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A  kiadóhivatal.

Az 1893— 95. évre megállapítandó 
dohánybeváltási szabályzat tervéhez.

Az országos m. gazdasági egyesület 
dohánytermelési szakosztálya, a f. é. már- 
czius l-én tartott üléséből — miként an
nak idején lapunkban bővebben is közöl
tük — egy albizottságot küldött ki, az 
1893—95. évekre megállapítandó dohány
beváltási árak és szabályzat tervezetének 
előkészítése, illetve a pénzügyministerium- 
hoz felterjesztendő javaslat kidolgozása 
végett.

Ezen bizottságnak junius hó 9-én tar
tott ülésén, az egyes kiválóbb nagy ter
melőkhöz intézet kérdőpontokra beérkezett 
válaszok behatóan tárgyaltatván, ezek alap
ján, a jelenleg érvénybe levő szabályzat 
több pontjának módosítását és helyesebb 
körülírását fogadta el javaslatként a bi
zottság, — egyebekre nézve pedig végle
ges határozathozatal egy később tartandó 
ülésre halasztatott. főleg azért, mert a kerti 
levelekre vonatkozólag, a megkérdezettek 
nem adták még be véleményöket.

Azt hiszem, csak hasznára válik az 
ügynek, ha az eszmecserék által ezen fon
tos kérdés idején tisztáztatik és minden 
oldalról megvitattatik, — s ez indít arra, 
hogy szerény nézeteimet e tárgyban már 
most közre bocsájtsam.

A kerti levelekre vonatkozólag, az al
bizottság körülbelül azt proponálta, hogy 
a „finom*-, „köeépfinom*-, és „közönséges kerti 
leveleku megkülönböztető elnevezés töröl
tessék el és jövőre mindezek általánosan 
csak „kerti hvetek* czim alatt szerepeljenek 
és csupán az értelmesen, szabatosan kö
rülírandó osztályzásnál állapitassék meg a 
kerti levelek minősítése.

Szerintem ez csakugyan a leghelye
sebb és legméltányosabb eljárás, — mert 
ezzel az érsekujvári, kápolnai, aradi, ipoly- 
sághi, temesvári és faddi beváltóhivatali 
körzethez tartozó »finom kerti levelek* 
termelői sem veszítenek, mert azok a do
hányok, amelyek általok a jelenben »finom 
kerti levelek* elnevezés alatt termeltetnek.

jövőre is úgy lesznek minősítve és körül
írva, hogy tulajdonképen ennek megfelelő 
osztályt fognak képezni; — a többiek pe
dig bizonyos osztályokba soroztatnak; — 
de a közönséges kerti levelek termelői 
határozottan nyerni fognak, mert ha ők is 

i képesek lesznek megfelelő minőséget elő
li állítani, az esetre dohányuk nem — mint 
i jelenleg — a többi — tiszai, szegedi, deb- 
| reczeni stb. — közönséges levelekkel egy 
I kategóriába soroztatnak, hanem a közön- 
I séges kerti leveleknek megfelelő jobb osz- 
í tályzatban és árban fognak beváltatni.

Ehhez képest— az osztályozásra nézve 
j mind a három fajta kerti levelekre vonatko- 
j zólag egy szabályt kellene felállítani és a mi

nősí lést értelmesen, szabatosan körülírni, — 
úgy hogy ha esetleg a jelenlegi helyeken ter
melt középfinom levelek termelői, a finom 
kerti levelekhez hasonló dohányt produ
kálnak : akkor ez is az annak megfelelő 
árban és osztályban vétessék át és az ilyen 
dohánynak egyetlen egy osztálya se minő
síttethessék a többi közönséges levelek osztá
lyába, hacsak egészen a tiszai, vagy más 
egyéb levelek jellegével nem bir.

Szerintem ezen dohányok osztályozási 
szabályai is megváltoztatandók, — mert a 
kerti leveleknél általában az elrongyolódás 
sokkal könnyebben áll be, mint más fajú 
dohányoknál, daczára annak, hogy a le
velek nem nagyok és a szél annyira nem 
vehet erőt rajtok, de finomságuknál fogva 
a többieknél sokkal érzékenyebbek és töré
kenyebbek, de különben is mint vágó anya
got — az elszakadozottság csak csekély 
részben teszi ezeket értéktelenebbé.

Részemről tehát méltányosnak tartanám 
a jelenlegi közép finom és közönséges kerti le
velek 11. és I I I .  osztályait árfelemelésben ré
szesíteni, — m ég pedig oly formán, hogy 
— eltöröltetvén a finom, közép finom és 
közönséges kerti levelek elnevezése, ame
lyek eddig mind I. II. és III., tehát össze
sen 9 osztályba voltak sorozva, e helyett 
legyen jövőre • kerti levelek« általános elne
vezés alatt 9 osztály, s a minőség minden
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osztályra lehetőleg pontosan, szabatosan, 
értelmesen és világosan irassék körül, a 
kővetkező beváltási árak m elle tt:

Jelenlegi osz
tályozás ét ár 

szerint :

Jövőre K7 osztá
lyozás és fel

emelt ár szerint:
Finom I. oszt. 50 frt I. o.

„ II. „ 38 frt II. ,
Középtinom I. oszt. 34 frt III. .
Középlin. II. oszt. 25 frt (áremelés 1 f.) IV. „

50 írt 
38 frt 
34 frt 
26 frt

Közön*. I. oszt. 24 frt 5U kr. V. ,, 24 50
Finom III. oszt. 20 frt VI. „ 20 frt
Közönség. II. oszt. 18 f. 50(,áremelés l f.) VII. „ 19.50 
Középfin. III. oszt 16 frt (áremelés 1 f.) VIII. „ 17 frt 
Közönség. III. oszt. 13 f. l áreni. 1 f. 50) IX. „ 14.60

Ami a kerti levelek kihányását illeti, 
ez sokkal rosszabb az egyéb közönséges 
fajta dohányok kihányásánál, mert a kerti 
levelek kihányása teljesen penészes, dohos 
és kiállhatatlan rossz szagu, melyben a 
dohány tartalom már majdnem elenyészik, 
s épen ezért a kerti levelek kihányására 
áremelést jogosan még kívánni sem lehet.

A  szivarboriték levelek meghatározá
sára nézve, igen helyesen fogta fel az al
bizottság, s különösen Graenzenstein Béla 
ministeri tanácsos ur ő méltósága, amidőn 
ezek jellemzésére a „kifejlett“ szót kivánja 
használni. — mert a tökéletesen kifejlett 
és minden tekintetben megfelelő kisebb 
levél sokkal alkalmasabb a szivar borításra, 
m int a nagy levél, amelynek bordája ren
desen vastagabb, s egész alkotása durvább, 
mint a jól kifejlett apróbb levélnek, — 
ami külömben a természetnek rendes me
nete, — s a jól kifejlett kisebb leveleket 
valamennyi gyáros is jobban szereti és 
keresi, ha csak a nagy szivarboriték levél 
bordái nem úgy vannak alkotva, hogy a 
bordák közeiből egy szivarra való takarót 
ki lehet szabni, mely esetben a nagy le
velű borítéknak ád elsőbbséget, mert ennél 
a kiszabás előnyösebb a számadására.

Az osztályozási szabályzatban foglalt 
százalékos meghatározásra nézve, amikor 
azt mondjuk, hogy a szivarboriték levelek 
I. osztályának legalább 507<>* a osztályá
nak legalább 40°/o és a III. osztályának 
legalább 35"/0, szivarboriték mennyiséggel

kell bírni: ez alatt az értendő, hogy az 
oly levelek többi része, — úgym int 50•/#» 
60*/0 és 65°/#, — amely elszabatik, kocsány, 
bél, burok és vágó anyaggá válik.

Az okszerűen kezelt szivarboriték do
hánylevelek fényesek, barna-zöldes színűek, 
s azt a kellő szint, amelyre szükségük van, 
a fermentálás alatt kapják m eg ; — hasonló
képen a fermentáczió alatt nyer a dohány 
égésében is, és minél idősebb lesz a do
hány, annál könyebben ég, ami egészen 
természetes, mert idők múltával és a fer
mentáczió által a vizrészek kipárolognak; 
— az égési anyagnak vagy tulajdonságnak 
azonban a levélben kell benne lenni, mely 
aztán a fermentálás után a kellő mennyisé
get én  el, — mert az olyan dohány, amely 
az átadás alkalmával egyáltalán nem ég, az 
ugyan a fermentáczió után és soha sem is 
fog égni. — A  szakértő átvevő ezt könnyen 
megbírálhatja és erről a termelőt is teljesen 
meggyőzheti.

Kállay András szabolcsmegyei főispán 
ur ő méltóságának azon véleményét, hogy 
az ottani körzetből a szivarboriték levelek 
átvétele töröltessék : szerény nézetem sze
rint — én egyáltalán nem találom indo
koltnak ; — mert azért hogy eddig és kü
lönösen az utóbbi 3 év alatt, aránylag ke
vés volt Szabolcsmegye vidékén a szivar
levél : nem következés, hogy ezután se 
legyen, — mert haladás és okszerű kezelés 
m ellett előfordulhat, hogy igenis lesz ott 
is szivarlevél, — sőt határozottan merném 
állítani hogy épen azon a vidéken bizo
nyára lesz is.

Az ilyen eltörlés által csak egyes 
iparkodó termelőnek a kedve vétetnék el, 
akik előtt el lenne zárva az út, szorgalmuk 
kifejtésének érvényesítése elől.

És épen azért nagyon helyesnek tartom 
a jövedéknek azon bölcs intézkedését, hogy 
elrendelte mindenhol a szivarlevelek átvé
telét. ahol csatt ilyenek előfordulnak; — 
mert ez a termelőkre nézve mindenesetre 
ösztönzésül szolgál a haladásra

A bizottság hosszas eszmecsere után

T Á R C Z A .
A konstantinápolyi nagy dohánygyár.

Egyetlen élvezeti czikk sincs úgy el
terjedve, mint a dohány, mely az emberiség 
minden osztályában talál hódolókra, — s 
egyike a leghasználtabb és legjobb minőség, 
nek : a török dohány.

A  monopóliumnak Törökországban 
1884. évben történt behozatala óta, kizáró
lag az Arany-szarvban levő nagy dohány
gyárnak van joga a dohány feldolgo
zására.

Kétségtelenül Törökország szállítja a 
legfinomabb és legjobb minőségű dohány 
fajokat, s azért az idegen dohányok bevi
tele, nem csupán pénzügyi tekintetből, de 
másrészt a belföldi gyártm ányok vissza
esésének megelőzése czéljából is — tilt
va van.

Az egyedáruság életbeléptetése előtt, 
Törökországnak majd minden nagyobb 
városában voltak kisebb dohánygyárak._

de mióta az angol, ffanczia, német és osz
trák részvényesekből alakult társaság, a 
monopóliumot megszerezte, ezek a kisebb 
gyárak mind megszűntek s a társaság állí
tott egyes nagyobb gyárakat Salonikiban, 
Smyrnában és a legnagyobbat Konstántiná- 
polyban, mely egészen európai színvonalon 
s minden kívánalomnak megfelelőleg van 
berendezve

A  dohány feldolgozása, a levelek igen 
gondos kiválogatásával, osztályozásával 
veszi kezdetét, amit itt körülbelül 150 férfi 
munkás végez, mig Európa többi államai
ban — a munkaerő olcsóbbsága szempont
jából — ezen m unkára többnyire női mun 
kások alkalmaztatnak. Törökországban ezen 
régi gyakorlott munkásokat, az egyedáru
ság bejöttével is meg kellett tartani, mert 
különben számosán kenyér nélkül maradtak 
volna.

A kiválogatás után, a különböző do
hánylevelek keverése és vágása következik. 
A finomabb fajtakat késsel, a többieket 
géppel vágják. Ebben az egy gyárban na

abban állapodott meg, hogy javaslatba 
hozza, miszerint a „kihányás" osztály töröl
tessék el, illetve jövőre m int „ctomósaílan 
hulladék“ váltassék be; — én azonban ezt
— miként m ár több Ízben is kifejtettem
— épen a termelők érdekében, egyáltalán 
nem tartom czélszerűnek. — A kincstár 
ugyan bizonyos tekintetben csak nyerne 
ezen dolognál amíg t. i. ezt a hulladék 
dohányt a saját gyártásához felhasználhatná, 
de amelyeket kereskedelemre kellene adni, 
ezekkel már nem igen bo ldogulna; — mert 
a hulladék dohányokat szintén fermentál- 
tatni kell, s ennek a kezelése által igen 
sok haszonvehetetlen apró törmelék és por 
válnék, mivel ez a mennyiség mindenesetre 
megszaporodnék, amennyiben az, amely 
most csomózott alakban mint kihányás 
fu n g á l: az csomózatlan alakban hulladék 
gyanánt lenne beváltandó, s ez a nagyobb 
mennyiségű levél már a termelőnél sem 
lenne tisztán tartható, mert bárhová he
lyezné és elfoglalná vele az akkori időben 
szükséges minden helyét, mégis szalma, 
széna, vagy más — a gazdagságban elő
forduló anyagokkal összevegyülne és úgy 
szólván teljesen értéktelenné válnék, mert 
a kiszemelés, kiválogatási munka költsé
gét ez a dohány nem biija ki. — E mellett 
a hanyag kertésznél ez a hulladék osztály 
nagyon felhalmozódnék, mert minden m eg
gondolás nélkül oda dobná a leveleket és 
lenne annyi 0 frtos hulladék, vagy még 
annál kevesebb áru dohánya a term előnek, 
mint a mennyi 8 frtos kihányás am úgy 
lett volna. — Ez tehát épen a term elők 
érdekében jobb ha a jelenlegi körülmények 
közt marad.

Mindenesetre azonban a jelenleginél 
szabatosabban, pontosabban, részletesebben 
körülírandó lenne, hogy mely dohányok 
tartoznak a kihányásba, — mert a hiányos 
meghatározás az oka, hogy eddig III. 
osztályú dohány is kerülhetett a kihányás 
közé

Megvallom, én nem tartom helyesnek 
az osztályozást általában egy kaptára szabni.

ponként átlag 12.000 klgrm dohány vá- 
gatik lel.

A felvágott dohányt, mielőtt elszállításra 
becsomagoltatnék. vagy czigaretták gyár
tására felhasználtatnék, előbb néhány napig 
feküdni hagyják. A finom minőségűek 25 
gramm tartalm ú bádog vagy papír dobozba 
csomagoltatnak, a közönségesebbek pedig 
100, 250 és 500 grammos súlyban, papír 
dobozokba rakatnak. A m ár különböző 
vignettákkal ellátott szelenczék m egtöltése, 
egy külön e czélra berendezett teremben, 
a legnagyobb tisztasággal és gondossággal 
történik. A mód, amelylyel Konstantinápoly
ban a milliókra menő czigaretták készíttet
nek, igazán bámulatra méltó.

A drágább fajta czigaretták töltése ki
vétel nélkül kézzel történik, amit 2 nagy 
teremben 50—00 férfi, mig egy másik te
remben ugyanazt leányok végzik. A  m unka 
oly gyorsan megy, hogy naponként 400— 
450 ezer darab czigarettát készítenek, m e
lyek 25 drbként papír-, vagy 100. 250, 500 
drbként bádog dobozban elhelyezve, szál-
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M ert szerintem példáu l: a budapesti 
vagy szolnoki körzetbeli tiszai dohányok 
osztályai sohasem fogják azt a valódi érté
ket képviselni, mint a nyíregyházai, mis- 
kolczi, debreczeni, vagy aradi felügyelősé
gekhez tartozó helyeken termelt dohányok,
— habár ez utóbbiak közt is gyakran elő
fordulnak oly durva, rossz dohányok, ame
lyek m ég a tiszai dohányoknál is sokkal 
rosszabbak, különösen azok, amelyek rétes, 
vizenyős, nem alkalmas talajban term el
tetnek, — azonban ezek amazokkal egy 
kategóriában még sem jöhetnek.

A mintacsomók után való átvételt 
nagyban és egészben véve szintén nem 
tartom  megfelelőnek, ép azon oknál fogva, 
amint fent jeleztem, hogy még a jobb 
körzetekben is akadnak rossz dohányok,
— már most tehát minő legyen a minta
csomó ? — talán vegyítve a jó és rosszabb 
m inőség : mely esetben már a pénz érték 
is figyelembe van véve. és ezek után 
legyen bírálva annak a dohánya is, akinek 
ama jelzett rosszból egy levele sincs? — 
vagy pedig ltgyen a minta csak a tiszta 
jó b ó l? — akkor miként adja át az, akinek a 
dohányában rossz is van ?

Én a dohányt nem a centiméter nagy
ságához mérten tartom értékesebb vagy 
értéktelenebbnek, hanem a levél finomsága, 
könnyűsége, ruganyossága és égése szerint 
tartom  az értékét megállapitandónak. — 
és erre nem a mintacsomók, hanem a szak
értő, lelkiismeretes dohánybeváltó kezelők 
vannak hivatva, gyakorlati szakértelműk nél 
fogva ezt megbírálni és személyes felelős
ség terhe m ellett igazságosan m egállapí
tani ; — s az ilyen átvételek bizonyára 
ösztönözni fogják a termelőt, hogy csak 
jó minőséget termeljen s dohányát gondo
san, okszerűen kezelje.

Mindenesetre a mintacsomókat körze
tenként nagyon eltérően kell összeállítani, 
hogy nagyrészt megfeleljenek a körzetben 
term ő dohány minőségének.

Egyelőre ezeket tartám  szüksége-nek 
a következő 3 évre megállapítandó bevál

littatnak a gyári raktárakba. A papir-hü- 
velyek egy legújabb találmányu géppel 
állítatnak elő s a szükséghez képest szo
pókával is elláttatnak.

Az olcsóbb fajta czigaretták megtöl
tése leányok által mozgásba hozott gépek 
segélyével történik, melyek naponta 12 — 
15 ezer dbot szolgáltatnak. Az ily gépnek 
sokoldalúsága valóban bámulatos. Ugyanis 
— önm aga húzza le a papirt egy tekercs
ről, a kívánt hosszúságra levágja, a széleit 
feloldott ragasztékkal bekeni, a hüvelyt 
egy kis létra hosszaságában lehúzza, ahol 
minden egyes tokocska, a meghatározott 
m ennyiségű dohánynyal önmüködőleg m eg
töltetik s végre a kész czigarettákat — 1000 
dbot magába foglaló kis ládácskába tolja.

Miután ezen gyár a külföld részére is 
dolgozik, a vállalatnak csaknem minden 
országban vannak megbízottjai.

Szivarokat Törökországban nem gyár
tanak, minthogy idegen dohánynem ek bevi
tele meg van tiltva, a török dohányleve
lek pedig nagyon világos színűek s emiatt

tási módozatokra nézve, legjobb m eggyő
ződésem szerint elmondani, — s az itt elő
adott szerény észrevételeimet úgy a do
hánytermelési szakosztálynak, mint a terme
lőknek, szives figyelmükbe ajánlom.

Darócti Vilmos.

A dohány elöveteménye, tekintettel 
a káli ée klór tartalomra.

Dr. Nessler, a dohánytermelési kísérletek
ről tartott értekezésében a többek közt oda 
nyilatkozott, hogy a trágvázási kísérletek a 
dohánynál sokkal nagyobb nehézségekkel jár
nak, mint bármely más egyéb növénynél. 
Mert a dohánynál általában sokkal fontosabb I 
a minőség, mint a termény mennyisége és az . 
előbbi csak nagy nehezen, gyakran pedig tel
jes határozottsággal meg sem állapítható.

Czukorrépánál meg van határozva a czu- 
kor, burgonyánál a keményitöliszt, stb, mely
nek alapján konstatálható, hogy a termelésben 
előhaladás éretett-e el vagy sem. — A do
hánynál azonban egész másként van a dolog.
— Itt csak a tapasztalt szakértő határozhatja 
meg a termelvény magasabb vagy alacsonyabb 
keieskedelmi értékét, s a termelésben az eset
leges előhaladás vagy visszaesés rendkívül ne
hezen észlelhető.

A talaj, az időjárás, a palántákkal és 
később a dohánynvnl való bánásmód, annyira 
nagv befolyást gyakorolnak a dohány minősége 
és mennyiségére, hogy fölötte nehéz, sót 
gyakran lehetetlen is azt megállapítani, hogy 
mit lehet a trágyázásnak és mit a más egyéb 
befolyásoknak tulajdonítani.

A  kereskedelemnek a dohány iránti leg
első kívánalma, hogy a dohány jól égő legyen.
— Az már biztosan meg van állapítva, hogy 
a jól égést a káli fokozza, ellenben a klór 
csökkenti, és hogy némely dohánytermö vidék 
talajában, nevezetesen a Ptalz, Elzász és Szi
lézia némely területén, kevesebb káli és több 
klór fordul elő, mint amennyi egy jó dohány 
előállításához szükséges. Minden ilyen esetben 
a legfontosabb feladat ; a talaj káli tartalmát 
emelni és klór tartalmát csökkenteni. — Ha 
a trágva nagv mennyiségű kálisót tartalmaz

— ép úgy mint a havana, manila és magyar 
eredetű nagy barna levelek — szivar borí
tékul való használásra nem alkalmasak.

A gyár épületei közé tartozik egy 
munkatelep, ahol a gépek készíttetnek, 
egy öntöde, kovács és köszörűs műhely, a 
dohányvágó kések részére, valamint egy 
helyiség, mely dobozok gyártására szolgál.

Az egész gyár 1500 embert foglalkoz
tat, akik közül 400 török, örmény és gö
rög felnőtt férfi munkás, a többi 1100 pedig 
nő, a kik leginkább izraeliták, vagy örmény 
és görögnők, de török nő természetesen 
egy sincs köztök.

A m unkások — európai értelemben 
véve — erkölcsös, rendes életmódhoz van
nak szokva, s igen jó és pontosan fizetett 
keresetök van, mely körülmény a gondos 
igazgató érdeme, aki előzőleg egy osztrák 
gyárban mint főbb hivatalnok volt alkal
mazásban.

A gyár raktáraiban rendesen 3 millió 
kilogramnyi török dohány áll készletben.

S - e  T— g.

és száraz időjárás áll be: akkor a dohány vas
tag és szivacsos lesz és a nagymennyiségű 
káli tartalom daczára sem fog jól égni, de még 
ha jól égne is, más egyéb tulajdonsága miatt 
sem lesz belőle jó dohány. Ha pedig kisebb 
mennyiségű káli trágyát használunk, akkor nem 
jó égésű dohányt nyerünk.

Trágyául csak oly anyagokat szabad al
kalmazni, amelyek kevés klórt tartalmaznak: 
— ha azonban a talaj gazdag ezen anyagban, 
úgy a nyert dohány — amennyiben a klór 
összetételei az esőzés által nem az alsó réte
gekbe vezettetnek — a káli trágyázás daczára 
sem lesz jól égő.

Ebből kifolyólag — a dohányhoz alkal
mas előveteniény helyes megválasztása a legfőbb
kérdés.

Ha a trágyázás és a dohány mikénti ke
zelése tekintetében kísérleteket és vizsgálódá
sokat akarunk eszközölni, akkor a legfontosabb 
feladat: a dohány egyenletes művelése és annak 
a fermentálás előtt és után is helyes megbi- 
rálása, a mi nagy helyet és tömeget s minde
nekelőtt ügyes és tapasztalt fermentáló egyént 
igényel, a ki a kérdés felderítése iránt maga 
is élénk érdeklődéssel viseltetik.

S mert ezen feltételek a strassburgi do
hánygyárban feltalálhatók : azért kérelmezte a 
német dohányszövetkezet bizottsága a biro
dalmi kormánytól, hogy a dohánytermelési 
kísérletek központi állomás helyéül Strassbur- 
got jelölje ki.

Közlemények tanulmányutamból.
i x .

Dohinyt.rm.lé.ii.k, « külfölddel szemben.
Már előző alkalommal megkísértettem, 

hazai dohánytermelési viszonyainkat, szo
kásainkat, a külfölddel szemben összeha
sonlítani, s egészben véve arra az ered
ményre jutottam, hogy mi, a dohányter
melés okszerűségében sokkal többre ha
ladtunk, mint a németek.

H a a németek arra volnának kárhoz
tatva, hogy a dohányt ők is simítsák és 
pláne, ha oly nagyban űznék a termelést 
mint m i: erre a  m unkára bizonyára soha 
nem fordítanának annyi gondot, csínt és 
ügyességet, mint amennyi nálunk erre a 
dologra fordittatik; — e mellett a dohányt 
a csomózás után a pajtába asztagba rakni, 
azután csinosan behálózni s végül sok fá
radsággal beváltásra v inn i: ezen m unkák 
nagy részéből a német termelőnek nem 
ju t semmi, csak a dohány fermentálása, a 
mit pedig rosszul végeznek, m iként ezt a 
német szaklapok igen gyakran felemlítik.

A  mi dohányszáritó pajtáink az övéik
hez képest kitűnőek, s különösen az utóbbi 
időben már majdnem fényűzést miveinek 
dohányszáritó eszközeink sokaságával — 
nálunk a dohány érettségére, valamint fű
zésére is nagy gond fordittatik s ezzel sok
féle kísérletté vések is eszközöltetnek, — 
mig ellenben a német száritópajták minden 
kritikán alól rosszak, s a nálunk törvény 
által m egállapított holdankénti 100 köb
m éter pajtahelyiséggel szemben, amelylyel 
mi bírunk és ezt is kevésnek ta rtu n k : 
nincs ennél nekik se több. sőt talán még 
ennyi sincs, — daczára annak, hogy az 
egész nagy termésűket a pajtában szárítják, 
amit csak úgy tehetnek, hogy az 6 do
hányuk a felfűzés előtt nagyon meg van 
füllesztve és hogy náluk a pajta oldala és 
teteje csupa nyílásból áll, amelyet légmen
tessé nem is tehetnek, s ezekbe a pajtákba 
beszorítják összes termésűket, amely nem 
egészen kifogástalanul szárad ott meg, mi
ként a külföldön létem alkalmával bőven
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meggyőződtem róla, hogy dohányaikban — 
daczára a ritka füzesnek — sok a penészes 
és borda égett; — tehát egész előnyük 
abban van, hogy dohányuk feltűnően egyen
letes, amint ezt, valamint ennek igen fontos 
előnyét múlt számunkban már eléggé kifej
tettem.

Szóval — még az az előnyük is, ami 
előny gyanánt mutatkozik, még az sem 
mondható egészen az ő érdemeknek.

Legnagyobb előnyük : a talaj egyenlő
ségében és művelésében fekszik. Ök a talajt 
nem azért művelik oly kitünően, hogy épen 
dohányt termeljenek benne, mert ók a 
földet egyáltalán minden termelvényhez 
kitünően művelik, s ebbe a jó művelésbe 
aztán a dohány is bele esik. Ok a földet 
réges-régtől fogva, folyvást erős vegyes 
trágyával és folytonos mély szántással ke
verik, porhanyóvá teszik, miáltal a föld 
úgyannyira összevegyült és egyszínűvé 
vált. hogy több mértföldön keresztül, min
denütt egyenlő szinü és vcgyttleti talajt 
találtam ; — mig ellenben minálunk a ta
lajban. színre és vegyitékre nézve felette 
na«,>y eltérések vannak, — nálunk porha- 
nyós, erős rögös, szikes, salétromos. vize
nyős és nagyon száraz talajokra találunk, 
s nemcsak egyes megyék, vidékek és ha
tárok nem bírnak egyenlő minőségű talaj
jal, de igen gyakran megesik, hogy egy 
birtoktesten, például egy 10Ö. 50, vagy 
holdas táblában is, a talaj roppant külön
böző.

Hát mindenesetre itt a természet alko 
tása viszi a legfőbb szerepet, — azonban 
én valószínűnek tartom, hogy az ő talajuk 
sem volt eredetileg annyira egyenlő, hanem 
a folytonos kitűnő és okszerű kezelés, trá
gyázás és szántás által lettek olyan álla
potban hozva, mint aminőben jelenleg van
nak, — de ők ezt is könnyebben tehetik, 
mert a miénkhez képest ők aránylag sok
kal kevesebb talajjal és több munka erővel 
rendelkeznek, rnint mi. s igy a talajt ebben 
az erős állapotban most is könnyen fentart- 
ják s ezért van, hogy az általam jelzett 
egyenlő dohány termelés igen nagy elő
nyével bírnak, amely előny oly nagy, hogy 
igazán irigylendő.

Én meg vagyok róla győződve, hogy 
termelőink eme óriási horderejű nagy előnyt 
fel fogják ismerni s mihelyt ez felismerve 
lesz : azt remélhetőleg magukévá is fogják 
ten n i,— mert Magyarország földmivelő osz
tálya bizonyára tud — akarni is.

Daróczi Vilmos

A német dohányok 

ét Suchsland nemesitö-erjesztése.

H ogy mennyire ráfér, sót nagyon is 
szükséges a javítás a német dohányokra: az 
abból is kitűnik, hogy a fermentálás töké- 
letesbbitésére roppant súlyt fektetnek s
minden uton-módon oda törekednek _
többek közt a Suchsland dohány nemesitő 
erjesztési találm ányát is arra szeretnék fel
használni, hogy a német dohánynak ke
serű vad izét, bűzét szelídítsék s dohá
nyuknak bizonyos kellemes aromát kölcsö
nözzenek.

E részbeni nagy buzgalm ukban talán 
m ar a kelletinél is messzebb mennek, 
amidőn nem elégszenek meg a dohány
nak a Suchsland-féle nagyszerű találmány 
által, fermentálás utján való nemesítésé
vel, hanem most már mindenféle növény 
és gyümölcs izét, szagát, szeretnék a do
hányba „beoltani,* — s ezzel szemben egye
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sek, mig egyrészt a kellő értékére kíván
ják már leszállítani a megindult lázas te
vékenységet és vérmes reményeket, más
részt ugyakkor kénytelenek beismerni, hogy 
a német dohány bizony nagyon is rászo
rult mindenféle experimentálásra, hogy jobbá 
tétessék

Érdekesnek tartjuk, a Berlinben meg
jelenő .Deutsche Tabak-Zettung“-ban egy 
erre vonatkozólag közölt s bizonyos önval 
lomásnak is beillő levelet fordításban be
mutatni, amely igy hangzik:

..Igen tisztelt szerkesztő u r !
Teljesen igazat kell adnom kartátsam - 

nak, kinek levele, lapjának legutóbbi szá
mában közöltetett,hogy oly élénk képzelő
désre valló nézet nyilvánítás, mely a do
hánynak — baraczk, málna, eper, stb. illat
ban való előállításának lehetőségére u ta l : 
azt a veszélyt rejti magában, hogy egy 
önmagában véve jó dolgot megfoszt a hi
telétől.

En magam is. számos kartársaimmal 
együtt, nagy érdeklődéssel olvastam a köz
leményeket ama eredményekről, melyeket 
dr. Suchsland, az ő eljárásával eddig elért, 
hanem nyíltan megvallva, az én laikus fel
fogásommal, ezen eredményeket nem any- 
nvira a különféle erjedés-gerjesztőknek, 
mint inkább a fermentáczió körüli szorgos 
vezetésnek tulajdonítom, — s az ezen kí
sérleteknél találtakat én is aláírom.

Nem akarok oelemélyedni a dohány- 
baczillusok jelentőségének tárgyalásába, s 
örülök ha a — baczillusok, melyek évek 
ó ta minden élvezetünket elrontják, egyszer 
már valami jó t is tesznek; — de — miként 
Dr. Suchsland maga is m ondja: — a mi német 
dohányunkból nem lese havana dohány, hanem 
csak jó nemet dohány. Hogy ehhez Havanából 
kell-e baczillusokat hozatni, avagy ez a 
legszorgasabb fermentáczió utján is nem 
lenne e e lé rhető : erre nézve jó lenne még 
kísérleteket eszközölni.

H a dr. Suchsland más egyebet nem 
ért volna is el munkájával, mint hogy a 
német dohánytermelőket és kereskedőket 
arra buzdítja, hogy dohányaikat a legnagyobb 
gonddal fermentálják: a német dohány körül 
igy is nagy érdem eket szerzett, — s ha a 
dohány a baczillusok által még jobb lesz: 
annak még inkább örülni fogunk.

Kérem  önt, igen tisztelt uram, ne vegye 
rossz néven ezen nézetemet, melynek nyil
vánosságra hozatala talán nem egy kartár
samat fogja a dolog felett gondolkozásra 
bírni. Ez csak használhat az ügynek.

Mély tisztelettel.
X. X. 

i z i vargjü ro i.
A szerkesztő, eme levélre ezt jegyzi 

meg:
• Mi azt hisszük, hogy a Suchsland-féle 

kísérletek nagyobb értékkel bírnak, mint
sem, hogy csupán a fermentáczió jobb ve
zetése által javulna a dohány, — s csak 
arra emlékeztetünk, hogy a serfőzésnél mily 
nagy szerepet játszik a használandó élesztő 
minősége..

Közli: I). V.

O któbqr J.

A izuinatrai dohány hanyatlásának okai.
E gy  előkelő szumatrai dohánytermelő

től azt kérdezték : — miért nem terem Szu- 
matrában most már olyan jó dohány, mint 
ennek előtte és hogy az utóbbi termés is 
messze mögötte maradt jóságban az előb
bieknél ? — s az illető, az általános term e
lési viszonyokra vonatkozólag, a következő 
felvilágosítást a d ta :

A szumatrai dohánytermelés, mostani 
állapotában, a szó legszorosabb értelmében 
rablógazdálkodásnak nevezhető.

Mindaddig, amig a termelők elegendő 
szűz talajjal rendelkezhettek, a meglevő er
dőségek erre a czélra lettek feláldozva és 
minden évben m ás—más őserdők irtattak 
ki e czélból, mialatt a már dohányt ter
mett földeket pihenni hagyták, hogy azok 
a jövő évre ismét jó dohányt teremjenek.

Hogy az évről évre szaporodó szum at
rai dohány vevőknek igényeit teljesíthessék 
s a magas ár melletti kelendőséget kielé
gíthessék : e végből a termelési terület szer
fölött kiterjesztetett.

1880-ban Szum atra mindössze 65.010 
csomagot term elt, s tiz év alatt. 1890-ben 
már négyszeres mennyiség, u. m. 286.323 
csomag term eltetett; — de már 1885 ben 
Deli és Lankat kerületekben óstalaj nagyon 
gyéren találtatott és igy kénytelenek vol
tak ugyanegy talajon több éven át folyvást 
dohányt termelni, hogy a szükséges meny- 
nyiséget előállíthassák.

Aztán — hogy a talajt jó erőbe he
lyezzék : kényszerítve lettek trágyát igénybe 
venni és külömböző kísérletek után a 
guánohoz fordultak, amelyet a szumatrai 
nagy termelő társaságok Európából óriási 
mennyiségben szállíttattak.

Es igy érthető, hogy az a m űtrágyá
val nevelt dohány m ár jelentékenyen silá
nyabb, mint a természetes őserejü, humus- 
gazdag talajon term ett dohány v o lt; — de 
a termelés munkájában a fermentálás és 
válogatás hiányos végzésében is keresendő 
a hiba.

Egy olyan farmer, aki előbbi időben 
meg volt elégedve, ha egy kuli. (kertész,) 
12 ezer szál dohány termését aratta részére: 
most arra törekszik, hogy minél hamarabb 
meggazdagodjék és hogy ugyanazon a föl
dön a kulik újból termeljenek, úgy hogy 
most egy kuli által 18—20 ezer növény 
termeltetik, de természetesen ennek a leg
nagyobb része már rossz minőségű anyag, 
mert azt a nagy mennyiséget egy kuli nem 
képes megművelni és a kellő m unkában 
részesíteni, mert mikor még a jelzett első 
mennyiséget termelte, akkor is folyton a 
mezőn kellett lennie és mindig el volt do
loggal foglalva; — de végül a rendkívül 
tetmészetellenes időjárás is oka a termés 
minőségi hanyatlásának ; — ez az abnormis 
időjárás azonban az egész vidékenkénti er
dőirtásnak a következménye, mert az már 
más tartományokban is bebizonyult, hogy 
ahol ilyen rabló gazdálkodás, illetve ok
talan erdőirtás tö rté n t: ott mindenütt ter
mészetellenes időjárás, hosszan tartó szá
razság, majd ismét nagy esőzés, viharok, 
felhőszakadások álltak be, ami mind az 
erdőirtásnak tulajdonítható.

Egy átutazás vasúton, Deli és Lankaton 
keresztül: a legmonotonabb, amit az ember 
elképzelhet. Ahol hajdan, messze terjedő 
vidéken folyvást bámulatos szép őserdőkön 
át vitt az út, ott ezek az óriási területek 
most mindenütt csak halvány zöld füvei 
vannak borítva. A  borzasztó fahiányt eléggé 
mutatja az is, hogy Deli és Lankaiban, a 
fa behozatal, az utóbbi időben évenként 
500.000 dollárra megy s egy köbméter fa 
ara 3 —50 dollár.

így  zsákmányolta ki a telhetetlen kap 
zsiság a szumatrai dohánytermelést és szál
lította alá az ottani dohány minőségét.
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A magyar dohányügy kitűnőségeinek |
arczképc8arnoka.

Ti----

Szilárd  János.

Magyarország herczegprimásának fe 
jedelmi dús javadalmai közt a legismerteb
bek egyike: a bajesi uradalom, mi n t a  prí
mások kedvencz tartózkodási helye, s e 
minden tekintetben minta-gazdászatnak és 
dohánytermeléséről is méltán híres urada
lomnak köztiszteletben álló felügyelője, a 
legkitűnőbb m agyar gazdák egyike o az 
okszerű dohánytermelésnek elismert tekin
télye : Szilárd János, kinek arczképét ez 
alkalommal van szerencsénk bemutatni.

Szilárd János született 1832. május 24. 
Esztergomban, hol gymnasiumi tanulmá
nyait is végezte. Ifjú korában az egyházi 
pályára készült, s mint papnövendék vé
gezte a philosophiát, a pozsonyi Emerica- 
numban, — de közbejött a szabadságharcz. 
s a .16 évét alig betöltött lelkes klerikus, a 
reverendát a honvéd attilával cserélte fel 
s mint az Ujházy vadász-zászlóalj ujoncza 
küzdötte végig a szabadságharczot, egész 
a világosi fegyverletételig, amely után né
hány befolyásos jóakarója útján szerencsé
sen kikerülte a császári hadseregbe való 
bosoroztatást.

A fiatal pap katonát a jólelkü Sci- 
tovszky herczegprimás fogadta atyai gond
jaiba, s kárpótlásul a ta lá ré rt: már 1849. 
deczember 1-én uradalmi tisztségében adott 
neki alkalmazást.

Azóta szakadatlanul a primási uradal
m at szolgálja. — Önállóan először mint 
puszta-csenkei ispán, Esztergom m egyé
ben, mely időben 5 éven át volt titkára az 
• Esztergomvidéki gazdasági egyesület*-nek 
s az egylet által kezdeményezett első ki
állítást, eke és aratóversenyt nagyrészt ő 
rendezte. Az okszerű gazdászat terén ki
fejtett sokoldalú buzgalmának elismeréséül, 
Gorove István - -  akkori földművelés- ipar 
és kereskedelmi minister — elismerő oklevél
lel tüntette ki, melyben különösen a kopár 
területek befásitása körül elért sikereit 
emelte ki kiváló érdeméül, — s midőn

Maqtab D o bá n td jsá o .

1871 ben, mint a drégelyi uradalom tiszt
tartója Dejtárra helyeztetett á t: a  gazda
sági egyesület jegyzőkönyvileg örökité 
meg érdemeit s az egylet érdekében ki
fejtett tevékenysége iránti hálás elismerését, 
melynek jeléül, őt az egylet választmányi 
tagjai közt tovább is meghagyni határozta.

Mint dejtári tiszttartó : első hozta be a 
dohánytermelést a primási uradalomba, me
lyet azóta egész szenvedélylyel, folytonos 
tanulmánynyal és ritka szakértelemmel üz.

Szélesebb működési köre nyílt e téren, 
1875 ben, midőn az egyesitett érsekujvár- 
verebély és pozsonyi uradalmak felügye
lőjévé neveztetett ki.

Látván, hogy a szomszédos Bagota, 
Gyalla és Vék községek, a bajcsival azonos 
talajokon mily finom dohányt produkálnak: 
nem nyugodott addig, mig egy 10 holdas 
termelési engedélyt ki nem eszközölt. A 
10 holdból fokozatosan 140 hold lett, s a 
régi Bajoshoz egy uj — amerikai stylü telep 
járult, a feles kertészek kolóniája. — A 
minőség és mennyiségileg egyaránt kitűnő 
eredményű termelés sikerei, a tudományos 
és okszerű alapon folytatott kísérletek, a 
csempészet legszigorúbb ellenőrzése: széles 
körben ismertté tévé a telepet, mely iránt 
a boldog emlékezetű Simor János herczeg
primás is állandó érdeklődéssel viseltetett, 
akinek tudvalevőleg Bajcs volt legkedven- 
czebb tartózkodási helye.

Szilárd J. személyes felügyelete alatt, 
az uradalom Dejtáron szamosháti, Bajcson 
rétháti fajta dohányt termel legnagyobb 
mennyiségben s oly ritka szép anyagi 
ercdménynyel, hogy például a múlt évben, 
Bajcson: dohányban 1098 kilogramm és 
pénzben 255 frt 941/, kr-, Dejtáron pedig 
dohányban 915 klgrm. és pénzben 202 frt 
57 kr volt egy katasztrális hold átlagos 
jövedelme ; — e mellett kitartó kísérlete
zést folytat egyéb, különösen muskotály 
fajokkal is.

A kitűnő gazda és a jeles dohányügyi 
szakférfi, nemcsak gyakorlatilag, de iro
dalmi téren is tekintélyes névvel szerepel, 
s a bennünket első sorban érdeklő dohány- 
termelési kérdésekben : a magnemeiités, a 
fai kiválasztás, a dohány égésének elő
mozdítása s a petrezselymesedés tárgyá
ban irt és a „Gazdasági lapok” s legújab
ban a .K öztelek-, valamint lapunk hasáb
jain is gyakrabban közölt czikkei, ritka 
szakértelemről, alapos tanulmányról és iga
zán praktikus felfogásról tanúskodnak és 
mindenkor megérdemelt figyelemben része
sülnek.

Szilárd János — a m agyar gazdatiszti 
osztálynak egyik typikus alakja, — s igazi fel
világosult, tudományosan képzett, s nem 
üres elméleteket kergető,, de mindig a do 
lóg gyakorlati oldalát szerencsésen érvé
nyesíteni tudó, hivatásának magaslatán álló 
s annak egész szenvedélylyel és nemes 
becsvágygyal élő, érdemekben gazdag elő
kelő tagja. — akinek őszintén kívánjuk, 
hogy a derék, hazafias gazdatiszti osztály 
diszére, nemzetgazdászatunk és dohány
ügyünk javára, még igen soká éljen I

Beváltási eredmények.
■ XV1ÍI. ' •

A  barcsi beváltóhivatali körzetben, az 
1891. évi dohány tetrmés beváltási ered-, 
ménye, községenként a következő volt.:

■ r
Termelő község

Egy katasst. hold 
átlagos jövedelme

dohányb.
kilogram

pénzben A  
frt | kr.

Barcs 715 121 23
Bolhás 778 121 69
Endróc : 951 134 85
Görgeteg 520 72 14
Hosszúfalu 435 81 08
Mike U06 102 61
Nagy-Atád 442 73 91
Német-Újfalu 909 131 09
Pálfalu 9 9 147 73
Rinya-Szt-Király 451 168 15
Szobb (Bánáti pusztá) 693 102 22
Téklafalu 807 125 99

Szlavóniai községek:
Alaginc puszta (Kaptol) 614 84 83
Dobrovácz 643 96 34
Izidorbása puszta (Lipik) 901 112 46
Kameu8ko 668 105 99 '
Lukács 690 99 73
Nováki 007 107 98
Í'pisics-Bukovica 414 62 61
Tépje 1140 177 l 83

Fenti kimutatás szerin t: a barcsi be- 
váltó.hivatali körzetben egy katasztr. hold 
átlagos jövedelme a legnagyobb volt Tenje 
szlavóniai községben, ahol dohányban l l 4ö 
klgrm, pénzben pedig 177 fit. 88 kr., — 
mig ellenben a legkisebb volt Spicsis-Bu- 
kovica községben, ahol dohányban 414 
klgrm, s pénzben 02 frt 61 kr. volt az á t
lagos jövedelem holdanként.

XIX.
A faddi beváltóhivatali körzetben, az 

1891. évi dohánytermés beváltási eredménye, 
községenként a következő volt:

Termelő község

Egy kataszt. hold 
átlagos jövedelme

dohányb. pénzben
kilogram frt kr.

Fadd 769 131 94
Bikács 604 95 19
(iörbó-Belecska 326 45 50
Kajdacs 804 115 34
Nagy-Dorogh 734 105 67
Pál fa 776 115 52
Paks 905 184 98
Czecze 460 85 69

Fenti kimutatás szerin t: a faddi bevál
tóhivatali körzetben, egy katasztr. hold. át
lagos jövedelme a legnagyobb volt Pakson, 
ahol dohányban 905 klgrm, s pénzben 184 
frt. 90 kr, — mig ellenben a legkisebb volt 
Görbő-Belecska községben, ahol dohány
ban 320 klgrm, pénzben pedig 45 frt 50 kr. 
volt az átlagos jövedelem holdanként.

Statisztikai adatok
az 1891. évi dohánytermésről.

i Folytatás.)
13) A  miskolezi beváltóhivatali körzet

ben volt — az előirányzott termés meny- 
ny iség : 2.238.050 klgrm, s az összes be
váltott m ennyiség: 2.116 644 klgrm — te
hát az előirányzathoz képest 121.406 kilog
rammal kevesebb váltatott be.

Fajok és osztályok szerint beválta to tt: 
csetneki muskotály: I. oszt. 1.912, II. oszt. 
28.277, III. oszt. 22.080, összesen 52.299 
k lg rm ; — fehérvirágú muskotály ■■ I. oszt 
2.286, II. oszt. 43 433, III. oszt. 50.495, 
összesen 96.214 k lgrm ; — vörösvirágú mus-



hatály: 1. oszt. 6.085, II. oszt. 8.506, III* 
oszt. 3.874, összesen 18,465 k lg rm ; — kő- 
Mönséges kerti: II. oszt 8.319, III. oszt. 9.061, 
összesen 17.880 k lgrm ; — kapadohány: I* 
oszt. 7.833, II. oszt. 11.481, III. osz t 5.222, 
összesen 24.536 k lg rm ; — tisxai levelek. 
válogatott o) oszt. 1.667, válog. b) oszt. 
101.371, I. oszt. 437.762. II. oszt 517.822,
III. oszt. 366.872, összesen 1.424.994 k lg r;
— kihányás: 75.793 klgrm muskatály és 
347.017 klgrm tiszai levelek; — hulladék — 
nem v o lt; — mindösszesen beváltato tt; 
2.097.368 klgrm.

Átlagár v o lt: az osztályba sorozott do
hányok után — és pedig a esetneki mus- 
katálynál 32 frt 95 kr., — a fehérvirágu 
muskatálynál 22 frt 08 kr., — a vörös vi
rágú muskatálynál 19 frt 30 kr., — a kö 
zönséges kertinél 15 frt 63 kr., — a ka 
padohánynál 20 frt 85 kr., — a tiszai le 
veleknél 19 frt 83 kr., — s az összes be
váltott mennyiség után — a muskatály le
veleknél 20 frt 81 kr., a tiszai leveleknél 
17 frt 31 kr.

14) A pelsöcei beváltási körzetben volt
— az előirányzott termés m ennyiség: 83.700 
klgrm, s az összes beváltott m ennyiség: 
22.588 klgrm, — tehát az előirányzathoz 
képest 11.112 klgrmmal kevesebb váltatott be.

Osztályok szerint be váltat o t t : csetneki 
muskotály: I. oszt. 2.116, II oszt. 10,700, 
III. oszt 5.420, összesen 18.236 klgrm : — 
kihányás: 2.906 klgrm ; — hulladék: nem 
volt; — s mindösszesen beválta to tt: 21.142 
klgrm.

Átlagár volt: az osztályba sorozott le
velek után 36 frt 51 kr, s az összes bevál
tott mennyiség után 32 frt 59 kr.

15) A  rakamaei beváltóhivatali körzet
ben volt — az előirányzott termés mennyi
ség és pedig kapadohány: 220.049, debre- 
czeni levelek: 2.187.262 klgrm, s az összes 
beváltott mennyiség és pedig kapadohány: 
255.220, debreczeni levelek 2.703.001 klgrm,
— tehát az előirányzathoz kép est: kapado
hány 35.171, és debreczeni levelek 515.739 
klgrmmal több váltatott be.

Fajok és osztályok szerint beváltato tt: 
kapa dohány: I. oszt. 82.371, II. oszt. 96.672, 
III. oszt. 68.572, összesen 247.616 k lg rm ’,
— kihányás: 6.573 k lg rm ; — hulladék: 50 
klgrm ; és debreczeni levelek: válogatott o) 
oszt. 25.555, válogatott b) oszt. 183.418, 1. 
oszt. 714.681, II. oszt. 889.443. III. osztály 
560.2^0, összesen 2.373.377 k lg rm ; — ki
hányás : 3Í0.H 0  k lg rm ; — hulladék: 2200 
kilogram ; — s mindösszesen beváltatott 
2.940.546 klgrm.

Átlagár volt a kapadohánynál: az 
osztályba sorozottak után 20 frt 43 kr, s 
az összes mennyiség után 20 frt 11 k r ; — 
a debreczeni leveleknél: az osztályba so
rozottak után 20 frt 04 kr, s az összes 
mennyiség után 18 frt 64 kr.

(Folytatás köv.)

6________________ ______ _

Levelezés.
Kieorou, 1892. swpt. 26. 

Ez egyszer örOmhirrel kezdhetem havi 
tudósításomat. Váratlan fordulat állt be a 
dohánytermésben. Oly tordulat, oly dolog 
történt, a melyre gondolni se m ertünk s a 
melynek bekövetkeztét nem hitte volna 
senki se. ha valaki azt állítani merte volna.

Mint utolsó levelemben emlitém, do
hányunk állapota kétségbeejtő, siralmas, 
reménytelen vala még augusztus közepén 
is, — jégverte, szárazság égette, rozsda 
emésztette volt dohányunk, — satnya, idő 
előtt érett, szóval rossz. Legjobb dohányunk 
ból nem vártunk többet, mint 100—120 
kötelet holdanként

És ime, mi történt ?

Maotab Dohányujság.

A  jó Isten m egm utatá nagy erejét, 
hatalmát, bő áldását, s hozzánk való ke
gyes atyai szere te té t! A  bút, bánatot édes 
örömre változtatta, bő terméssel áldván 
meg a sok bajjal küzködő dohányterme
lőket.

Ugyanis szeptember hó 5, 6, 7 és 8-án 
nagy és csendes esőink voltak, minden 
vihar nélkül, s az óta a legszebb nyári napok, 
szél és borongós idő nélkül. Ezen rendkí
vül kedvező időjárás következtében a do
hány csodálatos módon kezdett fejlődni és 
szépen érni, úgy, hogy ma az átlagos te r
més holdanként 250 kötél — 3 öles — a 
legszebb, legegészségesebb dohányból.

A  szedés és szárításra is igen kedvező 
az időjárás; szép meleg napok, éjjel bő 
harm atta l; se szél, se eső nem zavarta a 
szárítást. A szép dohány szépen száradt, 
úgy, hogy öröm reá nézni, s ma már nagy 
része be is van verve a pajtákba ’, — de 
azért még töm i való is van olyan gazdák
nál, kiknek dohánya nagyon silány volt 
m ég augusztusban i s ; ezek látván a ked
vező időt, a töréssel vártak és szerencsésen 
is jártak, mert kitűnő dohányt kapnak.

A leszedett kórokon szebb kacslevelek 
vannak ma. mint az anyalevelek voltak 
augusztusban.

Istennek legyen hála és köszönet e 
nem remélt áldásért, mely nagyon is ráfér 
a magyar dohánytermelőre !

Ambrus József plébános.

(Kétszeres örömünkre szolgál fótisztelendő 
Ambrus J. plébános urnák, lapunk régi ked
ves munkatársának fenti becses tudósítása. — 
Őszintén Örülünk először is a kis - oroszi 
termelők helyzetének jobbra fordulásán, — s 
örülünk másrészt azon is, hogy a következés 
csakugyan igazolta a lapunk 16-ik számában 
kifejteit azon véleményünket, hogy amig a 
dohánytőkén levél van : addig mindig lehet 
reményünk, mert a jóra forduló időjárás épen 
a dohánynál igazán csodákat tehet, — amint 
ezt a mi kísérleti kis telepünkön is a legkel
lemesebb meglepetéssel tapasztaltuk, miként 
erről lapunk más helyén bővebben is szólunk.)

Szerk.

I R O D A L O M
ötven év a magyar Ipar történetéből.

Az országos iparegyesület ez év végén ünnepli 
Ötven éves fennállását. Ez alkalomra megiratta 
az egyesület Ölvén éves működésének törté
netét, mely ipari és gazdasági életünk félszá
zados fejlődésével szoros kapcsolatban van s 
igy méltán igényt tarthat mindazok érdeklő
désére. kik az ipar és közgazdasági élet bár
mely ágában közreműködtek, vagy az által 
érdekelve vannak. Egv nagyobb szabású for
rásmunkát Íratott, mely közgazdasági életünk 
fejleményeiről rendkívül sok becses és részben 
teljesen ismeretlen adatot ölel föl. Az ipar
egyesület felhívja tehát mindazokat, kik a mü 
által felölelt anyag és korszak iránt érdeklőd
nek, hogy munkát megrendelni sziveskedjenek. 
A munkának ez a erim e: «Ötven év a ma
gyar ipartörténetéből, 1842 — 1892. Az orszá
gos iparegyesület félszázados működése. Az 
egyesület megbízásából irta : Gelléri Mór egve- 
sületi titkár.* A sajtó alatt levő mü terjedelme 
mintegy ötven nyomtatott iv. Előfizetési ára 
10 forint. Megjelenik okt. hó végén. Megren-

Október I.

delések az országos iparegyesülethez (Bpest 
VI., uj-uteza 4.) intézendők. A monumen
tális nagy munkát, hazai iparunk félszázados 
küzdelmeinek és eredményeinek hű tükrét és 
rendkívül érdekes történetét, melegen ajánljuk 
t. olvasóink hazafias pártfogásába.

Az üj pénz. A valuta rendezés folytán 
már a jövő évben forgalomba lépő korona 
értékű uj pénzről, igen hasznos és minden
kire nézve szükséges népszerű ismertetést irt 
Kálnoki Henrik, s ez a praktikus jó munka 
a Pallas részvénytársaság kiadásában, immár 
a bővített negyedik kiadásban, díszesebb és 
nagyobb alakban látott napvilágot. A ne
gyedik kiadást a szerző a gyakorlati élet kö
vetelményeinek megfelelően kibővítette és át
számítási táblázatokat készített, melyek a ko
ronának minden más pénznemben átszámított 
értékét tüntetik föl. A füzethez úgy a magyar, 
mint az osztrák uj érmek, rajzai is mellékelve 
vannak természetes nagyságban, arany-, ezüst-, 
nickel- és bronzovomatban. A könyv ára 30 
krajezár.

V E G Y E S E K
—  Dr. Slppi Rodiczky Jenő, c». és kir. 

asztalnok.a jeles közgazdasági író és szaktudós, 
lapunknak egyik legrégibb munkatársa és nagv- 
rabecsült barátja, akt a kassai m. kir. gazda
sági tanintézetnél mint igazgató és tanár 9 
évig érdemesen működött, legközelebb a föld
művelési ministeriumba rendeltetett be «zolga- 
lattételre, ahol bizonyára szép tere nyílik sok
oldalú kiváló tehetségének sikeres érvényesíté
sére. Hisszük és reméljük, hogy a jeles nem- 
zetgazdásznak a központba behozatalával, benne 
és általa a dohánvügv is egyik derék munka 
erőt és jóakaró támogatót nyerend, s ezen 
biztos meggyőződésben, örömmel üdvözöljük 
ót bizalmi uj állásán.

—  Az idei dohánytermés egészben véve 
még sem lesz olyan kedvezőtlen, mint néhánv 
héttel ezelőtt aggodalmasan gondoltuk. A múlt 
hó folyamán ugyanis reményen felüli nagy 
fordulat állott be s az alkalmas időjárás, a tő
kén maradt leveleket egészen megjavította és 
ezzel a termési kilátásokat örvendetesen fel- 
szökkentette.— A legutóbb beérkezett hivatalos 
jelentések szerint: a Duna-Tisza közén a do
hány törését befejezték, mennviségre jó kö
zépszerű termést adott. — A Tisza balpartján, 
Szabolcs vármegyében ugv mennyiség, mint 
minőség tekintetében igen jól sikerült a ter
més ; — Békés és Szatmár vármegyékben köze 
pesen fizetett. — A Tisza-Maros szögén és 
Torontál vármegyékben jó közép eredménvt 
nyertek belőle.

—  Az én kis dohány telepem. A múlt
hó 26-án letörtem én is tőire dohányom ama 
részét, amely lassanként megért. — a többieket 
már előbb apródonként törtem le. — Ezen 
az én kis telepemen eszközölt kísérleti terme
lés folyamán, arra a meggyőződésre jutottam, 
hogy a hegylevelek gondos kezelése által, a 
termés mennyiségét és minőségét tetemesen 
lehet emelni, csak elegendő időt kell adni a 
hegylevelek kellő megérintésére. Rendes kö
rülmények között a dohány 85—90 nap alatt 
szokott teljesen beérni, — ezt csak a sok 
esőzés szokta kissé meggátolni, midőn ily eset
ben a dohány gyakran meg szokott zöldülni, 
a beérésre tehát általában a jelzett idő a mérv
adó, úgy, hogy dohányunk körülbelül szép-
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(ember első feléig letörendő, — s ha még 
ezután a hegyleyeleket mintegy három hétig 
a tőkén hagyjuk: ebből a legjobb és legérté
kesebb anyag válik. De ezt csak úgy érjük el, 
ha — amidőn már az összes anyalevelek le
törettek — a hegylevelekre kiváló gondot for
dítunk, eze-et minden kacstól és bugától tel
jesen tisztán tartjuk és az elgazosodástól szorgo
san megtakaritjuk. Ilyen tiszta állapotban ezen 
hegylevelek a tőkén ritkán vannak, gyönyö
rűen érnek és fejlődnek. így tapasztaltam ezt 
az én kisérleti telepemen, hol egyes tőkéken 
5—6 hegyi svél van, amelyek oly bámulatos 
finomak és szépek, hogy én eddig még ily 
szép és finom hegylevél dohányt nem lát
tam. Azt is határozottan mondhatom, hogy a 
kénsavas-káli oldattal való öntözés, a dohány 
égésére csodálatosan hasznosnak bizonvult. — 
A letört leveleket annyira füllesztettem, hogy 
mikor a zsinegekre felfűztem, a dohány már 
majdnem félig száraznak volt mondható. Ámbár 
kisérleti kis telepein nem valami jó helyen van, 
a palánták kiültetésével is kissé elkéstem, s 
dohányaimat kétszer is jég érte és a férgektől 
is szenvedett, hozzá a rekkenő nyári hőség és 
hosszas szárazság a levelek legszebb fejlődését 
lehetetlenné tette : mindezen kalamitások da
czára — kisérleti telepem sok érdekes megfi
gyelésre nyújtott alkalmat s az eredményével 
meg vagyok elégedve.

—  Á  kolera és a külföldi szivarok. La
punk múlt számának ily czimü közleménvét, 
legtekintélyesebh napilapjaink egész terjedelmé
ben átvették, s az általunk felvetett théma ma
gán körökben is élénk megbeszélésekre adott 
alkalmat, aminek mindenesetre csak örülhe
tünk: Az általunk elmondottak jellemzésére 
ezúttal még hozzátehetjük, hogy az amerikai 
államok, a kolera által fertőzött helyekről, a 
nyers dohány bevitelét is eltiltották, minthogy 
a dohány csomagolására használt burok nern 
des'nficiálható, mivel ez által a dohánv elvesz
tene az értékét.

—  Bosznia dohánykívitele Németországba-
A szerajevói német konzulnak a Bosznia és 
Németország közötti kereskedelmi forgalom
ról közzétett jelentése szerint : Boszniából, az 
1891. évben 50.000 márka értékű vágott do
hány és czigaretta vitetett ki a német biro
dalomba.

—  A  dohánykívitel és behozatal Török
országban. A törökországi fővámhivatal közli 
az 1306. török pénzügyi évről, azaz 1890. 
márczius 1-től 1891. februáj 28-áig terjedő 
egy évi időközről, Törökország áruforgalmi 
siatistikáját s ebből a dohány be- és kivitelét 
feltüntető adatok a következők; kivitetett; 
Perzsiába, Rumániába és Szerbiába 401,811, 
— más külföldi államokba 9.112,286, — 
török különjogi tartományokba (Egvptom stb.) 
3.878,836, — összesen 13.391,933 klgrmm 
dohány; — ellenben behozatott: 4.577,856 
havannai szivar 315,884.85 piaszter értékben, 
7406 kilogr. dohány 30,786.05 piaszter ér
tékben és 11,674 kilogr. burnót 228,112.10 
piaszter értékben; — (egy piaszter értéke= 9  
krajezár).

—  A  phllíppopoli kiállítás A világ be
csülését és rokonszenvét méltán kiérdemelt 
Bulgária, életrevalóságának és kulturális hala
dásának a legszebb bizonyítékát adta az által, 
hogy Philippopolban — a fejedelemség máso
dik városában — mezőgazdasági és ipari 
kiállítást rendezett, mely meglepő szépen sike
rült. A Kelet felé irányuló kiviteli kereskedel
münknek Bulgária egyik legjobb piaczául 
kínálkozván : a kiállításon hazánk is hivatalo
san résztvett, még pedig oly szép eredmény
nyel, hogy a külföldi tudósítók egyhangú 
elismerése szerint is : a magyar osztály volt a 
kiállítás egyik legszebb dísze, s gazdag orna

mentikája és inpozánt méretei által vala
mennyi közül kitűnt a magyar pavillon, mely
ben mezőgazdasági eszközök és gépek, ipari 
szerszámok, az épitési iparhoz való czikkek, 
agyagipar tárgyak, művirágok, veteménymag- 
vak, kézműipar gépek és eszközök, méhészeti 
tárgyak, stb. igen szépen voltak képviselve és 
művészileg elrendezve. — Ferdinánd fejedelem 
és anyja Clementina herczegnó, a bolgár kor
mány tagjaival együtt többször és hosszasan 
időztek a magyar osztályban s több bevásár
lásokat is tettek, — s a magyar pavillon álta
lában nagy látogatottságnak Örvendett. Az 
osztály főnöke: dr. Kovács Gyula, a buda
pesti kereskedelmi muzeum aligazgatója, fárad
hattad buzgalmával valóban becsületet szerzett 
a magyar névnek s a kiállítás sikere kétség
kívül nagy horderejű leend keleti kivitelünkre 
nézve.

—  Méhészeti kiállítás és mézvásár. A
német, osztrák és magyar méhészek ez idei 
XXXVII. vándorgyűlése alkalmából, melyet 
Budapesten tartottak, az országos magvar mé
hészeti egyesület szeptember 11-tői 15-dikéig 
a városligeti iparcsarnokban nemzetközi mé
hészeti kiállítást rendezett. —A kiállításon 337 
kiállító vett részt, köztük 50 külföldi; — ki 
volt állítva mintegy 8000 Üveg és 80 nagy 
bödön szinméz, 200 üveg mézbor, méz-sör, 
mézlikőr, meteczet és a mézesbábos ipar szá
mos terméke; 132 kaptár, igen sok méhészeti 
szerszám, mü'épek (melyekre nézve, ugv mint 
a kapiárakra nézve a magyar méhészet már 
nem szorul a külföldre) méhészeti taneszkö
zök, szakkönyvek és szaklapok és végül (a 
Hattyuszigeten) élő méhek. — A bejelentett 
felolvasások két ülést vettek igénybe. — A 
kiállításon, idetve a vándorgyűlésen a méhé
szek Nesztora s az okszerű méhészet refor
mátora : az agg Daierzon János is résztvett. 
— (Annál feltűnőbben hiányzott azonban a 
magyar méhészetnek országszerte legismertebb 
és legnépszerűbb alakja, s épen az országos 
magyar méhészeti egyletnek alapítója és éve
ken át fáradhatlan buzgalmú elnöke: Göndöcs 
Benedek apát, kinél senki sem tett többet a 
méhészet érdekében Magyarországon, s akinek 
az 1885. évi országos kiállítás alkalmával 
bemutatott különleges méhészeti kiállítása iga
zán nagyszerű és a legszebb volt, amit csak 
e nemben produkálni lehet. — Nem kutathat
juk az okát, hogy a köztiszteletben álló derék 
apát ur miért maradt ez alkalommal teljesen 
távol a méhészek mozgalmától, — de az két
ségtelen, hogy a jelen kiállítás is mindenesetre 
csak nyert volna az ő áldozatkész részvétele 
által.) — A kiállítás hivatalos berekesztése után 
megnyílt a mézvásár, melyet a Kereskedelmi 
Muzeum igazgatósága rendez és mely október 
31-ikéig mindennap d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3—6 
óráig lesz nyitva. A belépti dij 10 kr.

Szerkesztői üzenetek.
Lapunk barát Jalt tisztelettel kérjük, hogy szivéé - 

kedjenek az Idei dohánytermés eredményéről, ben
nünket minél számosabban értesíteni.

Méltóságon dr. slppl Rodlozky Jenó os. és klr. 
asztalnok urnák, Budapest, őszinte örömmel értesül
tünk & központba történt berendeltetéséról. A lapnak 
nj czim alatti küldése iránt intézkedtünk.

Fótlszt. Ambrus József plébános urnák Klsorosz. 
Köszönet a becses tudósításért; bár minél több helyről 
hallhatnánk hirt, az ottanihoz hasonló kedvező fordu
latról. Üdvözlet!

Tekts Vásárhelyi László urnák,
„ Cslzik János 
„ Propper Samu „
„ Dobó Ödön 
„ Mészáros János „

az előfizetési összegeket köszönettel vettük.
Tekts Wohl Adolf urnák, Hajdú Dorogh Őszinte 

részvéttel értesültünk kedves apósa: Hartstein Lipót 
nrnak — lapunk egyik legrégibb, állandó bű barát
jának — elhunytéról. A beküldött előfizetési össze
get köszönettel megkaptuk s a lapot becses csimére 
irtuk át. Az előfizetés jövó év junius végén jár le.

K ram er J.
ajánlja saját gyártm ányú, elismert kitűnő 
minőségű m űtrágyáit: csontliszt-, amoniak-, 
káli- is phosphorit - superphosphátokat, párolt 
csontlisstet, trágyaföszt, kénsavas-kalit, chili
salétromot, Thomassalakot stb. Különleges 
dohánytrágyának pedig : kénsavas-kali super- 
phosphatot. —  Talaj elemzések díjmentesen esz
közöltetnek. Mindennemű felvilágosítással és 
részletes árjegyzékkel szívesen szolgál a 
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Budapest, T. kerület, Oorottya-utcza 9. síim
a hová levelek és megrendelések is intézendők.
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Ezerekre menő bizonyítvá
nyok, a tudománynak ezen 

bámulatos eredményéről.

Kimerítő' tudósítások a betegség  
állásáról, válasz bélyeggel e l

látva intézendök:

„Office Sanitas“,
P a r i s ,

30. F aubouig  M ontm artre.
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BLEIER és WEISZ köté!|yárosok
Budapest, Károly-körut l-sö sz. alatt, Kerepesi-ut sarkán,
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B u d a p e s t e n ,  V .  k é r . ,  A r a n y  J á n o s - u t c z a  11  s z .  ES
U g y a n o t t  k a p h a t ó k  a  l e g k i tű n ő b b  h e re - , fü -, k o n yh a k ert i é s  v irá g m a g v a k , .n .
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zúzott állapotban mindennemű gazdasági czikkek.
A  50/-nál több szerves anyaggal. Á K  J E  G  Y  Z í\ K  K  K  A

kivéinatra ingyen és bérmentve lcüQcletn.elr^^
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Világhírű, uj, szabadalmazott harangczimbalom.

Arany ée e i í l i t  érm ekkel kitQntetve,

Ezen legújabb szerkezetű ■•zimbalmaim, 
erőteljes szép hangjuk, tartós hangolásuk, va
lamint csinos alakjuk és szolid kiállításuk foly
tán, mindenütt kóztetszésben részesülnek.

Tömeges produkczió, kiváló munkaerők 
csoportosítása, teljesen kiszáradt és kitűnő 
minőségű fa s a szükséges minden egyéb anya
gok raktári készlete, és a czimbalom készítés
ben szerzett sokoldalú tapasztalataim  folytán, 
azon kellemes helyzetben vagyok, hogy felüi- 
muihatlan jő minőségű czimbalmokat készíthetek.

párisi, linzi, kom árom i, szegedi, stb. k iá llításokon.

Úgy szintén a legolcsóbb árakon adhatok 
nagy választékban lévő. úgy saját mint külföldi 
gyártmányú mindennemű vonós-, ütő-, fuvo- es 
pengető hangszereket; valamint zongorákat, har* 
moniumokat és harmonikákat is dús választékban 
tartok raktáron.

Nemkülönben mindennemű javítások, át
alakítások hangolások, ipartelepemen szakszerű 
pontossággal, mérsékelt árakon eszközöltetnek

Nagyobb összegű bevásárlásnál reszletfi- 
zetesi üzlet is köttetik. Árjegyzék ingyen es 
bérmentve küldetik. Tisztelettel

VARJÚ KÁROLY, et. és kir. szabad, hangszsrész, Budapest, Vili. kér., Kerepesi-út 57. sz 
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>youi. JlarkU” >amunai. Budapesten, Uorot tya-ntrzn «. (Wurm-iultar.,


	19

