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Mái Mámánkhoz poatautalvány-ftrla^ 
pót moUéklümk, mindazon tisztáit előfize
tőink részére, akiknek az előfizetése Jú
nius hó végén lejár, s kérjük az előfize- 
téansk mielőbbi szives megújítását.

Újabb adatok
a dohány dugványozásáról.
N em  természetem ugyan a képzelgő 

önh ittség és soha semmi dologban nem 
szoktam  átitatni magamat, de mert —  a 
közmondás szerint —  „minden apa elfogu lt 
e g y  kissé a saját gyerm eke iránt* : ig y  
aztán m agam is azt gondolhatnám, hogy 
az én előszeretetem  talán túlságos fontos
ságot is tulajdonit az általam tett ama fe l
fedezéseknek, h ogy  a dohány éve lő  nö
vén y  és dugványozás utján is szaporítható ; 
—  de a midőn napról-napra számtalan je lét 
veszem  annak a rendkívüli érdeklődésnek 
és nagy  figyelem nek, amelyet a dohány 
kultúra terén jártas szakférfiak nemcsak 
idehaza, hanem a legtávolabbi v ilágrészek
ben —  Am erikában és Ausztráliában is —  
felfedezéseim  iránt tanúsítanak, (am int ezt 
a lapunk mai számában közölt eredeti le 
ve lek  is bizonyítják,) s amidőn minden ér

dek nélkül, csupán az ü gy iránti szeretet
től és igaz lelkesedéstől indíttatva, általá
ban úgy nyilatkoznak az én kísérleti ész
leleteim ről, mint am elyek  végeredm ényük
ben nagy jö vő re  vannak h iva tva : akkor 
v é g re  is minden kéte lynek  el ke ll oszolnia, 
s teljes hittel és m eggyőződéssel rem ény
iem, hogy a jö v ő  csakugyan igazoln i fogja 
ama feltevésünket, m ely  szerint a dohány 
éve lősége és dugványozhatósága nem csu
pán növénytan ilag érdekes jelenség, ha
nem ez a két d o lo g  a dohánytermelés ok
szerű haladásának is újabb tényezője g ya 
nánt fo g  beválni.

E gyéb irán t jó  lé lekkel mondhatom, 
h ogy  nagyon szeretném , ha m inél számo
sabban látnák ezt az én néhány dohány
növényem et, hogy sajat szem eivel győző d 
hetnék m eg  mindenki arról a bámulatos 
szép fejlődésről, am elyet ezek a dugványról 
n evelt palánták produkálnak ; —  azok a se
lyem  finom tapintatú gyönyörű  szép nagy 
levelek , mennyire m egczáfo lják  azt a té 
ves feltevést, h ogy  a dugványról nőtt do
hánynak csak saijú va g y  kacs-szerű levelei 
lehetnek, —  s az a körülm ény, hogy ezeken 
a dohánynövényeken már a virágbim bó is 
kihajtott, holott az ezekkel egyidős, me
legágybó l származott dohányok most m ég 
leg feljebb  csak az első kapálás stádiumá
ban vannak : ez azt bizonyítja, hogy a du g
ványról nevelt dohánynövénynek rendkí
vül nagy fejlődési képessége és hajtó ereje 
van, —  már pedig a dohány jó  minősé
gére nézve a korai m egérhetés a legna
gyobb  je len tőségge l bir, s annyi már is 
bizonyos, h ogy  különösen m agnövényekül 
a dugványról n evelt tőkék a lega lka lm a
sabbak, nemcsak nemes voltuk és fajtisz
taságuknál fogva , hanem azért is, m ive l

ezek korán és tökéletesen m egérnek, ami 
a jó  dohánym agnak eg y ik  lege lső  kelléke.

Most mid'in a m agnövények  kiválasz
tására a jó  term előnek már is gondolni 
kell, mennyire örülnék, ha term előink kö
vették  volna tanácsomat és kísérletképpen 
m egpróbálták volna a dohány du gványo
zását, h ogy  az ig y  nyert palántákat m ag
növényekü l használhatnák és saját tapasz
talataik alapján szerezhetnének m eggyő ző 
dést ennek a hasznavehetőségéről és m eg 
becsülhetetlen előnyeiről.

A z t  hiszem, azzal ma már tisztában van 
mindenki, h ogy  dohányterm elésünk és hazai 
egész dohány ügyünk e g y  uj korszak előtt 
áll, —  s csak term előinktől fü gg , h ogy  ez 
csakugyan az a jobb korszak legyen , m ely 
után —  a nagy költő szavai szerint —  
„bu zgó  imádság epedez százezrek ajakán.* 
D e ezt csak ú gy  érhetjük el, ha ez után 
— m ég sokkalta inkább mint edd ig  —  min
den igyekezetünket feltétlenül és k izáró lag 
a jobb m inőség előállítására szenteljük.

E zt parancsolja minden term előnek a 
saját jó l fe lfogott érdeke, már csak azért is, 
m iv e l. — tudva levő leg  —  a már fo lyó  évtő l 
kezd ve életbeléptetendő dohánybeváltási ár- 
szabáiyzat megállapításánál az lesz az irány
e lv , hogy a jobb  m inőségű anyag bevá l
tási ára jelentékenyen felem eltessék, ellen
ben a rossz, csekély minőségű anyag ára 
leszállitassék, h ogy  ig y  a term előknek a 
jövőben  semmi okuk se legyen  arra, hogy 
csak a m ennyiségi termelésre törekedjenek.

S  h ogy  mennyire indokolt és a reális 
viszonyoknak m eg fe le lő  az az én vé lem é
nyem, am elynek már többször s le g 
utóbb lapunk f. é. lü . számában is k ife
jezést adtam, am elynek azonban m indig s 
egyedül és k izá ró lag  termelésünk előbbre

I-szeres es •szoros terméseü
csakis m esterségesen  száríto tt

érhetők el.m ű t r á g y á v a l
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v ite le  és termelőink jobb igyekezetének 
nagyobb méltánylása a végczélja , az t. i. 
h ogy  a rossz minőségű dohányok árát szük
séges és m integy kényszerűség lejjebb szál
lítan i: azt e lé g g é  bizonyítja az a tény, 
am elyet Am erikában élő  hazánkfia s la- ; 
púnk tisztelt munkatársa; dr. Tavaszi/ Antal i 
úr. mai számunkban közölt levelében fel- i 
emlit, m ely szerin t: Marylantiban, olyan 
dohánynak, am elynek m inősége a mi I I I .  j 
és részben II. osztályú dohányunknak felel | 
m eg, a mi pénzünk szerint ő frt 5"> kr m étei- I 
mázsánként az ára. S ha már most tekintetbe i 
vesszük, h ogy  Am erikából a szállítási dij 
olyan csekélynek mondható, amelyről nekünk 
a lig  van fogalmunk : akkor elképzelhetjük, 
h ogy  a mi rossz minőségű dohányainknak 
m ily óriási versenynyel kell szembeszállani.
—  amiből önként következik, hogy az ilyen 
dohány, a mai árak mellett k iviteli piaczra 
nem számíthat, s m inthogy hazai gyártási 
czélokra mind el nem használható : ez tehát 
csak a fö lösleges készletet nevelné, am ely
nek évrő l-évre  való felhalmozódása a le g 
nagyobb kalamitást idézné elő. Ezen a 
válságos helyzeten tehát csakis ú gy se
gíthetünk. ha a jobb minőség előállítására 
fordítjuk minden törekvésünket, s annak 
jobb árában találandjuk m eg fáradozásaink 
jutalmát, m ig a rossz m inőségű dohányt az 
anyag valód: értéke szerint taksáljuk.

Tavaszy úr különben, ezt az adatot 
annaK illusztrálásául hozza fel. hogy m eny
ny ive l előnyösebb helyzetben vannak hazai 
dohánytermelőink, mint az amerikai sza
badterm elők, mert nálunk az állam i egyed - 
áruság m ellett a jövedék  m indig biztos v e 
vő je  a termelt dohányany'agnak, am elyet : 
méltányos és tisztességes áron vá lt be, úgy', 
h ogy  ha a jövedelem  kevés hozamára nézve ! 
itt-ott némi elégedetlenség nyilvánul »s j 
néha, ennek az igazi oka és m agyarázata | 
va gy  számítási hibában, va gy  a kezelés j 
helytelenségében, va gy  a talaj nem alkal- j 
más voltában keresendő.

Szolgáljon  ez is újabb tanulságul és 
ösztönzésül a folytonos haladásra és a jó  * 
m inőség termelésére va ló  czéltudatos tö
rekvésre, — és én végtelenü l boldognak 
fogom  érezni magamat, ha ezen hazafias 
czél elérésére, az én felfedezéseim  gyak or
lati alkalmazása is közhaszonnal fog  majd j 
érvényesülni és közreműködni.

Daróczi Vilmos.

i

A  dohánytermék-* lmjai.
Irta : G ró f S z a p á ry  G yu la

l Folytatás.)
II.

4. A dohánytermelőre nezve nagyon 
kellemetlen helyzet a bizonytalanság, m ely
ben a termelés ezen ága van, —  a kormány 
ism etelt nyilatkozata szerint kénytelen lesz 
a jövedék, a létező kedvezőtlen viszonyok 
folytán a dohánytermelési terület még to
vábbra is leszállítani. Ezen irányzat az 1897. 
év i állam i kóltségvetesben is ki van fe jezve ; 
ezekből világosan következtethetni, hogy a 
dohánytermelés az országban még jobban 
meg fog szorittatni. és igy minden termelő 
fölött lóg a Damokles-kardja: ezen meg 
szorítás nem fogja-e öt is é rn i?  és az ö 
engedélye nem fog-e egy napról a másikra 
elmaradni ?

Ezen engedélyelvonás pedig rendszerint

úgy szokott történni, hogy az elmúlt év tér 
mésének átadasa után, az uj engedély nem 
adatik ki, a term elő esetleg február havá
ban értesül arról, hogy termelési engedélyt 
jövőre nem kap. Ezen rögtön bekövetkezett 
intézkedés folytán mit tegyen a gazda do
hányosaival, kiket tél közepén lakás és ke
reset nélkül elbocsátani lénytelenV  — mit 
tegyen a kizárólag dohánytermelés czéljából 
felállított épületeivel V melyeket az utolsó 
években a dohányjövedék kívánságára nagy 
költséggel átalakitott. Ezen hátrányok, i k í
vül meg kellemetlen helyzet állhat elő a 
bérbeadó és haszonbérlő között is ; a haszon
bérlő jöhiszemüleg vette ki a birtokot, azon 
hitben, hogy az arra alkalmas földet dohány 
alá használhatja és hogy az általa e czél- 
ból átvett vagy általa telepített epuleteket 
éitékesitheti s ha a dohányengedely, anél
kül, hogy erre okot szolgáltatott volna, elvo- 
natik, ez által vagy a tulajdonos, vagy a 
bérlő tetemes kárt szenvedhet, vagy pedig 
ez köztük perlekedésre ad alkalmat.

Hogy ezen veszély, melynek minden 
gazda ki van téve, zsibbasztólag hat a tér- I 
melőre és legalább is visszatartja őt attól. { 
hogy jobb anyag előllitásara több pajtát 
építsen, vagy egyéb költséggel járó beru- : 
házasokat vagy kísérleteket tegyen —  az I 
macától értetődik.

Fontos közgazdasági érdek szól amellett, i 
hogy a gazdaközönség ne losztassék meg 
azon —  habár csekély —  jövedelm i forrás
tól. m elyet a dohánytermelésből húz s ép
pen ezen közgazdasági szempontból érdemes 
volna komolyai, azon kérdésnél foglalkozni : 
nem lehetne-e a belföldi termelés megszo- | 
ritása helyett megtakarítani a külföldi anyag 
vásárlására fordítót: költség egy részét és | 
okszerű kezelés áltál az eddig külföldről 
vásárolt anyag egyik vagy másik nemét 
belföldi terniesztmenynyel pótoln i? A ter
melés mai módja szerint, megengedem, hogy ; 
ez nem lehetséges, de eppen azért volua 
szükséges a termelés, felügyelet és beváltás 
rendszerét gyökeresen megváltoztatni s a 
nagy közgazdasági érdek, mely szóban forog, 
megérdemli azt. hogy ezen intézkedés ke
resztülvitelere megkivanlató elsó feltételek 
létesittessenek, vagy a törekvés ezen czel 
elérésére legalább megkiséreltessék.

Ha pedig minden várakozás ellenére 
mégis beállana annak szüksége, hogy a do
hánytermesztésre használt terület leszállít- 
tassék, akkor nezetem szerint a kincstár 
érdeke is azt kívánná, hogy ne egyes ter
melőktől vonassák el az engedély, hanem 
a befektetésre fordított összeg nemi m egté
rítésével, egyes vidékeken, melyek a do
hánytermelésre kevésbbé alkalmasak, szün- 
tettessek meg a termelés, ez egyszerűsíti a 
felügyeletet es apasztja a dohány termelő 
vidékeken az elkerülhetlen csempészetet. A 
kormányhoz intézendő felterjesztésben pedig 
azon kívánságnak ke 'lene kifejezést adni, 
hogy ha a lennalló dohányengedélyek bevo
nása szükségessé válik, a felmondás ne 
történjék rögtön, hanem ilyen esetekben a 
termelő legalább egy évvel előbb értesittes- 
sék arról, hogy az ö engedélye egy év múlva 
el fog vonatni, hogy a termelő és dohá
nyosai ne legyenek a rögtöni felmondással 
járó kárnak kitéve. Ennyi kimeletet a hon
polgárok az államkormányzat egyik ágaza
tának kezelőitől méltán elvárhatnak.

A mennyiben pedig ezen területreduk- 
cziú azon czimen történnék, hogy a jelenleg 
használt terület egy része nem alkalmas 
dohánytermelésre, felhívandó a pénzügy- 
m iniszter, hogy a mennyiben e czélból 
újra talajvizsgálatot kíván e lrende ln i: ezen 
vizsgálatok alkalmával a termelők érdekei 
védelm ére ne a törvényhatóság küldjön ki 
egy megbízottat, mert ezek igen sok esetben 
ahhoz teljesseggel nem értő egyéneket bíz
nak meg. kik gyakran a legnagyobb felüle
tességgel és közönynyel járnak el. hanem 
a termelők erdekei képviseletevei megbízandó

egyén vagy a megyei gazdasági egyesület 
választmánya, vagy a m egyebeli dohány
termelők által a ján ltassék: az ily módon 
kijelölt egyénben a termelők jogos igényeik 
védelm ére nagyobb garancziái találnak; a 
végszó, a döntés úgyis a jövedék i közegek 
kezében van.

5. A z  okszerű dohánytermelésnek egyik 
főkeileke a mag helyes megválasztása, erre 
pedig most nemcsak hogy semmi gond és a 
jövedéki közegek részéről semmi felügyelet 
sem gyakoroltatik, de ha csak privát szorga
lomból egyik-másik term elő nem fordít gon
dot a jó  es tiszta mag előállítására, nincs 
oly hivatalosan megjelölt hely vagy állomás, 
honnan a termelő biztos magot szerezhessen. 
Hogy erre nezve gyakorlati példát hozzak 
fel. legbiztosabban ismét azon vidék viszo
nyairól szólhatok, hol magam term elek do 
hányt. Azon mag mely a jövedék részéről 
a tiszai levelek előállítására ajánltatik vagy 
kiosztatik — hosszas tapasztalatból mond
hatom —  semmiképp sem felel meg a kívá
nalomnak : az abból term elt level durva 
minőségű, legfeljebb első osztályú közön
séges dohány válik belőle, de — szivar- 
levélről nem is szólva — válogatott levelek 
előállítására nem alkalmas. Jobb minőségű 
anyagot lehet előállítan i az úgynevezett 
szegedi rózsadohányból, mely szinten ajánl
tatik a kincstári közegek egy részé által, de 
ez kint a földön es szárítás alatt nagyon 
törékeny és i»,y kezelése sokkal nagyobb 
gondot igenyel s a legnagyobb igyekezet 
mellett is sok közte az elrongyolt levél, 
ezen felül könnyebb és mennyiségre körül
belül 2 0  u-kal kevesebb term est ad, mint 
a közönséges dohány. Ily minőségű dohányt 
csak akkor lehetne termelni, ha a beváltás 
alkalmával ezen finomabb levelű dohányért 
jobb art kapna a termelő, de minthogy 
erre a beváltásnál semmi figyelemmel sincs 
a jövedék, igen természetes, hogy a ter
melők legnagyobb része oly fajta dohányt 
termel, melyből legalább mennyiség tekin
tetében nagyobb termest kap.

He maguk a jövedéki közegek, az egyes 
termelőktől minden felügyelet és ellenőrzés 
nélkül szerzik be a magot és igy a mag 
m inőségéért, ily eljárás mellett a jövedék 
felelősseget nem is vállalhat.

E térén a gazdák leguagyobb része m in
den megállapított irány nélkül tapogatód/.u 
és saját belátása szerint já r  e l ; a mag meg
választására különben altalános szabályt 
vagy irányt felállítani nem lehet, minden 
vidéknek és minden talajnak meg van a 
maga sajátsága; az e tekintetben követendő 
eljárást a termelő maga a legjobb akarattal 
is csak egyoldalúkig állapíthatja m eg; milyen 
minőségű legyen a gyártásra leginkább al
kalmas dohány és melyik erre a legalkal
masabb m a g : arra alapos kíséretek után 
csak az adhat utbaigazítast, ki az anyagot 
vásárolja és fe ldolgozza ; azért kell modot 

! és alkalmat adni arra, hogy a dohánymag 
kellő megválasztására és annak előállítására 
a jövedék kellő gondott fordítson és hogy 
legyen a beváltóhivatalok ellenőrzése alatt 
álló hely, honnan a term elő a vidék v iszo
nyainak megfelelő biztos magot kapjon.

fi. A dohánytermelés közbenesö stádiu
mainál is felette kívánatos volna, hogy a 
jövedéki közegek gyakrabban érintkezzenek a 
term elővel, hogy a dohánytermelés külön
böző munkálatai is úgy végeztessenek, a 
m int ezt a gyártás érdekei kívánják. Hogy 
pedig a termelők a jövedék ezen érdekeit 
minél kiterjedtebb mértékben figyelembe 
vegyek ; arra legalkalmasabb eszköz az, ha 
azon dohány, mely az adott útbaigazítás 
szerint kezeltetik, a beváltásnál előnyben 
részesül.

Ezen útbaigazítás szüksége leginkábba 
dohány csomózásánál áll elő és ezen mun
kálatnál iegkönyebben is vihető keresztül.

Jelenleg is a dohánycsomózás kezdete
kor egyes termelőktől m intacsomók kíván-
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tatnak b e ; ezen mintacsomók azonban a 
gyakorlatban csakis a jövedéki közegek tá jé
kozására szolgálnak. Hogy az ezen minták 
szerint eszközölt csomózás helyes-e, m eg
felel-e a jövedék érdekeinek vagy nem, arról 
az sem nyer tudomást, aki a minta csom ó
kat beküldte, még kevésbbé van erről tudo
mása a többi termelőknek.

Mennyivel világosabb volna a termelő 
helyzete, ha ezen mintacsomók a jövedéki 
közegek útmutatása szerint készíttetnének, 
azon osztályozásnak megfelelőiem melyen a 
dohány tényleges beváltása keresztülvitetni 
száudekoltatik. Ha ezen mintacsomök az 
egyes dohánytermelő községekben kitétet
nének es egyes nagy termelőknek elküldet
nének, hogy a term elő és dohányos kellőleg 
tájékozva legyen arról, m it tekint a jövedék 
helyes válogatásnak ? és ahhoz alkalmaz
hassa a dohány osztályozását, csomózását 
és bálozását.

Ezen eljárás folyományaként kívánatos, 
hogy ezen, a jövedék által helybenhagyott 
m intacsomók a beváltás alkalmával a be
váltóhivatalnál is, a m egfelelő osztályozás 
feljegyzésével, közszemlére ki legyenek téve, 
hogy a beváltás is ezen m intacsomók alap
ján  eszközöltessék. Az ily mintacsomók sok
kal biztosabb tájékozást nyújtanak a term e
lőnek és sokkal könnyebb volna az igazságos 
osztályozást ellenőrizni, m int azon részletes 
leírás alapján, mely a dohányárak megálla
pításáról szóló hirdetményben foglaltatik, 
melynek alkalmazása egészen a beváltó 
közeg felfogásától függ.

A miutacsomök osztályozásának ily elő- 
leges megállapítása még azon elönynyel is 
járna, hogy ha ezen osztályozás ellen egyes 
termelőnek kifogasa van, az osztályozás ezen 
módja ellen kellő időben felszólalással é l
hetne, holott most, ha a termelő a beváltó 
közeg által kimondott valamely osztályozás 
ellen felszólalási jogával élni akarna, ez oly 
nehézségekkel van összekötve, hogy legtöbb 
esetben inkább lemond a termelő ezen jo
gáról, mintsem kitegye magát azon kelle
metlenségeknek, melyiyel ilyen, a beváltási 
eljárás megakasztasaval összekötött felszó
lalás jár.

(Vége köv.)

l'tóhaiigok
„A  dohánytermelő* hajai "hoz.

I r t a : L á n g  F e re n cz .

G ró f Szapáry Gyula ur ó exeiientiájá- 
nak a „K ö zte lekéb en  megjelent s lapunkban 
is utánközölt „ A  dohánytermelés hajai44 való
ban szakszerűen és hazafias nyíltsággal meg
írt szakvéleménye arra buzdított fel, hogy a 
kedves hazunkra mezőgazdaságilag oly igen 
fontos eme kérdéshez én is — aki azzal 
1867-től 1890-ig mint dohánybeváltó fel
ügyelő Tolnán és Szegeden hivatalosan is 
a legnagyobb kedvteléssel foglalkoztam —  
legbensőbb meggyőződésem és .10 évi tapasz
talatom alapjan, a magyar okszerű dohány
termelés és beváltás érdekében, önzetlenül és 
nyíltan elmondjam a következőket:

„H ogy jelen leg t z  egész Tisza vidéken rósz- 
szabb a helyzete nemcsak az egyes dohányter
melőknek, mint azelőtt, de magúnak a dohány- 
jövedéknek a helyzete is romlott azáltal, hogy 
az osztrák kincstár ma sokkal kevesebb do
hányt vesz át, mint azelőtt s azáltal, hogy 
azon külföldi piaczok, melyek ezelőtt magyar 
dohányt vásároltak, szükségleteiket más
honnan fedezik, és ezáltal a dohány-eladás 
külföldre megszűntnek mondható" : abban 
g ró f Szapáry ő nagyméltósógának tökéletesen 
igaza van, de az a kérdés: miért van ez?

Ennek oka nem abban rejlik, mintha 
ezen dohánynak minősége rosszabb volna 
mint azelőtt vo lt; hanem onnan ered, mert 
a burnót, bagó és pipadohány fogyasztás a 
szivarkáknak mindig növekedő fogyasztása 
által mindennap kevesebb les i, s igy igen 
természetes, hogy a tiszai dohány most már

sem a magyar, sem az osztrák dohányjöve
dék, sem pedig a külföld által nem használ
ható gyártási czélokra, úgy, mint csak 10 
évvel ezelőtt is, mikor az osztrák dohány
jövedék a tiszai dohányok főfészkét: a szol
noki, egykor igen nagy beváltási körzet 
dohány-termését jóformán mindig magának 
tartotta fenn és vette át. — Ma azonban 
mindkét jövedéknek csak igen kis mérvben 
van rá szüksége, tehát nem tehet mást, mint 
hogy gyártási szükségletéhez mérten az u. n. 
tiszai dohánztermelési területet és ezzel a 
termés mennyiségét is fokozatosan megszo
rítván, lehetőleg apassza. — Pedig még 
1879. vagy 1880. évben Faddon, a próba- 
válogatásnál, Felbinger udvari tanácsos, volt 
cs. kir. dohányjövedéki központi igazgató, 
mikor a szép sárga kerti dohányleveleket 
mutogattam neki a dohány-raktarban, azt 
mondta nekem, az ő igazi jó  wiener dialek
tusával : „ Lasst mich mit euerem Fader
(Fadder) Tabak, ich brauch entweder eine 
feine Havanna, oder ein komiss Theisstabak ! ‘  
(Menjetek a ti faddi dohánytokkal, nekem 
csak vagy finom havanna vagy komisz tiszai 
dohány k e ll" ) ;  most azonban azt hiszem, ez 
az igen tisztelt Pickauf dohánygenerális ur is 
máskép beszélne a szivarka-fogyasztás ezen 
virágzó korszakában ! De ez nemcsak a tiszai 
dohánynyal van úgy, hanem a rossz égő nehéz 
dohányanyaggal egyáltalán, mi mostani idő
ben már dohánygyártásnál éppen nem, vagy 
csakis alig használható.

Már pedig a dohányjövedék —  igen 
természetesen csakis olyan dohányanyagot 
termeltethet és válthat be. melyet fel is gyárt
hat ; következőleg az azelőtt tiszai dohányt 
termelt területeken át kell menni fokozatosan 
más dohány Jajoknak a termelésére és pedig 
ott, azon a területeken, hol a dohány égése 
műtrágyázás által emelhető, mire nézve első 
sorban a mész trágyát és a trágvagypszet, 
mint legolcsóbbat, s szerintem legmegfele
lőbbet ajánlhatom a dohánytermelőknek, s 
azután a dohány fajból, vagy mondjuk, Cser
háti ur szerint: „dohányféleségből*4 a rózsa- 
dohányt. mit ugyan sűrűbben kell ültetni, 
többször kapálni s nem mélyen és nem korán 
tetejezni, (bugázni), s akkor az anyalevelek 
jó  burok, és szivarbél-, a felső anya-, vala
mint a hegy-levelek pedig jó  szivarka anya
got fognak adni, okszerű szárítási mód mel
lett, mire nézve a kellő éretten letört anya
leveleknek helyes füllesztéssel az árnyékban 
való szárítását kellő záragyatással kell eszkö
zölni, hogy szép Uirna-piros szint nyerjenek; 
a jó  megéretten letört felső anya és hegy
leveleket pedig árnyékban — értem a nyitott 
pajtákat —  kellőleg füllesztve, —  mit sze
rintem csak az Exsiccátor-léczeken vagy 
dohánvszáritó-gerebeneken lehet, propria 
laua nélkül mondhatom, megfelelően eszkö
zölni, —  de részben napon és világosságon 
is világos színűre kell szárítani, s csak az 
őszi ködök beálltával kell ezeket záragga- 
tásra a zárható dohánypajtába a serdiákra 
legalul berakni, összetolva azokat, hogy az 
úgynevezett szárítási erjedésen menjenek a 
csomózás előtt át, minek folytán világos szí
nüket bizton meg fogják bármily okszerű 
erjesztés mellett tartani, s a világos dohány 
anyag, még a vágó dohányanyagban is ke
resett mindenütt; vagyis jobban mondva úgy 
a dohányjövedékeknél, mint a külföldön is 
igen jó l értékesíthetők lesznek.

Másrészt pedig ahol eddig nehéz égésű 
levelek termeltettek, ott át kell menni —  
szintén mész és gypsztrágyázás mellett —  a 
kapadohány termelésre, melynél a minél ko
rábbi —  lehetőleg május első felében való 
—  kiültetés a fődo log ; mert ezen dohányfaj 
csakis a föld tavaszi nedvességének meglé
tével gyökerezik meg s akkor mindig jó  
termést ad, s a kezelésben nem kényes, csak 
a gaztól kell kapálással tisztán tartani s nem 
bugázni —  tetejezni, mindaddig mig virág
koronája teljesen ki nem virított; mert csak 
igy  f°ST illatos anyagot adni,, végre jó l meg

kell érni hagyni, hogy inkább világos szint 
nyerjen a szárításnál, miért is szintén nyitott 
pajtákban, és megsárgulás után a napon is 
kell szárítani és igen ritkán fűzni, illetőleg 
aggatni a leveleket, igy  aztán ki fogja fizetni 
magát a kapadohány termelés, úgy a terme
lőknek, kik most attól —  mint a dohány
szakosztály ülésén Jász-Nagykun-Szolnok- 
megye dohánytermelőinek előterjesztése mu
tatta — bár indokolatlanul, igen irtóznak; 
szerény véleményem szerint azonban ezen 
idegenkedésük a kapadohány termeléstől az 
apró nehéz fajt termelő dohánytermelőknek 
elmúlnék, ha a kapadohány okszerű terme
lésébe, kellő gyakorlati oktatás mellett, bele
okulva, annak jó  termés eredményét látnák, 
mi bizonyára sohasem rosszabb az eddig 
termelt tiszai dohánytermés eredményénél, 
okszerű művelés és kezelés mellett; mert a 
kapadohány is megad közép átlagban 8 méter- 
mázsát catastralis holdanként és elérhet 
160 frt. holdankénti beváltási eredményt 10 
évi termelési eredmény átlagát véve s igy 
mindig kifizeti magát, és még feles dohány- 
termelés mellett is biztosit legalább 40 frt. 
1 hold utáni tiszta jövedelmet a dohányter
melőnek, mit az egykor fennállott nedelicci 
tisztán kapadohány termelő körzetben 15 éven 
át nyert tapasztalataimból merített biztos 
adatok alapján meggyőződésből merek állí
tani.

Fel kell itt még említenem azt, hogy az 
ezen dohányféleség —  a kapadohány —  ki
tűnő évelő természetű; a mit onnan tudok, 
hogy 1874— 1877-ben abudakalázi kertemben 
talált kapadohánytőről, melyet kertészem, 
mint levéldisz virágot ültetett 187ö-ban, min
d ig a legszebb leveleket szedtem, három éven 
át, anélkül, hogy mást tettem volna ezen 
három kapadohánj tőkével, minthogy októ
berben a föld színe felett közvetlenül levág
tam azokat és igy  teleltek ki. — Talán még 
tovább is művelhettem volna ezen három 
kapadohánytőkét a budakalázi kertemben ; de 
1878-ban már Tolnára lettem áthelyezve, 
tehát nem tudom mi történt tovább velük. —  
Ezen három dohinytőkét, még boldogult 
Mandis János pénzügyi főtanácsos és Fluck 
János miniszteri tanácsos urak is igen nagy 
érdekkel nézték 1876 nyarán kertemben s 
tárgyaltuk m ezen furcsának látszott jelen
séget, mit akkor kivételesnek tartottunk. Ma 
már azonban Daróczi Vilmos szerkesztő ba
rátom felfedezése a dohány évelőségét fénye
sen constatálta. Ezen ujabbi igen nagyszerű 
felfedezésre támaszkodva pedig —  azt aján
lanám a kapadohány termelőknek, hogy úgy 
ültessék elég sűrűén a dohány tőkéiket, hogy 
azokat október hó első felében a fóldszinén 
lemetszvén, befedhessék, mit töltögető ekével 
igen könnyű volna eszközölni, s kővetkező 
évben igen finom kapadohánytermést fognak 
ezen ültetvényen nyerni, mi okszerű szárítás 
mellett világos színűre szárítva, a legfinomabb 
szivarka anyugot fogja —  véleményem sze
rint —  adni, —  amit onnan vélek reményleni, 
mert a fenntemlitett három kapadohánytőkém 
leveleiből készített czigarettát, akkori időben
B. J.vadász-társkollegám, ki ministeri tanácsos 
volt a m. kir. honvédelmi minisztériumban 
a legutóbbi időkig, csak „ibolya  dohány- 
czigarettáknak* szívott, mint csak nálam 
kapható különös speoiálitást, s ha élne még 
szegény korán elhunyt kedves barátom ; annak 
finomságáról szívesen tenne írásban is tanú
ságot „őrbe et urbi" is. — Azt akarom tehát 
ezek elmondásával csak documentálni, hogy 
a dohánytermelést úgy a dohány fajra, mint 
a* ahoz illő dohánymirelést és kezelést is —  
a korszak követelményeinek megfelelőleg át 
kell alakitaíiunk, természetesen nem egy 
szerre, de fokozatosan ; hanem mindazonáltal 
lehető legrövidebb idő alatt s akkor bizton 
hiszem, sőt állítom, hogy akkor, ha ez meg
felelőleg bekövetkezend: sem a dohányter
melők, sem a dohányjövedékek nem lesznek 
rosszabb helyzetben, mint 1877 — 1886 év ig  
—  a magyar dohánytermelés ezen virágzó,
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bár sierintera nem eléggé okszerű termelési 
időszakában —  midőn a dohányjövedékek a 
kiviteli dohánytermelőkkel versengtek a ma
gyar dohány megszerzéséért; természetesen 
szerintem csak azért, mert a termelt dohány
i g  és minősége megfelelt az azon időszak 
dohányszükségletének, mi azonban ma már 
sok tekintetben leélte, sőt túlélte magát, s 
így a dohánytermelés terén is komoly szán
dékkal haladnunk kell a korra l; mert külön
ben megsemmisül az lassan egészen ; pedig 
ezáltal mezőgazdaságunk, egy még igenis ki
aknázatlan kincsbányájától fosztatnék meg, 
mit az igen megsínylene, kivált éppen ezen 
magtermelési válságos korszakában, mikor 
főgondunkat a kultur növények terme
lésére kell forditnunk, ennek egyik legkitű
nőbb termelési eredménynyel kecsegtető faja 
pedig a „dohány", azonban csak megfelelő 
dohányfaj termelése és okszerű művelése és 
kezelése mellett; különben nem!

így  aztán — szerény véleményem szerint — 
meg fo g  szűnni a termelők által képzelt 
„árlefokozás a d o h á n y-b evá ltá sn á lm ert a 
dohánygyártás ez időszerinti szükségletének 
megfelelő anyagot, a dohányjövedékek szí
vesen fogják, terület reductió nélkül is, úgy 
saját szükségletükre, mint a kivitelre termel
tetni s akkor „a dohánytermelőre nézve azon 
nagyon kellemetlen he lyzet: a bizonytalanság, 
melyben a termelés ezen ága van“ szintén 
meg fog  szűnni; de csak azon esetre, ha a 
termelők, a dohánytermelésre nézve nemcsak 
az engedélyezéskor és a dohánybeváltáskor 
fogják a dohányjövedék szakközegeinek meg
felelő és iránytadó, a termelésre és művelésre 
vonatkozó szakszerű utasításait meghallgatni; 
és nemcsak meghallgatni, hanem minden 
erővel keresztül is vinni, illetőleg általában 
„régi módis- csökönös dohányfeles kerté
szeikkel az utasításokat pontosan teljesittetni 
is fogják ; azonban —  tisztelet a kivételek
nek — ez még ez idő szerint még csak 
>pium desiderium*, vagy magyarosan „déli- 
báb*\ — Minthogy azonban most már az 
országos gazdasági egyesület is arra érde
mesíti a dohánytermelést, hogy azzal foglal
kozzék, habár nem is oly mérvben, mint más 
termelési ágakkal, —  engedőimet kérve tisz
telt gazda tagtársainktól magyaros, velem 
született ezen őszinteségemért —  de egész 
életemben .igazat" szóltam ha „betörik is 
érte a fe jem ", — a minthogy már többször 
meg is esett velem, s azéit most is úgy írok, 
mint érzek, hozzátevén, hogy most már jó  
utón vagyunk : mert a dohánytermelők együtt 
működve s tanácskozva a dohányjövedéki 
szakközegekkel, a kölcsönös eszmecserék fel
derítő világánál rá akadnak a biztos útra. s 
bizton hiszem, hogy az okszerű jó  magyar 
dohánytermelés, ily válvetett együtt működés 
alapján aztán rövid időn ismét —  mint volt 
régen —  meglesz s a jó  magyar dohány hire 
és kereslete újra helyre fog állani.

(Folyt. köv.»

A  t l o l i á n y  k a p á l á s a .
A  rég i bölcsek mondása szerin t: min

den ember életében vannak olyan perczek, 
am elyeket ha az illető kellőképpen fe l
használ : ezzel megalapítja a szerencséjét, 
m ig  ellenben ha a jó  alkalmat egyszer e l
mulasztja : azt a lig  találja m eg többé az 
életben.

Ilyen jó  alkalom nak tekinthetjük a 
dohánytermelés je len leg i viszonyait, am elyre 
bátran el lehet mondani, h ogy  a dohány- 
termelésre a mostaninál jobb időjárást m ég 
kívánni se lehet.

M e leg  és eső : a dohánytermelésnek 
két leg főbb  eleme, — elképzelhetjük tehát, 
hogyha ehhez a ritka jó  időjáráshoz m ég 
a dohányföldnek kellő  m egmunkálásával

és minden időszaki teendőnek lehető ok
szerű végzésével is hozzájárulunk, elkezdve 
a kapálástól, fo lytatva v é g ig  egész a tö 
rés ig : akkor a kedvező időjárásnak két
szeres értékét élvezzük s csakugyan m eg
alapíthatjuk az idei termés szerencséjét.

Ha a dohány palánta m egfogam zott és 
növésnek indult: első és legszükségesebb 
teendő, hogy a dohányföld mindig minden 
gyom tó l, gaztól tisztán legyen  tartva és 
leh ető leg  porhanyóvá tétessék, ami a k a 
pálás által érhető el, —  ez tehát csak az 
esetben odázható el, ha annak végzését 
esetleg  a kedvezőtlen időjárás akadályozna, 
de egyébként azt elmulasztani nem szabad.

N agyon  tévedne, aki azt hinné, hogy a 
múltkor em lített garaszolás egyértelm ű  az 
első kapálással, mert a garaszolásnak fő leg  
a gyom irtás a czélja, ami különösen a múlt 
hetiekhez hasonló esős időjárásban szinte 
m egfizethetlen hasznos do log , m ivel ily en 
kor a sáros fö ldet nem lehet kapálni, holott 
a garaszolás nélkül a föld annyira elgaza- 
sodnék, h ogy  mire a kapálásra kerülne a 
s o r : akkora már a gyom  úgy elhatalm a
sodik, h ogy  m ellette a dohánypalánta csak 
vékonyan felnyurgu l és elcsenevészedik.

D e  m ihelyt az idő engedi, a garaszo
lás után a rendes első kapálással nem sza
bad késni s azt a lehető leggondosabban 
ke ll végeztetn i.

A  helyes kapálás c z é lja : a dohányföld 
fellazítása, porhanyóvá tétele, ami egy ik  
főtényezője annak, h ogy  dohányunk mennyi
ségét szaporítsa, m inőségét ped ig jobbá 
tegye , —  mert a dohánylevé l szép színe 
és finom szövete csakis a gyors fejlődés 
által érhető el s erre nézve legnagyobb 
befolyással b ir : a fö ld tisztán tartása és 
gyakori lazítása; — m ig  ellenben ha a
kapálást akkor a midőn szükség van rá 
elmulasztjuk, v a g y  idején túl késleltetjük : 
dohánytermésünk ú gy  m inőség, mint 
mennyiség tekintetében nagyon m egsiny- 
lené.

H o g y  hányszor kell a dohányt m eg
kapálni : azt nem lehet határozottan m eg 
állapítani, mert ez fő le g  a talajtól és az 
időjárástól fü gg. A  praktikus amerikai azt 
tartja, h ogy  m indaddig kapálni kell a do
hányt, am íg közte kártevés nélkül do lgoz
hatunk, illetve am íg a dohánylevelek  e g y 
mást nem érik. —  Egyéb iránt erre nézve 
egyetlen  regula az, h ogy  a dohányföld 
m indig teljesen gyom m entes és porhanyós 
legyen, —  mert a kapa alatt nő legszebben 
a dohány.

A  kapálást úgy kell végezn i —  amint 
én azt már többször m egírtam  —  hogy a 
kertészek ne egym ás m ellett, hanem — a 
mint a kaszás viszi a rendet —  egym ás 
után haladjanak s m indenik egy -egy  sort 
kapáljon, mert ketten nem tudnak a sorok 
közt ú gy dolgozni, h ogy  kapájokkal a szom
széd palántát m eg ne sértsék, vagy  ki ne 
vágják.

M eg  vagyok  róla győződve , hogy a 
termelők országszerte, ahol a Dohányujsá- 
g o t  olvassák, az általam ajánlt sor és n ö 
vény-távolságot —  mint a legczélszerübbet —  
alkalmazzák, —  ez esetben a kapálás na
gyobb  figye lm et igénye l, nehogy a sűrűb
ben ültetett növényzetben kár tétessék, —

de ahol a dohány m ég apró korában m eg
kapta az első kapálást, ott a fö ld annyira 
megtisztult, h ogy  a gyom  el harapózásától 
a lig  lehet tartani, m ert olyankor a szép 
buja dohánynövény annyira beárnyékolja a 
földet, h ogy  ott a gyom  már nem igen  üt

heti fel a fejét.
A z  első kapáláshoz rövid nyelű éles 

kis kapát kell használni, —  a tő m ellett 
azonban legjobb, ha a munkás nem kapá
val, hanem ujjaival lazítja m eg a földet.

V igyázn i kell, h ogy  a kapa bevágása 
által a szélességben terjedni szokott szívó 
gyökérszálacskákat m eg  ne sértsük s eze
ket a részeket ú gy  kapáljuk meg, h ogy  
a nedvesség és le v egő  könnyen behatol
hasson.

A  hol két dohánytő van egym ás m el
lett, v a g y  véletlenül tulsürün esett ki az 
ültetés, ott a gyengébb ik  tövet kegye lem  
nélkül ki ke ll vágni.

H a  a kapálás után a dohányültetvényt 
hirtelen rohamos eső érné : akkor a talaj 
m egszikkadása után újra kapálni kell, 
mert különben a sebes eső a fö ldet e rő 
sen leveri a gyen ge  törzs körül, mi által 
az m egszorul és ntm  lesz képes a k e 
m ényre vert talajban tovább fejlődni.

A  kapálásnál általában azt az e lvet 
tartsuk szem  előtt, h ogy  a dohány a fe l
halm ozott, széles alapon nyugvó, lazán 
feltö ltött földben könnyen és akadálytala
nul gyarapszik s csakis az ilyen munkától 
várhatunk hasznot és eredményt.

V égü l m ég  arra akarom a figye lm et 
felhívni, hogy a kapálás munkája közben 
is —  ahol szükség van rá — folytatni ke ll 
a rovarirtást, —  m elynek több féle m ódo
zataira nézve, Dr. Tavaszy  A. ur nagyér- 
dekü czikkének múlt számunkban közölt 
.E llen s ég ek - czimü részletét ajánlom o l
vasóim  szives figyelm ébe.

D a róc i Vilmos.

Néhány szó
h a z a i  « l< » l iá i iy te r i i i i> lé H Ü i ik h ö z . * )

Csak néhány éve, hogy csökkentetett a 
dohánytermelésre engedélyezett terület s 
alig ocsúdott fel gazduközönAegünk az ezen 
intézkedés keltette konsternáczióból, amidőn 
az idei engedélyek kiadása elő tt ismét for
galomba jött azon hir okozott nem kisebb 
riadalmat, hogy újabb redukezióra lehetünk 
elkészü lve! Szerencsére a hir túlzottnak 
bizonyult, alappal csak annyiban bírt. hogy 
egyes, a szivardohanyok termelésére alkal
matlanoknak talált vidékeken, a jövedéki 
igazgatóság nem szivar-, hanem kapadohány 
term elését engedélyezte, indokolván ezen 
intézkedését ama kényszerítő körülmények 
minderósebb jelentkezésével, hogy amig a 
szivardohányok alsó osztályú készleteinek 
felhalmozása oly mérvű, hogy nemtermelés 
esetén is évekre fedezve volna szükségl etünk, 
addig a kapadohány fokozódó szükségletét 
nem hogy fedezné a honi termelés, de évről- 
évre nagyobb importra vugyunk utalva.

Mindenesetre elfogadható indokok, s 
tudván azt, hogy államháztartásunknak is 
mily jelentékeny tényezői a monopóliumnak 
jövedelm ei, nagyon érthető az is, hogy a 
jövedéket működésében szintén a maximális 
haszonnak elérese vezérli! De akkor,am időn 
a jelen  egészségtelen állapotnak m egterem-

•) Ezen figyelemre méltó közleményt u .Mező- 
gazdasági Szemle- f. é. junius havi füzetéből vess- 
szük át. Szork.
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tűsében jelentékeny része van annak is, 
hogy az osztr&k jövedék évrö l-évre kisebb 
területről veszi át dohányunkat, hogy a vá l
tozó Ízlés, divat szabályozta fogyasztás is 
másnemű, a honi termelésből csak részben 
előállítható czikkek felé irán yu l: legalább 
is nem igazságos a bajok ódiumát term e
lésünk alacsony nívójára hárítan i; m ert ha 
ez sok kívánnivalót is mutat, s ha e téren 
jelentékeny haladást nem is konstatálhatunk, 
az ok nem éppen termelőink indolencziája, ha
nem egyéb körülmények és különösen a jelen  
beváltási árak és módozatokban is rejlik, 
m int amelyek a jobb minőséget czélzó na
gyobb befektetések, költségesebb munkálta
tásokat alig fizetik meg.

A zt érezzük, hogy a helyzet tarthatat
lan, hogy a már az 1887. évi X L IV . t.-cz. 
m egszigorított határozmányaiban czélzott 
m inőségi termelésre való áttérésnek 12 -ik 
órája ütött és sürgős intézkedésekre van 
szükség, de azt is tudjuk, hogy ez intézke
dések írott malaszttá devalválódnak, ha újabb 
megszorításokkal a feladat súlyosabb része 
ism ét a termelők vállaira nehezedik és a 
jobbnak előállítását czélzó eme törekvésben 
a jövedék érdemlegesebb részt nem vesz.

Csak néhány és főbb teendőjére szo
rítkozom , de az állapotok javulásának con- 
ditio sine qua non-ja. hogy a beváltási árak 
és föltételeknek küszöbön levő megállapítása 
a termelők jogos kérelmeinek kellő figye
lembe véte lével vitessék keresztül. Am  
csökkentessenek, amint az kontempláltatik, 
a legalsó osztályok árai, kényszerittessék ' 
m integy ezzel a gondosabb kezelésre való 
átmenetei, küszöböltessenek ki a spekulative 
m ennyiségre dolgozó elemek, de viszont 
érdemlegesen emelendők a felsőbb osztályok | 
árai. méltányosabban szövegezendök a be
váltás szabályai, hogy az árak javulását a 
reális termelő élvezhesse is és fáradsága 
jutalmát, költségeinek megtérülését rem él
hesse. A szivarosztályoknál, tekintvén, hogy 
a különbségek elválasztása nehéz, hogy azok 
kritériuma nem is annyira a tulajdonsá
gokban való fokozat, m int csak a szivar
levelek százalékos arányán alapszik : a három 
osztály eltörlendő volna és egy u. n. „szivar- 
o s ztá ly - lya l helyettesítendő. A közönséges 
ósztályoknál pedig az uj irányzatban kifeje- 
zetebben kellene érvényre jutnia és a sza
bályzatban azok ism érvéit ne a levelek ép
ségé, mint eddig, hanem azoknak m inő
sége használati, vagyis gyártási érdeke do
minálná, é le vétetvén azon eddig gyakori 
visszás körülménynek, hogy a nehezebb ta
lajon term elt épebb de rosszul égő, súlyos 
és durva dohány jobb osztályzatot nyert, 
mini. a nálánál jelentékenyebb, jobb. a jö v e 
dék czéljainak is megfelelőbb, finomabb, de 
sérülékenyebb és könnyű homoki dohányt

Itendezendö volna a megtermelés Ugye; 
megszüntetésére amaz, a beváltott dohányok 
sokfeleségében nyilvánuló anomália, a hazai 
dohányfajták olyatén elfajtázásának. hogy 
gyakran ugyanazon helyen, ugyanepy e ln eve
zés alatt a legkülönfélébb változatok for
dulnak elő. Radikális módjául, a jobbnevü 
és megbízhatóbb termelőknek bevonásával, 
annak kincstári kezelésbe vételét tartanám 
legalább is az állapotok javulása, azok kon- 
szolidácziója tartamára.

Kívánatos, eredményeiben üdvös volna 
a kísérleti ügynek szélesebb alapokon való 
szervezése, és pedig nem egy, hanem a 
nagyobb es nevezetesebb dohánytermelő 
vidékeken való állomások felállításával, ahol 
a termelők a termelés egyes fázisainak ok
szerű kiv ite lével megismerkedhetnének, ahol 
kiprőbálandök, honosulásuk esetén propa- 
gálandók volnának a jövedék magasabb igé
nyeit kielégíteni legelső sorban hivatott 
külföldi fajták ; megfejtendók és megvilági- 
tandók a trágyázás, szárítás stb—nek ama 
számos nyilt kérdései, amelyekben még 
mindig sötétben tapogatódzunk és a ro.-óvári 
kísérletektől eltekintve, nagyobbára külföldi,

hazai viszonyaink között legalább is kétes 
í értékű kísérletek csapásain haladunk.

Ám kettős a feladat, s ha egyrészről a 
m inőségi termelésnek föllendülése az állami 
tevékenységnek most vázolt hozzájárulásától 
fó ltételeztetik, másrészt nem kisebb je lentő
ségű a szerep, amely nekünk termelőknek 
jut. s ha ezt kellően betölteni, a bizonyára 
nagyobb követelm ényekkel szemben helyün
ket megállani akarjuk: meg kell barátkoz
nunk az okszerűség kívánalm aival és pótolni 
a termelésünk stagnálását előidéző ama 

1 hiányokat, amelyek egy részével és röviden 
foglalkozni óhajtok a következőkben.

Ssemes Arjaid.
(Vége köv.)

A dohány fermentálása.
Teljes  elismeréssel konstatálhatjuk, 

h ogy  a dohányok fermentálása, a hazai 
dohánybeváltóhivatalokban, a helyes elvek 
szem elő tt tartásával történik, s a fermen
tálás —  a dohányok kiképezésének ez a 
rendkívül fontos munkája —  nálunk ma 
már mindenütt ke llő  gonddal és az azt m eg
illető figyelem m el végeztetik , —  s öröm 
m el elmondhatjuk, h ogy  ennek elérésében 
nekünk is van némi részünk.

A  dohányfermentálás magamnak is 
rég i kedvencz szakmám lévén, ezen kér
dés fe jtegetésével lapunkban is igen g y a k 
ran foglalkoztam . M ost csak röviden aka
rok rámutatni, h ogy  hosszas gyakorlatom  
közben azt tapasztaltam, h ogy  bizonyos 
dohányok, m ikor már teljesen kiferm entál
tak m ég akkor is igen  sok  fermentáló 
anyagot tartalmaznak, amely ha idővel 
kifermentáltatnék, ez, a dohány m inőségét 
tetemesen em elné; a Dohányujság 1802. 
év i fo lyam ának 22. számában „Ö reg  do
hányok ' czim alatt közölt czikkemben bő
vebben is kifejtém  e részbeni észleleteimet, 
am elyeknek a laposságát kézzel fogható 
érvelésekkel bebizonyitottam . a többek közt 
fe lem lítve, h ogy  valamint a bor, évente 
a tavasz bizonyos szakában — mikor t. i. 
a szőllő ven y ige  fakadni kezd —  rende
sen újabb erjedésnek indul, és pedig men
nél több ezukor anyagot tartalmaz az a 
bizonyos bor. annál jobban észrevehető a 
ferm entálása: épp ú gy  a dohány is, amely 
szintén minél több tartalommal bir, az 
évenkinti fermentálás annál inkább észre 
vehető benne, —  a tartalom nélküli 
szikár, sovány és száraz, alárendelt m inő
ségű dohányok észrevehető leg  nem igen 
fermentálódnak, de az olyanok, am elyek 
e g y  kis ruganyossággal, tartalmassággal 
b im a k : ezeknek évenk inti fermentálása 
már könnyen felismerszik.

Éppen a napokban történt m eg v e 
lem, h ogy  e g y  régebb i termésű dohány
anyag kezelése közben azt vettem  észre, 
h ogy  a bálák közepe egészen m eleg és 
érezni ra jtok a fermentálás kellem es 
szagát.

E zt csak annak ujabbi bizonyitékául 
hozom  fel, h ogy  a dohányban sok olyan 
anyag van, am elynek elpárolgása, k ie r je 
dése után az anyag  nagym érvű  javulásra 
tarthat igén yt, — am in thogy természetes 
utón, évek  múlva, önm agától is tény leg  
javu l, csak h ogy  nagyon  lassan és nem 
tökéletesen.

Ezen m eg figye lésem  tehát arra ösz

tönöz, h ogy  indítványozzam  : kísértsük m eg 
m esterséges fermentálás által a dohányok 
javítását rohamosan előidézni.

A  mesterséges fermentálásnak nagyobb 
arányokban va ló  m ikénti eljárását, lapunk 
múlt é v i fo lyam ának 14. számában már 
részletesen kifejtettem , s ennek gyakorlati 
k iv ite le és m egvalósítása —  vélem ényem  
szerint —  a felállítandó dohánykisérleti 
állomásnak szintén egy ik  feladatát fogja  
képezni.

DarócH Vilmos.

Dohánytermelés 
az Rgyesttlt-Államokban.

— A  „Magyar Dohányujság'' részére irta: 
dr. T a v a s z y  Antal.

(Folytatás)

7. Tőrén éa szárítás.

A  törésnek három  kü lönféle m ádja van 
szokásban. A  legrég ibb , ma m ár elavu lt
nak tekintett, de m ég sok helyen  gyak o
ro lt m ódszer vo lt a dohányt, m időn  az 
anya leve lek  az érettség ke llő  fokát e lé r 
ték. késsel, haltával vagy  fürészszcl szá
rastól levágni s aztán a szárát fe lén  túl 
m eghasitva léezek re  huzni s igy  m egszá
ntam . Ez eljá rás m ellett persze fü llesztés- 
rő l szó sem  lehet.

A  m ásodik, m ég  gyakran  követett e l
járás. hogy a dohány az e lőbb ih ez 
hason ló m ódón levágatik . s ig y  vitetik  a 
száritó helyre, hol a leve lek  letöretnek  a 
szárról.

A  harm adik , s m indinkább általánossá 
vá ló  m ó d sze r : a leveleknek  letörése, m int 
nálunk d ív ik  ; csak a szállításban van  egy  
kis kü löm bség, a m ennyiben  a leve lek e t 
soha szekérbe nem  rakják, hanem  lapos 
kosarakba gyű jtik  s ezekben  téve  a sze
ké rre  a zuzódasnak s más ily  kárnak e le 
jé t  veszik.

A  le v e lek  fűzése rendesen a Snotc- 
féle Uczekre történ ik, m elyek rő l a kővet
kező  pontban lesz szó.

A  szárításnak n égy  kü lön féle rendszere 
van  gyakorlatban.

A  két lege lavu ltab h : a nanon-ssdritás, 
a mint nálunk is d ivatban vo lt, a vva l a 
kü löm hséggel. hogy Am erikában  az egész 
növényt aggatták fe l, s a tüziel-siúritás, 
m elyn é l a dohányt tartalm azó pajtában a 
szárítás siettetése végett szén vagy  fatűze- 
ket tartottak fenn. M indkét rendszer m a
napság pusztuló fé lben  van, s az utóbbit 
m ár k izá ró lag  csak igen erős k iv ite li d o 
hányok szárításánál alkalm azzák.

A leggyakrabban  követett rendszer a 
pajtában-ssáritás <légen-ssáritis)  m int ná
lunk is e lő  van  írva : légvonatos pajtákban. 
Szárítás előtt a dohányt rendesen  füllest- 
tik, m ert a v e vő k  a jó l é g ő  dohányokat 
keresik, s a connecticuti s több más k í
sérleti te lep  kimutatta, hogy a jó  fű llesz- 
tés em eli a dohány égbetőségét.*)

A  legú jabb, s aránylag e lé g  gyorsan  
te r jed ő  rendszer a fütéssel-ssdrilás a Snow- 
fé le  pajtában, m elyet, m inthogy nálunk 
ugv tudjuk m ég ism eretlen , és az edd ig i 
k ísérletek  szerint, m indenütt a hol b e ve 
zették  igen  ezélszerünek bizonyult, kü lö
nösen világos szinti leve lekn é l, bátorkodunk 
főbb  vonásaiban a következőkben  ism er
tetni.

7. A  Snow -féle pajta.

A fütéssel-száritás s az e rre  szo lgá ló  
pajta Show  \V. II. kapitány talá lm ánya, 
szabadalm azva nincs.

A  pajtának belső m é re te i: 20 láb 
bosszú, 16 széles. 20 magas. I.cg joh h  egy

•) Ezt mi is folyvást hangoztatjuk és nőm 
szGnünk meg ajánlani. Szork.
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(lomholilalhii építeni, ufiv, hogy nz eleje 
szabadon, a vége pedig 51 lábuvira a 
földben legyen, h őzéiből kiásunk a domb
oldalban egy megfelelő nagyságú göd rö t: 
a gödör négy oldala körfll ismét egv-egy 
láb mély s ugyanoly széles gödröt ásunk, 
ezt megtöltjük tört kővel, s erre emelünk 
köröskörül egv 5Va láb magas. 8 hüvelyk 
vastag tégla tálat, melynek csak az első. 
szabadon álló oldalán hagyunk nyílást, u. 
m. a középen egv 5 magas,’ 2Vi'szeles ajtót, 
az ettől két oldalt eső falak közepén. 3 
hüvelyk magasságra a pinezetalajtól két 
kerekíted nyílást a kályhák szájai szá
mára, közvetlen ezek felett két 8" hosszú. 
2 " magas, fedőkkel elzárható nyílást, s 
végül a kályhák és az ajtó közt. közvetlen 
a talaj felett egv-egy 10" hosszú 10" ma
gas. szintén elzárható nyílást.

Ezután beállítjuk a henger, vagy ko- 
porső-alaku kályhákat, úgy, hogy azok 
ajtói a megfelelő nyílásokat foglalják el 
akkép. hogy kívülről legyenek fülhetők: 
a kályhák testét bolthajtással körültalaz- 
zuk. a kályha és a téglaburok közt minde
nütt egy fél lábnyi űrt hagyva a levegő 
számára, e kis alagút elejével természete
sen a pineze falához esatlakozik. hátulső 
része nyitva áll. A kályhacsöveket vezes
sük végig a pineze egész hosszában, a 
másik végén nagy dohokon át, s úgy 
vissza, hogy a csövek által is mennél több 
meleg, megtartassák az épület számára. 
A fűtési menet a következő: ha a kályhá
kat hefütjük. a köpenyben levő lég meg
melegedve kitódul s felemelkedik, helyébe 
hideg levegő nyomul a köpenybe, s ez 
így megy, inig az egész pajta átmelegszik; 
ha friss, de nem hideg levegőre van szük
ségünk. a kálvha feletti kis ajtókat nyit
juk ki. melyek a kálvha köpenyébe szol
gálnak. s igy a friss levegőt csak ezen a 
meleg rétegen keresztül, megmelegedve 
juttatják he az épületbe. Ha pedig le kell 
hütenflnk a pajtát, a négyszögletes ajtókat 
nyitjuk ki. melyek a pinczébe szolgálván, 
közvetlenül vezetik be a hideget. Ez a 
fütő és munkahelyiség, — erre épül fából 
a tulajdonképeni’ pajta. Emeljünk 1x0  
hüvelykes gerendákból egy 20 láb magas 
várat, erre állítsunk egy jó  esésű nyereg
fedelet. a fedél-taréj hosszában egy 15' 
hosszú. 8" széles nyílást hagyva egy egv- 
szerü szellőztető készüléknek: a tetőt
zsindelyezzük be. a padlást pedig ilesz- 
kázzuk ki. A falakat borítsuk he szorosan 
összeillő deszkával, az egyik végén ajtót, 
s mind két végén a földtől 8 láhnvira 
eg>-egv ablakot hagyva. A padlózatot kes
keny deszkákból a falaktól 2 lábnyi távol
ságig szorosan egymás mellé, azutan pedig 
úgy rakjuk le. hogy köztük l ‘ «* nyílás 
maradjon,

A tulajdonképpeni szárítóberendezés 
20' hosszú. 2" vastag. 8" széles deszkából 
áll. melveket a pajta hoszfalán. a sarok
tól kezdve egymástól pontosan 3 lálmvi 
távolságban, szilárdul, függőlegesen a fal
hoz erősítünk: a 8" széles lapoknak köze
pére pedig egv-egy sima. egyenes 2 hü
velykes léczet szegezünk: igv a két lécz 
nek egymás felé néző oldalai közt éppen 
3' 2 lábnyi távolság le sz : ezek közé jön 
nek a szárító keretek. A függélyes deszka- 
lapokba egyenlő távolságokban lyukakat 
furánk a kereteket fentartó faszögek szá
mára.

A keretek I"  széles. 1" vastag desz
kából készülnek, a deszkát élére állítva, 
szélességük kívül pontosan 3!’« legyen, 
hosszúságúk az egymással szemközt ‘álló 
függélyes deszkák közti távolságnak <11') 
feleljen meg. A  keretek hosszoldalaiba 
tizennégy. 1 hüvelyk mély s ugyanoly 
hosszú bevágást készítünk. Ezután illesz- 
szfink bele minden, a függélyes deszkák és 
léczek által képezett rekeszbe 15—20 ily 
keretet (ha nagy a levél 15-öt. ha kisebb

többet) s az e lőször munkába veen d ő  re 
kesz fö lé erősítsünk egy  csigát és kötelet.

A  szárító léczek hüvelyk vastag és széles 
léc zb ő l készülnek, m elyet 31.* láb hosszú 
darabokra vágunk, s egész hosszában ti 
hü velyknyi távolságokban igen vékony 
fú róva l középen keresztül furjuk, e lyu
kak m indegyikébe 1 láb hosszú szilárd 
sodronyt füzünk be. m elynek  jobbra  néző 
végét job b ra  hajtva, igy m inden léczen  
12 füző-tfit kapunk.

(Kolvt. küv.)

Levelezés.
1.

Am ltyvllle. (észak-Am erika.)
1S97. (poétára adatott) május 21.-én, ^

(érkezett: junius 1 -én.)

Dr. T a v a s z y  A n t a l  úrnak hozzánk 
intézett legutóbbi becses leveléből, sietünk 
az alábbi közérdekű részt közzétenni :

Igen tisztelt szerkesztő uram !
Folyó hó 3-án kelt becses levelét kö

szönettel megkaptam.
Am i a Kilebrew I. B. ezredesnek a 

dohánydugványozása tárgyában szánt ize- 
netet ille ti: azt nagyrészben én már úgyis 
tudtára adtam neki a szerkesztő —  és az 
ő munkatársa — utján.

A  kísérleti telepek hivatala még nem 
közölt a dologról semmit; — úgy látszik 
hogy a kísérleti telepek rekordjának leg
utóbbi száma már nyomdában volt. mikor 
az én levelemet kapták ; amint megjelenik : 
az illető számot rögtön küldöm szerkesztő 
uramnak.

Közvetlen közelemben egy termelő ki 
csibén kísérletet szándékozik tenni a do
loggal, még pedig kétféle alakban, s igy 
alkalmam lesz magamnak is szemmel ki
sérni a kísérletet. A  .második al?.k“ az én 
ideám, —  de még meg nem próbáltuk, 
nem akarok róla beszélni.

A z  itteni termelési viszonyok jellem
zéséül felemlíthetem, hogy Marylandban 
tavaly igen nagy termés volt gyengébb 
minőségű dohányból. A  termelők soká tar
togatták, remélve, hogy valamelyes árakat 
kaphatnak érte. de a helyzet —  a helyett 
hogy javult volna — rosszabbodott, — tar
tani sem tudják tovább, s most nagy meny- 
nyiségekben a vásárra dobják és kapnak 
érte —  1 centet fontonként, vagyis a mi 
pénzünk szerint: 5 frt 5o krt méter mázsá
jáért ! (a levonásokat nem számítva le.) És 
ez nem „kihányás* ám, hanem a mi III. és 
részhen a II. osztályunknak megfelelő td- 
gódohány. — Így fizet a szabad verseny!

Igyekezni fogok, lapunk számára időn
ként egy és más érdekeset Írni. stb. stb.

Fogadja kérem őszinte tiszteletem nyil
vánítását. melylyel maradok

őszintén tisztelő hive

Dr. Tavaszy Antal.

II.
Ohtshunt, (Ausztrália.)

1S97. i postára adatott i ápril 28.-án.
f-rkuzcU : junius 7.-én. i

A  -Magyar Dohány újság- 
tek. Szerkesztőjének

Budapesten.
Igen tisztelt szerkesztő úr!
Nincs ugyan szerencsém tek szerkesztő 

urat személyesen ismerhetni, de reményiem,

hogy nem fogja túlságos alkalmatlanko
dásnak tekinteni, ha teljes bizalommal for
dulok Önhöz kéréseimmel.

Ugyanis másfél éve tartózkodom Ausz
tráliában, tanulmányozandó az itteni v i
szonyokat, s csak most értesültem értékes 
felfedezéséről, mely a dohánykulturában 
korszakot alkotó.

A z  itteni kormány amerikai dohány 
,.Expert*‘-je, egy személyes barátom kérel
me folytán, s minthogy magamnak is van 
itt farmomon kiteijedt dohányültetvényem, 
azon kéréssel bátorkodom tek. Szerkesztő 
úr elé járulni, lenne szives nekem az erre 
vonatkozó minden felvilágosítást megadni, 
s lehetőleg megküldeni az e tárgyban eddig 
megjelent összes közleményeket. Valamint 
kérem tudtomra adni. mikép szerezhetném 
meg Natorp báró könyvét ?

Egyúttal mellékelva ide zárom az egy 
évre járó előfizetési összeget kitűnő lapjára, 
melyet kérem alábbi czimemre megindítani.

Remélve, hogy kéréseimmel nem ter
helem túlságosan tek. Szerkesztő urat, előre 
is hálás köszönetem kifejezése mellett, ma
radtam

kitűnő tisztelettel

Lantay Iván.
III.

Xagybecskereken, 18117. junius .'5.

Kedves Szerkesztő U r!

Igen tisztelt régi barátom !

Voltak idők a „M agyar Dohányujság- 
megindításakor, sőt később is, midőn a 
dohányról, főleg pedig a dohánytermelésről és 
beváltásról, csak mi ketten irtunk.

Persze ez 14 év előtt volt.
1884-ben, az országos dohány-kiállítás 

alkalmával, az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület körében —  szerény közreműködé
semmel is — megalakult a dohány szak
osztály, a mely ma már —  hála Istennek — 
iránytadó kezd lenni a dohánytermelés 
és beváltás főbb elveire nézve, s igen-igen 
jól esik látnom, hogy a dohánytermeléssel 
és dohánybeváltással, valamint annak bajai
val most már egyik nagy férfiunk, volt 
miniszterelnökünk és pénzügyminiszterünk: 
gró f Szapáry Gyula ó nagyméltósága is 
foglalkozik a dohány szakosztályban. Tehát 
13 év után bár, annak ma már mégis van 
nyomatéka és szava, mint azt a „Köztelek** 
után becses lapjának f. é. 10. számában 
megjelent „Dohánybeváltási árak 1897; 
1898; és l899-re“ czimü javaslat mutatja.

E feletti örömemben tehát, hogy most 
már a „dohányról** a dohánytermelésről és 
beváltásról, valamint kezelésről és kikép
zésről írtak nem lesznek „a pusztában ki- 
áltónak nyomtalanul elhangzott szavai 
én is — habár más hivatalos igen nagy el
foglaltságom miatt erre az időt éjjelemből 
kell is ellopnom —  felbuzdulok ismét, hogy 
ezen nagy fontosságú kérdésekhez, melyek
kel húsz éven át hivatalosan is, de kedv
telésből is igazi szenvedéllye l foglalkoztam, 
szakvéleményemet sineireet stúdió, nyíltan 
és őszintén közrebocsájtsam, annak közzé
tételével nem kívánván semmi mást elérni, 
mint kedves hazánk dohányügyének hasz
nálni.

Minthogy pedig a dohányszakmában 
első irodalmi szárnypróbálgatásom is a
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„Magyar Dohányujságban" lett kinyomatva, 
ezen — talán előre haladt koromnál fogva 
utolsó — szakmunkámat is ugyanezen a
dohánytermelés okszerűségére való törekvésben 
útmutatásai által oly nagy és kiváló érdemeket 
szerzett igazi szaklapban akarom nyilvános
ságra hozni, hogy „valeat, quantum vaiere 
potest4* s a régi latin közmondással szólva: 
„dixi et salvavi animam meanr*.

Kérem ezért kedves szerkesztő barátom 
uramat, szíveskedjék mellékeit czikksoro- 
zatomat becses szaklapjában a közügy ér
dekében közölni, —  mely nagyrabecsült 
baráti szivességeért előre is hazafias és 
őszinte baráti köszönetemet nyilvánítva 
vagyok

igaz régi barátja
Láng Ferenez.

IV.
Kisor ősz, 1697. jun. 10.

Tekintetes szerkesztő ur !
Olvasván becses lapjának 11-iki szá

mában „.A dohány dugványozásé11 -ról irt ve- 
zérczikket, sietek szivem egész melegével 
gratulálni az elért páratlan fényes ered
ményhez. Büszke lehet önmaga is és büszke 
lehet — és legyen is — minden magyar 
gazda, hogy magyar embernek sikerült az 
egész földkerekségén eddig ösmeretlen vívmányt 
fölfedezni, mely — kétségen kívül — idő
vel nagy fordulatot adhat az összes do- 
hánykulturának; azért felfedezése megbe
csülhetetlen, ha jelenleg még nem is, de 
majd idővel. — Felfedezését kisérő, jelenleg 
csak országos, de majdan nemzetközi, s vi
lághírű elismerés legyen legszebb jutalma 
fáradhatatlan, tudományos és gyakorlati 
felfedezéseinek! —  Tudom, hogy kedves 
szerkesztő úr, összes tudásával, szivének 
egész melegével, összes erejével, ernyedet- 
len buzgalommal szolgálja a hazai dohány- 
ügyet, mely már is megmérhetlen sokat 
köszön az ön buzgalmának, s becses lap
jának. mi által úgy drága szép hazánknak, 
mint a gazdaközönségnek soha meg nem 
jutalmazható hasznot s drága kincset haj
tott. Erős a reményem, hogy az általános 
feltűnést keltő legújabb fölfedezése, s pá
ratlan ügybuzgalma az illető helyen teljes 
elismerésben fog részesülni. A  drága hazánk 
javára tett s elért fényes felfedezéshez még 
egyszer a legmelegebben gratulálva, tiszte
lettel értesítem, hogy az ügyet én is nagy 
figyelemmel kísérem, s majdan kísérleteket 
teendek.

A  dohánypalánta kiültetéiéről a kö
vetkezőkben van szerencsém beszámolni:

A z  országos eső- és felhőszakadásból 
nekünk is bőven kijutott, bár nagyobb kárt 
nem tett; csak a munka haladását hátrál
tatta. Minden második nap ünnep: „Szent- 
heverdel napja ;** valóban, csak lopva lehet 
dolgozni. Ily szomorú viszonyok között, 
már a dohány földek elkészítése nagy fárad
sággal járt, s csak lassan, nagyon lassan 
halad; egy-egy holdat 4— 5 napig kellett 
szántani, azaz 4—5 napon is hozzáfogni, 
mivel sokszor csak órákig lehetett dolgozni. 
Hasonlag megyen a kiültetés is. — Palán
tánk van bőven és nagyon szép, egészsé
ges. — Magában véve a kiültetés viz nél
kül is nagyon könnyen menne, de annál 
nehezebb a palánta szállítása Kikindáról ; 
csak 3— 4 lóval lehet egy-két kas palántát 
szállítani, illetve hozni, s ezzel is csak délre 
érkeznek meg, holott máskor, mire a nap 
feljött, már a szekér palánta kint volt a 
földön, s vígan folyt a munka ; junius kö
zepén képzelmet meghaladó rósz utunk 
van ; a gazdák majd agyon verik szegény 
lovaikat; persze, igy nem haladhat a munka, 
és a kedvező idő daczára is napokig tart 
egy hold beültetése; a kiültetett palánta 
mind szép és megfogamzott, hogyne, hisz

naponkint ázik. Féregpusztitásáról szó sincs. 
Községünk ez évben csak 259 holdra 
kapott termelési engedélyt; de ezen kevés 
kiültetése is eltart Isten tudja meddig, ha 
továbbra is igy jár az idő ; kapálásról szó 
sem lehet; most is szakadva szakad az eső; 
gazdáink kétségbe vannak esve ; minden 
munka elkésve; repeze és széna-takarmány 
elpusztulva; ár- és belvizek eddig még 
nem háborgatnak. —  A  helyzet nehéz és 
válságos. A  szegény napszámos’ mitsem ke
reshet. bár rengeteg a munka, mivel csak 
fél és negyednapot dolgozhat, 4— 5 egész 
napot pedig ünnepelhet és — éhezhet.

Milyen lesz az aratás és a jövő : ki tudná 
megmondani ?*)

hazafias tisztelettel
Ambrus József

plébános.

VEGYESEK.
—  B eliczey Is tvá n  ju b ile u m a  , Reliczev István 

Békés varmegvéneK 13 éven át volt fóhpánja, 
25 év óta elnöke a béKésmegvei gazdasági 
egyletnek, melv az ó vezetése alatt a legszebb 
virágzásra emelkedett, s nemcsak a megve köz- 
gazdasági életének irányzásában visz vezérsze
repet, de általános nemzetgazdaszati téren is 
sok derék kezdeményezés és közhasznú ered
mény hirdeti működését, a melynek elérésében 
—  közelismerés szerint—kitűnő elnökének van 
a legtöbb erdeme. A megyei gazdasági egye
sület, folyó hó 7-én ünnepelte a Beliczey 
István elnökségének negyedszázados jubileumát, 
amelyen nemcsak a vármegye, de az egész 
vidék előkelősége részt vett, s a kormány és 
az országos mugvar»ga/dasági egyesület is Kép
viselve volt, a megye főispánja pedig ez alka
lommal tűzte fel az ünnepelt mellére a Szent 
István-rend kis keresztjét, melvlyel —  mint a 
polgári életben elnyerhető legmagasabb érdem
renddel —  a király O Felsége, a jubiláns gazda
sági egyleti elnököt, a közgazdaság terén szer
zett kt\a*ó érdemei elismeréséül kitüntette. — 
Beliczey István ur a hazai dohanvügynek is 
egyik legelső kitűnősége és ve/érférfia, aki 
közel félszázad óta működik szóval, tollal és 
jó példával a dohánvtermelés előbbvitele érde
kében, s lapunknak szintén régi nemes barátja 
és jóakarója. — a legnagyobb örömmel ragad
juk meg tehát az alkalmat, hogy az ó meg
érdemelt ünnepeltetésében mi is részt vegvünk. 
a legószintébben óhatjva.hogv Beliczey István 
ur. a polgári és hazafias erényeknek igazi 
példányképe, a közjó emelésére irányuló 
áldásos tevékenységét, lelki-testi ereiének és 
munKakedvének teljes épségében, még igen 
sokáig folytathassa !

—  Előléptetések. Kacséra Antal dohány
gyári igazgató, a VII. fizetési osztály első-, 
Miinzberg Győző, Loser Henrik, Theisz Ká- 
roly dohánygyári augazgatók és Kohányi Ró
bert dohánybcváltóhivatali kezelő, a Vili. fize- 
osztály első-, Czéh István, Reiter György és 
Pisng István dohanvbcváltóhivaiah kezelők, 
a Vili. fizetési osztály második-, Vilcsek József 
nagylétai dohánvbeváltóhivatah kezelő, Terleter 
Károly satoralja-ujhelvi-, Jokics József szegedi-, 
Greguss Jenő budapest-erzsébetvároM dohány
gyári szertári kezelők és Gerstner István

•) Igen tisztelt régi kedves munkatársunknak 
fenti becses tudósítására egyrészt sietünk őszinte 
részvétünket kifejezni, hogy a kis-oroszi termelők 
— a különben most csak helyileg oly kedvezőtlen 
időjárás miatt — már megint oly válságos helyzet
ben vannak; — másrészt nem hallgathatják el
azon megjegyzésünket, hogy ha mar oly fatális 
viszonyok közt van az a jeles dohánytermelő köz
ség, hogy az ottani szikes kútvizek miatt nem 
képes melegágyat készíteni és palántát nevelni, 
hanem azt a távoli Kikindáról kell szállítani: váljon 
nem lehctnc-c a termelőknek a palánta neveléshez 
árkokban, kádakban esővizet gyűjteni ? — vngv 
pedig nem könnyebb és jobb lenne-e inkább a 
szükséges vizet, mint a palántát szállítani ? — mert 
igy. ha maguk nevelnék a melegagyi palántát : 
legalább bő esős időben még a vízszállítással se 
kellene hajlódniok.

Szerk.

sátoraljaujhelvi dohánygyári gyártási osztály
vezető, a IX. fizetési osztály első-. Lieber 
Vilmos dohánybeváltóhivatali kezelb, Hoffmann 
Hugó selmeczi és Sehedivetz György fiumei 
dohanygvari gyár'asi osztályvezetők, a IX. fize
tési osztály második-, Eck Károly dohány- 
jövedéki tiszt, a X. fizetési osztáiv első-. Sze
keres Bálint, Czeke Endre és Pap Mihály 
temesvári dohanyjövedéki,tisztek, a X. fizetési 
osztalv második-, Zámbó Béla szegedi dohánv- 
j'ivedéki segédtisztek, a XI. fizetési osztály 
el*ő-, Stichleitner Ede pozsonvi és Balogh 
József budapest-ferenezvarosi dohány jövedéki 
segédtisztek, a XI. fizetési osztály második 
fokozatába lettek előléptetve.

—  Az o rsz . m . gazdaság i egyesü le t 
május hó 29-én tartott választmányi ülésén 
tárgyalta és elfogadta a dohánybeváltási 
árszabályzat tárgyában beterjesztett s la
punkban is egész terjedelmében közölt 
albizottsági javaslatot, az elnök indítványára 
azon módosítással, hogy a kapadohány I. 
osztályának ára megmaradna 60 koronában, 
de a II. osztály 4S koronában, s a III. 
osztály ára 30 koronában volna megálla
pítandó. Ily értelemben s egyebekben vál
tozatlanul fog a javaslat a pénzügyminis- 
teriurnhoz felterjesztetni.

— Áthelyezések. Dómján József egri
dohánvjövedéki segédtiszt a budapest-óbudai-, 
és Sümeghi Pál budapest-óbu iai dohánvjöve
déki tiszt az egri donanvgván igazgatósághoz 
helyeztetett át.

— A sz o m o ln o 'ii m . k ir .  d o h án yg yá r
folyó hó 27-én ünnepli fennállásának 25 eves 
jubileumát, mely alkalommal a gyári munká
sok részére egv zászlót is fognak felszentelni. 
Az ünnepélv leíolvasáról —  melyen a dohany- 
jovedéki központi igazgatóság is képviselve 
lesz — jövő számunkban fogunk részletesen 
megemléKezni.

—  A dohánypalánták — a „Földmiveiési 
Értesítőkhöz folvó hó l.-éig beérkezett hiva
talos jelentések szerint —  általában véve szé
pen állanak, a kiültetést nagvobbara befejeztek, 
s a palánták jól megfogamzottak, —  helyen
ként már kapálják is. Az ország különböző 
részein, nevezetesen : a Duna jobbpartjan a pa
lánta szépen megfogamzott s jól fejlődik. —  
A Duna-Tisza közén az ültetés már be van 
feiezve. a palantak szépen fejlődnek, nagy ter
mésre van kilátás. —  A Tisza jobbpartján a 
dohányra az utóbbi hetek időjárása kedvezó 
volt. —  A Tisza balpartján az idő az ülte
tésre nag\on kedvező volt. A palánták szépen 
fakadnak, kedvező idő esetében bő hozamot 
fognak nyújtani. — A Tisza-Maros szögén 
jobbára kiültették már, jól indult. Arad vár- 
megve világosi járatában a drótféreg és a mezei 
tücsök károsítják.

—  A kapadohany termelésnél, melyet az
idén többfelé először vezettek be, amint érte
sültünk — az a kalamitás lépett fel. hogy a 
kapadohány palántáknál igen sok helyt idő 
előtti felmag^ás és ennen folytán silány jelleg 
mutatkozik, ami mind a mag helytelen keze
lésére vezethető vissza, mert különösen a kapa- 
dohánynál: az elfajzott, fattyú magvak rend
kívül degenerálttá teszik az egész növényzetet. 
Ebből is látszik —  az az általunk annyiszor 
emlegetett és ajánlt vezérelv —  hogy mily 
nagv fontosságú és döntő tényező a dohány- 
termelésnél a mag tisztasága.

—  Olaszországban is megindult már az 
első dohányügyi szaklap, amely Rómában 
minden hó 15-én, «H. Tabacou czim alatt, 
jelenik meg, s bizonyara hasznára fog válni 
az utóbbi években oly nagy erélylvel és czéltu- 
datos nemzeti politikával intézett olasz do- 
háoyügynek.

Szerkesztői üzenetek.
Dr. Tavaszy Ástál, éraak, Amityville, (Amerika).

Becses levelét köszönettel vettük s kilátásba helye
zett ujabbi közleményeit is mielőbb kérjük és 
nagy érdekkel várjuk. Magánlevél is megy a
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alpokban. Addig is fogadja a távolban honfitársi 
meleg üdvözletünket.

L ntay  Ivás áriak, Cheihust, (Ausztrália). A távol 
világrészből jött becses levele igen kellemes meg
lepetésünkre szolgált, s megkeresésének siettünk 
készséggel megfelelni és magánlevélben is vála
szoltunk. Az előfizetési pénz nem volt a levélben 
s már azt hittük, hogy a 40 napig tartó utón 
valahol elkallódott, de pár nap előtt megkaptuk, 
egy nemzetközi szövegű magyar postautalványnyal. 
örülni fogjunk, ha mielőbb és minél részletesebben 
lesz szives értesíteni bennünket, különösen az 
ottani dohányügyi viszonyokról.

Láag Ferenci m. Mr. pénzügyi tan&oeoe úr

nak, Nagybeeekereken. Becses levelét és érdekes 
közleményét azzal az őszinte örömmel és köszö
nettel vettük, melylyel a régi tisztelt és kedves 
munkatárs iránt mindenkor viseltettünk. Csak abban 
nem értünk egyet, hogy „ez az utolsó I", sőt inkább — 
még nagyon sokáig és minél gyakrabban legyen 
szerencsénk!

Ambrus lóztef plébános úrnak, Klsorosz. A meg
lehetős hosszas hallgatás után igazán kellemes 
meglepetéssel vettük becses lóvéiét, melynek meleg 
elismerése amily mélyen lekötelező, épp oly szépen 
jellemzi az ügybarát nemes lelkesedését és soha 
nem lankadó érdeklődését. Fogadja érte forró 
köszöuetünket és legszivélyesebb üdvözletünket.

Báré Harkányi Károly nraak, Zala-Szent-Srétb.
Becses megkeresése folytán, a lapot — további 
intézkedésig — a kívánt czim alatt küldjük.

Loopold Sándor úrnak, Szogzárd. Az utalványnyal 
küldött 7 frtot köszönettel megkaptuk, s minthogy 
lapunk előfizetése ogy évre csak 6 frt : az 1 frt 
túlfizetést — jövő évi február hó végéig — javára 
irtuk.

Coege-aagy-majori gazdaságnak Becses megke
resésük folytán, a kapadohány mikénti kezeléséről 
szóló közleményeket elküldtük.

Nyilttér.*)
Utczai és házi szemétből készült

t r á g y á t
peczegödür tartalommal,

k o m p o a z t i r o z o t t
(tartalomdúsabb az istállótrágyánál) meg- 

vételre ajánl a

Budapest-S*t.-I.8rinez as.métssállltd vaant 
Igazgatósága.

Budapesten, IX . Külső Üllői-ut, 
a gyepmester-telep mellett.
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•) Az e rovatban közlőitekért a beküldőt terheli 

a felelősség.

e x

a gépészet m i n d e n  ágában 

kellőleg szakavatott

g é p é s z e k e t
minden időben díjtalanul 

elhelyez
Budapest, Vili., Nap-utsza 19. szám.

M agy a r  kenderbő l készü lt
leg jobb

gazdasági kötélnemüeket
ajánl a

E L E IB E  is W E I51 Ü i l j y á r i  s í i ;  B U D A P E S T E K .
Raktár és iroda:

K ó ro ly -k ö ru t  9 . s z . ,  a gróf Hadik-liarkóczy-féle házban. 
Gyártelep: H a jt s á r -u t  7307 . s z .

Ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszközök, Cocos futószőnyegek, lábtörlők, 
ruhaszárító kötelek,

s z á n h á l ó k ,
d o h á n y -z s in ó r ,  k é v e k ö tő -z s in ó r ,  fo g o ly -  ( f d r j - ) h ó l ó k
kézitáskák stb; továbbá gazdasági czikkek u. m. d o h ó n y zs in e g . istráng 
kötőfék. rudaló, gabona-zsákok, vízhatlan ponyvák, itató és tűzi vedrek, ken- 
dertömlők. hevederek, kender. kó:zstb. a legjutányosabb eredeti gyári arakon. 

Képes árjegyzék kívánatra bérmentesen küldetik. — Vidéki megrendelések 
pontosan eszközöltetnek. 12-24

Kitűnő minőségű dohány termés
csakis

a d o h á n y  á l t a l  ig é n y e lt  t á p a n y a g o k a t  t a r t a lm a s ó
j  r

érhető el, melyet legjobb minőségben szélűt a

brassói kénsav- és műtrágyagyár.
Mindennemű műtrágyázás iránti felvilágosításokkal és árajánlatokkal készséggel szolgál a 

Központi irod a  Budapest, IV., B écs i-u teza  5. szóm . 12-12

Márkus Samu könyvnyomdája, Budapest, Báthory-utcsa 20.
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