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Egyről-másról.
A dohánytermelés rendes időszaki 

teendőin kívül — amelyeket mindig egy 
külön czikkben, részletesen szoktunk fejte
getni — minduntalan merülnek fel egyes 
kérdések, tünetek, jelenségek, tapasztalati 
tények, a melyeket nem szabad figyelmen 
kívül hagynunk és hallgatással mellőznünk, 
mert a törekvő és folyvást haladni kívánó 
termelő ezekből igen sokat tanulhat.

Ez alkalommal is van egy pár olyan 
thémánk, ami részben ugyan már nem új
ság olvasóink elótt, de a melyeknek fel
elevenítése — azt hiszszük — megérdemli, 
hogy velők foglalkozzunk, mert mindenik 
épp oly hasznos, mint a milyen tanulságos.

Köztudomású dolog, hogy az éghajlat
nak a dohánytermelésre nézve rendkívüli 
nagy a befolyása.

Megtörténik egyes vidéken, hogy ha 
a talaj minőségét behatólag megvizsgál
juk. azt fogjuk találni, hogy bizonyos talaj, 
rendes körülmények között és az általá

nosan érvényben lévő szabályok szigorú 
mértéke szerint véve, nem alkalmas jóminő- 
ségü dohány termelésére, — és mégis van 
eset rá, hogy az ilyen — kifogásolható — 
talaj is kitűnő minőségű dohányt terem. 
Ilyen például az egykori híres illatos gá- 
lócsi dohány, amelynek talaja márgás 
ugyan, de a szemre úgy néz ki. mint a 
vadvizes talajok. Hogyan van hát mégis, 
hogy az a talaj oly kitü: ő dohányt képes 
produkálni? Ennek oka az,* hogy az ég
hajlat ott a kitűnő és a dohánytermelésre 
különösen alkalmas, — amit egyébiránt az 
is bizonyít, hogy az a vidék kitűnő jó bor
termeléséről is híres, — már pedig a 
szőlőre is —  épp úgy mint a dohányra — | 
a megfelelő éghajlat a legelső tényező. |

Ebből tehát az a tanulság, hogy a | 
gyakorlati tapasztalat olykor megczáfolja j 
az elmélet szabályait, s vannak oly vidékek, 
amelyeket kitűnő dohánytermelésre alkal
mas helyekül maga az anyatermészet jelölt j 
ki, amidőn oly kedvező klimatikus viszo- j 
nyokkal áldotta meg, hogy ezek már ön- : 
magukban véve teljes biztosítékot nyujta- i 
nak a jó  minőségű dohány termelésére j 
nézve, — miként ezt a kitűnő dohányokat 
termelő államok éghajlata is bizonyítja.

Néhány év óta folyvást a sűrű ültetés j 
előnyeit hangoztatom, s ennek általános I 
gyakorlatba vételét ajánlom, amit a terme- i 
lök egy része már csakugyan el is foga
dott. S az idén már egyes helyeken mutat
koznak is ennek a jó eredményei, különösen 
a kapadohánynál, — és bizton hiszem, , 
hogy a közel jövőben már mindinkább ter
jedni és általános szokássá fog válni a ’

sűrűbb ültetési eljárás, amelynek előnyös 
volta különben is annyira kézzelfogható, 
hogy magyarázatra se szorul. Mert vala
mint a fenyőfa ültetvények, ha zsenge 
korukban nem lesznek elárnyékolva, akkor 
ritkán szoktak megfogamzani, ha csak foly
vást nem öntöztetnek,—s valamint afluczema 
és más egyéb ilyenforma növénynek szük
sége van a vadnövényekre, milyenekül a 
zab, vagy más sásos növények szoktak 
szolgálni, hogy ezek egy kissé beárnyékol
ják : épp úgy, sőt még inkább szüksége van 
az ilyetén beámyékolásra a dohánynak [is, 
amelynél a sűrűbb ültetés által — egyik 
a másikat árnyékolja be, aminek az az 
eredménye, hogy ilyenformán a talaj felü
lete nem szárad ki annyira, s megmarad 
benne az a kevés nyirkosság, a melyre a 
dohánynak éppen zsenge korában oly nagy 
szüksége van, s amely a termés sikerének 
első és legfőbb kellékét képezi.

Ugyanez a szempont magyarázza meg 
azt is, hogy miért jobbak mindig a korai 
ültetésit dohányok ? — azért, mert a föld 
akkor még sok nyirkosságot tartalmaz, 
s abban gyorsabban fejlődik a növény, mig 
a később kiültetett palánta, az akkor már 
részben kiszáradt talajban jóformán csak 
vegetál és sokkal nehezebben tud fejlődésnek 
indulni. Egyébiránt e részben is örvende
tesen haladunk már. amit eléggé bizonyít 
az is, hogy az idén helyenként már hetek
kel előbb kezdetét vette a dohány törése, 
mint az előbbi években rendesen lenni 
szokott, mert a korán Ültetett növények 
korábban is értek m eg; — s mindenki, 
akinek ez évben korai és késői ültetésü dohá-

í „MARTELLIN“ a legjobb dohány-műtrágya „MARTELLIN“
Németországban és Németalföld gyarmataiban valóságos forradalmat idézett elő Hailllliersclilag J. strassburgi 
dohánygyári igazgató találmánya: az úgynevezett „MARTELUN4*, mely mint korasavas-káli összetétel, minden 
mellékhatás nélkül, a dohány érettségére és nemes jellegére a legjobb hatással van, s az éghetöséget 40 szá
zalékkal javltja, —  tehát a dohányanyag jó minőségének és értékének emelésére minden eddig ismert

trágyaszernél hatásosabb.
Thoiuas-salak kizárólagos eladás Magyarországon. — Valódi stájer tégelyaczél kaszák.

Minden megkeresésre részletes lelvllágositással szolgál: KALMÁR VILMOS,
Budapesten, VII., Erzsébet-körút 34.

a Martellingyárak magyarorszagi vezerkepviselöje. 
sz á m . •
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nya van, saját maga egyszer mindenkorra 
meggyőződhet róla, hogy minőség és meny
n y iig  tekintetében mekkora külömbség van 
a korai és későbbi ültetés között, — s ez 
a személyes tapasztalat bizonyára a legjobb 
ösztönzésül fog szolgálni a korai ültetés 
alkalmazásba vételére.

A  jobb minőségű dohányanyag elő
állítására való folytonos buzdítás közben, 
lehetetlen, hogy röviden meg ne emlé
kezzem a fermentálásról is, amelynek fontos 
szerepe folyvást megújul előttem. Évek 
hosszú során át éppen a fermentálás az, 
amelynek tanulmányozása valóságos szen
vedélyemmé vált, s habár egyik-másik 
olvasómat talán mosolyra késztené is, hogy 
e tárgygyal annyiszor foglalkozva, ismét
lésekbe is esem, de nem tehetek róla, s ez 
sem tántorít el, hogy újra meg újra vissza 
ne térjek rá, mert én a helyes fermentálást 
oly fontos dolognak tartom, hogy szerintem 
ebben rejlik a dohány jóságának vagy 
rosszaságának a legfőbb oka, — s éppen 
azért nem is fogok nyugodni addig, mig 
az e részben általam uj irányba terelt és 
félig már kiderített eljárás diadalmaskodni 
nem fog. A  dohánynak a fermentálásra 
évről-évre való hajlandósága már teljesen 
kétségtelen dolog, mert mindenki, aki a 
dohánynyal foglalkozik, tapasztalni fogja, 
hogy a régi dohányok, amelyeket már 
egészen kiforrottaknak tartottunk, tavasz 
utóján és nyár elején újra fermentálni kez

denek, illetve kissé felmelegszenek, mialatt 
megpuhulnak és némi részben színesednek 
is. Ez a tünet az, amelyen a dohányok 
nemesedése megfordul, s amelyre nézve 
azt a bizonyos módot kell kifürkészni, hogy 
miként vitessék ez végbe a legczélszerüb- 
ben? — Ezt a nagy fontosságú problémát 
megoldani a dohány kísérleti állomás van 
legelsősorban hivatva, mint amely intézet 
— a földművelési ministeriumnak a mező- 
gazdasági kisérletezésiügy újjá szervezése 
iránt lapunk múlt számában iamertetett és 
az összes hivatott tényezők által a leg
nagyobb elismeréssel fogadott helyes intéz
kedései folytán — az ilyetén kísérletezések 
megtevésére is minden szükségessel fel lesz 
szerelve.

Van még egy dolog, amelyről ez al
kalommal szintén megemlékezni kívánok, 
s e z : a dohány dugványozása. Megvallom, 
csodálom és nagyon sajnálom, hogy ezzel 
nálunk eddig még senki sem foglalkozik, 
mintha ez valami nagy munkával és fárad- 
sággal járna, pedig ez se pénzbe, se nagy 
dologba nem kerül, s rendkívül hasznos 
voltánál fogva bizonyára elég érdekes és 
érdemes arra. hogy tanulni szerető gazdáink 
vele próbát tegyenek.

En az idén ismét teltem dohánydug
ványozással kísérletet. Tiz dohányágacskát 
szúrtam le cserépbe s mind a tiz meg- 
fogamzott és igen szépen nő. Az ágacská
kat szintén dugványból eredt dohány

tövekről törtem le, amelyek — mint évelő 
dohányok — általam kiteleltetve lettek, — 
ezek már kora tavaszszal virágoztak és 
julius elejére gyönyörű szép magot fejlesz
tettek, amelynek egyrészét akkor újra el
vetettem, s ebből most már olyan palán
táim vannak, amelyek pikirozásra kitünően 
alkalmasak s ezeket még a héten ki is 
fogom ültetni. A  dugványozott tőkéről 
nyert mag feltűnő szép, s a palánták is 
mind gyönyörű üdék, erőteljesek, jól kifej
lettek és minden tekintetben a legnemesebb 
jelleget mutatják.

Három éve már, hogy a dohány évelő
ségére és dugványozására vonatkozólag az 
annak idején részletesen ismertetett s igazán 
világszerte nagy feltűnést keltett felfede
zéseket tettem, s azok eredményét úgy a 
millenniumi kiállításon, mint a dohányjöve
déknél és a legilletékesebb tényezők előtt 
bemutattam, s azóta is folyvást kísérlete
zem, tanulmányozom ezeket a dolgokat, 
amelyeknek kézzel fogható valóságához 
mar semmi kétség nem fér, s amelyekről 
mindenfelől elismerték, hogy gyakorlati 
szempontból rendkívül nagy jelentőséggel 
bírnak, főleg a dugványozás, mert a do
hányt nemesíteni és a termelést a legma
gasabb színvonalra emelni : a dugványozás 
általános meghonosítása által lenne leg
könnyebben és legbiztosabban elérhető.

És ha mindezek daczára mégsem akad 
eddig senki a hazai termelők közül, a ki

T A R C Z A .

Bismarck és a dohányzás.
A század legnagyob diplomatájának : 

Bismarck Ottó herczegnek folyó hó 1-én 
bekövetkezett elhalálozása alkalmából, a hal
hatatlan emlékű nagy emberről sok érdé 
kés apróságot közöltek a lapok, a melyek
ből a többek között az is nyilvánvaló lett, 
hogy a német birodalom megalapítója ugyan
csak szenvedélyes dohányos volt.

A világ valamennyi elczlapjában év
tizedeken át temérdek változatban közölt 
torzképein, a feje búbján görbülő törté
nelmi nevezetességű három hajszála épp 
oly ismertető jele volt, mint a markában 1 
szorongatott hosszú szárú porczelán pipája, 
s doháuyzási szenvedélye e mellett égj pár 
jóízű kis történetben is meg lesz örökítve, 
amelyeket érdemesnek tartunk felőle mi is 
a következőkben feljegyezni:

A szivar — az gyakran nagy szerepet 
játszott az ő életében. Különösen egyszer.

A königgriitzi csata dúlt. Az esélyek 
ide-oda hullámzottak — de egyszer amint 
tudvalevő, erősen úgy látszott, hogy az 
osztrák fegyvereké lesz a dicsőség. Bismarckot 
elfogta az aggodalom.

— Oda megyek Moltkehoz — beszélte 
6 maga — hogy majd kérdezek tőle valamit. 
De Moltke, aki egy dombon hallgatag nézte 
a csata folyását, elém jőve, megszólított, 
Kért egy szivart. Volt nálam kettő, kivettem 
a tárcámat és eléje tartottam. Moltke egy 
pillanatig figyelmesen nézte a szivarjamait, |

de a következő pillanatban már határozót- ! 
tan választott. A jobbikat vette ki. Meg 1 
voltam nyugtatva: akinek ebben az időben 
még ép érzéke lehetett a szivarválasztásra, 
azt nem aggaszthatta a csata kimenetele.

Bismarck úgy az osztrák, minta franczia 
hadjáratot többnyire lóháton telte meg s 
csak ritkán ült kocsiban. Páris bevételekor 
is lóháton jelent meg a városban, mikor is 
a nép fölismerte, de nem demonsrált ellene. 
„Egy ember azonban — igv beszelte maga 
a herezeg — igen marczona ábrázatot vágott 
rám, mintha keresztül akart volna szúrni 
a szemével. Egyenesen nekilovagoltam, úgy
mond. s tüzet kértem tőle, mire az meg
lepetve ugyan, de kifogástalan franciza ud
variassággal nyújtotta at az égő szivarját.

Az 1870-iki háborús esztendőben tör
tént. Bussel lord audiencziára ment Bis
marckhoz és várni kellett, mig Arnini gróf 
kijön a hercegtől. Nem kellett sokáig vára
koznia. A gróf kijött és zsebkendőjével 
borzasztó módon legyezgette magát és mo
hón szívta be a friss tiszta levegőt.

— Rettenetes hely a Bismarck szobája, 
panaszkodott nagy kapkodással a gróf. Olyan 
sűrű dohányfüst van nála, hogy alig lehet 
látni és olyan erős szag. hogy majd kimarja 
az ember szemét. Kérnem kellett, hogy 
nyissa ki az ablakot. Nem ertem, hogy lehet 
ilyen atmoszférában exisztálni.

Mikor a lord belépett Bismarckhoz, a 
herceg első kérdésé ez v o lt:

— Nem bántja, hogy az ablak nyitva 
van? Ki kellett nyitnom, mert nem bírtam 
már ki. — Ez a gróf Áruim oly rettenetesen 
parfumozi magát, hogy valósággal megbete- 
giti az embert a ruhájából kiömlő illattal. 
Nem értem, hogy tud abban az atmoszférá
ban exisztálni. amely állandóan körülveszi.

A porosz-franczia háború alatt egy csata 
befejeztével hosszú, fárasztó lovaglást tett 
az egész csatatér körül.

— Nagyon ki voltam merülve, — be
szelte maga egyik parlamentáris frühschop- 
penje alkalmával — és már előre a leg
nagyobb gyönyörűséggel gondoltam arra 
ha kapok valamit vacsorára, utána milyen 
végtelenül jól fog esni az az egyetlen egy 
szivar, amit magamnál szorongattam. Rop
pant nehéz volt akkor szivarhoz jutni a 
táborban. Egyszer az ut mellet meglátok 
egy sebesült franczia katonát. Leszállók » 
kérdem, hogy iehetek-e valamiben segít
ségére? Vizet kért. Hoztam neki a sisa
komban vizet. Hát még? Támasszon az árok
parthoz. a mig a sebesültvivők értem jön 
nek ! Megtettem. Kiván-e meg valamit? 
Igen: adjak neki egy szivart. Az utolsó 
szivaromat! Nagyot dobbant a szivem. Só
hajtottam egyet, rágyújtottam, — mert a 
szerencsétlen a kezeit nem tudta mozdítani, 
nagyon alaposan megs/.ivtam a szivart, hogy 
jól égjen s hogy nekem is legyen belőle 
egy kis örömem, - -  aztán a szájába tettem. 
De akkor igazán nagyon meg voltam magam
mal elégedve.
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ez iránt közelebbről érdeklődött és ezzel 
közvetlenül próbát tenni érdemesnek tar
totta volna: ez igazán nemcsak bosszantó, 
hanem mélyen el is szomoritó dolog.

De biztat a remény, hogy majd, ha a 
müveit külföldön, sőt Amerikában és Ausz
tráliában is kipróbált és csakugyan jónak 
talált ezen eljárás egykor a külföldről impor
tálva visszakerül hozzánk : akkor majd itthon 
is tudomást vesznek róla, s ha elfeledik is, 
hogy ki volt, aki eredetileg felfedezte, én 
— ha élek még — akkor is lelkemből 
Örülni fogok, hogy ezzel a magyar dohány
ügy haladását sikerült egy lépéssel előbbre 
vinni.

Darúczi Vilmos.

A dohánymonopóliuni behozatala 
Ausztriában és Magyarországban.

— Dr. Takátn Sándor értekezéséből. — 

(Folytatás.)

Az uj társulatnak első dolga lenne a 
dohánygyártás és szükséges raktárak épitése. 
A dohánygyár fölépítésére a legalkalmasabb 
hely Nagy-Károly; mert e város vidékén 
termesztenek legtöbb dohányt s mert a 
dohánytermelő megyék: Ahauj, Zemplén, 
l'ng, Szabolcs, Beteg, Bihar, Ugorsa és az 
erdélyi részek mintegy körülzárják a várost. 
Aztán a legtöbb dohány vásárló ország: 
Lengyelország csak háromnapi járásra van 
ide. Összeköttetésben van a Tisza partján 
fekvő s Károlyi tulajdonát képező ocsvai 
várral és uradalommal, honnét a Tisza, 
Kraszna és Szamos folyókon bármerre ha
józhatni. Ép ez okból Oc8ván raktárokat is 
lehet épiteni; az ettől egy mértföldnyire 
fekvő krasznai malmokat meg gyártásra 
lehet használni.

A második gyár építésére a tátmegyeri 
uradalmat és várat ajánlja Károlyi. Közel 
lévén a Dunához, ide lehet szállítani a szc- 
rémségi és szlavóniai dohánytermést, melyet 
feldolgozás után, Morva és Ausztria felé 
könnyű volna szállítani. Különben, ha a 
társulatnak úgy tetszik, a második gyárat 
Pozsonyban is fel lehet épiteni. A harmadik 
hely, ahol azonban csak dohányraktárak 
lennének, Hódmezővásárhely volna. Ide gyűlne 
össze a temesvár-bánsági, a bácskai 8 
részben az erdélyi dohány. Ezen főraktára
kon kívül, minden két-három vármegyében 
fiókraktárakat is kell épiteni.

E tervekhez mellékelve van a dohány- 
kereskedelemből várható haszoo kiszámitása, 
A dohány mázsáját a társulat átlag 6 forintért 
venné; a szállítás 40 kr.-ba. a gyárból való 
elszállítás 2 frt.-ba, a gyári kiadárok 4 frt-ba 
kerülnének. Az eladás mázsánkint 16 frtért 
történik. A tiszta haszon tehát 3 frt 20 kr. 
Ha pedig a dohányt külföldre szállítják, a 
tiszta haszon mázsánkint 12 frt 25. A bur- 
nót mázsáját itthon 30 frtért árusítanák; 
ebből levonván a 16 frt 40 kr előállítási 
költséget, tiszta haszonnak 13 frt 20 kr. 
marad. A külföldi elárusitásból a haszon 
háromszor akkora volna.

Mindezek a számadások reális alapon 
nyugodtak ; mert az eladásnál a legcsekélyebb 
hasznot vették számításba. Világosan látszik

ez azon árakból, melyeken ez időben az 
Oröküs tartományokban a dohány és burnót 
árusittatott. A különféle hurnótfajok az 
örökös tartományokban fontonkint a követ
kező áron keltek : az .alfa nmmfa'' 1 frt4kr.. 
a „mille fiori“ 2 frt, a „ frangepáni4 3 frt. 
a ,rapé“ 1 frt 30 kr, a . raroiata“ 2 frt, 
a „görzi* 1 frt, a nyolezféle spanyol 8— 8 
frt, a brazíliai 12 frt, a . folio die Levanteu 
1 frt 12 kr-ért. A  leveles dohányok közül 
a nálunk is termesztett basa-dohány má
zsáját 100 frt., a hollandi kanasztert 600 
frt, a közönséges magyar dohányt 18 frt, a 
jobb fajtát 24 frt, a morvát 3 frt 60 krt 
a havannát 30 frtért árutitották.!I)

Ilyen lévén a burnót és dohány bolti 
ára, ha a társulat évenkint 100,000 mázsát 
hozott volna forgalomba, szép haszonra tesz 
vala szert. Már pedig a tervezet szerint leg
alább 100,000 mázsa elárusitására számí
tottak, Meg kell jegyeznünk, hogy a dohány- 
termesztés felvirágoztatása érdekében az uj 
kereskedelmi szövetkezet a finomabb fajta 
külföldi dohánymagokat, a kellő utasítások 
kíséretében, ingyen osztotta volna szét a 
termelők között.

A  többi nyers terményekből48) szár
mazható hasznot is pontasan kiszámították, 
valamint a papír és más iparczikkek gyár
tásából eredő nyereséget is. A külfölddel 
folytatandó kereskedés könnyítése czéljából 
a már említetteken kívül nagy raktárakat 
akartak építeni Ausztria felé Óvarott és 
Megyeren. Stájerország felé Szent-Gothárdon, 
Horvátország és Adria felé Légrádon és 
Lindván, Csehország felé Puszta- Pócson, 
Törökország felé Helgrádban és Orsován, 
Lengyelország felé Dunajeczen és Palocsán, 
végül Olaszország felé Károlyvárosban.

A dohánygyárak, raktárak helyeinek s 
a birtokoknak megtekintésére Károlyi lehívta 
Mécsből a'Sole Eerencz Józsefet, aki úgy 
ezeket, mint a társulat egész szervezetét 
alaposan megvizsgálta, s helyeselte.

Miután mindent elkészítettek, nem volt 
más bátra, mint a tervek megvalósítása, 
illetve a királyi diploma kieszközlése. Sajnos 
ez Károlyi nagy befolyása a messze kiter
jedő összeköttetései daczára sem sikerült, 
s igy a nagy terv dugába dőlt. Az okokért 
nem kell messze kutatnunk. Károlyi terve 
Ausztria kereskedelmi politikájával homlok
egyenest ellenkezett. Kaivság volt tőle azt 
remélni, hogy Ausztria-Magyarország egész 
külkereskedelmét, s hozzá magyar társulat
nak bérbe fogja engedni, mikor az osztrák

) Károlyiak levéltára.
” ) L\ o. többféle projeetum van a marhakeres- 

kedóare vonatkozólag A dohány mellett a m a rh a - 
k eresk ed ést is naffy arányokban akarta űzni a társulat. 
E czélból először is a m a r h a te n y é s s té s t  akarta fel
virágoztatni. Hogy ez annál könnyebben sikerülhes
sen, ő felségének ajánlatot nyújtott be a ta ta i és 
e c sed i roppant uradalmak megvásárlására. Az ecsedi 
uradalomban dohányt akartak termelni és mintegy 
3000 marhát tartani. Ezenkívül 3 nagy g u ly a  léte
sítését tervezték; az első F e j é r - é n  T o ln a m e g y é b e n .  
a második a Duna és Tisza közt, a harmadik a 
Tiszántúl tartatott volna. Mindegyik gulyában az 
első évben 100 0  darab tehén lett volna ; ezt a ssá- 
mot aztán évenkint 1000 darab 8  — 4 éves üszővel 
szaporították volna. A m a rh a k eresk ed ést az első két 
évben 30,000 pár ökörrel akarták megkezdeni. A 
tervezet szerint e g y  pár 9— 10 mázsás ökör 40 
frt -ba került volna. Minden pár külföldre szállított 
ökör után 16 frt 30 kr. tiszta haszonra számítottak.

hatalmi köröknek czélja mindig az volt, 
hogy hazánkat állandóan gyarmati függésben 
tartsák. De ha e szempontból naiv volt is 
Károlyi Sándor gróf nagyszabású terve, hazai 
kereskedelmünk történetének mindenkor be
cses tanúsága lesz!

(Folyt, köv.)

A dohány mozaikbetegsége.
írták:

Linhart György éa Mazey Gyula.

Dr Mayert vizsgálódásai és kísérletei
— mint már említettük — azon eredményre 
vezették, hogy a mozaikbetegség fertőző 
betegség, melyet valószinüleg bacteriumok 
okoznak. A  mi vizsgálataink, valamint dr. 
Horváth észlelései, amennyiben sem állati, 
sem növényi parasitákat nem találtunk mi 
sem, dr Mayer állítása, mellett szólanak.

Midőn a kísérletekhez hozzáfogtunk, 
három fődolgot kellett czélul kitűznünk: 
1. Mi a betegség okozója, vagyis mi maga 
a fertőző, a betegséget előidéző szervezet 
(contagium)í 2. Mi a betegség terjesztője, 
vagyis hol, mifélekép megy végbe a fer
tőzés ? 3. Miként hárítható el a betegség ?

Az első kérdés eldöntése tudományos 
érdekkel és fontossággal bír, de az eddigi 
vizsgálatok nem igen biztattak valami jó  
eredménynyel. Tekintve azon körülményt, 
hogy akárhány fertőző betegség contagiu- 
mát eddig a legszorgosabb kutatás mellett 
sem sikerült fölfedezni: sokkal tanácsosabb
nak láttuk, nem e kérdés megoldásához 
fogni első sorban, annál kevésbbé, mert e 
munka fárasztó volta mellett, valószinüleg 
kielégítő eredmény elérése nélkül, minden 
időnket igénybe vette volna.

A második kérdés bir a legnagyobb 
gyakorlati fontossággal, amennyiben a har
madik kérdés megoldása is ennek megol
dásától függ. Fertőző betegségnek tartva 
a dohánylevél mozaikosodását, a betegség 
terjedését illetőleg föl lehetett tenni, hogy 
az vagy növényről-növényre ragad át, vagy 
pedig, hogy a talajban fészkel a betegség, 
s maga a talaj annak terjesztője; végre az 
is lehetségesnek látszott, hogy mindkét 
módú fertőzés beállhat.

Azon termelők, kik a mozaikbetegsé
get fertőzőnek gondolják, azt hiszik, hogy 
a beteg (esetleg éretlen) magvak terjesztik 
azt; Mayer pedig azt gyanította, hogy a 
talaj, — még pedig épúgy a dohányföldek, 
mint a melegágyak talaja — terjesztője a 
betegségnek.

Nekünk mindkét vélekedés alapos 
vizsgálatára ki kellett terjeszkednünk, mert 
egyik [lehetőséget sem tekinthettük kizárt
nak — daczára annak, hogy dr Mayer, 
idézett ismertetésében fölemlíti, hogy beteg 
tövek magjaiból egészséges növények ter
mettek.

Fölkértük a szuloki dohánybeváltó hiva
tal főnökét, Máthé Gyulát, hogy szerezzen 
be Szulokon termett egészséges, továbbá 
mozaikbeteg tőkről szedett dohínymagot,
— továbbá, hogy oly melegágyakból, ame
lyekből a kiültetett dohánypalánták mozaik
betegek lettek, szintén küldjön körülbelül 
1 g-nyi földet.
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A  betegség fertőző volta Mayer ál
tal megállapittatván, föl kellett tennünk, 
hogy ha azt a mozaikos tövekről szedett 
magvak teijesztik, úgy ezekkel, — ha a 
talaj terjeszti, úgy a talajjal képesek leszünk 
itt Ováron beteg növényeket nevelni, ha 
e nemű kísérleteinknek az időjárás ked
vezni fog.

Kérelmünkre Máthé Gyula négyféle 
magot s a kért meleg ágy i földet is meg
küldte. A  kapott magvak következők 
voltak :

á) szuloki faj, 1888-ban a szuloki minta
ültetvényen tel esen érett, egészséges tőkén 
termett;

b) szuloki faj, a szuloki termelők ugyan
azon évi szedése ;

c) Withe Burley, amerikai faj, a szuloki 
mintaültetvényen 1888-ban termett, mozaik
beteg tőkről szedve;

d) szamosháti, a szuloki mintaültetvé
nyen 1888-ban termett, egészséges tőkről 
szedve.

A  ftVvel jelölt magvakról a szuloki do
hánybeváltó hivatal főnöke megjegyezte, 
hogy azok nem szedettek ugyan beteg tők
ről, de valószínűleg nem teljesen kifejlett 
magvak, mert a termelők rendesen éret
lenül szokták azokat leszedni.

Megvizsgálva e magvakat, a számos- 
háti fajta volt egyedül tökéletesen érettnek 
mondható, a többi fajtában kisebb-nagyobb 
mértékben, tökéletesen ki nem fejlett, éret
len magvak is voltak találhatók. A  mag
vak alkatában semmi beteges változás nem 
volt észlelhető, azonban a szuloki termelők 
magja — 6) — és a Withe Burley kissé 
dohos szagu volt.

Csiráztatásnak téve ki a magvakat, 
egyedül a szamosháti csírázott jól. még pe
dig 89" 0-kal, a többi csirázóképessége ha
tározottan rossz volt, s köztök legrosszabb 
a Withe Burley-é.

A  szuloki mintaültetvényen termelt 
mag 49.5, a szuloki termelők magja 30 ő, I 
a Withe Burley 2fi’50/0-kal csírázott.

A  csiráztatási próba — mint már emli- I 
tettük — a szamosháti kivételével, vala
mennyi magvat rossznak tüntette fel, de 
arra nézve, hogy e rossz csírázás a beteg- 
séggel valaminő összefüggésbe van-e V nem 
adott semmiféle útbaigazítást.

A  betegség előidézését és terjedés 
módjának megállapítását czélzó kísérleteink 
következők voltak :

Négy széles (25 c m. átmérőjű) alacsony 
cserepet megtöltöttünk szuloki melegágyi 
földdel, négyet pedig óvári egészséges 
földdel, s azok mindegyikét április 13-án 
bevetettük a Szülőkről kapott magvakkal. 
Tehát mindegyik magféleség két cserépbe 
vettetett: egy olyanba, a melyben egész
séges föld, s egy olyanba, a melyben szu
loki. fertőzöttnek tartott föld volt. E csere
peket a növénytani laboratórium helyisé
geiben tartottuk, még pedig külön szobá
ban az egészséges földet tartalmazókat és 
külön szobában a szuloki földdel megtöl- 
tötteket.

A laboratóriumban elhelyezett csere
pekkel egyidejűleg 8 kis faládába is vetet
tünk el dohányt. E ládák közül 4-ben szin
tén szuloki, 4-ben óvári föld volt, úgy,

hogy ismét minden magféleség két ládába 
(egy óvári s egy szuloki földdel meg töl
töttbe) került. E ládák a botanikus kert 
két üvegfedelü melegágyába állítattak be; 
a négy szuloki földdel megtöltött láda kü
lön, a másik négy ismét külön melegágyba. 
A laboratóriumban levő cserepek arra vol
tak szolgálandók, hogy bennük a növény
kék fejlődését folyton megfigyelhessük.

Május elején valamennyi cserép nö- 
vénykéit ritkítottuk s a ritkítás alkalmával 
kiszedett növénykék egy részét hasonnemü 
cserepekbe vagy faládákba pikiroztuk. Így 
tehát mindegyik inagféleségből négy cse
réppel és négy ládával neveltünk (kettőt- 
kettőt szuloki, kettőt-kettőt óvári földben).

A növénykék — kivéve a Withe 
Burley-t — meglehetős egyformán fejlőd
tek, ez utóbbi azonban nagyon rosszul; en
nek rászái alighogy nőttek, és majd mind 
meg sárgultak. E kóros állapot okát föl
deríteni nem sikerült. Junius 13 án kiültet
tük az egyhónapos palántákat, még pedig 
a botanikus kert különböző helyén alkotott 
négy ágyba.

Az első ágyba csupán oly palántákat 
ültettünk, melyek egészséges, óvári földben 
neveltettek. E kiültetés czélja az volt, 
megtudni: vájjon a maggal terjedhet-e a 
betegség ?

A  II. ágyba csupán oly növényeket 
ültettünk, melyek szuloki melegágyi föld
ben neveltettek. E kísérlet czélja volt, meg
tudni : vájjon a melegágy földjével terjed-e 
a betegség ?

A  III. ágyba, váltogatva, szuloki és 
óvári földben nevelt palántákat ültettünk. 
E kísérlet czélja volt, megtudni: hogy az 
esetben, ha a betegség kiüt. átragadhat-e 
az a beteg növényekről a mellettük álló, 
egészséges földben nevelt növényekre V

A  IV. ágyba csupa egészséges, óvári 
földben nevelt palántákat ültettünk, melyek 
egy részét a kiültetéskor szuloki földdel in- 
ficiáltuk oly módon, hogy a palánta gyö
kerét szuloki földdel vettük körül; a pa
lánták másik része változatlanul, tehát in- 
ficiálás nélkül ültettetett el, s ellenőrzéskép 
szolgált. Ezen kísérlet czélja az volt, meg
tudni : vájjon a föld képes-e akkor inficiálni 
a palántákat, midőn azok már megerő
södtek ?

(Vége követk.)

A dohányok törése, niegvnlogntása, 
füHcsztése és fiizése.

A folyó hó első harmadában uralgott 
rekkenő hőség folytán a dohányok rohamos 
érésnek indultak, sőt a nagy szárazság 
következtében helyenként már a kényszer
érés jelei is mutatkoztak, minek következté
ben ma már a dohányok törése országszerte 
folyamatban van, s szeretem hinni, hogy a 
dohánylevelek törése körül a termelők 
általában azzal a gondos figyelemmel jár
nak el. mint ahogy azt múlt számunkban 
részletesen előadtuk.

Ezúttal tehát a dohány törésével kap
csolatos többi időszerű teendőket fogjuk 

I tárgyalni.

Miként évről évre ismétetni szoktam, 
úgy most sem mulaszthatom el felemlí
teni, hogy — a dohányoknak egyöntetű 
összeállítása érdekében — a dohánylevele
ket már a törés alkalmával meg kell válogatni, 
illetve osztály ok szerint külön-külon kell leszedni, 
— ami azért szükséges és igen fontos dolog, 
mert a külön válogatott osztályok egyen
lően és szebben száradnak, s ezeket a paj
tában értékök szerint helyezhetjük el és a 
kezelés minden munkáját külön végezhet
jük velők, ami igen jelentékeny előnyökkel jár.

A  dohány hazahordásánál nagyon 
vigyázni kell, hogy a levelek, úgy amint 
megválogatva és osztályozva törettek, külön- 
külön csomókban rakassanak fel a szeke
rekre, melyeknek alját és oldalait gyékény
nyel vagy szalmával kell kibélelni, — s 
ügyelni kell, hogy főleg a legértékesebb 
levelek kellőleg védve legyenek, és ne 
összekuszáltan, élökre állítva, hanem lap- 
jokkkal lefelé fordítva rakassanak, de nem 
túlságos nagy tömegben, mert az erősebb 
nyomás által a friss levelek igen sokat 
szenvednek; — s épp azért arra is gond 
legyen, hogy a béres vagy a kocsis a zöld 
dohányra rá ne üljön, vagy valami nehéz 
tárgygyal le ne nyomja, mert az igy kapott 
foltok mindig megmaradnak a dohánylevé
len és sokat levonnak az értékéből.

Ezután következik a dohánylevelek 
fiillcsztése vagy fonnyasztáisa, ami tulajdon
képpen egy erjedési folyamat, vagy egy 
bizonyos neme az utóérésnek, mely a dohány 
teljes érését pótolni van hivatva. A  f üli esz - 
tés, a jó  minőség előállítására igen nagy 
befolyással bir. mert nemcsak hogy a 
további szárítást megkönnyíti és meggyor
sítja. de e mellett még a mergomlástól 
is megmenti a doháuylevelet. mert a fül- 
lesztés a zöld dohányokból nagy mennyiségű 
nedvességet párologtat el s a száradást a 
szükséges természetszerű rendes mederbe 
tereli.

A füllesztést leghelyesebb a pajtában 
— melynek aljára tiszta száraz szalmát, 
vagy gyékényt kell borítani — egy kissé 
emelkedett helyen végezni, és pedig mint- 
egy 12—15 ctmtr magas, 40—őüctmtr szé
les kis csomókban, melyeknek közepét 
nem szabad kibélelni, vagyis berakni: — 
s főleg arra kell ügyelni, hogy mikor a 
csomók megmelegedtek: akkor azokat
azonnal levelenként át kell forgatni, olyfor* 
mán. hogy amely levél felül volt, az alulra 
kerüljön és viszont, — s ezt mindaddig kell 
folytatni, mig a zöld dohánylevelek sárgás
barna színt kapnak s a bordák meglágyul
nak. a kocsányok pedig hajlékonyak lesz
nek, annyira, hogy többé már nem töré
kenyek, ami 3—4 nap alatt szokott végbe
menni, de a legkisebb füllesztés, melyben 
a dohánynak okvetlenül részesülni kell, 
legalább 48 óráig kell hogy tartson.

A rendesen érett dohány a füllesztés 
alatt egyenlően szokott megsárgulni, az 
éretlenek azonban még több füllcsztési időt 
kívánnak, miért is azon leveleket, amelyek 
egy bizonyos időn túl nem sárgulnak meg, 
hanem zölden maradnak, a többiek közül 
ki kell válogatni és újból fülleszteni, mind- 
addig, amig ezek is megszínesednek.
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A kerti és muskatál leveleket azonban
— amelyek már rendesen egész éretten sze
detnek le és igy kevesebb víztartalommal 
bírnak 24 órán túl nem szükséges tovább 
fülleszteni.

A  füllesztésnek helyes végzése bizonyos 
időt és munka többletet igényel ugyan, 
ez azonban 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 dohányá
nak az értéke messze alul marad azon a 
határon, amalyet a füllesztés által — köny- 
nyü szerrel bizonyára elért volna

A füllesztés után következik aztán 
a fűzés, amely munkát már minden termelő 
és kertész jól ismer, amennyiben a fonák- 
fűzés már országszerte annyira maghonosult, 
hogy erre már szükségtelen is termelőin
ket külön figyelmeztetni és kitanitani. 
Csak annyit kívánok most niég itt megje
gyezni, hogy a legczélszerübb, ha a leve
lek egymástól 2 —3 centiméter távolságra 
füzetnek fel. úgy, hogy a szárítás egész 
ideje alatt, vagyis mig az utószáritásnál a 
dohányt össze nem szorítjuk, mindaddig a 
levelek a zsinegen sohase érjék egymást.

Ki-ki a maga módszere szerint, akár 
exsiccatoron, akár zsinegen szárítja a dohá
nyát. mindenik ktllő pontosságot, óvatossá
got és folytonos figyelmet igényel ; — s 
miután szárítási módszerünk és pajtáink 
czélszerüsége már Europaszerte általános 
elismerést vívott k i : erkölcsi kötelességünk 
tehát ezt a nehezen elért eredményt fen- 
tartani s e részben többé nem hanyatlani, 
de folyvást tökéletesbbülni.

Daröczi Vilmos.

A dohány kárbecslésről.*
A  mi égaljunk alatt a dohány az egye

düli növény, melyet levelei miatt termesz
tünk és biztosítunk. A dohánytermelő fő
törekvése az, hogy lehetőleg nagy, jól ki
fejlett és teljesen sértetlen leveleket aras
son, mert ezen tulajdonságok határozzák 
meg az árát. Megsértett, elszakadt vagy 
átlyukasztott levelekért.'.20—30»/„-kal fizet
nek kevesebbet, mert ily levelekből nem 
kerülnek ki a szivargyártásnál oly értékes 
borítékok.

Minthogy már gyenge jégeső is át
lyukasztja a dohányleveleket, ennélfogva 
oly jégeső is, mely teljesen jelentéktelen
nek látszik, a szivardohányt károsítja; ez 
az eset akkor is áll. ha a jég a termés 
mennyiségét nem kisebbítette.

A becslőnek tehát első kötelessége 
arról meggyőződni, hogy a biztosítás szi
vardohányról szól-e vagy sem.

Mikor a növény 6 cm.-nyire nőtt, már 
át lesz ültetve a melegágyból a szabadba, 
tehát ép akkor, midőn a harmadik levél
pár már kifejlődött és a következő levelek

• Ezon czikkot a gondosan szerkesztett .Biz
tosítási Í'S Közgazdasági Lapok" legutóbbi számá
ból vossziik át. Sterk-

bimbóalakban látszanak a növény hegyén. 
Ha ilyen állapotban éri a jég a dohányt, 
akkor csak azon esetben lehet még jöve
delemre számítani, ha a növények jól meg- 
fogamzottak és erős uj gyökeret növesz
tettek.

A  dohánynak az a tulajdonsága, hogy 
a jégtől sértett főtörzs a levelek sarkaiból 
uj hajtásokat, fattyúhajtásokat kap. Be kell 
tehát várni, hogy beáll-e ezen eset; ha 
ilyen fattyúhajtások erősen fejlődnek ki, 
akkor még jó aratást (dohánytörés) érhe
tünk e l ; a már kifejlődött alsó leveleket 
(utólevél) elveszettnek kell tekintenünk. A  
kár százalékának meghatározásánál tekin
tetbe kell vennünk, hogy a termelő mun
kája szaporodott; a sértett főtörzseket ki 
kell törni és a fattyúhajtásokból csak egyet 
meghagyni, a melyik a főtörzs szerepét az
tán átveszi. Ezen kiadások a társulatot il
letik, mert ha ez a munka elmarad, egy
általában nem lehet eladható dohányt elérni.

Ily korai károknál ajánlható az, hogy 
a kárrendező a jégeső után legkésőbben 
8 nappal jelenjék meg a hely színén, hogy 
a területet újbóli megmivelés czéljából átad
hassa vagy megegyezés jöhessen létre a 
biztosított féllel a dohánynak további mi- 
velésére szükséges kiadásokra nézve.

A termelő a dohányt alacsonyan ipar
kodik tartani, ő azt szereti, hogy az csak 
60 — 70 cmnyi magasságot érjen el, a mi 
nem mindig sikerül, mert a dohány néha 
l ' / t méter magasságra is nő. A  tovább- 
növését az által gátolják meg, hogy virá
gait az alsó kis levelekkel együtt letörik, 
igy cak 10—12 levél marad meg, ezek az 
által, hogy nagy mennyiségű nedvvel ren
delkeznek, jobban fejlődnek ki, mint ellen
kező esetben.

Ennélfogva könnyen megmagyarázha
tó, hogy a jégeső a széles leveleket min
dig megkárosítja. A  kár nagysága a jég 
hatályosságától és a levelek fejlődési foká
tól függ. Ha akkor éri a jég a növényt, 
mikor a levelek legjobban fejlődnek, akkor 
a levelek további fejlődését tökéletesen 
képes meggátolni; de ha a levelek elérték 
már teljes nagyságukat, akkor a jég azok 
kifejlődésének természetesen nem árthat. 
Itt meg kell még említeni, hogy az alsó 
levelek előbb érik el természetes nagyságu
kat, mint a felsők ; e szerint tehát a jég 
esetleg az alsó levelek fejlődésének már 
nem árthat, mig a felsőknek igen. A dohány 
minőségére erős jégeső mindig káros befo
lyású, mert a sértett, átlyukasztott és meg
roncsolt levelek nemcsak hogy elvesztik 
értéküket mint szivarlevelek, hanem nem 
is érnek meg oly szépen, mint a sértetle
nek, a minek valószínűleg a növényen és 
levélbordán levő seb az oka.

Az elvert dohánytermésnek azonnali 
megtekintése tehát mindenkor ajánlható; 
azt, hogy a kárrendezés azonnal történjék-e, 
vagy elhalasztassék-e későbbre, csak a hely
színén lehet meghatározni.

Mindazon esetekben, a melyekben sike
rül uj fattyúhajtásokat növeszteni, a kár 
mennyiségre nézve mindig, de minőségre 
sohasem javítható. A fattyúhajtások levelei 
sohasem fejlődnek lki oly szépen és oly

nagyra, mint azok, melyek az első törzsön 
nőttek; a külömbség már a mennyiségben 
is mutatkozik. Minthogy azonban az ilyen 
utótermés leveleinek értéke közönségesen 
40—60o/°-tel kisebb és a kár minőségre 
nézve is nevezetes, azt a becslésnél figye
lembe kell venni.

A dohánytörés két vagy három idő
szakban történik, úgy a - hogy a levelek 
alulról föl felé egymásután megérnek; igy 
tehát az első törzs az utólevél., a második 
a középlevél és a harmadik a felső levél. 
E miatt oly károknál, melyek az aratás 
idejébe estek, meg kell figyelni, hogy nem 
történt-e már egy törés, a mely esetben a 
kötvény feltételei értelmében az erre eső 
részt a kár összegéből le kell vonni.

A  dohányra nézve kártékony állatok 
közül meg kell említeni a szürke meztelen 
csigát és a nagy zöld sáskát. Az első a fia
tal növényeket károsítja és sok növényt 
teljesen tönkre is tesz. A jobban kifejlődött 
dohány az által, hogy az alsó leveleken lyu
kakat rágnak ki, oly kinézást kap, mintha 
a jég verte volna. Minthogy ezen állatok 
csak éjjel legelésznek és napközben a földbe 
bújnak, nem találhatjuk őket a leveleken, 
ez által azon téves nézetre jöhetünk, hogy 
ezt a jég okozta, különösen akkor, ha még 
a zöld sáska is pusztított, mivel ezek külö
nös előszeretettel keresik fel a felső leve
leket és ott hasonló pusztítást visznek vég
hez.

Ha valahol sok sáska van, az átmenés 
közben találhatjuk őket.

Egyébiránt ha a leveleket pontosan 
megvizsgáljuk, könnyen meggyőződhetünk 
arról, hogy azok ki vannak-e rágva vagy 
a jég sértette-e őket. A  kirágás mindig 
határozott éles szélű, mig a jégcsapásnál 
mindig találhatunk a levél alsó részén egy 
kiszakított részt, melyet a jégszem oldalt 
szorított.

Gyakran a szél is pusztítja a dohányt, 
a mennyiben a levelek megrongálódnak 
az ide-oda hajligálástól; gyakran eltöri a 
szél a bordát és a törés mellett elszakítja a 
leveleket. De pontos megvizsgálásnál soha
sem fogjuk eltéveszteni a szél által okozott 
kárt a jégkárral, mert mint már említettük, 
a jéglyuk mindig felismerhető egy jelzés 
által.

Dohánytermelésünk minőségi 
javulása.

(Folytatás.)

A debreeseni beváltóhivatali körzetben 
az 1896. évben beváltott 25,707 mtrmázsa 
debreczeni fajdohány minőségének százalé
kos aránya volt:

szivar-levél 
válogatott a) .

b) -
I. osztályú
II- *

111.

. 0.008°/„ 

. 0-500 „
. 008 „ 
- 14—  „ 
. 33 — .
• 3 8 - -  „

kihányás és hulladék . 14-— „
átlagár mtrmkint 15 frt 92 kr.
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Az 1897. évben beváltott 24.382 mm. 
debreczani faj dohánytermésből volt:

szivarlevél . . . .
válogatott a) . . , . 1.28 „

,  b) . . . . 0.64 „
I. osztályú. . . . . 16.66 „

11. .  . . . . . 36.80 .
III.................................. . 31.67 .
kihányás . . . . . 19.10 „
hulladék . . . . . 0-69 „

átlagár mtrmként 16 frt 75 kr.
Ugyanott az 1896-ik évben beváltott

787 mtrm. kapadohány termésből volt:
I. osztályú . . . • - 6»/„

11.................................. . , 25 „
HL „ - , - . . 59 „
kihányás . . . ■ - io  „

átlagár mtrmkint 14 frt 63 kr.
S az 1897-ben beváltott 1467 mtrm.

kapadohány termésből volt:
I. osztályú . . . . . 14-27»/,
II................................... - 34 07 .

Ili..................................
kihányás..................... - 7-63 „
hulladék..................... • 0-25 „

átlagár mtrmkint 16 frt 71 kr.

A hajdú-dorogi beváltóhivatali körzetben
1896. évben beváltott 16.178 mtrm. debre-
czeni faj dohányból volt:

válogatott a) . . . -• -% >
„ b) . . . 0-3 „

I. osztályú . , . 23—  „
ii ................................ 42.—  „

in. „ . . . . 25-— .
kihányás és hulladék 9-97 .

átlagár mtrmkint 17 frt 71 kr.

Az 1897. évben beváltott 16.687 mm.
debreczeni faj dohánytermésből v o lt:

válogatott a) . . . . 0*17° u
. b) . . . . 0-63 .

I. osztályú . . • • 2 6 . -  „
II- „ • • • . . 42.32 „

III............................. . . 22.95 „
kihányás . . . . 7.92 „
hulladék . . . . 0.01 „

átlagár mtrmkint 18 frt 06 kr.
Ugyanott, az 1896. évben beváltott

8.791 mtrm kapadohány termésből volt:
I. osztályú . .

II- ..................................... 36 .
Ili- „ ..................... +0 „
kihányás ......................1 1 .

átlagár mtrmkint 16 frt 28 kr.
S az 1897. évben beváltott 7.767 mtrm 

kapadohány termésből volt:
1. osztálya . . . .  21.04, ,,

II............................................34.16 „
III. .  . . ; . . .  35.84 „
kihányás ..........................8.53 „
hulladék ......................... 0.43 „

átlagár mtrmkint 17 frt 73 kr.
A  fentiek szerint tehát — habár az 

1896. évi termés mennyiségileg több volt 
ugyan az 1897. évinél, de az anyag minő
ségi javulása és az átlagára is, mind a két 
körzetben az 1897. évben jelentékenyen 
emelkedett.

(Folyfc köv.)

Levelezés.

Barcs. 1898. augusztus 6-án

Igen tisztelt szerkesztő u r!
Az itteni kerületből beérkezett jelen

tések szerint, az elmúlt hóban a dohány 
növények töltögetése befejeztetett s a tető 
elhányás és kacsozás szintén teljesittetett, 
részben még folyamatban van.

A várható termés mennyiségileg igen 
jónak Ígérkezik, csakhogy a minőség több 
helyen az erős viharok és hideg esők foly
tán szerfelett csökkent, mert a levelek meg- 
rongyoiödtak és rozsdát kaptak.

Bolháson junius hó végén erős jégverés 
volt; Kriváj pusztán (Fozsega mellett) pedig 
julius elején nagy szárazság uralkodott, mi
nek folytán s dohányt kapálni nem lehetett, 
később pedig 10 napig tartó eső jött, a mi 
után a kapáias ismét lehetetlen volt, s igy 
a gaz az ültetvényeket elnyomta, a kapálás 
julius 20-dika után azonban teljesíthető volt 
és — most ugyanott a töltögetés végeztetik; 
az ültetvények ott a pénzügyőrség jelentése 
szerint középszerűek; — Kamenskón pedig 
julius hó folyamán — hegyes vidéken 
lévén — igen hűvös idők jártak, melyek a 
növények fejlődését igen gátolták, a hó vége 
felé azonban meleg napok köszöntöttek be, 
és a hibát helyre pótolták.

Mind három helyen nagy termelők Űzik 
a termelést.

A levelek törése Harcson és vidékén már 
megkezdődött.

Ez alkalomból, miután a levelek törésé
ről már a műit számban tetszett igen tisz
telt szerkesztő urnák körülményesen és 
nagy tájékozottsággal Írni, csak a dohány 
levelek fűzésére nézve hívom fel a körzet 
termelőinek figyelmét, miután e munkálat
nál a múlt évben sokan igen nagy hibát 
követtek e l ; a mennyiben sok égett dohányt 
szállítottak be; — nagy hasznukra fog 
tehát lenni, ha az alábbi sorokat követik 
és végre a forgatva fűzést elsajátítják, és 
dohányuknak java részét a kisebb termelők 
is árnyékban szárítják.

A dohánylevelek felfűzését a legnagyobb 
gonddal kell teljesíteni s különösen vigyázni, 
nehogy a levelek sűrűén füzessenek és egy
mást érjék, mert ha a levelek egymást el- 
fódik, a levélbordák kellően ki nem szárad
hatnak, a zsinóron könnyen égettekké vál
nak és könnyen megrothadnak. A  legok- 
szerübb főzési mód a forgatva fűzés, mely 
abból áll, hogy a levelek színükkel össze
forgatva füzetnek a tűre s onnan a zsinórra, 
és pedig akként, hogy a fűző két rakás zöld 
dohányt kocsányával maga felé fordítva, 
maga elé tesz, úgy hogy az egyik rakásban 
a levelek színűkkel lefelé fordítva legyenek, 
azután pedig a másik rakásból és igy fel
váltva fűzi a leveleket a tűre, a nélkül, 
hogy azt megfordítaná.

Ezen okszerű füzési módnak előnye, 
hogy a levelek nem borulnak oly könnyen 
össze, úgy a bordák mint a levelek köny- 
nyebben száradnak, miáltal szivégett vagy 
kocsányrothadt dohány alig lesz ha a leve
lek ritkán füzetnek,

É« végül néhány szót a szárításról. A

szárítás a dohánykezeiéinek szintén egyik 
legfontosabb réBze, miért is azt a legnagyobb 
gonddal kell teljesíteni, hogy jó  minőségű 
dohányt nyerhessünk. A  dohányszáritásnak 
egyedüli okszerű módja az árnyékban vagy
is a dohánypajtában való szárítás, mert a 
napon szántott levelek szélei hamar meg
száradnak, mig a levelek azon része, hová 
a napsugarak nem hatnak, tehát a levél 
közép része zöld marad, azonkívül a napon 
szárított dohány merevvé válik és hogy 
csomózásra alkalmassá tétessék —  a minő
ség rendkívüli hátrányára —  nedvesittetni 
szokott, e miatt azután az erjedést ki nem 
állja, penéstt kap, legtöbb esetben megrothad, 
vagy felette csekély minőségűvé válik, 
úgy hogy csak kihányásként vétetik be.

A dohány jövedéknek igen nagy kárára 
van az ily csalárd és hanyag eljárás, s csak 
a kezelés kiadásait emeli; sürgősen figyel
meztetnek tehát e helyen is különösen a 
kisebb termelők, hogy végre valahara az 
okszerű szárítási eljárást kövessék.

Tekintetes Szerkesztő urnák 
tisztelő híve

Banovsskg Gyula.
kezelő.

II.
Kisorosi, 1898. aug. II.

A várva várt dohánynövelő nagyboldog- 
asszonyi eső tegnap este mindnyájunk 
örömére beköszöntött, s egész éjen át, ma 
déli tizenkét óráig, szakadatlanul esik, szép 
csendesen.

Ezen áldásos eső hanyatló reményünket 
8 bágyadt dohányunkat foléleszté; most jó  
termésre bizton számítunk.

A hőfok 26 ról 14-re esett; az idő 
nagyon kellemes; folyton permetez az eső ; 
oly csendes idő van. hogy a falevél se 
mozdul ; a viz mindenfelé áll, tehát dohany- 
fóldünk alaposan átázott.

Legfőbb ideje volt már az esőnek, 
különben pajtáink üresen maradtak volna.

Hazafias tisztelettel.
Ambrus József

plébános

VEGYESEK.

Ismételve felkérjük azokat a t. előfize
tőinket, akik a junius végén lejárt előfize
tésüket még mindez Ideig meg nem újították 
s akiket ez iránt külön levelezőlapon is meg
kerestünk, hogy a második félévi e'öflzetési 
összeget szíveskedjenek mielőbb beküldeni, 
—  mert nem szeretnénk a hátraléknak pos
tai megbízás útján valé beszedésével t- elő
fizetőinknek terhére lenni.

—  Előléptetés. ■/.oM Bajos pénzügyi 
tanácsos, a dohányjövedék építészmérnöke, 
a VII. fizetési osztály második fokozatába 
lett előléptetve.

— Kinevezések. A  m. kir. dohányjöve
déki központi igazgatóság Sédy Kálmán 
ideiglenes minőségű statisztikai hivatali 
gyakornokot és Sibelka Henrik végzett jog 
hallgatót ideiglenes minőségű fogalmazó
gyakornokká nevezte ki.

—  Áthelyezések, ifarinovich István 
sátoralja-újhelyi és Krampera .János szomol-
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noki dohányjövedéki tiszt a budapest- 
ferenczvárosi-, illetőleg a debreczeni-, Simon 
Oéza budapest-erzsébetvárosi dohányjöve
déki segédtiszt a budapest-ferenczvárosi-, 
Truksz Kálmán debreczeni segélydijas 
dohányjövedéki gyakornok pedig a fiumei 
dohánygyári igazgatósághoz-, végül Oyur- 
coányi Ferenc* debreczeni díjtalan dohány
jövedéki gyakornokjelölt, a nyíregyházai 
dohánybeváltóhivatalhoz lett áthelyezve.

—  Halálozás. Ifj. Mami József m. kir. 
dohányjövedéki segédtiszt, (Mann József 
nyíregyházai dohánybeváltó felügyelő unoka- 
öcscse.) folyó hó 2-án, néhány napi súlyos 
betegség után, életének 23-ik évében el
halálozott. A  szép reményekre jogosító, 
rokonszenves, derék fiatal ember csak 
néhány hó előtt neveztetett ki a pozsonyi 
dohánygyárhoz, s hirtelen bekövetkezett 
halála mély gyászba boritá a kiterjedt rokon 
családokat és a pozsonyi dohánygyár tiszti
karát, amelynek közkedveltségü tagja volt. 
Temetése, t. hó 4-én, ritka nagy részvét mel
lett ment végbe — Nyugodjék békével!

— A dohányok állásáról a foldmivelési 
ministeriumhoz beérkezett legutóbbi hiva
talos jelentések is megerősítik azt az eddigi 
véleményünket, hogy az idei dohánytermést 
— úgy minőség, mint mennyiségre nézve — 
a jobbak közé sorozhatjuk. A  törés most 
már mindenütt javában folyik, s ahol a 
folyó hó 11-diki országos eső még a tövén 
érte. ott ez is sokat javított rajta. Egyes 
vidékek szerint, nevezetesen : a Duna bal- 
partján helyenkint szép. több helyen azon
ban leveleinek széle elszáradt és szakgatott. 
Az anyaleveleket szedik. — A  Duna jobb
partján kielégítően fejlődött, törése folya
matban van. — A  Duna-Ti>za közén 
nagyobbára közép és jó középtermést Ígér; 
Kec-kemét határában a drótféreg károsítja, 
iit-ott az aljleveleket már szedik. Többfelé 
még esőt kíván. — A  Tisza jobbpartján a 
dohány általában jól fejlődött s a legutóbbi 
esőkre szépen felüdült. Törését már több 
helyütt megkezdették. —  A Tisza balpartján 
javában törik. A  hol a jég nem érte, nagy 
hozamot ad. — A  Tisza-Maros szögén a 
dohány a hosszantartó szárazságtól sokat 
szenvedett, de az utóbbi eső után újra fel
üdült. s jól fejlődik. Helyenkint ragyás és 
rágott levelek is találhatók. Csanád és 
Krassó-Szörény vármegyékben pedig a jég
eső érzékenyen megkárosította. A jégtől 
megkímélt helyeken nagyobb részben szép, 
egészséges levelű. Sok helyen törését már 
megkezdték. — Az erdélyi vármegyékben 
nagy szelektől és záporoktól sokat szen
vedett, különben jó  terméssel biztat, nagy 
leveleket hozott; törését megkezdték.

—  Elefántcsont-pálma magjából fara
gott pipa- A „Természettudományi Közlöny14 
augusztusi füzetében olvassuk, hogy a 
Természettudományi Társaság növénytani 
szakosztályának legútóbbi ülésén Mágocgy- 
Dietz Sándor egy elefántcsont-pálma mag
jából faragott pipát mutatott be, melyet 
Schilberszky Károly kapott Chikagoból és 
ajándékozott az egyetemi növénytani inté
zetnek.

—  Oroszország dohánytermelésének 
emelkedése. A  világon mindenütt, ahol 
dohánytermelésre alkalmas talajok vannak.

a termelést folyton terjesztik, ami azt bizo
nyítja, hogy a dohánytermelés nemcsak 
nálunk, de világszerte mindenütt, egyik 
legjövedelmezőbb ága a mezőgazdaságnak. 
Óriási mértékben terjed és emelkedik a 
dohánytermelés Különösen Oroszországban, 
ahol a termelt dohány mennyiség 1877-ben 
még csak 31/* millió pudot tett ki, s 1896. 
évben már 5 millió púdra emelkedett. — 
Zarthum, Trans-Kaukázia, Turkesztán, 
Kelet-Szibéria, s több más tartományban 
1877.-ben még egy szál dohány palántát 
sem lehetett látni, mig most már a varsói 
kormányzóságban és a jelzett helyeken 
36.232 a dohánytermelők száma s a dohány
adó 12.6 millióról 30.9 millióra emelkedett. 
Az utóbbi 10 év alatt a kivitel is rendkí
vüli mérvben kifejlődött, úgy hogy 1896.- 
ban, az Oroszországból külföldre kivitt 
dohány mennyisége 308.126 pudot tett ki, 
ami mindenesetre azt bizonyítja, hogy 
Oroszország dohánytermelése jelenleg már 
igen magas fokon áll.

— A m. kir. államvasutak közleményei.
Személyszállító vonatok megszüntetése. F. évi 
augusztus hó 10-étől kezdve az alább fel
sorolt személyszállító vonatok forgalma, az 
utazó közönség részéről való csekély 
igénybevételük folytán meg fog szüntet- 
tetni.

1. A  budapest-zimonyi vonalon az In
diáról minden pénteken reggel 5 óra 19 
perczkor induló és Zimonyba reggel 6 óra
5.'» perczkor érkező 952. sz. személyszállító 
tehervonat.

2. A  hegycs-feketehegy-palánkai vona
lon a Torzsáról minden szerdán és vasár
napon reggel 6 óra 6 perczkor induló és 
Palánkéra reggel 7 óra 17 perczkor érkező 
4916. sz. vegyesvonat.

3. A  budapest-predeáli vonalon az 
Ágostonfalváról minden pénteken, valamint 
a brassói országos vásárok alkalmával 
reggel 4 óra 26 perczkor induló és Hrassóba 
reggel 7 óra 4 perczkor érkező 552. sz. 
személyszállító tehervonat.

4. A  szabadka-szeged-rókusi vonalon 
a Szabadkáról d. u. 3 óra 3 ' perczkor in
duló és Palicsra d. u. 3 óra 45 perczkor 
érkező 4111 sz., a Palicsról d. u. 4 óra 
5 perczkor induló és Szabadkára d. u. 4 óra 
20 perczkor érkező 4112. sz.. a Szabadkáról 
este 7 óra 40 perczkor induló és Palicsra 
este 7 óra 55 perczkor érkező 4113 sz. és 
végre a Palicsról este 8 óra 10 perczkor 
induló és Szabadkára este 8 óra 30 perczkor 
érkező 4114 sz. fürdóvonatok említett nap
tól kezdve csak ünnep és vasárnapokon 
fognak közlekedni.

Szerkesztői üzenetek.

Baaovszky Gyula urnák. Baroaoa. A becses és
tanulságos közleményt nagyon köszönjük.

Ambrus József plébános urnák Kisoroszon. Mind
két tudósítást köszönettel vettük; — a örülünk, 
hogy a jó eső folytán a/, első értesítés tárgytalanná 
▼ált. Szívélyesen üdvözöljük.

Daróczy Zoltán urnák Pakson. Beküldött becses 
közleményére vonatkozólag magán levélben irtunk, 
amelyre azonban választ még eddig noiu kaptunk.

Stampf József írnak, Szegeden Hozzánk intézett 
megkeresésére magánlevélben válaszolunk.

Neugebauer Nnrbert nrnak Béoa. Örömünkre 
szolgál, hogy az osztrák jövedéknél oly figyelemmel 
kísérik lapunkat, s a hiányzó számot a legnagyobb 
készséggel megküldöttük.

Felkérjük a termelő arakat, hogy a termét ered
ményéről szíveskedjenek bennünket minél nzámssabban 
ét miiéi rénzletnnnbbnn ér teái leni.

HIRDETÉSEK.
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4i A legjobb minőségű

|  termény zsákok,
v íz h a tla n - és nyers taka rók ,

dohányzsinegek
a legjutényosabban szerezhetők be

FISCHER J-
lúk-, íróig- ii pcnjrigjúi raktáraim 

BUDAPEST,
N a g y -k oron a -u tcza  18. sz.
( 4 - 6 ,
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L: országos gépész-egyesület
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, VI. Váczi-körut 33. szám.

á

o

ó

>

öoooooooooooooc
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦



M AGYAR DOHÁNYUJSÁG. Augusztus 16.

Sflrgönyczini: !| 

. K Ö T É L G Y Á R  

Budapest.

T E L E F O N : 

#8— 18.

Legjobb és legmegbízhatóbb minőségű 
magyar bácskai kenderből készült

dohányzsinórt
és

gazdasági kötélárut
aj á ii 1 a

BLEIER i :  W E I5 Í  kötíljyártí szig BUDAFESTEH.
R aktár éa iroda: V II., K óroly-körüt 7. sz.

Továbbá: torna eszközök,
valamint: kocsizó lóhálók, szánhálók, gabonazsákok, vízhatlan ponyvák, 
kender, csepü, vászontömlők, itató- és tűzivedrek, cocus futószőnyegek 
és lábtörlők, ruhaszárító kötelek. — L a w n - t e n n i s  h á l ó k ,  f o g o l y -  
h á l ó k  stb. e szakmába vágó árúkat a legjutányosabb eredeti gyári arakon.

Kepes árjegyzék kivanatra bérmentesen küldetik — Vidéki megrendelések
pontosan eszközöltetnek 1 1 6 —)

Dohányzsinórok
és

bálk ötelek ,
géphevederek, tömlők, 

szövő-fonál, zsákmadzag, 
tisztitó-kócz éz kender, 
juteáruk, bor szór ő-zsák, 

elsőrendű dupla vitorla 
vászonból készült kezelési 

zsákok,

m m sntís M a ró i! és m á k
és

egyéb gazdasági czikkek 

i  legnolidalib kitsolg ílii aellett

g y á r i á r o s  kaphatók
BERGER TESTVÉREK

juteáruk és zsákok gyári raktárában

, l, Árpád mi 12. szám.
Az oszt rak-magyar kenderfono e» zsineg- 
gyáruk gyártmányai központi raktárának 

elárusítana.
A szegedi kenderfonogj'ár részvénytársaság 
luagyurorszairi vezérképviselete és föraktáru.

# (U -K

99 E G Y E T  É
X X X I. évfo lyam , P O L IT IK A I  N APILAP. X X X I. év fo ly a m .

C s é . v o l s z k y  X jslJ o s
tulajdonos és felelős szerkesztő.

K o s s u . t h .  F e r e n . c z
főmunkatárs.

£ z  a  m a g y a r m ü v e it  g a zd a -k ö zö n s é g  la p ja !
Az Tgyetértes nem dolgozik a hatásvadászat olcsó eszközeivel, 

hogy magának egyszerre tömegesen csakhamar újra elmaradó uj 
előfizetőket szerezzen, hanem mindenkor kellő színvonalon álló közle
ményei, gyors, pontos és minden tekintetben meghízható tudósításai 
által iparkodik régi jó  hírnevét, mint hazánk legelső rangú napilapja, 
állandóan fenntartani, hogy ez utón no csak régi előfizetőit kapcsolja 
állandóan magához, hanem közönségét uj hódítások által óvröl-évro 
maradandóan m eg is szaporítsa.

Hogy ezt a czólt ''lérjük, erre nézve legnagyobb támaszunk a 
lap nagy terjedelme. Az Egyetértés egyetlen egy oldalon majdnem 
annyi betűt képes közölni, mint a kisebb lapok három egész oldalon s 
igv  az Egyetértés egy rendes 8 oldalos lapja annyi közleményt tartalmaz, 
mint ha a kisebb lapok 24 oldalon jelennek meg, a mi azonban csak 
ünnepnapokon történik. Ilyenkor az Egyetértés 12—2U. illetőleg a 
kisebb alakban számítva 3d—öO oldalnyi terjedelmű

C-akis a lap ily nagy méretei teszik lehetővé, hogy az Egyet
értés mindenről oly bő és részletes tudósításokat közölhet, a milyeneket 
egy más lap sem nyújthat közönségének. így  általánosan ismeretes, 
hogy az Egyetértés országgyűlési tudósításai «■ nemben u legtökélete
sebbek, nemcsak a tudósítások kimerítő volta folytán, hanem annál a 
tárgyilagosságnál és részrehaj lat lanságnál fogva is, m elye tudósításokat 
minden pártszinezetü olvasó előtt is élvezetessé teszi. Egy másik nagy 
erőssége a lapnak rendkívül bő t á rc z a -  és regsnyrovata.  Az Egyet
értés állandóan a legkitűnőbb regényeket közli, részint eredeti, részint 
a modern világirodalom remekeiből válogatva elsőrangú műfordítók

fordításában. Az egy év alatt közölt regények 4UO--ŐOO nyomtatott 
ívre, vagyis 40 — 50 rendes regénykötetre rúgnak. Ily 40—50 kötet 
regény bolti ára legalább ugyanannyi forint.

Ha most még tekintetbe vesszük az Egyetértésnek mindenkor 
közéletünk kitűnőségei és elsőiangu publiozisták által Írott vezerczikkeit 
és egyébh politikai közlemény?it. bó hírrovatait  eredeti táviratait  az 
ország és a világ minden részében levő saját levelezőitől, továbbá a vasár- 
naponkint megjelenő s egv-egy szaklapot pótló .Irodalom*1. ..Tanügy" 
és „ Mezőgazdaság" cziiuü országos hirii rovatokat s végül az Egyet
értés legjobban informált közgazdaság!, b a r i  és mezőgazdasági rovatait s 
meghízható tőzsdei tudósításait, bátran kimondhatjuk, hegy az Egyet
értés a hazai sajtónak egyetlen orgánuma, mely az intelligens közönség 
minden osztályának igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni 
képes.

ELŐFIZETÉSI AHA
Egész évre — — 
Fél évre — — —

Előfizetések legczélszcrübben 
kiadóhivatalához lhidapenttn intézendők

N egyed évre — — 5 írt — kr.
1 h ó r a -------------------1 „ 80 .
postautalványon az Egyetértőt

Tisztelettel

• EGYETÉRTÉS- kiadóhivatala
Budapest, Papnövelde-utcza 8. sz.

Márkus Samu könyvnyomdája, Budapest, Báthory-utcza *20.
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