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A „Magyar Dohány újság* 
kiadóhivatala.

Dohánytermelésünk nagy haladása.
Bátran kimondhatjuk, hogy már eddig 

is a dohánytermelés okszerűsége felette 
nagy eredményeket tud előmutatni ; tudja 
ezt a dohányjövedék, tudják a dohánybe
váltó felügyelőségek és összes dohánybe
váltó tisztek, de tudják ám a termelők is, 
és jó  is, de legjobb h og y  ők is tudják — 
mert az a tudat ösztönzi őket a folytonos 
haladásra.

A  dohánytermelés okszerűsége társas 
körökben is beszédtárgyát képezi már, ez 
a tárgy, a melyről máskor nem is szóltak. 
— A  kissebb termelők is kezdenek elsa
játítani a nagyobb termelőktől egyes jobb  
d o lgok a t; gyakran megtörténik, a kisebb 
termelők közt, hogy oly versenyezés támad 
a iobb kezelésre, hogy fogadások történtek 
mar köztök, hogy melyikük fog nagyobb 
átlagárt kapni a dohányáért.

Országszerte értesítenek bennünket a 
beváltás eredményéről, és megelégedést 
nyilvánítanak a beváltási ár iránt; ez azért

is annyira feltűnő, mert máskor csak a 
folytonos panasz hangoztatott.

Általában véve az egész országban a 
dohányok minősége határozottan sokkal 
jobb mint a múlt évi; pedig mi azt hittük, 
hogy a mostoha időjárás folytán, a mely
ben a dohány múlt évben részesült, még 
sokkal rosszabb minőségű lesz a megelőző 
évinél. Ebből következtettük és következ
tetjük folyton a haladásnak kézzel fogható 
je le it ; mert a kitűnő jó  munka által sike
rült a természet által elvont jó  tulajdonsá
gokat kipótolni.

A  dohányjövedéki központi igazgató 
ság is lázas tevékenységet fejt ki arra nézve, 
hogy  a dohánytermelést az országban a 
lehető legmagasabb pontra emelje, a miből 
önként az következik, hogy a termelők 
részére úgy a kincstár javára a legnagyobb 
siker eléiettessék.

A  jövedék részéről tervezett nagysza
bású mintatelepek fellállitása befejezéséhez 
közeleg — és; ezek hivatva lesznek min
dent megkísérlem, mit lehet tenni, hogy 
termelésünk mellett a legnagyobb sikert 
elérhessük. —

íg y  tehát még reményünk lehet, hogy 
igy  egyetértve a jövedék jó  szándékával, 
mi is megfogjuk tenni azt, a mi tőllünk 
telik, és igy a czél bizonyára közelebbre 
hozható lesz.

Lássunk tehát a munkához. Közeleg 
az idő, a midőn le kell tenni az alapkövet 
a dohánytermelés teljes sikerének, és ez a 
m elegágy készítése.

Jelszavunk az legyen: sok igen sok 
melegágy.

A z  idő ugyan olyan mintha már soha 
nem akarna kitavaszodni: de a ki figye
lemmel kiséri az idők rohamos változását, 
mely minállunk oly gyakran tűnik elő, (ki
véve a tartós hideg telet, melyben ugyan 
szintén voltak már a hidegtől nagyon el
térő, hirtelen bekövetkezett egyes enyhe 
napok) megtörténhetik, de valószínű, hogy 
meg is fog  történni, hogy hirtelen beáll az 
enyhülés, hisz végtére nemsokára itt a ta
vasz és hogy készületlen ne találjon bennün
ket, tegyünk meg minden intézkedést, hogy 
a m elegágy készítéshez szükséges minden 
dolgok készletben legyenek.

Nékem nagy reményem van. hogy azon 
nagytömegű hóréteg, mely országszerte 
földünket borítja, ha az lassan elfog olvadni 
és behatolhat a földbe, és bőséges nedv
vel el fogja látni azt, különösen a dohány- 
termésre roppant hasznos befolyással bírna, 
bár egyébb térin észt vényekre is nagyon 
hasznos, de a dohánynál, melyet csak a 
tavaszi tartós nedvesség teremt meg, mert 
ennek hiányában nem tud élni, nem bir 
hirtelen fejlődni, és a mely, a később b e 
következő szárazságot már könnyebben el
viseli, miután erős s fejlődésnek indult, 
mindenesetre nagy befolyással lehet.

Sokan attól tartanak és félnek, hogy 
a föld igen erősen meg van fagyva és 
hogy nem fogja bevenni a hóvizet, és igy
I f *  M a i • l á m a s k  I  s l á a l r a  t s f j s i *

ez semmi hasznot nem fog  hozni s esetleg 
még árvizet fog előidézni.

Ne adja isten, hogy ez igy  legyen, de 
nem is lesz, az én tapasztalásom ezen né
zettel ellenkezik, habár ezt most igen sok 
gazda magáénak vallja.

Én mint régi gazda azt tapasztaltam, 
hogy az erős hosszantartó fagyás után le
esett nagy hó, mely egész tavaszig tartott, 
a lágyulás bekövetkeztével igen szépen be- 
leszivárgott a szomjas talajba, de sőt arról 
is meggyőződtem, hogy a nagy hó alatt 
a föld bármilyen nagy hidegben is mindig 
enyhül, mert a föld párák, melyek nem 
tudnak oly hirtelen eloszlani a takaró mi
att, lassan lassan felengesztelődnek; de kü
lönösen akkor, a midőn a tél oly tartós, 
mint a mostani, és a tavaszba bele nyúlik, 
a természet meghozza a tavasz enyhét, s 
az épen úgy jön alulról mint felülről, és 
azért én meggyőződéssel hiszem, hogy ab
beli félelme azon gazdáknak teljesen el fog  
oszlani; — az én tapasztalásom szerint en
nek igy kell lenni.

Legtöbb esetben csak ritka kivétellel, 
jó  aratás van akkor, a midőn sok hó b o 
rítja a földet, és mindég csak azért, mert 
a tavasz működése hathatós a teljesen ned
ves, nyirkos talajban, de épen a dohány
nál, melynek a szükséges nedvességet, ha 
az hiányzik, mesterséges utón is kell elő
állítani, minő áldásos befolyással bir az, 
lia a talaj teljesen keresztül van ázva ren
des természetes utján!

A z én hitem és reményem az, hogy 
ez igy lesz, és már most ha m ég hozzá 
tesszük a rendes és okszerű munkát is, ki 
merné tagadni, hogy fel leszünk jogosítva 
kitűnő eredménynek nézni elébe.

Nagyon helyesen fogják mindazok 
tenni, ha módot találnak, a havak elolva
dása alkalmával, a dohányföld mélyebbre 
eső részében vagy árkaiban lehető nagy 
mennyiségű vizet gyűjteni az ültetésnél 
szükségessé váló öntözésre; érdemes ugya
nis akkor, a midőn az olvadás kezdetét 
vette, gödröket ásni, hogy a viz azokba 
összegyűljön, ha részint ki is apadnak, a 
lecsapódások által ismét meggyűlhetnek, 
és ezen fajú vizek az öntözésre igen alkal
masok és hálásak.

D e a melegágyhelyeket okvetlen ki kell 
ásatni azonnal, mihelyt csak lehetséges lesz, 
és úgy kell irányozni, hogy azokba men
tül több nedvesség hatoljon b e lé ; ezen. 
csekélynek látszó dolog oly fontos, hogy 
ha nem lehetne ezen m elegágy árkokat kel
lően hó- és esővízzel ellátni, akkor szüksé
ges, hogy vizet hordjunk beléjük, hogy 
mentül nedvesebb tartalommal bírjanak, 
m ég a m elegágy elkészítése előtt is.

Daróezi Vilmos.

A  dohanymao termeié*.

A  dohány magvának helyes kezelése 
az, mit eddig csak kevesen vettek figye
lembe, holott alig van tényező, mely do-



2 Magyar D oh\nyüjság. Február 16.

hánytermésünkre oly nagy befolyást g y a 
korolna, mint a dohánymag. —  A  feles ker
tészeti rendszer majdnem általános, és a 
kertészek intelligentia sőt mondhatni józan 
gondolkodás hiányában oly slendrián m ó
don termelik a magot, mintha saját m eg
rontásukra törekednének, a magnak szánt 
virágot nem egy helyen, nem a leg k o
rábbi ültetésből hagyják meg, hanem 
hagynak virágot itt is ott is. néha 5 —6 
hasábban eltekintve attól valljon korai ül
tetés. vagy  korai fejlődésü e a m agdo
hány.

A  világon minden növény aclimatizál- 
ható, rendszeres gondos kezeléssel képez
hetünk, kései vetéssel az őszi búzából ta
vaszi búzát, rozsot, az őszi árpából tavaszi 
árpát stb. pár évi szorgos kísérletezéssel 
át fog  alakulni; ha későn termett dinnye 
magvát vetjük el, biztosra vehetjük, hogy 
későn eszünk dinnyét, és viszont a korán 
fejlődött és érett dinye korai gyüm ölcsöt 
hozand.

Elfogadva ez elméletet, hol vagyunk 
jobban érdekelve mint a dohánynál.

Rendszerint mennyivel jobb  a korai 
dohány a késeinél, a május júniusi fejlő
dés a gyakori eső jótékony hatása alatt, 
menyivel jobban fejlődhet ?

K evésbé lehet kényszer érésű, mi a 
legjobbnak ígérkező termés megrontásá
val járna; a korai száradásu dohány ritkán 
éretlen, a gyakori harmat hatása alatt szép 
piros szinü lesz, és az őszi fagynak kitéve 
nincs, tehát azon kell törekedni, hogy le
hető korán termeljünk, és ezt csak korai, 
és pedig csak tökéletes m ag termeléssel 
érhetjük el.

Óriás hibája az eddig divó slendrián 
magtermelésnek az is. hogy a gubók. nem 
tisztittatnak m eg a sarju gubóktól, a virág 
nem egyszerre fejlődik, a később nyílott 
virág, satnya gubókat hoz, s a satnya gu- 
bónak magva is satnya lesz, még ha kel
lő leg  beérik is.

Pedig ritkán érhet be, mert csakha
mar elérkezik a búza vetés ideje s akkor 
az ekék elől menekülni kell.

E gy  tövön jó l rosszul kifejtik 50— 150 
gubó. talán néha több is. ebből rendszerint 
első virágzásu jó l kifejlett lehet 25—35. 
H ogy  melyik az? megmutatja azok nagy-

[ sága és kövérsége — ezek m eghagyan- 
dók, és bizonynyal jó  és korai m agot szol
gáltatnak ; a többi lecsípendő, elhányandó, 
mert megszedetvén csak megrontásunkra 
szolgál. De hol van a közeg, mely a slen
drián rendszerrel megküzdeni birr talán a 
vándor tanítók ? ezen ártatlan lelkek ? ki 
hallgat a vándor tanítóra ? midőn minden 
hatalom hiányában szenved ; lehet, hogy 
mindenik elmondja jóakarólag, hogy ez 
igy. és igy lenne jó, és czélszerü, de hát 
elhangzik a szó és marad minden a régi-

nyem szerint azonban már most kellene in
tézkedni. h og y  a jö v ő  nyáron termelendő 
m ag tökéletes legyen, s ez az üdvös, hasz
nos eredm ényt egy egész évvel hozza k ö 
zelebb. Teleky.

A pajta átalakítás.
1.

Tekintetes Szerkesztő ur!
Becses lapjának ez évi 3-ik számában 

kétféle rajzban van a dohányterm előnek

n é l; lesz alkalom, hogy a vándortanitói in
tézmény haszontalan voltára m ég vissza 
térek, most azonban a magtermelésről be
szélve csak annyit mondok, hogy nagyot 
hibázik az állam, ha a magtermelést ke
zeibe nem v esz i; kevés földterület kellene 
hozzá, hogy minden körzet minta telepe 
ellássa a maga termelőit jó l termelt vető 

• mag g al» és a/  eredmény bizonnyal nagy 
| változást mutatna a termelés terén, vagy 
i ha az állam bármi okból nem tartaná ki- 

V vihetőnek a magtermelést, legalább ellen
őrizné azt kellőleg.

Elrendelné p. o. h og y  a magdohány 
minden termelő területén, egy  helyen, és 
pedig a legkorábbi ültetésből hagyandó 
meg, és hogy a termő tövön bizonyos á t
lag p. o 30 gubó lenne m eghagyva, s a 
fölösleg mielőtt a korcsm ag kifejlődnék, 
szépen gondosan lecsipkedve, nehogy a 
hasztalanul elvont erő a valódi m aggubó- 
kat elgyengítse, — végre megbízhatna az 
állam minden körzetben egyes termelőket 
magtermeléssel, és hogy az egyesek jól 
kezeljék, könnyen ellenőrizhető lenne.

D e ezzel eléretnék azon nem m egve
tendő előny is. hogy a termés nem lenne 
vegyes válfajok töm ege, hanem egyen 
letes és egyenértékű. Sokan azt mondhatják, 
hogy a magtermelés érdekében irt soraim 
téli időben m ég nagyon koraiak, vélemé-

bemutatva, hogy miképpen alakíthatja át 
régi dohány pajtáit legkevesebb költséggel 
és e rajzok szerint nem is sokba kerül, —  
hanem én bátorkodom  egy  m ég olcsóbb- 
szerü átalakítási m ódot ajánlani, m elysze- 
rint nem szükséges minden közt átalakí
tani, a mint a m ellékelt kis rajz mutatja 
és csak az az eg y  hátránya van. h og y  pl. 
a je len leg  három öles közökkel ellátott 
épület, felében tovább is 3 öles. de fele
részben 2 l s öles közökkel fog  bírni, de 
ezt nem tartom részemről nagy hibának 
és igy  m intáz 1. ábra alatti 8 három öles k ö 
zökre osztott 24 öles épületet ábrázoló raj
zon látható, ezen m eglehetős nagy épület, 
12 oszloppal át van alakítva, ami aránylag 
csekélység.

Vértes, 1891. febr. 3-án,
Teljes tisztelettel

Ehrcnfeld Mór.
n .

U gyancsak  a pajták átalakítására v o 
natkozólag a rGazdasági Lapok*4 az alábbia
kat teszi közzé, a miket mi jónak láttunk 
olvasóink érdekében átvenni. A z ábrákat 
Orilódy Lajos ur, a „Gazdasági Lapok44 k i
adótulajdonosa szives volt nekünk közlésre 
átengedni, a miért fogadja itt olvasóink ne
vében is köszönetünket. A  „G . L .u közle
m énye a követk ező:

E lapok folyó évi 4. számában adtunk

T Á R C Z A .
Karczolatok a dohányról

Irta R ó n a i  I s t v á n .
A „Magyar Doháuyujság4* eredeti tárczija.
Elvitázhatl&n dolog, hogv a dohánv él

vezete ez idő szerint a férfiak túlnyomó több
ségénél az élet szükségletei közé tartozik. 
Olyan korszakot élünk, melvben az életfenn
tartás és a folytonos előrehaladás erőforrá
saink mindegyikét szüntelen ébren tarba. Hogy 
mennyiben járul a dohányzás munkaerőnk, 
munkaképességünk elaszticitásának fokozására, 
arra nézve szabadjon Ranke-re, a világhírű 
tudósra, hivatkoznom, ki „Az ember phisiolo- 
giája44 (Grundzüge dér Phisiologie des Men- 
schen mit Rücksicht auf die Gesundheitspfiege, 
Leipzig, 1872.“ ) czimü müvében a dohány 
élvezetére nézve azt mondja: „Das Ermü-
dungsgetühl w*rd durch die Genussmittel — 
alsó auch durch den Genuss des Tabackes 
—  in seinen Aníángen beseitigt, so dass die 
Arbeit fortgesetzt werden kann über die von 
dér Natúr gezogene Grenze hinaus!44 S tény, 
hogy fáradságos munka után. különösen olyan 
dolog után, melynek elvégzése közben nem 
dohányozhatunk, sietünk rágyújtani s nem
csak élvezettel passióval dohányozunk, hanem 
mintegy uj erőket gyűjtünk arra nézve, hogy 
munkánkat felfrissülve folytathassuk.

Mint az már nemcsak e karczolatoknak 
évek óta tartó sorozatában, de egyébből is

mételten el lett mondva : nem szabad a do
hány élvezetét túlhajtani. A  túlhajtott élvezet 
alkalmával a kisebb, látszólag csekély minősé
güknél fogva lényegteleneknek feltűnő bajok 
sem maradnak nyomtalanok; a tulcsigázott 
élvezetek alkalmával az ilyen bajok lassan- 
lassan összehalmozódnak s azután nehezebb 
azok gyógyítása. Mi mindnyájan tudunk vi
gyázni egészségünkre s az orvos csak arra 
való, hogy a bennünk* megesett kárt kirepe- 
rálja. Persze, Khinában fordítva áll a dolog. 
Ott az orvos — valamely család házi orvosa 
—  évenként kap fizetést, azonban olyan esz
tendőben, melyben valamely családtag meg
betegedett, a fizetség elesik; itt az orvosnak 
kell vigyáznia az emberéi e, hogy ez meg ne 
betegedjék.

Visszatérve arra, hogy a dohányzás nem
csak a munkakedvet, hanem a munkaerőt 
is szaporítja, még egy kitűnő adattal szolgál
hatok. A „Népszerű orvosi tanácsadó44 (Irta: 
Ziffer Károly dr. az orvosi gvógytudománvok 
tudora és gyakorló orvos. Budapest, 1881) 
czim j nagyon elterjedt könyv 252-ik lapján 
a következő mondattal találkozunk: „A do
hány főérdeme, miért millió és millió ember 
azt naponta használja, mindenesetre abban áll, 
hogy az embereknek aránylag olcsó élvezetet, 
érzékcsiklandozót, unaloműzőt, f á r a s z t ó  
m u n k á n á l  f e l ü d ü l é s t  nyújt.44

A nem dohányzók, vagy akik csak egv- 
ezer dohányoztak, azok engem nem értenek 
meg. Az a férfiú, aki csak egyszer szeretett,

az nem beszélhet sokat a szerelemről; ez a 
férfiú olyan mint az, aki rsak egyetlen szivart 
szívott, mely, természetesen, a zsenge kornak 
rendesen meg szokott eleintén ártani. Sokkal 
több beteget gyógyított már meg a dohány
zás, mint a hány beteget csinált. Most is mi
dőn országszerte az influenza volt divatban, 
számosán a dohánvhoz fordultak, amennyiben 
elkezdtek tubákolni ; tudjuk a burnótról, hogy 
az az orrhártya különféle katarrusainak fáj
dalmát enyhíti; az influenza mindig náthával 
jár, ilyenkor jót tett a burnótozás. Különösen 
divatos volt a ,,Mentőim burnóf*. Sokan ká
vépor és tejczukorral keverték, ez azonban 
túlságosan izgat — probatum est —  s kokain 
tartalmánál fogva csupán orvos ellenőrzése 
mellett szabad használni.

Szenvedélyes dohányzók Önmagukon ta
pasztalhatják. hogy valamely meg nem szokott 
és rendkívülien erős szivar náluk ugvanazon 
állapotot idézi elő, melyet annak idején az 
első szivar élvezeténél éreztek; ez annak a 
jele, hogy az ember idegrendszere a dohány
zás szokásának magát föltétlenül alá nem 
veti, sót ellenkezőleg a túlságos sok vagy rend
kívülien erős dohány ellen a szervezet tilta
kozása különböző kellemetlen érzések révén 
nyer kifejezést. —  Persze nem minden do
hányzónál áll egyformán a d o log ; az egyik 
többet bír el mint a másik, az egyik a nap 
minden szakában jónak találja, a másik csak 
délben, vagy csak este ; az egyik ébren akar 
maradni s dohányzik, a másik aludni óhajt,



Február lő, M a g y a r  D o h á n y u js á o . 3

T együ k  fel, hogy egy termelőnek egy  
bizonyos hosszúságú régi berendezésű paj
tája van, melyben az egyes szakaszok 2*5 
ölesek voltak (mint azt 2. és 3. ábránk
ból láthatni). E  pajtában a szerdia szerke
zetek 2*5 öl távolságban Á'-vel vannak 
jelezve. A  szerkezet minden m egbolygatása 
nélkül, pontozott vonalokkal jelzett I) ven
dégszerkezeteket huzunk be s ezáltal azon 
fiókok —  mint azt a rajz világosan mu
tatja —  két öl szélesek lesznek s ennél
fogva a m egbolygatatlan fiókokban 2 5 öl 
hosszú zsinórokra lesz szükség, mig az 
újonnan alakult fiókokban csak 2 öles 
zsinórokra. A  vendégszerdia szerkezetek a 
szerkezet m egbolygatása nélkül állíthatók 
be s ezek részben a ti ve\ jelzett oromsze
lemenhez s a C-vel jelzett sárgerendához 
erősíthetők a nélkül, hogy az yl-val jelzett 
szalmafedés vagy  a szarufaszerkezet, vagy 
bármi más, a pajta szilárdságát biztosító 
szerkezet m egbolygattatnék vagy gyengit- 
tetnék.

A z  ily átalakítás sem nem költséges, 
sem technikai nehézségekbe nem ütközik s 
ezzel m eg van oldva azon kérdés, a mely 
az egyesület és a dohánytermelő közön- j 
ségnek oly sok gondot és fejtörést okozott.

A szilzdoháryról.
Nem lesz ismeretlen a „M agyar D o 

hány U jságu olvasói előtt, hogy a magyar 
dohányjövedék már évek óta szüzdohányt 
is ad a fogyasztó közönségnek és pedig , 
rövid és hosszú vágatban. K evésbé lesz i 
azonban ismeretes az, hogy milyen vajudá- | 
sok között ment keresztül a dolog, m ig j 
annyira vitte a kincstár, hogy makrapipás | 
magyar emberekkel és gémes kutakkal tele
rajzolt pompás czimjelzékek utján árulhatja 
a szüzdohányt.

T öbb  oldalról való sürgetésre már az 
l*84-ik évben m egkezdődtek a kísérletek, 
hogy a m agyar dohányzó közönség igényei 
az u. n. szüzdohány tekintetében is minél 
előbb kielégittessenek. Csak egy  nagy bök 
kenő volt a dologban. Mert valamiképen 
most nem tudjuk határozottan, úgy akkor 
sem tudtuk, h ogy  mi az a szüzdohány tu- I 
lajdonképen. Mert azzal a definitióval sem j 
most m eg nem elégszünk, sem akkor meg j

nem elégedtünk, hogy szüzdohány az a 
dohány, a mely kincstári raktárakban vagy 
gyárakban nem volt.

A z említett esztendőben, midőn a bu- 
dapest ferenczvárosi dohánygyárban a szüz
dohány előállítása iránti kísérletek m egkez
dődtek, több kiváló dohánytermelő és u. n. 
passionista dohányzó is felhivatott annak 
írásbeli kifejtése végett, hogy mit értenek 
szüzdohány alatt. Furcsábbnál furcsább né
zetek kerültek ekkor napfényre. A z egyik 
egész naivul azt állította, h ogy  a szüzdo
hány az, a mit a csempészek árulnak s 
milyent a dohányjövedék előállítani eg y - 

| szerűen nem képes. N o ebben tökéletesen 
igaza volt ama naiv szakértőnek, mert a 
kincstár a saját territóriumában csak nem 
állhat be csempésznek.

A  csempészett dohány volna tehát a 
valódi szüzdohány. A z  a csempészett d o
hány, melynek legtöbbnyire az a főtulaj
donsága. hogy zöld. éretlen, kacslevelekből 
áll, mely tulajdonság magyar pipásaink 
előtt még mai napig is a non plus ultra, 
s a pálfai vagy kókai csempészt vett 
zöld hulladékot többre becsülik, mint a 
legfinom abb török dohányt, mely nézetük 
szerint a szüzdohányhoz képest nem egyébb 
burgonyalevélnél.

H ogy  ezen nézet m ég az intelligens 
közönségnél is mennyire el van terjedve, 
a következő eset is bizonyítja, r.pen folytak 
a fentemlitett kísérletezések a ferencz városi 
dohánygyárban, midőn ott egy  bizottság je
lent meg, mely g ró f D .  báró W . és D. I. kép
viselőkből állott, hogy a kísérletek mikénti 
állásáról maguknak m eggyőződést szerez
zenek. Többféleképen előállított u. n. szüz
dohány adatott a bizottság rendelkezésére. 
Volt bizony ezek között olyan is, a mely 
kenyérsütés után m ég m eleg kemenezében 
cserép fazekakban szárittatott.

Mert egy  Szeged vidéki szakértő egész 
határozottan azt állította, hogy csak az a 
valódi szűzdohány, mely m egvágva, cse
répfazékba tömve, kemenezében kenyér
sütés után szárittaiik! Ám ezen eljárást is 
be kellett venni a programmba s a t. ol
vasó ne tűnődjék azon, hogy a ferenezvá- 
rosi dohánygyár a pékhez küldötte-e a kér
déses dohányt, vagy  a saját kemenezéiben 
süttetett kenyeret — egyszerűen elárulom,

tudósítást az országos m agyar gazdasági 
egyesület dohánytermelési bizottságának 
január hó 19-én tartott üléséről. E  tudósí
tásunkban hivatkoztunk arra, hogy a dohány- 
pajták átalakítására vonatkozó közlemé- 
uyünket az egyik  közelebbi számunkban 
hozzuk.

A  dohánytermelési bizottság ülésén 
annak elnöke g ró f Deseffy Aurél részéről 
vettetett fel a kérdés, hogy  vájjon a pajták 
átalakításánál az exikkátorok segítségül 
vételével nem lehetne-e az átalakítás kér
dését könnyebben m egoldani, mire Gránzen- 
stein Béla miniszteri tanácsos nyilatkozott, 
m ely nyilatkozatát röviden a következőkben 
reprodukálhatjuk:

A  dohánykincstár megmásithatlanul 
elhatározta, h ogy mindazon dohánytermelők, 
kik 1890. évben, tehát a folyó évben, a 
dohánytörés alkalmával régi pajtájukat a 
törvény kívánalmainak m egfelelőleg át nem 
alakították, a jöv ő  1892. esztendőre dohány
termelési engedély t semmi körülm ények közöt 
nem kaphatnak.

E rendelet nem vonatkozik azokra, 
kiknél a talajvizsgáló bizottság már m űkö
dött s talajukat nem találta alkalmasnak 
vagy legalább nem azon mérvben, mint a 
m ily mérvben dohánytermelésüket űzték. 
Ezeknek csak azon talaj mennyiségeknek 
m egfelelő dohány-pajtának kell átalakítva 
lenni, a mely a talaj mennyisége minősé
gileg is alkalmasnak találtatott. A  többlet 
4 — 5 év alatt fog  mindig kisebbiitetni s 
ezen termelt dohány m ég a régi berende
zésű pajtákba is beaggatható.

A  pajták átalakítására vonatkozólag 
azon felvilágosítást nyerte a szakosztály, 
mikép a dohány-kincstár nem ragaszkodik 
ahhoz, hogy eg y  és ugyanazon pajtába 
egyenlő hosszúságú zsinórok aggattassanak 
be, tehát nem szükséges , hogy  az egyes 
szakaszok egyenlő méretűek legyenek. Ez 
tehát a régi pajták átalakítását nagyon 
m egkönnyíti, mert ha a régi pajtákban 
minden második fiókot megrövidítünk s az 
átjáróra szükséges folyosót elvesszük s abba 
egy vendég szerdia szerkezetet helyezünk 
bele, ezáltal a törvény kívánalmainak töké
letesen eleget teszünk.

Világosabbá tesszük ezt az által, hogy 
ha eg y  példát hozunk fel.

de nem jön az álom a szemeire, tehát rágyújt, 
hogy ilyenkép csalogassa magához Morpheust. 
Találkozunk olyanokkal, kik ebéd előtt azért 
dohányoznak, hogy jobb étvágyuk legyen ; a 
Sanyaró Vendel meg azt mondja, hogy azért 
szopogatja a virginiavéget, hogy éhségét el
űzze. Nem ritkaság az sem, hogy valaki fog
fájás ellen szivarozik. S ebben aztán igazán 
van valami; mert a dohánv alkaliája bizo
nyára elég erős arra nézve, hogy a szájüreg
ben kiválasztott savat s a fogak borkőrétegei- 
ben képződő nedveket —  a szenvedés kifo
lyásait — neutralizálja; az egészséges fogú 
ember fogainak nem árt meg a dohányzás; 
több helyütt olvastam az ellenkezőjét, de meg
figyeléseim alapján mondhatom, hogy az ol
vasottaknak egészen az ellenkezője áll s ez 
természetes is, mert a nicotin untiszeptikus 
tulajdonsága megakadályozza a fogak szög
letes, horpadásos részeibe, a fogak és a rések 
közé kerülő szerves testeknek igen gyorsan 
bomlásnak induló vagy rothadni kezdő pro- 
cessusát. Bagózó ember nem fogfájós. Külön
ben Hepburn tudós idevonatkozólag azt irja 
könyvében: „A dohány — akár mint narco- 
tikus szer, akár közvetlen hatása által a meg
támadott szervre — a fogfáldalmakat enyhi 
teni képes!" Azt tapasztaltam, különösen a 
nép alsóbb osztályainál s itt különösen a 
nőknél, hogy fogfájás ellen szokták a dohányt 
használni.

De mi volna akkor, ha a nők egyáltalá
ban elkezdenének dohányozni ? Ha most itt-

ott látok is egyes hölgyeket, kik bizonyos 
chiccel sodorintva czigareitájukat, füstöt ere
getnek, az még —  csak egy fecske, mely 
nem csinál nyarat; hisz látjuk, hogy egyes 
nők vivnak, lovagolnak, sőt (uram bocsásd 
meg nekik) m g regényeket is irnaic. Hát ezek 
kivételek. Mennyi minden változna meg, ha 
a nők általában dohányoznának 1 Mindenek
előtt — nem fecsegnének annyit. Blumenauer 
a németek e kedvencz költője (Gedichte von
B l .................... r. Wien, 1846. 218 lap) azt
énekli, hogy :

„Die grosse Kunst zu schweigen 
Ist nur den Rauchern eigen !u

Egv úriember útra készült Zágrábból Bu
dapestre. Hűséges oldalbordája is vele fog 
utazni. Az indóházban szivart vesz, rágyújt, 
minek következtében neje a „nem dohányzók" 
coupejába száll. Egy ismerőse megszólítja az 
utazót:

—  Barátom, honnan van az, hogy te, 
aki sohasem szoktál dohányozni, ha utrakelsz, 
rágyújtasz ?

— Ez azért van, mert ha nem dohányoz
nám, akkor feleségemmel egy coupéban kel
lene ülnöm é* Budapestig ezen esetben —  
szóhoz se tudnék jutni.

A novellairók is máskép írnák le plastice 
hőseik cselekedeteiket; például: „Az esti szellő 
lágv fuvalma gyengéden játszadozott Leonóra

hullámzó aranyszőke hajával, miközben a 
szende szűz látszólag egykedvűen sodorta 
reszketeg ujja között czigarettejét. Armand 
mélán merengett íz imádottja korallpiros aj
kaiból eredő bodorkék füst karikáin, mig végre 
győzött a szerelem s kitörő hangok kiséreté- 
ben borult ideáljára e két szóval: „Enyém 
vagy !“  — „Tied vagyok4* — válaszolta Leonóra, 
félretéve a léiig elszívott szivarkát. S kéz kéz
ben, sz ív  szivén, ajk ajkon; igy élvezhette 
Armand kedvesének boldogító csókjait s a 
legfinomabb török dohány (250 gr. 3 frt 80 
kr) füstjének átható, kellemes illata csak fo
kozta a balzsamos, Üde crók édességét a bol
dogító, százszor ismétlődő szavaknál: „Tied 
vagyok !“

De nemcsak a novellairók volnának kény
telenek stylusaikon változtatni, megváltozna 
sok egyéb is. Vegyük csak, mennyi minden 
változott meg, mikor a férfiak kezdtek dohá
nyozni. Mindenekelőtt egy kis szakadás állott 
be a famíliákban ; a hölgyeket megkímélendő 
a füsttől, a férj a pipázó terembe vonult. 
Közbevctóleg legyen mondva, ha a nők is 
füstölnének, akkor a köztünk történt szakadás 
sem volna olyan nagy. Klubbok alakultak, 
hol kényelmesen dohányozhatott a férj ott, 
hová a nő nem követhette őr. A  családi életbe 
beköltözött a boldogság, a mennyiben, ha a 
nő, szó’ ás szerint, elkezdett csetepatázni, rep- 
likázni: a férj nem duplikázott, hanem szép 
csendesen rágyújtva, el tudott viselni a Niaga
ránál is nagyobb szózuhatagot. Ha nem tetsző



4 M agyak  D ohányujság . Február Ifi.

hogy  a vágott dohánynyal telt cserépfazekak 
a gőzkazánok feletti helyre állíttattak, hol 
állandóan 40—45* m eleg szokott lenni. 
Persze az illető szakértő erre előre keresz
tet vetett, mert szerinte ép a kenyérsütés 
játszotta a főszerepet a szüzdohány előál- j 
litásánál.

V olt azután rostán szárított dohány is, 
m ely módszert, úgy gondolom , Debreczen 
vidékéről ajánlották.

{jjj^Volt végre vászonzsákocskákban elő
állított szüzdohány, m ely a legtermészete-

csupa zöld, éretlen vágott dohány, mely 
az előbbieknek szigorú m egválogatásából 
nyeretett. A  bizottság tagjainak tetszett 
egyik dohány is, másik is, midőn D. I. 
képviselő az említett zöld dohányból tömi 
m eg pipáját. A lig  gyújt rá, midőn örömtől 
ragyogó arczczal kiált fe l : Ez az ig a z i! 
Ez a valódi szüzdohány ! Ilyent csináljanak 
az urak!

A  jelenlevő dohánygyári tisztviselők 
alig tudták a nevetést \ isszatartani. Ez 
volna tehát ama keresve-keresett szüzdo-

m agok alján fehér por rakodott le, a mi 
felett nagyon elbámulhattak; a bátrabbak 
m eg is kóstolták s .nagy csudáikozásukra 
vették észre, hogy a fehér por nem egyéb 
mint közönséges konyhasó. De, hogyan 
jött a dohányhoz só — azt fel nem fo g 
hatták. Ném elyek a dohánygyári tisztvise
lőket faggatták felvilágosításért. E zek 
persze röstelték bevallani a sózást; inkább 
azt mondták, h ogy  a dohány nagyon erős 
lévén, az erjedésnél izzadta ki a salétromot. 
A  publicum azonban jót nevetett, hogy  a

sebbnek látszott. A  rövid koczkára vágott 
dohány ugyanis jó  erősen kis zsákokba tö- 
metett, s az igy  m egtöm ött zsákocskák 
hosszabb ideig a padláson felaggatva ma
radtak, hogy a dohány maga magát át
dolgozza. Itt történt amaz eset, melyet el
mondandó vagyok.

A  zsákocskákban mind jóféle váloga
tott tiszai, szegedi, debreczeni és kerti do
hány volt. E gy  zsákocskában azonban

vendégek érkeztek a házhoz, azokat kiíüstölte, 
a kedves vendégeket pedig megkínálja az em
ber szivarral.

A  társadalom minden rétegeiben forra
dalmat idézett elő az az ártatlan dohánv. Az 
emberek művelik ; tisztelt olvasóim laikus 
része el sem képzeli, hogv például Magyar- 
országban évenként csak a dohánynak t e r- 
m e 1 é s é v e I átlag 30.000 (harmincz ezer) 
ember foglalkozik. Azt is kevesen fogják 
tudni, hogy a termés évenként 70.000.000 
(hetven millió) kilogramot tesz ki. *) Ezen 
anyag kezelése emberekre, gépekre, épületekre, 
ezerféle iparczikkre szorult s ez mind lendít 
iparon, kereskedelmen s igv a jóléten is. Ve
gyünk csak egy vidéki várost, nem valami 
nagyot, nem kicsinyt, például, Pozsonyt.
48.000 lakossal bír s a városban körülbelül 
1300 egyénnek ad a dohány foglalkozást. Egv 
ezer munkás foglalkozik csak az ottani do
hánygyárban, ha hozzávesszük a szállítókat s 
mindazokat, kik időközönként lakatos-, bádo
gos építkezési —  világítási — fűtési s egyéb 
munkálataikkal közre járnak s hozzáadjuk Po- 
osony 69 (hatvankilencz) trafikosát, kijön a7 
1300. Hiszen csak trafikos van 6 9 ! S ezek 
között 36 férfi 33 nó van. Lám, itt már a 
nők jogai és kötelességei a férfiakéval egyenlők.

•) L. Gyári növények. Dr. Rodiczky Jenő. Kassa 
1889. -  55. lap.

h á n y ! Ez a dohány volna tehát dohány
zóink vágyainak netovábbja! Ez a zöld 
növényi vagdalék, melynek kellemetlen 
szaga m ég tiz lépésről is csiklandozta az 
ember orrá t! Lám, tehát igazolva látszott, 
hogy  a csempészett zöld és éretlen dohányt 
tartja a publicum  szüzdohánynak. Ennek 
constatálásáért ugyan nem volt érdemes 
annyit fáradni.

V oltak azután költőibb lelkületű szak
értők is, kik czifra lóggós. nemzeti szinü 
pántlikás kostökökben szerették volna látni 
a szüzdohányt; mások, úgy  hiszem, Tolna- 
m egyéből disznóhólyagokat ajánlottak, me
lyekben a dohány kitünően kiképződik és 
eláll. Ezen hólyagok nemzeti szinü szala
gokkal lettek volna összekötve s a szala
gokra Petőfi, Vörösmarty, Arany és egyéb  
hires költőink nevei rányomva.

Daczára ezen többé-kevésbé problema
tikus módszereknek, a kísérletezések tovább 
folytak és pedig oly irányban, h ogy  a d o
hány vagy semmit, vagy csak nagyon ke
veset erjedjen s már-már sikerült a publi- 
cumot szükebb körben m eglehetős m inő
ségű rövid vágatu szüzdohánynyal m egör
vendeztetni, midőn egy elég mulatságos j 
eset adta elő magát.

A z osztrák dohányjövedék érdemdús 
vezérigazgatója ugyanis ez időtájt Buda- , 
pesten járván, a ferenezvárosi dohány
gyárba is ellátogatott, hogy a szüzdohány 
iránti kísérletek folyamatát megtekintse. Itt j 
meglátván a sok ki nem erjedt vágott do 
hányt, el nem titkolható kárörvendő mo- 
solylyal mondá : ez maguknak mind el fog 
romlani, mind penészes lesz ! D e h ogy  ad
jak eg y  jó  tanácsot, azt mondom, adjanak 
sót hozzá, sózzák m e g ! A só conserválni 
fogja a dohányt (mint a heringet.)

S a jó  tanácsot m egfogadtuk. M egsóz
tuk a dohányunkat. Adtunk minden 100 
kilogrammhoz 2 kilogramm sót.

A  kik vettek ezen időtájt szüzdohányt, 
m ég emlékezni fognak, h og y  a dohánycso-

sok szakács elsózta a levest.
V olt tehát e lég  kom ikus epizód a 

szűzdohány előállítása iránti kísérletezések 
alkalm ával; de végre is a tapasztalat rá
vezetett s a józan ész is azt mondta, hogy 
szűzdohány nem lehet egyéb, mint jó futta 
jól érett, kellőleg seáradt s nem túlságosan ki
erjedt dohánylevelekből előállított pipado
hány. Ez irányban folytak tehát a kísérle
tezések tovább, és pedig  a rövid vágatu 
pipadohányra nézve m eglehetős sikerrel, 
úgy  hogy ezen dohány már kezd m egho
nosodni.

Sokkal nehezebben ment a dolog a 
hosszuvágatu szűzdohánynál, m elyet pedig 
több oldalról szintén nagyon sürgetlek. A  
bádogszelenczékbe zárt dohány m egpené- 
szesedett s a vevő elcsodálkozott a dohány
nak ilyetén szüzességén. Tapasztaltatott 
azonban, hogy  az érett és jól szárított d o
hányok, ha nem is voltak egészen kierjedve, 
nem romlottak m eg, hanem elzárt helyze
tükben szépen átdolgozták magukat, vagyis 
észrevétlen erjedésen mentek keresztül s 
eléggé élvezhető jó  zamatos pipadohányt 
szolgáltattak.

A  szüzdohány kérdés vég leges m egol
dása tehát tulajdonképen a dohánytermelők 
kezében van.

Termeljenek ők  jó  fajta dohányt, h agy
ják azt jól m egérni, szárítsák m eg a leg 
nagyobb óvatosságai s igy  szállítsák be 
azt a kincstári raktárakba. A  jövedék azután 
könynyen fog  ilyen dohányokból kellő vá
logatás, gondos kezelés által olyan pipa
dohányokat előállítani, m elyek m ég öregebb 
pipázóink irléfét is ki fogják elégíteni s 
lassan-lassan odajutunk, hogy  nem is szi
vünk egyebet, mint szűzdohányt s élvezvén 
a jó  zamatos és illatos kincstári m agyar 
dohányt, el-elmélázunk. h og y  vaj on az az 
úgynevezett szűzdohány nem volt-e egyéb, 
mint chiméra ?

___________  Ky-
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A csempészet.
A z uj törvények életbelépte óta tagad

hatlak hogy a csempészet nem ölt már 
oly nagy arányokat mint régebben ; — lép
ten nyom on észrevehető annak csökkenése, 
azonban m ég mindig igen nagy.

A  statisztikai adatokból, m elyeket foly
ton közé teszünk lapunkban, szintén tisz
tán kitűnik a csempészet csökkenése, de a 
mint mondom, m ég mindig igen nagy.

Vannak egyes községek, melyeknél 
reá lehet ismerni a csempészet nagym ér- 
vüségére. A  termelőknek jó l felfogott sa
ját érdekökben áll, hogy mindent megte-

K is közleményem első részére vissza
térve, arra kérem a termelőket, a munka 
kezdése előtt a kertészeknek egy  kemény 
leczkét tartsanak a csempészet veszélyes
ségéről és azt lehetőleg lelkökre kössék, 
hogy a saját érdekökben is attól tartóz
kodjanak.

F.

Szorgalom éa értőién.
K ét oly factor, mely minden körül

mények között, de főleg ott, a hol az üa- 
leti tevékenység hasisát részben a ter
mészeti törvények képezik, tehát: a hol

bán fokozódik az emberben a szorgalom és 
értelem is 1

A z  idei esztendő az ember szorgalmá
nak és értelmének fokozására többet tett, 
mint minden szakiskola együttvéve! Miért ? 
Nemcsak azért, mert az élet a legjobb is
kola, —  hanem azért is, mert a csapás 
nyújtotta oktatás legjobban megmarad az 
elm ékben! Ne higyje senki, h ogy  azon 
mondás, kit az Isten szeret, azt m eg is bün
teti —  csak eg y  vigasztaló, üres phrasis?

Ez egy  megdönthetetlen, szent igaz
ság, melynek alapja az emberi lélek örök 
törvényeiben rejlik.

3. ábra.

I H P

gyenek arra nézve, h ogy  a csempészetet 
lehetőleg megakadályoztassák.

Mert a dohányjövedék, mely a terme
lők  iránt folyton méltányos, a csempészet 
ellenében kérlelhetlen szigort tűzött ki maga 
elé, ú g y  hogy irgalmatlanul elfogja vonni c* i 
termelési engedélyt mindazoktól, kik a csempe.- í 
szetben bánninő kis részt fognuk venni ; már i 
eddig is nagy azok száma, kik az enge
délyt már is elvesztették a csempészet 
miatt.

A  midőn módunkban lesz a községek 
dohánytermelésének eredményeit e lapok
ban közzé tenni, akkor azokat is ki fog 
juk jelölni, m elyek eddig csempészet miatt 
a dohánytermelési engedélyt már is e l
vesztették.

A  dohánytermelés olyan jövedelm ező 
termelési ággá Ígérkezik válni, mely nem 
oknélkül kecsegteti a gazdát, és méltán 
megérdemli, hogy azt megbecsüljük, mert 
én a magam részéről határozottan merem 1 
állítani, hogy  különösen ott a hol a jobb  
minőségű dohányok megtermelésére m eg- 
kivántató talajjal bírunk: hogy ott a do
hánytermelést olyan hasznos és jövedel- ' 
m ező czikknek kell tekintetni, m elyet a 
gazdaságban semmi más termel vény nyel 
nem hozhatunk párhuzamba.

Én továbbá teljesen m eg vagyok róla 
győződve és ezen m eggyőződésem ről nincs 
is szándékomban letérni, hogy nemsokára 
eljövend az az idő, a midőn dohányterme
lésünk mennyiségére nézve a holdankinti 
10 métermázsa lesz az általános átlag.

De nem is lehet másként, hiszen nem is 
fizetné ki magát szerintem a dohányterme
lés soha, ha legalább a holdankinti 10 
mázsa m eg nem terem ne; az én általam az 
életben tett tapasztalatok feljogosítanak en
gem  arra, azt mondani, hogy tiz méter
mázsa dohánytermelés holdankint nem it 
na^y termés, — és csak akkor, ha elértük 
ezen mennyiségű eredményt, akkor már a 
m inőségi eredmény is meglesz,mert az rende
sen együtt szokott jönni, s a midőn sok a 
dohány, jó  is ; természetes, hogy el lehet 
ezt akkor is rontani a rossz kezelés által,

sem lutrizásnak, sem szédelgésnek nincs 
helye, mindenkor biztosítja a becsületes 
munkának a mindennapi kenyeret.

Midőn e lapok t. szerkesztője a do
hánynál a jobb  minőségre való törekvést 
tűzte ki feladatául s e mellett tapasztala
taival és ismereteivel támogatja a termelő 
közönséget: bizonyára a legszebb szolgála
tot teszi közvetlen a termelőknek s köz
vetve a közügynek!

A kkor, midőn minőségre törekszünk, 
határozottan nagyobb szorgalmat és foko
zottabb értelmi tevékenységet fejtünk ki.

Már pedig e két tényező rendkívüli 
fon tos! mert a mit a természet mostoha 
keze tőlünk megvon, azt csakis szorgalom
mal és értelemmel lehet kiküzdeni!

Igaz. hogy e két fontos és kívánatos 
factor az emberiségnek —  de főleg  a mi 
gányóinknak —  vele született két sarka
latos és átalánosan észlelhető természetével, 
a léhasággal és tudatlansággal homlok- 
egyenest ellenkezik s igy  lassan honosod
ván meg, hatásuk is csak lassan, eleintén 
alig észlelhetőleg tűnik e lő ! A  mi azonban 
nem azt bizonyítja, mintha a szorgalomnak 
és értelemnek (recte szakértelemnek) kiha
tása a termelésnél kis mérvű lenne, — ha
nem csak azt, hogy az embernek vele szü
letett bűne s z í v ó s  ellentállást képes kifej
teni a jobbnak, a nemesebbnek ellenében^! 
H ogy  elismerés illeti azokat, kik a jót, a 
helyeset, a valót felismerve, csüggedetlenül 
küzdenek annak győzelem re juttatásáért!

Dohánytermelésünk m ég csak a kezdet 
elején van —  a minőség előállítását ille
tőleg.

Pedig ebben nyílik mai nap a boldo
gulás titka! markolj keveset, de j ó t !

— A z  imént lefolyt szomorú esztendő 
fényesen demonstrálta azon igazságot: mit 
a természet megtagad, azt szorgalommal 
és értelemmel kell kiküzdeni.

Persze, h ogy  ez csak részben sikerül
het m ég m a ; de a mint terjed annak a be
látása, hogy a szorgalmas és értelmes 
munka megtalálja nemcsak az erkölcsi, ha
nem az anyagi elismerést is, — azon arány-

A z  időjárás mostohasága miatt tehát 
nincs okunk zúgolódn i; a mit vesztettünk 
anyagiakban, megnyertük a lelkiekben; 
tapasztalatokban, ismeretekben stb.

A  ki pedig nem csüggedett, de bízva 
közdött s iparkodott nagyobb szorgalom
mal és értelemmel pótolni azt, mit a ter
mészet megtagadott tőle, annak anyagi 
vesztesége igen kicsinyre zsugorodott össze 
tekintve azt, hogy a dohánybeváltó hiva
talok a helyesebben, gondosabban s értel
mesebben kikészített dohányok kifogástalan 
munkáját teljesen méltányolták s a körül
ményekhez képest kielégítő árt adtak érte !

Igaz, a tavalihoz képest gyönge ter
mésünk vo lt; ámde ne is váljunk minden 
évben IC— 12 q dohányt? A z  abnormis 
állapotokkal szemben a mi kertészeink 
is iparkodtak — a legtöbb pesze csak 
erős sarkalásra — nagyobb tevékeny
séget kifejteni s ha nem egészen sikerült a 
dolog, arról már csakugyan nem tehetni.

M égis ha ők fatalisták módjára össze
tett kezekkel nézték volna, hogy miként 
pusztít a drótféreg (agrotis segetum álezája) 
s miként sül ki minden dohányunk az ál
landó szárazságban (junius 18— szept. 20. 
nem volt esőnk), akkor biztosra vehető, 
h ogy  3 5— 4. q-nál nem lett volna több 
holdanként; s ha ők azt a mi termett, nem 
kezelik a legszigorúbban úgy a pajtákban 
a szárításnál, mint a simításnál, úgy alig 
értünk volna el többet 20 írt. átlag árnál 
per q .—

Nálunk a drótféreg szedése junius hó
ban teljes 3 hétig tartott s a dohány ön 
tözésére 50 k. holdon c. 600 H viz hor- 
datott ki lajtokban s a simításnál az osz
tályozás szin, épség, n igyság és finom
ság szerint oly pedantériával ment végre, 
hogy némely kertésznek 26 felé csomózott 
dohánya is volt! De fáradsága nem ment 
kárba az ily kertésznek, mert egyiküknek 
a dohánya majdnem 25 frt átlag áron vál
tatott be. [Tisztán az anya dohány 25 írt 
42 kron ment e l ; a sarjuval egyben 24 frt 
30 kron]. M ig ellenben a leghanyagabb s
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legönfejübb kertésznek az össz dohány után 
csak 21 frt 20 kr átlag ár fizettetett.

Tény* hogy több munkával —  de 
csak is munkával —  járt a dolog  a ren 
desnél s a gányók zúgolódtak is, mert ók 
hozzá vannak szokva a régi kevés és fe 
lületes munkából megélni ; azonban az 
eredményben nemcsak az uradalomnak té
rült m eg a viz fuvarozással teljesitett több 
munkája, de a gányó által végzett több 
napi munka is m egtérült! Ugyan is átlag 
lett 7 q. dohány holdanként s az átlagos 
beváltási ár —  a kevés sarjut is betudva — 
22 frt 24 kr volt!

A z anya dohánynál — mert a sarju 
nem egészen sikerülvén csak 3-ik osztályba 
ment —  az átlagos beváltási ár volt 23 frt 
30 kr.

A  dohány minőségét illetőleg legjobb 
áttekintést nyújt az egyes osztályoknak per- 
czentekben való kifejezése. V olt pedig szi
var dohány 0*56 ’ „ ; válogatott a) 11 *86°/0 ; 
válogatott b) 11*20% ;  közönséges I. oszt. 
35 96%  ; II. oszt. . 3 9 1 % ; III. oszt. 6*51% ; 
a I ll-ik  osztályba sorozott sarju az egész
nek 9 ‘69% -t képezte.

A  holdankénti átlag jövedelem  tehát 
153 frt 67 krt tesz ki.

Ezen eredményből a mi gányóink bi
zonyára levonták a tanúságot s mondha
tom, egyik-m ásik alaposan megbánta, hogy 
zúgolódott a szokatlan — legalább nor 
mális viszonyok között elő nem forduló 
locsolási és álcza szedési munkák ellen.

Hiába! A  mi munkás népünk —  de 
általán is mondható — szellemileg kis korú 
volt és marad ; saját javának előmozdítására 
is szorítani kell épp úgy, mint a gyer
meket !

Nem lenne fölösleges ezen körülményt 
az irányadó köröknek szemmel tartaniok, 
mert az bizonyos, hogy az a nagy szabad
ság, mely a népnél már-már szabados
sággá fajul, a munkás nép vesztére vezet.

Sok tulajdonos, —  kihozva a béketü- 
résből a nagy és egyenlő szabadságra hi
vatkozó, de különben csakis téves néze
tekkel szaturált munkás által —  egysze
rűen elkergeti a munkást. Kinek a kárára ? 
Első rendben a munkáséra, aztán —  indi- 
rect —  m indnyájunkéra! A z oly esztendő, 
mint az imént lefolyt is, nem maradhat 
hatás nélkü l! Egyrészről a természet figyel
meztetett, hogy a javulást önön magunk
nak kell kezdeni, másrészt a doh. beváltó 
hivatalok méltányos eljárása buzdít arra, 
h ogy  több szorgalommal, több értelemmel 
dolgozni kifizeti magát — m ég a gányó- 
nál is! Törekedjünk ezt megértetni minden 
munkánál a gánvóval s akkor biztos, hogy 
—  bár lassan is —  de haladni fogunk.

Abonyi
keresk. urad. intéző.

Levél a Szerkesztőhöz.
Tisztelt szerkesztő ur!

Szives kérésének eleget téve, értesí
tem, hogy  itteni bérgazdaságomból, De- 
czem ber hó 19-én és Január 28-án, 150 
kataszt. holdnyi dohánytermésemet, a deb- 
reczeni dohánybeváltó hivatalba átadtam, 
m ely eredményről következőkép értesítem. 
—  Átadtam  135326 klgr. dohányt, és kap
tam érte 27079 frt. 35 kr. mely holdankint 
902 klgr. és mázsánkint 20 frt 01 kr. át
lagnak felel meg, mely eredm énynyel az 
idei időjáráshoz képest m eg vagyok elé
gedve.

E gyidejűleg bátorkodom  tisztelt szer
kesztő urat kérdezni, elegendő simító helyi
ség-e 160 kát. hcld dohány engedélyhez, 
két m eglevő épület, mely 38 mtr. hosszú. 
4 mtr. széles belvilágosságu ? vagy  ragasz
kodni kell-e, a törvényben előirt 4Q  mtr. 
holdankinti területhez ? mert fentemlitett 
helyiség nagyon megfelelne czéljának, m ely

ben 38 dohányos (mely nálam van) ké
nyelmesen simíthatna.*

Becses válaszát kérve tisztelt szerkesztő 
urnák

Hajdú szt. G yörgyön , 1891 Febr. tí.
tisztelője 

Klein Aladár.

Pár szó a dohányzsinórok felvételéről.
A z őszönként m egejtendő dohány- 

zsinórfelvétel a beváltás után a legfonto
sabb működés, mit kincstári közegek tel- 
jesitnek a dohánytermesztés terén. —  Ennek 
alapján adatnak ki a zsinórpénzelőlegek, 
ennek alapján teszi m eg a kincstár előszá- 
mitásait a várható terméseredményről és 
ennek alapján büntetik m eg a termelőt s 

* veszti el esetleg termelési engedélyét is, 
ha kevesebbet szállit be az előirányzott 
mennyiségnél

Mindenki beláthatja tehát a zsinór
felvétel fontosságát úgy az államra, mint 
a termelőre nézve, és mégis —  azt hiszem 
mindenki elfogja ismerni ezen fontos 
feladat lesz az összes között a legfelülete
sebb és leghiányosabb módon teljesítve. — 
Világért sem állítom, hogy a m űködő sze 
m élyek hanyagságában vagy  lelkiösmeret- 
lenségében keresendő a hiba. nem, hanem 
magában a módszerben, mely szerint az 
egész eljárás véghez m egy.

V együk csak szemügyre, milyenformán 
is esik m eg egy  ilyen zsinórfelvétel ?

Kiküldik az illetékes pénzügyőrt, hogy 
X  községben vegye fel a dohányzsinórok 
számát és azok átlagos súlyából számítsa 
ki az egész termés eredményét. Tegyük 
fel, hogy az illető községben nagyobb bir
tokosok termelnek, kiknek évi termése 
egyénenként átlag — ne vegyünk többet
2— 300 m. m. közt áll.

A  termelő elvezeti a pénzügyőrt a 
szárító pajtába, előtte van 50— 60.00U zsinór 
dohány és most tessék neki a mennyiséget 
pontosan kiszámítani ha tudja.

Mit csináljon ? A zt csak nem fogja 
tőle senki sem kívánni, hogy minden zsinórt 
egyenként számoljon fel, mert akkor a köz
séget félesztendeig sem végezné be. —  A  
rövidebb végén fogja a dolgot s a terme
lőtől kérdi meg, hogy mennyi dohátiyA s 
körülbelől hány 2 —3 — 4 kilós póráza is 
van csak. M ég jó  szerencse, ha dolgainak 
utána néző lelkiismeretes termelővel van 
dolga, mert legalább nagyjában helyes 
lesz az eredmény, de hány termelő van, a 
ki maga is csak dohányosainak informálása 
alapján tudja a mennyiséget megmondani. 
Ellehet képzelni aztán az ilyen dohányos 
beszéden alapuló számításnak pontosságát, 
mikor tudvalevő dolog, h ogy  100 dohá
nyos közül 99 nem igazságot, hanem annál 
vagy  többet vagy kevesebbet fog  mondani. 
Innen van aztán h ogy  beváltáskor csak 
bámul az ember, hogy az a term elő, kinek 
800 mázsát kellett volna beszállítani, behoz 
500 mázsát. De m egtörténik az ellenkező 
is. — Felhozok eg y  esetet.

E gyik kir. felügyelőség területén N. N. 
külömben egészen m egbízható termelő az 
előirányzatnál 20% -e l kevesebbet szállított 
be, e miatt kérdőre vonatván, azzal véde
kezett, hogy bizonyára a felvétel nem volt 
helyes, mivel pedig már pótfelvételt esz
közölni nem lehetett, megkérdezik az ille
tékes pénzügyőrt: „N o  te pénzügyőr, hát 
hogy számítottad össze a zsinórokat, hogy  
ilyen pontos eredményre jutottál ?M „un  
bizony sehogy, mert egyenként felszámlálni 
nem lehetett, hát csak a term előtől kér
dettem m eg s azt írtam fel a mit ő  m on
dott.u M egkérdik a termelőt : „H át te ter
m elő mért mondottál olyat, a mit magad 
sem tudtál biztosan ?“ „Un nekem a feleseim 
mondották.1* M egkérdik a feleseket: „H át

* A kérdésre válaszom az, hogy elég a meglevő 
he,y'*<g- 8  z e r k.

ti felesek, ti m eg  mit hazudoztok össze
vissza s bajba hozzátok a gazdátokat ?M 
„H át mi uram, azért mondottunk többet, 
mert rósz volt az esztendő és ha az igazat 
mondjuk, nem adott volna több előleget a 
gazdánk.1*

Már most tessék kideríteni, ki a hibás ? 
A  pénzügyőr? A  term elő? R észben igen, 
de mindenesetre a dohányost terheli a leg 
nagyobb hiba, csak az a baj, h og y  mégis 
a termelő issza m eg nagyrészt a dohányosok 
főztjének a levét, mert ha a dohányost 
egy  helyütt elbocsátják, kap helyet mástól, 
de a termelő, hol kap másik engedélyt az 
esetleg elveszített helyébe.

H ogyan lehetne tehát a bajon segitni? 
Egyrészt a nagymélt. m. k. p. ü. Minisz
térium szárító pajtákra vonatkozó rendele
tének szigorú és pontos keresztül vitele 
által. H a ugyanis minden szárító pajta el lesz 
látva átjárókkal, a zsinórok áttekintése és 
felolvasása sokkal könnyebb lesz, mint most 
a midőn jóform án lehetetlenség a m egsza
kítás nélkül egym ás mellé tűzött zsinórok 
között eligazodni.

Segitni lehetne másrészt az által, ha 
rászorítanák a termelőt illetve a dohányo
sokat. hogy  a felaggatáskor megszámitva 
a zsinórokat, mihelyt egy  különálló szakasz 
m egtelik, annak egyik  oszlopára Írják fel 
az oda beaggatott zsinórok számát. — Ilyen 
módon, ha az illetékes közeg megszámlálás 
végett kimenne, minden nagyobb fáradság 
nélkül csak összeírná az egyes összegeket 
és nagyobb m eggyőződés okából egynéhány 
— úgynevezett —  stich próbát csinálna, 
azaz egy  pár szakaszt lelkiösmeretesen fel
olvasna. Ezáltal egyrészt ellenőrizve lenné
nek a dohányosok, mert soh’ sem tudnák 
melyik szakasz lesz felolvasva, mázrészt m eg 
lenne óva a termelő dohányosai csalfasá- 
gának káros következm ényeitől és végül 
biztos adatokra támaszkodhatna m agaj a 
kincstár is.

Debreczen 1891. jan. 30.
Kr amper a János

A szuloki melegágytelep.
Említést tettünk már régebben arról, 

hogy a dohányjövedék Szulokon egy do- 
hánypalántás m elegágytelepet létesített, 
ahol több száz ölnyi m elegágyak készül
nek, és az ezeken előállított palánták a 
termelőknek fognak ingyen kiszolgáltatni; 
mert tudni kell azt, h og y  azon vidéki do
hánytermelők ez ideig m ég m elegágyról 
származott palántát nem használtak. De a 
későbbi időkben az ezen vidéki kitűnő ér 
tékes anyag évről évre rohamosan alászáll- 
ván m ennyiség és m inőségileg, a jövedék 
belátta, h og y  ott a m ag teljesen degene- 
rált, elfajzott és csak beteg palánták neve
lése által az ott meghonosult mozaik be
tegség is a termelést mennyiség és minőség 
tekintetében nagyon megrontotta.

Ennek elejét veendő okszerűen előál
lított palántával és tiszta m agból kezelt, a 
talajnak m egfelelő tiszta fajból kívánja a 
termelőket ellátni, minthogy az ott m eg
rögzött rossz szokás szerint m elegágyakat 
ez ideig nem készítettek.

A zt hiszi a jövedék, hogv a bizonyára 
beállandó sikerét látva e működésnek idővel 
m agokévá fogják tenni a termelők, a midőn 
is be fogják látni az igy  beálló óriási kü- 
löm bséget, i a mi kétségtelen) azután ők is 
ilyen formán fogják előállítani a dohány 
palántát; ezelőtt régen, amint azt már más 
alkalomkor is kifejtettük, az ott d ivó pa
lánta-nevelés m ég  megjárt, mert a talaj is 
m ég alkalmasabb, az időjárás is rendesebb 
volt a mostaninál, a minek az a természe
tes következése volt, h ogy  a m ag sem 
volt m ég annyira elfajulva, és ezekből ki
folyólag, nem volt oly sinylő és a most 
azon a vidékén majdnem m eghonosult 
mozaik betegséget nem ismerték volt.
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A  körülm ények megváltozta által be
következtek a jelen kóros állapotok.

A  mennyiben az a talaj olyan anya
got szokott volt előállítani, mely gyártási 
czélokra igen értékes volt, tehát ha nem 
is az ős eredetihez hasonlóvá, de ezt m eg
közelítő állapotba hozni kívánja a jöv ed ék ; 
ezért azon nagy anyagi áldozat, a mely 
erre fordittatik, bizonyára nagyon meg 
fogja hozni a gyüm ölcsét.

Ezen m elegágytelepeket egy  elismert 
régi szakember fogja kezeln i: Faulhaber 
Ostkúr ur, szuloki beváltó hiv. kezelő 
személyében.

Kívánjuk, hogy ezen szép és nagy 
horderejű működését teljes siker koronázza.

D. V.

Dohányeladás az 1889. évben*.
Eladatott a m agyar korona országai

ban 1889. évben burnót 80,214 kg., mely
ből 11,249 kg. Horvátországra esik. Mint az
1888. évvel való összehasonlításból kitűnik, a 
bum ótozás inkább apadóban van, mert
1889. évben 1,816 kg.-m al, vagyis 2 .,#/i,-al 
kevesebb burnótot adott el a kincstár, mint 
az előző évben.

Pipadohányból eladatott M agyarország
ban 675,753 kg., Horvátországban 5,791 
kg., összesen tehát a m agyar korona or
szágaiban 081,558 kg. E bből legfinom abb 
magyar pipadohány (500 gramm os csom a
gokban 1.05 frt) 122,981 k g .  finom m a
gyar (500 gramm 1.16 frt) 41.880 kg., kö- 
zépfinom m agyar (500 gr. 73 kr) 69,962 
k g ., hazai (500 gramm 60 kr) 370.761 kg., 
hazai közönséges tekercsek és rudakban 
(500 gramm 58 kr) 46,766 kg. A  többi 
fogyasztás török és más külföldi pipado
hányokra esik. A z  utóbbiak közül legkere- 
setebbek voltak a legfinom abb török pipa
dohány (csomagokban 500 gr. 7 frt 40 kr), 
m elyből 7,768 kg., és a herczegovinai. 
(500 gr. 3 frt 15 kr), m elyből 6,667 kg. 
került eladásra.

Viszonyítva az 1888. év  fogyasztásá
hoz, 1889. évben a m agyar korona orszá
gaiban 89,362 kg . pipadohány nyal, vagyis 
15°/0-al több adatott el, mint 1888-ban. S 
itt öröm m el konstatáljuk, hogy ezen tekin
télyes szaporulat a fogyasztásban mind a 
m agyar dohányok előnyére volt, sőt m ég 
nagyobb mértékben szaporodott a hazai 
pipadohányok eladása, mint ezen százalék 
mutatja, mert a külföldi dohányokból majd
nem kivétel nélkül kevesebb fogyott el 
1889. évben, mint az előző évben, a fent 
kitett 15°/0 szaporulat pedig az egész pipa
dohány fogyasztásról szólott. De szaporo
dott is 1889. évben az összes hazai pipa
dohányfajok fogyasztása, igy  a legfinom abb 
m agyaré 13,000 kg.-al, a középfinom ma
gyaré 10,779 kg.-al, a hazai 62,645 kg.-al 
stb. Tán nem is kell itt mondanunk, — 
miután az már e lapokban többször ki volt 
fejtve —  hogy ezen ily rövid időközben 
előálló kedvező eredményt nagyrész a csem 
pészet megakadályozására foganatosított 
szigorú rendszabályoknak, valamint a mi
nőség javulásának lehet köszönni.

Saját készitményü szivarokat eladott 
a jövedék 1889. évben a m agyar korona 
országaiban: Regalitást 6.048,000, tra-
bucos-t 7.349,800, millares t 2.426,700, bri- 
tanicát 28.678,550, panatelas-t 891,964, cubát 
(darabja 6 kr) 3.813,608, cuba-portoricot 
(darabja 5 kr) 73.753,375. portoriccot (da
rabja 3*/* kr) 29.055,300, finom virginiait 
(darabja 5 ‘/ t kr) 41.876,411, veveyt (da
rabja 4 kr) 6.158,750, rövid virginiait (da
rabja 31/* kr) 2.852,450, vegyes külföldi (d a 
rabja 2 1/* kr) 94.530,666, m agyar (darabja

• F o r r á s :  8  t a t i • s t i k s a  dohányegysdáru- 
ságot illetőleg 1889. érre. össseállffv* : »  msgy. kir. 
doháaybsváltasi is  gyártási szám Ttriosztályok által. 
Budapest, 1890.

2 kr) 42 579,400, rövid magyar (darabja 
1 V« kr) 90.602,400 darabot, összesen tehát 
429.617,374 darabot.

A z  1888. évi fogyasztáshoz viszonyítva 
legnagyobb az 1889. évi szaporulat a fo 
gyasztást illetőleg a millares szivarokban 
í4*70/#)* a trabucos-ban (32°/0) és a 2 kr-os 
magyar szivarokban (31%)-

Papír szivar ka eladatott M agyarország
ban 415.360,990 darab, Horvátországban 
14.429,850 darab. Összesen húsz millióval 
több, mint 1888 bán.

Elkelt 1889-ben 125.290.200 drb m a
gyar, 91.700,850 drb virginiai, 67.923,200 
drb herczegovinai, 42.176,940 drb szultán,
35.181,000 jenidge, 13.393,050 drb hölgy  
papír szivarka stb.

Valódi Havana szivar és pedig regalia 
britanica (100 drb 26 frt) 37,077 drb, reg. 
londres (100 drb 21 frt) 4,726 drb, regalia 
média (100 drb 17 frt) 117,582 drb, és 
londres szivar (100 darab 12 forint 50 kr) 
94,350 drb, tehát összesen 253,734 darab 
került eladásra. 58% -al kevesebb, mint
1888. évben.

Ezek után foglalkozik a Statisztika a 
különlegességi eladással a bel- és külföldi 
gyártmányokat illetőleg. Ezek részletes fel
sorolását azonban itt mellőzzük.

A z összegezett adatokból felemlitjük 
még, hogy eladatott belföldi szivar általá
nos eladásban a m agyar korona országai
ban 429.617,374 drb, belföldi különleges
ségi szivar 13,679.862 drb. papir szivarka 
általános eladásban 429.792,340 drb, külön
legességi 5.999.410 drb. pipadohány álta
lános eladásból 13.375,524 kg , különleges
ségi 158,903 kg.

A z eladási eredmény pénzben a követ
kező vo lt: A  magyar korona országaiban 
befolyt belföldi szivarokért: 1) általános 
eladás 14,092.580 frt. 2) különlegességi e l
adás 925.813 frt.; papirszivarkákért 3.788.337 
frt.; havana szivarokért 301,224 frt .; pipa
dohányért általános eladás 15,568.138 frt. 

j különlegességi eladás 1,264,923 trt. ő szesen 
í  szivarok, szivarkák és pipadohányért be- 
j fo ly t: általános eladás 33,339.365 frt., kü- 
j  lönlegességi eladás pedig 2.601 650 frt. 
i Ehhez hozzájön m ég 166.289 frt bumótért, 

úgy  hogy az összeredmény 36.107.304 frt. 
Ha ehhez hozzávetjük, hogy 1888. évben 
összesen 34 250 824 frtot vett be a dohány
jövedék elárusitásból, kitűnik, hogy  5.4°/0-al 

; kedvezőbb az 1889. évi pénzeredmény.
Ezután a statisztika érdekes táblázat- 

, bán egymásmellé állítja a dohányelárusi- 
tási eredményeket anyagban és pénzben 
az utolsó három évi időszakban. A  táblá
zatból kitünőleg az 1887. és 1888. év majd
nem egyenlő volt úgy a fogyasztás meny- 
nyiségét. mint az abból befolyó pénzered
m ényt illetőleg, ugyanis 1887-ben a m agy. 
korona országaiban, eladatott összesen: 
15.420,846 kg. szídohány és burnót, melyért 
befolyt 34,488.003 frt. ; 1888. évben pedig 
15,186.964 kg. szídohányért és bum ótért 
befolyt 34,250.825 frt. Ezekkel szemben 
aztán nagy haladást mutat az 1889. évi 
fogyasztás, mert itt 16,485.623 kg. szído- 
hány és burnót fogyott el, melyekért együt
tesen 36.107.304 frt. folyt be.

Összehasonlítva tehát az 1889-iki ered
ményt az 1887. évvel, kitűnik, hogy 1889. 
évben mindössze 1,064.777 kg .-a l több fo 
gyasztás volt és ezért 1.619.301 frttal több 
bevétel volt, mint 1887. évben.

A  statisztika egyéb  adatait folytatólag 
m ég közölni fogjuk.

Miként fokozhatnék és állandisithat- 
nék nagyobb gazdaságaink jtivedelmét 
—  kapcsolatban a dohánytermeléssel ?

(Befejező közlemény).
Miután eleimén munkabíró férfiakat 

olcsón nem igen kaphatnánk és nem is

lenne czélszerü ezeket a nehezebb mun
kákról a könyebbekhez vonni, azért is 
combinatiónk alapjául vegyük a követke
zőket :

1) A  m eglevő s az év  bizonyos szaká
ban üresen álló dohányszáritó pajtákat és 
simitóházat.

2) A  mindenhol található elaggottak, 
gyöngék, úgy csak a nap egy  részében al
kalmazható nők, gyerm ekek stb. seregét, 
— esetleg a vállalkozóbb s szorgalmasabb 
dohánykertészek egy  részét. —

Ezek tekintetbe vételével czélszerü 
lenne a helyi viszonyokhoz képest a követ
kező foglalkozásokat vagy  ezekből vala
melyikét m eghonosítani:

Ilyenek a kömény, ánizs, városok k ö 
zelében a spárga stb. D e főképen az any- 
nyira jövedelm ező s könnyű, inkább csak 
pepecselő — munkát igénylő győgyfiIvek 
termelése, m ilyenek: az izsóp, székfű, üröm, 
zsálya, a kerti méh fű v. a czitromszagu 
melissa (mellissa officinalis), maszlagos nad
ragulya, redő szirom stb.

Ausztria ezekből mintegy 40 félétter
m ei; Francziaország és Hollandiában pe 
dig egész falvak foglalkoznak e g y ógy n ö 
vények term elésével! Miért ? A  föntebb 
nevezett gyógynövények m elyek pedig ná
lunk is kitünően diszlenének, mert vadon 
is előfordulnak —  nem kevesebb mint 
100— 160 Irt tiszta jövedelm et adnak ma
gyar holdanként. —  Nézzük közelebbről 
p. o. a citrom füvet.

E növény, mely évelő magról, vagy 
gyökhajtásokról (félméteres sorokban ül
tetve) tenyészthető; első esetben csakis a 
második évtől kezdve lesz használható; 
magvát május elején vetjük; télre polyvá- 
val vagy éretlen trágyával hordandó fel a 
tábla, h ogy  védve s ném ileg trágyázva is 
legyen. Junius és augusztus hónapokban, 
tehát kétszer egy  évben virágzása előtt 
használtatik, a levelek a szárról lehorzsolva 
száraz, árnyékos helyen száriitatnak. Sok 
pepecseléssel jár, az bizonyos, de ha van 
hozzá hely (a dohány pajta és simító ház) 
s eg y  sereg o lcsó  munkás kéz (öregek, 
asszonyok, gyerekek), úgy  nagy hasznot 
hoz, mert eg y  m. holdról 5—6 q. termést 
kapunk, melyet bárm ely droguista át vesz 
40— í,0 forintjával, tehát a nyert hozam 
200— 30o frt! Ne maradjon ebből a tulaj
donosnak több, mint 100 frt! Kérdem , mely 
növény ad ily tiszta hasznot a mi átalában 
termelt cultur növényeinkből ? S aztán mely 
növény termelés mellett lehetne éppen e 
gyenge, öreg és gyerek erőket — a mi a 
felvetettek alapján lényeges dolog  —  ily 
kölcsönös haszonnal fnglolkoztatni?!

Éppen ilyen rendkívüli hasznot hajtó 
pl. a kaukázusi arany virág (Pyrethrum 
roseum), mely közeli rokona a nálunk va
don tenyésző vetési aranyvirágnak (Chry- 
szanthemum segetum), mely mint gyom  
van elterjedve

Ez éppen nem igényes n öv én y ; m eleg 
ágyban nevelt rászáit junius végén kell 
csak kiültetni; jö v ő  év júniusában kezdő
dik a virág szedése s eg y  m. holdról 150—  
2<l0 kg. virágot nyerünk, melynek ára ugyan 
nagyon ingadozó (60— 200 frtig), de átlag 
100 frt per 100 kg .

Ezen rovarirtó növénynek egy  rokon 
faját (chrysanthemum cinerariaefolium), 
mely Dalmátiában vadon termett, s melyet 
az élelmes dalmaták 1860 óta karoltak fe l ; 
ma Dalmátiában egy  egész vidék termeli 
s négy község, m ely azelőtt a tönk szélén 
állott épp úgy, mint ma nálunk némely 
borterm elő vidék, ma nem kevesebb, mint 
200,000 frtot kap évente ezen növény ter
melésért I

Bizony üdvös lenne nálunk is m egho
nosítani ily eszmét a tönk szélére jutott 
borterm elő vidékeken 1

Itt van továbbá a ricinus 1 Ez épp o ly  
kapós növény, mint a dohány; kacsozás
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után m agva m egérik októberben s ekkor 
szedendő, tehát a dohány munkák után!

1 m. holdról 4— 5 q. m agot kaphatni, 
m elyet 40 írtjával q.-ként szívesen m eg
vesznek l

Számos, ily rendkívüli hasznot hajtó 
növény létezik; ezeket kellene felkarolni a 
nagyobb gazdaságoknak, melyekben az a 
csekély forgó és m ég csekélyebb befekte
tési tőke (m ag vagy g y ök  törzs utjáni be
állító, holdanként 20 — 60 forint legfeljebb), 
észrevétlenül kikerülhet s ha dohány ter
melésük van, az időszakonként szükséges 
épületek am úgy is rendelkezésre állanak!

Legfőbt) ezen növények termelésénél 
az intelligentia s szakképzettség, melyek 
csak is nagyobb gazdaságok tulajdonosai
nál vagy alkalmazottjainál kereshetők, de 
soha a szegény földhöz tapadt munkások
nál, vagy földmiveseknél. A  nagyobb bir
tokok tulajdonosainak vagy alkalmazott
jainak kell kezdeményezni és bevezetni ily 
dolgokat — már csak saját érdekükben is ! 
H a pedig a tulajdonosnak nincs ehhez haj
lama, adja ki 40— 50 évre bérbe s az ér
telmes bérlő majd meghonositj.i mind azt, 
a mi neki magas s biztos jövedelmet hoz !

Legtöbb esetben a kezdet nehézségei, 
vagy az első év sikertelensége'riasztják vissza 
az em bereket! Pedig ez nem helyes! Ha 
valaki czéljával tisztában van (feltéve, hogy 
ő  a tulajdonos s nem megszorított hatás
körrel bíró kezelő tiszt), úgy mi sem áll
hat útjában! A z, hogy  első évben nem 
bírunk m egfelelő piaczot szerezni termel- 
vényeinknek. ne riasszon vissza! Ha egy 
vidék állandóan m egfelelő mennyiségű és 
minőségű nyers terményt producál, —  a 
pénz-tőke előbb-utóbb felkeresi akár gyári 
vállalattal, akár kereskedelmével.

De sőt ha első években csak annyi 
hasznunk is lenne, hogy költségünk m eg
térül, m ég akkor se riadjunk vissza! Mert 
— ha a mondottam alapon kezdeménye
zünk —  eljárásunknak már is meg lesz er
kölcsi haszna s indirecte az anyagi is !

A v a g y  van-e serkentőbb eljárás a mi 
munkásainkra —  mely nem kegydijat, de 
állandó s biztos keresetet kíván csak, —  
mint midőn látja, hogyha kigyöngül a nehéz 
munkából, kap könnyebb, m egfelelőbb s 
m ég mindig hasznot hajtó m unkát!? M íg 
fiatal, e tudat serkenti őt, megbízhatóbbá, 
hivebbé. ragaszkodóbbá teszi; hakivénül, 
nem lesz terhére gyermekének, vagy nem, 
pusztul el idő előtt keserűséggel szivében- 
hanem oktatója, intője lesz a fiatalabb nem
zedéknek s a vele dolgozó gyerm ek sereg 
nek igazi mestere lesz !

Mert hiába állítunk iskolákat, templo
mokat stb., ha nem nyújtunk m ódot az 
élet átkűzdéséhez! A z  a nép, m ely látja, 
hogy becsületes munkáj? után megélhet 
anélkül, h ogy  idő előtt más terhére essék, 
sokkal erkölcsösebb, vallásosabb lesz, mint 
az, melynek az imát csak a kétségbeesés 
adja ajkára!

A v a g y  van-e az erkölcsi nemesedés 
nek biztosabb módja, mint a folytonos, 
hasznos s a m egélhetést és gyarapodást 
biztosító becsületes m unkásság?

Van-e a vallásosság megszilárdításának 
biztosabb eszköze, mint a becsületes állandó 
kereset nyújtása ? A lig  hinném ! Pedig ezen 
erkölcsi tulajdonokkal számolni kell, mert 
ezek bár lassan, de annál hatásosabban 
érvényesülnek az élet minden foglalkozá
sainál ! Csak a m egelégedés fakasztja az 
Istennek tetsző hála fohászokat; a m eg 
nem élhetésből eredt kétségbeesés erkölcs
telenné, vallástalanná, isteni és emberi tör
vények iránt zugolódóvá teszi a lelket!

A  munkás nép számbani és vagyon- 
bani gyarapodása, valamint erkölcsi tulaj
donainak nemesítése tehát épp úgy elére
tik a belterjesebb gazdálkodási rendszer 
által, mint a nagyobb jöved elem ! H a min
denki csak eg y  lépéssel —  a viszonyaihoz

M ag yar  D o h ín y u j s á g

mérten okosan — halad a belterjesebb irány 
fe lé ; nemcsak magának, hanem a hazának 
s az emberiségnek is kiváló szolgálatot 
teend. Abonyi,

s  kereti uradalom gazd. intézője.

V E G Y E S E K .
—  Horvát kiállítás. Mint az „  Agram er 

Tagblatt" Írja, Amrua dr. zágrábi polgár- 
mester nem rég Budapesten volt és a horvát 
kiállítás érdekében az illetékes körökkel 
tárgyalt. A  többi között elhatároztatott, hogy 
a földművelési és kereskedelemügyi —  to
vábbá a pénzügy ministerium tevékeny részt 
vesz a kiállításban s a m agy. kir. dohány
jövedék dohány termények és gyártm ányok 
kiállítása mellett a szivargyártást magát is 
bemutatja, amennyiben egy  — a csinos 
horvát nemzeti öltönyökben festőinek ígér
kező női — munkáscsoport a szivarkészi- 
téssel ott a helyszínen fog  majd a kiállítás 
idejének tartama alatt foglalkozni.

— Oroszország dohánytermése 1890-ik 
évben. A z 1889 ik évben Oroszországban 
túltermelés volt és annak következtében 
—  a nagy menyíségü készletek miatt a 
termelés vizsza ment, és annak termelésével 
sokkal kevesebben foglalkoztak.

A z utóbbi évben azonban a termelés 
ismét nagyobb mérvet vett fel. A  termelők 
száma volt 1890. évben — 89.247 vagyis 
2 ’/§ több mint a 1889-ik évben és a 
beültetett terület 5.741 Desiatin, vagyis 
16°/0 nagyobb mint az 1889. évben. A k ö 
zépső fekete földkerület (Tehernozomnia 
Gubernil ezen emelkedéshez többel járult 
hozzá, mint a többi kerületek; ottan 2*654 
Desiatin (az az 17°/o több mint 1889-ben) 
volt dohánytermelés alatt, és a szaporo
dása a termelőknek 29.574 vagyis 25% -ra 
ment fel.

A  dohánytermelés az utóbbi években 
ezen kerületekben folytonosan növekedett, 
és főképen a silányabb m inőségek azok, 
melyben annyira emelkedtek, és m elyek
ben a termelés Kis-Oroszországban igen 
m egcsökkent; a visszamenésott az 1890-ik 
évben 809 Desiatin szemben az 1889-ik évvel; 
daczára annak, h ogy  a term elők száma 
26,988-ra szaporodott. M indössze köztök 
sok apró termelő van.

A z  1890. évben termelt dohány meny- 
nyiség 3.406,492 Púd. (1.094,874 mázsa), 
össze hasonlítva 2.555,126 Púd. (821,290 
mázsa) az 1889-ik évben termelt dohány
nyal, a szaporulat tehát 851,366 Púd vagyis 
33®/0- Kisoroszországban daczára annak, 
hogy kevesebb talaj miveltetik dohánynyal, 
a termés mennyisége mégis több, mint az 
eddigi. 1890-ben volt a termés 363,899 Püd. 
vagyis 26*/« magasabb a m egelőző évnél. 
A  mi Közép-Oroszországot illeti, itt felül
múlja a múlt évi eredmény az 1889-ik évi 
eredményt 228.979 Púddal, vagyis 66%  és 
déli Oroszországban 202.832 Púddal, vagyis 
40*59/„-al. A  nyugati és délnyugati kerü
letekben is megszaporodott a dohányter
melés mennyisége, daczára annak, hogy 
kevesebb földterület van földmivelés alatt.

—  A dohánytermelők naptára m egren
delhető a M agyar Dohányujság kiadóhiva
talában, ugv a szerzőnél Szolnokon, vala
mint a dohánybeváltó hivatalokban. Ára 
bérmentes megküldés mellett 1 írt 20 kr.

—  Felhivat. Mind azok, a kik a gyakor
lati exciccatorból kísérletezés végett megren
deléseket tettek, felkéretnek, szíveskednének a 
Dohányujság szerkesztőségével, az azokkal 
elért eredményt tudatni.

S za rk a szté i Iza M ta k .
Hsrczeg Szafkovtzky aradaloa. K e r e k .  A rajz je

len számban van, * múlt számban is volt egy. A róvidebb 
szsksszokban leghevesebb volna az KzsLátort alkalmazni.

•r. Keglevich 8 . E g r e s k á t  a. Bodzáson minő 
a dohány átlag ? Montig M. Is fiainak mint hallom ka
szaper 85, Dombegyház *28 volt az átlag.

Mi az, hogy annyira halgat — Fekete se mond 
semmit.

Február 16.

W. M. B á ka t L i g e  t. Az átjárók belé számit- 
hatók.

K A. D e b r e c z e n .  A simító helyiséget, ha gyakor
latilag megfelelt, nem szükséges megtoldani.

Ehrenfeld Mór Az átalakítás teljesen rendén van, 
hiaz mindannyian igy vélekedtünk ; az nem baj, hogy 
egyik szakaszban a zsinegek rövidebbek, a kertésznek 
csak arra kell vigyázni, hogy a hosszabb köteleket ne 
vigye a róvidebb szakaszba, vagy viszont a rövidet a 
hosszabbá ; leghelyesebb volna a pajták nem egyenlő 
szakaszait exs’.catorral berendezni.

Kraapsrs. D e b r e c z e n .  Szívesen tért engedünk 
minden a szakmába vágó közleménynek. Köszönjük. 
Máskor is kérünk.

A debreoieni, nagy-létal, battonyal dohány bsváltó
hivataloknak köszönetét monJunk azon szives közre
működésért, melyben lapunkat támogatni szívesek vol
tak ; vegyék tőlünk azon biztosítékot, hogy mi ezután 
is folyton oda fogunk törekedni, hogy a dohány ügyét 
igazán szolgáljuk és a termelők érdekét mindég szíven 
viselni fogjuk.

A mit irántunk és lapunk iránt tesznek, azt szintén 
a dohányügy jobbra hozatala érdekében teszik, azért 
továbbra ia nagyon kérjük kegyes anyagi és szellemi 
támogatásaikkal bennünket megtisztelni.

„THE GRESHAM- életbiztositásí-társaság 
Londonban. C társulat évi jelentése, mely az
1890. junius hó 30-án befejezett 42-ik üzlet
évről szól és a részvényeseit 1890. deczember 
hó 16-án tartott rendes közgyűlése elé terjesz
tetett, rendelkezésünkre állván, következő fő
pontjait közöljük. Az elmúlt év eredménye 
rendkívül kedvezőnek mondható. A társulathoz 
az utolsó év alatt 6673 biztosítási ajánlat nyuj- 
tatott be 55.985,275. —  frk értékben, melyek 
közül elfogadtatott 5764 dtb 47.194,725 frk 
biztosítási Összeggel és erről a megfelelő számú 
kötvény ki is állíttatott. A díjbevétel, a vissz- 
biztositási dijak levonása után 15 500,911 frk 
77 cts.-ra rúg, a miben a 1.770,692 frk 60 
cts.-ot tevő első évi dijak benfoglaltatnak. A 
kamat számla mérlege 4.5 3,437 frk 40 cts.-ot 
tesz, miáltal a társaság évi jövedelme —  a 
díjbevétel hozzászámitásávai — 20.084,849 frk 
17 cts.-ra emelkedett. A  társaság az elmúlt 
év folyamában 8,706,667 frk 81 cts.-ot utal
ványozott oly követelések folytán, melyek 
életbiztosítási kötvényekből eredtek. Lejárt 
biztosítási- és vegyes biztosítások sat. fejében, 
űzetett a társaság 1.927,233 frk 75 cts.-ot, 
kötvények visszaváltására 1.426,838 frk 75 
cts.-nyi összeget fordított. A biztosítási és jára
dék alapok 5.789,558 frk 13 cts.-al gyaradod- 
tak. Az összes cselekvő vagyon az üzletév vé
gével 111.610,613 frk 54 cts.-ra rúgott. 
Tőkebefektetések: 2,460,317 frk 40 cts. a 
brit kormány értékeiben, 539.819 frk 79 cts. 
az india és gyarmati kormányok értékeiben, 
14.995,488 frk 23 cts. idegen államok érték
papírjaiban. 1.734 190 frk 10 cts. vasúti rész
vények, elsőbbségek és garantáltak, 52.410,338 
frk 33 cts. vasúti- és egvéb kölcsönkötvé- 
nyekben 16.619,240 frk 73 cts. a társaság 
ingatlanaiban, melyekben a társaság bécsi és 
budapesti házai benfoglaltatnak, 8.097,063 frk 
86 cts. jelzálogban és különböző értékekben 
14.758,255 frk 10 cts.

Az évi jelentés részletesebb adatai a bu
dapesti fiókigazgatóságnál kaphatók, a hol 
egyúttal ajánlatok életbiztosításokra benyúj
tandók.

Bálfák és gyékények
nagy mennyiségben kaphatók jutányos ár 
mellett. Hogy hol, azt megmondja e lap 
kiadóhivatala, ügy a bálfák mint a gyékények 
a d o h á n y t e r m e l ő k n e k  egy igen fontos 

kelléke és azért figyelmükbe ajánltatik.

Dohánybálok lekötésére alkalmas, leg 
job b  minőségű kenderből készült kötelek 
100 kilónként 35 írttól 40 írtig kap

hatók

Kaufmann B.
kender, kócz- és kötéláru-gyér

rakUrákaa,
Budapest, Márla-Valéria-utcza I. az.

U rra-U t a  gazdasági szakmába ,á«A  m inké.. 
kStél.gyártmaay a  legjutányo.abb árban 

kapható.
My.m. S a r k a i  Samnnal, Budapesten, D erottya-atnza  «. (W urm -ndvar.)
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