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T A R T A L O M :  Dohánykapálás. Daróctx Vilmos- 
tói. — Dohányfoldozás. D. V. —  A szivargyár- 
tásról. Irta : Kazay Rezső, doiiánygyári aligazgató 
Budapesten. (Folyté —  A talaj és trágya hatása 
a dohányégésére. Hreblay Emiltől. — A dohány- 
termelés és ennek jövője, Snmatra és Jáva szi
getén. K özli: D . V. — A dohányllzlet az 1890-ik 
évben. Herzog M. L . is társa jelentése. (Folyt, 
és vége.) — A dohánynak raktári kezelése. 
D aróczy Vilmostól. — Levelezések. —  Irodalom. 
—  Vegyesek. —  Szerkesztői üzenetek.

T Á R C Z A : A zágrábi dohánygyár. Irta : R.

Teljen tisztelettel ismételve felkérjük mind
azon t. előfizetőinket, a kik az előfizetéssel már 
régebben hátralékban vannak, hogy hátralékai
kat mielőbb kiegyenlíteni-, és —  azokkal 
együtt, akiknek előfizetésük részben az első év
negyed végén, részben ez idő szerint már 
lejárt: —  az előfizetést megújítani szí
veskedjenek, — mert nem szeretnénk a hát
ralékosaknak külön felhívás küldésével tcrhökre 
lenni, de —  a lapunk tartalmának megna- 
gyobbitása folytán tetemesen emelkedett kiadási 
költségek és az előfizetőinkkel szemben szívesen 
elvállalt erkölcsi kötelezettségünknek mi is csak 
úgy felelhetünk meg, ha t. előfizetőink, a lap
nak — különben is oly mérsékelt —  megren
delési árát, a maga idejében méltóztatnak be
küldeni.

Egyúttal arra is felkérjük lapunk barátait 
és a termelő közönséget. hogy a palánták állá
sáról s az ültetés eredményéről és általában 
a termelés körüli észleleteikről, minél gyakrab
ban és minél számosabban, szíveskedjenek la
punkat értesíteni, — hogy a „Magyar Do- 
hány:tjságu mindenkor biztos éshii képet nyújt
hasson a hazai dohánytermelés minden moz
zanatáról, az összes érdekeltek okulására.

Dohánykapálás.
A  világ minden államában, ahol csak 

dohánytermeléssel foglalkoznak, a kapá
lásra mindenütt fölötte nagy súlyt fek 
tetnek.

A  kapálásnak különböző nemei van
nak, u. m. garaszolás, sima kapálás és 
oromra kapálás vagyis halmozás.

H ogy  hányszor kell a dohányt m eg
kapálni : azt nem lehet határozottan m eg
állapítani. mert az fő leg  a talajtól és az 
időjárástól függ, e tekintetben tehát azt 
kell szem előtt tartani, h ogy  a dohánypa
lánta mindig gyom m entes legyen, mert a 
tiszta porhanyós földben, kapa alatt nő 
legszebben a dohány.

A  helyes kapálás czélja és egyik  fő 
tényezője annak, hogy dohányunk meny- 
nyiségét szaporítsa, a m inőséget pedig  ja 
vítsa, —  mert ha csak egyik  kapálással 
is elkésnénk, vagy azt épen elmulaszta

nánk : a dohánytermés eredménye ú gy  a 
m ennyiség mint a minőség tekintetében 
okvetlenül rosszabb lenne, vagy legalább 
is igen nagyrészben alább szállana.

Rendes szokás szerint, az elültetés 
után m integy két hétre veszi kezdetét a 
kapálás.

Ennek a módjára nézve, én nem té 
rek el egyik  kedvencz eszmémtől, az ú g y 
nevezett garaszolástól, amelynek az a m eg- 
becsülhetlen jó  következése van, hogy  
nem engedi a gyom ot uralkodni és a 
gyenge palántát m egm enti az elárnyéko- 
lástól, m ég mindjárt akkor a m ikor ez rá 
nézve nagyon veszélyes és végzetessé vál
hatnék, — s m inthogy a garaszo'ás után, 
az első kapálás igen m eg van könnyítve, 
igy  tehát az arra fordított kevés munka 
épen nem vész kárba.

Tapasztalásból tudom, s számtalan
szor voltam szemtanúja annak, hogy mi
kor a kapálás kezdetét veszi: a dohányos
kertész —  tulóvatosságból —  nem kapál 
a dohánytő mellett, hanem csak vékonyan 
odaegyengeti a földet, —  ennek aztán az 
a következése, h ogy  a már akkor csirá
ban lévő, kelésnek indult, vagy már ki is 
kelt gyom ot betakarja, miáltal a leg jobb 
tápot kapja a gyom, hogy miharabb k i
kelve. elhatalmasodva, a dohánypalántát 
elölje.

De ha a kapálás garaszolás után tör
ténik : akkor a kapás, a már majdnem 
tiszta földben sokkal bátrabban működhet, 
—  ámbár ezen munkát m ég akkor is a 
legnagyobb vigyázattal kell végezni, ne
hogy a gyön ge növény mngsértessék. vagy 
a töve a helyéből csak m eg is mozdittas- 
sék, — azért a kapálást nem is szabad 
mélyen eszközölni, hanem csak úgy  köny- 
nyedén és csupán annyira, hogy a talaj
nak leülepedett megcserepesedett felülete 
felporhanyósittassék.

M inthogy az ültetés előtt a palánták 
helyei megöntöztettek, ennek folytán a 
föld felülete megcserepesedik és a kem é- 
nyedés épen a gyenge növény törzse k ö
rül lessz a legnagyobb, ezért tehát a fel- 
porhanyitásnak itt kell a legnagyobb gond
dal és vigyázattal történni, miért is, bár
m inő kis kapával dolgozzék is a kertész, 
m égis m indig a legjobb, ha a tő mellett 
nem kapával, hanem a legóvatosabban, u j
jaival lazítja fel a földet.

Ha azt akarjuk, hogy a dohánynö
vény minél gyorsabban fejlődjék, úgy a 
kapálást nem szabad késleltetni és azt a 
lehető leggondosabban kell végezni.

A  kapálás eszközlésénél igen helye
sen cselekszünk, ha a kertészeket nem 
engedjük egym ás mellett kapálni, — mert 
ilyenkor ketten nem tudnak a sorok közt 
oly bátran dolgozni mintha m indegyik ker
tész eg y -eg y  sort önállóan kapál és viszi 
a sorját, a másik pedig jön utána, épen úgy 
mint a kaszás a rendjével; — úgy  jobban 
tud vigyázni minden egyes szál palánta m eg
munkálására és nem fél attól, h og y  a másik

kertész kapájával összeütközik, mely össze
ütközés rendesen azzal szokott végződni, 
hogy egynéhány szál palánta is megsérül, 
vagy egészen kivagdaltatik.

Ha kötött —  agyagos — talajnál, ül
tetés után hosszabb esőzés állna be : a 
kapálással várni kell, m ig a föld felülete 
kellőleg  megszikkad, mert külömben a ta
laj a kapálás után rögös m arad; — ha 
pedig a befejezendő kapálást hirtelen ro
hamos eső érn é : a talaj megszikkadása 
után ismét kapálni kell, mert máskülönb
ben a dohány fejlődése megáll, azáltal, 
hogy a felporhanyitott föld. a sebes eső 
következtében, a gyenge növény törzse 
körül erősen leverődik s az ott mintegy 
sziklába ékelten, fejlődni egyáltalán nem 
képes.

Olyankor fizeti ki magát leginkább a 
garaszolás, mikor a kapálás idején nagyobb 
esőzés áll be, a midőn azonnal kapálni 
nem szabad és nem lehet ; — ilyenkor a 
garaszolás elejét veszi annak, h ogy  a nem 
kapálható dohányföldet a gyom  m eg ne 
lepje; — mert az is megtörténhet, h ogy  
hosszasabb esős idő következik és gara
szolás nélkül a föld annyira m eggazosodik, 
hogy mire a kapálásra kerülhetne a sor: 
akkor a gyom  már úgy elhatalmasodik, 
hogy mellette a dohánypalánta csak v é 
konyan felnyurgul, agy  hogy abból jó  d o 
hány nem lehet soha többé.

Azért tehát a garaszolás egy  eléggé 
m eg nem becsülhető, hasznos munka és 
ismételve m ondhatom ; hogy a ráfordított 
fáradság soha nem vész kárba, mert utánna 
az első kapálás sokkal könnyebben és 
szaporábban végezhető mint amúgy.

A  garaszoláshoz, épugy mint az első 
kapáláshoz, kis éles kapát kell használni.

Számos kísérlet tétetett már arra nézve, 
hogy mi czélszerübb: a sima kapálásé, 
vagy pedig a tö ltögetés? — A  kísérletek 
eredménye mindig azt igazolta, hogy a 
halmozás, egy  el nem maradható munka a 
dohány termelésnél.

Erre nézve magam is a következő, ál
talam tapasztalt tényeket hozhatom fe l :

Dohánytermesztésem ideje alatt, a 70-es 
években két dolgot kísérlettem m eg egy 
időközben ; — nevezetesen egy tábla
krumplinak a fele részét csak simára, a 
másik felét pedig  —  rendes szokás szerint 
—  feltöltve kapáltattam m eg — ép igy cse
lekedtem egy  tábla majorságilag kezelt 
dohánynyal is, melynek felét három
szor kapáltattam m eg simára, a másik 
felét pedig feltöltve, m ég pedig úgy, 
hogy a kétszeri kapálásnál is már min
dég eg y -eg y  kis földet tétettem a törzs 
mellé és harmadjára halmoztattam fel tel
jesen; — és a krumpli épen az ellenkező 
eredményt adta mint a dohány.

Mert a fel nem töltögetett burgonya 
sokkal nagyobb termést adott, mint a fel
töltögetett, csakhogy a b og y ók  apróbbak 
voltak, mint a lö ltögetetteké; — a d o
hánynál azonban rendkívül eltérő volt az

Mai • sém iin k  I  o ld a lra  tarjad.
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erős és tartós tél által a rovarok is töm e
gesen elpusztultak és mindkét körülmény 
azzal biztat, h ogy  a foldozástól m eg le
szünk m entve; — azért tehát a mennyiben 
remélhető, h og y  csak kevés lesz a toldo
zandó. szükséglet, ezt a keveset legalább 
gondosan és erélyesen m eg kell tenni, hogy 
aztán hiányosság ne legyen.

Használjunk erre a czélra kifogástalan 
erős gyökerű palántákat, s részesítsük eze
ket a kiültetés után kitűnő figyelem ben és 
öntözzük m eg néhányszor, hogy a többit 
lehetőleg utóléijék.

A  toldozás előtt azt a helyet a hová 
a palánta jönni fog  és annak környékét 
kapával fel kell kapálni, a gyom ot onnan 
kipusztitani, és csak azután kell az elülte
tést eszközölni.

A  hol az első ültetés folyamatban van, 
már most legyen gond arra, hogy egypár 
kitűnő szép. esetleg átdugdosott palántát 
m agnövénynek jelöljünk. Hitessük azokat a 
táblának legjobb részébe és folyvást a leg 
kiválóbb figyelm et fordítsunk rájok, hogy 
valahára tökéletes magnak jussunk birto
kába, mert ennek hiányában sohase fogjuk 
a czélt elérni.

M eg kell ragadni minden alkalmat, 
mely arra kínálkozik, hogy  a dokány ok 
szerű termelését meghonositsuk.

1). V.

A szivargyártásról
Irta: Kazay Rezső, dohánygyári aligazgató, Budapesten 

(Folytatás).
Mirza A bu  Taleb khán 179i» — 1803 

körül a szivart segar, segarre, sőt sagar-nak 
is írja, mely szónak származása ismeretlen. 
Ném elyek a perzsa tdsehigare) szóból szár
maztatják ; de valószínűbb, h ogy  Éjszak- 
Afrikából ered, hol az egyptom i arabok 
a füstöt „sahara1*-nak nevezik, miből ismét 
az u j-görög  tzigaritzo (sütni, pirítani) szár
mazhatott. H a ezen levezetés helyes, akkor 
cigar eredetileg füstöt vagyis dohányt je 
lentene. épen úgy  mint tabaco a szivart és 
a dohányt jelzi. A z is meglehet, h og y  a 
szivar cigarro nevét átformálás folytán a 
garotte-tól (charuto — scherut, cigarre), ez 
pedig a cikada bábjához való hasonlatos
sága miatt (spanyolul cigarre, franciául 
cigalle) a cigarro nevet kapta. Nem csak a

cigarro szó, hanem a cigarrai név is már 
1676 előtt használatban v o lt ; mert e g y  ezen 
évben Antwerpenben m egjelent spanyol- 
francia-latin szótárban a „ cigarro “ mint 
ujjnyi vastag s dohánylevelekből készített 
gön gyölék  jeleztetik, m elyet pipa helyett 
színak; a „cigarrai44 pedig  a T oledo körüli 
gyüm ölcsös kerteket jelezte, hová mulatni 
és szivarozni jártak. Hermbstüdt tehát téved, 
midőn azt állítja, h ogy  a régi spanyol szó
tárakban csak a papirszivarkákról tétetik 
említés és nem egyszersmint a szivarokról 
is (puros). Tudván azt, h og y  a spanyolnak 
a szivarozás csaknem nélkülözhetetlen, ezen 
„cigarrai- nevű m ulatókért mindenesetre a 
cigarrótól kapta nevét, a m elyeket itt el
füstöltek ; mert ugyanazon szótár a „guin- 

t guette44 franczia szót odam agyarázza, hogy 
az tabernilla en los arrobales -= kis kocsm a 
a külvárosokban, hová az alsóbb rendű 
nép mulatni és kis pipákból dohányozni 
jár. Cigarrai és guinguette egym ással m eg
egyezőt jelentenek, s a mint a cigarrai 
nevét az ott elszívott szivaroktól kapta, 
épen úgy a guingette az ott használt kis 
pipáktól, m elyek m ég mai napig is igy  ne
veztetnek, s miként a számos pipa-leletek 
tanúsítják: A ngolországban már a pogány 
korszakban is el voltak terjedve. A  cigarro 
szó már csak azért sem lehet amerikai 
eredetű, mert a spanyol különösen a papir- 
szivarkákat nevezi ig y , a szivart ellenben 
puros-nak; most már Havanában is a 
szivarka cigarro, a szivar pedig tabacos, 
mi nálunk is látható az importált Havana- 
szivar ládácskákon, m elyekbe be van égetve 
fabrica de los tabakos, vagyis szivargyár.

Az első iró. kinél ezen szó feltalálható 
Hübner (Földleírás 1745) ki is azt mondja, 
h og y  Cuba szigetén szép és jó  dohány te
rem, m elyet a spanyolok „cigarros*‘ -nak 
neveznek és pipa nélkül színak. E gy mis- 
iionarius beszéli 1754— 1767-ből, hogy ő 
M exico  városában eg y  ismeretlen kéziipart 
látott, nevezetesen ujjnyi hosszú papir- 
pipácskáknak (papirszivarkák) a készítését, 
m elyeket ott cigarros-nak neveztek. Midőn 
Hum boldt ezen várost m eglátogatta úgy a 
„cigarros** valamint a „puros44-gyártás sem
mit sem veszített jelentőségéből.

Dobritzhofer (tiroli jezsuita) idejében, 
ki mint hittérítő 7 év ig  volt Paraguáyban 
az abipónoknál és 11 év ig  Brasiliában, úgy

eredmény, mert a fel nem töltögetett d o
hányból egy  negyed részszel kevesebb lett 
és m inőség tekintetében is hasonlithatlan 
volt a feltöltögetetthez képest, mivel az 
utóbbi mennyiség és m inőségileg is kitűnő 
volt, m ig amaz sokkal kevesebb, apróbb és 
durva kifejletlen levelekkel birt.

Ezen körülményt legutóbb a deb- 
reczeni gazdasági tanintézet egy ik  kísér
lete is szintén ilyformán találta és igazolja.

A  gyakorlati világhírű Deli-dohány 
termelő az első kapálást már is mérsékelt 
töltögetéssel kezdi és tovább is úgy  foly
tatja. végül a törzs aljából letör nehány 
levelet, egyik  tőkéről ú g y  mint a másikról 
s a letört leveleket a földre teszi a törzs 
mellé és a letört levelek helyeit (amit ő 
megsebesültnek nevez) annyira betakarja, 
feltölti földdel, hogy mikorra a kapálás 
teljesen bevégeztetik, a két sor közt egy 
tisztességes árok képződik. — az igaz. 
h ogy  az ő igyekvésök oda irányul, hogy 
az erős lecsapódások, m elyek ott gyakran 
előfordulnak, a dohányba kárt ne tegyenek 
és hogy a víznek sebes lefolyása le g y e n ; 
— de mindég hozzá teszik, hogy a törzsre 
fölötte jóltevőleg hat a hűvös föld és a 
gyökér — mely nem nagyon mélyre, de 
inkább szétterjedve működik —  a felhal
mozott. széles alapon nyugvó, laza feltöltött 
földben könnyen és akadálytalanul gyarap
szik és a halmozó munkálás nagy hasznot 
eredményez.

Tehát most csak az a k érd és: nem jó 
lenne-e nálunk is, a kapálást, már kez
dettől fogva mindig kissé ormóra emelni, s 
végül aztán a szokásos töltögetést m eg
tenni.

E gyes passzionátus gazdák évről-évre 
kísérleteket tehetnének kicsinyben ezen dol
gokkal. mi által a közös ügynek bizony- 
nyal nagy haszuára lennének.

Daróczi Vilmos.

Dohányfoldozás.

Annyira kedvező időjárásunk van, hogy 
ezen kellemetlen munkától az idén nagy
részben fel leszünk mentve.

Országszerte jó  erős palánták létezé
sét tudatják velünk s ez valószínűvé teszi, 
h ogy  a jó  gyökeres palánták mind meg- 
fogamzanak, másrészt pedig a rendkívül

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

Irta: K.

Folytat**.

A  névszerinti felolvasás és m unkajegy- 
kiosztás m egtörtént; az udvar újra népte 
len. csendes; csendes a gyárt környékező 
utcza is s csak a vasúti vonatok monoton 
dübörgése, sivitó füttye, itt-ott a szomszéd
telken levő katonai gyakorlótérről eredő 
harsány vezényszó hallatszik m ég  néha. 
Ideje lesz, ha megkezdjük szemlélődésün
ket. Vezetőnk megmutatja a külföldi nyers
anyagok raktárát; egyes könnyen áttekint
hető csoportokban vannak itt felhalmozva 
a különböző drága nyersanyagok, olyan 
állapotban s fölbontatlanul, a mint azok 
m ég tengerentúli hazájukból ideszállittat- 
tak s várják sorrendben feldolgoztatásuk 
idejét. A  raktározásnak is szakszerűséggel 
kell történnie sa  raktártisztnek tudnia kell: 
mikép fektetendő egy -egy  bál, vagy  cso
m ag, hogy a fekvés esetleg m eg ne árt
son e nagy értéket képviselő anyagnak ; 
de viszont a helyet is ki kell tudnia hasz
nálni s óvatosnak kell lennie, nehogy 
az egymásra rakott bálák, vagy cso
m agok súlyaiknál fogva a legalul fekvőben

kárt okozzan ak ; látjuk, h ogy  a helyiség 
tiszta, szellős, — a csom agok keresztben 
fekvő gerendákra erősített deszkákon nyug
szanak. nehogy a legalsókra a minden k ö 
rülmények között hüs nedvességet párázó 
— habár kövezett —  föld káros befolyást 
gyakoroljon ; sűrűn sincsenek raktározva, 
az ember az egyes csoportokat könnyen 
áttekinti és a kiszállítás sem okoz fölösleges 
munkát, mert bármely csoport könnyen 
hozzáférhető. Minden anyagnem jelzőtáblá
val van ellátva, ezen a bál tartalmának 
közelebbi m egjelölése, származása,beraktáro
zásának ideje stb. A  raktárt „fölhúzó44 gép  
vezetéke köti össze azon helyiségekkel, 
m elyekben az anyagok feldolgoztatnak.

A z  egyik csoportot itt mindjárt a 
Havana dohány képezi. Jó, kem ény háncsba 
van csom agolva, mely a deszkaládát is 
pótolni képes. Azonkívül a háncslapokat 
erős jutevászon födi, köröskörül feszesen 
összeszoritva, hogy a csomagban levő 
maloták jó l egym áshoz tapadva, a súrlódás 
által egymásban kárt ne tegyenek. K ülső 
részén különféle jelzéseket látunk, melyek 
a béltartalom m inőségét mutatják s csak 
az ahhoz értő tudja, mit jelent, három e g y 
másmelletti csilag ( *** )  alakú jegy , mit 
jelent eg y  vagy két „S 44 egy  vagy négy 
„B* betű stb.

Itt egy  csoport különböző jelzésű, te

hát különböző tartalmú Cubadohányt látunk, 
a Havanadohányhoz hasonlóan elcsom agolva, 
azzal a különbséggel, h og y  egyném elyik 
tisztán faháncsboritékkal vászon nélkül 
van ellátva ; egészen eredeti sérületlen 
csom agok, amtnő állapotban azok m ég a 
brémai, hamburgi dohánypiaczokon bevá
sároltattak. K ötél helyett növényhéjből 
csavart vastag zsineggel vannak kereszt
ben összekötve. Látszik a csom agokon, 
h og y  azok már sokszor lettek különböző 
helyekre szállítva. K övetkeznek a Brasil 
dohányok számos és különféle jelekkel el
látott csom agjai; ezeken faháncsboritékot 
már nem találunk, mert tartalmuk az 
eddigiekétől elütő m ódon van összerakva; 
csak erős vászonba vannak varrva. belül 
pedig a csom ók úgy vannak elhelyezve, 
h ogy  a kocsánytő kifelé áll a négyszögletű 
csom agnak homlokrészei irányában. Por- 
torico dohányokat látunk jute-vászonba 
varrt csom agokban, m elyeknek tartalmát 
14 — 18 levélből álló dohánycsom ók képe
zik. Ez a keményre sajtolt, középnagyságú 
csom ag sokkal nehezebb, semmint az em 
ber az első pillanatra azt föltételezné. Ezt 
követi az eddig látott elcsom agolás m ód
jától sajátságosán elütő csomagolású Manilla 
dohányok csoportja. Hosszú, keskeny alakú, 
egyenként körülbelül 170 kg súlyú nagy 
csom a g ok ; ezeket már igen erősen kell 
összecsomagolni, mert a nagy bál hamarabb



Junius 1. M a g y ar  D ohányujsáo . 3

látszik a spanyolok a puros-t is cigarros 
névvel ielölték, mert ő ezeket m ondja: „ A  
dohányfüstöt (Paraguayban) általánosan a 
következő m ódon nyelik l e : egy  dohány
levelet, m elyen lyuk nincs, négyszegletesre 
vágnak, körülbelül olyan hosszúságban és 
szélességben mint a középujj. Ennek k ö 
zepére egy  másik dohánylevelet tesznek, 
m elyet összenyom ván a másikkal együtt 
becsavarnak. Ezen csavarékot az egyik  
végén m eggyujtják, a másik végén pedig 
szívják.

A  spanyolok nagyobb tisztasággal és 
kevesebb költséggel szijják dohányukat; 
m ivel ezen dohánycsavarékokból, cigarros- 
nak nevezve, mindig egy  nagyobb m eny- 
nyiséget hordanak magukkal s tetszés sze
rinti időben egyre-egyre rágyújtanak. A z  
alsóbb néposztály az apróra vágott dohányt 
papirosba vagy kukoriczalevélbe csavaija. 
tízen dohányzási mód minden bizonnyal 
ártalmas a fejnek.u

Mindazonáltal Közép-Am erikában m ég 
mai nap is m egkülöm böztetik a cigarros-t 
a purostól. A zon  körülm ény pedig, hogy 
a spanyolok ezen szavakon kivül ugyan
azon tárgyra vonatkozó más szavakkal is 
bírtak, annak a közöttük való hosszú hasz
nálatára mutat s valószínűvé teszi azon 
feltevést, h og y  ezen szavak közül egyet, 
főképen a cigarro szót, az ó-világ egy más 
nyelvéből (talán a phőniciaiból) vették át a 
spanyolba.

Más spanyol nevek, m elyeket a kel
lemesen illatos cigarritas- vagy  cigarrillók- 
nak adnak : a jmjitó, pagitó, pagillo, pajillo, 
valószínűleg a szalma spanyol nevétől 
(paja) igy  nevezve, m elybe ezek becsa
varva vannak.

D e szivarok is vannak ilyen szalmába 
(legtöbbször kukoriczalevél) becsavarva és 
két végükön piros papirosba begön gyölve . 
Ezen szalmaszivarok (cigarros en paja) Ha- 
vanából származnak. Cortadn és beguero 
vagy  veguero-nak neveznek Manila szige
tén bizonyos szivarokat, melyek közül az 
előbbiek a drágábbak, az utóbbiak gyár
tása pedig, melyhez nagy reményeket k ö
töttek, csak nemrégen (1865-ben) lett álta
lánossá.

A  veguero a havanához hasonlít s 
m egfelel valószínűleg a Guba szigetéről 
származó veguerosnak, mely Vuelta A bajo

eshetik szét, ha nincs jól összetartva. Ü gyes 
készítésű kétujjnyi széles faháncsfonadék 
az alsó, sajtolt vászon a fonadékon a felső 
boríték ; az egész csom ag pedig hosszában 
kettévágott erős spanyolnáddal van sűrűn 
behálózva, úgy , hogy nem kis munkát ad 
eg y -eg y  ilyen csom ag szétbontása.

Majd ismét szép négyszögletes alakú 
Jáva dohánycsom agokat látunk; kem ényre 
sajtolt, töm ör csom agok, m elyekről leol
vasható, h ogy  az egyik Besoeki, a másik 
K oelon, Leom adjang, Soerobaya, stb. fajtájú 
mind m egannyi közeli szomszédja a Fi- 
lippini és Carolini szigeteknek. Ázsia leg
délibb részét érintő Nagy Szunda szigetei
ről vándoroltak id e ; rettentő nagy utat 
tettek m eg tengeren, szárazföldön, rengeteg 
hajókon, vasutakon —  csak azért, hogy a 
Jellasic téri „V elika K avana“ törzsvendé
gének az ebéd utáni kávéjához eg y  jó  
szivar bodor füstje is segítve a zágrábi 
csendéletet lehetőleg m ég csendesebbé 
tenni. H a az em ber arra gondol, hogy  ez 
a dohány a magjától kezdve a —  füstig, 
vagyis Jáva szigetétől egészen a Velika 
Kavanáig. hány kézen esett át, milyen utat 
tett m eg  : akkor nem is lep m eg bennün
ket vezetőnk azon állítása, hogy e dohány 
métermázsája 2— 4 száz frt között váltakozik.

Vannak emberek, kik ha egy pár or
szágot láttak, úgy futtában, háromkötetes

dohányból készítve drágább mint a k ö
zönséges veguero (termelők által készítve.) 
A  közönséges szivarokat a spanyolok pu- 
ros-nak nevezik, s ezek különféle válfajait 
purones-eknek.

H og y  a puro szó valóban tisztát je 
lentene, határozottan nem állítható, mert 
származhatik a buro, buero, buaro szótól 
is, miként a dohányt sok helyütt nevez
ték. Ezen neveken kivül sok van m ég, 
m elyek a különböző szivarnemeket jelzik, 
m int: trabuco, trumpeta, pyramita, brava, 
tomeco, cacadores, figaros, panetellas vagy 
panatellas (igen enyhék) medianos, pren- 
zados, cavallos, regalias, imperials stb. és 
számtalan elnevezés a gyárosok nevei után.

(Folyt. k « v )

A talaj és a trágya hatása a dohány 
égésére.

Mennyire boszankodunk, ha egy sokat 
igérö drága szivarra rágyújtunk és az oldalba 
ég ; vagy nem ég avval a perczegö egvenletes- 
séggel, mely annyira kedves a szivarozók előtt 
és oly biztos jele a jó minőségű dohánynak. 
Az oldalbaégésnek ugyan néha —  vagv talán 
gyakran is — a rossz készítés, összecsavarás 
az oka; de akkor is a jó dohány a föntebb 
elmondott jellemző módon ég ; ha ellenben 
a leégés után nem hamut, hanem elszenesedett 
levél csomót hagy hátra, melyet —  ha az 
egész szivart el nem akarjuk dobni —  késsel 
kell elvágni, úgy ez csak annak a bizonyítéka, 
hogy a dohány rossz minőségű.

Hogv a minőségre mi van befolvással, 
különösen pedig a dohány jól éghetősége 
tekintetében, arról akarunk most egvetmást 
elmondani.

Számtalan kísérletet tettek azon czélból, 
hogv megtudják bir-e befolyással a minőségre 
a fajta, a talaj és a trágya. Hogy ezt csak
hamar eldönteni nem lehetett, az nagyon 
világos. Kevésbé jó fajta dohány, jó talajban, 
kellő trágyázás mellett ja ;ul és viceversa. Oda 
kellett tehát hatni, hogy egy pont felé irányít
sák a kérdést s igy állott elő azon fontos kérdés ; 
bir-e a talaj és a trágya befolyással a dehány 
égő képességére ? A dolog nagyon egyszerű. 
Sokszor megtörtént, hogy jó fajtájú dohányt, 
jól trágyázva, gondosan művelve termesztettek, 
de sem pipában, sem szivar alakjában nem 
jól égett; mig ellenben kevésbé nemes dohány

könyvet írnak róla s egy  egész télen fel
olvasásokat tartanak felőle. Mit im a (ha 
írni tudna!) mit beszélne (ha megszólalna !) 
egy  ilyen jáva borítékkal font szivar, ha 
elmondaná élettörténetét s (ha látni tudna!) 
amit látott mint mag a föld alatt, mint 
növény a föld felett, szárazon vizen, m eleg
ben hidegben, feketék és fehérek között? 
Hány rabszolga volt az ő  ura s hány ur 
az ő rabszolgája, hány gyengéd  női kéz, 
hány durva férfi kéz között fordult meg, 
m ig végre —  füstté vált, elérte rendelte
tését, a teljes m egsem m isülétést!

K övessük vezetőnket, ki a belföldi 
nyersanyagok raktárát mutatja m eg. Itt 
már az előbbiekhez képest óriási dohány- 
bálakkal találkozunk. Debreczen dohány
termő vidékének kolbászánál is híresebb 
term elvényeivel; amit Szeged gyomrunkon 
ront világra szóló paprikájával, azt enyhíti 
a szegedi dohány, m elyből itt is annyi van, 
amennyit a jó  tápéiak m ég egy  rakáson 
sohse láttak. S ezek a közönséges dohányok 
is különféle csoportokat képeznek a rak
tárban, jelzéseik szerint. Találunk be
lőlük nyitott asztagokat, vagy  nevezzük 
őket a bácskaiak k ed véért: kazaloknak.

Szintén szegedi és debreczeni dohá
nyok, de már a legjavából s ezek nem is 
közönséges, se válogatott levelek s m ég  a 
válogatottak is bizonyos osztályokat ké
peznek.

véletlenül a neki megfelelő vegyi Összetételű 
földbe került, a kedvező időjárás következtében 
szépen fejlődött s mint kész dohány, bármi 
módon dohányozva, igen jó izü volt s kitünően 
égett.

Neszler számtalan kísérletet tett e kérdés 
megoldása végett s végre sikerült egy általános 
véleményt nyernie.

A dohány éghetősége első sorban is a 
benne foglalt chlor (konyhasó) és káli meny- 
nyiségétől függ. Mennél gazdagabb a dohány 
ugyanazon körülmények között chlor tartalom
ban, annál rosszabb, vagyis annál jobban 
szenesedik és annál kevésbé é g ; mig ellenben 
mennél több benne a káli, annál jobban ég 
és annál tartósabb égés közben izzó volta. Az 
elégés urán hátramaradott hamu vegyelemzése 
kimutatta, hogy a talaj, de a trágya (óképen 
befolyásolja az éghetőséget. Ennélfogva mind
azon trágyafelék, melyek sok chlort, konyha
sót tartalmaznak, milyenek az árnyékszék 
trágya, a közönséges káli superphosphát, kálin 
kainit és más chlorgazdag műtrágyák, nem 
alkalmazandók oly földekre, hova a következő 
vagy harmadik évben dohányt ültetni akarunk ; 
ellenben káli-dús trágyák, különösen pedig 
kálimagnesia, legfeljebb 2°/0 chlortartalommal, 
annál nagyobb mértékben alkalmazhatók.

A z  izzási próbáknál a következő ered
mények tűnnek fel, élénk illusztrálására a 
a káli-dús és a chlorszegénv és megfordítva a 
káliban szegényebb és chlorban gazdagabb 
dohányból került szivarok égését illetőleg:

Tartalom
kísérletnél káli chlor

G 25 másodperczoél tovább izott 4-0 0 4
6  13— 25 „  „ „ 3*5 0*22

21 8 12 „ „ 2 8  067
14 4 - 7  „ „ 2-2 073

A kálin és chloron kivül még sok más 
hamu alkatrésznek van hatása a dohány éghe- 
tőségére. Ezek a befolyásos alkatrészek szerves 
anyagok. Nehezen ég azon dohány, mely sok 
zsírt és proteint tartalmaz. E két anyagnak 
nagy a befolyása a dohány jóságára, épp azért 
nagyon ügyelni kell a trágyázásra. A  nagyon 
erős és a mellett kövér trágya, a korai vagy 
nagyon késői trágyázás nagy mértékben be
folyásolhatja a dohány, zsir és protein tar
talmának fokát. Épp ily befolyással van rá a 
nyári időjárás kedvező vagy kedvezőtlen volta, 
az érési stádiumban történendő kezelés és 
végre maga a fajta.

Gyári tisztviselőt látunk belépni a rak
tárba, azt négy-öt markos munkás követi; 
a tiszt felnyitja könyvét, a munkások a 
tizedes m érlegre helyezik a nyers anyagot 
ez lem érlegeltetik. Kétkerekű kocsikán a 
felhuzóhoz szállítják a lem érlegelt bálákat, 
a gép  kötele a súlyos terhet m agához öleli, 
majd fölemeli s pár perez alatt magasan 
lebeg  fölöttünk és eltűnik. K övetkezik  a 
második dohánybál. V ezetőnkkel most oda
m együnk, a hová a bálákat szállították, 
egy  munkaterembe, m elyben az anyagot 
előkészítik. Szívélyes kalauzunk bennünket 
is előkészít arra, hogy most már eg y  olyan 
terembe jutunk, hol kétszáznál több kéz 
foglalkozik a dohánynyal. Midőn a terembe 
léptünk, hirtelen nem tudtuk, hogy  hová 
tekintsünk. E g y  hosszú és széles munka
terem, telve alacsony de hosszú asztalok
kal. Tizenhét nagy utczai és hét udvari 
ablakon át ömlik be a v ilágosság ; az asz
talok mellett apró guggonyokon ülnek a 
munkásnők. Halk susogással közük e g y 
mással, hogy  idegenek vannak itt. Évá
nak fiatalabb leányai megigazítják horvát 
m ódon szögletesre rakott fejkendőiket s 
helyre simítják nyakukon a tarka g y ön g y 
sort. Világos, tiszta levegőjű teremben va
gyunk, m ely légszesz világítással, kaloni- 
ferre berendezett légfűtéssel, szellőztetővei 
s vízvezetékkel van igen czélszerüen el
látva. -Tehát ide szállították az általunk
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Innen magyarázható aztán, hogy jóllehet 
nincs a dohányban sok chlor, még sem ég 
jól. Igen ám, de van benne kétszerannyi pro
tein és zsiralkatrész. A  dohány, ha több ideig 
raktáron fekszik, igen sokat vészit azon alkat
részeiből, melyek az éghetóséget megakadá
lyozzák. Némely dohánytaj, 2— 3 évi raktáro* 
zás után, egészen jól ég, raig ellenben mint 
uj dohány alig égett. Megtörténik azonban 
nem egyszer, hogy a dohány bár sok ideig, 
talán 3— 4 évig is, feküdt raktáron, még sem 
javul, akkor is ép oly rossz, mint annakelótte 
volt. E két eset akkor magyarázható meg, 
hogyha a káli és chlor tartalmat tekintetbe 
vesszük. Ha a dohányban sok, illetőleg több 
a káli, mint a chlor és éghetősége csupán 
szerves anyagok által akadályoztatott, úgy rak
tározás alatt javulhat és bizonyos idő múlva 
jól égő dohánynvá válhat; mig ellenben egv 
chlor tartalomban gazdag és káliban szegény 
dohány akár hány évig is fekszik raktáron, 
soha sem lesz jól égő dohánvnyá, mert hiány
zik belőle az éghetóségnél a tő kellék : a káli.

Általában szabály, hogy egy dohány sem 
ég jól, ha 0*4°/0-nál több benne a chior és 
ugyanekkor 2*5° „-né! kévésébe a káli tartalma.

A talaj vegvi vizsgálása alkalmával soha 
sem lehet határozattan megmondani, hogy 
azon töld, illetve tábla vagy dűlő, mennyi 
chlort tatalmaz s vájjon ez sok vagy kevés-e, 
aranyban a kálival. Nem lehet pedig azért 
ezt kimutatni, mert a chlorvegvek igen hamar 
oldódnak s igv a talajban a visszonvokhoz 
és a külsóbefolyasokhoz képest nem csak he
lyűket, de még mennyiségöket is folytonosan 
változtatják. Eső után. különösen, ha az hosz- 
szabb ideig tartott, az altalajba vonatik le a 
chlor; a száraz időjárás beálltával, midőn a 
víz egyrésze a felszínre kerülvén, lassan-lassan 
eipárológ. a chlor is a talaj felsőbb rétegeibe 
kerül. Az ily talajnedvben azonban nemcsak 
só. hanem más szerves és szervetlen alkatrész 
van feloldva.

A phosphorsav ugylátszik egészen máskép 
viselkedik, mint a chlor és káli, azon talajokon, 
melyekben több a phosphorsav, a dohány is 
gazdagabb lesz phosphorsav bán.

Ki lett továbbá mutatva, hogy azon 
dohányfajok, melyek homokos talajokon ter
mettek, átlag 0*2Ú#/0 chlort, mig a nehéz kötött 
talajon termett dohányok 0*92% tartalmaznak. 
Ha tehát e tényt nem tudnók megmagyarázni, 
tálán hihetetlen volna, hogy mért van ez igv, 
holott a homokos talajt ep olvan, vagv csak

lemérni s fölhúzni látott bálákat. Kisérjük 
figyelem m el. Elhaladunk az első emelet 
padozatát tartó húsz darab vasoszlop mel
lett, mig odaérünk, hol a bálák szét- 
bontatnak; az ahhoz értő munkásnők le
oldják a bál vagy  csom ag kötelékét — 
épen Jáva dohányt bontanak fel — azután 
a sima fonadékgyékényt hámozzák le óva
tosan és most kiemelik apró csomónként 
a dohányt, mely száraz, kemény s az első 
pillanatra alig ismeri m eg a laikus, hogy 
ez tulajdonképen dohány. A  csom ók most 
ismét alkatrészeikre vagyis leveleikre bon
tatnak szét, egy ónbádoggal bevont teije- 
delmes asztallapon, mely előtt, mintegy lö
vésre készen, áll egy  munkásnő, egyik ke
zében egy  mellette álló készülék sárgaréz- 
végű csövét tartva, másik kezét a készü
lék eg y  emeltyűjén pihentetve.

E készülék egy  ködfecskendő. A  mun
kásnő az em eltyűt mozgásba hozza s a 
szivattyú szerkezet m űködésbe jön ; a k i
terített száraz nyers anyagra ködalaku ned
vesség száll, miközben egy harmadik mun
kásnő az anyagot forgatja, a negyedik az 
igy  már megnedvesitett dohányt eltávo
lítja egy  ezen czélra rendelt állványra, 
melyen aztán a dohány kellőleg betakart 
helyzetben alaposan „meghatódik," a jó  és 
gondos kezelés mellett szívósságot nyer s 
csak miután azt a csekély nedvességet az 
anyag m agába vette, látszik meg, hogy

nagyon kevéssé eltérő trágyával trágyázzák (mert 
az egves dohányos vidékeken, egy és ugyan
azon trágyával trágyáz az egész falu, határ), 
mint a kötött földeket s igy hogyan lehetsé
ges az, mi okozza azt, hogy a homokos talajba 
termett dohány csak l/ s-dát tartalmazza a chlor- 
nak a kötött talajba termett dohány chlortar- 
talmával szemben. Oka e kürülménvnek az eső, 
a v í z . A homokos talajokból a chlor sokkal 
hamarább és könnyebben lesz kimosva, mint 
a kötött talajokból.

A homokos fÖlrbe termett dohányban 
átlag 2*8°/# káli, a kötött talajba termett dohány
ban pedig 24°/o van-

Oiv talajokon, melyek annélkül is, hogy 
chlordús trágyával trágyáztatnának, mégis 
chlorban gazdag dohányt teremnek, lévén a 
talaj nagyon sós, dohány nem termelendő, 
mert értéke igen kevés lesz s majdnem élvez
hetetlen. Ezen eset leggyakrabban a kötött 
talajoknál fordul elő.

A jó  égő dohány kétszer oly jónak tűnik 
fel a pipázó ember előtt, egy vigan égő pipa
dohányt szívni élvezet, bizonyos mértékben 
gvönvör ; egv egyenletesen égő szivar, mely
nek hamuja fénylő parázs, épp oly kellemes 
érzést kelt a szivarozóban, mint a az a pipázó 
emberben.

Hogv tehát önmagunknak és embertásaink- 
nak is ezen gyönyört, ezen élvezetet megsze
rezhessük : termeljünk jó dohányt s ezt eiérjük 
akkor, ha a talajt jól megválasztjuk és a trá
gyázást meggondolva eszközöljük.

Hreblay Emil.

A dohánytermelés és ennek jövője. 
Sumatra és Jáva szigetén.

Az ismert németalföldi mezőgazdasági 
vegyész: Van Beramelen tanár, nemrég egy 
müvet adott ki, melyben „A Deli (Sumatra) 
és Jáva szigeti őserdőt olaj dohánytermelési ter
mékenységének és ezen termékenység csökkené
sének okaiu-val foglalkozik.

Azon aggódást keltő tünetek ugyanis, 
hogv a sumatrai és jávai dohányföldek, arány
lag rövid idő alatt el fogják veszíteni az any- 
nvira kitűnő, vagy legalább is jó minőségű 
dohányleveleket adó termőképességüket, arra 
indították az ottani dohánytermelőket, hogy

már több ízben kikérjék a hollandi és német 
nemzetgazdászati kisérleti állomások vélemé
nyét, az iránt, hogy váljon miként lehetne 
az ottani talaj előbbi termőképességét helyre
állítani?

Az erre adott nézeteket, Van Bemmelen 
értékteleneknek. „régi recept szerint összeálli- 
tottaku-nak és hasznavehetetlenségük folytán 
káros hatásuaknak is nyilvánítja, — mert ezek 
csak a termelőknek a tudomány iránti bizal
mát csökkentik és veszélyeztetik.

Saját, terjedelmes és gondosan vezetett 
vizsgálatai alapján, Van Bemmelen, a kérdés
ben forgó jelenség felől egv egészen uj néze
tet alakított magának.

Mielőtt azonban ennek fejtegetésébe b o 
csátkoznánk. vessünk egy rövid pillantást a 
Deii-i dohánytermelésre, s a Sumátra és Jáva 
szigetén uralgó időjárási viszonyokra.

A dohánvültetvénveknek szánt helyeken, 
már januárban kezdetét veszi a munka. Az 
erdő kivágatik, a fatörzsek, gályák, kiirtott tör
zsek és gyökerek elégettetnek és a föld több
ször felszántattk.

Különös figvelem fordittatik a viz lecsa- 
polására, mert a földeken a viztócsák képző
dését lehetőleg kerülni kell. —  Február hóban 
elkészíttetnek a melegágyak s erre mintegy 40 
nap múlva következik az ültetés, oly formán 
végezve, hogy 1 hektár területre körülbelül 
20.000 palánta jusson. Az ültetési munka 
l 1/* — 3 hónapnyi időt v sz igénybe, külön
ben is, ajánlatos ezzel nem igen sietni, hogy 
legalább a palánták egv részének, fedödési 
feltételei, az esőzésekre való tekintettel, ked
vezők legyenek.

A termelő ezzel egyúttal fittyet hány Ju
piter Pluviusnak, mert ha a termelési időszak 
alatt esnék is az eső: az ültetvények egv 
rés/.e legalább mindig oly fejlődési stádium
ban van, hogv az esőzés csak kívánatos lehet 
rájok. Az ültetés első napjaiban, a palánták, 
ferdén elhelyezett deszkácskákkal óvatnak, ár- 
nvékoltatnak a nap heve ellen, később pedig 
többször lesznek feltöltögetve. — a palánta

biz ez tulajdonképen dohánylevél s csak 
ekkor bontható szépen simára.

A  munkateremben levő munkásnők 
csoportokra vannak osztva s ezek majd 
m indegyikének más-más a teendője. Itt 
most az anyagnedvesitésnél vagyunk. F ö 
lötte érdekes látni, milyen alaposan van
nak ezek a nők munkáikba begyakorolva ; 
aki a ködfecskendőt kezeli, le nem veszi 
a szemét a dohányról a világért sem. ne
h og y  valamikép az egyik  levél több vizet 
kapjon mint a másik ; m egforgatás nélkül 
dehogy hagyna egy olyan levelet, dehogy . 
ejtene el egy csom ót! Mikor a dohány az ! 
állványon kellőleg m eghúzódott, onnan Iá- I 
dákba kerül —  helyet enged a követke
zőknek —  a láda tiszta takaróval födetik 
be. mely alatt az anyag lassan-lassan pá
rázik. A  száraz, majdnem teljesen szagta
lan. úgyszólván holt dohány a viz hozzá
járulása által fokozatosan magához tér ; a 
vegyészek egész légiója által a dohány
irodalomban bőven tárgyalt, tehát már nem 
titkos bomlás indul m eg a takaró alatt az 
anyagban s ha a fele igaz annak, amit ve
zetőnk elmagyaráz az Album in, a Propion, 
a Leucin, a Chlorophill, a Formyl, Pepton, 
Pektin. Tyrosin s ezenkívül kerekszámban 
negyvennégy — „on “ és „in “ -re végződő i 
sav és illó olajról, mondom, ha csak fele 
is igaz, akkor a R om eo és Júlia tragédiá- j 
jának a Montechchije a dohány Asparagin- 1

jához, a Capulettije pedig a dohány Glu- 
tinjához képest épen csak valóságos kis 
m iska!

D e menjünk tovább. Balról itt Cuba 
dohánycsom agokat bontogatnak fel. Ennél 
a dohánynál a kis csom ók úgynevezett 
„m alota“ alakba vannak kötve K örülbe
lül olyan alak, mint aminő egy eltorzult 
ezukordinnye. K em ény mint a kő. Ezt 
már a ködfecskendő nem bírja m egpuhi- 
tani, tehát vízbe mártva kerül m eghuzód- 
tatás a lá ; már a Havana dohány nem olyan 
kemény, ez már bir némi természetes ned
vességgel s ha nyersen m egszagoljuk : kel
lemes savanykás szagot érzünk, m ely mi 
nél intenzivebb, a dohánynak annál inkább 
dúsabb tartalmára m utat; m ig a Cuba d o
hány majdnem színtelen —  legalább hatá
rozott színe nyersen csak ritkán van —  a 
jó  Havana dohány vöröses-barna s a m eg- 
nedvesités után, ha túlsók viz nem ada
tott hozzá, a vöröses-barna szint m eg is 
tartja ; ha azonban a kelleténél több viz 
jut hozzá és tovább marad a nedvesitőn, 
m egfeketül és rendkívül sokat vészit za
matjából. Itt aztán persze különösen óva
tosnak kell lenni, mert a dohány hosszú 
gyakorlati tapasztalatokon alapuló kezelé
sének itt van az Achilles-sarka.

Itt a nedvesítésnél és a szárításnál 
mérhetlen károk okozhatok : de viszont a
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az ültetés után mintegy 30 napra hajt levelet, 
melyből jó talajban 22, kevésbbé jóban pedig 
14 levelet hagynak. —  A kacsozós (az oldalhajtá
sok letörése) naponként szorgalmasan eszkö
zöltetik, —  s ép ugv ügyelnek reggelenként 
a harmat eltUnése után, hogy a gvökerek tisz
tán és védve legyenek a napsugaraktól; szor
galmasan űzik továbbá a növénypusztitó ro
varok (hernyó, féreg, sáska, kukacz) elleni 
harezot is. —  60 napi növés után a palánták 
érettek. Az aratás —  levélszedés —  julius és 
augusztusban történik és az esözési időszak 
beállta előtt befejezendő.

A levelek szárítása és erjesztése — fer
mentálása —  szintén nagy gonddal végez
tetik.

A száritóházak falai szelein Ivukakkal 
vannak ellátva s nagyon nedves időjárás al
kalmával a padlózaton kisebb tüzek gvujtat- 
nak. A szárítási folyamat, mely körülbelöl 3 
hetet vesz igénybe, legczélszerübben a világos
ság kizárásával eszközöltetik, mert különben a 
levelek nagyon megvörösodnek. A fermentá
lás tartama körülbelöl egy hóra tered.

A levelek (úgy mint Európában, de az 
amerikai eljárástól eltérőleg) halmokba rakat
nak, s maximal-höméró alkalmazása mellett, 
gondosan ügyelnek, hogy a halom közepén 
65° G.-nál magasabb hőfok ne legven. Végül 
a szállításra képes levelek 16 osztályba soroz
tainak.

A dohány fejlődésére fölötte nagy be
folyást gyakorolnak a Sumátrán és Jáván 
uralkodó éghajlati és csapadék —  esözési —  
viszonyok. Deli tartomány ebben a tekintet
ben is előnyös helyzetnek örvend. Deli part
vidéke egyik oldalról a Sumátra közepén vé
gig húzódó sürü erdő hegylánczolat, s a másik 
oldalról a tenger által határoltatik, mely azon
ban éjszak felé a malaccai félsziget hegylán- 
czolata által van elzárva. Ezen kiválóan ked
vező helyi viszonyok, dús és gyakori esőzé
seket eredményeznek. Ennélfogva igen való
színű, hogy a dohányültetvények, még a kri-

kezelés alapos ismerete és a lelkiismeretes 
elbánás mellett a szivarok izének, illatának 
és zamatjának tekintetében rendkívüli elő
nyök is érhetők el. A z anyag m inőségétől 
fü gg  itt az elbánás m inősége s teljes lehe
tetlenség azt szabályokba foglalni: melyik 
anyag m eddig álljon vagy  feküdjék ned
vesen az állványon vagy  a ládákban, mert 
ahány csom ag, annyiféle fokú szivósságu 
dohánynyal találkozunk; egy  és ugyan
azon csomag tartalma csak a legritkább 
esetekben bir teljesen egyenlő tulajdon
ságú dohánynyal; a rétegek különbözők, 
de sokféle oknál fogva  nem is lehetnek 
egyform ák. A  tisztviselő tehát a részben 
természetes nedvességgel bírónak, másrészt 
talán nem elég jó l kiképzettnek, avagy 
túlszáraznak talált anyaggal más- és más
kép bánik el. A  túlerjedt, továbbá a hava- 
rirozott tno, ennek a szónak magyar kife
jezését hirtelen nem tudom) dohány ismét 
más elbánás alá esik. Szóval belső minő
ségét illetőleg, ez képezi ezen osztály 
szeme fényét, azaz itt kell a legjobban vi
gyázni ; ezt a helyet csak finom Ízléssel 
bíró, tapasztalt és igazán kötelességtudó 
tisztviselő töltheti csak be, úgy, mint az 
m egkövetelhető.

(Folytattoa következik.'*

tikus időszakban sem nélkülözik az esőt. Jáva 
szigetén már sokkal kedvezőtlenebbek a vi
szonyok, s ennek okát nagyrészt az országban 
nagymérvben eszközölt erdőirtásokra lehet 
visszavezetni. 40 — 70 napi eső hiány nem 
tartozik a ritkaságok közé, és igy a szárazság
nak inkább kitett helyeken levő ültetvényeken 
a rósz termés csaknem biztosra vehető. Deliben 
az esózési viszonyoknak kedvezőtlenebbé vál
tozása, a növekedő erdőirtások daczára is ke
vésbbé várható, mert a tengerpart melletti 
risopho-erdő érintetlenül marad, mig a tarto
mány belsejében, a magas hegység a termelés
nek amúgy is határt szab.

Hogy Deli bizonyos talajnemei a dohány- 
termelésre oly előnyösök: annak —  tudomá
nyos alapokra fektetett —  magyarázatát, Van 
Bemmelen, a talajnemek különös physikai al
kotásában találja. Deli-i és jávai értelmesebb 
dohánytermelők nézete szerint: az itteni do- 
hánvtermelés, kitűnő eredményének főfeltétele és 
biztosítéka a kiirtott erdő után maradó televény
— humus — föld laza alkotása. A talajra lépve, 
annak ruganyosságából már következtetni lehet, 
a földnek dohánytermelési czélra való haszna- 
vehetőségére. — A televénvtartalom lefelé való 
vastagsága, földbe dugott pálczával méretik 
meg, s erre nézve 20— 40 ctmtr mélység kí
vántatik. Azon kérdés meghatározásánál, hogy 
a dohánynövénynek miiven igényei vannak a 
talajjal szemben, első sorban ezen növény sa
játságos fejlődése veendő tekintetbe. —  A  nö
vény élete rövid, párolgási szervezete rendkívül 
kifejlett, a levelek erős anyagcserét kívánnak, 
s ehhez járul még, hogy gyökerei nem nyúl
nak le mélyen a földbe és a legcsekélyebb 
hátrányokat is kikerülik. Ezen kivánalmaknak 
a szelíd és laza alkotásu erdőtelevény kiválóan 
megfelel és ezen tulajdonságok csökkenése 
okozza az aratott dohány jóságának sülve- 
dését. — A talaj növényi tápanyagának ki
merültségéről, az ellemző vizsgálatok bizony
sága szerint, szó sem lehet, s az aratás ered
ménye csakis a dohánylevél jósága és nem a 
nagysága tekintetében ki nem elégítő.

Addig, amíg szűz erdőtalaj áll rendelke
zésre, a mostani művelési eljárás mellett, bi
zonyos mennyiségű kifogástalan dohány nyer
hető, — de hogy mikép lehetne az egyszer 
vagy többször használt földnek eredeti ter
mékenységét visszaadni, vagy jobban mondva
—  azt megtartani: ez a kérdés évről-
évre égetőbb lesz.

Közli: D. V.

A dohány üzlet az 1890-ik évben.
— llerzog M. L . cs Társa jelenítse. — 

(Folytatás cs vége.)

Pfalai dohány.
A régi dohányokkal való üzlet, az év 

elején igen lanyha volt és az ebbeli kereslet, 
az év folyamán csakis a legszükségesebbekre 
szorítkozott. Főleg a fe.mentatióban levő uj 
(1889. évi) dohány fejlődése kisértetett figye
lemmel, a mely a kedvező várakozásnak, mely 
ezen termény vásárlásnál mutatkozott, teljesen 
meg is felelt. Már márcziusban, az első fér- 
mentatió befejezése után, az őszi (vágó) do 
hányok szép világos szint nyertek, s a badeni 
és bajor vidéki szivardohányok is szinérettsé- 
get és jó égést mutattak. Ezen jó tulajdonsá
gok szolgáltattak alkalmat, az őszi és szivar 
dohányok nyári szállítására szóló korai szer

ződések kötésére, és nemsokára ezután több 
német gyáros szerezte be szükségleteit 1889. 
évi boríték levelekben, métermázsánként adó
zatlanul 90— 100 márkányi ár mellett. Épen 
igy jutott már ápril végén nagyobb mennyi
ségű preparált lekocsányozott boritéklevél, 
angol kereskedők birtokából német gyárosok
hoz 185— 190 márkával és a lekocsányo
zott aplati-betét mintegy 115 márkával, mé
termázsánként, adózatlanul, szeptemberi szállí
tásra, úgy, hogy az uj dohányban való Üzlet 
ápril és május hóban, eléggé élénk képet 
nyújtott, mig ellenben az előbbi évekről 
fenmaradt mennyiség teljesen elhanyagolta- 
tott. Mindazáltal az uj dohányfajokban is 
megbénult csakhamar a kereskedelem, és da
czára a beállott melegebb időszaknak, a 
mely alatt az uj szivardohányok legfeljebb 
junius elejéig már tökéletesen fermentálódtak, 
kiszáradtak és az elcsomagolásra készen áll
tak, még ezen körülmény sem gyakorolt va
lami kedvezőbb befolyást a kereskedésre, annyira 
hogy a május vége felé megcsendesült üzér
kedés, julius körül már teljesen megszűnt. 
Csakis ezen hónap vége felé történtek 1889. 
évi dohányokban egyes üzletek. Augusztus 
elején azonban az időjárás jobbra fordult, tar
tós, meleg eső esett, s a vidékről jelentések ér
keztek, a melyek a dohányföldek állását ked
vezőknek jelezték, s az előbbi kedvezőtlen idő
járás okozta félelmet eloszlatták. Ezzel együtt 
azonban az előbbi nyugalom ismét beállt, —  
ámbár sokféle okoskodás támadt, hogy a vál
tozó időjárási körülmények, az 1890-diki ter
més különböző fejlődését fogják eredményezni, 
s az időváltozás folytán beállott kedvező han
gulat sem volt képes, a kereskedelemre nehe
zült nyomást elhárítani. A megkezdett vétel
egyezkedések megszakittattak, s a már meg
kötött szállítási üzletek lebonyolítása is nehéz
ségeket szenvedett. Az 1889-diki kitűnő do
hányok, nevezetesen a boritéklevél és betét- 
fajok ára csökkent, azon vélemény folytán, 
hogy az 1890-diki termés olcsóbb kárpótlást 
fog nyújtani. Ez leverő hangulatot keltett a 
dohánvpiaczon, különösen akkor, a midőn a 
birodalmi statisztika közlése folytán köztudo
mássá lett, hogy a termelés, 17,400 heatárról 
körülbelöl 20,200 hektárra terjesztetett ki, 
vagyis körülbelöl 2800 hektárral, az az 16°/0- 
kal emelkedett. Ha visszapillantunk az elmúlt 
évre, akkor ebben a kereskedelem valamivel 
jobb színben tűnik fel, mint az előbbi években 
láttuk, mindazáltal korán sem mondhatjuk azt 
igazán jónak és jövedelmezőnek, mert a vétel
árak igen m-igasak és az apadék meglehető
sen érezhető. Az uj (1890 iki) pfalzi dohá
nyok takarása —  törése —  korán kezdődött 
és már szeptember közepén általában be is fe
jeztetett. Az e hóban gyakran bekövetkezett 
hideg éjszakák és ez évben előbb tett kelle
metlen tapasztalatok adtak okot némely he
lyen, a még részben nyers dohánynak gyors 
berakására. Szeptember végén kezdődött meg 
az uj homok-levelek bevásárlása. Ez itt-ott 
szép, de mégis vegyes árut képezett, ameny- 
nyiben ez évben nagy mértékben mutatkozott 
a rozsda is a dohánynál. A vételkedv igen 
élénk volt, s az áruk —  az anyaghoz képest 
— métermázsánként adózatlanul 30— 60 márka 
között váltakoztak. Erre következett október 
közepén a dohány megvétele a koránérő he
lyeken, a mely egyre-másra folytattatott és az 
év vége felé egészen be is fejeztetett. Az ara
tás, a jelenlegi fogyasztáshoz képest elég nagy 
volt, de minőségére nézve hiányos és külön
böző, — távol tehát attól, hogy az augusztus
ban táplált várakozásnak megfelelt volna; —  
az árak —  métermázsánként, adózatlanul, 26 
és 60 márka közt váltakoztak. A kocsánytala- 
nitott dohánynak az utóbbi időben mutatko
zott kelendősége, ez évben is alkalmul szol
gált nagyobb mennyiségű anyag preparálására, 
de a kelendőség körzete, ezen czikkre nézve, 
jövőre is kizárólag a külföldre szorítkozik, mi
vel egy újabb vámhivatali rendelet, akocsány- 
nélkUli betét dohány belföldi fogyasztását, majd
nem lehetetlenné teszi.
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Elzászi dohány.
Ezen dohány csak mérsékelt árak mellett 

talált vevőkre, egyrész mivel ez előtt a fran- 
czia piacz teljesen el van zárva, másrészt mi
vel tuleróssége miatt, a német ízlésnek nem 
igen felel meg. Rebüt mellett —  gyakran 
éretlen és zöld — a pfalzi piaczon, métermá- 
zsánkénr, adózatlanul, 30— 48 márkával fizet
tetett. A termelés ennélfogva tetemesen ha
nyatlott. Az 1890. évi pfalzi dohánynak a fer- 
mentatióban eddig észlelt fejlődése, a szivar- 
gyártáshoz leendő alkalmazhatóságára enged 
következtetni. A  pfalzi dohány föfajainak 
1890. évi — árai fermentált és bálozott álla
potban —  1890-iki boritéklevél körülbelül 150 
márka, 1889-diki boritéklevél és betét körül
belül 125 márka, 1889-iki barna vágóanyag 
körülbelül 105 márka, métermázsánként, adó 
zatlanul. Mannheimból.

Sumatra dohány.
Az 1889. évi termelés 1890. évben a 

németalföldi piaczra 101 000 csomagot szál
lított, az előző évi 168.000 csomag ellenében 
azonkívül Brémába 20.000 csomagot az előző 
évi 14.000 csomag ellenében. A Brémába szál
lított 6000 csomag szaporodás következőkből 
állott: körülbelől 1500 csomag Assahan, 700 
csomag Serdang, 2500 csomag Bedagér és 
körülbelül 2000 csomag középlevelü külön
féle származású áruk, mig a legjobb és föter- 
melö kerületekből Deli és Lankatból (a mi az 
összes bevitelnek körülbelül 25%-át teszi a 
hollandi piaczok 75#/ 0-ával szemben) a bevitel 
600 csomaggal csökkent. Ép ugv az átlagos 
beváltási ár is az előző évi 118-ról 112-re te
hát 5°/0-al csökkent. Ennélfogva a brémai 
Sumatra piacz jelentősége nem emelkedett, sőt 
még kevesebb kilátást nyújtott a termelőségre. 
Mert mig egyrészről Sumatrán a németalföldi 
vállalatok tőkeereje, amelyből maga a 6 leg
kiválóbb termelőhely 20 millió frt részvény 
és tartaléktőkével rendelkezik, sokkal nagyobb 
semhogv jelentékeny bevitelt engednének a 
Németaltöldön túli kikötőkbe, legalább addig 
mig a főtermelés továbbra is miként előrelát
ható, a mostanáig müveit kerületekre szorít
kozik, — másrészről pedig kormányhatósági 
határozat folytán, örökös haszonbéri szerző
dések csak németalföldiekkel és németalföldi- 
indiaiakkal, avagy ily honosságú egyesekkel és 
társulatokkal köttetnek.

Az alább közöltek tehát csak a német- 
alföldi piaczokra vonatkoznak. A beszállított
161.000 csomag, márcziustól október végéig, 
bejegyzések és az évi zárlat előtt szabad kéz
ből, elenvészőleg csekély maradványig igen 
gyorsan adattak el.

Kezdetben, mig az amerikai vevők hiá
nyoztak, a jól sikerült első szállítások igen 
mugas árakat idéztek elő.

Nemsokára rá ismeretesek lettek az észak 
amerikai adótervek, melvek szerint a beviteli 
vám a boritéklevélre 14 dollárral, tehát egy 
amerikai fontnál 2 dollárral emeltetnek, és ez 
késztette a piaczon jelenvoit szá » cs amerikai 
vevőket tömeges bevásárlásokra, még pedig 
nemcsak az Amerikában kelendő, hanem min
dennemű Sumatra dohányok drágítására.

Idegen vevők egyszerű megjelenése, a be
jelentések alkalmával, már magában hatást 
idéz elő az izgatott piaczon.

Annál inkább teszik ezt a piaczi kufárok, 
kiket a kereskedők, szándékolt vételeiknél al
kalmaznak. Az ily kufárok állása tevékenysége 
és az ezáltal elért eredmény, mindig a piaczot 
vezető kereskedőktől függ, —  ezek közlik ve
lők az eladás előtt, a saját és —  mint mond
ják —  külföldi klienseik érdekebén a szük
séglet és kereslet viszonyait; —  és ez által a 
szükségletet annyival sokszorozzák, ahány kÜ- 
lÖmbÖzó piaczikereskedővel ezt közlik, miáltal 
a vétel verseny és utánkérdezősködés hatványa 
ötszörösre, sőt még magasabbra is tehető.

Mig az amerikai törvényhozási faktorok, 
az érdekvita folytán, szeptember közepetáján 
a vámemelést elhatározták, a termés jövede

lem már első kézből 25.000 csomagig ela
datott

Az ár-reakezió, melyet az Amerikán kí
vüli fogyasztók, az amerikai sorompó esetére 
vártak, októberben lépett fel, de csak a cse
kélyebb minőségű és sötéteknél, a minden
oldalról keresett jobb, világosabb fajú áruknál 
azonban alig, vagy csak igen kis mérvben volt 
érezhető, mert ez utóbbiakból már igen kevés 
volt és élénken kerestetet:.

így a 161.000 csomag beváltási ára 14° 0-al 
nagvobb volt, mint az előző termésé.

Egyes részletek szerint az áremelkedés, a 
következő volt:

körülbelől 78.000 csomag Deliből 11%  
„ 45.000 „ Lankatból 8 %
„ 25.000 „ Serdangból 50°/0

A Deli és Lankat dohányok mögött álló 
Serdang növény meglepő áremelkedése azon 
körülményben leli magyarázatát, hogy ezen 
dohány nagyrésze, nevezetesen a lendületet 
adó 10.000 csomag Senembach ezek kedvező 
levélalkotásánáf és kínálkozó színénél fogva, 
amerikai és más vevők által több figyelemre 
méltatott mint azelőtt, midőn inkább ezen 
levelek ismert hibái vétettek figyelembe.

A levél alkotása az 1889. évi termésben 
kedvezőbb volt mint az előző években.

1885, 1886, 1887, 1888, 1889
levél hosszúság 30 27 18 22 *6 •/.
N • 28 31 32 23 107 .
n n 11 u 20 15 107.

2 2 3 2' / , 17 .
levéldarab 29 26 27 32' , 37*.

Az 1889. évi dohány eredmény később
nem váltotta be, amit az első szállításoknál
Ígérni látszott. Á dohány láthatólag sötétebb 
lett és az éghetőség is sok kívánni valót ha
gyott hátra, de az 1889 évi t< rmés az 1888 
évit minőség tekirtétében mégis felülmúlta.

Az 1890 évi termésről, mely az 1891 évi 
szállítást képezi, azt halljuk hogy az igen 
nagv és mennyiségét 220.000 csomagra be
csülik.

A sikerről azonban csak a piacz mond
hat biztos ítéletet és nem a termelő. A ter
més nagvrésze különösen nehezebb mint az 
előző évben, és részben ebből támadt a na
gyobb mennyiség, csakhogy a levelek nehéz
ségével rendszerint tarkaság és sötétebb szín 
szokott karöltve járni.

összehasonlító átnézet Körülbelüli megváltási
értéke az egész termésnek,

termés: csomagszám : millió hollandi irtokban
1880 65.000 11V,
1881 82.000 HVt
1882 102.000 21
1883 93.000 19
1884 125.000 28
1885 125.000 27
1886 139000 82>/«
1887 139.000 26
1888 168.000 33
1889 161.000 36*/«

Jáva dohány.
Az 1889. évi termésből piaczra került 

körülbelül 141.000 csomag, melyből 70.000 
csomag levél és 71.000 csomag kacs, az előző 
évi terméssel szemben mely körülhelül 170.000 
csomagot tett. melyből 97 000 csomag levél 
és 73.000 csomag kacs.

A 70.000 csomag levél habár Jávában 
mint ilyen vétetett, osztályoztatott és jelezte
tek, mégis csak a legkisebb részér lehetett 
szivar és fedőlevélnek használni.

És pedig egy némely rész kivételével 
főleg még a Bezoeki termelő területből szár
mazott. A termény egészkenvéve sokkal jobb 
mint az előző évi de ismét igen sokszor erős 
esőzésnek volt kitéve.

A tényleg jó áru kisebbségben maradt 
és megfelelőleg fizettetett. Az úgynevezett le
véldohányok 12%  ének el, mig a kacsok 
mivel jobban sikerültek a magasabb értékű 
boritéklevél és töltelékfajoknál átlag 40" 0-al 
több volt, mint az előző termés.

A jól sikerült Jáva levéldohányokat a 
telt, ellenálló képességgel bíró levél, zamatot 
illatt és szelíd kellemes iz jellemzi. Ezen tu
lajdonságok lehetővé teszik, hogy olcsóbb szi
varoknál amerikai közönséges vagy európai 
töltelékkel nagyon használhatók és korlátolt 
körben hU fogyasztókra találnak.

Ennek érdekben kívánatos, hogy a ter
melők a mivelés javítása és olcsóbbá tétele 
körüli igvekezetöket ne veszítsék, másrészről 
remélhető hogy a piaczi kötések csendesen 
fognak lefolyni és az árak nem fognak merész 
nyerészkedő és felbiztatott uj vevők által — 
miként előzőleg — túlságosan felcsigáztatni.

A z  1890 évi termést, nevezetesen Bezoeki- 
ben, az 1889 évi nem múlja felül, a minő
ségre nézve még nem lehet ítéletet mondani, 
az időjárás különben a palánta növése és ara
tása korában nem volt kedvezőtlen.

összehasonlító áttekintés
körülbelüli megváltása

Termés Csomag
kacs

csomag
az egész termésnek 
mii!, holl. irtokban

1880 148.000 43.000 10
1881 193.000 88.000 9
1882 71.000 41.000 3* .
1883 76.000 35.000 6‘ A
1884 122.000 62.000 8
1885 109.000 48.000 7
1886 107.000 41.000 7
1887 139.000 60.000 9> 4
1888 170.000 73.000 8‘ t
1889 141.000 71.000 v ,

Borneo dohány.
A behozott mennyiség az előző évi 1200 

csomagról 3800-ra emelkedett, melyek körül- 
belöl 12 ültetvényről származnak.

Ezen növényeknek előbb ismert tulajdon
sága : a használhatóság és jó boritékanyag, 
ezúttal is jelentkezett, habár csak bizonyos ré
szekben, de kielégítő mérvben, —  némelvek 
azonban rosszul kezeltek és kevés levelüek 
voltak, s az éghajlat, kedvezőtlen munkaerő- 
viszonyok, (kulik) és a jó kezelők hiánya ál
lal okozott nehézségek kÖvetkezménveit tün
tették fel, — s daczára az anyag bebizonyult 
használhatóságának; mégis a jelzett nehézsé
gek leküzdésétől s a versenvnépes előállítási 
ártól van jövője függővé téve.

Manilla dohány
Manilla dohánytól keveset lehet mondani. 

Ez a németalföldi piaczokon szerepét elját
szotta és értékét vesztette. Az 1889. évi ter
mesből származott kevés bevitel sem volt el
adható.

Hollandi dohány.
Az 1890. évi termés, a kedvezőtlen idő

járás folytán sokat szenvedett és nem jó szi- 
varboritékot szolgáltat. A jól égő alsó (homoki) 
levél buroknak, s a legjobb (anya) levelek — 
rossz égésük miatt —  csak vágásra, fonadék- 
takaróul használhatók. Burnót és bagónak való 
nehéz anyagot ezen növény igen keveset szál- 
lit. Mindezideig csak kevés lett a termelőktől 
megvéve.

A dohánynak raktári kezelése.
A  mint a dohány a termelőktől a 

kincstári beváltó hivatali raktárba jön , kez
detét veszi annak kezelése, a mely —  fér 
mentálás. válogatás, bálokba rakás és pré
selésből áll.

A  laikus ember nem is képzeli, minő 
proczedurákon m egy  át, és m ily hosszas 
munkába kerül, a m ig a dohány a g y á r 
tásra elkészül.

A fermentálás által a dohány m egkapja 
a kellő kedvelt szint, elveszti a túlnedves- 
ségét és túlzsirosságát s eg y  átmeneti 
stádiumba lép. a m ely minden körülmény 
közt m egfelelővé teszi arra nézve, h ogy  
a gyártásra alkalmas anyagot adjon.

A  fermentálás nem olyan könnyű d o
log, mint a minőnek talán sokan hiszik,
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mert ez e g y  igen hosszas, fárasztó és költ
séges munkát igényel.

A  pontos forgatás és annak a maga ide
jében való m egtétele igen lényeges, mert a 
korábban vagy  későbben alkalmazott forga
tás igen káros következm ényű lehet. A  
bányák töm egét, annak magasságát, szé
lességét és mikénti felépítését a dohány
kezelő tiszt szakértelme és gyakorlata álla
pítja m eg, de m ég a csomóknak bányába 
v a g y  asztagba való czélszerü rakását is 
szakértelemmel kell végezni. Alapul, tető
nek és oldalt, rosszabb minőségű dohányok 
tétetnek.

A dohány m inőségétől és anyagától 
fü gg  a kazlaknak minő magasságban és 
szélességben való felrakása, az átforgatási 
idő meghatározása pedig a dohány m inő
ségétől és a hőfokától is függ.

A  tapasztalás arra tanított, hogy  a 
m agas hőfoknak hirteleni előállítása több 
esetben csak hasznára válik a dohánynak, 
s czélszerübb, mintha azt kisebb tömegben 
lassú tem póba át melegedni hagynánk és 
a  többszöri forgatás által előidézett több 
hideg levegő befolyásával hőfokának kifej
tésében meggátolnánk.

A z  utóbbi eljárás mellett gyakran m eg
szokott történni, h ogy  az igy  kezelt dohány 
m egpenészedik, elveszti rugékonyságát és 
sokkal több m egy belőle kárba, mint a 
mennyi a nagy hőfok által ugyan abból 
kárba veszett volna. Ezen eljárásnál két 
alternatíva van. u. m. elrontani vagy  tö
kéletessé tenni, az az : a m elyik már annyira 
van, h ogy  romlásnak indult és más forma 
fermentálás által sem gyógyu lt volna ki, 
hanem a leg jobb esetben is m indig csak 
mint romlott anyag szerepelne: hát az 
ilyen, a rohamos fermentálásnál teljesen is 
elromolhat ugyan, de többnyire az az eset 
fordul elő, hogy  kifő és ez is megmarad, 
a többi nagy töm eg pedig eg y  tökéletes 
fermentátion ment keresztül, a mely a szint 
és anyagot egyenlővé tette.

Én a b ő  nedvü dohányokat rendesen 
vastag és nagy kazlakban szoktam fermen- 
táltatni és ezen eljárásom mindig jónak bi
zonyult. Ezelőtt néhány évvel egyes be 
váltó hivatal részére is ajánlottam ezen el
járást, — s mint annak idején értesültem
—  nálok is sikerrel lett alkalmazva.

A  dohánytermelők közül sokan, a fer
mentálást egyáltalán rossznak és károsnak 
m ondják, (a mivel ugyan csak járatlanságu
kat árulják el) s jobbnak tartják a teljesen 
fcrmentálatlan dohányt és azt nevezik ők 
valódi szűz dohánynak.

H a ez igy  volna, akkor ugyan mi szük
sége  lenne az államnak és az egész világ 
dohány kezelőinek, hogy a dohányt o ly  sok 
költséggel fermentáltassák, és a mennyisé
get annyira m egkevesbitsék. mert tudni 
való dolog, hogy  a fermentálás által 16— 
18°/, kárba m egy. D e természetszerűleg 
m eg  se lehetne gátolni a fermentálást, 
m ert mihelyt a dohány nagyobb töm egbe 
jö n : önként forrásba m egy át, sőt m ég a 
kisebb részlet is, csakhogy ez igen lassan 
és rendetlenül.

íg y  tehát az, h og y  a dohányt nem 
kell fermentáltatni: nagyon ferde d o log  és 
téves felfogás.

H a a dohány vastag és magas bányák
ban fermentáltatik, akkor szükségtelenné 
válik a nagyon gyakori forgatása, amint 
azt a kisebb bányákkal okvetlen m eg kell 
tenni, mert ezekben nem készül el oly ha
mar, s a külső levegővel nagyobb mérv
ben érintkezik mint a nagy kazlak, m elyek
nek belső töm ege sokkal nagyobb és igy  
előbb  készül el.

A  dohány fermentálásánál máskülöm- 
ben igen eltérő egyik évi termés a másik
tól, egyik vidéki a más vidékiéhez képest,
—  ném ely esztendőben a dohány rohamo
san átmelcgszik, különösen akkor, ha nincs 
kellően beszáradva, vagy  nincs rendesen

megérve, —  ilyenkor több nedvességgel 
bir s hirtelen és nagyobbhőfokra emelkedik.

M időn a dohány beszáradása akadály
talanul ment végbe és teljesen érett, ak
kor a fermentálás lassúbb, — ilyenkor sze
rintem, m ég nagyobb bányákba kellene 
rakni a dohányt, a fermentálás szempont
jából.

A  rendes fermentálás a dohány szí
nére t csakis előnyösen hat. mert a tarta
lomdús zöld dohány csak barna lehet, —  
az árnyékban szárított szivarboriték-levél, 
mely a termelőtől sötét zöld színben vagy 
legfeljebb barna piros színben lett beszél 
litva, ezek a fermentálás alatt megkapják 
azt a sötét barna szint, melyet azok ig é 
nyelnek.

D e a száraz, világos, teljesen megérett 
dohány nem veszíti el a fermentálásban az 
őt m egillető szint, csak egyenletesebbé 
lesz. —  Olyan világos szinü dohányok 
melyek a fermentálás alatt megbámulnák, 
esetleg megpenészednek, azok a kis bá
nyában is csak ilyen sorsra jutnának, mert 
bennök van a mirigy, mely kifejletlen és 
éretlen lehetett.

A  fermentáló helyiségnek jó  ventillá- 
tióval kell birai, hogy a képződő párák sza
badon elillanhassanak, nehogyazok csep- 
pekké válva, a dohány bányákra vissza cse
pegjenek.

A  légáramnak azonban túl nagym ér
vűnek nem szabad lenni, nehogy a rendes 
ferm entálót megakadályozza.

A  dohányjövedék országszerte ilyen 
czélszerü és m egfelelő mennyiségű fer
mentáló helyiségekkel bir.

A  dohány forgatása úgy történik, 
hogy az a része a bányának a mely felül 
volt, a forgatás alkalmával a fenekére k e 
rül és viszont a m elyik a fenékbe volt az 
a bánya tetejébe jön.

A  csom ók a bánya közepében úgy 
helyeztetnek el, a bánya kibélelése alkal
mával, h og y  azok a csom ók, a m elyek a 
közepébe jönnek, — véggel vannak a 
bánya falnak illetve a levél hegyei vagy 
kocsányai a fal felé esnek, és pedig azért 
h ogy  az azokból kipárolgó részek egye
nesen kihatolhassanak, mert ha keresztbe 
volnának, a kipárolgás m eg lenne akadá
lyozva, vagy  az asztag belső részét támadná 
m eg a túlbő nedv kipárolgása.

A z egészséges, jól kifejlett, érett sárga 
dohány, fermentálás közben sem veszti el 
szép aranysárga színét, és ezek közül csak 
azokra nézve szükségtelen, h og y  nagyobb 
töm egben fermentáltassanak amelyek már 
a felfűzés előtt, m ég zölden, hosszason fiil
lesztettek, de amelyeknél ez nem történt 
m eg, azok középszerű nagyságú bányák
ban fermentálhatók, sokkal helyesebben, 
mint alacsony, keskeny, apró bányácskák- 
ban, mert ezekben, inkább ki van téve a 
dohány annak, h og y  m egdohosodjék és 
m egpenészedjék, —  m ig deszka formában 
m eg szokott merevülni és ú g y  néz ki, mint 
a fagyott hal, soha ruganyos, hajlékony nem 
lesz, a kés alatt elporlik és szép vágást 
sohasem a d ; —  azért tehát ezeket is leg
jobb 35— 40 foknyi hőség mellett, közép 
nagyságú bányákban fermentáltatni.

Darócii Vilmos.

Levelezés.
i.

Kovácshála, 1891. máj. 25. 

Tekintetes szerkesztőség I 
Van szerencsénk a dohány kiültetésé

ről következő tudósítást küldeni:
Miután a dohány termelésnél egyik  

főfaktom ak azt tartjuk, hogy a termelőnek 
idejekorán szép és erős palántái álljanak 
rendelkezésére, annak idején minden elő
készületet megtettünk, h og y  ilyen alkalmas 
palántákhoz jussunk, de a márczius és áp
rilis hónapokban bekövetkezett hideg ked

vezőtlen időjárás ezen szándékunkat rész
ben meghiúsította ; előnyösnek bizonyult, 
h og y  minden kertésznek m eghagytuk, pa- 
ántáját külön czirok kerítéssel bekeríteni, 

^ezáltal a hideg szelek nem tehettek annyi 
kárt a gyenge növényben, és már május 
első napjaiban elég erős —  kiültetésre al
kalmas — növénye le álltak rendelkezé
sünkre.

Május első felében a kiültetésnél igen 
sok vizet kellett hordatnunk, miután tartós 
szárazság uralgott, csak a hó második fe
lében állott be a rég óhajtott eső, mely 
nálunk oly  mértékben volt, h ogy  az utolsó 
kiültetést vizhordás nélkül lehetett eszkö
zölni s 1— 2 nap múlva az ültetés teljesen 
bevégeztetik.

Rem éljük, hogy  a jobbra fordult idő
járás mellett a dohány növény szépen be
fo g  állani és fejlődni.

Teljes tisztelettel :
Montagmeisig.

II.
Tápió-Bicske, 1891. máj 17.

Tekintetes szerkesztőség 1
A  Dohányujságot, mint dohánytermelő 

én is olvasván, a tek. szerkesztőségnek 
abban kifejezett azon óhajának engedve, 
h og y  a palánták állásáról és az ültetésről 
minél több vidékről kaphasson tudósítást: 
van szerencsém értesíteni, hogy nálunk is, 
daczára a márcziusi és áprilisi kedvezőtlen 
zord időjárásnak, a palánták rendkívül ro
hamosan lejlődtek a májusban beállt m eleg
séggel, úgy hogy vetés idejétől 2 hónapra 
vagyis márcz. 15-től május 15-ig ültethető 
lett s főleg  a m ely ágyban kissé rítkásan 
kelt, gyönyörű erős, vastag palánta van.

Csakhogy attól tartunk, h ogy  a nálunk 
uralkodó nagy szárazság miatt sok után 
ültetést iog  kívánni, a mi nálunk annyival 
inkább is terhes, mert többnyire fennsíkon 
termelünk, a vizet mind kocsin, hordókban 
kell hordanunk az ültetéshez.

H a azonban esőt kaphatunk, a mihez 
reményünk van, mert igen szépen kezd 
borongni, úgy  hisszük, h og y  e hó végéig  
készen leszünk az ültetéssel.

Tisztelettel Szilágyi József
közbirtokol.

III.
Tordán, 1891. máj. 18.

Tekintetes Szerkesztő url
A  múlt évben Bécsben tartott gazda

sági és erdészeti kiállításáról, az egyes 
hírlapokban, többi között a „M agyar Do- 
hányujság*-nak múlt évi 14-ik számában 
is közöltetett, h ogy  a szegedi körzetből k i
tűnő szivarborítékaimért, de főleg  okszerű 
dohány termelésem méltatásául elismerő 
oklevéllel lettem kitüntetve.

M inthogy azonban eddig sem elismerő 
oklevelet, sem másnemű értesítést nem 
kaptam kezeimhez, bátorkodom  tekintetes 
Szerkesztő úrtól felvilágosítást kérni, vál
jon mért nem lett nekem az elismerő ok 
m ány kézbesítve ? vagy  legalább mért nem 
lettem kitüntetésemről hivatalosan érte
sítve ?

Nagyrabecsülésem  nyilvánítása mellett 
maradtam őszinte tisztelője:

Berger Mathild.

I R O D A L O M .
„A kertészet általános kézikönyve.

Irta: JOger H. A  negyedik bővített kiadái után 
fordította: Benes János, az őriz. magy. ker
tészeti egylet titkára és a „Kertészeti lapok* 
szerkesztője. —  A 700 oldalra terjedő, 253 
fametszvénynyel díszített, igen hasznos és 
becses müvet, mely a kertészkedés minden 
ágában biztos tájékozást nyújt, s a hazai vi
szonyaink közt olyanyira szükséges kertészke
désnek megkedveltetését és gyakorlati elterje
dését van hivatva előmozdítani, melegen 
ajánljuk olvasóink figyelmébe. Megrendelhető 
az „Atheneum* könyvkiadó részv. társulatnál.
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„Magyar átázó keretkedóa czimü lap 
indult meg, a magyarországi kereskedelmi utazók 
egyesületének kiadásában. Az eddig megjelent 
és hozzánk beküldött két számból arról győződ
tünk meg, hogy ezen lap megindítása életre
való, hézagpótló vállalat, mert a már erősen 
megszaporodott kereskedelemi utazók különleges 
érdekeinek előmozdítása és képviselete kétség
kívül a külön orgánum  által érhető el legjob
ban ; —  s ha e mellett —  amit egyik fóczél- 
jáúl tűzött ki —  a kereskedelmi teljes m eg- 
magyarosítása és a kereskedelmi utazók köré
ben, ú gy  testületileg m int egyénenként, az 
üzleti szolidság és megbízhatóság szellemének 
hirdetője és zászlóvivője leend: úgy örömmel 
és őszinte szívből kívánhatunk szerencsét az 
uj lap pályafutásához. —  A  lap szencesztősége 
és kiadóhivatala : Budapesten, V .  Erzsébet-tér
3. sz. a. van. Á ra  egész évre 4 frt.

Kolozs-Monostori ■. klr. gazdasági taalatézat.___

194 1891. szám.
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY.

A kolozs-monostori m. kir. gazdasági 
tanintézet igazgatósága a tanintézet konvik- 
tusában az l 8 9,/9#-ik tanévben betöltendő 8 
állami alapítványi ösztöndíjas (ingyenes) helyre 
ezennel pályázatot hirdet.

Ezen helyek a tanintézetbe belépendő 
I-sö éves hallgatóknak vannak első sorban 
fentartva.

Ezen helyeket az alapítvány értelmében 
kizárólag csak az erdélyrészi megyékben (a 
tulajdonképeni erdélyi megyékben s a volt 
„kapcsolt részekben" azaz a volt Kraszna-, 
Közép-Szolnok- és Zarándmegyékben és Kó- 
várvidéken) született, iskola; tanulmányaikat 
sikerrel végzett, vagyontalan ifjak nyerhetik 
el. Az ösztöndíj áll: teljes élelmi ellátásból, 
az intézetben lakás, fűtés és világításból, a 
folyamodó által hozandó ágy és törülköző- 
nemüek mosatásából, esetleg ingyenes gyógy
kezelésből.

Ezen helyekért való bélyegmentes folya
modványokhoz melléklendő:

1. Iskolai bizonyítvány legalább 6 gym- 
nasiumi, vagy reáliskolai osztályról, vagy a 
kereskedelmi iskola (akadémia) végbizonvit- 
ványa. A kik több osztályt végeztek, vagy 
érettségi vizsgát tettek, előnyben részesülnek.

2. Keresztelő levél, a születési hely s be
töltött lt> éves kor igazolására.

3. Szegénységi bizonyítvány.
4. Orvosi bizonyítvány az egészséges, ép 

testalkat és a himlő elleni védoltás igazolá
sára.

5. Szülői vagy gyámi nyilatkozat, hogy a 
folyamodó részére a szükséges kerti kéziesz
közök (4 frt érték) beszereztetnek s 5 frt biz
tosíték. 10 frt félévi tandíj és 2 fit olvasótermi 
dij érette letétetik.

A  folyamodványok f. év julius hó 15-ig 
a m. kir. gazdasági tanintézet igazgatóságához 
Kotozs-Monostoron, posta ugyanott benyúj
tandók.

A tanintézetre különlakó hallgatók :s föl
vétetnek s számukra a beiratkozási határidő 
f. év október 1 — 10-ig tart.

Az intézeti „Szabályzatokat" kívánatra 
megküldi az igazgatóság.

Kolozs-Monostor, 1891. év május hó 6.
Vörös Sándor.

igazgató.

V E G Y E S E K
—  Kedvező Időjárást jelentenek az 

ország különböző dohánytermelés) vidékeitől, 
s jól esik hallanunk, hogy a munka általában 
rendes folyamatban van. —  Lapunk barátai és 
t. előfizetőink közül számosán felkeresnek be- 
nUnket becses tudósításaikkal, de —  őszintén 
szólva — legjobban elvárnánk az egyes magán 
minta- és kísérleti telepek, fóképen pedig az 
állami és a dohányjövedék által felállított kísér
leti és minta telepek igen tisztelt kezelőitől, 
hogy a dohánykezelés körül felmerülő érde
kesebb jelenségekről, vagy legalább csak a 
rendes kezelés egyes mozzanatairól, lapunkat

időnként értesíteni szíveskednének. — Meg 
vagyunk róla gvőződve, hogy ez nem Ütköz
nék Össze a dohányjövedéki központi igazgató 
úr akaratával; —  tehát annyival inkább is 
kérjük az illető t. urakat, hogy ha már nem 
is a lap iránti tekintetből, de mindenesetre 
a hazai dohánytermelés Ügyének érdekében, 
lapunkat —  a jelzett értelemben —  becses 
tudósításaikkal mielőbb felkeresni méltóztassa- 
nak. Szerkeztő.

—  Az egyptomi szivarkák, melyek május 
hó 1-én lettek forgalomba bocsátva már is köz- 
kedveltségüek és nagy kelendőségnek örven
denek.

— Dohányszállitás. Kincstári nyers 
dohánynak magyar állomásokról Ausztriába, 
valamint üres, használt dohány-göngvöletnek 
megfordított irányban való közvetlen szállítására, 
junius 1-től 1892. május hó 31.-éig való ér
vénynyel, az osztrák-magyar vasúti kötelékben, 
kivételes díjszabás lép életbe. Megszerezhető a 
részes vasutaknál.

—  Gazdasági fakultás a kolozsvári egye
temen. Vöröss Sándor, a k. monostori gazd. 
tanint. igazgatója, az erdélyi gazdasági egylet 
ülésén azon eszmét pendité meg, hogy ho?as- 
sék javaslatba a kormány előtt, a kolozsvári 
egyetemen egy gazdasági fakultás felállítása, 
hol végzett gazdászaink a legfelsőbb gazda
sági és jogi tudományokból is kiképe/ést nyer
nének, —  ami ha megvalósulna, a k. monos
tori gazdasági tanintézetet íz  ország legfelsőbb 
gazdasági szakoktatási fórumává emelne.

A telivér csikók árverése —  melyet a 
magyar Tattersall-egylet, május 17-én, most 
rendezett első Ízben— minden várakozáson 
felül sikerült. A fővárosban tartózkodó magyar 
és osztrák sport férfiak teljes számmal jelen 
voltak s egy-tgy jobb telivér csikónál ugyan
csak felverték az árakat. Legdrágábban kelt el 
a monostori ménes egy pejménje, melyet báró 
Springer Gusztáv 10.900 frton vett meg.

—  A baromfi-kiállítás rendezéséért elis
merés illeti a baromfitenyésztők országos egye 
sületét, mert a városligetben rendezett és május 
17-én megnyitott érdekes és tanulságos kiállítás 
méltán keltheti fel a közfigyelmet ama — nálunk 
eddig meglehetősen elhanyagolt —  kérdésre, 
hogy baromfi vagyis szárnyasállat tenyésztésünk 
minél nagyobb lendületet nyerjen, —  mint
hogy hazai baromfitenyésztésünk jelenleg még 
alig fedezi a belső szükségletet, holott más 
országokban, a termelőknek a biztos kivitel 
által tetemes hasznot hoz és nagy összegeket 
jövedelmez.

— Agyag-, czem ent, aszfalt és köipar- 
kiállitas nyílt meg május 23-án, a budapesti 
kereskedelmi muzeum városligeti iparcsarno- 
kaban. A kiállítás ezélia : egyrészt tájékoztatni 
a hazai közönséget, hogy e téren mit tudunk 
nyersanyag és félgyártmányok tekintetében 
mint hazait felmutajni, másrészt alkalmat nyúj
tani az iparosoknak, hogy a külföld által e 
téren elért eredményekkel könnyen meg;smer- 
kedhessenek. A kiállításról a kereskedelmi mu
zeum katalógust fog kiadni, amely —  beve
zető tanulmány után —  a hazai agyag-, c/.e- 
ment-, aszfalt és kőipar jelen állását behatóan 
fogja ismertetni.

—  Vadértékesítö szövetkezet alakult a 
fővárosban, meKnek czélja : a vadnak biztos és 
jó piaczo: szerezni, s az eladást eszközölni. 
A szövetkezet élén ismert nevű kiváló mgy- 
birtokosok állanak. Aki 100 frt értékű vad 
évenkénti szállítására kötelezi magát s ennek 
10 százalékát, az az tíz forintot üzleti beté
tül befizeti s az beléphet tagul a szövetke
zetbe.

—  A biharmegyei gazdasági egylet, Nagy
váradon, f. é. szeptember hó 19-én és 20-án 
ügető és lóversenyeket rendez. A programm 
igen érdekesnek ígérkezik.

—  A temesvári kiállítás julius 19-én 
nyittatik meg és September 30-áig fog tartani. 
A kiállításra elfogadott tárgyak, junius 10 —20. 
közti időben, költségmentesen küldendők be 
a kiállítási bizottsághoz.

KÉRELEM. A m. kir. dohánybe
váltó felügyelő-, dohánybeváltó hiva

tali kezelő ée tiszt urakat, valamint 
a dohánygyári Igazgatóságokat ée tiszt
viselő urakat bátorkodunk tisztelet
teljes bizodalommal felkérni: méltós- 
tassanak saját hatáskörükben oda
hatni, hogy a .Magyar Dohányujság" 
erkölcsi támogatása és minél szélesebb 
körben leendő elterjedése elömozdit- 
tassék; — s különösen felkérjük ez 
alkalommal a t. vándortanitó urakat, 
hogy a termelő közönséggel való gya
kori közvetlen érintkezéseik alkalmá
val, működésűk közben, kegyeskedje
nek lapunkat Ismertetni és ajánlani, 
hogy a fokozottabb mérvű pártolás 
folytán képes legyen a lap, a hazai 
dohányügy emelése tekintetében kitű
zött czélját és a termelők érdekeinek 
előmozdítását minél eredményesebben 
szolgálni. Bizton számítunk e részben 
a dohányjövedéki lelkes és derék tisz
tikarnak hálával fogadott szives köz
reműködésére, a mely munkánkat meg
könnyíteni és annak elérendő sikerét 
hatalmasan emelni fogja.

Szerkesztői Üzenetek.
M. k dohánybeváltó hivatal — D e b t e i i t n .  

A reklamált lapot elküldtük. Nem tudjuk megfejteni, 
miként tévedhetnek el egyes számok a postán r !

M M ét fial kaszapert gazdasága. Szíves köszö
nettel vettük becses tudósítását. Később ismét kérni 
fogjuk.

Méaesblrtok Igazgatóság. — M e z ő h e g y e s .
Nagyon érdekelne az ottani palánta állás és kiültetés 
eredménye. Igen kérnénk ezek szives közlését.

s . s . — P u s z t a - E c s c g .  Kimerítőbb értesítést 
kérünk, b- esés Ígérete folytán.

Z. S — S á m s o n .  Értesülést vettünk jó palánta 
állásáról. Ki van-e már ültetve és miként áll ? 

Gazdasági tanintézet. — D e b r e c z e n ,
„  n Ka s s a ,
„ „ K o l o s - M o n o s t o r ,
„ -  M a g y a r - Ó v á  r.

Az idei dohány-termelési kísérjetek eredménye s 
általában a termés minden jelentékenyebb mozzanata 
felől iáén kérünk minél bővebb és gyakoribb becses 
tudósításokat.

Báró Edelsheini Gyulay uradalma — Z a r á n d  
Fogarasi ménes uradalmi Igazgatóság.
Herczegi uradalom. — K i s - J c n ú ,

„ „  V a c s.
Uradalmi iroda — Z s o m b o l y a .
Uradalom. — N a g y  - í r a t ó  s,

„ P u s z t a  - P o ó ,
„ M i h á I y t e I e k,
„ l’ u s z t a - S z a n d a .
„ T o r o n t á l - T o r d a ,
„ P u s z t a  - T a s k o n y ,
„ Ö t v e n e s ,
„ S á r o s p a t a k ,
„ T ' » r o n t á l - T o r d a .

stb. tekintetes uradalmi tisztségeket igen szépen felkér
jük. kegyeskedjem k a dohány állásáról lapunkat időn
ként értesíteni.

Gróf Gyürky Ábrahám — K i s-T e r e n n e.
Gönczy Pál ny. államtitkár. — K a r á c s o n  d 
Goldberg M — É g r e  s-K á t a,
Guttmann A. — Z s á k a,
Kállay Lipót. — N a p k o r ,
Komloa A. — P. - K a k a s s z é k.
Herényi V. —  T a r n a - M é r a ,
Kohner testvérek — S á r b e r e k  
Xrausz M. — B e z d í  d,
Gr. Keglevlch. — E g r e s - K á t  a,
Karsay Albert. - H a t v a n .
Kállay 6yörgy. — K á l l ó - S e m j é n ,
Klobusitzky István. — M o n o  s t. - P á I y i.
Klein Aladár. -  H. - S z t. - G y ó r g y,
Kellner Károly. -  D e b r e c z e n ,
Knszler H. — S z e l e ,
Kardos Ignácz. — J. -  A p á t i.
Gr. Károlyi Gyula. — N a g y - S z é n á s ,
Ksufmann A. — C i e n g e r ,
Kellner B. -  T e n  k,
Ksufmann S. — P a n k o t a,
Kövér Pál. — 1J a 1 1  o  n y a. 

stb. stb. nagytermelő urakat, lapunk igen tisztelt elő
fizetőit. bátorkodunk szintén felkérni az iránt, hogy do
hányaik állásáról, lapunkat értesíteni méltóztassanak.

Bleyer Gyula uraik. — P. - M i k á b á d  a. Több
szöri sürgetés daczára, még mindig nem kaptunk fel
világosítást a „puskapor forma uj divatu ellenség", 
vagyis a szapora kit fekete rovar milétéről. Pár napra 
igé'ték a vizsgálat eredményét, — levélbelileg azonnal 
tudatjuk.

B. M- — Tordán. A bécsi gazdasági és erdészeti 
kiállításon, kitűnő szivarboríték és okszerű dohány ke* 
zelésért, a többek közt, csakugyan elismerő oklevélle 
lett kitüntetve, — de a mennyiben azt akkor idejében 
nem reklamálta, most már — azt hisszük =* elkésett 
vele. Különben levélbelileg kérdést lehetne tenni a volt 
kiállitási-b.zottséghoz.

>Jom. M ark a . Mámánál, liodapeaten , U a ro tt ja -a th ia  « . (W urm -advar.)
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