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D ohánytörés, fü lle sz té s  é t  fűzés.

Nem csalatkoztunk abbéli nézetünkben, 
h og y  az 1891. évi dohánytermés, egyike 
lesz a leg jobb  termésnek, a m ely 10— lő  
év  óta eléretett. Olyan termés ez, mely 
mellett országszerte a dohánytermés hol* 
dankénti átlaga 8— 9 métermázsára tehető ;
—  ide nem értve természetesen az egyes 
szerencsétlen termelőket, kiknek dohány- 
termését a jé g  vagy más egyéb  elemi 
csapás tönkre tette. —  A búza és rozs 
termés igen közepes voltához képest, ezt 
kétségkívül nagy eredménynek mondhat
juk, s ha m ég hozzávesszük a jó  minőség 
elérhetésének rem én yét: bizonyára az át
lagár is jóval túl fogja a múlt évit haladni.
— M ellékesen m egjegyezhetem  e helyt, 
hogy a dohányjövedéki központi igazgató
ság, az intézkedéseit mindenkor jellemző 
méltányosság és igazságosság által vezé
reltetve, a múlt évben, a dohány beváltási 
árát, több  beváltási körzetre, illetve do 
hánynemekre nézve, jelentékenyen fe l
emelte, — amely intézkedés életbelépteté
sében — szerénytelenség nélkül mondva
— a -M agyar D ohányujság.-nak is m eg 
lehetős része volt.

A  dohány m inőségi javitása három 
legfontosabb dologban rejlik, s e z e k :

1. az érettség,
2. a rendes füllesztés,
3. a helyes fűzés vagy  aggatás.
Mert bárm ily sikerült legyen is a d o

hánytermés, s ha minden tekintetben fel
jogosít is ama feltevésre, h ogy  m inőségi
leg  is jó  -fog len n i: de —  ha éretlenül
fog  töretni, s füllesztése és felfűzése hely
telenül fogna eszközöltetni: —  akkor ab- 
ból ugyan jó  és szép dohány nem lesz 
soha.

Erre a három dologra tehát igen nagy 
súlyt kell fektetni.

Múlt számunkban kifejtettük az érett
ség jeleit, valamint a törés és hazahordás 
egyes mozzanatait, nem tartom tehát szük
ségesnek, ezek ismétlésébe bocsátkozni, s 
erre nézve a lapunk múlt számában elő
adottakra bátorkodom olvasóink szives 
figyelm ét felkérni.

A  letört dohány hazaszállitását min
d ig  legczélszerübb majorság! erővel tenni, 
és igen rosszul cselekszünk, ha azt a ker
tészek által eszközöltetjük, —  mert ott, 
ahol a kertésznek lótartási engedélye van, 
ezen engedély már magában véve sok 
rosszat von maga után, —  u gyan is: elő
segíti a csempészkedést, mert a dohányt 
a talyigán kényelmesen czepelheti, — al
kalmat nyújt neki a vándorlásra, fuvaro
zásra. korhelykedésre, szóval sok idővesz
teség okozója, —  én tehát ezt a szokást 
egészen kiküszöbölendőnek tartom, már 
csak azért is, mert a kertészek a beszál
lítás műveletét általában rosszul végzik.

Tehát érett dohányt törjünk, a letört 
dohány csom ókat, a levél színével lefelé, 
kiscsom ókba rakva, úgy  helyezzük el, hogy 
azok ne legyenek erősen a napnak kitéve, 
—  és m ielőbb rakassanak fel a készen 
álló rezerv kocsikra, hazahordás végett.

A  teljesen vízmentesen beszállított do
hányt, színével lefelé fordítva, 20— 25 cen
timéter vastagságú, egym ásm ellen futó so
rokban. rakjuk a pajtába, m elynek padló
jára tiszta száraz szalmát vagy  gyékényt 
kell borítani.

A  füllesztésnek az a czélja, hogy  a 
törékeny, nedvdús levelek meghervadjanak 
és miután nedvességűkből eg y  nagy meny- 
nyiséget elvesztettek, hajlékonyakká, ruga
nyosakká válnak, minek folytán a fűzés 
munkájánál nem fog  belŐlök annyi kárba 
veszni, mert már nem oly törékenyek, — 
ez a füllesztésnek gyakorlati oldala ; de 
van ennél több, sokkal fontosabb és hasz
nosabb következm énye is, amely a füllesz
tés által éretik el.

A  füllesztés tulajdonképen egy erje
dési folyamat, mely a jó  m inőség eléré
sére roppant nagy befolyással van.

A  zöld, nedves dohányok, a füllesztés 
által eg y  nagym ennyiségű nedvességet 
párologtatnak el, minek következtében a 
dohány könnyebben szárad, nem marad 
benne annyi kovász a többi dohány m eg- 
mételyezésére, és az égésére is igen nagy 
hatással bir.
W * Hal siám M sk I  •M aira torja*. “W
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A  dohányfüllesztést tehát ne tartsuk 
olyan közönséges, elmaradható munkának, 
—  mert nagyon m egcsalnánk magunkat, 
ha ezt a d olgot helyesen végbe nem vin
nénk, vagy épen elhagynánk, ami — saj
nos —  gyakorta és több helyt m egtör
ténik.

A  füllesztetlen dohány zöld, színtelen, 
tarka-barka, merev, hibás és rossz égésű 
dohány lesz ; —  a helytelenül vagy  tulfül- 
lesztett dohányok pedig fekete foltot kap
nak, rothadásnak indulnak, sőt nagyrész
ben tönkre is mennek.

A  legkisebb füllesztés, m elyben a do
hánynak okvetlenül részesülni kell, legalább 
is 24— 48 óráig tartson, —  de egyes szivar- 
takaró anyagú dohányok, m ég több erje
dési időt igényelnek.

V együnk példát a hollandi-, török- és 
amerikai dohánytermelőktől, kik a fermen
tálás által majdnem teljesen kiszárítják a 
dohányt, úgy annyira, h og y  mikor v\t do
hányt felaggatják, az már akkor teljesen 
száraz és vajmi kevés víztartalommal b ir ; 
igaz különben, h og y  a zölden való fer
mentálás igen nagy vigyázatot igényel.

A  fődolog  az, hogy a zöld dohánynak 
a füllesztés alatt m eg kell sárgulni, vagy 
legalább sárga tarjagossá válni, —  s azon 
leveleket, m elyek egy  bizonyos idő után 
sem sárgulnak és zölden maradnak, ki 
kell választani és újból fülleszteni, mind
addig amíg ezek is megszínesednek.

A  rendesen érett dohány, a füllesztés 
alatt egyenlően szokott megsárgulni, — az 
éretlenek ellenben m ég több tüllesztési 
időt kívánnak; — a vékony levelű és ke
vesebb zsírtartalmú dohányok kevesebb, a 
durva tapintatu, zsíros, nedvdus levelek 
hosszabb időn át füllesztetnek.

A  kerti és muskotály dohányokat, 
melyek már rendesen teljesen m egért ál
lapotban szedetnek és igy  kevesebb víz
tartalommal bírnak, nem szükséges 24 órán 
túl fülleszteni.

A  füllesztésnél arra kell fő leg  ügyelni, 
h og y  az egyes kis csom agok nagyon át 
ne melegedjenek, —  tehát mihelyt észre 
vesszük, h og y  a hőm érséklet a csom agok
ban fokozódik, azonnal m eg kell azokat 
levelenként forgatni, —  de ezzel mindig 
óvatosan járjunk el, h ogy  a levelek ilyen
kor egymáshoz ne ütődjenek, mert minden 
ilyen ütés sebet, zuzódást okoz és rotha
dást idéz elő, — s a füllesztést addig foly
tassuk, m ig a dohány a kellő szint m eg- 
kapj*.
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tál indulnak neki a vállalatnak s tiz év 
után a kivitel 36 millió forint évi bevételi 
összeget tüntet fel. —  Méltó képe ez ama 
lázas tevékenységnek, mely századunkat 
jellemzi, — s nagyon csalódnék az, ki 
tán azt hinné, h ogy  az ily siker csupán 
a vak szerencse adom ánya; —  vállalkozási 
szellem, bátorság, értelem, kitartás kell 
hozzá, mely az adott viszonyokat ügye
sen felhasználja és azokat czéljaira for
dítja.

A  Delhi-i termelésnél a kész sikerrel 
állunk szemben, fejlődésének talán tető
pontján. —  Szakértelem, czélszerü beren
dezések, megteremtett közlekedési eszkö
zök s szervezett munkaerő, minden a maga 
rendes menetében, s már csak az elért 
számok imponálnak.

A zt hiszem nem lesz tálán érdektelen, 
ha azon most indulóban levő mozgalomra 
hivom tel az olvasó figyelmét, mely a leg 
nagyobb valószínűséggel, néhány év múlva 
már méltó vetélytársa lesz a Delhi i do 
hányvállalatnak, s amelyet a német kor
mány oly körültekintő bölcs belátással e lő
készített.

E lapok hasábjain több Ízben ismer
tetve volt már az U j Guineái dohány mi
nősége és értéke. —  s rövid időn nem 
csak paradicsom madaráról, de paradicsomi 
illatú dohányáról is hires lesz. az ottani 
német védterületnek ma m ég félig misz
tikus világa.

De nézzük, miként tanítják járszala- 
gon azon óriást, mely hivatva lesz a világ
kereskedelem küzdterén diadalutra indulni. 
— A z első önálló lépést már megtette s 
lába első nyomában 500 ezer kakaó-cse
mete ültetvény fakadt.

Másik lépésére az Asztrolábe és a Jómba 
síkságot fogja elteríteni az illatos dohány.

De tekintsük a helyzet jelen állapotát. 
A  német védnökség alatt álló dél tengeri 
területek összege 254.000 kilométer. (P o 
roszország 306.258 kmtr.) ebből maga U j- 
Guinea 170.250 klmtrt foglal el, (Bajoror
szág 75.853 klmtr.

Uj-Guinea ez idő szerint nevezetesebb 
4 kikötő helyéről, u. m. Finschhafen, 
Constantinhafen. Stephansort és Hatzfeld 
hatén, a jelentések a következők:

Term eltetett: kávé, pamut, kukoricza.

köles, tápióka, rizs, kakaó, kókusz-pálm a 
és dohány.

Mindezen kísérleti ültetm ények. a leg 
jobb  sikerrel folytattalak s úgy mennyiség 
mint m inőség tekintetében kitűnő eredm é
nyek érettek el.

D e legkitőnőbb siker m égis a doháuy- 
nál mutatkozott, mely úgy  jóságra, mint 
hozományának m ennyiségére nézve is a 
leg jobb kilátásokra jogosít.

Ez idő szerint a dohánynyal való ül
tetésre a Stephansort és Hatzfeld hafen 
között elterülő. Asztroláb és Jómba síkság 
Ígérkezik legczélszerübbnek, hol minden 
feltétel megvan arra. h ogy  a szumatrai 
dohánynál is jobb  és bővebb termések le
hessenek nyerhetők; —  e czélra egy uj 

• állomás is szerveztetek, Erima néven, s na
gyon csalódnánk, ha e név, pár év alatt, a 
havanna névnek méltó versenytársa nem 
lenne.

D e h ogy  némi fogalmat nyújthassunk 
azon helyzetről, m elyben ez idő szerint, 
az uj-guineai telepek léteznek, nem lesz 
érdektelen, ha az állomások legnagyob
bikát : Finschafent s legújabbikát: Erinát 
rövid kivonatban ismertetjük

Finschafenben művelés alatt van mint
egy 30 kilométernyi terület, — van benne 
60 db. szarvasmarha, 12 ökör. 16 ló , 61 
sertés és 31 kecskeállomány. —  L akó ház 
14. — Iroda 4, — s a kormányzónak a 
háza. — A  munkások száma 140— 160 
között váltakozott.

Erinában az ideiglenes épületek a k ö 
vetkezőkből állanak: eg y  135 mtr hosszú. 
6 mtr széles muukás ház. eg y  nagyobb 
magazin, egy  136 Qjmtr terjedelmű lakó
ház a malaji munkások részére, továbbá 
egy  ház a szerelvények számára és egy 
ló istálló; — az utolsó jelentésig 30 h. véte
tett művelés alá. Hatzfeldhofenben azon
ban már 120 h. dohány termeltetik. Hatz
feldhofenben a dohány kiültetés 228.680 
palántával. 1890. január hóban kezdődött, 
de ezen időszak az ültetésre később nem 
bizonyult kedvezőnek : sokkal alkalmasabb 
időnek találtatott a május utolján való ül
tetés. A z első ültetés aratása márcziusban 
vette kezdetét, s a 225 ezer tő. 7733 kgr 
csom ós dohányt szolgáltatott.
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Ismétlem, bármiként szárítsuk a do
hányt. akár árnyékban, akár napon, a ren
des füllesztés ne maradjon el soha.

A m i a dohány fűzését illeti, a sok kü 
lönböző formák közül, csak is a fonák vagy 
forgaiva fűtést tartom a leghelyesebb és 
legczélszerübbnek. s azért én semmi más 
füzési m ódot — az exsiccatort kivéve — 
nem ajánlok.

Ezen füzési mód «— hála az é g n e k ! 
— már országszerte majdnem mindenütt 
el van terjedve és alkalmazva, s ahol ta
lán m ég nincs, részemről ezt ajánlom a 
legm elegebben.

A kárhogy füztük a dohányt, minden 
két levél közt, legalább 3 - 4  centiméter 
űrt, hézagot kell hagyni.

Am int már többször is jeleztem, most 
az ideje, a midőn dohányunk régi jó  hír
nevét a jó  minőség előállításával visszahó
díthatnánk ; — lássunk tehát hozzá, hogy 
erre nézve minden zükségest és lehetőt 
elkövessünk, s bármi csekélynek látszó 
dolgot figyelmen kivül ne hagyjunk. — 
akkor a siker bizonyára nem fog elma
radni.

l)arócei Vihnos.

Dohánytermelés Uj-Guineában.*)
Sok érdekes közlemény jelent már 

m eg a „M agyar Dohányuság*4 hasábjain 
a Sumatra — Delhi-i dohánytermelésről, 
am ely alig egy évtized alatt, úgy terme
lésének óriás mennyiségével, valamint az 
elért árak összegével, méltó bámulatba ejti 
az érdeklődőket.

E g y  —  belsejében alig ismert föld 
rész. melyre kósza hir alapján, a vállal
kozók figyelme felhivatik ; — 80.000 frt-

*) Egyik számunkban említve volt, hogy egy je
lentékeny társulat Uj-Guineában dohánytermelési telepet 
szándékozik létesíteni ; — bizony igen életre való válla
lat lenne ez, jó kezekben, mert az ottani talaj a szumatra 
dohánynyal egyenértékű dohán) termelésre teljesen al
kalmas. — a mint jelen czikk is eléggé bizonyítja.

Szerkesztő.

T Á R C Z A .
Karczoiatok a dohányról.

—  A „Magyar DohAnynjfég“ eredeti térezéja. — 

Irta : Rónai István.
A p ró  megfigyelések révén az ember sa

játságos tapasztalatokra tesz szert. A  dohányzó 
ember megfigyelheti önmagát s megfigyelheti 
masokat dohányzás tekintetében. Rendesen az 
utóbbit szoktuk tenni. Ö nm agunkat és szoká
saink megfigyelését másoknak szoktuk át
engedni. A  dohányzó ember a saját szokásá
nak m ár annyira rabja, hogy nem is érzi e 
rabság sú lyá t; a dohányzás nála olyan ter
mészetes valami, olyan magatói értetődő dolog, 
hogy a fölött tovább gondolkozni reá nézve 
egészen uj, idegen ; ösztönszer üleg töm ködi a 
pipát, m iközben az esze egészen m áshol jár, 
rágyújt s jó formán niég nem is tudja hogy 
füstöl, csak . . . .  füstöi. Persze olyanokró l van 
szó, kik rendes életmódban vannak ; ha azon
ban ezek k irökkennek a vágányból s kényte
lenek a dohányzást nélkülözni, akkor m eg 
szüntelen a pipara gondolnak.

A  szokás, ez a nagyhatalom, bilincsbe 
veri ilyenkor az ember elméjét s a legnagyobb 
baj sem látszanék olyan nagynak, mint 
amekkora, ha legalább a pipa ott volna. A  
pipás ember e tekintetben veszedelmesebb, 
m int a szivarozó. A  szivart könnyebben lehet 
nélkülözni. Persze itt is van kivétel s e kivé
tel mindjárt a virginiázó. A  szivarozók leg

eredetibb alakjaival találkozunk a virgm iazok 
között; az igaz, hogy ezt a szivarnemet ke- 
sesik a fogyasztók a rövid szivar után első 
rorban. Urnák is, szegénynek is való szivar 
ez; aki szégvenli magát a rövid szivarja miatt, 
de a finomabb fajtát pénze nem engedi, az 
Virginiát szi. A  tábornok ur Virginiát szí, a 
közlegény szintén; s nincs niit restelni rajta. 
A  király is Virginiát szi. M ik o r  a Virginia félig 
m ar el van sziva, akkor ég a legjobban, akkor 
ízlik a legjobban. Fajdalom, ezután már fogy 
az élvezet, mert kétharmadán túl a nagy ur 
eldobja ; a szegényebb virginista a „lehetőség leg
végső határáig“ megy, m ig végre kialszik orra 
alatt ezúttal íz  a Virginia utoljára. Mert a 
Virginia olyan, mint az öreg ember, hamar 
elálmosodik, elalszik. De m ikor már jó utoljám 
többé rá se gyújthat az ember, még nem 
dobja el. mert nehéz megvállni attól az átázott, 
átrágott kis szalmától i s ; az ajkak már ett 
megszokták, a nyelvnek ez a régi ismerőse 
h iányzanék; régi ismerőse azért, mert egy 
Virginiát sokáig el lehet szopogatni. A  haka- 
frajter elteszi egyik vasárnapról a másikra s 
csak akkor gyújt rá, ha valami furvizerrel ta
lálkozik a promenádon ; m ikor pedig ilyetén- 
képen éreztette már az „ármadiakocsissalw 
vagy a „kutyamosóval** az 6 (elsőbbségét, akkor 
megint eloltja.

Nem  igazi virginista az, aki csak foghegy- 
ról szívja a szivart, mintha félne tőle; fog
hegyre nem is szokik a szalma, csak a szaj- 
szögletbe. Foghegyen nem csiklandozza az 
ínyt, nem jut abból a sajátságos, minden

defiuitiót megvető érzésből a szájpadlásnak s 
néha az ízből a toroknak. A  szájszögletből 
akár ki se vegye az ember, m ig végig nem 
szitta s ezután is ott marad még a szalmája, 
az élvezet drága emléke gvar.ánl. Inkább nem 
gyújt az ember friss Virginiára, csak azt a régi 
szalmát tartogathassa ott. Egyéb  szivart az 
ember nem szokott szüntelen ajkai között tar
tani, füstölés közben ?zánitalanszor kiveszi. A  
Virginiát nem. Lehet akadalvtalanul beszélni —  
bár nem illik. —  mert a vékonv szivarvég 
nem terheli meg a nyelvet. A k inek  ajkai k ö 
zött Britanica van, az ha llga t; az ilven szi
varokat nem is lehet sokáig a szájban tartani, 
mert elázik s ha a nedv előre folyik, m eg
gátolja az tgést, ha pedig a szájba jut, hát 
néni épen a legkellemesebb érzést ébres/.ti 
bennünk. M ar t. i. k iben-kiben; az emberek 
nem egyformák és szokásaik is különbözők.

A  fiatal ember a Virginiát u gv  tartja az 
első fogai között, hogy a szivarvég parazsa a 
felhők leié irányul és feszesen fogja, mintha 
csak egy hosszú vasszeg volna a szájába verve 
az alsó állkapcza kissé előtolul, miáltal a felső 
fogsor a szivart jobban lenyomhatja, ez a lát
szólag csekély d o log  azonban kihat az egész 
physionr miára is, am ennyiben meré»z, ném i
leg k ih ívó vonások rajzolódnak a legszelídebb 
arezra. A legjámborabb képű ember igv 
merész hősnek, a legkorlátoltabb eszü, m a* 
gasratörö szellemnek látszik. S  ezt m ind  az 
az egy Virginia teszi. E g y  híres festőről hal
lottam, hogv egv ecsetvonással képes volt a 
nevető arczból s iló  képet csinálni és viszont.
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H ogy az „Asztroláb-részvénytársulatM A  14 ponton megvizsgált Asztroláb
—  m elynek czélja^ a dohánytermelés — és Jómba síkság talajának vegyi alkatrészei, 
m egalakult-e már és hogy a tervbe vett hektáronkint 20 cmtr m élységre, mennyisé- 
6— 8 ezer kulinak átszállítása foganatosít- i gileg az alább következő számokat tüntetik 
tatott*e m ar: arról m ég nincs tudomásunk, fel. — A  legjobb minőségűnek ösmert 

Jelenleg 54 európai hivatalnok, 30 Deli-i dohány talaj alkatrészeinek mennyi- 
malaji és mintegy 1200 benszülött van a ségét, összehasonlítás végett szintén kö- 
társulat szolgálatában, —  ide nem értve a , zöljük. 
tengerészeti személyzetet.

Uj-Guineaui dohánytalajok.
1 hektár területen, 20 ctmtr mélységre találtatik:

Folyó
szám A talaj megnevezése

Televény Köneny Káli Mész Phosphor-
sav

k i l o g r a m m

1 Jómba síkság, mintegy 2 órányira Frldrich 
W ilhelm hafentól................................... 118181 7981 2207 20375 3736

2 Jómba síkság, mélyen a közepében . 1 8415 7459 4817 30458 4040

8 Asztrolabe ) .. ■ r  .
Jómba ( " W g . G o r . i n . ...................... 68393 4626 4295 43613 2808

4 Asztrolabe síkság, mintegy 1 órányira a 
tengertől, különböző helyről . . . . 86397 5746 6171 55754 4265

5 Asztrolabe síkság, mintegy 1 órányira a 
tengertől, különböző helyről . . . . 41003 3347 7531 49999 3347

6 Asztrolabe nkság, mintegy 1— 2 órányira 
a tengertől, különböző helyről . . . 75924 3488 7592 50274 3233

7 Asztrolábe síkság, mintegy 6 órányira a 
tengertől .................................................... 35432 2802 5109 37245 2802

8 Gorima-Asztrolabc síkság.......................... 10n465 6584 6160 49064 5735

9 Asztrolábe síkság, Stephansort . . . . 53204 4528 9282 53204 3396

10 Auguszta császárné folyam, dombos gyep 
felület . ....................................... ..... 29671 4304 9811 7090 1772

11 Ugyanaz alta la j.............................. 22o90 1062 1062 2979 1274

12 Hatzfeldhofen felső ré te g .......................... 122053 7688 8649 32290 2499

18 Ugyanaz a lta la j........................................... 25962 10948 7507 40351 2815

14 Butuong Finschafen, kis síkság . . . . ' 2396 1989 2712 30917 2169

Deli-i talaj.
Televény Kóneny Káli Mész Phosphorsav

88.443 4.865 3.183 4.489 3 878
klgrm. klgrm klgrm klgrm klgrm
A  fent elsoroltokból is látható, hogy 

a külföldi nemes dohánytermelés, mind 
nagyobb tért foglal el. s ennek káros ha
tása a mi külföldi termelésünkre okvetle
nül nagy befolyással kell h ogy  le g y e n ; 
— mi se nézzük tehát tétlenül, össze dugott 
kezekkel a küzdelmet, hanem vegyünk 
abban részt tehetségünk szerint, legalább 
az által, hogy saját termelésünkre a lehető 
legnagyobb gondot fordítsuk, ho^y szor
galom és értelemmel pótoljuk legalább rész
ben azon hiányt, m elyet a természet, talaj 
és éghajlatban tőlünk megtagadott, s ha 
ezt el nem mulasztjuk, úgy bizton számít
hatunk reá, hogy dohányunk versenyké
pességét megőrzi, habár bizonyos finom 
szivarfajokra nézve, magunk is a külföldre 
vagyunk utalva, m ég pedig jelentékeny 
összegekkel, mert külföldi dohányért 1890. 
évben is 3.443.5fi5 frt lett általunk kiadva.

Vajha, az amerikai kivándorlás helyesebb 
mederbe terelésével, a hazánkból kiván
dorlóknak évenként 30,000 lélekre tehető 
óriási számú karavánja állíthatná elő, a kül
földi dohány bevásárlásával fedezni kény
szerült szükségletünket,— hogy igy  pénzünk, 
amely most hollandi és havannai üzérek 
kezébe kerül, saját honfitársaink m eggaz- 
dagitására szolgálna!

D e hisz nekünk nincsenek külföldi 
ültetvényeink! . . .  s az előítélet, a bátor
talanság és a vállalkozási kedv hiánya nem 
is engedik, hogy legyenek . . .

Bár megczáfolná a jöv ő  kétkedésünket!
Désy Ferencz.

A szivargyártásról
Irta : Kazay Rezső, dohánygyári aligazgató, Budapesten 

(Folytatás).
A z osztrák dohányjövedéknek ezen idő

ben Magyarországon csak egy gyára volt 
és pedig Temesvárott. mely gyár mai napig 
is fenállván, a kincstári dohánygyárak 
anyjának nevezhető. Gyártmányai azonban 
nem igen kedveltettek s alig volt képes

Ilyen átalakítást visz véghez a Virginia is; 
csinál gyengéből erősnek látszót, kedélyesből 
m ogorva arczot.

A z  öreg ember lelógatja a Virginiát s 
n ;• g y  viharokat átélt orrát igy csiklandoztatja 
a fölfelé törekvő füstiéi. Nem is tartja fesze
sen, csak ú gy  nagyjából, hogy épen ki ne es
sék a szájából; amint megy, vagy bandukol, 
inog a Virginia Ütemekben, hintamódra. Ha 
pedig megáll az öreg ur, akkor a Virginia 
apadó ingaképessége lassan-lassan mint a m eg
állni készülő óraingaé, fogy, m ig ismét le
lóg, mély ágyat vágva az alsó ajk közepén.

M inden, valamirevaló égési képességű 
dohány több füstöt ad. mint a Virginia, de 
ez a több füst ereje csak sem mi a virginia- 
füst erejéhez képest. E z  a legerősebb dohány 
és tartalmaz m agában több nicotint, mint 
bármely más dohány. Egész nyolcz százalé
kig ! Pedig K is lin g  szerint a három  és fél szá
zaléknál több nicotint tartalmazó dohány már 
élvezhetlen.*) S  a bölcs természet ezt egészen 
jól rendezte be, mert ha a virgmia dohány 
például a jávához hasonló élénk égéssel s 
füstadó képességgel bírna, talán nem is lehetne 
élvezni, olyan erős volna.

Nem is igazi virginista, a ki a szivart 
tollszipkából szívja. A  Virginiát az ember tud
tán kívül rágja, szopja szívja. A  friss Virginia 
már t. i, az épen most rágyujlotr Virginia még

* Vortrag ttber chronische Tabakvergiftnng. v. 
Dr. Favarger. Wien. 1887. (5. lap.)

gyenge ; minél tovább szívja az ember, annál 
erősebb s a szivarozó, ugv hozzászokik a fo
kozódó erősödéshez, hogy a végén már szinte 
szeretné, ha még erősebb lenne ; épen ez az 
oka, hogy nehezen válik m eg attól a kis csu
taktól, ez még elég erős volt, az utánna kö 
vetkezőnél megint elejéről kell kezdeni.

A  Virginia első harmadrészét szívni csak 
prolog, bevezetés, mely néha una lm as; a má
sodik harmadrész, az már szivarozás, kellemes 
füstölés, szipákolás, minőt más szivar nem 
nyú jt; a harmadik harmadrész, a z : Virginia 
s ezzel m eg van m ondva minden. Egyéb  szi
varoknál, niég a legjobb fajta havanáknál is 
fordítva áll a dolog : az első harmadrész él
vezet, g yö nyö rű ség ; a második harmadrész 
az első rész iránti tiszteletből való elszívás. A  
harmadik harmadrészt a legtöbben elengedik, 
vagv átengedik valakinek, aki m inden m eg
figyelés mellett ;S egyforma m inőségűnek ta
lálja végig.

A  trafikotok a virginista kundsaftot a leg
többre becsülik ; ezek nem válogatnak a szi
varban sokat, nem ropogtatják m eg előbb, 
mietőtt megvennék. De m it is válogasson ? A  
m i egyszer Virginia, az az  marad, m ég a színe 
között is kevés a különbség. A  világos nem 
jobb a sötétnél, ez nem rosszabb, sem erő
sebb amannál. Azt csak a tudákos emberek 
sütik ki, hogy a sötét Virginia erősebb. E g y 
form a az mind. E g y ik  másik szál olyan  szép 
görbére kunkorodik, m int egy k is  elefánt- 
agyar. A  practikus virginista az ilyennek a

rizsszalmáját próbálja meg ; ha könnyen mozog, 
jól fog szelelni.

A k i teheti, az gyakran változtatja a szi
varnemeket ; de a virginista, ha tehetné is, 
nem teszi. H ü  marad hozzá. É s  viszont. E g y  
egv évtized alatt sok szivarnem alakja válto
zik meg, a Virginiáé nem. E z  nem kér czífra 
gvürüt, m int nagynénje a Regalitás; nem kí
vánkozik czédrusládácskába, m int a T rabuco ; 
m ég esak bükkfaládácskára sem aspirál, mint 
a B ritan ica; ö megelégszik a paptresomago- 
lással is, m int hajdan; nem haladópáni. 
—  S  egy cseppet sem hiú, c g v -e g y  
ráncz rajta vagy vastag erezet mitsem tesz, 
tisztelője hü marad hozzá, elnézi hibáit, gyen
géit s m iként a fülig szerelmes ifjú szépnek 
találja szerelme tárgyának m ég a hibáit is: a 
virginista a rossz Virginiát is (ha ugyan volna 
ilyen !) jónak találja. H a  nem szelei, vagy nem 
ég jól s elalszik — már t. i. á Virginia —  rá
gyújt az ember tízszer is, szó né lkü l; ha más 
szivar nem  szelei, vagy nem jól ég, arra há
rom nál többször nem gyújt rá senki.

Sokan  letörik a virgima alsó végét mielőtt 
rágyújtanak ; azt mondják, hogy  hamarabb 
fogja igy a tüzet. S  van valami a dologban. 
Itt az a kérdés merül fel, nem-e lehetne a 
Virginiát mindjárt a gyárban alsó vég nélkül 
gyártani? így  is jók ugyan, de akkor végtelen 
jók volnának.
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versenyezni a környékbeli, különösen a 
szegedi és újvidéki szivargyárakkal vagy  
gyáracskákkal. A  temesvári szivargyár ezen 
id íben  200— 250 munkással dolgozott s 
nála nagyobb volt a már fentebb említett 
Fuchs-Phillipps-féle pesti gyár hol 350—400 
munkásnő dolgozott s naponként 35— 40.000 
darab szivar készült, m elyek a legkülön
bözőbb nevekkel bírtak u. m. magyar, csikós, 
Sséchenyi, Kossuth, virág, gavallér stb. A  
szivarokhoz belül már amerikai dohányokat 
is használtak s fő leg  a Portorico-szivarok 
hollandi borítékkal voltak a legkedveltebbek.

A szivar készítése főleg  anynyiban tért 
el a későbbitől, hogy gépek általában nem 
használtattak s az egész szivart eg y  mun
kásnő készítette el, m ig jelenleg két mun
kásnő dolgozik e g y  szivaron.

** *
Ezek után áttérek a szivargyártás tulaj* 

donképeni tárgyalására, nevezetesen, hogy 
milyennek kell lenni az okszerű szivargyár
tásnak és mily stádiumban van az jelenleg 
nálunk. Főszerepet visz a szivargyártásnál 
mindenek előtt az anyag s annak kellő 
megválasztásától fü gg első sorban a gyárt
mány jósága. N agy gond fordítandó a szi
varanyagok raktározására s főképen arra 
kell nézni, h og y  úgy a kültöldi, valamint a 
belföldi boríték-anyagok természetes ned
vességükben lehetőleg megtartassanak s 
hűvös száraz, ha lehetséges, földszinti helyi
ségekben raktároztassanak.

Másodsorban a szivaranyagoknak a 
szivarelőkészitésnél való gondos kezelésére 
fordítandó figyelem , mert a szivaranyagok
nak czélszerü előkészítése az okszerű szi
vargyártásnak első feltétele. Természetes 
nedvességgel biró levelek gyakran csak 
csekély utánnedvesitést igényelnek, mit 
finoman permetező fecskendővel, jelenleg 
az u. n. ködfecskendővel eszközölhetünk. 
N agyon száraz külföldi bél- és boritékle- 
velek pedig csomónként 17— 20 R . foknyi 
m eleg vizen huzatnak keresztül s a túlságos 
víznek kizárása után csutájukkal lefelé s o 
ronként egyszerű rakásokban egy lejtős 
állványra állíttatnak, melyen a víznek tö
kéletes lefolyásáig hagyatnak, mi rendesen 
néhány óra alatt megtörténik. Ezután a 
csom óknak levelenkinti szétbontása követ
kezik és pedig oly módon, h ogy  a csom ó 
kötése feloldatik, a netán m ég összetapadó 
levelek szétvétetnek és soronként hegyeik
kel egym ás ellenében az e czélra szolgáló 
ládákba rakatnak. Ezen ládákban és mér
sékelt m elegségü helyen hagyatik az anyag 
mindaddig, m ig az minden rétegben egyen
letesen át nem húzódik, melynek m egtör
ténte után, az, további feldolgozásra kia- 
datik. Finom Java és Sumatra levelek, va
lamint a m agyar szivardohányok nedvesi- 
ttse jelen leg csakis a ködfecskendővel 
történik, az ellőbbieknél főleg azért, hogy 
túlságosan sok vizet ne kapjanak, és a 
kirázás folytán m eg ne sérüljenek. — A  
ködfecskendővel való nedvesítés végett a 
dohánycsom ók már előzetesen levelenkint 
gondosan felbontatnak, mi az által éretik el, 
hogy a csom ók csutája kissé vízbe marta- 
tik, minek folytán az m eglágyul s az egyes 
levelek könnyen széjjelszedhetők. A z igy 
széjjelszedett levelek a ködfecskendő előtt 
álló álványra ríszletenkint kiterittetnek. s 
a ködfecskendőből permetező vízzel m eg- 
nedvesittetnek s egyenletes m eghuzódás 
végett épen úgy ládákba rakatnak, miként 
fentebb említve volt.

A  további feldolgozása az anyagnak J 
a kikocsányozásban áll, vagyis h ogy  a i 
dohánylevelek középbordáját eltávolitsuk.
A  boritéklevelek kikocsányozása egysze
rűen abban áll, h og y  a munkásnő a d o
hánylevelet balkezében tartván, annak he
gyénél a job b  kéz hüvelyk és mutató uj- | 
jával a borda végét m egcsípi s eg y  gyors í 
m ozdulatai azt a balkéz fején át húzza, \

M agyar  D o e á k x v j&ág

miáltal a kocsány jobb  kezében, a két 
szétválasztott levélrész pedig balkezében 
marad.

A béldohányok kikocsányozása épen 
ig y  történik, csakhogy mégis arra kell 
ügyelniük, h ogy  a levélrészek a csúcson 
egy  kis finom kocsányrész által összetar- 
tassanak.

A z  igy  kikocsányozott leveleket m inő
ségük szerint a munkásnő a munkaaszta
lon előtte lévő kis tartályokba gyűjti, 
m elyekből azután az átvevőnő által kellő 
m egvizsgálás után nagyobb ládákba átvi
tetnek s ismét ezekből külön munkásnők 
által az u. n. száritó keretekre rakatnak, 
2— 2 párhuzamos sorban nem nagyon vas
tagon. hogy a száradás könnyebben beáll
hasson.

(Folyt, kőv.)

A  dohány m ozaik -betegsége  tá rgyáb an  

te tt k ísérletekrő l.
Linhart György m.-óvári gazd. akadémiai tanár

jelentése.
Tavaly összesen 120 olyan palántát 

ültettünk el, mely szuloki. m elegágyi föld
ben neveltetett, az egyik táblába 90-et, 
m elyek közül 16 betegedett m eg, a má
sik (a kom ló mellett álló árnyékos) táb
lába 30 at, melyek közül 10 betegedett 
m eg. Százhúsz palánta közül tehát 26 lett 
mozaikbeteg.

A z  idén 304 olyan palántát ültettünk 
el, mely szuloki m elegágyi földben nevel
tetett (igaz ugyan, hogy nemsokára az 
ültetésre hem yórágás következtében több 
palánta kiveszett, de lényegesen ez nem 
változtat az arányon,) s ezek közül csak 
16 tó mozaikosodott meg. E  körülmény, a 
m ozaikbetegség csekélymérvü jelentkezése, 
nagyon megnehezíti a helyes következ
tetést. i 1 i

T ény az, hogy ép úgy mint tavaly, 
az idén is — habár csekély mérvben — 
a Szülőkről hozatott m elegágyi földdel k é 
pesek voltunk a m ozaikbetegséget Óváron 
előidézni.

Már tavalyi jelentésemben emlitettem 
h og y  kísérleteink azt mutatták, miként a 
nedves időjárás nagy mértékben elősegíti a 
betegség fejlődését.

H a összehasonlítjuk az idei kísérlete
ket a tavalyiakkal, továbbá ha az ideieket 
önm agukban vesszük is vizsgálat alá. ezen 
állítás csak megerősítést nyer.

A zon négy hónap alatt íjunius, julius 
augusztus és szeptember) amelynek időjá
rása a betegség kifejlődésére befolyhatott, 
tavaly összesen 201 mm.-nyi csapadék esett 
ha ezen csapadék-mennyiséget összehason
lítjuk a 29 évi átlaggal*) azt találjuk hogy 
a tavalyi év eme négyhónapos időszaka 
sem volt aránylag nedves, mert 29 évi 
m egfigyelések szerint Óváron ezen négy
hónapos időszakra átlag 215 mm.-nyi csa
padék esik. Eme négy hónap folyó évi 
időszaka ellenben, akár a 2í» évi átlaggal, 
akár a tavalyi időszakkal hasonlítsuk össze 
azt, határozottan száraznak mondható, mert 
az idén a szóban lévő 4 hónap alatt, csu
pán 165 mm.-nyi eső volt.

Ha az idei kísérleteket önmagukban 
vesszük is vizsgálat alá, azokból is azt 
látjuk, hogy m egbetegedések akkor k ö 
vetkeztek be, ha m egelőzőleg a talaj kellő 
mértékben átnedvesedett.

Már most, ha sorba vesszük tavalyi 
kísérleteim következtetéseit (ámbár ismé 
telten hangsúlyozva, hogy a betegesedések 
csekély száma nagyon megnehezíti a kö
vetkeztetések biztosságát) azt látjuk, hogy 
nagyjában az idei kísérletek megerősítik 
azokat.

*) Ár. időjárási adatokat Dr. KohUtín y  Tamás 
akadémiai tanár volt szives rendelkezésein alá bo
csátani.

Tavaly első következtetésem az volt, 
hogy  a melegágyak inficsiált földjével húrozol- 
tutik el a betegség, s a beteg tövek magjá
val nem.

Az idei kísérleteknél, mint már em li
tettem, olyan m agot is vetettünk, m elyet 
tavalyi kísérleteink alkalmával, mozaikos 
tövekről szedtünk. A  csirázási kísérletek 
e m agot kitűnőnek bizonyították, a term e
lési kísérleteknél pedig több mint 120 
ilyen m agról —  de egészséges föld
ben — nevelt palántát ültettünk ki, m elyek 
közül a m ozaikbetegséget egyetlenegy sem 
kapta meg.

Ez a körülm ény kizárja azt, h ogy  a 
m ozaikbetegség a maggal terjedne.

Mozaikos tövet más esetben, mint ak
kor, ha a palánta inficziált földben lett 
nevelve, nem kaptunk, kivéve I-ső táblán 
eg y  szair.osháti (egészséges magról nevelt) 
tövet. Ez a tő, melyen szeptember 6-án 
mutatkozott a betegség, megzavarta kísér
leteink eddigi összhangját, s ezen mozaikoso- 
dásnak okát adni nem tudjuk.

A m ellett, h ogy  a m aggal is terjeszt
hető volna a betegség ez eset nem bizo
nyít. mert a használt szamosháti m ag egész
séges tövekről szedett, s a mint már em 
litettem, határozottan m ozaikos tövekről 
szedett (szuloki fajta) m ag után, ha a pa 
lánta óvári földben neveltetett, nem lett 
mozaikos egy  tő sem.

Tavalyi 2-ik következtetésem az volt, 
h ogy  a kiültetett növények egyikéről a má
sikára mm ragad át a bttegség. A z  idei kí
sérletek szintén ezen állítás mellett szóla
nák. A  III ik táblán a hol váltakozva ül
tettünk óvári és szuloki földben nevelt pa
lántákat, olyan palánták m elyek, egészsé
ges földből kerültek ki, a betegséget m eg 
nem kapták.

Tavalyi 3-ik következtetésem az volt, 
hogy a megerősödött (a már kiültetett) palán
tákra nézve a fertőzött föld elveszti fertőző 
hatását még akkor is, ha a növények gyöke
reit ily földdel vesszük körül

E következtetést, a / idei kísérletek 
közül a IV -ik , V -ik  és V l-ik  táblán foly
tak igazolják.

A  lV -ik  táblán ugyanis 120 egészsé
ges palánta gyökerére hintettünk körül 
belül 10— 10 evőkanálnyi inficialt földet, 
a nélkül, h ogy  intekezio beállott volna. 
A z V-ik tábla földjében a tavalyi, elásott 
m ozaikos tövek korhadtak el, s az ilyen 
talajba ültetett egészséges palánták egész
ségesek is maradtak. V égre a V l-ik  táb
lán a tavalyi mozaikos növények állóhelyén 
ugyancsak nem kapta m eg egyetlenegy 
palánta sem a mozaikbetegséget.

E három kísérlet határozottan a m el
lett szól, hogy ha valamely területen meg
előzőleg a mozaikbttegség pusztított, azon a 
területen dohány továbbra is termeszthetőt 
növényváltoztatásra szükség nincs, valamint 
nincs arra sem, hogy a már megbetegedett 
dühátiypalántákul a földekről elpusztítsuk. (Ki
véve azon esetet, ha m ég képesek vagyunk 
azokat utánültetés által pótolni.)

Tavalyi jelentésemben említettem (amit 
Dr. Mayer, a mozaikbetegség első vizs
gálója is felemül, s amit a külföldi fajták 
kai különösen a W ithe Burley-jal — 
tett szuloki kísérletek is igazolni látszanak, 
h og y  a betegséggel szemben, úgy látszik 
a különféle fajták különböző fogékonyságot 
tanúsítanak.

Tavalyi kisérleteinknél a szamosháti 
bizonyos mértékben ellentálló, — a szu
loki pedig fogékon y  fajtának mutatkozott. 
— Idei kísérleteink, a m egbetegedések 
csekély száma miatt, nem alkalmasak arra, 
hogy e tekintetben csak ném ileg is útba
igazítsanak.

Idei kisérleteinknél az egy  kicsit fel
tűnik, hogy a szuloki fajtának (ha a mag 
szuloki földbe vettetett) legtöbb oly  palán
tája kapta m eg a m ozaikbetegséget, a
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m elyet mozaikos táröl szedett magról ne
veltünk. Ez véletlenség is lehet, de arra is 
volna magyarázható, hogy a beteg növény 
a betegséghez^ hajlamot átörökítheti. H ogy  
ha ez állana is, azért a mint kísérleteink 
bizonyítják, maga a betegség a maggal át 
nem örökíthető.

A nagym éltóságu pénzügyministerium 
lehetővé tette, hogy a m ozaikbetegséget a 
helyszínén Szulokon is tanulmányozhassuk. 
E  czélból egyizben (aug. G-án) alulírott, 
e g y  Ízben (augusztus 26-án) M ezey Gyula 
tanársegéd utazott le.

A  helyszíni tanulmányozásnak czélja 
egyrészt az volt, hogy  a betegség tüneteit 
külső fellépését, nagyobb számú növényen 
tanulmányozhassuk, másrészt hogy ugyan
csak nagyobb terület m egfigyelése által, 
eldönthessük ama kérdést, vájjon a beteg
ség  egyik növényről a másikra átragad
hat-e, azaz, vájjon magán a beültetett do
hányföldeken beállhat-e az infekczió V

U gyanis Dr. M ayer a m ozaikbeteg
séget tárgyaló első ismertetésében*) azt 
m ondja, hogy a betegség biztos felismer- 
hetésére az szolgál, hogy ha a dohánytő
nek egy  levele m egm ozaikosodott, akkor
— a betegség  jelenlétében — a ké
sőbbi (fiatalabb) levelek is mindannyian 
m ozaikosokká lesznek.

M últ évi jelentésem végén felemlítet
tem. hegy a mi tapasztalásaink Mayer 
ezen állítását m eg nem erősitik, mert mi 
o ly  m ozaikbeteg töveket is találtunk, a 
m elyeknél beteglevélre egészségesek k ö
vetkeztek, ámbár a leg töb b  esetben mi is 
azt tapasztaltuk, hogy a m egbetegedett 
levelet, beteg, ifjabb, levelek követik.

E  kérdés eldöntésére több m ozaikbe
teg  tövet vizsgáltunk m eg Szulokon.

A ugusztus végén téve a felvételeket, 
azt találtuk, h og y  a legtöbb  tőnél a felső
3 — 4 levél volt mozaikos, sok esetben pe
d ig  a tövün található levelek mind mozai
kosak voltak, de elég  számmal akadtunk 
o ly  tövekre is, a m elyeken az egészséges 
és m ozaikos levelek egészen szabálytalanul 
váltakoztak. E g y  tövön pld. a legfelső le
vél m ozaikos volt, ez alatt 3 teljesen egész
séges levél, s ez alatt ismét egy  mozaikos 
levél foglalt helyet; egy  másik tő köze
pén egy  szép egészséges levél volt látható, 
s mind fölötte, mind alatta, csupa mozaikos 
levelek foglaltak h e ly e t ; eg y  harmadik tő 
felső levele ép volt, ez alatt két mozaikos 
s ezek alatt ismét csupa ép levél volt lát
h ató ; egy  negyedik tő 3 felső levele mo
zaikos volt, ez alatt e g y  ép. ez alatt egy 
m ozaikos levél volt található, a m ely alatt 
a többi levél el volt száradva, a nélkül, 
h og y  mozaikfoltok vagy lyukak látszottak 
volna rajta ; eg y  ötödik tő felső levele ép, 
alatta 2 mozaikos, ez alatt 1 ép. ez alatt 
ismét csupa mozaikos levél volt. És igy 
m ég sok tövet vizsgáltunk m eg, a m elye
ken a m ozaikos és ép levelek elhelyezése 
a legkülönféleképpen váltakozott.

E  vizsgálatok tehát megerősítik amaz ál
lításunkat, hogy a mozaikbetegség biztos felis
merésére azon körülmény nem szolgálhat, hogy
—  alulról számítva —  az első megbetegedett 
levelet vájjon csuna beteg levél követi-e?

A z tény, h og y  legtöbb esetben, a mo
zaikbeteg tőnek felső levelei mind mozai
kosak, s ezután leggyakoribb azon eset, a 
m elyben a tő valamennyi levele mozaikos, 
de azért m eglehetős számban találhatók 
o ly  beteg tövek is, a melyen a beteg és 
egészséges levelek elhelyezésében semmi 
rend sem fedezhető fel.

A  helyszíni vizsgálatok más >dik czél- 
já t  annak bizonyítása képezte, hogy kint 
a dohányföldeken fertőzés már nem m egy 
végbe.

• Pr. Frach. N oblie : „Die lamhv Ver*urhs-Sta- 
tion en" Bánd XXXII. Ueber die Mozaikkrankheit 
des Tabackt. Von Dr. Adolf Mayer.

E vizsgálatok czéljából alulírott aug. 
6-án három helyen tett felvételeket. B izo
nyos területet kijelölve, m egolvasta a d o
hánytövek számát, s m egjelölte a talált 
mozaikosokat.

A z  1-ső felvételt a csokonyai határ
ban eszközölte, hol 244, hat sorban helyet 
foglaló dohánytövet jelelt m eg, melyek 
között 24 volt m ozaikbeteg.

A  2-ik felvételt ugyanazon határban, 
de az előbbitől távol eső helyen eszkö
zölte, hol 200, tizennégysorban helyet fo g 
laló dohánytövet jelelt m eg, melyek közül 
csak 4 volt mozaikbeteg.

A 3-ik felvételt a szuloki határban —  
az úgy nevezett Lamenloch dűlőben —  
eszközölte, a hol majd 800 (771) négysor
ban helyett foglaló dohánytövet jelelt m eg, 
melyek között 20 volt m ozaikbeteg.

A  beteg tővek egy , melléjük bevert, 
czövek által jelöltettek meg.

M ezey Gyula tanársegéd augusztus 
végén újra átvizsgálta a kijelölt helyeket, 
feljegyezte az azóta m egbetegedett töve
ket, s pontosan jegyzékbe vette azt, h ogy  
az augusztus eleje óta m egbetegedett tö
vek mint helyezkednek el, a már előbb 
m egbetegedettek körül ?

A z augusztus végén eszközölt felvétel 
szerint az 1-ső táblán 19, a 2-ik táblán 5, 
a 3 ik táblán szintén 5 tő betegedett m eg 
augusztus eleje óta.

Ezen 29. újólag m egbetegedett tő k ö
zül csupán 4 volt olyan melynek közvet
len szomszédja régebben m egbetegedett tő 
volt. a legtöbb újonnan m egbetegedett tő 
a régiektől jó  messze esett.

Különben ez irányban nemcsak a ki
jelölt táblákat, hanem a dohányföldek 
egyéb  területeit is átnéztük, és sehol sem 
találtuk azt, hogy  a betegség foltosán je 
lennék m eg, s igy  a szuloki felvételek is azt 
bizonyítják, hogy a dohányföldeken infekczió 
nem megy végbe.

A z eddig előadottakból kitűnik, hogy 
idei vizsgálataink tavalyi kísérleteink ered
m ényével egybevágnak.

A  m ozaikbetegség idei csekély mérvű 
m egjelenése ugyan sem kísérleteinkre, sem 
szuloki vizsgálódásainkra nézve nem volt 
kedvező, de azért mégis kimondhatjuk, hogy 
tavalyi következtetéseinket az idei kísér
letek és észlelések megerősítik. 
_________________ (Folyt. ktlTetkezik).

Elm életek a  dohányról.

Említettük már előző közleményeinkben, 
hogv a dohány minőségének ismertető jelei, 
az eWiamvazásból is megítélhetők.

Sőt még a dohány füstből is követkéz* 
tetni lehet a dohány minőségére, minthogy a 
füstnek összetételét,’ még egjes dohány fajok 
is befolyásolják. Innen van, hogy a kereske
delemben erre, minden finomfajta dohánynál, 
nagy súlyt fektetnek. Hogy azonban e tekin
tetben határozott véleményt lehessen adni: 
erre nézve még eddig nem elegendők a vizs
gálati eredmények.

Lse Bon úgy találta, hogy mig 110 gr. 
közönséges franczia dohány, el-lgése alatt csak 
3— 4 milligramm kéksavat produkál, addig 
ugvanazon mennyiségű török dohány’, ebből 
7— 8 milligrammot tartalmaz.

Azon kísérletek, melyek a párisi dohánv- 
egvedáruságban az iránt tétettek, hogy a do
hány aroma —  illat —  anyagát megismerjék, 
vagyis hogv tulajdonképen mi adja a különböző 
dohányoknak azt a bizonyos sajátságos illatot: 
eredményre nem vezettek. 500 klgrm dohány
ból csak mintegy 2— 3 gramm sürü folyadé- 
Kot nyerünk, melynek sajátságos szaga van, 
—  de ez sem a dohányfüst illatával, sem a 
dohánynak az elégés előtti szagával, semmi 
hasonlatossággal nem bir.

Le Bon úgy találta, hogy a dohánygőz, 
melvből kénsav által az ammóniák és nikotin 
i Itávolittatott, egy különös, rendkívül erős

szagot vesz fel, mely a havannah dohányoknál 
oly határozott jellegű, hogy 2 szivar elegendő 
arra, hogy 50 ctmr víztömeg e szagot, egy 
évnél tovább változatlanul magában tartsa.

A kérdéses parfüm —  illat —  két külön
böző forrpontnál képződő anyagból származik, 
melyek collidin és pyridin vegyülékek és 
savanyú vagy étherszerU anyagok.

Eulenberg és Vohl azt találják, hogy az 
elégett anyagokban több colidin találtatik a 
szivarként elszitt, mint az elpipázott dohány
nál, mivel pipázás alkalmával több elillanó 
pyridin képződik. Le Bon szerint is —  a 
nikotin - szegény, finomabb dohányok több 
collidint és kéksavat adnak, mint az erős, 
nikotin-dús dohányok.

Ebből magyarázható, pld., hogy a finom 
syriai dohányok, daczára annak, hogy kevesebb 
nikotint tartalmaznak, mégis erősebbek, mint 
a német talajon növő dohányok; a fenti ve
gyészeti leletek tehát alig fognak biztos tám
pontot nyújtani a következtetésre, annak, aki a 
pvridinalapok isolálásának és szétválasztásának 
nehézségeit ismeri, és aki tudja, hogy bizonyos 
testnek száraz destillálásánál. alig észrevehető 
befolyások által, miként változnak a párolgási 
termékek minőségi és mennyiségi viszonyai.

A dohányzó, a dohány égési termékeit 
beszivja a szájüregbe, érintkezésbe hozza an
nak falaival, a hátsó toroxfallal, néha az orr- 
üreggel, a larinx és bronchissal és a füstöt 
ismét kifújja. E mellett nagy befolyással van 
a beszivott füstnek minőségére, az időtarta
mon kivül, mely alatt a füst a nyálkhártyá- 
val érintkezésben marad, a dohányzásnak 
módja is.

A keleten dívó nargillából való dohány
zásnál, a lassan égő dohány füstje egy víztar
tón vezettetik keresztül, s egy nagymennyi
ségű maróanyag marad vissza a vízben, s kü
lönben is lehűl a tüsr, úgy hogy szelidebb 
izü lesz. A német pipák csatornáiban szintén 
telepszenek le csekélyebb hőfokú égési ter
mékek, egvrészök pedig a hosszú szár falaira 
rakódik le, miáltal a füst szintén lehűl. A szi
varnál ugyan valamennyi égési termékek a 
szivarozó szájába kei ülnek, figyelembe veendő 
azonban, hogy a szivar füstje, mert az sok 
levegő hozzájárulásával ég el, sokkal kevesebb 
bűzös anyagot tartalmaz és szegényebbb szén- 
oxidban, mint a pipában szitt dohány. Erős, 
gyors dohányzásnál, a füst minősége annyi
ban lesz befolyásolva, amennyiben a füst al
katrészei lerakodásának lehetősége, a pipában 
vagy szivarban csökkentetik. A kurta és tömör 
belga agyagpipák használatánál, a füstnek 
majdnem valamennyi alkatrészei a szájba ke
rülnek.

Hogy a dohányfüstnek mely alkatrészei 
idézik elő azt a sajátságos hatást, amely által 
élvezetes lesz : az mindez ideig meg nem ál
lapítható. Annyi azonban bizonyos, hogy ezen 
anyag legnagyobbrészt független a dohány 
nikotin tartalmától, mivel a legfinomabb do
hánynemeket kevés nikotin tartalom jellemzi. 
Azon alkatrészeket ellenben, melyek a do
hányfüst heves és idült mérgezési tüneteit elő
idézik, már inkább sikerült felfedezni. Azon 
jelenségek ugyanis, melyek a dohányzás kez
detleges, első izbeni élvezeténél mutatkoznak, 
nagy hasonlósággal birnak azokéval, melyek 
a pvridin-gőz belélegzése után fellépnek. — 
nevezetesen mindkettőnek gyógyismérveinél, 
rosszullét, tagrezgés, szédülés, fejfájás és erős 
hányásinger észlelhető. —  A dohányfüst, tar
talmaz még a pyridinen kívül, az ezzel ha
sonlatos kollidint is, amely — Harneck és 
Maver újabb észleletei szerint — amannál 
sokkal mérgesebb hatású. — A pyridin ve- 
gyületek különben minőségileg mind egyfor
mán hatnak a szervezetre, de hatásuk annál 
belierjesebb, mennél magasabban fekszik forr- 
pontjok.

A dohánymérgezésnél, a pyridin-alapokon 
kivül, a szénéleggáz is lényeges szerepet ját
szik. Fokker szerint: a dohányfüsttel telített 
légkörben való tartózkodás hátrányos követ
kezményeit a szénéleg okozza. A nicotin mér-



M agyar  D ohanyujság Augusztus 16.

gezés itt ki vau zárva, mivel ezen következ
mények nem dohányzóknál is fellépnek és 
mivel a dohánygyári munkásoknál az idült 
dohánvraérgezés jelei nem mutatkoznak. A 
szénéleg, habár csak 5—10 0 0-kal fordul is 
elő a dohányfüstben, hatása sokkal erőtelje
sebb, mint a fentebb érintett kevesebb menv- 
nyiségü pyridin alapoknak.

Fokker, az állatoknál, melyek dohány
füsttel telített levegőben egy óráig tartózkod
tak. már kimutatható mennyiségű szénéleget 
talált a vérben. — Hogy azonban a szénéleg 
nem az egyedüli ártalmas alkatrésze a dohány
füstnek, az kitűnik Fokker tapasztalataiból is, 
aki kísérletileg bebizonyitá, hogy az egerek a 
mesterségesen átvezetett és szénélegtől kitisz
tult légkörben, csakúgy mint a teljes dohány
füstben, habár nem oly gyorsan, de ép oly 
tünetek közt, mégis csak elhullottak.

Fokke r azon nézetben van. hogy a do
hányfüstben előforduló szénparánvok, könnyű  
élegülésöknél fogva bírnak jelentőséggel, mi
által szénéleggé változva, ilyformán azok meny- 
nyiségét növelik a vérben.

Hanem  az még semmivel nincs eddig 
bebizonyítva, hogy a m ég oly finom szénpa- 
ranyok, a közönséges test légmérsékletnél szén
savval egyesülnek, azaz szénéleggé változnak 
at —  sőt ellenkezőleg, tudjuk, hogy a szénpará- 
nvok  a tüdőben is változatlanul m egmarad
nak. M iután ezen szénparánvok, mint minden 
finom  korom , sohasem egészen mentesek 
holm i kozmás természetű alkatrészektől, me
lyek által befolvásolvak, ennélfogva inkább 
vélelmezhető, hogy a gégefőráknál jut ezek
nek szerep, amennyiben itt, m int a korom, a 
kéményseprő-rák képződésénél, azonos m ódon 
m űködnek közre. É p  úgy, m int a szénparánvok 
a dohányzó ínyét és tógáit szintelenitik.

A  (üstben előforduló am momak izgatja a 
nválmirigveket, amennyiben felszívódása által 
a vér alap képződménveit szaporítja,

A  Zulinski által, számos hideg melegvérű 
állatfajokon különböző dohányfüsttel véghez 
vitt kísérletek, azon megallapodasra vezettek, 
hogy az állatok a füst által halálosan meg- 
mérgezhetők. Kísérleteiben a szivarfüst erősebb 
volt a pipafüstnél. —  noha más tapasztalatok 
szerint a szivarfüst szegényebb oxidálatlan 
termékekben, mint a dohányfüst. —  A  nyelvre 
alkalmazott dohánvlé a füstnél erősebb és gvor- 
snbb hatású. —  O ly  füst, melyből a nikotin, 
ammóniák és egyéb alapalkatiészek. ugv  mint 
a szénéleg is kivonattak, az állatokat szintén 
megmérgezte, —  de ez esetben a vér nem 
világos vörös, henem sötét színbe ment át.

K ö z l i : Daróczi Vilmos.

Dohány kísérleti-termelés 
a kolozs-monostori m. kir. gazdasági tanin

tézet gazdaságában 1890-ben.*)

I.
A k í s é r l e t e z é s  c z é l j a :

1. A  superphosphát m űtrágya hatásának 
puharolása a dohány fejlődésére és a levelek 
égő képességére.

2. Szivarboriték leveleket termő külföldi 
dohányfajtáknak ugyancsak szivarboriték nve- 
rése czéljából való termesztése.

3. A  kísérletül felvett hazai és külföldi 

dohányfajták tenvészidejének és hozamának 
megismerése.

4. Különféle művelési módok mellett a 
termés nagyságának és minőségének tanulmá-
nvozása.

Ezen kérdések megoldására a felhasznált 
600 Ölnyi kísérleti terület a verőfényes

*) Ezen érdekes czikksorozatot a Kolozsvárt meg
jeleni „Erdélyi Gardau általános mezőgazdasági lapból 
vettük át. Szerk.

fekvésű délkeletre hajló, vizen túli III-ik táb
lából, illetve az ott kultivált 3 kát. holdnyi 
dohányültetvényből volt kihasítva.

A kérdéses terület talaja mechanicai elem
zés után átlagban következő százalékos össze
tételű adatokat mutat:

Ka- | Durva
vics homok

i

Finom
homok

Ho
mok Agyag

**y*§
Tele-
vény

•/.

A feltalajban 1 44 1464 1608 7-80 16 88 15-66

Az altalajban 279 14-20 7-81 1020 66 90 803

I
Kísérleti területünknek fele részét, vagyis 

300 O  ölet 37*5 kg. superphospattal (kát. 
holdanként számított 200 kg. arányában) 
megtrágyáztuk, a másik felét pedig trágvázat- 
tanul hagytuk.

Ezen művelet után az egész területet 6 
egvenlö, vagyis 100— 100 öles ágyakra osz
tottuk, melyekben egyenközÜ, páros, töltöge
tett és nem töltögetett dohánytermelési mó
dokat létesítettünk.

Előnövénv erős istállói trágyában része
sült, zöld ugarban termett őszi búza volt.

A talaj fogatos művelése 4-szeri szántás
ból, még pedig: 1889 év aug. 7-én tarlószán
tásból, nov. 1-én őszi szántásból, 1890-ben 
ápril 4-én forgató és május 7-én vetöszántás- 
ból állott.

A műtrágya nedves homokkal elegyítve 
közvetlenül az első tavaszi szántás előtt, szép 
csendes időben, puszta kézzel hinterett el.

A külföldi dohánymagvakat az aradi köz
ponti dohánybeváltó hivataltól kaptuk, miért 
is a fajta tisztaságához kérdés nem férhet. Mi 
pedig a fajta tisztaság megőrzése czéljából a 
dohánymag termesztésénél ugv jártunk el, hogy 
a magdohánvt egymástól nagvon távol eső 
kertekben külön-külön termesztettük.

A melegágyak elkészítése márczius 14-én 
bevetése pedig 18-án történt, a midőn a me
legágy-föld 5 cm. mélységben 24, 15 cm. 
mélységben 27° R. melegségi fokra volt föl
melegedve Tíz nap múlva 20— 25, ismét tiz 
nap múlva 17 — 18° R. fokra szállt alá a me
legágy-föld hőmérséke.

Az ültetés igen kedvező időjárás mellett 
május 20-án lett megejtve; a páros sorsmive 
lesnél a sorok 50 cm. keskeny és 90 cm. 
széles sorközt, az egyenközü mivelésnél pedig 
70 cni. sortávolságot kaptak.

A rászák mind a kétféle eljárás mellett 
50 cm.-nvire lettek egymástól kiültetve, miért 
is mind a két eljárás mellett ugyanannyi pa
lánta jutott a kiszabott területre.

A tenvészidő alatt részben sima, részben 
töltögetett megmiveh'sben részesülte<.

A szántás száiitó füzéren simán válto
gatva, oldalt fűzve, exsiccatoron és hollandi szá
rítás mód mellett pálezákra fűzve történt.

A rovarvilághoz tartozó ellenségeink kö
zül a lótetü és a tücsök alkalmatlankodtak, 
jobban mondva pusztítottak leginkább, ameny- 
nyiben 39%-át a megérett palántáknak tették 
tönkre. Ezen körülményből származó nagv- 
mérvű foltozgatások miatt aztán sem állása 
egyöntetűvé, sem az anyalevelek egyszabásuakká 
nem lettek.

Az elemi csapásokból is kijutott, ameny- 
nyiben julius 6-án este 10 órakor sűrű esővel

elegyes borsó nagyságú íég lyukgatta meg do
hányunkat, annak 40"/0-át tevén értéktelenné. 
(Ezt azonban az első magyar ált. biztosító 
társaság paralizálta.)

A tenvészidő alatti időjárási adatokat Réti 
János tanár vezetése alatt álló meteorologiai 
állomásunkon jegyzett adatok nyomán a kö
vetkezőkben nyújthatom.

K i m u t a t á s  
a tenvészidő alatti időjárásról.

Átlagos hömér- 
sékiet C#-ban 4f' c

M i k o r reggel
7

délben
12

este
9

£. c  A 8 c c •* v e
Jegyzet

órakor

Márcz. lö-töl *■> 14, Ö-7 o .

Április « , 14, 8 , 43 ,

Május 13., 2 0 , 14 , 79 ,

Junius 13., 19, 1 », 96.,

Julius 17 , 25.; 18., 7 2 ,
6-án este 10 

órakor jégeső
Augusztus 17. 28 , 17 , 27 ,

Szeptember 10, 17 , 11 , 54.; 22-én dér

Október 6* 17; 5 , 17,

A dohánynak a tenvészidő alatti mivelése 
mindig megfelelő időben és a talaj mivelésére 
legalkalmasabb nedvességi állapotában hajta
tott végre, még pedig az első kapálás május 
31-én, a második junius 19— 20-án, a har
madik kapálás és töltögetés julius 11-én.

Ásványi Lajos.
(Folyt, köv.)

A z é szak  am erikai dohányvédvám  követ
kezményei.

A világra szóló és általános nagv forron
gást előidézett Mac Kinlev törvény életbe 
lépte alkalmából, a német dohánytermelők 
elleni védvám védői ellenében, igen tanulsá
gosan fejté ki az „Egyesült-államok dohány 
közlönye.“ hogy a Mac Kinlev-féle védvám 
törvény folytán, az egyesült államok dohány
gyárosai kénytelenek ’a munkások bérét le
szállítani ; —  s az egésznek az lesz a követ
kezménye, hogy a már is lanyha üzem még 
alabb fog hanyatlani. Mert a vám emelés, ugv 
a bel, mint a külföldi dohánvok árát jelen
tékenyen emelte, s amint előre látható volt 
és amint a törvényhozás is czélozta, a véd
vám behozatala csak a termelőknek válik 
előnyére.

Igen ám, de dohány nélkül a gyáros nem 
készíthet szivar,, —  miután pedig á dohány
árak tetemesen emelkedtek, a szivarok árának 
is emelkedni kellene. Csakhogy a fogyasztó 
ám nem hajlandó az eddigi 5 és 10 centimes 
szivarjáért 1— 2 centimmel többet kiadni; — 
tehát vagy kevesebbet szí, vagy pedig a pipá
hoz és czigarettához pártol át.

A nyers dohanykereskedó és szivarárus 
is ép oly kevéssé hajlandó a gyáros árkülön
bözetét viselni, ennélfogva kénytelen a gyáros, 
ha saját maga károsodni nem akar, a munkásba 
kapaszkodni és az árkülönbözetet annak véres- 
verítékével pótolni. Vagyis más szóval, ha a 
gyáros ugyanazon áron adja el a szivart, mint 
előbb, de a nyersanyagot magasabb áron kény
telen beszerezni : a szegény munkás issza m g 
a levét, akinek kevesebb bérért többet kell 
dolgozni.

Ez a logikai következménye, a nyersdo- 
hány-vam emelésének.

A túlzás, többnyire Önmagának ássa meg 
a sírját. Mert szépen hangzó szó : a „munka 
véd e lem de —  miként jelen esetben —  hm 
a munkabér leszállittatik: ép az ellenkező 
eredményre vezet. —  Az amerikai dohány
termelő talán megél, a vámemelés és egypár
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jó év kegyelméból, de a jzivargyári munkások 
keservesen megsinylik. De azért még mindig 
kétséges marad a legközelebbi dohénvaratás 
esélye is a termelőkre nézve. Tekintettel a 
szivargyártás-ipar hanyatlására, kérdés támad, 
hogy a nyersdohány kereskedésnek a belföldi 
termés lendü'etet fog-e adni? —  Hogy erre 
nézve válaszolhassunk, szükséges lenne az 
1890. évi összes termelési eredményt határo
zottan megállapítani, amit azonban ez idő- 
szerint még csak megközelítőleg vagyunk ké- 
pesek tenni.

A beszerzett értesülések szerint: az 1890. 
termés eredménye a következő eg alakul :

W iscontin...................... 70.000 láda
Pennsylvania . . 5<>.(>00 *
N e w -Y o r k .................  25.000 r
Uj-Anglla................25.000 „
Ohio . . . . . .  85.000 „
Illinois .  . . , . . 15.000

Összesen: 220.000 láda.
Hozzá adva a 10.000 láda régi készletet, 

mindössze 230.000 láda, vagy 8 millió amerikai 
fontra tehető a teljes eredmény.

Ha most a szí vargyártást 4 milliárdra 
tesszük, —  mely szám azonban a mai lanvha 
üzleti viszonyok mellett alig éretik e l—  és ha 
20 font dohányt számítunk 1000 szivarra, 
akkor 80 millió font dohány 4 milliárd szivar
nak előállítására lenne elegendő, mely körül
mények között a termelők, termelvénveik el- 
adhatása felől biztosítva volnának.

Csakhogy ez a számadás nem helves, 
mert figyelmen kívül maradt az idegen dohánv- 
fajok behozatala, melyekre a szivargvártasnál 
elkerülhellenül szükség van. Kétféle dohánv 
veendő itt különösen tekintetbe : a Havanah 
és Suniatra dohány. —  Havanahból évenként
120.000 bál, vagy bálonként ICO fonttal szá
mítva 12 millió font a bevitte), —  tehát 
ennvivel kevesebb adatnék el a belföldi do
hányokból Azután Sumatrából évenként átlag 
80.Ó00 bálra tehető a bevitel, — s ámbár 
bizonyosnak vehető, hogy jövőre ezen nagy 
mennyiségű bevitel csökkenni fog, mindazáital 
a legközelebbi két évre ezen számok még 
bízvást elfogadhatók, minthogy az előző évben 
ezen tömegeknek több mint kétszere vitetett be.

S ha a Sumatrai készletet csak 25.000 
bálra becsülnénk is : akkor is elegendő lenne 
ezen mennviség 3 mill árd szivarnak, vagyis 
az összes fogyasztás 5/4-ed részének előállí
tására,

Ezen számok szenielőtt tartása mellett, a 
belföldi dohányüzlet emelkedése befejezett 
ténynek még épen nem mondható, —  s a J 
Mac Kinlev védvám törvénye tehát ép oly 1 
kévéssé előnyös hatású a dohánytermelőkre, 
mint a szivargvártó munkásokra.

D. V.

S ta t isz t ik a i adatok, az 1890. évi dohány

te rm és b evá ltá s i eredményéről.
(Folytat...)

13 A kisvúrdai bevallási körzetben volt 
előirányzott mennyiség: 1.089 200 klgrm, az 
összes beváltott mennviség: 1.122.300 klgrm. 
tehát az előirányzathoz képest 83.100 klgrm- 
mal több lett beváltva.

Beváltatott: kapadohány I. oszt. 6959, 
II. oszt. 78.728, III. oszt. 93.269, összesen: 
178.956 klgrm; — debreczeni levél: váloga
tott o) oszt, 3.194, vál. b) oszt. 16.107. —  
I. oszt. 217.925, II. oszt. 405.729, III. oszt. 
281.650, összesen 924.605 klgrm.

Kihányás volt 17.667, hulladék 208, a 
az öaszes beváltott mennyiség: 1.121.436 
klgrm.

Átlag-ár v o lt : az otztálvba torozott ká
padohány után 16 frt 08— 29 kr, a debreczeni 
után 18 frt 69— 75 kr, —  s az összea bevál
tott mennyiség utáni átlag-ár vo lt: a kapsdo- 
hánvnál 16 frt 28— 37 kr, a debreczeninél 
18 frt 39— 75 kr.

14. A vásdros-náményi heváltáti körzet
ben volt: előirányzott mennyiség: 654.885 
klgrm, az összes beváltott mennviség: 693.678 
klgrm, tehát az előirányzathoz képest 38.793 
klgrntmal több lett beváltva.

Beváltatott: kapadohány: II. oszt. 331,
III. oszt. 1410, összesen 1.741 klgrm, — deb
reczeni dohány szivarboriték levél III. oszt. 
271 klgrm, —  válogatott a) oszt. 2882, vál, 
b) oszt. 10.041, I. oszt. 170.598, II. osztály 
282.579. III. oszt. 212.044, összesen 678.144 
klgrm.

Kihányás volt: 12.441 klgrm, hulladék
69 klgrm, s az összes beváltott menny ség; 
692,606 klgr.

Átlagár: az oaztályba sorozott kapado
hánynál 13 frt 46 kr, s a debreczeni dohány
nál 18 frt 51—68 kr; — s az összes bevál
tott mennyiség után: a kapadohánynál 10 frt 
81— 99 kr, a uebreczeninél 18 Irt 35— 62 kr.

15. A szegedi beváltási körzetben volt; 
előirányzót! mennyiség: 675.204 klgrm, az 
összes beváltott mennyiség 671.81*3 klgrm, 
tehat az előirányzatnál 3401 klgrmmal kevesebb 
lett beváltva

Beváltatott: szegedi dohány: válogatott 
b) oszt. 20.271, 1. oszt. 110.831. II. oszt. 
263.805, III. oszt. 218.750. összesen 613 657 
klgrm. —  Kihányás volt: 46.076 klgrm, hul
ladék *. 631 klgrm, s az összes beváltott meny- 
nviség ; 660.384 klgrm.

Átlagár: az osztályba sorolt dohányok 
után 18 trt 60— 99 kr., s az összes beváltott 
mennyiség után 17 frt 29 — 31 kr.

26. A csüngi beváltási körzetben volt: 
előirányzott mennyiség: 442,100 klgrm, az 
összes beváltott mennyiség 543.400 klgrm. 
tehát az előirányzatnál 101.300 klgrammal 
több lett beváltva.

Beváltatott: kőzépfinom kerti levél: I. 
oszt. 91, II. oszt. 322, III. oszt. 158, össze
sen 571 klgrm; szegedi levél válogatott b) 
oszt. 9465, I. oszt. 142.525. II. oszt. 196.132, 
111, oszt. 124.720, összesen 472.842 klgrm, — 
Kihányás volt: 60.601 klgrm. —  s a bevál
tott Összes mennyiség 534.014 klgrm.

Átlag-ár: az osztályba sorozott kőzépfinom 
levelek után 23 frt 39— 94 kr, a szegedi után 
18 frt 08— 80 kr, — s az Összes beváltott 
mennyiség után 17 frt 54— 68 kr.

Közli: M.
(Folyt, köv.1!

I R O D A L O M .
A kassai m. kir. gazdasági tanintézet

1890/91-ik tanévről szóló s Dr. Rodiczky Jenő 
igazgató által szerkesztett és hozzánk bekül
dött értesítője, az érdeklődők minden irányban 
való tájékoztatására, közli a tanintézet szerve
zeti és fegyelmi szabályait, —  a benlakó nö
vendékek házirendjét, —  a tanári és tisztikar 
névsorát, mely szerint az intézetnél az igaz
gatón kívül, 4 rendes, 2 rendkívüli és 2 segéd- 
tanár, 1 intéző, 1 főkertész és 1 gazdasági 
segéd működik. A hallgatók száma a lefolyt 
tanévben 95 volt, és pedig I. éves 32, II. éves 
33, III. éves 3 0 ; — az intézetet megnyitása
—  1875 —  óta összesen 478 hallgató látogatta;
—  végbizonvitványt nvert a lefolyt tanévben 
27, 1879/8CM61 az 1890/91 tanév végéig 187 
hallgató. A taneszközök —  gyüjteménytárak, 
vegytani és iparvegytani laboratóriumok, könyv
tár, sajtmühely —  értéke volt a tanév végén 
39.923 frt. 70 kr. —  az intézet kezelése alatt 
álló birtok összes területe 561 kát. hold ; —  
a marhaállomány értéke 22038 frt; — a gaz- 
daaága szakleltárak értékösszege 36.002 frt

I 62 kr. Az intézet mellett állami vegvkisérleti 
I és vetőmag-vizsgáló állomás s a kővetkező 
| ifjúsági egyletek állnak fenn, u. m. a hallgatók 
j segélvzö, dal és zene, torna és vívó egylete 

és önképző köre s mindezeknek az igazgató 
I áll uz élén. A jövő tanév október 1-én nyiliik 
1 meg, — a beira.ások okt. 1— 8-ig tartanak, — 
I a felvételi-, javító és pót vizsgák okt. 5 — 7-én 

tartatnak, —  s a rendes előadások október 
| 9-én veszik kezdetüket.

A ..Mezőgazdasági Szemle" f. évi aug. 
j  havi (VIII.) füzete a következő tartalommal je- 
I ^nt m eg: 1. Eredeti közlemények: Adalékok 

az AllÖld növénytermeléséhez. Szalav J. — 
Az importált állatok egészségi viszonya, szem
ben a hazai fajtával. Grasseli M. — Á humus 
mint a növény közvetlen tápláléka. Páter B.— 
A gazda mint állatainak ápolója. Deutsch A . 
— a  mesterséges trágyákról. Bauer M. —  A 
gabonafélék megbokrosodasára vonatkozó kí
sérletek. Cserháti S. és Szilassv Z. —  A bur- 
gomavész elleni védekezés jelen állása. Heiser 
Á. — A mezőgazdasági munkás mozgalom. 
Egy gazda. Apró közlemények. Könyvismertetés. 
Levélszekrény. —  A  „Mezőgazdasági Szemle“ 
gazdasági szakirodalmunk egyetlen havi köz
lönye, ennélfogva mindazon — a gazdasági téren 
végbevitt nevezetesebb kísérletek és tapaszta
latok közlésére egyetlen orgánum, melyek már 
szakszerüségÖk és terjedelmüknél fogva sem 
foglalhatnak helyet egy, a napi eseményekkel 
és mozgalmakkal is foglalkozni kénytelen —  
kisebb terjedelmű, de gyakrabban megjelenő 
közlönyben. Ezenkívül azonban ezen szaklap 
a külföldi gazdasági mozgalmakat is híven 
figyelemmel kiséri és mindazt, ami hazai vi
szonyaink között alkalmazható, olvasóinak tu
domására hozza, s igv gazdasági haladásunkat 
nagyban elősegíti, miért is a pártolást teljes 
mértékben megérdemli. Ajánljuk t. olvasóink 
b. figyelmébe. Előfizethetni M.-Óvárott, a ki- 
adóhivatalnál, egész évre 5 írttal, félévre 2 frt 
50 krral.

Levelezés.
Ki8orosz. aug. 10.

Tisztelt szerkesztő ur!
Fájdalom, dohányunk állásáról ez alka

lommal Örvendetesét nem irhatok, mivel do
hányunkat a tartós szárazság nagyon hátra 
vetette, pedig jumus s júliusban igen szépen 
állott. Vannak szépek is, de sokkal több a 
hibás, a gyenge, n.elveken még a jó eső sem 
javíthatna. Az augusztusi forróság sok dohánvt 
egészen lepörkölt, s igv jelenleg még az át
lagos termést nem lehet meghatározni, de az 
már bizonyos, hogy jó termésünk nem lesz. 
— Julius 20-án a délutáni órákban határun
kon nagy jégeső vonult keresztül; szerencse 
hogy a határnak csak kis részét érte, de a 
mely dohányt ért, azt tökéletesen elverte. A 
károsultak az 1887. évi 44. t.-cz. értelmében 
folyamodtak sarjudohány termelési engedélyért, 
mely éppen a mai napon érkezett meg. A z  
engedély megadatott. A károsultak egy kis 
hibát követtek el, s maguknak haszontalan 
munkál és fáradságot szereztek azáltal, hogy 
a jégverte dohányt —  minden figyelmeztetés 
daczára is —  letörték, felfűzték, s midőn a 
munkával készen voltak, jött a t. dohánybe
váltó hivatal szigorú rendelete, mely szerint a 
jégverte és felfűzött éretlen dohány a pénz
ügyőrség jelenlétében megsemmisítendő. Ez 
meg is történt.

A törést megelőző munkálatok rendesen 
és pontosan be vannak fejezve, de a dohány 
törése még nem kezdődött meg. Talán e 
héten.

Am&má József. 
plébános.



s M a g tár  D ohányujsáo Augusztus 16

V E G Y E S E K
— Felkérjük t. előfizetőinket, kiknek 

előfizetésük junius végén le já rt hogy —  a 
jullus elsői száminkboz csatolt postai utat 
vány lap felhasználásával —  az előfizetést 
megújítani szíveskedjenek; —  kérjük egy
szersmind a régebbi hátralékok mielőbbi 
szives beküldését.

—  Kitüntetés. Báró Andreánszky István 
pénzUgvminiszteri ministeri tanácsosnak, a do- 
hánvegvedárusági Ügyeket is intéző p. Ü. mi- 
niszt. V. főosztály vezetőjének, kitűnő szol
gálata elismeréséül. Király Ő Felsége a Li- 
pót-rend lovagkeresztjét díjmentesen adomá
nyozta.

—  Kinevezések és előléptetések. Krbek
Ottokár II. oszt. dohánygyári aligazgató I. 
oszt. dohánygyári aligazgatóvá, Schőn Nándor
IV. oszt. doh. bev. hivataltiszt III. oszt. hiva
taltisztté. Trvx Béla doh. bev. hiv. gyakor
nok VI. oszt. doh. bev. hivataltisztté és Greén 
Jenő doh. bev. hiv. díjtalan gyakornok, se- 
gélvdijjas gyakornokká neveztetett k i; —
Boltizsár Román III. oszt. dohánygyári al
igazgató II. oszt. dohánygyári aligazgatóvá, 
Krrute József V. oszt. doh. bev. hivataltiszt
IV. oszt.- és Gégi Rezső VI. oszt. doh. bev. 
hivataltiszt V. oszt. hivataltisztté lett előlép
tetve.

—  A dohányjővedék a folyó év második 
negyedében. Az állami bruttó bevételek és 
kiadások folyó évi második negyedéről, a 
pénzügyminisztérium által közzétett adatok 
szerint, a d o h á n y  j ö v e d é k  bevétele volt
11.617,262 frt 69 kr., tehát a múlt év ha
sonló időszakában befolvt 11.513,202 frt 681/* 
krral szemben, az idei eredmény 104.060 frt 
00V, krral kedvezőbb; —  a kiadás volt 
3.154,459 frt 35 ’/2 kr, tehát a múlt év ha
sonló időszakában kiadott 2.382,914 frt 59 
krral szemben, az idei kiadási eredmény 
771.544 frt 76 krral kedvezőtlenebb; ezen 
kiadási különbözet onnét ered. hogy a múlt 
év II. negyedében 114.405 frt 79' 4 krért, a 
folyó év Ií. negvedében pedig 929.288 frt 
8 6 1/* krért vásároltatott külföldi dohánv; — 
ettől eltekintve tehát a tiszta jövedelem foko
zatos emelkedése, ezúttal is határozottan kon
statálható. — A  rendkívül magas összeg, 
melyet a jövedék, küllöldi dohánvok vásár
lására kénytelen fordítani, ismét csak a mel
let bizonyit, amit nem győzünk elégszer hang
súlyozni, hogy igyekezzünk a termés minősé
gének javítására mindent elkövetni s ez által 
a felgyártásra használhat!an sok gvarló minő
ségű és rosszul kezelt dohányt, a termésből 
kiküszöbölni, miáltal nemcsak a külföldi do
hányért adatnék ki évenként sokkal kevesebb 
összeg, hanem a belföldi fajok beváltási átlag 
ára is tetemesen emelkednék.

— Dohánytermelés Nyitramegyében. Ér
sekújvárom, a vasúti állomás tőszomszédságá
ban, egy dohánybeváltó hivatalt építtet a pénz- 
ügyi kormány. Az építkezések javában foly
nak s még a f. évi dohánybeváhási idény kez
detéig be is bejejeztetnek. E dohánybeváltó
hivatal a komárommegyei dohány befogadására 
fog szolgálni. Nyitramegyében eddig a dohány- 
termelés teljesen mellőztetik. Miután azonban 
a megye tesületén dohánybeváltó hivatal lé
tesül s ennek vidékén, Érsekújvár körül, do
hánytermelésre alkalmas homok talajok van

nak, a nyitramegvei gazdasági egyesület moz
galmat indított, hogy az Érsekújvár vidéki 
gazdák, az általuk haszonnal folytatható do
hánytermelést felkarolják.

—  Dohánykűlkiviteli kereskedés. Schoss- 
berger Henrik, Herczog M. L. és társa és 
Gomperz testvérek budapesti külkiviteli do- 
hánvkereskedö ezégek által a kivitelre bevál
tott s raktáraikon mindeddig fenmaradt do- 
hánykészletöknek kivitelére kitűzött határidő, 
a m. kir. pénzügyminisztérium által, 1892. 
évi junius hó végéig meghosszabbittatott.

—  Egy uj dohányélösdl Uj-Dél-Wales 
gyarmatnak Turnust és Adelong kerületében 
az itt nagyban kulrivált dohánytermelést, a 
peronospora-gomba fellépte nagyban fenye
geti. Az itteni dohány, melynek három faja 
van elterjedve, Eszak-Amerikából származik, s 
eddig a sydney dohánygyárban használtatott 
fel. —  Dr. Coob, a növénytan tanára, egy 
megtámadott dohánynövényt vizsgálat alá 
vévén, úgy találta, hogy a kérdéses élösdi. a 
burgonya rothadását előidéző ismeretes pero- 
nospora-gombához nagyon hasonlít. —  Dr. 
Proskovetz azon nézetben van, hogy e gomba 
keletkezése, a kevés trágyázásban találja in
dokát, — ez azonban téves vélekedés mert 
az említett vidékeken, a téli vizáradások kö
vetkeztében, a dohány roppant gazdag táp
anyagokban. — Dr. C oob tanár, a gombák 
kiirtására, a megtámadott növények összesze- 
dósét és elégetését, a mély szántást és a nö
vényeknek rézkénegoldattal való permetezését 
és a vetőföldek mesterséges felmelegítését 
ajánlja.

— A köztelki gazdasági muzeum fel
osztása, melyet az országos magvar gazdasági 
egyesület a gazdasági tanintézeteknek adomá
nyozott, már folyamatba vétetett. A  földmi- 
velésügvi minisztérium képviseletében Balázs 
Árpád kir. tanácsos, a magyar-óvári gazdasági 
akadémia igazgatója, veszi át az egyes gvüj- 
teményeket és osztja szét a tanintézetek között. 
Az országos gazdasági egyesület ez adomá
nyával a tanintézetek tanszertarai sok értékes 
tárgvgval fognak gazdagodni.

— A filloxera ellen Liebl Gyula, nagy
váradi műóras szert talált fel, melyre már 
szabadalmat is kapott. Liebl szerével több 
nagyváradi és biharmegvei szőllöben teltek 
már próbát és azt mondjak, hogv meglepő 
sikerrel. Most más megvékben is kísérletet 
tesznek vele, melv ha megfelelő lesz, a szer 
hivatva van megmentem Magyarország pusz- 
tulóban levő szőlőterületeit.

— Több oldalról intézik hozzánk azt a ! 
kérdést, hogy — tekintettel a várható nagy 
termésre — az a dohány, amely a rendes 
pajtákban el nem fér, elhelvezhetó-e a gazda- j 
Ságban levő más fedeles helyekre: —  Azt 
előre láttuk, s jól tudta a dohányjövedéki köz
ponti igazgatóság is, hogy a pajta térfogatára 
nézve a törvényhen megállapított méretek, még 
normális termes esetén sem igen elegendők a 
dohány befogadására, annál kevésbé felelnek 
tehát meg egy olv bő dohánytermésnek, mint
a minőnek most elébe nézünk, I)e nem akarta 
a jövedék a termelőket nagy költségbe verni 
és tetemes kiadással terhelni, azért vette igénvbe 
a legminimálisabb alapot a pajták térfogatára 
nézve, — bizván abban, hogy a termelők idő
vel maguk is belátják a törvényben előirt paj
ták hasznosságát és czélszerüségét, s é /röl-évre 
önkényt fogják azokat majdan szaporítani és 
megnagyobbítani. —  Most tehát nem marad 
egyéb hátra, mint az, hogv ama dohányokat,

amelyek az átjárókkal ellátott pajtákba el nem 
férnek, mindazokat a gazdaságban lévő csűr, 
szin, pad, juh akol, vagy más egyéb fedett, 
Üres helyiségben kell elhelyezni; —  termé
szetesen a legjobb, legértékesebb dohányt téve 
a rendes pajtákba. —  Ezúttal még csak arra 
akarjuk a termeló közönséget figyelmeztetni, 
hogv olvan juh akolba, ahol a nvaj benn van, 
oda dohányt nem kell aggatni, mert a trágya, 
alom és állati kipárolgás, a felaggatott do
hányra nagyon káros befolyást gyakorol.

Szerkesztő.

Szerkesztői üzenetek.
Kagoa. K. M. urnák, Budapesten. Vettük nagybecsű 

sorait. Örömünk és elégtételünkre szo’gál, hogy lapunk
nak tartalma és iránya oly hivatott részről talál elis
merésre, s büszkék vagyunk rá, hogv becsületes igyek- 
vésünket a lapok szakavatott bírálatai is méltányolják 
és kitüntetésnek vesszük, ha egyes irányezikkeinket, a 
legelterjedtebb, legtekintélyesebb napilapok, egész ter
jedelmükben átveszik. Ha nem tartanák rá érdemesnek, 
bizonyára nem tennék. — Az erkölcsi siker tehát meg • 
volna már, —  de az anyagi bizony még nagyon sok 
kívánni vrlót hagy hátra. — Fogadja szives üdvöz
letünket.

Nsagos dr. Rodlczky Jenő urnák, Kassán. Köszö- 
nettel vettük az értesítőt, melynek közérdekű ada
tait siettünk felhasználni és ismertetni. —  A szünidő 
alatt, a sokolda'u hivatalos elfoglaltatástól menten, ta
lán reá kerül már a sor lapunkra is. Nagy érdekkel 
várjuk és kérjük, kilátásba helyezett becses közleményét.

P—y M—a urnák. Oebrsozen. Kérelmének eleget 
tettünk s múlt számunkból e<y példányt után küldtünk. 
— Számos oldalról fordultak hozzánk az önéhez ha
sonló kivánalommnl, kérve lapunk múlt számából még 
egy-két példányt, hogy a boldogult Alkér Krnö főta
nácsos arczképét és az emlékének szentelt sorokat is
merőseiknek emlékűi elkűldhessék, — s e  nagy érdek
lődés és közrészvét valóban azt mutatja, hogy a do
hányügy, a hivatal és a társadalom igazán pótolhatlan 
veszteséget sirat a boldogultban. — Vajha szelleme 
és jóakarata, megüresedett állásában örökségül maradna.

Dr Váradi Antal urnák. B u d a p e s t .  Nagy becsű 
közleményét későn vettük, legnagyobb sajnálatunkra, 
most közzé nem tehetjük, jövő számunkban azonban 
már díszíteni fogja lapunkat.

Fötiazt. Ambrus József urnák, Kis Oroszi. Fogadja 
kószónetünket becses tudósításáért ! Jól esett, a régi hü 
munkatársnak rólunk való újbóli megemlékezése. Anni} 
inkább sajnáljuk, hogv olyanról panaszkodik, a mi az 
idén igazán ritkaság. Mert szárazságról másfél'írói nem 
hallottunk, se nem olvastunk mostanában, őszinte rész
vétellel v scltetünk a- ottani termelők szomorú helyzete 
iránt. Bár mégis lehetőleg javulna az állapot !

Bleuer Béla urnák. Kálló-Semjén A megkeresésre 
levélbelileg is válaszoltunk, — a termés mikénti elhe
lyezésére nézve egyébiránt mai számunk vegyes közle
ményei közt is szolgálunk a termelőknek felvilágosí
tással. A törvény értelmében: a szárító pajtának 1 ka
lászt. hold után legalább 10<> köbméter térfogatúnak 
kell lenni. Kz azonban a minimális alap. s jó közép 
termés teljes elhelyezése, holdanként 1 4 0 -1 5 0  köbmé
ter úrtért igényel. Az átjáró sorok a térfogatba beszá
míttatnak.

Kohner testvérek uraknak. Szászberek. A rek
lamált lapokat elküldtük; — az előfizetési összeget 
megkaptuk ; a lap két példányban fog továbbra is ren
desen expediáltatm.

Ehrllch Salamon uraak. Fegyvernek Az előfizetési 
dijt megkaptuk és elkönyveltük. Köszönettel vennénk, 
hs a megtermelésről lapunkat értesíteni szíveskednék.

T. Mizse jánoshidl uradalomnak. A lapot kívánsá
guk szerint küldjük

Mlhálovloe Ferenez uraak. Nagy Killó. Szives el
nézését kérjük, hogy a múlt szám véletlenül később 
lett expediáivá.

Az exaicoator tárgyában, múlt számunk üzenetét 
ezennel helyreigazítjuk, amennyiben ujsbb értesülésünk 
szerint, s Fáy-féle exsiccator megrendelésére ez a helyes 
czim : Fáy I.ászló, Budapest, Ul!6i-ut.

Marka. Kannáéi, Hodape.ten, Uarottra-atcia •. (Wara-adrar.)
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