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T  Á R C  Z A . A bnrnót és a burnótozók.

Olvasóink sziyes figyelmébe!
Azokat a t előfizetőinket, akik a. junius 

végén lejárt előfizetésüket mindezideig meg 
nem újították, ismételve felkérjük, hogy a 
második félévi előfizetési dijt szíveskedjenek 
most már mielőbb beküldeni. —  vagy ha esetleg 

a lapot tovább járatni nem kívánnák : akkor

-  miheztartásunk végett —  meltóztassanak 
a becses czimökre érkező legközelebbi lap
példányt azonnal visszaküldeni, nehogy utóbb 
kénytelenek legyünk a hátraléknak postái meg

bízás utján való beszedésevei t. előfizetőinknek 
terhére l«nni.

Részünkről igyekszünk min lant meg
tenni, hogy lapunk a dohánytermelő közön
ség igényeit teljesen kielégítse s erdekeit 
hiven képviselje és mindenben előmozdítsa;
— teljes bizAlommal kérjük tehat lapunk 
régi híveit és barátait, hogy további becses 

pártolásukkal henünket támogatni s gazda
társaik körében lapunkat ajánlani es ter

jeszteni szíveskedjenek.

A KIADÓHIVATAL.

A jó minőségű dohány termelése.
Napról-napra kezd mindinkább nyil

vánvaló lenni az a körülmény, hogy do
hánytermelésünk terén csak is a jóminő
ség termelésének van létjogosultsága, jö
vője és nemzetgazdasági hivatása.

Hogy az okszerű dohánytermelés ná
lunk arra a magaslatra emelkedjék, amelyre 
kívánatos és hivatva is van : erre nézve 
egy — hármas igen fontos okot lehet fel
hozni ; — először, hogy a termelő, dohá
nyáért több pénzt vegyen be, mint eddig ; 
— másodszor, hogy az állam, a ma már 
szép számmal lévő dohánygyárait a szük
séges anyaggal kellően elláthassa; — és 
harmadszor,, ami a legfontosabb, hogy ki
vitelünk nagyobb lendületet nyerjen.

Kézen fekvő dolog, és nem szorul 
bővebb magyarázatra, hogy eme „hármas 
szövetség." a jobb minőség termelése ál
tal, minő fényes eredményeket érhetne el.

Néhány évi tapasztalás azt is meg
mutatta, hogy mindaz a dohánytermelő, 
aki jobb minőségű dohányt szállít a be
váltóhivatalba, az — a legtöbb esetben — 
rendesen mennyiségileg is többet, vagyis 
holdanként nagyobb terméshozamot szállít 
be, mint a rossz termelő; — sőt a jobb 
minőség még az osztályzatot is előlépteti 
és nem degradálja, úgy, mint a rossz ter
melő által beszállított alacsonyabb minő
ségű anyagnál elő szokott fordulni, — mert 
a beváltó tisztviselő figyelembe veszi a jobb 
minőséget és ahhoz képest osztályozza, és 
méltán, mert az minden esetre többet is 
ér, mint a rossz minőségű.

A gyártásnál rendkívül nagy szükség 
van a jobb anyagra, az olyan anyag pót
lására. amelyet külföldről kell beszerez

nünk, aminőt pedig idehaza is termelhet
nénk ; — ezen körülmény — nemzetgaz
dasági szempontból tekintve — igen nagy 
fontossággal bír, mert sok olyan dohányt 
is kénytelen a jövedék importálni, aminőt 
nagy vigyázat mellett részben idehaza is 
előállíthatnánk, miáltal az erre fordított be
szerzési költség az országban maradna, s 
ez az évenként oly nagy összegre menő 
vagyon a nemzetet gazdagítaná.

A kivitelt pedig nagymérvben elő
mozdíthatnánk az által, ha a tőlünk vá
sároló egyes államok igényeit jó anyaggal 
tudnánk kielégíteni, amelyet az illetők tő
lünk szívesen megvennének.

Amint láthatjuk tehá t; az említett há
rom körülménynek mindegyike márkülön- 
külön is megérdemli, hogy minden erőnkből 
oda törekedjünk, hogy csakis jó anyagot 
termeljünk.

A folyó évi termelésnél — amelyre 
I nézve még eddig a legszebb reményünk 
| van, hogy ez minden tekintetben egyike 
| lesz a legsikerültebbeknek, az utóbbi né- 
j hány évihez képest — jó előre vigyáznunk és 

gondoskodnunk kell, hogy dohányunk már 
I a szedés alkalmával osztályozva töressék,
: olyformán, hogy mind ama finom, teljesen 

éréit levelek, amelyek esetleg sz vartakaró 
vagy burok gyanánt alkalmasak, a töb
biektől külön válogatva és előre megosz
tályozva töressenek; — a jó gazdának úgy
szólván erkölcsi kötelessége ezeknek meg
ismertetésével foglalkozni, és ha csak némi 
gondot fordít reá: akkor lehetetlen, hogy 
meg ne tanulja, mert hisz ahhoz nem kell 
semmi nagy tudomány: a finom,szabályos 
bordázatű, érett, ép anyaleveleket felis
merni s ezeket szigorú rendelet mellett 
külön szedetni, külön felfűzetni és külön

-szeres es

csakis mesterségesen szárított
terméseü

érhetők el.műtrágyával
T T . .  «  ~  ( (  m ű tr á g y a k é n n a v  én vegy i Ip a r  réenvény-
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kezelni; — már pedig ezen ténykedés 
egyik igen jelentékeny tényező a jobb mi
nőség nyerésére.

Az eddigi folytonos kedvező időjárás 
mellett, már gyorsan közeledünk a dohány 
éréséhez; — addig is azonban minden igye
kezetünkkel azon legyünk, hogy a már 
többször említett időszaki munkákat, úgy
mint: a töltögetést, s főleg a talaj porha- 
nyitását és tisztántartását, valamint a ka
csozást, a legnagyobb gonddal és szünet 
nélküli szorgalmatoskodással végezzük, úgy 
amint azt lapunk előző számaiban részlete
sen előadtuk.

A jóminőség előállításának legelső fel
tétele, hogy a dohányt éretlenül le ne tőre8siil\

Az érettség jeleit minden jó termelő 
és valamirevaló kertész ismeri ugyan, de 
azért még sem fog ártani, ha ezeket rövi
den újólag felsoroljuk és eszökbe juttatjuk.

Az érés jelei tehát a következők:
A dohány kezd merevségéből engedni, 

lankadttá lesz, eleven barna-zöld színe vi
lágos sárga-zöldbe megy át, s megbabo- 
sodik, — az erezetek kezdenek kissé meg- 
fehéredni, némi márványosságot mutatni, s 
a lankadtságból még a hajnali órákban 
sem merevűlnek fel többé.

Az érettség jelei továbbá, hogy a do
hánylevél elveszti zsíros tapintatát, s zöldes
sárga, áttetsző foltokkal borított, közép 
bordája törékeny, s a levelek a napnak 
fordítva sárga színűek lesznek.

Megtörténik, hogy a babosodás nem 
éppen szembetűnő, — de ha egy levelet 
— amelyen már más érettségi jelek mutat
koznak — letörünk és gyergyavilágon át 
megnézünk: az erezetek tarkaságát és a 
levélnek egyes helyeken való márványo
zását okvetlenül észre fogjuk venni.

Az érettség magasabb fokának beálltá
val, a dohánylevelek már egészen meg is 
sárgulnak.

A kerti és muskatály dohánynál, a 
sárga-zöld színnek nem csupán foltonként, 
hanem az egész levélben el kell terjedve 
lenni, — mert ezekből sárga és piros szinü 
leveleket csak úgy nyerünk, ha teljesen 
megérnek.

Az is tudvalevő dolog, hogy amennyi
ben a dohánylevelek nem egykoruak : tehát

T Á R C Z A .
A burnút és a burnótozók.
A legrégibb használati forma, melyben 

a dohány Európában meghonosult, bizonyára 
a burnotozás, sőt úgy látszik, hogy ez 
sokkal előbb elterjedt, mint a dohányozás. 
Igen sok országban rendkívül sokat burnó- 
toztak már akkor, midőn a dohányozás még 
teljesen ismeretlen volt. Ma már azonban 
ezen szokás mindenütt alább szállott.

A burnótozásnak Európában való 
mikénti keletkezéséről, a következő kis 
mesét mondják:

Midőn a portugallok. Brazília part
vidékének meghódítása után, számtalan bál 
száraz dohányt raktak hajóra, hogy azt 
hazájukba szállítsák: a száraz dohány portól 
oly erős tüsszentési roham fogta el őket, 
hogy végre — ezt az ingert továbbra is 
megtartandó — elkezdték a dohányport 
burnót gyanánt használni, s ez aztán előbb

azoknak érése és törése sem egyszerre tör
ténik.

A törés idejének kellő meghatározása 
nagy fontossággal bir, — de azért mindig 
inkább valamivel később, mintsem idő előtt 
kezdjünk hozzá a töréshez.

Minthogy pedig a rendesen fejlődött 
dohányoknak a törése augusztus közepétől 
szeptember középéig terjed : igy tehát jövő 
számunkban fogunk a töréssel bővebben 
foglalkozni.

Darócit Vilmos.

A dohányiizlet az 189-4. évben.
-  esetei Herzog Péter Jelentése.

(Befejező közlemény.)
Az elzászi dohányok is jól sikerültek. 

A „rebut“ kitűnő szivaranyagot szolgáltat, 
a fődohányok pedig, melyek különben csak 
kivételes esetekben voltak szivargyártásra 
alkalmasak, könnyüségök, jó égésük és jó 
izük folytán ez alkalommal legnagyobb 
részt szivaranyagul fognak szolgálhatni.

A „rebut- ára 50—65, a fődohányoké 
45—65 márkáig emelkedett mmázsánként, 
az áru minősége é« eredete szerint.

Az 1894. évi termés nagy része már 
át van véve és raktárokba van szállítva. 
Mennyiségileg még lehetetlen megbecsülni 
az eredményt, de az bizonyos, hogy az ez
előtti. mindenesetre kissé magas becslé
seknek lényegesen mögötte fog m aradni; 
csak középtermésre lehet számítani.

A minőséget illetőleg csak egy véle
mény uralkodik, s ez a dicséret. A növény 
ize oly kitűnő, hogy e tekintetben sok 
tengeren túli dohánynyal megállja a ver
senyt és sokan előnyben is részesítik

Csak az az egy körülmény szánandó, 
hogy az oly körzetekből származó dohányok, 
a ho! az idő kedvezőtlen volt a szárításra, 
nedves állapotban lettek beszállítva es 
nagymérvű rothadásban szenvednek ; ennél
fogva tulajdonosaiknak jelentékeny kárt 
okoznak, a mi pedig a kereskedők hasznát, 
mely — tekintve a magas bevásárlási árakat — 
amúgy is nagyon szerény leend, valószínű
leg még jóval redukálni fogja.

E termékre tömeges kötések történtek 
már júliusra való szállításra a következő 
árak mellett:

B uroklevél ............................  110 — 116 m árkáig
Burok és bélanyag .......... 10J— 105 „
Bélanyag ............................. £6— 05 „

métermázsánként, adózatlanul.

Portugáliában és Spanyolországban, később 
Franczia és Olaszországban s végül Német
országban egész bevett szokássá vált.

A burnót készítése kétféleképen tör
ténik. — u. m. mesterséges módon, a fej
lettebb iparral bíró államokban, ahol az 
életére és egészségére féltékeny és a meg- 
mérgezéstől óvatos része a népességnek, az 
ö burnótját már a 17-ik században maga 
készité, — és nem mesterséges módon, a 
művelődés alacsonyabb fokán álló népek
nél, amelyek a maguk burnótját ősrégi 
szokás szerint állítják elő.

A burnótgyártás már a 16. század 
elején nagy virágzásnak indult, azon or
szágokban, melyek e tekintetben máig is 
kiválnak a többiek fölött, igy mindenek 
előtt Spanyolországban, Portugáliában és 
Olaszországban

A gyártás fejlődése — az előkészítés s a 
használt dohányfajták és tartozékai tekin
tetében — egyes országokban igen különböző 
volt. — igy e részben a Keltái készítményt, 
(leginkább egy igen világos, finom por,) a 
német, (sötét, darabos szemű,) és a román

Sumatra dohány.
Az 1893. év termése mennyiség tekin

tetében jelentékenyen fölülmúlta az 1892-ik 
évit. Mig az 1892-iki termés ca. 145,000 
csomagból állt, 1893-ban ca. 169.500 cso
magot szállítottak hajóra, a melyekből a 
főmennyiséget, mintegy 163,000csomagot a 
hollandi piaczokon, Amsterdamban és 
Rotterdamban adták el. A többi 6,500 
csomagot Brémába importálták, a hol ugyan
csak kereskedők kezébe mentek át. Való
színűleg ez az utolsó eset, hogy Bréma 
jelentékenyebb eredeti rakományokat impor
tált directe Sumatrából; az illető ültetvé- 
ket t. i. 1894. őszén hollandi tőkepénzesek
nek adták el, kik termékeiket jövőben ismét 
a németalföldi piaczokra küldendik, mi a 
haláldöfést adja meg Bréma régen életre 
képtelen Sumatra piaczának.

A mi a termés qualitativ eredményét 
illeti, az az utóbbi évtized legjobb ter
méseivel egy rangba helyezhető. A legna
gyobbrészt kedvező időjárási viszonyok 
közt nőtt és learatott dohányok jól meg
értek és a levelek, noha könynyüés zsenge 
természetűek, a kellő consistenciát nem 
nélkülözik ; miután e mellet általában még 
kifogástalanul égtek és a világos színezetű 
levelek százaléka kedvező volt, könnyen 
érthető dolog, hogy ezen termésnek sokkal 
magasabb átlag-értéke volt, mint az előbbi 
évinek, t. i. circa 143 cents, szemben az
1892. évi 125 centtel. Összes értékében az
1893. évi aratás egyenlő az 1889. évivel, 
a mely 36 millió forintot valamivel túl
haladó jövedelmével eddig elérhetetlen volt.

Ha e számokból kitűnik, hogy a ter
melők az eredménynyel teljesen meg lehet
tek elégedve, ez vásárlóikról, a kereskedőkről, 
hasonló mértékben nem állítható. Az 
Egyesült-Államok. a melyek tudvalevőleg az 
1893. év második leiében Sumatrával szem
ben közönyt tanúsítottak, a múlt évben 
annál nagyobb élénkséget fejtettek ki és 
mintegy 45,000 csomagot vásároltak ugyan, 
de ezen magában véve ugyan roppant meretü 
beavatkozás jelentőségét a kereskedelmi 
viszonyokra való kihatása szempontjából 
nem szabad túlbecsülnünk. Hisz a Yankeek 
kizárólag csak a legfinomabb, világos bo- 
ritékdus, első- és másod-hosszúságú dohány
levelek összevásárlására szorítkoztak, melyek 
amúgy is kész vevőkre találnak az egész 
világon, mig a barna és sötét dohányokat 
teljesen figyelmen kivül hagyták.

£s épen ez irányban üdvözölte volna 
örömmel az amerikai vételeró érvényesü
lését a hollandi kereskedelem. Mert a barna 
és tótét dohányfajok csak a legnagyobb 
fáradsággal és veszteséggel adhatók el, a 
világszerte uralkodó divat miatt, mely

(parfümmel keverve) gyártmányt lehetett 
megkülönböztetni.

Németországban ezelőtt nagy előszere
tettel viseltettek a spanyol burnót iránt, 
amely leginkább összepréselve, agyag edé
nyekben került bevitelre.

Nagy Frigyes, valódi Spaniolt hasz
nált és pedig nagy adagokban, egész haláláig. 
Egyes gyárakban szokásban volt a spanyol 
burnótot vörös miniummal keverni, — itt 
tehát a vevők, s dohánynyal együtt, napon
ként egy adag olommeszet is szíttak. Kü
lönben régentén a köszörűké vekről, köszörű- 
malmokról és az ollók köszörülésekor le
hulló törmelékekkel is szokták a burnótot 
hamisítani.

A nemet gyártmányok ezelőtt kevésbbé 
voltak ismeretesek, vagy legalább is nem 
érték utói a nagy hírnévnek örvendő 
spanyol, portugál és olasz fajtákat. Csakis 
a germán nyugatról való fajok találtak 
piaczra Angliában. — Strassburg, amely 
r /óipé“-járói máig js híres, ezelőtt éven
ként több millió font burnótot szállított a 
külföldre, — s egy Rapp nevű strassburgi,
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csakis a világos szivarokat kedveli. Úgy 
hogy olykor egy dohányrakomány világosabb 
részleténél elért eredménynek kell a barnák 
okozta veszteséget fedezni és még hagyján, 
ha ezen veszteség a nyereményt meg nem 
haladja.

Az egészséges közvetett kereskedelem 
fejlődése érdekében valóban legfóbb ideje 
már, hogy végre változzék a divat és a 
világos nuanceok mellett az érett barna 
fajokat is méltányolni kezdjék a fogyasztók

Az uj 1894. évi termésről bizonyosat 
még nem mondhatni. A minőségről szóló 
hírek nagyon különbözők, a mi arra mutat, 
hogy különböző, részben világos és érett, 
részben nehéz termékeket várhatunk. A 
sejthető mennyiséget meglehetősen meg
egyezőig 190,100—200,000 csomagra be
csülik.

A Hollandiába importált utolsó 10 évi 
termés mennyiségeinek összehasonlító át
tekintése a következő:

Termés Csomag szám Hozam milliókban 
holland forintban

1884 m integy 93.000 m integy Ss8
1885 125.0 >U 27
1886 139000 32V4
1887 139.000 26
1888 n 168.000 33
1889 101.000 367*
ifc90 n 217.000 247,
1891 m 206 000 29»,*
1892 136.000 26
1893 " 163.000

Jáva dohány.

367*

Az 1893. évi terméseredménye mennyi
ségileg jó volt, mintegy 100,000 csomag 
levéldohányra rúgott, a mely körülbelül 
37 o.-ért ’/j kilogramonkéntés 113.000csomag 
Krossohra. a mely V ,  kilogramként 19 
c.-ért kelt el ; e szerint a csomagszámban 
felülmúlta a legutóbbi 20 év valamennyi 
termését, a melyek között az 1881. évi
109.000 csomaggal foglalta el az első helyet.

A minőséget illetőleg az 1893. évi 
Termésről nincs sok dicsérni való. Hár a 
csossoh-k, daczára, hogy általánosságban 
Kekélyebbek voltak, a buroklevelek után 
való nagyobb kereslet folytán a hozamér
tékre nézve ugyanazon színvonalon tar
tották magukat, mint a múlt esztendőben, 
mig a leveles dohány 37 cent átlagár 
mellett 19 centtel, vagy kerek 30 százalékkal 
maradt az 1892. évi leveles dohány mögött. 
E tekintetben a legnagyobb különbség a 
ilezoeki dohányoknál constatálható, melyek 
túlnyomóan sötét vagy nehéz voltuknál 
fogva 45 százalékkal kevesebb jövedelmet 
adtak, vagyis körülbelül 45 centet, az 1892. 
év 85 centjével szemben.

A Vorstenlandi-dohányok is, melyeket 
sikerült termesü években kiváló könnyed 
minőségük miatt a magánipar oly nagyra

a maga idejében ugyancsak erősen állította, 
hogy a „Kapé“ : az ö nagyapjától nyerte a 
nevet,aki állítólag egy burnótgyár tulajdonosa 
volt. (Hecker: „A dohánygyártás az ó és
uj világban.“) Sajnos, ez az állítás ellen* 
kezik ama tényállással, hogj aRapé,Franczia, 
Spanyol, Olasz, Angol. stb. országban már 
akkor régen ismeretes volt. mielőtt az a 
bizonyos Happ. a világot megpillantotta.

A régi német burnótfajtákból, amelyek 
részben még most is használatban vannak, 
a strassburgi Hapén kívül említést érde
melnek még a következők: a strassburgi 
naturell, frankiul ti, neurodi, bttrenburgi, 
haganaui, landaui, mainzi, kölni, oiTenbachi, 
marokkó, sárga préselt, svábburnót, stb. — 
Régentén sok idegen burnót uténoztatott, 
s mint külföldi jeleztetett és áruitatott. — 
Krünitz (Kncyclop. 1827.1 Írja. hogy még a 
múlt század végén is, néhány gyáros, 
Angliából hozatott régi hírlapokat és beirt 
ócska papírokat, hogy az áltatok készített 
burnótokat angol borítékokba takarhassák, 
— és Brémában, a szegényebb emberek 
összegyűjtötték a már egyszer használt

becsül, a múlt évhez hasonlítva mintegy 15 
centtel csökkentek értékben.

A dohányt láthatólag sok eső érte, minek 
következtében zöldes színű, rósz minőségű 
s gyakran penészes és dohos volt.

A más körzetekből a piaczra szállított 
leveles dohány kis mennyiségű llanjoemaas- 
dohány kivételével alkalmatlan volt boríték 
czélokra és csak mint angol vágni való, vagy 
közönséges buroklevél jutott eladásra sze
rény árak mellett.

Az uj 1894. évi termésről szóló tudó
sítások általában nem nagyon kedvezően 
hangzanak; jelentékenyen kisebb termést 
várnak, mint az előző évben, és a minő
ség tekintetében sem táplálnak valami vér
mes reményeket.

Összehasonlitó áttekintése az utolsó tiz 
évben Hollandiába szállított Jávadohánynak :

Aratás C'Omagszám ebből Krossoh Hozam milliókban 
hollandi írtban.

1884 m integy 122.000 m integy 62.000 m integy 8
1885 „ 109.000 „ 48.0(0 7
1886 n 107 000 41.000 7
1887 139.000 m 60.000 9*4
1888 170.000 n 73-000 8 7 ,
1889 m 141.000 m 71.000 7V,
1890 162.000 m 110.000 8
1891 n 136.0(0 650.000 77*
1892 177 001 107.000 107,
1693 m 219.000 „ 113.000 107*

Borneo dohány.
Rómeóból az 1893. évi termésből min

tegy 9000 csomag, körülbelől ezer csomag
gal kevesebb, mint az előző évben, került 
a piaczra és pedig

csom ag czentjével
m integy 7500 Angol-Borneoból, a  II elv 149 

„ 1500 H olland- „ „ 90
kelt el.

A dohány minőségéről ítélve, úgy lát
szik, hogy az időjárási viszonyok a két kör
zetben egészen különbözők voltak; mert 
mig az Angol-Borneoból importált áru ál
talában jó esőzést kapott, könnyű, nagyle
velű és világos színű anyagot szolgáltatott, 
addig a Holland-Horneobó! jött rakományok 
rossz esőzésre való barna dohány typusát 
mutatták, a melyek azért megfelelően ala
csonyabb áron is kellek el.

Az uj termésről szóló tudósítások 
annyira eltérőleg hangzanak, hogy jobbnak 
tartjuk itt meg sem emlékezni róluk.

M&nllU dohány.
E czikkből az 1893. évi termésből csak 

csekély mennyiségű és ('.agayan érkezett e 
piaczra.

A mennyire a termést ily kis mennyi
ségekből megítélni lehet, azt hiszszük. hogy 
minőségileg elég jó, jól égő és a levél és

angol papírokat és újra eladták a burnót- 
gyárosoknak.

Különös előszeretettel kedvelik az erős 
csípős burnótot a Röhmerwald lakói. — 
ott. különösen a bajor oldalon, ellenállhat- 
lan szenvedélylyel szipákolnak máig is egy — 
a legerősebb brazil dohányból készített és 
a legcsipösebb lúggal preparált burnót 
fajtát, amely az ehhez nem szokott orrnak 
körülbelül olyan lehet, mint a választóvíz 
egy batÍBZt zsebkendőnek. Ezt a — köz
nyelven r HrisiI“-nek nevezett — burnótot, 
úgy, amint a 17. században szokásban volt, 
egy bizonyos reszelón finoman megörlik, 
egy kis vajjal, vagy zsírral összekeverik és 
így egy palaczkalaku edényben elteszik. A 
zsírral való keverés a legnagyobb figye
lemmel történik és vannak emberek, akik
nek ebbéli ügyessége oly hírnévre tett szert, 
hogy meszsziről küldik hozzájuk a burnótot 
— keverés végett. A briziltubákoló nem 
dohányzik, s aki dohányzik: az nem szi 
briziltubákot. — S daczára ezen keverék 
túlerős voltának : némelyek még hamuzairt 
is vegyítenek hozzá, — sőt akadnak oly

szín viszonylatokra nézve kielégítőnek mond
ható. Mellékes dolog, hogy ítéletünk ráillik-e 
a termés nagy tömegére, vagy sem. Ezen 
dohány a gyárosok részéről most már oly 
csekély figyelemben részesül, hogy szerepét 
nyilt piaozon lejátszottnak tekinthetjük.

Hollandi dohány.
Ha már az 1893-ik év nyomait mutatta 

annak, hogy ezen néhány év óta elhanya
golt czikk iránt a kereskedelmi körök ér
deklődése újból megélénkül, akkor az 1894. 
évi üzletmenetről biavást mondható, hogy 
ez teljesen kielégítő módon alakult. A mi 
az év kezdetén az 1893. évi termésből még 
el nem adatott, tavaszszal jó áron talált 
vevőkre, sőt az úgynevezett .raktárt őrző" 
régebbi termésekből származó készletek is 
lassanként, még mindig elég kielégítő árak
ban keltei el. Az utolsó 1894. évi termés 
is kész vevőkre talált. Az alsó- és homok
levél dohányokon rövid idő alatt nyereséget 
hozó árakon adtak túl és a mai készlet csak 
boriték-czélokra szolgáló java-dohányból áll, 
mely fajtának eladása lassabban halad, mert 
az olcsó, sötét Jáva és Sumatra dohányok 
hatásosan versenyeznek vele.

Táblázat
a bünletés alá nem eső túlűltetési százalék 

kiszámítására.
Ö sszeállitá: Pechnann Alajos in. k. pénzügyi szemléss.

A dohánytermelőknek sok kellemetlen
séget és nem ritkán érzékeny kárt is okoz, 
ha . - engedélyezett területen túl esetleg 
többet ültetnek be, mint amily százalék a 
törvény értelmében nem esik büntetés alá.

Igen jó szolgálatot tett tehát a terme
lőknek Pechmann Alajos m. kir. pénzügyőri 
szemlézz, aki egy táblázatot állított össze, 
melynek segítségével a büntetés alá nem 
eső túlűltetési százalék, minden további 
nehézkes és hosszadalmas számítás nélkül, 
egyszerű leolvasás által megállapítható.

Ezen táblázat, a reá vonatkozó utasí
tásokkal együtt, a .Magyar Pénzügyőr- szak
lap f. é. 27.-ik számában jelent meg, amely
ből jónak láttuk mi is egész terjedelmében 
átvenni.

Kivonat
at 1876. évi IV . törvenyciikk 14. §-dból.

Azon termelő, ki az illetékes pénzügyi 
hatóság részéről a kincstár számára vagy 
kivitelre dohánytermelési engedélyt nyert, 
de az engedélyben kitett fóldtérnél nagyobbat 
használ: minden négyszög öl után tiz krnyi

erős tubákolók, akiknek még mindez nem 
elég erős, hanem ezenfelül még finomra 
tört üveget is kevernek a burnótjok 
közé. — Hiába törekedett annak idején a kor
mány, hogy ennek a szenvedélynek elejét 
vegye. Ez az erdőlakos, az 0 burnót-keve- 
rékje nélkül nem ember, és a kor ott nem 
tesz különbséget,—a 12 éves gyermek épp oly 
elfogulatlansággal nyújtja az edényt az apjá
nak, mint ez a maga társának.

A burnót házi készítésének szokása, a 
böhmerwaldiakon kivül, Európában még

1 más helyeken is tartja magát, igy Görög és 
Oroszországban. A lengyel eredetű felső- 
sziléziaiak szintén maguk készítik pipa
dohányukat és burnótjukat. Ugyanez talál
ható a lappoknál is. — Litvániában a nép 
zöld burnótot használ, melynek ott .lengyel* 
a neve. Ezt a juhászok készítik.

(Folyt. kCv.)

(„Siíddeutche Tabakseitung.“)
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bírsággal fenyittetik; ez esetben azonban 
a dohány megsemmisítésének nincsen helye.

15. §-áből.
Ha a kincstár számára vagy kivitelre 

való dohánytermelés az engedélyben meg
nevezett téren történt, az engedélyezett 
téren túl tett ültetéseknél, nem esik bün
tetés a lá :

a) Két catastrális holdat meg nem 
haladó engedélyeknél az engedélyezett tér 
húsz százaléka;

b) két catastralis holdat túlhaladó en
gedélyeknél két hold után húsz százalék, a 
további nyolcz holdtól hat százalék, az 
azontúl engedélyezett tér után pedig négy 
százalék.

U t a s í t á s

a megengedett és büntetés alá nem eső iulülte- 
tési seátalék kissdmitására.

Például: valaki 20 holdra nyert dohány
termelési engedélyt, és tényleg egy 20 
holdnyi földterületet ültetett be dohánynyal. 
Kérdés : az egész 6 holdnyi tulültetés 
esik-e büntetés alá? s ha nem, mikép lehet 
a táblázatból a büntetés alá esó területet 
kiszámítani ?

Mindenek előtt fölkeressük a táblázat
ban „az engedélyezett tér“ hasábban a 
példában feladott 20 holdat, a mellette álló 
rovatban találjuk a 20 holdat négyszögölre

kiszámítva, jelen esetben 32000 Q  öl, 
mellette a 3. rovatban találjuk szintén □  
ölekben kifejezve azon területet, jelen eset
ben 3404S □  ölekben, melyet az illető 
termelő, a törvényben megengedett s bün
tetés alá nem eső tulültetési százalék 
igénybevételével dohánynyal jogosan beül
tethet. De ő nemcsak 34048 □  öl, hanem 
30 holdat, vagyis 41600 rD ölnyi területet 
ültetett be dohánynyal. igy tehát 

tényleg beültetett 41600 Q  öl 
abból levonva 34048 , „ a jogosan 

beült, földter., maradt 7552 Q  öl, 
mely terület, és pedig minden □  öl 10 
krnyi birság alá esik. .leien esetben a 
birság 75 frt 52 kr.

Az
engedélyezett

tér

Az
engedélyezett

tér

A büntetés 
alá nem esü 
százalékát 

hozzászámi- 
tással a te r

meté jogosan 
beültetheti 
dohánvnyat

hol- átszám ítva 
dák- I négyszög-; 
bán  ölekben

"Hol- 
dák
ban

‘ 4
1
I V .
IV,
I V .
9

27.
2V,
2V„
3
3V.
3  V ,
37,
4
4V.
47,
47,
5
57.
5 V,
5*/«
6

Megfejtés. Valaki nyert 20V4 holdra do- 
hányültetési engedélyt: nuképen számítjuk ki 
az engedélyezett és büntetés alá nem eső tul
ültetési százalékot?

20V4 hold X 1600 négyszögöl =  32.400 
négyszögöl.

Az első 2 hold után járó 20%

Az
engedélyezett

tér

A büntetés 
| alá nem eső 

százalékát 
I hozzászárai- 

tnssal a  tér- 
1 meló jogosan 

beültetheti 
I dohánynyal

hol
dak
ban

átszám ítva 
négyszög

ölekben 11
négyszög

ölnyi
földterületet

Az
engedélyezett

tér

A büntetés 
alá nem eső 
százalékát 

bozzászámi- 
|j tással a  te r
melő jogosan 

| beültetheti 
;! dohánvnyal

"hol- [átszám ítva 
dák- ! négyszög- 
ban  | ö lekben

400 480 6*/r 10000 | 11048 127, 19600 21152 18*/, 29000
800 960 6 ■/, 10400 1 11472 12*/, 20000 21568 18*/, 29400

1200 1440 67. 10800 ' 11896 127, 20400 21984 187, 30000
1600 1920 7 11200 12320 13 20800 22400 19 30400
2000 2400 7*/. 11600 12744 13*/, 21200 22816 19*/. 30800
2400 2880 7*/, 12006 13168 13*/, 21600 23232 19* , 31200
2800 3360 77, 12460 13592 137, 22000 23648 197. 31600
3200 3840 8 12800 14016 14 22400 24064 20 32000
3600 4264 8*/, 13200 14440 14 7, 22800 24480 207. 32400
4000 4688 8*/, 13600 14864 14*/, 23200 24896 20*/, 32800
44110 5112 87, 14000 15288 147. 23660 25312 207, 83200
4800 5536 9 14400 15712 15 24000 25728 21 33600
5200 5960 97, 14800 16136 137. 24400 26144 217. 34000
5600 6384 97, 15200 16560 15*/, 24800 26560 21 /, 34400
6006 6808 97, 15600 16984 157, 25200 26976 217, 34800
6400 7232 10 16000 17408 16 25000 27392 22 35200
6800 7656 10*. 16400 17824 16*'. 26000 27808 22* , 35600
7200 8080 10*/, 16800 18240 16*/. 26400 28224 22*/, 36000
7600 8504 107, 17200 18656 167. 26800 28040 227, 36460
8000 8928 11 17600 19072 17 27200 29056 23 30860
8400 9352 117, 18000 19488 17*'. 27600 29472 23*/, 37200
8800 9776 117. 18400 19904 177, 28000 29888 23*/, 376 6
9200 10200 117, 18800 20320 177. 28200 30304 237, 38000
9600 10624 12 19200 20736 18 28000 30720 24 38400

négyszög
ölnyi

földterületet
31136
31552
31968
32384
32800
33216
33632
34048
34464
34880
35296
35712
36128
36544
3 6 9 6 0

37376
37792
38208
38624
39040
39456
39872
40288
40704

Az
engedélyezett

tér

hol- átszám ítva 
lak- négy szög- 
bán ölekben

A bün te tés 
alá nem eső 
százalékát 

hozzászámi- 
tással a te r

melő jogosan  
beültetheti 
dohánynyal i

24VT
24 V,
247,
25
257,
257,
2.V,
26
26*/,
26 V, 
267,
27
27V,
27'/,
27*,
28 
28*/, 
28*/. 
28>i
29 
29*/, 
29* , 
297,
30

38800
39200
39600
40000
40400
4O800
41200
41600
42000
42400
42800
43200
43600
44000
44400
44800
45200
45600
46000
46400
46800
47200
47600
48000

négyszög
ölnyi

földterületet
41120
41536
41952
42368
42784
43200
43616
44032
44448
44864
45280
45696
46112
46528
46944
47360
47776
48192
48608
49024
49440
49856
50272
50088

1600 X 2 =  3200 X 20 = 6 4 0  négy
szögöl =  640.

A további 8 hold után jár 6%
1600 X 8 =  12.800 X 6 =  768 négy

szögöl =  768.
Az azon túl engedélyezett tér után jár 4%

1600 X 10l/4 =- 16.400 X 4 =  656 
négyszögöl 656 Öl.

Tehát aki 20% holdra bir engedélyt, az 
engedélyezett téren túl büntetés nélkül ültet
het 34464 négyszögölet. Ha többet ülte'.ett 
volna be, akkor minden négyszögöl után 10 
kr. a bírság.

A Thomas-salakliszt és használata.
A Thomas-salakliszt nem más, mint a 

vas foszfortalanitásánál nyert finomra Őrlött 
salak. Vannak ugyanis foszforban bővel
kedő vasérczek, melyekből a rendes módon 
csak olyan vas nyerhető, mely törékeny 
és a formát igen rosszul tölti ki. azért csak 
keveset is ér. Thomas és Gilchrist ango
loknak sikerült egy olyan eljárást találni 
ki, mely által a vastól a foszfor elvonatik 
és a mészhez kötve, foszforsav alakban a 
salakba kerül; ezen salak tartalmaz át- ; 
lagosan 17.5°/0 foszforsavat, 48.5% meszet, 
5% magnéziát, 8% kovasavat és 15.2% 
vasoxidot.

A salakot azután finom porrá őrlik, 
mert régóta tapasztalják, hogy annak trágya
hatása finomságától függ, a Thomassalak- 
lisztnek oly finomra kell őrölve lenni, hogy 
legalább 75% átmenjen a 100 számú 
szitán, melynek drótjai egymástól 0.12 %• 
távolságra vannak ; mióta az őrlésre az u.
n. golyós malmokat használják, a salak
liszt finomsága többnyire jóval nagyobb a 
75%-nál.

A Thomas-salakliszt trágyahatását fő
leg a benne levő foszforsav okozza, de ez

nem oldható vízben, mint a szuperfoszfátok 
toszforsava ; eleintén éppen a vízben való 
oldhatatl tnságnál fogva nem is igen hitték, 
hogy a Thomas-salak olyan jó trágya
szernek fog bizonyulni. Későbben azután 
kiderült, hogy a Thomas-salakban levő 
foszforsav a kovasavval egy külör ös kettős 
vegyületet képez s ez sokkal könyebben 
bomlik fel, mint a mészszel képezett egy
szerű nyers foszfátok. A szóban forgó kettős 
vegyület vízben nem oldható ugyan, azon
ban igen gyenge kémszerek hatására old
hatóvá válik s egyebek között bebizonyult, 
hogy a növényi gyökerek képesek tosz- 
forsav tartalmát fölvenni és azzal saját 
szükségletüket fedezni.

Wagner tanár azután kinyomozta, 
hogy a növénygyökerek oldóhatását a la
boratóriumban utánozhatjuk, és pedig 
czitromsavas ammonium savanyu oldatával, 
mely a Thomas-salaiclisztből a foszforsav
nak a növénygyökerek által fölvehető részét 
feloldja s röviden a Thomas-salaklisztet is 
a czitromsavas ammoniumban oldható 
foszforsav-tartalom alapján fogjuk vásá
rolni.

Eziránt ugyan még ezideig nem tör

tént megállapodás, mindazáltal kívánatos, 
hogy a gazda a gyárossal garantiroztassa. 
hogy a Thomas-salakban levő fos/forsav- 
nak legalább 70%-a czitromsavas ammo- 
niuu.ban oldható, mert hogy az oly Thomas- 
salak, melynek 18% foszforsav-tartalmából 
csak 20" tehát összesen 3.6% oldódik 
czitromsavban, nem lehet olyan hatású, 
mint amelyből 8U% összesen 14.4% oldó
dik, az további bizonyításra nem szorul. 
Szerencsére Hoyerman vizsgálatai szerint 
azáltal, hogy ha a czitromsavban nem old
ható Thomas-salakot kovasavval olvaszt
juk össze, az czitromsavban oldhatóvá vál
tozik.

Azon kérdéssel kell még tisztába jön
nünk : mikor alkalmaztassák a Thomas- 
salak, őszszel-e, vagy tavaszszal V Kezdet
ben — tekintettel a Thomas salak nehe
zebb oldhatóságára — azon véleményben 
voltunk, hogy az csak őszszel alkalma
zandó, hogy az a talaj alkotórészeivel a 
nedvesség hozzájárulása mellett huzamosabb 
ideig érintkezzék és oldhatókká váljék. Az 
újabb megfigyelések szerint ezen föltevés 
nem helyes és több százra menő kísérlet 
bizonyítja, hogy a tavasziak alá szánt Tho-
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mas-salakot nem szükséges már őszszel 
elszórni; mert ha azt vetés előtt jól alá
szántjuk, teljes hatására számíthatunk, fej. 
trágyának azonban mégsem használható.

Ha a talaj elegendő mennyiségű nitro
gént nem tartalmaz, akkor a Thomas-salak 
mellett nitrogéntartalmú trágyaszerekről 
is kell gondoskodni ; föltéve azonban, 
hogy nitrogén tekintetében nincs hiány, 
a kálisok mint azt Schultz-Lupitz kor
szakot alkotó kísérletei bizonyítják — a 
talaj termőképességét gyakran meglepő 
mértékben fokozzák, különösen homokos 
és tőzeges talajokon, más talajoknál azon
ban ajánlatos ez irányban előbb kísérle
teket tenni.

A Thomas-salakliszt különösen a ho
mokos és tőzeges talajokon mutat feltűnő 
hatást s e helyen gyakran a szuperfosz
fátot is túlszárnyalja; minden talajon al
kalmazható ugyan, de első sorban homo
kos és tőzeges talajon alkalmazzuk, a többi 
talajokon a szuperfoszfát hatása sokkal 
feltűnőbb és biztosabb.

A Thomas-salak különösen czélszerü 
trágya évelő takarmánynövények alá, melye
ket ily módon több évre is ellátunk fosz
forsavval. A szuperfo-zfátok foszforsava a 
talajban pár év alatt teljesen elveszti old
hatóságát, s igy szuperfoszfáttal nem 
szabad oly módon trágyázni, hogy afenn- 
maradó fölösleg a további terméseknek kész
letképen maradjon, ellenben a Thomas- 
salak foszforsava tovább kitart s igy al
kalmasabb a szuperfoszfátnál, hogy több 
évig kitartó heréseket, luczernásokat stb. 
foszforsavval ellásunk.

A gabonafélék közül különösen a rozs 
és árpa, de azonkívül, ha a talaj foszfor
savban szűkölködik, a búza is igen meg
hálálja a rhomas-salaktrágyát.

Homokos és lápos talajra nem is volna 
szabad rozsot vetni, Thomas-salak nélkül; 
egy kát. holdra 130—150 *b salakliszt 
elegendő.

A rétekre a Thomas-salaklisztet jó
formán pazarolták ennekelőtte, mióta azon
ban tudjuk, hogy egy jó szénatermés alig 
von el többet lU*fz foszforsavnál egy kát. 
holdról, ellenben körülbelül négyszer annyi 
kálit holdankint, a rétekre 120—150 kiu 
salaklisztet és 5 — 8 q kainitot adjunk.

A Thomas-salaklisztet újabban hami
sítják, e czélra természetes foszfátok fölöt
tébb finom porrá őrlőit lisztjét alkalmazzák. 
Az eziránt eddig tett kísérletek azonban 
egyértelmüleg azt mutatják, hogy ezek 
trágyahatása meg sem közelíti a Thomas- 
salaklisztét. s ezért ezektől legjobb óva
kodni. A vegykisérleti állomásoknak is 
ugyancsak vigyázniok kell. hogy az ilyen 
hamisítások ki ne kerüljék figyelmüket, 
mert a keverék összes foszforsav-tartalma 
azért megfelel a garantirozottnak. Amint 
azonban a Thomas-salakliszt vásárlás a 
czitromsavban oldható foszforsav mennyi
ségéhez lesz kötve, ezen aggályunk teljesen 
meg fog szűnni.

(„Mezőgazdasági Sietnie')

A dohátiyniag termeléséről.
Lapunk f, é. II-ik számában szóltunk 

legutoljára a magtermelésről, s amennyi
ben a magtőkék helyes gondozásának most 
van a legfőbb ideje: azért tehát sietünk 
előző csikkünket a folytatólagos teendők 
ismertetésével kiegészíteni.

Amint már említettük is: a magnak 
szánt növényeket — a többiekhez képest — 
még többször meg kell kapálni és jó 
magasra felhalmozni, folyvást porhanyósan 
és gyommentesen tartani, száraz időben 
megöntözni, minden rovartól megoltalmazni, 
gyakorta kacsozni, a beteg és hibás leve

leket róla leszedni, — szóval a legnagyobb 
gonddal és figyelemmel ápolni.

A magnak való tőkéken, a virág-ko
rona mellett csak 4—5 bimbót kell hagyni, 
a többit pedig le kell szedni. Ez az 4 —5 
buga teljesen elég egy jól kifejlett tőkére, 
hogy azt kellően meg érlelje.

A magnak való tőkéről minden haj
tást le kell szedni és legfeljebb csak 6—8 
anyalevél hagyandó rajta, melyeket ha 
sárgulni kezdenek, akkor azon sorrendben 
amint megérnek, alulról felfelé leszedeget
jük, mindaddig, mig végre a tőkén csak 
a virágkorona marad, amikor már a mag 
is érőfélben van.

Különös figyelemmel kisérjük, hogy a 
magnövények mindvégig épek, egészsé
gesek, dúsan fejlődöttek legyenek s ha 
némelyik elsatnyul, vagy a féreg valahol 
megsérti, az ily tőkéről le kell a bugát 
törni és a töbiekkel egyformán kezelni, 
mert a gyönge, sérült tőke nem magnak 
való. — Továbbá ügyeljünk — különösen 
ha nem pikirozott palántáink voltak — hogy 
lehetőleg egyenletes levelű, egyforma vi- 
rágszínü tőkék maradjanak, hogy a nye
rendő mag is egyenlő legyen.

Olyan vidékeken, ahol szivarboriték 
levelek termeltetnek, a magnak való nö
vény meghagyásánál még kritikusabban 
kell eljárni; — ott fősulyt kell fektetni a 
finomságra, a szabályos levelekre és bor
dázatra, nevezetesen — hogy a bordák a 
levelen ne össze-vissza kuszáltan, hanem 
lehetőleg egyenletesen s egymástól szabá
lyosan távol állók legyenek.

A mag, a felső levelek leszedése után 
még csak mintegy 1 — 2 hétre szokott meg
érni. Nehogy tehát esetleg a korai dér meg
csípje : azért a magnak való tőkéket le
hetőleg mindig a legelső ültetésből válasz- 
szűk ki.

Ha a magtok külső burokja megbar- 
nul és száraz lesz: ez annak a jele, hogy 
a mag megért és le kell szedni, nehogy a 
tokok felpattanjanak és belőtök a magsze
mek kiperegjenek.

A magtokokat, azon sorrendben amint 
megbámulnák, koronástól együtt le kell 
vágni és vászon-zacskóba kötve, szellős 
helyre felakasztani. — Arra is ügyeljünk, 
hogy levágáskor a magtokok eső vagy 
harmattól nedvesek ne legyenek, mert ez 
esetben könnyen megpenészednének, vagy 
erjedésnek indulva, elvesztenék csiraképes- 
ségöket.

Az egészséges jó magnak egyforma 
barna színűnek, egyenlő nagyságúnak, ne
héznek, szagtalannak és fényesnek kell 
lenni.

Természetesen, a magtermelés körüli 
teendőket nem szabad a kertészre bízni, 
hanem vagy maga a termelő, vagy az általa 
megbízott szakértő dohányos gazda végezze 
ezeket a dolgokat, ha azt akarjuk, hogy 
teljesen megbízható, tiszta jó magotnyerjünk,

De magában véve még az ily módon 
végzett magtermelés sem teljesen elegendő, 
hanem ha igazán haladni akarunk e téren, 
akkor még tovább kell mennünk ; — ez a 
további lépés: a magnemesités.

A magnemesités évről-évre való tovább 
folytatása a magtermelésnek, olyformán,

hogy a legtökéletesebb magtőkéről nyert 
magból neveljünk a következő évben — a 
fent leirt módon — újabb magnövényeket 
s az ezek közül ismét a legtökéletesebben 
kezelt és legszebben sikerült bugából 
származott magot vessük el megint a reá 
következő évben, és azután csak ebből 
termesszük a dohánytermelésünkhöz szük
séges magot, — szóval ily többszörösen 
nemesített, vagyis évről-évre egymásután 
kiválasztott, kipróbált, kitűnő magot hasz
náljunk.

Ha általánosan meghonosulna ez az el
járás: akkor néhány évi kitartás bebizo
nyítaná, mily hatalmas emelkedést nyerne 
ily módon a dohánytermés minősége, s a 
ráfordított költség és fáradság dús kamattal 
fizetné ki magát és egész uj korszakát 
nyitná meg a hazai dohánytermelésnek.

Darócit Vilmos.

Levelezés.
— A prágai kiállításról. —

Prága, 1896. julius 17.
Tekintetes szerkesztőség 1
Megígértem, hogy a prágai kiállítás

ról írni fogok egyetmástaDohányujságnak, 
s ime, a legnagyobb örömmel sietek ezen 
Ígéretemnek eleget tenni.

A prágai etnográfiái kiállítás — meg 
kell engedni — igen szépen sikerült. Nem 
hiába, hogy egész Csehország minden erejét 
megfeszité és igazán semmi kölséget és 
fáradságot nem kiméit a siker érdekében, 
már csak azért is, mert ország-világ tudja, 
hogy ez a kiállítás tulajdonképen egy nagy
szerű demonstráczio a német elem ellen, 
s bebizonyítása annak, hogy Csehország, 
magára hagyatva is mire képes.

A dohányügyről azonban — ami e 
lap igen tisztelt olvasó közönségét bizo
nyára első sorban érdekelné — nem valami 
sokat mondhatok, de ez nem az én hibám, 
hanem a cseh atyafiaké, akiknél a dohány 
kultúra nem valami fejlett fokon áll.

A termelésről jóformán semmit sem 
irhatok, mert Csehországban se a kiima, 
se a talaj nem igen alkalmas a dohány- 
termelésre.

Másrészt az is szemmel látható dolog, 
hogy egész Csehországban sokkal keve
sebbet szivaroznak és czigarettáznak, mint 
például nálunk, s ez nemcsak a polgárság, 
de még a katonaság körében is feltűnően 
észrevehető. Aligha csalódom, midőn azt a 
véleményemet nyilvánítom, hogy ezt a do
hányzástól való tartózkodást, a túlságos 
sörivásnak lehet tulajdonítani. Mert ahogy 
itt a sört isszák: az már a soknál is so- 
kabb. Öregek, fiatalok, férfiak, asszonyok, 
egészségesek, betegek, sőt még az iskolás 
gyermekek is : mind abban igyekeznek 
egymással versenyezni, hogy melyik tud 
több árpalevet fogyasztani. Az igaz, hogy 
a sörük jó és olcsó. Mig ellenben a 
szivarjaik oly rosszak, hogy alig lehet azokat 
elszivni, — részben tehát ennek is tulaj
donítható, hogy a dohány fogyasztás — 
minden alakjában — csekély.

Dohánygyár 3 van Csehországban, u. m. 
a landskroni, joachimsthali és a sedlici, 
(Kuttenberg mellett,) a két elsőben csak
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szivart, az utóbbiban szivart és dohányt 
egyaránt gyártanak.

A köznép rendesen a nálunk is jól is
mert dohánytekercseket vásárolja, össze
vágja, s keveri vagy éesneki közönséges 
dohánynyal, vagy portorikoval, — vagy 
pedig a fekete dohányt, a nálunk is is
mert közönséges kanaszterrel, úgy, hogy 
V4 fekete dohány és */4 kataszter.

A fent említett első minőséget a hiva
talnokok is „élvezik,u miről a helytartósági 
főpénztárnál is meggyőződtem; — a bűz 
természetesen olyan, hogy egy félóránál 
tovább ki nem állottam volna. (Ehhez 
képest az a füst, amit nálunk a hivatalban 
4 ur, 6 — 8 fajta dohányból ereget: való
ságos ibolya-parfüm.) A csehek azonban 
szó nélkül nyelik ezt a borzasztó füst
matériát. Azt hiszem, ezt is a sörivás teszi 
türhetőbbé.

Czigarettát is csak ritkán színak, s leg
inkább Sultánt. A dohánya jobb minőségű 
mint nálunk, a papirja azonban rettenetes 
rossz.

Egyáltalán azt lehet mondani, hogy 
10 ember közül 2 szivarozik, vagy do
hányzik. Legtöbbet fogyasztanak a 2V, kros 
s az 5-ös kubából és a Virginiából. Azt, 
hogy dohányzás nélkül valaki élni se tudna : 
itt hallani sem lehet. A sörivásnál ez meg
fordítva áll. Vannak, akik talán egész életük
ben sem ittak — vizet.

A kiállítás magyar osztályában czigá 
nyok játszanak, Nyitráról és Verebélyről. 
Mikor meghallották, hogy magyarul szólok 
hozzájok: hálából eljátszottak vagy 15
csárdást a legjavából. Játékuk tetszett az 
összes vendégeknek, kik közt 3 katona
tiszt is volt Magyarországról.

Referálhatnék egy füst alatt az etno
gráfiái kiállítás látványosságairól is, de 
ezzel egyrészt túllépnék talán e t. lap ke
retén, másrészt azt hiszem, akit érdekelt: 
eleget olvashatott róla a napi lapokból. — 
Így hát zárom soraimat.

Kiváló tisztelettel
Pusztai Lipót,

m. k ir. p. ü. m inist, szám ellenűr.

Az ur*>c. in. gazdasági egyesület 
köréből.

Országos sörárpa-kiállitás és vásár.
Az országos magyar gazdasági egyesü

let ez évi szeptember hó 20—3U-ig terjedő 
időközben Budapesten, a Köztelek helyiségé
ben országos sörárpa-kiállitást rendez. A 
kiállitásra idei termésű sörárpából augusztus 
hó 20- ig lehet mintákat beküldeni. A 
beküldendő árpa mennyisége 50 kgr., mely 
3 frt 50 krért váltatik meg a termelőtől. 
A  legjobbnak talált sörárpák között állami 
arany, ezüst és bronzérmek osztatnak ki 
s ezenkívül a legjobb mintákból gyűjtemé
nyeket állit össze a rendezőség, melyeket 
Bécs, Berlin s London ez idei árpa-kiálli- 
tásain is bem utat; — kapcsolatban a kiállí
tással sörárpa-vásárt is rendez az egyesület. 
A kiállítási mintákból vásári minták is 
kerülnek ki, miket az egyesület a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezetének ad át, mely 
az eladást a termelő által közlendő ár
feltételek mellett közvetíteni fogja. A minta
küldemények pontosan kitöltött bejelentő 
ivek kíséretében küldendők be. Ilyen be
jelentő ivet, mely egyszersmind a kiállítás 
és vásár részletes tervezetét is tartalmazza, 
minden hozzáfordulónak készséggel rendel
kezésre bocsát az Országos Magyar Gazda
sági Egyesület titkári hivatala (Budapest, 
Köztelek.) _________
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Az ezredéves országos kiállítás.
Felhívás

az 1896-iki ezredéves országos kiállítás 
kereskedelem-, pénz- és hitelügyi .csoportja 

érdekében.
Az 1896-iki ezredéves országos kiállí

tás kereskedelem-, pénz- és hitelügyi cso
portjában több régi irodai és üzleti helyi
ség bemutatása van tervbe véve.

Hogy ez lehetőleg híven és teljesen 
legyen eszközölhető, első sorban a régibb 
czégek segítségére, de ezeken kívül mind
azoknak a közreműködésére van szükség, a 
kiknek birtokában vannak a régebbi idők
től egyes berendezési és fölszerelési tár
gyak (asztalok, székek, állványok, czég- 
táblák, dobozok, csomagoló papírok és 
vásznak, mértékek stb.) vagy nyomtat
ványok, (számla-, árjegyzék-, körlevél-, 
etiquette-minták, plakátok, váltók, érték
jegyek stb.)

Száz meg százféle tárgyról van itt szó, a 
melyeket felsorolni, de megjelelni sem 
lehet, a melyek azonban bármi jelenték
teleneknek látszassanak, az emiitctt czélra 
használhatók, sőt szükségesek.

Felkérjük ennélfogva mindazokat, a 
kik ily tárgyakkal a csoport intéző bizott
ságának vállalkozását elősegíthetik, szí
veskedjenek azokat az ezredéves orszá
gos kiállítás igazgatóságának Budapest, 
városliget, „az V. csoport számára" mi
előbb rendelkezésre bocsátani.

Budapesten. 1895. évijuliushó 20-án.
Az 1896-iki ezredéves országos kiállí

tás kereskedelem-, pénz- és hitelügyi cso
portjának elnöksége.
Fáik iliksa s. k. Lukács Antal s. k.

orsz. képviselő. a főrendiház tag ja

IRODALOM.
„A Kert-1 f. é. julius 15-iki 9-ik száma, 

a következő gazdag és érdekes tartalommal 
jelent meg: dr. Jókai Mór levele „A Kert- 
szerkesztőjéhez. — Konyhakertészet: A gu
mós és a halványítani való zeller. Marc Fe- 
rencztöl. — Útmutatás egy kert tervrajzához, 
Riide Károlvtól, — Gyógynövények termelése 
a konyhakertben, Kunst Jánostól. Gvümölcsé- 
szet: Amsden öszibaraczk, Angyal Dezsőtől. — 
Gyümölcstermelés a konyhakertben, Ltebbald 
Bénitől, — A Batul-alma, Gaigóczy Károlv
tól, — A ribiszkebor készítéséről. K, J. — 
Diszkertészet: Rend és tisztaság a diszkertben, 
llsemann K. — Divatos virágok. Mühe Vil
mostól, —  A díszkénre vonatkozó megjegv- 
zések, Czapárv Alberttól, — A virág a mé
hészet szolgálatában, Daróczi Vilmostól; —
Tárcsa: Utazás kertünk körül. Szalav Fruzsi
nától; — gép és eszközleltar; — közelről és 
távolról; — irodalom; — hírek; — apró 
szakközlemények. — Ezt a füzetet is két 
gyönyörű színes rhűmelléklet és 8 fametszet 
díszíti.

A „SzölőtzetI ée Borászati Lap,“ (főszer
kesztője: Maurer János,) f. é. julius hó 28-án 
megjelent 25. számának tartalma a következő : 
Viszafejlődés, Kvaszingei Miklós. — A gyümölcs
pálinka készítése, Nagy Gábor. — A szőlő- 
elárasztás Magyarországon. — Az aszuborok.
— Tárcza: A néptanító a Hlloxera elleni véde
kezés szolgálatában, Feleki Alajos. — Kérdések.
— Feleletek, — Hírek. — Apróságok, — 
Vidéki tudósítás.

„A Magyar Bortermelők Lapja,M (felelős
szerkesztője: Bombay Degsfíy) f. é. 30. száma 
a következő szakközleményeket tartalmazza: 
A csemegeszóló. (R. D.) — A szőlőnek szén-
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kéneggei való fentartása. — A szőlőnek mag
ból való szaporítása. — Az ojtványok pusztu
lásának főoka. — A szőlők adoptációjának 
kérdéséhez. — Vegyesek. — Tudósítások.

VEGYESEK.
—  Kinevezés. A m. kir. pénzügyminisz

ter, Folkusházy Károly marosvásárnelyi do
hányáruraktári segédtisztet, a szegedi dohány
áruraktárhoz ellenőrré nevezte ki.

—  Megbízatás. Bánói István m. kir. do
hánygyári osztályvezető ur, lapunk régi derék 
munkatársa — mint értesülünk a zenggi 
m. kir. dohánygyár ideiglenes vezetésével bíza
tott meg.

—  A dohány állása eddig még általában 
véve a legjobb reményekre jogosit. Vannak 
ugyan egyes kivételek, vagyis oly helyek, ahol 
az elemi csapások miatt a dohány sokat szen
vedett, de egészben véve, ugv a hivatalos 
tudósítások, mint magán értesüléseink szerint, 
a dohányok országszerte igen szépen fejlődtek 
és jó termést ígérnek.

—  Dohány mozaik-betegség. A „B. H.“ 
azt közli Tápió-Szeléről, hogy ott a dohánynak 
nagyon ártalmára volt s sok esőzés, minek 
következménveképp mutatkozik is a rozsda 
és az úgynevezett mozaik betegség. A leg
jobban iníicált földek a lapálvos rétek, a hol 
a n ozaik nagvon terjed.

—  Az egri m. kir. dohánygyár egy részé
nek kiépítését, a doh. jÖv. közp. igazgatóság
nál megtartott versenytárgyaláson, Staud János 
egri építész — mint a legolcsóbb ajánlatot 
tevő — nyerte el.

— A török pipaszárak fája. Eddig azt 
hittük, hogv az ismeretes török pipaszárakat, 
melyek mindenütt magas áron kelnek, Török
ország és egyáltalában a keleten, a közönséges 
meggyfából (Prunus Mahaleb) készítik. Koch 
azonban, mikor arra utazott, úgy találta, hogy 
a törökök erre a czélra minden szagnélkül 
való cseresznyefajokat használnak és az ismert 
kellemes szagot csak azután adják meg és pe
dig azzal, hogv a pipaszárat rózsavízben meg
áztat jak. A leghasznaltabb fa, melyből az emlí
tett pipaszárak készülnek, az édes cseresznyefa 
(Prunus avium), melyet Kis-Ázsia északi partjai
nak mélyebb völgyeiben, valamint Kerasuntnál 
és egész az Isorok torkolatáig álialánosan mü
veinek. Európai-Törjkország hegveiben egy 
cseresnyefaj terem, melynek szagnélkül való 
fáját hasonlóképpen pipaszárkészitésre használ
ják. Legértékesebb azonban az antip, vagy a 
szagtalan török hegyi meggy és a valódi 
jázmin (jasminum officinale). Ezeken kívül a 
nem valódi jázminból • Philadelphus coronarius), 
a közönséges hólvagfából (Staphilea) és a 
paraszilfaból (ulmus tuberosa) is kedvelt pipa- 
szárakat készítenek. Moldvában egy szép 
antipszárért. melv két méter hoszszu és egy 
hüvelyk vastag, 5—8 aranyat fizetnek*

— A feltaláló szenvedélye. A nagy ameri
kai feltaláló: Edison, szenvedélves szivarozó. 
Valahánvszor mély gondolatokba merül, képes 
egymásután húsz szivart elszívni. Mikor nincsen 
dolga, tiz szivart szív el naponkint. Edison csak 
erősszivarokatszokottszivni. Azt mondja,hogy ez 
a szenvedélye még eddig nem ártott egészségé
nek. Atya és nagvatya is erős szivarozók voltak. 
Az utóbbi mégis 103 éves kort ért el. Nagvatya 
nemcsak szivarozott, hanem bagózott is.

—  A dohányzás hírneves barátai ésel- 
lenségei Francziaországban. Midőn a tranczia 
kamara nemrég jelentékenyen felemelte a sze
szes italok adóját, Itochefort Henrik azt irta: 
„Ha valamennyi honfitársam követné az én 
példámat, aki még soha egv pohár bort nem 
ittam és soha egy szivart nem szíttam : akkor 
Francziaország már rég csődbe jutott volna." 
— Ez alkalomal a „Figaro" érdekes adatokat 
közöl, hogy a kiválóbb franczia politikusok, és 
a legkitűnőbb irók, mennyiben követik Roche- 
fort példáját. — Ezen adatok közül — a dohány
zás szempontjából — benőnket a következők 
érdekelnek: Faure, a köztársaság elnöke, erős 
dohányos, a miben alaposan különbözik lég
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utóbbi két elődjétől. Nagyon sok szivart fo
gyaszt, de különösen kedveli a pipát, éppúgy 
mint Grévy; csakhogy a mig Grévyt nem 
feszélyezte az etikett abban, hogy az elnöki 
palotában kedélyesen pipázgasson, addig Faure 
ezt soha sem engedi meg magának, hanem ha 
pipázni akar, fölkeres egy rejtett zugot az 
Elysée-palota kertjében és ott pöfékel. Ribot 
pén/Ügyminiszter se nem dohányzik, se szeszes 
italokkal nem él. Elődje a pénzügyminiszteri 
székben Poincare, a ki még jelenleg is 
munkatársa a kabinetben, szintén se nem 
iszik, se nem szivarozik. Ellenben Tirard 
és Rouvier hajdani pénzügyminiszterek erő
sen dohányoztak. Boulanger szenátor, a szám
szék elnöke, szereti a jó szivart; Lockroya, 
a pénzügyi bizottság elnöke, szenvedélyes do
hányos. Clémenceau mérsékelten szivarozik. 
Constans és Waldeck-Rousseau exminiszterek 
csak czigarettáznak ; Floquet és Góbiét sziva
roznak, csakhogy az utóbbi irtózik a mások 
füstjétől és miniszter korában eltiltotta a hiva
talban a dohányzást. Dupuy, mint igazi demo
krata, csak olcsó szivarokat szi, Freycinet soha 
sem dohányzik, — Brisson se szivarnzik. Az 
írók közül Dumas, Sardou és Melihac kezet 
foghatnak Rocheforttal; Zola csak elvétve szi
varozik ; Daudet ezelőtt erős dohányos volt, 
de az utóbbi időben sokat engedett belőle; 
Scholl Aurélien szereti a tinóm szivart. De a 
legérdekesebb az, hogy Schloesing, a franczia 
dohányjövedék igazgatója, nemcsak soha sem 
dohányzik, hanem állítólag családjának több 
tagját leszoktatta a dohány élvezetéről. Egyéb
iránt (ezt már nem a Figaro mondja, hanem 
mi jegyezzük meg saját tapasztalataink alapján) 
ezen senki sem fog csodálkozni, a ki valaha 
franczia trafik-szivart szitt.

—  Műtrágya. (A „Hungária* műtrágya 
kénsav- és vegyi-ipar részvény-társaság jelen
tése.) Az őszt üzlet változatlan alacsony árak 
mellett is megtartotta élénkségét és a lefolyt 
héten ismét igen számbavehető kötések eszközöl
tettek. —• A kötések részbeni lebonvolilása már 
a lefolyt héten megkezdődött. — Érdeklődés 
és kereslet főleg prima-szuperfoszfár, ammoniák- 
szuperfoszfát és Thomas-salak iránt mutat
kozik, miglen nyers csontliszt továbbra is el
hanyagolt. — Csontliszt-szuperfoszfátot alig 
keresik gazdáink és — nagyon helyesen — a 
minőségileg ép oly jó, de olcsóbb príma-szuper- 
foszfátot veszik. Chilisalétromot — e czikk 
természeténél fogva — őszi szállításra nem 
keresik; tavaszi szállításra ellenben nagyobb 
tételekre történtek kötések. — Gazdáink igye
keznek a mai olcsó árakat kihasználni, a mit 
nagyon jogosultnak tartunk, mert a jelenlegi 
magas szállítási díjtételek Chiléből, a salétrom- 
áraknak előreláthatólag befolyással lesznek. — 
Aikmann Thomas-salak statisztikája julius 1-vel 
a következő: Elszállítások Európába: 1894. 
junius havában 533,000q, 1895-ben 502,000 q;
1894. január 1-től junius 30-ig 5,998.000 q, 
1895-ben 6.392.000 q. Készletben Európában:

1894. junius 30-án 247,000 q. 1895-ben
793,000 q. Szállítás alatt Euróbán : 1894. junius 
30-án 2.497,000 q. 1895-ben 4.043.000 q. 
Jegyzéseink a következők : kettős szuperfoszfát 
20 22#/# 6*00—6.50 Irt; prima-szuperfoszfát 
16 18°/# 4.50—5*00 frt; valódi ind. párolt
csontliszt 41/, +  25% 6*00—6.30 frt; Thomas- 
salak 22°/0 3.60—3.80 frt; Thomas-salak 
18—20®/03.75—4.25 frt; káli-trágya 20-25°/0 
2.80—3.05 frt; ammoniák-szuperfoszfát 10— 
12% “f~ 3—5°/0 5*50—7.10 frt; kénsavas-káli 
90—96°/0 12.25—12.75 forint; chilisalétrom 
azonnali szállításra 12-00—12.25 frt; chili- 
salétrom 1896. tavaszi szállításra 11.80 — 12.10 
frt; (árak 100 kgonként zsákkal együtt elegy- 
súly tisztasúly gyanánt, az egyes állomások 
távolsága szerint.) Vasgálicz I-a 3 00—3.20 frt; 
vasgálicz Il-a 2.75—3-00— frt; rézgálicz 
24.20—25*00 fr t» (100 kgonként50 kgos hor
dókban Budapesten.)

Szerkesztői üzenetek.
NaQys és fflftlut. S -  r  J - f  úrnak. Vettük nagy

becsű sorait, s örömünk és elégtételünkre szolgál, 
hogy lapunk tartalm a és iránya, oly h ivato tt részről 
újabb elismerésre talál. Hogy egyes iráuyczikkeinket 
a  nagyobb lapok gyakran egész terjedelmében á t
veszik : azt bátran kitüntetésnek vehetjük, mert ha 
nem tartanák rá  érdemesnek, bizonyára nem tennék. 
Az erkölcsi siker tehát mindenfelől szépen gyarap
szik, de az anyagi — bizony még sok -kívánni valót 
hagy hátra. Fogadja Nagyságod tiszteletteljes üd
vözletünket.

Pusztai L lp it p. 0. mlnlszt. számellenör úrnak,
Budapesten. Becses tudósítását nagyon köszönjük. 
Közleményeit miudenkor szívesen látjuk.

K. S. gazdatiszt úrnak. A dohány mozaik-beteg
ségéről kimerítő tanulmányt közöltünk lapunk 1891. 
évi folyamában, Linhart György tanár űr kísérleti 
tanulm ánya nyomán. Az eddigi kísérletek eredménye 
leginkább azt bizonyitá, hogy a k iü ltetett növények 
egyikéről a  másikra nem ragad át a betegség ; — 
továbbá hogy ha valamely terü leten  megelőzőleg a 
mozaik-betegség pusztított, azon a területen dohány 
továbbra is termeszthető, növényváltozásra szükség 
nincs, valam int arra  sem, hogy a  m ár megbetegedett 
dohánypalántákat a  földekről elpusztítsak.

P —y M—•  urnák, Debreozeu. A törvény értel
mében : a száritó pajtának, 1 katasztr. hold után 
legalább 100 köbméter térfogatúnak kell lenni. Ez 
azonban a minimális alap, s jő közép termés teljes 
elhelyezésére holdanként mintegy 150 köbméter szük
séges. De természetesen mennél több: annál jobb. A 
takarékoskodás i t t  nem fizeti ki magát. Az átjáró 
sorok, a  térfogatba beszám íttatnak.

H— ■  M— ly úrnak. 6yulán. ö n  veszítette el a 
fogadást, mert lapunk csakugyan az egyetlen magyar 
szaklap, amely kizárólag a dohányttgygyel foklalko- 
zik. Sajnáljuk, hogy ennek m egtudása: egy vesztett 
fogadásába került. Ennél olcsóbb le tt volna — a 
lapra előfizetni.

H I R D E T É S E K

Fischer J.
zsák gyári raktárában

B od ap est, la g y k o r o n a -a tc z a  18. s í .
vízmentes ponyvák

k S l o a ö n  k a p h a t ó k .

Ugyanott

tj él egjuir használatba.!! tolt vízmentes

ponyvák jutányosán kaphatók.

Repcze-ponyyák
darabonként 3 forinttól feljebb.
Továbbá a dohánytermeiéihez és gaz
dálkodáshoz szükséges különféle tár

gyak é* eszközök gyári raktára.
s

Tessék mutatványszámot kérni !

M M  BORTERMELŐÉ LAPJA
szSlömlvelézl és borászati hetilap.

A  legjelesebb szakerők kOzremfikódésável

szerkesz ti:

R O H B A Y  D E Z S Ő .
Előfizetési ára:

Egész érre ______ _____________  4 forint.
Pé l évro ...... ............................ 9 forint.
Eogjrod évre ........................ .......... 1 forint.

Szerkesztőség és kiadóhivatal, a hová 
az előfizetések küldendők :

g Budapest, Kerepesi-ut 44.

K I T Ű N Ő  T E R M É S
csakis haiuisitatlan jó gyártmányú

I M M 9 M H B N H H

érlietó' el. — Mindennemű műtrágyát gyártunk és az ajánlott béltartalomért, valamint az árú 
hamisitatlan minőségéért szavatolunk. Ingyenes ismertető füzeteket (Columellától) bérmentve 
15_ 94 küldünk. Bármely miig xzakbeli felvilágosítással szívesen szolgálunk.

o a Sátori gyárak, Budapest, IX., Dandár-utcza 2 5. {)
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HIRDETÉSEK

Magyar Miayajsií"
résiére

a legjutányonnlili árszabás 
m ellett felvétetnek 
a kiailóliivatalban,

i 7 L , P o i B U i t i k y - i .  1.
és valamennyi

hirdetési irodában.

gazdasági kötélnemüeket ^  2
ajánl a

BLEIER ts WE15Z kttilgjárí nig BUDAPESTEN.
Raktár és iroda:

KAroly-körut 9. íz., a gráf Hadik-Harkóczy-féle házban, 
gyártelep: H a j f o é r - u *  7 3 0 7 .  S Z .

Ajánlásra méltó tárgyalt: torna-eszközök, Cocos futószónyegek, lábtörlők 
ruhaszárító kötelek, _ _  _ *  -  C#

dohány-zsinór, kévekötö-zsinór, fogoly C™«*jOh*lók
kézitáskák stb ; továbbá gazdasági ezikkek u. in. dohanyzomeg. istráng- 
kötöfék rudaló, gabona-zsákok, vizhatlan ponyvák, itató és tűzi vedrek, ken- 
dertómiök. hevederek, kender, kóczstb. a legjutányosabb eredeti gyári árakon. 

Képes árjegyzék kívánatra bérmentesen küldetik. —  Vidéki megrendelések 
pontosan eszközöltetnek. 15-24

Cséplőgépeket
k é l- , Járgány- is 

gőihtjtisri.

Elismeri

gyűrű  és sim a-

aczéllemez 
hengereket,
*'*«.í* hántoló ekéket,
különféle lánczboronákat.

„Austria“ sonratő gépiket,
B lun t féle ensilage

1 1 - 6  lófogatu

j á r g á n y o k a t ,
Legújabb

gabona rostákat, triöröket és 
saöllö sásokat és kukoricza morzsolókat,

bogyó morssolökat, s a j t ó k a t .
önműködő „SYPHONIA- növény . ...... . .  . . . . .  . . . .

és szőllővessző permetezőket kézi erőre, szállító készülékkel vajy a nélkül
a legjobb m inőségben gyártanak és saállltanak

M A YFA R TH  PH. és T á rs a
o s .  é s  k i r .  k i s .  s z a b .  a—8

gazda.étgi gépgyárak, vasöntöde és gőzhámor

Bécs, II., Táborstrasse Nr. 76.
Alapittatott 1872. ”"**2 600 munkás.

itve küldetnek, |Árjegyzékek et ezáaioe elismerő levelek ingyen ée bérmentve ' 
gtfr Képviselek ée vlszontárueitók (elvetetnek.

Nyom. M árk ás  H átim nál, Hndapemten. U y a p jii-n tc is  tt.
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