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Felkérjük  azon t. előfizetőinket, akik

nek az előfizetése a mnlt év  végén, va gy  

m ár annak előtte lejárt, hogy — a már 

ism ételve küldött postautalvány lap fe l

használásával — szíveskedjenek az elő fi

zetést m ielőbb megújítani, nehogy a lap 

küldése fennakadást szenvedjen.

Még egyszer a redukczio 
kérdéséhez

Tekintetes szerkesztő ur!
Becses lapjának múlt számában, a do

hánytermelési terület megszorítása tárgyá
ban közölt, a tárgy fontosságához mérten 
részleteiben nem kifejtett, hanem csak egyes 
elvi javaslataimra és állításaimra vonatko
zólag tett tárgyilagos észrevételezése és 
az ügy iránt ezáltal is tanúsított érdeklő
dése most már arra kényszerit, hogy az 
igazság és méltányosság szem előtt tartá
sával, á dohánytermelés érdekében, a fel
mentett nagyérdekü tárgyat —  habár azt 
hiszem, hogy érvek ellenében már bevég- 
zett tényekkel állunk szemben — részletei
ben is kifejtsem, melyre vonatkozó fejte
getésemnek szives közlését kérem.

Előre bocsájtom. hogy ezt a kérdést 
első sorban nem a termelők érdekében 
— a kik különben is bizonyos fokú ki
váltságot élveznek — hanem a közügy ér
dekében lévőnek, mint olyat kívánom te
kinteni. amelyre van részben állapítva az 
ország pénzügyi helyzete, amely tehát első 
sorban mint ilyen jön elbírálás alá, melynél 
fogva az annál tett czélszerü intézkedések 
nemcsak a termelőt, hanem az ország min
den adófizető polgárát egyaránt érintik. A  
kérdésnek ezen országos fontosságú érde
keit tehát, a dolog termeszeiéből kifolyólag,

I mint kereskedelmi áru előállításánál a ke- 
| resiet irányában fogjuk helyesen képvi- 
j selni. a kereslet pedig ma már kizárólag a jó 
j minőség fele irányul, úgy annyira, hogy 
i ha ennek ellőállitását tudná a kincstár fo- 
, kozni, akkor nem redukczio, hanem a ter- 
I melés növelése szükségeltetnék, —  ki- 
. tetszik tehát ebből hogy a reformnak oda 
. kell irányulni, hogy azok a minőségek, a 

melyek nem kelendők, amely ek még a 
jelenlegi alacsony árak mellett sem nyuj- 

j tanak a kincstárnak hasznot, azoknak tér- I 
i melése csökkentendő és oda kell a tér- j 

melést irányozni, hogy a jó minőség elő
állítása fokoztassék ; ezen czél elérésére pe
dig első sorban az szolgál, ha oly terme- : 
löktől vonatik el a termelési engedély, a J 
kik hosszú évek tapasztalatai szerint, jó  mi- I 
nőséget — akár talaj, akár égalji viszonyok. ; 
vagy a fejlesztés iránti érzéketlenség, in- 
dolentia folytán, vagy a kellő inteligentia, !

1 avagy a hozzá feltétlenül szükséges kellő fel
szerelés hiánya miau — nem képesek ; 
produkálni, hanem állandóan azon mi- ! 
nőséget szolgáltatják be*, amelynek túl fel- • 
halmozódása eredményezte azon kényszerítő , 
körülményt, hogy a termelés, tekintet nélkül 
a kincstár érdekére, egyenlően megszorítást : 
szenved, úgy a használható, mint a hasz
nálhatón minőseget termelőknél, amely in- J 
tézkedéssel a dohány mennysége a raktárak
ban csökkenni fog ugyan, de a minőség 
aránya init sem fog változni, az eredmény 
tehát az lészen. hogy kevesebb kárt fog ; 
szenvedni a kincstár a rossz minőség csők- j 
kentése folytán, de ugyan azon arányban 
kevesebb hasznot is fog huzni a jó  minő
ség előállításának csökkenésével, vagy is 
nemleges az eredmény. — Tehát nézetem 
szerint, egy fájdalmas operáczio hajtatik 
végre, amely mellett a munkásnép téli keres
ményének egy részé tői elesik, amit szer
kesztő ur észrevételével szemben fentartva, 
alább leszek bátor indokolni, —  a beruhá
zások tiz százalékával károsodik a termelő, 
amely állításomat a szerkesztő ur által tett 
észrevételek folytán oda módosítom, hogy 
károsodik az a termelő, ki a jó minőség 
előállításának érdekében eddigelé is áldo
zott, anélkül, hogy az az országos érdek, 
hogy a dohánytermelésből a kincstár és 
közvetve úgy az ország minden lakossá, 
mint közvetlenül a termelő közönség, m eg
felelő hasznot huzna belőle

Belátom én azt. hogy a kormányzat
nak legnehezebb része — marosak azért is, 
mert hatásában igen messzeirányban nyil- 

I vánul —  a személyes érdekek elleni harcz.

belátom azt, hogy a mi hazafiságunk oda 
még nem fejlődött, hogy a közérdek irá
nyában még jogosulatlan személyes érde
keinket is mellőzni engedjük, de daczára 
ennek, akkor midőn a dohánytermelésben 
azon krízis bekövetkezett, hogy azt egy 
tizedrészben csökkenteni kell, akkor ezen 
drasztikus operácziót legalább is akként 
vélem alkalmazandónak, hogy a beteg ál
lapota javuljon, nem pedig csak akként, 
hojiy az élete fenntartassék.

Áttérve azon állításaimnak indokolá
sára, melyekre szerkesztő ur szives volt 
észrevételében reflektálni, mint fentebb is 
bátor voltam említeni, azokat ezek után is 
fenntartom és a következőkben indokolom : 
a munkás népnek keresete kevesebb lesz, 
mert bár milyen intézkedést is tegyünk a 
minőség fejlesztésére, állni fog az mindég, 
hogy kevesebb dohány becsómozására — 
most az adja a téli munkát — kevesebb 
kézierő fog szükségeltetni, mert a minő
séget a csomózással már nem javíthatjuk, 
rossz dohányból a legfigyelmesebb csomó
zással sem csinálhatunk jót, csak is a do
hány helyes osztályozása szerinti elkülö
nítéssel nyújtunk lehetőséget arra, hogy 
dohányunk értéke szerint dijaztassék; az a 
kertész, a ki nálam négy magyar holdat 
termel, a csomózásnál két és fél hónapon 
keresztül folyton másod magával dolgozik 
és miután családjából ennyi munkaerő nem 
telik ki, napszámossal vagy inkább hó
napszámossal egészíti ki ebbeli szükségletét, 
ha tehát ezentúl majdnem félholddal ke
vesebb terület jut reá : a termelés minősé
gének fejlesztésével talán minden más mun- 
kálásnál növelheti a munka szükségletét, 
de a téli munkánál, a csomózásnál a lig ; 
szükséglete ez irányban kevesebb lesz. a 
nép téli keresete tehát ennek folytán 
fogyni fog.

Azon módosított állításomat, hogy a 
beruházások tiz százalékával károsodik az 
a termelő, a ki a jó minőség ellőállitására 
eddig is áldozott, fentartom. anélkül, hogy 
szerkesztő ur ellenkező állítását, abból a 
feltevésből kiindulva, amelyből azt tévé, 
megtagadnám, —mert mindazon termelőnél, 
a ki a pajta szükségletét csak a törvény 
által kötelezett méretre szabta, szerkesztő ur
nák van igaza; — de miképpen czáfolja meg 
szerkesztő ur állításomat azoknál az ese
teknél, ahol még egyszer akkora a pajta 
készlet, mint a mit a törvény elő ir? A  
kik tehát eddig is kifejtett áldozatokkal, 
vagy is jobban mondva saját jól felfogott 
érdekökben. beruházások által képesítették
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maguk.it a dohány minőségének javítására, 
azoknál a beruházás tiz százaléka elvész és 
azoknál pajta felesleg lesz, a kik pedig 
nem a termelés érdekét, hanem csak a tör
vény követelését vették számításba, azoknál 
a tizszázalék termelés levonásával is pajta 
hiány fog fennállani. a redukczió módszer 
alkalmazása tehát itt is méltánytalanságot 
eredményez és a minőség előállítására 
vajmi kevés javítással fog hatni.

Végül pedig, hogy a termelés végle
gesen is be legyen — természetesen meg
felelő kártalanítás mellett — vonható, azokon 
a helyeken, a hol hosszú tapasztalatok sze
rint a minőségi termelés be nem vált, ez
úttal is fentartom, azért, mert az ily tér 
melésnél a kincstár a kártalanítással még 
mindig nyerni fog, - mert egy állandó ká
rosodástól menti meg magát általa, mert 
további haszna a kincstárnak az. hogy 
ugyanazt a termelést oly helyen érvénye
sítheti, ahol az ő szükségletének megfelelő 
dohányt kap. — A  dohánytermelésnek az 
okszerű vetés forgásra vonatkozó hatását 
elfogadom, de a termelés csökkentése foly
tán. közgazdasági szempontból a vissza
hatás már úgy is nyilvánul, azzal a kü
lönbséggel. hogy a jelen esetben eloszlik 
az Összes nagytermelők között, az általam 
javasolt esetben pedig ott fog ezen káros 
hatás beáliani, ahol a dohánytermelés mi
nőségileg sikertelen ; a közgazdasági érdek 
tehát egyformán lesz éiintve, hanem a jo 
gosulatlan egyéni érdek fogna némely he
lyeken szenvedni, sőt közgazdasági szem
pontból bírálva a helyzetet, azt az állítást 
is vagyok bátor koczkáztatni. hogy a tér 
melési helyek gondos megválasztásával, a 
termelés leszállításának szükségét is el le 
hetne kerülni, mert ha az által csak egy 
fokkal is javíttatnék a minőség: már akkor 
nem volna szükséges a termelést csökken
teni. mert a jó dohányból soha sincsen fe
lesleg. a rossz dohány pedig bármily kevés 
is — sok.

Sok irányban tudnám még indokolni 
azt, hogy a helyes dohánytermelési politika 
a termelés csökkentését nem követelheti és 
amennyiben ennek ellenében még is al
kalmazásba hozatik, abban az alakban mint 
az most fr ganosittatni czéloztatik, korántsem 
fog a dohánytermelés minőségére avval a

javitóhatással lenni, mint a milyen közgaz
dasági kárt szül a termelés csökkentése.

Vásárhelyi László.

Távol áll tőlem az a szándék, mintha 
Vásárhelyi László képviselő úrral polemi
zálni akarnék, —  s épen azért, nagybecsű 
közleményére, ezúttal csakis a következő
ket bátorkodom röviden m egjegyezn i:

A  minőségből, a termelés jobb, vagy 
rosszabb voltát megbírálni igen nehéz fel
adat. Melyik termelő fogadná el magáról 
egész egyszerűen azt az Ítéletet, hogy ő 
rossz termelő és rossz minőséget termel ? 
—  A  minőség szerinti megállapitás tehát 
kritériumul igen tág és relatív fogalom.

A  mi dohánytermelésünk főkontingen
sét a vágó anyag képezi és nagyrészben 
azt is vagyunk hivatva termeszteni, mert 
szivar anyagot vajmi keveset tudunk elő
állítani ; — de bebizonyított tény az, hogy 
ott. ahol részben a szivar anyag megterem, 
ugyanazon termelőknél az a nagyobb rész. 
mely nem szivar-, hanem vágó anyagot 
képvisel, ennek alsóbbrendű osztálya rende
sen a lehető legrosszabb vágó anyagot ké
pezi, — szóval ezek a vágó anyagok sokkal 
rosszabbak, mint a tiszavidéki dohányok. 
Most tehát melyiket kellene itt, mint rossz 
minőségű anyagot, illetve mint rossz termelőt 
tekinteni: — A  mi jelenlegi feleslegünket 
kizárólag ezek a rosszabb vágó anyagok 
és nagyrészben épen a jobb termelési vidé
kek alsóbbrendű fajai képezik, s ezekből a 
legtöbb épen onnan származik, ahol az 
értékesebb dohányok teremnek. —  Hogyan 
lehetne tehát ezeket a vegyes minőséget 
adó talajokat és egész vidékeket a terme
lésből kizárni ? —  Ezeknek a dohányok
nak kell megjavulni, hogy belőlök jó pipa
dohányok lehessenek; — de ha a minőség 
csak egy fokkal javulna — amint az igen 
tisztelt czikkiró ur, a termelési helyek 
gondos megválasztására nézve mondja — 
ez áltál még a czéltól távol állnánk, — 
mert a tulajdonképeni czél az lenne, hogy 
minden termelőnél a jobb osztályzatú do
hány legyen többségben, s 111. osztályú és 
kihányás lehetőleg kevés, vagy egyáltalán 
ne is legyen.

A  minőséget ugyan a csomózással 
nem javítjuk, de az anyag értékét igen is

nagyon emelhetjük, —  mert mindig igaz 
marad az, hogy „a jó kertész, a simító 
asztalon csinálja meg a dohányt44, ami a 
jelzett értelemben veendő.

Tudom, hogy az igen tisztelt czikkiró 
urnák, mint elismert kitűnő dohányterme
lőnek, kétszer annyi pajtája is van, mint 
amennyit a törvény előir. s azt is tudom, 
hogy ilyenek az országban ha nem is épen 
valami nagy számmal, de bizonyára elegen 
vannak ; — de már most azt kérdezem én, 
az általam nagyrabecsült czikkiró úrtól, 
hogy hát elég-e még az a katasztr. hol
danként 200 köbméter ürtartalmu pajta is 
egy rendes termésnek, főleg ha azt mind 
benn akarjuk szárítani ?

A z  igaz. hogy a jó dohányból soha 
sincsen felesleg. —  ezt én már gyakorta 
hangsúlyoztam, — de a rosszabb még min
dig nem fogy, nem kevesbbedik, főleg 
azért is. mert nagyon sok régi rossz van 
még folyvást készletben.

Mindez —  ismétlem — nem czáfolat 
és polémia, hanem egyszerűen csak a czik- 
ket kisérő szerkesztői megjegyzés részem
ről, — mert valamint jól ismerem és nagy- 
rabecMilöm az igen tisztelt czikkiró urnák 
a dohánytermelésben való kiváló szakér
telmét és nemzetgazdászati szempontból 
való hivatott?ágát, ép úgy meg vagyok 
győződve arról, hogy a kérdés tisztázása 
czéljából s az ügy érdekében, úgy az előző, 
mint a fenti becses czikkének megírásában, 
a legjobb és legnemesebb szándék vezé
relte.

Szerkesztő.

Észrevételek.
A z orsz. m. gazd. egyesület dohány 

termelési szakosztálya — miként erről la
punk más helyén részletes tudósítást köz
lünk — folyó hó 8 án látogatott ülést tar
tott, melyet —  a többek közt — Cserháti 
Sándor m.-óvári gazd. akadémiai tanár és 
Buday József debreczeni lakos és ottani 
dohánvtermelő ur előadása tett érdekessé.

Cserháti ur előadása, — melyet ezen 
czim alatt tartott: „ M i é r t  r o s s z  a
m a g y a r  d o h á n y ? 4* — minden érde
messége mellett, mégis jó részben az el
méletre volt építve. A zt mondta a többek

T Á R C Z A .
Dal azokról, kik a dohányt kedvelték.
— A „Magyúr Dohán yuj tág* trtdth tárctája. —

Áldott levél, melynek fűszeres illata eszmé
ket éleszt — jövel egv ropogós Upmann fior 
képében, hogy arról a nagy hatalomról zengjek, 
melynek neve dohány ; a melynek birodalma 
tágasabb, mint a Nagy Sándor, V . Károlv. vagv 
I. Napóleoné volt.

Ellenségeid száma légió volt. de erőt nem 
vehettek rajtad, mert a veszély óráiban, nehéz 
megpróbártatásokban neked is voltak Curtiu- 
said és Mucius Scuevoláid, bár az utókor 
neveikről hálátlanul megfeledkezett jó részint.

íme Dr. Chevneil, a dohány egyik legádá
zabb ellensége : I. Jakab angol királv — az 
„ Antikapnos*4 — áltál 1605 ben elrendelt 
disputátióra pipával kezében jelent meg. hogv 
király óval szemben a dohányzás jó ügveért 
soron póba lépjen: és Dr. Barclat 161-Í-ben 
költeményt irt a dohány erényeiről, nielvet 
Murray püspöknek ajánlott. Ilv előzmények 
után nincs mit csodálkozni rajta, hogy Durante. 
a Velenczében 1617-ben megjelent „Herbario 
novoa-ban didaktikai költeményben méltányolta 
az áldásos palántát és Thonus 1622 ben éppen 
hvmnust irt róla, melynek reprodukálását fájda
lom mellőzném kell, mert a latin nyelv, a milyen 
szép, olyan érthetetlen a fin de siécle olvasói 
előír, kiknek hiába skandálnám a rHvmnus

tabaci" hexametereit: Planta beata! Decus 
terrarum, niunus Olympi!

Tartózkodnom kell attól is, hogy a do
hány apologétáit egy Lonicerus, Lobeliu*. Ageri- 
cus. Pankoviust illő módon bemutassam, de 
mint kevésbbé méltánvolt tényt mégis föl kell 
említenem, hogy a Maison rustique, (melv 
Parisban 1 fi72-ben elsó-kiadásbnn jelent meg) 
szerzői : Charles Etienne és Jean Libault voltak 
azok, kik a dohány által végbe vitt első csoda 
kurakat közhírré tevén, nagyban hozzájárultak 
Amerika e nagy hódítójának népszerűsítéséhez. 
Közölték pedig a dohánv viselt dolgait az első 
legilletékesebb forrásból, mint ezt jelentésük 
végén meg is jegvzik : Voilá l'histoire véritable 
de la Nicotiane, qu'el a plue á Monseigneur 
Nicot, premier auteur et inveutcur de ccste 
herbe. nous a communiquer mesnie donner pár 
escnt.“

A XVIII. század orvosai, kik még nem 
preskibalhattak betegeiknek Cognac-ot, a do- 
hányt és a dohányzást rendelték el és p. pes- 
tis-betegekncl orvos es ápoló úgy pöfékeltek, 
mintha lelkűk üdve függött volna tőle ; mások 
meg a „Herbe a la reine"-nel burnót kepében 
tömtek be orrukat.

Még eddig nem akadt író, ki a pipának 
fejlődés történetét megírta volna. Kisfaludy 
ugyan megénekelte a pipáját, de hal azon 
szerepet, mehet a mi , nagy pipaju kevés do- 
hányu“ nemzetünk történetében játszott, váljon 
ki énekli meg ? Ki méltatja kellőképen a gond
űzőt, kiről a bujdosó kuiuc bölcseik tdve

megemlékez k : „Ejh, eb az anyja, mint élhetek 
élek, kivetem hasamat a szép verőfénynek és 
ha éhezem — rágyújtok“ . . .

Rágyújtok! mily mély értelem rejlik e 
szóban. Képzeljük el. mily hosszúra nyúlhatott 
volna Mrs. Klopstock „Messiás"-a, ha az iró 
lözbe-közbe rá nem gyújt; milyen döczögóssé 
vált volna Voss Homer-forditása, ha a bodor 
füstfellegek daktilusai nem simítanak a német 
nyelven : hogvan irta volna meg a szalontai 
jegvzó Toldiját, ha hosszú szárú pipájából nem 
szilt volna lelkesedést és —  milyen baj érte mind
járt Petőfit, mikor égő pipája kialudott ! De 
azt se feledjük, mily baj én minduntalan a szé
kes főváros lakóit, hogy a kőmivesek oly sietve 
dolgoznak ! Mi -or még nem cigarettáztak, hanem 
Hebbel urm szavaival: „jez láng i ein in mei 
Sack und tnnk a Pfiffle Kauchlabak** éltek —  a 
házak talán lassabban, de mindenesetre szi
lárdabban épüllek, mint mai nap.

A/, isteni Moliére elmondatji Don Jüannal 
a dohányról táplált véleményét :„Bármit mondjon 
is Arsloteles s az egész, bölcsészet, mi sem 
közelíti meg a dohányt. A becsületes emberek 
szenvedélye ez. s a ki dohány nélxül él, meg sem 
érdemli hogy éljen.“

S a mint színpadra hozatott Sclmufertnek 
„Schuch dem Kőnigu czímű vigjátékában a do
hány királyi ellensége I. Jakab, hasonlóképen 
Gutzkow a Zopf und Schwcrt-ben bemutatta 
I. Fngves Vilmos hírhedt dohánykollégiumat, 
melyben az akadémikus és udv. bolond. Gundling 
versenvt pipázott a fejedelemmel s még a nem
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közt, hogy: az ízlés megváltozott és ma 
már mások az igények; — ezt nemcsak 
elismerem, de sőt ugyanezt én e lapokban 
már évek óta gyakran hangsúlyoztam és 
bőven ki is fejtettem. De hogy a mi do
hányaink olyan rosszak volnának és hogy 
mi a termelés terén nem haladunk : — bár
mennyire tisztelem ir« a tanár urat — de 
ebben vele egyet nem érthetek, mert bi
zony haladtunk az utóbbi évtizedben ; — 
és nekem nagy reményem van, hogy ezután 
még jobban fogunk haladni, mert most 
már — a rendes nyomon vagyunk.

A  tanár ur azt mondta továbbá, hogy
— a magyar dohány minőségi hanyatlását 
(tehát liauyatlunk f) nem a termelők szak- 
t rtelmének hiánya, vagy indolencziája okoz
za, (tehát akkor még is csak haladunk!) hanem 
mertnem termelünk olyan dohányt, mely a 
fogyasztók Ízlésének ma megfelelne. — E l 
csak a szivardohányra szólhat, — de ebből 
olyat, amely az úri osztály, vagy mondjuk 
az inyenczebb fogyasztó közönség igényeit 
kielégítené: olyan szivar anyagot —  legyen 
meggyőződve az igen tisztelt tanár ur —  
Magyarországon soha nem fogunk termel
ni. De ha úgy fogunk a termelés terén 
haladni, amint már megkezdtük, akkor bizo
nyára még sokkal inkább fog javulni am i 
dohányunk, amely dohány különben most 
is a világ legjobb pipadohányai közé so
rozható.

Itt tehát nem az a legnagyobb baj, 
hogy állítólag olyan rossz dohányunk van, 
hanem sokkal inkább az, hogy a pipázás 
apad és a szivarozás gyarapszik.

Mi itt sem Sumatra, sem Jáva. sem 
Cuba. sem Lancatt, Deli, Havanah, stb. 
dohányokat nem fogunk termelni soha, -  
hisz azoknak a tengerentúli termelőknek, 
akik a jelzett dohányokat termelik, azok
nak a dohánya sem olyan ma már, mint 
aminő régebben volt. pedig a faj ott most 
is ugyanaz, amilyen a régi volt, hanem a 
talaj az, amely kiélt és ez a legnagyobb 
bökkenő, ott épugy mint minálunk is, — 
hogy t. i. a talaj és talán az éghajlati viszo
nyok is, kedvezőtlenül megváltoztak.

Abban teljesen osztom a tanár ur né
zetét, hogy a mag nemesítésére és a mag 
megválasztására nagy gondot fordítsunk ;
— ezt szintén évek hosszú során át folyvást

pipás öreg Dessauer is kénytelen volt, hogv 
a füstös ensemble-t ne rontsa, legalább „hide
gen14 pipázni.

Látni való, hogy nemcsak holmi rustikus 
nagyságok, mint a „Rebesszeru szerzője: Mo- 
kánv Bérezi — hivei a dohánynak, hanem oly 
szellemek, mint Eugéne Sue, Prosper Mérimée, 
Paul de St. Victor, Alfréd de Musset is nagv 
dohányzók voltak; nem is említve Georg 
Sand-ot (Madame Dudcvant) kit cigarettája 
füstfelhői közt láttam lepingálva.

De a finnyás niiss-ek hazájában is a leg
kiválóbb írók és államférfiak jobbágyi hűsé
get esküdtek a dohánynak, kezdve a szűz 
királyné udvari költőjén, ki a dohányt „a mi 
szent füvünkének nevezte s nem is említve 
Spencer t ki a Fairy Queen-ben épen „isteni" 
melléknévvel ruházta fel. Ott van továbbá 
Adison, Steele, Prior, F.elding, Milton, Blown- 
field, Wulter Scott, sőt ha nem is éppen a 
„concert pipásoku közt -  fölemlíthetjük a dohány 
kedvelők közt Lord Byront s a közelebb el
hunyt poéta laureatus Tennvsont is. Ha Jenő 
savoyai herczeg a zentai győző, csak burno- 
tozott, Sobiesky, Blücher, I. Napóleon és Oudi- 
net tábornok kemény dohányosok voltak, ha 
nem is oly kemények, mint az angol állam
férfi Walter Raleigh, ki pipázva ment bölcselmi 
nyugalommal a vesztőhelyhez.

De hát az államférfiak elitje is dicseked
hetik erős dohányosokkal. Ilyen volt Lord 
Brougham, Lord Beaconsfield, Deák Ferencz, 
gróf Andrássv Gyula s a vaskancellár Bismark
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prédikálom s a más fajú dohányok meg
honosítását, a szükséges kísérletezések és 
pontos megfigyelések alapján, magam is 
igen gyakran ajánlottam.

Cserháti ur előadta M.-Ovárt végzett 
kísérleteinek eredményét, kiemelve, hogy 
nem alkalmas talajon termesztette a do
hányt és mégis minő jó eredményeket ért 
e l ; —  ezt én legkevésbbé sem vonom két
ségbe, — mert én. az 1892. évben, bizo
nyára még sokkalta rosszabb földben ter
mesztettem dohányt, itt Budapesten, az én 
kis kisérleti telepemen; —  csak azzal a 
különbséggel, hogy mig a tanár urnák 
ott minden segédeszköz rendelkezésére állt, 
addig, én itt se megművelt földdel, se sem
minemű emberi segítséggel nem rendel
keztem. s a szó szoros értelmében mindent 
magamnak kellett csinálni, sőt azt a kis 
vad földet a saját kezeimmel ástam fel s 
a többi munkáját is mind magam végez
tem, -• és abban a műveletlen földben, 
víz  hiányában, későn, jnniusban ültettem 
ki a dohányt, mely még kétszer jeget is 
kapott: de mindezek daczára, mondhatom 
—  amint annak idején e lapokban több
ször ki is fejtettem — ■ az én kis kísérletem 
fényesen sikerült; amit igen kompetens 
jeles szakértők elismertek és bizonyít
hatnak.

Nekem nem volt alkalom adva az én 
dohányom felgyártására, de ünnepélyesen 
kijelenthetem, hogy bámulatos szép ered
ményt értem el, mert finom szövetű, ki
tűnő égésű és jó illatú dohányt produkál
tam, —  míg ugyanazon helyen, ugyan 
olyan dohányfajból, a kisérletképen más
ként kezelt, illetve nem oly kiváló meg
munkálásban részesített töveken, durva, 
bűzös, rossz égésű dohányok lettek. —  Tehát 
arról szó sincs, hogy a dohányt javítani ne 
lehetne ; — lehet ezt kicsinyben és nagyban 
egyaránt, —  mert nekem arra is volt alkal
mam. amennyiben jó  talajon és nagyban, 
80— 100 holdon, 18 éven át, kitűnő siker
rel termesztettem dohányt; —  tehát min
den különös experimentáiás nélkül is lehet 
a dohányon javítani, helyes művelés és meg
felelő műtrágya alkalmazása által.

Cserháti tanár urnák azt a nézetét sem 
oszthatom teljesen, hogy a fermentálásban 
olyan mély titkok volnának elrejtve, a mely

herceg, ki hosszú szárú pipáját oly nevezetessé 
tudta tenni, mint Tallevrand, az angolna ter
mészetű diplomata, a burnót-szelenczét.

Az emberiség jóltevőinek mondták a do
hányt : Haller, Hufeland, Blumenbach és Cor- 
nelius van Bontekoe, kinek emlékszobrát elér- 
zékenvedve szén.léltem, ahitattal füstölve egy 
jávai cigarrór, a német alföldi Levdenben. Igaz, 
hogv akadtak fölös számmal oly orvosok is, 
kik kígyót-békát kiáltanak a dohányra, annak 
mérges hatásait fejtegetve. Hogy a dohány las
san ölő méreg: azt igazolja különben Newton 
és Thomas Hobbes esete is; az első 85, a másik 
92 éves kort ért.

De a dohánynak nemcsak az emberek 
közt vannak hívei, hanem a juhok is roppant 
kedvelik. Mikor in illő tempore a dohány földre 
hajtottam ki őket, a sarjudohány legeltetése 
végeit: úgy meghíztak tőle, mint a duda s volt 
egv Cziczke nevű kosom, ki a dohányzacskót 
még a zsebemből is kitúrta; addig nem nyu
godott, mig egy jó porció doliánynval meg 
nem kínáltam.

De vannak a dohánynak oly hivei is, kik 
annyira ragaszkodnak hozzá, hogy tengerentúli 
útjára is elkísérik. így a Cuba és Havannah- 
szivarok társaságában egy ezüst-szürkés bogár, 
az Elaphidion viroratum látogat át hozzánk 
Európába, mi kisebb baj, mint mikor a kassai 
Cubába egy cigaroaka ezÜstszUrkés hajtüje 
téved. De megesik az is, hogy a Virginia, 
Louisiana és Alabamából importált szivarokkal, 
mint „blinder Passagier44 a Cathoramus tabaci
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tekintetben neki oly vérmes reményei 
vannak ; —  a fermentálás mai napság már 
meglehetős szakértelemmel és rendesen vi
tetik végbe, s ezen a téren és itt Buda
pesten, 15 éven keresztül, magamnak is 
elég alkalmam volt ezt bőven tanulmá
nyozni, annál is inkább, amennyiben ennek 
tanulmányozására nagy passzióm és ele
gendő időm volt s tapasztalataim eredmé
nyét több illetékes helyen figyelembe is vet
ték és alkalmazták; — de ettől ugyan 
oly sokat várni: azt hiszem, hiú reménység.

A  fermentálás nemesítésének igen is 
lehet jövője, olyanformán mint például a 
hírneves dr. Suchslaud tanár rendszere: fino
mabb dohány kivonatokkal, vagy a hasadó 
gombák előállítása által, amint erről én 
Karlsruhéban és Mannheimban saját sze
meimmel meg is győződtem ; —  de ter
mészetes utón, úgy, hogy finomabb do
hányokat tegyünk az ordináré dohányok 
közé s ezeket együttesen fermentáljuk: 
akkor, ha ez által abban a rossz dohány 
jobb lesz, de másrészt viszont a jobb 
dohány a másik, által rosszabbá lesz, —  
tehát ily formán nem igen boldogulhat
nánk.

Szivar dohányféléket, bármiként fog
juk is a fajt változtatni, csakis ott lehet 
előállítani, ahol erre a talaj és az éghajlat 
alkalmas; — mert például Tápió-Bicskén, 
vagy Nagy-Kátán alig fogunk olyanokat 
előállítani. — Magyarország dohánytermelő 
vidékein mértföldeket lehet beutazni, ahol 
egyetlen szivarlevél sem fog soha meg
teremni, bármi „féleségeket* hoznánk is be.

A z  én szerény véleményem szerint: a 
már megkezdett ösvényen kell haladnunk, 
mert a minőséget mi csak is ezen az utón 
javíthatjuk, — nevezetesen :

Kitűnő őszi mélyítés, a rendes vetés
forgás betartása, a magnevelésre való ki
váló gond fordítása, továbbá gondos kapálás 
által a talajnak a lehető porhanyós állapotba 
hozása, annyiszor kapálván, a hányszor csak 
gyom mutatkozik s a többi munkának is 
okszerűen végzése, — végül alkalmas mű
trágya felhasználása, elegendő pajta és 
korai ültetés. Ezek azok a fő szempontok 
és vezérelvek, amelyek a mi viszonyaink
hoz mérten alkalmazandók s amelyek igény- 
bevételével haladni kell.

bogárnak lárvái kerülne'' hozzánk; mit a do
hányos ember rendszerint csak akkor szokott 
észrevenni, mikor váratlan erupciók figyelmez
tetik reá, hogy a cigarro „erősebb* volt a kel
leténél.

De hát mit nekünk Cathoiamus lárva 
vagy cigaroska-hajfürt ?—  mindnvájunkak érhet 
baleset; mi azért csak megmaradunk a Philo- 
kapnosok táborában, mint az az angol humo
rista, ki a dohányzás ellen táplált ellenszenvről 
igv ir: „Mi is csak az a dohányzás, hogy azt 
vétségnek tekintik ? Titokban azt a nézetet táp
lálom, hogy a hölgyek csak azért irigykednek 
reá, mert vetélytársukat ismerték fel benne. A 
dolog igv á ll; a dohány nem csak vetélvtársa 
a hölgyeknek, hanem győzelmes ellenfelük is. 
Tekintsünk körül a nagyvilágban és szerte azt 
fogjuk tapasztalni, hogy e vetélytársuk, miként 
győzi le őket. Németország száznyolcvan év 
óta pöfékel, Franciaország dohánvzik mint 
egy ember. Azt hiszitek, hogy ezen ellenség 
Angolországból távol tartható? íme, nézzétek 
előhaladásár, kérdezzétek a klubokat* — és 
hozzátehetjük : kérdezzétek a pénzügyminiszte
reket, milyen jövedelmi forrássá vált a do
hányzás a modern államéletben.

Már most nem tudom mivel prezenteljem 
meg a magyar államot? Elfogyott a csempé
szett trebinjei és Cynthia sincs oldatomnál, 
hogy fürge ujjaival cigarrette-t sodorjon ne
kem. A kassai protekciós-t a vendégeknek 
kell reserválnom . . . Gyújtsunk reá egy Regalia 
de la Reina-ra! Dr. Rodiasky Jenő.
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A  „más dohányféleségek“ alkalmazá
sával való kisérletezés bizonyára igen aján
latos, oly formán, amint ezt épen lapunk 
múlt számának elsó csikkében is ajánlot
tuk, nevezetesen hogy a gazda — mielőtt 
valami más fajt behozna — maga tegye 
meg ezeket a kísérleteket, m ég pedig ki
csinyben. apródonként. nehogy ha egyszerre 
nagyban próbálva, a kísérlete nem jól si
kerülne: ez által érzékenyen károsodjék.

Cserháti úr kétségbe vonja, hogy a 
beváltó tiszviselők. a beváltásnál azonnal 
m eg tudnák mondani, hogy jó-e vagy sem 
az áltáluk nem ismert dohányféleség, mert 
annak a dohánynak előbb ki kell erjesztve 
lenni, s csak erjedés után lehet konstatálni, 
hogy az többet vagy kevesebbet ér. — 
Ebben azonban téved az igen tisztelt tanár 
úr, mert a szakértő beváltó közegnek már 
nyersen is tudnia kell —  és tudja is — 
hogy minő lesz az a dohány a kifermentá
lás után.

Végül röviden még csak azt jegyzem 
meg, hogy Angliába nem azért megy ki |

kevés magyar dohány, mert vastag a levele, 
hanem mivel nincs elég vizfelfogó képes
sége, ilyeneket kell tehát dohányainkból 
különös figyelemmel kiválogatni, — s épen 
ezen munkával én már néhány hónap óta 
nem egészen sikertelenül foglalkozom.

Am i a Buday József ur előadását il
leti, ebből az tűnik ki, hogy ő szorgalmas, 
ambicziozus dohánytermelő aki abban a kü
lönös szerencsében részesül, hogy rendkívül 
kitűnő alkalmas talajban, mondhatni erdő
irtásban termeli a dohányt.

Én igen gyakran fordultam meg Deb- 
reczennek épen azon a vidéken, ahol Buday 
ur dohányt termel és mondhatom, hogy 
az a talaj egy valóságos unikum — s épen 
azért, nem is tudom, miért lenne szükséges, 
hogy Buday ur ott 24 hüvelyk mélységre 
szántson, mert — bármennyire barátja va
gyok is különben a mély szántásnak —  de 
ezt a mélységet, ott nem találom szüksé
gesnek.

Buday urat, az ő kitűnő talaja és ügy
buzgalma, hamar jeles termelőnek dekla

rálták, s látszik, hogy szorgalmasan tanul
mányozza a dohányirodalmat és a Dohány- 
újságot, ami minden esetre dicséretére vá
lik ; — csak az a kár, hogy tanulmányai
nak forrását nem emliti és ig y  amit mond, 
úgy tűnik fel, mintha mindaz a saját fel
fedezése lenne. — Ó, a dohánynak a me- 
legágyban való sorvetését nem ajánlja (s 
itt bizonyára a Dohányujságra gondolt, 
mert ezt a kérdést épen lapunk hozta for
galomba,) pedig ezt még az országban egy 
gazda sem helytelenite, sőt mondhatom, 
hogy ez nemcsak nálunk,de még a kül
földi jeles szakférfiak részéről is teljes el
ismerésben részesült és ma már az ország 
nagy részében kitűnő eredménynyel van 
gyakorlatban. Igen sajnálom tehát, hogy 
—  a sorvetésre nézve —  nem érthetek 
egyet Buday úrral, akit különben mint 
kitűnő szorgalmú, ügybuzgó termelőt van 
szerencsém tisztelni.

Darőcti Vilmos.

Az ó-budai m agyar királyi dohánygyár.
Midőn a hazai dohánygyá

rak ismertetését lapunk mai 
számában az ó-budai dohány

gyárral megkezdjük, ezen 
gyárnak bemutatása dohány- 
termelőinkre nézve csak mint
egy  látványosságul szolgál, 
amennyiben azó budai dohány
gyár csak is török dohány 
és czigaretta gyártásra van 
berendezve, — legközelebb 
azonban olyan gyárt lesz alkal
munk majd bemutni, amely 
tisztán és kizárólag magyar 
dohány feldolgozásával fog
lalkozik.

Szeretném az ó-budai do
hánygyárnak vázlatos leírását 
adni. de — megvallom — ez 
nekem nagyon bajos dolog, —  
mert én mióta a Dohányujsá- 
got csinálom: mindig a leg
népszerűbb hangon és irályban 
folytattam működésemet, s 
épen azért most. midőn az 
ó-budai dohánygyár leírásához 
fogok, érzem gyarlóságomat és 
nagyon szeretnék egy kis időre, 
legalább addig míg ezt meg
írom, kissé poétikus lenni, 
hogy ezt az ideális szépségű kis

Itt van ugyan a gyárnak 
egy  avatott toliból kikerült 
részletes és szakszerű leírása, 
de e mellett nem állhatom meg. 
hogy számot ne adjak ama 
rendkívüli hatásról, melyet a 
gyár megtekintése reám gya
korolt; —  tehát legalább pár 
szóval fogom ezt megkísér
teni.

Rendesen az első benyo
más a legmaradandóbb szokott 
lenni. így  a legkedvezőbb ha
tást gyakorolja már maga a 
gyár fekvése is, amennyiben 
oly szerencsés helyen épült, 
amely a budai hegyek köz
vetlen közelében, hygienikus 
szempontból is ritkítja párját.

Am int a gyár udvarába 
léptem, már is rendkívül kel
lemesen voltam meglepetve és 
ha nem tudom, hogy dohány
gyárba vagyok : azt hihettem 
volna, hogy egy idilli, csen
des, szolid modern stylban 
épült kiállítási pavillont látok 
előttem, —  s mennyire fokozó
dott még meglepetésem, ami

dőn Milde József, kir. taná
csos. gyári igazgató ur, a leg- 
nagyobb előzékenységgel szi
ves volt vég ig  kalauzolni és 
a legkisebb részletekig bemu
tatta nekem a gyárnak min
den működését.

A  gyártás maga olyan 
precziz. olyan pontos, olyan 
tiszta, olyan szép, s az egész 
gyár és működése oly töké
letes és oly különös kiváló 
gyakorlati kellékekkel bir, 
hogy bátran merem kijelen
teni, miszerint a külföldi tanul- 
mányutam alkalmával látott 
és tanulmányozott számos 
dohánygyárak egyikében sem 
tapasztaltam azt a csínt, Ízlést, 
praktikus berendezést, s azt a 
pedáns és mindamellett köny- 
nyed modorban alkalmazott 
rendet, legfőképen pedig azt 
a mindent uraló példás tisz
taságot, amit az ó-budai do
hánygyárban igazán nagy gyö
nyörűséggel élveztem. No, ide 
eljöhetnének a külföldiek is 
tanulni, főleg a lisztaságból! 

Teljes elismerés és feltétlen 
a gyárnak derék igazgatóját: Milde 

József királyi tanácsos urat, 
akinek nagy szakértelme és 
rendkívüli ügybuzgósága e 
gyár berendezésében és pél
dányszerű vezetésében ép úgy 
kitűnik, mint ahogy kiváló 
szervező képességét az 1885. 
évi országos kiállítás dohány
osztályának gyönyörű rende
zésével is fényesen beigazolta.

Adjuk meg azonban a leg
főbb érdemet a legelső sorban 
annak, akit ez méltán meg
illet, t. i. akinek áldásos mű
ködése alatt e gyönyörű szép 
gyár létrejött, s e z : a dohány 
jövedéki központi igazgatóság 
jelenlegi nagyérdemű főnöke, 
akinek a hazai dohányügy 
már is o ly sok szépet és jót 
köszönhet, s akinek mindenre 
kiteljed ö gondos figyelm e a 
hazai dohánygyártásnak már 
is öly szép lendületet adott.—  
Adja az ég, hogy még sok 
ily sikerűit gyárat létesíthes
sen hazánkban!

Daróczi Vilmos.

1 Ab ó budai m. kir. dohánygyár homlokzata, 

gyárat méltóan leírhassam- | dicséret illeti mindezekért

2. As ö-budai ni. kir. dohánygyár az udvarról tekintve.
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Az ó-budai m. kir. dohánygyár.
A mindinkább fokozódó török pipadohány 

ét szivarka fogyasztás, már 1892 évben szűk- 
•égéssé tette, hogy kizárólag ezen gyártmányok 
előállítására egy új dohánygyár állítassák fel. 
A  gyár hova leendő felállítására nézve a válasz
tás Ó-budára esett, annál is inkább, hogy ezzel 
a főváros Duna-jobbparti filoxera sújtott szőlős
gazdák, illetve családjaik részére egv új kereset 
forrás nyittassák. (

Hogy ezen választás helyes volt, 
mutatja az, miszerint nemcsak az 
óbudai illetőleg budai, hanem a kö
zeli környék szegénysorsu népe is 
szép számmal van képviselve a már 
közel 800-ra felszapoiodott gyári 
munkások között.

A  gyári telepre keletről két be
járat vezet, mig homlokzata nyu
gatnak, a közelben levő Háromha
tár hegyre néz. (Lásd az 1. ábrát.) 
ezen előnyös fekvés folytán a gyári 
telepen és az épületekben mindenütt 
kitűnő jó levegő van.

A gvári udvar —  melyre két 
nagy villamos ivlámpa szórja a vi
lágosságot —  legnagyobb részben 
parkirozotr, csupán annvi hely van 
szabadon hagyva, amennyi üzemi 
czélokra szükségeltetik. (Lásd a 2. 
ábrát.)

A hogy a gyári telepre lépünk 
azonnal szembe ötlik annak három 
ú: épülete, melyek a mellett, hogy 
a modern építészet minden kellé.el
vei bírnak, mégis igen szolid styl- 
ben épitvék. Ezen épületek közül 
első sorban a tulajdonképpeni gyár
tási épület említendő fel, a melv 
bar csak egy emeletes, mégis négy traktus
ból áll és pedig : egy félpincze, magas földszint, 
emelet és padlas, melv utóbbi azonban, hogy 
az épület kellően kihasználva legyen, igen czel- 
szerüen gyártási termeknek van építve.

mónként levágatnak. Itt történik a meg nem 
felelő dohányrészletek kiselejtezése. Az elővá- 
logatott dohányok ládákba rakva válogatás 
czéljából az erre szolgáló munkaterembe vi
tetnek.

A jobbszárny munkatermében történik a 
tulajdonképpeni válogatás. Itt egy-egy asztalnál 
6 munkás nő dolgozik, kik a különféle, török 
dohányt levelenként szétszedik s minőségük

3. Doliányválogatás.

j szerint a rekeszekbe beosz,ott asztalra rakjak.
' (Lásd a 3. ábrát.) Úgymint: Ghiubek, Kir, 
| Pursicsán, Drama, Herczegovinai stc.

A  dohányok felvágására szolgáló egyik 
1 munkateremben 3 drb. Quester Viimos-téle

egy önmúködó köszörű gép, a mely úgy a 
dohányvágó, valamint a papirvágó kések élesí
tését eszközli, s ezen munkánál csupán egy 
férfi munkást vesz igénybe.

A másik teremben 3 drb. Röck-féle kisebb 
méretű gép van, a melyeken az úgynevezett 
párhuzamos vágás eszközöltetik, — Ezeknek 
a kis gépeknek a működése valóhan gyönyörű. 

A gondosan megvizsgált és elegyengetetett 
vágott dohány aztán finom mous- 
linnal bevont keretekre tétetik s pa
pírral letakartatik, hogy a portól 
megóvassék.

A két dohányvágásra szolgáló 
front terem között van a mőtlachi 
lemezekkel burkolt gépház, a hol 
a Hofmeister bécsi czég által szer
kesztett 16 lóerejü gőzgép van 
elhelyezve, mely a dohány vágó, kés 
köszörülő és szitálógépek hajtását 
eszközli,

A z  előbb leirt munkatermekből 
a vágott dohányoknak az em ele
tekre való felszólítására két kézi- 
hajtásra berendezett felhúzó gép 
szolgál, m ely biztonsági müvei van 
ellátva és teljesen elzárható.

A földszint —  a pincze be
osztásának m egfelelően —  szintén 
négy munka teremből áll.

A jobbszárny teremben csoma
golják a szivarkákat. A szivarkák 
kereteken hozatnak ide a gyártástól, 
s a keretek állványokra helyezettnek 
el. A kereteket a csom agolónők az 
asztalra helyezik, s a szivarkákat 
kis bádoglapátocskákkal felszedik és 
a dobozokba helyezik. A  dobozok 
a jelzék reáragasztása után, állvá

nyokra tétetnek s a jelzékek megszáradása után 
deszka ládákba csomagoltatnak.

A  másik szárnyteremben van a pipado
hányok csomagolása. Itt a legmeglepőbb az a 
pedáns pontosság, ame’vlvel a csomagocskák

4. Dobáuyvágá*.

A pincze helyiség, a hol a finom török- 
dohánvok válogatása és vágása történik, ezen 
czélnak megfelelően aszfalttal van burkolva és 
négy munkateremből áll. Kettő a dohány válo
gatásra, kettő pedig a dohányvágásra való 
munkák teljesítésére szolgál.

A  balszárnyon levő teremben történik a 
török dohányok előválogatása oly formán, hogy 
a részben kécskeszórből, részben vászonból ké
szült takarókba burkolt dohánycsomagolt, erre 
a czélra szolgáló állványba tétetnek, a hol a 
takaró eltávolítása után a dohánycsomók köte
lékei levétetnek s a dohány kocsánrészei cso-

5. Szivarka gyártás.

tökéletesen egyforma szabályos alakban ké
szülnek.

A földszint két front termében a szivarka 
hüvelyek készittetnek, a melyhez a szükséges 
papír felvágását az egyik teremben elhelyezett 
s kézi hajtásra berendezett egy WÖrner és egy 
Jeaurenaud-féle papirvágó gép eszközli.

A felvágott szivarkapapir, — előzetes pé
pelés után — farudacskán körŰlhajtatik s lera- 
gasztatik. A hozzá való minden egyes szopóka 
egy elmésen szerkesztett kis kézi gépen beso- 
dortatik, s a farudacskáról levett hüvelybe 
illeszt étik.

dohány vágógép áll, mely a dohányok fel
vágását eszközli. (Lásd a 4. ábrát.)

Itt minden egyes gépnél egy-egy férfi 
munkás helyezi el a gépben a felvágandó do
hányt, mig a gépből kihulló felvágott dohányt 
egv női munkás átvizsgálja s az odahelyezett 
vászonnal bevont ládába teszi. Innen a dohány 
a vágógépek közelében állított szitáló géphez 
vitetik, a hol átszitáltatik, hogy az apróbb do
hányrészletek cltávolitassansk s a dohány tel
jesen tiszta állapotban jusson csomagolás alá 
illetőleg a szivarkákba.

Ugyanezen terem végében van elhelyezve
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Az igy elkészített hüvelyek csinos tartá
lyokba helvezve. a szivarka gyártási munkater
mekbe vitetnek.

Az emeleten levő négy munkateremben 
történik a különböző fajú szivarkák gyártása 
(A szivarka gyártási munkatermet lásd az 5. 
ábrán.) és pedig ez idő szerint 108 darab 
Tettlák-féle lábhajfásu szivarka gépen,olyformán, 
hogv az egvik munkásnő a vágott dohányt egv- 
egv szivarkának megtelelő mennyiségben egy 
kis teknücskébc helyezi, s a gépnél Ülő munkás
nőnek adja, ak t a  dohányt a gépén elhelyezett 
gördítő vászonra önti s az általa oda tartott 
pergamenpapirba gördíti, az igy pergamenbe 
gördített dohány kis gyűjtő tartályra helyez
tetik; ha a tartály tele van, akkor a szemközt 
ülő munkasnő átveszi s a dohányt a pergamen 
papírból, az asztalra erősített vaspálezika segé- 
Ivével a kész hüvelyekbe kitolja. A szivariták 
végeiből kiálló dohányszálak egy szivarkavég- 
levágó gépen levágatnak. Az ily módon elké
szített szivarkakat, megvizsgálás czéliából az 
átvevőnők az asztalukra helyezik s minden 
egyes szivarkát beható vizsgalat alá vonnak, a 
teljesen kifogástalanok azután keretekre tétetnek 
s a csomagolási osztályba vitetnek.

A padlás, a melv az épület kellő kihasz
nálása czéljaból részben gyártási termeknek, 
részben raktárnak van építve, ugyanoly beosz
tással bír mint az emelet.

A jobb szárnyterem raktárul szolgai a 
felvágott dohánv részére, az egvik frontterem
ben pedig a szertári czikkek vannak el helyezve.

A balszárnv és a másik frontterem is 
ez idő szerint még rendelkezésére áll ugyan, 
de azok is szivarkák gyártására fognak hasz
náltatni, a hol terv szerint mintegy 60 darab 
szivarka gép fog felállittatni.

Minden egves munkaterem vízvezetékkel 
van ellátva, a hol egy-egv hatalmas vízcsap 
biztosítja az államvagyon! a tűzvésztől. A mun
kások részére termenként mos^iómedenezék 
vannak felállítva s minden munkateremben s 
a lépcsőházban villamvilágitas van bevezetve 
A termek fűtését 2— 2 meidinger szerkezetű 
kálvha eszközli.

A telep délkeleti szegletén emelkedik az 
úgvnevezett nvers dohánvraktár, melv szintén 
négy traktusból áll.

Ezen épület szerkezetén azonnal meglát
szik. hogv milv gond fordittatott arra, hogv 
az első sorban tüzmentes legyen, miért is 
minden egves emelet boltozva van, s az egész 
épületen a tető gerendáin kívül semmi faanvag 
nincs. Miután a raktár tisztán török dohanvok 
elhelyezésére szolgál, mely dohányok kis cso
magokba vannak bálozva s igy kisebb helvet 
is igényelnek, erre való tekintettel, és hogv az 
épület kellően kihasználva legven. az egves 
emeletek csak mérsékelt magaságban épitvék, 
A padozat mindenütt cenientirozva van, s a 
dohanycsomngok melyek fels/állitá«ára két fel
vonó gép szolgál — nem a puszta földre, ha
nem lefektetett gerendákra helyeztetnek.

Feltűnő csínnal vannak raktározva a vá
szontakaróba burkolt legtinomab török dohá- 
hánvok (Ghinbek). — Ezek tisztán erre a czélra 
készített-deszka állványokra vannak egymás 
illetőleg fölé helyezve.

A most leirt raktár mellett s a két bejárat 
között egy földszintes épület áll, melynek 
helyiségei s azok rendeltetése a következő:

Orvos rendelő szoba ; a hol a megbetege
dett munkásokat az orvos megvizsgálja. Itt 
feltalálható a gyors segélyezésre szánt minden 
eszköz.

Tüzőr szoba, a hol a gvári vagvon meg
őrzésére hivatott őrök felváltva tartózkodnak.

Motozó szoba, a hol úgy a déli, valamint 
az esti kimenetnél a munkások megvizsgáltat
nak. Ugyanitt történik azoknak munkába lépé
sekor a felolvasása s hetenkint a kiűzetése, 
továbbá hideg időjáráskoz itt tartózkodnak, déli 
szünet alatt, a telepen bennt maradó mun
kások.

Végül a portás lakása.
A gyári telepen lévő két régebbi épület 

egyike az igazgatósági irodák elhelyezésére

szolgál, míg a másik földszintes kereszt épület 
részben műhelyül, részben szertári raktárul 
használtatik.

Az összes épületek villamvilágitással van
nak ellátva.

Azon czélból pedig, hogy az igazgatóság 
és a gvártási épület, valamint a raktárban 
tartózkodó tisztviselők között, az ily üzemnél 
szükséges gyakori érintkezés megkönnyittessék 
—  házi telefon van berendezve.

Zsatttóczay Ernő.

Az orsz. m. gazd. egyes, 
dohánytermelési szakosztályának ülése.

Az orsz. m. gazdasági egyesület dohány
termelési szakosztálya, folyó hó 8 án Ülést tar
tott, melyen számosán vettek részt a vidékről 
is. Jelenvoltak: gróf Dessewfly Aurél elnöklete 
alatt — Kállay András alelnÖk, Graenczenstein 
Béla min. tanácsos. Baróti Ede, Buday József, 
Cserháti Sándor, Daróczi Vilmos, Dumtsa Sán
dor, Karsai Albert, dr. Keömley Nándor, Küsz- 
ler Henrik, Láng Ferencz, Löcherer Andor, 
dr. Natorp Tivadar báró, dr. Németh József, 
Propper Samu, Rudnvanszky János, Sándor 
Pető, Somssich Béla gróf, Sporzon Pál ifj , 
Sebének István dr., Szlavicsek Rajmond. Az 
egvesületi tisztviselők részéről : Forrter Géza
igazgató, Szilassv Zoltán lapszerkesztő, Rubinek 
Gyula ügyvezető, Paikert Alajos titkár, Buday 
Barnabás s. titkár.

Az alapszabályok _ értelmében, a szakosz
tály elnöke és alelnÖKe minden évben újra vá
lasztandók lévén : elnökké gróf Dessewfly Aurél, 
alelnökké Kálla\ András egyhangúlag megvá
lasztattak.

A z 1892. évi dohányjövedék statisztiká
jának Szilassv Zoltán által előadott ismertetése 
élénk eszmecserét idézett elő. egy részről a 
jövedék, másrészről a termelők igényeinek har
móniába hozatala tekintetében. A jelenlevő 
dohanvjövedéki igazgató minden kérdésre meg
felelvén, ez utón nem egy kérdés tisztázódott 
A z érdekes tárgyalásnak következő pontjai 
emelkednek ki. 1. a termelési terület reduk- 
cziója. Ezen kérdés —  a lapunkban már bő
ven ismertetett irányban tárgyaltatott és nvert 
kii'légitő felvilágosítást. 2) A dohány kivitelt ille
tőleg — örvendve értesült a szakosztály a már 
régóta tervezett, s múlt évfolyamán megalakult 
exporttarsaság működésének biztató eredményei
ről. Múlt évben mintegy 35 ezer mm. dohány 
vitetett rí külföldre. A kivitt dohány egy része 
Tunisz, Tripolisz. Algírba, másik része Hol
landiába, Dániába, Svéd és Norvégiába vite
tett ki, sót némi részben már a kényes angol 
piaczon is sikerült a jeget megtörni, ameny- 
nviben a múlt évben 800 ládát adtak el az 
angol gyárosoknak. Ez a kivitel ugyan nem 
nagv, de tekintetbe kell vennünk a kezdet ne
hézségeit s már a lassú de biztos térhódítás 
is számbavehető előnyöket biztosir.

3. a dohánytermelési kísérleti állomás lé
tesítése volt azon óhaj, melynek a szakosztály 
hangsulvozottan kifejezést adott. —  Hogv 
ezer. kísérleti állomás még nem létesült az 
— eltekintve a leküzdendő nehézségektől —  
nem a pénzügyminisztériumon s a jövedéken, 
hanem a földnuvelési minisztériumon múlt. A 
szakosztály erre elhatározza, hogy a földmive- 
lési minisztert a dohánytermelési kísérleti állo
más felállítása érdekében feliratilag fogja meg
keresni.

Elnök, a szakosztály nevében, meleg kö
szönetét mondott a doh. jöv. közp. igazgató
ság főnökének, szives felvilágosításaiért.

A dohánykórók megsemmisítés tárgyában, 
a megsemmisítés módjára nézve azon határo
zati javaslatot terjeszti be a pénzügyminiszté
riumhoz a szakosztály, hogy a mennyiben a 
dohánykórónak juhlegelóként való felhasználá
sára a termelő engedélyt nem nyer, köteles a 
kórókat alászántani, § ha ez nem kivihető, az 
illető tábla szélén összegyűjteni s egy rakás
ban hagyni, mig a fagy meg nem semmisíti a 
sarjleveleket.

Ezután a felsótiszavidéki gazdasági egye
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sületnek pártolás végett az O. m. g. e.-hez is 
megküldött felirata került tárgyalás alá, mely
ben nevezett egyesület a pénzügyminisztérium 
1887-ben kiadott azon rendeletének, hogy ugvan 
azon földön 5 éven belül dohány csak egv- 
szer termelhető —  megváltoztatását kéri, mert 
tekintettel a Nyirvidéken dívó három nyomásos 
rendszerre, a gazdaközönségre e rendelet vég
rehajtása nagy kárral járna. A szakosztály e 
mellett állást nem foglalhat, mert annak idejé
ben a dohány minőségére e határozattad ked
vező befolyású intézkedést ó maga is javasolta ; 
azonban a kisgazdákra nézve, a kik a három- 
nyomásra beosztott területi nehézségek miatt 
a rendeletnek tönkrementsük nélkül eleget nem 
tehetnének, az engedélyt megadandónak véle
ményezi s a felsöiiszavidék'. gazdasági egylet 
kérvényének azon pontjához hozzájárul, hogv 
Szabolcsmegve községeiben három nyomásban 
gazdálkodó kisebb termelőkre nézve a szóban 
forgó miniszteri rendelet, a méltár.yosság lehető 
számba vetéséve', ne terjesztessék ki.

A szakosztályi ülés végén két előadás is 
volt. Az elsőt Cserháti Sándor, a magvor-óvári 
gazdasági akadémia tanára tartotta, e czímen : 
Miért rossz a magyar doyány ? Fejtegetései 
során azon konklúziókra jutott, hogv a magvar 
dohány minőségi hanyatlását nem a termelők 
szakértelmének hiánya, vagy indolenciája okozza, 
hanem mert nem termelünk olyan dohányt, a 
melv a fogyasztók ízléseinek ma megfelelne, 
nem helyezünk ez okból súlyt a jobb dohány
fajták termelésére, hanem termesztjük a rég 
fajtákat, melyek mig azelőtt pipadohánynak jók 
voltak, ma szivardohánynak többé meg r.em 
felelők ; kényelemszeretetből a régi fajtákhoz 
ragaszkodva a vetőmagvak okszerű termelésé
vel, főként azonban javításával és nemesítésével 
nemtöiödünk; nem termeljük a legtöbb helven 
a dohányt oly talajban, a mely a dohánynak 
valóban meg is felelő: soxan vannak kivált a 
kistermelők között, a kik a dohánytermeléshez 
alig értenek, mert kiképzési ébrén a tekintet
ben nem nyernek, de nem is nyerhetnek, mert 
nincs hol; végül a dohánybeváltó hivatalok a 
kiképzésnél nem kezelik a dohányt megfele
lő ig , mert arra a szükséges tudományos kuta
tások eredményeinek híjával biztos támpontjaik 
nincsenek is. —  A másik előadást Budav József 
debreczeni földbirtokos tartotta, a ki az ó do- 
hánytermclési eljárását ismertette.

V I B Y E S E K
—  Jókai Mór ötvenéves írói jubileumát, 

a világhírű magyar író halhatatlan érdemeihez 
méltó—  páratlan lelkesedéssel és nagyszerűség
gel ünnepelte a közel múlt napokban az egész 
Magyarország. A Dohánvujság, mint a magvar 
gazdasági szakirodalom egyik szerény munkása, 
szintén részt kíván venni a nemzet középü
letében. s határtalan hódolatának tiszteletteljes 
kifejezésével járul a nemzet büszkeségének 
fálszázados írói jubileumához.

—  Thier József, m. kir. pénzügyi tanácsos, 
a dohányjöv. központi igazgatóságnál, nyuga
lomba vonult. A köztiszteletben álló régi érde
mes tisztviselő helyét — mint haliiuk — a 
főváros egyik közszeretetban álló dohánygyári 
igazgatójával fogják betölteni.

—  Halálozások. Göndöcs lienedek puszta
szeri apát és gyulai lelkész, folyó hó 4-én, 
szivszélhüdésben meghalt. A fáradhatlan tevé
kenységéről és nemes jótékonyságáról orszá
gosan ismert és tisztelt népszerű főpap elhalá
lozása érzékeny veszteség a közjóra, melynek 
egész életét szentelte. A  hazai dohányügy is 
egyik jelesét gyászolja a boldogultban, aki az 
okszerű dohánytermelésnek, szóval Írással, ál
dozatkészséggel mindig lelkes munkása volt. 
—  Kohner Károly földbirtokos, a humánus 
emberbarát, a közügyek ügybuzgó támogatója, 
a kitűnő gazda és legjelesebb dohány nagy
termelőink egyikének e hó elején történt 
elhalálozata is méltán kelté fel! a közrészvétet. 
A Dohánvujság is két nemes barátját és min
denkori jóakaróját veszté a két érdemes hazafi
ban. Legyen áldott emiékezetök !



Január 16 M ao y ak  Dohányujháu . 7

—  A dohánybeváltás, a nagyobb bevál
tókörzetekben még országszerte javában folyik 
s csak a kisebb körzetekben (Érsekújvár, 
Fúdd, Temesvár, Csenger, Csernek, Fogaras, 
Csongrád, Nagybecskcrek, Jászberény,) ért vé
get a beváltás, melynek eredményéről lehe
tőleg mielőbb részletes tudósításokkal fogunk 
szolgálni. —  A budapesti beváltóhivatalban, 
az utóbbi napokban beadott dohányok közül 
említésre méltók: a Kakovszkv István pta 
dánosi gondosan kezelt, szép dohánya; — 
Adler Manó alberfi-irsai dohánya, mint tavaly, 
úgy az idén is igen szépen sikerült, s az 
ideinek különösen a munkája kitűnő; —  
Tolnay Lajos inárcs-kakucsi termelése (beadta 
Nedelkó Tamás tiszttartó,) nagy szakértelem
ről és gondos kezelésről tanúskodik ; —  Pá- 
lóczi Horváth István, Örkényből, miként évek 
óta m ndig, ugv az idén is kitűnő szép do
hányokat szállított, — Csánvi Ágost csányi 
dohánya helyes megmunkálása által érdemel 
említést. Miként a vidéki beváltásokról ér
tesültünk : Kállav András szabolcsmegvei tó
ispán mintegy 800 mtrm olv kitűnő minőségű 
dohányt adott be. hogy sem nedves, sem ki
hányás nem volt benne, ami azt bizonvitja, 
hogy a szárításra elegendő épülettel rendelke
zik, s amellett dohányai kiváló gondos és 
okszerű kezelésben is részesülnek. — Leopold 
Sándor pta ózsaki nagytermelő az idén is re
mek szép dohányokat szállított. — Buday 
József pta szerepi dohánya szintén kitünően 
sikerült.

—  Dohánytermelésünk és a fogyasztás.
E czim alatt figyelemre méltó hosszabb 
közlemény jelent meg legutóbb a „Föld- 
mivelési Érdekeink* mezőgazdasági jeles 
szaklapban, s a jó l megirt czikket érdemes
nek tartjuk bő kivonatban olvasóinkkal is 
megismertetni; közlendőink halmaza miatt 
azonban ezt csak jövő számunkban adhatjuk.

—  Dohánymag. Eredeti szamosháti, vala
mint gálócsi persa sah-tabak d’or dohánym ag
vak kaphatók, lapunk szerkcíztöségében.

—  Ajánlkozás. E gv 30 éves okleveles 
gazdasz, ki már egv nagy hitb zom ánvi ura
dalomban, mint gazdasági írnok alkalmazva 
volt, s a m. kir. dohány jövedék szolgálat ában, 
mint gyakornok ,6 év óta működik, egy nagyobb 
uradalomban, hol a dohánytermelés is űzetik, 
segédtiszti állást kere«. —  Megkereséseket 
szívességből közvetít a lap szerkesztősége.

S z r r k m t ő i  ü zen e tek .
Rakovsiky István urnák, Budapest. Nagybecsű 

támogatásáért fogadja Nagy méltóságod hálás köszö
net miket.

Dr. Rsdlczky Jenő urnák Budapest A rendkívül 
érdekes tárczaczikket, mely dióhéjban a dohánynak 
egész kaltnrtörténelmét adja, olvasóink bizonnyára 
nagy élvezettel fogják olvasni. Nagyon köszönjük.

Vásárhelyi Lászlá urnák. Lökoiháza. Mindenkor 
megtissteltetésuek tekintjük s örömmel és köszönet
tel vesszük, ha becses közleményeivel lapunkat sze
rencsélteti.

Láng Fereacz uraik, Budapest. A beküldött szép 
czikk, egyik dísze leend jnbileumi számunknak. Ezer 
köszönet érte !

Ztarnóozay Eraö urnák Budapest. Köszönet, a 
gyár szakszerű, érdemes leírásáért. Magánlevélben 
mielőbb bővebben.

Stelawalter Ödön urnák, Szeged Bec-es levelét 
vettük, s lapunk iránti ismert őszinte jóakaratát 
nagyon köszönjük. A töviden jelzett figyelemre méltó 
eszmével behatóan foguuk foglalkozni.

Becker Antal urnák, Jáaaberény Ha nem nagy 
volt is az eiedmén) — amiről nem tehet — szives jó
akaratát teljeseu méltányoljuk és köszönjük.

Mezey Ödön urnák. Eisztra-Terebea. Becses csik
két köszönettel vettük, s közleményeit máskor is szí
vesen látjnk. A czikk — szükségesnek látott meg
jegyzéseinkkel — már ki is vau szedve, de közlen
dőink halmaza, s főleg lapuuk mai tecbuikai beosz
tása miatt, oak  jövó számunkban közölhetjük.

Bodá ignácz urnák. Nyíregyháza, l ’jabbi czikkét 
köszönettel vettük, s jövó számunkban közöljük.

Englönder Miklós urnák, Álmoad. Az utalvány 
melléklése tévedésből történt, ami a százakra menő 
expeditióuál könnyen érthető. Az előfizetés csakugyan 
márczius végén jár le.

A takta. m. kir. dohánybeváltóhlvataloknak. A la
puuk zártáig beküldött előfizetési gyűjtések ered
ményét a következőkben van szerencsénk kimu
tatni :
Debreczen : I. gyűjtő ivén 11.

n II- , „ 8,
„ HL „ * 6,

Budapest: 15,
Jászberény : *>»
Csenger: 4.

Hajdú-Dorogh : 3,
Barcs : 3,
Érsekújvár: 3.

(u. m. Ordődy Pál, 
József,)

Ordődy Kálmánné, Deutsch

Kisvárdu : 2,
Nyíregyháza; 1.

Fogadják mindannyian a kifejtett ügy buzgalom
és szives fáradozásaikért hálás köszönetünket. — 
azon kérelemmel, hogy a beváltás még hátralevő tar
tama alatt, az összes beváltóhivatalok és tisztviselő 
urak, kegyeskedjenek lapunk ajánlása és terjesztése 
által, benünket becses támogatásukban részesíteni.

Magasfoku 
concentrált kénsa

vas kálit 95°o
mint leghatásosabb trágyaszert

cL o  la . sl  a a -3 7 - a l á
valamint különleges és kitűnőnek bizonyult

dohánytrágyát
njánlaniik jutányos á ro n :

HB1LINGBR JÁNOS is TÁRSA, itiíjaoM.
Központi irodai Bécs, VII. Lindengasae 2 .

4— 8

MAYFARTH PH. és Társa
g a z d a s á g i  g é p g y á r ° 8 o ]c

Bécs, U .  Táborstrasse 76. sz.
Alapittatott 1872. broaci é rm se i minden eegyobb klallltéeojv 600 munkás.

▲ gyárakban készülnek a  legjobb

C s é p l ő g é p e k
■  ™  1-, 2-, 8- és 4 vassal

tél-, Járgány- ás Boronák én hangerők
szántóföldek és rétek számára.

gülhljtásri. Szecskavágók, darálók, 
répavágók,

Slmt-filt Bibid. iölitihnnáij-iijttk-
Szállitható

takarék - üstök
Imiut takarmány füllesztök és ipar-mosó-

j É i r g - A n y m í i v e l s .  i ^ i é k e k .

1—6 von óá lla t befogására. O n jfn | >  minden reélrt, valamint'

Legújabb gabonarosták, ^
tr ie n rö k . kako ricza -m orzzo lók , ezéna "r* " m * * *

éa Bzalm azajtók » Syphonia“
kóeh u jtásra . á lló k  éa szá llltók óa zü lék k e l. 1 a ii ill l-  és a flvéajperm eteiSk.

Árjegyzék ingyen. — Képviselők felvétetnek. 6-10
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Frommer A.Herrman utóda
F o ttz li‘ 1 :

l f . t T ü k ö r - u t c a  5 .

m a g n  a g y  k  e re sk e d é se .  
B u d a p e s t .

Luczernát, muhart és  bükkönyt i
napi árakon vásárol.

A rj* *g \ z,‘ k in g y e n  és l ié n n e n te  k ü ld e t ik .

Fióküzlet:
VI., A n d r á s s y - u t  I.

legm agasabb

7-24

Dohánytermelők figyelmébe!
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 felliivni, illetőleg arra kérni, hogy tekintettel az évcnkint emelkedő nagy keres
letre, melynek következtében alig vagyunk képesek gyorsan és pontosan szállítani, becses megrendeléseiket méltóztassanak 
mielőbb hozzánk juttatni, hogy azokat a kellő időben toljesithessiik.

A szöve t  85 88 centim éter szé le s ,  é r a  méterenként 22 k r a j c z é r .
KitünO tisztelettel

2 -4

Ftosenthal testvérek  utódai,
mint a Moliiio-szöret egyedüli elárusítói. ItKKÍ'.S-CSAItÁN, főtér.

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

m agk eresk ed és  és  g a zd a sá g i czikkek  üzlete

Budapest, V-ik kerület, Arany-János-iitcza 11-ik szám
ajánl (szavato lt m m o scg ii

ím a  % <1 a  s  á  g  I ,  konyhakerti és Yirágmagvakat, kerti szerszámokat, 
G é p o l a j a t ,  kocsikenöcsii, carhololenmot. kátrányt,

S  r£ a  p  o  l l  á  r  i  a  gyapjmosópor, I. szapoaária gyökér, 
k a x a M a k a r ó k .  ponyváR,zsákok,

I. K ó x ^ á l i r K  (kékkő),

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

\>om. Márkus Mamuttal, HmlapéMt ért. f i jap j  «.
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