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A  dohány elfajzása és a talaj.

A  dohánybeváltás alkalmával bó al
kalom nyílik : látni a dohány elfajzását és 
egyes fajoknak a talajhoz való nem illését.

Legkirívóbban feltűnik ezen jelenség 
a kerti dohányok termelésénél.

A  kerti levelek, a kissé mélyebb fek
vésű, erős, fekete homok talajban felette 
nkgyra nőnek, durva, egyenetlen szövetüek 
s igen rossz szintiek lesznek és úgy néz
nek ki, mint a nem sikerült rossz tiszai le
velek. Amint ezeket a beváltóhivatalban 
behatóan szemügyre vettem: arról győ
ződtem meg, hogy ezek nagyrészben el
vesztik egész kerti jellegöket. s ripacsossá 
és durvákká lesznek. Kzen dohányok be
váltásánál nehezül meg a beváltótiszt hely
zete, aki tudja ugyan, hogy a termelő kerti 
leveleket termelt és mégis kénytelen azokat 
tiszai levelek gyanánt deklarálni, mert az 
igazat m egvallva: csak szórványosan ma
radt köztök a valódi kerti levelek sajátos 
különleges voltából valami. Ebből csak azt 
lehet következtetni, hogy legtöbb esetben 
a talajnak nem alkalmas volta, egyes ese

tekben pedig a mag degenerálása, elfaj» 
zása okozza a nagy bajt.

Megtörténik még az is, hogy egyes 
termelő, m ig egyik évben kitűnő kerti le
veleket produkál, addig a másik, rákövet
kező évben már csak ut-ott lehet a kerti 
levelek jellegére ismerni. Szerintem, ez 
abban leli magyarázatát, hogy előző évben 
a nagy kiterjedésű birtokban, véletlenül al
kalmas részen, például fensikon, könnyebb 
agyag vagy könnyebb homok glébáju ta
lajba esett a kerti levelek termelése, mig 
a következő évben már alkalmatlan talajba 
került és a mellett még az elfajzott mag is 
nagyon hozzá járulhatott a kedvezőtlen 
eredmény előidézéséhez.' —  Miért is' a 
magam részéről igen üdvösnek és hasz
nosnak tartanám, hogyha egyik-másik ter
melő valami más fajú dohányt kíván a gaz
daságába behozni. ezt cSalt előzetes alapos 
kísérletezés után tegye meg, még pedig 
úgy. hogy a birtoktest különböző és általa 
legjobban ismert talajvegyületü részeiben 
eszközölje a kísérleteket a legjobb formá
ban, hogy ezáltal rájöjjön, hogy birtokának 
melyik része és mely talaja alkalmas, vagy 
épen egyáltalán az egész nem alkalmas a 
termelésre. A z ilyen kísérletek után, ha 
azok helyesen és czélszerü módon keresz
tülvitetnek. nem jöhetünk aztán abba a 
kellemetlen helyzetbe, hogy ne azt az 
anyagot szállítsuk a beváltóhivatalba, amit 
bevinni nem szándékoztunk.

A kerti leveleket, amelyeknek legfő
képpen oly nagy hajlandóságuk van az el- 
fajzásra, különösen kiváló figyelemben kell 
részesíteni, hogy jellegüket megtartsák.

A zt hiszem ugyan, hogy egyes évek
ben az időjárás is befolyásolja a kerti le
velek eredeti jellege elvesztésének és rosz- 
szul sikerültének egyik főokát, — ez ta
gadhatatlan ; — csak hogy ezen feltevésben 
az a csodálatos, hogy miért hát egyes do
hány, mely ugyanazon termelő által, ugyan
akkor szállittatik be. részben kifogástalan, 
szép és eredeti jó jellegével bír. mig ugyan
akkor a dohány egy  része olyan, hogy el
veszti minden tetszetős jellegét, durva, zöld,

vastag bordáju. úgy annyira, hogy rosszabb 
a rossz tiszai leveleknél.

Ezen körülményt figyelembe véve, 
kézzel foghatólag kitűnik, hogy a legna
gyobb hiba a talajban keresendő. Másrészt 
tagadhatatlan az is, hogy a kerti levelek 

! termelésénél a kezelés felette finnyás és 
érzékeny és az ilyen vegyes eredmények, 
az egyes tölddarabok rosszabb vagy jobb 
mivelése, s a későbbi vagy  korai ültetés által 
is befolyásolva vannak.

Összegezve az előadottakat, a kerti 
levelek termelésénél három fontos tényezőt 
kell szem előtt tartani, u. m. 1) a talaj 
helyes kiválasztását, —  2., a mag tisztán 
megtartását, —  és 3., a kitűnő művelést. 
m A z első pontra nézve a leggyakor
latibb dolog —  amint fent jelezve volt — 
a gazda által, a birtoktest különböző 
részein teendő alapos és helyes kísérlete
zés. — Am i a magot illeti, ha a z t . 4h e g -  

I bízható helyről szereztük, hogy eredetisé- 
, gében meg is őrizzük: e végből minden 
j  más egyéb dohányfaj magvától távol kell 

tartani és termelésében a in ár annyiszor 
ajánlt niagtermelési külön eljárást kell kö- 

j vetn i; —  s amennyiben ezen fajnál az illat 
is nagy szerepet játszik : úgy lehet neme
síteni és illatosabbá tenni, ha a magnövé
nyek egyes szálai mellé, illatos szegfű, vagy 
vele egyidőben virágzó más szolid illatú 
virágot ültetünk ; tapasztalásból mondhatom, 
hogy a kerti levél alak változatára nézve 
ezen eljárás semmi befolyással nincs, az 
illata azonban jobb lesz, ha a dohány és 
az illatos virág egyszerre, egymás közelé
ben virágzik. —  A  harmadik pontot, vagyis 
a kitűnő művelést illetőleg ez alkalommal 
nem terjeszkedem ki részletesen, csak rövi
den azt jelezem, hogy ennek a megműve
lését, a kiültetéstől a letörésig, folyton 
folyvást a lehető leggondosabb alakban 
kell, véghez vinni. Ezek érési fokáról és 
fonnyasztásáról már gyakorta megemlékez
tem, ezúttal tehát csak ezek szárításáról 
akarok még pár szót felhozni.

A  kerti levelek még majdnem általá
nosan a napon szárittatnak s az a hit van
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elterjedve, hogy ezeket a sárga leveleket 
csak így lehet eme világos szinökhen meg
tartani. Ezt én mereven tagadom, —  s ezen 
vélekedésnek téves voltát már számtalan
szor be is bizonyítottam, és most is hatá
rozottan kijelentem, hogy a kerti leveleket 
is —  ha azok rendesen m tg vannak érve 
és kissé megfüllesztve —  szintén fedél alatt 
kell megszántam, ha azt akarjuk, hogy 
azok egyenlő finom tapintatuak, egyforma 
szép világos színűek és kitűnő aromával 
bírók legyenek; mert a napon szárított 
kerti dohány soha olyan illatos nem marad, 
mint a fedél alatti rendes szárítás mellett.

Most, a beváltás alkalmával, láttam a 
a kerti levelek szabadban való szárításának 
óriási hibáit. A  levél szélek melyek a nap
tól ki vannak pörkölve, vörös és kifejezet 
len színűek, — a belső részek —  ott. ahol 
a levelek a nagy hőségben megfülledtek 
— kiégtek, fakó színűek, nedvességtől ki
lúgozottak s a napsugaraktól kiszíttak let
tek. Mindezt, ha csak kissé meggondoljuk 
a dolgot, be fogjuk látni, hogy é í tényleg 
igy van.

A  kerti levelekre nézve én még az 
eijedésre vonatkozólag is azt — az annak 
idején ellentétes — nézetet vallottam, hogy 
ezeket a dohányokat is erjeszteni kell, 
amint jelenleg már csakugyan eijesztetnek 
is, illetve kissé magasabb hőfokban része- 
sittetnek. mint azelőtt, amelyet én ugyan 
még most is elégtelennek tartok. — mert 
ezek a dohányok, ha nincsenek kellően 
fermentálva, rendesen fehér és egyéb pe
nészbe esnek.

Daráét i Vilmos.

A terület- levonás kérdéséhez.

A  nagy méltóságú pénzügyminiszternek 
a képviselő házban tett nyilatkozata szerint: 
a dohány készletek felhalmozódása miatt, a 
dohány termelés 10 száztólival való redu
kálására van kilátásunk, amely reduktio, a

T Á R C Z A .

Karczolatok a dohányzásról.
— A „Magyar l)ohanyujtag* eredeti tár adja. -  

Régi dolog, hogy a gyakorlat te*zi a 
mestert; lehet igen szép tervezeteket csinálni, 
hanem nudón kivitelre kerül a sor. akkor lát
ható, hogy bizony az elmélet csak elmélet; a 
terv csak részben, vagy épen nem vihető ki. 
Ismertem nemrég olyan embert, ki igv sohaj- 
tozott: rMegérem még azt az időt. hogy egy 
hónapon át pihenek s egyebet se teszek, mint 
pihenek, persze nagy kényelemmel pipázva, 
szivarozva !“ S bekövetkezett csakhamar az “idő, 
midón az én emberem nem egy, hanem három 
hónapon at pihenhetett, ha nem is „nagy ké
nyelemmel'4, de azért pihent s az egész idó 
glatt alig pipázott, alig szivarozott. Mert beteg 
volt. Már csak mégis alapigazság az, hogy 
a szivarczas, pipázás az egészség fokmérője. 
Az ember rendesen él. mérséklettel eszik, 
iszik; szokása szerint fekszik le és kel föl. 
Szokása szerint elszívja reggel az ó szivarkáját 
reggeli előtt, reggeli után ki minő szivarját, 
munkaközben egv-egy pipánvi dohánykát. Ebéd 
után az obiigát Virginia következik egy kis 
siestával és szellemi szórakoztatással ; — amit 
nagy politikusaink a polgári házassággal akar
nak elérni : az cgvenlősülést, azt a dohányzók

a tett nyilatkozat szerint, a nagytermelők
nél fog alkalmaztatni.

A  dohánytermelésnek redukálását ál
talában igen nagy közgazdasági csapásnak 
tekintem, mert eltekintve attól, hogy a 
mostani alacsony gabona árak mellett, a 
dohánytermelésből nyert jövedelem, a más 
irányú termeléseket túl szárnyalja, s el 
tekintve attól, hogy különösen az utóbbi 
években fokozottan támasztott követelések 
folytán keletkezett nagymérvű beruházá
sok 10 százalékával károsodik a termelő, 
különösen a munkás viszonyokra való ká
ros hatását tartom legveszedelmesebbek
nek, mert nem rendelkezvén sem gyári, 
sem házi iparral: a nép egyedüli téli kere
set forrásától fosztatik meg általa’, — való
színűleg hasonló emberbaráti tekintetek 
vezénylik a pénzügyminisztert is akkor, j 
midőn a reduktiót csakis a nagytermelők
nél akarja alkalmazni, habár amellett, hogy 
a dohánytermelés minőségére ezen intéz
kedés nem fog előnyösen hatni, mert hiszen 
tudni való, hogy a minőséget csakis kellő 
anyagi s szellemi erő közreműködésével 
lehet javítani, a munkás viszonyokra vo
natkozó hatásában sem fog enyhítést ezen j 
körülmény képezni, mert azért mégis a ! 
10",, termelésének és feldolgozásának meg- 1 
felelő munka erővel lesz kevesebb a szűk- j 
séglet.

Elfogadva azonban a szegényebb sors- j 
bán levők iránti tekintetet, a reduktiónak j 
a nagytermelőknél leendő alkalmazásának 
mikéntjére nézve, azon észrevételemnek j 
vagyok bátor kifejezést adni, hogy a | 
reduktió mérvének perczentekben való 
merev alkalmazása sem a méltányosság, sem 
a dohánytermelés érdekének nem felelne 
meg. hanem a reduktióval lehetőleg meg
közelítendő azon aránytalanság megszün
tetése, mely ma a termelés és a dohány
termelésre alkalmasnak talált terület kö/ött 
fenn áll és különösen alkalmazandónak tar
tom. ha mindjárt kártalanítási áldozat hoza-

rég elének a Virginia szivarral ; —  ez a szivar 
valóban egyenlősiti a generálist a frajterrel, az 
urat a szegénynyel, a recipiáltat a m ég nem 
recipiálttal: — a király is szereti a Virginiát. A  
Virginia mindent pótol, de a Virginiát nem 
pótolja semmi. Ezután újra kezdődhetik a 
munka, melyhez épen a virgima adott több 
erőt, vagy mint Ranke mondja : „E lem eire bon
totta és külön külön használhatóvá tette az 
ember orgamsmusában felhalmozott munkaké
pességet ;u este aztán, egy csibuk gyönge török 
dohány a vacsora után, aztán lagv álom és 
reggelig csöndes nyugalom.

Ebből a mindennapi, megszokott kerék- 
vágású életgépezet egyik kerékéből azonban 
egyszerre csak kiesik egy — szeg. Hogyan 
történt, mikor esett ki, ki törte ki ? Nem lehes
sen tudni, annyi bizonyos, hogv a gépezet 
lötyögőssé vált. mert —  hiányzik egv szeg. 
Egv szép reggelen (ha nem is valami nagvon 
szép reggelen) arra ébred az ember, hogy a 
szokott czigaretta — nem ízlik. Leteszi. Az 
emberek nagyon szeretik hibáikat masban ke
resni s kevesen akarják elhinni, hogy hibáik 
önmagukban vannak; ezen esetben persze a 
hiba a szivurkában van; nem jó. Az ember 
másik szivarkára gyújt, az sem jó. Pedig ugyanaz 
a dohány, melyből tegnap szívott, ugyanolyan 
papír, minőbe tegnap sodorta. No sebaj! Hát 
re czigarettázun*. És itt esett ki az ember 
életgépezetéból már az első szeg. mely oly 
messze kiható borderével bír; lassan-lassan

tálával is, oly helyeken nem csak a reductiot, 
de a termelés végleges bevonását is. ahol 
a hosszas tapasztalok szerint, a minőségi 
termelés bármely okból is be nem vált.

A  tervezett reduktiónak ily módoni 
alkalmazása nem csak azt eredményezi, 
hogy a raktárban kevesebb dohány hal
mozódik fel, hanem azt is, hogy a dohány 
készletekben a gyártás és kereskedelemre 
szolgáló áru nagyobb arányokban lesz kép
viselve.

Isökösházu, 1893 deczember 21
Vásárhelyi László.

A  termelési területnek a kényszerítő 
körülmények folytán tervbe vett ti/ száza
lékos leszállítása, oly nagy fontosságú kér
dés, amely ez időszerint első sorban és 
talán mindennél inkább érdekli a termelő
ket. Kp azért kötelességünknek tartjuk, 
ezen intézkedés indokait kellőiéi: megvilá
gítani s az esetleges félreértéseknek elejét 
venni. — S bármily magas véleménynyel 
vagyunk is egyébként Vásárhelyi László 
képviselő urnák, mint legjelesebb nagy
termelőink egyikének tekintélye iránt, fenti 
becses közleményének egyes tételeire vo 
natkozólag azonban legyen szabad egész 
tisztelettel a következőket megjegyeznünk:

Ami azt illeti, hogy „a redukezio által 
a nagymérvű beruházások H* százalékával 
károsodik a termelő*1 : ezen feltevés nem 
következhet be. azon egyszerű oknál fogva, 
mert midőn a szárilópajták felállítását a 
lörvény kötelezőleg kimondta, igen jól 
tudta azt a dohányjövedék, hogy a meg
szabott térmennyiség — t. i 100 köbméter 
holdanként — a minimum gyanánt lett 
előirányozva, s azóta számtalan gazda el
ismerte és már szinte általános tudattá 
vált, hogy az igazi okszerű és jó szárítás 
czéljából legalább is mégegyszer annyi 
pajtamennyiség igény elletik, mint amennyit 
a törvény megkövetel. A  meglévő pajtákba 
fektetett beruházások tehát a terület le
szállítás folytán sem vesztik értékűket s 
ezekben a termelők épen nem fognak kárt 
szenvedni.

Továbbá —  hogy »a redukezió. a 
munkás viszonyokra való hatásában azt 
eredményezné, hogy ez által 10 százalék

nem ízlik a szivar sem. sem a pipa. Az, hogy 
az étel nem ízlik, a/, csak hagyján. az ember 
egyszerűen ant mondja a teleségénnk l (már 
tudnivaló, hogy akinek a jó Isten adott fele
séget! Hallod édes asszony, ma nem jól főzted 
meg az ebédet. Mondom, az ember nem veszi 
észre, hogv önmagában van a hiba. Hanem 
aztan, mikor már a Virginia, a csibuk nem 
ízlik I akkor nagy a baj. Tétovázva néz körül, 
keres valamit s nem taial; a munka is csak 
akadozva halad előre s egy pár álmatlan éj 
után megállapítja magának a diagnózist: Beteg 
vagyok.

S most kezdődik a reakció. A beteg ál
lapota folyton rosszabbra fordul, de 6 ezt nem 
hiszi, sót elhiteti magaval, hogy az ő baja 
nem egyéb, mint a szivarozás nélkülözése; 
neki szivart adjanak, ö ra akar g\ujtam. ettől 
eláll a laz, megszűnik a mellszorulás, jobban 
lesz a dereka s minden anii a tifus/.szal együtt 
jár, de minden el fog tűnni egyszerre 1 Ez az 
orvos nem tud semmit, senki se tud semmit. 
Bámulatos, hogy annyi időn át engedtek kín
lódni s nem jöttek ra, hogv nekem egyéb ba
jom nincs, mint csak rá akarok gyújtani; ad
jatok ide a fiókomból egv szivart! S az asz- 
szonv. c földi mártvr, enged a betegnek. Oda- 
vi s z i  ágyához a szivarokat ; a beteg keres, 
turkál, dörmög. aztán eldobja az egészet, mert 
ez nem az ő szokott szivarja, azt mondja, ót 
meg akarják csalni, mindenki ellene esküdött. 
Végre lecsititják s bebizonyítják neki, hogy
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munkaerővel lesz kevesebb a szükséglet» : 
ezt a nézetet sem oszthatjuk. Mert törek
vésünknek ama főczélra kell irányúim, hogy 
minden tekintetben a minőséget javítsuk, e 
részben pedig a kézimunkaerő viszi a leg- 
nagyobb szerepet, n.pen az czéloztatik, 
hogy jövőre egyes kertész kissé kevesebb 
földet kapjon megmunkálásra, mint ameny- 
nyit eddig kapott —  s termelőink bizo
nyára be fogják látni, hogy az eddig 
igénybe vett kézimunkaerő kevés volt ahhoz 
a területhez, amelyet megmunkálnia kel- 
tett; —  ha tehát a redukezió mellett az 
eddig alkalmazott munkaerő továbbra is 
m egm arad: kétségtelen, hogy valamivel 
kisebb területet jobban lesz képes meg
munkálni s ez által a minőség okvetlenül 
javulni, de egyszersmind az anyag értéke 
is emelkedni fo g ; tehát a munkaerőt sem 
kell kevesbbiteni és ennek daczára sem 
a gazda, sem a munkás nem károsul.

Végül — hogy »oly helyeken, ahol 
a minőségi termelés bármely okból is be 
nem vált. ott nemcsak a redukezió. de a 
termelés végleges bevonása — ha mind
járt kártalanítási áldozat hozatalával is 
— volna alkalmazandó* : — ezt épenséggel 
nem szabad és nem lehet megtenni, mert 
ez a nemzetgazdasági politika érdekével 
ellenkeznék. A  dohánytermelés, egy, a 
gazdaságban bevett okszerű vetésforgás, 
mely hivatva van általában gazdaságunk 
rendszerén és főleg a talajon javítani, ami 
a dohánytermelés igényelte kitűnő meg
művelés által nagyrészben el is éretik. A  
dohánytermelésnek abból a jól rende
zett turnusból való kivétele tehát az illető 
vidékek egész, gazdasági rendszerét felette 
megzavarná, s gazdáinknak kiszámithatlan 
kárt okozna Azért a dohányjövedék 
ha mindjárt áldozattal is -  azokat a ke- 
vésbbé jómiiiőségü dohányokat is átveszi 
s gondoskodik, hogy ezeket valamiképen 
fel is használja. — mert ezt a helyes nem- 
zetgazdászati elv parancsolja.

Szerkesztő.

Visszaesés.
Azt lehet mondani: visszaesés mutat

kozik. A  visszaesés mindenképpen káros 
következményekkel jár. E lég baj, hogy 
visszaesés mutatkozik dohányaink összeál-

. litása körül —  nem általánosan ugyan, de 
mégis mutatkozik és pedig a maga teljes 
nagyságában, — a mint ez csak kezdet
leges állapot mellett merülhet fel s éppen 
akkor, a mikor már szakkörökben is azt a 

; meggyőződést kezdték táplálni, hogy a do- 
| hány munkálatok körül — nagy haladást 
] tanúsítunk. Kissé túlbecsültük a helyzetet 

—  még nem vagyunk annyira előre — 
: mint azt gondoltuk lenni; látszat volt. A  
j körülmények kedvező összetalálkozása és 

egy kis jó szándéknak az újság ingerétől 
hajtott nyilvánulása volt az, a mi a lap 
pangó bajt bizonyos időre vissza tartotta, 
hogy azután mé.is csak újra előbukkanjon 
és hogy ismét ott legyünk vele a kezdet 
kezdeténél. A  nedves dohányok nagymérvű 
fellépését értem.

Napi rendre hoztam legközelebb do
hányunk minőségi összeállításának elkerül- 

' hetetlen voltát. A zt hiszem, kielégítése lesz 
| ez annak, ha időszerűnek nyilvánítom, mi- 

szeiint ez ellen a legkomolyabban kell fel 
| szólalnunk, t. i. a nedves dohányok ellen. 

Legyenek tekintettel termelőink vidékünkre, 
mely jó hírnévnek örvendő dohányt pro- 

; dukál és igyekezzenek oda hatni, hogy a 
milyen váratlanul és erősen lépett fel a 
dohányok nyirkos, nedves simítása és cso- 

, mózása. ép oly erélylyel és kíméletlenséggel 
! tétessenek meg a szükséges intézkedések 
I arra nézve, hogy ezen hátrányos eljárás 
j beszüntettessék.

A  nyirkos vagy éppen nedves simítás 
és csomózás káros voltáról már annyiszor 
volt szó, hogy ennek a bővebb fejtegetésébe 
egyrészt ezért nem bocsátkozom; — de
másrészt nem hallgathatom el abbeli véle- 

j ményemet a nedves dohányokról, misze- 
I rint az ilyen állapotú dohányokról nem 
' annyira a beváltással, mint inkább a trágya 
| telepek kezelésével foglalkozók adhatnának 

véleményt, a mennyiben ezen kérdés tár
gyalásánál annak a körülménynek a meg
világításáról lehetne szó, hogy a nedves

dohány mennyiben képez jó termékenyítő 
trágyát, — miután az ilyen dohánynak azon 
változás következtében, a melyen megned- 
vesedett állapotánál fogva átment, dohány 
anyag mivolta megszűnt s trágya anyaggá 
változott át.

Pedig a simító helyiségek előnyös 
volta, mintha kizárná annak a lehetőségét, 
hogy a nyirkos, nedves simítás és csomó
zás lábra kaphasson, miután majdnem le
hetetlennek tűnik fel, hogy e czélra beren
dezett külön helyiségben, ne lehessen gya
korolni a szükséges felügyeletet és hogy 
ezt ott, â  hol feltételezhető szakavatottság- 
gal lesz a dohány munkálat vezetve, annyira 

1 elhanyagolva lássuk. Korai kivánalom bi- 
* zonvára minőségi összeállítását kívánni a 

dohánynak, mikor nemcsak a dohányos 
ázik el — hanem a dohány is.

Egyébiránt a visszaesés megvan a sí
rni tás és csomózásnál egyébként is, talán 
azért, hogy a termés nagy és most nyakra- 
főre hánynak össze mindenféle rendű és 
rangú dohányt!

Nem ártana minden simító helyiségben 
ott találni nyomtatott kövér betűkkel rö
vid kivonatát az osztályozási feltételeknek, 
mert bizony nem sokat törődik a dohányos 
az osztályok helyes összeállításával és a 
sok jó szó lágy estveli szellőként surran el 
a füle mellett, legfeljebb a füle tővét va
karja meg utána. A  nyomtatott betűnek 
hisz legjobban.

Azért nem is tudnak azok az ártat
lanok abból a tudományból, amit osztályo
zási feltételeknek nevezünk, semmit. Ök 
azt most is csak úgy csinálják mint annak 
elődje, „nagy rongyos*, „kis rongyos* már
t. i dohány, de hogy az a dohány milyen 
mérvben rongyos és hogy még a színre is 
adjanak valamit, arról szó sincs; még ke- 
vésbbé veszik figyelembe a dohánynak a mi
nőségét, tehát a belső értékét. Megcsinálja az 
úgynevezett »nagy válogatott* »kisváloga
tott* „nagy első* „kis első*4 dohányt, vagyis

ez az a szivar, amelyet Keres. No hát! Gyu
fát. a  beteg rágyújt.......................................
egv szippantás (az olvasó azt hiszi, hogy a 
beteg meggvógyul. dehogv !) s a szivart el
dobja ; borzasztóan büdös; az égeteit halzsi- 
ros hurgonva szaga, az olajos szösz, a cvan- 
káli gőz : az mind gyerekség ehhez a szaghoz | 
kepest. Most mar aztán a betegnek nem kell 
semmi, még pedig hosszú időn át. Jön az or
vos. Micsoda füst ez itt? Valaki itt voit és szi
varozott, érzem a füstöt ! Hát nem mondtam, 
hogy ide idegen ne mászkáljon V Há ? Mi ?

Mindenki szótalan ; a beteg végre egészen 
megadja magát, neki már nem kell semmi. 
Napok műinak. a beteg önkívületi állapotban 
van s mikor a hosszú napok s még hosszabb 
éjszakák végre hetekké olvadnak ö«sze, Isten 
és emberek segítségével győz az erős szerve
zet, a krízisen túl vagvunk, a beteg lus: acskán 
magához tér; ismerősei mar el is jöhetnek 
hozzá. Az egykor erős szervezetű, udvarias 
ember most vérvesztett, sovány és goromba 
mint a pokrócz. Hegyesre sovanyodott orrá
val szimatol s kisüti, hogy ez meg ez tegnap 
vagv ma szivarozott, aztán most olyan kelle
metlen szuga van, hogy ki nem állhatja. Mi 
a fenének jön ide V S ha már eljön, hát leg
alább ne legyen olyan szaga, mint egy pipa- 
szsrnak — belülről. Füstölve meg pláne ne 
közelítsen feléje senki! így tart ez napokon 
át, mialatt a fájdalmak lassacskán megszűn
nek, az észjárás rendes medrébe tér s a be

teg környezetének segítségével legelőször hagyja 
el az ágyat. Gyönyörű szép tavaszi nap van 
s mint a versirók mondjáa : „Zöldet bokor,
zöldéi virányi* A  beteget nagy, párnákkal ki
bélelt karosszékbe teszik és az utczai ablak 
elé tolják ; csakugyan zöld már minden. Csú
nya hideg, zimankós tél volt, mikor a beteg 
már nem „füstölt44 s pipáját hosszú időre a sa
rokba tette. Most ismét embereket lát az ut- 
czán, ki pipál, ki szivarozik. Megfoghatatlan! 
Nagv bőbeszédűséggel mondja az orvosának, 
hogy ezután már ő szivarozni nem fog s nem 
is látja be, hogv eddig miért szivarozott. A 
tapasztalt öreg orvos csendesen mosolyog s a 
betegoek igazat ad.

Emberünk :-zonban még talpra állani sera 
tud niég, öltözködni sem : de már merész kí
sérleteket tesz egv szivarka sodorintasára ; sót 
mi több, már szippant egy-egvet, nagy Örö
mére az orvosának, ki ép akkor lép be, mikor 
a beteg az emelkedő füstfoszlányba bámul. Ohó, 
hát már ennyire vagyunk ? Brávó! Csak las
san ; ízlik ? No ez már a „megegészségesülés* 
biztos jele ám, no látja, ez a szivarka kitűnő 
fokmérője a haladásnak ; már most nem kell 
félni, mert íme a test kezdi megkövetelni a 
magáét, azt a régi mindennapit, mely az étel
nek és életnek mintegy kiegészítő része; a 
szivarozás — folytatja az oivos — nem fog 
ártani, de használni sem, tehát csak szivaroz
zék ; olyan, ez mint a gőzgépek feszmérőja, a 
gép el lehet nélküle is, de azért nem árt, ha

a gépész a feszmérő segélyével olyasmit is lát, 
mit máskép nem láthatna.

A terv csak csak terv maradt s emberünk 
nem mond le már a dohányzásról, sót vala
mint mohó étvágygval fogyaszt minden enni
valót, hogy az elvesztett erőt újólag megsze
rezze, azonképen még többet füstöl mint azelőtt, 
mintha pótolni akarná az elmulasztottat. Ha
nem azért, ha néha elmélázik a dohánynak 
könnyen lengő, hamar oszló füstjében : el-el- 
gondolkozik azon, hogy bizony az egész élet 
nem egyéb, mint füst! Az ember nem egyéb 
mint egy magyar királyi szivar; ez is, az is 
sokféle, világos, barna sőt az emberek között 
is akad pettvezett; vékony, vastag, hosszú és 
rövid; némelyik szivar szép csendesen egész 
végig ég, ezek az egészséges emberek; néme
lyikre tízszer is rá kell gyújtani, ezek a lusta 
emberek, a nem szeleló szivarok a csökönyös 
emberek, a túlságosan szelelők a léha könv- 
nyelmű emberek ; a törött vagy séiült szivarok 
a beteg emberek ; a szivar füstje az, ami az 
életben a filózófia, mert az is csak füst. Vala
mint nincs tökéletes ember, azonképen nincsen 
tökéletes szivar; a szép ruhában járó emberek: 
ezek a finom borítékkal ellátott szivarok. A 
stanniolba font szivarok; aristokraták, a czifra 
gyűrűs szivarok: gigerlik. Mi a szivarokat 
fogyasztjuk, az idő benUnket. Öreg ember és 
régi szivar —  nem igen hasznavehetó. Szivar 
is, ember is porrá hamuvá válik!
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összehozza nagyság szerint az ép dohányt 
a nélkül, hogy annak a finomabb vagy 
durvább minőségével, avagy annak a szí
nével törődnék. — Nem ismeri fel sem a 
világos vagy sárgás szinü könnyebb, ked
velt dohánynak, sem a boríték vagy burok 
minőségnek az értékét. Ezen eljárásuk által
— mód nélküli előzékenységet tanúsítanak 
a jövedék irányában, az által, hogy minden 
osztályt igen jól állítanak össze, a mely 
körülmény leginkább a dohány csomók 
külső leveleinek szakavatott megválasztá
sában nyilvánul, melynek az igazi rendel
tetése az volna, hogy a dohánycsomó igazi
— a természet által kevésbbé megáldott 
arczulatja — némileg vonzóbbá tétessék.

A  visszaesés tehát — ámbár srorvá- 
nyosan, de megvan, mutatkozik helyenkint 
erősen, kezdődött, talán mar a talaj m eg
választásánál és végződni f o g ....................
Jó volna haladék nélkül véget vetni ennek .

Debreczen. 18‘.)8. decz. 2í).
x. r.

T rágyahordás a dohanyföldre.

Múlt számunkban közölt czikkemnek 
végén röviden jeleztem, hogy közvetlenül 
a doháuy alá való trágyázás fölötte káros 
hatású s a legrosszabb befolyással van a 
dohány minőségére.

Azt mindenki tudja, hogy kevés trá
gyával a dohánynál nem sokat érünk, mert 
ez nagyon erős trágyázást igényel. De az 
ilyen erős, fris trágyában termő dohány, 
nagy mennyiséget vesz fel magába azon 
alkatrészekből is. amelyek egy másik tér 
melvény. illetve elŐvetemény által *  már 
kissé kiaknáztattak volna és akkor nem 
lennének oly igen károsak a dohány mi
nőségére.

Csak látni kell a fris trágyába termelt 
dohánynál, hngy egy olyan jobban, dúsab- 
ban megtrágyázott pontra eső dohány tőke 
milyen haragos zöld, s különösen nyirkos 
időjárásban minő vastag és durva bordá- 
zatu leveleket hajt, — hogy gyakran a 
kövérségtől megránczosodik, -  t gésére ok
vetlenül rósz befolyással van, ami pedig 
az izét és zamatát illeti: erre határozottan 
el lehet mondani, hogy minden jó szaglási 
tehetséggel biró fogyasztó azonnal megérzi 
ennek a rossz hatását.

En tehát — amint mondám — egy- 
általán nem vagyok barátja annak, hogy 
egyenesen a dohánynak trágyázzunk.

De ahol mégis a körülmények olyanok 
és talán a gazdasági rendszer úgy kívánja 
s a vetésforgók úgy vannak beosztva, hogy 
ez el nem kerülhető, csak arra óhajtom 
felhívni azokat az illető termelőket, hogy 
mindenesetre egy kissé éretebb trágyát al
kalmazzanak a dohánynak szánt földre.

Ajánlom továbbá, hogy a kihordott 
trágyát, a szokásos kupaczokban ne hagy
ják sokáig állni, hanem mihelyt egy da
rab föld teljesen behordva lett. a trágyát 
azonnal szét kell szóratni, még pedig a 
lehető legnagyobb óvatossággal vigyázva, 
hogy a szétszórás egyenletes legyen.

Számos évi tapasztalásból merített szi
lárd meggyőződésem, hogy a sokáig ku- 
paczban hagyott trágya, nemcsak a kaszás.

de a kapás növényre is ártalmas befolyás
sal bir; —  azt hiszem, ezt szükségtelen is 
bővebben fejtegetni, mert eléggé ismeri, 
tudja minden gazda, aki látja a föld táblán, 
a vetésben, azokat a bizonyos zöld folto
kat, amelyekről rögtön megmondhatja, 
h o gy : itt feküdt a trágya ; — ily helyeken 
a búza meg szokott dűlni, a kapás növény 
túlkövérségben szenved, — s hogy ez igy  
van : az igen természetes, — mert ott, 
ahol a trágya fekszik, a föld sincs annyira 
megfagyva, vagy ha lágy idő van, még 
jobban áthat, belé megy abba a kis terü
letbe s azt túlságosan meghizlalja, a föld
tábla legnagyobb részének rovására

En tehát ezt a körülményt is nagyon 
fontosnak tartom, ebből kifolyólag röviden 
csak azt a két dolgot ajánlom szives ol
vasóim becses figyelmébe, hogy ha már 
kénytelenek vagyunk egyenesen a dohány
nak trágyázni: akkor legalább lehetőleg 
érett legyen az a trágya és mihelyt egy 
darab föld behordatott. a trágyát rögtön 
egyenletesen szét is kell hányatni.

D 'iróa i Vilmos.

S íiv a rg y á rtá su n k  haladasa.

Bizonynyal feltűnt már a fogyasztó kö
zönségnek is, hogy néhány év óta a ma
gyarországi szivargyártmányok úgy kül- 
csirra, valamint beljóságra nézve nagy vál
tozáson mentek keresztül s mindinkább a 
tökélyesbülés felé haladnak és már-már 
azon a fokon állanak, hogy a kontinens 
minden e nembeli gyártmányait felülha
ladják.

Legnagyobb érdeme van e tekintetben 
S/lavicsek Rajmond dohányjövedéki köz
ponti igazgatósági főtanácsosnak, ki nem
csak minden czélszerü újításnak barátja és 
előmozdítója, de legtöbbnek épen ó maga a 
megindítója Elmúltak immár, nagy hasz 
nára a magyar duhánvjövedéknek. azok a 
maradi idők. midőn minden újítástól irtóz
tak ; midőn csakis a sablonokhoz ragasz 
kodtak s azokból kibontakozni nem akartak 
vagy nem tudtak. A  mostani lelkes do
hányjövedéki gárda a legjobb utón halad, 
ho*y a jövedéket felvirágoztassa, hogy azt 
a még eddig el nem ért magas polczra 
emelje.

Szivarjaink közül az utóbbi időben né- 
hányan mentek lényeges változáson ke
resztül s részben uj alak< t vagy alakmó- 
dositást nyertek. így  például az igen ked
velt A . betűs Trabuccos szivarok, melyek
nek kis alakjuk mellett eddig nagy hát
rányuk volt, hogy a csúcsnál túlságos vas
tagok s igy részint a szájba illesztésre 
ügyetlenek, részint a takarékos szívásnak 
hátrányára voltak, a mennyiben a szivar 
fogytával a fogyasztó kénytelen volt na 
gyobb mennyiségű dohányt (vastagabb szi
var véget) eldobni. Jelenleg ezen szivarok 
a csúcstól lefelé szép karcsuan gyártatnak, 
ugy> hogy a vastagodás inkább a szivarok 
közepére esik. Ezáltal eme szivarok nem
csak tetszetősebb alakot nyertek, hanem a 
fentebb említett hátrányukat is elveszítették, 
mert a fogyasztó most tényleg jobban ki
használhatja a szivart, mint azelőtt.

Ugyanezen kedvelt szivarok béltartal

mukat illetőleg is változást szenvedtek és 
pedig előnyösen. Nevezetesen az eddig bél 
gyanánt előirt és használt Cuba- Java do
hány (igen illatos és enyhe) most már nem 
mint bél dolgoztatik be a szivarokba, ha
nem mint burokbél; vagyis a Havana bélre 
a kellő nagyságban előkészített Cuba-Java 
dohány mintegy alsó burok rácsavartatik. 
Ez által nemcsak az éretett el, hogy ezen 
igen kellemes dohánynak az egész szivarra 
való befolyása jobban előtérbe lépett, ha
nem még azon nagyon fontos dolog is, 
hogy jelenleg minden egyes Trabuccos 
szivarban van Cuba- Java dohány, mi az
előtt nem igen lehetett, mert a szivargön- 
gyölőnŐ a 100 darab szivarhoz előirt és 
kimért 70 grammnyi Cuba- Java belet alig 
tudta o ly pontosan beosztani, hogy ezen cse
kély mennyiségű dohányból minden egyes 
szivarhoz jutott volna. Ezen igy átalakított 
Trabuccos szivarok az általános forgalmi 
szivarjaink között most már a legelőkelőbb 
helyet foglalják el s a fogyasztóknál is bi
zony nyal még nagyobb kedveltségnek fog 
nak örvendeni mint eddig.

A  BB. betűs Brittanica szivarok szin
tén alak változáson mentek keresztül, épen 
úgy mint a Trabuccos szivarok. Ezek is a 
csúcstól lefelé karcsúbb alakban készíttet
nek mint eddig s határozottan tetszel tősebek. 
Ilyen uj alakit Brittanica szivarok a fo
gyasztókhoz még nem kerültek, mivel a 
gyárak alig két hónapja, hogy ezen uj 
alakot dolgozzák. De ez év első hónapjai
ban már kibocsátásra kerülnek s bizo
nyosan nagy tetszésben részesülnek.

A z  E betűs Cuba Portorico szivarok, 
vulgo 5 krajc/áros kubák, teljes átalakuláson 
mentek keresztül. A  cilindrikus alak te l
jesen felhagyatott s ezen szivarok most 
már faeon alakban gyártatnak.

Mikorra ezen sorok megjelennek, az 
ország minden részében kaphatók lesznek 
már a várva-várt uj alakú ötösök. Ezek 
tetszetős alakja felett valóban bámulni fo g 
nak a fogyasztók. A  csúcstól lefelé szép 
karcsuan gyártvák. a szivar vége felé mind
inkább vastagodva, mig a meggyújtást 
végen kissé összehúzva. Valóban elegáns 
alak s hozzá még a tetszetős csomagolás, 
szép barna papír dobozokba, Ízléses czim- 
szalaggal.

Ezen szivarok bizonynyal egyszerre 
meghódítják a közönséget és sok millió 
darab fog belőlük eladatni.

Mintha csak látnok már. mily lázasan 
fogják a gyárak az uj ötös kubákat gyár
tani ! Bizony iparkodnunk kell az uj szivar
gyárak felállításával és berendezésével, mert 
csupán ezen uj alakú E betűs szivarok 
előállítása igénybe fog venni n»hány gyárat.

Haladunk tehát a szivargyártás terén 
s a haladásnak meg lesz a jutalma.

K...y.

A dohánytermelésről általában.
A  dohánytermelés teljesítése körül, 

még sok apróbb hibák vannak, melyek a 
termelésre nagyon is fontosak, u. m .:

A  dohány termeld első kötelessége 
már a dohányos kertészek félfogadása al
kalmával : meggyőződést szerezni arról, 
váljon azon dohányos kertész, akit fel akar
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fogadni, józan és munkás elóéletíi-e ? továbbá 
kötelmei teljesítésében elég jártassággal 
fog-e bírni, —  és különösen arra, hogy a 
felfogadott kertéstmk mily nagy családja van,
— és család tagjaival hány hold dohány/öl- 
det képes az okszerű termelés kívánalmainak 
megfelelően hemunkálni; mert nézetem sze
rint, egy józan életű, szót fogadó munkás 
és értelmes kertész család, a dohány ter
melőkre nézve igazán kincset ér.

De sokszor 2 - 3  családtagból álló do
hányos kertészt 5 hold dohány föld be- 
munkálására fogadnak fel, és igy ha a do
hány kiültetése, kapálása, törése és fűzése 
elkövetkezik : ezen teendők teljesítésére
majdnem képtelenek, mely esetben, nap
számosok hiányában, a dohány körüli teen
dők mindaddig várnak, mig a közeli köz 
ségekből a szükséges napszámosokat össze 
nem szerzik, s mig ez megtörténik a be- 
munkáltatással többnyire elké-nek.

Minthogy pedig a dohány termelésnél 
az idejében In-munkáltatás u hgföbb kötelesség, 
minden tekintetben oda kell törekedniük, 
hogy ezekben'hiányt ne szenvedjenek, — 
mert ha a dohányt ezen előforduló hiba 
miatt későn ültetik ki. későbbre esik a ka
pálás, törés és fűzés is ; —  ha pedig a fű
zéssel csak 2— 3 hetet késnek, ki lehetnek 
téve egy esős és ködös ősz beálltával azon 
körülménynek, hogy dohányaikat kellőleg 
beszáritani nem tudják, — mi által a 
zsinórra lüzött nyers dohányok a penésze
dés és rothadásnak igen könnyen ki van
nak téve ; és igy a kertészek félfogadásá
nál már éber figyelemmel kell a termelők
nek lenniök: az ügyes kertész megszer
zésére.

Továbbá nagy hiba a termelőknél még 
azon eset is, ha dohány földjeik elkészítését, 
az összegyűlt őszi munkák teljesítése miatt
—  tavaszra hagyják, mi elég gyakran meg
történik. s ekkor a gazdaságok, a tavaszra 
maradt munkák teljesítése miatt, a dohány 
alá engedélyezett földek jó elkészítését 
megmunkáltatni képtelenek, pétiig az ilyen 
eseteknek, az okszerű termelésnél semmi 
körülmények között sem volna szabad elő
fordulni.

Még azon esetet kivánom megemli- 
teni, midőn a kertészek a dohány levelek 
törését teljesitik, — mily hibát követnek 
e l ; nevezetesen:

mint az mindenütt dívik, a letört do
hány leveleket törés idején a dohány tő
kék üres sorai közzé szépen egymásra 
rakva helyezik el, — de nem azon okból, 
hogy a dohány levelek egy egész nap is 
egymáson álljanak, és talán túl fülledjenek, 
mert vannak olyan dohányos kertészek, a 
kik ezen munkák teljesitésére. illetve a 
dohányok felhordására, a termelőktől lo
vat és lótartási átalányt kapnak, s mig a 
kertész családjai a dohányt törik, ő addig 
napról napra eljár fuvarozni, hogy kevés 
kommenczio fizetéséhez még egy pár fo
rintot kereshessen, mert bizony elsőbb 
kötelesség a család fentartása ; és a fuva
rozásból haza jövet, csak hajnalban teljesíti 
a raktáron állott dohány felhordását, mikor 
már a harmat is teljesen beszállotta ; — a 
termelő uraknak itten is oda kellene töre
kedni, hogy a letört dohányt saját igá
ikon hordassák haza. igy nem lennének 
kitéve azon körülménynek, hogy törés al
kalmával, dohányaik az átmelegedés kö
vetkeztében is szenvedjenek és az ilyen 
hibák meg nem figyelést, ultin lehet elérni a 
legnagyobb károkat, miket leginkább a 
termelő urak erszényei éreznek meg.

Ezen tapasztalatok után azon tanú
ságot bátorkodom levonni, hogy először 
ügyes dohányos kertészeket kell fogadni, 
és minden egyes kertésznek, csak annyi 
dohány földet kell művelésre átengedni, 
amennyit bemunkálni teljesen képes.

De ehhez még jön valami: „a dohány 
termelés körüli teendők, fáradhatlan szor

galmas ambitióvali teljesítése,“  s ahol ezek 
mind meg vannak — ottan én is ajánlom 
magamat; —  mivel az ilyen helyekről be
szállított jó minőségű és szépen kezelt do
hányok átvétele, úgy a termelők, mint a 
beváltó tiszteknek is, teljes megelégedést 
és örömet nyújtanak.

Nyíregyháza, 1893. decz. 29.

Bodó Ignác*.

Nyirkot és mesterséges módon 
nedvesített dohány.

Felette nagy n ennyiségü nyirkos, ned
ves dohányok jönnek a beváltáshoz, épen 
azon vidékekről, amelyek talaj vegyületük 
és más egyéb előnyeiknél fogva — köny- 
nyebb. jobb minőségű, esetleg szivar anya
got termelni volnának hivatva.

A  nedvesség a dohányban több, kü- 
lömböző okokból származhatik. Nevezzük 
ezt először természetes nedvességnek. T e
hát ez honnan ered ? Kezdetét veszi már 
a dohány kiültetésénél, amidőn alkalmat
lan, gyönge palánták kerülnek kiültetésre, 
s még hozzá ezek is későn ültetteknek el. 
A z első hiba folytán, igen természetes, 
hogy azok nem birnak hirtelen fejlődni, 
ami pedig a dohánytermelésnek egyik fő
tényezőjét képezi. -- az utóbbi esetben 
pedig, midőn a kiültetés bármi oknál fogva 
későre maradt, ismét igen természetes, 
hogy ott bizony a törés is későre kell 
hogy maradjon, s e^ek — bármily kedvező 
őrzi időjárás van is —  tökéletesen alig 
érhetnek meg és igy sok víztartalommal 
birnak. — az időtájt szabadon már egyál
talán nem tarthatók, mert ilyenkor már a 
fagy is rájok jöhet; amint az idén ez sok 
helyt meg is történt, nemcsak az állón, 
hanem még a földön is. Ez mind a késői 
ültetésnek a következménye. S mind ennek 
daczára még mindig akadnak olyan gaz
dák, akik a későbbi dohányültetést gyak
ran jónak jelzik. Megengedem, hogy meg
történik néha. hogy a későbben kiültetett 
dohány jobban sikerül, de ez az eset ugyan 
vajmi ritkán fordulhat elő. de még ha elő
fordul is: akkor is mindig csak mennyi 
ségről és nem minőségről lehet szó. mert 
a tökéletes érettségre és rendes beszáti- 
tásra korai ültetés kívántatik.

Tehát — a rosszul fejlődött, vagy a 
későn kiültetett dohányok, őszszel nem tud
nak kellően beszáradni, — ezeket aztán 
bevisszük a rendelkezésünkre álló pajtákba, 
amelyek bizony bárhol is elég kevesek a 
termelési területhez képest, igy tehát kény
telenek vagyunk a pajtában összeszoritani 
a dohányokat, melyek azonban a késő őszi 
nedves időjárásban már ki nem száradhat
nak, s a korai beváltásra még a fagyás 
sem szikkaszthatja ki őket és igy bizony 
sok esetben meg is rothadnak, s ahol ezt 
a sorsot a termelőnél még kikerülik, de 
már a beváltóhivatalban, bárminő e lővi
gyázat daczára is. menthetetlenül el kell 
pusztulniok. A  beváltóhivatalban, az ily 
nedves dohányok átvételénél, súly leszá
mításokat tesznek ugyan, de ezzel azért a 
jövedék egy cseppet sem lesz kárpótolva.

Mindezeket azért mondom most, hogy 
a termelők lássák és tudják, hogy minő 
veszélyt és mennyi kárt okoz a nedves do
hányok beszállítása. Okuljanak tehát ezen 
és igyekezzenek odahatni, hogy jövőre már 
ez lehetőleg kikerültessék.

A  dohányoknak fent előadott nedves
ségét. a gazda már odahaza eléggé felis
merheti, mert az ily dohányok rohamosan 
kezdenek melegedni a pajtaban, sőt még 
az úton is, amig a beváltóhivatalba be
szállít tatnak, — hát ezek elég nagy ba
jok ; —  de ezeknél még nagyobb bajok is 
történnek, ott, ahol a dohányok még mes
terséges módon is nedvesittetnek. No már 
ezt a vétkes eljárást példásan kell meg

büntetni, annál is inkább, mert a jelenleg 
dívó simitóhelyiségek alkalmazása mellett, 
a gazda ezt könnyen ellenőrizheti. —  Ez 
a vétkes cselekmény a dohányokban ki- 
számithatlan károkat okoz ; mert a direkte 
megnedvesitett dohány okvetlenül megpe- 
nészedik, megromlik, s amellett még sok 
egészséges dohányt is képes megrontani.

Óvva intem és kérve kérem azért a 
termelőket, a saját jól felfogott érdekük
ben, hogy ettől a szerencsétlen eshetőség
től lehetőleg óvakodjanak, az utóbbi kö
rülményt pedig a legnagyobb figyelemmel 
és szigorral ellenőrizzék.

Megemlítem itt még, hogy — a nyert 
értesülés szerint — ilyen nedves dohányok 
beszállítása, a vásáros-naményi beváltóhi
vatalnál is az idén napirenden van, —  de 
ettől előnyösen eltérőleg, minden tekintet
ben igen szép és jó dohányt szállított be 
többek közt a Mándi Géza tisztje, Szatmári 
Adolf, Szamosszegről.

Daróczi Vilmos.

I R O D A L O M
Megjelent a „Kodolányi-féle „Gazdasági 

Zsebnaptár', 1894-ik évre. Ezen legrégibb 
—  már 34. évfolyamában járó —  zsebnaptár, 
a gazdákra nézve úgy szólván mindennap nél- 
külözhetlen közhasznú tudnivalókkal és gaz
dag tartalommal van az idén is Összeállítva, 
és megérdemli azt a nagy népszerűséget és 
elterjedtséget, melynek olv régóta méltán ör
vend. Ára —  a magyar gazdák évkönyvével 
együtt —  2 frt.

a „Mezőgazdasági Szemle', Cserháti 
Sándor és Dr. Kosutánv Tamás m.-óvári gazd. 
akadémiai tanárok jeles havi folyóiratának 
deczember havi füzete, a következő gazdag 
tartalommal jelent meg: Eredeti közlemények: 
Szarvasmarha-importunk. Monostori Károly. —  
A bér nagvságának megállapitása. II. Rovara 
Frigyes. — Doni búza. Sierban János. —  
Thomas-salak és superphosphat utóhatása a 
harmadik évben. Rovara Frigyes —  Gazdasági 
tapasztalatok. Deutsch Arthur. —  A  rétek 
trágyázása. Cserháti Sándor. —  A nőszülési 
düh. Monostori Károly. —  Irodalmi szemle: 
A gabona és a hüvelyes magvak felaprózása. 
A zöldtakarmány, valamint a gyök és gumós 
növények felaprózása. A réti széna pótlása 
szalmával és proteinben gazdag takarmányfé- 
likkel. A szőlőtörkölv mint takarmány. A csi
kók patáinak metszése. A vaj csomagolása per- 
gamenpapirba. A Thomas-salak és snperphos- 
phat eltérő hatasa különböző talajon. A lege
lőknek átalakítása szántóföldekké. A talajban 
élő organismusok. Polvgonum sachalinanse. 
Egy uj burgonyabetegség. A cognac és má« 
szeszes italok javítása ozon segélyével. — 
Apró közlemények. — Vegyes. — Könyvismer
tetés. — Levélszekrény. —  Üzleti szemle. —  
Előfizetési ár: egész évre 5 frt, fél évié 2 frt 
60 kr.

Knorr „Önügyvéd*-jének füzetes vállalata 
a szokott alapossággal folytatja közleményeit, 
s gyakorlati iránya és iromány példákkal bő
ven felszerelt dús tartalmánál fogva, főleg vi
déki embereknek, akiknek sok ügyes bajos 
dolgaik vannak, a jogi kérdésekben igazán meg- 
becsülhetlen tanácsadó és mar jutányos áránál 
fogva is ajánlható. Egv füzet ára 3Ó kr. Meg
rendelhető ifj. Nágel Ottó könyvkereskedésé
ben, Budapest, Muzeumkörut, a nemzeti szín
ház bérházában.

A „Szőlészeti ót Borászati Lap', mely 
az idén már 15-ik évfolyamába lép, újévtől 
kezdve úgy alakban, valamint tartalmilag ki
bővítve fog megjelenni. Ajánljuk e fontos szak
lapot t. olvasóink figyelmébe. Mutatványszá
mot, egyszerű megkeresésre, szívesen küld a 
„Szőlőszeli és Borászati Lapu kiadóhivatala, 
Kassán.
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V E G Y E S E K
-  Boldog ujövőt ! —  ezzel d szoaasos

jókivánattal Üdvözlöm én is e helyt lapom tisz
telt közönségét, midőn a Dohányujság e szám
mal a XI. évfolyamát megkezdi. — Fogadja 
a nagvtekintetü m. kir. dohányjövedéki központi 
igazgatóság s a dohányjövedéki összes tisztvi
selő urak. akik lapom iránt nagybecsű jóindu
latukat oly gyakorta tanusiták, legbensőbb kö- 
szönetemet és tiszteletteljes újévi üdvözlete
met ! — Az én kedves olvasó közönségem 
pedig, mely lapomat oly szives érdeklődéssel 
kíséri, s mindazok, akik becses elismerésükkel 
és jóakaró támogatásukkal megtisztelni kegyes
kedtek, fogadják az újévre valamennyien mélv 
hálámat és legőszintébb jókivánataimat ! — Én 
továbbra is lankadatlan kitartással és fokozott 
buzgalommal fogok élni azon hivatásnak, me
lyet a hazai dohánvügv emelése érdekében, la
pom működése által hiven szolgálni egyedüli 
törekvésemnek tekintek, —  s hogv ezen czélt 
elérhessem s a jóiigvnek minél több és jobb 
szolgálatot tehessek : az újévre is kérem és
bizalommal remélem lapom híveinek és bará
tainak további becses jóakaratát s szellemi és 
anvagi támogatását.

A  szerkesztő.

— Kinevezések. A m. kir. dohánvjövedéki 
központi igazgatóság Vidmár Götgy és tieigel 
Albert m. kir. dohány jövedéki tiszteket, a IX. 
fizetési osztály harmadik foko/ataba való soro
zassa!, m. kir. dohánygyártási osztályvezetőkké-, 
Tolnay Béla, BöHmann Antal, Szabó György 
és Fodor Zoltán m. kir. dohánvjövedéki segéd
tiszteket a X. fizetési osztály harmadik foko
zatába való sorozassa!, m. kir. dohánvjövedéki 
tisztekké-, végűi Ernát Sándor, Btcker József 
és Borzsovay Demeter Benedtk m kir. dohánv
jövedéki díjas gyakornokokat, a XI. fizetési 
osztály harmadik fokozatába való sorozással, 
m. kir. dohánvjövedéki segédtisztekké nevezte ki.

— Halálozás. A ni. kir. dohánvjövedéki 
központi igazgatóságnak egy derék, szakkép, 
zett, rokonszenves fiatal tisztviselője: Ciwcriny 
Kálmán titkár, múlt hó 27-én. hosszas szén* 
védés után elhalálozott. Nagv részvét mellett 
temették el. Nyugodjék békével!

—  Az osztrák egyedarusag s a magyar 
jövedék közötti egyezményre vonatkozólag, a 
hírlapokban nemrég megjelent azon közlemény, 
hogy „az osztrákok 41/, millió forint értékű do
hány átvételére kötelezték magukat a jövő 
évre:* kissé téves alapon nyugszik, — mert 
—  amint illetékes helyről nyert felvilágosítás 
után közölhetjük és helvreigazithatjuk —  a 
dolog tényleg úgy áll, hogv az osztrák egved- 
aruság, az 1*94. évi dohánytermésből, 29Í500 
kataszt. hold termését veszi át tőlünk, s ez a 
terület termése, körülbelől a fent Kitett pénz- 
összeget teheti ki, ez azonban a termés menv- 
nviség és minőség mikénti sikerétől függ. 
Mindenesetre jó, hogyannyit is átvesznek tőlünk, 
amennyiben nekik, magyar dohánvból, jelenleg 
mintegy kilenczszazezer métermázsa készlet 
van raktáraikban felhalmozva. —  A jelzett terű* 
let mennyiség, amelynek termését jövőre át* 
veszik, termelési viszonyainkhoz képest nem 
egészen kielégítő ugyan,' de az a feltevés, hogy 
ezt a mennyiséget talán a következő években is 
át fogjak tőlünk venni: mégis némi meg
nyugtatásul szolgál.

—  A budapesti dohánybeváltót eredmé
nyéről ez alkalommal még csak egész általá
nosságban szólhatunk. Röviden összegezve : az 
idei dohányok nagy része egészben véve jobb 
a múlt évinél .így — az utóbbi napokban be
váltott dohányok közül: a Világhv Mihály ur

dohánya úgy színre, mmt az anyag értékére 
nézve, szépen sikerült s a múlt évinél sokkal 
jobbnak mondható. Sok szép válogatott is volt 
benne. Igen szép és jó a Muzsik Gyula ur 
kerti dohánya, valamint a Küszler Henrik ur 
dohánya is, mely utóbbi mintegy 19 frt 50 
kr. átlagárt ért el. Kohn Imre ur, Tatór-Szt.- 
Gvörgvről, kitűnő anyagot szállított, melyből 
sok lett a válogatott, s ugv látszik, jó égésű 
is. Jól kezelt, szép dohányokat hoztak még: 
Berger Lipót és Mór urak Alberti-Irsáról, — 
úgyszintén Goldberger Mór, F.gres-Kátáról, 
m ely utóbbi mintegy 18 frt átlagárt ért el.
—  Szilágyi Em il ur péczeli dohánya a Kiváló 
gondos kezelés nyomait mutatja. —  Múlt hó 
27-éig «  ► érti és közönséges levelekből össze
sen 50.060 kgrm, a kapadohányból 4644 klgrm. 
váltatott be. — Örvendetes jelenség gyanánt 
em líthetjük fel. hogy a mizsei kistermelők is, 
akik eddig —  őszintén szólva —  inkább a 
csempészkedésben, mint a termelésben jeles
kedtek, az idén már sok szép és j ó  dohányt 
szállítottak be.

—  Dohány fuvarozás A zon  term elő urak

nak, akik dohányaikat a budapesti beváltóhiva- 

talba vasúton szállítják, ajánlhatjuk Guttmann 
nagyfuvarost, aki a dohánynak a vasúti állomás

ról a heváltóbivatalba va ;ó beiiordarát teljesen 

megbiz.hatólag és jutányosán intézi el.

—  A fővárosi kövezetvam. m elyet a 
budapesti bevalióhivatalba beszállított dohányok 
után szednek, o ly  nagy kiadassa! terheli a

f körzetbeli termelőket, hogy e miatt évről-évre 
ismételni halljuk a panaszokat. Most lenne a 
legjobb ideje, ha az érdekelt term elők, a köve
zetvam  elengedése iránt, együttesen lépéseket 
tennének a fővárosi törvényhatóságnál.

—  A hazai dohánygyárak bemutatását
jelen számunkban —  legnagyobb sajnálatunkra
—  nem kezdhetjük meg, a közbejött technikai 
akadályok miatt, —  mert a fénykép felvétel, a 
karácsony előtti borult, sütet napokban nehe-

| zen sikerült volna, a közbejött hármas ünnep 
után pedig mar rövid volt az idő a czinko- 
gratia elkészítésére. így  tehát csak lapunk jövő 
számában fogjuk megkezdem  —  miként már 
jeleztük —  az ó-budai dohánygyár bemutatá
sát. mint am elv modern berendezésű és czél- 
szerű alkotasu gyár, talán az egész kom it ensen 
páratlan a maga nemében. E  gyár kizárólag 
török dohány és czigaretta készítésére van be
rendezve. s annyit előre is jelezhetünk, hogv 
az a csin. rend, tisztaság és a legaprólékosabb 
pontosság, m ely az összes kezelésben ott ural
kodik : már szinte felülmúlhatatlan és az egész 
gvar egy valódi rendkívül érdekes látványos
ságot képez. —  A z  ó-budai után olvan 
dohánygyárt fogunk bemutatni, m elv kizárólag 
csakis magyar dohány gyártásával foglalkozik 
s ahol egy levél külföldi dohánv sem fordul 
elő, m inthogy a termelő közönség igazi érde
keit és tanulságán:^ tárgyat —  fő leg ez kép
viseli. —  Addig is olvasóink szives elnézését 
kérjük, az elhárithatlan akadályok miatti rövid  j 
mulasztásért.

—  A „Kalifa szívarkau néven eddig 
általános forgalomban volt czigaretta, uj évtől 
kezdve kivétetik a forgalomból s az ezen do
hánygyártmány nemből megmar. dó készlet, 
január 1. után, uj árszalaggal ellátva, 100 dara
bonként, az árusok részére 1 frt 34 kr, a 
fogyasztók részére 1 frt 50 kr, egy dbonként 
pedig l l/# krért fog aruba bocsáttatni.

— Horthy látván cenderesi nagy birto
kost, a magyar földbirtokos osztály és a refor
mátus egyház egyik legelőkelőbb vezérférfiát, a 
jász-nagvkun-szolnok vármegyei szabadelvüpárt 
elnökét s az ugyanottani református egy
házmegye nagybuzgtilmu gondnokát, a király 
ó felsége a főrendiház élethossziglani tagjává 
nevezte ki. — Örülünk és szívből gratulálunk 
a nagyérdemű hazafinak, lapunk egyik mélyen 
tisztelt lelkes barátjának, eme magas kitünte
téséhez.

—  A  dohanyszáritók Amerikában, a  szá
rító pajták Amerikában is körülbelül azon mo
dorban készitvék. mint a hogy minálunk elő 
vannak írva, vagyis fából vannak készülve. 
Kétféle hajtással bíró fedelük szelelő nyílások
kal van ellátva, melyeket egész a földig lelógó 
kötelékkel lehet kinyitni vagy becsukni. Az 
oszlopok és lészák csak ugv vannak elhelyezve, 
mint minálunk, megtartva a kellő távolságot 
a felfűzött dohányok között. A  különbség 
mégis az. hogy Amerikában mesterségesen 
szántják a dohányt. Étre nézve van ottan az 
épületben egv fűtő készülék elhelyezve, a mely 
nagyon hasonlít ahhoz, a minőket a meleg
házakban alkalmazni szoktak. A  lütő készülék 
az épületen kívül van es a meleg levegő csöve
ken keresztül vezetettik az egész épületbe, 
megtéve a szükséges, czirkulácziót. A kifejtett 
meleg előmozdítja a szellőztetést és ennek kö
vetkeztében j kiszáradását is a dohányleve
leknek.

— A dohány öli a bacillust Tassinari 
olasz tudós egy könyvet tett közzé, melyben 
azt fejtegeti, hogy a nikotin megöli a bacillust. 
Mar Wernike német professzor, a legutóbbi 
nagy hamburgi kolerajárvány alkalmával, a 
mikor naponkint százán és százán betegedtek 
meg, azt vette észre, hogv a dohánygyári 
munkásokat jóformán egészen kikerüli a jár
vány, a miből joggal azt következtette. hogy

: ezt a foglalkozásuknak köszönhetik. Ó tehat 
hogy a tapasztalás értékét kipróbálja, szivart 
készített olvan dohánylevelekből, melyek ko 
lerabacilius-oldatba voltak bele martogatva. 
Azután e szivarodat fúllesztő kemeticzébe tette, 

i melyben oly hómersek volt, a mely nagyon 
J kedvez a bacillusok fejlődésének. Azt tapasz- 
I talta, hogv a bacillusok nemcsak nem fejlőd

tek és szaporodtak, de .*őt egészen elpusztultak. 
Tassinari azután olyan irányban folytatta ezeket 
a kisérleteket, hogy vájjon a szivar füstje 
szintúgy öli-e a bacillusokat ? A tudós erre 
a kérdésre is határozott igennel felel s igv a 
szivarozás föltétlenül egészséges dolognak mond
ható.

— Rosenthal testvérek utódai békés
csabai ezégnele mai számunkban közölt hirde
tésére felhívjuk olvasóink szives figyelmét. A 
'Molinó-szövete, mint melegágy takaró, sok 
oldalú hasznos volta mar évek óta ki van 
próbáivá, s több uradalom és nagytermelő a 
legjobb sikerrel alkalmazza.

Szerkesztői üzenetek.
A dohánybevált óh iratai i tek. kezelő és lá

váitól’iszt urakat teljes tisztelettel és hízodálom
mal felkérjük, hogy a beváltás ideje alatt 
lajtankat a termelő urak figyelmébe ajánlani és 
lehetőleg minél több előfizetőt gyűjteni kegyes
kedjenek. A gyűjtői veket kérjük kéth-fen kint — 
költségünkre —  beküldeni, hogy az uj előfizet 
tőknek a lapot azonnal expediái ha ss u k.

Vásárhelyi László képviselő úraafc. Lököshaza 
Becses közleményét nagy köjsönettel vettük, s igen 
örttlnénk. ha többször is leuue szerencsénk.

X. Y. Debreczen. Fogadja meleg köszöuetttnket 
azokért a mindig eredeti, zamatos magyarsággal irt, 
unalmas és tanulságos czikkekérr, melyek közül 
különösen az utolsó előtti altalános tetszésben rész*-, 
sült Kérjük továbbra is és minél gyakrabban mun
káival lapunkat megtisztelni

K - y .  liröiumel és köszönettel vettük rég pihenő 
jeles tolláuak újabb érdekes dolgozatát.

R. I. Jeles tárcsakösleményét és szives megem
lékezését nagyon köszönjük, jó kivánauit részünkről 
is aaivból viszonozzuk. Mihelyt érkezésünk ie »z ; 
magán levél megy.

Béka Eduárd úrnak Szaluékor Szives Ügyeimét 
nagyon köszönjük. Magánlevélben bővebben.

Beáé Igaáoz árnak. Nyíregyházán. A csikket és 
szives jó kiváuatait köszönjük.

Felkérjük tisztelt óhazáinkat és a tek. be
váltóhivatalokat, hogy a beváltás eredményűről, 
szíveskedjenek lapunkat részletesen és minél 
számosabban tudósitni.
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. kiadóhivatalában kapható.

A tenger szülöttje
Angol regény.

- A .  z  é h s é g .
Norvég regény.

L e l k e m  k i c s i k é i m.
Vig ai.gol regény.

Elbeszélések
'Santa Barbara A a m la .  A i óarnama A mit 

a napsugár ázott.)

Malory kapitány bűne
Franczia regény

A  z a r a n y
Franczia regény 3 kötetben.

Menyasszony vadászat
Franczia regény.

Az indiai nagybácsi.
Angol regény.

K U z d e l m e s  é l e i
Orosz regény.

Innen-Onnan
Elbeszélések.

(Recitliva. Tétovázó. Rezeda kisasszony. 
Tisztelettel alulírott. Mister Sllver dollár,)

a  dékán SrSkSse.
Angol regény.

A nagy ember.
Amerikai elbeszélés

és

K A T A L I N " .
Orosz regény

Kétféle szerelem.
lila :

VIOLA UIKHI.

Hanna szive.
Angol regény.

• A halott szeretője.
Orosz regény

POLGÁRI HÁZASSÁG.
Vígjáték 1 felvonásban.

Irta : Bogdáaovlcs OySrgj.

Egy ifjú küzdelmei.
Regény.

Coeur IX.
Angol regény.

I s i a p b
Hegén). Irta; Sllnyorl György 

Valamennyi regen) éröekferiltő, a a lég- 
előkelőbb baial- é» Idegen Iróktől ered.

Egy-egy in  ára Bnd&pesUs
Gránátos-utca 40 krajcár 

Vidékre kármentesen 
küldve 45 krajozár.

9 -3

_______________  . ....  I

Magasfoku 
concentrált kénsa

vas kálit 95%
mint leghatásosabb trágyaszert

cL o  la . sl :n_ -y  a l á .
valamint különleges és kitűnőnek bizonyult

dohánytrágyát
ajánlanak jutányos á ro n :

HEILINGBH JÁNOS és TÁRSA, Mlráöaíjárofc
Központi irodai Béesv VII. Lindangaooo 2.

3—8

rf MAYFARTH PH. é.Társa
É  g a z d a s á g i  S é p g y d r o s o k

B é c s .  I I .  T á b o r s t r a s s e  76. sz.
Alapittatott 1872. broncz éremmel mladea nagyobb kiállításon 600 munkás.

▲ gyárakban készülnek a  legjobb

C s é p l ő g é p e k
kél-, járgány- is 

gözhajtftsra.

járgránymttvels.
1—6 vonóállat befogáaára.

Legújabb gabonarosták, 
trienrtfk , knkorloae-m orssolók, n én a - 

é l  scelm a.a jtók
káshajtásra. állók ée ssállitókóasülékkel.

1*, 2-, 8- és 4 vassal 
Boronák ée hengerek

szántóföldek és rétek számára.

S a rc u k  w vágók. d a rá ló k ,  
ré p a v á g ó k .

Blut-lili Bibid. lildUktnúj-njték-
Szállítható

tálca  i  ó k -ü s tök :
mint takermányfflllesztik és ipar-mosó-

készttlékek.

C g i f A L  minden csélra, valamint 
O t t J I IK  kor* é« gyflmSlcs-sajto- (

lásra dnanbkldtt szab.

„ Syphonia“
szólít* é-* aftvéaypermetezftk

Árjegyzék ingyen. — Képviselők felvétetnek.

A dohánybeváltás közeledtével szükséges bálfák, nagy mennyi

ségben kaphatók, darabonként 3V, krajezárért, vagy a vasúthoz 

szállítva darabonként i  krért.

Hol? —  megtudható a kiadóhivatalban.
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F r o m m e r  A .  H e r m á n  a t ó d a
Fóiizlet: 

Tükör-u tca
m a g n a g y k e r e s k e d é s e .

B u d a p e s t .
F ió k ü z l e t :

VI , A n d rássy -u t I.

Luczernát, muhart és bükkönyt a legm agasabb
napi árakon vásárol.

Árjegyzék ingyen és bénncntve küldetik.
6 -tt

Dohánytermelők hlyeimébe!
Van szerencsénk, az általunk néhány év óta forgalomba hozott s igen jónak és sikerültnek bizonyult

dohány melegágy takarónak való 
M olino-szövetre

a t. dohánytermelő urak becses figyelmét felhívni, illetőleg arra kérni, hogy tekintettel az évenkint emelkedő nagy keres
letre, melynek következtében alig vagyunk képesek gyorsan és pontosan szállítani, becses megrendeléseiket méltóztassanak 
mielőbb hozzánk juttatni, hogy azokat a kellő időben teljesithessiik.

A szöve t  8 5 - 8 8  centim éter  szé le s ,  é r a  m éterenkint 22 k ra  j e z é r .
Kitűnő tisztelettel

Ftosenthal testvérek  utódai,
l - t  mint h Molino-szövet egyedüli elárusítói. ItKKKS-CS.tlIÁS, főtér.

SZáVOSZT ALPBONS
c s á s z .  é s  k i r á l y i d .  v a r i  s z á l l i t ó

m agkeresk edés é s  g a zd a ság i csikkek  üzlete

Budapest, V-ik kerület, Arany-János-utcza 11-ik szám
ajánl szavatolt minőségű

<■ a  /  i l  n  <i ú es
<■ é t o l a j a t  

S  *  a  p  o  n  á  i

kerti szerszámokat,
kátrányt

a mpDuria
a  se a  1 í  a  k  a  r  «  k ,  
I. H é z g á l i c x  (kikké),

zsákok,

Vevő vagyok mindennemű gazdasági m agvakra.
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve .5-24

S j o b . Zárka. Mamanal, HudapeMrn. U )n J « .iU n i S.
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