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Válságos helyzetben.
Mintha csak összeesküdött volna min

den a gazdaközönség e llen : egymást érik 
a csapások és váratlan szerencsétlenségek, 
amelyek ellen még védekezni sem lehet.

A lig  hogy a szocziálisták által fel- 
bujtogatott arató munkások tulcsigázott 
bérköveteléseivel szemben, a munkáskér
dést valami nagy nehezen és többnyire I 
nagy áldozatok árán sikerült megoldani: 
egyszere csak a legsürgősebb munkaidőben 
beállt a napokig tartó esőzés. —  rendkívüli 
zivatar, orkán és felhőszakadás pusztított 
mindenfelé, — s ami kevés ezek után még 
megmaradt, azt elöntötte az árviz, ki- 
számithatlan károkat okozva, s egész 
vidékeket teljesen tönkre téve, úgy, hogy 
borzalom rágondolni: hány ezer meg ezer 
szegény embert tett koldussá ez a rette
netes csapás s mily nyomor és Ínség fogja 
követni ezt a sanyarú esztendőt.

Bizony, szomorúan sóhajthatunk fel a 
a költő szavaival: TMegnehezült az idők 
viharos járása felettünk !u —  s éppen nem 
vigasztalás, de annál fájdalmasabb és köz- 
részvétre méltóbb tudat, hogy nemcsak 
szegény hazánk, hanem úgyszólván egész

Európa visszhangzik a népek kétségbeesett 
jajkiáltásától.

A z  már hetekkel előbb nyilvánvaló 
volt, hogy —  egyes kivételeket nem szá
mítva — országszerte gyenge, rossz a 
gabona termés, amelynek már betakarítása 
körül is óriási nehézségekkel kellett a 
gazdaközönségnek megküzdeni, s most még 
azt a kevés kis reménységet, a már kész 
termést, egész évnek keserves fáradságát 
is megsemmisité a jelen időszakban egészen 
szokatlan árviz veszedelem, amely a folya
mok mentén levő vidékeket elöntötte.

Ilyenkor látszik egész megdöbbentő 
valóságában, hogy hazánk csakis földmű
velő ország és népének túlnyomó nagy 
része a gazdálkodásból, vagy az után él, s 
bármily örvendetes le-, dületnek indult is 
nálunk az ipar és egyéb közkereseti pálya : 
de a mezei gazdaságot ért csapást nem 
csupán a termelő közönség, hanem az 
iparos, kézműves, napszámos, kereskedő, 
s a szellemi munkával foglalkozó osztály, 
szóval az egész ország megérzi és meg
sínyli, s közgazdaságunk megzavart egyen
súlyát csak hosszú évek lesznek képesek 
helyreállítani.

A  búza és egyéb terményárak ugyan 
oly magasra emelkedtek, mint már régen 
nem volt, s bár rendesen örülni szoktunk 
annak, ha a búza ára emelkedik, mert 
ez azt mutatja, hogy termelő ország 
vagyunk, s nemcsak a magunk számára, 
hanem nagymértékben a kivitelre is terme
lünk, de most mi haszna az áremelkedés
nek. ha nincs mit eladni, s öröm helyett 
rettegést okoz az áremelkedés, mert ez az 
általános drágaságnak s az ezt követő 
ínségnek a jele.

Ily  szomorú körülmények között most

már csakis a takarékosság, a megfesr 
igyekezet, s igényeinknek a legszig'oruob 
határok közzé szorítása az egyetlen segít
ség, amelylyel eme országos nagy bajt 
némileg enyhíteni lehetséges.

Hangya türelemmel össze kell gyű j
teni minden kis maradékot, amit az egy
mást érő sok nagy veszedelemből lehetsé
ges volt megmenteni, mert a szükségben 
minden csekélységnek az értéke megsok
szorozódik.

Azok a gazdák pedig, akik —  boldo
gabb vidékeken —  abban a ritka szeren
csében részesültek, hogy a szomorú emlékű 
elmúlt napok sok viszontagságai után 
dohánytermésük megmaradt: most annál 
inkább igyekezzenek mindent elkövetni, 
hogy ezt a drága jószágot a lehető leg
nagyobb értékre emeljék, s a még hátra
levő munkálatokat a legszigorúbb gonddal 
és pontossággal végezzék.

Ez idő szerint a dohánylevelek törése 
az a munka, amely napirenden van.

A  dohány törésnek legfőbb szabálya s 
a termés minőségének legelső tényezője 
az, hogy csakis a teljesen érett leveleket 
szabad letörni.

Tudvalevőleg a dohányok nem egy
szerre érnek s amennyiben a levelek nem 
egy korúak, tehát azoknak törését sem sza
bad egyszerrre végezni, mint ahogy ez 
— sajnos —  egyes helyeken még most is 
történik.

Hollandiában —  amint néhány év előtti 
tanulmányutam alkalmával láttam és akkor 
bővebben is leírtam —  a dohányt három 
időszakban törik, amely 2 — 3 hétre terjed 
s ott is a legfőbb súlyt fektetik a levelek 
érettségére.

Törökország világhírű dohánya is rész-
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ben azért oly kitűnő, mert a török termelő 
a legéberebb figyelemmel kiséri a dohány
levelek érési fokát s csak azon egyes le
velet szedi le, amely már teljesen megért, 
— nem hagyja azt a tőkén megszáradni, 
de soha egyetlen levelet se tör le, amely 
tökéletesen érett ne lenne; azért a török 
dohány szedése 6— 8 Ízben történik.

Az érésnek legjobb ismertető je le i: a 
levelek lankadtsága és durvulása, — a zöld 
szín lassankint sápadtabb lesz és sárgásba 
kezd játszani, gyakran sárga foltok is jelent
keznek. —  A  sárga foltok feltűnése azon
ban nem egészen csalhatatlan jele az érett
ségnek, mert esős években ezek egyáltalán 
nem jelentkeznek, épp úgy száraz időben 
sem, a kövér, nedvdus leveleknél. Van 
azonban két biztos jele az érettségnek és 
pedig az, hogy ha hüvelyk- és mutató-uj
junkkal a leveleket megtapogatjuk és a 
levél recseg, vagy éppen eltörik: ez az egyik 
biztos jele a dohány érettségének; a másik 
pedig az, hogyha a levelek a tőkétől válni 
kezdenek, lecsüggenek és merev tartásukat 
elveszítik.

A z érés jelei a dohánytőkén alulról 
felfelé mutatkoznak s a törésnek is e sze
rint kell végeztetni.

Legelőbb érnek és törendők az aljle
velek, ezek után G—S napra az anyalevelek, 
amelyek a legértékesebbek s igy ezekre a 
fő figyelem fordítandó és ezek után mint
egy 2 hétre érnek be a hegy- vagy csúcs- 
levelek.

A  kerti és muskatály dohánynál, a 
sárgás-zöld színnek —  mint az érettség 
jelének — nem csupán foltonként, hanem 
az egész levélen elterjedve kell lenni, mert 
ezekből sárga és piros szinü leveleket csak 
úgy nyerünk s valódi értékök csak úgy 
éretik el, ha azok — mint a hegyaljai 
szőlő —  a tőkén teljesen megérnek.

Szintúgy a kapadohány jóságának és 
értékének fokmérője is az, hogy tökéletesen 
érett legyen.

Érés és tulérés közt könnyen m eg
különböztethető határok vannak. Túlérett 
az a dohány, mely már a tőkén teljesen 
elsárgult, szélei rücskösödni és elvéko
nyodni kezdenek; az ilyen levelek már 
enyészetnek indulnak és tönkre mennek. 
A  legfinomabb vágódohánynak sem kell, 
hogy túlérett legyen, de rendesen meg
érve a legszélső határig lehet. — K ivéte lt 
képeznek azonban a szivartakaró levelek, 
melyek egész érettek legyenek ugyan, 
csakhogy ezeket nem kell a végső hatá
rig érleltetni, hanem amint az érettségi je
lek kétségtelenül kifejődtek, akkor kell 
ezeket letörni, — mert egy  jó szivartakaró 
levéltől megkivántatik, hogy az vékony és 
ruganyos legyen, bírjon folyton vonott- 
sággal és puhasága mellett a szükséges 
feszerővel is. H ogy  ezt elérhessük, szük
séges, hogy a szivartakaró leveleket túl
érni ne engedjük, — s amint előbb mon
dám — mihelyt az érettségi jelek kifej
lődtek, vagyis mikor a sárga foltok rajtok 
mutatkozni kezdenek: akkor megkezdhet
jük ezek törését. A  teljesen érett dohány
levél vastagabb és törékenyebb, de színe 
a pajtában mindig szép sárga-vörös lesz: 
ezen színek azonban a szivargyártásnál 
nem kerestetnek, mig ellenben a vágó

vagyis a pipadohány anyagnál igen ked- 
veltetnek.

A dohány törését —  amint én azt már 
többször elmondtam — leghelyesebbnek 
tartom akként végeztetni, hogy a kertészek 
vagy munkások hármassával legyenek be
osztva, oly formán, hogy az első —  a leg
ügyesebb és leggyakorlottabb —  szedje a 
legnagyobb és legfinomabb, teljesen ép 
leveleket, —  a második ugyancsak a leg
finomabb, de kevéssel kissebb anyaleveleket,
— a harmadik pedig törje a tőkén lévő, 
szedésre alkalmas, minden más egyéb le
veleket ; —  de -~ ismétlem —  a letört 
levelek mindenik nemének teljesen érettnek 
kell lenni.

A z t is minden évben el szoktam mon
dani s igy  most sem mellőzhetem, hogy
—  a dohányoknak egyöntetű összeállí
tása érdekében —  a dohányleveleket már 
a törés alkalmával meg kell válogatni, 
illetve osztályok szerint külön-külön kell 
leszedni, fülleszteni és felfűzni.

A  külön válogatott osztályok egyen
lően és szebben száradnak, s ezeket a paj
tában értékök szerint helyezhetjük el és a 
kezelés minden munkáját külön végezhetjük 
velők, ami igen jelentékeny előnyökkel jár.

A  dohány törésének csak száraz na
pokon szabad történni, még pedig legjobb 
a harmat felszáradása után.

A törésnél vigyázni kell, hogy a le
velek közvetlen a tőkénél töressenek, de 
meg r.e szorittassanak. s a leveleken törzs
részek ne maradjanak, mert ezek kárt tesz
nek a dohányban.

Végül csak annyi dohányt engedjünk 
naponkint letörni, amennyit még az nap 
beszállíthatunk.

Daróczi Vilmos.

l'tóliangok
„A  dohánytermelés bajaidhoz.

Irta Láng Ferenci.
(Folytatás.

(íróf Szapáry Uyula úr ö nagyméltósága 
szakvéleményének 10-ik pontjában helye
sen mondja, hogy >mindenei- előtt szük
séges a dohányttcváltd hivatalok szerveze
tének és azok hatáskörének gyökeres megvál
toztatása.** Bizony a dohánybeváltó hivata
loknak reorgánisatioja igenis égető szüksé
gesség volna hazai dohánytermelésünk ér
dekében, mert ezen igen fontos hivatalok 
— sajnos —  meg mindig csak azzal a 
régi szervezettel és igenis korlátolt hatás
körrel bírnak, mint ahogy 1867. évben az 
osztrák „Tabakmonopol“-tól átvéve lettek, — 
pedig akkor csak tisztán kezelési hivatalok 
voltak: az 1887. XLIY. t.-cz. azonban ezen 
hivatalok hatáskörét alapjában megváltoz
tatta, azoknak ujabbi. a törvénynek meg
felelő szabályozására nézve eddig azonban 
misem történt, mig a dohánygyárak szerve
zete teljesen és tökéletesen reorganisálta- 
tott. A dohánybeváltó hivatalok reorganisá- 
tiojanak szükségességét még 1878-ban be
látta Fluck .János ministeri tanácsos s az 
évben velem erre vonatkozólag minden 
adatot ősszegyüjtetvén, mikor ezeket bol
dogult Alkér Ernő pénzügyi főtanácsos 
úrral neki lakásán — hol akkor nagy betegen 
feküdt —  átadtam, azt mondta . „hattyúdalom 
lesz a dohánybeváltó hivatalok reorganisa- 
tio ja ; mert ez égető szükség !u

he bizony ó méltósága nem énekelte 
el hattyú dalát: s talán ezen előmunkála
tokat is nyugdíjba vitte magaval, mert

különben azokat Alkér főtanácsos ur alig
hanem elővette volna működése alatt.

Az 1887. évi X L IV .  t.-cz. végrehajtási 
utasítása még most 10 évi érvényben léte 
után sem teljes; mert a dohányjövedéki 
törvények és törvényesített szabályok né
mely intézkedéseinek módosításáról szóló 
1887. évi XLIV . t.-cz. végrehajtása iránt 
1887. évi deczember hó 31-én, 74090. 
szám alatt kelt és kiadott pénzügyministeri 
körrendelet szerint: „a dohánytermelés
felett gyakorlandó hivatalos felügyeletről, 
az ültetési területek felméréséről, a ter
més felvételéről és beszállításáról a tör
vény 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18 és 19 §§-ai 
tartalmazzák az újonnan életbe léptetett 
határozatokat. —  Ezen határozmányok mi
kénti végrehajtására nézve az utasítás annak 
idejében külön jog fog kiadatni.* — De ezen 
utasítás még most sincs kiadva; pedig 10 
év alatt már elkészülhetett volna. Igen fejen 
találja még a szeget ő nagyméltósága azon 
javaslatával is, mely szerint „a dohánybe
váltó hivatalok és különösen azok főnökei 
— a kezelők ; vagy népiesen : tiszttartók — 
hatáskörét akként kellene módositni, hogy 
ezen hivatal vezetője folytonos érintkezés
ben legyen a dohánytermelőkkel, s a do
hánytermelés minden mozzanatáról teljes 
tudomása legyen és befolyását érvényesítse 
az egész körzetben a dohánytermelés okszerű 
kezelésére.“

S ez igy is volt azelőtt is mindig a 
dohányjövedék és dohánybeváltás fennál
lása óta, hogy a dohánybeváltó hivatali ke- 

! zelők a dohányültetéskor, a dohánytermés 
: zöld állapotbaiii felvételekor és a zsinór 

felvételkor; vagyis a száraz állapotbaiii 
előirányzatkor nagyrészben beutaztak ha 
nem is minden evben, de minden második 
termelési évben egész körzetüket, illetőleg 
felváltva összes dohánytermelő községeiket 

1 s érvényesítették is befolyásukat a dohány- 
t ;rmelés okszerű kezelésére. — most azonban 
1894. év óta ez teljesen megszűnt; mert 
most a dohánybeváltó tisztviselők sem a 

! dohányültetvények felvételére, sem a do
hánytermés előirányzatára kiküldve nem 
lesznek. Azért talán, mert ezt a pénz
ügyőrök is elvégzik s igy a dohánybeváltó 
hivatali közegeknek napidijjai és utazási 
költségei meg lesznek takarítva? Ez azonban 
szerintem nagyon drága megtakarítás.

Igaz ugyan, hogy úgy a dohány föld fel
mérését, mint a dohányzsinórok felvételét is 
elvégzik látszólag, talán jól is a pénzügyő
rök is. De hogyan ? Úgy, hogy a dohányföld- 
nek meglépik a hosszát és szélességét es igy 
e kettőt szorozva egymással: kiszámítják, 
hogy a dohánynyal beültetett terület, ha ren
des hossüegyközény alakú, hogy hány hold 
és négyszögöl, úgy hozzá vet öl cg, de helye
sen nem. —  Nem pedig azért, mert ezen 
geometriai ismereteket igénylő eljárásnak 
helyességét egy pénzügyőri fővigyázónak 
vagy pláne vigyázónak szakképzettségétől 
Követelni nem lehet. — Ledig szerintem, 
es a törvény helyes intézkedésének megfe
lelő ellenőrzés végett, ezen eljárásnál nem
csak azt kellene ellenőrizni, hogy ugyan
annyi holdat és négyszögölet ültetett-e be 
a dohánytermelő, mint a mennyi területre 
engedélyt nyert, hanem és főleg azt is; 
hogy ezen területet kellően előkészített, valóban 
az engedélyben kijelölt alkalmas talajon, ok
szerűen, éi megfelelő dohány féleséggel ültette-e 
be Y mar pedig ennek szakszerű ellenőrzé
sére a pénzügyőrnek sem ideje, annál ke- 
vésbbé szakképzettsége nincs és nem is 
lehet: de szerintem az 1887. évi XLIV . 
t.-cz. intentiöja értelmében ennek nem is 
volna szabad hatáskörebe tartozni.

Hát azutáji az ilyenkor igen helyesen 
teljesíthető szakoktatás a dohány föld meg
művelésére és a dohány ültetésére nézve hol 
marad ? Vagy mert hiszen azt úgy is meg
teszik a gányők, dohány feleskertészek, a 
mint nekik tetszik — hat az nem is szűk-



séges? Minek rolt hát akkor meghozni az 
lbh7. évi XLIV . törvényczikket ? ha ez csak 
papiroson van végrehajtva. — A  dohány- 
termésnek törvényszerű és pontos előirány
zata pedig szintén felesleges; mert hiszen 
úgy is beszállítja az előirányzatot a termelő ; 
sőt rendesen — az u. n. rendes jó  terme
lők — többet szállítanak be annál. Hiszen 
éppen az a baj, hogy a termés előirányzat 
nem megbízható; sct gyakran igazságtalan 
az egyes termelőkre nézve; de miért? mert 
ez is csak gépiesen van eszközölve a pénz
ügyőrség által, mely szakközegtől azt nem 
lehet követelni, hogy azt tudja, hogy melyik 
az aljdohány, es melyik a hegydohany vagy 
épen kacsdohány, —  hiszen ezt meg sok 
gyártási tiszt sem tudja úgy a hogy kell — 
hogy tudhassa tehát azt a pénzügyőr? pláne 
akkor, mikor még kellő instruktioja sincs 
erre nézve? Hat még azt honnan tudja, 
hogy az a zsinóron levő dohány kellően szá
raz-e vagy pedig tűin ed vés ? Ezt a szakisme
retet még a dohánybeváltási szakközeg is 
csak több évi szolgálati gyakorlat alapján 
szerezheti meg magának. — Pedig ez a 
legtontosabb a pontos dohánytermes elő
irányzatra nézve, mi a dohányjövedék fon
tos érdekét azért képezi, mert ez által a 
csempészetnek legnagyobb gát vethető; s e 
szerint számíthatja ki a zsinórpénz elő- 
eleget s tőleg határozhatja meg, hogy lesz-e 
a dohánybeváltó hivatali raktárakban elég 
hely a dohánytermés beraktározására és 
helyes okszerű kiképzésére?

A dohánytermelőknek pedig a helyes do
hánytermés előirányzat igazán létkérdése; 
mert a zöld állapotbani helyes előirányzat
ból számíthatja csak ki, hogy lesz-e pajtá
jában elég helye dohánytermesének okszerű 
szárításához vagy sem ? s igy kell-e esetleg, 
bővebb termes esetében, az elöszáritáshoz 
ideiglenes száritó színeket vagy félszereket 
csináltatnia, azután pedig és főleg ha a 
helytelen előirányzat miatt kevesebb dohány 
lesz beszállítható, mi bizony igen sokszor 
megesik, először engedélyét veszti, másodszor 
jövedéki vizsgálat ala kerül, és letoglaltat- 
ván a dohány beváltási járandósága, büntet • 
tetik is kétszeresen, t. i. dohánytermelési en
gedélynek elvesztésével és még pénzbünte
téssel is. Pedig igen sokszor igazságtalanul 
szenvedi a termelő ezt a kétszeres súlyos 
büntetést; mert a dohány termésének elő
irányzata alapjában téves és helytelen; 
nemcsak azért, mert kereken tagadom, hogy 
egy dohány pajtában még a legéberebb és 
kötelességtudó pénzügyőr is számszerűleg 
helyesen megolvashasson még az átjárók 
mellett is 5000— 10.000 dohány zsinórt, ha 
azok még mind kukával is vannak ellátva, 
mi pedig most már kezd legtöbb helyen 
használatból kimenni, tudván azt a gáuyó. 
hogy a zsinórt is felkötheti a szerdiara 
kuka nélkül is. Ahoz pedig kivált borús idő 
ben, (mert a dohányzsinór felvételkor leg
inkább borús őszi, sőt ködös idő is szokott 
lenni.) ahoz aztán igen jó  szem és éber 
figyelem kell. hogy a pajta felső részében, i 
mi rendesen szép időben is sötét, megol
vashassa helyesen es pontosan az a pénz
ügyőr azt, hogy hány zsinór van abban a 
pajta szakaszban felkötve. Már pedig hogy 
száz-e az a zsinór .-zára, vagy hetvenöt: ez 
nagy különbség, kivált akkor, ha 3 kgrmra 
vesz fel egy zsinór dohányt a pénzügyőr, 
csak is az anyalevelekből mérvén meg egy
két zsinórt, minthogy előbbi esetben 300 
klgrot tesz ki az előirányzat, a 75 zsinór
nál pedig csak á lő  klgrot. Ha tehat száz
nak olvasta, 75 helyett, a dohányzsinórokat | 
a pénzügyőr, akkor biztosan elveszti enge- I 
delyét a termelő; mert 300 klgrot akkor se 
szállíthat be, ha szokás szerint jól meg
vizezi bálozáskor a dohánycsomókat s a 
10— 12 százalék elnézhető sulykülónbözet 
csak legfeljebb 36 kgrot fog kitenni, miért is 
még 40 k#r. hiány miatt telelőn a dohány- 
termelő s ezért nemcsak 73 Irt 40 kr. fo-
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gyasztási illetéknek, hanem még annak két
szeresével felérő, tehát 156 frt 80 kr. pénz
bírságnak megfizetésében lesz —  azonkívül, 
hogy engedélyét is elvesztette — jövedéki 
kereset alapján biróilag elmarasztalva, ille
tőleg e miatt nem fizetés esetén 31 napi 
elzárás büntetésében részesülhet. Hol van 
itt tehát az igazság, mikor a büntetés alap
jában helytelen, de helyesnek deciaráit 
számadatok, vagyis hamis számadatok alap
ján történik a büntetés, vagyis el nem 
követett kihágás miatt ártatlanul bűnhődik 
ily súlyosan a termelő. És ennek az igaz- 
sagtalanságnak csakis a dohánytermes elő
irányzata körüli helytelen eljárás az oka. 
Ezt tehát — miután az már 10 év előtt 
törvényszerüleg kilátásba lett* helyezve —  
bizony nagyon is idején lesz szabályozni, 
illetőleg erre nézve a magfelelö utasítást 
kiadni, mit azonban — nézetem szerint —  
csak szaktanácskozmány alapján lehetne a 
dohányszakosztidyban helyesen és megfelelően 
kidolgozni és megédla-pitani. Erre nézve, ha 
Isten éltet, majd én is Le fogom részletes 
indokolt javaslatomat ott terjeszteni, akár 
fel leszek erre hiva, akár sem.

A dohánybeváltó hivatalok mostani 
szervezete minden esetre rossz és pedig 
legfőképpen azért, mert hatásköre jóformán 
semmi, akkor mikor százezreket képviselő 
anyag értékének meghatározása, fenntartása 
és értékesítése van reá bízva. E tekintet
ben tehát a dohánybeváltó hivatalok ha
táskörét meghatározó újabb utasítás ki
dolgozását, elkerülhetetlenül szükségesnek 
tartom. Azután személyzetének szaporítását 
szintén szükségesnek vélem, oly formán, 
hogy minden dohánybeváltó hivatalnál 
annyi tisztviselő legyen, a hány dohány
beváltó bizottság működik rendesen a do
hánybeváltásnál ; mert az idegen —  külö
nösen gyári és főleg idegen osztrák csá
szári és királyi tisztviselőknek a beváltás
nál mint átvevőknek való akár csak sze
mélyzet hiányból eredő szükségbeli alkal
mazását, éppen a dohányjbvedék érdekével 
ellenkezőnek kell declarálnom: mert elő
ször ezen idegen tisztviselő a hivatalos 
nyelvet — amely nálunk Magyarországon 
törvényesen csak magyar (és horvát) le
het — épen nem érti, s igy hivatalos mű
ködésében a felekkel sem értekezhet he
lyesen és szabályszerüleg; de másodszor 
azért sem helyes és törvényes ez szerin
tem, mert az osztrák jövedék közege 
mindig csak az osztrák jövedék érdekét fogja 
a beváltásnál is szem előtt tartani, s igy a 
dohány átlagos osztályozását minden esetre, 
még a legszigorúbb ellenőrzés mellett is 
annak javára fogja teljesíteni, mit mutat 
az, hogy az osztiák jövedék részére átvett 
dohányok beváltási átlagai a statisztikai 
adatok szerint is mindig kisebbek.*) mint 
u magyar jövedék. Nem akarom azonban 
szándékos megrövidítéssel vádolni az osz- 

| trák kollegákat, azért ezt csak annak tulaj
donítom. hogy ők szorosan a beváltási uta
sítás rideg betűihez ragaszkodnak a bevál
tásnál és méltányosságot nem ismernek ; 
de erre nem is kényszeríthetők, mert hi
szen idegenek s nem itt van hazájok! 
A dohánygyári tisztviselőknek a dohány- 
beváltásnál átvevőként Való alkalmazását 
pedig azért tartom helytelennek, mert a 
gyári tisztek a nyers dohányt ritkán isme
rik helyesen s igy nem is bírálhatják meg 
alaposan műszakilag, hogy mit ér az ; annal 
kevésbbé azt, hogy minő értékű gyártási

•i

1 s7*». beváltási átlagár 
1879.
1882.
1885.
1888.
1891.
1894.
189 j. „ *

a magyar az osztrák 
dobányjövedók részére

18 frt 28 kr. 17 fi t 48 kr.
18 , 71 „ 18 - 47 „
18 w ül .. 17 „ 43 „
17 , 38 „ 17 * 04 „
17 „ 6Ü n 17 „ 21 „
19 „ 08 .. 18 .. 91 „
17 „ 90 .. 17 .. 85 „
18 * G4 „ 18 „ 18 „
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anya# lesz abból a kiképzés után, tehát 
helyesen be nem válthatnak dohányt éppen 
műszaki szempontból.

A fenntiekböl kiindulva, e helyen fel- 
emlitendönek vélem azonban azt is, hogy 
a dohánybeváltóhivatalok szervezésénél ok
vetlenül elrendelendónek vélném — legin
kább a dohányjövedékek érdekében —  hogy 
a műszaki tisztviselők, értem a dohány
beváltó és a dohánygyártási jövedéki tisz
teket, különösen képeztessenek ki úgy a 
beváltási, mint a gyártási műszaki ismere
tekben, mi csak úgy volna lehetéges. ha 
kötelezve volnának a gyártási tisztek legalább 
három évet a beváltásnál és viszont a dohány- 
beváltotisztek a gyártásnál szolgálni.

(Folyt, köv.)

Dohány uiagteimelé*.
A dohánymag termelésének nagy fon

tosságáról és ennek mikénti eszközléséről 
már több ízben szólottunk lapunkban, s 
örömmel látjuk, hogy e tárgyban a „ Köztelek“ 
is, a miénknek megfelelő elveket hirdet, 
egyik utóbbi számában megjelent következő 
czikkében:

A dohányjövedék részéröl bizonyára igen 
helyes intézkedés, hogy a jövőben a kerté
szeknek többé nem lesz szabad dohányma
got szedni. Magam is már többször adtam 
kifejezést annak, hogy a dohányjövedéknek 
a dohánymag termelése terén a legszigo
rúbban kellene eljárnia. A jó  minőségű ve
tőmag képezi az okszerű növénytermés alap
ját és pedig annál nagyobb mértékben, mi
nél nemesebb növényt termesztünk s ezt 
csak egy példával, a sörárpával kívánom 
indokolni.

Hát még a dohánynál, mely az elfajtá- 
zásnak, degenerálásnak oly nagyon alá van 
vetve, melynél évtizedeken át semmi gon
dot nem fordítottak a magtermelésre, ahol 
a dohánykertészek, a szerint, a mint helyü
ket változtatták, minden ellenőrzés nélkül 
termesztették a magukkal hozott dohányt. 
Hogy a dohánymag milyen befolyást gya
korol a dohány minőségére, erre nézve egy
néhány példát kívánok felhozni.

Csanád vármegyében meglátogattam egy 
pensylvaniai dohányt termelő gazdát. A do
hányföld megtekintése alkalmával feltűnt egy 
öt holdas részlet, melynek levelei sokkal 
durvábbak, a levél-erek pedig teljesen hi
bás növésüek voltak. Utána járván a dolog
nak, kitűnt, hogy ez említett öt holdas 
részlet egy újonnan megfogadott dohany- 
kértészé, a ki a magot magával hozta. 
Űzzél azonban nemcsak a saját öt holdas 
részletét rontotta meg. hanem magtökéivel 
a szomszédos jó dohány magtökéit is : a 
további bajnak az összes magtőkék kitöré
sével vettük elejét.

Másik példának a szuloki dohányt ho
zom fel. Üzen dohányféleség szép levelű, fi
nom bordáju s lemezű, de viszont a raktá
rakban ebből romlik meg a legnagyobb 
mennyiség; rendkívül kényes, a legkisebb 
ködöt mar megérzi. Jó tulajdonságait 
csakis a szuloki körzetben, a talaj és ki ima 
hatása aiatt tartja meg, más vidéken azon
nal elromlik, egész külemét megváltoztatja, 
levelei durva bordájuakká és szövetüekké, 
fodrosodókka válnak. Mindezeknek okát a 
helytelen magtermelésben keresem. A szu
loki körzetben (vagy legalább is annak egy 
részében) a dohánylevelek letörése után 
azonnal ráhajtják a birkákat a dohányföldre. 
Hogy a magtökékben kár ne essék, a mag
vas bugát a levelek törése alkalmával azon 
zölden levágják s esövédett helyen felaggat- 
|ák Nagyon természetes, hogy az éretlenül 
leszedett, még kellőképpen ki sem fejlődött 
mag. betegségekre s mindenféle bajra érzé
keny növényeket produkál. Ebben keresem 
okát annak, hogy a szuloki dohány olyan 
kényes és hogy más vidékeken azonnal
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elfajtázik és a növényi betegségek iránt ér* 
zékenynyé válik.

De ezen specziális esetektől eltekintve, 
lássuk miben áll nálunk a dohánymag 
termesztése. Kevés kivétellel azt látjuk, 
hogy a dohánykertész egynéhány erős tövet 
mm bugáz le, ezeket magtökéknek hagyja 
meg ; a magtőkéket semmiféle külön gon
dozásban nem részesíti,sőt mikor a törés ideje 
bekövetkezik, szépeu letöri a magtőke 
leveleit is. A tőke végén ott van úgy, a hogy 
az Isten megteremtette a terebélyes, bugás 
virágzat 40— 50 magtokkal, de levél, mely 
ezeket táplálná, nincs. Hiszen ilyen, évről- 
évre ismétlődő eljárás mellett, nem csoda, 
ha a dohány minőségileg elromlik és a leg
kisebb szárazságot, betegséget megsínyli, 
mert az inklinacziö erre nézve már benne 
van a magban, a beteges csirájában. Azt 
mondottam volt, hogy a dohánykertész egy
néhány erős tövet hagy meg magtőkének; 
ennél azután tovább nem is igen terjed a 
tudománya. Hogy ezenkívül a levél alakját, j 
a levél s a bordák finomságát, az erezet 
kifogástalan voltát, az egész tőke külső ha- 
bitusát is figyelembe kell 'enni. ezt a mag- | 
tőkék kiválasztásánál nem veszik semmibe, i 
És mi ennek a vége? Az. hogy egy hold 
földön nem találunk 10 darab kifogástalan 
erezetű dohánytőkét, vagyis oly tőkét, me
lyen valamennyi levél erezete kifogástalan 
lenne ezt tapasztalatból mondhatom.

Hogy a dohányjövedék, a dohánymag 
termesztésének megszorításával csakugyan 
üdvös eredményeket érhessen el, a magter- 
me'éssel szakképzett s az ügyért lelkesedő 
dohánytermelő gazdákat kell megbízni, oly 
vidéken, a hol a termelt dohányféleség a 
legkitűnőbben díszük, inasnak pedig dohány
magot termelnie nem szabad. Az ily mű- ' 
dón termelt magot a dohányjövedék köze- | 
gei utján ossza szét körzetenként, minden 
körzetbe azt a fajtát, mely ottan tapaszta
latilag legjobban díszük. Ezzel eleje volna 
véve annak, hogy a gazda jóhiszemüleg 
ugyanazon fajta elnevezése alatt. 5— 6 féle 
dohányt is termel s elérhetnők azt, hogy 
dohányunk körzetenként kiegyenlített lenne.

A magtókék kiválasztásánál nemcsak 
azok erőteljességét kell tigyelembe venni, 
hanem a fajta jelleget, a levelek alakját, a 
bordák finomságát s az erezet kifogástalan 
voltát is. Ennek lelkiismeretes keresztülvi
tele bizony-bizony sok munkába és fárad
ságba kerül, a miéit a gazdát kellömodon 
kárpótolni kell.

A dohánynak virágzatbugája igen tere
bélyes. egy-egy tőkén 40— 5o magtok fejlő
dik, melyeknek egyrésze apró. Az aprókat 
feltétlenill el kell távolítani s a nagyok kü- 
zül is csak 8— 10 darabot meghagyni, hogy 
a bennök levő mag. minél jobban kifejlőd
hessék.

Az előtörő kacsokat a magtökéknél is 
el kell távolítani, de nem úgy. hogy azokat 
tőben kitörjük, hanem egy 5— 10 cm.-es 
szárrészlettel egyszerűen megtörjük s tel
jes elszáradásukig, az anyatöken lógni hagy
juk, A leveleket pedig a szedes alkalmával 
nem szabad letörni, azokat a dohánymag 
éréséig meg kell hagyni. Ha a leveleket idő
nek előtte letörjük, nemcsak a dohánymag 
teljes kifejlődését akadályozzuk meg, de az 
előtörő sarjhajtásokkal meg gyengítjük is a 
magtökét.

Ha pedig azt veszszük észre, hogy 
egyes magtökék levelei megragyásodnak, 
megrozsdásodnak, azokat azonnal le kell 
bugázni, ilyenekből magot nevelni nem 
szabad.

Ha az elmondottak szerint termeljük a 
dohánymagot, akkor a dohányunk minősé
gében kell hogy javulás álljon be, természe
tesen nem egyszerre, hanem lassankint, 
mert a magnemesitéa egyike a legnehezebb, 
a legnagyobb kitartást igyénylö munkáknak.

K  K.

A füllesítés csodái.
Azon dohánytermelési és kezelési el

járások sorában, amelyeket hazai dohány- 
termelőink —  az én szerény kezdeménye
zéseim. illetve a Dohányujságnak évről-évre 
szakadatlanul folytatott buzdítása és szünet 
nélküli ösztönzése folytán — ha nem is 
valamennyien, de a törekvő, haladni vágyó 
jobb termelők közül már is igen számosán 
meghonosítottak és állandó gyakorlatba 
vettek, mondom: az általam javaslatba hozott 
eljárások között talán egy sincs, amely a 
dohányminöségének javítására nézve oly 
rendkívüli befolyást gyakorolna, mint a do
hány letörése utáni füllesztés.

Aki nem próbálta és saját szemeivel 
nem latta : az nem is hinné, el sem kép
zelné: mily bámulatra méltó jó  eredményt 
idéz elő a helyes füllesztés, — úgy. hogy 
egy cseppet sem esem túlzásba, amidőn 
csodákról beszélek. —  mert csakugyan 
valóságos csodákat müvei ez az előzetes 
fermentálás, a dohánylevelek szín egyenlő
ségének. a felesleges viz tartalomtól való 
felszabadításának, s a dohány izének és 
zamatjának javítása tekinteteben.

Nékem a napokban volt alkalmam egy 
kísérletet tenni néhány dohány levéllel, 
amelyek julius utolsó hetében törettek le, 
s bár nagyságra szépen kifejlődöttek, de 
még egészen nyers, vad. zöld és az érett
ségtől még nagyon távol voltak.

Ezt a néhány dohánylevelet én egysze
rűen papírba csomagoltam, s 1 V napon at 
igy tartottam, — mindennap kibontva és 
szellőztetve, — de —  hogy a különbséget 
lássam — ugyanazon levelek közűi kettőt 
nem csomagoltam papírba, hanem csak 
úgy a szabad levegőn szárítottam, — s az 
a dohány, amely meg teljesen éretlenül lett 
letörve, amely egészen nyers, vad zöld, és 
a bő v i/.tártál matói szinte felpulfadt volt: 
14 napi füllesztés után gyönyörű egyenletes 
világossárga szint nyert s a füllesztés ál
tal önmagától megért, a level tapintata se- i 
Ivem finomságú, ruganyos, hajlékony, s már 
kinezése mutatja, hogy ize, zamatja és 
égésé is bizonyára jó lesz, finertezt mégnem 
próbáltam ki.) mig ellenben az a másik két 
levél, amely nem volt papírba csomagolva, 
hanem csak a levegőn száradt, tehát nem 
lett lülesztve: először is zörgös száraz, össze 
gyűrődött és minden gyűrődésében törékeny, 
fekete, foltos színű, amelyről messziről meg
látszik, hogy még éretlen s nem is olyan 
mint a dohány, hanem mint valami elszá
radt vad mezei növény. —  szóval a nem 
füllentett egy pár levél olyan a füllentet 
tek mellett, hogy soha senki nem merné 
mondani, hogy ezek egy tökéről való, egy 
és ugyanazon növénynek a levelei. — De 
nem is lehet leírni a/.t az óriási különbsé
get. — azt látni kell. es napról napra meg
figyelni azokat a tüneteket és igazan cso
dás eredményeket, amelyeket ez az egy
szerű füllesztés előidézett, —  Különben aki 
nem hiszi, vagy a termelők közül önmaga akar 
róla meggyőződni; ezt mindenki nagyon 
könnyen megteheti.

$ ajánlom is. sőt kérve-kérem a ter
melőket: tegye meg mindenki ezt a kis 
próba kísérletet, —  mert akkor meg vagyok 
róla győződve, hogy a meglepő eredmény 
láttára minden termelő —  aki még eddig 
ezt nem gyakorolta volna —  önként azon 
elhatározásra fog jönni, hogy Isten ellen 

1 való vétket követ el. aki a füllesztést mel- 
I lózi, mert ez által szántszándékkal ineg- 
! akadályozza azt, hogy a dohánya javuljon 
! és értéke sokszorosan emelkedjék.

Most tehát, amidőn a dohány törésének 
ideje következik, minden termelő azon le
gyen, hogy a letört dohánylevelek, még mi- 

i előtt fel főzetnének, előzetesen okvetlenül 
! füllesztessenek.

Meg kell azonban jegyeznem, hogy a 
1 ^illesztésnél nagy vigyázattal kell eljárni, s

az apró csomókba lerakott leveleket minden 
nap meg kell forgatni, és szellőztetni, nehogy 
túlságosan átmelegedjenek, és izzadásba 
jöjjenek, mert ez esetben meg is romolnának.

De habár a füllesztésnek helyes vég
zése bizonyos időt és munka többletet igé
nyel, ez azonbau a kedvező eredmény által 
dúsan megtérül és bőven kifizeti magát, —  
mert —  újra meg újra ismételhetem —  
hogy a füllesztés, a dohány minőségének 
minden tekintetben való javítására csodás 
jó hatást gyakorol ; — aki tehát azt —  
mindezeket tudva — mégis elmulasztja: 
megérdemli és csak önmagát okolhatja, ha 
dohányának az érteke messze alul marad 
azon a határon, amelyet a füllesztés által 
—  könnyű szerrel bizonyára elért volna.

Darócii Vilmos.

A dohány termeié* 
fejlődése A rád vármegyében.

Irta: Gambertzky József.
(Befejező közlemény.)

A  hazai dohánymüvclés emelése érde
kében megkezdett reform-inü a magyar 
ministeriumnak 18(17-ben történt életbe
léptetésével magától érthetöleg mogkettöz- 
telett igyekezettel folytattatott, és n kor
mány idevonatkozö törekvését a legvihigo- 
sabban dokumentálta az által, hogy tekin
tettel azon körülményre, miszerint a do
hányügy idehaza sokra nézve teljesen 
torra incognitá-t képezett, már lSt>8-ban 
egy három tagból (Beliezcy, Molnár és 
Mandis) álló szakbizottságot küldött ki a 
külföldre, hogy az ottani viszonyokat be
hatóan tanulnianyoztassa, annyival inkább, 
mert arról volt szó, hogy dohányterméke
inknek az európai piaczokon tartós és je 
lentékeny kelendőséget biztosítsunk. Ezen 
bizottság Nyugat-Enrópának legnagyobb 
részét beutazta, a gyűjtött tapasztalásokról 
a kereskedelmi ministernek terjedelmes 
jelentést tett, a mely gazdag anyagot nyúj
tott az országnak legkiválóbb nemzetgaz
dasági kapacitásaiból egybehívott azon cn- 
queite bizottságnak, mely tanácskozásait 
a következő évben tartotta.

A  kormány továbbá azon czélból.hogy 
a dohánytermelőket az okszerű termelés 
elfogadására és a finomabb minősegek 
előállítására buzdítsa: a 70-es évek elején 
többször dohánykiállitásokat rendezeti, a 
melyeknél a kiemelkedő sikerek dijakkal, 
a legjobb feles kertészek öU írtig terjedő 
pénzjutalmakkal lettek kitüntetve.

Ugyanezen czélból majdnem minden 
dohánybeváltó állomáson szabályszerű do
hány termelési mintaiiltetvények létesítet
tek. nem különben az ország valamennyi 
gazdasági tanintézetében és földművelési 
iskolájában a dohánytermelés mint prog
ramszerű köteles tantárgy vétetett fül, 
végül azon vidékekre, a hol hátramaradás 
észleltetett, vándortanitók lettek kiküldve, 
kiknek az volt a feladatjuk, hogy az ok
szerű dohánytermelést hathatósan emeljék 
és előre mozdítsák.

A z  időközben felállított magyar do
hány jövedéknek központi igazgatósága 
részéről a lehető támogatásban részesült 
egy szaklap: a - Magyar Dohányujság“ és 
támogatást nyert innen a „M agyar dohány 
kiviteli részvénytársaság" megalakítása is, 
miáltal az addig löbb engedélyezett dohány- 
kereskedőtől folytatott, s ennélfogva szét
forgácsolt kiviteli üzlet teljesen szolid alapra 
lett fektetve, és a jövedéki igazgatóság
tól ellenőrizhető egy vállalatba egyesítve.

Mindezen intézményeknek elvitázlm- 
tatlan vívmányait rövid áttekintésbe a kö
vetkezőkben foglalhatjuk össze, és p ed ig :

1) Határozottan okszerűbb talajmüve- 
lés, nevezetesen mélyebb őszi szántás, 
melynek az a czélja, hogy a téli nedves
séget jobban felvéve, a szárazság beálló
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val a dohánynövényt tavnszszal és nyáron 
gazdagabb lúplálékhoz juttassa.

2) A z  öt éves vetés-forgási turnus 
behozatala, a tartósabb és tartalom dúsabb 
termésnek elérése szempontjából.

3) A  palánták felnevelésére meleg
ágyak általános létesítése, jókori kiültetés, 
hogy a növény egyrészt a féregrágási idő
szaknak (június hava) bekövetkeztéig a 
rovarok káros befolyása ellen tapasztalat- 
szerüleg nagyobb ellenállást tudjon kifej
teni, másrészről a nagy szárazság (káni
kula) beállta előtt kifejlődését és érettségét 
elérje, és ezáltal nemcsak a dusabb termés 
biztosítva, hanem a melegebb időjárás az 
árnyékban való szárításra kihasználható 
legyen.

4> A z  okszerű szárításnak általános 
elterjedése, mi mellett megemlítendő, hogy 
a pfalczi eljárás azzal lett gazdagítva, me
lyet a tolnai, később a szegedi volt dohány
beváltó felügyelő Láng Ferenez vezetett 
be. Ez az úgynevezett *.gereben* vagy 
,exsirm/or“-szári tás, mely abból áll, hogy 
a két felső, körülbelül 4 méter hosszú 
léczbe, melyeknek felső élei kissé laposra 
le vannak gyalulva, a levélcsomé vastag
ságának megfelelő távolságra drótszegeket 
vernek és a szegek mindegyikére egy-egy 
levelet szúrnak fel. A  3— 4 nap múlva be
következő hervadás után a levél oldalai 
befelé bohajtandók. hogy a középborda a 
a pfalzi szárításhoz hasonlóul szabadon 
hagyva, a szabad légáram hatásának kitéve 
legyen. A z ily gerebenekkel v dó kezelés 
t. i. a sűrűbb aggatástól a ritkábba való 
tolás és megfordítva rendkívül könnyű, 
kényelmes és ügyes, és gyorsabban vihető 
keresztül, ndnt a horoggal vagy kukával 
ellátott zsinórokkal ; végül a felaggatott 
levélszám azon okból is könnyebben ellen
őrizhető, a mennyiben minden üres szeg 
árulója a valami módon elkezelt levélnek. 
A  gróf Nádasdynak Forray-nagyiratosi, a 
gr. Zsclinszkynek ötvenesi és Furgly dá
nos sofronyai ültetvényein ez idő szerint 
20 — 20 ezer ilyen Exsiecator van alkal
mazva, és mondható, hogy a legfényeseb
bun válnak be.

5) A honos termékeknek nemesítésére 
vonatkozólag is többféle kísérlet tétetett 
idegen országi és nevezetesen tengerentúli 
mag-speciesek kel, de ezek soha sem vezet
tek az óhajtott sikerre. Kiderült ugyanis, 
hogy a levélnek belső tartalma, különösen 
az illata, a természet adománya, melyet 
sem a talaj más megnuinkáltntása. sem 
a szárítási kezelés, sem más trágvázási 
mód által megközelítőleg sem lehet pótolni; 
mert lehetett ugyan az illető idegen fajnak 
megfelelő levél alakot kapni, de az minden
kor a talajösszetétellel sajátos idevaló ter
mék maradt.

A  mi hazai éghajlatunk sem ked
vezett mindig az idegen fajoknak, ennek 
igazolására csak egy példára hivatkozom ; 
1874-ben az aradi dohánymintaültetvényen 
egyidejű leg svéd és elunni magvakkal té
tettek termelési kísérletek, és mi történt ? 
A  svéd növénynek leveleit, a nekik szo
katlan nagyobb hőség következtében jttnius 
elején, a mikorra már teljesen meg voltak 
érve, le kellett szedni : mig a chinni palán
ták még nkkor alig voltak kiiiltethetők, 
daczára annak, hogy mindkét fajnak magja 
ugyanazon napon és egymás mellett vet
tetett el és hogy a melegágyakban teljes 
azonos ápolásban részesültek.

ti) A  magyar dohány kivitelére nézve 
számos nehézséget kell manapság lekiizde- 
nünk. Mindenhol vámsorompókat látunk 
feltámadni, és igyekeznek a külföldiek, fő- 
kép Franeziaország, az egykori legnagyobb 
vevőnk, a behozatalt saját produetiójuk 
által kiszorítani. Hozzájárul azon nagy 
hátrány is, hogy a küllőidet csak a cse
kélyebb választékokkal, a közönséges vágó 
anyaggal kínálhatjuk meg, mert a jobb

minőségű, a tulajdonképpeni szivargyártási 
anyag nekünk kell, sőt a saját szükségletün
ket sem vagyunk képesek kielégíteni, —  ily 
csekély árunak azonban nemcsak hogy 
kint nincsen semmi ára, hanem sem a 
magas szállítási dijakat, sem az óriási con- 
eurrenciát nem állja ki a tengerentúli ter
ményekkel szemben, melyek a sokkal ol
csóbb vizi tarifát élvezik.

Hogy ily szomorú visvonyok mellett 
mindazonáltal képesek vagyunk évente 
25— 30 ezer métermázsa dohányt exportálni, 
ez csak a már említett magyar dohány- 
kiviteli részvénytársaság ügyes és körül
tekintő ügybuzgóságának köszönhető.

A  fenti, kizárólag .tényeken alapuló 
előadás szerint tehát sem a kormánynak 
nem tohető szemrehányás valamely mu
lasztás végett, sem nem lehet panaszkodni 
a miatt, hogy a sok elhintett vetőmag 
terméketlen talajra hullott volna. A  mi a 
termelőket illeti, ellenkezőleg dicséretesen 
ki kell emelni, hogy a hazai dobánymü- 
velésünk emelésére irányuló eszméket 
ürömmel ragadták meg, és költséges be
fektetésektől sem riadlak vissza, áldozatot 
hozni azok realizálására. A z arad-, békés- 
és csanádmegyei nagytermelők e tekintet
ben elvitázbatatlanul élőhangosoknak tekin
tendők, mert itt ringott minden újítások
nak a bölcsője, s innen lettek azok las- 
sankint az egész országra kiterjesztve 
Továbbá kétségtelen az is, hogy ezen vár
megyék szállítják még ma is a jövedéknek 
a legjelesebb, a gyártásra valóban legelő
nyösebben felhasználható nyers anyagok
nak legmagasabb perczentjét. E három 
megye bátran a .magyar Havannah“ -nak 
elnevezhető.

Arad vármegyében 1855. óta —  a 
megelőző évek adatai hézagosak —  elért 
dohánytermelcsi eredményeket, ille lőleg a 
beváltott mennyiségeket, valamint az átlag 
árak hullámzásait az alatt idemellékelt 
graphikai táblázat tünteti fel ;*) ebből kive
hető az, hogy a dohánytermelés Aradvár- 
megyében tetőpontját 1858-ban erte el, a 
midőn 3373 termelő volt engedélyezve, 
8450 kot hold beültetve és a beváltási ár
összeg majdnem V, millió forintot lett ki. 
Ma Aradmegyének csak 380 termelője van, 
eirca 2800 holddal. A z általános átlagár 100 
kg. után jelenleg ugyancsak 20 Irt körül 
mozog, azonban egyes kiváló nagytermelők, 
kik az okszerű kezeiésre különös súlyt 
fektetnek, 24 sőt 25 frlos átlagban is ré
szesülnek, és olyanoknál aztán a holdan- 
kénti bruttó jövedelem még a 200 Irtot 
is túlhaladja.

Arad jelenleg székhelye egy m. k. 
dohánybeváltó felügyelőségnek, (Andrássy- 
ut p ü. palota) melynek tőnöke Feichtin- 
ger Miksa p. ü. tanácsos, a ki mellé 2 
jövedéki tiszt és 1 gyakornok-, továbbá egy 
dohánybeváltó hivatalnak, (Simándi-ut 4. 
sz ) melynek főnöke Uamberszky József 
kezelő, a ki mellé 3 jövedéki tiszt, 1 gya
kornok és 2 munkafelügyelő (raktáritok) 
van beosztva. Utóbbi foglalkoztat átlagosan 
200 munkást, ebből */, része nő. az 
évente kifizetett napszám a raktári örökkel 
együtt 20—25 ezer foriiut.

„Egyról-másról.”
Kedves szerkesztő u r !

Kedvencz lapunk 15. számának vezető, 
vagyis vezérczikkéhen ezt tetszett Írni : 
.Nem  szoktam optimista reményekben rin
gatni magamat, de most az egyszer jó elő
érzetem van, hogy az idén olyan kiváló 
dohánytermés lesz, amilyen már régen 
nem volt.*

*) A7. itt jelzet grafikai táblázatot, a nyomdai
technikai nek^zs^gek miatt — sajnálatunkra — nem 
közölhetjük. Szerk.

No lám, azt írja, nem optimista és 
mégis nagyon is az. Midőn ama szép, re
ményteljes sorokat irta, a dohányügyért 
dobogó szivét elragadta a dohányra járó 
„nagyon kedvező idő“ , nem is gondolván 
meg, hogy ezen nagyon kedvező idő nyo
mában jár az a másik idő, mely egy  csep
pet sem kedvező. Erre, ugy-e bár nem 
számított? s igy  optimista volt, mert do 
hányunkat s az időt csakis a nagyon ked
vező oldalról fogta fel s azt gondolta, hogy 
a sok üresen tátongó pajta nem is lesz 
képes befogadni a rengeteg dohányt, aztán 
kuka törik, zsineg szakad, mert olyan do
hányáldás lesz, minő nem volt Ádám- 
apánktól kezdve ? 1

De hát ilyen a magyar ember, meg a 
dohányügygyel bíbelődő ujságiró, aztán 
meg a gányó, tüzes szive mindjárt felbuz
dul. s látván a büszkélkedő, ékes dohány
leveleket, bizton hiszi, hogy bőven telik 
pajta és arszény, nemes lelkesedésében és 
édes reményében nem is gondolván arra, 
hogy már holnap mindkettő üresen ma
radhat.

Mi tagadás benne, igy  jártam én is. 
Én is optimista voltam, pedig ritkán szok
tam az lenni. A  szép dohányt látva, neki 
buzdulva írtam julius 27-én : „öröm látni a 
gyönyörű, egészséges dohányt.** Ekkor nem 
gondoltam azt, hogy öröm és bánat karöltve 
járnak s gyakran egy fedél alatt laknak. 
28-án már könnyes szemekkel néztem a 

i „gyönyörű egészséges dohányt,** s legszebb 
reményem 24 óra alatt sirba szállt; 27-én 
„gyönyörű, egészséges dohányu és 2^-án 
már roncs, ringy-rongy, tövestől kitépett 
és összezúzott zöld dudva. Ilyen a dohány- 
termelő reménye, sorsa !

A z a szerencsétlen, veszedelmes vihar,
1 förgeteg, orkán, szélvész vagy mi is volt ? 

mely egész Közép Európán áthaladva, szép 
hazánkat, s a mi vidékünket is m egláto
gatta julius 28-án délután 3 s 4 óra közt. 

i A  vihar váratlanul jö tt; egyszerre elsöié- 
tedett, hogy gyertyát, lámpát kellett gyúj
tani : a villám vakítóan czikázott szaka
datlanul, melyet iszonyú menydörgés k ö 
vetett ; a iák recsegtek, ropogtak, koroná
juk földig hajlott, vagy derék ben ketté törtek, 
vagy gyökerestül kitépettek, a szakadó 
esőt sziláiul, eszeveszetten kergette az or- 

j kán, a nagy jégdarabok nagyot koppan- 
| tottak az ablakredőkön, háztetőkön, ha 
1 pédig aklakot értek, azt szilánkká zúzták ; 

háztetőket, pajtaoldalakat, mint gyermek
sárkányt, dobálta az utczára; a határban 
ért rakott kocsikat és szekereket játszi módon 
döntötte föl ; a kazlakon dolgozó embere
ket, mint könnyű bábokat dobálta le. Való
ságos istenítélet volt s tartott 25—30 
perczig. Petőfi a Tiszáról irta: „Zúgva, 

l bőgve törte át a gá to t:“ e viharról is 
lehet Írni: „zúgva, bőgve tört össze fát, 
virágot, el akarta nyelni az egész világot.•

A  vihar lezajlása után szomorú volt 
a lát- és tájkép, utcza, kert, szántóföld, 
tengeri, delegszomorubb vo lta  „gyönyörű* 
dohány, melyet gyökerestől tépett ki. vagy 
rongygyá tépte kövér leveleit. Minél szebb 
volt a dohány, annál több kárt te tt; a 

j gyenge kevésbbé szenvedett; —  a kár nincs 
még hivatalosan felbecsülve, azt mondják
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50 százalék kár van. Ez is elég, sőt sok i s !
ím e, az optimista rem énye és bőtermése 

már felerészben elrepü lt; és a másik fele 
m ég nincs a pajtában. A  gonosz jelekből 
ú gy  látom, hogy m égis igaza lesz kedves 
szerkesztő urnák, midőn Ír ja : „az idén olyan 
k ivá ló  dohánytermés lesz, amilyen már ré
gen nem vo lt- , csakhogy —  m egfordítva. 
En koczkáztatnimerem ezen állítást az eddigi 
abnormis időjárás után, továbbá az idő- és 
viharpróféták jövendölései következtében, 
m elyek naponkint ig y  hangzanak: „felhős, 
esős, hűvös idő vá rh a tó ; az eddigi viharok 
következm ényeiként az eső m ég  tovább 
tart, különösen sok förgeteg várható, fő leg  
augusztus 4-én és 5 én - s. a. t. b. Nem  
sokat adok ugyan a viharprófétákra, de a 
baj azért igen könynyen beüthet, m ivel a 
le v egő  nagyon le van hülve, nyomtatás 
idején, kánikulában 15— 20 fok m eleg. Ez 
abnormis állapot.

H a  a m egsérült leve leket a kertészek 
letörhetnék, a dohány m ég szépen m eg  is 
javulhatna. T ava ly  augusztus elsején verte 
tünkre dohányunkat a jég , s m égis kitűnő 
termésünk lett, m ivel nagyon kedvező idő » 
járt, csakhogy a beérés elkésett, s ig y  a 
szárítás nem vo lt tökéletes. Íg y  járhatunk 
ez idén i s ! A  bajt m ég növeli az is, hogy 
az em berek nagyon hátra vannak a mun
kával. M ár augusztusban vagyunk, s a 
gabona behordása m ég  m indig ta r t ; a 
nyomtatást a lig  kezdték nehányan; nincs 
idő a dohánygondozásra, de nincs hely sem 
a m egrongált levelek  szárítására, s ig y  ezek 
— valószínűleg —  kint pusztulnak el. s 
száron maradván, az uj leve lek  keletkezé
sét és kifejlődését hátráltatják. E z  is b a j!

N e  nagyon rem énykedjünk, kedves 
szerkesztő uram, mert e csúnya esztendőben 
a m agyar gazdának m ég rem énykedni sem 
szabad. Mint reménykedtünk a búzatermés- j 
b en ; soha nem látott bő termésre számi- ! 
tottunk, s lett be lő le — egy  nagy semmi, J 
ínség*, m ég múlt hó 27-én szép kertemben | 
számítottam 3000— 4— 500 liter mustra, s 
ma azt mondom, jó , ha lesz 3 — 400 liter. 
Bár négyszer permeteztem , s m ég is  a pero- j 
nospora és egyéb  nyavalya tönkre teszi i 
szép szőlőmet. — Ilyen a m agyar ember ' 
reménye és valója. A  reménye szép, kövér, 
a valója csúnya. „ R é g  ver i már a ma
gyart a Terem tő, azt sem tudja m ilyen lesz 
m ég  ez az esztendő ?“

Minden reményünk a tengeriben és 
dohányban összpontosul, ha ezek sem si- I 
kerülnek, kész a nyomor, Ínség és 1863-nál 
is rosszabb esztendő —  m ivel ma nagyob
bak a közterhek.

A d ja  a m agyarok Istene, hogy kedves 
szerkesztő ur vérmes rem énye teljesü ljön !

Ambrus József 
plébános.

Általnnos tudnivalók.
1. A ki tiszai szuloki va g y  kapa leve 

leket termel, de a dohánytőkéről a dohány- 
virágot letörni elmulasztja, jövőre a donány- 
termelésből kizáratik.

2. A  ki kerti dohánytermelésre engedé
lyeztetett és a dohány virágot letöri (bugázza, 
tetejezi), a dohánytermelésből kizáratik. |

3. A  ki a növényágyakban maradt :

palántákat juHus hó 5 é ig  k i nem irtja, első 
ízben 5 frttól 50 ír tig  terjedő pénzbüntetés
sel sujtatik, ismétlés esetében ped ig  a ter
m elésből kizáratik.

4. A  ki éretlen va g y  kacsdohányt szed 
va g y  a kacshajtásokat a dohánytörés teljes 
befejezéséig le nem töri, a term elésből szin
tén kizárható.

5. A  dohánym agot, en gedé ly  vesztés 
terhe alatt a term elő va gy  saját maga, va g y  
a dohányterm elés fe lü gyele téve l m egbízott 
a lkalm azottja  által köteles szedetni.

A zon  kertész, kinél dohánym ag találta- 
tik, va g y  a palánta neveléséhez ezentúl a 
saját m agvát használja, a szo lgá latból azon
nal elbocsájtandó.

6. Másnak neve alatt dohányt termelni 
10 frttó l 100 írtig  terjedő pénzbüntetés terhe 
alatt tiltva  lévén, a term elő szem élyében 
előfordu ló változás esetén az engedé ly  át
írása a jogu tód  nevére a m. kir. dohány
beváltó  fe lü gyelőségné l azonnal kérelm e
zendő.

7. A  ki a dohányt istállóban szárítja, 
termelésre többé semmi szin alatt sem fo g  
engedélyeztetn i.

8. A zon  term elők, kik szuloki faj ter
melésére nyertek engedélyt, különösen fi
gyelm eztetnek, hogy lehető leg egész term é
süket, de az anyaleveket minden körülm é
nyek között árnyékban (pajtaban szárítsák, 
hogy ezen leve lek  egyen letes szép barna 
szint nyerjenek és nyu lékonyságukat m eg
tartsák.

A  liuniuftznak jelentősége.
A humusznak a kulturtalajok term é

kenységére gyakorolt hatása nagyon külön
böző, aszerint, amint az talaj-alkatrész 
gyanánt vagy m int talajtakaró fordul elő. 
Kém iai szempontból a humusz azáltal 
gyakorol kedvező befolyást a talajra, hogy 
a szénsavat fejleszti és azáltal az ásváuyi 
részek feloldását, illetőleg elmállását elő
segíti, 8 így a talaj tápanyag-készletét 
gyarapítja.

Fizikailag az agyagtalaj kötöttsége asze
rint változik, amint az több vagy kevesebb 
humuszt tartalmaz s különösen az ásványi 
eredetű nehéz talajokat a humusz könnyeb
ben m ivelhetőké teszi, egyszóval a humusz
nak egyeb jó  tulajdonságain kívül megvan 
azon képessége is, hogy a talaj kötöttségét 
csökkenti.

A híimusztartalom  szaporítása az agyag 
és homoktalajokban a talaj vizfoghatósagá- 
nak emelkedését vonja maga után s ez 
a homoknál inkább érvényesül, m int az 
agyagnál.

Be van bizonyítva továbbá, hogy az 
agyagtalajok vizátbocsátó-képessége annál 
nagyobb, m inél nagyobb a húmusztartalma, 
mig a homoktalajoknál a humusz e tekin
tetben ellentétes hatást idéz elő.

A z  agyagtalajokból továbbá annál ke
vesebb víz  párolog el, minél gazdagabb a 
talaj humuszban, mig a homoktalajokban 
az elpárolgás m érve a húmusztartalom 
emelkedésével növekszik.

A talaj hőmérsékét illetőleg a humusz 
jelentősége abban áll, hogy a talaj-hőmérsék 
egyenetlenségeit a külső körülmények vál
tozásainál bizonyos határon belül kiegyen

l í t i  és hömérsék tekintetében a feltűnő 
ingadozásokat csökkenti.

Ezen körülmények eléggé mutatják, 
hogy a talaj búmusztartalmának a megőr
zése éa szaporítása a legtöbb esetben a 
talaj m ivelés legfontosabb feladatát képezi. 
Ennek következtében a szerves eredetű 
trágyák nagy jelentőséggel bírnak. Humusz
ban gazdag talajon ugyan erre nincs ok
vetlenül szükség, m ert ez esetben az ás- 
ványi eredetű műtrágyák kizárólagos alkal
mazásával is sikerül e talaj termőképes
ségét a legnagyobb fokon fentartani, minden 
más esetben azonban —  és ez gyakoribb 
— a legnagyobb term ést csak akkor tudjuk 
elérni, ha szerves eredetű trágyaszerek k i
terjedt alkalmazása, vagy más megfelelő el
járás által a tulajt humuszban gazdagítjuk.

Az ásványi trágyaféléknek kizárólagos 
vagy túlnyomó mennyiségben való alkalma
zása azáltal hat hátrányosan az agyagos és 
finomszemcséjű talajok termékenységére, 
hogy a talaj ez esetben húmusztartalmában 
lassankint megfogy, amennyiben az fo lyto
nosan bomlik. Ennek hatása a növények 
fejlődésében csakhamar jelentkezik is.

Ezen hiányon azáltal lehet segíteni, 
hogy m egfelelő eljárás által arról gondosko
dunk, hogy a talaj húmusztartalma m egőriz
tessék, esetleg neveltessék.

(D r. Wollny „Her Humus-* czimü mü
véből.)

(,JW. & . - )  S. n .

Kérdések és feleletek.
M ég e g y s z e r  a z  e x s ic c a to r r ó l .

(Pótválasz az 1. számú kérdéshez.)

Lapunk múlt számának ugyanezen ro
vatában, az exsiccatorról közöltekre nézve 
legyen  szabad u tólagos válasz gyanánt, 
annyiban reflektálnom , annyiben az „exsic- 
cator4 -gerebeken való dohányszárítási mód s 
ehhez az egyenes szegek alkalmazása tisztán 
az én találmányom, annál szívesebben hozom 
tehát az érdeklődő term elők tudomására a 
k ö ve tk e ző k e t:

A z  exsiccatorhoz most legjobb a ket
tős számú —  úgynevezett „B inderstiften- 
—  két hegyű drót czövekeket használni, 
ami minden va lam irevaló vaskereskedés 
ben kapható, ezrenként 22 — 25 krjával.

A z  exsiccator-léczek (gereb ek ) ped ig 
5 m éterig  minden hosszúságban készíthetők. 
4 centiméter széles és 21/, centiméter vas
tag  léczekből, va g y  göm bölyű  fenyőrudak- 
ból is. —  ezen u. n. kettős számú „B inder- 
stiften“ -drótczövekeket ú gy  verve be a 
léczekbe, h ogy  a léczek felső két párhuza
mos éle gya lu va l v a gy  kétnyelükéssel le- 
huzatik és azután arra va ló  első lyukasztás 
m ellett a drótezövekek, a lécz két végén  
10 centimétert üresen hagyva , h ogy  ezen 
üres helyeken a serdiára lehessen rakni, a 
dohánylevelek nagyságához mérten, e g y 
mástól '/* centim éter távolságtó l 2*/f cen
timéter távo lság ig  közölve, o ly  formán, hogy 
az egy ik  oldalon beveretik ilyen távolságra 
két drótezövek (p ld . 2 centim éterrel e g y 
mástól, s a másik oldalon a drótezövek be- 

verése úgy kezdetik, hogy ezekkel szemben 
a kettőnek közepére veressék be az első 
drótezövek s ig y  tovább egyform a távol
ságban. Éhez képest e g y  3 méter hosszú
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léczbe 2 centiméter szeg távo lságga l 280 
szeg lesz beverhető, mi középnagyságú  le
ve lek re  való, de oldalt aggatással a leg - 
n agyobb leve lek re  is elegendő szegtávolság. 
E g y  ilyen exsiccator gerebenre tehát 280 
dohánylevé l lesz felaggatható és ilyenből 
360 db lécz kell egy  catastrális hold dohány 
term ésének szárításához.

E g y  ilyen 3 méteres lécz —  az alföldi 
faárakat v é ve  alapul —  legfeljebb 14 kraj
cá rba  kerül, — akkor, ha a léczek dbja 
4' — 6 kr. és 1 frt 50 kros ácsnapszámos veri 
be a szegeket, a ki e g y  nap 100— 120 léczet 
könnyen elkészíthet, ha már begyakoro lja  
m agát.

E szerint az exsiccator gerebenek sokkal 
olcsóbbak a zsinórnál, mert e g y  3 méteres 
zsinór 3 krba kerül s tegyük tel —  mi nem 
áll —  h ogy  eltart három é v i g ; tehát egy  
évre  e g y  krajczárba kerül. H a  most eg y  
ilyen 3 méteres zsinórra okszerűen fűzve 
szintén 2 centiméter átlagos távolsággal 
fűzzük fel a le v e lek e t: akkor arra 150 le
ve let fűzhetünk fel, m ig  ellenben az ugyan- 
ilycn hosszú exsiccator gerebenre 280, tehát 
csaknem kétszer annyi levelet aggathatunk. 
E g y  exsiccator gereben ped ig  eltart le g 
alább 20 é v ig  b iztosan; tehát ha 14 kr az 
ára akkor egy évre csak 14/,0 krba, illetőleg 
Vio krba fog ezekhez képest kerülni.

K é t  zsinórnak az árán (2 kr. e g y  évre) 
tehát három exsiccator gerebent í l/l0 — 2*1 
kr.) lehet előállítan i; vagyis 5 0 ''0-al olcsóbb 
a áohémyzsinórnál s a mellett majdnem annyi 
dohánylevél aggatható reá, mint hat dohány- 
zsinórra. (280 X  3 =  8 4 0 ; —  150 X G —  900.) 
Tehát bátran mondhatni, h ogy  az exsiccator 
gerebenre aggatva kétszer annyi dohány fér 
cl a pajtában, m int zsinórra fűzve!

A z  exsiccator gereben-szegre azonban 
két dohánylevelet aggatni soha sem szalad: 
de nem is lehet, ha helyesen van beverve. 
Hanem  az aggatás azokra kétféleképen 
eszközlendő, t. i. először a fiillesztő aggatás, 
m inek eszközlésénél a dohánylevelek fonál- 
kukkal kifelé aggattatnak a szegekre; és 8 
nap m úlva azután következik  a száritó át- 
aggató8, m inek eszközlésénél a dohánylevelek 
föbordóljuknál kétfelé hajtva —  fonákukkal 
kifelé — ú gy  mint az oldalt fűzésnél 
—  lesznek ismét átaggatva . —  ú gy, hogy 
a gereben  eg y ik  oldalán levó  szegekre a 
föbordákat balra fordítva. a másik oldalán 
le vő  szegekre pedig a föbordákat jobbra 
ford ítva  agga tju k  fel, o ly  módon, hogy a 
dohánylevélszélek takarják egymást: nehogy 
hirtelen száradjanak, mi zsinóron va ló  szá
rításnál, m ég oldalfüzés m ellett sem k e
rülhető el.

Ezen kétszeri aggatást is hamarább végzi 
el egy gyermek munkás is, ugyanolyan számú 
exsiccator gerebenen, mint kétszerannyi zsi
nórra az egyszeri oldatfüzést egy gyakorlott 
dohánykertész: nem is véve  hozzá a levél 
ritkítás m u ik á já t; — ezenkívül az exsicca- 
tor-gerebeneken külön külön fügéén mindéit 
dohánylevél: n> m sérülhet, jó  a füllesztése, 
fekete foltos soha sem lehet —  és kocsány 
yothadás sem fordulhat az exsiccator gerebenen 
való szárításnál elő soha. V ég re  a Hinder- 
stifteket bárm ely vaskereskedő m egrendel
heti, bárm ely drótezövek gyárban.

IA ng  Fcrcncz.

M a u y a h  L x j h a n y u j b a o

4  k é r d é s : A  d o h á n y k ó ró k  té l i  le g e lte té s é rő l.

T isztelt szerkesztő úr 1

A  dohánykóróknak juhok által való 
legeltetése e lé g g é  ismeretes és előnyös 
dolog. Kérném  azonban annak szives köz
lését, h ogy  hasonló körülm ények között 
a szarvasmarhának m eghagyható-e a do- 
hánykóró takarmányul, illetve váljon ez 
van-e már valahol gyakorlatban és hogy 
váljon a jószág, ilyen takarmánytól nem 
kap e valam i betegséget?

E lőre is köszönve szives tudósítását, 
maradtam k ivá ló  tisztelettel

T e ve l, 1897. augusztus 2.

St okinger J.
V á la s z  a 4. k é rd é s re  :

H ogy  a dohánykórót a szarvasmarhá
nak takarmányul használnák : arról edd ig  
m ég nincs tudomásom; de nem is tartom 
ezt valószínűnek, mert a dohányt —  a 
juhon k ivü l —  semmi más házi állat m eg 
nem eszi. Es h ogy  a dohánykóróknak 
csakis a juhok részére va ló  lege ltetéséről 
lehet szó : azt onnan következtetem , mert 
a dohányjövedéki törvény és az ez 
iránt kiadott pénzügym inisteri utasítás azt 
mondja, h ogy  a dohánykóróknak téli le g e l
tetésre va ló m eghagyása iránti kérvén y
hez, m ellékelni ke ll a községi elö ljáróság
nak a bizonyítványát, arról, h ogy  a folya
modónak mekkora juhnyája van? Itt tehát 
határozottan és kizáró lag csak juhnyájról 
tétetik említés, s én kétlem  is, h ogy  a 
dohánykórót szarvasmarha által fe letetn i 
lehetne. (D . V .)

Irodalom.
-Magyarország közgazdasági és közmű

velődési állapota ezeréves fenáliásakor és 
az 1896. évi ezredéves kiállítás eredménye "
Ezen ezim  alatt jelent m eg az eisó vasKos 
kötete annak az érdekes szép nagv munkának, 
amely hivatva van hazánk ezredéves közgaz
dasági állapotáról és az országos kiállítás tanul
ságairól úgy magunknak, mint a külföldnek 
beszámolni. Ez az első kötet jóform án az álta
lános tájékoztatást nyújtja, összes közgazdasági 
viszonyainkról és intézm ényeinkről, s az egyes 
szakmák megírására felkért jeles munkatársak 
bizonyára a legnagyobb alapost ággal és haza
fias ügvbuzgalom m al fognak törekedni, fo g y  
a nagv alkalom hoz m éltó müvet alkossanak. 
A z  óriási méretben m egindított munka több 
kötetre van tervezve s az egyik legközelebb 
m egjelenő kötetben fog közöltetni a dohány
ügyről szóló kimerítő jelentés is. amelynek 
megírására annak idején lapunk szerkesztője 
kéretett fel, aki ezen munkáját már be is 
fejezte. A  nagyszabású tójelentést Szterényi 
József kir. tanácsos, országos iparoktatást fő 
igazgató közrem űködésével Matlekorics Sándor 
val. bels. titk. tanácsos, vo lt államtitkár szer
keszti. A  mű méltatasara alkalm ilag m ég majd 
visszatérünk.

VEGYESEK.
— Előléptetés.-véglegesítés. Wittinghoff

Gyula dohányjÖvedéKi Központi igazgatosagi 
fogalmazó, fizetési osztályának első fokozatába 
lett elólépitetve, —  Kovácsics János fiumei 
ideglenes minőségű dohánygyári szamtiszt vég- 
legesittetett.

— A slmitatlan dohány. Abból a kevés 
kísérletből is, amelyek eddig arra nézve té
tettek, hogv a dohány a simítás m ellőzésével 
csomóztassék. már is kézzelfoghatólag beiga
zolniuk látszik az a feltűnő jó eredmény, 
amely ezen eljárástól kétségtelenül remélhető. 
Ezek a simitatlan dohányok a legszarazabb
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időjárásban is hasonlithatlanul több ruganyos
sággal bírnak, mint a simítottak, —  s már 
magában véve azon kÖ;ülmény, hogy u simi
tatlan dohányt kivétel nélkül fedél alatt kell 
szárítani : azt eredm ényezi, hogy az ilv  d o 
hányok sokkal szivósabbak és hajlékonyabbak 
maradnak, —  mert a simítás m ellőzését olybá 
vehetjük, mint amelyik fehérnemű nincs kike- 
m énvitve, s igv  a természetes puhaságában 
marad. A simítás mellőzésének előnyei any- 
nyira nyilvánvalók, hogy valóban óhajtanunk 
kell s reméljük is, hogy nincs már messze az az 
idő, amidőn ezen sok időt és költséget igéin  lő 
munka — a simítás —  dohánytermelésünk 
köréből vég leg  ki fog küszÖbÖltetni, ami az 
okszerű haladásnak egy újabb nagy vívm ánya 
leend.

—  A szentgotthárdi dohánygyárat már
csaknem egészen kiépítették. A z  év folyamán 
két favázas épületet em el'ek. A  jövő évre a 
gvártmánvraktár kibővítését tervezik. A  gyárban 
je len leg  876 munkás fogla lkozik  s remélhető, 
hogy még ezen év őszen a telep egészen be 
lesz népesítve, m inthogy a 950 főre rugó 
rendszeresitett létszám akkorra betelik. A  gyár
tási képesség ma már 700,000 drb szivarra 
emelKedett. m iből 50,000 kuba, 30 000 por- 
torico, a többi pedig egyen lő arányban rövid 
és hosszú szivarokra esik. A z  egész évre e lő 
irányzott 23,000.000 darabot ezen évben már 
a gyár 10,000.000 drbbal túlhaladja.

— Dohány külkereskedelmünk. A z  á ru 
forgalm i statisztika adatai szerint : a múlt 
esztendőben behozott dohánymennyiség 77.325 
mmázsára rúgott. 13.791.000 frt értékben. 
A  behozatal 1892. óta 58.248 mmázsával 
11.024.000 frt értékben em elkedett. A  mennvi- 
ség- és ér ék szaporulat nincs arányban, aminek 
az az o k ú , hogy a külföldi dohányárak tavaly 
kissebbek voltak, mint a m egelőző évben. A 
növekvést különben a nyers-dohány behozata
lának óriási emelkedése okozta. A  dohány és 
dohánygyártm ányok kivitele 191.672 mmázsara 
rúgott 3.842,000 frt értéKben. (Ebben benne 
van az is. amit az osztrák jövedéK átvesz tő
lünk.) A  kivitel 1892. óta tetemesen apadt. 
A k k o r 305,688 mmázsa vo lt, 9.216.000 frt 
értékben. A z  apadás 1895-ig állandó volr, 
ebben az évben a kivitel csak 142,373 
mmázsát tett ki 2.946.000 frt értékben. —  A z 
1896. évben tehát a m egelőző évekhez képest 
emelkedés mutatkozik m ennyiség és érték 
dolgában is. —  A  származás vagy rendeltetési 
hely tekintetében nagy szerepe van Ném et
országnak. ahonnan 3519 mmázsa 1.745,000 
frt értékben vo lt a behozatalunk. A z  innen 
hozott nyers dohány és dohánygyártm ányok 
legnagyobb része azonban nem németországi 
eredetű, hanem Ham burgon át a tengeren túl
ról kerül hozzánk. Európai Törökországból 
2.850,552 frt ára dohány és 76.464 frt ara 
szivart hoztunk be. Nagyobb mennyiségű do- 
hany-behozttulunk volt m ég Ázsiai T ö rö k o r 
szágból. a Szunda szigetekről (1.148.298 frt 
értékű nyers dohányt), Egy ip tom bó l 722,337 
frtert nyers-dohányt és 72,924 frt értékben 
szivarkár, az amerikai Egyesü lt-Á llam okból 
115,593 Írtért nyersdohányt, Brazíliából 2 m il
lió frtnál nagyobb összegért ugyancsak nyers 
dohányt és 238 ezer Írtért dohánygyártm ányo
kat. Jelentősebb behozatalunk vo lt még a Nugv- 
Antillákról. Boszniából 2643 mmazsa nyers 
dohány került hozzánk 420,000 frt értéKben. 
O roszországból a nvers dohány-behozatal tel
jesen ui. A  m egelőző négy évben nem murat
tunk ki ilyen behozatalt tavaly 5439 mmázsára 
rúgott 845,000 frt értékben. Nagv-Britám aból 
1892-ben m ég 7403 mmázsa dohányt hoztunk 
be, tavalv csak egv mmazsat. Olaszországba 
1892-ben m ég 8803 mmazsa nyers dohányt 
szállítottunk 264.000 frt értékben, s 1895-ben 
is m ég  4055 mmázsát 75 ezer írtért, de tavaly 
mar csak 607 mmázsát tett ki oda szóló d o
hány-kivitelünk 11,000 frt értékben. N agyobb 
mennyiséget szállítottunk m ég (50 ,000 írtért 
nyers dohányt) G 'braltar, Malta és Cyprusba.

—  Az Egyesült Államok dohányterme
lése 1896-ban. A z  „Am erican  Agriculturist"
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közlése szerint: az Egve»Ü l:-ÁHam oknak 1892 
óta nem volt olv jelentékeny dohánytermése, 
mint 1896-ban. Ezen évben 26,000 term elő 
63,000 akre területet Ültetett b e , míg 
1892-ben 35,000 termelő kerek százezer
akrenvi területen termelt dohányt. A  vissza
esés részben a védelmi vámokba helyezett re- 
ménvek balsikere, részben pedig a rossz évek 
és az altalános üzleti pangásra vezethető vissza. 
Szakkörök becslése szerint az összes 1896. évi 
termés 225,000 ládára tehető, mely m inőségre 
nézve is a legjobb minőségű sz'vardohánvt 
adta. (1892-ben 300,000 láda volt a termés.') 
A z  összes dohánytermés értékét 4l/i m illió 
dollárrá becsülik ; m egjegyzendő, hogy 1892 
óta a dohány ára tetemesen csökkent. N eve
zetesen 1896 bán a dohány ára fontonkint 4 
és 15 cent közt ingadozott, m ig 1892-ben 27 
centig emelkedett. A  jövő dohánvtermelési 
kilátások részben a tervezett vámemelés, ugv 
a gyér készlet, lő leg azonban a kubai zavaros 
állapotok folytán kedvezőnek Ígérkeznek.

— A szivar. Egyik humoristánk, jóizü 
csipkedéssel raj/olja azt a dulakodást, amelyet 
a brnkettek potya-szivarjaiért szoktak sokan 
elkövetn i. A  szivar —  ugvm ond —  olyan 
mint a reménység I füstbe m egv. De nem 
m indig, mert néha földhöz vagja az ember, 
m ikor tudniillik nem akar füstbe menni. A  
szivar olyan mint az irók szim pltx em berei: 
vagv jó, vagy rossz. Kom plex minőségű szivar, 
vagyis olyan, am ely néha jó, néha rossz —  
nincs. —  Van azonban jó es nagyon is ]ó 
szivar. M inél drágább annál job b ; —  a leg 
jobb az. amely nem kerül semmibe : a Potyu- 
Síivar. H a nem igv volna, nem verekednének 
érte az emberek. M ég o lyanok is, akik a po
tyát ajándék formájában sem szeretis. A z  aján
dék kedveskedés, a potya senimibesevcvés. A z  
ajándékszivar így  s z ó l: tessék szivar, —  a
potya-szivar azt m ond ja : nesze neked is szivar. 
Az egyikkel megkínálják az embert, a mási
kát odaadjak neki. Am az udvariasság, ez le
nézés. A z  az embernek szól, ez a töm eg 
tagjanak, annak, aki szintén jelen van a lako
mán. Am azt ü li* adni. ezt muszáj adm, mert 
jár az embernek. r Ha mar itt van. vegven  a 
szivarból is.u S az emberek vesznek belőle. 
Nem  is egyet, hanem sokat. S minthogy* m in
denki sokat akar venni, hajba kapnak. A  potvs- 
szivar já r, tehát juss. V éd ;e m eg mindenki a 
jussát. Szivart szóval nem lehet védeni, elő 
tehat az ököllel. Egy kongresszusi kirándulá
son m ég bottal is megvédtek az emberek a 
potya-szivarhoz való jussukat. V o lt olvan szi
var, amelyért kalapokat vertek be, kabátokat 
téptek szét. Mas banketteken a bot csak azért 
nem szerepel, mert a ruhatarban maradt. A  
perzsgótől csak berúg az ember, a szivarért 
rugdalódzik is. A Pandora-szelenczéból szelek 
ke'tek, a szivar-szelencéből vihar, amely dön
tögeti az embereket. A bankett eddig unalmas 
pohárköszöntők sora volt, ezután a pohárral 
köszöntés érdekes lesz, mert nem a dicséreteket 
vágják egymás fejéhez, hanem magát a poharat. 
A szivarnak köszönhetjük ezt az újítást, a potva- 
s/.ivarnak. Ajándék lónak nem nézik a fogát, 
potya-szivarért kitörik az em ber fogát. A z t  a 
lovat az ember legalább megkapta, ezt a szi
vart nem is kapja meg. Tálán m ég sem potva- 
szivar az, amelyért az embert m egverik, pláne 
ugv, hogy a szivart más szívja el. N em  szivar 
az, am elyet nem pöfékelnek, hanem am elyért 
pótolnék.

Szerkesztői üzenetek.
L áng  F e r e n c i p B. ta n á c s o s  u rn á k ,  N a g y -B e c tk e re -  

ke n . Úgy becses czikkének folytatását, valamint az 
exaiccatorra vonatkozó szives felvilágosításait na
gyon köszönjük. Magán levélben bővebben.

S to k in g e r  János u rn á k . T e v e le n . Becses meg
keresésére — közérdekű voltánál fogva — a kér
dések és feleletek rovatában adjuk meg a választ, 
örülnénk, ha a múlt alkalommal kilátásba helye
zett czikkét mielőbb közölhetnénk.

A m b ru s  J ó zs e f p lé b á n o s  u rn á k ,  K ls o ro s z ln .  őszin
tén fájlaljuk a szegény kis-orosziakot, akiknek 
— úgy látszik — évenként kijut a csapásokból. 
Vajha az ezutáni kedvező időjárás némileg jóvá 
tenné az okozott nagy veszteséget! — De habár 
sokfelé pusztított mindenféle elemi csapás, azért a 
legfőbb dohánytermelő helyeken még eddig nincs 
baj, úgy, hogy én még most is azt reményiem, 
hogy nagyban és egészben még mindig jó dohány
termésre számíthatunk. Bár ugv lenne ! — Fogadja 
legszivélyesőbb üdvözletünket.

Ifj. N tg e l Vilmos urnák, Mezö-Kovácsházán. Be
cses levelét köszönettel vettük és örömmel látjuk 
belőle a dohány évelőségének kérdése iránti me
leg érdeklődését. Egészen helyes azon feltevés, 
hogy a búza közbtt talált dohány növények a 
muh évben elhullott magról nőttek : — de nem ez 
az évelő dohány, hanem a melynek a törzsét a tö
rés után levágják, földdel betakarják és a régi 
törzs a következő évben újra kihajt, — s éppen 
az a kérdés, hogy nálunk, a szabadban, az igy 
meghagyott törzs kitelelhet-e ? — mert hogy cse
répbe téve, a szobában, vagy pinezében kitelel és 
évelő lesz : — az bizonyos. — A leirt másik eset, 
mely szerint: abban a táblában, amelyben 189:5-bán 
dohány termeltetett, azután pedig 1894-ben búza, 
1895-ben ezukorrépa. 1896-ban kukoricza, az idén 
ismét búza volt benne, s e között most — negyed
évre — több igen szép dohány növényt talá tak, 
amely a 4 év előtt elhullott magból származhatott: 
nüvénytanilag mindenesetre érdekes dolog, de ennek 
nincs praktikus jelentősége. — Nagyon örülnék, | 
ha az évelőségre nézve az általam többször leírt 
módon az őszön kísérleteket tenni és ezek ered
ményéről jövőre tudósítani szíveskednék,

W e tte rh a n  E m il u rn á k . E r fu r t .  Becses megkere
sése folytán, lapunk két utóbbi számát elküldöttiik.

Tisztelettel ismételve felkérjük 

mimliizokat. akik a junius hó végén 

lejárt előfizetésüket mindeddig meg 

nem újították, hogy a második félév i 

előfizetési összeget szíveskedjenek 

| most mar mielöhh beküldeni, ne

hogy kénytelenek legyünk a liátralék- 

nak postai megbízás útján való beszedé- 

sével t. előfizetőinknek terhére lenni.

M agy a r  kenderbő l készü lt
leg jobb
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K é ro ly -k ö ru t  9. s í , ,  a gróf Hadik-Harlcóczy-féle házban, 
gyárte lep : H a jt s é r -u t  7307. t s .

Ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszközök, Gocos futószónyegek, lábtörlők, 
ruhaszárító kötelek,

szánhálók;,
d o h á n y -z s in ó r ,  k é v ek tttő -zo in ó r , fo g o ly -  ( f O r j - )h á l ó k
kézitáskák s tb ; továbbá gazdaeági csikkek u. m. d o h án y zs in o g . bitráng 
kótölek. rudaln. gabona-zxákok, vízhatlan ponyvák, itató es tűzi vedrek, ken- 
dertoinlök. hevederek, kender, k ó izs tb  a legjutányozabb eredeti gyári arukon. 
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