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A dohány jó miniaégének jövője.
A  dohánytermelőknek ez évben egy 

igen nagy fontosságú dologra kell figye
lemmel lenni.

D ohányunk m inőségi javulásától függ 
kivitelünk nagyobb lendülete és virágzásra 
em elkedése, mert amint már többször is 
m egjegyeztem , most is volna kelendősége 
a jó  m inőségű, jó l égő  dohánynak, csak 
h ogy  fájdalom , ilyennel nem igen rendel
kezünk.

A  mint a dohány jelen állása mutatja, 
e g y  igen nagy dohány termésre van kilá
tásunk, és a dohánynak .z  a sajátsága, 
h ogy  akkor amikor sok terem belőle, ren
desen jó  is szokott lenni.

Természetes, hogy  a jónál job b  is le
hat i —  a jót tehát jobbá kell tenni; —  ez 
a mi jelen legi hivatásunk és saját érdekű 
kötelességünk. —  Olyan kínálkozó alka
lom ez, m elyet elmulasztani semmi körül
m ény közt nem lehet és nem szabad ; —  
mert ha mi ez évben a természetet jó  mű
ködésében elősegítjük, amit kevés hozzá
járulással könnyen m eg is tehetünk: ak
kor amidőn sok dohányunk terem és ugyan
akkor sok jó  minőségű dohányunk is lesz, 
tehát igen kevés kell ahoz, h ogy  a d o 
hányaink iránt úgy  is előszeretettel viseltető 
külföldi államok keresletét és vételkedvét 
megnyerjük.

H a sok jó  minőségű dohányunk lesz, 
a világnak legtöbb államai igyekezni fog 
nak tőlünk dohányt venni; — ezt azután 
talán szükségtelen fejtegetnem, hogy en
nek minő áldásos következm ényei lesznek.

A  dohány járadék nem fog  zavarba 
jönni a sok jó  dohánynyal ; de zavarba 
jünne, m ég  pedig  nagy zavarba, a felett* 
tok  rossz m inőségű dohányokkal.

Term előinknek módjában fog  állani, 
m ég pedig nem valami áldozattal, h ogy  a

dohány jó  minőségét ez évben tetemesen 
fokozzák, — nem fog  ez kárral, de sőt 
kétszeres haszonnal járni; — az egyik 
haszon az, h ogy  a job b  minőségű és ok
szerűen kezelt dohány már a beváltásnál 
nagy figyelemben részesül és kellően res- 
pektáltatik, — a másik haszon egy m eg
mérhetetlen és hosszú időre kiható áldá
sos következm ény lehet, —  mert m ég a 
későbbi nem zedéknek is egy olyan pozi- 
tiót fog  biztosítani, amely nemzetgazda
ságunkban nagy szerepre van hivatva.

De viszont kiszámithatlan lenne az a 
veszteség, mely bennünket és utódainkat 
érne, ha a dohány m inősége az idén m ég 
alább szállana

A  nyakunkra halmozódnék a sok rósz 
dohány, melyet felgyártani és eladni kép
telenek lennénk. S  hogy  ennek minő kö
vetkezm énye volna, azt. azt hiszem min
denki eltalálhatja.

Idővel kénytelenek volnánk ezen szé
pen jövedelm ező és gazdálkodási rendsze
rünknek igen szükséges termelési ágáról 
lemondani, s magunkat és az államot egy 
gazdag jövedelm i forrástól megfosztani.

Mondhatnám, hogy  épen most, a mi
dőn a természet is o ly  pazarul részesíti 
rendkívül kedvező időjárásával dohányunk 
ez évi termését, hogy egy epochális váló
ponton állunk, dohánytermelvényünk jö 
vőjének biztosítására nézve, m elyet a jobb  
minőség előállításával bizonyára m egte
remtünk. M ondom, h og y  a jó  égésű és jó  
minőségű dohányunk után a világnak leg 
több állama kapkodni fog  s ezt m ég csak 
hirdetni sem lesz szükséges, mert a világ 
dohánykereskedelem lesi a kínálkozó al
kalmat, hogy jó  m agyar dohányt vehessen.

Tehát mit tegyünk most, hogy do
hány minőségünk jobbá legyen ? hát azt, 
a mit sokan úgy is tudnak, nehányan ta
lán nem tudják, de legtöbb része a ki 
tudja sem alkalmazza és figyelem be nem 
veszi.

Miután a dohány minden rendes m eg
munkálásban részesült, következik egyik 
legfontosabb teendője, m ely a jó  minőségre 
roppant befolyással b ir: és ez a dohány 
rendes megértse. Most következik egy  másik 
igen lényeges és hasznos cselekmény, ne
vezetesen a dohángtörisnil as osstdlgok kü
lön sstdise is aioknak külön füüesstise is 
(elfüsise, — ez a d olog  olyan, m elyet már 
sok gazdaságban alkalmainak áa ennek 
kitűnő sikerét nekem már nagyon gyakran 
jelezték.

De most az Ígérkező idei nagy termé
sünknél reá vagyunk utalva, mondhatni 
kényszerítve, hogy ezt m egtegyük, —  mert 
az bizonyos, hogy a m eglevő ürtartalmu 
pajták, bent szárítás czéljából, leendő ter
mésünk felerészét is alig ha be fogják fo
gadhatni, —  tehát igen czélszerü, a mint 
azt az 1887. évi 44-ik törvényczikk is elő 
Írja és szabályozza, hogy  legalább a jobb  
osztályok helyeztessenek a pajtába.

Mennyivel szükségesebb ezt most tenni, 
a midőn a természet is annyira segédke
zik és bő  mennyiséget fog adni szivar ta
karó és más kitűnő dohányok nemeiből, 
m elyek ha letöretftk és külön főzettek és 
födél alá fognak jönni, rendesen kezelten, 
és okszerűen elhelyezve, oly anyagot fog
nak szolgáltatni, m elylyel bizonyára dicső
séget fogunk aratni.

A zon  tudvalévő hassonról szólam sem 
akarok, h ogy  a simításnál megnyeri az 
időt a kertész a válogatással és hogy  a 
dohány egyöntetű, nincs a mi m egnyálká- 
sitsa, megm ételyezze s ép és egyenlő szinü 
dohánynyá válik. D e épen azon körülmény, 
hogy az összes jobb osztályú dohányunk fedél 
alá kerüljön ; ez megbecsülhetlen eredmény 
a jobb  m inőség előállítására.

Ezt a munkát kell, h ogy  országszerte 
igénybe vegyük, és akkor termésünk leg 
nagyobb része jó  minőségű dohányt fog  
adni.

Ez a munka se költséggel, se fárad
sággal nem jár, —  tehát én a legm ele
gebben ajánlom annak teljesítését ez év
ben, mert ezen kedvező körülménynek én 
nagy fontosságot és telyes sikert jósolok.

Darócsi Vilmos.

A msgváltoztatás a dohánytermelésben.
Ahoz, h og y  valamely kultur növényt 

m egfelelő haszonnal termeszthessünk, nem 
elegendő a talajt jó l előkészíteni, megtrá- 
gyazni, idejében vetni, a növényeket a 
kellő ápolásban részesíteni, mert a teljes 
sikerhez megkivántatik, hogy az illető kul
túrnövénynek azt a féleségét termesszük, 
a m ely az adott viszonyok közé a leg job
ban beillik. A  külső körülmények, első 
sorban a klimatikus viszonyok és a talaj, 
nagym értékben befolyásolják az egyes 
fajták tulajdonságait, a miért is absolut 
leg jobb fajta nem létezik és a gazda fel
adata kinyomozni azt a fajtát, a m ely az 
ő  gazdaságában uralgó klimatikus és talaj- 
viszonyok között a legtöbbet érő.

Ezen szabály alól a dohány sem ké
pez kivételt, sőt e növénynél, tekintettel 
azon körülményre, h ogy  a termés m inősége
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annak értékét sokkal inkább befolyásolja 
mint a legtöbb egyéb  kultúrnövényét, a 
viszonyok közzé leginkább beillő fajta m eg
választása különösen nagy fontossággal bir.

A z a kérdés már most. h ogy  dohány- 
termelőink általában azt a dohányfélét ter
melik e, a mely az ő viszonyaik közé leg 
jobban beillik ? Erre a kérdésre határozottan 
nemmel merek felelni. A  dohány ugyanis 
egyike azon növényeknek, a m elye k tulaj 
donságaikat igen könnyen módositják, a mi 
okszerű gazdálkodásnál előny, különben pe
d ig  hátrány. Előny akkor, ha mi rendszeres 
nemesítést folytatunk, igyekezvén a dohány 
jó  tulajdonságait fejleszteni, a rosszakat, ki- 
küszöbbölni vagy apasztani. Arról azonban 
nincs tudomás »m. hogy  nálunk valaki 
rendszeres dohánynemesitéssel foglalkoznék, 
sőt m ég azon gazdaságok száma sem nagy. 
a hol a dohány magtermelésre annyi g on 
dot fordítanának, a mennyi szükséges ahoz, 
hogy a m eglevő jó  tulajdonok csökkenését 
m eggátolják.

Már most feltéve, hogy eredetileg 
minden vidékre olyan fajta került, a mely 
oda leginkább beillik. —  a mit különben 
szintén kétségbe merek vonni, a magter
melésre fordított csekély figyelem , s a ne
mesítés mellőzése folytán ezen fajták vagy 
megromlottak vagy csak annyiban javultak 
a mennyiben ezen javulást a klíma vagy 
talaj idézte elő.

A zt nem szabad figyelmen kívül hagy
nunk, hogy az ízlés m egváltozásával más 
és más tulajdonok fejlesztése válik kívá
natossá. A z a dohányfajta, a mely kitűnő 
pipadohányt szolgáltat, nem ad okvetlenül 
jó  szivardohányt: —a mely dohányfajta nem 
alakítható át a kívánatos irányban, az ki
küszöbölendő és más jobbal helyettesítendő.

A  m eglevővel beelégedni, azt a leg 
jobbnak állítani, kényelmes lehet ugyan a 
gazdára,de helyesnek ezen eljárás nem mond
ható Nézzük meg csak a nyugoti államok 
gazdáit, mily nagy figyelmet fordítanak a 
m egfelelő fajta ki válasz, ására. E gy évtized 
alatt hány kultur növényfajta lesz kiküszö
bölve. ujjal, jobbal p ó to lv a ! A zok se teszik

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

Irta : R.
(Folytat.**

Átlag naponként tíz órát tölt el a 
munkásnő a gyárban munkával. Tekintve, 
hogy maga a munka télen kellemes m eleg, 
nyáron jól szellőzött termekben ülő á la- 
potban történik, a szolgálat terhesnek sem 
nevezhető. A  családanya reggel jókor el
végzi (a mikor más még csak kezdi} házi 
dolgát s aztán a gyárba siet, ide, e helyre, 
a melyen most látjuk. Készíti a szivarbá
bot, fonja a szivart — és újra szivarbábot 
készít, újra szivart fon. Évek hosszú során 
át tart ez igy, mialatt az idő lassan-lassan 
I etarolja az arcz rózsáit, a sors szele elfujja 
a viruló üdeséget. m egöregedett szegény 
— és szivart készített. Csak aki hosszú 
ideig áll közöttük, tudja, hogy  e m onoton
nak látszó életnek is megvannak a maga 
örömei s bánatai. S általában jó, békés nép 
az a zágrábi munkáselem. melynek a gyár- 
városokban manapság uralkodó tévtanokról 
fogalm a sincs. Dolgozik, szombaton felveszi 
fizetését, vasárnap templomba m egy és hét
főn újra kezdi. Engedetlenség vagy az elöl
járói tekintély m egsértése éveken át elő 
nem fordul, illedelm esség tekintetében pe
dig m ég tanulhatna tőlük sok nem dohány
gyári nő is.

Térjünk vissza tárgyunkhoz ; ha jól 
vigyázok, akkor a Britanica szivaroknál 
maradtunk. Öntött vasból készült, úgyne
vezett brémai sajtók állanak az asztalokon,

ezt pusztán kedvtelésből, hanem azért, mert 
a m egnehezült viszonyok között, minden 
módot el kell követniök a jövedelem  foko
zására és mert m eg vannak győződve, 
hogy erre az egyik sikeres; mód a viszo
nyok közzé leginkább beillő fajta termesz
tése — igyekeznek tehát a jót jobbal pótolni.

Nem akarom ezzel azt mondani, hogy 
minden további nélkül hagyjunk fel az 
eddig termesztett dohány fajtáinkkal és 
termesszünk helyette másokat, de igen is 
kívánatosnak és dohánytermelésünk jöve
delm ezősége szempontjából igen szükséges
nek tartanám, ha a nálunk termesztett 
dohányfajták értéke megállapitatnék. hogy 
igy jó  és rossz tulajdonságaik egymással 
szembe állíthatók lennének, a miből m eg
határozható lenne, váljon érdemes-e az illető 
fajta a nemesítésre, vagy czélszerübb lenne 
azt valamely jobbal pótolni.

Mint minden növénynek úgy a do
hánynak is a teljes értékét annak terme
lési és használati értéke szab a meg. Ezt 
kellene a dohányfélékre is ímegállapitani. 
A  termelési érték első sorban a gazdát, a 
a használati érték a vevőt, nálunk tehát a 
kincstárt érdekli. Az egyes dohányfélék 
valódi értékét tehát se a gazda, se a dohány
gyári szakértők egym agukban nem állapít
hatják meg. csak együttes működésnél lenne 
az meghatározható.

A  gazdára például nagy fontosságú, 
váljon az a dohányfajta melyet ő termelt 
korán érő-e, bőtermő-e ; -  könnyen vagy ne
hezen szinesedik-e, a vevőt mindez nem 
érdekli, ő csak azt fogja nézni, hogy m eny
nyire alkalmas a termelt anyag a dohány
gyártási czélokra, ellenben a gazdára nem 
nagy fontosságú, hogy mily 0 át teszi a 
borda a szárnak, mikent viselkedik a do
hány az erjedésnél, minő az aromája sat. 
Azon használati tulajdonok, a melyek az 
árra is befolyással vannak, természetesen a 
gazdát is érdeklik.

Ha tehát meg akarjuk tudni, hogy minő 
értékkel bírnak egyes dohány fajtáink, 
akkor azok egyes tulajdonaiknak m egál
lapítására a termelő gazdákat és a dohány

m elyeknek segélyével a bábok sajtoltatnak, 
ezen szivarnemből itt évenként egy  millió 
és háromszázezer darab készül. Utána Cuba, 
Portorico szivarok készülnek. Ezen szivar
nem is m eglehetős m ennyiséggel szerepel, 
egy millió és ötszázezer darabbal évente ; 
az összes magyar királyi dohánygyárak k ö
zött csak épen a kassai és kolozsvári gyár 
állít ki elő belőle többet. Majd Portorico szi
varokhoz jutunk, mely itt évi négy millió 
hatszázezer darabbal van képviselve. a 
diákok e kedvencz szivarja nagy keletnek 
örvend ezen a vidéken s ezen szivarnem 
forgalm át illetőleg a zágrábi dohánygyár 
a fennálló tizenkét gyár között a második 
helyen áll Következnek a »R övid  sziva
rok*. ez a demokratikus szivarnem, mely 
itt, évi huszonnyolez milliónyi darabbal sze
rep e l: végre a „ Hosszú szivarok- megte- 
k ntesére kerül a sor Ezzel hamar készen 
vagyunk, mert csak hat munkásnő foglal
kozik ezen szivarnemmel, hanem azért 
évente egy  milliót állít elő. Összesen egy 
esztendő alatt a zágrábi gyár harminczhat 
millió négyszázezer darab szivart gyárt és 
ezzel az általános árjegyzék szivarjait te
kintve. ezen gyár a tizenkettő közül a ne
gyedik helyen áll.

A  szi vargyártási osztály második mun
katermében szintén körülbelől kétszáz mun
kásnőt találunk Egyetlen férfimunkást lá
tunk annyi nő közt s ez a „sajtoló- . ott 
áll az orsósajtó mellett s a munkásnők ál
tal a sajtóhoz helyezett „bábm intákat- saj
tolja, az egyedüli munka ezen osztályban, 
mely részint a női munkaerőt meghaladja, 
részint nem női kezelés alá való.

A  terem oldalfalain ruhafogasok vannak

feldolgozását eszközlő tisztek tapasztalatait 
kellene felhasználnunk.

Ha ilyen formán minden dohányfaj
tánk pontos leírására szert tennénk, vilá
gosan kitűnnék az, amit ma m ég sokan 
kétségbe vonnak, h ogy  a dohánytermelésünk 
ellen felhozott panawtk jő része a meg nem 
felelő fajtáknak róható fel. Amint pedig 
tisztába jövünk azzal, h ogy  e fajta nem 
jó , el kell m agunkat határoznunk vagy  a 
fajtát javítani, vagy jobbal pótolni. M eg
győződésem , hogy eltekintve azon egyes 
helyektől, a hol valamely dohányfajtánk 
kiváló m inőségben terem m eg, a fajta vál
toztatással hamarabb érünk czélt, mint a 
nemesítéssel.

A zt, hogy valamely helyre minő fajta 
lesz alkalmas, természetesen előre m eg
mondani nem lehet, azt csakis rendszere
sen végzett több évi kísérlet utján lehet 
majd megtudni. Mindazáltal egyáltalában 
nem kell vaktában neki mennünk a m eg
változtatásnak. Vannak bizonyos szabályok, 
a melyek betartása mellett a kedvező 
eredmény biztosabbra várható, mintha eze
ket figyelmen kívül hagyjuk.

A  magváltoztatási ál r em előtt nem 
tévesztendő szabály az, hogy az egyes 
fajták je llegző tulajdonságaikat csak ad
dig tartják meg, mig azon tényezők, a 
melyek ezen tulajdonokat létrehozták, hat
nak reáji k, más kiima alatt, más talajon, 
más mivelés mellett tulajdonságaikban an
nál hamar bb elváltoznak, minél eltérőbb 
viszonyok közé kerülnek.

Magváltozt? tásnál első sorban tehát 
arra legyünk tekintettel, hogy oly vidék
ről hozassunk magvat, a melynek klima
tikus és talajviszonyai a mienktől feltű
nően nem különböznek. Ezen szabálynak 
figyelmen kívül hagyása okvetlenül m eg
bosszulja magát, mert az eredmény nem 
fog  kielégíteni A  kudarezot pedig ilyen
kor a gazda csak maga magának tulaj
doníthatja. A  ki angol búzát, svéd árpát, 
s e félét hozat az A lföldre : ez akár csak 
az ablakon dobta volna ki a pénzét, mert 
minél eltérőbb viszonyok közé kerül a mag,

alkalmazva a homlokfalon pedig az ural
kodó-pár nagy arczképe arany rámában. 
Feldíszített szent képeket is látunk, melyek 
a nép jám bor érzületére vallanak. „H ázi
rend- , „M unkásszabályok’*. „Bértábláza
tok - , „Napi létszámkimutatás- , stb. ügye
sen és hozzáférhetőleg csoportosítva képe
zik a fehérre meszelt falak egyszerű díszét.

Bemegyünk a „Kim érési osztályba- , 
hol a munkásnők a nekik kimért külön
böző anyagokat átveszik. .Mérlegek vannak 
felállítva a terjedelmes asztalan, melynek 
túlsó részén a különböző anyagok vannak, 
ládákba rakva és sorrendben felállítva. H á
rom nagy szekrényt látunk, ezek a szivar- 
boritékokat tartalmazzák, a szekrény feneke 
rostélyt képez s a rostély alatt friss viz áll. 
melynek hús párázása az anyagot konzer
válja s m egóvja a kiszáradástól.

Kalauzunk a szivarcsomagolásba ve
zet bennünket. Ide kerülnek az összes 
gyártm ányok s itt esnek át a szín szerinti 
válogatáson, a sajtoláson, kötögetésen s 
egyéb olyan elbánáson, melynek azonnal 
tanúi leszünk. Behozták a szivarokat, a 
tisztviselő megszámlálja s egy bizonyos 
mennyiséget munkába, azaz elcsomagolás 
alá ad. Kezdjük, Britanikánál. A  munkásnő 
ötszáz darab szivart tartalmazó ládát vesz 
elő, óvatosan kirakja abból a szivart s kezdi 
azt színei szerint külön-külön rakni egy- 
egy  ezen czélnak megfelelő, egyik oldalán 
nyílt ládácskába. Éles szemű fiatal nő fog 
lalkozik a szin szerint való válogatással, 
kinek e szakmában elvitázhatlan nagy jár
tassága van. A z utezára néző nagy ablakon 
kellő világosság tolul be, az asztal, melyen 
a válogatás történik, kék alapszínnel bir %



annál hamarabb tönkremennek jó  tulaj- 
denságai.

A  dohányra csak úgy áll e szabály, 
mint az egyéb kultúrnövényekre. Ha mi 
hollandiai dohányfajtákat hozatunk az al
földre, akkor százat tehetőnk egy ellen, 
hagy azok nem fognak beválni, mert azt 
a nyirkos kiimát, mely alatt ezen dohány, 
félék jó  tulajdonságai létrejöttek, nem 
óvhatjuk meg. Ha mi Havannából, Sumat- 
rából vagy  a forró égöv  egyéb vidékéről 
hozatunk dohányt, akkor sem fogunk ered
ményt elérni, mert azt a nagy meleget 
nem adhatjuk m eg, minek folytán e táj
iak jó  tulajdonságai, nem érvényesül
hetnek.

L egtöbb sikert remélhetünk, ha egy
részt Elzászi és Dél-Oroszországi, másrészt 
Észak-Am erikai dohányféléket próbáltunk 
ki, különösen az Észak-Am erikai és Dél- 
Oroszországi dohányoktól várnak sok si
kert, mert az ott uralkodó klimatikus viszo
nyok még leginkább hasonlítanak a rnién- 
kehez, a változás tehát nem lesz igen nagy, 
s az eredmény biztosabbra vehető.

A z  í'szak-Amerikai dohányok nem
csak azért érdemelnek figyelmet, mert az 
ottani fajták m eghonosodása várható leg 
biztosabban. hanem azért is, mert azok 
között találjuk a legtöbb öntudatos te 
nyésztés segélyével létesített fajtát. A  te
nyésztés azon elvét, hogy a jó  tulajdono
kat a mennyire csak lehet fejlesszük, a 
rosszakat apasszuk, az amerikaiak soha 
szem előtt nem tévesztik, azért van az. 
hogy  például tökéletesebb tengeri fajtákat 
mint egyes amerikaikak,képzelni se lehet; a 
m agvak számát, a csövek számát egy egy 
tövön lehetőleg fokozták, a csutkát pedig a 
minimumra redukálták. Hasonlót tapasztal
tam az amerikai dohányféléknél is. A z 
általam termesztett amerikai dohányfajták 
legtöbbjénél a levelek száma nagvobb, a 
szár pedig rövid ebb a hazai dohányféléknél. 
A z  amerikai dohányfajták legtöbbje nem 
nyulil: m eg nagyon, a levelek közelebb 
maradnak a földhöz, sűrűbben állanak eg y 
más fölött, minek folytán a szél nem ha-
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föl-le is tóiható rámára feszitett kék füg
göny  van az ablakra helyezve, ha a nap
sugarak kévéjét megszűrni szükségesnek 
mutatkozik. A  válogatásnak egy és ugyan
azon egyénnél nem szabad sokáig tartani, 
lámpavilágitásnál pedig épen nem szabad 
szin szerint válogatni, mert a munkásnő a 
leg jobb  akarat mellett is rosszul válogat, 
a színben csalódik, esetleg gyakran — ha 
rövid időre is — a nélkül, hogy észrevenné, 
szinvakká válik. A  színeik szerint megvá» 
lógatott Britanica szivarok most sárga pa
pírral kibélelt és czimes bélyeggel ellátott 
bükkfaládácskákba rakatván, kézi excenter- 
sajtók segélyével besajtoltatnak ; a sajtolás 
után a ládácskák egy lábnyomásu készülék 
segélyével leszögeztetnek s miután a tar
talom színárnyalata, az elcsomagolás kelte 
kaucsukbélyegzővel a ládácskán m egjelöl
tetik : ezen szivarok már félig el vannak 
csomagolva.

A  szin szerinti válogatás a többi szi- 
vam emnél is igy történik, külön helyeztet
nek a világos, a barna, a sötét és a sötét
barna, a világosbarna és pettyezett sziva
rok. A z  „E “ Cuba portorico és „F “ Porto- 
rico szivarok a válogatás után hnszonöt 
darabonként egy lábnyomásu kötegető g é 
pen vászonszalaggal öveztetnek át, hogy 
azután „rám áku-ba rakva megsajtoltassa- 
n a k ; ezen szivarok is már most félig el 
vannak csom agolva Kövessük a férfimun
kást, ki a harminezhatezer darab szivarral 
m egrakott gőzkocsit könnyű szerrel tolja 
a szárítóba. M eglehetős nagy helyiség az, 
a szárító, köröskörül állványokkal, m elye
ken összesen egy  millió háromszázezer da
rab szivar szárad a huszonnégy fok m e- 1
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sogatja m eg annyira, mint a mi dohány
féléinkét. Arra pedig, hogy jobb  anyagot 
szolgáltatnak, szolgáljon bizonyítékul a k ö
vetkező tapasztalat

Az általam termesztett szamosháti Ge
neral Grant dohányt a dohányjövedék köz
ponti igazgatósága külön-külön kezeltette. 
A z  illető dohánygyár jelentéte szerint a 
szamosháti dohány szivargyártásra egyál
talán nem volt alkalmas, a General Gran- 
tot ellenben jó  égése, jó  zamatja miatt a 
B B  és C szivarok gyáztására lehetett fel
használni.

Bármily magasfoku fejlettséget is étjen 
el egykor a magyar dohánytermelés, a 
finomabb szivarokhoz mindig rá fogunk 
szorulni az idegen dohányra;— de ha egyszer 
a fajtákra több figyelm et fogunk majd for
dítani és a mostaninál jobb, a czélnak m eg
felelőbb fajtákat fogunk termeszteni, nem 
lesz lehetetlen az olcsóbb szivarféléket 
egész az 5 krosig tisztán m agyar dohány
ból előállítani. Ezt azonban csakis akkor 
remélhetjük, ha a magváltoztatásnál rend
szeresen tervszerüleg járunk el, ha egye
lőre sok helyen többféle fajtával teszünk 
próbát és a legbeválóbbakat az illető he
lyeken nagy mértékben termeljük, vagy 

j nemesitési, vagy időnkinti mag változtatással 
tartva fel a fajta ió tulajdonságait.

A z idegen fajtát mindaddig, m ig an- 
! nak jóságáról m eg nem győződtünk, virá

gozni, m agot hozni ne engedjük, mert kü
lönben esetleg m ég a m eglevőt is rosszabbá 
tehetjük Miután azonban másutt tett ta
pasztalatok azt bizonyítják, hogy az idegen 
dohányfajták sokszor csak a második, har
madik generatióban lesznek igazán jóvá, 
szükséges volna minden egyes kipróbálásra 
kiválasztott dohányfajtából oly helyeken, a 
hol egyik  dohányfélével való korcsosodása 
ki van zárva, m agot is termeszteni, hogy 
a dohányok minden irányban kipróbáltat- 
nának.

A  gazdák közül bizonyára elegen vál
lalkoznának e fajták kipróbálására, de ha 

1 azt akarjuk, hogy ezek munkája ne legyen 
hiábavaló szükséges, hogy valaki az egész

legben ; minden állvány tartalma m eg van 
jelölve, hogy mikor érkezett be ;— egy férfi- 
munkás egész napon a csom agok asztago- 
lásával s a száradás alatt levő szivarok 
átrakásával foglalkozik. A  szivarokat gyak 
ran kell átrakni, mert a m eleg levegő tér 
mészeténél fogva a terem felső rétegét 
igyekszik elfoglalni s igy a magasan fekvő

i szivarok kelletén túl száradhatnának ki, 
s az alant fekvők esetleg m ég a kellő szá- 

| razságot se érnék el. A  szivarok lassan s 
egyenletesen száradnak; nyáron csupán 
szellős szárítás van s a fűtés csak nedves 
időben szükséges. A  gyors szárítás a gyárt
mányt kártékonyán befolyásolja, a mennyi
ben az sokat vészit ízéből, sőt tetszetős 
külalakjából is.

A z  egyik gőzkocsin behozták a félig 
csom agolt és szárítandó szivarokat, a mási
kon ime viszik ki a félig csomagolt, de 
már száraz szivarokat, hogy azok egészen I 
csomagoltathassanak el. A  Brítanica-szivar- 
ral telt ládácskák szélei kék szalaggal 
szegélyeztetnek s ragjelvényt kapnak, a 
Cuba Portorico és Portorico szivarokról a 
a vászonszalag levétetik s helyette czim- | 
nyomatú, enyvezett kötegszalagokkal lát
tatnak el, M ig az egyik munkáscsoport ezt 
végzi azalatt a másik a huszonöt darabon
ként kötegelt szivarokból száz darabnyi 
tartalmú csomagokat készít. Fennakadás 
nélkül bizonyos rendszer szerint folyik a 
munka kézből kézbe. A  rövid és hosszú 
szivarok ötszáz darabonkint egyszerre saj- 
toltatnak s ötven darabonkint kötegel
teinek.

A  munkaterem egyik  állványán a kü
lönböző szertári czikkek vannak elhelyezve,

________ _________  8

kísérletet vezesse, a ki a fajták viselkedé
sét a különböző viszonyok között m egfi
gyelje, a ki tájékozva legyen, minő fajták 
volnának alkalmasak a kipróbálásra, egy 
szóval a ki e d ologga l hivatásszerűen fog 
lalkoznék. M indaddig, m ig ez m eg nem 
történik, az egész fajtakisérletezéstől, m ag 
változtatástól sok eredményt nem várunk; 
ez pedig csak akkor fog  megtörténni, ha 
egy  kellően felszerelt donánykisérleti állo
más felállittatik. Az ily állomás felállítása 
szerintem dohánytermelésünk javítása czél- 
jából úgy a kincstárra, mint a termelőre 
felette szükséges volna, már csak a fém 
jelzett okokból is. Kem éljük, hogy  e kí
vánság mihamarább m eg fog  valósulni.

Cserháti Sándor.

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

(Folytatás).
M agyarországba a szivart Széchenyi 

István hozta be a harminczas évek végén, 
vagy a negyvenesek elején és pedig Lon
donból, hol angolországi utazása alatt elő
ször látta ezen ritka jószágot. U gyancsak 
ő csinálta a cigarro első magyar nevét is, 
mely ad normám „fuvola": szivola volt. 
Konzervatívabb emberek m ég az ötvenes 
évek elején, a pengő krajezáros szivarok 
korában is használták a szivola szót, melynek 
184f> táján keletkezett szivar változata ellen 
igen erősen küzdött a Honderű-ben a rózsa
vízben fürdő Petricsevich Horváth Lázár, 
azt hirdetvén ugyanis, hogy a szivar második 
szótagja az esztétika ellen vét.

A  szivar szót nevezetesen úgy ma
gyarázták ki, h ogy  a szívásnál a szivar a 
nyelven vart idéz elő. s igy a hatás után 
ezen elnevezést a legjobbnak tartották. S 
valóban végre is a szivar szó győzött és 
pedig e remek logika rév én : Ha van fuvola 
és fuvar, miért ne lehetne szivola és szivar ? 
(Mert akkoriban igy  nyelvészkedtek az 
emberek) H og y  a szivar elnevezés csak
ugyan jó, bizonyítja az, hogy mai nap is

a különféle szinü és nagyságú boritékpapi- 
rok, csomag- és kötegszalagok, zsineg, szeg, 
pecsétviasz stb. K övetkezik a ládacsoma
golás. Sárga szalmapapirral bélelt nagy lá
dákba rakatnak férfimunkások által a 
készre csom agolt szivarok, hat, tiz és ti
zenkétezrével ; a ládák födelét mielőtt le 
szegezné a munkás, jelentést tesz az osztály 
vezetésével megbízott tisztnek, ki, miután 
a láda tartalmáról magának m eggyőződést 
szerzett, a „csom agoló-jegy“ -et aláírja, b e 
lehelyezi a ládába, mely most bátran le
szegezhető, abroncsolható és pecsételhető. 
Ha már most a láda tartalmának neme, 
mennyisége, az elcsom agolás kelte is m eg
jelöltetett, akkor az egész készen áll a 
szivarraktárra történendő leadhatás czél- 
jából.

Mint már említve volt, az osztály ve
zetésével egy  gyártási tiszt van m egbízva ; 
szép, de nehéz hivatás ez. Képzett szak
embernek kell lennie, hogy hivatását be
töltse s a kincstár érdekeit a fogyasztók 
igényeivel együtt szem előtt tarthassa. A  
különböző anyagoknak lehető legjobb m ó
don való értékesítése a főfeladata, a veze
tésére bízott osztály ügyeit alaposan a leg 
kisebb részletekig kell ismernie. A  szolgá
lat okszerű beosztása, a munkások és 
munkásnők munkaerejének, munkaképes
ségének kellő helyen és módon való alkal
mazása szintén a lényeges feladatai közé 
tartozik; szóval széles látkörrel kell bírnia 
s egész napon át talpon kell lennie, ha a 
reá bízott teendőket lelkiismeretesen és jó l 
akarja elvégezni.

(Vége következik).
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még közkedveltségü és általános az egész 
országban s talán csak itt-ott fordul elő 
másféle elnevezése az egyes tájszó járások 
szerint.

H og y  a dohánytekercs szívása nálunk 
eleinte mily szokatlan volt, bizonyítja a 
negyvenes évekbeli anekdota, mikor a jám 
bor paraszt a szivarozó földes ur előtt m eg- 
emelinti a kalapját: „Engedelm et kérek, 
de úgy  vélem, h ogy  a nemzetes ur szájá
ban m eggyuladt a pipaszár.u

Széchenyi István a dohány nagy és 
valóban szakértő kedvelője a szivarozásnak 
oly törvényeit alkotta m eg. m elyeket ma 
is megszívlel minden bölcs füstivó. Szé
chenyi például sohasem vágta le a szivar 
végét, hanem csak behasitotta vagy meg
fúrta. íg y  sokkal izletesebb a szivar, mert 
hiába, ez a gyönyörűség félig-m eddig mégis 
csak bagózás s igy a megcsonkitatlan do
hánytekercsből több harapni való jut az 
em ber szájába. Ép e princzipium szerint 
a szopókával való szivarozást barbárságnak 
vallotta a nagy em ber ; mert ezen a módon 
nem érezzük a dohány izét, holott ez az 
egyik  fődolog. K övetésre legm éltóbb ta
nácsa az, h ogy  rágyújtás előtt mindig ki 
kell fújni a szivart S valóban, ha gyertya 
lángja felé fujjuk az elvágott, behasitott 
vagy megfúrt szivart, tömérdek apró szikrát 
látunk, a mi mindaz a sok por és parányi 
dohányrészecske, m elyet különben a tü
dőnkbe szívnánk. S itt egyúttal legyen 
említés téve a szivarozásról is.

A  ném elyektől istenitett, ném elyektől 
kárhoztatott szivar mint élvezeti czikk 
minden időben talál barátokra. Azonban ne 
kövessük a szenvedélyes, fanatikus dohány
zókat, kik a leg jobb ebédet is csak elő
készítőül tekintik a szivarozásra s abban 
a m eggyőződésben élnek, hogy a nem 
dohányzók nélkülözik a leg főbb  élve
zetet.

H ogy  a szivarban csakugyan élvezetet 
találjunk, kerülnünk kell ebben is. mint 
mindenben a világon, a túlzást. A  sok is
métlés gyengíti a hatást, egészen eltekintve 
a hygienikus hátrányoktól, m elyek külö
nösen az importált Havana szivaroknál, a 
túlzás következményei.

A ki csak reggelizés és ebéd után d o
hányzik s legfeljebb három szivarra szorítko
zik naponként, az tudja csak becsülni a 
dohányzásnak emésztést elősegítő, vidító 
és buzdító hatását.

A  dohánynál m ég inkább mint a bo
roknál, jellem zők egyes évek termékei. 
Miután szivarjaink, úgy a belföldiek mint 
az importáltak, legnagyobbrészt amerikai 
és pedig Havana dohányokból készülvék, 
ennélfogva ezekre nézve felemlítem, hogy 
az utolsó évtizedben az 1881 évi termés 
volt arra hivatva, h ogy  a dohányzók min
degyikének hálás emlékezetében maradjon. 
G yengébb mérvben az 1885 és talán az 
188* év is jó  szivarokat szolgáltatott; a 
többi évek terméke nem haladta m eg a 
középszerűséget, ezt csak kénytelenségből 
élvezik, miután a jobb  évek termékei las
sanként elfogytak.

Általános a nézet, hogy  a szivar leg 
feljebb három év alatt elveszti zamatját és 
jó izét. A magyar dohányokból készült szi
varokra azonban ugyanezt nem mondhatom. 
Sőt már magának a m agyar dohánynak is 
m elyből szivart akarunk készíteni, legalább 
három -négy évesnek kell lenni, h ogy  él
vezhető szivarok legyenek belőle. D e m ég 
jobb  a már kész szivarokat is 1-2 évig 
tartani, mely idő alatt úgy  égésben, vala
mint ízben és zamatban sokat nyernek. 
Ezen állításom bizonyításánál kísérleteket 
is tettem m agyar dohányból készült szi
varokkal, m elyeknek eredményét annak 
idejében nyilvánosságra fogom  hozni.

A  havanna-szivarokat általában nedves 
állapotban szívják, mert sajátságos zamat
juk és kitűnő illatuk igy  jobban kiérezhető

s a gourm andok igyekeznek is szivar kész
leteiket ily állapotban megőrizni, mi leg - 
könyebben úgy  érhető el, ha a szivarládács- 
kát egy tányérba helyezzük, m elyben ned
ves szivacs van s azt állandóan nedvesen 
tartjuk.

Általában tartsuk szivarkészletünket 
mindig hűvös, nem nagyon száraz helyi
ségben, hol mérsékelt nedveség uralkodik.

Oroszországban, hol külön sportot űznek 
a régi jó  évek kitűnő havanna szivaijaival, 
m ég most is sokan szívnak 1881 évi szivart, 
mely, illetékes dohányzók nyilatkozata sze
rint, régi zamatját s korábbi jó  izét m eg
tartotta.

(Folyt, kö?.)

Egyiptomi dohány.
Ir t ,: Rúnái lelvén.

A lig  van a világon talaj, melyen a 
dohány m eg nem terem, alig van nép, 
mely a dohányt ne ismerné. S a világnak 
ahány tája, annyiféle minőségű a dohánya. 
Minden vidékről eljut hozzánk e csodanö
vény s mi is eljuttatjuk a szélrózsa min 
den irányában A  magyar dohánykülkivi- 
tel 1886-ban Tibcriásii7 ért el, tehát hódí
tott ázsiai Törökországban is ; a magyar 
készítésű Virginia szivar 1889-ben liuenos- 
Ayresig jutott. R ég i dolog, hogy Amerika 
dohányai uralják a világpiaczokat, uj do
log  azonban az egyiptomi dohány. Legalább 
reánk nézve uj dolog. Most, midőn a ma
gyar királyi dohányjövedék a dohányfo- 
gyasztó közönséget a nem mindennapi 
meglepetésben részesítette, ném ileg actu- 
ális lesz az egyiptomi dohányról egyetmást 
elmondani. Ezen szaklap nyolcz éves fenn
állása óta az egyiptom i dohánynyal úgy  
sem foglalkozott m ég s bármennyire ne
héz feladatnak tartom, szívesen felelek m eg 
a tek. szerkesztő ur abbeli kívánságának, 
hogy az egyiptom i dohányról egyet-m ást 
Írjak. Fájdalom, sok anyag nem áll ren
delkezésemre. Habár évek során át elég 
nagy gonddal búvárkodom  a dohány vi
lágirodalmában. kevés és szórványos fel
jegyzéseket találtam az egyiptom i dohány
ról. N o de hiszen nem is volt Egyiptom  
dohánya soha olyan világraszóló, h og y  azt 
W agner, Hermbstadt, Nessler, GarlofF, 
Dosch és egyéb  szakírók behatóan méltat
hatták vo ln a ; azután m eg ezen szakma 
legjobb íróinak korában az egyiptom i d o 
hány absolut semmi jelentőséggel sem bírt. 
Részint mert kontinensünkön hire-hamva 
alig volt, részint pedig, mert m ég tizen
két évvel ezelőtt azt a keveset is, amit 
Egyiptom termelt, jobbadán Marokkó fo 
gyasztotta e l ; ami pedig egyiptom i dohány 
M arokkóból a gibraltári szoroson át űzött 
elég  élénk kereskedelem  révén Spanyol- 
országba jutott, az már ,Algeria“ elneve
zés alatt került oda.

H ogy  Egyiptom ban mióta dohányoz
nak, arra nézve hiányoznak adataink. W il- 
ckinson „Ancient Egyptians“ czimü müvé
ben azt állítja, h ogy  az afrikai törzsek már 
a l ó i k  században ismerték a dohán yt; a 
vahumák, vatuzik, vanyambuk, varudik és 
vanyavingik —  mint a vadak legtöbbje —  
kábító szerül használták. Valószínű azon
ban, h ogy  a dohányzás m ég a ló  ik szá
zad előtti időkre vezethető vissza s min
denesetre ázsiai Törökországból jutott oda.

Egyiptom dohánykereskedelme mai 
napig jelentéktelen. Éjszak felé a földközi 
tengeren át a szállítás a dohányra nézve 
ugylátszik nem fizeti ki m a g á t; a statis- 
tikai adatok között a kender, ópium, gumi, 
elefántcsont, guttaperha. pálmamag és 
pálmaolaj mellett dohányszállitásról fel
jegyzéseket nem találunk ; ellenben dél 
felé — Szudán irányában — dohánynyal 
is üz — habár nem nagy — kereskedel
met. Annyi bizonyos, hogy  a dohányter
melés Afrikában Egyiptomból indult ki s

vette irányát délfelé. Ma már a „ legsötétebb 
Afrikában“ is dohányoznak s h ogy  ez nem 
puszta phrasis, azt élénken igazolja Stanley, 
kinek expedíciójáról szóló m üve közkézen 
forog  s a ki 1888 május 14-én igy  ir nap
lójában; „M a m egérkezett a khedive és 
hozott nekem egy  font „noneydow* *) 
dohányt s eg y  pohár p ick le s t" ; érdekes 
könyve második kötetének 30-ik fejezeté
ben pedig  igy  ir : „M enjen bárm ely ház
koz az ember s kéijen dohányt, nem fog 
ják megtagadni." Egyébiránt is m egjegyzi 
Stanley, h ogy  a legsötétebb Afrikában sok 
banána —  és dohánytermő mezőt talált.

E gyiptom  főfolyója a Nílus, m ely Nu- 
biát átszelvén, K airó és A lexandria között 
öm lik a földközi tengerbe, az arab öböl 
vagyis vörös tenger E gyiptom  keleti part
jait mossa. Dohányterm ő nevezetesebb kör
zetei a k öv etk ezők :

1. Damiette,
2. Damantur.
3. Port Said.
4. Szuakim,
5. Fayum.
Ezenkívül K airó környékén is terem 

néhány száz feddányi területen jó  minő
ségű dohány. A  termelt dohányok legna
g y ob b  része Kairóban és A lexandriában 
dolgoztatik fel. K airónak 375.000-nyi la
kossága roppant dohányfogyasztó ; a város 
főterén 2 dohánygyár áll, m elynek a k ö 
zelben m ég 6 fiókgyára van, „ Kyriási 
Ereres“ ezég vezetése a la tt; van továbbá 
eg y  nevezetes dohányközvetitő ezég  az 
„A b d -E l-A z iz “ boulevardon. m ely „E . A n- 
tonopoulot Th. Zissiades anciens tornisseurs 
de la Cour K hediviale an Caire" feliratú 
egyiptom i szivarkáival 1889-ben Franczia- 
országot elárasztotta. A lexandriában két 
szivarkagyár áll.

Három év óta E gyiptom ban az egyed- 
áruságot eg y  K alil Khaiát nevű alexandriai 
kereskedő bírja bérb en : alig vette át az 
egyedáruságot, az export révén igyekezett 
a forgalm at emelni, ellátta Spanyol és 
Francziaorsz ‘ got szivarkáival, majd pedig 
N ém etországgal próbálkozott s nem ered
ménytelenül, mert Berlinben Kressin Ottó 
szivargyárosnak az egyiptom i szivarkák 
m egbízott nagybani elárusítójának mai na
pon is virágzó és keresett üzlete van. Mi 
természetesebb, mint az, h og y  ezek után 
nálunk próbálkozzék m eg hódításaival.

A  német consul évi jelentésében ol
vasható, hogy  az E gyiptom ból importált 
szivarkák három félék :

I. osztályúak, az úgynevezett Ayasluk 
dohányokból állíttatnak elő és Port-Said 
környékén termelt finom m inőségű anyag
ból a gördítő rendszer szerint előállított 
szivarkák.

II. osztályúak, M agnesia - cigarettek, 
középfinom levelekből előállítva s az egye
sített rendszer szerint készítve.

III. osztályúak Thyra-czigarettek, k ö 
zönséges Szuakim dohányból tömött szi
varkák.

Dr. Keibel Erich, a németeknek e je 
les utazója, sokat foglalkozik a dohány 
elemzésével. Három  évvel ezelőtt jelent 
m eg utolsó m ű v e : „W ie  sollen wir rauchen ?“ 
czim alatt. ,(Öt kiadást ért. Berlin 1888. 
Verlag von M. Hampel ) U ti-jegyzeteiben , 
melyek szórványosan jelentek m eg  külön
böző szakfolyóiratokban, az egyiptom i do
hánytermő talajt tápanyag tekintetében 
gazdagnak n ev ez i; term ékeny fold. m ely
ben dúsan vannak az oldható ásványi anya
gok képviselve s m elyekből az egyiptom i 
dohány a hamualkotó részeket nagy arány
ban képes felvenni. Innen van e dohány
nak kitűnő égése, mely különösen a hamu 
fehér és szürke voltában m utatkozik, a do
hány ugyanis teljesen e lég  s a legtöbb  do-

*) Könyvének egy máeik részében iámét „boney- 
d e » “ -nek nevezi.
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hánynál mutatkozó fekete hamurészek, tanúi 
a  részleges szenesedésnek, tehát nem teljes 
elégésnek, az egyiptom i dohánynál nem 
fordulnak elő.

D r. W o lf f  Emil is m egem lékszik az 
egyptom i dohányról („ Aschenanalisen ete. 
Berlin 1886:*) s kimutatja, h ogy  ezen do
hány ham ualkotó részei különösen e növény 
m agágaiban és leveleiben vannak képvi
selve. (K özbevető leg  legyen felemlítve, 
h og y  a nevezett tudós tizenhárom dohány- 
hamuelemzést is ejtett m eg, közte tiz 
m agyart, m ég  mielfitt Dr. Kossutány 51-télé 
belföldi dohányának elemzéséről szóló müve 
(Budapest 1881.) megjelent. Kosutány mü
véről különben a „Természettudományi 
F ü zetek éb en  (Tem esvár 1884. V ili. kötet)
azt találjuk, h o g y .............„következtetései
mivel helytelen számi összeállításokon ala
pulnak, nem álljak m eg helyüket.) “

A  hamburgi cs. és kir. dohánygyár 
múzeumában is mutatott három évvel ez 
előtt m ég  az ottani vegyész —  mert ott 
ilyen is van —  nehány levél egyptom i 
dohányt, tövestül, szárastul; nem is nagyon 
kiszáradt, de apró, sárga vékony szövetű 
levelek, m elyek conserváltatás nélkül sem 
zsugorodtak ö ssz e ; csak épen kissé csipkés 
szélei voltak letöredezve. K ülönben is az 
egyiptom i dohány, m inthogy a vizpárák 
fölvétele iránt —  a vegyész m egfigyelése 
szerint — m ég a török dohánynál is n agyobb 
érzékenységet tanusit, nem szárad ki e g y 
hamar és sejtszövedékének e kiváló h y g - 
roskopikus tnlajdonsága folytán szivarka- 
gyártásra különösen alkalmas.

Harm inczöt század óta a czivilizáczió 
Egyiptom ban kevesett hódított. Daczára 
annak, h ogy  az l.UÍO.OOOQ kilométernyi 
területtel bíró tartomány 1800 kilométer 
hosszú vasút és 030 kilométernyi táviró- 
vonallal bír, haladás alig mutatkozik ; vise
letűk ma is olyan, mint a régi egyiptom iaké 
és etiópoké volt. Csakhogy m ig a piramisok 
építői nem dohányoztak, ezek utódai már 
az elefántcsontot nemcsak hangszerek, fegy 
verek, saruk és kanalak előállítására hasz
nálják, hanem művészi kivitelű szivarszip
kákat is csinálnak belőle s „török fenható- 
sá g “ alatt füstölnek.

A  m. k. dohányjövedék részéről most 
forgalom ba bocsátott egyiptom i szivarkák 
— talán mert m ég az újdonság ingerével 
birnak —  rohamos fogyasztásnak örven
denek ; a szivarkákban levő anyag szép, 
egyenletesen sárga színű és sem Ízre sem 
szinre nem hasonlít legközelebbi fajrokoná
hoz, a syriai dohányhoz, mely valódi Latakia 
elnevezés alatt van forgalom ban; ennél 
sokkal gyen gébb  s kellem esebb illattal bir. 
Papírja is elég finom, azonban a szivarkák 
tulvastagck s m inthogy szopóka nélkül 
készülnek: a különben is rövid szivarka 
élvezte mellett kevés ideje marad a dohány
zónak E gyiptom  cserje-erdeiről, frinium —  
árum —  és gyöm bérbokrairól ábrándozni, 
nem is szólva a Nílus krokodilusai —  v íz i
lovai és vénuszkagylóiról.

A dohány bugázás és kacsozás.
Egy angol lap igen jellemzően ecsetelte 

nemrég a jelen uióiárásr, a midőn a többek 
közt azt mondja: »a mostani időjárás valóságos 
iiveghcuri*, igaz is, hogy csakis az Üvegházban 
lehet a növényt úgy hajtani a hirtelen nö
vésre, mint most a szabad természetben, a 
rendkívül kedvező időjárásban szemlátomást 
fejlődi*. Ilyen rohamos képződés mellett a 
dohány bugázás is hirtelen és gyorsan Üti ki 
fejét, azon kell tehát lennünk, hogy ezeket, 
mih-ly«it csak mutatkoznak, eltávolitsuk és 

x a A »  aN|pak szánt, előnyösen és gondosan 
megválásától! tőkéken kell a bugát meghagyni.

•) össze aem tévesateaié az 1871-ben ugyanily 
ctim  alatt szerzőtől megjelent müvével. K. I.

A bugázást nem szabad eső közben esz
közölni ; — meg kell várni az időt, mig a levelek 
teljesen felszáradtak. A bugázás egy igen köny- 
nyen végezhető dolog, különösen most, a mi
dőn a dohány a rendkívül kedvező időjárásban 
annyira Üde, könnyen letörhető, a mit jobb 
kezünk két ujjával, minden nagyobb erőltetés 
nélkül gyorsan lecsíphetünk.

A teteje elhányása után néhány napra 
következik a kacsozás. A  kacs, a dohánytöke 
hóna alatti hajtások, rohamosan szokták ter
mészetes ösztönüket követni. A tetőelhányás 
után a töke hónaaljából búvik elő s virágot 
és magot nemzeni és a letört bugát pótolni 
igyekszik, ezeket tehát lehető gyorsan, gondo
san és folytonosan le kell törni.

A virág bugák meghagyandók a finom, 
kÖzépíinom kerti és erdélyi leveleknél, —  a 
muskotály dohányoknál csak mikor már a 
növény a virág szirmokat hnllatja, akkor kell 
azokat bugázni, mert illatos dohányoknál szük
séges, hogy az illat a levelekben teljesen meg
maradjon. mely az által éretik el, hogy bán- 
tatlanul hagyjuk megérni.

A magtőkén meghagyott korona bugát 
szemmel kell kisérni és arra folyton vigyázni, 
hogy minden oldalhajtásoktól tiszta és ment 
legyen és hogy csakis a korona buga 3 —4 ágá
val maradjon rajta, több soha. Ha a magtökén 
lévő bugán észrevennénk, hogy a virág buga, 
rovar vagy másféle élösdi által bántatnék, vagy 
hogy a tőkén a levelek egyes részei roegfod- 
rosodnak, vagy hervadásnak indulnak, az ilyen 
magtökéről azonnal le kell törni a bugát és 
úgy kezelni, mint a többi dohánytökéket, mert 
az ilyen megsértett és természetes, rendes fej
lődésében meggátolt növényt magtermelésre 
használni nem alkalmas.

A rendesen véghez vitt bugáiás és kacso
zástól függ a dohány mennyiség és minőség 
emelése; hiszen józan észel is felfogható, hogy 
ha mind azon virág és kacshajtás a tőkén 
meghagyatnék, az esetben a tökében lévő táp- 
erő nem lenne elégséges arra, hogy mindegyik 
virág és leveleket kellően táplálhassa és az erő 
annyira eltorgácsoltatnék, hogy azok úgy 
volnának, mintha egy kis bögre tejből 15— 20 
gyereket kellene táplálni, mindenik kapna 
ugyan pár cseppet, de jóllakni egyse tudna és 
így nem is tudna táplálkozni; törpe és satnya 
maradna ; épen igy volna a dohány is, ha azt 
vadon hagynánk minden hajtásával felnőni, 
—  levelei aprók, kifejletlenek, törpék és dur
vák maradnának. De a mennyiben azok tisztán 
tartatna* s a szükségtelenek letöretnek, akkor 
a tőkében levő erő a meghagyott levél fej
lesztésére van hivatva és ezen hivatását követi 
is, a mennyiben azok tökéletes fejlesztésére 
elegendő erős tápanyagot nyújthat s a növény 
tökéletessé válik és kellően meg is érik.

A kedvező időjárással azonban nem kell 
vissza élni, azaz nem szabad a tökét túlságos 
sok levéllel megterhelni, hanem csak annyi 
levelet kell rajta meghagyni, amennyi tökéle
tesen ki is fejlődhet.

A levél meghagyás rendezését a bugázás 
alkalmával regulázhatjuk, a mennyiben azon a 
fenti apró levelecskékből is nehányat a bugá
val együtt letörünk.

Darőcri Vilmos.

A dohány története és a fejlidő 
magyar dohánytermelés.

(Befejező közi.)
A múlt uyár folyamán alkalmam volt 

meggyőződést szerezni arról, hogy miként 
történik a dohány térmelése és kezelése a 
kistermelőknél ? Szulokon jártam éppen akkor, 
midőn érett a dohány s kezdték a törést és a 
fűzést. Láttam a dohányt, midőn az még a 
mezőn volt, s láttam, midőn már a háznál 
vették azt kezelés alá. Méltán csodálkoztam 
azon, hogy egy oly községben, melynek do
hánya az országban hírnévre vergődött, még 
csak arra se fordítanak gondot, hogy a ter
mészet által megkövetelt sortávolba ültettessék 
az. Mindenki oly sortávolba ülteti azt, amint 
kénye-kedvének tetszik. Már pedig en^edelmet 
kérek: ha összes kultúrnövényeinknél egyik
fökivánalom az, hogy azok a megfelelő sor
távolban miveltessenek, akkor a dohány —  e 
kényes növény — csak még inkább megkö
veteli azt ? Avagy képzelhető-e az, ha egyik 
dohánytö 70— 80 %, távolságra áll a másik
tól, a másik pedig 30— 40 %,-re van a har
madiktól, hogy ezek mindegyike lehetőleg 
konform levelet adjon ? Az egyiknek nagyobb 
a tenyészfelülete, mint a mennyit a természet 
megkövetel, a másiknak pedig oly kicsi, hogy 
termésével áldásosán nem fizethet.

Ottlétem alkalmával a délutáni órákban 
eső támadt. Ekkor tűnt csak fel teljes valódi
ságában előttem az, hogy mily nagy hiba do
hányt termelni pajta nélkül. Mert midőn a 
délelőtti verőfényes napban a fák árnyékába 
kiaggatott szép dohányt Örömmel láttam, most 
képzeletben elém tűnt az, hogy milyen kárt 
fog okozni csak e kis eső is annak a künn 
száradó szép dohánynak, s hogy még e kár 
kicsi ahhoz képest, amit majd a későbbi eső
zések miatt fog szenvedni. Hogy a látott d o
hány tökéletes és teljes erjedésen nem mehe
tett keresztül, az természetes *, az pedig, hogy 
a tél folyamán milyen kezelésben részesült, a 
fentmondottak után elképzelhető. Hanem a 
szuloki termelők is már mindig nagyobb és 
nagyobb mérvben építenek pajtákat, s ez kí
vánatos is, főként, ha ez karöltve járna más 
üdvös javításokkal, amelynek az lenne a szép 
eredménye, hogy a jó névvel biró szuloki do
hány (amelyet ma még azonban csak do
hánytermelésre kitűnő talajának köszönhet) 
hírnevét nemcsak hogy fentartaná, de azt még 
híresebbé tenné. Ennek pedig csak bizonyára 
Szülök venné a legnagyobb hasznát?

Mindezeket a szuloki termelésről azonban 
nem azért mondtam el, mintha én Szulokot 
gáncsolni óhajtanám, hanem azért, hogy egy 
eclatáns példát hozzak fel arra nézve, hogy 
a kistermelőknél uralkodó káros szokások 
mily nagyban okozói annak, hogy az országos 
beváltási átlagár nem éri al a közepest!

Mint már említettem is, a ki nem elégítő 
átlagár egy további okának azt tartom, hogy 
az ezsiccatoron való szárítás nagyon lassan 
terjed, s hogy még nagyon messze áll azon 
ponttól, melyet elfoglalni méltán hivatva van.

Igaz ugyan, hogy a zsinórra fűzéssel is 
sikerül nagy gondosság mellett úgy megszá- 
ritani a dohányt, hogy annak levelei megle
hetősen épek maradnak; de kérdezem, hogy 
melyik termelő az, ki ama legnagyobb dolog
időben képes lenne úgy ellenőrizni munkásait, 
hogy azok oly túlságos óvatossággal hurczol- 
ják a már száradó dohány füzéreket, hogy 
azokban nagyobb mérvű szakadás ne történjék ?

De nem ért:m azt, hogy péfd. egy ter
melő összes dohányát ezsiccatoron szárítsa 
meg, mert ez oly nagy tőkebefektetést igényelne, 
melyre a mai időben gondolni nem igen lehet; 
hanem értem alatta igenis azt, hogy a terme
lők kicsinyenkint évről-évre szerezzék be a 
szükséges exsiccatorokat. így azután az tör 
ténhetoék, hogy minden termelő dogoztatbatna 
ezsiccatorral is, meg zsinórral is. Az eredmény 
ez esetben az lenne, hogy ily berendezés 
mellett a zsinóron szárított dohány is épebb 
levelű maradna a szokottnál, az ezsiccatoron
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szárított pedig eo ipso nem lenne kifogásol
ható. Hogy a zsinóron szárított dohány ke
vésbé lenne szakadozott a szokottnál, az a do
log természetéből folyik : ugyanis az exsiccator 
alkalmazása mellett kevesebbre olvadna a zsi
nórok száma; már pedig csak a kisebb számú 
zsinórral a szárítást és ide-oda hurczolást 
nagyobb gonddal és figyelemmel lehet esz
közölni s az ellenőrzés is csak könnyebben 
teljesíthető, mint a soknál!

Ax elmondottakban tehát felsoroltam ama 
főbb tényezőket, melyeknek felkarolása, ille
tőleg elhárítása folytán dohányunk minőségét 
emelni lehetne; most pedig áttérek újból a 
jövedéknek már említett statistikai évkönyvére 
és pedig ennek azon pontjára, mely feltün
teti a kincstár által évenkint külföldről vásá
rolt nyers dohányok mennyiségét.

Azt írja az évkönyv, hogy a kincstár ré
szére külföldi nyers dohánylevél behozatott 
az 1889. évben: 4,075.348 ty, mclvért fize
tett 3,443 565 frt 7 kr. Tehát 1 V  külföldi 
dohánynak átlagára majdnem 100 frt.

Bár ez összeg igen nagy, de azért nagy 
tévedésben lennék, ha tán a külföldi dohánv 
behozatala ellen merészelnék lándzsát törni 
e sorokban, mert külföldi (legnagyobbrészt 
amerikai ázsiai és törökországi) dohányok 
nélkül szivargváraink úgyszólván képtelenek 
lennének versenyképesen dolgozni, amennyi
ben tény, hogy még a 4 kros szivarom borí
tékát is külföldi dohány képezi. Én nem is a 
külföldi dohány ellen írok, hanem amellett: 
vájjon nem lehetne-e a magyar dohányterme
lést oda fejleszteni, hogy legalább az olcsó 
szivarok boríték levelét Magyarországban ter
mett dohányból lehetne készíteni ?

Tehát nem azt sokallom hogy 1 kb Sumatra- 
dohánvért 351 frtot. 1 kb Havanna V. Abajo- 
ért 262 forintot, 1 kb Ghiubek-levélért 269 
forintot — avagy hogy 1 ktg Kirdohányért 446 
frtot fizet a kincstár: hanem azt, hogy a kö
zönséges szivarok boríték leveleiért a drága
külföldhöz kell tolvamodni.

A drága szivarokat megillető dohányt 
Magyarország sohase fog szolgáltatni, — de 
azt tagadni nem lehet, hogy a dohánvtermelés 
fejlődése által elérhető az, hogv az olcsó szi
varok tisztán Magyarországon termett dohá
nyokból készíttessenek. E czél megvalósítása 
végett vagy a már meglevő dohányféleségcin- 
ket kell megne esiteni. vagy pedig amerikai 
dohányfajták behozatala által dohánvanvagun- 
kat megjavítani. Természetes, hogy mindkét 
esetben a legokszerübb termelést és kezelést 
föltételezve.

Igaz ugyan, hogy az amerikai dohányok 
hazánkban termelve, régi jóságukból sókat 
veszítenek, mert azt a tenger páráival telt 
nedves, meleg levegőt, mely a Nagv-Antillik 
szigetein van, hazánkban nem találják m eg; 
de azért igenis találnak a dohánytermelésre 
kitünően alkalmas talajt és meleg nyári le
vegőt, amely tényezők pedig a dohányterme
lésnél legfőbb tényezőkként szerepelnek. Vagv 
hát a mostani magyarországi dohányféleségek 
eredeti hazája tán nem Amerika ?

Azon intéző köröknek a feladata ezt 
fontolóra venni, kik a magyar dohánytermelés 
élén állanak ; az övék lenne a munka, de az 
övék lenne az érdem is, ha a fáradságét maj
dan megkoszorúzná a siker!

Marton Andor.

Statisztikai adatok, az 1890. évi dohány- 
termés beváltási eredményéről.
5. A baltonyai beváltási körzetben volt: 

előirányzott mennyiség 1.331.500 klgm. összes 
beváltott mennyiség 1.252.400 klgrm, — 
tehát az elöirányzatboz képest 79.100 klgram- 
ra.l kevesebb lett beváltva.

A  szivarboriték levél volt II. oszt. 1881, 
IH. oszt. 16.101, összesen 17.282 klgramm 
•zegedi levelek: válogatott a) oszt. 176.085, 
b) out. 132.017, I. oszt. 323.586, II. oszt.

383.806, 111. oszt. 189.741, összesen 1.205.175 
klgrm.

Kihányás: 24.285, —  hulladék : 74, — 
s mindössze beváltatott 1.246.796 klgrm.

Átlagár: az osztályba sorozott dohányok 
után és pedig: szivarboriték levelek: 22 frt 
70 kr, s az Összes mennyiség utáni átlagár 
22 frt 41 kr.

6. A temesvári beváltási körzetben volt!
előirányzott mennyiség: 181.500 klgraro Ösz- 
szes beváltott mennyiség: 188.800 klgrm,
tehát az összes előirányzathoz képest, * 7.800 
klgrammal több lett beváltva.

Finom kerti levél volt: II. oszt. 551,
III. oszt. 703, összesen 1.254 klgrm.

Középtinom kerti levél volt: I. oszt. 80,
II. oszt, 2065.,,, III. oszt. 3.132.5, Összesen 
5.278 klgrm.

Közönséges kerti levél volt: 1. oszt. 
1 .501,, II. oszt. 6.580, III. oszt. 10.161.5, 
összesen 18.243 klgrm.

Szegedi levelekből beváltatott: válogatottá) 
oszt. 1266, b) oszt. 3115. 1. oszt. 43.583. II. 
oszt. 56,110, III. oszt. 51.267, összesen 
155.341 klgrm. Kihányas: 7363, hulladék: 
109. s mindössze heváltatott: 187.588 klgrm.

Átlag-ár : ez osztályba sorozott dohányok 
és pedig finom kerti után 28 frt 07 — 33 kr., 
— a többiek után 19 frt 4 — 62 kr, s az 
összes mennyiség után 17 frt 50— 88 kr.

7. A zsombolyai beváltási körzetben volt: 
előirányzott mennyiség 8.’ 8.000 klgrm. ösz- 
szes beváltott mennyiség 930.100 klgrm. te
hát az előirányzathoz képest 72.100 klgrm- 
mal több lett beváltva.

Beváltatott: válogatott a) oszt. 1273, b) 
oszt. 15.390, I. oszt. 169.076, II. oszt. 384.222,
III. oszt. 318.494, Össaesen 888.455 klgrm.

Kihánvás: 38.478, —  hulladék 558, — 
s mindössze beváltatott 927.491 klgrm.

Átlag-ár az osztályba sorozott dohánvok 
után 17 frt 87 — 88 kr, az összes mennyiség 
után 17 frt 13— 47 kr.

8. A hajdú doroghi beváltási körzetben 
volt előirányzott mennyiség 2.152,300 klgrm, 
összes beváltott mennyiség 2.235.000 klgrm, 
tehát az előirányzathoz Képest 82,700 klgrm- 
mal több lett beváltva.

Beváltatott, debreczeni levelek : válogatott 
a) osztály 2.620, b) osztály 17.570, I. osztály 
.851,132, II. oszt. 626,791, III. oszt 387.233 
összesen 1.385.346 klgrm ; —  kapadohány I. o. 
107.496. II. oszt, 280 659, III. oszt. 267.004, 
összesen 6"5.159 klgrm.

Kihányás 159.211, —  hulladék 3.008, 
s mindössze beváltatott 2,202.724 klgrm.

Átlagár: az osztályba sorozott debreczeni 
dohány után 18 frt 05— 82 kr. s az összes 
mennyiség után 18 frt 0 — 79 kr. — és az 
osztályba sorozott kapadohány után 18 frt 20 
— 43 kr. s az Összes mennyiség után 17 frt 
3 3 — 83 kr. (Folyt, kőv.i M.

A viczi kiállítás
A váczi gazdasági kiállítás rendező bizott

sága a következő felhívást, illetve tájékoztató 
közleményt küldte be lapunkhoz:

F E L H Í V Á S
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye, Vács város 
vidéke és a vele szomszédos Nógrád. Hont, 
Esztergommegy>'k tisztelt gazdaközönségéhez !

A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegei gazda
sági egyesület, a vármegye támogatásával s 
Vácz vár ős közönsége közreműködésével f. évi

szeptember hó 19, 20. 21, 22. napjain Váczon, 
a lövőház Összes helyiségeiben vidéki jellegű 
gazdasági kiállítást rendez.

Ezen kiállítás főbb tárgyát fogja képezni: 
szőlő, gyümölcs, bor, szesz, szőlő és gyümölcs 
telepítési, termelési és értékesitéai módok éa esz
közök, filloxera elleni védekezési m ódJt és 
eszközök* gazdasági magvak, őrlemények, ta
karmányok, takarmány-magvak, ipari növények, 
méhészeti és élelmi czikkek, konyhakerti tér- 
melvények, gazdasági és kertészeti eszközök 
és gépek. A kiállítással kapcsolatosan ló-, 
szarvasmarha és sertés-dijazás is tartatik.

A kiállítás főczélja a filloxera-vész által 
sújtott gazdáknak az okszerű védekezés eddig 
g*' ••orlatinak ismert összes módjait és eszkö- 
z. azon czélból bemutatni, hogy ebből 
okulást nyerve, a védekezés helyes és gyakor
lati módjait a gazdaközönség saját viszonyai 
figyelembe vételével okszerűen alkalmazásba 
vehesse. Czélja tehát e kiállításnak az okszerű 
szőlő és gyümölcstelepités, termelés és értéke
sítés hasznosnak bizonyult módjait, a vármegve 
hegyvidékein és homokos alföldjén lakó ter
melőkkel megismertetve, azokat intenzivebb 
temetésre serkenteni, meit e vármegyét a fil- 
lokxera pusztítás következtében ért nagy köz
gazdagsági veszteséit, csak úgy pótolható helyre, 
ha a filloxera által elpusztított területek azon 
részét, melyet tulajdonosai szőlő ujbólitás által 
fentartani nem kívánnak, hova hamarább gyü
mölcsösök árnyékolják, másfelől ha vármegyénk 
nagvkiterjedésü homokterületei — melyek 
most csak a röpke délibábnak adnak életet —  
szőlő- és gyümölcstelepitvényekké alakitat
nak át.

Czélja továbbá ezen kiállításnak feltün
tetni és bemutatni, hogy mik képezik a vár
megyének főbb termelési czikkeit.

Midőn a kiállítás rendező bizottsága e 
kiállítás rendezésével alkalmat vél nyújtani a 
gazdagközönségnek az okulásra, nem feledke
zett meg arról sem, hogy a kiállítás gyakor
lati czélját a tanulás % okulás mellett a termények 
értékesítése képezi; gondoskodni fog tehár a 
kiállítás rendező bizottsága, hogv ezen kiál
lításra a bel- és külföldi fogyasztók s keres
kedők figyelme lelhivassék, hogv igv a ter
melők és fogyasztók között direct összeköttetés 
léttesittessék.

Felesleges tovább fejtegetnünk azt, meny
nyire érdekében van a gazdaközönségnek, hogy 
ezen kiállítás sikere a tömeges résztvevés által 
biztosittassék.

Térdijat a termelők nem fizetnek, a 
szükséges tányérokat, állványokat a rendező 
bizottság szerzi be s az általános diszités költ
ségei is a rendező bizottság pénztáráhól fizet
tetnek : költség tekintetében tehár, a kiállítókat 
csakis a Váczra való szállítás költsége — mely 
szintén mérsékelt lesz —  terhelik, inelv alig 
pár krajezárnyi kiadás fedezésére a legkisebb 
termelő is vállálkozhatik. Jogában áll minden 
kiállítónak saját tárgyait saját költségen úgy és 
oly tartányban kiállítani, mint jónak látja, de 
e tekintetben megelőzőleg a rendező b zottság- 
gal kell megállapodásra jutnia.

Nagyobb termelők gyűjteményes kiállítá
son mutathatják be termelvényeiket. Ez azon
ban csak a rendező bizottsággal egvetértőleg 
eszközölhető s költségei a kiállítót terhelik.

A kiállításon a bíráló-bizottságtól jutal
mazásra méltatot: tárgyak oklevelekkel vagy 
pénzdíjakkal lesznek kitüntetve.

A keresztülvitel többi részeire vonatkozó
lag a bejelentési ivek kimerítő felvilágosítást 
nyújtanak. A bejelentési iv f. évi augusztus hő 
15-ig a vármegyei gazd. egyesület titkári hi
vatalához, Budapest, vármegyeház, küldendő,

A mi a tárgyak beküldését illeti, azok a 
kiállítás rendező bizottságához czimezve Váczra 
küldendők, és pedig a gyümölcsfélék legkésőbb 
szept. 15 ig. Egyéb kiállítási czikkekre kívána
tos, hogy szept. 10-ig a helyszínére érkezzenek.

A kiállítás rendezését egv e czélra meg
választott rendező-bizottság vezeti, mely az 
egyes bejelentett tárgyak elfogadásáról vagy 
visszautasításáról is határoz.
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A kiállított termények ét tárgyak a kiál
lítás bezárása utáni nap a kiállítók által elszál- 
litandók.

Gróf Károlyi Sándor Bmiezky Gábor
elnök. alelnök.

A kitűzött időben el nem szállított, (vagy 
ha az elszállítás iránt intézkedés nem tétetett) 
termények szept. 23-án vagy a kiállítás bezá-

A rendezi bizottság nevében:
Serfőző Gém 

titkár.

ráta utáni nap d. u, 5 órakor a kiállítás javára 
eladatnak.

Főldváry Mihály Gajáry Gésa
alelnök. alelnök.

Különféle dohányfajok vegyolemzéao.
A  londoni kereskedelmi kamara dohányosztálya megvizsgáltatott 100* C. nál szárított különféle dohányokat, melyek a kővet
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I R O D A L O M .
Készülő szakmüvek A természettudományi 

társulat által, különféle gazdasági szakmüvekre 
hirdetett nyílt pályázatok ügyében, a beérkezett 
tervezetekről javaslattételre kiküldött bizottoág, 
a többek közt, Cserháti Sándor m.-óvári gazd. 
akad. tanárnak *A dohány termesztése* ez mü 
teivezetére vonatkozólag, jelentésében oda nvi- 
latkozotr, hogy a szerző eddigi kísérletei, iro
dalmi működése, s a beadott részletes terve
zete alapos reményt nyújt, hogy szakirodal
munk e mü által derék, hézagpótló munká
val gazdagodnék. Ugyanazért ajánlja a bizott
ság. kéressék fel a szerző, hogy írja meg mun
káját e czimen: *A dohány termesztés kézi- 
könyve», önálló vizsgálatok alapján, a dohány, 
termesztők használatára, — s müvében Ölelje 
fel mindazt, amit a termelőnek tudnia kell, 
tekintettel hazai viszonyainkra. A munka tisz- 
teletdijja 600 frtban állapíttatott meg. — A 
választmányi ülés magáévá tette a bizottság ja
vaslatát. s a 10-12 nyomatott ivre tervezett 
mű, mintegy 2 év múlva fog megjeleni. — A 
gazdasági irodalom fellendülése érdekében 
tanúsított nemes áldozatkészségért, a termé
szettudományi társulat mindenesetre közel
ismerést érdemel. — Vörös Sándor, kolozs- 
monostori gazd. tantnr. igazgatónak «Dohány- 
termelés* czimü szakmüve, az erdélyi gazd 
egylet irodalmi szakosztálya könyvkiadó vállala
tának idei évfolyamában, ez év végén fog meg
jelenni. Ez tisztán a nép számára való füzetke 
lesz, melynek megszabott terjedelme is csak 
a legszükségesebb általános tudnivalókat engedi 
lelvenni, — Részünkről előre is örömmel üd
vözöljük, az okszerű dohánytermelés két, ki
váló jeles írójának készülő munkáját, melyek
nek a legjobb sikert melegen óhajtjuk.

A Mezőgazdasági Szemle f. évi VII. (jú
liusi) füzete a következő tartalommal jelent 
m eg: Eredeti közlemények: Némely szó a gaz
dasági könyvvitelről. Báró Jeszenszky F. — A 
ricinus termesztése. Szilassy Z. — Három er
délyi juhsajt. Dr. Szentkirállvi A. —  Gabona- 
termesztési kísérletek. Cserháti S. és Szilassy 
Z. — Az édesen erjesztett takarmány kazalo
zása. Sierbán J. — Mezőgazdasági levelek. II. 
Lakner L. Apró közlemények. Könyvismertetés. 
Levélszekrény.

A „Mezőgazdasági Szemleu jelen számá
nak közleményei is kiterjeszkednek a gazdasági

üzlet minden fontosabb ágára. Eredeti közle
ményei a gazdasági üzlet körében felmerülő 
újabb kérdéseket a tett tapasztalatok alapján 
bőven ismertetik, mig apróbb közleményeiben 
az egyes külföldi adatokat kivonatban közli, 
tájékozást nyújtandó a gazdasági mozgalmakról 
és haladásról.

A „Mezőgazdasági Szemle4* nem ismeret
len a magyar gazdaközönség előtt, mert máris 
a legelieriedtebb gazd. szaklapok közé tarto
zik, a mit helyes irányú, jól megválogatott 
közleményei és díszes kiállításánál fogva mél
tán meg is érdemel. Ajánljuk t. olvasóink 
figyelmébe.

Előfizethetni a kiadóhivatalnál, M.-Óvárott, 
egész évre 5 frr, félévre 2 Irt 50 krral.

A tavak országából. Ez alatt a czim alatt 
jelentek meg egybegyűjtve azon tárczaczikkek, 
a melyeket Maurovich Fábián m. kir. gazda
sági intéző, kit a töldmivelésügyi miniszter az 
exportvaj tanulmányozása végett tavaly Svéd
országba küldött volt, a • Földművelési Érde
keink« ez. gazdasági hetilapban elszórtan közölt. 
S/.erző három hónapot töltött a magas észa
kon. egy ottani nagyobb tejgazdaságban sze
mélyesen dolgozva a vajKészités körül, azon 
kívül pedig több más tejgazdaságot is tanul
mányozva. Kirándulásai közben Svédország 
egvéb, mezőgazdasági tekintetben érdekes kü
lönlegességét, a minők a vetőmag-termesztés, 
a tőzeges-földek művelése stb, is tanulmányozta 
a szerző és alapos, gyakorlati, minden rész
letre, még a szükséges Kézfogásokra is kiter
jedő Útmutatást közöl tehát arról, hogy mikép 
kell a sózott vajat késziteni s ezt és a gyár
tásnál nyert lefölözött tejet és savót értékesí
teni, Ufcy, hogy ma, midőn tejgazdaságunk 
lendületnek indulásával előbb-utóbb nekünk is 
nagyobb mértékben kell gondoskodni a vaj
exportról, az itt adott tanácsoknak mindenki, 
a ki tejgazdasággal foglalkozik, jó hasznát ve
heti, úgy, hogy már ezt rt is megérdemelték 
e tárczák a külön kiadást. De hasznát veszi a 
részletesen közölt magtermelési és nemesitési 
eljárások ismeretének az is, a ki ezen jövedel
mező, de nálunk még parlagon heverő gazda
sági Üzletágat akarja felkarolni. Mindezeket pe
dig szerző nem száraz szakszerűséggel írja le, 
hanem magának az országnak, a svéd mező- 
gazdaságnak és az odavaló nép szokásainak 
finom humorral fűszerezett ismertetése kere-

tében nyújtja, ugv, hogy könyve nemcsak ta
nulságos, de egyúttal mulattató olvasmányt is 
képez. A Hornvánszky-féle akad. nyomda által 
csinosan kiállított 157 oldalra terjedő füzet 
megrendelhető a „Földmivelési Érdekeink* 
kiadóhivatalában (Budapest, Erzsébettér 19.) 
Ára 1 frt.

Levelezés.

i.
Dévaványa, 1891. julius 3.

Tekintetes szerkesztőség!
Az idei dohány munkálatok, a palánta 

tenyésztéstől kezdve, egészen mostanáig igen 
jól sikerültek. A lefolyt kedvező időjárás kö
vetkeztében, az előre elkészített talajokban ide
jébe kiültetett növényzet, fejlődésében annyira 
előre haladott, hogy az ültetés elejét már 
kacsolni és bugázni keli. — Ha valami 
csapás nem éri a dohányt, úgy az idén mind 
minőség, mind mennyiségre jó termést vár
hatunk.

Kiváló tisztelettel
Dr. Bakó Péter.

II.
Cs. - Apacsa.-Kkmi-Major, 1891. julius 3.

Tisztelt szerkesztő ur!
A Dohánvujságot meglehetősen által szok

tam olvasni, és sok szépet és jót találtam 
benne, de a leghasznosabb tudnivaló bizony 
még folyvást késik.

Mint az egyszeri kántor a temetésen 
énekelte, midőn a gyógytár előtt vitték a ko
porsót: „halál ellen nincs orvosságu, úgy va
gyunk mi a dohány féreggel, —  azaz fordítva: 
ez ellen nincs pusztító szer, amely ellenÖk 
olcsón és haszonnal alkalmazható lenne. Ezt 
kellene már a tudósoknak valamiképen fel
fedezni ! Nálunk ez évben is sok kárt tett a 
piszkos dohányféreg, —  s még ma is elég sok 
van. — Esőnk ez évben is kevés volt; a föld 
munkát megadtam tökéletesen, —  az Ültetést
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junius 8-án bevégeztem, a foltozást junius hó 
végéig tettem, — de az egész ültetés és fol
tozás alatt csak egyszer —  fél napig, —  foltoz
hattunk víz nélkül. Az egész terület be van 
Ültetve, — de hiány azért van elég.

Nálunk nagy forróság és igazi szárazság 
uralkodik.

A julius elsején megjelent lapban az „Ál
talános tudnivalók44 czikből ezeket olvastam: 
„1 . a ki tiszai, szuloki, debreczeni, szegedi 
(kigyósi cuba vagy rózsa és keresztezett pen- 
sylvaniai faj,) vagy burnot leveleket termel, 
de a dohány tőkéről a dohány virágot letörni 
elmulasztja, jövőre a dohánytermelésből ki- 
xárstik.*4

Nálunk a kigyósi Cuba van engedélyezve 
és fel voltam szólítva próbára pensylvánia faj 
termelésére, —  meg is tettem 5 catastralis 
holdon ; ennek egy része erős, gyengébb talajon 
gyenge, — de miből kapok magot, ha a vi
rágot lehányatom ? — az Öt holdoni termesz
tésre arra kértek, hogy minden jó tőkét mag
nak hagyjak, de igy már tenni nem merem. 
—  Erre választ kérek.*)

Minden jókat kivánva maradok régi jó 
ösmerőse és tisztelője.

Fekete Béla.

V E G Y E S E K

Teljes tisztelettel ismételve felkérjük 
mindazon t- előfizetőinket, akik az előfizetési 
ősszeggel már régebben hátralékban van
nak, valamint azokat Is, akiknek előfizetésük 
junius végén lejárt, hogy hátralékaikat ki
egyenlíteni, — illetve az előfizetést mielőbb 
megújítani sziveskedjenek, —  mert nem sze
retnénk, a hátralékok végett külön figyel
meztetés. vagy esetleg postai megbízás kül
désével, az illetőknek terhökre lenni.

—  Kitüntetés. Dr. Sippi Rodiczky Jenő 
cs. és kir. asztalnok, a kassai kir. gazdasági 
tanintézet igazgatója, akit —  nagybecsű ígérete 
folytán — örömmel sorozhatunk lapunk ki
tűnő munkatársai közé, a gazdasági irodalom 
terén szerzett érdemeinek méltánylásául, a 
szerb királyi kormány által a szent Száva 
rendjellel lett feldíszítve.

— Kinevezések. A m. kir. dohányjövedéki 
központi igazgatóság Puskás Károly I. oszt. 
gyártási tisztet III. oszt. gyártási osztályveze
tővé, továbbá Schőn Nándor IV. oszt. doh. 
beváltó-hivataltisztet III. osztályú, — Trux 
Béla díjas gyakornokot pedig VI. oszt, doh. 
beváltó hivatallisztté nevezte ki.

—  Előléptetések. Hoffmann Hugó dohány
gyári II. oszt. gyártási osztályvezető,, I. osztályú 
és Mandics Hugó dohánygyári III. oszt. gyár
tási osztályvezető II. oszt. gyártási osztályve
zetővé lettek előléptetve.

— Jégverte dohányok, a  lapokból és 
magán utón is értesültünk, hogy a jég az

*) Igen természetes, hogy magbugát hagyni kell, 
még pedig a legszebb és legerősebb tőkéket. ▲ bugázás 
alatt csak azt érti a szabályzat, hogy a magtőkéket át
véve a többi dohánynak kacsozva és bugázva kell lenni. 
A féregpusztitás ellen — sajnos — bizony nincs kellő 
orvosság, ezzel szemben jóformán tehetetlen a tudo
mány in. Ahol igen laza a talaj, ott szükséges és jó lenne 
hevert, sertés és mis állat álul legelt földet használni a 
dohány alá, melynél őszi mély szántást kellene alkal
mazni. Szívélyes üdvözlettel Szerk.

idén is többfelé és sok kárt tett. Erre vonat
kozólag sietünk a termelőket figyelmeztetni, 
hogy a jég által elvert dohányokat tövig le 
kell vágni, mert a mostani esős időjárás mel
lett, újból és gyorsan kihajthatnak és a ter
melők nagy kára ezáltal még kissé kipótol
ható lehet. Eme tanácsunkat már több helyen 
meg is tették, s nagy remény van annak sike
réhez.

— Uj havanah szivarok A  Budapest—  
Ferenczvárosi dohánygyárból egyszerre négy 
uj fajta szivar kerül megint forgalomba, név- 
szeri n t : Londresf Regalia Media, Regalia
Londres és Regalia britanika. Mindcnik pompás 
jó szivar, s csak az az egy hibájok, hogy
—  drágák. — Legalább igy olvassuk a napi 
lapokbant amelyek már több ízben részesültek 
ama szerencsében, hogy a forgalomba hozott 
uj szivarokból bőven kaptak úgynevezett
kóstoló“ küldeményeket, melyekről aztán el

mondták véleményöket, ami egészen helyes 
és okos dolog, mivel igy a közönség hamar 
értesül és kedvet kap a legifjabb „trafik- 
csecsemő*-vc 1 megismerkedni; —  hanem az 
már furcsa egy kicsit, hogy épen a „Dohány- 
újság11 —  amely mégis taláp leginkább lenne 
hivatva az uj dohánygvártmányokról szakvéle
ményt és ítéletet mondani —  még eddig soha 
nem jutott eszébe annak, aki az uj szivarok 
kóstolóba való küldéséről intézkedik. — Sze
gény „Dohányujság / “  . . . .

—  Az „Ország-Világ“ , kitünően szerkesz
tett szépirodalmi hetilapunknak az a jó ötlete 
támadt, hogy Tolsztoy és Dumasnak a világ 
összes laplait bejárt nyilatkozatai alapján, tö
megesen meginterviewolja a magyar írókat, 
hogy — mi a véleményök • dohány és bor 
élvesetéről. Az „Ország-Világ44 f. hó 11-én 
megjelent számában, harmincánál több magyar 
írónak szellemes és igazán kitünően sikerült 
válaszát közli, a felvetett kérdésről, —  melyek 
közül néhány rövidebbet átveszünk Ízelítőül.
— A szerkesztő —  Benedek Elek —  az in-
terview gyűjtőt ezzel fizette ki: »Kedves bará- 
to én annyit dohányozom, hogy nem érek 
rá inni.« —  Szabó Endre azt mondja: •Rend
kívül szeretem a dohányzást, de ugv érzem, 
hogy bor nélkül egy pipa dohányt sem érne 
az élet.« — Hevesi József igy ir: .Nálam a 
szesz nikotint, a nikotin szeszt kíván.« — 
Kürthy Emil: *Két plátoi szenvedélyem van: 
a pezsgő és a czigaretta.« —  Sziklay János 
talán legjobban fején találta a szeget, amidőn 
azt mondja: »Aki sokat iszik, sokat dohá
nyozik ; az előbb utóbb megbolondul. De aki 
nem iszik és nem dohányozik *. az bolond, 
mert lemond két élvezetről. Pedig addig él 
az ember, a mig élvez. De ne legyen több a 
bor és dohány, mint élvezet.*

—  Dohányzó nők. Egy német humorisz- 
tikus lap 20 márkát tűzött ki annak a kér
désnek a legjobb megoldására, hogy «Szabad-e 
a nőknek dohányozni? —  A jutalmat W olf 
Valér nyerte el, Drezdában, a következő fele
lettel :

„Minden időben állni fog e tétel,
Mely ezt megdöntve, minden ssó kevés,
Hogy t t t s e t  s z í t s o n :  es szabad a nőnek,
Csak férfit Illet meg a — f ü s t ö l é s .

—  Az orwt. gazdasági agyasaiét lég

mellett az Istvántelki földműves-iskola átadatik 
a gróf Károlyi Sándor által alapított gyermek
menedékhely részére, oly czélból, hogy ott 
egy nagyobb szabású kertészképző intézet lé- 
tesittessék. —  Az orsz. gazd. egyesület uj 
hivatalos lapja, a „Köztelek* mely hetenként 
kétszer fog megjelenni, október elsején indul 
meg. Előfizetési dija 10 frt lesz, az egyesületi 
tagok azonban ingyen kapják.

— Országos lóvásár Nagyváradon. A
biharmegyei gazdasági egyesület elhatározta, 
hogy a lótenyésztés emelésére évenkint országos 
lóvásárt rendez Nagyváradon. Az ideit szep
tember 10-én és 20-án tartja meg, az őszi 

{ lóversenyekkel egvidőben. A  vásárrendező bi
zottság nagy számmal fogja meghívni az első- 

i rendű vevőket s lehetőleg kieszközli, hogv 
az állam is ugyanakkor tartsa a ménlóvásárt 
és a katonai lóvásárlást. Hogv a vevők meg
jelenését biztosíthassa, fölkéri Magyarország 
összes lótenyésztőit, hogy látogassák meg a 
vásárt eladó lovaikkal s legkésőbb augusztus 
elsejéig küldjék be az egyesület titkári hiva
talához (Nagyvárad, fő-uicza, Barts-ház) a vá
sárra állítandó lóanyaguk részletes leírását.

Szerkesztői üzenetek.
A i „Erdélyi 6 » id » “ t •zerkeszlötéjr.ek. Kólóit-

várt. Köszönet a megküldött érdekes czíkksorozatért. 
A cserepéldányt megindítottuk s örülni fogunk, ha a 
Királyhágón túli gazdasági viszonyokról minél gyakrab
ban lesz alkalmunk megemlékezni.

Tekts m. kir. dshánybeváltó felügyelőségnek, Nyt- 
regyházál. Ajánlott levelünkre mielőbbi becses választ 
kérünk.

Sehwarcz Már írnak Máté-Szilkái. Kérjük, hogy 
az előfizetési pénz beküldését, illetve lapunk megrende
lését jövöre ne könyvárus utján, hanem egyenesen lapunk 
kiadóhivatalának beküldve, egyszerC postautalvány mel 
let szíveskedjék eszközölni, mert könyvárusi közvetítés 
mellett az amúgy is oly rendkívül mérsékelt előfizetési 
árból aránytalanul nagy perczent levonásával károso
dunk.

Htlbrohr Hermann írnak, P 8zt. Imre. Levelére 
vonatkozólag csak azt izenhetjük, hogy ha a termés 
felvétele késedelmesen eszközöltetnék, azt a pénzügyőri 
biztosságnál sürgesse meg, a holdpénz kiutalványozása 
iránt pedig kellőleg indokolva, a dohánybeváltó fel
ügyelőséghez kell kérvényt beadni.

Krizaán József írnak, Kecskeméten. A régi pajták
nak szabályszerű átalakítását s kéményekkel és oldal
ablakokkal, szelelőkkel való ellátását, az idei dohánvtö- 
résig mulhatlanul eszközölni kell, mert ezen feltételhez 
a jövedék szigorúan ragaszkodik. A csupán átjárókksl 
való átalakítás semmi esetre sem elegendő. Külömben 
a kilátásban levő bő termés mellett nagy kár is lenne 
a pajtákat elegendő szelelőkkel el nem látni, mert ezek 
hiányában a dohány nem rendesen szárad, sót könnyen 
megpenészedik és meg is rothad. A pajták átalakítására 
nézve, s lapunk f. évi febr. 1-én megjelent 3. számában 
közölt .Fontos teendők* czimü csikk ád bővebb útba
igazítást.

Dr Baké Péter nmek, Divaványán, Köszönjük és 
később is kérni fogjuk becses tudósítását.

D. F. r. felügyelő írnak Budapesten a  dohányszári- 
tásra vonatkozó eszméje, illetve az uj száritókészűlékröl 
irt csikk élénk érdeklődést keltett és rokonszenves fo
gadtatásban részesült, sőt — megsúghatjuk — a doh 
jöv. közp. igazgatóságnál is kedvező benyomást tett. Az 
eszme elméletileg egészen alapos s gyakorlati kivitele 
sem látszik valami nagy nehézségnek. Mindenesetre jó 
lesz tehát a megvalósítás tárgyában a további teendőket 
folytatni és lehetőleg oda törekedni, hogy az a gyakor
latban is megállja majd a helyét.

utóbbi rendkívüli közgyűlésén, megállapodás 
történt ama módozatokra nézve, amelyek

Márkás Sámán AJ, Budapesten, Oorelijn-atnin I. (Wnrm-odvar.
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