 
középfinom kerti 360,043 kg, fehérvirágu 
musKatálv 21,927 kg., vörös virágú muska- 
tály 44,546 kg., kapadohány 151.765 kg., 
kihányás 1.923.912 kg., kacs 14.705 kg., hul
ladék 446.548 kg.; az összes anyag kitesz 
20.922.937 kilogramot. melynek pénzértéke 
3,112,560 frt. 1888. évben 26,313.804 kg. 
szállitta ott az osztr. dohány kezelőség részére, 
tehát 1889. évben 5.390.867 kg.-al (vagyis 
20.4 "/0-aL kevesebb.

Ezek után foglalkozik az idézett Statisz
tika a valóságot külföldi kivitellel, mely ada
tokból itt a következőket hozzuk :

Dohánygyártmány eladatott kivitelre kül
földre 1889. évben 200 hordó Virginia és 
Kentucky lugvizkivonat (40.417 kg.,) finom 
pipadohány 118 '/2 kg., különlegességi pipa
dohány 54l/ s kg., belföldi közönséges szivar
53.700 darab, belföldi különlegesség 713.100 
drb. Mindezért befolyt 72.356 fr..

Külkiviteli kereskedők által kivitetett ugyan
azon évben 1.242.882 kg. nyersdohánv 267.219 
frt. értékben. A megelőző évhez képest 66.3°/® 
hanyatlás mutatkozik, értékben pedig 66.2°/# 
hanyatlás.

A  kincstár restéről külföldi kivitelre el- 
adatott nyersdohányban 1889. évben: Tiszai
I. oszt. 10.096 kg., II. oszt. 173,027 kg., III. 
oszt. 132.330 kg. Szegedi I. oszt. 28.806 kg.
II. oszt. 129.243 kg., III. oszt. 37.752 kg., 
Debreczeni I. oszt. 49.439 kg., II. oszt, 129.975 
kg. III. oszt. 84.713 kg., kihányás 178.530 
kg. Tehát együtt 949,912 kg. 155.170 frt. 
értékben. Mindezek a dohánybeváltó hivataloktól. 
Ezeken kívül eladatott még a gyáraktól 39.739 
kg. kihányás és 12.781 kg. hulladék, a két 
utóbbi együtt 9.017 frt. értékben, ügy hogy 
összesen eladott a kincstár nyers dohányban 
külföldre 1,002.430 kg.-ot 164.187 frt. ér
tékben.

Nagyon elszomorítóknak mutatkozna* 
ezen utóbbi adatok már akkor is, ha csak a 
megelőző évi adatokkal hozzuk kapcsolatba. 
Ugyanis még 1888. évben 2.666.377 kg.-ot 
adott el a kincstár nyers dohányban külföldre 
451.575 frt. értékben.

Tehát 1889-ben 1,663.947 kg.-al keve
sebbet, pénzértékben ped g 287.387 írttal ke
vesebbet. Vagyis az 1889. évben mennyiség
ben 62.4#/0, értékben pláne 175°/# csökkenés 
mutatkozik. Hova jutunk, ha a hanyatlás a

kivitelt illetőleg továbbra is ez utón halad? 
Nagyon világos, hogy ily rohamos hanyatlás 
mellett már rövid idő múlva ott leszünk, 
hogy a kincstár a külföldre éppen semmit sem 
fog eladni. S ha ehhez hozzá veszszük a ki
viteli kereskedőknek fentebb szintén regisztrált 
hanyatló Üzletmenetét, úgy általában elmond
hatjuk a kiviteli eladásokról, hogy azok jó
formán egészen megszÜnőfélben vannak. Hogy 
ez a magyar dohányoknak sem hasznára, sem 
dicsőségére nem válik, azt tán nem is szük
séges vitatni. S ezért nézetünk szerint ez ál
láspontokon — legalább a mennyire lehet —  
igyekezni kellene az illetékes tényezőknek 
változtatni. Föl kell keresni azon módozato
kat, a melyek mellett a magyar dohányok 
keresetebbekké válnak a külföld előtt.

Persze, ez nem könnyű feladat, de min
denesetre erre utal a helyzet. Ha megfigyel
jük. mily nemű fajok és tartalmú dohányok 
örvendenek a kontinensen nagy kelendőség
nek, tán lehető lesz —  legalább az ország 
némely vidékein — a dohánytermelést oly 
nemű dohányok előállításának irányába terelni. 
Világos, hogy legjobb ut volna e tekintetben 
minél jobb dohányok előállítása. De ha ez 
már oly rohamosan nem vihető keresztül (erre 
hosszabb idő kell), legalább más irányban 
Kell a külföld igényeinek kielégítése felé t ö- 
rekedni. Ennyit akartunk e tárgyban itt rövi
den felhozni.

Jövő számban folytatni fogjuk a Statisz
tika adatainak közlését és pedig szólni fo
gunk dohánygyáraink 1889. évi üzeméről.

Az exsiccator.*
J e l i g e :  Győzzön a jobb!

A mezőgazdaság csekélyen kamatozó tő
kéje, majdnem elviselhetetlen terhei: a legmeg- 
szoritottabb takarékosságra Késztetnek és óva 
intenek a „holt- befektetésektől. Pedig a „szá
zad végén- a reklám és humbug oly sokfele 
és agyafúrt termékével —  a holt befektetés 
igazi tárgyaival —  találkozunk a mezőgazdál
kodás terén is, melyek úgyis conservativ gaz- 
davilágunkat az ujjitásokkal szemben tartóz
kodás, a bizalmatlanság egy nemével töltik el.

Van e tartózkodásnak indokoltsága, de 
csak mig az elfogultsággá nem fajul. Mert 
amily elítélendő minden újításnak, az első pil
lanat felhevülésében, hozsannávali fogadása, 
derüre-borura ajánlása : viszont mostoha mezö- 
gazdaságénk vitális érdekének tett hazafias szol
gálat, azok megismerése, tárgyilagos higgadt 
megbirálása és használhatóságuk tűzpróbája 
kiálltakor, elterjedésük propagálása.

Ezen körülmény, de meg olvasva az e 
szakbavágó irodalom egyik újabb terméke, 
Praznovszky Ágostnak „A* dohánytermelés és 
kezelésről- megjelent müvét —  melyben az 
exciccator csak felületesen és abban is tévesen 
van tárgyalva —  és az, hogy tudtommal 
Cserháti tanár urnák közzétett észletein kívül 
alig jelent meg figyelemre méltó közlemény: 
késztettek arra, hogy évekre terjedő kísérletek
ből merített tapasztalatok alapján, ezen a jö
vedék által is bizalmatlanul fogadott, de jobb 
sorsra érdemes és valóban kiváló fontosságú 
rendszert megismertessem és csekély erőmhöz 
mérten én is a forgalomba került homályos 
fogalmak megvilágításához hozzájáruljak.

Tagadhatatlan, hogy az okszerű dohány- 
termelésnek alapfeltételei már a fajta, talaj 
megválasztása, a művelés stb.-ben adatnak m eg; 
mindazonáltal kétségbe nem vonható, hogy az 
ekként előállított nyerstermény a jövedék igényei, * S

• Jelen erikket, mely eredetileg a Gy. M.-ban je
lent meg, szerző felkérése folytán mi is közöljük.

S t e r k.
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a gyártás czéljainak megfelelő anyaggá, csakis 
okszerű szárítással válhat. Egyik nagyfontos- 
ságu mozzanata ez a nyerstermelésnek, melvre 
a jövedék is kiváltó suljt fektet és azt az 1887. 
évi 44-ik t.-cz. megszigorított határozmányai- 
ban kifejezésre is juttatta.

Az eddig követett szárítási eljárással is — 
bár lényegesek hiányai — állítottunk elő kitűnő 
anyagot. E hiányokat fedezni az egyes műve
letek tökéletesebb keresztülvitelével, állandó 
törekvés nyilvánult. Ennek folyományaként 
váltotta fel a „ lapjára fűzést" a forgatva majd 
az oldalfüzés ; lépett a hosszúnak helyébe a 
rövid zsinór, mig végül, ezen, mondhatni lét
érti küzdelemben a kutató elme az exciccator- 
ral ajándékozta meg a termelőt.

L á n g  Eerencz volt doh. beváltó felügyelő 
urnák hervadhatatlan érdeme e genialis eszme, 
melyjyel a modern szárításnak nyitotta me*, uj 
epocháját. Első alakjában neki is meg voltak 
fogyatkozásai, de könnyű volt a haladás a tört 
ösvényen és ma 7 év után bátran elmondhat
juk : az eszme gyakorlati rendszerré erősödött 
és az exciccator a minőségi termelés pár 
excellence eszközévé nőtte ki magát.

1883-ban került forgalomba az első ex
ciccator és alakja: kétszer meggörbített sodrony 
volt, melynek egyik hegyes vége léczbe vere 
tett, másika pedig lapát alakú élével, a levél 
felvételére szolgált. Az első szegek nagyon vé
kony sodronya gyengének bizonyult. Eiősebbel 
váltatott fel, de a szegek még igy sem váltak 
be egészen : drágaságuk mellett, görbületeik 
gyors rozsdásodása miatt hamar pusztultak és 
a dohánylevél kocsánvából kiálló éles végük 
nem csupán a fölöttük levő levelek hegyeit, 
de ide-oda helyezésnél a szomszédos léczek 
leveleit is megrongálta.

Mélt. Gróf Csekonics Endre ur uradalmai: 
a zsombolyai 1884-ben, a husszapályi-i pedig 
1885-ben hozattak e szegekből kísérletek té
telére. Feltalálva bennük a dohánvszáritásnak 
„jövő eszközeid alapos megfigyelésük tárgya 
lön és megismerve hiányait, lényeges jav fá
sokat is eszközöltek rajta, melyek egyikéül 
éppen ez uradalmak hívták fel első sorban a 
feltaláló figyelmét a czélszerü kéthegy ü drót- 
szegekre.

A gyakorlat szentesité az ezen szegekhez 
fűzött várakozásokat és valóban az exsiccator 
csak mai construktiójában felel meg eredeti 
intentiójának.

Ezen rendszer nem küszöböli ki a zsinórt, 
sőt okszerű kezelésnél a kettőt öszhangba hoza, 
feltételezi egymást : és exciccatoron szárítanánk 
az értékes u. n. „bennszárított" anyagot, zsi
nóron pedig a II. rendű u. n. „kinnszáritoti" 
felhasználásakor úgyis csak pipadohányt, mely
nek kívánatos rövid időn a napon, szabad le
vegőn való szárítása. E zsinórokkal lennének 
azután a léczczel meg nem rakható „koszorú" 
(tető alatti ür) és annak idején (zárakgatáskor' 
a járók beavatva.

Ezek előre bocsátása után. lássuk köze 
lebbröl a rendszer előnyeit, mely részben a 
Cserháti tanár ur felállította sorrendet fogom 
követni

Az exsiccatornál nagyobb a munkaered- j 
mény, mint zsinórnál, vagyis mig egy munkás * 
egy nap alatt zsinórból (4 méteres) megfUz > 
80 at, ugyanannyi idő alatt megrak 50 drb. 
exiccatort —  1Ó0  drb zsinórnak megfelelőt. 
Elmarad a mellett a leveleknek a zsinórokon 
való elegyengetése, a körülményesebb felebb- 
vitel és össze'olásnak munkája.

Exsiccator használatával a minimumra 
redukálódik a tűzés és kezelés folytán sérült 
levelek száma. Kinek volt alkalma csupán a 
tűzés procedúrájánál a levélleli bánásmódot, 
annak zuzódásár, az exiccatorral keresztül vihető 
pedantériával összehasonlítani: már magában 
ez egy körülmény utóbbi javára hangolja. Hogy 
ezen kímélet anyagi haszonnal is jár és hogy 
állításom ne puszta frázisként hangozzék, vegye 
át a szót az alant közölt conkrét adat.

A  hosszúpálvii uradalomban Két egymás
után következő évben, összehasonlító kísérlet 
tétetett és e czélra válogatott, gonddal kezelt

M agtar Dohántujság.

fele részben zsinóron (forgatva fűzve), fele 
részben exciccatoron lön berzáritva. A bev 
tási eredmény átlaga lett métermázsánkint:

zsinóron szárításnál cxiccatoron szárításnál
1880-ban 24 frt 58 kr. 30 frt — kr.
1887-ben 22 frt 50 kr. 26 frl 20 kr.

Ehhez nem kell commentár. Az 5 frt 42 
kt.. illetve 3 frt 64 krnyi ártöbblet, úgy hiszem 
megérdemli a számítást és méltán mondhatta 
Cserháti tanár ur: „hogy az exsiccator a jobb 
minőségű dohány előállítására hatalmas eszköz."

Függetlenít továbbá az exsiccator a mun
kások ügyességéről. Jó fűzés, gyakorlott mun
kást feltételez; exsiccatornál gyakorlatlanabb 
gyermek munkások is alkalmazhatók. Nagybani 
termelésnél, ezek csekélyebb munsabére, talán 
szintén nem megvetendő.

A zsinórokon a levelek elegyengetése időt 
vesz igénybe és még szigorú felügyelet mellett 
is alig vihető keresztül, de még ez esetben is 
a zsinóroknak a felsőbb sorokba szállításánál 
nem kerülhető ki a leveleknek a középre össze 
csúszása. Ment e kalamitástól az exciccator 
használata, hol megadva lévén minden egves 
levélnek helye: a kelletténél sűrűbbre nem 
rakható. Az össze nem csuszhatás folytán, min
den levélnek meg lévén „saját külön" szára
dást üre: kocsányégés, zsinórrothadás, megpe- 
nészedés és egyéb a zsinór használatánál el- 
kerülhetlen mizériák nem, vagy alig fordul
nak elő.

Az exsiccatorra akgatott dohánylevél fő
bordája, éppen mint az oldalfüzötté gyorsabban 
és jobban szárad a lapjára, vagy fordatva fű
zött é-énéi. Természetesen a levelek nem lap
jukkal, mint az kezdetben szokásban volt és 
a minek azon czélzata, hogy a száradás vége 
felé egy szegre két levél tétethessék, ma már 
túlhaladott álláspont, hanem élükkel a léczre 
mintegy derékszög alatt akgattassanak a szegre: 
hogy ezáltal húsos bordájuk kifelé állva, telje
sen ki legyen téve a száritó légjárásnak.

A bennünket is némi aggodalommal el
töltőit azon theoretikus feltevést, hogy a fűzött 
dohánynál a borda húsos, vizdus iészének ke
resztül hasításával az elpárolgás siettetése szinte 
gyors és tökéletes beszáradását az exciccatoron 
levő levél (kisebb lévén elpárolgási felülete) 
nélkülözi: megdönté az elmúlt évnek a szára
dásra fölötte kedvezőtlen esős őszi időjárása, a 
mikor az ezen calamitás okozta bajok a zsinórra 
fűzött dohánynál jelentékenyek voltak, mig az 
exsiccatoron csak elvétve találkozott romlott 
levél. A bordák beszáradottsága pedig miben 
sem engedett a zsinórra füzöttének.

Ilv előnyeivel szemben alig állhat meg azon 
ellene felhozott nehézkesség, melvlve télen 
keményebb hidegek alkalmával a leveleknek a 
szegekrőli leszedése jár, annál is inkább, miután 
ezen hatalmunkban áll segíteni.

Ez előnyök daczára az exsiccator szélesebb 
körű elterjedésének akadálya: nem ismerése, 
de főként látszólagos költségessége volt.

E tekintetben egy nagy kérdést az exsiccator 
léczek hosszúsága képezett. H isszabb, tehát 
aránylag olcsóbb léczek beszerzését, azok ne
hézkes kezelése, a súlyos nyers dohány alatti 
meghajlása, esetleg eltűrése tette kétségessé, 
mig a könnyen kezelhető rövidebb léczek meg 
költségessé tették, a több szakasz szügséglettei, 
a pajták olcsóbb berendezését.

A  zsombolva-huszupályi uradalmak az 5, 
4 és 3 méter hosszú léczeket (megfelelő erős- 
régi méretekkel) tették kisérletek tárgyává és e 
részben következő eredményre jutottak.

Az 5 méteres léczek is beváltak. Nem volt 
szükség alátámasztásra, a serdiafákhoz erősítés 
végett kapcsokra, odakötözésre vagy pláne 
pótágasokra, mint azt Praznovszky idézett köny
vében mondja, a súlyos dohány alatti meghajlás 
sem volt nagy, csak elvétve törtek ketté léczek 
és egyedüli hátrányuk a nehézkes kezelésben 
nyilvánult.

A 3 méteresek kezelhetőség tekintetében 
mi kívánni vulót sem hagytak fenn és ellenük 
csupán a belső berendezés nagyobb költsége 
volt.

&

A  4 méteresek, elébbiek fogyatkozásai nél
kül, bírva azok előnyeit: minden tekintetben 
megfelellek a kivánalmaknak és kiterjedt hasz
nálatra ezek fogadtattak el.

Miután pedig az orsz. gazdasági egylet
hez, annak idején beérkezett szakvélemények 
összegezése a pajták btlső berendezésénél 
szintén a 4 méteres szakaszokat javasolta, 
zsinórban is a 4 méter hosszút találta leg- 
czélszerübbnek : igy azon pajtaszakasz zsinór 
mint (exciccator behozatalával) a régi pajták 
átalakítása és az újak igényteljesebb belső be- 
rendézésének költségessége is és a léczek 
hosszának „keleti" kérdése helyes megoldást 
nyert.

Felhozták ellene a nagyobb űrtartalom 
szükségletet is.

Cserháti tanár ur épen a kir, doh. jöve
dék megbízásából, beható, alapos kisérletek 
utján megállapította, hogy az egy métermá
zsa dohány elhelyezésére szükséges pajta űr
tartalom :

oldal fűzésnél . . .  . 42.1 m.*
forgatva „ .................. 46.2 m.3
exciccatoron szárítva . .4 1 .5  m.*

Egyenlő (itt 60 cmtr) serdia távolságot 
feltételezve, tehát exsiccatoron szárítva volna 
a legtöbb dohány elhelyezhető a pajtában. 
Hozzá teszi azonban Cserháti tanár ur, hogy 
exsiccutoron szárításnál legalább 10 cmtrrel 
nagyobbnak kell lenni a serdia távolnak a 
normálisnál, nehogy a levelek hegyei az alat- 
ruk levő léczek szegvégei által megrongáltas- 
sanak, mely esetben azután 1 q. dohány el
helyezésére 48 m, 3 vagyis 1.8 m .3-rel na
gyobb űrtartalomra van szükség, mi azonban, 
mint szintén hozzáteszi, előnyei mellett alig 
számbavebető csekélység.

Újabb dohánypajtáink belső berendezésé
nél 4 méter a szakasz és 60 cmtr. a serdia 
távolság és számosháti nagyobb levelű dohá
nyunkat, exciccatoron mint zsinóron, ezekben 
is minden fennakadás nélkül szárítjuk és a 
levelek hegyének a szegek általi megrongyolá- 
sát nem tapasztaltuk. Külőmben ez a szegek
nek a léczekbe correkt beverésénél (mi ké
sőbb tárgyalva lesz) nem is lehetséges.

Az első exsiccatorok sokba kerültek; ez, 
valamint az eredeti görbe szegek romlandó
sága és ismert lényeges hibájuk mellett való
ban megfontolandó is volt a kiterjedtebb al
kalmazás. A mai szegek azonban jóval tartó- 
sabbak és olcsóbbak is és remélhető, hogy 
hova-tovább meg fog csökkeni áruk.

Nekünk itt Hosszupályiban, 1 drb. 4 mé
teres lécz 20 krajezárba kerül (a lécz ára 13 
kr. s a szeg ára a beverés költségeivel 7 kr.) 
egy ugyanolyan hosszúságú zsinór 37s krba. 
Egy lécz megfelel 2 zsinórnak (7 kr.), esnék 
tehát, az első beszerzésnél, ily számítás mel
lett, a lécz terhére 13 kr., mi ellensúlyozásra 
az exsiccator értékben ki nem fejezhető elő
nye : a jobb minőség előállításában találna.

De menjünk továb és tekintsük az érem 
másik oldalát is. A szárító eszközöknek, tehát 
a léczeknek is beszerzése nem évenkint is
métlődő „kezelési költség," hanem felszerelés, 
mely tehát nem egész összegében, hanem 
egy bizonyos hányada, vagyis évenkinti el
használásának értékében irható csak a terme
lési ág tirhére és „ezM annál kisebb, minél 
tartósabb „amaz." Ha már most számításaink
nál, mint kell is, e körülmény is figyelembe 
vétetik : a bylance mindjárt kedvezőbben
alakul.

A z  exsiccatorok faanyaga, állancóan födél 
alatt lévén, de meg a dohánynak u. n. zsíros
sága által némileg konzerválódván: tartós. A 
kéthegyÜ drótszegek kevésbé rozsdásodnak, sót 
kiszedve és megfordítva újból használhatók. 
Raktározásuk könnyű és ezt gonddal eszközölve 
az é/enkénti karban tartás (kihullt szegek után
pótlása, elgörbültek kiegyenesitése) csekély, 5 
évi tapasztalataink alapján, nem túlzott, ha a 
léczek tartósságát 15 évre veszem (20— 35 évig 
is elszolgálnak) ezzel szemben a zsinór 5 év
nél tovább nem használható.
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Az egységre redukálva számításunkat, már 
most, a dohánys/áritó eszközök egy 15 évi 
cyklusát felvéve, míg exsiccatorban 20 kr. a 
felszerelés összege, addig zsinórban (3 X ? )  21 
kr , vagyis esik most már az exciccator javára 
1 kr. Ily körülmények közt az első nagyobb 
kiadás terhei is elviselhetőbbek.

A léczek szerkezetét illetőleg azok hossza 
4 méter, szélessége 5*2 cm. (2") vastagsága 
3.9 cm. ( I 1/ ," )  két végükön a kezelés köny- 
nyitése és a dohány kímélése czéljából 15— 20 
cmnvi üres tér hagyandó.

A szegek 22-es számú 35 n m. hosszú 
kéthegyü drótszegek és a léczeken egvmástóli 
távoluk a levelek nagyságához mérten 2.5— 5 
cm. A léczbe a külömböző nagyságú leve
leknek megfelelően, legczélszerübb a szeget 
hosszúságának feléig beverni és egy kissé 
ferde állásban, hogy ezáltal a dohány kocsánva 
azt egészen elfödje, hegye ártalmatlanná té
tessék. A  szeges ezen teljes befedésének elő
mozdítására. de meg a leveleknek, hogy ugv 
mondjam, a léczhez simulása, illetve azok 
függélyes állásának biztosítására (miután a 
hegyével nagyon kifelé állóan felrakott zöld 
dohánylevél, több helyet igényel) a lécz két 
felső szeglete mérsékelten legyalulandó.

A beverés közönséges kalapácscsal törté
nik, különös ügyességet nem igényel s a mun
kás, a kellő gyakorlatot hamar megszerezve, 
egy nap 30.— 40 drbot készít el.

A szeghelyek megjelölése párkánynyal el
látott asztalon történik, melynek párkányköze 
a kellő számú ( 10— 12 drb) léczczel kitöltet
vén, a párkányokon megjelölt szegtávolság 
egyszerű vonással vitetik át a léczekre.

A léczek raktározása történhet, akár 
mint a közönséges léczeké, nagyobb halmokba 
óvatosan összerakva; czélszerü azonban 8— 10 
drbos csomagokba kötve eszközölni.

A szegek a szabadalom tulajdonosa Fichtel 
Ignácz urnái Budapesten szerezhetők be.

Bár az exsiccator mai szerkezetében a j 
fokozatt igényeket is kielégíti és e rendszer 
aggodalom nélkül, lucrative illeszthető do- ! 
hánvtermelésünk keretébe; mégis — a „jól* i 
jobbal küszöbölvén ki a „jobb* — a léczek- 
nek még olcsóbb, de főként tartósabbá téte
lére, kívánatos volna az idójártával mégis csak 
rozsdásodó vasszegeknek fa vagy egyébb erre 
alkalmas (talán szaru vagy guttapercha ?) anya
gokból készültekkel felváltása. E részben már 
csak az ez irányú tevékenység felébresztésére 
is talán nem érdektelen megemlíteni, hogy 
uradalmunkban már a faszegekkel készüli- ' 
exciccatorok kísérletezések tárgyai.

Ez év folyamán a szaksajtó Fáv László 
ur találmányaként „gyakorlati exsiccator* el
nevezésen, egy kis dohányszáritó eszközt ismer
tetett meg és felhívta arra a dohánytermelők 
figyelmét. Már akkor kifejezést adtunk vele 
szemben aggályainknak, de azokról meggyő
ződést is szerzendö, hozattunk e horgokból, 
szárítottunk is rajtuk és most alkalomszerűnek 
tartom valósult aggályainkról számot adni 
reflektálván egyúttal Fáv László ur. a feltalá
lónak, a „M. Doh. Újság* m. évi 6. számában 
megjelent közleménye néhány pontjaira.

Saját exciccatorja előnyére, a léczes exsic* 
catorok szükségelte költségesebb pajta építke
zésre tett megjegyzését — kifejtvén már czik- 
kem illető helyén azt bővebben — nem érintve 
felemlíti Fáy László ur azon több oldalról 
hangoztatott nézetet, hogy a Láng-féle exsic- 
catorral az oly fontos zárakgatás nem vihető 
keresztül. Nézetem szerint és e részben nem 
is állok egyedül, a zárakgatás a Mundis aján
lotta skrupulositással keresztülvive nem feltét
lenül szükséges; a levelek colorisatiója, a do
hány első gyenge fermentatióta és a simításra 
alkalmas struktúrát megadó összerakás (mond
juk zárakgatás) pedig exsiccatorral is keresztül
vihető; mert a léczek tetszés szerinti sűrűségre 
tolhatók össze ; a koszorú, nagyobb hézag és 
járdák pedig zsinórra tűzött dohány nyal tölt 
hetók ki, mely czélra különben is a „künn 
szárított* anyag szolgál, nem akarván a köd

és a hőmérsék hirtelen változásai káros hatá
sának értékesebb dohányunkat kitenni.

Hogy exsiccatoron száradt dohányunk a 
zárakgatas czélozta tulajdonok tekintetében ki
fogás alá nem eshetik, most a simítás folya
mán, meggyőződés is szerezhető és annak, va
lamint exsiccator rendszerű dohánykezelésUnk 
megtekintésére, szives érdeklődők, bármikor 
szívesen látott vendégei az uradalomnak.

A gyakorlati exsiccator horganyzott sod
ronyból készülvén, rozsdamentes. De meddig? 
Nem állítom, alig hiszem azonban, hogy ezen 
vékony meggörbített sodrony, a horgony le- 
kopása után a rozsdának ellentállóbb volna a 
már alakjánál és erősségénél fogva is alkal
masabb egyenes drótszegnél.

Olcsóbbnak sem mondható a léczes exsic- 
catornál. Speciális viszonyaink közt: egy drb 
lécz kerül 20 krbu, mig egy ugyanolyan hosz- 
szuságu ezen horgokkal felszerelt zsinór be
kerülne 271/* krba. (31/* kr. a zsinór és (4X6) 
24 kr. a horog ár..)

A használat első éveiben a horgok elég 
szilárdan megfekszik a zsinórt, a kezeléskor 
kikerülhetlen ivhajlásnál talán nem futnak Össze 
s a levelek nem kerülnek a kelleténél sűrűbbre. 
De váljon nem következhetik-e be ezen baj a 
zsinórok kopása és azokon a horgok meglazu- 
lásával ? Ha meg nagyon szorosan áll a horog, 
fáradságosabb lesz a zarakgatásnál kivinni óhaj
tott sűrítése a horognak.

Körülményes lehet az ezen horgokkal 
ellátott sodronyok kezelése; de határozottan 
babra munka a „gyakorlati exsiccatorra* a do
hánylevelek felrakása. Több munkás kezet is 
igényel, mert mig egy drb léczes exciccator- 
hoz két munkásra van csak szükség (mind
egyik munkás egyik karján tartva a dohányt 
másik kezével az akgalást teljesítvén) addig a 
„gyakorlati exciccatoros* egy drb zsinórhoz 
három munkás kell: kettő a ki akgat és a 
harmadik, ki ezeknek a leveleket kézbe adogatja.

Az ezen horgokkal felszerelt zsinóroknak 
körülményes elraktározása is levon az eszköz 
gyakorlatiasságából és bár jobb az egyszerű 
zsinórnál, de ma még a léczes exciccatort nem 
múlja felül, sót nem is versenyezhet vele éB 
hogy actualis hasonlattal éljek: „illetéktelen 
elkeresztelés* volt a gyakorlati jelzővel felru
házása* és kissé korai azon dicsériáda, melyet 
Henzka J. Ottó ur a „M. Doh. Újság* f. évi 
13. számában, talán első elragadtatása hevében 
elzengett.

Mindedd g tehát az e téreni haladás na- 
_gyűLb—lépéseként egyedül a léczes exciccatort 
üdvözölhetjük és jö\óvel csakis ez bír; mely 
jövőhez fűzött remények, a ma még kísérlete
zés stádiumában levő mesterséges (tÜzzeli ) szá
rítás tökélyesülésekor érvényesülnek csak igazán.

Ha tehát ezen a téren az illetékes kötök 
figyelmét valami kiérdemli, ugv ez méltán és 
valóban fejlődő dohánytermelésünk érdekében 
óhajtandó volna, ha a szabadalom azok kezébe 
jutva, a lécz és szegek jutányos árakon vol
nának a termelők által megszerezhetők. Hiszem : 
az okszerű száritás, ezzel a minőségi termelés 
nagy lendületet venne.

Soraim zárta előtt, nem mulaszthatom el 
köszönetemet kifejezni, Vincze Pál uradalmi 
kasznár urnák, ki a rendelkezésemre bocsátott 
adatok és szakszerű felvilágosításaival e czikkem 

egjelenésé; lehetővé tette. Sxetnes Árpád.

A dohányról.**
— A „Gyakorlati Mezőgazda* után. — 

(Befejező közi.)
E tüzési mód ugyancsak a nagy, ép, szép 

eiezetü szivarleveleknél ajánlható.
így egymás mellé tolva a levelek, mivel 

vastag kocsánvok kifelé van, előbb beszáradnak.

• Csak az a megjegyzésein van. hogy a gyakor
lati Exsiccator bárminő pajtába alkalmazható, anélkül, 
hogy abba a legkisebb változást kellene teuni és azért 
magáért is megérdemli a „Gyakorlati-  elnevezést, 
annál is inkább mert a pajták gyakori átváltoztatása 
költséges dolog. 8zerk.

*• Előző közlemények lapunk múlt évi 20, 21. 23 
és ez évi 1-ső számaiban. Szerk.

A tüllesztés apró, kis csomócskákbsn esz
közöltetik. A zöld levelek ugyanis apró (arasz
nyi) rakásokban, hamar felmelegesznek, kivált 
ha az időjárás is meleg s kövér talajon termett 
a dohány s vastag kocsánvuk megpuhul s 
könnyen hajlik. Füllesztés nélkül a zöld levél 
tudjuk merev és törékeny szokott lenni.

A fülles téshez 1— 2 nap szükségeltetik 
s füllesztés alatt a csomók átvizsgálandók, a 
melyek izzadni kezdenek, átrakandók. Kivált 
hasznát lehet venni a fülleszré nek u pipado
hánynál, mert énkép tetszetős piros szint és 
zamatot adhatunk nekik. S minél kevésbé volt 
érett a levél leszedéskor, annál kevésbé sza
bad elhanyagolni a füllesztést. A túlérett le
velek tarmészetesen e folyamaton előbb átes
nek, illetőleg előbb felfüzhetők.

Általában a gazdának ügyelni kell arra, 
hogy kertészei sem éretlenül le ne szedjék a 
dohányt, sem elérni ne hagyják, mert igaz 
ugyan, hogy minden terménynél, ugv a do
hánynál is a tulértség kisebb kárral jár: mégis 
mivel az ilyen levél vészit égékenységéból, 
nvulékonyságából (itt főkép a száraz leveleket 
érijük) t. i. mézgatartalma megfogy s színe 
sem lesz tetszetős, tehát kerülni kell. Nagyobb 
hátrány származik mindenesetre a termelőre ez 
esetben, ha éretlenül takarítja be dohánvát, 
mert az ilyen dohányból soh’sem lesz igazi jó 
áru; könnyen romlik, színe rósz, szaga rósz, 
ize rósz s rosszul váltják be.

Visszatérve a fűzésre, illetve füllesztésre 
meg kell még említenem, hogy a fülle ztés 
folytán a legerősebb dohány is vészit erejéből 
tehát különösen a nehéz talajon termelt amerikai 
levelekre áll ez. Füllesztés alatt ugyanis vegvi 
folyamat áll elő és a nikotin tartalom egvrésze 
elillan ammóniák alakjában.

Nálunk rendesen addig fülled a dohánv 
a pajtában, tehát fedél alatt és hűvös helyen, 
a mig fűzésre nem kerül, sót a szokásos, sürü 
fűzést mód mellett még azontúl is, mert a 
kötélen sűrűn lógván a levelek, egymást érintik.

Némelyek éppen ezen okból, külön nem 
eszközük füllesztését a leveleknek.

A fentebbiekből kitetszik tehát, hogy nem 
mindegv az, hogy egy zsinegre 80— 90, vagy 
300— 360 levelet füzünk-e fel. A kevesebb 
levél előbb beszárad s nem olv súlyos s nem 
hajlik annyira le a földig, a midőn az emberek 
• más állatok is inkább tesznek benne kárt.

A fűzésnek má« módja még, hogy az 1V,
m. hosszú botokra — mogvoró fapálczakra —  
való fűzés, minthogy azonban ennek kivitele 
több szakértelmet igényel, mert különben sok 
evél átlyukasztódik s mivel a beváltó hivatal
nokok nem kedvelik az e.ikép szárított do
hányt, t. i. nyers botokra fűzvén a nvers do
hányt, az a vágás szélén penészt kap, tehát 
erre bővebben nem is terjeszkedem ki s meg
említem inkább a szántó gerebenekre (exsic
cator) való aggatást. E gerebeneknek feltalá
lója Láng Ferencz pénzügyi tanácsos, és 
már többféle változatban találjuk fel őket. A 
gereben 3— 3*6 cent. vastag léczből készült 
eredetileg görbe szegekkel volt két oldalt el
látva, ma már olcsóbb elóállithatás czéljából 
3 5 cm. egyenes drót szegekből készítik. A 
szegek ezre 35 krba kerül. A lécz hossza 3 — 4 
méter. Egy ilyen exsiccator-léczre fér 300 le
vél. Most már nálunk több dohánytermelő 
nagy gazdaságban találjuk a száritó gerebene
ket alkalmazásban. Egy gereben házilag elő
állítva körülbelül 12— 14 krba kerül s egy 
mázsára 40 db lécz szükségeltetik.

Persze csak a javadohánvt, mely szivarle
vélnek való, szárítják rajta. Előnye) hogv a 
levél kocrányégést nem kap rajta s hogy ke
vesebb pajtára van szükség, mert pl. 270 cen
timéter hosszú zsinegre fért 180 levél; 3 méter 
hosszú léczre (a két végén 1.5 cm.) ráment 
210 levél. Hátránya, hogy beszerzése költségei 
s hogy a dohány igy egyenként függve a sze
gen, nem fermentálódhatik úgy, mint össze 
tolva a zsinegen vagy pálezán. Egy kát. hold 
föld szindohányának szárításra kell bevermelésre 
00— 70 frt Rendesen bordájánál kifelé aggat-
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jik rá a leveleket egyenként, ma már azonban 
kettőt is ráaggatnak.

A dohány szárításáról s a száritó pajták
ról. Az idejében Ültetett s érésében szedett 
levelek szárítása, mivel a meleg nyári évszakra 
esik még, rendesen czélnak megfelelóleg esz
közölheti. Nem igy a késón szedett leveleké.

Nálunk rendesen a napon szárítják a do
hányt, mivel igy gyorsabban eszközölheti a 
szárítás s inkább megpenészedik a levél; napon 
szárításnak ugyan kedvez a száraz, esőden idő
járás, mert természetesen, ott a hol a kiima 
nedves, erre gondolni is alig lehet; mindazon
által van ennek sok hátránya is, pl. a rekkenő 
melegben, a napra aggatott levelek rohamosan 
elveszítik víztartalmukat s gyorsan száradnak 
meg, szinte zörög az ilyen dohány s törékeny 
lesz, nem simítható oly jól s szélei megper- 
zselődnek.

Még nagyobb hátrány áll elő azonban 
nedves időjárás mellett, midőn egyáltalaban a 
a szabadba nem is rakhatjuk ki a dohányt. 
Elegendő számú s szabályszerüleg épített paj
tákról kell tehát gondoskodni. Ez egyik felté
telét képezi az okszerű dohánykezelésnek.

A nálunk augusztus hóban uralkodó nagy 
melegek ellen még pajtákban is védeni kell a 
dohányt, annál iukább. ha a szabadba rakjuk 
ki a tűzéseket. A védelem a pajtákban abban 
áll, hogy a pajta olv anyagból készíttessék, 
mely nem engedi a meleget oly könnyen be
hatolni ; tehát vályogból vert falból készitsüK, 
nád- vagy zsuptetőkxel, hogy a pajta nyáron 
át is hüs legyen s szellőztethető.

A zsindelylyel, cseréppel fedett szártó 
pajták, igen melegek szoktak lenni.

Már pedig száraz nyárban ilyen helyen 
nem sikerül jól a levelek beszáradása, kivált 
ha még meleg szelek is járnak.

Ha künn a szabadban szárítjuk a dohányt, 
Ugveljünk az alábbiakra.

a) legyen az védett helység, védve falak 
és ták által, mert a szél különben igen sok 
kárt tehet a dohányban; képezzen egv zárt 
udvart, a fák árnyékolólag is hatnak, nem tűz 
annyira a nap a füzesekre;

b) a nap legmelegebb óráiban takaróval 
kell ellátni a fűzéseket, e czélra jól lehet hasz
nálni a gyékény- vagy zsuptakarókat, hűvös 
éjjeleken ugyanezt kell tenni, mert a hideg a 
letört zöld dohánynak árt;

c) a dohány mielőtt a napra vinnők, le
gyen megfonnyadva s csak addig hagyjuk olt, 
míg megpirosodik s azután vigyük a pajtába, 
válogassuk jól meg, a hibásat különítsük [el s 
állítsuk a leveleket ritkábban, forgassuk azokat 
kifelé.

Hibásan cselekszik tehát az a kertész, a 
ki hetekig künn hagyja dohányát a szabad ég 
alatt s még takaróval sem látja el; mert az 
ilven dohány minőségre rosszabb lesz, nem 
lesz oly illatos, zamatos; meggyantásodik s 
forrás alatt ragad. Fakó színű, sokszor foltos 
s nem jól égő. —  Az eső, köd megbarnitja 
a leveleket.

Nagy hiba az is, ha fűzésnél nem Ügyel
tünk a levelek egyformaságára s a nagy levelet 
a kicsivel, a jót, épet a rongyossal a zsinegre 
füztük. A kis levél rendesen a nagyok közt 
erjedésnek indul s megromlik s megrontja a 
többit is.

A levelek válogatása (szortírozása) nagyon 
meg van könnyítve, csomózás alkalmával, ha 
már a fűzésnél erre kellő Ügyelettel vagyunk. 
Nálunk pedig ezt csak ritka helyen szokták 
tenn.

A pajtában szárított dohányt is szükséges 
lesz kivinni rövid időre a napra, midőn a le
velek t. i. a nedves időjárás miatt csak lassan 
száradnak, kivált pedig ha a penészedés je
lentkezik.

Rekkenő hőség idején pedig az ajtók és 
ablakok elzárásával védekezhetünk.

Azt minden dohánytermelő jól tudja, hogy 
harmatos levegőben jobban pirosodik a levél. 
Száraz nyáron tehát a hajnali levegőt a paj
tákba juttatni el ne mulaszszuk.

M ao var L'ohántujbág .

A dohányszáritó pajták készítéséről. Mek
kora legyen a pajta? A pajta falazata legyen 
2.8 méter magas, a faltól a tetőig 3 méter. 
Szélessége a pajtának 6— 10 méter. Hossza 
legfeljebb 40 méter.

Egv szakasz szélessége 3 méter. Az átjáró 
utak 0.60 — 1 méter szélesre hagyandók.

A  ki 10 holdnál nagyobb területen ter
meli a dohányt, annak a törvény értelmében 
külön simító helyiséggel is kell bírnia, még 
pedig minden kát. hold után kívántatik 4 Q  
méter fűthető s jól zárható helyiség, ezt, mig 
a dohány simítása tart, egyéb czélra használni 
nem szabad.

A szabályszerű száritó pajtának szalmával 
vagy náddal födve s minden oldalról nyitható 
s zárható nyílással ellátva kell lennie s 1 egy 
kát. hold után 100 köbméter ürtartalmu helyi
ség kívántatik.

A nyílások (ablakok) s deszka kémények 
azért szükségesek, hogy kedvező időben kellő 
léghuzam által a leaggatott dohány gyorsan ki
száradhasson. de ezen nyílások túlságos nedves 
és ködös időjárás esetén elzárhatók is legyenek.

A pajták belső felszerelésének olyannak 
kell lenni, hogy minden második szakasz kö
zött annyi hely maradjon, hogy a leltározáshoz 
kiküldött, közegek a zsinórokhoz, pálezákhoz 
vagy exsiccator-gerebenekhez könnyen hozzá 
férkezhessenek.

A magasabb száritópajták általában a czél
nak jobban megfelelnek.

Készitnek más berendezésű pajtákat is, 
pl. vályogfalból, nádtetővel 4 méter magas 
fallal, belvilága 7.6 méter. Oldalt két sorban 
zárható ablakokkal, fent és alant keskeny sze- 
lelŐHkcl. Az ablak méretei a következők : ma
gasság 77 cm., szélességÖk 46 cm. Az alsók 
77 cm.-re vannak a föld színétől.

A szelelő nyílások 16 cm. szélesek és 30 
centiméter hosszúságnak.

Minden két szakaszra számitnak egy ajtót. 
Az ajtók kettősek s belül léczezettek s zárhatók.

Érdekesnek vélem itt még felemlíteni, 
hogy Amerikában más módját gyakorolják a 
dohány szárításának. Ott ugyanis, nem egyen- 
kint törik le a leveleket a tőről, hanem ma
gát a szárát vágják ki, tehát szárastól kerül a 
szárítóba. E munkához akkor fognak, midőn 
a szár közepén a levelek már érettek s előbb 
letörik az aljleveleket.

A szárítás történhetik léczeken vagy zsi
negeken. Az egyes dohánytókét hegygyei le
felé aggatjuk fel.

Persze a munka ügyeletet kíván, nehogy 
a levelek megsértessenek. E szárítás módot 
mondhatjuk a legtermészetesebbnek, mivel a 
levelek beszáradása csak lassan, azaz fokozatosan 
történik. A kacsokat ki kell vágni, mert to
vább nőnek a szárán is. E szárításmód to
vább tart, de szép és illatos leveleket szol
gáltat.

A  dohány kezelése a pajtában, tulajdon
kép a helyes szellőztetésből, válogatásból, a 
levelek szét- és összerakásából áll, arra Ügyel
vén, hogv minden levél szépen beszáradjon, 
jó szint kapjon, hogy tehát megoltalmazzuk a 
még nyers levelet a széltől, vagy melegtől, 
ködtől, esőtől s a beszáradtakat a töréstől s 
nagy hidegtől.

A még nyers levelet eleinte sűrűn tűzzük, 
ha megfonnyad, széjjel szedjük s ha beszáradt 
újból Összetoljuk a zsineg vagy pálezákon.

Nálunk többnyire a beültetett földterü
lethez képest, aránylag kevés a pajta s sok 
helyen az is a mi van, nincs jó karban. Jó 
termés esetén a dohány nem fér be a paj
tákba. Ezen kell tehát segíteni első sorban is 
a gazdának, még pedig a követelményeknek 
megfelelőleg, azután hogy egy kertészcsalád
nak csak annyi földet adjon, a mennyinek 
munkáját az meggyőzi.

A dohányzsineggel takarékoskodni nem 
szabad. Legyen elég s fUzzÜk a dohányt fe- 
lényi hosszú zsinegre, mint eddig tettük. Eh
hez képest kell a pajtákat berendezni.

Ha bent szárítjuk a dohányt, forgatva 
füzzük tel azt; éretten szedjük, osztályozzuk

egyneműség szerint, jóság szerint s csináltas
sunk egyforma levelekből álló csomókat. Si
mítás előtt a dohányt megnedvesiteni nem sza
bad, mert penészt kap.

A beváltó hivataloknál örökös a panasz 
hogy rosszul végzik a csomózást, a nagy le
veleket a kicsivel, a jót a rosszal, az épet a 
rongyossal stb. egy csomóba kötik; minek 
eredménye természetesen a z : hogy a dohány 
nem kerül a neki megfelelő osztályzatba és 
érte kevesebbet fize nek.

A dohány ellenségei. A dohánynak ellen
ségei vannak a növény és állatvilágból.

A ragva, rozsda, mozaik betegség ellen 
keveset tehetünk. Mindeneseire czélszerÜ a 
talaj változtat ás és esetleg a fajta kicserélése.

A vajfüt már említettük, ez csak oly 
helyeken szaporodik el, hol a talaj sovány, 
rosszul müveltetik s hol a dohányt sűrűn ter
mesztik ugyanazon földben.

A dohányt pusztító férgek néhol igen
igen el vannak szaporodva s temérdek kárt 
okoznak a termelőnek, mivel az ültetést újból 
és újból kell foganatosítani, > inek rendes kö
vetkezménye, hogy dohányunk kevesebb lesz 
sőt ha az időjárás nem kedvező, rosszabb is.

A legjobb óvszer ellenükben, a mit te
hetünk az, hogy ott a földön, évek során ár 
dohányt nem termelünk, sem oly növényeket, 
melyet azok a dohányon kívül kedvelnek. 
Továbbá alkalmazzunk gyakori szántást (kivált 
tel előtt végezünk egy mély szántást s gya
kori kapálást), járassunk a dohányföldre ser
téseket, ültessük ki jókor a dohányt és tart
sunk pulykákat, baromfiakat, a melyek a do
hány közt a férgeket könnyen feltalálják s fel
falják. De hát ki gondol mindezekre s ki 
cselekszik ekképen ? Még sokan nem !

Érdekesnek tartom itt buzdító például 
feljegyezni, hogy vannak hazánkban községek 
hol egy kát. hold dohányföld jövedelme a 
250 forintot is meghaladta, sőt volt rá eset, 
hogy 365 frt nyers (bruttó) jövedelmet ssol- 
gáltatott egy kar. hold föld, de persze szivar- 
levelek termesztése utján.

A kolos-monostori gazd. tanintézet gaz
daságában is a nyers jövedelem holdankint 
207 forintot tesz ki 19 frt 60 kr. átlag árral 
mázsánként.

Réti János.

A  dohány és dohányipar az elaö észak- 
nyugati német ipar és kereskedelmi 

kiállításon Brémában 1890.
Németország még ezideig nagyobbszerü 

kereskedelmi kiállítást nem rendezett, s Bré
mának jutott osztályrészül a szerencse, hogy 
a tengeren túli kereskedelem forgalmi czikkeit 
egy gazdag kiállításon gvüjthesse össze és pe
dig oly kiállításon milyent eddig csak Anglia 
mutathatott fel.

Ezen kiállításról természetesen a dohány
nak sem szabad hiányoznia, s hogy feladato
mat lelkiismeretesen végezhessem, számot kell 
adnom e téren szerzett tapasztalataimról is.

A kiállítási terület délkeleti részén — 
máskülönben Bürgerpark a neve —  találhat
juk az első német kereskedelmi kiállítást. Az 
Ízléses épület északnémet Backstein-ranaissance 
stílusban van építve, mint a minőket különö
sen a skandináviai városokban találhatunk a 
legtökéletesebb formában. Poppe J. G. építész 
czélja az volt, hogy a látványosságot kedvelő 
jelenkor elébe azon kereskedő házak egyikét 
varázsolja, minőket a Hansa virágzása idején 
a német kereskedők bírtak Antwerpen- Brüggc- 

( London- és Betgenben.
Az épületet közép- és két oldal részre 

lehet osztani, utóbbiakhoz két szöglettorony 
csatlakozik. A középrész homlokzatának külső 
részén nagyszerű renaissance izlézü kupola 
van, melyet allegorikus alakok és tetején Gio- 
ranidi Bologna Merkúrja díszítenek.

Az egész kiállítás berendezése nagyon 
! egyszerű. A középső rész mögött van a ke- 
I reskedelmi kiállítás azon része, mely e Ispok
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olvasóját bizonyára leginkább érdekli: a nagy
szerű dohánykiállitás.

Ez egyszersmint az egész kiállítás közép
pontja, éppenugy mint a dohánvkereskedés 
az egész brémai kereskedés legnagyobb részét 
képezi.

Mielőtt körüljárnék ezen igen tanulságos 
dohánykiállitást. mely nagy téren van el
helyezve, könnyebb tájékozás végett czélszerü- 
nek látom az olvasót pár vonással vázolt terv
rajzával megismertetni.

Legkiválóbb pontjai: a kiállítási terület 
oszlopai közt elhelyezett sumatrai dohányül 
tetvény mintája pajtákkal, száritóépületekkel, 
munkáslakasokkal stb. A dohánycsarnok kö
zepén számos szekrény van egy csoportban, 
körülbelül 600 különféle dohánypróbaval. 
Ezekkel szemben a csarnok falai mellett az 
illető eredeti csomagolás van feltüntetve s e 
fölött a Fitger A. áltál festett dohány hajó
rakpartok.

Az egész dohánykiállitás — a Németor
szágban eddig rendezettek között bizonyára a 
leggazdagabb és legtökéletesebb —  a „Brémai 
dohánytőzsde4* közös müve.

Ez általános n egjegvzések után a dohány- 
kiállitas egyes részleteinek megvizsgálására té
rek át.

Nem túlozok, ha azt állítom, hogy Bréma 
a régi Hansaváros már régtől fogva első vi- 
lágpiacz volt a dohánykereskedelem számára. 
E kitűnő állását első sorban Amerika Atlanti 
part idékeivel való intensiv forgalmi viszonyai
nak köszönheti, de újabban részben vállalatai
nak Sumatra szigetén.

A dohány mint ismeretes a modern idők 
népeinek életében ép oly csodálatos, mint ér
dekes szerepet játszik.

Eredetileg Amerika vad benszölötteinek 
izgató szere volt, de rögtön, miután Európá
ban megismerték, minden lehető betegség ellen 
ajánlották és alkalmazták általános szer gya
nánt. És midőn a dohányzás földrészünk min
den országában divatba jött és elterjedt, a vi
lági és egyházi hatalmasok minden rendelke
zésükre álló eszközzel léptek fel ellene: pénz- 
büntetéssel, testi kínzással, egyházi átokkal, 
száműzéssel sőt halállal is büntették. De még 
ez sem használt ! Ez izgató szer mindinkább 
kedveltté vált, a földkerekségének minden né
pénél elterjedt, s ma már alig lehetne oly te
rületet találni, hol a dohányzás élvezetének 
egv vagy más alakban : rágás, burnótozás vagy 
szívás által ne hódolnának.

A dohányt jelenleg minden földrészen te- 
nvésztik, mindenütt külömböző mennyiségben 
és külömböző eredménynyel. Legcsekélyebb a 
termelés Australiában. Itt az angol teíepitvé- 
nvesek ültetnek kevés dohánvf, továbbá Har- 
vaii és a Tonga-szigetek. A papnak is te
nyésztenek dohányt Ujguinéában. de csak kis 
mennyiségben. Tehát Australia kivitelre szorul. 
A dohány és dohányipar az első északkeleti 
német iparkiallitáson Brémában 1890 ben.

A brémai dohanytözsde kiállítása nagv 
számú kézi mintából áll, melvek négv szek
rényben vannak berendezve. Ezen szekrénvek 
együttéve körülbelül 580 mintát tartalmaznak, 
melyek közül 323 Amerikára, 190 Ázsiára, 
42 Európára, 9 Afrikára és 2 Australiara esik. 
Ami Amerikát illeti, úgy az Egvesült államok 
játszak a főszerepet, mert 159 mintában van- 
vannak képviselve.

Nvugat-Indija 78 mintát, Délamerika pe
dig 79-et mutat fel.

a. 1-ső számú szekrénytartama: Észak- 
amerikai dohányfajok hordókban.

b. Ilik sz- szekrénv tart.: Keletindiai, 
Közép- és délamerinai dohányfajok kosarak
ban, göngyöletekben és csomagokban.

c. III-ik szám szekrény tart. : Ázsiai do
hányok, hasonlóképen kosarakban, göngyöle
gekben és csomagokban.

d. A  IV-ik számú szekrény tart : 1) 
Északamerikai dohányok ladakban, 2) dohány
fajok ázsiai és európai Tör' kországból, Gö
rögországból Afrika —  és Ázsiából.

A  most felsorolt négy szekrény részletes 
tartalma vázlatban a következő.

1- s ö  s z á m ú  dohánymintákat tartalmaz 
Keutukyból (29 fajta); Virginiából (36 fajta): 
Ohio-ból (10 fajta); Bay-ből (6 fajta) és Marv- 
landból (10 fajta). Ezen szekrényben a fur
csaságok kötik le különösen figyelmünket: Ohio 
(évszám 1848). Ezen hordó már 1850. óta 
képezi birtokát a beír. gyártulajdonosnak. — 
Ohio (évszám 1865) —  Ohio (évszam 1871) 
14 dohányfajtával és 3 különlegnsséggel.

II.-i k s z á m ú  szekrényben a következő 
államokból találunk dohánymintákat: Mexico 
(7 fajta); Havanna (42 fajta dohány). Ezek 
közül 17. Vuelta; még pedig 11 fedőlap, és 
2— 2 búrok és bélnek ; továbbá Partido (9 faj
tájú dohánymintákkal) ; Remed o és Manica- 
ragua (8 fajta); Jara (3 f.) Juiza (3. fajta) 
Cuba (9 fajta); St. Dommgo (17 fajta); Por- 
toriko (4 fajta). Ezekhez csatlakoznak 3 féle 
dohányminták Varinas-ból, még pedig —  Le
velek és tekercsek —  2-féle Esmeralda —  vi
lágos és sötét —  és 14-féle Carmen. Még a 
következő államok mintáit említhetjük :

Ambalen a (5 fajta); Palimra (4 fajta); 
Maturin (4 fajta); Rio Grande (6 fajta); 
Brasil (30 fajta) ; Dél-Brasilia (4) és Paraguay 
(8 fajla).

III-ik számú szekrény (96 f.) sumatrai, 
(20 fajta) jávai. (18 f.) borneoi, (8 f.) japám, 
(8 f.) manilai, (3 f.) chinai és ,2 f.) ceyloni 
dohányniintakat tartalmaz.

Végre a IV-ik számú szekrény magába 
foglalja 23 dohányfajtát Seevleaf-ból; 35-öt
ázsiai Törökországból; 36-ot európai Török
országból ; kettőt Keletafrikából (német gyar
mat), és végre 3 dohányfajtát Kamerunból.

Ez volna rövid tartalma a négy érdekes 
szekrénynek. Albert György egy rendkívül ér
tékes tárgyat bocsátott a dohánykiállitás ren
delkezésére, az asahami doh nvtermelésnek a 
legnagyobb gonddal kezelt 3 műpéldánya ké
pében. Az egyes épületek természet ha után
zásban szemléltetik a közigazgatási épületet, 
az igazgatósági épületet, a szántó és erjesztő 
kamarákat.

Egészben véve tehát a brémai dohány- 
tőzsde kiállítása oly terjedelmes, és az egyes 
dohánytermelő országok termékeit oly gaz
dag választékban foglalja magában, hogy azon 
kevés dohányniintakról, melyek egyes tenge
rentúli országok dohánvkiáliitásain találhatók, 
bátran eltekinthetünk, egyrészt, hogy a t. ol
vasó türelmét, másrészt pedig, hogy ezen uj- 
ságterét szőkségtelenül igénybe ne vegyük.

A mutragya-ügy az trszágoa gazdasági 
egyesületben.*

Az orsz. m. gazd. egyesület földmivelés 
szakosztályának november 19-iki ülésében gróf 
D e s s e w f f y  Aurél e nöklete alatt foglalko
zott többek közöl* a műtrágyák kérdésével. 
Nem másról, mint arról volt szó, hogv a gaz
daközönség megoltalmaztassék az esetleges ká
rosodásoktól, a mi az esetben múlhatatlanul 
el nem fog maradn, hogyha az orsz. gazd. 
egyesület, valamint a többi gazdasági egyesü
letek is nem lépnek közbe és nem forszíroz
zak azt. hogy minden tekintetben a legszoli
dabb megoldás jellemezze azon ügyleteket, a 
melyek a műtrágyagváros és a gazdaközön
ség között létreiönnek. Az orsz. gazd. egye
sület igazgató-választmánya elfogadván azon 
elvet, hogy az orsz. gazd. egyesület ezentúl 
csakis a tagjai számára fogja a műtrágyák 
olcsó szállítását kieszközölni, a szakosztály fel
adata megállapítani azon módozatokat, a me
lyek szerint a műtrágyagyárosok a szállításra 
felhivandók. hogy minden viszáiykodásnak eleje 
vétessék és hogy a szolidság ezen ügyletek
ben n.inden tekintetben megóvva legven. 
O r d ó d v  Lajos igazgatónak előterjesztésére 
és a földmivelési szakosztály tagjainak hozzá
szólása után a löldmivelési szakosztálv a kö
vetkező pályázati szövegben állapodott meg, a 
melyet a mütrágyagvárosokhoz fog intézni :

* Hely szűke miatt késett. Szerk.

Az orsz. m. gazd. egyesület már három 
év óta megbízható czégektől tagjai számára 
műtrágyákat közösen szerez be. A mütrágyá- 
zási viszonyok kezdetleges volta mellett ha
zánkban csak 10 waggonrakomány volt azon 
mútrágyaraennyiség, a melyet az első évben 
beszerzett; a második évben már 27 waggon 
és a folyó 3- ík évben már 150 waggonrako
mány műtrágya lett beszerezve. Eme rohamos4 
emelkedés leginkább bizonyítja azt, hogy Ma
gyarország gazdaközönsége a műtrágyákat 
most már nagyobb mértékben karolja tel és 
a jövőben még nagyobb arányokban fogia fel
karolni, hogy ha egyrészt egyesületünknek si
kerülne a megrendeléseket összesíteni s ez il
lái a műtrágyákat lehető olcsón juttatni a gaz
dáknak, másrészről pedig ha a szükséges biz
tosítékok nem fognak hiányozni arra nézve, 
hogy a gazdaközönség az általa beszerzet mű
trágyák garantirozott tartalmára számíthat és 
hamisítások áldozata nem lesz.

Ezen czélok szem előtt tartásával az orsz. 
gazd. egyesület jövőre is befogja tagjai .számara 
a műtrágyákat szerezni és felhívja úgy Ma
gyarország, mint Ausztria műtrágvagvárosait, 
hogy az alabb kiirt pályázatban részt vegye
nek. A pályázati feltételez következők:

1. Kötelezi magat a szállító gyáros, hogv 
azon idény alatr, a melyre egyesületünkkel a 
a szállításokra nézve egyezségre lépett, egye
sületünkön kívül senkinek másnak ily áron 
vagy olcsóbban műtrágyát nem szállít. Kivé
telt szenvednek a vidéki magvar gazdasági 
egyesületek, a melyek hasonlóképen szerző
désre lépve egyes szállító czégekkel, az általuk 
maguk részére kieszközölt előnyök az orsz. 
gazd. egyesület által tiszteletben tartatnas. Kö
telezik magukat a szállító gyárosok egvuttal 
arra, hogy ha az itt felhozott kivétel figye
lembe vételével ez irányban szerződésüket meg
szegnék. egyesületünk pénztára javara 1000, 
azaz egyezer forintot lefizetnek.

2. Kötelezi magát a gyáros arra, hogv 
cly trágyát fog szállítani, a melynek minősége 
megfeleljen a trágya nevének, tehát p. o. 
hogyha csontlisztszuperfoszfátot szállitt, legven 
az csonthsztszupertoszfát és ne legyen bele 
keverve foszfont vagv koprolit-s/uperfosztat. 
Kötelezze továbbá magát a gyáros arra, hogv 
a kikötött tartalom valóban meglesz és ha 
annak ellenkezője konstataitatik, akkor ugv a 
hiánynak pénzértékét mint a szállítási érték- 
többletet a megrendelőnek megfogja fizetni. 
Az egyesületnek jogában álland a műtrágyák 
tartalmat a vásárló fél költségére bármelv ve
gyészeti laboratóriumban megvizsgáltatni és e 
szerint az esetleges ditferencziák kiegyenlítését 
követelni. Ha azonban az illető gyáros az 
egyesület által igénybe vett vegyi laboratórium 
elemzésében meg nem nyugodnék, jogában áll 
követelni az egyesülettől, hogy a gyáros költ
ségén egy más laboratóriumban elemzést esz
közöljenek. Ha a két elemzés között éles el
lentétek volnának, a gyárosnak jogában all 
követelni egy 3-ik elemzést is, a mely Frese- 
mus wiesbadeni laboratóriumban fog eszkö
zöltetni és ennek véleménye lesz a döntő. Abban 
az esetben, ha e vélemény az egyesület által 
eszközölt első elemzéshez közeledik jobban, e 
harmadik elemzés költségei a gyárost, ellen
kező esetben pedig vásárló tagot terhelendik. 
Hogv úgy az eladó, mint a vevő megnyug
vást nyerjenek arr nézve, hogy az elemzés 
tárgyát képező mustra valóban megfelel az 
áru minőségének, a mustrák vételénél a követ
kező eljárást fogja követni: A mustrán véte
lére mustrahuzók fognak használtatni, minden 
10-ik zsákból fog ezen muitrahuzó segítségé
vel mustra vétetni. Az igv nyert mustrák na
gyon gondosan összkeverendők, ha nagyobb 
darabok vannak bennük azok előbb felapritan- 
dók, szétnyomandók és azután három egyenlő 
részre osztandók. Ezen három egyenlő rész 
három jól zárt, dugókkal ellátott száraz üvegbe 
teendők és lepeesétel ndők. Az egyik mustra 
küldendő a vegykisérleti állomásnak, a másik 
a szállítónak, a harmadik pedig megőrzendő, 
esetleg feltűnő ditferencziák eldöntésére. Mind-
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ezen három mustra azonban az orsz. gazd. 
egyesületnek küldendő be, a mely intézkedni 
fog arról , hogy az egyik mustra a vegvki- 
sérleti állomásnak, a másik pedig a szállítónak 
elküldessék. A mustrák két tanú jelenlétében 
veendók ki. a kik aláírásukkal bizonyítják, hogy 
a mustrák szigorúan a szabály szerint vétettek. 
A trágyaszemek chemiai vizsgálata általában 
„Fresenius Anleitung zűr quantitativen chem. 
Analvse“ czimü munkájának hatodik legujab > 
kiadása Útmutatásai után eszközlendók. A  fize
tés, illetőleg visszatéritése a kereskezö részéről 
a trágyaszerek hatóanyagaira nézve felvett 
egységszámok szerint történik, egy l/*%  h i 
tűddel. Ha az elemzési eredmény a garantált 
mennyiségnél csak y ru/#-al mutat kevesebbet, 
levonásnak vagy visszatérítésnek helye nincs.

3. Viszont egyesületünk kötelezi magát 
arra, hogy tagjai által nála megrendelt összes 
trágyamennyiségeket annál a gyárnál effektuálja 
a melylyel előzőleg jelen felhívás alapján meg* 
egyezésre jutott.

4. Ajánlatokat évenkint kétszer fog be
kérni az orsz. gazd. egyesület és pedig folyó 
évi deczember hó 15-ig az 1891. évi tavaszi 
szállításra és május 15 ig az őszi szállításra 
vonatkozólag. A tavaszi szállítás ideje alatt ér
tendő január 1-tól május végéig terjedő idő
szak és az őszi szállítás ideje junius hó 1-től 
deczember 31-ig tan.

5. Gyáros urak tartoznak az általuk szál
lítandó műtrágyákról lepecsételt mustrákat kül
deni oe az orsz gazd. egyesületnek.

(Befejező közlemény következik).

I R O D A L O M .
A gazdát érdeklő káros és hasznos ál

latokról. Irta : Dr. Sz a n i s z I 6 A I b e r t. Ki
adja az erdélyi ga/.da&agi egylet irodalmi szak
osztályának könyvkiadó vállalata, Kolozsvárt. 
Ára 25 kr.

A 31 oldalra terjedő füzetben-szerző ér
tekezik leginkább azon állatokról, a melyek a 
véleményekben ká.t szoktak okozni s mind
egyiknél megmondja az orvosságot is, mely 
által azok elpusztithatók vagy legalább eny
hítve lesz a bajon. így szól a cserebogárról 
a földi vagy vetési hernyókról, a lótetüről, a 
gvümölcsfak hernyóiról, a zöld hernyóról s 
annak lepkéjéről, a hamutérge -iól és filloxerá- 
ról, a kergeségról, a borsókáról, a mételyről 
és a szórféregről, a juh- bögölyről stb. Már 
ezen felsorolásából a tartalmának is kitetszik, 
hogy szerző igen jó és érdekes anyagot vá
lasztott feldolgozásra. De hogy még jobban 
megismertessük a munka irányát t. olvasó
inkkal, egv szemelvényt is közlünk itt belőle.

Adjuk pedig azt a részét, mely bennün
ket, dohánytermelőket is nagyon érdekel. Ez 
a rész szól a földi vagy vetési hernyókról 
(agrotis segetum) és pedig a következőkben : 
Földi vagy vetési hernyók.

Hernyóknak a lepkék, pillangók lárváit 
szokták nevezni. Legtöbb esetben 8 pár lá
buk van, az épen itt szobán levő hernyóknál 
csak az első 3 pár izeit láb tűnik jól szembe, 
a többi lábak igen aprók.

Ennek a 3 cmtr hosszúságú hernyónak 
8 pár lába van ; bőre fényes, szine határozat
lan földszintiek mondható, barnával, szürké
vel és feketével keverve ; fej a test többi ré
szénél sötétebb, a test háti oldalán van két 
sárgás keskeny elmosódó esik, ezek között a 
középen egv harmadik esik is látszik, mely a 
háti véredény áttünésétől származik. Különö
sen jellemzők ezen hemvóra azon kicsiny 
pontszerű lemezk^k, melyek a testen bizonyos
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rendben elhelyezve, részint fényök, részint sö
tétebb szinök áltál szembeötlenek.

E hernyókat a gazda aug.— okt. hóna
pokban veszi észre leginkább, mert akkor 
tesznek jelentékeny károkat. Nappal a fÖldrÖ- 
gök alatt nyugosznak, s táplálék után éjjel 
járnak. Táplálékuk különféle lehet, de kÜlÖnÖ-

stylben épült Kóló-épület s az uj iparis
kola. (Nem tudjuk, hogy  a m. k. dohány
jövedéki kormányzat részt fog-e venni a 
kiállításban, valószínűleg igen. Minden
esetre ajánlatos volna, annál is inkább, 
mert Horvátország gyári és ipari termé
nyei az 1885-ik évi budapesti országos ki
állítás alkalmával valóban szépen voltak 
képviselve. Szerk.)seri az őszi búza és rozsvetésekben szokott ( 

jelentékeny lenni kártevésük s ezeket közvet
lenül a gyökér felett szokták keresztül rágni.

A hernvók átalusszák a telet a föld- 
rögök alatt s tavaszszal újra ébredve, ismét 
kártékonykodnak. Csakhogy most már nem 
igen árthatnak a gabonavetésnek, hanem an
nál többet ártanak a dohányültetvényeknek 
s jól jegyezzük meg, hogy a dohányültetvé
nyeknek ezen hernyóknál Magyarországon 
nincs nagyobb ellenségük. —  De nem sokára 
báb lesz a hernyóból *, ez a vörösbarna báb a 
földben nvugszik vagy 4 hétig s junius elején 
barnás-szürke lepke repül ki a bábból.

Mit csináljon a gazda ezen hernyók ellen ?
I Bizony a gabnvetéseknél épen semmit nem 
I csinálhat. Ha kis területről volna szó, akkor 

még kezdhetne valamit; de azon óriás terüle- 
! tekkel. a minőkén a gabnanemüek termeltetni 

szoktak, semmit sem tehetünk. Egv jó rakást 
megeszik belőlük a varjú, de valamennyit ő 
sem győzi. Legfeljebb annyit mondhatok az 
aggódó mezőgazdának : ha észreveszed, hogy 
a határban vetési hernyók vannak, az őszi 

j  vetést —  ha csak teheted —  vessed minél 
későbben.

Mondottam, hogy a dohányt is nagyon 
; bántja ez a hernyó. A dohánvos akár kézzel 
i is összeszedhet belölök jó sokat; persze tudni 
| kell a dohányosnak, hogy nappal elbuvik az 

a hernyó a földgödrök alá s éjjel szokott táp- 
( Iáié<a után járni. Ezen szokástól csak akkor 

tér el, ha nagyon sokan vannak és igv nincs 
mit enni. ilyenkor nappal is elójö, s még ván
dorol is, —  hajtja az éhség !

Dohány-ültetvényeknél ezen hernyók ellen 
a következőt ajánlom :

a) A dohánynak való földet ősszel jó 
későn és jó mélven keli szántani. Ennek foly-

—  A * Dohánytermelők zsebnaptárau —
melynek megjelenése eddig nyomdai akadályok 
miatt késett —  most hagyta el a sajtót, s la
punk zártakor egyelőre csak annyit említünk 
most meg róla, hogy a naptár, a megrende
lőknek már expeditio alatt van. Lapunk )övó 
számában érdemlegesen fogunk foglalkozni a 
gazdag és változatos tartalmú naptárral, melyet 
ez alkalommal is melegen ajánlunk olvasóink 
szives figyelmébe. Megrendelhető lapunk ki
adó hivatalában, vagy a szerkesztő: lovag
Kleeberg Osvaldnál, Szolnokon.

—  Dohánynak mint dísznövénynek ter
mesztése Hamburgban, a D. Tabakzeitugban 
olvassuk : Már ismételten tettünk jelentést azon 
kihágások felöl, melyek a dohánynak, mint 
dísznövénynek használatánál az adótörvény 
ellen elkövettetnek. —  Most hasonló hir ér
kezett Hamburgból is. —  Az ottani városi 
kertész a múlt év folyamán a dohányt mint 
dísznövényt termesztette a város nyilvános 
kertjeiben a nélkül, hogy a vámhatóságnak 
erről jelentést tett volna. Mivel pedig mint 
mindenkinek úgy Hamburg városa tanácsának 
is kötelessége a dohánytermelési a vámható
ságnál bejelenteni és az esetben, ha a termelés 
több mint 40 növényre terjeszkedik ki, az arra 
rótt vámot megfizetni; a városi kórmánvzóság 
a fő vámhatóság részéről megidéztetett. Ugyanis 
azon követelménynyel lépett fel a vámhatóság, 
hogy az esetben, ha a város a büntetést el
kerülni kívánja, ugv a már végbevitt dohány-

I termelést utólagosan jelentse be. és ötvenen 
felüli növényekért járó vámot megfizesse. 
Hamburg városának kormányzósága csakugyan 
eleget is tett a vámhatóság méltó követelmé
nyeinek.

— Angolországban ez évben is történtek 
kísérletek a dohánytermelés érdekében. A ki-

j sértetek egy német lap szerint a legjobb ered
ményeket ígérik, de va jón a dohány meg 
fog-e felelni a várakozásoknak, vagy csak ke
véssé lesz-e használható, azt a jövő fogja ki
deríteni.

tán sok hernyó pusztul el.
— ' b) A földön tavaszig sertéseket vagy 

más nyájakat kell járatni.
c) A dohánytermelő legyen egyszersmind 

pulykatenvésztö is, pulykanyáját (egveb ba
romfit is) ősztől tavaszig járassa a dohány- 
földön.

V E 6 Y E S E K .
— Az Országos Magyar Gazdasági Egye

sület dohanycermelesi szakosztálya f. hó
19-én délután 4 órakor a „ K öztelken“ 
ülést tart. F őtárgyak; 1. A z lb89-iki do
hánytermelési statisztika; 2- az 1890— 92. 
évre megállapított beváltási árak; 3. eset
leges indítványok.

— Horváth országos gazdasági és ter- 
ménykiallitas Mint értesülünk, a horvát 
országos gazdasági és terménykiállitásnak 
a folyó évben történendő megtartása czél- 
jából Zágrábban az előkészületek már m eg
történtek s mihelyt a hideg idő engedni 
fog, az előmunkálatok rohamosan fognak 
folytattatni; a műegyetem előtti óriási tér
ség már m egfelelőleg körül van kerítve, a 
terület pedig kellőleg fel van osztva. A  
kiállítási területbe vonatik az egyetemtért 
határoló öt díszes palota, köztük a szép

— Oroszországi dohányok szállítása 
más államokba- A wNovWremjau egyik jelen
tébe értelmében az orosz pénzügvminister al
kudozásokba bocsátkozott Magyarországgal — 
Iláha és Francziaországgal az orosz dohány 
rendszeres bevitele ügyében. —  Állítólag ha
sonló alkudozások folytak német és angol 
gyárosokkal is. és a mint hiresztelik, Rómába, 
Hamburgba Amsterdam Budapest és Parisba 
már tényleg szalitasok is történtek.

—  A hollandiaiak félnek az idegen do
hánytermelők versenyzésétől, és azért mindent 
elKÖvetnck. hogy a sumatrai vásáron kizáró
lagos uralmukat továbbra is érvényesítsék. A 
bataviai holland kormánv a még műveletlen 
földeket már régóta csak örökös haszonbér- 
lésre adta oda a német-alföldi india lakosainak, 
németaltö dieknek vagy német alföldi társu
latoknak. Eddig azonban szabadsagukban állt 
a belföldi fejedelmeknek földeket idegeneknek 
is bérbe adni, vagy azokat eladni. Ez utóbbi 
szabadalom most Sumatra keleti tengerpartján 
megszüntettetett. Senki sem tagadhatja azt, 
hogv ezen eljárás a nemzetközi érdekekre nézve 
igen ártalmas. Igv pl. az utóbbi években több 
dohányvállalat került londoni és brémai 
gyárosok kezébe. Ez többé mar nem lesz le
hetséges ; mert idegen gyárosok nevére való 
átvitel is tiltva van. Természetes, hogy az 
idegeneknek már tényleg Sumatra szigetén 
fenálió birtokaik a bérlé*i szerződések határ 
idejének lefutásáig érintetlenek maradnak. Uj
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dohánytermeiét a hollandok rétzérói már többé ( 
nem letz lehetséges és az is kétséges, vájjon | 
a bérlési szerződések lefutásuk után meghosz- I 
szabittatnak-e. A jövö fogja majd bebizonyítani 
vájjon sikerült e Hollandiának ilyetén módon 
kizárólagos uralmát a sumatrai piaczon oiz- 
tositani.

—  Szavaim, nem pedig tetteim után.
A híres Flügge lelkész Hannoverában candi- 
patiója alkalmával fényes próbaelöadást tartott, 
mely a hallgatóságot magával ragadta. De 
pápista létére avval gyanúsították, hogy a do
hányzást bűnnek tartja, már pedig oly szóno
kot, ki egy kellemes szokás ellen szólal tel 
nem akartak. Azt kellett tehát megállapítani, 
vájjon Flügge szí e dohányt vagy nem ? 
Flügge földszinten lakott, még pedig egy 
utcza felé r-yiló lakásban. Egy este nagy tÖ- 
meg gyűlt össze háza előtt. Valamennyi rangú 
és rendű embereket lehetett ott látni. De az 
egvbegvült közönség nagy sajnálatára az ab
laktáblák zárva voltak, ugv, hogy nem lehe
tett a szobába látni. — Mindazáltal a kíván
csiság leleményessé tesz Asztalokat és pado
kat hurczoltak elő, azokat az ablakokra tá
masztották, s igv az ablaktáblák felső részén 
kivájt szivalaku nyílásokon meglátták Flüggét, 
a mint szobájában tel és alá sétál és csak- 
ugvan dohányzik. A kiváncsiak száma folyton 1 
növekedett, mert mindenki személyesen akart 
meggvöződést szét ezni, a táblák felé való to
longás mindinkább nagyobb mérveket öltött, 
mig végtére számosán nagy kaczajtól kísérve 
a tőidre zuhantak és az ablaktáblák eltörtek. 
Flügge nem kevéssé ijedt meg. De a nép 
Örömkiáltása ^Hála Istennek ő dohányzik14 
tulharsongta a károsulták kiáltásait. A követ
kező napon Flügge csakugyan lelkésznek vá
lasztatott.

—  Az Országos Magyar Gazdasági Egye
sület f. hó 22 én d. e. 10 órakor a fővárosi 
vásártér és külföldre szállított juhhús levágása 
megszemlélése czéljából a közvágóhidra kirán
dulást rendez, melyen az egyesület minden ér
deklődő tagja részt vehet. Összejövetel a fő
városi közvágóhíd igazgatósági épületében dél
előtt 10 órakor.

—  Felhívás. Mind azok, a kik a gya
korlati exciccatorból kísérletezés végett meg
rendeléseket tettek, felkéretnek, szíveskednének 
a Dohánvujság szerkesztőségével, az azokkal 
elért eredményt tudatni.

—  A phyloxera védekezés terén felme
rülő kérdésekkel tárgyilagosan és szakszerűen 
foglalkozik a „ S z ó  l ö s z e  ti és  B o r á s z a t i  
L a pu, mely hazánkban a legrégibb e nembeli 
szaklap. Újévtől kezdve már a 12-ik évfolyamba 
lépett s ez idő alatt a müveit olvasó szőlőterme

lőknek nélkülözhetlen házi barátja lett. Melegen 
ajánljuk olvasóink figyelmébe is. A „Szőlé
szeti és Borászati Lapu megjelen Kassán min
den hó 1-én. 10-én és 20-án, Maurer János 
borászati író szerkesztésében. Előfizetési ára 
egv évre c s a k  n é g y  f o r i n t .  Mutatvány- 
számokat szívesen küldenek.

Szerkesztői üzenetek.

Sohaok Ede, E r d ő t é l  cjk. Ónt még az Ohotról 
mint jeles dohánytermelőt ismerem. Miért nem termeszt 
kerti leveleket ?

L. J. M i s k o  I c z. Mindenkor szívesen vesszük köz
leményét.

M. I. P i l i s .  Még mindig nem tudjuk minő ered
ményt ért el kerti levél termelésével ; kérni fogjuk.

6. M. E g r e s - K á t  s. Nem kétlem múlt számunk- 
bsn észre vette sz önt érdeklő közleményünket.

A dohány termelők felkéretnek a dohány átadás 
eredményéről bennünket értesíteni.

A dohánybeváltó felügyelő ét beváltó tiszt sreket 
kárve kárjiik, hogy heeniinket támogatni ée lapunkat 
terjeert- ni ezlveakedjenek.

Szesz- és uielasse-liamuzsirgyárimkkal knposo- 
ntban Állítunk:

kénsavas káliumot
és

chlórkáliumot
kitűnő minőségben. Ezen, hazánkban még eddig elő 
nem állított fontos kálitrágyát, mely különösen do
hány és szőlőnuvelésre alkalmas, mérsékelt áron 
ajánljuk gazdáinknak.

Mintát, annak chemiai össztételével. melyért 
kezességet vállalunk, készséggel küld

GRÚNWALD és Társai
Központi iroda: Andrássy-ut 23. szám.

Dohánybálok lekötésére alkalmas, leg
job b  minőségű kenderből készült kötelek 
100 kilónként 35 írttól 40 írtig kap

hatók

Kaufmann B.
kender, kócz- és kötéláru-gyár

rak tá rában ,

Budapest. Mária-Valéría-utcza I. sz.
l'g .tan itt  a gazdasági szakm ába tá g ó  lulndeu- 
nemii k ö té l-g já r tm á n y  a  leg ju tán yosabb  árban 

kapható.

.............................................................. ..................... I

T Ő Z S D E I MEGBÍZÁSOK úgy tőkésítésre, mint 
® játékra a legjutányosabb feltételek mellett esz

közöltetnek.

PÉNZELÖLEGEK
osztrák-olasz vörös-kereszt sorsjegyekre.

Jó-sziv. Bazilika, magy&r- 
ugy-

nnnt mindennemű államsorsjegyekre, részvények 
és értékpapírokra a legolcsóbb kamatok mellett 
a kölcsön részletekben is törleszthetö.

l fÉ T E L  ÉS ELADÁS mindennemű sorsjegyek, 
™  értékpapírok, külföldi bankjegyek és érczpénzek- 

nek. Szelvények díjmentesen váltatnak be és ki
húzott sorsjegyek azonnali kifizetése.

A 7 r iC fi  PíillVUDPMPlIVU hiteles sorsolás. 
„A Z i IjL ű U r U n lC il lD m D n i  tudósító egy évi 
előfizetési ára bérmentesen házhoz küldve, csak 1 frti

Legközelebbi húzáshoz!!
Hétutvdroitl iyérvén yek  t > r  ,

Fémgereménu 2 0 0 ,0 0 0  frt ( “  , r l  ” • '  ”
£ötikonysip állam sorsjegyeki M () 2 . —

Főnyeremény 6 0 0 .0 0 0  frt > —  " ■ 1

a kettő j O* é í )

A MAGYAR KIRÁLYI

DOHÁNY ÉS SZ1YAR KÜLÖNLEGESSÉGI
és az

ALTALÁNOS FOKUALOMHAN LÉVŐ

mmnmm
F Ő R A K T Á R A .

M a y e r  é s  V é r i

B u d a p e s t ,  I Y ,  V á c z i - u t c z a .

Vidéki megrendelések postai Iit.111 vet mellett pontosat 
Áe legnagyobb figyelemmel teljesittetnek. Csomagolási 

díj legmérsékeltebben szsmittatik.

Papirszipkák szivar és szivarkának.

Legfinom abb f r a n c z ia

Honblon, Le Griffoii, (íoudron, Am bré
szivarhüvelyek.

Szopóka nélkül 

Szopókával 1. sz.

„ 1*, az.

.  2. sz.

- 3 „
„ 4 „

darab frt
1000 — .80

100 - .0 8
1000 3 -
100 - .3 0

10« 0 3 . -
100 - .3 0

10O0 3 -
100 — .30

1' 00 3.5o
100 - .4 0

1000 5.—
100 - .6 0

Szivarkahiively mintak kívánatra hérmentve megkül
denek.

Legegyszerűbb töltőgépek
az 1. 1 */„ 2. és 3. száuiu hüvelyhez . 3 5  kr.
a 4. számú hüvelyhez . . .  ...................... 1 fr

Tajtpipák.
K itűnő minőségű, ezüst és chinaezüst kupakkal. 

Megrendelések czimeres vagy inonogrammos t ĵt- 
pipákra és szipkákra elfogadtatnak és jutányos áron 
teljesittetnok.

Mindennemű és alakú tajtazlpkák. — Török csibukok,
tökéletesen felszerelve — A híres ErnhofTer-féle megyja 
szivar- és szivarkaszipkák. Mindenféle pipaezárak. — 
Borostyán szivar- és azivarkaazipkák. — Valódi tő
rök cseréppipák. — Valódi selmeczi pipák. — Ele

fántcsont szivar- éa azivarkaazipkák.
Kiváló finom valódi franczia szivarkapapirok

„ L E  G O U D R O N ",
Le 6rifTon, Les Dern>éres Cartouches. „Le Houblon* 

-Papier Ambré'.

A kedvelt kör alakú O S IB U K P A P IR .

Cserfatapló ea sebészi tapló Szivar és azivarka-tár 
czak. Penztározák. Dohányazelenozek Dohánytartók.

Valódi obinál tea.

helyett csak frt 5 .2 5  kr.
2 darab állam-sorsjegy f r t  3 .50  
5 „  „ frt 8 .50

10 „ „ fr t  16.50
2 0  „  „ fr t  32 .—

Győri Vilm os
bank- is riltóílzlat Budapest, gorottya-u. ti.
Vidéki megrendeléseknél etekéig foglaló beküldését kérem

I egtinomabb C o n g o ........................................klja 14 frt.

V a lA K i r u m
Jaualka nagy üveg. 2.40 | Jamalka kis uvet' ISO

V a ló é i  I r a a e a i a  C o g a a o .
Kartell W. S 0. P. n a g y ..................... 12 frt 60 kr

, .  V. 8. 0. R. nagy . 7 ,  50 ,
I .  .  k ié ...........................*  .  — .
1 „ ••‘ n a g y ..................................  5 ,  50 .

.  *•• .................................  » ,  -  ,
„ fine champagne nagy . . . .  3 „ 60 „
n * n v • • • • I  » “  »

Montion n a g y ................................... 5 „ —• ,
Franczia pezsgő n a g y .............. .......  5 „ 50 „

Nj o b . M árkus Hamunál, Budapesten, H ornttya-utrsa 6. (W orm  udvar.)
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