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T  A R C Z A : A kukás koma és a simítás, líoríó lg- 
nácttól

Felkérjük axon t. előfizetőinket, akik

nek ax előfizetőse a múlt év végén, vagy 

már annak előtte lejárt, hogy — a már 

ismételve küldött postautalvány lap fel-

hasxnáláaával — előfi-

xetéat mielőbb megújítani, nehogy a lap 

küldése fennakadást szenvedjen.___________

A minőség szerinti osztályozás.
A  dohányjövedéknek egyik érdemes 

tisztviselője, aki már többször adta jelét 
kiváló gyakorlati szakképzetségének, a 
lapunkban többször hangoztatott simítás 
mellőzése tárgyában ugv vélekedik, hogy 
ez csak akkor válnék lehetségessé, ha a 
jelenleg divó osztályozás helyett, a minő
ségi —  gyártási ágak szerint való — 
beváltás rendszere hozatnék be, — t. i. 
válogatott a. b. 1. II. III . osztály helyett: 
finom szivarboriték, szivarboriték. burok, 
finom pipadohány, pipadohány, közönséges 
pipadohány, stb. elnevezés szerepelne és igy 
lennének a dohányok is előállítva és osz
tályozva.

Messze távolba eső reménység ez; — 
olyan mint mikor a 60— 70 éves ember egy 
kis tölgy-makkot elültet, amelyről bizonyo
san tudja, hogy annak ő már nem fogja hasz
nát venni, de azért mégis megteszi —  az 
utókor javára; — ép úgy kötelességünk 
nekünk is, nemcsak a jelennek dolgozni, 
hanem a jövőt is előkészíteni és minden 
életrevaló eszmét megtárgyalni, mert hiszen 
nincs kizárva a lehetősége, hogy ami ma 
még nehéz és kivihetetlennek látszik : las
sanként tért hódíthat és idővel életre kel
het. sőt még mi is részesülhetünk annak 
sikerében.

Tagadhatatlan, hogy az alkalmas tala-

; jón való okszerű termelés mellett, a jó tér 
1 meló csak is a fent jelzett uton-inódon 

találná meg fáradságának igazi jutalmát;
] — úgy szinten csakis ezen lendszer mel

lett lenne elérhető az általam már több 
j  ízben jelzett azon eszme is. hogy a dohány 

simítást mellőzzük, miként ez világszerte 
: már igen Sok helyt szokásban van.

Erről a nagy fontosságú körülményről 
! lapunk múlt évi folyamában már többször 

is megemlékeztem, ugyanazért most —  
i csak mintegy dióhéjba szoritva — rövi- 
I den ismétlem azon feltételeket, melyek kö

vetése esetén a simítás mellőzhető lenne, 
u. m. magnemesités, — néhány évi gon- 

• dós kezelés mellett a magnak eredeti vol
tára való visszaszármaztatása és a helyi 
viszonyoknak megfelelővé tétele, — ok- 
szerüleg készített melegágyakban a mag
nak olyatén kezelése, hogy már korán 
kitűnő erős palántákkal bírjunk, — továbbá 
hogy a palánták — melyek előzetesen 
egyenként megvizsgálandók, hogy gyökerei 
épek, izmosak, köpezösek és ne felnyur
gultak legyenek — a kitünően megművelt 
jó porhanyós talajban a rendesnél kissé 
sűrűbben ültettessenek, azért, hogy a leve
lek tulnagyra ne nőjjenek, mert a túlsá
gos nagy levél rendesen durvább és a 
szivar kiszabásánál ezekből sok kárba vész ; 
—  a sűrűbb ültetés egyenlőbb nagyságú 
leveleket, ád. mint a ritkán ültetett, s egy
más elárnyékolása folytán a növények job 
bán és egyenletesebben gyarapodnak és 
igy amennyiben igen apró és igen nagy 
levelek nem teremnek : természetesen a 
levelek nagysága egyenlőbb és e mellett 
a dohány, anyagára nézve is finomabb A  
növények egymástóli távolságát a tengeren- 

' túli termelők is szükségesnek találták redu
kálni, úgy annyira, hogy ahol egyes fajta 
dohányt 120 ctmtr. távolságra dívott eddig 
ültetni, ezt a távolságot most 75 cmterre 
szállították le. — A  kertésznek, a tőkéken 
való levél mennyiség meghagyásában is 
rendszeres eljárást kell követni s az ily 
sűrűbben ültetett tőkéken 8— 10 levélnél 
többet nem kell meghagyni. — A  ritkán 
ültetett növénynél — humus gazdag, 
homokos és könnyű agyagtalajban előfor
dulhat, hogy nagy levél nevelése mellett 
is elég finomak lesznek a levelek, de — 
amint emlitém — a szivar kiszabásnál 
a nagy levélnek nagyrésze kárba vész, 
ha csak nem olyan a levél alkotása, hogy 
a bordák, egyenes vonalban annyira távol 
esnek egymástól, hogy a bordák közötti 
részből egy szivar fedő kitelik. — A z alj

dohányt — nézetem szerint — le se kell 
törni, mert ennél a rendszernél ezekre semmi 
szükség sincs, minthogy a többi dohányok
nak a helyből való kiszorítása, a zsineg 
szükséglet s a munka, és idővesztés miatt, 
nem érdemlik meg az aljlevelek, hogy a 
többi dohán) nyal összeke vertessenek és ezál
tal azok értékökhől veszítsenek. —  A  többi 
okszerű teendőket, amelyek arra vannak 
hivatva, hogy a dohány minőségét javítsák 
— miután ezekről már máskor és bővebben 
volt szó — szükségtelennek tartom ezúttal 
részletesen elősorolni.

A z  ily módon, alkalmas talajban és 
rendszeres alakban előállított dohányok 
aztán igényt tarthatnak arra, hogy gyári 
crtékökhöz mérten vétessenek át, — ami 
ha — a mondott feltételek megvalósulása 
mellett — annak idején be fog követ
kezni : a dohányjövedék bizonyára készsé- 

j gesen fog hozzá járulni, hogy a termelő, 
i érdeme szerint kapja meg fáradozásainak 
| a jutalmát.

önként következik, hogy ennek az 
lesz az eredménye, hogy ekkor aztán elér- 

| jük a termelés haladásának ama várva- 
várt időpontját, a midőn a dohányt nem 
kell — mint most —  simítani, hanem — 
miként a külföldön nagyrészt mar szokás
ban van — csak rendes csomagokba kötni.

Hogy mily óriási vívmány és hasznos 
eredmény lenne ez : azt hosszas lenne elő- 

1 számlálni; —  elég legyen tehát csak azt 
felemlítenem, hogy a simítás mellőzése 
esetén elmaradna a csomózás is, amely ma 
a dohápynyal való munkálatok legsúlyosabb 
részét képezi, s miként általánosan tudjuk: 
ennek helyes vagy helytelen befejezése, a 
dohány értekét nagymérvben befolyásolja, 
de levonva ezt a drága munkát, melynek 
végzése rendes körülmények közt méter
mázsánként legalább 2 írtba kerül, e mel
lett a simítás még a dohány minőségére 
is igen rossz hatást gyakorol, mert az által 
hogy a levelek a puszta meleg kézzel ki
vasalta lak  : ezzel bizonyos zománczát is 
leszedik a dohány leveleknek, amelyek 
ennek folytán nemcsak ruganyosságukból, 
de az illatjokból és kellemes izökből is so 
kát veszítenek.

A z t  ugyan senki ne gondolja hogy a 
csomagolás is meglehetős gondot és gya
korlottságot ne igényelne, mert ennek is 
megvan a saját rendszere, csakhogy mind
ez meg se közelíti azt a munkaerőt, időt 
és fáradságot, melyet a simításra szoktunk 
fordítani.

A z  ilyen csomókba kötött dohányok-
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nál a penészedés és rothadás majdnem ki 
van zárva, — nem úgy miut a simított do
hányoknál, ahol gyakran megtörténik, hogy
— ha csak a legcsekélyebb természetelle
nes nedvességet kaptak, vagy teljes beszá- 
radás nélkül lettek sim ítva: rendesen el 
szoktak rothadni és a simítás után mennek 
tönkre, — mig ellenben az ilyen kötegek- 
ben ha találtatik is egy-egy levél, amely 
nincs tökéletesen beszáradva, az még ott 
a csomagban is kiszáradhat, mert a bordák 
nem fekszenek annyira bele a másik le
vélbe, hogy többé semmi levegő nem ér
heti és soha nem is száradhat ki, miért is 
aztán okvetlenül meg kell romlaniok.

Igen sokat lehetne még a simitás és 
csomózás mellőzésének előnyös voltáról 
felhozni, de ez nagyon is messze vezetne.

Csupán azt akartam ez alkalommal, a 
minőség szerint való osztályozás ötletéből 
kifolyólag — kihozni, hogy a mondott 
czél olyan, amelynek elérhetésére minden 
előtörekvő gazdának iparkodni és közre
működni kell s ezt családjának és hozzá
tartozóinak mintegy jövendő hagyomány
ként adhatja át. — habár nincs kizárva a 
lehetősége, hogy ennek a hasznos gyü
mölcsét még magunk is ne élvezhetnénk,
— s a haladásnak ezen óhajtott eredménye 
nemzetgazdasági szempontból is igen fon
tos tényezőül tekinthető.

Darócti Vilmos.

Dohánytermelésünk és a fogyasztás.

Miként lapunk műit számában röviden 
jeleztük : a „Földmivelési Érdekeinkében jelent 
meg a lenti czimü közlemény, amely egész
ben véve ugyanazon álláspontot foglalja el, 
melyet lapunkban már többszörösen kifej
lettünk. A  figyelemre méltó czikket. bö kivo- 
natilag. u következőkben adjuk :

Mindenki tudja, hogy ugv nemzet-, mint 
mezőgazdasági szempontból mily fontos növény 
a dohány, de az is bizonyos, hogy még sem 
fordittatik arra nálunk annyi figyelem, mint az 
megérdemelné.

Ezzel nem azt akarjuk érteni, mintha ez 
irányban semmi sem történt volna. Ellenkező
leg, az újabb időbe ugv egyes ambitiosus, 
passzionatus, vagy gyakorlati érzékű termelő 
részéről, — valamint a kormány idevonatkozó 
intézkedései következtében is nagyon figye
lemreméltó haladás észlelhető, a mi magat a 
termelést, szántást, osztályozást stb. illeti, de 
hát nem erről akarunk most szólni.

Hanem arról a tagadhatatlan és figyel
men kivül nem hagyható körülményről, hogy 
újabban a dohányfogyasztó közönség Ízlése 
rendkivül megváltozott és ez a változás évről- 
évre nagy mértékbe? növekszik egy bizonyos 
irányban, a mivel pedig dohánytermelésünk 
’épést tartani nem képes.

A fogyasztó közönség ízlésének változása 
abban ál), hogy mindinkáhb elfordul a pipa
dohány-fogyasztástól, hogy annál nagyobb 
mértékben a szivarfogyasztas felé hajoljék.

Az utóbbi időkig fő volt a pipadohány, 
a szíva, csak mellékes, s most már ugv fordul, 
hogv maholnap megfordítva állhat a dolog, 
vagy ha épen tán nem is, de a szivarfogvasz- 
tás bizonyára oly nagy mérveket fog Ölteni, 
oly jelentőségű lesz s oly tömeges mennyi
ségű anyagot fog igényelni, a mivel múlha
tatlanul számolnunk kell most már. ha azt 
akarjuk, hogy dohánytermelésünk ne veszélyez
tessék, ellenkezőleg, hogv annak fejlésképes- 
sége biztosittassék.

Eddig, mig a pipadohány volt a fő, na
gyon elég s teljesen megnyugtató lehetett 
volna termelésünk ama haladása, a mire czik- 
künk elején czéloztunk, de most már a válto
zott viszonyok közt e haladásnak is más irány
ban kell törekedni.

Az a kérdés tehát, mi volna a teendő, 
hogy dohánytermelésünk azt a positiót, melyet 
eddig nemzet- és mezőgazdaságunkban elfog
lalt. megtartaná, sőt a mi legfőbb óhajunk, 
emelné, kiterjesztené is V

A fogyasztók ízlése megvivhatatlan vár, 
ezen és más téren, az már kétségtelen s a 
sajnálkozások, a kétségbeesett rezignáczió sem 
ér semmit és nem gyakorlati emberhez való. 
Hanem hát keressük a dolog nyitjái s próbál
juk a kérdést komoly erélylyel megoldani, 
legalább a megoldást megkísérteni, de csüg
gedni nem szabad semmi szin alatt, ellenkező
leg a bajok, nehézségek csak annál jobban 
ösztönözzenek, hajtsanak előre, hogy e fontos 
termelési águnkat, jövedelmi forrásunkat, a 
változott viszonyokkal szemben is megment
hessük. Ha ezt komolyan legalább meg nem 
kísértenénk, súlyos mulasztást követnénk el 
nemcsak egyes gazdáink ellen, hanem nemzet- 
gazdasági tekintetből is.

De mit tegyünk hát? — Igyekezzünk szi
varnak való leveleket termeim, ott, a hol lehet, 
illetőleg termelésünkben haladéktalanul beható, 
komoly és nagyszabású kísérleteket tenni erre 
nézve; s ha eddig hazánk területén kevés hely 
ismeretes olyan, hol szivarlevelek termelhetök, 
hát ne nvugodjunk ebbe bele, hanem keres
sünk, puhatoljunk olyan területeket, a hol szi

varlevelek teremhetnének. S ha ilyeneket fel
találhatunk — a mi épen nem lehetetlen — 
akkor nyert perünk van, mert ha mostani 
dohánytermelő helyeink ki lennének továbbra 
is tétetve a már fenyegető veszélynek, de h<j 
olyan vidékeket fedezhetnénk fel, a hol a szi
varlevél megterem, akkor legalább hazai do- 
dohánytermelésünk meg lenne mentve, a virág
zás magas fokára lenne emelhető, közgazda
ságunk pedig menekülne legnagyobb részt azon 
csapástól, melyet a külföldi elkerülhetetlen 
behozatal rá mér.

E mellett pedig a mostani és ismert do
hánytermelő területekre nézve is követnénk el 
minden lehetőt, hogy ott, a hol az csak indo
kolt és lehető, legalább részben, a szivarlevelek 
termelése mozdittatnék elő.

Vizsgáljuk a dolgot közelebbről.
Tény az, hogy dohánytermelési irányza

tunkon változtatni kell.
Hasztalan állítjuk elő a legkitűnőbb pipa

dohányokat, ha egyszer szivarleveleket nem 
bírunk annyit produkálni, a mennyi kellene. A 
kik még pipáznak, mind elismerhetik érde
meinket. meg is fizethetik ugv, a hogy fárad
ságunkat, de hiába, az uj irányzat, az ízlés 
kérlelhetetlen változása a szivar felé hajlik.

Ha tehát mint gyakorlati emberek valamit 
akarunk elérni, nem az a feladatunk, hogy e 
felett dévánkozzunk, mert hisz ez mind hasz
talan volna, hanem azt keressük, hogy ennek 
az uj ízlésnek hogv is tehetnénk hát eleget V

Az, szerintünk két irányban lehetne, neve
zetesen :

1. A mostani termelés tökéletesítésével, a 
mi ugyan nagvobbszerü eredményekkel aligha 
biztat, de mégis ki tudja nem vezethet-e el 
az óhajtott révbe legalább részben ?

Erre nézve ugyan Wekerle miniszterelnök 
olyanformán nyilatkozott, hogy reménye nem 
igen van, miszerint nálunk a szivarlevelek tö
meges és kielégítő termelése lehetséges^volna, 
s hogy az ide vonatkozó kisérletek eredményei 
nem biztatók, de viszont hozzá tette, hogy 
vannak olyanok, a kik még mindig remény
ük, miszerint a szivarlevél termelés nagvban 
és megfelelő minőségben lehetséges lesz.

Nos hát mi is ezek közé tartozunk, sőt 
ha nem tartoznánk is, annyit kimondani bát
rak vagyunk, hogy a lemondó, megnvugvó 
irányzathoz csatlakoznunk nem szabad ; ellen
kezőleg minden lehetőt meg kell kísértenünk, 
hogy eme nagy köz- és nemzetgazdasági kér
dést az óhajtott révparthoz vezethetnénk.

E czél elérésére, vagy legalább megköze
lítésére kettő volna az iránvzat.

Az egyik az volna, hogv a mostani tér-

T Á R C Z A .

A kukát koma és a simitás.
— A r Magyar Uohánytgtág* eredeti tár ct ója. —

Szegény kukások, vagy dohányos kerté
szek, egész esztendőn át napról-napra fára
doznak, és mennyi bajon, küzdelmen kell át
menniük, mig a simítást megkezdhetik, — 
mert hiszen a simításnál kezdődik az ö igazi 
szüretjök.

Egyrészt azért, mert ilyenkor a gazda is 
jobban kiadja a komraencziót, — másrészt mi
vel ekkor már küszöbön áll a várva-várt do- 
hanvbeváltási terminus, amely rájok nézve a 
legfőbb kérdés, minthogy a beváltás után tud
ják meg egész évi fáradalmas munkáik ered
ményét,

A simitás kezdetével, az öreg Kati anvó, 
a kertész felesége, az ajtó sarkára kötözgeti a 
dohánv zsinórokat és azokról — gyakori prüsz- 
kölgetés között —  izmos kezeivel, a dohánvt 
óvatosan lehúzva, adogatja át válogatás vé
gett az ő hü férjének, a kukás komának.

Az öreg kertész pedig, ki a dohány ke
zelésbeli tudományával ugyancsak el van bi
zakodva, nagy büszkén viszi a főszerepet és a 
sok dohány por felszívásának ellensúlyozása 
tekintetéből, kurta szárú öblös veres cserép pi
pájára gyújtva, az asztal közepén, bodor füs
tölés mellett válogatja össze a Katyi anyó ál
tal átadott dohány leveleket, melyeket a ki
válogatás után saját maga oszt szét a família 
tagjai közt becsomózás végett; — a kész cso
mókat aztán a saját beosztásaik szerint, nagy 
Örömmel osztályozzák, hálózzák és készítik a 
beváltáshoz.

A beváltás előtti napon, még egyszer vé
gig mustrálja az öreg kukás koma, az ő hű
séges életpárjával, Kati anyóval, a bálba rakott 
dohányokat, s örvendező bizakodással tanakod
nak a bálák felett: válogatott, első osztály, 
nagy rongyos, kis rongyos, stb. —  persze az 
ő sze neik már annyira el vannak telve a do
hányok színeivel, hogy a bálákba való beosz
tásnál, a harmadik, vagy kihánvás osztálvba 
alig jut valami.

A kukás koma, a bálák nézegetése köz

ben, tenszóval szokta mondogatni az osztá
lyokat, s Katvi anyó váltig erősitgeti az előtte 
kedves szavakat, mikor aztán mindketten ki
mondották a halak felett a jogerős ítéletet, 
akkor teljes megelégedéssel fognak a dohanv 
felrakásához, hogy másnap, mint a beváltási 
határ-napon, a dohányraktár telepen rendes 
időben megjelenhessenek.

A dohány beváltó hivatalba érkezés reg
gelén, mikor már a tisztek a beváltást meg
kezdik : kezd csak a vén kukás mélv gondo
latokba merülni a felett, váljon az ő dohányát 
átveszik-é azon osztályokba, melvekbe ő azt 
beosztatta:

Ha aztán a dohányok nem az ő beosz
tásaik szerint lettek átvéve, természetévé vált 
szokásánál fogva válain és bajuszán egyet-egyet 
rántva, vigasztalasul jót húz a butykosban 
lévő sziverősitóböl, s ugyancsak biztatja a 
sopánkodó Kati asszonyt;

—  Ne búsulj anyjuk, majd hozunk jö
vőre olyan dohányt, hogy tudom, elbámulnak 
az urak rajta !

liodó Ignác e.
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nielési s kezelési eljáráson igyekeznénk a tu
domány minden vívmányainak felhasználásá
val segíteni, és a pipadohányoknak is megfe
lelőbb elbánással nagyobb kedveltséget, meg
felelőbb kelendőséget, kiterjedtebb piaczot biz
tosítani. illetőleg a meglevőt legalább is meg
tartani, még a fogyasztók izlésváltozásával 
szemben is.

A  mi ezeket illeti, ide vonatkozólag igen 
figyelemre méltó dolgokat mond Dr. Kosutány 
a „Dohányujság** egyik közelebbi számában.

A czik itt egész terjedelmében átveszi dr. 
Kosutány Tamás tanár urnák lapunk múlt évi 
folyamának 24-ik számában közölt nagyérdekÜ 
közleményét s aztán igy folytatja :

Mind helyes megjegyzések ezek s meg is 
éidemlik a legnagyobb mértékben, hogy ille
tékes helyeken kellő figyelemre találjanak.

A másik az volna, s ki tudja nem járna-e 
ez esetleg meglepő sikerrel, hogy igyekeznénk 
mentői több talajt kipróbálni, váljon nem ke- 
rUlne-e közte olyan, mely a legjobb szivarle- 
velcket teremné.

Ki tudja ? Az bizonyos, hogy a levél mi
nőségére döntő befolyása van a talajnak, az 
is bizonyos, hogy hazánk ezer meg ezer féle 
talajjal bir, s miért ne találkozhatnának ezek 
közt olyan kisebb nagyobb foltok, a melyek 
a czélra nézve alkalmasak volnának, a hol ta
laj és éghajlat ugv Össze vágna, hogy az a 
szivarlevél termelésére a legalkalmasabb volna.

Vagy 20 éve jártam egy uj telepben, az 
akkori Krassómegyc területén, hol az erdőir
tásban egy telepes nehány szem — előbbi lakhe
lyéről hozott —  dohánymagot vetett el s titokban 
meg is érlelte a kikelt növényeket. Az igy 
termett dohány rendkívül finom, vékony, 
nagvlevelü lett s bámulatos aromája volt a 
füstjének. Az illető azt mondta, hogy teljesen 
elütött az ő hazai dohányától, a melyet az 
előtt otthon, Tolnamegyében szokott volt ter
melni.

A nélkül, hogy e kis dolognak nagyobb 
jelentőséget lehetne tulajdonítani, mégis azt az 
eszmét támasztja az emberben, hogy roppant 
sok terület van még hazánkban olyan, a hol 
soha dohányt nem termeltek, s legalább is 
valószínű, hogy ezek közt szivarlevél termő 
helyek is akadnának.

Hiszen, ha pl. csak Szoboszló környékén 
termelnének dohányt, azért hogy ott az a ne
héz, vastag, zsíros, éghetetlen levél terem, 
váljon mondhatnánk-e hogy az egész ország
ban mind ilyen a dohány és sehol sem kü- 
lömb? Pedig lám ott van a csetneki stb., a 
mi oly óriásilag különbözik amattól. S azért, 
hogy Szobószlon semmi mesterséggel sem le
hetne körtélyesit vagy vékit termelni, lám le
het Körtélvesen, meg Véken. S ép igy lehetne 
a dolog a szivarlevelekkel is.

Csak fel kellene fedezni azt a helyet.
Erre kellene tehát a kormánynak is figyel

met fordítani, s minden módot elkövetni al
kalmas talajok felfedezésére. Olyan —  nemzet
gazdaságilag is rendkívül fontos dolog ez, 
hogv nagyon is megérdemelné a legbehatóbb 
kísérletezést. — a.

A beváltási határidők kérdéséhez.
E gy  oly kérdésre óhajtanám az illeté

kes körök becses figyelmét az alábbiakban 
felhívni, amelynek felemlitése, most, a do
hánybeváltás folyamatán, épen időszerű.

Amint tudjuk, az idei dohány szá
radására eleinte nagyon kedvező volt az 
időjárás, a mennyiben az egész törés és 
fűzés idején majdnem mindig száraz, meleg 
idő v o lt ; október végén azonban, midőn 
tehát a dohány még teljesen ki nem szá
radhatott. bekövetkezett az esős időszak s 
tartott jóformán a múlt év végéig, úgy hogy 
a dohány nemcsak hogy teljesen kiszáradni 
nem bírt, hanem a folytonos nedvesség 
folytán m ég a simításra is alkalmatlan volt. 
Következett most már a dohánybeadás ha
tárnapjának kiírása. A  dohányjövedék közp. 
igazgatóság megállapította, hogy ebben

s ebben a körzetben mikor kezdődjék s 
mikor végződjék a dohánybeváltás, mely
hez képest minden dohánybeváltó hivatal 
intézkedett a kerületébe tartozó dohány- 
termelőkkel a dohány beszállítása iránt; s 
kaptunk egy rendeletet, hogy ekkor s 
ekkor szállítsunk be dohánytermésünket és 
pedig azon figyelmeztetéssel, hogy „a ki
tűzött határnap pontosan betartandó, mivel 
a határnap megváltoztatása, felsőbb rende
let folytán, nem eszközölhető." — A  kitű
zött határnapok úgyis rövidek lévén, a si
mítással, illetve csomózással igyekezni 
kellett, hogy a határnapot el ne mulasszuk 
s becsomóztunk olyan dohányt is, mely 
nedves volt s szállítás közben természete
sen bemelegedett.

A  dohánybeváltó hivatalok azon jó
akaró figyelmeztetését, hogy a nedves do
hányt ne csomóztassuk: nem minden ter
melő veheti tekintetbe, mert nagyon jól 
tudjuk, hogy némely vidéken oly csekély 
a munkaerő, hogy ha az illető termelő a 
dohány beszáradásától egész a beváltási 
határnapig folyton sietteti is a csomózást, 
mégis alig bir vele elkészülni. Sőt tudok 
olyan termelőt is, a ki több éven át, a mun
kaerő hiánya miatt, dohányát simitatlanul 
s csomózatlanul volt kénytelen a beváltó 
hivatalba beszállítani, ami, hogy mily ká
ros az illetőre, azt úgy hiszem felesleges 
bővebben fejtegetni.1) —  De még ott is, a 
hol kellő munkaerő áll a termelő rendel
kezésére, sokszor megtörténik, hogy épen 
a kitűzött határnapra, más akadályok kö
vetkeztében — hol nagyon száraz, hol na
gyon nedves a dohány —  nem képes a 
simítással s csomózással elkészülni s kény
telen dohányát —  úgy a mint van — cso
mózatlanul beszállítani.1) A  mint tehát a 
fentiekből kitűnik, sok esetben nem a ter
melők az okai, hogy nedves, illetve a do
hány jövedék számára nem megfelelő do
hányt szállítanak be.

Szerény nézetem szerint: a dolgon a 
dohányjövedéki közp. igazgatóság olyképen 
segíthetne, hogy miután most már a leg
több beváltó hivatalnál szokás a dohány 
két Ízben való beszállítására 2 határnapot 
kiírni, az első határnap alkalmával módot 
kellene nyújtani a termelőnek, hogy az 
otthon maradt dohány beszállítására kitü 
zendő határnap kiírásába ő is beleszólhas
son. illetve a termelő erre nézve hallgat- 
tassék meg és ez által eleje vétetnék egy 
részről a termelők, másrészről a dohány- 
jövedék nagymérvű károsodásának, mert 
alkalom adatnék a termelőnek, hogy dohá
nyát csakis kedvező időben munkáltassa.
— Eleje vétetnék annak hogy —  mint az 
idén is — oly nagy mennyiségű nedves 
dohány lett a beváltó hivatalokhoz beszál
lítva. hogy azok nagy szorgalom kifejtése 
mellett is nehezen fognak a sok romlott 
dohánytól megszabadulhatni; — 3) másrészről 
a termelők sem lennének kitéve annak, 
hogy a legszebb dohányaikat csak nagy 
súly le von ássál s legfeljebb a harmadik 
osztályba veszik át.1)

Metey Ödön.

' )  Ez, egye* helyeken lehet, hogy megtörtén
het ; — nem ismerjük az illető helyi viszonyokat.

' )  Az ilyen termelőknek nem kellene dohányt 
termelni!

' )  A nedves dohányok keletkezésének nem any- 
nyira a beváltási határidő későbbi megállapításával, 
mint inkább a korai ültetés és elegendő pajták által 
lehet leginkább elejét venni.

•) Egészben véve nem osstbatjnk a tiszt, czikkiró 
nr nézetét, — mert ha a gazda tndja, hogy a do
hánya nincs kellően beszáradva és ha ezen indokbői 
kéri az átvételi határnap megváltoztatását: azt bi
zonyára meg is kapja — Ha a beváltási határna
pok egyáltalán korainak mondhatok. ez a rend
szabály két szemponthői történik. — az első és a 
legfőbb az, hogy a termelő minél hamarabb pénzhez 
inason, amire gyakran szüksége van, — de erdész
ben a jövedéknek is érdekében áll, hogy péidánl tűz
kár. s többeféle kalamitáa megelőztessék. A másik
—  még jelentékenyebb — indokát képezi a dohány 
korábbi átvételének: a csempészet megakadályo-

Adatok, a nemeaitő fermentáláshoz.

A  fermentálás utján való dohány ne
mesítésnek egy újabb vívmányáról ád hirt 
a . Süddeutícke Tabakseitung* * .

A  jelentő ezég: Giesecker Hermáim, a 
Rajna melletti Geisenheimból, erre vonat
kozólag azt Írja, hogy az ő módjuk eltérő 
a dr. Suchsland karlsruhei tanár módsze
rétől. —  A  ezég ugyanis szintén Havanna 
vagy  Brazil dohányból nevelt baktéri
umokat, melyekkel hannoveri dohányok 
nemesítésére tett kísérleteket és ezek any- 
nyira sikerültek, hogy az ig y  fermentált 
dohány az izének azt az úgynevezett né
met sajátságát teljesen elvesztette, —  ezt 
a legjelesebb szakértők konstatálták, vala
mint azt is, hogy a dohány sokkal jobbá 
és kellemesebbé vált.

Ez az eredmény arra bírta a jelentést 
tevő ezéget —  amennyiben csak később 
jutott tudomásukra, hogy Suchsland az ő 
találmányára szabadalmat nyert — hogy 
érintkezésbe léptek vele, s ama megálla
podásra jutottak, illetve szerződés jött létre 
köztük, mely szerint a nemesitő fermen
táláshoz szükséges baktériumok nevelése, 
kizárólag a nevezett ezég által lesz eszkö
zölhető és gyakorolható, azonban továbbra 
is Suchsland fogja azokat gyártani.

H ogy  az anyag általánossá váljék : a 
ezég elhatározta az árát annyira leszállí
tani, hogy egy mázsa dohány nemesitő fer
mentálásához szükséges baktériumnak 1 
márka és 5 fillér az ára.

Ezen rendkívüli árleszállítás annyiban 
lesz lehetséges, amennyiben a ezég nagy
mérvben szándékozik a gyártást folytatni, 
azon reményben, hogy az illető érdekelt 
felek felkarolják az uj találmányt és nagy
ban fogják űzni annak alkalmazását.

A  ezég, a Rajna melletti Geisenheim- 
ban állitá fel a gyárt, melynek vezetésével 
dr. Koch Alfréd göttingai egyetemi tanárt 
bizta meg.

A  dohánybakteriumokat. a ezég ama 
élelmezési nedvben fogja szállítani, amely
ben azok általa szaporittatnak. —  Ezen 
folyadék, megérkezése után, ha csak lehet
séges azonnal alkalmazandó. —  különben 
pedig hűvös, de fagymentes helyen tar
tandó, —  s alkalmazáskor a folyadék fel
hígítására lehetőleg főtt, tiszta vizet kell 
használni, amely 40° C. van lehűtve. Ezen 
keverékből, egy egészen tiszta kis seprővel, 
a dohány csomókat úgy kell befecsken
dezni. hogy minden levélre jusson a folya
dékból, s a befecskendezés után a dohány
csomók azonnal bányába rakandók.

■ Áss, — mert az kétségtelen, hogy minél tovább vsa 
a dohány a termelőnél s minél később kerül bevál
tásra : annál több és nagyobb a i alkalom a csem
pészetre. amely a legéberebb ügyeimet és ellenőriéit 
is képes kilátszani — Hiszen a jövedéknek a saját 
szempontjából sokkal előnyösebb, sőt óriási hasznára 
lenne, ha a dohányokat csak tavasz (elé venné át, 
amidőn azok már teljesen kiszáradva, sőt részben 
kiforrva is vannak, habár az ntőbbi munkálat a ter
melőnél nem is egészen rendszeresen ejtetnék meg, 
de azonban a sniyáböl akkorra már mintegy 10— 15 
százalékot bizonyára elveszített. — Mindezekből vi
lágosan kitűnik, amit az igen tisztelt czikkiró nr fej
tegetésére kötelességünk volt megjegyezni, hogy a 
korai átvétel nem egészen z jövedék érdeke,

Sierkentő.
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Beváltási eredmények.
i

A z érsekujvári m. kir. dohánybeváltó hivatal körzetéhez tartozó dohánytermelők
termelési esedménye, az 1893. évben a következő volt:

TtraelS község

2■CB
*©
"oU,

Termelő neve

Egy kataszt hold 
átlagos jövedelme

Méter
mázsánkén ti 

átlagdokáuyb. pénzben

kilogram fr. kr. frt , kr.

Bagót a 1 Ordódy Béla 1160 225 04 19 39
2 Zsigó Srauiszló 1184 203 31 17 16
3 Schwarz Zsigmond 1253 269 87 2 13

. 4 özv. Ordódy Kálmánué 124 4 ‘227 84 19 84
5 Deutsch József 919 214 42 23 33
6 Ordódy l ’Al 599 151 22 25 22
7 Horváth Antal 1083 220 73 20 37

Ipoly-Vecse 8 Iváuka László 743 144 03 19 87
Dejtár 9 Esztergomi érsekség 922 181 81 20 04
Kurta-Keszi 10 Baranyay Oéza 139. 3“ 5 2'» 21 87
Puszta-Vérth u Pylier Izabella én Valéria 979 207 16 21 19
Ó-CtyalU 12 Pollák Adolf 814 156 08 18 48

13 Dent*ch Rezsó tií'8 139 31 19 93
14 Ehrenfeld Antal 777 165 90 21 38
15 ifj Fiach'-r József 612 1 16 09 18 96
16 Heokenaszt György 943 203 88 21 61
17 Kadek Vendel 1027 199 80 19 44
18 Kecskés János közép 981 179 24 18 26
19 Pe*rovich Pál 784 163 67 20 85
20 Psenók János 882 .70 96 19 34
21 Schulecz János 712 146 16 19 87
22 Szentmarjai Pál 833 177 29 21 28
23 Bleyer FttBp 816 192 22 23 54
24 Ovurnovici Imre 807 167 50 20 75

. 25 Kódek János 1016 219 61 21 65

. 26 Kódek Márton 1005 199 83 19 87
27 Lakv (íábor 690 110 10 15 95
28 Si-hwarz Kálmán és Z^ic 876 212 55 24 25

Naszval 29 Heokenaszt (iyörgv 729 129 45 17 76
Dalntad 80 Satuba Béla 943' , 214 49 22 82
Szét® 31 Esztergomi érsekség 82-0 , 222 27 26 75
Bajcs 32 1012* , 237 67 23 47
Ki»-Tur 33 Ivánka (Makar 1323 224 80 16 94
Für 34 Steiger (ívnia 913 2-»9 70 22 94
Caúz 35 „ . 1140 213 31 18 70

A fenti kimutatás szerint, az érsekuj
vári beváltóhivatali körzetben, az 1893. 
évi dohánytermés beváltási eredménye, 
illetve egy katasztr. hold átlagos jövedelme 
a legnagyobb volt: Kurta-Keszi község
ben, Baranyay Géza termelőnél, ahol do
hányban 1395 klgrm, pénzben 305 frt 25 
kr-, ellenben a legkisebb volt (számszerű
leg ugyan Ordódy Pálnál, de miután a 
nevezett termelőnél egy pajta dohány el
égett : igy  tehát ez tényleges eredmény

nek nem vehető.) dohányra nézve Ó- 
Gyalla községben, ifj. Fischer József ter
melőnél, ahol fi 12 klgrm-, pénzre pedig 
O-Gyalla községben Laky Gábor termelő
nél, ahol 110 frt 10 kr volt az átlagos 
jövedelem kát. holdanként. —  Métermá
zsánként legnagyobb átlaga volt Szete 
községben, az esztergomi érsekségnek: 26 
frt 75 kr, — ellenben a legkisebb volt 
Ó-Gyallán, Laky Gábornak: 15 frt 95 kr.

A dohányrozsda.

A  mnlt évben nagy mennyiségben 
uralkodott a dohányrozsda. — Ez rende
sen gyakori esőzések alkalmával és több
nyire a mély fekvésű talajokban szokott 
keletkezni; —  mert ez is egy bizonyos 
gombafaj, s tudvalevőleg ezek a gombák, 
nedves időjárásban nagyon elszaporodnak.

A  rozsda, rendszerint a dohány alsó 
leveleit támadja meg, s ezek sokkal ha
marabb megkapják ezt a betegséget, mint 
a felső levelek. Hasonlóképen az apró nö
vények is jobban ki vannak téve a ve
szélynek, mint a nagyok. A  foltok külön
bözőek. s borsó nagyságtól egész 4 5
ctmtr nagyságig terjednek.

A  barna-rozsdát nem kell a fehér rozs
dával összetéveszteni; mert a fehér rozsda 
gyakran a szél által hordott finom homok 
porszemecskékből képződik, amelyek a 
ragacsos levelekre bizonyos időben rátapad
nak. A  fehér-rozsda többnyire a dohány 
érésének időszakában keletkezik és ilyen
kor rendesen a levél hegyén és szélein-, a 
barna-rozsda ellenben rendszerint a levél 
közepében támad.

A  fehér-rozsda nincs kárára a dohány
nak, mert nem is hat át a levél belső szö
vetén, ami azt jelenti, hogy nem valami

gomba által keletkezik, — sőt az ily fehér- 
rozsdás dohányok még szivarboritásra is 
előnyösnek tartannak, jobban égnek és 
fehér hamujok van, — ez okból régebben 
ezen fehér-rozsdás dohányok nagy kelen
dőségnek örvendtek és jobban is lettek 
fizetve.

I ) .  V.

Egyetmast a havana dohányról.

A z a világhírű dohány, mely „havana* 
néven ismeretes, nem az egész Havana szige 
tén termeltetik, hanem aránylag csak egy kis 
részén a szigetnek és pedig a délnyugati 
szorof án, — melynek neve : Vuelta-Abajo ; 
—  ennek kiterjedése, a Broabay a Cap 
San Anton ioig, hosszaságban 110-, és 
szélességben 30 kilométer. — Ezen föld
terület, amelyről általánosan el van ismerve, 
hogy az a legjobb dohánytermő föld az 
egész világon, észak felől hegyei.tői, dél
ről az oczeánnal határos. Legnevezetesebb 
helye: Pinár dél R io. —  ennek az egész 
művelhető földrészét dohánytelepek alkot
ják, melyek átla^ egy  caballeria, vagyis 
mintegy 13 hektár földterületet képeznek. 
A telep egy rjszén banán, zöldség és ku- 
koricza termeltetik, a munkások élelmezé
sére ; -  a telep közepén egyetlen lakház 
van, továbbá egy száritó pajta, egy félszer 
az állatok részére, és egy kunyhó, amely 
hálótanyája a 20 -3 0  tagból álló munká
soknak, akik nem mindig négerek, mert a

szegényebb osztályhoz tartozó fehér cubaiak 
még alkalmasabbak.

A  nagyobb telepityényeken egy  Mayo- 
ral van alkalmazva, — ez annyit jelent 
mint „felügyelő*, — a teendőket azonban 
rendesen a munkás vezeti, aki nem min
dig a tulajdonos, hanem ennek részben 
csak bérlője.

Cubának belsejében a Partűios dohány 
termeltetik, amely vagy ezen előnyösen is
meretes néven, vagy mint Cabana* expor- 
táltatik. mig a Vuelta Abajo majdnem 
egészben a havanai gyárakba szállittatik. 
A z előbbi faj néha még szebb színben és 
tartalomban, mint az utóbbi; de azért ennek 
kitűnő voltát és finom jó zamatját soha el 
nem éri —  A  cubai dohányok harmadik 
rendjét a Yara dohány képezi, amely 
Santijago de Cuba közelében, a Lo  R io, 
Hondo és Pinar dél R io  folyamok partjain 
termeltetik. Ezen dohánynak jellemzetes 
ismertetójelei azok a finom homok szemecs- 
kék, melyek a levelek redőjében befész
kelve vannak. A  Yára dohánynak van egy 
bizonyos sajátságos ize, amely ép oly gyak
ran dicsértetik, mint aminő gyakorta becs- 
méreltetik. Mindenesetre ez a faj kevesebb 
értékű, mint a havana dohány, mely alatt 
a Vuelta Abajo értendő. A  Yara dohány 
legnagvobbrésze Európába szállittatik, ahol 
ezen fajnak finom és erőteljes levelei szivar- 
gyártásra igen kedveltek; — mig a szige
ten maradó része ezen dohányoknak, a 
Principes és Plantation néven ismert szi
varfajokra dolgoztatik fel.

Európában nem igen szokták figye
lembe venni azt a fontos körülményt, hogy 
Guba-szigetén a dohánytermelést nem az 
úgynevezett nyári hónapokban, hanem 
csak is a téli hónapokban űzik, vagyis az 
évnek azon szakában, midőn a hőmérő át
lag 10 fokkal alantabb áll, mint a többi 
évszakban.

Ez abban leli magyarázatát, hogy a 
nyári fokozott melegben és a gyakori ned
ves időjárásban a növények bujábban fej
lődnek ugyan, csakhogy nincs meg ben • 
nők az a finom zamat és aroma, mely a 
havana dohányt olyan világhírűvé tette,
— ennek a kifejlődésére ugyanis a napfény
ben és csapadékokban nem oly túlbőséges 
téli napok szükségesek.

Virginiában, ahol a nyomasztó meleg 
és gyakori égiháborús nyári hónapokban 
kénytelenek a termelést folytatni, nincs is 
meg az ottani dohánynak soha az a finom 
kellemes aromája, azért is a Virg in ia  do
hány épen az ellentéte a havana dohánynak.

A  havana dohányok legjava részét az 
ottani gyárosok veszik meg. akik jóelóre
—  még mielőtt termelnék — szerződésileg 
lekötik az összes termést, melyre rendesen 
előleget adnak a termelőknek, akik nagy
részben léha, könnyelmű, gondatlan embe
rek, s dologtalanul lustálkodva, haszon
talan csevegéssel töltik el az id ő t; —  (úgy 
látszik, hogy a dohánykertészek, ott sem a 
legvalogatottabb munkás, javabeli néposz
tályhoz tartoznak, ép úgy mint minálunk.)

A  nagyobb gyárak rendesen mindig 
ugyanazon termelőktől veszik a dohányt, 
s igy  részben ebben is fekszik annak a 
titka, hogy egyenlő árujok van, amit any- 
nyira csodál a világ; -  mert azért az 
anyag ott is sokkal vegyesebb. mint ahogy 
általában a közhiedelem ezt véli, sőt Vuelta 
Abbajoban is, néhány kilométernyi távol
ságban, már a minőségben is vannak el
térések.

A  valódi finom és drága szivarokat 
élvezők által jól ismert nevű havanai gyá
rosok : Cabanos, Parugas, Uppman és még 
néhány mások, Havanában saját dohány
termelési területtel bírnak, ahol gyáraik 
szükségletét részben fedezik, —  de a ter- 

I mésnek csak a jobb részét használják fel, 
| mig a rosszabb részét mint nyers dohányt 

Európába exportálják.
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Ezek a nagy czégek mindig dúsan el 
vannak látva a legkitűnőbb minőségű dór 
(lányokkal, hogy hirnevöket mindenkor 
fentarthassák s egy  rosszabb vagy kevés 
termés esetére is biztosítva legyenek.

A  minőségbeli sokoldalúság sehol se 
fordul elő oly nagy mértékben, mint épen 
Havanában, ami a nyers dohány bevásár
lását mindenesetre nagyon megnehezíti.

Ha egy tekintetet vetünk a szivarlá
dákra: azonnal látjuk a gyártmányok szí
nének, jóságának, gyönge vagy erős vol
tának minősítését; — amarillo claro, (v i
lágos sárga,) amarillo obscura, (sötét sárga,) 
claro, (világos.) Colorado claro, (világos vö
rös,) Colorado, (vörös,) Colorado obscuro, 
(sötét vörös,) és még számtalan szinjelzés, 
—  nagyon erős, erős, gyönge, —  legfino 
mabb, finom, stb. stb. Ezekből aztán a fo
gyasztó könnyen kiválaszthatja magának, 
az Ínye és erszényéhez való szivarját.

Vuelta Abbajoban is fokozni akarták a 
termés mennyiségét, s ezt gazdag guanó 
trágyával kisérlették meg, mely azonban 
annyira befolyásolta a minőséget, hogy 
egyes helyeken be kellett szüntetni a do
hánytermelést és most pihenés által igye
keznek a talajt eredeti alakjába vissza
hozni.

Végül — a mi a világhírű valódi 
havana szivarokat ille t i: a legfinomabb
havana dohánylevelekből készülnek a Rega- 
lias, Imperiales, és Medios Regalias, — a 
kissé kevésbbé finom levelekből készülnek 
a Cazadores, Panatelos, Caballeros, —  a 
kisebb finom és kiválogatott levelekből 
készülnek a Londres, Damas. —  az apró 
durva levelekből a Canones, —  s a leg
durvább levelekből készülnek a Millares 
Communes szivarok.

Észrevételek.

Egy jeles dohány nagytermelő, egy igen 
érdekes körülményre tett figyelmessé.

Nevezetesen —  ennél a nagytermelőnél 
történt, hogy két évvel ezelőtt, dohányföldjé- 
ne< egy részén, helyenként különös kinövések 
keletkeztek a dohánynövényeken, melynek 
okát megtudni óhajtván, néhány dohánytöt 
beküldött a budapesti dohánybeváltóhivatalhoz, 
Mlionnan a kérdéses dohauytöveket hozzám 
küldték, hogy mondanám el véleményemet a 
szokatlan jelenség mibenléte felöl.

A  dohányleveleken nagyon sok hegves, 
fodros, sarló gürbeségü, keskeny kutyanyelv 
alakú kinövések voltak, — ilyenek ugyan 
gyakran fordultak már elő másutt is, — s a 
rendellenes fejiódésü dohánytövek úgy néztek 
ki, mint az erdőben, egyes tölgyfákon látható 
bokorkinövések, amelyet köznyelven fagyöngv- 
virágnak szoktak nevezni.

A kitűnő okszerű gazda, ezen sajátságos 
dohánylevél kinövések keletkezésének okát 
óhajtván valamiképen kipuhatolni, és ebből 
okulást szerezni: erre nézve én, a Dohánvuj- 
aág 1892. évi folyamának 14.-ik számában 
közöltem is a magam véleményét, — s te
kintettel ama körülményre, hogy — a nyert 
felvilágositás szerint — a kérdéses dohánytö
vek oly talajon termettek, mely „harmadéves 
gveptörés volt s a legjobb vetésforgásban azon 
évben először került dohány n!áM: erre vo
natkozólag szóról-szóra odanyilatkoztam, hogy 
„a gyeptörés, noha előbb más növény terme
lésére használtatott s a legokszerübb vetésfor
góba esik is, rendesen buja, de törpe dohányt 
szokott adni, minthogy az ily aljtalaj még 
nincs eléggé kiművelve s a dohánygyökér nem 
mélyen, hanem szétterjed benne.u

Bővebb tájékozás és felvilágosítás szer
zése végett, a kinÖvéies dohányleveleket el
küldtem dr. Jurányi Lajos egyetemi tanár 
úrhoz, az egyetemi növénytani intézet igaz
gatójához is, kikérve az ö illetékes szakvéle
ményét, — a lapunkban szintén közölt szives 
válasza abban Összpontosult, hogy:

M AGYAK DOHÁNVUJBÁG

„E jelenséget többféle okokra lehet vissza
vezetni, — mint például csekélyebb fokú meg
világítás, a levegő nedvessége, a talaj vizbősége, 
phvsicai és vegyi szerkezete, stb; —  hogy 
ebben a speciális esetben mily ok, vagy okok 
idézték elő : azt a helyi viszonyok beható isme
rete nélkül meghatározni nem lehet.“

Én azonban mindezekkel nem elégedtem 
meg, hanem —  épen akkor indulva külföldi 
tanulmánny utamra— egv pár dohánytövet elvit
tem magammal, s megmutattam dr. Schmitter 
Ágostnak, a strassburgi császári dohánygyár 
hírneves szaktudós igazgatójának is, aki a 
rendellenes levélképzödés okául szintén sok 
mindenféle okot és körülményt hozott fel, — 
a kérdéssel azonban nem jöttünk egészen 
tisztába.

A napokban volt szerencsém találkozni 
az érdekelt nagytermelő úrral, akit most már 
m eg is nevezhetek, hogy az illető : Pálőcsi Hor
váth István Örkényi földbirtokos, s elm ondja né
kem, hogv most már megmondhatja ama neve
zetes dohány kinövések keleti ekésének az okát.

A  do log  rendkívül érdekes. Ugyanis —  
az a ferde kép/.ödésü dohány csakis egv táblá
ban fordult elő több helyen, s ez a tábla —  
amint fent említettük —  gveptörés volt, —  s 
szokás szerint, ahol ilyen gyepfö ldek az o r
szágút mellett esnek, a rossz út kikerülése 
végett le szoktak az ilyen gyep fö ldre térni, 
ahol azután számtalan kerék nyom ok és vágá
sok keletkeznek ; —  ilyen volt az a gyep  is, s 
épen ott, ahol a föld annyira lesajtoltatott a ke
rékvágásoktól : ugyanazon a helyeken termeti az 
a kinövéses dohány, melynek lövci épen oda 
estek, ahol a föld csak a felszínén volt meg- 
porhanyósitva, de alant sziklákeménvségü ma
radt, a feltörés a lkalm ával; amint gyakran 
m egesik, hogy az eke a kemény test fölött 
átsiklik és ilv helyen csak úgy fennyedén van 
mrgszántva, —  részint azért is, mert a kerék
vágásoktól származó kemény nyomás, a fö ld
nek >zt a részét alacsonyabbá, lentebb fek
vésűvé tette, mint a tábla többi része, s az 
eke, felül keresztül siklott rajta.

Szóval —  az a földrész nem lett kellő
leg m egm űvelve és a dohánypalánta gvökere 
abban a sziklakeménv földben megakadt, nem 
tudott lehatolni, fejlődésében gátolva vo lt s 
ezért lettek a leveleken a ferde kinövések, s 
ennek bizonyossagá'ól a nevezett term elő ur 
teljesen meg is győződött.

Én m indezekből csak azt a következte
tést és tanulságot akarom levonni, h ogy  m ily 
óriási hatással bír a dohány fö ldre és a n ö
vény fejlődésére a jó művelés, -  habár ezen 
körülm ény bizonyításra sem szorul, de az 
ilyen —  valóságos ujjmutatása a véletlennek, 
mindenesetre kell hogy megerősítse és buz
dítsa a termelőt, hogy a dohánytermelésnek 
legelső fe lté te le : a földnek kitűnő m egm ű
velése. Daróczi Vilmos.

I R O D A L O M
A mesterséges borok készítésének és for

galomba hozatalának tihlmazasáról szóló tör
vény. Magyarázó jegyzetekkel ellátta : dr Lónyay 
Ferencz. Á  folyó hó 4 én életbelépett bortör
vény, úgy termelő, mint kereskedőink nagy 
számát érdekli, s csak örvendhetünk a kis 
kötetnek, amely a törvényt szakértői magyará
zatokkal és jegyzetekkel s függelékül az életbe 
léptető miniszteri lendelettcl ellátva —  ily 
gyorsan Közrebocsátja. — A kis munka tar
talmazza bevezető i észében a törvény történetét 
s az előleges tárgyalások ismertetését. Maga a 
törvény szövege tételenként, könnyű és érthető 
nyelven niagvaráztatik meg, úgy, hogy a leg
egyszerűbb korcsmáros, kereskedő vagy kister
melő is megértheti. Ajánljuk e munkát az érde
keltek figyelmébe, mert a bortörvény, előnyei 
mellett, rendelkezéseinek nem ismerése sok 
kellemetlenséget okozhat gazdának, borkeres
kedőnek, korcsmárosnak egyaránt. — A prak
tikus kis könyvnek ára 80 kr. Megrendelhető 
a „Hazánk** irodalmi vállalatnál, Budapest, Köz
telek.
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V E G Y E S E K
—  Mai számunkkal fejezzük be tényleg 

a „Magyar Dohányujságu tizedik évfolyamát.
S működésűnknek ezen nevezetes határi- 
jelző pontjához érve, nyugodt öntudattal 
tekinthetünk vissza lapunknak egy  évtize
det betöltött pályafutására, mert minden 
sorunkat, minden szavunkat azon eszme 
sugalta, minden törekvésünket azon szent 
kötelesség vezérelte, hogy a hazai dohány
ügy fellendítését és a termelők jogos érde
két legjobb erőnk és tehetségünk szerint 
híven szolgáljuk. Ez lesz a czélunk^és 
vezéreszménk jövőre is, —  igy folytatjuk 
működésűnket továbbra is. —  Jövő szá* 
munkka! megkezdve lapunk tizenegyedik 
évfolyamát: a lapunk 10 éves fenállását 
ünneplő jubileumi számunkat — Ígéretünk
höz képest —  nemcsak előfizetőink, hanem 
az összes hazai dohánytermelők részére meg 
fogjuk küldeni, — s annyit előre is jelez
hetünk, hogy gazdag és érdekes tartalom
mal megjelenő jövő jubileumi számunk, la
punk minden igaz barátjának kellemes meg
lepetésül és kedves emlékül fog bizonyára 
szolgálni. — Most pedig ismételten hálás 
köszönetét mondva mindazoknak, akik la
punk 10 éves fenállását, nagybecsű jóaka
ratukkal elősegíteni kegyeskedtek, kérjük, 
hogy bennünket szellemi és anyagi támo
gatásukkal továbbra is szerencséltessenek.

—  A dohánybeváltás, a  budapesti do- 
hány beváltóhivatalba általában sokkal jobb do
hányok érkeznek az idén, mint a múlt évben. 
Fényesnek lehetett volna mondani az 1893. 
évi termés eredményét, ha egy nagy fátum 
nem érte volna a dohányt, t. i. a fagyás, 
amelyről annak idejében aggodalmasan meg
emlékeztünk, de talán akkor még sem sejtsék 
olyan nagymérvűnek azt a csapást, mint aminő
nek később bebizonyuit. Mert csak vajmi ritkán 
akad termelő — néhány megyében —  aki 
ebben a csapásban ne részesült volna. Egyik 
termelőnek a dohányát még a lábán érte, a 
másikét a szárítón szóval mindenki kikapta 
belőle a maga részét, — természetesen csak 
azok nem, akik képesek voltak dohányaikat 
elég korán letörni és beszáritni. S ez a sajnos 
körülmény — amint értesülve vagyunk —  
nemcsak Budapesten, de a/, országnak leg
nagyobb részében igy van, — ami bizonv 
elég n*gv baj. —  Annak idején figyelmeztettük 
és kértük a termelőket, hogy ott, ahol fagyott, 
vagy dérc>ípett dohányok vannak, ezeket a 
lehető legnagyobb gonddal különítsék el a 
többi dohányoktól, —  de sajnos, igen gyakran 
valamennyi osztályban ott látjuk, elkezdve 
a válogatottól egészen a kihányásig. — Ez 
már aztán rendkívül helytelen és rossz do
log, amelyért azokat a gondatlan, makacs ker
tészeket nem lenne szabad büntetlenül hagyni. 
—  S mindezeknek az a szomorú tanulsága, 
hogy mindent el kell Követnünk, hogy ily 
csapásnak jövőre ne legyünk kitéve — A bu
dapesti beváltóhivutalba, az utóbbi hetekben, 
többek közt különösen az elismert régi jeles 
nagytermelő: —  Györgyei Illés ur, Tápió- 
Gvörgyéról, szállított be igen jól kezelt, szép 
dohányokat. Ezen gazdaságban kiváló érdemei 
vannak Krammer Sámuel kasznár urnák, aki 
fáradhatlan buzgalommal és elóretörekvéssel 
intézi — mint igazi okszerű gazda —  dolgait, 
igy a dohánytermelésnél műtrágyával is tett 
különböző sikeres kisérleteket. Csak folytassa 
továbbra is! —  Nagyon szép dohányo
kat hoztak továbbá az utóbbi napokban: 
Helfricht Ervin, és a Franki testvérek, akik
nek különösen sok válogatott dohányuk is 
volt. — Kiemelésre méltók még a következő 
termelők: Katona Gyula, Mitaky Sándor, Ne
meshegyi Béla, Benedikty Gyula, Dezseötfy
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Béla, Emil él Géza, Haláaz Jené éa Béla, atb.
— Az átvételek igazságosan és méltányosan 
eszkBzSltetnek, úgy hogy eddig még egyetlen 
panasz sem fordult elé a beváltás ellen. — 
Végül megemlíthetjük még, hogy a b.-csabai 
beváltóhivatalnál, az idén is —  mint évről 
évre mindig —  kitünően kezelt gySnyórü 
szép dohányt szállítottak Montag M. és fia 
nagy termelik. Mezökovácsházáról.

— Halálozás. Siedlacsko Kálmán, a ko
lozsvári m. kir. dohánygyár igazgatója, január 
hó 27-én meghalt. A  még javakorában lévó
— alig 45 éves —  férfi személyében, a do
hányjövedék egy ritka képzettségű jeles szak
embert vesztett. Ö rendezte be annak idején 
a szegedi dohánygyárat, oly fényes eredmény
nyel, hogy nagyrészt ezen érdemeiért soron 
kívül lépett elé. Tevékenységének maradandó 
emlékeit Arzik a kassai, budapest-ferenczvárosi 
és erzsébetvárosi dohánygyárak is; s a kolozs
vári dohánygyárat magas színvonalra emelte. 
Számos czélszerü reform köszöni létesítését a 
kiváló szakférfiúnak, aki a hivatalban a leg
jobb kattárs, s a magánéletben is köztisztelet
nek Örvendő derék férfi volt. — Nvugodjék 
békével!

—  A izlvargyártái tökéletesítése iránti 
irányadó törekvés lapunk f. é. 1. számában kel
lően volt méltatva ; az ott előadottaknak mint
egy kiegészítéséül, felemlíthetjük még azt is, 
hogy az utóbbi időben, a csekélyebb minő
ségű, hanem azért a legnagyobb forgalmat 
képező H és K (vegyes külföldi és rövid magvar) 
szivarok minőségének emelésére is történtek s 
ép az utóbbi napokban is fontos intézkedések. 
Így a H betűs szivaroknál boríték gyanánt 
kizárólag Jáva anyag felhasználása rendeltetett 
el s ezen szivarok többé a nehéz égésű bel
földi vagy kellemetlen szagu hollandi dohány- 
boritékkai nem fognak már készülni. A „K “ 
szivaroknál pedig az eddig csekély részben 
felhasznált külföldi hulladék magasabb kiméretben 
állapíttatott meg. Szóval az ezen szivarokat 
fogyasztókra is van gondolva s jó is, hogv igv 
van, mert épen a H és K szivarok óriási for
galma okozza azt, hogy ebből kevés a készlet 
s mondhatni ezen szivarok rohamos fogyasz
tása teszi szükségessé az uj gyárak beren
dezését.

— Tanfolyam, gyártási ügyelők részére.
Mint értesülünk, a fővárosban legközelebb egy há
rom havi tartalmú tanfolyam nyílik meg, a do
hány jöv. közp. Igazgatóság felügyelete allolt ki
képzendő dohánygyártási ügyelők részére. Az 
eszme kitűnő s ha eredményhez vezet, min
denesetre üdvös lesz, mert a régi dohánvgvár- 
tási ügyelők részint elhaltak, részint nyugdijai- 
tattak s uj gyártási ügyelők csekély számmal 
vannak ; ezek közül is aki arra alkalmas, segéd
tiszté lesz kinevezve s igv ismét megcsap
pan az ügyelők száma, a ' tanfolyam életre 
való eszméje igen szerencsés ötlet s most már 
csak az van még hátra, hogy megfelelő tan
erők találtassanak. Azt hisszük ebben sem lesz 
hiány.

—  A pápai éa a s.-a.-rujhelyi m. k. do-
hánygyárak folytatólagos fokozása nagyban

halad előre. Pápán jelenleg két dohánygyár 
van Üzemben, egyik a régi ideiglenes, mely 
mindaddig fen fog állani, mig az uj állandó 
teljesen be nem lesz rendezve, a másik az 
állandó uj épület, melynél a téli idő követ* 
keztében a kömivesmunka szünetel ugyan, de 
a nagy raktárhelyiségben a szivargyártás nagy
ban folyik. Mind a két gyár részére a tiszti 
személyzet fokozása a dohánybeváltás befejez
tével van kilátásba helyezve, amikor is a do
hánygyáraknál a beváltás tartamán át nélkÜ- 
lözhetőkké vált tisztek közül nehány áthelyez- 
tetés van tervbe véve.

—  Három uj ideiglenes dohánygyár.
Eger, Szt. Gotthard és Zengg városokban, 
valószínűleg a tavaszszal kezdik már meg az 
ideiglenes berendezést. Eger és Zenggben már 
van is alkalmas helyiség; Egerben a megyeház 
átelleni nagy épület, Zenggben, pedig a volt 
tüzérkaszárnya lesz e czélra felhasználva. —  
A szent-gotthardi dohánygyár immár a létesítés 
stádiumába lépett. Ugyanis Graenzenstein Béla 
miniszteri tanácsos úr, a dohánygyár fellállitása 
tárgyában, a napokban értekezett az ottani 
városi hatósággal, s ez alkalommal azon kije
lentést tette, hogy még ez év folyamán egy 
szárnyépület fog kiépíttetni, melyben 200— 250 
munkás, már szeptbr hóban megkezdi a szivar
gyártást, —  1895-ben pedig a gyár teljesen 
elkészül, s 9 hivatalnokkal 800— 100 munkás 
fog dolgozni. Az elóiránvzott 360.000 forintnyi 
Összegből, ez évben 12Ó.000 forintot fektetnek 
a munkába. — A gyár, annak idején villamos 
világításra lesz berendezve, mint ez a pápai 
és s.-a.-ujhelyi gyáraknál is tervbe van véve.

—  Az „Ország — Világ“ múlt hó 28-án
megjelent számában, dr. Váradi Antal, a 
népszerű szépirodalmi lap hírneves szerkesztője, 
egész terjedelmében közli „A z ó-budai m. kir. 
dohánygyáriról lapunk múlt számában meg
jelent két közleményünket, a gyárat ismertető 
5 képpel együtt. Mindenesetre csak Örömünket 
fejezhetjük ki, hogy a jeles szépirodalmi lap, 
érdemesnek tartá, olvasó közönségét lapunk 
szakközleményeivel megismertetni.

—  Dohánymonopolium Szerbiában. A 
jelenlegi mozgalmas szerb politikai viszonyok 
folytán, Belgrádban ismét fölvetették a do- 
hánvegyedáruság eszméjét, ezúttal az eddiginél 
sokkal határozottabb alakban. Amint értesül
tünk, bz uj szerb pénzügyminiszter, egy maga
sabb rangú állami tisztviselőt a bécsi „General- 
direction füt Tabakregieu tanulmányozására 
fog krküldeni s a jelenlegi belgrádi kis 
„Tvornica duhanau államosittatván, nemsokára 
nagyméretű állami dohánygyárrá fog átalakít
tatni.

—  A dohányfüst lenyelése ellen. Sok
dohányzó valósággal sportot űz a dohányfüst 
lenyeléséből. Hogy ez mennyire ártalmas: 
legújabban Huxiei angol tanár bizonyította be, 
abban a  czikkben, a melyet a „Ninenteenth 
Cenfury* hasábjain, elhunyt barátja: John
Tvndall világhírű fizikus emlékének szentelt. 
A nagy angol tiziológus nyíltan elmondja, mi

volt annak a rettenetes álmatlanságnak az oka, 
a mely Tyndall utolsó éveit a kínok idejévé 
tette. Semmi más, mint a dohányzás. „Tyndall- 
nak az a szokása volt* —  igy ir Huxley —  
„hogy lenyelte a dohányfüstöt, még pedig 
olyan virtuozitással, mint nagyon kevesen. 
Akármilyen bámulatot érdemel is e képesség, 
fejezi be közleményét az angol tanár, az bizo
nyos, hogy sokan esteit már áldozatául.u

—  Ajánlkozás. Egy 30 éves okleveles 
gazdász, ki már egy nagy hitbizományi ura
dalomban, mint gazdásági írnok alkalmazva 
volt, s a m. kir. dohányjövedék szolgálatában, 
mint gyakornok, 6 év óta működik, egy nagyobb 
uradalomban, hol a dohánytermelés is űzetik, 
segédtiszti állást keres. —  Megkeresésedet 
szívességből közvetit a lap szerkesztősége.

Szerkesztői üzenetek.
Többeknek Lapunk tisztelt rannkatártai, előfi

zetői és jóakaró barátai köréből, már is oly u;tgy 
számmal kapjuk a legszivélyesebb üdvözleteket, a 
Dohányujság 10 éves jubileuma alkalmára, hogy 
egyenként alig lennénk képesek valamennyinek kü
lön válaszolni. Addig is tehát fogadják legősziutébb 
hálás köszönetttnket valamennyien és együttesen, 
mig jubileumi számunkban az üdvözleteket és erre 
vonatkozó nyílt válaszunkat ünnepélyesen közlendjttk.

A tek. m. kir. dohánybeviltóhlvataloknak Az 
előfizetők gyűjtésének eredményéről, múlt számunk
ban közölt kimutatásban foglaltakon kívül, lapnnk 
tártáig a követkeaő njabb gyűjtéseket kaptuk :
Budapest : II. gyűjtői ven l(j előfizető,
Barcs : „ ~ « 4
Jdssberény : „ „ „ 2
Kápolna . I. „ „ 13
B  -Csaba : »  m » 5

V 1 H. n n 5 a
Félegyháza : „ „ „ 4

„ I I  - „ 3
Nagy-Léta: „ „  n 4

Fogadják mindannyian, ügybnzgó jóakaratuk és 
szives fáradozásaikért njabb hálás köszöuetünket. — 
azon kérelemmel, hogy — ahol a beváltás még fo
lyamatban van — kegyeskedjenek a tekts. beváltó
hivatalok és tisztviselő nrak. lapunkat továbbra is 
ajánlani és terjeszteni.

Tek. m. kir. dohánybeváltó-hivatalnak Hajdú- 
Dorogb. A múlt évben szép számmal gyűjtött ottani 
előfizetőink közül, még eddig egy sem újította meg 
az év végén lejárt előfizetését. — Nem tndjuk elkép
zelni: mi lehet ennek az oka — Ismerve becses jóin
dulatát és ttgybnzgalmát : bizalommal kérjük szives 
támogatását

Gróf Pilffy Pálné t. uradalmi Intézotegenek
Kóka Becses megkeresésük folytán, a rendelt mennyi
ségű. teljesen megbízható eredeti szamosháti dohány
mag elküldése iránt intézkedtünk.

Felkérjük tisztelt olvasóinkat és a tek. be- 
vdltőhivatalokat, hogy a beváltás eredményéről 
szíveskedjenek lapunkat részletesen és minél 
számosabban tudósitni.

D o h á n y n á l
---------- igii meglepő kitűnő eredménynyel kipróbált-------------aa

ritka magas százalékban koncentrált

foszforsavas és salétromsavas kálium, valamint
kénsavas kálium,

ngy <*gyéb műtrágyák is, jutányos áron kaphatók >-8

SÁTORI MIKSA és MÓR nítrájyagjárálaii, Badaposi, II, Dulár-utcza 25.



Február 1 M au y ak  D ohányujháo 7

*  „MA6YAR UJ8Á6“ rigónyciarnokónak 

már 18 kótiti Jelent meg ét egyedül e lap

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.
Víg angol regény.

Elbeszélések
* Santa Barbara. A múmia. Az Asmama A mit

a napsugár szőtt.)

Malory kapitány bűne
Franozia regény.

Azs a r a n y
Franczia regény 3 kötetben.

Menyasszony vadászat
Franczia regény.

A z indiai nagybácsi.
Angol regény.

KUzdelmes élet
Orosz regény.

Innen-Onnan
Elbeszélések.

(Kecldlva. Tétovázó. Rezeda kisasszony. 
Tisztelettel alulírott. .Mister Sllver dollár,

a dékán ö rököse .
Angol regény.

A nagy ember.
Amerikai elbeszélés

és

:k : -A. T  _A. Xj i  !LT.
Orosz regény

Kétféle szerelem.
hta:

VIOLA .MIKUL

Hanna szive.
Angol regény.

A halott szeretője.
Orosz regény

POLGÁRI HÁZASSÁG.
Vígjáték 1 felvonásban.

Irta: Bogdánovlra tiyőrgy.

Egy ifjú küzdelmei.
Regény.

Coeur IX.
Angol regény.

I szap .
Regény. Irta: Szlnyórl György 

Valamennyi regény érdekfeszltő, s a leg
előkelőbb hazai- és Idegen íróktól ered.

Egy-egy In  ára Budapesten
Granátos-utca 40 krajcár

Vidékre bérmentesen 
küldve 45 krejozér.

8—3

IHAYFARTH PH. é. Társa
g a z d a . á L g f i  S é p g ^ r á t r o s o k

Bécs, EL. Táborstrasse 76. sz.
Alapittatott 1872. broncz éremmel minden nagyobb kiállításon. 600 munkás. 
2 = ^ ^ ^ = = = ^ =  ---

A  gyárakban készülnek a legjobb

Cséplőgépek
két-, járgány- is 

göihajtásn

járgránymtivelx.
1—a von óá lla t befogására.

Legújabb gabonarosták,
tr ien rök , kukorio .a-m ora .o lók , i .é n a  

él azelm a.a jtók
kéebajtáara. á llók és siállltókésEUlékkel.

Árjegyzék ingyen. — Képviselők felvétetnek.

1-, 2>, 8- és 4 vassal 

Boronák és hengerek
szántóföldek és rétek számára.

Szecakavágók. darálók, 
répa vágók,

Blut-filt aábái. tilitákármiaj-iájlók-
Szállítható

taka  r  ék - üstök
mint takarmány-füllesztök és ipar-mosó-. 

készülékek.

Q n U A | |  minden czélra, valamint 
O C tJ IU ll  bor- és gyümölcs-sajtó* (

lásra önm O ködö s za b .

„ Syphonia“
szölló- é* növényperm eteiök

7 -1 0
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Megjelent a  d ís z e s  tavaszi főár;jegyzék : — kívánatra ingyen é.s bériiientve küldetik meg.____

Frommer A. Herrman utóda
Föüziet: m a g , és n ö v é n y k e re sk e d é se .  Fióküzlet:

Vi| Tükör-u tca  5. ^ ( 3 Vl«f Antlrássy-ut l«

M agasan concentrált műtrágya egyedüli főraktára. 
Minden megrendelményhez ingyen melléklet. a_21

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

dohány melegágy takarónak való 
Molino-szövetre

a t- dohánytermelő urak becses ügyeimét 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 teljesíthessük.

A szövet  85 — 88 centim éter szé le s ,  á r a  m éterenkint 22 k ra jc z á r .
Kitűnő tisztelettel

ttosenthal testvérek utódai.
a—4 mint a Molinó-szövet egyedüli elárusítói. ItKKKS-CSAltÁN, főtér.

SZÍVOSZT ALPBONS
szám

Nyom. Márkus Sumunal. liudapesten, l » japji i*ntcs* tt.
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