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Védekezés
a dohány eretlensége ellen.
Az évről-évre való sok szomorú tapasz

talás mindinkább azt bizonyítja, hogy mi 
egyáltalán annak vagyunk kitéve, hogy 
dohányaink legnagyobb részét kénytelenek 
vagyunk éretlenül letörni. Mert hiában 
minden okoskodás, a dolog úgy áll, hogy 
nyári időnk nagyon rövid és szeszélyes, 
s bármiként igyekezzünk i s : a vége mégis 
csak az, hogy a dohányunk nem érik meg.

De ha ez igy van. aminthogy tényleg 
csakugyan igy van, akkor ezen a bajon 
kell segíteni, és peddig akként, hogy — a 
korai palántán és korai kiültetésen kívül — 
úgyszólván egy mesterséges utóérésimódot kell 
keresnünk, ami nem egyéb, mint az, hogy 
dohányainkat a felfűzés előtt erős füllesz- 
tésben kell részesíteni. Oly nagyhatású és 
rendkívüli fontosságú ez a dolog, hogy 
annak végrehajtását nem szabad elmulasz
tanunk és múlhatatlanul meg kell tennünk, 
még akkor is, ha annak tennénk ki ma
gunkat, hogy az ilyen füllesztési kezelés 
alatt dohányainknak némi része tönkre 
megy is, — amit ugyan én részemről két
ségbe vonok, mert ha a fülleaztésre egy 
kis gondot fordítunk: akkor — bármily 
nagymérvben űzetik is a dohánytermelés
— a szükséges óvintézkedések alkalma
zása mellett a dohányoknak a füllesztés 
alatt való megsérülése könnyen kikerül
hető ; — azonban — feltéve, de meg nem 
engedve, hogy a füllesztés folytán dohá
nyunk egyrésze csakugyan tönkremegy:
— amennyiben másként egyáltalán nem 
javíthatunk a helyzeten, tohát akarva — 
nem akarva mégis csak ehhez az eljárás
hoz kell nyúlni.

A füllesztésnek csodás jóbatásáról és

megbecsülhetetlen számos előnyeiről, évek 
óta folytatotttanulmányaim, megfigyeléseim 
és saját gyakorlati tapasztalataim alapján, 
én feltétlen bizonyossággal és a legna
gyobb határozottsággal meg vagyok győ
ződve, — s habár ennek teljes tudatában, 
éveken át hirdetem és a legmelegebben 
ajánlom ezt a biztos óvszert s erre a tárgyra 
minduntalan vissza- visszatérek: — sajnos, 
még sem bírtam ezt eddig a kellő ér
vényre emelni, vagy legalább nem oly 
mérvben, amint azt óhajtanám, mert még 
most is csak igen lassú tempóban iépde- 
gél előre, s nagyon messze vagyunk még 
attól, hogy egészen általánossá váljék; — 
pedig nem tudom elégszer ismételni és 
kellőleg hangsúlyozni, hogy — teljes meg
győződésem szerint — egyesegyedül ez az 
eljárás van arra hivatva, hogy azt a nagy 
hiányt, amit a természet, időjárásunk nagy 
abnormitásai folytán — dohányaink teljes 
megérlelhetésére nézve tőlünk megtagadott, 
némileg helyrepótolja.

Nem agyrém és egy eszme iránti túlságos 
előszeretetből eredő elfogultság ez, hanem 
tiszta valóság, amelynek alapos voltát kü
lönben az analóg esetek számos példája is 
bizonyltja.

Tudjuk, hogy a tengerentúli államok
ban, a szivargyártásra termelt kitűnő do
hányok legnagyobbrészben nem lesznek 
szárítva, — amire ugyan ott nincsen is 
szükség, mert a klimatikus viszonyok ott 
eléggé kedvezők, hogy a dohányok — nem 
naptár szerint számítva, hanem tetszés sze
rinti időben — tökéletesen megérjenek, 
s ott nincsennek kitéve annak, hogy a do
hányt a földön, dér vagy fagyás érje, mert 
a tropikus éghajlat alatt a dohányok gyor
san fejlődnek és korán érésnek indulnak; 
ők tohát teljesen éretten törhetik és törik is a 
dohányleveleket, amelyeket aztán kis cso
magokba kötnek, s a levegő átjárhatása 
czéljából kilyuggatott ládákba rakják, a 
nélkül, hogy dohányaikat előbb megszári- 
tanák. — Ez az eljárás tehát nem egyéb, 
mint egy tulajdonképpeni füllesztés, — s 
a dohány aztán ebben a helyzetben meg
kapja az utóérést, kifermentál, cgyszinü, 
és gyártásra a legalkalmasabb lesz.

Ha tehát a tengerentúli dohánytermelők 
ezt az eljárást követik, amire pedig ők
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nincsennek is annyira rászorulva,mennyive 
inkább rá vagyunk erre mi utalva, akiknek 
nem áll módunkban a dohányt másképpen 
megérleltetni, — mert se éghajlati viszo
nyainkat ki nem cserélhetjük, se pedig 
a dohány kifejlődésére és tökéletes megéré- 
sére nézve rendelkezésünkre álló rövid időt 
— amely nálunk legjobb esetben is csak 
május elejétől augusztus végéig, tehát leg
feljebb mindössze 120 napig tart — meg 
nem hosszabbíthatjuk.

A füllesztésnek tehát össses dohánya- 
' inkra és egész termelésünkre nézve álta- 
| lánosan való elterjedése — sőt, azt sze- 
| retném mondani: kötelezővé tétele — 

szinte parancsólag lép előtérbe, s ezt minden 
termelőnek elsajátítani és helyesen alkal
mazni is kell, mert — az én igénytelen 
szerény véleményem szerint — egyedül ez 
az eljárás emelheti dohányügyünket arra 
a magas színvonalra, amelyre az pre
desztinálva van.

Utóbbi időben, a jóminőségü dohány 
előállításának egyik feltételeként, felszínre 
került a dohány fermentálásának kér
dése is, és a vélemények általában meg
egyeznek abban, hogy fermentálási eljá
rásunkban valami hiba, vagy hiányosság 
van, aminek okát, miben létét s orvoslási 
módját, kutatni és felderíteni kell. És ez 
igen helyes dolog is, mert aki a hibáját 
beismeri, az már félig a javulás utján van. 
Én magam is meglepő felfedezésre jutot
tam e részben, amit elégszer ki is fejtet
tem már, hogy t. i. a dohányokat mester
séges úton egy újabb fermentálásban kell 
részesíteni, mert ez rendkívül javítja az 
anyag minőségét és minden jó tulajdon
ságát ; — úgyszólván általános tehát a 
törekvés: a fermentálás titkainak kikuta
tása, felderítése és az egész eljárásnak 
tökéletesebbé tétele.

Ez az én egyik fermentálási módsze
rem kétszeres előnynyel bir, nevezetesen a 
dohány igy könyebben beszárad, mert a 
felesleges nyirkosságnak nagy része 
már kipárolgott belőle, — száradás közben 
nincs kitéve annyi mindenféle megromlás
nak, szine egyenletesebb, ruganyossága 
folyvást megmarad, — de ami a legfőbb: 
az erős füllesztés pótolja az érés hiányát, 

I sőt ez valóságos utóérlelés, aminok megbe
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csülhetetlen az értéke és a dohány anyag 
javítására rendkívüli a hatása.

Tizenhatodik évfolyamában jár már 
a lapom s azóta mindig az volt egyik 
főczélom. hogy ezt a dolgot előbbre vi
gyem, de soha oly meggyőződéssel, oly 
fanatikus hittel nem vallottam, mint most, 
a midőn a tapasztalás napról-napra job
ban megorősit abban a tudatban, hogy 
ha alt akarjuk, hogy termelésünknek egyik 
legnagyobb hiányosságát, dohányainknak éret
lenségét kiküszöböljük: erre nincs más mód 
és nincs egyéb segítség, mint az, hogy dohá
nyainkat a fe Ifüzés előtt erősen megfüllesszük, 
mert csakis ez által érhetjük el, hogy az 
éretlenség miatt tulnedves dohányok nem 
fognak megrothadni, megpenészedni.

S rajongó lelkesedéssel és odaadással 
fogok ezután is oda működni, hogy a 
füllesztésnek ezélszerüségéről és nélkülöz- 
hetlenül szükséges voltáról az összes ter
melőket meggyőzzem, s ezen áldásos eljá
rásnak mielőbbi általános elterjedését el
érhetővé tegyem.

Daröcei Vilmos.

Nyílt levél
tekintetes Daróczi Vilmos úrhoz, 

a .Magyar Dohányujság" szerkesztőjéhez.

Tisztelt szerkesztő Uram!
Elhatároztam magamban, hogy nem 

írok többé semmiféle újságba, semminemű 
közleményt.— Írjon már más, Írjanak a 
nálamnál szakavatottabbak, írjanak a 
fiatalok, a mai kor emberei, a mai kor 
igényeinek megfelelő közleményeket.

Mert már — mintha a betűk is hara
gudnának rám : örökösen tánczolnak a 
szemeim előtt, hogy alig tudom őket 
papirosra rakni De most mégis csak 
megbirkózom velők, mert lehetetlen, hogy 
a kedvelt Dohányujság szept. 1-én meg
jelent 17-ik számában, telkemből irt: ,,Az 
ötös retésforgó megváltoztatása ‘ nagyszerű, 
szabadon kimondott és megirt czikkéért 
köszönetemet ne fejezzem ki, nemcsak a 
magam, de az összes kisebb — és a mainál 
jobb dohányt termelni akaró. — dohányt 
termelő közönség nevében, s véleménye
met, tanulmányaimat és meggyőződésemet 
ne nyilvánítsam én is, habár e jeles czikk- 
hez mi hozzáadni való sincs.

A Dohányujság f. é. ápril hó 16-án 
megjelent 8. számában: „A muskatály- 
dohány termeléséről'' irt közleményemet én 
is az ötös vetésforgó elleni elkeseredésem
mel végeztem.

Azt mondám ugyanis: Jelenleg min
den szorgalmam és igyekezetem mellett 
is, — annak daczára,hogy most a kifogás
talan dohány előállítására minden esz
közeink és alkalmatosságaink megvannak, 
van jó erős igavonó marhánk. Sack-okéink, 
korszerűen épült elegendő szárító pajtáink, 
megvan ugyanazon földünk, most még 
jobb művelés alatt, éppen úgy megvan 
a telünk, tavaszunk, nyantnk és őszünk 
mint régentén, abnormis időjárásunk akkor 
is volt, mint ma, s hűségesen betanulva 
a dohánytermelés tizparancsolatját: —

még csak megközelítőleg sem birom elő
állítani a régi szentandrási dohányt, mely 
éghetőségére, ízre és zamatra, páratlan 
volt a maga nemében, s a mire azt mond
ták a sokszor ide gyűlt úri pipázó vendé
gek : „no már ilyot még a török császár 
som szí‘‘.— Én ezt határozottan annak tulaj
donítom, hogy dohányt dohány után nem 
szabad jelenleg termelnünk.

Azok az urak. a kik az ötéves vetés
forgást kitalálták, nem igen tormeltok 
még muskatály-dohányt-

Megengedem, hogy az ötéves vetés
forgó hasznos és czólszerü a nagybirtoko
soknál, a kik közül némelyek talán csak 
azért termelnek dohányt, hogy elgazoso
dott földjeiket a dohányosok kikapálják 
s ugar gyanánt búzát vessenek bele, — 
de mi, akik ogyedül e nagyon kényes 
muskatály dohány termelésére vagyunk 
kizártilag szorítva, s azért termelünk, hogy 
a faj szerint megkivántató finom dohányt 
produkáljunk és abból jövedelmünk is 
legyen — az ötéves vetésforgót határo
zottan rossznak és czélszerütlennek s a 
magas kincstárra nézve is nagyon káros
nak tartjuk.

Mert nemcsak egyénileg és nemcsak 
a közép vagy alsóbb néposztályra nagy 
horderejű és kiváló tényező a dohány- 
termelés. hanem magasabb gazdászati 
szempontból is, — mivel ez az államnak 
egyik legjobb jövedelmi forrása.

Nézzük csuka statisztikai kimutatást: 
1895-ben volt a magas kincstárnak tiszta 
haszna a dohánymonopóliumból 30 millió 
390 ezer és néhány száz forint és e jöve
delem óriásilagnövekedik évente, etannyira, 
hogy az 1897. évi kimutatás m ár37 millió
nál többet tüntet fel.

Hátha még a külföldi, szivarnak való, 
dohányokért — mert pipadohányunk olyan 
van, a milyen a világon egy nemzetnek 
sincs — annyi milliókat ki nem adna az 
állam.

A statisztikai kimutatás szerint pipa
dohány behozatalunk nincs. Köz elismert 
dolog, hogy a magyar dohány e világon 
a legjobb pipadohány. Ha pipadohánynak 
ily kitűnő, miért no tudnánk szivar anya
got is előállítani? Sokan azt tartják, hogy 
dohányanyagunk szivargyártásra egyálta
lában alkalmatlan s igy a megkivántató 
mennyiséget a külföldről vagyunk kény
telenek beszerezni.

A külföld,- más államok, minden követ 
megmozdítanak, futnak, fáradnak és ku
tatnak, nem kímélve időt és pénzt, hogy 
a jó és finom dohány termelésére alkal
mas talajokat és termelőket találjanak, 
tudva azt, hogy minél több és jobb dohányt 
vehetnek be, annál több és nagyobb az 
arany garmadájuk.

Nekünk ehhez sem költség,sem pedig 
fáradtság nem kell, csak a múltra egy 
kis visszatekintés. Hol vannak azok a 
régi jó dohánytermő helyek, vidékek és 
emberek a negyvenes évekből? . . .

Az emberek nagyrésze — piros véré
vel áztatva a bon földjét, hogy még illa
tosabb dohány teremjen benne — alusz- 
szák a hosszú álmot. De a föld. a hely, 
a vidék megvan, — a fiú, az unoka él,

csak a vagyonosodás ez ágának mivolésére 
tért és engedélyt kell neki adni és ő há
lás keze lesz az államnak, arany garma
dája összehordásánál 1 . Hol vannak azok 
a Halász. Csárdás. Deák Kerencz, Mág
nás, Hölgy, Vadász, Kofti, Szt. Andrási 
és még tudja az Isten mi féle szivarok?

Talán ezekhez is a külföldről hozták 
a dohányt? Én úgy tudom, nem. A szt. 
Hndrási szivart a szt.-andrnsi dohányból, 
a rofl'it a roffi dohányból készítettek, és 
én már ezt megértem és illatját élveztem.

Bizony el lehet ott. az a havanna, 
Sumatra, Operás, Especiále és Perfeetos, 
Cabanos és még tudja az Isten mi minden
féle c.zifraság, ha én azt a jó régi szt.- 
andrási illatos szivart füstölhetném. S ha 
eddig jók voltak a mi dohányaink szivar; 
nak : ma mért nem jók ? Talán nagyob
bak az igényeink ? Talán jobbakat kívá
nunk ? Vagy talán az elsatnyult, gyönge, 
finyás nemzedék, nem képes az erősebb 
s illatosabb dohány vagy szivar kiszívá
sára ?

Van Magyarországnak a legjobb fajta 
pipadohányok, szivarbél és szivar levelek 
termelésére oly nagy mennyiségű kitűnő 
földje, hogy egy országnak sincs annyi.

Itten van Abaujban az áldott Hennád 
völgye. Kassától Miskolczig 14 mértföld 
hoszszban, — Szatmárban a Szamos mente, 
— Borsodban és Gömörben a Sajó völgye, 
melyeknek televénydus, humus és szerves 
anyagokkal telt iszapföldje soha ki nem 
aknázható.

Kik termelték a negyvenes években 
azt a finom, jó zamatú s illatos dohányo
kat, melyekből azok a finom, manapság 
is emlegetett szivarok készültek, melyért 
akkoriban rajongtak a lengyel, orosz, 
porosz bornagykereskedők? Á kisbirtoko
sok. két három holdas területen, hat-nyolez 
éren keresztül dohányt dohány után, soha 
friss istálló trágyával nem trágyázva; — 
a midőn pedig változtatni akarta területjét, 
használat előtt mar egy évvel fekete ugar 
gyanánt szántogatta és készitgette földjét.

Ma ültetünk dohányt, hogy földjét 
ugar gyanánt felhasználva búzát vessünk 
beléje. Ad a dohányunk rendes időjárás 
és kezelés 'mellett két-hárorn annyi jö
vedelmet mint a búza, — a búzát vetjük 
fekete ugarba, a dohányt többnyire holmi 
lim lom növényzet után, vagy legjobb 
esetben gabona tarlóba. — Mert az öt 
éves' vetés forgás így kívánja es paran
csolja.

Beösmerem én, hogy az 1887. évi 
XI,IV. t.-cz. illetve a 74.094. szám alatt ki
adott pénzügyminiszteri rendeletnek van 
jó oldala is ; mert hát csak kell benno 
valami jónak is lenni; ilyen nevezetesen 
a kötelező szárító-pajták, simitó-házak. — 
De bizony ez az öt éves vetés forgó, 
csak papiroson jó. Az pedig, hogy a csem
pészetet megszüntessük, az által, hogy a 
kis termelőktől a dohány ültetési enge
délyeket bevonatják, — ez marad pium 
desideriumnak. Mert míg a termelőknek a 
kincstár magasabb árt nem ad s a köz
nép által fogyasztott pipadohány árát leg
alább egy krajezárrai lejjebb nem szál
lítja : — ha minden dohánytövön egy
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finánca ül is, azért csak lösz csempészet 
még azután is. Mert: .az Isten minden- 
hatósága, és a gányó-dohányos furfangja, 
kitanulhatlan és végére mehetetlen.“

Van tehát noküek elég jó kitűnő és 
kifogástalan dohány alá való földünk. 
Vannak n dohánykezeléshez értő embereink, 
akadnak ma már meglehetős értelmes és 
becsületes dohányosaink is. Termelhetünk 
tehát dohányt eleget és kifogástalant, hogy 
nélkülözhessük a sok drága szivar anvag- 
nak külföldrőli behozatalát. — Csak a 
kincstár részéről a termelők iránt nagyobb 
méltánylás, a termelőtől pedig a kincstár 
irányában több ügybuzgalom és bizalom 
legyen. A két vagy háromannyi jöve
delmet adó dohányainkat ültessük fekete 
ugarba a búza helyett. Az alkalmas tala
jon, különösen lóhere, vagy luczerna tö
résbe erdő irtásba, nem csak a muskatály, 
de a más dohányfajokat is három-négy 
éven keresztül ültessünk dohányt dohány 
utón és pedig kötelezőleg, kivétel nélkül, 
mint ezt gyakorolják más országokban, 
különösen Németországban s a tengeren
túli államokban, — kezeljük úgy, miként 
azt nagybecsű, szakavatott lapja a „Do
hány-Újság- előírja: — s akkor sok kis 
termelő áldani fogja a kormányt, és a jö
vedék aranygarmadáia láthatatlanul nőm 
fog. — Mert nem lesz kénytelen külföld
ről annyi szivar borítékot, hozatni, sőt 
még mink adhatunk el.

Hernád-Szt-Andráson. 181)9. szept. 14.
Xikházy László.

A dohány szárítása.
Egyes körzetekből oly hírek érkez

nek, hogy a pajtában levő dohányok, a 
múlt hó második felében oly korán és 
váratlanul beköszöntött köd és nedvesség 
folytán már is szenvednek a penészedés
től, ami ellen pedig most még — egy kis 
szorgalom és elővigyázat mellett — köny- 
nyü védekezni és ennek a nagy kárnak 
útját lehet állani

Természetesen ezek a jelenségek in
kább a későbben törött dohányoknál fog
nak mutatkozni, amelyek — a viszonyok
nál fogva — bizonyára kissé éretlenül és 
füllesztetlenül kerültek a pajtába, tehát 
tagadhatatlanul a sietség jeleit hordják 
magukon ; — az ily dohányok a nyir
kos, ködös időben nem tudnak hirtelen 
kiszáradni és igy penészedésnek indulnak.

Ezeket a dohányokat, verőfényes nn- 
pnkon a szabadban lévő szárítókra kell 
kitenni, a leveleket a zsinegen széthuz- 
gálni, s szellőzés végett estig a szabad
ban kinn hagyni és úgy azután a pajtába 
behordani; addig pedig mig a helyi vi- j 
szunyok megengedik, ritkán felaggatni s i 
később — mikor a tulnyirkos, penészes | 
leveleket közülök kiszedegettük — akkor 
aztán ezeket is sűrűbb aggatásba holyez- 
hotjük, de még azután is gyakrabban

*) A mid fin a fonti nyilt levélnok készséggel ; 
hely t adunk, nagy öröm ünkre szolgál, hogy az igen | 
tisz te lt levélíró urnák szakavato tt fejtegetései is 
m egegyeznek azon elvekkel, m elyeket mi lapunk
ban m ár oly gyakorta  hangoztattunk. Szerk.

m a o y a k  d o h á n y u j s á g .

meg kell néznünk, hogy az ily gyanús 
levelek nem kezdenek-e újból penészedni.

Száraz, köd nélküli napokon, a paj
ták nyitva tartására és folytonos szellőz
tetésére egyáltalán nagy gondot kell for
dítani. Különösen ügyelni kell azokra a 

j  pajtákra, amelyek már teljesen megtel
tek, tőképpen pedig azokra, amelyek nem J  deszka falazattal bírnak, hanem téglából, 
vályogból, stb. vannak építve. Ellenben 
ködös időjárásban gondoskodni kell, hogy a 
nem eléggé légmentes pajtákat amennyire 
csak lehet légmentesekké tegyük, illetve a 
deszkák közötti hasadékokat lehetőleg be- 
dugdossuk. — de ilyenkor egyszersmind 
a szelelő kéményeket is ki kell nyitni, 
hogy a poshadt levegő kihúzódhasson, — 
s aztán a köd felszállása után megint 
minden ajtót, ablakot rögtön ki kell 
tárni, hogy a friss levegő az egész paj
tát jól átjárja.

Ezek ugyan mind kisszerű, aprólé
kosságnak tetsző dolgok, amit a termelők 
nagy zöme úgy is tud, s nagyrészt a sze- j 
nnt is szokott eljárni; — do azért mégsem 
árt mindezeket újra emlékezetbe idézni és j 
pontos betartásukra a termelőket figyel- ! 
meztetni, annál is inkább, mert a múlt évi 
dohánytermés nagyrésze is legjobbadán a 
pajtában sérült meg, —- már pedig fölötte 
nagy baj volna, ha a múlt évi szerencsét
lenség ismétlődnék és a tavalyi rossz do- 
hányok megint tetemesen megszaporodná- | 
nak, mert ezeknek még meglevő része 
már is ugyancsak nagy bajt és fölötte 
sok zavart okoz.

Az ez évben termelt dohány, ha 
egyes helyeken mennyiségileg nem is 
annyira kielégítő, de mindenesetre jobb 
lehet a múlt évinél, mert nagyrészben 
korábbiak, s a termelők — okulván a 
múlt évi káros következményekből — ál
talában több figyelmet is fordítottak a 
kezelésre ; meg aztán az időjárás som volt 
az idén oly nagymérvben mostoha, mint 
tavaly, — a korán kiültetett dohányok a 
jól megmivelt talajban gyorsan fejlődtek, 
és pedig még akkor, amidőn az időjárás 
igazán oly kedvező volt, hogy jobbat már 
kívánni sem lehetett volna. Természetesen 
a késői dohány — amelyet a mostoha 
időjárás éppen akkor ért, amidőn legjob
ban fejlődnie kellett volna — elcsenevé- 
szedett. elsatnyult, ugy mennyiségileg, 
mint minőségileg visszamaradt, — az ily 
dohány tehát csakis selejtes, rossz anya 
got adhat, — és mivel ez tagadhatatlanul 
igy van : most tehát minden gazda a saját 
termésén láthatja, kézzelfoghatókig tapasz
talhatja. hogy mily óriási a különbség a 
korai és a késői ültetésü dohányok között.

Szolgáljon hát ez tanulságul a jövőre, 
arra nézve, hogy első és legfőbb igyekeze
tünk legyen mindent elkövetni, hogy igen 
korai, erős, jó palántáink legyenek.

De valamint abban nem szabad sen
kinek olbizakodni, hogy ha ntár a pajtá
ban a dohány, akkor ott azt mór nem ér
heti baj, — mert a helytelen rossz kezelés 
még a legjobb kész dohányt is elront
hatja : — úgy másrészt nem szabad elcsüg
gedni és elkedvetlenedni azoknak sem, 
akiknek a pajtában lévő dohányai netalán

némi hibát mutatnak, mert folytonos gon
dos figyelemmel, és fáradságot nem kímélő 
kitartással még sok hibát ki lehet javítani 
és az okszerű helyes kezelés — amelynek 
egész az utolsó perczig kell tariani — min
dig meghálálja magát.

Darócei Vilmos.

A budapesti kereskedelmi és 
iparkamara jelentése a  dohányról.

A budapesti kereskedelmi és iparka
mara 1898. évi jelentése a dohánykiviteli 
kereskedelemre nézve a következőket 
közli:

Az utóbbi időben erős fellendülésnek 
indult dohányexportunkra nézve a lefolyt 
év újabb jelentékeny haladást jelent. Az 
általános világpiaezi helyzet kevéssé vál
tozott ugyan és a tengerentúli dohányok 
versenye, mely — eltekintve az egyes 
provincziákban, mint a domingó-és brazíliai 
dohányokban beállott áremelkedéstől — 
különösen termelvényeink rendkívüli olcsó
sága által hódit, nem gyengült, dee mellett 
is lehetségessé vált 10500 métermázsával 
töbl) magyar dohányt, mint az előző évben 
a vámkülföldön elhelyezni, ugy. hogy 
1898 ik évi dohányexportunk az 1897-ik 
évi igen tetemes kivitelhez képest ismét 
25#/o-kal növekedett. S ez annál örvende- 
tesebb, minthogy a legutóbbi amerikai 
dohánytermés mennyiség és minőség te
kintetében általában igen jól sikerült s 
ennek következtében az amerikai dohá
nyoknak olcsó áron való kínálása külö
nösen az őszi évadban oly erőssé vált, 
hogy ebben az időszakban a magyar 
exportüzlet sokkal kevesebb eredményeket 
volt képes elérni, mint az előző évnek 
hasonló szakában. Részben erre vezethető 
vissza szép fejlődésnek indult német- 
országi dohónykivitelünknek érzékeny 
visszaesése és a németallöldi export apa
dása, bár ott más körülmények is halot
tak közre s másfelől ezért a vesztességért 
bő kárpótlást nyújtott az, hogy egyéb 
fontos viszonylatokban tekintélyes mérték- 

i ben növekedett a magyar dohány fogyasz- 
j tása. Ugyanis vámkülföldre menő dohány- 

exportunk az utolsó években következő
leg alakult; kivittünk:

£vi>en
1X90 . . .

Uétermazsit

1891 . . ,
1892 . . .
1893 . .
1894 . . . . 22876
1895 . . . . 21825
1890 .
1897 . . . 411* 0
1898 . . . . . 41593

A kivitt mennyiségek a négy utolsó
évben a következő fogyasztó piaczok közt
oszlottak meg, nevezetesen elszállittatott :

N ém etalföldre .

1895-ben
klgr.

1118042

ltr.Hi-ban
klgr.

1252685

im -b e n  189H-ban 
klKr. kl*r.

2014300 1872184
G ibraltárba . 126533 260720 602248 13*0483
O laszországba . 311242 5'* 132 159971 —
Svájczba . . 196201 117249 217931 294998
N ém etországba 138096 210351 5908O0 173865
M arscillebe

(transito-forg.) 65180 372444 127598 104195
T unisba . . 87569 42611 66800 39333
A ngolországba . 25892 25437 10100 47577
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!M5-k*o

B elgium ba . . .
D ániába . . .  
R om ániába 
M ontevideoba .
A lgírba
O ranba • . 
Egvptom ba 
Spanyolországba

1896-ban 1867-b«n 1898-ban
k i l o g r a m m

4023-2 10500 20169
7068á 59423 60651
21762 36772 19854

71486 18073 U 777425101 i — f" ‘ 
82125 84480 33829

— 101300 1094013

51161

13441

3591 
8612 

89605

ö sszesen  2185225 2602572 4100000 5159220

Ezekből az adatokból látható, hogy 
a franczia- és olaszországi dohányjövedék 
végleg elpártolt tőlünk, továbbá hogy a 
viszonylatokon kívül még a tuniszi, 
rumániai, marseillei, dániai és egyptomi 
viszonylatokban is — bár ezek nem dön
tők — kisebb-nagyobb. de mindössze nem 
lényeges mértékben csökkent dohány
exportálásunk. Rumániánál az apadás 
főkép annak tnlajdonitható, hogy ez az 
ország fokozza saját dohánytermelését, 
sőt ennek számára a külpiaczokon is keres 
elhelyezést. Figyelmet kelt ezzel szemben 
Gibraltárba irányuló exportunknak az 
1897-ik évi 6022'4S métermázsáiól 13305 
métermázsára, vagyis több mint 10011 u-kal 
való növekedése; azonban ez a jelenség j 
egy különös okra vezetendő vissza, neve
zetesen arra. hogy ott az 1898-ik év tava- I 
szán egy eddig fenn nem állott vámot j 
vetettek ki a dohány behozatalra s ennek j 
következtében a behozatali vám tényleges 
életbelépte előtt nagyobb elővételek tör
téntek, miért is a következő években az 
oda irányuló kivitel éppen a vám miatt 
valószínűleg vissza fog hanyatlani. Leg
nagyobb fontossággal bir Spanyoloszágba 
menő exportunknak 1018 métermázsáról I 
10946-ra való szaporodása, meg az a kő- I 
rülmén.v, hogy ebben az irányban állan- . 
dóan nagyobb kivitelre van kilátás, mi- j 
után a spanyol jövedéki társulat — op- 
ezionális joga értelmében — újabban i
20.000 métermázsa magyar dohányt ren- j 
delt meg és igy az 1897-ik évről szóló j 
kamarai jelentésünkben kifejezett remények í 
itt megvalósulnak. Sajnos, nem lehet ; 
ugyanezt mondani n é m e t o r s z á g i  do- , 
hánykivitelünkről, mely — mint már je- j 
lezve volt — várakozás ellenére az 1898-jk 
évi 5.908 métermázsáról 1.738.« métermá
zsára fogyott le. Ellenben A n g l i á b a n  
nagyobb érdeklődés kezd mutatkozni a 
magyar dohányok iránt, minek folytán 
az oda irányuló kivitel 101 métermázsáról 
476-ra emelkedett. Az ott kedvelt dohány
minőségekből esetleg még jelentékenyebb 
mennyiségek is lesznek elhelyezhetők.

Hogy a lefolyt évben a föntebb elő
adott nevezetes siker elérhető volt, az, 
mint az előző évben, ezúttal is nagyrészt 
annak köszönhető, hogy a pénzügyminis- 
terium. illetőleg a magyar dohányjövedék 
intézkedései lehetővé tették, hogy az ex
porttal foglalkozó >Magyar dohánykeres
kedelmi részvénytársaság- olcsó árajánla
tokkal az igen olcsó tengerentúli dohányok
kal szemben a versenyt eredménynyel 
folytathatta. I)e maga a nevezett társaság 
is igen nagy erőfeszítéseket tesz. sőt áldo
zatoktól sem riad vissza, hogy a magyar 
dohányok fogyasztó piaczait megtartsa, 
kiterjessze és lehetőleg újak megszerzése 
által szaporítsa. Ez a vállvetett együttmű
ködés emelte ki a magyar dohányexpor

tot korábbi szomorú pangásából. További 
támogatásra jövőben még nagyobb mér
tékben lesz szükség. Mert a fogyasztó 
piaczokon újabb versenytársak kezdenek 
jelentkezni. Tudvalevőleg a dohánytermelő 
európai államoknak — Olaszország, Ru- 
mánia, Szerbia, részben Francziaországnak 
— dohányjövedékei nagy erővel oda törek
szenek, hogy dohányterményeik számára t 
külországokban találjanak fogyasztó pia- 
ezot és e czél elérése érdekében nagy ál
dozatokra készek. Ez a fenyegető verseny 
azért bir hazánkra nézve jelentőséggel, 
mert ezek az országok főleg oly dohány
minőségeket termelnek, melyek ugyan
azokra a gyártási és fogyasztási ezélokra 
használhatók, mint a magyar exportdo- 
hányak és igy első sorban ez utóbbiak 
fogják megérezni az uj verseny hatását. 
Attól lehet tartani, hogy a magyar do
hánykivitel ennek következtében egyes 
viszonylatokban tetemes mogszoritást fog 
szenvedni, ha nem fog részesülni az intéző 
körök részéről abban a figyelemben és 
támogatásban, mint az utóbbi években. 
Dohányexportunknak fontos anyagi érdeke 
szükségessé teszi tehát, hogy a támogatás 
ezentúl is az eddigi mértékben adassák I 
meg. mert különben az óriási világverseny I 
folytán azonnal ismét beállana a nagyobb 
fokú hanyatlás és a néhány év előtti saj
nálatos pangás.

A magyar dohány kereskedői mi társa
ságnak az az újabb kísérlete, melyről már 
1897-ik évi kamarai jelentésünkben meg
emlékeztünk, hogy t. i a magyar dohány- 
gyártmányoknak is szerezzen a vámkül
földön piaczot, az előző év némi kis sikere 
után, 1898-ban nem vezetett újabb ered
ményre ; a társaság azonban nem hagy tel 

: azzal a reménynyel. hogy kitartó munká
val esetleg még czélt érhet és igy — bár 

I egyelőre minden haszon nélkül — ebben 
az irányban is folytatni akarja műkö
dését.

A magyar dohánylúgvizzel néhány év 
óta a vámkülföldön tett kísérletek szintén 
csak csekély eredményt mutatnak föl. A 
nevezett kiviteli társaság, mely ezzel új 
kiviteli ezikket akar teremteni és e őzéi
ből a dohánylúgvizet a magyar dohány
jövedéktől veszi át, exportált: 1895-ben 
427 s:s, 1896-ban 423-5, 1897-ben 338 és 
1898-ban 492 métermázsát. Ebből ment: 
Dél-Amerikába 325-46 (1897-ben 184) és 
Németországba 131:.* (1897-ben 114) mé
termázsa dohánylúgviz.

Évelő dohányok.

Ha még kétségeskedett volna valaki, 
hogy a dohányt évelővé lehet tenni: a 
debreczeni dohánytermelési kísérleti állo
máson, Kerpely Kálmán igazgató úr által 
végzett kísérletek mindenkit meggyőzhet
nek róla, hogy a dohány évelősége reális 

: és bizonyos dolog; — mert — amint ottani 
látogatásomról irt közleményemben is rö
viden megemlitém — Kerpely urnák sike
rült néhány igen szép erős évelő dohány 

; tőkét előállítani, amelyek jól kifejlett, gaz- 
! dae levélzcttel bírnak, s amelyeket az

igazgató úr különösen magtermelésre igen 
alkalmasnak tart. Úgyszintén az ágról 
való gyökérneveléssel és dugványozásával 
is tett sikerült kísérleteket, — s mind
ezekről jelentésében majdan bizonyára 
bőven meg fog emlékezni.

De a termelők maguk is végezhetné
nek ilyen kísérleteket, — s éppen most 
az ideje annak, hogy erre— mint néhány 
év óta mindig tenni szoktam — szives 
figyelmüket ez alkalommal is felhívjam.

A kísérletet kétféleképpen is meg 
lehet tenni. Nevezetesen kinn a szabadban, 
úgy. hogy homokos jó talajban, ahol a do
hánytőke mélyreható gyökérzettel bir, a 
levelek letörése után a dohánytőkék közül 
néhányat — mint ahogy a szőlő venyigét 
és a rózsát télire eltakarják — egész hosz- 
szában le kell fektetni és töltögető ekével 
vagy kapával jól be kell földdel takarni; 
vagy pedig a meghagyni szándékolt do- 
hánytőkék szárát egész a tövéig le kell 
vágni és az igy maradt csonka törzseket 
földdel, falevéllel, vagy egyéb gazzal be
borítani. s majd aztán tavaszszal a földet 
róla lehúzni és akkor csakhamar ki fog 
tűnni, hogy bir-e még életképességei. — 
mert ha valami erős. zord tél nem jön 
rá, akkor bizonyára újból ki fog hajtani.

Do még könnyebb és bizonyosabb módja 
az éveltetésnek az. hogy néhány dohány
tőkét tövestöl, a körülötte lévő földdel 
együtt, gondosan ki kell ásni és valami 
nagyobb cserépbe, dézsába, hordóba vagy 
ládába átültetve, ezeket enyhe pinezében 
télire eltenni, s egypárszor még most jól 
megöntözni, hogy a  dohánygyökerek kellő

Í' nedvességben maradjanak.
A kísérlet bármelyike, némi fáradsá

gon kívül semmi egyébbe sem kerül, a 
! nem csupán érdekes tanulmányul szolgál

hat, de — a mint emlitém — az évelő 
növények különösen magnevelésre megbe
csülhetetlen értékűek és igy reményiem, 
hogy tanulni kész termelőink közül többen 
lesznek hajlandók a dohány évelöségének 
kipróbálásával kísérletet tenni, — amint
hogy erre már több tekintélyes nagyter
melő vállalkozott is.

Darvczi Vilmos

A dohány mozaikbetegségéröl.
Francé R.-töl.

(Folytatás).
A mikor a m- kir. növénykórtani állo

más, a dohány mozaikbetegségének tanul
mányozását megkezdette, nem volt biztos 
alap, a melyen elindulhatott volna, nem 
voltak körvonalozott irányelvek, a melye
ket kiinduló pont gyanánt el lehetett volna 
fogadnia. A mint az előadottakból is kitűnik, 
az eddigi kutatások oly ingatag alapon 
nyugosznnk. az elért eredmények egy
mástól annyira eltérők s csakis feltevé
seken alapulók, hogy nzokat teljesen figyel
men kivül kellett hagyni s vissza kellett 
térni az 1890-ben megkezdett alapmunká
latok folytatására. Mindenekelőtt szüksé
gesnek mutatkozott pontosan megállapítani 
a betegség kórjelonségeit (symptomatolo- 
lógiájáti, a mely ez esetben nemcsak sémi-



otika, hanem egyszersmind a kómák és 
terjedésinek felvétile is vult.

Két probléma megoldása nyomult itt 
előtérbe: meg kellett állapítani a beteg
ség okozta morpliolóqiai, s ezzel kapcsola
tosan az anatómiai elváltozásokat. Előbbinek 
összeállítása a betegség legkülönbözőbb 
stádiumaiban levő növényok összegyűjté
sével s azokról felvett pontos és hü rajzok 
segélyével történt.

Az anatómiai elváltozások megfigye
lése már összeesik a betegség okozójának 
kutatásával. Ez képezi a megoldandó fel
adat nagyobbik complexusát, mert ez van 
hivatva megállapítani azt is, vájjon orga
nikus anyag szerepel-e a kór előidézője- 
ként; ez van hivatva irányt szabni a 
további kutatásoknak, a melyeknok első 
czélja a kór nemzőjének természetrajzát meg
állapítani. S csak, ha ezzel tisztában le
szünk, következhetik a védekezés tanul
mányozása, esetleg a betegség orvoslása, 
vagyis az. a mit az orvosok therapia név
vel jelölnek.

Ezen jelentésünkben már beszámol
hatunk a növénykórtani állomás vizsgá
latainak ama részéről, a mely a dohány 
inozaikbotegségo által okozott morpholo- 
giai és anatómiai elváltozásokkal foglal
kozik.

1898. év augusztus és szoptember hó
napjaiban végeztem ily irányban vizsgá
latokat, olyképen, hogy lehetőleg sok beteg 
dohánynövényt vizsgáltam meg, minek 
folytán a betegség leggyakrabban előfor
duló alakjairól tájékozódtam. Anyagban 
nem volt hiány, minthogy a helybeli gazda
sági akadémia kísérleti terén a múlt nyáron 
nagy mértékben lépett fel a mozaikbeteg
ség. Szaporította anyagomat még az a szép 
gyűjtemény is. a melyet a növénykórtani 
állomás vezetője: Linhnrt t íyörgy tanár, az 
orosházai dohányföldek meglátogatása al
kalmából magával hozott s a mely most 
a fentnovezott állomás herbáriumában vnn.

Ez anyag alapján négy nagy csoport
ját különböztetem meg a mozaikbeteg
ségnek.

Az első csoportba a dohánylevelek 
ama csekélymérvü elváltozásai tartoznak, 
a melyek a betegség initialstadiumát jel
zik s világosabb és sötétebb zöld színű 
foltokban nyilvánulnak.

A második csoportra jellemző beteg
ségi tüneteket «gummis foltok --nak neve
zem; a harmadik csoportot a typikus mo
zaikfoltok alkotják.

Egy csoportba foglalhatjuk végül a 
botegség legintenzivebb voltát jelző nagy 
barnássárga foltokat, a melyek nem ritkán 
typikus mozaikfoltokkal együtt jelentkez
nek, a dohánylevél felületének nagy részét 
elfoglalva. Ezek a levelek teljes elroneso- 
lódását is előidézhetik.

Mindeme betegségi tünetek láthatók 
az I. táblán, a mely a kir. gazdasági aka
démia kísérleti telepéről származó beteg 
növényt hűen ábrázolja. A legtipikusabb 
foltok pedig a második táblán szem- 
lélhetők. melyen a betegségi tünetek egész 
sorozatát állítottam Össze. Ezen ábrák 
nyomán bárki könnyen fölismerheti a mo
zaikbetegséget.
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Az 1. ábra az elváltozás első csoport
ját mutatja. Még semmi más nem észlel
hető, csak az, hogy a levél egyes helye
ken kissé fakó és helyenként kidombo
rodik. Ha e fakó foltok sűrűn egymás 
mellett lépnek fel, az egész levél fodrossá 
lesz. (Lásd első ábránk két középső, a 
néző felé hajló levelét.) Ha már most az 
igy megtámadott dohánylevél fejlődését 
figyelemmel kisérjük, azt fogjuk tapasz
talni, hogy a fakó foltok színe megsárgul, 
felülete fényes lesz, mintha gummival 
volna bevonva. A fakó foltokból gummis 
foltok lesznek, melyekből néhányat a 2-ik 
rajzban ábrázoltam. Megfigyeltem olyan 
eseteket is, hogy a gummis foltból mozaik
folt fejlődött azáltal, hogy a gummis folt 
közepe megfakult s szélén barnás színű 
gyűrű képződött. Más esetekben azonban 
a kétféle betegségi tünet közt nőm sikerült 
összefüggést találnom. A megfigyelést úgy 
végeztem, hogy a gummis foltokkal borí
tott levélrészt sterilizált Pefn-czészékben 
nedves itatóspapiroson tartottam; a pon 
tosan lerejzolt gummis foltok fejlődését 
ily módon kényelmesen figyelemmel kísér
hettem.

A betegség harmadik s egyúttal leg- 
karakteristikusabb csoportját a mozaik fd- 

j tok képezik. Ezok szabálytalan alakú, igen 
világos, sárgásbarna, vagy éppen créme- 
szinü foltok, melyeknek szegélye mindig 
sötétbarna. E szegély többnyire kissé meg
duzzadt, kiemelkedő, miáltal a myzaikfolt 

' azt a benyomást teszi, mintha közepe ki 
| volna rágva. Épp ezért azelőtt azt hitték, 

hogy a mozaikbetegséget a Trips genus
hoz tartozó rovarok okozzák.

A mozaikfoltok néha egészen szabály
talanul lepik cl a levéllemezt, néha azon
ban bizonyos szabályszerűséget látszanak 
követni az elrendezkedésben. Így pl. több
ször megfigyeltem, kogy e foltok a levél 
csúcsa felé egymás mellett sűrűbben álla
nak, avagy, hogy a főbb erek két oldaláD 
helyezkednek el, azok körül mintegy sze
gélyt alkotva.

Ott, a hol a mozaikfoltok sűrűén álla
nak egymás mellett, a köztük elterülő le- 
véllcmez nem ritkán megbámul. íme 
az átmenet a betegség legintenzivebb 
csoportjához. A bámulások többnyire a 
levéllemez szegélyén, ritkábban annak 
közepén lépnek fel. E jelenséget az eddigi 
leírások nem említik, pedig e szép barnás
sárga és vörösbarna foltok igen jellemzők 
a mozaikbetegségre. A betegség leginten
zívebb alakjában egyes megbámult részek 
már kiesnek a levéllemezből, s néha csak 
a főbb erek körül maradnak meg egyes 
foszlányok. Megemlíthetem még. hogy a 
szétroncsolódáseak úgy a tő-, mint a leg
felső Levelek is ki vannak téve, nemkülön
ben a sarjhajtások is.

E rövid leírással természetesen nem 
menthettem ki a betegség összes jelen
ségeit, nincs is arra e helyen szükség. 
Csak nagy vonásokban óhajtottam az ol
vasót a moznikboteg növények morpholo- 

! giai elváltozásairól tájékoztatni.
Lássuk ezek után, miképen alakul a 

j betegségi tünetek mikroskopiai képe. Ta- 
i nulmányom c részben is az összehasonlító
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módszert követte. Metszeteket készítettem 
úgy a teljesen egészséges, mint a beteg
ség különböző stádiumaiban lévő levelek
ből s igyekeztem okozati összefüggésbe 
hozni a morphologiai elváltozásokat az 
anatómiaiakkal, helyesebben szólva, ipar
kodtam előbbieket az utóbiakból megma- 
gyarázvi. Ez alkalommal számos anatómiai 
rajzot készítettem, melyekből hármat vet
tem fel az előzetes jelentésünkbe.

Lépésről-lépésre figyeltem meg a beteg 
levelek histologiai elváltozását a gummis 
foltok fellépésekor, követtem az elváltozá
sokat a mozaik- és barna foltok összes 
stádiumán keresztül egész a teljesen elhalt 
levelek szövettani szerkezetéig. E tanul
mány összes eredményei ama munkában 
fognak napvilágot látni, a melyet intéze
tünk a dohány mozaikbetegségéről majd 
az összes vizsgálatok befejezésekor sajtó 
alá fog rendezni; e helyen csak a leg
fontosabbak felemlitésére szoritkozhatom.

Ha összehasonlítjuk a teljesen egész
séges levél szövetének képét azzal a kép
pel, a melyet egy kissé f a k u l t  levélrész
letből készített metszet nyújt, első pillan
tásra szemünkbe fog ötleni, hogy a szöveti 
elemek semmiféle változást sem szenved
tek, csupán a felső epidermis alatt lévő 
czölöpréteg Böjtjeinek protoplasmája zsu
gorodott össze s a chlorophyll egy része 
változtatta meg színét.

(Vége köv.)

Dohányerjedési kísérleti 
eredmények.

— F e jé r  V i d o r  ta n u lm á n y a . — 
(Folytatás.)

I. Raktár.
8. Termelő: Seizmann, Kisvárda. 
Debreczeni I. osztályú (nedves). 

Beváltatott: 1899. január 11. 
Átrakva: február 13.

„ márczius 14.
30.

Dátum Hőfok
Február •20 meleg

„ 21 „

00
23
24 „

25 +36
27 + 36
28 meleg

Márczius 1
2
3 „

4 „

ti +36
7 +36

r 8 meleg
9

10 +36
• 11 meleg
„ 15 meleg 35

16 35
„ 17 + 30
n 18 meleg 34

20 n 31
»* 21 +32

00 +32
23 meleg 32
24 30

„ 27 30
28 30
29 30

„ 30 „ 30
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Ápril 7 hideg
10 **

n 12
13 ff

n 14
15 n

m 17
w 18 n

II. Raktár.
Termelő ; Reizmann, Kisvárda.

Debreczeni I. osztályú 
Beváltatott: 1899. febr. 6. 

Átrakva: márczius li.
. 23

. április 13.
Dátum: Hófok:

Február 10 hideg
1* 13 meleg
ff 14 +35
** 15 434
• 16 +37

17 4-40
ff 20 +35
n 21 +36

22 +36
23 436
24 +38

ff 25 4-37
t* 27 +35

28 +35
Márczius 1 +35

2 +35
3 +36
7 hideg
8

* 9 m
ff 10 „

11
« 14
r 15 meleg 40

16 „ 35
ff 17 . 37

18 . 38
20 - 35

ff 21 - 35oo +34
23 meleg 37
28 meleg
29 meleg 28
30 . 28

Ápril 5 +33
n 6 +33

7 4-33
8 +32

10 +34
12 +34
17 hideg
18
19

10 Termelő: Reizmann, Kisvárda. 
Debreczeni I. osztályú.

Be váltat ott 1899. február 6. 
Átrakva: márczius 3

24.
. április 13.

Dátum H ő f o k
Február 10 hideg

ff 13 meleg
14 + 3 7

r 15 + 3 8
n 16 + 4 2
N 17 + 3 9
ff 2 0 + 3 7
ff 21 + 3 8

2 2 + 3 8
2 3 + 3 6

w 2 4 + 3 7
ff 2 5 + 3 8
V 2 7 3 8

2 8 -3 8
Márczius 1 -3 7

n 2 - -3 5„ 3 -3 5„ 4 - 3 5
ff 6 - 3 4

Márczius 7 hideg
, 8
,  9

10
. 11
.  14
- 15
, 16

17
, 19
„ 20 meleg

1 +34
„ 22 melog 34
„ 28 . 34
. 28 hideg
„ 29

. . .  30
Ápril 5 „

. 6
7
8 

10
12 +25
(Folyt, köv.)

Levelezett.
I.

Hernád-Rzt-András, 1899. szept. 24*)
Tekintetes Szerkesztő u r '
Dohányaink állásáról:! következőkben 

van szerencsém értesíteni:
Az abaujtnegyei, hernádvölgyi dohá

nyok — kettőnk termésének kivételével
— igen szépen fejlődtek és jói állanak.

Az ültetvényeket semmi nagyobb elemi 
csapás nem érte. A levelek szépen fejlet
tek, épek és érettek. Különösen egy pár 
uj termelőnek, nevezetesen: Garadnan és 
Alsó-Mérán Fülöp Sámuelnek, aki utasí
tásom szerint egészen éretten töreti, fül- 
Ieszti, tehát teljesen okszerűen kezeli ed
dig dohányát, — s itt Szent-Andráson 
Silberger Mártonnak oly nagyszerű dohá
nya van, hogy ennél csak a mesében lehet 
szebb muskatály dohány.

Átlagban 10—12 m.-mázsára teszem 
holdankint a hozamot, a mi muskatály 
dohánynál ritkaság számba megy.

Az én termésem igen közepes; mert 
egy kitűnő talajú és fekvésű földön, mely 
több évig lóherés és legelő volt — dohányt 
dohány után akarván termelni, kora ősz
szel ezt szántottam meg dohány alá. De 
nem engedtetett meg. S igy februárban 
törettem fel egy 10 holdas luezerna földet, 
és ámbár többször keresztül-kasul megszán- 
tattam, de a töld nyers maradt, ki nem 
érhetett s igy az ültetvény is gyenge ma
radt benne, sőt ami hallatlan és csaknem 
hihetetlen, a legjobb földnek látszó helyen, 
a végén, mintegy 2 ezer ülnyi téren, a 
vajfü nagymérvben ellepte a dohányt és 
eDa tnyitotta

Időnk még eddig száraz és tiszta volt;
— a töréssel, melyet még augusztus első 
hetében megkezdett némelyikünk, nagyon 
előre haladtunk, dohányaink igen szépen 
száradtak, mindnyájunké pajtában.

Véglegesen még egyikünk sem tört 
le, de már némelyiknek csak egy párnapra 
való volna, — csakhogy ez időszerint tét
lenül, összedugott kézzel kell néznünk az 
időt, mert nyolczadikától folytonosan esik.

*) Múlt szám unkra elkésve — lapunk zártakor
— érkezett. Szerk.

Dohány közt pedig lucskos időben nem 
csak nem lehet, de nem is szabad járni.

Azt hiszem, hogy a tavalyinál igen 
sokkal jobb és sokkal több kifogástalan 
dohányt fogunk tudni beadhatni.

Az idő lesz a mestert
Tiszteletem mellett maradtam

kész hive és tisztelője 
Nikházy László.

II
Kisorosz, 1899. szeptember 26.

A dohány hozama várakozáson felül 
sikerült, daczára a nagy szárazságnak, sőt 
épp ez volt a szerencsénk.

Az általános hozam meghaladja a 
kétszáz kötelet holdankint.

A dohány levele szép, közepes nagy
ságú; nem túlságos nagy, tehát nincs 
vastag kocsánja, mely rendesen rohadást 
idéz elő s tönkre teszi az egész hozamot; 
a levél sértetlen, tökéletesen beérett és 
szépen száradt, eső, vihar nem bántotta, 
gyönyörű szép sárga, öröm nézni, amint 
csüng a szergyiákon; azt hiszem, ez évben 
penészes és rohadt dohány nem lesz. nem 
lehet, oly szépen száradt, s most is oly 
kedvező az idő. — Ez évben jó és szép 
anyagot fogunk szállíthatni.

Tisztelettel 
Ambrus József, 

plébános.

Irodalom.
„A m. kir. gyapjuminösitó intézet". Is

merteti : dr. Rodiezky Jeni. — A szegedi 
országos mezőgazdasági kiállitásnak ogyik 
érdekos lát ányossága volt a m. kir. 
gyapjuminősitő intézel gyönyörű kollok- 
cziója s a juhtenyésztéssel foglalkozó 
gazdaközönség, valamint a gyapjutorme- 
iők és kereskedők örömmel győződhettek 
meg róla. hogy a múlt év végén felállított 
m. kir. gyapjuminősitő intézet mily ma
gas tökélyre viheti ezt a fontos közgaz
dasági ágat A nagy jövőre hivatott fiatal 
intézet — a melynek mind berendezései, 
mind munkaprogramja már is túlszárnyal
ják a külföld hasonló irányú alkotásait — 
a nagy nyilvánosság előtt való ezen első 
szereplésével teljes mérvben kivívta a 
szakkörök feltétlen elismerését s ez egye
nesen az intézet igazgatójának : dr.Bodiczky 
Jenőnek az érdeme, aki hazai juhászatunk 
és gyapjutermolésünk fellendítése érdeke
ben eddig is évek hosszú során át lelke
sen buzgólkodott s akinél az uj intézet 
vezetésére nem is lőhetne senki hivatot- 
tab. —- A szegedi kiállítás alkalmából, egy 
remek kiállítású, gyönyörű fénynyomatok
kal il'usztrált füzetet is irt Rodiezky Jenő, 
amelyben teljes szakszerűséggel, de azért 
még a laikusokra nézve is rendkívül ér
dekesen ismerteti a m. kir. gyapjuminő
sitő intézet czélját, szervezetét, hivatását, 
felszerelését és egész működését—Itt em
líthetjük fel, hogy közgazdaságunknak ez 
az érdemes vezérharezosa: dr. Rodiezky 
Jenő, a közelmúlt napokban tölté be ál
lami szolgálatának 30 éves évfordulóját, 
atnonnyiben 1809. szeptomber havában 
lett a m,-óvári felsőbb gazdasági intézet 
tanárául kinevezve; tehát már egy em-
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bcröltő óta működik a közgazdasági is
meretek terjesztése terén, oly sokoldalú
sággal és ritka tevékenységgel, amelynek 
alig van párja. — A 30 éves évfordulót 
reá nézve szomorúvá tette édes anyjának 
éppen akkor beküvotkezett elhalálozása, 
de azért a csendes jubileumhoz őszintén 
gratulál az egész magyar közvélemény, 
velünk együtt kívánva, hogy még évek 
hosszú során át folytathassa, úgy mint 
eddig, nemes és áldásos köztovékenységét!

Vegyesek.
— Kinevezések. A m. kir dohányjöve- 

déki központi igazgatóság llling Ottó buda- 
pest óbudai m. kir. dohányjövedéki segéd
tisztet dohányjövedéki tisztté, Orell Lajos, 
Kemény Béla kolozsvári segélydijas dohány- 
jövedéki gyakornokokat és Rétg József 
pénzügyminiszteri napidijast dohányjöve- 
deki segédtisztekké. Szírós Imre Bradicich 
Germán fiumei díjtalan dohányjövedéki 
gyakornokjelölteket pedig segélydijas do
hány-jövedéki gyakornokokká nevezte ki. 
— A magy kir. földmivelésügyi miniszter 
Török Elemér ösztöndíjas gazdasági segé
det, a debreczeni dohánytermelési kísérleti 
állomáshoz segéddé kinevezte.

Figyelmeztetjük a termelőket, hogy 
a dohány tőkéket, a levelek letörése után 
azonnal, de legkésőbb október lükéig ki kell 
vágni, vagy másként megsemmisíteni, mert 
aki ezt elmulasztja: az — a törvény értel
mében elveszíti a termelési engedélyét. — 
A doliánykóroknak téli legeltetésre való 
meghagyása, a gazdászati viszonyok által 
indokolt külön folyamodványra megenged
hető, oly termelőknek, akiknél csempészet 
vagy helytelen kezelés soha nem tapasz
taltatok Aki ily engedélyt óhajtana nyerni, 
az adjon be eziránt sürgős kérvényt 
ahhoz a dohánybeváltó-felügyelőséghez, a 
melynek kerületében a föld fekszik, s a 
kérvényhez mellékelni kell még a községi 
elöljáróságnak arról szóló bizonyítványát 
is, hogy a folyamodónak mekkora juh- 
nyája van. — Ámbár a törvénynek ezt a 
rendelkezését régibb termelőink bizonyara 
eléggé ismerik, de azért— tekintettel kü
lönösen az újabb tormelőkre — czélsze- 
rünek véljük, ezeket a dolgokat a maga 
idejében mindig ujra emlékezetbe idézni.

— A burnotnak való dohány az utóbbi 
években nagyon megfogyott nálunk, s 
habár a burnót fogyasztásnak folytonos 
csökkenése folytán, a hurnótnuk vallj do
hányokra nincs ugyan valami nagy szük
ségünk s ezeknek hiányát nem igen érez
zük, de azért nem szabad engednünk, hogy 
ez teljesen kifogyjon. Mert valamint egy 
renomirt kereskedő, aki üzletének jóhirne- 
vét féltékenyen őrzi, bárminő czikket kér
nek is tőle: soha sem mondja a vevőnek 
nincs,vagy kifogyott.hanem inkább hamar
jában valahonnan akárhogyan is megkeriti: 
ilyenformán kell, hogy mi is minden eshe
tőségeknek megfelelhessünk, s azért ilye
nekre is kell gondolnunk. — Burnótnak 
való dohányt nálunk leginkább a szolnoki,

vagy a tisza-roífi körzetbeli vidék, s a 
Debreczeni körzetben Ohat puszta és több 
más helyek szolgáltatnak, — mindenesetre 
czélszerii lenne tehát, ha a dohánybeváltó 
felügyelő és kezelő urak által ismert s a 
burnótnak való nehéz, erős dohányokat 
produkáló alkalmas talajokra, egyenesen 
a burnótnak való dohányok termelésére is 
adatnának ki némi engedélyek.

— A zenggi dohánygyár. Tudvalevő,
hogy Lika-Krbava vármegye Horvátország 
legtern.éketlenebb, legszegényebb várme
gyéje. Földjén kukoriczán kívül alig terem 
valami s Ínséges népe majdnem évről-évre 
államsegélyre szorult. A magyar és horvát 
kormány minden áldozatot meghoz, hogy 
a szegény lakosság megélhetéséhez módot 
nyújtson. Ebből az elvből kiindulva hatá
rozta el a m. kir. pénzügyminisztérium, 
hogy Zengg horvát kikötővárosban dohány
gyárat állít s vidékén a dohánytermelést 
is lehetőleg meghonosítja, már a mennyire 
Lika-Krbava megye talajviszonyai azt 
megengedik A terv nagyrészben már meg 
is valósult, a mennyiben a zenggi dohány
gyár immár teljesen elkészült és folyó hó 
15-én avatják fel nagy ünnepélyességgel. 
A dohánygyár felavatási ünnepén megje
lenik Granzenstein Béla pénzügyministeri 
államtitkár, a pénzügyminiszter képvisele
tében, gróf Khuen-Héderváry horvát bán, 
gróf Szapáry László fiumei kormányzó, 
Budiszavljevics Budiszáv főispán, dr. Mau- 
rovics Antal zenggi püspök és még szá- 

! mos notabilitás, a dohányjővedéki köz- 
' ponti igazgatóság vezérférfiai és főtisztvi

selőivel együtt. — A zenggi uj dohány- 
- gyár berendezéséről, üzeméről és felavatási 
I ünnepélyéről különben annak idején még 
I részletesen Írni fogunk.
i

— A dohány és a nikotin. A legtöbb 
dohányos ember azt képezli, hogy a pipa-

! szár végére lett tüllre nikotin rakódik 
I le. pedig ebben a lerakodásban nincs semmi 
! egyéb, mint füst. Hermán német vegyész 
i ugyanis az eddigi elmélettel és közhie- 

delemmel szemben — kimutatta, hogy egy 
métermázsa legerősebb dohányban 3 gramm 
nikotin van összesen, azaz 3300-szor ak
kora a dohány tömege, mint a benne levő 
nikotin. Azt kérdik erre a kételkedők, hogy 
mi okozza tehát az erős dohányosoknál a 
mérgezét. Hermann erre is megfelel. A 
dohányban levő anyagok közt van egy 

| veszedelmes méreg, ez a foszfor. Egy köb- 
| méternyi (légüres térben telitett) dohány- 
! füstben egy liter foszforsav van. Ez az a 

méreg, a mi a mellett és tüdőt megöli, de 
soha sem a nikotin, mert az egészen ártal- 

■ mattan füstté ég el.

— Földadóelengedés elemi károk miatt. A
| közigazgatási bíróság közelebbről több 
I elemi kárból támasztott földadóleengedési 
! ügyet tárgyalt s oly elvi fontosságú hatá- ‘ 

rozatokat hozott, a melyek gazdaköcönsé- 
günket bizonyára érdekelni fogják. íg y : 1. 
K. községben 1898. július hó 31-én jég
eső volt, a mely a pénzügyigazgatóságnál 

I 8 napon belül bejelentetett, de a községi 
közegek késedelmes eljárása miatt a kár

felvétel nem történt meg idejekorán. Ez 
okból a pénzügyi hatóságok az adóleen
gedést megtagadták. A közigazgatási bíró
ság kimondotta, hogy a kár utólagosan 

i felveendő s a földadót el kell engedni, 
mert a hatósági mulasztás sem a károsult 
felek törvényadta jogát nem érinti, sem 
pedig a kir. kincstár jogosulatlan előnyére 
nem szolgálhat. 2. I. község határát 1898. 
augusztus havában árvíz borította el. Ebben 
a káresetben a közigazgatási bíróság ki
mondotta, hogy a helyszínén törvényelle
nesen felvett kárjegyzék kiigazításának 
helye van, hogy a már betakarított búza- 
és árpaterményekro nézve adóelengedés 
nem igényelhető és hogy a réteken csakis 
a sarjtermés ment tönkre az árvíz követ
keztében. a földadónak csupán egyharmad- 
része engedhető el.

Pályázati hirdetmény.

A kolozsmonostori (Kolozsvár) m. kir. 
gazdasági tanintézet 1899—1900. tanév 

i téli félévére a beiratkozások október hó 
1-től 8 ig történnek.

Felvételi feltételek: 16 éves kor, VI. 
gymnáziumi, VI. reáliskolai vagy VI. pol
gári iskolai osztály végzése, (a polgári is- 

■ kólái biz myitvány általános -jó ' eredményt 
\ kell hogy tanúsítson). A kik érettségi bi- 
i zonyitványnyal bírnak és legalább egy évi 

gazdasági gyakorlatot tudnak bizonyítani, 
j  miniszteri engedélylyel azonnal a második 
' tanévre vehetők fel. Nagykorú férfiak 

avagy főiskolák tanulói vendéghallgatók 
gyanánt vehetők fel és oklevelet is kap- 

) hatnak az előirt feltételek mellett. A be- 
í  íratásra személyesen kell megjelenni, aki 
j ebben akadályozva van, az igazgatósághoz 
j czimzett levélben kell hogy kérje a felvé- 
1 telt. Az iskolai bizonyítványon kívül fel

vételkor bemutatandó, a keresztlevél és 
az ujraoltási bizonyítvány. Október 8-án 
túl 20-ig az igazgatósághoz czimzett folya- 

i modással történhetik a felvétel, ezen időn 
túl október 31 ig a földmivelésügyi m. kir. 

i  miniszter úrhoz kell folyamodni felvételért.
Behatáskor fizetendő egy félévre: 

tandíj 10 frt, biztosíték 5 frt, olvasótermi 
dij 2 frt segélyegylet javára 5.1 kr., kerti 
eszközökre 4 frt, tankönyvekre 8 forint, 
leezkekönyv és bélyegre 45 kr- A vendég 
hallgatók a szabályzatban előirt látogatási 
dijat (tantárgyanként 4 frt) fizetik.

Bármely Kérdésre készséggel ad fel
világosítást a tanintézet igazgatósága.

.4 m. kir. gazdasági tanintézet 
igazgatósága.

Szerkesztői üzenetek.
Dr. Rodlczky Jenő urnák, Budapesten. Az érdé* 

kés s z é p  füzetet öröm m el és köszönettel vettük. 
B ecses so ra ira  m agánlevélben  válaszolunk,

Kereskedelmi és iparkamara elnökségének Buda

pesten. Az évi je len tés szives beküldésével tanúsí
tott m egtisztelő figyelm et nagyon köszönjük.

Ambrus József plébános urnák, Klsoroszon. A
kedvező terméseredményről szóló kis tudósítást 
köszönjünk és őrömmel közöljük. Legközelebb 
magánlevél megy.

8zékoly Jeti gazd. szaktanár urnák, Loeonozoa.

▲ lapot a  k irá n t u j czim  a la tt küld jük .



s MAGYAR DOHÁNYUJSÁG. Október 1.

A magyar kir. lillamvasutak 
közleményei.

A magyar kir. államvasutak védnöksége 
alatt álló fiumei nyilvános raktár részvény- 
társaság Fiúméban foglalkozik n Fiúméba 
vasúton érkező és onnan hajóval továbbí
tandó, valamint a Fiúméba hajóval ér
kező és onnan vasúton elszállítandó és a 
helyi áruk átvételével, megőrzésével, gon
dozásával, csomagolásával, átadásával s 
egyéb kezelésével, nem különben az át
vett áruk tűzkár elleni biztosításával.

A részvénytársaság gabona elevátorá
ban a külföldre rendelt vagy importált 
gabonanemüek mindennemű kezelését (u. 
m. eleválást, keverést, egalizálást, rostá
lást, trieurözést és osztályozást elvállalja, 
úgyszintén végezteti a gabonának zsákok
ban vagy ömlesztett állapotban való (alla 
rinfusai hajóba rakását is.

(Aszalt szilvaiz-küldemények közvetlen 
szállítása boszna, szerb és szlavón állo
másokról Pozsony-Ujvároson át Passauba 
és Kegensburgba.)

A Pozsonyig való vasúti szállítás az 
osztrák-magyar és bosznia-herczegovinai 
vasutak területén áruk szállítására érvé
nyes díjszabási I. rész A. és B. szakaszok
ban foglalt szabályzati és díjszabási ha- 
tározmányok alapján történik, mig a po- 
zsony-passaui, illetve regensburgi Duna- 
szakaszon való szállításra nézve a magyar 
folyam és tengerhajózási részvény-társa
ság 1897. évi április hó l-jétől érvényes 
üzletszabályzata, valamint a gyors- és te- 
heráruk szállítására 1897. évi április hó
l-jétől érvényes díjszabásban és ennek 
pótlékaiban foglalt általános díjszabási 
határozmányok mérvadók.

Az áruk a küldő magyar vasúti ál
lomáson, illetve a magyar folyam és ten
gerhajózási részvénytársaság Obrenovác, 
Sabac és Bosna Racu állomásán közvet
len fuvarlevéllel egész Passauig, esetleg 
Regensburgig adandók fel, mi mellett a 
fuvarlevélben világosan meg kell je
gyezni azt, hogy az áru Pozsonyban át
rakandó.

Pályázati hirdetmény.
A magyar kir. államvasutak igazga

tósága az 1900. évben összegyűlő és fe
leslegként rendelkezésre álló üres hordókat 
eladni óhajtván, erre ezennel nyilvános 
pályázatot hirdet.

Eladásra kerül körülbelül:
mintegy 4440 dr. kátrányos és egyéb 

tisztátlan hordó, 14500 drb. tiszta kőolajos 
(petróleum) hordó, 630J drb. repeze égő 
és kenő olajos hordó, 15900 drb. ásvány
kenő olajos hordó, 1250 drb. skin olajos 
hordó és 3000 drb. gázolajos hordó.

A fent kitüntetett mennyiségek, a 
melyekro nézve a magy. kir. államvasutak 
semminemű kötelezettséget nem vállalnak, 
nagyobbak vagy kisebbek is lehetnek ; 
ennélfogva köteles leend a vevő az 1900. 
évben minden egyes hordónemből tényleg 
összegyűlő és eladásra kerülő egész meny- 
nyiséget az általa felajánlott egységárak 
mellett átvenni.

Az év folyamán összegyűlő hordók 
esetről esetre, az 1900. évi deczembcr hó

végéig ősszegyülendők pedig a reá követ
kező hónap 25-ig fognak a gyüjtőszertá- 
rak által az illető vevő rendelkezésére bo
csáttatni és tartozik a vevő ezen hordó
kat a felszólítás vételétől számított 8 na
pon belül átvenni és a szertárból eltávo
lítani.

A hordók eladása kötelezettség nél
kül azok állapotára történik, miért is ha
tározottan kiköttetik, hogy az ajánlatban 
világosan kitüntetendő, hogy a felajánlott 
egységárak a bármely állapotban levő oly 
hordókért ertetnek, a melyeknek minden 
bár sérült alkatrészei, úgy mint dongái, 
fenekei és abroncsai megvannak.

Kikottetik továbbá, hogy minden 
ajánló ajánlatával az e felett hozandó ha
tározatig kötelezettségben marad.

Az ajánlat részmennyiséyre is tehető. 
Az ajánló a jelen hirdetésben fel nem so
rolt feltételekre nézve a magy. kir. állam
vasutaknak az ócska anyagok eladása 
iránt 122291 96. sz. a. fennálló általános 
feltételeket kötelezőnek ismeri el, melyek 
30 fillérért a nyomtatványtártól megsze
rezhetők és melyok 60 filléres magy. kir. 
bélyegjegygyel ás az ajánlattevő aláírásá
val ellátva okvetlenül ajánlatához csato
landók.

Ezen feltételek az értük járó 30 fil
lér és 20 fillér postaköltségnek a nyom
tatványtárnak való beküldése ellenében 
kívánatra postán is megküldetnek.

Az ajánlatok kizárólag e czélra ren
delt és anyag és leltárberendezési szak
osztályunkban egy példányban ingyen 
kapható űrlapon, ennek rovatainak pontos 
kiöltése mellett állitandók ki.

Az ajánlatban az ajánlati ár számok
kal és szóval, végre a fenti feltételek el-

| fogadása világosan kiteendő. Javítások és 
vakarásoknak az ajánlatban előfordulniok 
nem szabad. Felhivatnak tehát a pályázni 
szándékozók, hogy ide vonatkozó kellően 
lepecsételt és (egy) 1 koronás magy. kir. 
bélyeggel ellátott ajánlataikat ezen külfel- 
irattal: „Ajánlat üres hordók megvételére 
135822 99. számhoz." 1899. évi október hó 
10-ének déli 12 úrájáiy az anyag és leltár
beszerzési szakosztályunknál (Andrássy-ut 
73. sz. II. emelet) benyújtani szívesked
jenek.

Bánatpénzképen az ajánlott egységár 
szerint kiszámított értékösszeg 5%i-n az 
ajánlat benyújtását megelőző napon déli 
12 óráig a főpénztárnál készpénzben, vagy 
állami letétekre alkalmas értékpapírokban 
leteendő.

Más ügyletek biztosítására letétünk
ben levő biztosítékok ezen ajánlathoz nem 
fogadtatnak el bánatpénzül.

Bánatpénz vagy aláirt feltételek nél
kül, továbbá elégtelen bánatpénzzel, a ki
tűzött határidőn túl, vagy nem az előirt 
ajánlati mintán tett ajánlatok figyelembe 
nem vétetnek. Pótajánlatok semmi körül
mények között nem bocsáthatók tárgya
lás alá.

Egyébként a magy. kir. államvasutak 
igazgatósága fentartja magának a jogot, 
hogy az ajánlatok között tekintet nélkúl 
az ajánlott árakra, szabadon választhas
son, továbbá, hogy a mennyiben ennek 
ellenkezője az ajánlaton ki nem köttetett 
volna, tetszés szerinti részmennyiséget 
engedhessen át, mely esetben az ajánlat
tevő az átengedett részmennyiséget is kö
teles átvenni és végre, hogy a czél el
érésére más intézkedéseket is tehessen.

Az igazgatóság.
(U tánnyom ás nem  dijaztatik .)

Legjobb ós legmegbízhatóbb minőségű 
magyar bácskai kenderből készült

és

gazdasági kötélárut
ajánl a

BLEIER is WEISZ Wjjírts síi; BUDAPESTEN.
R a k t á r  és  i r o d a :  V I I . ,  K á r o l y - k ö r ú t  7. ss.

T o v á b b á : t o r n a  e s z l s . ö z ö l s . ,
valamint: kocsizó lóhálók, szánhálók, gabonazsákok, vízhatlan ponyvák, 
kender, csepü, vászontömlők, itató- és tűzivedrek, cocus futószőnyegek 
és lábtörlők, ruhaszárító kötelek. — L s w n -te n n is  h á ló k , fo g o ly *  
h á ló k  stb. e szakmába vágó árúkat a legjutányosabb eredeti gyári árakon.

Kepes árjegyzék kívánatra bermentseen küldetik. — Vidéki megrendelések 
pontosan eszközöltetnek.

I
M á rk u s  Sam u könyvnyom dája, B udapest, Bátkory-utcza 20.
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