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T  á r  e z a : Karczolatok a dohányról.

Felhívás előfizetésre.
Jelen számmal lapunk második év

folyamának első telét befutotta. Uj elő- 
lizetést nyitunk tehát julius elsejétől.

ügy és fél év szép idő egy szak
lap életében; másfél évig folytonosan 
küzdve, fáradva bizonyos czél eléré
séért, szép eredményt lehet elérni. Kérd
jük. mutathatunk mi másfél évi mű
ködésünk után valami eredményt?

Azt hiszszük, minden dicsekvés 
nélkül mondhatjuk, hogy: igen.

Csak nézzünk szélylyel.
Pár évvel ezelőtt csak mint fehér 

hollóról lehetett néha-néha valamit hal
lani vagy olvasni a dohányról, hollott 
ma már mindenki elismeri, hogy nem- 
zctgazdászati szempontból Magyaror
szág egyik legfontosabb terménye a 
dohány. Közleményeinket a helybeli 
napilapok (különösen a gazdák ked- 
vcncz lapja, az . E g y e t é r t é s . )  a 
helybeli és vidéki más lapok és főleg 
gazdasági lapok átvették és széles kör
ben ismertették. Dohánytermelő gaz
dáink figyelme lassan-lassan lapunkra 
irányult, mindenfelé olvasni kezdték, s 
amint látták, hogy egyik-másik ismert 
gazda nézeteit, tapasztalatait közzéteszi, 
maguk is érdeklődni kezdtek, szintén 
eszmecserét váltottak; sokan hálatelt 
érzelemmel fordultak felénk, amint lát
ták. hogy a iapunk által ajánlott mód 
szerint haladva, oly eiedményre jutot
tak. mint azelőtt soha. I.ehet-e többet 
várni egy lap másfélévi működésétől?

Nem tagadhatjuk, hogy igyekeze
tünk méltányoltatott is minden oldalról. 
Fogadják is ezért e helyütt első so r
ban köszönetUnket lapunk barátai, ol
vasói akik érdemesnek tartották lapun
kat támogatni; felkérjük őket, szives 
anyagi és szellemi támogatásukat ez
után se vonják meg tőlünk. Kitüntet
ték lapunkat szakköreink általában: a 
Pénzügyminisztériumnak a dohányszak
mába vágó osztálya méltónak tartotta 
a .M agyar Dohány-Újságot, házi ba
rátjául fogadni, a m. kir. Dohányjöve
déki központi Igazgatóság bizalmával
szintén dicsekedhetünk.

Mindezek méltatlanra nem pazarol
ták volna bizalmukat, hanem igenis

pártolták lapunkat azért, mert tudták, 
hogy a mikor lapunk érdekében tesz
nek. ezt az összes magyarországi do
hánytermelők erdőkében is teszik.

Hogy mi mindennel foglalkozott 
lapunk, azt hosszas volna most itt fej
tegetni. Legyen elég általánosan annyit 
mondanunk, hogy ezután is mint eddig 
igyekezni fogunk változatossá tenni la
punkat. Hozni fugunk a dohánytermesz
tés minden mozzanatáról czikkeket, 
fejtegetéseket. Semmi sem fogja figyel
münket kikerülni, ami czélszerünek, 
hasznosnak látszó módszer bárhol is 
felmerül. Igyekezni fogunk a szakban 
minden kitűnő erőt lapunknak meg
nyerni, hogy lapunk minden kívána
lomnak megfeleljen.

Gondoskodni fogunk róla. hogy 
tárczarovatunkban ezután is szórakoz
tató, érdekes közleményeket hozhas
sunk.

Nem fogják kikerülni figyelmünket 
a dohánytermesztés hiányai sem, mert 
valljuk be, ilyenek is vannak.

Hogy esak egyet említsünk itt. 
messzekiható fontosságú, számtalan baj 
kutforrása: a d o h á n y n a k  é r e t l e 
n ü l  v a l ó  l e s z e d é s e .

Senkniek sem tűnt talán jobban 
fel e jelenség korábban, mint e lapok 
szerkesztőjének és tán senki e bajjal 
annyit nem foglalkozott, mint épen ö.

Mint régi termelőnek, aki számos 
éveken keresztül szenvedéllyel ter
melte a dohányt, újabban pedig mint 
már nyolez év óta egyik külkiviteli 
dohány-nagykereskedő ezég teljes meg 
zottjának és kezelőjének igen gyakran 
volt alkalma e jelenség káros voltáról 
magának meggyőződést szerezni.

Folyton a dohánynyal foglalkozván, 
egész szenvedélyévé vált e téren bú
várkodni és kutatni, mint lehetne a ba
jokon lehetőleg segíteni?

így indult meg a »Magy. Dohány- 
Újság. is, azon erős elhatározással, 
hogy bármily áldozatokat kívánjon is, 
megszűnnie nem szabad, hanem fenn 
fogja tartani.

Most pedig, amidőn az ez évi do
hánytermés válogatásával foglalkozik, 
ismét feltűnik a fentebb említett nagy 
baj. mely évről évre mind félelme
tesebben üti fel hydra-fejét.

Az éretlen dohányok legnagyobb 
része a fermentatió alatt tönkre megy 
s ami belőle megmarad, az sem ment 
a későbbi bajoktól: a nedves penész, 
ha már egyszer nagy nehezen le is 
töriiltetett. ismét és ismét kijön rajta, 
megnyálkásodik, péppé ragad össze 
és csúnya f e k e t e  foltjait f e h é r  pe

nész borítja el s ennek elterjedését 
semmi utón sem lehet meggátolni.

Az éretlen dohány forgatása rend
kívüli sok munkát ad, amennyiben 
nagy víztartalma mellett igen gyakran 
melegszik, sőt még most is, amidőn 
már julius elején vagyunk, észrevehe
tők a melegedés nyomai, pedig a rak- 
tárilag helyesen kezelt érett dohánynál 
ez eset nem szokott ily előrehaladott 
idötájban előfordulni.

Sok munka és faradság kárba vész 
az ily éretlen dohányoknál.

Csak ezt az egyik bajt akartuk itt 
jelezni, mint amely legsürgősebben 
várja, hogy kellő intézkedések által 
eleje vétessék.

Mindez és sok más létjogalapot ad 
lapunknak.

Felkérjük tehát lapunk barátait a 
minél tömegesebb előfizetésre, nemkü
lönben további szellemi támogatásra, 
valamint arra is, hogy lapunkat a do
hánytermesztők . ismerőseik körében 
lehetőleg terjeszteni szíveskedjenek.

Lapunknak előfizetési á ra :
Egész évre .......................4 frt.
Fél „ . . . . . .  2 „
Negyed ., .............................1 „

A  ..Magyar Dohány-Újság"
szerkesztoséije (V., Yáczi-körut 85.)

A  ..Magyar Dohány-Újság"
kiadóhivatala (V., A lkotmánv-utcza 27.)

Néhány szó a dohánytermelőkhöz.
Irta : lovag KI.EEBERG OSV’AI.D, a tisza-roffi dohány- 

bevált S hivatal főnöke.

I I I .
Ajánlom Mandis jeles müvében felállított 

azon rendszert, hogy két sornak palántái nem 
szemközt, hanem ötödben ültettessenek el, 
ugv, hogy a következő sornak palántái az 
előtte való sor külön-klilön két palántja köze
pét foglalja el.

Ezáltal a palánták, mint fentebb említet
tem, lehető legnagyobb tért nyernek kifejlődé
sükhöz, s egymást szél ellen is jobban meg
védik.

Ami pedig a soroknak és palántáknak 
egvmáshozi távolságát illeti, a szives olvasót, 
szintén Mandis már föntemlitett munkájára 
utalom, ki is a következő távolságokat ajánlja :

1. Nagy levelű burnótnak való dohánynál 
átjárás nélkül .V», átjárással 88 entm.

2. Kisalaku burnótnak való dohánynál 
átjárás nélkül 48, átjárással 80 entm.

8. Szivar és közönséges nagyalakú dohá
nyoknál 48, átjárással 88 entm.

4. Középalaku közönséges és nagy kerti 
dohányoknál átjárás nélkül 40, átjárással 72 cm.

.í. Közönséges kisulaku és nagy kerti do
hánynál átjárás nélkül 81, átjárással 64 entm.

6. Középnagyságú kerti dohányoknál át
járás nélkül 27, átjárással 48 entm. s végre

7. Kis kerti dohányoknál átjárás nélkül 
21, átjárással 48 centiméternyire.



MAGYAR DOHÁNYUJSÁG.

Szerény nézetem szerint bajos volna meg
határozni, hogy a dohányt mikor lenne leg
czélszerübb kiültetni. Egyik szakférfiú azt 
ajánlja, hogy legczélszerübb borult időjárásnál, 
tiszta időben pedig délután 8— i  óra közt 
ültetni; továbbá a palánták elültetését inkább 
száraz mint nedves földbe ültetni ajánlja, mert 
ha a föld igen nedves, a bujtovánv által ké
szült üreg megkeményedik, ürességek marad
nak, melyekben a gyökér nem fogamzik, a 
palánta elvész.

A másik szakférfiú pedig épen az ellen
kezőt, vagyis azt állítja, hogy az esőveli ül
tetés a legszaporább s legháladatosabb, mert 
idő és emberi kéz van mellette megkímélve.

Több szakférfiú végre egybehangzókig 
ajánlja, sót szükségesnek tartja, hogy a palán
ták kiültetés után 2 sót három Ízben is ön- 
töztessenek meg.

A folyó évben tett tapasztalatokból kiin
dulva, magam részéről az esöveli ültetést ajánl
hatom, ha csak lehetséges ez, mert ezen ül
tetésből származó palánták niegfogamzottak s 
alig hiszem, hogv sok dolgozni való legven.

A kiültetés utáni locsolást szintén nem 
pártolom, mert mint a tapasztalat bizonyítja, 
száraz időben a férgek mindig oda húzódnak, 
hol a föld nedves, s igy midőn a palántát a 
a locsolás által egyrészről látszólag felfrissítjük, 
másrészt a férgek martalékának teszszük ki. 
ezenkívül nagy termelőnél, ki néhány száz 
holdon termel dohányt, annak kivitele phisikai 
lehetetlenség.

IH-szor. A kiültetett palánták mihelyt fi 
levélben vannak, az első kapálást okvetlenül 
kezdjük meg, részemről a nyitásra való kapá
lást ajánlom; vagvis úgy, hogy a palánta tö
vétől a föld kiszedetik s ormára huzatik össze 
a sorok közepére; ennek azon előnye van, 
hogv a palánta töve tisztán marad, s a dudva 
el nem nyomja.

A második kapálás, az elsőt követő Ifi— 
18 nap múlva hajtandó végre, oly formán, 
hogy a föld a palánta tövére huzatik, a dudva 
pedig kiirtatik ; ezen munkánál óvatosan ke'l 
eljárni, nehogy a levelek megsérüljenek avagy 
eltemettessenek, miért is czélszerü, ha a kapás 
lábával a leveleket felemeli s ugv húzza a 
a palánta tövére a földet.

Mikor már a palánta, illetve a növény 
fele nagyságát elérte, czélszerü harmadszor is 
megkapálni, mely inkább a gyom irtására szük
séges.

IV-szer. Mihelyt a növény fejét kihányja, 
a tőlevelek száma sem növekszik többé, s igy 
ha erőteljes leveleket óhajtunk előállítani, szük
séges a virágkoronát letörni, hogy a nedvek 
a levelek képződésére irányozhassanak.

T Á R C Z A .
Karczolatok a dohányról.

— A *Magyar Dohánv-Tjaig* eredeti tárczája. —

(A. J.) A múlt évben volt háro nszáz 
esztendeje annak, hogy Sir Walter Raleigh az 
észak-karolinai szigetek egyikéről először vitte 
a dohányt a czivilizált világba. Nagy tisztelője 
lehet a dohánvnak, de a sokat szenvedett 
Raleighnak is Eouis Jackson chicagói polgár, 
kinek indítványára bizottság alakult, mely egy 
a Roanszke szigetén Raleigh emlékére felállí
tandó szoborra gyűjtést fog eszközölni a v i- 
l á g  ö s s z e s  d o h á n y z ó i  k ö z ö t t .

Hát bizony ez szép dolog lesz és ha az 
a lelkesült vanke biztosit arról, hogy a gyűj
tött pénzt el nem csángózza, én szívesen te
szem a koszorút Raleigh szobrára. Csakhogy 
azt hiszem, hogy az európai continensen a 
gvüjtőivek üresen fognak maradni, mert Ra
leigh a dohány fölfedezője lehet ugyan az 
amerikaiak és angolok előtt, de reánk nézve 
mégis csak Nikót János marad a dohánynak, 
e legnépszerűbb palántának meghonosítója.

Tudtommal a francziák már e tekintet
ben Nikót János iránt lerótták tartozásukat; 
a forradalom előtt egyik párisi dohánygyár 
termében ott állott Nikót János nagyszerű 
mellszobra érczből; hogy hova lett onnan.

A virágkorona akkor törendő le, mihelyt 
az őt környező levelek közzül kibontakozik, 
de még nem virított.

A levelek hónaljából keletkező hajtások 
kacs vagy sarjunak neveztetnek, minthogy pedig 
ezen kinövések a levelek táplálékát elszívják, 
mihelyt jelentkeznek, azonnal letörendők.

Á törést legczélszerübb a nap legmele
gebb szakában elvégezni; mert esős időben a 
föld legázoltatnék, harmatos időben pedig a 
levelekben tennénk kárt.

A dohány levelek  tö rése .
A külső munkának befejezése, legfonto

sabb része a dohánylevelek szedése, illetve 
törésében áll.

Más növényektől eltérőleg, a dohány nem 
egyszerre, hanem különböző időben, azon sor
rendben, amint kifejlődött, érik meg.

Szükséges tehát a törést azon sorrendben 
végezni, amint azok megértek ; mert ha a le
velek éretlenül szedetnek le, a szárításnál gyors 
erjedésbe mennek át, és megroihadnak. mig 
ellenben ha túlérettek, a levelek tartalom nél
küliekké és porhanyóvá lesznek s könnyen 
megrothadnak, ugyanazért csakis a kellő idő
ben letört levelelekből várhatunk jó mennyi
ségű anyagot.

Nagyság, alak és minőségre nézve, a do
hánylevelek 8 fő osztálvba soroztainak u. m .: 

Alj, anya és hegy levelekre. 
a) Alj- vagy homoklevélnek nevezzük 

azon levelet, melv a tő alján legkorábban fej
lődik ki és érik meg. Érettségének ismertető jele : 

a földre erősen lekonyul, világoszöld színe 
sárgára változik át. Mihelyt tehát az említett 
levelek érettségidéit észreveszszük, késedelem 
nélkül törjük le, még pedig egvszerre, nehogy 
a tön levő értékesebb levelekben, a gyakori 
ki- és bejárással kárt okozzunk.

bi Az anyalevél, melv a tön lévő leve
lek közt a legértékesebb, rendes körülmé
nyek között, az aljlevelek szedését követő 
*—U  nap múlva érik meg. Érettségének főbb 
ismertető jelei a következők:

1-ször ha homokos talajban termett, a 
levél sötétzöld szine sárgára változik át, hegve 
és széle behajt k és megránezosodik, ellenben 
2-szor nehéz talajban a levél sötétzöld szine 
világosabb lesz, megbabosodik, durva é; raga
csos lesz, ezen kívül este felé, különösen csen
des időben, mézhez hasonló illatot terjeszt.

c) A hegy levél, mely keskenv és hegves 
alakjától nyerte elnevezését, az anyalevél sze
dését követő 8— 10 napra érik meg.

Érettségének ismertető jelei : a levelek ele
inte bokorba állanak össze, később szétterül
nek és hátrahajlanak, fogásuk durva, ragacsos

azt talán a forradalom csinálói lés tán a ! 
golyószórók gyártói tudnák legjobban meg
mondani.

A dohányzók világa — vagy hclveseb- 
ben a világ dohányzói egyáltalában nem ta
núsítanak méltó háladatosságot sem Sir Wal
ter Raleigh — sem Nikót János iránt. Szerin
tem Nikót János mellszobra minden jóravaló 
pipatonum méltó díszét képezhetné s áhítattal 
tekinthetne urra minden jóravaló dohánvos és 
dohányzó; az ál'amok pedig, melveknek a 
dohány rohamosan emelkedő vág von forrása, a 
sok nettó-jövedelemből rég felállíthatták volna 
államköltségen akár Raleigh, akár Nikót 
szobrát, hogy a dohány imádói számára szen
telt hely is jusson, mert e szobor előttünk 
szent volna. És szent előttünk >Tabago* és 
»Nantucket« szigete, mikép szent Jeruzsálem 
és Mecca keresztény, zsidó és török előtt.

»Tabagóé szigetéhez a dohányzás törté
netét roppant sok emlék fűzi s aki valaha 
meg fogja irni magát a dohányzás történetét, 
a nagy munka Ariadne-tonalát itt fogja felve
hetni , búcsú járó-helye lehetne 1 abago szigete 
minden igaz dohányzónak — ha nem volna 
olyan nagyon messze. De hát mit tehetnek a 
dohányzók »legjobbjai* is, mikor a háládatlan 
világ ilyen! Lám, a szivarcsináló leányok is 
inkább »Márjánszidli'-rc mennek búcsúra, sem
mint Verpelét vagy Kápolnára, nem is em
lítve Szulok-ot; az igaz, hogy Szülök, Ká-

Julius 1.

és márvánvszinü lesz, ezenkívül a levél lapja 
különböző hajtásokat kap.

A hegylevélnél, miután legkésőbb érik meg, 
túlérettségtöl tartani nem lehet. Ha a tető el- 
hánvás idejekorán vitetett véghez, úgy ez a hegy
levelek növését jelentékenyen mozdítja elő, mi
által értékben is emelkedik.

A levelek törésénél felette óvatosan kell 
eljárni, nehogv mint fentebb is említettem, a 
tőkéken levő leveleket megsértsük vagy pedig 
éretlen leveleket törjünk le ; mert egy-két éret
len levél a zsinórra felfűzve, az egészet meg
ronthatja.

Zivataros és szeles időben a törést azon
nal abba kell hagyni, harmatban vagy közvet
len eső után törni nem szabad, mert a leve
leken lévő vizcseppek, a gyors erjedést idézik 
elő, miáltal a füllesztés alatt lévő dohányok 
tönkre mennek.

Legalkalmasabb a szedést reggeli 8 órától 
esti 7 óráig teljesíteni, ilyenkor a levelek lan
kadtak és könnyen törhetők.

A már leszedett leveleket apróbb csomókba 
a sorok széleire, színnel lefelé rakjuk a földre, 
hogv azonban a sérüléstől kellőleg megóvjuk, 
szükséges aljnak a rakások alá füvet, vagy 
kacshajtásokat tenni, ugv nemkülönben felül 
is takarjuk le, nehogy a levelek széleit a nap 
megperzselje; nyomtatékul nehéz tá'gvat semmi 
szín alatt ne tegyünk; mert a nyomás követ
keztében, a levelek foltokat kapnak, mi később 
rothadásba megy át.

Sok helyen azon rossz szokás uralkodik, 
hogv a letört leveleket este felé kocsikra rakva 
szálíitják a pajtákhoz, ezenfelül a már úgy is meg
rakott szekérre, az egész kukás család a do
hány tetejére ü l; a rázás, valamint a nyomástól 
a levelek nagvobb része tönkre megy

Ugyanezért hát a termelők igyekezzenek 
kertészeiket a dohánynyal való ilynemű bá
násmódtól eltiltani, s utasítani őket, hogy az 
értékesebb leveleket kézi saroglyára rakva 
hordják he *, mert ha a zöld állapotban lévő 
dohányokra a kellő gond nem fordittatik, ugv 
a további kezelés bármily gonddal foganato- 
sittatott, kedvező eredményt soha sem fognak 
elérni. (Foly tatása  köveik.)

A dohánykapálás egy különös módja.
I r ta : STKINVALTER ÖDÖN tn. kir. bev. hivatali k e 

zelő Játzkiséren.

A dohánykapálás kezdetét vevén, nem 
hagvhatom emiitctlenül azon módot, melv 
majd minden dohánvtermclési kézikönyv tan- 
tételeitől eltérvén, és a legtöbb honi dohány
termelő vidéken dívó szokástól külömbözvén.

polna és Verpelét táján nem kapnának a 
búcsú-mise után olyan jó bort, mint épen 
»Márjánszidli«-n s Budapestről alig akadna 
vállalkozó verklis, ki nyekegő kíntornáját ked
vükért Szülőkig letolná !

Ugv, amint a dohányzásnak s mindannak
I ami csak a dohányt közelebbről érinti, meg 

van a maga mithosa minden nemzetnél külön 
és másképen, ugv Nantuccet szigetének is meg 
van a maga regéje.

A regeirók visszaviszik Nantuccet szigetét 
egész odáig, hol a görög Istenek még pipál
tak; közbeszurva egyúttal kijelentem, hogy 
nem tartom igaznak, miszerint Prometheus 
ezen időtájt lopta volna azt a szikrát Jupiter 

! pipájából, miért is aztán olyan nagyon meg- 
! lakolt. De, hogy visszatérjek Nantuccet regé- 
i jére, visszavezetem a tisztelt olvasót azon 

korba, melvben még a »nagv szelleme volt 
a világ uralkodója, az Isten; a tengerpartok 
tűzhányóin tartotta trónusát az a *nagv szel
leme s a vidék vad lakói idehozták áldozatai
kat; a »nagv szelleme gyakran a tengerre 
szállt, honnan egv hatalmas czcthalat hozva 
magával, tért vissza; a czethal a vulkán füzé
ben lett megsütve s a mit a »nagv szelleme 
meghagyott, azt a vadak kapták *, hála fejében 
és áldozatkép dohánvt hoztak tisztelet jeléül 
a nagy szellemnek ; dohányt, a mennyit csak 

I »Tabagó< szigete teremhetett; a »nagy szel
leme megtömte irtóztató nagy pipáját, mely-
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itt a Jászságban némely jobb dohánytermelő 
által czéliránvosnak találtatott.

Az első és második kapálás után, mely 
a dudva kipusztitására és a föld porhanyósi- 
tására eszközöltetik és abból áll, hogy a do
hányföld egész terjedelmében, széles kapával 
egyszerűen felvágatik, a rögök szétzúzatnak, 
a harmadik kapálás alkalmával a f ö l d  f e l  
n e m t ö l t e t i k  a d o h á n y n ö v é n y e k  kö 
r ü l ,  hanem egyszerűen, mint az első és má
sodik kapálás, a föld újonnan megporhanyó- 
sittatik és a dohánynövények legszorosabb tő- 
szomszédságában óvatosan meglazittatik, an- 
nélkül, hogy ezen föld vagy onnan elvonatnék, 
vagy a sorok, vág)- egyes növények köreiről 
a dohánytövekhez huzatnék (aláhuzatnék.)

Ezen, az általános szokástól eltérő mű
velési módozatot következő okok támogat
ván, helyesnek bizonyult.

Ha a föld a dohánysorok, vagy tövek 
köreitől el- és a tövekhez odavonatik, vagy a 
tövek körül még fel is töltetik, akkor azjn 
eset áll be, hogy:

1. Azon térség, melyből a föld elhuzatott, 
a záporesők alkalmával az által is jobban meg
ázik, hogy a töveknél képezett halmocskákról 
szintén oda tódul a hirtelen és nagy tömeg
ben aláhulló csapadék, ott a viz megáll, an- 
nélkül, hogy a szonijuzó dohánytövek több 
vizet kapnának, mint épen csak azt, amelyet 
a levelek telfogtak és a melv a szárakon a 
gyökerekhez lefolyt; ha aztán, mint rendesen 
a nyári záporesők után, szárazság áll be, a 
mi itt igen gyakori, miután — daczára annak, 
hogy Keclus szerint, a magvurországi tenger
víz medenczéhez tartozván, ^minden évszakbeli 
eső övén belül fekszünk,« több évi felette szá
raz nyár bizonysága szerint, — inkább a szá
raz időjárás az uralkodó, a puha burokiától 
megfosztott dohánvsorok és növények közti | 
föld, amelyen cső alatt a viz megállóit, ennek 
eltűnése után meghasad és az igv képezett há- 
sadékok elnyúlnak egészen a dohánygyökerek
hez, ami felette káros következményű; ezt min
den dohánvos természetesnek fogja találni. Ez 
leginkább a kötött talajú földekről áll.

A tőiddel együtt minden áleza, rovar, 
vagy hernyó i pajor féreg) a dohánvtövekhez 
vonódik, mely aztán azonnal hozzá fog a 
gazda zsebét annyira károsító pusztításaihoz, 
beagyalván magát kényelmesen a laza föld 
domb tetejébe, közvetlenül eledeléhez, a do
hányszárhoz, a hová öt a szives kapás, ép 
ezért legjobban megillet: öt a némely helyen 
használni szokott k u k á s  névi kapájá\al oly 
óvatosan és olcsón odaszállította, tekintet nél
kül azon szaktudósok desperátiójára, akik az 
az öt illitő (nem a dohányt) osztályozási rend

ben csak ugv eltűnt az áldozok dohány-kész
lete, a vulkánból tüzet tett pipájába s meg- 
ereszté a nagy füstgomolvt, melv beburkolta 
szürke színbe az egész hegvlánczolat ormait ; 
miután a nagy szellem elszívta dohányát, p> 
pájából a hamut a tengerbe verte ki s e 
hamuból támadt aztán »Nuntuccet«-szigete.

A chinaiak orraik utján ismerkednek meg 
egymással. Egyik odadörzsöli orrát a másiké
hoz és kész az ismeretség. A dohány tisztelői 
is körülbelül ekként cselekszenek ; az egyik 
szippant burnótszelenczéjéból s megkínálva a 
másikat, az ismeretség megköttetett ; avagy 
hányszor történik meg, hogv valaki a legjobb 
barátságba lép azzal, kitől egyszer tüzet kért, 
hogy szivarját meggyujthassa, ha egyébiránt 
sohasem ismerték még egymást: Aki a bur- 
nötozás divatját figyelemmel kisérte, az sok 
nevetségest is találhatott azon; eltekintve at
tól, hogy valaki burnótszelenczéjével egy egész 
vagyont felérő parádét ű z , amennyiben azt 
aranyból vereti, drágakövekkel disziti stb., ma
gával a burnót élvezetével is parádézik ; mi
lyen grandezzával veszi ki zsebéből szelenczé- 
|ét némely ember, ég felé emeli szemeit, kö
rültekint a társaságon, koppint kettőt-hármat 
a szelencze födelén, hüvelyk- s mutató-ujjával 
kinyitja, orrát beledugván, egy »áh* sóhajjal 
veszi tudomásul s adja mindenkinek tudtul, 
hogy a menyország megnyílt számára; majd 
meg hüvelyk- és mutatóujját belcmártja a sze-

szer és leszármaztatási theoriafelett egvmással 
hajba kapnak !

Ezen utóbb előadott eljárástól sokan azért 
is óvakodnak, mivel az ily kötött földben, 
mint milyen átaljában a jászsági is, alig fordul 
elő az az eset, hogy a szél a dohánytövet el- 
döntené. tehát földdeli támogatására, további 
fentartása rovására, szükség nincs, mert a 
cyclon nem csak a dohánytövet, de a hatal
mas faóriást is kitépi a földszinéröl és a forró 
égöv őserdejét is leteperi, a rendes szél pedig 
nem árt sem a mi fánknak, sem dohányunk
nak, sem pedig a forró égöv ismert minőségű 
dohányának.

Többen tán azt mondanák erre : »Hát húz
zuk el a tövektől a földet és halmozzuk ezt a 
dohánysorok közt fel!« Az ám ! De kérem, arra 
is kell gondolnunk, hogy ily eljárás által a 
dohánytövek melletti talajt megfosztanánk a 
nedvességet takaró, tehát hirteleni elpáro- 
lását akadályozó, kővetkezéskép oltalmazó 
burokjától, elősegítvén azzal a dohánytövek 
hervadását.

Ezekből, azt hiszem, némi tapasztalatot 
nyerhetnek azok, akiknek talajviszonyai ha
sonlók a mieinkhez és fökép akik — akarnak.*)

Dohány-kiállítás.
— Magán-kiállítók a mezőgazdasági pa Villonban. —

VI.
E h r 1 i c h S a l a m o n ,  fegvverneki birto

kos dohányáról 11-dik számunkban némi rnep 
jegvzést tettünk, nevezetesen azt, hogy a do
hány, a mennyiben nem lett fermentáltatva, 
igen sokat veszített; durvasága mellett tarka, 
zöldes és igen rósz színűnek, munkáját is 
nem egész tökéletesnek jeleztük.

A napokban bemen vén a nemzetgazda
sági pavillonba, szemembe tűnt a nevezett ur 
ott kiállított dohány-szekrénye. Oda tekintek 
és legnagyobb meglepetésemre az általam ki
fogásolt dohánv igen szép dohánvnvá alakult 
át. Csak töprenkedem, hogyan lehetett nekem 
ezen szép dohányt oly rut szinben látni ? de 
végtére is azon határozatra jöttem, hogv e 
dohány nem az, melyről én irtani. Kérdezös- 
kedtem az ottani közegektől, ha nem tudnak

•)  Az oly av'zélkemény talajra nézve, mint az 
ottani, én is egész helyén Valiinak találom  a czikkiró 
által em lített kapálási m ódot, sót m eg azt m ondom, 
hogv a porhanyón és hom okos talajban s - in  ajánlom  a 
magas felhalmozást, m ert a hol a talaj porhanyón, ott 
a tóvek jó m éh re hatolnak és elég erősen tarthatják 
m agokat ahhoz, hogy ki ne dűljenek, tehát o tt is leg
jobb az ugvneve/ett féltöltés. A m agas felhalmozás el
len szól az is. hogy általa sok levél betakartatik és 
azért én m ár egy ízben (a »M. Dohány-Ujság« m últ évi 
folyamában felszólaltam ellene. S z e r i t .

lencze porába és karjának egy-egv nagvobb- 
szabásu drámai geszt'kulácziójával vezeti orr- 
likuihoz, miközben bálványozott orrával olyas
mit mond, mit betűkkel csak körülbelül igy 
lehetne leírni: »Nvssz!* Közvetlen ezután a 
boldogító »heepczhi« hangzatos s gyorsan 
változó akkordjaiban gyönyörködhetik a zene- 
értő és zenenemértő társaság.

Telik-e, nem-e? Nem vitatom. Kinek 
minő a nézete ; az a török pasa, ki néhány 
évvel ezelőtt még berlini nagykövet volt, ke
veset törődött az illemmel, midőn páholyában 
csibukjára gyújtott ; igen jellemző, hogy épen 
a »Sakkot a királynak* czimü darabot adták 
s a ki ismeri e színdarabot, tudja, milyen ér
dekes összefüggés van a dohányzás és e szín
darab között.

A rendőrség elég udvarias volt s nem 
tett ellenvetést a pasa dohányzása iránt ; de 
mikor a nagykövet a páholyból a fö'dszmtrc 
kezdett köpködni, a rendőrség figyelmeztette, 
hogy a keleti divat reprezentálásával ne le
gyen bőkezű; a pasa tejét csóválta s csak 
annyit mondott, hogy : »gyaúr-népség!« S
szedte vette magát, csibukját, szolgáját s el
hagyta a színházat, természetesen nem mu
lasztván el a » népség «-et még egy megvető 
pillantással lenézni.

valamit arról, hogy mi történt azon dohány
nyal, mire azt mondták, hogy meg lett for
dítva ; de eszembe jutott, hogy azon csomók 
igen nagy levelű dohányok voltak, emezek 
pedig közép nagyságúak és igen szépen fer
mentáltak. Végtére a kiállítási biztostól meg
tudtam, hogy a dohány csakugyan ki lett 
cserélve a tulajdonos által. Valószínűleg figyel
messé lett téve lapunk megjegyzései által és 
ezúttal bemutatta azon dohányát, mely a 
tisza-rotfi beváltó hivatalban fermentáltatok 
kitűnő sikerrel, és az általam állított véle
ményt csak jobban megerősítette, bizonyítva 
azt, hogy mit tesz a raktárbani jó kezelés és 
sikeres fermentálás.

Mindezt nekem mindenesetre köztudo
másul kellett a saját magam érdekében is hozni.

Visszatérve múlt számunkban említett 
V á r a d y F a n n i  urhölgy Örkényi dohány
gazdaságára , megjegyezzük, hogy e kitűnő, 
rendszeres termelőnél csak az a kár, hogy ö 
is külföldi magvakkal experimentál. Azon ta
lajnak már egyáltalában nem felel meg sem 
a havannai, sem ohioi vagy más külföldi mag, 
oda legjobbnak bizonyult a szamosháti és ti
szai levelek eredeti magva; ajánljuk tehát ezen 
magvakat, a külföldit pedig kerülni taná
csoljuk.

Az 1873-ik évi bécsi világkiállítás alkal
mával is, a bécsi elismert szakértő jurv a 
magvar dohány előnyösségét minden tekintet
ben elismerte, de legjobban kifogásolta a kül
földi magvakból termelt dohányokat, ameny- 
nviben azok az eredetitől a megismerhetetlen
ségig eltérőnek mutatkoznak.

(J n g m e g v e i dohányokból talán csak 
azért mutatnak be egy néhány csomagot, hogy 
megmutassák, mennyire lehet a dohányt a 
rósz kezelés által elrontani. Ezen híres ung- 
megvei dohány, melv sok kostök tartalma szokott 
lenni; melynek csak neve hallatára is minden 
igaz pipás ajkai csak dagadoznak a mámor
tól : ezen dohánvok vannak bemutatva P 1 a t h y 

I I s t v á n  ur által. Van ezek közt egy kis 
| csomó, mely úgy látszik október utolján vagy 
I november elején lett leszedve; ezt onnan kö- 
1 vetkeztetem, mert szinte látszik ezen levele

ken a szenvedés, melyet ki kellett állaniok a 
hidegtől, a mennyiben nem lehetett betakarni; 
de meg is fázott, de nagyon, úgy annyira, 
hogy beléállott a hideg és benne is maradt. 
Ezen kis sarju hegyleveleket, melyek valójá
ban nem érdemelték meg, hogv zsinegre fűz
zék, a kiállító elnevezi burnót, vagy pipa
dohánynak, nézetünk szerint pedig e dohány 
se nem pipadohány, se nem burnót, hanem — 
a szemétre való.

A muskatály-dohánva is éretlen, durva, 
törékeny, vastag; az ily fajú dohányokat na
gyon korán kell elültetni és kitűnő kezelés
ben részesíteni, hogy megérhessenek, mert 
ezeknek érettségéhez sok idő kell. E dohányo
kon meglátszik, hogy jó talajban termettek és 
a finom eredet, de meglátszik egyszersmind a 
mostoha kezelés is.

Látható ezek közt egy csomó kapadohány 
minden kritikán aluli; van közte egy csomag 
muskatálv. ez már valamivel jobb, egy csomag 
Bemáth féle Gálócsi királyi, ezen igaá^n meg
látszik a finom és nemes faj és e dohány 
szép is; egy keresztezett faj sokkal jobb, és 
már érettebb is.

Bizony, ped g e talaj megérdemelné, hogv 
régi jó hírnevét érvényre emeljék, mert itt 
csakugyan rendes kezelés mellett kitűnő do
hányt lehetne termelni.

L i c h t e n b e r g  M ó r  és V a j d a  Ja 
k a b  F ü 1 ö p urak csongrádmegvei igen szép 
és valójában rendszeresen kezelt, érett dohányt 
mutatnak be; különösen van azok közt egy 
csomag nagyon szép és jó szivarboriték is a 
többi jó pipadohányok mellett.

J a k a b f y  M i k l ó s  Kupa pusztáról Arad- 
niegvéből szép barna szivarboritékot állított 
ki; ezen anyag valójában jó, csak az a kár, 
hogy az erek igen sürüek és érdesek. Ennek 
oka is a mag eltajzásában rejlik.

Dr. V e r z á r G y u l a  Magvar-Bánhegves, 
Aradmegve. Ezen dohány már jóval szelidabb 

' és sokkal finomabb és jobb.
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Br. V a » m e r Ad o l f ,  Dombegyháza. 
Ezen dohányon látható a földnek rendkívüli 
finomsága és jó megmivelése, a mennyiben e 
szépen és okszerűen kezelt dohány sima, puha, 
rugékony, és egyenlő szép szinű, mely a szi
vargyártáshoz nagyon alkalmatossá teszi; — 
e dohány kitünően van kezelve és megér
demli, hogy azt behatóan megnézzük.

C s á n y i  Á g o s t o n  ur most is állított 
ki dohányt. A múlt évben a Köztelken kiállí
tott dohányáért ezüst éremmel lett kitüntetve; 
e dohány most sokkal jobb mint az akkori, 
de azért azt hiszszük, ez sem fogja a jutal
mat megérdemleni.

Br. W o d i á n e r  Mó r  Tisza-Abádról 
nagyon szép érett és jól kezelt pipadohányt 
állított k i; sandai dohánya nem oly szép, de 
azért az is nagyon helyesen van kezelve.

Béni  J ó z s e f  Mikcbuda, kinek a múlt 
évben a Köztelken volt bemutatva igen szép 
és jó dohánya, melyért bronz éremmel lett 
kitüntetve. Ezen termelő most még sokkal 
szebb és jobban kezelt pipadohányt állított ki, 
a melyen nagyon kitűnik a haladás.

Különös figyelmet érdemel gr. K á r o l y i  
A l a j o s  mágócsi uradalmában termett do
hánya. Az egyik fajnak, a Rózsa-dohánynak 
alakja páratlan szép, a dohány meg van érve, 
jól kezelt és óriási nagysága dac zára mégis 
nagyon szépen van simitva és összeállítva. 
Cuba fajta dohánya is szép, de színe kissé 
fakós.

A dohánv-kiállitás egészben véve nem 
adja meg hu képét a dohány termésnek, a 
mennyiben nincsenek reprezentálva azon do
hányok. melyek a jelenlegi termelésnek leg
nagyobb kontingensét adják, nevezetesen a 
lll-rendü és satnya dohányminöségek. Erre 
ugyan a kormány lett volna leginkább hi
vatva, melynek módjában van az átvett ösz- 
szes dohányosztály arányához képest a dohány 
minőségeket bemutatni — és igv nézetünk 
szer.nt helyén lett volna minden osztályból 
aránylag az átvett mennyiséghez kiállítani. Ez 
egyszersmind alkalmat nyújtott volna ezen ág 
hanyatlását felismerni és buzditólag hatott 
volna. ---------------  D. V.

Vegyesek.
F. hó Mével aj előfizetést nyitunk lapunkra. 

Azon t. előfizetőink részére, akiknek előfizetésük je
len számmal lejárt, az előfizetés megkönnyebbite >e 
szempontjából postautalványt csatoltunk. Tisztelettel 
kérjük, szíveskedjenek az előfizetést minél előbb meg
hosszabbítsa! nehogy a lap szétküldésében fennaka
dás álljon be.

A Láng féle, a közforgalomba ,,ExsÍf- 
cator* név alatt bocsátott dohánvszáritó ge
rebenek mindjobban kezdenek nálunk elter
jedni. De több szempont is van, ami e sze

rencsés találmánynak a zsinór felett határozott 
előnyt nyújt. Itt mindenekelőtt a dohány rot
hadása teljesen ki van zárva. Az ellene emelt 
azon kifogás, hogy a kis szegek által nem 
hasittatván meg kellőleg a dohány illetőleg a 
szár, e körülmény a száradást gátolná, teljesen 
elesik, mert érett dohánynál a nagy hasításra 
nincs szükség, a szár már úgyis kevés víztar
talommal bír és hamar szikkad meg, ameny- 
nyiben önállóan függ a gerebenen. Támogatja 
ebbeli nézetünket az, hogy az amerikai do
hányok, amelyeket éretten huzgálnák ki az 
egész tőkével együtt, a legtökéletesebbek, da
czára annak, hogy nincsenek meghasogatva. 
Azon penészről, melyet a levelek a hasítás 
által könnyen megkapnak, itt szó sem lehet. 
Továbbá nem tartható a hollandi mód szerinti 
szár-végighasitás czélszerünek azért sem, mert 
amikor felfűzzük a dohányt, az még nagyon 
érzékeny és a rajta okozott sebet megsinli, 
míg a szegre akasztás semmi sebet nem okoz. 
Külön függvén minden egyes levél, szépen 
megszárad és nincs rá eset, hogy megrothad
jon, ami eddig oly sok bajt okozott. De meg 
c o n t r o l l u l  is szolgál a gereben a gazdá
nak cselédje ellen, mert ha csak egy levél is 
hiányzik a szegekről, ez mindjárt feltűnik és 
tudni lehet, hogy az onnan levétetett. — 
Mindez előnyök mellett még olcsóbb, mint a 
zsinór, semmi sincs tehát, ami általános elter
jedésének ntját állaná.

Alj-dohány. Épen e számban egy elismert 
szakértő az alj-dohány mivelésével és annak ala
pos kezelésével behatóan foglalkozván, szükség
telenné vált nekem e tárgyról most bővebben 
írni. Csak azt teszem hozzá, hogy ezen le
szedett és megérett alj-dohánvokkal ne bán
junk el közönyösen, ugv, hogy azokat szokás 
szerint hetekig hagyjuk a földön leszedve 
hencseregni, mig összefonnyad és rothad, mert 
az alj-dohánvt, a mennyiben az már megsár
gult és fonnyadt állapotában lett leszedve, 
szükségtelen fonnyosztani és fülleszteni, ha
nem egy pár órai fekvés után főzzük fel, és 
minthogy akkor még minden pajta üres, ag- 
gaszszuk fel oda a jó tág helyre és ne hagv
juk napon és esőn egy perczig sem, s igv 
ezen alj-dohánvból is legalább lesz valami, 
nem mint az alj-dohány általában lenni szo
kott. A rosszul kezelt alj-dohánvok valójában 
gondot adnak a gyárnak, mitévő legven vele, 
annyira gondtalanul van általában kezelve. A 
mint felfűzik, soha érdemesnek nem tartják, 
hogy azt megritkitsák a zsinegen, hanem a 
mint egy kerítésre felakasztották, ott van az 
hőségnek, esőnek kitéve addig, mig össze
rakják. Njár a földön is gondtalanul kezelte
tett és azért vastagon van rajta a föld- vagv

homok-por, mely a kapálás és zápor alkal
mával reá tapadt. A múlt évben a Köztelki 
dohány-kiállításon megmutatta Beliczey békés
megyei főispán, hogyan lehet az alj-dohány
ból is jó használati dohányt alakítani; erre 
nézve lapunk múlt évi számában volt már 
említés téve. D. V*

Szivarfogyasztás Ausztriában. Az osz
trák pénzügyminisztérium a napokban közzé
tett egy kimutatást, hogy Ausztriában ez év 
első negyedében hány szivart fogyasztottak. 
Az érdekes kimutatásból átvesszük a követ
kező adatokat: A regalitások fogyasztása apadt, 
71050 darabbal kevesebbet fogyasztottak mint 
az előző év megfelelő negyedében ; ebből a 
szivarfajtából mindössze 720.300 darab kelt 
el. Ellenben a trabukkók fogyasztása emelke
dett, mert 4.980,1 14 darabot adtak el a ta
valyi első évnegyed 348,814 darabja ellené
ben. A britannika kezdi a szivarozók kegyét 
veszteni; összesen 7.503,300 darab, a tavalyi
nál 120,300-al kevesebb fogyott el az idén ; 
a hosszú havannából mindössze 392,000 da
rabot kértek, 80,800 darabbal kevesebbet mint 
az előző évben; a havanna britannika rend
kívül hanyatlott, összesen 778,300, vagyis 
222,500-zal kevesebb kelt el mint tavaly. Áz 
Ötös kubából az idén 12.505,623 darabot, a 
tavalyinál 464,370-nel kevesebbet szívtak el. 
Ellenben a négyes kuba, melyből 47.184,804 
darab kelt el, 5.970,204 darabbal emelkedett 
a fogyasztásban. Jó idők jártak a portónkéra, 
melvből az idén 1.615,169 darabbal többet 
fogyasztottak stb.

Szerkesztői üzenetek.
HillM 'r J ó z s e f  községi bíró urnák N o v á k i  

(Slavonia.) Ön azt írja. hogy ném et, vagy még inkább 
szerbül irt lapot küldjünk önöknek, m inthogy m agyarul 
nem  értenek . Amily üröm ünkre szolgál, hogy lapunkat 
önók is figyelmükre m éltatják, ép annyira sajnáljuk, 
hogy kérelm üknek eleget nem tehetünk. Nem tehetünk 
pedig azért, m ert cg}- lap kiadása sok költségbe kerül 
s azért, hogy talán 100 — 200 olvasóra szám íthat, senki 
sem fogna lapot indítani, ha még oly áldozatkész is. 
Mert az a n y a g i  dolgokban való áldozatkészségnek 
csak ugv van értelm e, ha legalább e r k ö l c s i  hatásra 
szám íthatni. I>e mi eredm ény lehet abban, hogy lapunkat 
egy néhány olvasó olvassa : Hogy pedig mily szívesen 
fizetnek elö a szaklapokra, (legalább nálunk) azt m ár 
volt bö alkalm unk m agyar lapunkon tapasztalni. De 
másrészt nem is akarnánk a m agyar nyelven kívül más 
nyelv terjedésének tápot nyújtani. T ehát csak egy ta
nácsunk le h e t: tanuljanak meg önök a »Dohánv-Uj- 
sig««on magvarul.

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos 1
Daróczi Vilmos.

A dohánytermelők becses figyelmébe!

Legújabb szabadalmazott találmány
az 188-4. évi országos dohány kiállításon ezüst éremmel kitüntetve, az országos magyar gazdasági egyesület és a tolna- 
megyei gazdasági egyesület által legczélszeríibbnek Ítélve, több uradalom valamint dohánytermelő által elismerő és 
dicsérő nyilatkozatokkal megtisztelve és szaklapok által különösen ajánlva.

„E X S IC C A T O R ”
> dohánylevél fűző- és száritó-kézigép,

melynek használatával kétszer annyi dohányt lehet ugyannzon időben felfűzni és a pajtában vagv bármelv száritóhe- 
lyiségben elhelyezni, mint az eddig a zsinórokon lehető volt. Ezeken a dohánylevelek a levegőben füzetvén fel. rohadt, 
vagv szétzúzott levelek sohasem lesznek, azonkívül a levélkihullás lehetetlen; minélfogva 150'.. száritóhelyiség 5°/«
dohányanyag- és 5 0 "„  munkamegtakarítás éretik el, főleg pedig a dohánylevelek minősége a helyes száradás folytán 
a legnagyobb mérvbon fokoztatik és ezen lerendezés

a zsinór árának csak egy huszadrészébe kerül.
.  ̂ Az »Exsiecator« ára ezer darabonként hatvan krajcár o. é. Megrendelhető csakis az ..Exsiccator‘; 

kizárólagos gyári raktárában Tolnán (gőzhajó- és vasúti állomás). Használati utasítások, valamint berendezés 
költségvetések ingyen és bérmentve megkflldetnek. Kizárólagos gyári-raktár tulajdonos

_________________ ______ ____  Fichtel Iqnác, Tolna.
K yoa. Uarkua Samunál, fcndape-t nagy koronaut<za 23
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