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T Á R C Z  A : A zágTábi m. kir. dohánygyár. (Foly
tatás) Irtó : R .  (Folyt.)

Olvasóinkhoz.
Ism ét lefolyt egy félév és így már 

hét és fél éve annak, hogy a »M agyar 
D oh ány újság* m egkezdte és azóta lanka
datlan buzgalom m al folytatja működését.

E g y  lap életében ez már is nagy idő
nek m ondható; —  mert a kezdet nehéz
ségeivel járó természetes küzdelmek, az 
érdeklődés felköltése, a közöny megtörése, 
az életrevalóság bebizonyítása, s ama köz
tudat és elismerés kivívása, hogy valóban 
szükség van rá, hézagot pótol, missiot tel
jesít : mindez az első évek nehézségei közé 
tartozik, —  s a V lll-ik  évfolyam már a m eg- 
gyökeresedés. a megizmosodás korszakát 
jelenti.

S ha áll ez általában minden hírlapra, 
m ennyivel inkább áll a Dohányujságra 
nézve, am elynek annak idejében annyi elő
ítélettel, sőt lenéző kicsinyléssel kellett —  
és kell részben m ég most is — megküzdeni, 
s am ely o ly  száraz, sovány, egyhangú 
d o logg a l foglalkozik  és olvasóközönségének 
sem miféle kecsegtető ingert nem nyújthat 
arra nézve, h ogy  valami szórakoztató o l
vasmánynyal kedveskedjék.

Más lap változatos tartalommal, ideg
izgató közlem ényekkel, szellemes ötletekkel, 
érdekes olvasm ányokkal teheti kedveltté 
és nélkülözhetlenné magát olvasó közön
sége előtt, s m indig csak azt adhatja ami 
fris, érdekes, igazi újság, —  a mellett az 
olvasó közönség m egszokta,hogy a hírlapok, 
sőt m ég egyes szaklapok is, jó  tárczákat, 
sőt egész regényeket is adnak, ami bi
zonyára nagy ingert ád a lap olvasására,—  
m ig ellenben a »Dohányujság* folyvást egy 
körben m ozog, egy  csapáson halad, egy 
tárgyat kultivál, egy  ügyet szolgál és 
szünet nélkül egyről beszé l: a dohányról.

Biz ez unalmas lehet, annak, aki szóra
kozás, időtöltés, vagy  épen csak olvasmány 
gyanánt tekinti a lapot, —  mert m ég

lapunk tárczái is —  habár azok legnagyobb 
részt kitűnő kézből származnak —  de azért 
m égis csak m indig a dohány körül forognak.

H a valaki tán mákról, vagy  tudja Is
ten — bárminő kevésbbé lényeges dolog
ról im a, beszélne, talán az is több érdeket 
keltene mint a dehán y; — mert csak a 
dohány az a szerencsétlen növény, hogy 
arról nem igen szeretnek az emberek be
szélni, olvasni m ég kevésbbé, s egész szak
lapot folyvást figyelem m el kisérni a leg- 
kevésbbé ; — pedig szivarozni, czigarettázni, 
pipázni, csibukozni: alig  van egy is aki 
nem egész szenvedélylyel űzné, — s m ég 
a dohánytermelő is,-* aki ebből a termel- 
vényből olyan sokat vár —  és nem ok 
nélkül — a dohányról alig emlékszik meg.

Ilyen togalmakkal és vélekedéssel kel
lett a Dohányujságnak megküzdeni, mig 
az —  minden előítélet és közöny daczára
— ma már m égis olyan eredményt ért el, 
hogy a gazdasági szaklapok bármelyikével 
teljes sikerrel kiállja a versenyt, — mert 
a lapnak már eddig is annyi, sőt aránylag 
sokkal több előfizetője van, mint a hasonló 
szaklapoknak.

Fájdalommal kell azonban bevallanom. 
h egy  lapunk előfizetőinek száma m ég min
dig sokkal, nagyon sokkal kevesebb, mint 
amennyinek lenni kellene. — Nem azért, 
hogy ez által a Dohányujság anyagilag 
jobb  helyzetben lenne, hanem mivel az 
előfizetők mai számából az látszik, hogy a 
dehánytermelők nagy zöme m ég mindig 
nem ismeri a Dohányujságot.

E gy  lapot, s főleg e g y  ilyen szakla
pot ismertetni, népszerűvé tenni, elterjesz
teni : ehhez nagy idő és nagy pénz is kell.
—  s nekem ez mindakettő hiányzik, —  
azért én a Dohányujságnak ilyetén m eg
ismertetésére, vagyis annak hirdetésére, 
reklamirozására, m ég vajmi keveset köl
töttem és nem is fogok  költeni.

Ha én — a rendelkezésemre álló szerény 
szellemi és anyagi erő mellett—az ügy iránti 
lelkesült előszeretetemmel, kitartó munkás
ságom mal és nagy türelmemmel oda tudtam 
vinni a dolgot, hogy ma már az egész or
szágnak legelőkelőbb dohánytermelői, la
pomnak nemcsak előfizetői, de őszinte ba
rátai is, —  midőn látom, h ogy  a hivatott 
kritika, a legelső szak- és napilapok, úgy 
ismertetik és ajánlják a „Dohányújságw*ot 
mint amely feladatának magaslatán állva, 
híven és jó l betölti hivatását, —  mig más
részt a dohányjövedék intéző és vezérfér- 
fiai is folyvást elism erőleg és jóakaratu

támogatással viseltetnek a Dohányujság 
iránt; akkor —  a nélkül, h ogy  szerényte
lenséget követnék el — talán szabad el
m ondanom , h og y  a „Magyar Dohányuj
ság “ igenis becsülettel m egfelel hivatásá
nak, s elvitázhatlan az a haszna és az az 
érdeme, h ogy  a hazai dohánytermelés ok- 
szerüsitésére, a dohány ügy  iránti közér
deklődés felköltésére, a term elők és az ál
lamkincstár közötti viszony és közös érdek 
ápolására o ly  sokat tett, s működésének 
annyi maradandó eredménye van, h ogy  
mindezt csak tájékozatlansággal vagy 
ezélzatos rosszakarattal lehetne tagadásba 
venni.

Mert az kétségtelen, hogy a termelt 
dohány m inősége ma már hasonlithatlanul 
jobb , mint volt ezelőtt, —  s azok a g y ö 
nyörű grafikai táblázatok, m elyeket a do
hányjövedéki központi igazgatóság a ter
melés haladásának szemléleti feltünteté
sére készíttetett s a m elyek legközelebb 
a temesvári kiállításon fogják az okszerű 
termelés fokozatos haladását feltüntetni és 
azok statistikai adatok, amelyek a szak
szám vevőség által feldolgozva, évről évre 
ékesszólóbban mutatják ki a dohányjöve
dék eredm ényét: azt bizonyítják, hogy a 
hazai dohánytermelés oly örvendetes len
dületet nyert, hogy ennek czéltudatos to 
vábbfejlesztése által bizonyára már a k ö
zel jövőben  a legszebb virágzásnak fog  
indulni.

S jó l eső elégtételül szolgál az a fel
emelő tudat, h og y  ennek elérésében a D o
hányujságnak nem kis része van, melyre 
nézve a pénzügyminiszter ur Ö  N agym él
tósága is kegyes volt magas elismerését 
nyilvánítani.

A  czél, m elyet a lap maga elé tűzött 
s létrejötte óta folyvást híven sz o lg á l: a 
hazai dohányügy felkarolása, a termelők
nek a haladásra buzdítása s az elmélet és 
gyakorlat terén helyes irányban való ve
zetése, hogy leg jobb  tanácsadójuk, Útmu
tatójuk, barátjuk és érdekeiknek igaz kép
viselője lehessen.

Magyarországon 13.700 dohánytermelő 
van. —  Szinte megfoghatatlan, h egy  ezek 
közül m ég tized része sem látja be, h ogy  
nem áldozatot hoz, hanem dúsan kamatozó 
befektetést tesz önmagának azzal, ha a 
Dohányujságot járatja és annak közlem é
nyeiből okulást merít, és a legegyszerűbb 
munkás által is megérthetü tanácsait követi.

Ismétlem tehát: nem a magam hasz
náért, nem a lap anyagi jobblétének érde

Mai átérnünk B o ld a lra  fa ria d .
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kében, de mert lelkem legfőbb vágya az, 
hogy honfitársaim közül mmél többnek 
hasznára lehessek s hogy a Dohányujság 
a termelők mindenikének úgyszólván házi
barátja leg y en : ugyanazért felkérem a lap
nak t. előfizetőit, hogy  saját körükben, 
barátjaik. szomszédjaik, jóem bereik közt 
ismertessék és ajánlják a Dohányujságot és 
igyekezzenek annak uj hiveket szerezni.

V égül — ez alkalommal is tiszteletteljes 
bizalommal fordulok a m. kir. dohánybeváltó 
felügyelő, dohánybeváltóhivatali kezelő és 
tiszt urakhoz, valamint a t. vándortanitó 
urakhoz, mint akik legtöbbször és legköz
vetlenebbül érintkeznek a termelő közönség
gel, hogy működésűk közben kegyeskedje
nek a Dohányujságot ismertetni és ajánlani, 
hogy a fokozottabb mérvű pártolás foly
tán, képes legyen a lap a hazai dohány- 
ügy emelését s a termelők jogos érdekei
nek előmozdítását m nel eredményesebben 
szolgálni.

Nem protekcziót nem pressziót, ha
nem csak jóakaratot kérek, hogy e g y e 
sült erővel működhessünk közre a kitűzött 
czél elérésén: a hazai okszerű dohányter
melés virágzásra emelésén.

Budapesten, 1891. junius 30.
Darócit Vilmos.

a .Mauyar Dohán yuj*»á*f* szerkesztője és kiadója.

Á lta lános tudnivalók.
1. A  ki tiszai, szuloki. debreczeni szegedi 

(k igvósi cuba vagy rózsa és keresztezett pen- 
svlvámai faj,'* vagy burnótlevelcket termel, de 
a dohánvtökéröl a dohányvirágot letörni el
mulasztja. jövőre a dohan\termelésből kizáratik.

á. A  ki finom vagv középfinom kerti vagy 
erdélvi dohánytermelésre engedélyeztetett és 
a dohányvirágot letöri (bugazza. tetejezi), ha 
csak erre külön engedélye nincsen, a dohány- 
termelésből kizáratik.

3. A  ki a növényagyakban maradt pa- 
lantakat juhut hó 5-éig ki nem irtja, első Íz
ben 5 írttól 50  írtig terjedő pénzbüntetéssel

T Á R C Z  A.
A zágrábi m kir. dohánygyár.

Irta : fí.
(Folytat**.)

A szivarelőkészités bélszáritója melleti 
kész külföldi szivarbélanyag raktárához 
vezető aitó nyílik m eg. Ide helyeztetik az 
anyag, hogy előbb „ m egfeküdjék- ; vá
szonfalakkal és ugyancsak vászon fenékkel 
ellátott ládákba vannak rakva a „bélfél- 
gyártm ányok“ ; minden egyes ládán az 
obiigát jelző czédula, melyen a tartalom 
mivolta s az előállítás kelte van jegyezve. 
Ezen raktárból kivezető aitó után. lépcsőn 
az első emeleti szivargyártási osztályba 
juthatunk.

A  szivargyártáshoz, mely a szivarcso
magolással az egész első emeletet foglalja 
el, két lépcső vezet. Az osztály két nagy 
munkateremből áll, m elyben rendes körül
mények között, az ügyelettel megbízott 
nőkkel együtt, ötszázötven munkásnőnek 
van helye és szükség esetében hatszázöt
ven személy is alkalmazható Az egyik 
munkaterem nagyobbrészt az utczára te
kintő huszonnégy ablakkal van ellátva; 
az egész terem jobbról és balról összesen 
huszonegy hosszú munkaasztallal van be
töltve, m indegyik asztalnál tizennégy egyén 
számára van hely rendszeresítve. Mint a 
gyúrnak minden helyiségében, úgy itt is

sujtatik, ismétlés esetében pedig a termelésből 
kizáratik.

4. A  ki éretlen vagy kacsdohányt szed 
vagy a kacshajtásokat a dohánytörés teljes be
fejezéséig le nem töri, a termelésből szintén 
kizárható.

5. Másnak neve alatt dohányt termelni 
10 írttól 100 írtig terjedő pénzbüntetés terhe 
alatt tiltva lévén, a termelő személyében elő
forduló változás esetén az engedély átírása a 
jogutód nevére az illetékes m. kir. dohánybeváltó 
felügyelőségnél azonnal kérelmezendő.

6. A  ki a dohányt istállóbbn szárítja, ter
melésre többé sémi szín alatt sem íog enge
délyeztetni.

7. Azon  termelők, kik szuloki faj terme
lésére nyertek engedélyt, különösen figyelmez
tetnek. hogv lehetőleg egész (érmésükét, de 
az anyaleveleket minden körülmények között 
á rnvékbm  (pajtaban) szárítsák, hogy ezen le
velek egvenletes szép barna szint nyerjenek és 
nvulékonysagukat megtartsak.

Végü l az érdekelt termelőknek ismételten 
emlékezetükbe hozatik, hogv a nagym. m. kir. 
pénzügyminisztérium  189<>. évi október 29-én 
kelt 108.434 számú rendelettel —  hivatkozás
sal az 1887. X L IV .  t.-cz. 2. $-ara —  a sza- 
balvszerü átjárókkal és szelelökkel ellátott szá
ritó pajták felépítésére, illetve a meglevők át
alakítására s a simításnak külön helyiségben 
való teljesítésére kitűzött határidőt csakis a 
foivó évi levéitörésig halasztotta el és egvuttal 
kimondotta, hogv azon termelők, kik a folyó 
évi levéitörésig szabályszerű szárító pajrakat 
nem építenek, vagy a meglevőket szabálysze
rűen at nem alakítják, az 1892. évre dohány- 
termelési engedélyt semmi szín alatt sem fog
nak nyerni, m inélfogva különösen a nyitott 
vagy a szabályoknak egyébként meg nem fe
lelő száritópajták tulajdonosai figvelt leztetnek, 
hogy azokat szabályszerűen mielőbb, legké
sőbb azonban a dohanvtörésig alakíttassák át 
és átjárókkal, nem különben szelelökkel lássák 
el, mert különben leimeiési engedélyüket el 
vesztendik.

Arra nézve, hogv ezen pajták epnése s 
átal kirása miként teljesítendő, az országos 
m agyar gazeasági egyesület által kiadott és 
• M iiven legven a czélszerü dohanvszáritó pajta 
és simító helyiség A  czimü füzet ad útmuta
tást. mely a nevezett egyesületnél (Budapesten, 
Köztelek) 20  krnvi áron megszerezhető.

légszeszvilágitás. vízvezeték s egyébről bő 
ven van gondoskodva; a légfűtésnek me
lege három helyen ömlik be. A  munka 
asztalok között tágas kezelési térség van. 
a terem hosszában pedig szabad ut nyílik 
a két hosszú oszlopsor között s az ut vé
gén lépcsőzetes emelvényen trónol az 
ügyelő, a munkásnők egyik főnöke, kinek 
csendet parancsoló szavára a munkásnők 
fecsegni szerető hada elnémul s a ki tuda
tában az ő nagyhatalmat képviselő hely
zetének, beléptünkkor is — tán tisztele
tünkre — csendre i- tő vezényszót ereszt 
m eg, messze hallható érczes hangon. S nem 
különben csendesültek le a tenger háborgó 
hullámai Neptun egy intésére, mint le- 
csendesül nyomban az asszonysereg kele- 
pelő örök mozdonya. Mert ezen asszonyok 
szája a perpetuum m obile : dehogy pihenne 
m eg a nyelve s ha az ember úgy engedné 
őket. amint nem engedi, nyelveikkel, fe
csegésükkel sok bajt okoznának. H iá ba !

A z asszonyok nyelve — no de nők 
is olvashatják e sorokat, hát nem firtatom 
tovább.

Mélységes csend van a munkateremben) 
m elyben körülbelül háromszáz nő foglal
kozik. Van közöttük kom oly öreg. kinek 
arczán az évek vasnál is erősebb ekéje 
ránezokat hagyott maga után; vidor fiatal, 
kinek folyton m osolygó arcza derült han
gulatot árul el. Van kövér, ki azt sem 
tudja mitől hízott m eg és sovány, kinek 
lelkén „titkos féreg foga rág* ; nagy és

Julius 1.

A z  aiiarók nélküli pajtáknak a tető m eg
bontása nélkül átjárókkal leendő átalakítására 
nézve pedig a »M agvar Dohányujság* f. évi 
február 1-én megjeltnt 3. számában * Fontos 
teendők* czimü czikk és az ahhoz csatolt 
rajzok adnak útbaigazítást.

Hazája javát szivén hordozó m inden h o n 
polgár, önszántából is, amennyire tőle telik, 
azon lesz, hogy a még m indig észlelhető 
dohány-csempészet valahára megszűnjék

Dohány töltögetés.
A  dohány halmozás, oromra állítás, 

töltögetés. a mint azt külöm böző vidéken 
nevezni szokták. — nevezzük mi itt az ál
talánosabb elnevezésen töltögetésnek ; — 
tehát a töltögetés szintén ama fontos te
endők egyike, melynek helyes végzése, 
úgy a mennyiségre, mint a minőségre nagy 
befolyással bir.

E gy  nagy hibát követünk el ezen 
munkánál, ha azt akkor végezzük, amidőn 
a dohány m ég alacsony és nincsen any 
nyira kifejlődve, hogy ezen munkára al
kalmas lenne, de a mi kertészeink ezt igen 
is gyakran megszokták tenni, ama jó  re
mény fejében, hogy úgy is jó  lessz. mert 
nagyen korai, de m ég nekie 2 — 3 hé
tig aratni is kell, hogy tehát ezen munkát 
a nyakáról mielőbb lerázza, inkább megteszi 
a töltögetést idő előtt is.

Ennek az időelőtti megmunkálásnak 
igen káros következm ényei vannak.

Práznovszky, a ki a gyakorlat terén 
is teljesen megbízható szakférfiú.azt mondja: 
»Az oromra állítás (aláhúzás) legutolsó m eg
munkálása a dohanytalajnak s mint ilyen 
mindaddig halasztassék, mig a dohány 
között kár nélkül dolgozni lehet.* illetve 
addig halasszuk am ig csak lehet és már 
csak akkor tegyük meg, a midőn a dohány 
olyan stádiumba jönne, hogy azt tovább 
halasztani nem lehet, mert a közte való 
járás, főleg  munkálas. már kár nélkül 
meg nem történhetnék, — mert a korán 
végzett aláhúzás után a dohány letörésig 
még igen hosszú idő lévén, a gyom  újból 
teljes erővel felléphet, ez pedig feltétlenül 
káros a dohányra épen abban az időben, 
a midőn az. a talajból a legiöbb tápanya
got igényli és veszi fel.

kicsiny, szőke és barna egym ás mellett. Nem 
jól mondanám igy : „Szép is van köztük“ 
meri helyesen így van: „R ut is akad köz
tük !- De túlnyomó számban csinosak, tisz
ták és elég intelligensek ; kevés kivétellel 
horvátok. Van köztük városi is. falusi is. 
Mert m eg kell itt jegyeznem , hogy a 
Zágráb városához igen közel eső falvak 
leányai, a munkás elem nem épen csekély 
kontigensét képezik.

Szépen festő nemzeti öltönyben csi
nosan felezifrázva foglalkozik itt a »Vrabée« 
beli hajadon, horvát nemz.etiszinü pántli
kába két ágra font hosszú haját a sütő
vas nem pusztítja. Hat-hét sorban gyöngy-ék  
a nyakán, két három sárgarézgyürü az uj- 
ján, czifra, m agacs náita Kötőjén a szivár- 

| vány minden szine képviselve van és *hal- 
jinácze-ja olyan kacskaringósan is  m ond
hatni mű vésziesen van kivarrva, szín gazda
gon tarkítva hogy e mellett bizony a ma
gyar szürs/abó és ködmöncsináló virtusá
nak egy kissé alább száll az értél*e. A  
>Sveti Duh«-falvi lány, száz m eg száz rán- 
ezos hófehér szoknyájával dicsekszik, a 
Fratreáic-rŐ való pedig piros-fekete to 

I pánkával, >zéles barna szövetből készült 
derékövvel és elől mélyen kivágott, test
hez álló »proslik«-kal (m ellény) a romlat
lan. egészséges vidék népének képviselője. 
A  közeli falvakból mint, ^rnomerec, (-u- 
kovic, Fratresica, Vrabée. Sv. Düh, Pan- 
tovtak, Prekriie, stb. indu nak el kora haj
nalban. Ismerem e falvakat, nagyon sze-
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A  töltögetés ép oly fontos mint az 
első kapálás, sőt bizonyos tekintetben még 
annál is fontosabb.

Sajnos, ezen munkát csak ritka kivé
tellel szokták úgy megejteni, a mint az 
megkivántatnék, mert legtöbbnyire ez csak 
úgy  történik, hogy azon föld mely a so
rok közepén oromra van em elve, minden 
teketória nélkül a dohány tövére huzatik.

Ez a munka azután nem felel m eg a 
czélnak, mert ez csak a szokást végzi 
ugyan de hasznot ezzel nem cselekszik, 
és hogy az ilyen munka m ég kárral is jár; 
az kézzel fogható. U gyanis akkor amidőn 
a töltögetés ideje bekövetkezik, a dohány
tőke már m eglehetős elterjedésben és g y ö 
kérzete körül a föld már teljesen beárnyé
kolva van, a mely körülmény a dohány
levelek fejlődésével csak alkalmasabbá 
válik arra. hogy  a különféle gyom m agvak 
a dohánytőke körül fejlődve, kitűnő biztos 
elhelyezést nyerjenek

A  gyom -csiráknak a legjobb ágyat 
vetjük azzal, ha igy ezen földet a sorok 
közepéből a tőke tövére huzzuk. mert e / 
alatt azután rohamosan kikelnek és fejlőd
nek. A zért látni gyakran a dohány közt 
sok gyom ot, ott ahol ilyen eljárás követ- 
tetik.

Legelőszőr a tökétől kell a netáni 
gyom ot kihuzgálni és azután kissé m eg
kapálni és a földet a tőke közvetlen k ö
zelében meglazítani, és csak azutan mikor 
már a sor közepén lévő föld felkapáltatott, 
megporhanyósittatott, minden kérges része 
felapróztatott. akkor következik az aláhú
zás, illetve a nyirkos föld a tőkéhez hu 
zatik és azt lehetőleg magasra feltöltjük.

A  magas feltöltés minden körülmé
nyek közt igen hasznos cselekmény.

Ennek hasznosságát az összes tenge 
rentuli dohánytermelők elismerik és abban 
egyetértenek

A  föld akkoriban való felporhanyosi- 
tása és a tövéből való kapálás által elér
jük azt is, hogy az akkor már netán m eg
lévő gomba-csirák is tönkre tétetnek és 
a dohányra kevésbbé károsakká válnék, 
és hogy egyáltalán a dohányföld többé 
annyira el nem gazosoohat.

Práznovszky azt is állítja, hogy ahol 
a töltögetés idejében és tökéletesen végez-

gény, de elégedett es békés szellemű nép 
lakja. A  faluban maga harangoznék a pap, 
ha volna harangja s a falunak ha volna 
p ap ja ; olyan szétszórt házikókból álló fal
vak. minőker a Kunságban vagy Bihar
ban mi is találunk mindenütt — csak a 
térképen nem. E falvakból járnak a gyárba 
dolgozni a felnőttek, ide a városba járnak 
iskolába az aprók, mert, ha jól tudom, a 
a környék falvai között csak Vrabéének 
adatott m eg az iskola áldása.

Nyáron hagyján, nemcsak tűrhető, de 
szép is e hegyes vadregényes vidékről a 
városba jö v e te l: kisebb csoportokban in
dulnak. karjaikon az elemózsiás koSarica* 
ebben az egy napra v a ló ; a fölkelő nap 
az időmutatójuk s versenyt énekelnek a 
liget pacsirtáival. Egym ásba fogódzva 
mennek elől a dévajkodó leányok dalolva, 
h ogy  csak úgy visszhangzik a völgykat
lanban a »Kibarica mala« ez a m ég min
d ig  graszszáló Fischerin du Kleine.

Hanem télen! M ikor a zimankós idő 
dermesztő fagyossá válik, a leesett hó el
takar ösvényt, országutat s a szél szem
közt fújja a tűszurásnál is fájóbb hideget : 
akkor bizony rósz napok járnak szegé
nyekre ! Sötétben indulnak reggel, sötétben 
érkeznek m ég este, elől m egy egy pár 
férfi szintén dohánygyári m unkás; az egyi- 
kök a gyéren világitó lámpát viszi, a többi 
k igyóvonalban baktat utána, eszökbe se 
jut, hogy farkasok is járhatnak erre, ban
dukolnak nagyokat süppedve a hóban.

M a o t a r  D o h a n y u j s á o

teteit, ott a —  köznép által dohányérlelő 
fűnek nevezett — Lathroea squamaria és 
orobanche stb. sem a dohány tövénél, sem 
a sorok között sohasem talált.

Azért mondom, hogy a töltögetés egy  
igen fontos és lényeges munka, de csak 
úgy, ha azt rendszeresen és idejében tesz- 
szük.

Ha a dohányt kissé korábban feltöl- 
tögetjük, ez legfeljebb egy 4 - 5 centimé
ter m agasságú töltést kaphat, s ha k é
sőbbre nagy óbbra n ő : mi véde mezi m eg a 
szelek és viharoktól?

D e a tapasztalás azt is megmutatta, 
hogy csakugyan nem is nő nagyra, és ter
jedtebb sem lesz, hanem törpe marad, vagy 
a legtöbb esetben csak vékonyan fel
nyurgul.

Idejében kell tehát a dohány töltöge- 
tését eszközölni, azaz akkor, a midőn már 
egy  tekintélyes magasságot ért el.

Most a midőn a dohánytermelésre oly 
kitűnő idők járnak, a minők csakugyan 
igen régen nem jártak, csak attól lehetne 
tartani, hogy a nagyon is buja időjárásban 
a gyom  is erőt talál venni a dohányon, 
tehát épen ettől kell óvakodni és ettől kell 
a már biztos jó  termést megmenteni, mert 
a m eggyom osodás a dohányban, a minő
ségre rendkívül ártalmas, m egvonja és el
rabolja a dohánytól azt a talaj részeket, 
am elyekre ennek a legnagyocb szüksége 
van, égési képességét is m eggyöngiti és 
átplántálja, rósz bűzét a dohánylevelekre, 
m elyek nagyon is hajlandók minden idegen 
bűzöket m agukba vonni s m eggátolja a 
dohányt érésében, a mi a dohány értékét 
leginkább leszállítja.

Csak a legújabb időben jöttünk arra, 
h og y  a dohányt lehető magas töltéssel 
lássuk el, nem csak a homok, de az agya
gosabb talajoknál is.

A magas töltés nem csak arra való, 
h ogy  a dohány tőkét szel és vihar ellen 
szilárdan megtartsa, a mire nagy szükség 
van, de a magas töltés arra is jó . hogy a 
megporhanvósitott halom a nedves párákat 
mindig magában tartja, miáltal a földnek 
majdnem a felületén elterjedt dohány g y ö 
kerek nagyrészét táplálja.

A  töltögetés előtt le kell töm i a már 
lesárgult aljleveleket is. nehogy azok fö ld 

Oszlóíélben a sötétség mire a városba érnek, 
csak a köd ereszkedik m ég lomhán a tá
jékra. Sietve sietnek a gyári épület belse
jébe, hol a kellemes m eleg helyiségekben 
a ruhákon képződött iegeczek leolvadnak, , 
a hidegtől kicsípett arezok csak úgy égnek, i

Jobb a városiaknak. Közel laknak, el | 
sem késnek, m eg sem fáznak. Csengetés
kor bejönnek és munkájuk után látnak; 
összes szerszámuk egy apró késecskéből és 
egy gyüszünél is kisebb ónkupakból á ll; 
a késsel vágja a dohánylevelet, az ujjaival 
„fonjau a szivart, az ónkupakkal pedig a 
szivarfejet simára csinálja s kész a szivar, 
vágja már a második levelet. H angyaszor
galom mal dolgoznak, mert darabszámra 
kapják fizetéseiket.

K ét munkaasztalon Britanika szivarok 
készülnek. Ez itt a legfinom abb fajta s 
nagy gondot fordítanak re á ; az anyag lég - j 
szebbje s legjobbja kerül ide, de ennek is 
csak a szine-java használtatik fel. K ét két ! 
munkásnő készít el egy szivart. A z  egyik  
a szivar bábot készíti, a másik a kész rbábu- ra 
a borítékot fonja fel bámulatos ügyesség
gel. A  kereset aztán érdem szerint oszlik | 
m eg közöttük; két-két a;ztal felett eg y -eg y  | 
„á tv ev őn őu őrködik, ki a munkásnők I 
gyártm ányát átveszi, megszámlálja a meny- j 
nyiséget, m egválogatja, a selejteset vissza
adja. oktatja a gyengébbet, vigyáz a fel
dolgozás folyamatára, utánmérlegeli a szí- í 
varok súlyát. Szüntelen az alája rendelt I 
szem élyzet körül foglalkozik s nagy gond- '

dél betakartassanak; —  de a dohány ál
talános termésére is igen czélszerü. ha ezek 
letöretnek, mert a szín-dohány rovására 
élősködnének. Ezen levelek letörése után, 
igen jól esik a tőkének, a nyirkos földdel 
való feltöltése.

Ezen munkánál is vigyázni kell, h ogy  
i az éles kapával a dohánytőkét m eg ne 

sértsük. A  m agtőkékre szintén most kell 
i kiváló gondot fordítani.

A  leszedett aljdohányt szükségtelen 
| sol'á fülleszteni, mert azok úgyis elég fül

ledtek, ezeket tehát fel kell fűzni és az üres 
pajtákba elhelyezni, a melyre most elegendő 
hely van, s ez esetben jó  Ill-ad, sőt 
esetleg Il-od  osztályú dohány is válhatik 
belőlök, súlyra nézve pedig kétszer annyi 
lesz, mintha azokat szokás szerint keríté
seken hónapokon át eső és naptól lugozni 
és perzselni hagyjuk.

Darbcei Vilmos.

Uj szárító készülék.
Lapunknak egy tisztelt barátja, aki kü

lönféle tudományos kísérletekben találja ne
mes szenvedélyét, élénk figyelemmel kisérvén 
az okszerű dohánytermelés vívmányait, a do- 
hánvszáritás praktikusabb eszközlésére egy ál
tala kombinált — uj szárító-készülék elméle
tét volt szives lapunk részére megírni és be
küldeni.

Az érdekes és talán nagy jövőre hiva
tott eszmét jónak láttuk nyilvánosságra hozni 
s felkérjük az érdeklődő szak férfiakat, hogy 
az alábbi közleményre vonatkozólag, becses 
véleményüket és megjegyzéseiket méltóztassanak 
szintén lapunk utján közrebocsájtani.

A hozzánk intézett levelet adjuk, amint 
következik :

Tisztelt szerkesztő u r !
Valahára te'jesithetem a beli ígéretemet, 

hogv a dohány szárítására vonatkozólag né
zeteim és eszmémet önnel közöljem.

Megvallom keveset tudok azon eljárások
ról és eredményekről, melyek a dohány mes
terséges, jobban mondva; tüzelés segélyével 
való kiszárítása körül eszközöltettek és eléret-

dal vigyáz arra, hogy  a gyártási eljárások 
a munkásnők részéről betartassanak, az 
anyag utánnedvesitésnek ne tétessék ki, a 
takarékos elbánás ismert szabályai betar
tassanak, tisztaság, csend és rend uralkod
jék mindenütt; a kötény, m elybe a dohány
hulladék gyülem lik össze, tiszta legyen, a 
kés, melylyel a levelet vágja, mindig éles 
legyen, nehogy az életlen kés vágás köz
ben elszakíthassa az anyagot ; az ötszáz 
darab szivarra előre kiutalványozott és ki
vett dohány anyag úgy legyen elhelyezve a 
fiókban, hogy az a megrom lás veszélyének 
ki ne legyen téve s ezért jó l talpon kell 
lennie az ilyen átvevőnőnek, hogy kötel
meinek m eg is felelhessen. Az rátvevőnők" 
a szivargyártási munkásnők közvetlen fel
jebbvalói. K ipróbált hüségü, rendesen ré
gebbi s különösen jó munkásnők közül 
kiválogatva, az intelligensebb elemet kép
viselik. Be vannak avatva az irás-olvasás 
titkaiba s könyvet vezetnek az átvett és 
átadott szivarokról; hasonlóképen köny
vecskék vezettetnek a minden egyes fonó- 
nőnek kiszolgáltatott anyagok mennyisé
géről, az illetők által leadott szivarok 
számáról.

A munka folyton fo ly ik ; reggel m eg
kezdi és délelőtt tiz pereznyi pihenőt tartva 
délig  folytatja m unkáját; a délután folya 
mán szintén élvez tiz pereznyi szünetet.

(Folyt, köv.)
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tek. —  de ugv hiszem, hogy bármily kívána
tos volna is, a tett kísérletek eredményének 
a gyakorlatban való alkalmazása: ez mégis 
alkalmasint mindig a jámbor óhajtások közé 
lesz sorozandó.

Eltekintve az erre szükséges berendezés 
és kezelés kisebb-nagvobb bonyadalnui és 
nehézségeitől, sót még az eljárás költségeit is 
kihagyva a számításból, meggyőződésem sze
rint: az ily módon eszközölt szárítás, mindig 
csak a nyert anyag minőségének rovására 
történhetnék ; — már pedig nemzetgazdászati 
összérdekeink azt követelik, hogy inkább a 
versenyképes jó minőségű dohány előállítására 
törekedjünk.

Igaz ugyan, hogy megbízhatatlan klímánk, 
némelv esetekben, a beszáritás tekintetében is 
sok veszélynek teszi ki a termelő fáradságá
nak sikerét, még a száritó pajtákban is ; s 
ilyenkor nem válogathatunk az eszközökben, 
ha azok segítségével, bár a minőség rovására 
is, termésünket biztosíthatjuk, ha tehát a te
kintetben segíthetünk a bajon, legalább csati 
némileg is, ugv nagyban hozzá járulnánk, a 
költséges, és értékes termelés biztosításához.

De áttérek tulajdonképeni tárgyamra, 
melyről nézetemet elmondani megígértem.

Tudjuk, hogv a levegő különböző hőfok 
alatt, különböző mennyiségű vizrészeket tar
talmazhat. mi azonban csak nagy ritkán áll 
hőfokával azon aránvban. minőben fizikai sa
játsága azt mintegy megköveteli, t. i. telített 
állapotban.

Azon arány, mely a hőfok és a víz tes
tekkel vnló telítés között létezik, határozza 
meg a levegő felszívó, száritó képességét.

A gyakorlat megtanított mindnyájunkat, 
hogy gyakran a jelentékeny meleg időjárás, 
nem bír a hőfokával arányban álló száritó 
hatással, — míg máskor, ajhőfok alacsony állása 
mellett is a száradás szinte meglepő. Eme 
jelzett tünetek, a gazdálkodás körében-, alig 
hiszem, hogy csan egyetlen, némileg érdeklődő 
gazda figyelmét is, kikerülték volna.

Azon erélv, melylvel a lég, hő fokának 
emelkedése következtében a víz részeket fel
szívja, nem minden fokon egyenlő hatásúnak 
mutatkozik, —  s ugv tapasztaltatott, hogy ez 
a hatás -f- 21 R° alatt legerélyesebben mu
tatkozik.

Ezen tulajdonságra van alapítva, azon 
szántó eljárás, mely újabban meglepő ered
ményeket mutatott fel, fa-anvagoknak gyors 
és tökéletes kiszárításánál.

Ugyanis, a levegőt igen magas hőfokra 
hevítve, elvonjuk annak víztartalmát, aztán 21 
fokra lehűtve, vezetjük a száritó kamarába. 
A z  ily eljárás — eltekintve attól, hogy az 
anvag át nem hevittetett, meg nem vetemedett, 
nem hasadozott, tehát struktúrájában meg 
nem változott — a kiszáradást meglepő gyor
sasággal és a legnagyobb tökélylyel eszközli.

Látszólag tehát ez a módszer felelne meg 
leginkább a dohány szárításánál is a kívána
lomnak, —  de kétlem, hogy ez eljárás kom
plikált volta, (nem állandó — konstant —  mű
ködés mellett) gazdasági üzembe felvehető 
volna.

A hőfokának megfelelő vízmennyiséget tar
talmazó levegő mindig száraznak látszik, s attól 
hvgroskopikus testek sem nedvesednek meg, 
—  azonban nyirkos időjárás alkalmával a le
vegőben még nagy mennyiségű vízgőzök is

foglaltatnak, melyek ugv is kerülhetnek közé, 
hogv a meleg vízzel törvényszerű arányban 
telitett levegő lehűl, ez által a víz az alacsonyabb 
hőmérsék következtében párázat alakjában be
lőle kivonul, s a körülötte létező tárgyakat 
megnedvesiti.

Ezen különböző aránytalanságokon, a 
természet háztartásában, jó részt a széljárat 
van hivatva segíteni, — mely nemcsak az igy 
keletkezett viz párákat tovább szállítja, de még 
a viz felületéről is képes erejének megfelelő 
mennyiséget mechanikus uron magával tova 
ragadni.

Felesleges lenne a szélnek száritó hatá
sáról bővebben irm ; de mégis meg kell itt 
említenem, egy kis kísérletet, melyet e te
kintetben eszközöltem.

Két üveg lapra egy-egv csöpp vizet 
cseppentettem. — az egyik csöpp valamivel 
kisebb volt a másiknál, —  a két üveg lapot 
az ablakba helyeztem, 30— 40 cm. távolságra 
egvniástól, aztán a nagyobbik cseppet egy kis 
cső segítségével mérsékelt erővel fújni kezdet
tem, mely eljárás alatt, a nagyobbik csepp 3*/a 
perez alatt teljesen elpárolgott, míg a valamivel 
kisebb csepp teljes 5 negyed ó*-a múlva 
enyészett el egészen.

Megjegyzem, hogy az eső erösen esett s 
a levegő őszies hideg és nagyon vízzel telítve 
volt, s a kísérletet estve 7 —8 órakor eszkö
zöltem.

Ha még azt is tekitetbe veszszUk, hogy 
a tüdőből kifújt levegő, túlságos bőven telítve 
van viz tartalommal, az eredmény, ezen kü
lönben Ösmert jelenségnél, úgy hiszem eléggé 
meglepő.

E jelentéktelen kicsiny kísérlet, a legjobb 
útmutató, a dohánv szántás akadályainak el
hárítására nézve, s engem azon meggyőződésre 
vezetett, hogv a pajtákban alkalmazandó ven
tillátorok segítségével, legkönnyebben és legol
csóbban lehetne, a szárítás biztosságát esz
közölni.

Különösen ha a szellőztető készüléket, 
ugv szerkesztenénk, hogy az tűzön szárított 
evegővcl eszközöltetnék, mi igen könnyen ki
vihető lenne egy kis készülék által melyet, 
alább leírok.

Ez eljárás czélja lenne : a pajtában, rész
ben a nedves idő, részben a dohány kiizza- 
dása következtében stagnálló víz-gőzöket el
űzni, s azt friss és száraz levegővel tölteni 
meg, és ha a pajta kellőleg kiszellőztetett, azt 
magára hagyva, a természetes száradást csak 
elősegiteni; — mert erős meggyőződésem, 
hogy a dohány jóságát, a természetes szára
dásra szükséges idő tartamának megrövidítése 
vagy annak meghoszabbitása igen is nagyon 
befolyásolja, sőt hogy ahoz részben a légkör
ben jelenlévő, részben a dohányból kiizzadó 
vízgőzöknek, bizonyos időben és bizonyos 
mennyiségben való jelenléte, múlhatatlanul 
szükséges.

Ki tudja, a tropikus és tengertől körül
vett, nemes külföldi dohány termelés jósagát 
is ezen körülmény mennyire befolyásolhatja?

Az ajánlott szellőztető készülék szerkeze
tét a következőkben ismertethetem.

Mindenekelőtt, áll ez egy egészen a 
mindennapi gyakorlatban használatban lévő 
szelelÖ rosta készülékének azon részéből, raelv 
a vitorlákat, hajtókészüléker, s azon Üres hen
gert magában foglalja, melyben ezen részek

elhelyezve vannak. A hengernek szája azon
ban, nem mint a rostáknál vízszintesen, hanem 
felfelé irányuló helyzetben van alkalmazva, 
amely, hogy a kellő magasságban is működ- 
hetsék, egy harmonika alakjában Összehúzható 
vagy megnvujtható vászon zsák toldalékot 
kap, melyet alkalmas könnyű póznával ez 
alkalmazandó hely felé lehet irányítani.

Ezen eszköz, egy vele összeépített kis 
pléh kályhával oly módon van összefüggésben, 
hogv a ventillátor a levegőt a kályhában meg- 
gvujtott szén tűsön keresztül kapja s igy a 
ventillátor száraz és meleg levegővel láttatik 
el, melynek hatása a már fent említett kis 
vizcseppel eszközölt kísérletből is elég világo
san kitűnik.

E készülék két kerékre alkalmazva, a 
gazdasági fecskendőknél valamivel nagyobb 
alakban könnyen kezelhető lenne.

ígéretemnek a fentiekben eleget téve, az 
ismertetett uj szárítási mód és készülék gya
korlati értékének elbírálását a szakértők ítéle
tére bízom. D. F.

A szivargyártásról
Irta: Kazatj Rezső, dohánygyári aligazgató, Budapesten.

(Folytatáa).
Ú g y  a kezdetleges formájú, valamint 

a tökéletesebb és tetszössebb alakú sziva
roknak készítése, hosszú időig kizárólag sza
bad kézből történt. Csak midőn a szivar
fogyasztás mind nagyobb m érveket öltött 
s a tömeges előállításhoz mindinkább több 
és több kézi erőt kellett alkalmazni —  kez
dettek egyes szakférfiak és szivargyárosok 
azon gondolkozni, hogy miként lehetne a 
kézi erőt gépekkel pótolni. Az ez irányban 
tett kísérletek csakis a szivarbáb előállítá
sára voliak irányozva ; mert a szivar be- 
fonása a boriiékkal mindjárt olyan nehéz
ségekbe ütközött.melyeket mind a mai napig 
leküzdeni nem sikerült. S  m ig a szivarbáb 
készítésére szolgáló gépek különösen N é
metországban gombam ódra szaporodtak, 
addig szivarfonógép csakis a legújabb idő
ben Angolországban készült egy, de az is 
fiaskót mondott.

A  szivarbábgépek többnyire nagyon 
komplikáltak s használatuk, bár eleinte 
mindenfelé elterjedt csakhamar kiment a 
divatból s például nálunk M agyarországon 
jelenleg már egyetlen -egy  szivarbábgép 
sincs használatban, mert a szakemberek be
látták. hogy gépekkel bár lehet munka
költséget megtakarítani, de nem lehet ki
fogástalan jóságu szivarokat előállítani, —  
vagyis nem lehet az emberi kéz tapintását 
az érzéketlen gép m űködésével pótolni.

Más irányban kezdett Dr. Schmidt 
R óbert, berlini mérnök működni. Ó  ugyanis 
egy gépet szerkezten, m elylyel nem anynyira 
azt tűzte ki czélul. hogy az által tetemesebb 
munkamegtakarítást érjen el, hanem inkább 

> azt, hogy a dohányanyagnak gazdaságosabb 
I felhasználásával egyúttal tetszetősebb alakú 
| szivarokat állítson elő. Schm idt-nek ezen 

ujitása általában abban áll, hogy  a szivar
bábok, m elyeket eddig a g ön gyölőn ő  sza
badkézből a munkaasztalon való sodrás 
által állított elő. bábalakmintákban való 
sajtolás, s egy időbeni felmelegítés által 
tökéletesbittetnek.

Ezen bábalakminta két részből áll, egy 
felsőből és egy alsóból. A z  alsó részen 
vannak megerősítve a szivar alakjának m eg
felelő és fából készült u. n. hajócskák, 
m elyek e g y  hoszszában ketté vágott szi
varnak felelnek m eg, m ig a felső részen a 
szivar másik felének m egfelelő famin- 
tácskák vannak megerősítve.

Munkaközben ezen szivarbábalakmin- 
tát a bábkészitőnő az asztalon kissé ferde
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szög  alatt m aga elé teszi s a pontos hosz- 
szuságban csavart bábokat az egyes min- 
tácskákba nyomja. E g y e g y  alakminta 
rendesen 20 darab szivarra való mintácskát 
foglal magában. Sajtolás végett azután a 
felső rész rátétetik az alsó részre s szokás 
szerint egyszerre nyolcz ilyen alakminta 
sajtoltatik. Erre eg y  közönséges csavarsajtó 
szolgál s a sajtolásnál minden nyolcz alak
minta két vaskapocscsal öszszefoglaltatik, 
h og y  az által a sajtolást fixirozni lehessen. 
Ilyen sajtolt állapotban jönnek a formák
ban levő szivarbábok egy helyiségbe, mely 
rendesen gázzal 35— 40 R . hőfokra van 
felm elegitve. Tizenkét óra múlva a bábok 
megforgattatnak s másik tizenkét óra múlva 
feldolgozásra kerülnek. (Ezen eljárás, kü
lönösen a mi a felmelegítést illeti, kizárólag 
csak Németországban divik.)

A z  igy  készített és sajtolt szivarbábok 
már ezen állapotban elszivhatók s a borí
ték felfonása után alig találkozik eg y  szi
var is, m elynek szabályos és tetszetős ki
nézése ne lenne (más kérdés azonban, hogy 
van-e m indegyiknek levegője.) Ezen elő
nyökön kívül az igy  gyártott szivarok m ég 
azzal is bírnak, hogy azokat nem kell olyan 
sokáig raktározni, és hogy a dohány gaz
daságosan használtatik fel. mert a bábké- 
szitőnő akarva- nem akarva kénytelen a 
bábot a kellő hosszúságban készíteni. O l
csóbbnak azonban épen nem mondható 
ezen eljárás a tisztán kézimunkánál, mert 
ámbár a munkásnők idővel jó l begyako
rolják is m agukat a gyors munkába s a 
fonónők is könyebben fonják be a szép 
simára sajtolt bá bok at; mégis az alakmin
táknak beszerzése nagy költséggel jár, an
nál is inkább, mert azok az erős és gya
kori sajtolástól hamar elromlanák s főleg 
a kis famintácskák könnyen elforgácsolód- 
nak, sőt egészen le is válnak.

A  m agyarhoni szivargyártásnál ezen 
alakminták jelen leg már sokkal csekélyebb 
mértékben használtatnak, mint annak előtte 
s a sajtolás sem történik olyan hosszú ideig 
mint a fent vázolt eljárásnál és inkább csak 
azért történik, h ogy  a szivarbábok takarói 
a betonásnál fel ne göngyölődjenek.

** *
Láttuk már a szivart és annak gyár

tását valamint elnevezéseit különféle or
szágokban és különféle népeknél, —  lás
suk most már miként jött el a szivar M a
gyarországba s miként történik annak 
gyártása minálunk.

(Folytatás következik.)

Statisztikai adatok, az 1890. évi dohány
termés beváltási eredményéről.
A dohányjövedéki központi igazgatóság, 

az 1890. évi dohány termésnek úgy a magyar, 
mint az osztrák jövedék részére történt be
váltása eredményéről, a legpontosabban ki
dolgozott s a beváltás minden esélyeit tel* 
tüntető statisztikai táblázatokat készittetetr, 
melyeknek számadatai igen érdekesen világítják 
meg a múlt évi termelés minőségi és mennyi
ségi viszonyait

Ezen statisztikai táblázatoknak szám- 
csoportositása tárja fel előttünk a mult évi 
termés, illetve beváltásnak hú tükrét és igazi 
képét, —  s mert a positiv egybevetések nem
csak általános érdekkel bírnak, de az ezekből 
folyó következtetések sok tekintetben tanul
ságosak is: ugyanazért szívesen vállalkozunk 
eme statisztikai adatoknak a maga teljes egészé
ben való közlésére, illetve lapunk keretébe 
illő átdolgozására és a sommás eredménynek 
érdemleges méltatására.

A  kérdéses statisztikai táblázatokban 
minden egyes beváltóhivatali körzetre nézve, 
elkülönítve van kitüntetve a beváltás Összes 
eredménye, —  s úgy a magyar — , mint az 
osztrák-jövedék külön-külön teljes összegben 
van kimutatva, végül pedig mindkettőnek

egyesitett összege adja az egész évi termés és 
beváltás zárszámadását.

Közleményünkben tehát mi is hasonló 
sorrendet fogunk követni.

1. Magyar jövedék.

1. A  budapesti beváltási körzetben volt: 
előirányzott mennyiség: 2.794.300 klgrm, — 
összes beváltott mennyiség : (haszonvehetetlen- 
nel és előrelátható romlásra bevonttal együtt) 
2.774.800 klgrm, — tehát az előirányzathoz 
képest 19.500 kilogrammal kevesebb lett be
váltva.

Középfinom kerti levél volt: I. oszt. 2025,
II. oszt. 4683, III. oszt. 6566 összesen 13.274 
klgrm.

Közönséges kerti levél volt: I. oszt. 42,
II. oszt. 756, Hí. oszt. 1059, összesen 1.857 
klgrm.

Tiszavidéki levél v o lt : válogatott 6)
33.292, I. oszt. 784.965, II. oszt. 894-017,
III. oszt. 987.878, Összesen 2.700.152 kilog
ramm.

Kihányás: 32.385, —  hulladék: 2431,
—  s mindössze beváltatott: 2.750.099 kilog
ramm.

Átlag-ár : az osztályokba sorozott dohányok 
után, és pedig középfinom kerti 21 frt 95 kr. 

i közönséges kerti 14 frt 95 kr, tiszai 18 frt 
23 kr; — s az összes mennyiség utáni átlag-ár 
18 frt 25 kr.

2. Az érsekujvári beváltási körzetben volt 
előirányzott mennyiség 373.000 klgrm. —  Ösz- 
szes beváltott mennyiség (haszonvehetetlennel 
és előre látható romlásra levonattal együtt) 
394.500 klgrm., — tehát az előirányzathoz 
képest 21.500 kilogrammal több lett beváltva.

Finom kerti levél volt: I. oszt. 1.568,
II. oszt. 109.987, III. oszt. 189.679, összesen 
301.234 klgrm.

Középfinotu kerti levél volt: I. oszt. 149,
II. oszt. 5.250, III. oszt. 10.159, összesen 
15.558 klgrm.

Közönséges kerti levél volt; II. oszt. 67,
III. oszt. 648, összesen 715 klgrm.

Kihányás: 72.721, —  hulladék : 1.030
— s mindössze beváltatott 391.258 kilog
ramm.

Átlag-ár: Az osztályokba sorozott dohá
nyok után, és pedig finom kerti 26 frt 72 kr 
középfinom kerti 19 frt 20 kr, közönséges 
kerti 13 frt 51 kr, —  s az összes mennyiség 
utáni átlagár: 22 frt 86 kr.

3. Az ipolysághi beváltási körzetben volt: 
előirányzott mennyiség: 74.000 klgrm, — 
összes beváltott mennyiség (hasznavehetetlen
nel és előre látható romiára levonttal együtt) 
85.221 klgrm, — tehát az előirányzathoz 
képest 11.221 klgrmmal több lett beváltva.

Finom kerti levél volt: I. oszt. 6, II. 
oszt. 12090, III. oszt. 15.367, Összesen 27463 
klgrm.

Közép finom kerti levél volt: I. osztály 
1345. II. oszt. 8442, III. oszt. 9687, összesen 
19.474 klgrm.

Közönséges kerti levél volt: I. oszt. 4045 . 
II. oszt. 8240, III. oszt. 12.454, összesen 24,739 ' 
klgrm.

Kihányás: 10.264 —  hulladék; 2514, — f 
s mindössze beváltatott: 84.4ö4 klgrm.

Átlag-ár: az osztályba sorozott dohányok 
után, és pedig: finom kerti 27 frt 93 kr, kö
zépfinom kerti 21 frt 21 kr, közönséges kerti 
15 frt 27 kr; —  s az összes mennyiség utáni 
átlagár: 19 frt 58 kr.

4. A SMuloki beváltási körzetben vo lt : 
előirányzott mennyiség: 410.000 klgrm, —  
Összes beváltott mennyiség (hasznavehetetlen
nel és előre látható romlásra levonttal együtt) 
334.200 kgr. — tehát az előirányzathoz ké
pest 75.800 kgrammal kevesebb lett beváltva.

Szivarboriték levél volt: ül. oszt. 65 ki* 
logram.

Szuloki válogatott a) 5294, I. oszt. 80062, 
II. oszt. 151,388,111. oszt 66.160, összesen: 
303.464 klgr.

Kihányás: 27.512, —  hulladék: 320, —  
s mindössze beváltatotr: 331.361 kgr, (ebből 
111 kgr. minta Ültetvény.)

Átlag-ár —  az osztályokba sorozott do
hányok után 19 frt 43 kr, —  s az Összes 
mennyiség utáni átlag-ár: 18 frt 19 kr.

(Folyt, kőv.) M .

Kísérlet műtrágyával a Garam völgyén.
(Befejező közi.)

Jelen közlemény írója a Garam völgyé
ben középkötöttségü, agyagos, két lábig egy
forma minőségű és elegendő humust tartal
mazó talajjal biró gazdaságában 1889. év őszén 
és 1890. év tavaszán tett műtrágyával kísér
letet búza és árpa alá.

Miután nála a gabona szalmaterraés te
kintetében dús hozamot ad, ebből azt követ
keztette, hogy a szalmatermés mennyiségét 
emelő nitrogén megvan, de hiányzik az ele
gendő phosphorsav a talajban, mert a szal
materméshez a szem mennyisége nincsen 
arányban,

A műtrágyák közül tehát egy oldékonv 
phosphorsav-tartalmu trágyát, a csontliszt-su- 
perphosphatot, illetőleg a guano-superphos- 
phatot használta kísérletében. A  műtrágyázot; 
talajba búzát és árpát vetett.

I. A búza előveteménye féltrágyázott csa- 
lamádé volt, s a kísérletül vett 10 holdas föld 
oly mérvben ki volt használva a forda végén, 
hogy csupán a búza holdszámának kiegészí
tése végett vétetett vetés alá s ezért használ
tatott műtrágya. Ezen műtrágya guanó-super- 
phosphat volt 18°/0 oldékony phosphorsavval, 
V 4 V 0  nitrogénnel; ára a szokottnál több volt: 
7 frt 45 kr. Bécsben, szállítással, — 8 frt 
70 kr. a gazdaságban. Magyar holdankint 110 
kfg használtatott. A föld közepén egy magyar 
hold kihasirtatott és ez műtrágvázatlanul ma
radt. A műtrágya kiszórása 1889. év szep
tember közepén, még egyszer annyi garami 
homokkal keverve, a szántásra kézzel történt 
és szeptember végén 5"-nyire alászántatott 
Vidacs-féle ekékkel; a búza pedig azonnal a 
megmunkált földbe sorvető géppel vettetett, 
magyar holdankint 80 %-mal.

Már tavaszkor észrevehető volt a különb
ség : a műtrágyázásán egy hold halványzöld 
színével és visszamaradt növekedésével már 
tavaszkor elütött; júniusban a kalászképződés
kor lényeges különbség mutatkozott. Nagy kár, 
hogy a búzát rozsda és 10° 0-">s jégkár érte, 
mert ezek nélkül a kísérlet is teljesebb lett 
volna.

Az aratás először az egy holdas műtrá
gyázásán területen történt külön, és midőn az 
kepékben volt, vágatratott le a többi; a csép- 
lésnél is ilyen elkülönítés pontosan eszközöl
tetett.

Az eredmény a következő volt:
Termet, a mű- ker. 

trágyázott te
rületen . . 19 22 kéve (5*áros) és 667kfg szem

a nem műtrá-
gyázotton 7 és 252 „ „

több termett .
a mütrágyá*_________________________________________
zotton . . 12 ét 414 „ „

magyar holdankint.
A gazdaságban egyebütt magyar holdan

kint 5 kgt adott a búza, tehát a jobb erőben 
volt földek hozamát is 167 ty-mal múlta felül.

A számítás pénzértékben a következő: 
Bevétel: 9 magyar holdon, á 414^-szemtöbb-

let —  3726 kfg x  7-5 kr. eladási árral «  279.45 
9 magyar holdon 108 kér. szalma-

többlet, á 50 kr............................. . — 54 —
összesen 383.45

msgyar holdankint esik bruttó : 37 frt 5 kr.
Kiadás: ugyanott 108 kér. szalma és 8726 

szem után, aratás és csépiési rész
•/«*a szem u tá n ...........................=  6 6 .0 2

homok, homokkal való keverés, kihor
dás és elszörás ...............................— 6 .—

műtrágya 9 holdra, á 110 kfg n  9 9 q,
á 8.70 f r t ...................... .... . . . . -  86.13

összesen 148.15
magyar holdankint 16 frt 46 kr.
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Tehát magyar holdankint tiszta haszon : 
20 írt 59 kr. az eU6 évben.

U. Az árpa előterroénye erősen szarvas
marha-trágyával trágyázott répa volt. A kísér
letül szolgáló 11 holdból egy hold kihasitta- 
tott, a többi 10 holdon márczius közepén a 
szántásra 16*/* vízben oldódó phospborsavat 
tartalmazó csontliszt-superphosphat (ára — 
szállítással — 7 írt 30 kr.) kétszer annyi
garami homokkal 4"-nyire alámunkáltatott, 
elóleges mivelés után a vetés márczius végén 
sorvetö-géppel eszközöltetett, magyar holdan
kint 75 ty-raal.

Az aratási és cséplési eredmény a kő
vetkező :

magyar holdankint 
kér. szalma

a műtrágvázotton volt 20  á 2 2  kéve éa 849*^ szem
a nem-műtrágvázotton 1 B éa____________609 „ „
a műtrágvázotton több K és 2 9 í%  szem

A műtrágy«zott árpa hektoliter-súlya 65 2  *jg,
a nem mütragyázott „ „ _____ 62‘8 ,
hektoliterenkint a műtrágya zott javára . . . 2*4

A számítás p én zérték b en :
Bevétel: 10 noldon 29*8 q többlet azem

X  7*3 frt eladási á r r a l ..................k  213.16
50 kereszt szalma zsuypta, á 50 krral k  25.—  

összesen 238.16
holdankint 23 frt 81 kr.

Kiadóé : 50 kereszt szalma és 2920 q aratási
és cséplési része 20*/o«5*84 q'X’l .3 =  40.63 

homok, homokkal való keverés, ki
hordás és e ls zó rá s .............................. =  ti.—
műtrágya 11 q, á 7'80 f r t ................. ■* 80.30

összesen 126.93
holdankint 12 frt 69 kr.

Tehát az első évben magyar holdankénl 
tiszta haszon: 11 írt 12 kr.

A búzánál a különbség valószínűleg még 
nagyobb lett volna, ha azt a jégverés és rozsda 
nem károsítja : az árpánál az eredménvt a 
csapadékos időjárás okozta, és szerény véle
ménye e közlemény Írójának az, hogy az ősziek 
sokkal jobban hálálhatják meg a mi szélsőséges 
éghajlatunk alatt » műtrágyázást, mint a ta
vaszi gabonáink, mert elébiek fejlődése már 
őszkor kezdődvén és kellő nedvesség állván 
rendelkezésükre, oly esztendőkben, mikor kevés 
nyáron az eső a műtrágyák fölvételére is, a 
kellő nedvességgel ellátott ősziek gyűjtött táp
lálékuk folvtán előnyben vannak a tavasziak 
fölött, amelyeknek kevesebb nedvesség áll ren
delkezésükre, s igv esetleg még az őszkor ki
szórt műtrágyát sem értékesíthetik az esetben 
megfelelően.

Rarsmegvében, ahol a Garamvölgv egv 
része terül el, a Leidenfrosték áltál bérelt és 
mintaszerűen kezelt lévai uradalom már pár 
év óta rendkívüli nagy menviségbeii alkalmazza 
a phosphat-trág\akat és a chilisalétromot; ha 
nem fizetné ki magát, e hírneves és kitünően 
számítani »udó gazdák mindenesetre meddő 
befekteiést nem tennének ; szintúgy a gróf 
Bieunoer-féle zelizi uradalom e megyében, 
amelynek intelligens tisztsége a percentuális 
rendszer mellett évenkint szintén meglehetős 
mennyiségben, mintegy 15 vasúti kocsival 
szokott felhasználni.

Egy jelességében országos hírű gazda sza
vait kell idéznie e kísérlet ismertetőjének szerénv 
közleménye befejezéséül, ho y „nincs jobb ta
karék pénztár, mint « föld. amely a neki adott 
megfelelő és több évre kiható mütragva iránt 
nem marad soha adós**.

Levatich László.

A dohány története és a fejlődő 
magyar dohánytermeié*.

(Folytatás.)
Azon államokban, hol még a dohány* 

egyedáruság nem hozatott be, még mindig a 
régi földmegadóztatás van szokásban. Tehát 
a dohánytermelő megfizeti a kincstárnak a 
dohány után földjére kiszabott adót, dohány- 
termésével pedig szabadon rendelkezik.

Hogy azonban a monopólium úgy a 
kincstárra, mint a termelőre nézve előnyösebb 
mint a szabad termelés, legyen szabad bizo
nyító érvül felhozni azt, hogy az európai ál
lamokban ott van leginkább előrehaladva s 
ott virágzik leginkább a dohánytermelés, hol 
a monopólium behozatott. Németoiszág egyes 
vidékeinek van ugyan híres dohánya, de e 
hírnév csak a vidéknek szól és nem az egész 
országnak.

Magyarország dohánytermelésén a mono
pólium nagyot lendített, amiről meggyőződni 
lehet, ha betekinünk a dohányjövedéknek ki
adott statistikai évkönyveibe. Megnézve a leg
régibbet és a legujabbat. A  haladás azonban 
nem oly nagy, hogy tán már kívánnivalót sem 
hagyhatna maga után. Ellenkezőleg. Még na
gyon sok oly tényező van dohánytermelésünk 
körül, mely fejlesztésre és javításra vár.

Ha belenézünk a dohányjövedéknek leg
utolsó statistikai évkönyvébe, úgy szemünkbe 
tűnik első sorban az, hogy mily óriási jöve
delmet reprezentál az a kincstár számára; de 
egyszersmind a figyelmes olvasó Önkéntele
nül is azon tudatra jön, hogy e jövedelmet 
még inkább lehetne nagvobbitani, és pedig 
nem egyoldalulag, hanem olvformán, hogy 
annak a termelő is, meg a kincstár is hasz
nát vehetné.

E statistikai évkönyv adatai tehát nem
csak érdekességüknél fogva vonzanak, hanem
—  mint fentebb már alkalmam volt kifejteni
—  azáltal is, hogy belőlük consequentiákat 
vonhatunk le mra nézve, hogy miféle fénye
zők azok, melyeknek felkarolásával emelni le
hetne a már fejlődő magyar dohánytermelést.

Az alábbiakban tehát néhányat felsorolok 
az évkönyv száraz adatai közül, részint olya
nokat, melyek érdekességüknél fogva vonza
nak, — részint pedig olyanokat, melyek fel
tüntetik a még mindig mutatkozó hiányt.

Az évkönyv, melyről szólok, az 1890. 
év beváltási eredményét, s igv az 1889. év 
dohánytermését tüntet1 fel.

Beváltatott a nevezett évben 144)11 ter
melőtől: 80.789 kát. holdról és 905 ("leiről 
52.292,501*500 dohány, melyért a bevál
tásnál kifizettetett: 9,331.304 frt és 12 kr.

Egy kát. hold adott tehat atlag 647 
dohányt 112 frt 77 kr. értékben amiből ki
tűnik, hogy 1 dohány átlagos beváltási ára 
a pótlékokkal együtt 17 frt és 81 kr.

Látva a felsorolt adatokat, azon jogosult 
kérdés tehető fel : váljon kielégítő eredmény-e 
ez vagv nem ?

A mennyiségre vonatkozólag igen, de a 
a minőségre nem.

Mert ha az egész ország termésének nagy 
átlagát véve 1 kát. hold 647 k!g dohányt te
rem, ezt kielégítőnek mondhatjuk, mert te
kintetbe kell venni, hogy a csempészetet még 
teljesen megszüntetni nem sikerült, s igy a 
csempészet folytan eladott dohány az átlagter
mést a kimutatásban csökkenti Hogv pedig a 
csempészét folytán mily jelentékeny mennyi
ségű dohány lett áruba bocsátva, annak bizo
nyítására ide írom azon dohánymennviséget, ( 
mely a rajta kapott csempészektől ment át a ! 
kincstár birtokába.

Csempészett dohány be váltatott az 1890. 
évben: 37,801 3182 frt 50 kr. értékben,
tehát 8 frt 42 kr. átlagos beváltási árban.

Ha pedig ily jelentékeny összeget tesz ki 
a rajta kapott csempészdohany, önként követ
kezik, hogv mily nagy lehet a mennyisége 
azon dohánynak, mely tilos utón lett áruba 
bocsátva, s mely nem jött a finánezok tudo
mására. Ezen dolgot — mint már említettem 
is — azon körülmény érvéül hoztam fel, hogy 
az országos évi átlag-dohánytermést kielégítő
nek mdndhatjuk, miután az a valóságban még 
többet reprezentál, mint amennyit a papiros 
feltüntet; mert a csempészet utján eladott do
hány ennek rovására írható.

Másként áll azonban a dolog a minő
ségre vonatkozólag. Ismeretes dolog ugyanis, 
hogy a dohány beváltási ára annak minőségétől 
függ. Minél több valamely termelőnek a válo

gatott éa az 1. oszt. dohánya, annál jelenté
kenyebb lesz a beváltott dohánynak az átlag
ára, s ezen beváltási átlagárat kedvezőnek 
mondhatjuk, ha az a II. oszt. dohány bevál
tási árával egalizál; ha ennél nagyobb, úgy 
az a termelőnek méltán szolgálhat érdemére, 
ha pedig kisebb, úgy ennek okát csak a hiá
nyos kezelésben kereshetjük.

A fenti adatokból látjuk azonban, hogy 
az ország átlagos beváltási ára ne teszi ki 
a II. oszt. dohány beváltási árát, habár ettől 
nem nagyban tér el. Hogy miféle oknak le
het e körülményt tulajdonítani, arra a választ 
immár megadtam, ámbár nem csupán a ke
zelési hiány ennek a szülőoka, hanem más 
egyebek is, melyeket legyen szabad a követ
kezőkben felsorolnom:

A mostani viszony, mely a termelő és 
dohánykertész között van, majdnem teljesen útját 
állja az okszerű termelésnek. A dohánykertész 
ugyanis csökönösen ragaszkodik a már természe 
tévé vált régi szokásokhoz s arról meggyőzni nem 
lehet, hogy jobb is van már annál, mint amit 
ő régtől fogva megszokott- Urával pedig közös 
érdek kapcsolja öt Ctsze, s igy a megszokott
hoz való ragaszkodását még csak roszakarat
nak se lehet betudni. Ha tehát a dohányter
melést fejleszteni óhajtjuk, úgy egyik teendő 
az, hogy törvény által szabálvoztassék a vi
szony, mely a termelő és a kertész között 
van. ügy vagyok értesülve, hogv egy ily ja
vaslat már nemsokára napvilágot fog látni; 
ehhez hat csak azt a megjegyzést Irhet tűzni, 
hogy ha ez féltésül, úgy sokaknak óhajtását 
lógja kielégíteni. Foglalja magában e javaslat 
azonban majd azt is, hogy ne legven szabad 
a termelést tisztán a kertészre bizni, mert ha 
ez a törvény daczára továbbra is fenmarad, 
úgy igen sok termelő nem fogja hasznát venni 
a haladás sikereinek.

H >gv az országban elért átlagos beváltási 
ár nem mondható kedvezőnek, annak további 
okát részint a kistermelőknél uralkodó szoká
soknak, részint pedig annak lehet tulajdonítani, 
hogv a nagytermelésnél is még mindig a zsinór 
dominál.

(Folyt, köv.) Marton Andor,

Olaszországi szivarok és dohányok.
Olaszországban a dohányjövedék bevétele 

az utóbbi időben óval növekedett, ugv hogv 
a kincstári kezelésiév első kilencz hónapjának 
bevételi eredménye mintegy 4 millió lírával 
kedvezőbb, az előző ev hasonló időszakához 
képest.

A bevétel emelkedése, a Itrn entált vagy 
toskanai szivarok nagyobb kihasználásából szár
mazik, s az erős nápolyi, a virgima és a 
Minghetti.-Breva is mutat némi emelkedést.

Mindezen szivarok nagv« bbré»zt a legjobb 
Kentuck\levelekből készülnek, s csak kévés vagy 
épen semmi kö/tök az olasz levél. Ebből lát
ható, hogy a külföldi levelek használása a fo
gyasztást határozottan emeli, mert a 9 hónap 
alatti 4 millió bevételi többlet, egv év alatt 
alkalmasint 5 millióra fog rúgni, sót ha az 
ország, rendezett belallapot és kedvezőbb gaz
dasági viszonyok közt lenne, valószínűleg 8 
millióra is felmenne.

Jóllehet a lefolyt év jótermése is megtette 
a maga részéről a hatást, azonban a külön
legességek, melyek által a többlet származott, 
nem az ország érdeméül tulajdoníthatók.

Miként a *Popolo Románo» írja : ezen 
biztató eredmény elégtételül szolgálhat, azon 
— eddig kevés haszonnal folytatott —  küz
delemért, amely a Colombo miniszter áltál fel
bátorított néhány képviselőnek ama törekv-.se 
ellen irányult, amely a belföldi dohánytermelés 
terjedése és előmozdításának ezégére alatt —• 
okvetlenül a dohánybevételek apasztását okózta 
volna.

A fogyasztási jövedéket mely az államnak 
190 millió bruttóbevételt képvisel, nem lenne 
érdemes és tanácsos megzavarni csak azért, 
hogy előnyben részesittessenek egyes /idékek 
birtokosai, akik a termelésre engedélyt kaptak
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h földjeikből most kétszeres-háromszoros jöve
delmet akarnának húzni.

Hogy a dohánygyárosok helyesen csele
kednek, ha kevés belföldi dohányt használnak 
tel: ezt mutatja a fogyasztás emelkedése, — 
és hogv a belföldi dohánynak kisebb mérvben 
való alkalmazása sokkal jövedelmezőbb : ezt a 
növekvő haszon eléggé bizonyítja. — Mire 
való lenne tehát a dohányfogvasztási jövedék 
megzavarása ? — arra, hogy a fogyasztás ha
nyatlást szenvedjen és hogv az állampénzé, öl 
a földbirtokosok, kik roszabb dohányt termel
nek, a többi adófizetők rovásara nagvobb jö 
védelemhez jussanak?... ez csakugvan eszéív- 
telenség lenne!

D. V.

mokos Antal. 2. »A kukoricza miveléséröU, 
irta Ruisz Gyula. 3. »A gazdát érdeklő ne
hány Káros és hasznos állatról«, irta Dr. 
Szaniszló Albert. 4. »A házi kert*, irta Ritter 
Gusztáv) is szolgálhatunk még; a négy füzet 
ára együtt rendelve 1 frt 20 krajezár. Külön 
csak az l-ső és 4-ik füzetet adhatjuk; egyik
nek és a másiknak is 40 krajezár az ára. 
Pénzküldeményeket kérjük »Erdélyi gazd. egy
let könyvk adó vállalata Kolozsvár, kisegítő 
pénztár* czim alatt postára tenni.

Az irodalmi szakosztály nevében:

Vörös Sándor, Dr. Szentkirályi Ákos, 
elnük. előadó.

I R O D A L O M .
Az erdélyi gazdasági egylet irodalmi 

szakosztálya könyvkiadó vállalatának IV-ik 
évfolyamára, a következő előfizetést adta k i: 
Könyvkiadó vállalatunk I-ső évfolyamának 
füzetei mind elkeltek már. a 11-ik évfolyam 
füzeteiből csak könyvkereskedési utón kapható 
még nehány füzet, a III-ik évfolyamból pedig 
szintén csak kevés teljes példánynyal rendel
kezünk. Ez a körülmény arra birta szakosz
tályunkat, hogy a negyedik évfolyamot is 
megindítsa a következő négy füzettel: 1.
» Baromfi tenyésztés* Írja Gáspár József, gazd. 
segéd; 2. »Csikó nevelés*, irja Czajlik István, 
gazd. intéző; 3. *A csalamadé termelése és 
hevermelése*, irja Cserháti Sándor, gazdasági 
akadémiai tanár; 4. »Dohánytermelés*. irja 
Vörös Sándor, gazd. tanintézeti igazgató. E 
füzetek lehetőleg a fennti sorrendben, f. év 
május havától kezdve. 2 —3 havi időközökben 
fognak megjelenni. Terjedelmük 2— 3 iv lesz, 
a szükség szerint képekkel ellátva és olyan 
modorban fogják tárgyukat előadni, hogy 
mindenki — még a IegegvszerÜbb gazda is 
— okulhasson belőlük. A  négy füzet ( — 1 
példány) r/őfizetési ára csak 80 krajezár s igy 
olyan kevés, hogy még a legszerényebb vi
szonyok között élő gazdatársunk is megren
delheti azokat. Vállalatunkról örömmel mond
hatjuk, hogy immár hézagot pótló lett; egyik, 
bar szerény eszközökkel szerény körben mű
ködő tényezőjévé vált mezőgazdaságunk tÖl- 
virágoztatásának. Ezért, jól tudva, hogy füze
teink létezéséről gazdatarsaink nagy részének 
nincs tudomása, kérjük mindazokat, kik me
zőgazdaságunk érdekében ilyen irányban is 
akarnak tenni valamit: ösmertessék, pártolják 
vállalatunkat, terjeszszék füzeteinket. Különö
sen a gazdasági egyesületeket kérjük, hogy 
füzeteinket nagyobb számban rendelve meg, 
találják módját azoK elterjesztésének. Hogv 
füzeteink csakugvan méltók erre, bizonyítja 
a/.  hogv a szövetségbe lépett gazdasági egye
sületek 1880 évi nagygyűlése határozatidig ki
mondotta. hogy könyvkiadó vállalatunk: életre 
való, pártfogásra méltó és az egyes gazdasági 
egyesületek figyelmébe ujánltatik. Kérj ü k  to
vábbá a papokat és néptanítókat is, rendeljék 
meg füzeteinket és gvüjtsenek előfizetőket. A 
vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
mt ggyőződvén arról. hogy könyvkiadó vállala
tunk eddig mejelent füzetei nyelvezetük és tar
talmuknál fogva kiválóan alkalmasak a gazda
sági ismeretek terjesztésére: azokat a tanitóké- 
pezdék, polgári népiskolák tanítói könyvtárai 
számára való megszerzésre melegen ajánlotta 
(Budapesti Közlöny 1889. 120. sz.) Füzeteink 
ugv is csekély előfizetési árából gazdasági 
egyesületeknek, iskoláknak s egyes gyűjtőknek 
is a következő kedvezményt adjuk, ha egy 
névre egyszerre

25— -SU példányra fizetnek elő, a 4 fület ára 75 kr.,
60—100 „ „ n n * n " **

1 00 -15 0  „ „ * „ * * „ 05 „
150—200 „ » 60 *
s a füzeteket bérmentve küldjük el.

A 111-ik évfolyam négy füzetével (1. »Az 
építkező gazda. Utasítás I6-, szarvasmarha-, 
uh istállók és sertésólak építésére*, irta Do

Levelezés.

i.
Aradon 1891. junius 21.

Tekintetes szerkesztő ur!
Dohányaink szépen gyarapodnak, miután 

elegendő a csapadék és elenyészően kevés a 
féreg.

Ez idő szerint igen bő dohányteimésre 
van kilátásunk.

Az aradi mintatelepen a dohány már 
igen szép, úgy hogy a bugázás közelebb be- 
következend; itt azonban a drótféreg nem 
épen kis mértékben pusztított, mi sok után- 
Ültetést vont maga után.

Tisztelettel
Feichtinger Miksa

p. Q. tanácsos, doh.-beváltó felügyelő.

II.
Miskolcz. 1891. junius 26.

A felügyelőség kerületében levő dohány
ültetvények, mostani állásuk szerint, jó termést 

; ígérnek.
M. kir. dohánybeváltó felügyelőség.

in.
Szolnok, 1891. junius 25-én.

Fölötte nagy mérvű elfoglaltságom aka
dályozott, hogy lapunkat már jó ideje fel nem 
kereshettem, — most azonban egy kis szabad 
időm lévén, e ritka alkalmat sietek felhasználni, 
hogy körzetem dohány-állásáról lapunkat rö- 

• viden tudósítsam.
Az elmúlt télen uralkodott rendkívüli s 

hosszan tartó hideg, a főidet annyira kifagyasz
totta, hogv a tavaszi szántással, nemkülönben 
a melegágyak elkészítésével a termelők elkéstek.

Az ápril hó 6*án beállott és 14-ig folyton 
, tartó eső után, a föld fagya végre kiengedett,
| s a szántás és a melegágyak készítése kezde

tét vette.
Az őszön kihordott trágyát, a magas hó 

miatt elteregetni nem lehetett, s várni kellett, 
míg a hó elolvad, —  és igy az első szántás, 
melvet még a tél folyamán kelletett volna el
végezni. kora tavaszra maradt.

A második szántást május hó elsején, a 
harmadik szántás, az ültetés alá, a palánták ki- 
Ültetése előtt végeztetett.

Az ily módon előkészített talajon külö
nösen ott, hol a felréteg kötött homok, alta
laja pedig agyag — igen szép munka végez
tetett.

Kerületemben, vagyis a szolnoki dohány
beváltó körzethez tartozó községekben, az el
vetett dohány-magok, a folyton uralkodott hű
vös esős időben csak ugv nehezen keltek ki 
s már-már aggodalmat keltett, hogy az ágyakat 
újból kell bevetni, azonban a május havában

hirtelen beállott meleg időjárás következtében 
a palánták mintegy varázsütésre gyorsan fej
lődésnek indultak, ugyannyira, hogy a kiültetést 
már május 25-én általánosan megkezdhették;
— palánta roppant nagy mennyiségben volt.

Az Ültetés alatt az esőzés újból beállván, 
az Ültetést nyakra főre teljesítették, ami annál 
gyorsabban ment, mert az Ültetéshez nem kel
letett vizet hordani.

E körzetben kisérietképen a szamosháti 
dohánymagon kivül szuloki és rózsa dohány
magok is lettek kiosztva.

A szuloki dohánymag legelőször kelt ki, 
s már messziről meg lehetett különböztetni a 
másik két fajtól; —  levelei nagyok és finomak,
— szára vastag s gyökérzete feltűnően erős.
A termelők a már eddig is mutatkozott siker 
felett örömüknek és megelégedésüknek adtak 
kifejezést.

Homokos talajokban a palánták gyorsan 
fejlődnek ki s ugyancsak igyekeznek a töltö- 
getésse), hogy a tőkék mielőbb szilárd állást 
nyerjenek, a netalán bekövetkezhető szelek 
ellen.

A palánták többnyire megfogamzottak, — 
s igy csak igen csekély részben kelletett fol
tozni ; —  férgek ez idő szerint alig mutatkoz
nak, s igy a növényzetnek ezen nagy ellensége 
eddig kárt nem tett.

Minthogy vándortanitói működésem ki
zárólag Jász-Szt-András és Nagy-Abony köz
ségekre terjed : —  különös figyelemmel fogom 
kisérni a termés minden mozzanatát, s az 
elért eredményt, annak idején, lapunk utján 
közölni: kedves kötelességemül ismerendem.

L. K. 0.
IV .

H.-Dorogh 1891. junius 21.

Tekintetes szerkesztő u r !
A dohány állására vonatkozólag, becses 

felhívása folytán van szerencsém a következők
ben értesíteni.

A kapadohány állása hiány nélküli; —  ka
pálása befejeztetett és feltöltetett; ebből jó ter
més várható.

A magyar dohányban a május hó 20-tól 
f. hó 18-ig tartó kedvezőtlen időjárás miatt 
már hiány mutatkozott, és a fejlődésben gá
toltatok, az e havi esőzések alatt azonban a 
hiány pótoltatott, bekapáltatott, részben fel
töltetett és most már szép fejlődésnek indult.

Tisztele’ tel
Hartstein Lipót.

V.
Felső-Egres-Káta 1891. junius 23.

Tekintetes szerkesztőség!
Becses felszólítására bátor vagyok tudo

mására hozni, hogy Felső-Egres-Kátán a dohány 
jól áll és már a második kapálást foganatosít
juk. -  Foltozásra ez idén nem nagy szükség 
volt, mert az egész ültetési időszak alatt 
pásztás esők jártak. —  A dohánynak ez ideig 
ellenségére nem akadtunk, a jelenlegi esők 
igen hálásak.

Kitűnő tisztelettel
Goldberger Mór.

VI.
Erdőtelekről Schak Ede ur magán úton 

tudósit bennünket, hogy a dohány ott kitünően 
áll s a legszebb reményekre jogosít.
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V E G Y E S E K

Azon tisztelt előfizetőink részére, akik
nek előfizetősök junlus végén lejért, már múlt 
számunkkal postautalvány lapot mellékeltünk, 
kérjük annak felhasználását, illetve az elő
fizetés mielőbbi megújítását, úgyszintén a 
a hátralékok beküldését.

—  Kitüntetés, ö  Felsége a király, Schenek 
István fóbányatanácsos és a selmeczi bányá
szati és erdészeti akadémia tanárának, valamint 
törvényes utódainak, a tanári pályán és a ter
mészettudományok előmozdítása körül szerzett 
kiváló érdemei elismeréséül, a magyar nemes
séget »tanádi« elónévve), díjmentesen, legke
gyelmesebben adományozni méltóztatott.

— Halálozás. A dohányjövedék szolnoki 
tisztikarának egy jeles tehetségű, széles körben 
ismert és közkedveltségü fiatal tagja : Fintér 
Elemér, meghasonlott kedélyének egy végze
tes perczében, önön kezével oltá ki életét. —  
A megdöbbentő esetről a következő gyászje
lentést vettük: A magv. kir. dohánybeváltó 
felügyelőség és hivatal tisztikara, fájdalommal 
jelentik, szeretett kartársuknak: Űrményi Pin
tér Elemer m. kir. dohánybeváltó gyakornok
nak i. hó 17-én délután 1 órakor, ifjú korá
nak 26 ik évében és reményreljes pályája kez
detén hirtelen történt gyászos elhunytát. Szol
nok, 1891. junius 17. Nyugodjék békével!

—  Ismét Uj cigaretták készülnek a te
mesvári dohánygyárban, a hol a májusban for
galomba hozott egyiptomi szivarkákat is csi
nálják. Ezeket a legújabb cigarettákat is egyip
tomi cigarettáknak hívják, vékonyabbak a for
galomban lévő egyiptomi szivarkáknál, vala
mivel kerekebbek is és hasonlítanak a Boquet 
szivarkákhoz. A legfinomabb dohánynyal van
nak töltve s a forgalomban levő egyiptomi 
szivarkáknál is drágábbak lesznek.

—  Uj színnyomalú szivarkák. a  különle
gességi dohánygvártmányok árjegyzékében 5. 
tétel alatt foglalt és jelenleg is forgalomban 
lévő *La Fleur« szivarkák aranysárga szinü 
vonal és csillaggal ellátott-, s az általános for
galomban levő dohánygyártmányok árjegyzé
kében 2. tétel alatt foglalt és jelenleg is for
galom tárgyát képező *Stambul* szivarkák pe
dig piros szinü vonal és csillaggal ellátott uj 
nyomatú szivarkapapirral fognak a jelenleg for
galomban levő régi gyártmányok kifogytával, 
fokozatosan, az eddigi árak mellett áruba bo
csáttatni.

—  Magyar raktárak a külföldön. Cavalla 
városka, egyik központja a török dohánvke- 
reskedésnek s mint tengeri kikötő: a be- és 
kiviteli kereskedelemben is nevezetes szerepet 
játszik. A közelmúlt napokban e városkában 
oly esemény történt, mely bennünket is köze
lebbről érdekel. Herzog M. L. és társa buda
pesti czég ugyanis, mely 3 év előtt telepedett 
le és már e rövid idő alatt is poziczióra tett 
itt szert, dohányüzletének gyors terjeszkedése 
folytán kénytelen volt itt magának saját rak
tárakat építeni. E napokban volt az építendő 
raktárak alapkőlefektetése és egyrészt ez ese
ménynek a lokális viszonyokra való fontos
sága mellett szól, másrészt pedig a szóban 
lévő magyar czég iránti tisztelet jeléül szolgál 
az a körülmény, hogy az alapkő letétele al
kalmával az Összes török hatóságok, az osztrák
magyar és az idegen konzulok, valamint a vá
roska összes előkelőségei az építkezés szín

helyt n megjelentek, miáltal a szükkeretben 
tervezett aktus úgyszólván nyilvános Ünne
pélyességgé nőtte ki magát. Az Ünnepélyes
séget egy kedélyes kis áldomás követte, mely
nek folyamán nem egy felköszöntŐben a tÖ- 
rÖk-magyar testvériséget és érdekközösséget is 
hangsúlyozták. Örvendetes, hogy a nevezett 
czég, mely a magyar ipar és kereskedelem ér
dekeinek lelkes előmozdítója, idegen ország
ban ily pozicziót biztosított magának.

—  Az oroz. magy. gazdasági egyesület
a Gothenburgban (Svédország) augusztus 3— 9 
napjai közt rendezendő mezőgazdasági kon
gresszus és kiállításra kirándulást tér/ez. A ki
ránduló társaság julius végén indulna el, útba 
ejtve a prágai kiállítást is. Akik résztvenni 
szándékoznak, ebbeli szándékukat az országos 
gazd. egyesület titkári hivatalánál (Budapest, 
Köztelek) jelentsék be.

—  Állattenyésztési egyesületek alakitáaa 
tárgyában, a földművelési miniszter körrende
letét intézett az összes gazdasági egyesületek
hez, melyben kifejti és ajánlja, hogy egyes vi
dékeken, ugyanazon fajtájú s ugyanazon jó 
tulajdonságokkal biró állatok tenyésztessenek, 
minthogy a kereskedelem szempontjából ez 
igon fontos és előnyös, mivel az ilv állatoknak 
biztos piaczuk van, s a vevők maguk jönnek 
az illető vidékekre szükségletűket fedezni. E 
czél elérését elősegíteni lennének hivatva az 
alakítandó állattenyésztési egyesületek.

— Mezőhegyesen egv nagyszabású ön
töző csatorna fog létesittetni, amely Arad és 
Csanádmegyét fogja keresztülszelm. Ugv van 
tervezve, hogy Aradmegyében Paulisnál fog 
kiágazni s a megyét átszelve és Csanádmegyét 
áthasitva, itt valamely alkalmas ponton vissza 
Ömleszti vizét a Marosba. Ez a csatorna egyike 
lesz az ország legnagyobb kultur-épitkezései- 
nek. A csatorna terveit és költségvetését már 
elkészítette az orsz. kulturmérnökség s e tervek 
alapján a földművelési miniszter, szeptember 
hóban, a helyszínén lógja a csatorna ügyét ta
nulmányozni.

— A temesvári kiállítás, a  kiállítási el
nökség s a végrehajtó bizottság tagjaiból alakalt 
küldöttség, a megyei főispán v.zetése alatt 
junius 25-én hivta meg Szapáry Gyula gróf 
miniszterelnököt és Baross Gábor keresk. mi
nisztert. mint a kiállítás védnökét, továbbá a 
kormány összes tagjait, s a főrendiház és kép- 
viselöház elnökeit, a kiállításnak julius 19-én 
leendő ünnepélyes megnyitására. A nagvobb 
szabásúnak ígérkező kiállításon —  mint már 
említettük —  a dohányjövedék is résztvesz, 
egy gyűjteményes kiállítással.

— A loeonczi baromfi kiállítás igen szépen 
sikerült. A kiállítást a polgármester —  mint 
elnök —  nyitotta meg, a rendező bizottság, 
a városi tanács, a képviselőtestület és nagy- 
számú közönség jelentétében, s a kiállítás foly
vást nagy látogatottságnak Örvend.

— Tenyész- marha éa sertés kiállítást
rendez a bécsi cs. kir. gazdasági egvlet szep
tember 19 — 23-ig, a Práterban levő kiállítási 
helyiségekben. Bejelentések f. é. augusztus 
elsejéig a rendező bizottsághoz (Herrengasse 
13.) intézendök.

— Az agyag-, czement, aszfalt és kő-
kiállitás katalógusát már kiadta a budapesti 
kereskedelmi muzeum, s a 134 lapra terjedő 
füzet 358 belföldi, 54 osztrák és 11 keleti ki
állítót sorol fel, közölvén mindenkiről, hogy 
mit termelnek és mit állítottak ki. A keres
kedelmi miniszter felhívta a hazai kereske
delmi és iparkamarákat s egyéb testületeket, 
hogy a területükbeli agyagiparosokat buzdít

sák a kiállításnak minél nagyobb számban 
való megtekintésére és tanulmányozására, s a 
kiállításban részt vett és versenyképes czikkek- 
nek nagyobb mennyiségben való előállítására 
képes vidéki fazekasok számára, a kiállítás 
tanulmányozása anyagi segélylyel is lehetővé 
fog tétetni.

Szerkesztői üzenetek.
M. Mr. dohá»yb«válté felUgyeliaág, Budapest 

„ „ „ Arad
.  »  „ S zóin k
» „ ,  Mlakoloz

A beküldött hirdetményt köszönettel vettük.
Felohtlagar Miksa, p. o. tan. bev. felügyelő ur

nák Arad,
Hartstela Llpót urnák H.*Dorogh,
Goldberger Mór urnák F.-E.Káta 

Becses tudósításaikat nagyon köszönjük, s később is 
kérni fogjuk.

0. F. urnák Budapest. Köszönettel vettük és adjuk 
a czikket. Hisszük, hogy az érdekes tárgy meglepetést 
fog szerezni.

Caarhátl Sándor tanár úrnak M -Óvár. A becses
levelében érintett munkának utána jártunk, s valószí
nűleg nemsokára közzé is tehetjük.

Réti János tanár urnák Kolozs-Monostor. Magán
levélben válaszoltunk. Becses közleményét mielőbb kérjük 

Moskovltz Ármin umak Debreczea. Kérjük régi 
Ígéretének beváltását, illetve mielőbbi tudósítás küldését.

Elreich Ernöné úrnőnek P.-Tetétiea. Utána néz
tünk s a hiba csakugyan nálunk van. Bocsánat a téve
désért. Jövőre nem fog ismétlődni. A lapot megindí
tottuk.

Polltzer Gusztáv urnák Irsa. Lapunknak f. év
február I-én megjelent 3. számát, melyben a pajts át
alakítására vonatkozó czikk közölve volt. kivánatára 
azonnal elküldöttük. Tőlünk telhető útbaigazítással bár
mikor készséggel szolgálunk.

Grosz F. urnák Csenger Úgy lesz.
Pálóozl Horváth István urnák Örkény Bocsánat a 

sajtóhiba tévedésért. A czimszalagot kiigazítjuk.
Welner Dávid urnák Jász-Kura-Jenő. A törvény 

ért* Imében a simító helyiség belterületének 5 hold utáu 
2 ( Q  méter ürtartalmunak. tehát 8 hold után legalább 
is 32Q) méternyinek kell lenni. Különben levelet is 
irtunk.

Gróf Apposyl uradalom, Caorv&s,
Antoa Béla, Nagy-Abony,
Baghy József. Orosháza,
Bakot Mihály, Vértes,
Bagdy János. Vls,
Bárdss Ödön. Bagsmér.
Dr. Bukó Péter, Dévavünya.
Beer Henrik, P.-Vlaznek.
Buday Gyula, Ó-Fehértó.
Dr. Borhy László, Istenmezeje,
Babó Zoltán, Mezókováosháza.
Blschitz Árthur, Tarna-Méra.
Baach Béni. P.-Cséfány,
Baraayay Géza, Murczalházu.
Bartal-féle birtok kezelótég, Fadd.
Blschitz Dávid hevesi gazdasága,
Baghy Zslgmond. Congrid.
Bározay Elemér. Szárazbeó,
Ctorvásty Balázs, Hajdú-Nánáe.
Gróf Csekonlos Endre Mária , ét Sáador-majorl 

gazdasága, Hoeszúpályl,
Erdödy Miklós, Ujfehértó,
Elek László, Borzsova,
Fáy Halász Glda, P-letétien,
Földműves Iskola Igazgatósága, Debreozeu, 
lllosvay Aladár, Nylr-Megyes,
Jaksbbfy Béla, Kupa-puszta.
Lonovlts József, Dombegyháza.
Magyar Imre, Szabadka,
Neppel Fereuoz, Nagy-Abony,
Návty Dezső. Makó,

stb. stb. nagytermelő urakat, lapunk igen tisztelt elő
fizetőit, bátorkodunk felkérni, kegyeskednének dohányaik 
állásáról lapunkat értesíteni, — hogy az ország min
den vidékéről, alapos és hiteles tudósításokat hoz
hassunk.

Nyom. M árkus Hamunál, Budapesten, l ío r o t t ja -n t n a  « . (W urm -udvar.)
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