
▼III. Árfolyam 12. i> Budapest, 1801. JuniuH 16. Megjelenik minden hó I-én és 16-án

Előflietésl á r

^ M A G Y A R  D O H A N YÜ JSA ü“ *ra
L géit évre .  . 4 frt. 
Fél évre . . .  9  frt. 
Negyed évre .  . 1 frt.

MagreodelAn a kiadóhivatalban 
i i |7  utalványnyal mi 

poaUbivatalnál aamk&it

MAGYAR

S Z B R K B 8 Z T Ö S É O : 
Budapest,

T I . ,  P o d n u n i c z k y - i i t m  1.1DOHANYUJSAG
Klöfl/etésl ár

„M A G Y A R  DOHÁNYUJSÁG“ « n
Egész évre . 
Fél évre . , 
Negyed évre .

2 frt. 
1 frt.

idsMs s  kiad óh i vi 
veev utalványnyal m in d i  

yc3ahivatalnál m kA tfliM i.

KIADÓHIV ATAL I
B a d a p u t, TI. P o t a a -  

i a taak y-a toia  1 . »«.

A  d o h á n y t e r m e l é s t  é s  d o h á n y k e r e s k e d é s t  f e l k a r o l ó  g a z d a s á g i  s z a k l a p
Hirdetéseket felves* a kiadóhivatal és az ország 

minden hirdetés-gyűjtő ügynöksége.
Felelés szerkesztő és laptnlajdonos: Darésri Vilmos. Hirdetések: Hegyed oldal 10 frt ; kisebb 

Társszerkeaztó: U tsc  Itoakarg Oewalá. ■inéan petit sor 4 kr.

T A R T A L O M :  Kapálás. Daróczi Vilmostól. — 
A dohány égése. Cserháti Sándortól. — A szivar- 
gyártásról. Ir ta : Kaeay Rezső, dohánygyári al
igazgató Budapesten. (Folyt.i — Dohány mag 
termelés. Daróczi Vilmostól. —  Dohánytermelés 
a kolozsmonostori gazd tanint kísérleti telepén. 
Ásványi Lqjostól. — A dohány története és a 
fejlődő magyar dohánytermelés. Marton Andor
tól. — Kísérlet műtrágyával a Garani völgyén. 
Levatich Lászlótól. — Dohánykiviteli kereske
désünk. Daróczi Vilmostól. — Levelezés. — Iro
dalom. — Vegyesek. — Szerkesztői üzenetek.

T Á R C Z  A : A zágrábi ni. kir. dohánygyár. (Foly
tatás) Irta : R.

Teljes tisztelettel ismételve felkérjük mind
azon t. előfizetőinket, a kik az előfizetési összeggel 
már régebben hátralékban vannak, valam int azokat 
is, akiknek előfizetésük ez időszerűit már lejárt, 
hogy hátralékaikat kiegyenlíteni- , illetve az elő
fizetést mielőbb megújítani szíveskedjenek. — 
mert nem szeretnénk a hátralékok végett külön 
figyelmeztetés, vagy esetleg postai megbízás kül
désével az illetőknek terhökre lenni, de —  az 
előfizetőinkkel szemben szívesen elvállalt erkölcsi 
kötelezettségünknek s a lapunk terjedelmének 
megnagyobbitása folytán tetemesen emelkedett 
kiadási költségeknek mi is csak úgy felelhetünk 
meg, ha t. előfizetőink, a lapnak —  különben 
is oly mérsékelt —  megrendelési arát, a ren
des időben méltóztatnak beküldeni.

A kiadóhivatal.

Kapálás.
A  dohány m ennyiségét szaporítani s 

m inőségét jav ítan i: a jó  és gyakori kapálás 
van hivatva.

A  jó  és gyakori i apálás a dohány 
érését is nagy m érvben elősegíti. A  kapálás 
kipusztitja a gyom ot, m ely a növénytől el
vonja a levegőt és világosságot, de el
vonja tőle a leg jobb  tápanyagokat i-s 
am elyekre annak a legnagyobb szüksége 
volna, m ég pedig természetesen a feloldott 
állapotban levő növényi tápláló anyagot.

A  világosságnak a gyom ok által tör
ténő elvonása hátrányos befolyást gyakorol 
a dohánynövény fejlődésére.

A  gyom ok elpusztítása, a dohány után 
következő termésnek is nagy hasznára vá
lik. a mennyiben ily formán a gyom m ag 
sem képződhetik, különben ez kitűnik abból 
is. hogy a dohány után rendesen olyan 
kitűnő búza szokott teremni, mint a fekete 
ugarban, sőt sokszor m ég jobb  is ; — termé
szetesen ez nem épen kizárólag a gyomtisz- 
titás következm énye, hanem főképen a jó  
dohányföld és annak gondos m egnövelé
sének tulajdonítható, -  de mindenesetre a 
gyompusztitás is nagy m érvben hozzájárul 
ezen kedvező körülm ény előidézéséhez.

A  porhanyósitás m egkönnyíti a talaj
ban a levegő  áramlását, s az éleny —

oxygenium  — fokozott mértékben képes 
hatni a talaj alkatrészeire és ez által sok
kal több tápláló rész jut a dohány rendel
kezésére, a növény gyorsabban működik 
és az érést is nagyon elősegíti.

Igen hasznos a növényre, ha a talaj
ból mennél több oxygenium ot nyerhet, 
mert tapasztalatból tudjuk, hogy a dohány 
annál élénkebben fejlődik, minél kevésbé 
van a talajban a levegőcsere akadályozva.

A  gyakori kapálás m eggátolja a talaj 
elkérgesedését, ami egyes tálatoknál esős 
időben gyakran be szokott következni, kü 
lönösen olyankor, a midőn az esőzésre hir
telen nagy hőség áll be. —  pedig az ilyen 
m eg cserepesed és igen káros hatású, mert 
a levegő, napsugár, sőt m ég az eső sem 
hat keresztül egy könnyen rajta, és a talaj 
nem részesülhet ama annyira szükségelt, 
ammóniák és salétrom anyagokban, a me
lyeket leginkább az eső és harmat szokott 
szolgáltatni és a melyek a dohány érlelését 
és égését is annyira előmozdítják.

A  talaj m egcserepesedése a dohány
növényt úgy összeszoritja, mintha be volna 
préselve, h ogy  szinte ott nyekeg és ful- 
doklik , s ebből a nagyon kellemetlen hely
zetből csak a gyakori kapálás menti ki a 
szenvedő palántát.

A  gyakori kapálás a talajnak víztar
talmára is nagy befolyást gyakorol, a 
mennyiben a dohány növény nedvesség 
nélkül nem gyarapodhat s a víznek jelen
tősége a talajra ép oly fontos, mint a trá
gyázásé, mert a viz feloldólag hat a trá
gyának növénytápláló alkatrészeire, amiből 
önként következik, mily fontos az, hogy a 
dohány növénynek, a tenyészete főidő
szakaiban, tehát ezen hónapokban, mindig 
elegendő nedvességet bocsássunk rendel
kezésére. — Ügyeljünk arra. h ogy  ezen 
hónapokban a föld minden csepp esőt és 
harmatot felfogjon és ezeket magában le
hetőleg vissza is tartsa, a mi csak azáltal 
érhető el, ha gyakran és különös gonddal 
kapáltatjuk a dohány földet és azt mennél 
porhanyóbbá tesszük. Egyébiránt mostaná
ban a rendkívül jó  idő és gyakori esőzés 
következtében, ugyancsak jó  alkalma van 
a földnek, a szükséges nedvességben b ő 
velkedni.

A  mi a nedvességi viszonyokat illeti, 
a kapálásból kettős hasznunk lesz ; mert 
általa egyrészt az esőket jobban kihasz
náljuk, másrészt pedig a talajban lévő 
nedvességet sokkal jobban m egőrizzük; — 
m agától érthető azonban, hogy a kapálás
nak. vagy általában véve — a talaj fel- 
porhanyitásának ez a hatása, a különféle 
talajnemekben nem egyformán érvényesül. 
A z  agyagtalaj, a mely tudvalevőleg köny- 
nyen öszetömődik, hálásabb lesz a kapá
lás iránt, mint a homok, vagy egyáltalán 
bárm ely lazább talaj, mert az utóbbiaknál, 
a kapálás által előidézett állapot, kis- 
sebb-nagyobb mértékben már a természet
től m eg van adva.

U *  H al • l é a s s l i  • s M a lr s  ft tf jsé .

E  tekintetben a helyi viszonyok az 
irányadók.

D e az utóbbi talajokat sem véve ki 
— határozottan állíthatom, hogy a dohány 
a leghálásabb növény a kapálás iránt, —  
azért tehát m ihelyt csak a legkisebb szük
ségét látjuk, a kapálást elmulasztani nem 
szabad. Már m agában véve az a hatás, 
mely dohányainkat felsegíti rendes idejére 
m egérn i: ez magában is oly fontos, hogy 
ha semmi más haszna nem volna is a ka
pálásnak csupán csak ez, már ez m aga is 
teljesen elegendő ok arra, hogy a dohányt 
minél gyakrabban kapáltassuk.

Mint már előző alkalommal is említve 
v o lt : a kapáláshoz m indig rövid nyelű ka
pát használjunk, mert a kapálás alkalmá
val a palánta gyökerei m ég gyengék  s a 
dohány gyökérzete m ég nem hatott le 
a m élybe, tehát hosszú nyelű kapával a 
palánták könnyen megsérthetek lennének; 
továbbá a kapálás közben a kapásnak 
soha sem szabad elmulasztani a dohánytő 
mellett kezével, illetőleg ujjaival, a palánta 
környezetét felkapami és meglazítani.

A  mostani kapálás ideje alatt m ég 
van idő arra is, hogy a netáni hiányzó pa
lántákat kipótoljuk, de tenni kell azt most 
okvetlenül, m ég pedig úgy, hogy a dohány
föld azon részén, melyet a kapás délelőtt 
bevégezett, már délután, egy m egbízható 
kertész által a hiányzó palánták kipótoltas- 
sanak, a délután m egkapált részt pedig, 
ha nincs idő reá m ég akkor este kipótol
hatni, akkor korán reggel kell azt okvet
len megtenni ; — ilyenformán azt éljük el. 
hogy a foltozás tiszta, gyom m entes helyre 
esik és ha m egfogam zik, nem fogja gá 
tolni semmi a fejlődésben.

Minden kapálás alkalmával arra is 
vigyázni kell, hogy az elősdi vagy  más 
mindennemű rovarok elpusztittassanak, és 
a hibás vagy ragyás leveleket a tőkéről 
azonnal le kell törni, — ne engedjünk te
hát a dohány tőkén semmi egyebet, csak 
az általunk m eghagyandó ép, egészséges 
leveleket gyarapodn i.

Daróczi Vilmos

A dohány égése.
Nesslcr, a német agrikultur chemikusok 

között legtöbbet foglalkozik dohánvvizsgála- 
rokkal s különösen a dohány égését tette is
mételten tanulmány tárgyává. Kísérleteinek 
eredményeit legutóbb egy előadásban hozta 
nyilvánosságra, melyet tavaly a német gazdák 
strassburgi gyűlésén tartott. Azt hiszem, nem 
lesz érdektelen, ez előadásnak a dohány égé
sére vonatkozó részét kivonatosan közölni.

Nessler szerint, a dohány égésére — ért
vén alatta azt, hogy meggyujtva mennyi ideig 
ég láng nélkül —  főleg a chlor és a kálium 
van befolyással. Minél több chlor van a ta
lajban, annál több kerül a dohányba, s annál



rosszabbul fog égni. Újabb vizsgálatokból az 
tűnik ki, hogy a chlórnál még sokkalta ká
rosabban befolyásolja az égést a phosphorsav.

A chlor káros hatását háromféle módon 
lehetne csökkentem : 1) Ha a dohány előtt
oly növényt termesztünk, mely aránylag sok 
hlort és kevés káliumot von ki a talajból,

__ 2) megfelelő talaj kivalasztasa által, — 3)
olv káliumtrágyák alkalmazása által, melyben 
nincs chlor.

Az első pontot illetőleg : valamennyi kul- 
turnövénvünk több kálit mint chlort von ki 
a talajból, —  a vizsgálatokból azonban az 
tűnt ki, hogy azon növények, a melyek főleg 
levéltermést adnaK, a kálihoz viszonyítva arány
lag sok chlort vonnak ki e talajból, ellenben 
azon növények a melyeket főleg gyökereik 
vagv gumóik végett termesztünk, aránylag sok 
káliumot és kevés chlort vonnak el a talajtól.
A miből az következik, hogy ha a répát 
vagv burgonyát eladiuk, a levelét pedig fel
etetjük vagy a trágya közé keverjük : a talajt 
chlorban gazdagítjuk.

A talajt illetőleg Nessler azt tapasztalta, 
hogv az agvagtalajon termett dohány kevés 
kivétellel mindig sok. homokon termett min
dig kevés chlort tartalmazott, — az előbbien 
rosszul, az utóbbiak jól égtel. A n iböl azt 
következteti, hogv nehéz talajon nem kell d o 
hányt icrmelni.

A trágvafélék közül legjobbnak tartja a 
káli magneziat, mely a chl >rhoz viszonyítva 
legtöbb káliumot tartalmaz, —  a chlórban I 
gazdag tragvalevct, emberi ürüléket, nénik ü- 
lömber. az olv trágvaféléket. melyek a növé
nyek növekedését előmozdítják, de káliumot 
nem t« rti Imaznak. milyenek az egyoldalú 
nitrogén tragvák, határozottan hátrányosnak 
mondja.

Azon körülményt, hogy chlortartalmu 
trágva után homoktalajon jólégö. agyagtalajon 
rosszul égő dohány terem; oly módon ma

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

Irta: K.
(Folytatás.

Nézzük meg a Manila dohányt. A  
Manila dohány nemcsak mint csomag kap 
a Jáva, Brasil, Guba. Havana s egyéb 
külföldi dohány csomagjaitól elütő alakot, 
hanem a levelek is egészen máskép köt
tetnek össze ; mig például a Jáva. Sumatra 
legyezőform áju csokor alakban köttetik, a 
Havana. Cuba malota alakban, a belföldi 
csomó alakban stb addig a Manilánál a 
kocsány a hátszínnel kifelé ketrétre hajtva 
levél levélen úgy fekszik, hogy az egész 
körülbelül egy száztiz levelet tartalmazó 
laposra préselt s derékszögű négyszög ala
kot képező dohány csupán kocsánynak 
látszik, alant, fönt és középen vékony fa
háncs szalaggal van összefűzve s olyan 
külsővel bir, mint a tőkehal, midőn ez a 
tengerparti vidéken messze elszállítás előtt 
előkészíttetik. A  Manila dohány nyers ál
lapotban, mint a többi dohányok legna 
gyobb  része, szagtalan, de nedvesites után 
behunyt szemmel is megismerni azt, a 
csakis ezen dohányt jellem ző, nem valami 
nagyon penetrans földszagáról.

Kövessük a megnedvesitett és már 
m eghúzódott dohánynyali elbánás folytató
lagos menetét. Idejönnek a munkásnők 
sorrendben s a mérlegre tett anyagm eny-

M au vak D ohányuj8Ág .

gvarázza meg, hogy a homoktalajból az eső 
a chlort kimossa, agyagtalajból pedig nem.

Végül még megjegyzi, hogy a dohány 
égésére nem az határoz, hogy az mennyi 
chlórt és mennyi káliumot tartalmaz, hanem 
hogv minő arányban van a kálium a chlór
ban, —  erre vonatkozólag azt mondja, hogy 
az olyan dohány soha sem ég jól, amely 
0.4“ 0 chlórra csak 2.5 '/0 kálit tartalmaz.

Nesslernek ezen állításaihoz nagyon sok 
szó fér.

Szerintem Nessler is beleesett a/, agrikul- 
tur chemikusok legtöbbjének azon hibájába, 
hogy minden dolgot a chemiu szemüvegén 
nézik és mindent csak az elemezésből akar
nak kimagyarázn', a miből aztan néha olyan 
szabályokat vonnak le, amelyeket a gyakorlat 
embere vagy csak megmosolyog, vagv pedig 
ha alkalmazza, az credménv nem felel meg a 
várakozásnak, minek folytán elveszti hitét az 
elmélet helvességében.

Reánk, legnagyobb fontosságú Nessler- 
neK azon állítása, hogv a phosphor-tragva még 
a chlórnál is jobban rontja a dohányt. No ezt 
még a Strassburgban lévő dohánvtermelök se 
akartak elhinni, habar Nessler phosphoroldatba 
mártwtt és megszaritorr itatóspapirossal ■!) 
demonstrálta nekik, mennvire romja az égést 
a phosphorsav.

Ezen áll tás hevességét én is határozot
tan Tagadom.

Megengedem, hogv phosphorsav-bőségben 
szenvedő talajon rosszul égő dohány terem, 
csakhogv ilven talaj előfordulhat valamelv kí
sérleti térén, ahol phosphorral agvontrágváz- 
tűk a talajt, de egyebütt nem. Az én tapasz
talataim szerint: a jthosphort ragya vagy javítja 
az cg est, vagy nem változtatja azt meg.

A ni ilt évben a központi dohánvjövedék 
igazgatóságának kezdeményezése folytán több 
heiven tettek kísérletet phosphor-trágváva). A 
kísérletek eredménye, egv-egy csomó dohánv-

nviségeiket átveszik. K i-ki a saját anyag- 
! jával helyére siet s kezdi a leveleket ko- 
i csányaiktól megszabaditani : lassú óvatos
1 munka ez, mert a kocsánynak nem eléggé 

ügyes fogása, a levél nem helyes tartása 
folytán könnyen beleszakithat a levélbe, 
mely aztán kárba ugyan egészen nem 
m egy, de már eredeti rendeltetésének m eg
felelő értékesítést nem nyerhet ; a sérü- 
letlen és kocsányaitól ekképen m egfosz
tott levelek most válogatás alá kerülnek 

j s ismét más munkásnők kezei közé. Ezek 
aztán a félleveleket színeik tisztasága, nyu- 
lékonyság. nagyság szerint külön-külön 
rakják, a levélszövetek finomsága, rugé- 
konysága vagy nyulékonysága szerint 
osztályozzák s ezen osztályozás szerint 
használtatnak fel a m egfelelő minőségű 
szivaroknál; azonban előbb az osztályozott 
féllevelek simítás alá kerülnek ismét más 
munkásnők kezei közé, ezek egyenként 
kisírni ják a képződött ránezokat s hogy 
újra össze ne zsugorodjék a lap, ólomne 
hezéket helyeznek arra. lábnyomásu ké
szülék segélyével; miután a simitónö kellő 
mennyiséget állított elő : a kis készlet a 
»boritéksajtóba« helyeztetik, ez a boríték 
sajtó egy  orsón forgó kétkarú göm bből 
áll. mely tetszés szerint egyaránt könnyen 
hajtható le vagy fölfelé, amint azt a munka 
m egkívánja; ha sajtolni akar, akkor a 
röperejénél fogva gyorsan m ozgó göm bök 
jobbról balra hajtva leszorítják az orsó 
végén függő falapot, ez pedig a két fa
lap között maga alá helyezett anyagot.

nyal, feldolgozás czéljából hozzám küldetett. 
A trágyázott és trágvázatlan dohányok égését 
meghatároztuk olytornián, hogy meggvujtot- 
tuk a dohányt, elfujtuk a lángot s megfigyel
tük, hogy hány máaodperczig izzik az.

A beérkezett jelentések közül a feldebröi 
és hoss/upálvi, külön is hangsúlyozza. hogy 
a superphosphattal trágyázott talajon jobban 
égő dohánv termett, mint a trágvázatlanon.

A nn kísérleteinkből az tűnt ki, hogy 9 
esetben —  mindig 10— 10 égetési próba át
lagát véve —  jobban égett a superphosphatos 
dohány mint a trágvázatlan. egy esetben nem 
volt külömbség és 3 esetben a trágvázatlan 
égett jobban, csakhogy az utóbbi esetben a 
különbség igen csekély volt.

Hogv a phosphortrágva csakugyan fo
kozta az égést, legjobban kitűnik az egyes 
égetési próbák részletes ismertetéséből

Hosszupálviból küldött s/.amosháti dohány 
égése volt:

Junius lt>.

trágvázatlan irágvázott trágvázatlan trág\ ázott
3 másó Jperez 13 mp. 3 mp. lti mp.
y „ 8 „ 3 „ 17 n
3 17 „ 2  * 1 * * X •
y „ 10 „ 8 v, 4 „
4 „ 11 „ 8 * 18
5 „ 7 „ 3 „ 7 .

17 21 „ 3 „ 0 „
3 „ 8 „ A „ 1 1 n
4 r 7 «  „ y „

11 „ 23 „ 7 „ 10 „
M g tehat a trágvázatlan húsz eset közül 

18-szor égett ÍO masodpercznél tövidebb 
ideig, addig a trágyázott csak 8 esetben.

A mit tehát Nessler a phosphorsavra vo
natkozólag mond, éppen nem egyezik meg a 
mi kísérleteink eredményével, mert ezeknél 
az tűnik ki, hogv phosphorsavban szűkölködő 
talajon phosphortrágyával a dohanvnak ugv a 
mennyiségét mint a minőségét meglehet ja
vítani.

Lassúk, hogyan állunk a chlorrul. A

A  kívánatos sajtolás után a két falap 
két vége eg y -eg y  kapocscsal köttetik 
össze s a göm bök balról jobbra taszittat- 
nak, mire a besajtolt anyag kiszabadul, az 
orsó maga után emeli a felső falapot s az 
öss/eszoritott anyag az erre rendelt áll
ványra helyeztetik és ott marad rövid ideig, 
mig megtartja vég leg  sima, ráncz nélküli 
felületét. Egyszerű készülék, melynek kon- 
strukezióját e pár sornyi leírás csak igen 
hézagosán tünteti te l; az alapos körülírás 
azonban már e czikk keretén kívül esik.*) 

Vezetőnk tovább magyaráz. Itt Manila 
dohánvt készítenek elő, körülbelül a Jáva 
dohánynál tapasztalt m ódon. Emitt az apróbb 
Brasil dohányt fosztják m eg kocsányaiktól 
s készítik elő belőle a szivarokhoz való 
bélanyagot, burokanyagot s ha jut belőle 
m ég borítékot is. Gyorsan m ozog a m un
kásnő keze. mert a bélkészitőnő annyit 
kap fizetve, ahány kilogr. száraz anyagot 
állíthat elő. Midőn a kellő mennyiségű 
bélt a munkásnő előkészítette, az a „rám ára- 
kerül, hosszú, négyszögletes keret ez. vá
szonzsinegből rostamódon font fen ékkel; e

•) Úgy tudjuk, kogy a külföldi szivarboritékok 
Rajtolására szolgáló ezen készülék eddig kizárólag 
ónak a zágrábi m. k. dohánygyárban van használat
ban Nemrég egy klagenfurti ez. és kir. dohánygyári 
tisztviselővel volt alkalmuuk beszélni, ki erre vo
natkozólag azt jegyezte meg : „ Tanultunk a magya
roktól valamit!" Ugyani*, ó e készüléket * ezen el
járást f. é. márczins havában ott Zágrábban látta s 
nem késett ezen — xzerinte haladásra mutató - 
újítást a klagenfurti dohánygyárban azonnal meg- 
honosítani. Saerk.
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eh tornak tulajdonítja Nessler első sorban a 
dohány rossz égését és pedig szerinte nem 
annyira a chlor mennyisége a határozó, hanem 
az, hogy mily arány van a kálium és chlor 
között, —  szerinte az a dohány sohasem ég 
jól amely 0.4"/0 chlorra csak 2.5°/0 káliumot 
tartalmaz.

Fesca vizsgálatainál a legjobban égő 
Havanna dohány 3 .9 l° /0 kálit és 0.635*/,, 
chlort tartalmazott, vagyis 2.5°/0 kálira 0.40*/0 
chlort, a nálánál sokkal roszabbul égő flórida 
dohány 4.730°/0 kálit és csak 0 .309%  chlort 
vagyis 2 .5 %  kálira, 0.16'/* chlort. Fesca vizs 
gálatainak alapján azon következtetésre jut, 
hogy a mint csakis feltűnően csekély kálium
ból következtethetünk a dohány gyenge égé
sére, éppen úgy a chlor mennyiségéből is 
csak aitkor, ha telette nagy mennyiségben van 
a dohányban, úgy látszik hogy a chlor hát
rányos hatását bizonyos mértékig az orga
nikus anyagok könnyű égése és a dohain bán 
előlorduló aljait eliensulvozzák.

Az el nem tagadható, hogy egyes ese
tekben a sok chlor oka a rossz égésnek, de 
csakis oly esetekben fog ez előfordulni, ahol 
a talaj egy vagy más okból a normálisnál 
jóval több chlort tartalmaz.

így például igen valószínű, hogy a tiszai 
laposokon termő dohány rossz égését főleg a 
chior okozza, mely e helyeken nagyobb meny- 
nyiségben fordul elő a talajban mint egyéb ta
lajokban, de igen sok más helyen nem a 
chlor az oka a dohány rossz égésének.

Semmiképpen se egyezik meg a Nessler 
télé theoriaval azon tapasztalat, hogy egv és 
ugyanazon talajon termesztett különböző fajta 
dohányok égése nagyon különböző. Ezt nem
csak M.-Ovarott tapasztaltuk, hanem az egye
bütt termesztett dohányoknál is.

így például Hosszupályiban a
azamoaháti dohány átlag 52
a manilla „ „ 2 1

a withe buMey „ „ 13

rámákat ismét más munkásnők viszik a 
bélszáritóba, hol az anyag állványokon 
száradni kezd. A  m elegbeöm lőtől kissé 
távol, nehogy hirtelen gyorsasággal száradjon 
a hél, váltakozva m agasabb helyre jutnak 
a rámák, mig tartalmuk a szükséges fokig 
m eg  nem szárad. E bélszáritó egyik  részén 
Brasil dohányok száradnak, a másik részén 
e czélból külföldi kocsányok vannak ki
terítve, a félemeleten a belföldi bél szárad, 
oldalt pedig kettős ponyvákba vannak 
kötözve a belföldi hulladékok, továbbá a 
belföldi csom ókból kiválogatott és szivar 
gyártásra nem alkalmas dohányok, a cso- 
mózatlan levelek, melyek a pipadohány
gyártás czéljából az ezzel foglalkozó más 
gyárakhoz szállíttatnak el.

A  hová az em ber tekint, mindenütt 
feliratos jelzőtáblák s az első pillanatra is 
tájékozhatja m agát mindenki. A  bélszárító 
levegője bizony nem kellem es; a nedves 
dohánynak száradásközbeni szüntelen ki
gőzölgése , a magas fokú m eleg, az ehhez 
nem szokott tüdőt kellem etlen izgalom ba 
hozza, szaglási szerveinket az első pillanat
ban a trüsszentésig csiklandozza s mellünkre 
nehéz nyomás ereszkedik. Ez azonban csak 
rövid ideig tart, m ig szervezetünk egy 
kissé m egszokja s aki huzamosabb ideig 
tartózkodik a szárítóban, ez föl se veszi. 
Mindazonáltal jól esik a szabad levegőre 
kijuthatni s csak ilyenkor tüuik fel, h ogy  
a lélekzetvétel tiszta levegőben —- milyen 
é d e s !

Mielőtt elhagyjuk ezen osztályt s annak

a marylandi dohány átlag 14
a pfalzi „ a 15
a csabai rózaa „ a 1 2
a rétháti a 18
a menilla „ a 20
a hollandi kerek „ 
m ásodpercéig  égett.

a 18

Ha első sorban a chlor okozná a dohány 
rossz égését: akkor érthetetlen volna, hogy 
bizonyos dohányok égése idővel megjavul, 
mert hisz bármennyi idős legven is a dohány, 
a chlotnak és a káliumnak mennyisége nem 
változik benne.

Nessler sze.int a kötött talajokon azért 
terem rosszul égő dohány, mert aránylag sok 
chlort és kevés káliumot taitalmaz, amiért is 
ezen talajokon kell első sorban kálitrágyát al
kalmazni. Mar pedig a tapasztalat azt mutatja, 
hogy a kalitrágya elsősorban a homoktalajokra 
van hatással.

Nesslernek okoskodása alapjaban hibás, 
és igv a belőle levont köveikeztetések és a 
gazdáknak adott tanácsok se lehetnek he
lyesek.

A dohány égésére befolyást gyakorló kö 
rülményekről, az égés tokozásának módjáról 
mindez'deig még ragyon keveset rndunk és 
feletie kívánatos lenne, ha minél több helven 
foglalkoznának ily irányú vizsgalatokkal, me
lyeknek azonban nem szabad pusztán a chemiai 
elemezésekre szorítkozni, mert az ilven egy
oldalú eljárás azután oly eredményekre és 
következtetésekre vezet, a melyek a gyakor
latba egyaltaláhan nem bizonyulnak helyesek
nek, a mint ez Nesslernek a fentebbiekben kö
zölt elméletéből is kitűnik.

Nesslernek nezeteit a dohány égésről azért 
tartottam szükségesnek ismertetni, mert egvet- 
mást ró'a magyarul is olvasram már s ezért 
azt vélem czélszerü, hogvha a magyar gazda 
is tudja, hogy mit tartson felőle.

Cserháti Sándor.

részben öreg , részben fiatal munkásnőit, 
kérdezősködésünkre elmondja kalauzunk, 
hogy ezen osztályban havonként átlag hét
ezer kilogramm külföldi és tizennyolezezer 
kilogramm  belföldi nyersanyag dolgoztatik 
fe l ; a napi átlagos kereset 65— 70 krra 
rúg. Megállunk még egy pillanatra s mint
hogy  már egy  kis fogalom m al bírunk a 
beosztásról: az egyes munkacsoportok már 
feltűnnek; látjuk, mint sietnek az ellen
őrző „vizfgálónők* egyik munkásnőtől a 
másikhoz és szednek el. osztanak szét anya
got, vizsgaszemmel b ’rálgatják a munkát; 
az ügyelő altiszt a tizedesmérleg mellett 
áll s osztja ki az adagokat majd az asz
talok közé m egy, fölülvizsgál, kifogásol, 
helybenhagy ; bejön az osztály vezetésével 
m egbízott gyártási tiszt, megteszi intézke
déseit, fölülvizsgálja a leadni kész anyagot, 
megbírálja a munkát, nézi a faliórát és a 
feldolgozott dohánykészletét, ő  tudja mi
lyen összefüggésben van e két egym ástól 
különböző dolog. A  munka megbirálása 
után m egtekinti a hőmérőt, szellőztetést 
rendel el, átveszi az ügyelő jelentését, k i
hallgatja a panaszosokat, peres ügyeket 
intéz el, végre a munkaasztalok között el
tűnik szemeink elől a néma csendben, me
lyet csak a dohánylevelek susogása s itt- 
ott egy  nem jó l m egkent simitó-készülék 
nyikorgása szakit meg.

(Folyt, kör.)

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

(Folytatás).

Etienne és Liebault a floridaiak szivar
ját „cornet“ -nak nevezi s azt állítják, hogy 
A m erika összes spanyol gyarmataiban a 
dohányt csakis szivar-alakban élvezik, 
mely alak a legváltozatosabb és legtetsze
tősebb.

Épen oly számos elnevezése van a szivar
nak és szivarkának Ázsia ama részében, hol az 
már régente élvezeti czikk. A  malájoknál 
a szivarkára, kevésbbé a szivarra, a sendtu 
vagy  tsherutti szót használják s innen van 
az, hogy Európában a keletindiai szivarokat 
scherut-nak nevezik, mely elnevezés egy 
szersmind az amerikaival közös, mert pél 
dául Brazíliában a szivart szintén scharutto- 
nak, vagy scharutá-n&k hívják. A z  európai 
nyelvek közül ezen szó csak a portugálli- 
ban honosodott m eg s ezek által jutott 
valószínűleg Keletindiába ; bár ennek ismét 
ellene szól azon körülmény, hogy  például 
a malájok, kiknek a szivarra már úgyis 
több szavuk volt, m ég eg y  újat is elsajá
títottak volna.

R okon  elnevezések a dohányt illetőleg 
számos nyelvben fordulnak elő mi arra 
mutat, hogy az már nagyon régi szó lehet. 
Bask nyelven snr a dohánynak neve. s 
Egyiptom ban eg y  dohányfajtát SMri-nak 
neveznek. Miután Brazília azelőtt épen 
semmi és most is csak kevés szivart expor
tál, ennélfogva nem valószínű, hogy a 
scherut elnevezés onnan jött volna Európába, 
hanem igen is ellenkezőleg.

A z  ázsiai szigeteken m ég egy másik 
elnevezés is szerepel t. i. a bonko vagy 
punka, mely már a 17-ik század közepén 
emlittetik.

H ogy  ezen szó m elyik nyelven van, 
az ki nem puhatolható. Lehetséges, hogy 
az a dohányról vitetett át azon alakra, 
melyben az leginkább fogyasztatott, mint 
az a tabaco-nál előfordul s arra mutat a 
bangó vagy bangó név, mely alatt Japánban 
egy  bizonyos faj leveles dohány hozatik 
kereskedésbe. Eredetileg azonos lehet a 
bang-gal (kenderdohány), mivel a kender 
és a dohánygyártm ányok gyakran azonos 
nevet viselnek. E g y  harmadik név (Sumatra 
szigetén i rocko. mely név a karolini szige
teken specialiter a dohányra vonatkozik 
(kapu rocko), hol is ez csakis szivar alakban 
fogyasztatik. A z említett neveken kívül az 
ó-v ilág  minden esetre m ég számos elneve
zéssel is rendelkezik, melyekhez számítható 
a karaibi szigeteken divó tanpipo (a magyar 
pipa ?), mely nem egyéb  mint danepipe (do
hánypipa', a hogyan az írek nevezték m ég 
a pogányság idejéből származó elefántcs nt 
pipáikat, valószínűleg a füstöt jelző szótól 
.m ely gyakran a dohányt jelenti) duhan, 
dan-ló\ véve.

E gy  másik figyelem re méltó pont a 
gyártás különfélesé^ében rejlik. Havanában 
(Hermbstádt szerint) a szivar sodrás a kéz 
és egy falap között történik, mely falapot 
a munkás egy bőrszijjon nyakában függve 
tart és használat alkalmával térdein nyug
tatja. Spanyolországban ellenben a sziva
rok a jobb  kéz és a meztelen balkar kö
zött sodortatnak (de mint fentebb már 
említve volt, ez nem á ll ; mert Spanyol- 
országban a szivar kézzel egy a munka
asztalon elhelyezett négyszöglábnyi desz- 
kácskán csavartatik). A  spanyol szivarok 
borítékja balról jobbra, a havana szivaroké 
ellenben jobbról-balra csavaródik.

A z  említett m ódon a havanai munkás 
nagy ügyességgel készít el rövid idő alatt 
több szivart. A  balkaron felsodort szivaro
kat balkezével pillanat alatt felfogja, m ig 
job b  kezével a szivarcsucsát sodorja be s 
a végét levágja. A z  amerikai négerek és 
néger nők a job b  kéz és a meztelen ezomb 
között sodorják a szivarokat. A  keletin-
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diai szivarok, m elyek Európában scherutt 
név alatt ismeretesek, másképen készíttet
nek mint a portugál scharutő-k Brasiliá- 
ban, mert ezek nem kézzel csavartatnak, 
hanem egy sodrony segítségével s alak
jukra nézve is egy kúpszelethez hasonlíta
nak s mindkét végükön le vannak vágva. 
Továbbá a spanyolok sohasem készítettek 
olyan nagy szivarokat, milyeneket a phi- 
lippini és tolvaj szigeteken főleg  az asz- 
szonyok fogyasztanak.

A  szivarnak Keletindiában korai s 
egyúttal általános elterjedésére lehet k ö
vetkeztetni abból is, hogy m ég a szopós 
gyerm ekek is. mint m ég jelenleg is, dohá
nyoztak s a szivar náluk azon szolgálatot 
tette, mint a mi gyermekeinknél a cucli.

S ez történt már akkor, mikor Euró
pában a szivar fogyasztása m ég csak Spa
nyolországra és Portugalliára szorítkozott. 
De épen Spanyolország a példája annak, 
hogy a szivar és szivarka elteijedése nem 
olyan gyorsan m egy. mint g on d o ln ók ; 
mert m ig itt a pipának csaknem teljes k i
szorításával már több mint 300 éve fo 
gy  asztatik, addig az Németországban m ég 
1774-ben is annyira ismeretlen volt, hogy 
Niebuhr (1774) ott, hol az arabok dohány
zásáról szól, a helyett, h og y  a közeli 
Spanyolországot idézné például, csak azt 
jegyzi meg, hogy Keletindiában a dohányt j 
levélbe csavarva (szivar) élvezik. M ég a i 
spanyolok szomszédai a francziák is 1780.  ̂
körül csak kevéssé ismerték a szivart, mi ’ 
abból is kitűnik hogy ezen korbeli franczia 
utazók és Írók kénytelenek vohak a cigarró ; 
szó értelmét földieiknek különösen m eg
magyarázni. Mielőtt Németországban az | 
irók között elterjedt volna a hir, hogy 
Amerikában szivart szívnak, már tudták, 
hogy Keletindiában a dohány már régóta 
és általánosan ily alakban fogyasztatik. 
miként az Schurtz, Marj és Zcdler irataiból 
kitűnik.

A z első tudósítás a német irodalom 
ban, mely az amerikai szivarokra vonat
kozik, Valentint-nál található fel, 1711. hol 
is az mondatik, hogy a lipcsei polgárm es
ter gyűjtem ényében látható olyan dohány 
mely az amerikai szigeteken pipa nélkül 
füstöltetik. Hilbner földrajza, melynek első 
kiadása talán 1711 előtt jelent meg. m eg- 
emlékszik a kuba dohányról »melyet a 
spanyolok tabacosnak neveznek és pipa 
nélkül szívnak*. H ogy a középtenger v i
dékén a szivar és a szivarka már régen 
dívott, arról csak kevesen bírtak tudo
mással.

Van továbbá egy  különös szokás, mely 
mivel csak ünnepélyes alkalmakkor gya- 
koroltatik, bizonynyal nem ujabbkori. ha
nem már nagyon régi lehet. A z aru-szi- 
geteken ugyanis a megholtnak szájába 
ég ő  szivart dugnak, épen úgy. mint né
mely ir törzsnél m ég mai nap is pipát ; 
ugyancsak a régi Írek. ha emberi k op o
nyát ástak ki a földből, pipát dugtak az 
álkapczájába — olyan szokás, mely né
m ely keletindiai szigeten mai napig is 
fenáll.

Ha a szivarnak Európába és Ázsiába 
való behozatala spanyolok és portugállok 
által történt volna, akkor annak haszná
latát A frika is elsajátította volna. Itt azon
ban E gyptom  kivételével, hova a g örög  
és római hódítás óta sok idegen szokás 
benyomult, a szivar máshol sehol sem volt 
ismeretes, — m ég Marokkóban sem, mely 
pedig Spanyolországgal már régen és foly
tonosan összeköttetésben állott.

Mint a szivarnak kiváló kedvelőjét és 
fogyasztóját, a szivargyártásnak úttörőjét 
felemlítem a philippini szigetek egyik  
g yön gyét Manilát (vagy Luzon), hol euró
pai kivitelre is nagy m ennyiségben készí
tenek szivarokat. La Perouse franczia utazó 
ezen szivarokat segar név alatt említi, 
Plánt pedig schirotes név alatt, s ezt m ondja

» róluk : »az összecsavart és befont levelek 
kellem es illatuk és zamatjuk végett az 
összes Indiákon nagyon híresek és ked
veltek, miért m ég az itteni nők is egész 
nap szivaroznak.*

E g y  hajótörést szenvedett és Luzon 
szigetére vetődött öreg  matróz naplójában 
a következők vannak fe ljeg yezv e : a réz- 
szinü lakosok legkedvesebb foglalkozása 
a dohányzás, férfiak, nők és gyerm ekek
—  ez utóbbiak m ég mielőtt beszélni tud
nának — szivaroznak s a nők lábnyi hosz- 
szu és olyan vastag szivarokat készítenek, 
mint a legvastagabb hajókötél.tf

(Folytatása következik.)

Dohánymag termelés.
Vajha Összes dohány termelőink kellően 

fontolóra vennék, hogy  ;« termelés sikerére 
nézve m inő nagy szerepet játszik, a tökéletes 

jól kezelt mag.
Ku ltur növényeink közt alig van egy is, 

mely olv degeneratiónak lenne kitéve mint a 
dohány.

M ár maga azon körü lm ény hogy a 

dohánvnak annyi sokféle faja van és egyes 

helyen, egyszer-másszor. már majdnem m inde- 
nik fajból termeltetett, ez m agában véve is 

elég okot szolgaitatot, arra, hogy  fajvegvülés 
támadt.

Nincs is szükség rá, hogy egyenként 

felsoroljam az okokat, hogy dohányunk m i

ként fajzott el annyira. —  mert azt a gazdák 

legnagvobbrésze u gv  is tudja. —  A  tény az. 
hogy megtörtént, s most az a kérdés: lehet-e 
ezen elfajzott dohányokat eredetökre vissza 
varázsolni, és lehet-e ezeket nemesiteni V

Ifc en is lehet; m ég pedig ugv, hogy ha 
m ár az ez évi m agvak elvetése előtt, azokat 
szélen megszórták, megrostálták és igv vetet
ték el, hogy csakis a legerőte jesebb és egész

séges m agvak kerültek elvetésre, am int erre 
lapunk utján igen gyakran lettek a termelők 

figyelmeztetve, nagyon valószínű tehát hogy  ez 

igv történt; m árm ost az a kérdés, kijelöltettek-e 
már a föld táblának fenökosabb. legjobb, hu- 

m us teljes részére, a m agnak való kiültetett 
palánták .' —  ki lettek-e ezek c czélra g o n 
dosan válogatva : elég erős, izm os és gyöké r- 
dúsak voltak-e a kiülterés előtt? s átültetve 
(pikirozva i lettek-e?

Ha m indez megtörtént, akkor kü lönös 
kivaló gondozásban kell azokat részesíteni, 
folyton gyommentesen tartani, gvakran m eg- 
kapálni és szükség esetén m eg is Öntözni.

É s  ha már annyira növekednek, hogv 
megbírálható az egyes szálaknak jellege, a le
vél finom  szabályos alakja, bordázása, akkor 
a legfinomabbakat, a iegegészségesebbeket sze
meljük ki egyenként a többi közül s ezeket 

vegyük majd kü lönös elbánás alá. nvg  a m el
lettük levő meg nem telelőket részesítsük to 
vábbra is a rendes kezelésben, nevezetesen 
megbugázni, tetejét elhánvni stb.

Természetesen ezt a műveletet nem sza

bad a kertészre bízni, hanem vagy m agunk 

vagy az általunk megbízott sza*értö dohányos 

gazda szemei előtt és rendeletére történjék 
mindez meg.

O lyan  vidéken, a hol szivarboriték le
velek termeltetnek, a m agnak való nÖvénv 

m eghagyásánál m ég kritikusabban kell eljárni.
—  ott kiváló gonddal kell lenni a szabályos 
levelekre, tő súlyt fektetni a finomságra és 

bordázatára, nevezetesen h ogy  a bordák a le

velén ne össze-vissza kuszáltan, hanem lehe
tőleg egyenletesen, egymástól távol esők és 
szabályosak legyenek.

A deli-i dohánytermelő annyira gondos 
a mag növényekre, hogy mindenik mellé ka
rót Üt és ahoz köti, hogy nagy himbálózásnak 
és ingásnak ne legyenek kitéve, mert ez is 
gátolja a növény rendes fejlődését; —  az 
igaz, hogy az ottani dohány talán magasabbra 
nő. mint a miénk, de azért ez az eljárás bi
zonyára nálunk sem artana.

A magnak való növények tőkéi mindig 
tisztán tartassanak ; mihelyt azokon valami hi
bás levél mutatkozik, azt azonnal le kell törni, a 
magnövény kacs és mellékhajtástól folyton ment 
legyen,— legfeljebb 4 — 5 bugát lehetrajta hagyni, 
a többit pedig le kell törni ha valamelyik tökén, 
élösdi vagy más rovar támadása által, több 
beteges levél mutatkozik, az ily tőkéről rögtön 
le kell a mag bugát törni, mert az nem arra 
való, hogy azon magot termeljünk. —  A mag 
tőkéket minden nap meg kell nézetni, hogv 
nincsenek-e megtámadva szöcskék, vagy éjjeli 
pillangók által, mely esetben azokat leszedni 
és elpusztítani kell. Ha a mag tőke többször 
meg lett már Kapálva, ne maradjon azon soha 
több mint legfeljebb 10— 12 levél és 4 — 5 buga 
egvébb semmi! — ezután jó magasra fel kell 
halmozni, jobban mint a többi dohánvt.

Ilyen naj. azután, ha az rendesen meg 
is fog érni, ebből eredeti és finom magvunk 
lesz. —  de az elmondottakat szorosan meg 
kell tartani, s még azt is hozzáteszem, hogv 
a meghagyott 10— 12 levelet csak akkor sza
bad a mag tökéről letörni, mikor már azok 
le sárgulni kezdenek.

A mag tisztaságától és tökéletességétől 
függ legelső sorban a dohány okszerű ter
melése, mert a mig teljesen megbízható jó 
maggal nem bírunk, addig minden egyéb tö
rekvésünk hasztalan, azért tehát erre a dologra 
különös gondot kell fordítanunk.

Daróczi Vilmos.

Dohánytermelés,
• kslorsmonostori gardaiagi tanlntezpt kísérleti 

talapén.
A  kolozsmonostori gazdasági tanintéze

ten négy év óta folvtattatik a dohányterme
lés; kezdetben egv kát. holdon a kezdet ne
hézségeivel. három év óta három holdon, 
egyszerű de kielégítő berendezéssel és mind
inkább megnyugtató eredménvnyel. Az első 
évben a holdankénti termés volt 911 kgrm. 
átlagos beváltási ár métermázsánként 19 Irt 
60 kr ; a második évben 987 kgrm, 20 frt
60 sr; a harmadik évben 1059 kgrm, 19 frt
61 kr és a legutóbbi évben 1034 kgrm 27 
Irt 77 kr beváltási árral.

Nagyban termeltetett a rétháti ; kísérlete
zéssel és kicsinyben a rétháti mellett a csabai 
rózsa, marylandi, pfalzi, hollandi és hollandi 
manilla termesztettek, melyek szuperfoszfáttal 
trágyázva és trágyázás nélkül s mindegvike 
ötféle művelési módon összehasonlítva vizs
gáltattak. Ezek eredménye most lesz feldol
gozva s jövőre közölve. Jelenleg csak a ter
melés egészére terjesztjük ki közlésünket s így 
a legutóbbi : 1890. évi termelési eredmény 
főbb adatai a következők :

Minőségi osztályok és beváltási árak : 
kgr. Itt kr.

Kínom kerti levél I.osst 706 á 50 frt =  853 —
« • » II .  138 , 88 =  5* 44
> .  r III. „ 121 „ 20 _  24.20

•) A gasdu ági tanintéset 1859—80 tanévi é v  
könyvéből.



Junius 16.

kgr. frt kr.
Kés. fin. kerti levél I. „ 161 84 54.74

n » n n 583 „ 25 x> 183.25
n » « »* ni. „ 427 ,116 = 68.32

Középfi. kerti levél válogatott 23 „ 80 = 7.86
» n n I. oszt. 351 * 24.50 = 86.991/,
» m m ii. „ 125 n 18.50 = 28.12'/,
» m n n i . . 371 » 13.— = 48.13

Kihányás . . . 125 - 8.— SS 10—
Hulladék . . . 22 n 6 . - = 1.32

összesen 3103 = 861.88
Jövedelmezőség tekintetében a következő 

kiszámítás ad felvilágosítást:
K i a d á s :

1. Földhaszonbér 3 hold után á 8.30 24.90
2. A talaj megművelésére: 6 négyes

fogat á 4 frt és 12 ke.tős fogat á 2 frt 48.—
3. Trágya é s  trágyafuvar 62 frt ér

tékéből a dohányra eső 20#/0 . 12.40
4. Épület-tőke 1204 frt 12 kr. után

5•/« kamat, 3°/0 törlesztés =  8°/0 96.33
5. Eszköztőke 173 frt 18 kr. után 5°/*

kamat, 20*/* elhaszná'ás — 25°/u 43.29
6. Dohánvkertésznek szerződéses 3 hold 

feles tengeri földje után bér, munka, 
vetés, hordás stb. összes 58 30 kr.
költségéből fele rész . . . 

7. Jég elleni biztosítási dij tele része
. 29.15 

28.70), 43)áU.líltűz * • * » »
8. Dohánvkertésznek a beváltási ár

tele 861-88 krból . . . . . 430.94
dohánvkertésznek a jégkártéritésböl
fele 117.80 krból . . . . . . 58.90

Kiadások összesen , 774.04
B e v é t e l :

1. A beváltási ár egész összege . 861.88
2. A jégkártérités * » . . . 117.80

Bevételek összege . 979.68
A kiadások levonása után marad 3 holdra 

tiszta jövedelem 205 frt 74 kr. vagyis 1 holdra 
68 frt 55 kr.

De tekintsünk el a jégkát térítési bevé
teltől, mely csak es< tleges s igen kívánatos, 
hogy sohse forduljon elő, mert ha bevételt is 
képez, de az csak a m.nóség és a jobb árak 
rovására esik —  az összes tiszta jövedelem 
146 frt 74 krt, holdanként pedig 48 frt 91 
krt képez. Hogy ez mily tekintélyes összeg, 
maga a szám mutatja. E számításból látható 
az is, hogy a kiadásoknál minden felszámí
tandó részlet, igy különösen az épületek s 
eszközök utáni kamat és törlesztés minden 
kedvezés nélkül vétetett fel s a mérleget igen 
terheli. A ki saját épületeit használhatja fel, 
vagy saját anyagaiból is olcsón épitkezhetik, 
annál ezen terhek tekintélyesen megcsÖkken- 
nek s abban az arányban j >vul a tiszta jö
vedelem.

Ásványi Lajos.

A dohány története és a fejlődő 
magyar dohánytermelés.

A botanikusok általános véleménye az, 
hogy a dohány ősi hazája Amerika, bár néme
lyek azt is állítják, hogy a dohány Amerikán 
kívül, Ázsiában és Ausztráliában szintén vadon 
nőtt és tenyészett, már a legrégibb időben. 
Ha ez utóbbi állítás valószínűségét nem is 
veszszük tagadásba, azért elvitázhatatlan tény
nek kell tekintenünk, hogy Európába a dohány 
Amerikából hozatott, s az összes dohányféle
ségek közül csupán a Nicotiana chinensis az, 
mely ázsiai, és a Nicotiana suaveolens, mely 
ausztráliai eredetű. Tán e két dohányféleség
nek a származása volt a csirája azon nézet 
keletkezésének, hogy Ázsiát és Ausztráliát szin
tén a dohány ősi hazájának tekintik.

Az irók közül Romano Puné az, ki ira
taiban: »De insularum ritibus« elsőbben tesz 
említést a dohányról: *Herba inebrians*,
»Cohoba,« »Givija« síb. név alatt. E férfiú 
ugyanis Columbus kíséretében volt akkor, 
midőn az új világrész e szerencsés föl fedezője 
másodízben kötött ki hajójával Amerika párt
áin, de visszatérő útjában már nem kisérte a
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diadalmas tölfedezőt, hanem Szent-Domingo 
szigetén maradt. Irataiban azonban egy szóval 
sem tesz említést a dohány használatáról, • 
igy nekünk a botanikai leírás után csak sej
tenünk szabad, hogy a >Cohoba« stb nevű 
növény alatt dohányt kell érteni. E hitünkben 
azonban nagyon megerősít azon körülmény, 
hogy Szent-Domingo szigete szolgáltatja ma 
is a legkitűnőbb dohányt.

Hernande d ; O veido: »História generál 
de las Indias* czimü munkájában már rész
letes leirását adja a dohánynak. Tőle tudjuk 
meg első sorban azt is, hogy a bennszülöttek 
pipázásra használták a dohánylevélt. A pipázás 
villaszerű kettős pipaszárral történt, melyet a 
bennszülöttek orrlyukaiba illesztettek s ezen 
keresztül sziv.ák be a dohány kábító füstjét.

Arra nézve azonban, hogy Európába a 
; dohány mely időben hozatott, biztos adataink 

nincsenek. Valószínűleg a spanyolok hozták be, 
kik ez időben mesés kincseiért sűrűn látogat
ták Amerikát, s föltehető, hogy egv ily expe- 
ditio alkalmával dohányt is hoztak magukkal.

A dohánynak európai szerepéről egész 
1559-ig homályban hagynak az irók. Ezen 
időben tűnik elő Jeán Nicot, lissaboni franczia 
követ neve (kinek neve után kapta a dohány 
is az ő botanikus nevét), ki egy flandriai keres
kedőtől Brazíliából származó dohánvraagot 
kapott s azt kertjében elvetette. Ettől kezdve 
a dohánv mint gyógvnövénv szerepelt. Csodás 
gyógyitóerőt tulajdonítottak neki s némely be
tegségben mint egyedül segítő óvszert hasz
nálták. Nicot, mint gyógynövényt és mint ki
váló dísznövényt ajánlva, dohánymagot küldött 
hazájába az anyakirálynénak : Medici Katalin
nak és Francziaország főperjelének. Ezek szí
vesen fogadták a küldeményt, s a kertjükben 
diszlő dohány úgy az ők, mint mindenek tet
szését annyira megnyerte, hogy a dohány ettől 
kezdve valósággal divattá vált. Nem volt olyan 
diszkért, melyben föl nem lett volna található, 
csodás gyógyitóerejébe vetett bizalom pedig 
továbbra is fenmaradt. Különben akkori hang
zatos neve: »Poudre á la reine», »Herbe du 
Grand prieur« stb. eléggé bizonyítják, hogy 
akkoriban mily nagy kedvességnek örvendett 
széles Francziaországban; a már ezen időben 
is uralkodó franczia divat pedig utat nyitott 
neki majdnem egész Európába. Még ekkor 
azonban füstjét nem élvezték; ez esak 1583. 
év táján kezdődött. Ugyanis Drake, *) mások 
szerint pedig Raleigh Valter, a »Duce of 
Hamilton* kereskedelmi hajó kapitányának 
hajóslegényei pipázva jelentek meg London 
utczáin. A  pipás hajóslegények nagy feltűnést 
keltettek, s csakhamar találtak utánzókra is. 
Azon körülmény pedig, hogy maga a király
I. Jakab és egész udvara pipázott, nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a pipázás rövid idő 
alatt elterjedt egész Angolországban. Majd 
bekövetkezett a 30 éves háború, melyben az 
angol, valamint a spanyol katonák Európának 
majdnem minden népével megismertették a do
hány élvezetét. Valószínű, hogy ekkor került 
hazánkba is, ámbár némelyek szerint hozzánk 
a dohány Törökországból hozatott be. Abafi 
fejedelemről állítják, hogy ő volt az első, ki 
megkisérlette a dohány élvezetét, midőn a tö
rök zultantól dohányt kapott ajándékul.

Midőn a dohány élvezete majdnem min
den ország népénél kedvező fogadtatásban ré
szesült s kezdett mindig szélesebb és szélesebb 
körökben elterjedni, a kormányok szigorú tör
vényeket léptettek életbe a dohányzás ellen, 
mint az egészségre káros s a társadalmi illem
mel meg nem egyező rósz szokás ellen. —  
Anyagi büntetéseket róttak a dohányzókra, 
majd midőn ez sikertelennek bizonyult, némely 
állam kormánya testi csonkítással büntette a 
dohányzókat.

Ez se használt. Tehát még szigorúbb bünte
téseket vettek alkalmazásba, hogy elterjedését 
megakadályozzák. Azonban a közmondás, 
hogy: „a tiltott gyümölcs legédesebb**, a do-

*) A burgonyának állítólagos Meghonosítója 
Európában.
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hánynál örök érvényre emelkedett. Mert sem 
a törvény szigora, sem az anyagi veszteség, 
sem a test megcsonkításának kínja és szégyene, 
sem pedig a társadalmi megvetés nem tudott 
terjedése elé gátat vonni, mert a dohány át
törte a tilalom falát, terjedt mindig nagyobb 
és nagyobb mérvben, tán épen azért, mert 
tiltva volt. Látva tehát az államok kormányai 
hogy a dohány terjedésével szemben tehetet
lenek, mert a dohány füstjének vonzó varázsa 
a tilalom ellenére is mindig jobban és jobban 
hódit, megszüntették a törvényt, melynek szi
gora a dohányzók ellen irányult, De azért 
mégis mint relatív győztesek kerültek ki a 
harczból. Ugyanis azon princípiumból kiin
dulva, hogy a dohány élvezete nem életszük
ség, sót az egészségre káros hatású, megadóz
tatták a dohányzókat ; később pedig, midőn 
a dohány élvezetével parallel terjedt a dohány
nak termelése is. már nem a dokánvzókra, 
de a dohánytermelőre is szabtak ki állami 
adót. Ez volt a csirája a mostani dohánymo- 
nopoliumnak, melynek behozatala az egyes 
államoknak (Osztrák Magyar monarchia, Fran
cziaország és Oroszország) immár oly tekin
télyes évi jövedelmet biztosit, hogy nélküle 
már az államháztartás egyensúlya fenn se 
volna tartható.

Marton Andor.
(Folytatás következik.)

Ki8érlst műtrágyával a Saram völgyén.
Minden gazdának főtörekvése : gazdaságá

ban a legmagassabb állandó tiszta jövedelmet 
állítani elő.

Mig pár évtizeddel ezelőtt a Bánság és 
az Alföldön minden visszapótlás nélkül lehe
tett növényt termelni —  és ez okszerű is 
volt, — addig mainapság okvetlenül szükséges 
a viszonyokhoz mérten trágyázni, hogy a me
zőgazdasági uövényeknek a nitrogént és az 
ásványi anyagokat, mint nélkülözhetlen tápsze
reket szolgáltató talaj ki ne merüljön, hanem 
azoknak a szükséges tapkészlet rendelkezésükre 
álljon.

A talaj tápanyag-tartalmában a nélkülÖz- 
hetlen, legkisebb mennyiségben előforduló és 
oldatban levő tápanyag pótlandó Liebig „mi
nimum-törvénye* szerint. Az oldható anyagok 
tárházában —  a tápanyag-készletben — a nit
rogén, phosphorsav és káli azon alkatrészek, 
amelyek pótlandók, a többi nélkülözhetlen al
katrész elegendő mennyiségben van jelen és ki 
nem meríthető.

A zon legkisebb mennyiségben előforduló 
nélkülözhetlen tápszerek kipuhatolása mennyi
ség és milyenségre nézve a gazdának nagyon 
érdekében áll.

A vegyészek ki tudják mutatni ugyan, hogy 
egy bizonyos mennyiségű tőidben mennyi és 
minő alkatrész tartalmaztatik, de azt , hogy 
abból az elmállás és a növények gyökérzetei 
mennyit folyósítanak, nem képesek kimutatni; 
csupán a mennyiséget határozhatják meg és 
az esetleges kártékony alkatrészekre mutathat
nak reá.

De nemcsak ezen tényállás, hanem azon
kívül a növények magatartása is a talaj alkat
részei iránt különböző : a répa sok kálit von 
ki a talajból és mégis főleg a nitrogén és 
phosphorsav utánpótlását hálálja m eg ; a 
csillagfürt — daczára, hogy sok nitrogén van 
benne —  a nitrogéntrágya reá semmit sem 
hat, holott ugyanazon talajban péld. zabnál 
szép eredményt konstantáltak. E növények a 
szükségelt és a nminimum-törvényu által meg
határozott alkatrészeket a talaj oldhatlan ve- 
gyeiből is képesek fölvenni; miután az em
lített „minimum-törvény* is ezen kivétellel áll 
fenn, a gazdának tehát kísérleteket kell tenni 
saját területén, hogy a talajban hiányzó nél
külözhetlen tápanyagokat oly módon pótolja, 
hogy az neki anyagi nyereséggel is járjon. 
Nagyon természetes az, hogy a műtrágyák ok
szerű alkalmazása után a termésben többlet 
mutatkozik, eltekintve az állítólagos negatív 
eredményektől, de csak ott okadatolt a plus
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létrehozása, hol az egyszersmind kifizeti ma
gár. A műtrágyák okszerű alkalmazása a ve
tésforgók betartása melletr vezet eredményre, 
mert derűre-borura ugyanazon vagy hasonló 
igényű növényt egymásután nem lehet jöve
delmezően termeszteni még a legpazarabb 
mű- és istállótrágyázás mellett sem, mint az 
péld. Lawes és Gilbert angol vegyészeknek 
Rothamstedtenben eszközölt kísérleteiből kitűnt, 
kik 8 év alatt búzából ugar- és babó előve- 
teménvnyel ugyanazon körülmények közt töb
bet kaptak, mint a legdusabb trágyázás mellett, 
16 évig termesztve egymásután a búzát.

A műtrágyázást Magyarországban, sajnos, 
csak most kezdjük alkalmazni, mikor a ter
mények ara alacsony ; mily nyereséget vágott 
volna a magyar gazda zsebre, ha a 70-es 
évek magas gabonaára t műtrágyázással pár
huzamosan kihasználja! Mi a külföldiek mö
gött maradunk a műtrágyák előnyösebb ki
használása tekintetében, amennyiben ott a 
termény ára magasabb, a műtrágva pedig 
olcsóbb.

Nálunk a gabonatermelés dominál a nö
vénytermelésben, s mivel épen a magvakat 
adjuk el, amelyek jelentékeny mennyiségű 
nitrogént és phosphorsavat tartalmaznak, ta
lajaink pedig rendszerint ezekben szűkölköd
nek, ennélfogva ezen tápanyagoknak utánpót
lása válik leginkább szükségessé.

Az istállótrágvaban nem a megkiván ató 
mennviségben adjuk vissza ezen két tápanva- 
got. —  ha pedig visszaadnók, abban oly pa
zarlást űznénk a többi alkatrészszel, mint 
tesz az. ki nem a czélnak megfelelő táp
arany szerint etettet! állatait; istáliótrágvát 
mindenesetre előnyösen állit elő a gazda, mig 
az ingyen van az állattenyésztésből, vagy mig 
a talaj phvsikai tulajdonai javítandók —  akár 
költséggel is; mihelyt azonban egyes alkat
részek pótlandók, ezeket legjövedelmezőbben 
a műtrágyákban lehet meglelni, s ez esetben 
czéliranvosnak tartják az istállótrágyát az 
eddiginél nagyobb területre felosztani és a 
pótlandó hiányt műtrágyával kiegészíteni.

Az mindenkor kísérletezés útján határo
zandó meg. hogy műti agyázásul nitrogén- 
vagy phosporsavas trágya külön, vagy együtt, 
ezek közül pedig melyik nitrogén- és phos- 
phorsavas tragva használandó ki.

Nagyon jó útbaigazítást ad Cserháti Sán
dor és dr. Kosutány Tamás gazd. akadémiai 
tanárok „Trágvázástan“ -a a kísérletek miként 
való eszközlésére és az abból levonandó ta
nulságra.

Lcvatich László.
(Folyt. kőv. i

Ooianykiviteli kereskedésünk.
Dohánytermelésünknek egyik főténye- 

zője, a kivitel. De fájdalom, épen e nagyon 
fontos körülm énynyel szemben igen rosz- 
s..ul állunk, mert az utóbbi néhány év, ki
vitelünket olyan alacsony fokra szállította 
le. hogy ez ma már alig számbavehetö.

Nem akarom ennek okait ezúttal ku
tatni és részletesen fejtegetni, csupán egyik  
másik nézetemnek rövid előadására szo
rítkozom.

Dohánykiviteli kereskedésünknek Fran- 
cziaország dohány egyedárusága volt egyik 
legnagyobb és leg jobb  vevője.

L egnagyobb azért, mert évenként 
mintegy 20.000 métermázsa dohányt jó  ár
ban vásárolt tőlünk, (de voltak esetek a 
midőn m ég ennél többet is vett), — s leg 
job b  vevőnk azért, mert épen azokat a d o
hányokat vette m eg, am elyekre más vevő 
úgyszólván nem is létezik.

Ezek a dohányok, m elyek termelé
sünknek legnagyobb kontigensét képezik, 
a tiszavidéki levelek, m elyek Pestm egyé
ben s a Jászság és Kunságban stb. ter
meltetnek s „tiszai dohány levelek" czimen 
ismeretesek.

Ezekből rekrutálták m agukat azokba 
dohányok, m elyek a Franczia és Olasz

egyedáruságok évenkénti nagy szükségle
teit fedezték; (sőt az olaszok gyakran 
m ég többet is vettek mint a francziák )

A  francziák vették a tiszavidéki d o
hánynak azon osztályát, az úgynevezett 
typ dohányt, válogatott és I. osztályút, — 
az olaszok pedig ezen fajnak alsóbbrendű 
osztályait, és ugyanazon tiszai dohányból 
a bum ót leveleket is, m elyek ezen vidéki 
dohányban nagy mennyiségben léteznek.

A z  olasz kormány —  nyom ott áron 
ugyan és csak m integy negyed vagy ötöd 
részét annak a mit tőlünk hajdanta venni 
szokott, de azért m ég m ost is vesz, igy  pld. 
ez évben a H erzog M. L. kiviteli ezég, 
árlejtés után, 5000 métermázsa dohány szál
lítására vállalkozott, eddig azonban m integy 
40— 50.000 métermázsát is kitett az am eny- 
nyiség. amely most 5000 métermázsára 
szállt le.

Az említett dohányt a francziákon k í
vül senki másnak nincs módjában értéke
síteni.

A  franczia nép, ezt a dohányt ked
velte, szerette és nagy lelkesedéssel él
vezte. szóval az ő  gyomrának és Ínyének 
ez igen m egfelelt, mert ők értettek hozzá, 
ezt úgy  vegyileni és preparálni, h og y  az 
ottani igényeket teljesen kielégité. s a 
nagy fogyasztó franczia közönség, az álta
luk úgynevezett káprál dohánynál nem 
ismer jobbat.

Épen igy  voltak az olaszok is, amely 
kormány —  mint mondám —  habár cse 
kély mennyiségben, azonban m ég m indig 
vészén tőlünk valamit.

A mint fent emlitém, ezen dohányok 
máshová el nem adhatók, de fájdalom, a 
mi gyárainkban is csak nagyon kis részét, 
nevezetesen csak az azokból eredő jó égésű 
burok, takaró, világos, sárga és színes do
hányokat lehet feldolgozni.

Ezek használtatnak fel hazai gyártá
sunknál. —  ellenben azokat a bőr alakú 
vastag, törékeny I. osztályú dohányokat 
más kisebb kereskedők és gyárosok 
i kommerz) csak mint közönséges vágó anya
got vehetnék m eg tőlünk, m ely czélra 
azonban sokkal szívesebben vesznek jól 
égő  III. osztályú dohányt, — de ha épen 
már rászánnák is m agukat ebből venni, 
akkor is csak a III. osztályú árt, vagyis 
métermázsánként 1 7 -1 8  frtot fizetnének 
érte,— de hát hogyan lehetne ilyen I. osz
tályú dohányt, melynek beváltási ára 
23 -  30 frt, a melyhez m ég a kezelési költ
ség és m integy 18°/.. apadás is járul, 
hogyan lehetne azt 17— 18 forinton oda 
adni ?

Ezek a dohányok tehát igen nagy 
mennyiségben felszaporodnak a jövedék 
raktáraiban, s termelőinknek talán sejtel
mük sincs arról, hogy minő nagy csapás 
ez reánk.

A z általános kereskedelem is nagyon 
pang, azonban gyári czéloknak m egfelelő 
jó  anyagot azért m ég mindig el lehetne 
adni, hanem —  sajnos — ezekből eladásra 
kevés áll rendelkezésre.

K özlem ényem  elején jeleztem, hogy 
egyik másik okát elmondandom, hogy  — né
zetem szerint — mi okozta a francziáknak 
tőllünk való teljes elidegenedését ?

Első sorban az, hogy amidőn egyidő- 
ben, ezelőtt néhány évvel, mikor a fran
czia egyedáruságnak néhány magas rangú 
hivatalnokai itt voltak nálunk: azt az irn- 
pressiót vitték el magukkal, hogy a ma
gyardohány kiviteli termelése bizonyosan 
be lesz szüntetve és abbeli aggodalm uk
ban, h ogy  miként fogják ők azután fe
dezni szükségletüket, (amennyiben nézetük 
szerint csak directe a m agyar kormánytól 
vehetnek, és ők  azon vélem ényüknek ad 
tak kifejezést, hogy  a kormány a job b  do
hányokat maga fogja megtartani, és azok
ból nekik nem fog  jutni), tehát elhatároz
ták, h og y  ók  maguk fognak otthon egyes

helyeken dohányt termelni, illetve a d o 
hánytermelést több departementban kiter
jeszteni ; amiben természetesen agrár poli
tikát is űztek.

A  második o k : a párisi világkiállítás 
alkalmával tanúsított viselkedésünk, — a 
midőn tudvalevőleg a m agyar elem a ki- 
állitá«ban részt venni m eggátoltatott. — 
amit a francziák nem egy könnyön felej
tenek el, s ehez járul valószínűleg azon 
politikai tekintet is, hogy mi a németekkel 
és nem ő  velük vagyunk olyan intim vi
szonyban és állami szövetségben.

Mindenesetre a magyar kormánynak 
volna feladata, hogy esetleg m ég diplomatiai 
utón is, mindent elkövessen, h og y  ezeket 
visszahódítsuk,—  amit annál könynyebben 
lehetne kivinni, mert a franczia fogyasztó k ö
zönség nincs m egelégedve azzal a dohánnyal 
a mely most harájokban termeltetik, mert 
valójában az csakugyan rossz, — a franczia 
egyedáruságnak pedig az a dohány m ég 
nagyon drága is, mert a bevá tási ár majd
nem kétszer akkora, mint a miénk és a mi 
a le g fő b b : a mi dohányunk most már foly
ton javul, és ezt ők  is igen jó l tudják,

Csekélységem  által is van nekik erről 
tudomásuk, a mennyiben a párisi nem
zetközi gazda-kongres.,us alkalmával, a 
m agyar országos gazdasági egyesület ál
tal reám bízott m agyar dohány leírásit és 
termelését a legkecsegtetőbb formában Ír
tam le nekik és ők  ezt szives tudomásul 
és köszönettel vették s egy nagy franczia 
könyvben a többi közt ezt is kiadták és 
annak egy  példányét nekem is elküldték.

N agyon érdemes volna tehát korm á
nyunknak mindent megtenni arra nézve, 
h ogy  dohánykivitelünknek ezt a biztos és 
jó  piaczát, valami utón-módon vissza sze
rezzük. —  mert másként sejtelmem sincs, 
hogy idővel és hova tovább, mi lesz az em 
lített dohánykészleiünkkel ?

A  mi a kisebb mérvű eladásokat illeti, 
az általános dohány világkereskedéíben 
nem bírjuk ki a tengerentúl dohányier- 
m elvénynyel való versenyt, mert az részben 
jobb  is, részben olcsóbb is, a mi dohá
nyunknál.

A  term előknek tehát oda kell töre
kedni. h ogy  mindent elkövessenek, hogy 
a hazai dohány m inősége job b  legyen 

Darócai Vilmos.

Levelezés.
i.

Budapest, 1891. junius 10.
T. szerkesztősé# !
A Bleyer Gv. úrtól Mikebudáról érkezeti 

apró rovarok a Thvsanurakhoz tartoznak és 
peeg a Tomocerus plumheus L. (Podura 
plumbea L.) nevű fajához.

E  rovátkák egyáltalán nem károsak, mert 
csak korhadó szerves anyagokkal táplálkoznak. 
Hogy nagy tömegben fordul elő, annak o<a 
valószínűleg az lesz, hogy a töld igen tragvás. 
a mi például a dohányplántáknál ugv is szo
kott lenni. Ez a kis rovar mindenütt taláüidtó. 
füvek, kövek, lehullott levelek, szalma, gaz alatt, 
kivált ha még hozzá kicsit nedves is.

Sikerrel csak úgy küzdhetni ellene, ha 
létfeltételét eltávolítjuk, tudni illik a tultrág vas 
földet mással pótoljuk s egy darabig söpör- 
tetjük.
A  „ Rovartani Állomásu kő álé seb 61:

A kir. m. természettudományi társulat 
titkári hivatala.

u .
Kotoss-Monostor, 1891. junius 1-én.

Tekintetes szerkesztőség!
A z idei palánta neveiét jól sikerült. A  

kiültetésre épen megeredtek az esők, s május
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18 óta csaknem mindennap esvén: az Ültetés 
és a rászák fogamzása igen kedvezöleg folyt le.

Üdvözlettel
Vörth Sándor 

gacd. tanint. igasgató.
ni.
Kisorosz, 1891. junius 11.

Tisztelt szerkesztő u r!

A  kis oroszi uradalomnak háromféle do- 
hánypalántás ágya volt, t. i. hideg, félmeleg s 
meleg, s minda három ágyban jól sikerült a 
palánta, a mi kétségen kivül a nagy vigyázat 
és szakszerű kezelésnek tulajdonítható. Ezen 
ágyakból a palánták már május 20— 2l-án 
lettek kiültetve, s ma igen szépen állnak. — 
A községi palántás ágyakban —  Nagv-Kikindán
—  tavaszi hidegek következtében ugyan a 
palánta megritkult kissé, de annál szebben fej
lődött, s elegendő vala. A község lakossága a 
palántát már május 27-én kezdé kiültetni, de 
az általános kiültetés mégis junius elején vette 
kezdetét. Kezdetben a kiültetés jól és könven 
ment, mivel egy pár esőnk volt; de a kik 
későbbre maradtak, azoknak már ugyancsak 
kellett a vizet hordaniok. — A kiültetés ma
holnap be lesz fejezve. A  kiültetett korai, első 
palántákat a fekete prücskök kezdték rongálni, 
de csak néhány napon át, s csakis némely 
helyeken és — szerencsére —  nem áltáljában.
—  A kiültetett és megmaradt palánta ma igen 
szép, de a jó eső nagyon szükséges volna, 
mivel néhány nap óta nagyon tikkasztó a hő
ség. a mi könnyen kárt tehet a gyenge pa
lántákban.

Ambrus József 
plébános.

IV.
Torontói- Torda, 1891 Junius 3.

Tekintetes szerkesztő ur !
A „Magyar Dohányujságu f. hó 1-én 

megjelent számának „»zerkesztöi üzeneteiben* 
azon megkeresés intéztetett többek között a 
Torontál Tóidat uradalom tisztségéhez is hogy 
a dohány állásáról b. lapja részére időnként 
értesítést küldjön. E megtisztelő felhívásnak 
teljes készséggel megfelelendő, van szerencsém 
erre vonatkozólag a következőkről értesíteni:

Könnvebb megérthetés végett mindenek 
előtt előre kell bocsájtanom, azon megjegy
zendő körülményt, hogy Torontál-Torda köz
ség lakosai és a Tordai uradalom között ha
szonbéres viszony állván fenn, ezen haszon
bérlők a m. kincstár által kb. 700 holdon 
engedélyezett dohánytermelést nagyobbára az 
uradalom által, dohány alá évenként haszon
bérbe adott földterületeken eszközük. — Az 
uradalom azonban csak annyiban termelő, a 
mennyiben 1890. évben a dohány belterjesebb 
és okszerűbb kezelésének előmozdítása czél- 
jábóJ, nemkülönben, hogy az itteni dohány
termelőknek, mód és alkalom nyujtassék, a 
kincstár által — a jobb dohány minőség elő
állítása czéljából megkívánt intenzivebb keze
lésnek nemcsak megkezdésére, de annak köny- 
nvü szerrel való elsajátithatására is : —  egy 
négy cat. holdra terjedő, termelési minta-te
lepet, —  megfelelő léczekre berendezett szá
ritó pajtával, —  állított fel.

A múlt évben ezen telepen elért igen 
szép eredmény mindenesetre hathatósan fogja 
előmozdítani, a dohánynak intensivebb módon 
való termelését a helybeli termelők között is, 
ra«rt~az eredmény ezen telepen oly szembe

ötlő anyagi előnyt ért el, melyet a mai nyo
masztó gazd. viszonyaink között magától el
utasítani egy dohánytermelőnek sem lehet, 
de nem is szabad.

Legyen nekem megengedve itt mindjárt 
kijelenthetni, hogy az elért siker — kizáróla
gosan tekintetes Klacső Károly urnák a nagy- 
becskereki doh. beváltó körzet főnökének kö
szönhető, aki kiváló szakértelemmel párosult 
teljes készséggel, és fáradságot nem ismerő 
buzgalommal minden lehetőt megtett arra 
nézve, hogy e telepen működő feleskertésze 
két a dohánytermelés okszerű kezelésébe be
avassa.

Ezek után — áttérve tulajdonképpeni ( 
czélomra —  van szerencsém jelenteni, hogv 
a helybeli termelők által, melegágyakban ne
velt dohánypalánta, az annak idején uralgott 
kedvezőtlen időjárás miatt nagyobbára nem 
sikerült, s ellenben az uradalmi mintatelepen, 
s néhány gondosabb kezelésben részesült és 
tekintetes Klacsó Károly ur közreműködésé
vel és az úgynevezett „Molino* fedő szövet 
felhasználásával felállított melegágyakban oly 
szépen fejlődött, hogy kiültetése már f. é. 
május hó 11-én lehetővé vált.

A hidegágyban nevelt palánta az idén 
szinte szépen fejlődött, olyannyira, hogy a 
dohány ültetés Május hó utolsó hetében álta
lánosságban kezdetét vehette, és mai napig 
teljes erővel folyik. Az ültetés az idén könv- 
nyen megy, különösen azon a földeken, me
lyek az elmúlt héten egy pár jó esőben ré
szesültek. —  Egy része a dohánynyal beülte
tendő területnek azonban csak pünkösdkor 
kapott esőt, itt ’ az ültetés is természetesen 
több vizet igényel, s nagyobb munkával jár, 
—  de nagv hőség nem lévén, az elültetett 
palánta általában itt is jól fogamzik, legalább 
eddig elé e tekintetben panaszok nem fordul-
u k .16.

Az eddigi ültetvények jól állanak, külö
nösen pedig a melegágyból származó korai 
ültetések, melyek részben már euvszer meg
kapálva is lettek.

Teljes tisztelettel
Papik István 
urad. tiszttartó.

V.
Nany-lratos, 1891. junius 2.

Tekintetes szerkesztő ur!
A késői kitavaszodás folytán, a dohány

mag elvetése megkésve történt; azonban az 
időjárás a védett ágyakban kedvezett a do
hánypalánta tenyészetre. Május 8-án kezdetett 
meg a palánta kiültetése ; —  igen szép erő
teljes és egészséges palánta lett kiültetve. A 
125 cat. holdnvi terület be van Ültetve és az 
itt-ott mutatkozó hiányok befoltoztattak; a 
dohánynak fele már meg is kapáltatott. Az 
Ültetvény kifogástalanul áll és szép zsenge 
növése van. Kissé kedvező időjárás mellett jó 
dohánytermŐ évre van kilátásunk.

Tisztelettel
Mayerhofer Lajos 

urad. kaszn&r.
VL

Bihar-IUye, 1891, junius 6.
Tekintetes szerkesztőség!

A  Báró Wildburg Adolfné Bihar-Ulvei 
gazdaságában, 70 kát. holdon a dohány Ültetés 
befejeztetett, s a palánták nem csak kitünően 
állanak, de —  még eddig minden hiba nélkül —  
igen szépen fejlődnek is.

A dohány további állásáról szintén fogok 
időnként — becses engedőimével —  értesítést 
küldeni.

Kitűnő tisztelettel
Somogyi Albert 

ssám tartó.
VII.

P.-Mikebudán, 1891. június 6.

Tekintetes szerkesztőség!
Az ültetés vidékünkön nagyrészt befejez

tetett, vagv a hol még van hátra valami, csak 
pár napra való. A minő aggodalommal töl
tötte el a termelőket a tavasz elején és derekán 
járt mostoha időjárás, olyan bizalomteljesre 
változott az, a tavasz végén és most már kü
lönösen a nyár elején. A remény gyakran 
csalfa játékot üz, különösen a gazdával, a ki 
saját jóakarata és szorgalma melletr, a 1 eg— 
zsarnokabb kény ur: az időjárás szeszélvének 
van kitéve, de azért mindig reménykedik, és 
ha volt valaha alapja rózsás reményekre, az 
most van igazán.

A melegágyakat annak idején elkészítve, 
aggódva láttuk a kis dohány sinylödését egész 
az időig, midőn már más években ültettünk. 
Már-már lemondtunk arról is, hogy dohánvt 
ültettünk, midén a májusi nap éltető sugara 
4 — 5 nap alatt, bátran mondhatjuk csodát mi- 
velve, helyre pótolta majdnem két egész hónap 
mulasztását. Május 5— 8-ika közt megindult 
az egész környéken az ültetés, és ma már 
teljesen befeiezettnek mondható. Az időjárás 
sz*szélveskedett ugyan most is, mert gvakori 
apróbb esőzés helyett, ritkán de nagy esőt zú
dított alá, de az idő alig változván hűvösre, 
szél meg — egy orkánt kivéve —  alig lévén, 
a kis dohány, kiültetés után nedves földben, 
elég, de nem nagy melegben, mindjárt 
növésnek indult, és ott a földben is, ép mint 
a melegágyakban utolérte azt, a mit a későbbi 
ültetés folytán mulasztani látszott. Táplálja 
még reményünket azon körülmény, hogy féreg 
kevés van, úgy, hogy a kiültetett palántának 
alig 3— 1 szézaléka veszett el. Ez se mond
ható egészen féregpusztitásnak, mert sérüli pa
lánta, vagy az ültetésnél esett sérülés is oko
zója sok pusztulásának, és igv a féreg okozta 
kár az idén nagyon csekély.

Általános tehát a remény jó dohánvter- 
mésr e. Igaz ugyan, hogy hosszú idő választja 
még el a termelőt attól, midőn reményét tel
jesedve látja, de a dohánynál a rendes időben 
való ültetés lévén a termés biztosításának fő- 
momentuma, ha még ehhez az ültetésre ked
vező idő is jár, a nehezebb fele ut meg van 
téve s a reménykedésnek tág tere nyílik.*) 

Tisztelettel
Pityer Gyula.

I R O D A L O M .
A kolozs-monostori gaz. tanint. évkönyv* 

az 1889-90. tanévről. Vörös Sándor igazgató 
által szerkesztve, úgy az eiedeti dolgozatok,

*) A pajtákra vonatkozó hosszasabb megjegy
zéseket jobbnak láttok e helyt mellőzni, mert ré
szünkről nem osztjuk, de nem is érthetjük azon aggo
dalmakat. hogy a pajták szabályszerű átalakításának 
még káros következményei is lehetnének; -  sót el
lenkezőleg, a szelelókkel és átjárókkal rendesen el
látott pajtákhoz mi sok reményt füzünk s ezen tyi- 
táetól a legjobb sikert váriak, a dohány egyenletes 
ét tökéletes száradásától eltekintve, azért is, mivel 
az átjárók nemeaak a pénzügyőri közegek ellenőr
zési eljárására szelgálcak, hanem arra is jók, hogy 
a gazda, vagy megbízottja, a zsinegen száradó do
hánynak mikénti állapotáról időnként könnyű átte
kintést ét biztos meggyőződést szerezhet, amire igen 
gyakran szükség van. Szerk.
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valamint a tanügyi, • az intézeti gazdaság kö
rébe vágó jelentések és kisérleti eredmények 
tekintetében, örvendetes bizonysága annak, 
hogy ezen jeles tanintézetünk nemcsak a kor 
szinvonalán áll, de folyton halad és virágzik is, 
s derekasan betölti kulturális és nemzeti hi
vatását. —  A lefolyt tanév, a tanintézet XXI.-ik 
tanéve volt. Az intézetben, az igazgatóval 
együtt 6 rendes és 3 rendkívüli tanár, 1 gazda
sági intéző, 1 gazd. segéd és 1 tőkertész mű
ködik. A hallgatók összes száma a tanév végén 
74 volt. Az intézeti konviktusban 26 ösztön
díjas és 14 fizetéses hallgató nyert ellátást. A 
vizsgát tett hallgatók előmenetele és szorgalma 
egyáltalán kielégítő, mert a hallgatók összes 
számából 36.#/ 0 esik a kitűnő és jeles osz
tályzatokra és csak 0.5%  voIt nem kielégítő.
A hallgatók körében segélvegvlet, olvasókör, 
ifjúsági könyvtár, önkéntes tűzoltóegylet és 
dalkör áll fenn. Az évkönyvben közölt eredeti 
dolgozatok közül különösen kiemelendő: 
Vörös Sándor igazgatónak „Magasabb szem
pontok a gazd. szakoktatás szervezésénél*czimú, 
eszmegazdag és magvas tartalmú müve, amely 
a tanév megnyitó ünnepélyén adatott elő. A 
dohánytermelési kísérletek eredményéről szóló, 
Ásványi Lajos gazd. intéző által irt czikket, 
lapunk mai számában közöljük.

Takarmány neműek mesterséges eltartása
Irta: Hreblay Emil. A zöld lóhere, luezerna, 
rétifü, szóval az összes zöld takarmány, vala
mint a gumós és gyökérfélék okszerű eltartása, 
besavanvitása és mesterséges sajtolása körül, 
igen időszerű és gyakorlati útmutatást ád e 
mű, melv rövid idő óta a legnagyobb elter
jedésnek Örvend. Nincs egyetlen uradalom, 
vagy öngazda, aki e műnek hasznát ne ve
hetné — s azért a kitűnő gazdasági Írónak 
eme praktikus müvét részünkről is szívesen 
ajánljuk a mezőgazdák figyelmébe. —  A 124 
nagy rétÜ lapot magában foglaló, több csinos 
ábrával díszített mű ára 86 krajezár. Megren
delhető Kassán, a > Gyakorlati Mezőgazda* 
czimü lap kiadóhivatalában. Az ár elöleges 
beküldése esetén, a mű azonnal és bérmentve 
küldetik.

Baromfitenyésztés- Irta: Gáspár József 
gazdasági segéd a kolozsmonostori gazd. tan
intézetnél. —  Valaki azt állította, hogy ne
vetséges dolog a baromfitenyésztést 'könyvből 
tanulni*, mert azt minden jó gazdasszonv 
tudja magától is. S hogy mily téves és igaz
talan állítás ez, arra jó bizonyítékul szolgál
hat ez a kis munka is, a mely röviden, vilá
gosan, jó magyarsággal megírva, igen sok 
helyes és hasznos dolgot ád elő, és sok 
olvanra tanít, amit bizony nem art * könyvből 
tanulni«, mert az ily könyv, a jónak bizonvult 
tapasztalatok tanácsháza. — A  hasznavehető 
kis mű, az erdélyi gazdasági egylet könyv
kiadó vállalatában, Kolozsvárt jelent meg, ára 
35 krajezár

A .Mezőgazdasági Szemle1* Cserháti Sán
dor és Dr. Kossutánvi Tamás m-óvári gazd. | 
akad. tanárok kitűnő havi folyóiratának júniusi : 
VI füzete, ismét valódi érdekes gyűjteménye | 
számos eredeti és apró közleménynek. Jó szol
gálatot vélünk tenni lapunk olvasóinak, amidőn 
Marton Andornak „A  dohánytörténete és a 
fejlődő magyar dohánytermelés* és Levatich 
Lászlónak „Kísérlet műtrágyával a Garam- 
vÖlgyéuM czimü jeles czikkét. egész terjedelmé
ben átvesszük.

V E G Y E S E K
Lapunk m ai s z á m á h e i  paataata lváa y  

la p o t  m aliék  Ifink f nana e lő fize tő in k  
r é t i é r e ,  a  kiknak alőkzatéaO k a k é  v é 
g é n  la jár , k é rv e  mm e lttflaetée m ielők k i 
m agu jitéaát.

—  Uj dohánygyárak. Említve volt már 
lapunkban hogy a pénzügyminisztérium, Sá- 
toralja-Ujhelyen egy dohánygyár felállítását 
határozta el. amelylyel kapcsolatban a dohány- 
termelés is meghonosittatik a Hegyalján, hogy 
a filokszera pusztítása által ínségbe jutott la

M a g y ab  D ohásyujsáq

kosságnak uj keresetforrás nyittassék. Hasonló 
humánus és nemzetgazdászatilag is helyes elv
ből kiindulva, egy másik dohánygyár Ó-Budán 
fog felállittatni, melynek tervei most vizsgál
tatnak felül. Mindkét gyár 1200 munkást fog 
foglalkoztatni, s már a közel jövőben meg 
fogják kezdeni a gyár felállítását. Újabban 
Eger városa indít mozgalmat egy dohány
gyárnak ott leendő felállítása érdekében, de 
a két előbbi uj gyár felállítása folytán, ez 
most már aligha fog egyhamar megvalósulni.

—  A temesvári kiállításon a központi
dohányjövedéki igazgatóság is részt vesz egy 
gyűjteményes dohány-kiállítással, a melynek 
összeállítása már folyamatban van. A kiállítás 
kétségkívül nagyérdekü képét fogja adni a 
termelés és gyártás fokozatos fejlődésének és 
haladásának. Á kiállításra készült érdekes sta
tisztikai táblázatok Összehasonlító adatait jövő 
számunkban fogjuk ismertetni.

— Nagy jelentőségű vállalkozás van ké
szülőben. Mint biztos forrásból értesültünk egy 
előkelő magyar társulat szervezkedik, amely
nek az a czélja, hogv Uj-Guineában magyar 
kukásokat telepítsen, akik ott a magyar kor
mány részére dohányt termelnének. A nagy
szabású terv mindenesetre kiváló figyelemre 
méltó, csak az a kérdés, hogy eléri-e és mi
kor, a megvalósulást?

—  KurlOSUm. A  dohányjövedéki közp. 
igazgatóságnál az igazgató ur ő méltósága 
előszobájában, két csinos kis önmüködőgép 
van a talon elhelyezve, melyek közül ha az 
egyikbe két krajezárt bedobunk, egy kis gomb 
megnyomása után, egy szultán czigaretta hull 
ki, míg a másik egy krajezár bedobása után 
mindjárt cgv dobozka gyufával szolgál hozzá. 
Az ügyes kis készülékek tehát mintegy fel
hívják és előzékenyen kínálják az embert,

| hogy az előszobában való várakozás idejét, 
egy szivarka elfüstölésével töltsük el. —  mi
közben önkénytelerül eszünkbe jut, hogy 
egyszer csak megváló- ul a régi adoma, hogy 
valami furfangos amerikai végre oly gépet ta
lál fel, amelybe egyik oldalán beteszik az 
eleven birkát, s a másik oldalán kész gvapju- 
ruha hull ki belőle. A szolgálatkész kis gé
pekre, Szvetics és Leszkai ezég nyert szaba- 
dalnnat. Valami búsmagvar erre is elmond
hatja, hogy »mégis hunezut............. !«

— Az orsz. magy. gazdasági egyesület
legutóbbi igazg. választmányi ülésén tárgyal
tatott többek közt gr. Zichy Jenőnek ama fel
hívása, melyben az 1895. évben Budapesten 
tartandó világkiállítás szükségességének kimon
dását és esetleg az iparegvesülettcl való mfi- 

| ködését kéri az orsz. gazd. egvesülettől, melyre 
1 nézve a válasz.mány egy négytagú bizottsá- 
| got küldött ki, a kérdés megvitatása és jelen

téstétel végett.
—  Az orsz. magy. kertészeti egyesület

választmánya elhatározta, hngv tekintettel az 
ígérkező jó gyümölcstermésre s mivel az egy
let a gyümölcsészet fejlesztésére nagv súlyt 
fektet, az idei őszön egv gyümölcs-, szőlő- és 
zöldségkiállitást rendez Budapesten, a város
ligeti nagy iparcsarnokban. Jövő évben pedig, 
a király koronázásának 25-ik évfordulója al
kalmából. országos rózsakiállitás rendezése van 
tervbe véve.

— Az erdólyréezi kilenczedik tenyész
állat kiállítás, használati lóvásárral és díjazás
sal összekötve. Kolozsvárt f. é. aug. 28— 30. 
napjain fog megtartatni.

— A váczi kiállítás. A pestmegyei gazd. 
egylet, a fillokszera által sújtott vidékek lakói
nak, a védekezés helyes módjainak megismer
tetése czéljából, f. é. szeptember hó 19— 22. 
napján, Váczon, egy nsgvobbszabásu kiállítást 
rendez, amelynek tárgyát fogja képezni: szóló, 
gyümölcs, bor, szesz, a fillokszera elleni kü
lönféle védekezési módok és eszközök, gaz
dasági és konyhakerti termékek, takarmány- 
félék, kertészet’ , borászati és méhészeti czik- 
kék és eszközök. A kiállítással egyidejűleg 16, 
szarvasm arha és sertésdijjazás is fog tartatni.

Junius 16.

—  Kiállítás Makón. A csanádmegyei gaz
dasági egyesület idei nagygyűlése, gazdasági 
kiállítással egybekötve, Makón, jun. 28-án fog 
megtartatni.

Szerkesztői üzenetek.
Tak. Cserháti Sándor urnák, M.-Óv&r. A becses

és érdekes csikket köszönettel vettük és siettünk azon
nal felhasználni. Magánlevél megy a napokban.

Vörös Sándor igazg. urnák K.-Moaoator. 
Mayerhofer Lajos urad. kaszuár urnák N.-íratta. 
Papik latváa tiszttartó urnák T. Torda.
Somogyi Albert számtartó urnák B.-lllye,
Blsier Gyula urnák Mikebuds,

Becses tudósításaikat köszönettel felhasználtuk s ké
sőbb ismét kérni fogjuk.

Főtiszt. Ambrus József urnák Kis orosz. Kég nél
külözött s nekünk annyira becses tudósítását örömmel 
és köszönettel vettük. Kérjük és reméljük becses köz
leményeivel lapunkat minél gyakrabban megtisztelni.

Nagys. Rodltzky Jenő urnák, Kannán. Megtisztelő 
becses soraira legközelebb magánlevélben válaszolunk.

Mélt. gróf Keglevich Gábor urnák Egres-Káta. 
Jól esó büszkeségünkre szolgáltak a nagybecsű sorok, 
hogy Méltóságod, a múltban és jövőben egyaránt híve 
lapunknak. Ezer köszönet, a megtisztelő és buzdító ki
jelentésért.

Nagyn. Felohtlnger M. p. ü. tanácsos, doh. bev. 
felügyelő urnák A r a d .  Úgy a névre szóló, valamint 
a hivatalt illető lapot iniudig rendesen ezpediáljuk, a 
hiány oka tehát nem nálunk van. Az eltévedt számot 
különben után küldtük.

Halbrohr Mór urnák Paks. A temesvári kiál
lításon, a dohánytermelés és kezelés is gazdagon kép
viselve lesz. Jó lenne tehát, ha praktikus találmányát 
az uj füzótüt, magyarázó leírásával együtt, ezen kiál
lításra több példányban biküldené.

Bleyer 6 y urnák. Mikebuda. Az ismeretlen rovar 
felöl most kaptuk és közöljük a tudományos vizsgálat 
eredményét. Szerencsére, a szapoia kis jószág nem 
veszélyes és igy nem „nj ellenség.*

B. M. Tordán. Legközelebb arról értesültünk, hogy 
a bécsi gazdasági kiállításon nyert elismerő oklevelek 
csak mostanában adattak ki. Az orsz. in. gazdasági 
egyesület titkári hivatalához ' Budapest, köztelek,) tessek 
ez iránt fordulni.

Harkányi Károly, Budapest 
Harkányi János, Zemplén Harkány 
Harangi Menyhért, Miskolcz 
Halbrohr Hermann. P -Sit imre 
Hartsteln Llpót, Dorog 
Hnrtstein Antal. Napkor 
Haas Béla, Zimánd-Ujfalu 
Háry Ágost, Kengyel 
Horváth István, Hete 
Horváth Imre. Csnkoly 
Helsinger Gida Kengyel 
Hofmelster testv., Halas 
báré Schossberger S és fla. Budapest 
terayai Schossberger Hearik, Budapest 
Schiauch Nándor, Budapest 
Szakáll Barna. Lotonoz 
Székács Lajos, Szt.-tornya 
Szilágyi Virgil. Bndnpest 
Sváb 6yula, P.-Fabian 
Simay Lukács, Cs -Apáozs 
Schwelger Vilmos, Kötelek 
Szilágyi Gyula, Kunágotn 
Sir Lajos, Csege 
Szerelem Alfréd. Erdőtelek 
Sehwarz Mér. Mátészalka 
Slsák Sándor, Kistelek 
Simay Ede. Mezö-Kovácebáza 
Sláger Izrael, Törtei 
Szabé Mihály, Böezörméay 
Suhajda József. Albert Irta 
Szilágyi László. Csongor 
Sváb Sándor. Czlbakháza 
Schossberger Antal, P.-Vattya 

stb. stb. nagytermelő urakat, lapunk igen tiszteit elő
fizetőit, bátorkodunk felkérni az iránt, hogy dohányaik 
állásáról, Ispunkst értesíteni méltóztassanak, — hogy 
az ország minden vidékéről hozhassunk hiteles tadé- 
sitá sokat.

Nyom. M arkas f i s a i s á l ,  Budapesten. O orottya-n trza  «. (W artn-urivar.,
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