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Dohánytörés.
Biztató kilátásaink, az idei dohányter

més kitűnő eredményét illetőleg, az utóbbi 
két hét alatt nem hogy csökkentek volna, 
sőt eziránti reményünk m ég folyvást ör
vendetesen fokozódott. — mert az időjárás 
— a dohányra nézve —  igazán nem en- I 
ged semmi kívánni valót. Vigyáznunk kell | 
tehát, h ogy  ez a kitűnő eredményre jo g o - j 
sitó dohánytermés, a gondatlan, rósz ke- | 
zelés által értékét ne veszítse.

M ost tehát főgondunk első sorban i 
oda legyen irányítva, hogy a dohányt éret- ; 
lenül le ne töressük.

A  buja időjárás mellett, a dohányok 
lassabban mutatják az érettség jeleit, mint 
a száraz sovány időjárásban, — de azért 
m egérik az mind, mire ideje elérkezik. —  1 
csak arra kell ügyelni, hogy amig az érett
ségnek ama bizonyos jelei nem mutatkoz
nak. addig a dohány törés m eg ne kez
dessék .

A z érettségi jeleket a legtöbb gazda 
és dohányos kertész ismeri ugyan, de 
azért m ég sem fog  ártani, ha ezeket újó
lag eszökbe juttatjuk és figyelm ökbe 
ajánljuk.

A z  érés jelei tehát a következők :
A  dohány kezd m erevségéből engedni, 

lankadtá lesz, eleven barna-zöld színe vi
lágos sárga-zöldbe kezd átmenni, m egba- 
bosodik , — az erezetek kezdenek kissé 
m egfehéredni, némi márványosságot m u
tatnak, s a lankadtságból m ég a hajnali 
órákban sem merevülnek fel többé.

A z  érettség jelei továbbá, hogy a d o
hánylevél elveszti zsirós tapintatát s zöl
des-sárga, áttetsző tóitokkal borított, közép 
bordája törékeny, s napnak fordítva, levelei 
sárga színűek lesznek.

M egtörténik, h ogy  a m egbabosodás 
nem épen szembetűnő, —  de ha egy  le
velet, amelyen már más érettségi tünetek 
mutatkoznak, letörünk és gyertyavilágon 
át m egnézünk : az erezetek tarkaságát és 
a levélnek egyes helyeken való m árvá
nyozását okvetlenül észre fogjuk venni.

A z  érettség magasabb fokának beáll
tával. a dohányok már egészen m eg is 
sárgulnak.

A  kerti és muskotály dohánynál, a 
sárga-zöld színnek nem csupán foltonként, 
hanem az egész levélen el kell teijedve 
lenni, —  mert ezekből sárga és piros szinü 
leveleket csak úgy nyerünk, ha azok tel
jesen megérnek.

Amennyiben a levelek nem egykoruak, 
tehát azoknak törése sem egyszerre tör
ténik.

A  törés idejének kellő meghatározása 
nagyon fontos szerepet játszik.

A  rendesen fejlődött dohányoknak tö
rése augusztus közepétől szeptember köze
péig  terjed.

Első sorban az aljlevelek érnek meg,
—  ezek után fi— s  napra a legértékesebb
—  úgynevezett unyalt vetek, vagy sz indohány. 
és erre m integy két hétre a hegylevelek;
— tehát a törésnek is ily sorrendben kell 
történni.

Práznovszky —  igen helyesen —  azt 
mondja, h o g y : „ha az aljdohány szedése 
által kár okoztatnék az anyadohányban, 
akkor azt inkább az anyalevelek szedése 
után tegyük, — mert az aljdohányban 
nem lehet annyi kár, mint ennek lesze
dése alkalmával, az anya levelekben 
esnék. “

A  szedést úgy  kell kezdeni, mint a 
minő szakaszokban az ültetés kezdetét 
vette.

Minden sor dohányt együtt és eg y 
szerre három egyén  kezdi törni, még pedig 
úgy, hogy a legértelm esebb kertész előre 
menve, letöri a teljesen ép. válogatott osz
tályú leveleket, — az utána menő ker
tész vagy kertésznő töri az előbbieknél 
valamivel kisebb, ép. I. osztályú leveleket
— a harmadik egyén, esetleg hu vagy 
leány gyerm ek töri a tőkén levő többi 
levelet, kivéve a hepylevelet. melyek még 
a tőkén maradnak.

Mindenik szedő, az általa letört do
hányt. színével lefelé fordítva, külön külön 
apróbb csom ókba fekteti és igy  folytatják 
végig a szedést. —  de a törés csakis szá
raz, eső és harmatnélküll időben végzendő, 
mert esőtől vagy harmattól nedves álla
potban a dohányt íörni nem szabad, mivel 
foltos lesz és m egpenészedik.

Ezek a dohányok azután, úgy amint 
m egválogatva és osztályozva törettek, haza 
hordáskor is külön-külön szállít tatnak a 
füllesztési és füzési helyiségbe. — Bár 
minő jármüven, vagy saroglyán történjék 
a letört dohányleveleknek hazaszállítása: 
az mindig kiváló figyelemm el eszközlendő, 
főleg midőn a jobb , értékesebb osztályok 
szállíttatnak, — hogy azok ne összeku- 
száltan, élére állíttassanak a járművön, 
hanem rendesen lapjára fektetve rakassa
nak. — s bármiként történik a beszállítás, 
soha ne tegyük azt nagy tömegben, mert 
a nyomás által a friss levelek igen sokat 
szenvednek.

Ott, ahol a dohánytöld a szárító paj
táktól messze esik és a beszállítást béres 
szekereken vagyunk kénytelenek eszkö-
r  Mai u á m u n k  •  o ld a lra  tarjad . 'M l

zö ln i: ilyen helyeken különösen nagyon 
óvatosan kell a dohányt kocsira rakni, 
melynek alja és oldalai gyékénynyel vagy 
szalmával kibélelendők : — túlságos sokat 
felrakni, v agya  tetejébe m ég valami nehéz 
tárgyat tenni, ráülni, egyáltalán nem sza
bad ; — felül a dohányt g y ék én yn yef vagy 
ponyvával kell betakarni, s m ég ha épen 
kerülő utat kellene is tenni, mindig a jár
tabb, simább utat keressük, hogy a szállí
tás alkalmával a dohány m eg ne rázassék 
mert ez is igen nagy kárára lenne.

Ép úgy a felrakásnál, mint a leszedés
nél, lerakodásnál, a lehető legóvatosabban 
járjunk el.

Amint a dohány a pajtába le van 
rakva, az otthon lévő kertészek kezdik az 
egyes osztályokat, ugv amint a levelek le
törettek, külön-külön csom ókban a füllesz- 
tésre elkészíteni.

A dohányos felügyelőnek arra is nagy 
súlyt kell fektetni és kiváló figyelm et for
dítani. hogy a törés ne székére, egyvég- 
tében történjék, amint eg y -eg y  föld dara
bot m egkezdenek, hanem csak ott, ama 
kiválasztott helyeken törjenek, ahol a do
hány m eg van érve. mert a foldozott. s a 
táblának buja részén levő dohányok, nem 
oly hamar és egyszerre érnek m eg, mint a 
partos, hom okos részeken.

Végül csak annyi dohányt engedjünk 
naponkint letörni, amennyit m ég az nap 
beszállíthatunk és a füllesztés utáni mun
kaidő alatt felfűzni és elhelyezni képesek 
vagyunk.

M indezeknek ily értelemben és ily 
módon való gondos, elővigyázatos végzése 
rendkívüli befolyással van a termés minő
ségére s a doh ny értékére, — nem lehet 
tehát e lég g é  ajánlanunk, ezen eljárásnak 
követését és szigorú alkalmazását.

Daróczi Vilmos.

Szuloki kísérletek.
Mozaikbetegség, palántanevelés, molinó szövet, 

meteorologiai megfigyelés.)

A  szuloki dohány mozaikbetegségéről, 
a szuloki m. kir. dohánybeváltó hivatal 
telepén a jövedék költségén készített me- 
legágyi palánta nevelésről, a mozaik be
tegség indokainak kipuhatolása érdekében 
Szulokon felállított m eteorologiai m egfigyelő 
állomásról, végül az ott készített m eleg
ágyak egy részén használt és M olino szö
vettel bevont rámák alkalmazhatóságáról 
és czélszerüségéről annál kevésbé lesz ér
dektelen, részben a m. évben, részben pe
d ig  a f. év folyamán tett kísérletek és ta
pasztalatokról az eredményt közölni, mert 
a szuloki mozaikbetegség keletkezéséről 
lapunk m. évi aug. 1-én m egjelent 15-ik 
számában már megem lékeztünk és a ma
gyaróvári gazdasági akadémia növényter
melési szaktanára Linhart G y örgy  ur által 
a m. évben tett kísérletekről szóló jelen
tést, lapunk m. évi 5. 6. és 7. számaiban 
már közöltük, végül mert lapunk f. évi 4.
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számában arról is megemlékeztünk, hogy 
a f. évben a szuIokí dohánybeváltó hivatal 
telepén a jövedék költségén felállított me
legágyakban a termelők részére oly czél- 
ból fognak dohánvpalántak neveltetni, hogy 
a szuloki termelőket a korai kiültetés elő 
nyeiről m eggyőződtetni s a kiültetést m ég 
május hó elején megkezdeni lehessen.

Ezenkívül m ég azon « knál fogva is. 
mert Linhart G yörgy tanár a dohány m o
zaikbetegsége tárgyában tett kísérletekről 
irt igen érdekes jelentésében — melynek 
szószerinti közlését mai számunkban szin
tén m egkezdettük — azt ajánlotta, hogy 
a kísérletek alapossága érdekében Szülő
kön, oly község határából hozott földből, 
—  a melyben eddig dohánytermelés e g y 
általában nem volt. a kísérleti telepen 
m elegagyak készíttessenek.

Ennek folytán a szuloki hivatal tele
pén öt, egyenként Öt ven meter hosszú és 
130 cm. széles m elegágy készit'etett. 
melynek helye még ős/szel kiásatott.

A  telep, a községtől 1*7, kim. távol
ságnyira. magasabb helyen feküdvén, mint
hogy a szélnek és hófúvásnak nagyon ki 
volt téve, a tartós kemény tél folytán a 
melegágyakat m árc/ius hó előtt elkészí
teni teljes lehetetlen volt

A  m elegágyakban rétegenként elhe- 
lyerett es vízzel öntözött, ezenkívül jó l le
taposott friss szalmás trágya leülepedése 
után, a m elegágyak a gróf Széchenyi ura
dalom erdőségeiből szállított erdei zöldből 
készítettek és azokban a dohanym ag mar- 
czius hó 17-én elvettetvén, in meter h o s 
szúságba Molino szövettel, ugvanily nagy
ságú m elegágyon olajozott papírral bevont 
rámákkal, a m elegágyak lobbi vége pedig 
a hivatalnál rendelkezésre állott ócska 
gyékénynyel t kartatott be.

A m.ig egyszerre kelt ki úgy a m o
linó szövettel, mint az olajos papírral be
takart ágyakban és pedig a márcz. l7-én 
elveteit m agvak marczius _M.»-én. vagyis 
Iá napra keltek ki. mig a gyékenynvei be
takartak csak ápril 0-án vagyis 2U napra.

A  M olino s övét igen tartósnak bizo
nyult, úgy hogy a használat semmi nyo
mot nem hagyott rajta vissza

A papirrámák folyton szakadoztak, 
azokat folyton foltozni s olajozni kellett, és 
igy legalá b háromszor oly költségesnek b i

zonyultak. mint a M olino szövet, melynek 
használatát tartóssága és rendkívüli o lcsó
sága (85— 88 cm széles szövet méterje 22 
kr. i első sorban ajánlja.

A  vizet sem a Molino, sem az olajos 
papir nem eresztette á t , de mig az olajos 
papir azon helyeken, hol a rámákhoz volt 
ragasztva, az esőzés folytán felvált és ily 
helyen az esővíz a m elegágyakba csurgott. 
addig a Melino szöveten —  mely apró 
szegekkel volt a rámákhoz erősítve, a viz
— anélkül, hogy a szövet átázott volna
—  megállott i s  a ráma felemelése alkal 
mával a m elegágyon kívül lecsurgott és 
mihelyt a szövet megszáradt, az esőzés
nek semmi nyoma sem volt rajta észlel
hető.

A  kettős gyékénynyel betakart m eleg
ágyakba az esőcseppek behatoltak és lyu
kakat vertek és ezáltal a földet a palánták 
gyökeréről lemosták.

Nappal, az olajos papírral bevont rá
mák alatt, a m eleg agyak rendesen m ele
gebbek vol ak. de éjjel gyorsabban kihűl
tét, inig a M olino szövet a kihűlést m eg
akadályozta s a m elegágyakat egyenlete
sebb hőmérsékletben tartotta.

Egyedüli hátrányának csupán az ta- 
! pasztaltatott, hogy a világosságot nem 
i ereszti úgy át, mint az olajos papir és ez 

által a palánták későbbi fejlődésére lé- 
nyegtelenül bár. d<* mégis valamiv 1, az 
olajos papírral bevont rámák előnyösebb
nek hízott \ ultak.

E hátrányon . /ónban könnyen segít 
hetni azzal, ha a Molino szövet kevés költ
séggel olv czé ’ból hogy átlátszóbb! tét°s 
sék és a világosságot jobban átereszsze. 
beolajo/.tatnek, mely iveiben úgy tartós
sága, mint olcsósága következtében, az 

i igen költséges üveg rámák helyett, kisebb 
j és korlátoltabb anyagi viszonyok közt lévő 

termelők által a szalma, nád vagy gyé- 
1 kény takarók helyett, előnyösebben len

nének használhatók, és pedig annál is in
kább. mert e hátránya korántsem oly lé 
nyeges, mint a gyékény, szalma vagy nád
takaróké. melyek a világosságot absolute 
nem eresztik be a m elegágyakba s ennél
fogva a Molino szövettel bevont rámák 
használata a gyékény vagy nádiakaróknál 
még az esetben is előnyösebb, ha nem 
olajoztatnának be. mert a mo ino szövettel

bevont rámákkal betakart m elegágyakban 
a palánták sem fel nem nyúltak, sem a 
tönkremenés veszélyének kitéve nem vol
tak és a gyékénynyel betakartaknál min
den esetre jobban fejlődtek.

A m elegágyakban kikelt palánták, 
daczára a kedvezőtlen hideg és nedves 
időjárásnak és daczára annak, hogy  a mag 
sokkal később kelt ki mint rendesen szo
kott és ennek folytán lassabban is fejlődtek, 
a később beállott kedvező időjárás, de 
legfőképen annak folytán, hogy a palánta 
nevelés ideje alatt sikerült elérni, hogy a 
palántákat kutvi/zel egyszer sem kellett 
m egöntözni, oly szépen fejlődtek, hogy az 
ültetés már május hóban m eg volt kezd
hető s a m elegágyakban nevelt palánták
ból szuloki kistermelők által május hó fo 
lyamán 2P> kát. hold volt beültethető.

A zon czél tehát, hogv a helyeden el- 
kész tett és gondozott palántás ágyak és 
korai kiültetés előnyeiről a szuloki k ister 
melőket is m eggyőződtetni lehessen : tel
jesen eléretett, mert a szulokiak. kik m. 
évben is csak junius 21-én kezdték m eg a 
kiültetést, és ennélfogva már a kiültetésre 
kiszabott idő rövidségénél fogva is a ki
ültetést rendesen nem teljesíthették, a f. 
évben olv korán rendelkeztek palántákkal 
és ezek olv szépek voltak, hogy általában 
elismerni voltak kénytelenek, h ogy  oly ép, 
erős, kifejlett és dú- gyökérzetü palántákat, 
milyeneket .« jövedéktől kaptak, m ég eddig 
nevelniök nem sikerült.

H ogv  a palánták gyorsabb fejlődésnek 
indultak és igen erőteljesek és dús gyökér- 
zetüek lettek, legkiváltképen annak tudható 
be, a mint ezt már f-ntebb is kiemeltük.
— hogy a m elegágyak kutvizzel. egyszer 
sem. hanem ugv reggel, mint este. ládákban 
felfogott esővízzel és a telep mellett fekvő 
agyagverm ekben összegyűlt állott esővízzel,
— m elv kiásott csatornákon a telep árká
hoz vezettetett és innen a m ozdony- 
szivattvu igénybevételével a kádakba szi- 
vatyuztatott, öntö/tettek.

E bből is tanúságot meríthetnek a 
dohánytermelők arra nézve .hogy erőteljes, 
dús gyökérzetü. korai dohánypalántákat 
csak úgy lehet nevelni, ha a m elegágyakat 
betakarjuk és öntözéshez csakis esővizet, 
vagy állott folyóvizet használunk.

T A R C Z A .
A zágráb i m kir. dohánygyár.

Irta : R.

Vége.)
S most nézzük meg a szivarraktárr. 

habár ott kevés látnivalót találunk, mert 
csak jó l elzárt ládák egész halmazával ta
lálkozunk. A gyártmányok asztagnlva van
nak s olyanképen sorban rakva, hogy a 
m egrende ések foganatosításakor akadálv- 
talanul lehessen a régibb szivarokat ki
szolgáltatni. Ezen szivarraktár látja el a Bri- 
tánikától lefelé a hosszú szivarokig a zág
rábi dohányárudaraktárt. mely szintén itt 
van e gyárban s m elyet ezen raktárral 
kabelfelhuzó gép kapcsol össze. A  föld
szintre lejutva egy kis helyiségbe kerülünk 
hol a papirvágó gép  van felállítva ; ugyan
itt történik a szalagok enyvezése is. E l
megyünk az asztalosmühely mellett is, be
tekintünk. K ét asztalos foglalkozik itt 
szüntelen. A z egyik darabszámra nagy lá
dákat készít, a másik az előforduló jav í
tásokat eszközli. Ugyanitt készülnek a 
Britanica szivarokhoz való ládácskák is. 
Tágas nagy helyiség, két kijáróval, minden 
igényt kielégítő berendezéssel.

Vezetőnk a munkásnők éttermét mu
tatja m eg. A  messzebb lakó egyének

ugyams a déli időt a gyár; ebédlőben töl
tik. K i ki elho/za szűk ebédjét Itt egy 
óriási tak.iréktüzhc y áll rendelkezésükre, 
hol főzhetnek.

Pado-v és asztalok vannak felállítva, 
m ég pedig külön c>opor ositva a szivar- 
gyártási, szivarelókés/.itési és szivarcso- 
magolási munkásnők részére. A  falak mel
lein állványokra vannak elhelyezve az 
elemózsiás kosárkák szép sorban. Nyom - I 
bán az elköltött ebéd után. tisztogatás és j 
mosogatás következik, mely czélból a víz
vezeték is be van vezetve.

Innen a bálsajtóhoz megyünk. Óriási 
orsón járó sajtó ez. szétszedhető oldalfa
lakkal. a nagy lendkerék hajtására a le
felé merőlegesen haladó orsó alatti lap 
kemény nyomásra képes. Ezen sajtó alá 
kerülnek a gyárban képződő összes do
hányhulladékok, hogy elszállítható bálala
kot kapjanak.

Elhaladunk a gyári orvos rendelő 
szobája mellett, épen midőn a járó-kelő 
betegeknek rendel; betekintünk hozzá is 
egy pár perezre, mely idő épen elég arra, 
hogy alkalmunk legyen m eggyőződni ar
ról. miszerint az orvos rendelő-szobája is 
szépen van berendezve, vannak modern 
műszerei, m entőszekrényében az esetleg 
előfordulható szerencsétlenségeknél szük
séges g y ógy szerek ; kéznél van a hordágy 
is, melyre azonban — mint mondja —

vajmi ritkán van szükség, a járó-kelő be
tegek száma rendesen a gyári létszám 
35 l0H 0 a, az otthon betegen fekvőké pedig 
r /.Q ,,V ra rukr‘ Közgép a gyárban nincsen 
s a használatban levő készülékek kezelése 
annyira veszélytelen, hogv m ég kisebb s é 
rülések sem fordulnak elő.

Innen a varró-osztályba n öntünk. Itt 
dolgoztainak fel a gyár vászonkészletei, 
m elyekből a szükséges kötények, takaró 
kendők, ponyvák stb. telnek k i; itt javít
tatnak ki a megsérült öreg  pipadohány
zsákok m ég öregebb varrónők által.

Vezetőnk a szertári raktárt mulatja 
m eg. Ez a raktár a szertári kezelő gon 
dozása alá tartozik ; a kezelő hozzánk csat
lakozik és készséggel nyújt felvilágosí
tást.

Itt tartatnak készletben az egyes mun
kálatokhoz szükséges czikkek ; van itt bú
zaliszt, keményítő, asztalos-enyv. zsineg, 
pecsétviasz, sodr nyszeg stb Vasabron
csokkal összeerősitett bálákban a külön
böző gyártási czélokra szolgáló papírokkal 
találkozunk, továbbá az államnyomdától 
eredő sokféle csom agszalaggal, kötegszal 
laggal, nyomtatványpapirral és igy  tovább 
azon czikkekkel, melyek a gyártásnál fel- 
használást nyernek ; e raktár közepén áll a 
tizedes mérleg.

Vezetőnk az árudaraktárt mutatja m eg. 
Ez a terjedelmes, több helyiséget m agában
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A  palántáknak nyitott ágyakban való 
nevelése s kutvizzel való locsolása tehát 
feltétlenül elvetendő.

A  m elegágyak gyomlálása s ritkítása 
alkalmával kihuzgált palántákkal, egy  külön 
készített h idegágyban átültetési kísérletek 
is tétettek és m eggyőződés szereztetett 
arról, hogy  a piquirozás által oly erőteljes 
és dusgyökérzetü palántákat lehet nyerni, 
m elyek kiültetésre sokkal korábban alkal- 
masak és az átültetés által előidézett m eg
erősödésük és dús gyökérzetük folytán 
azonnal megerednek és gyorsabban fej
lődnek.

M inthogy Linhart G yörgy trazdasági 
ak .dém iai tanár, a dohány mozaik beteg
sége tárgyában tett kísérletekről irt jelen
tésében. abbeli véleményének adott kifeje
zést, hogy a betegség további tanulmányo
zását nagyon elősegítené, ha a kísérlete
zések szélesebb alapon folynának, a szuloki 
m. kir. dohánybeváltó hivatalnál rendes 
m eteorologiai m egfigyelési állomás rendez- 
tetett be s ezzel kapcsolatban harmatvizs
gálatok is tétetnek, mely m egfigyelések 
adatai, annak idején a m.-óvári gazdasági 
akadémia rendelkezésére fognak bocsát
tatni s igy remélhető, hogy ezen m egfigye
lések és az akadémia kísérleti terén fo ly 
tatott ujabbi kísérletek eredm ényéből, a 
betegség okára és megakadályozására 
nézve biztos következtetések lesznek le
vonhatók.

A szivargyártásról
Irta : Kazuy Rezső, dohánygyári alitiargató, Budapesten 

( Folytatás)
A  negyvenes évek elején, a m agyar- 

országi városi elem a szivarozást csakha
mar megszokta s a dohánynak szivarrá 
való feldolgozása mind nagyobb mérveket 
öltött s ez a m agyar dohányügyre is je 
lentékeny befolyást gyakorolt.

Erre vonatkozólag egy egykorú iró s 
egyúttal szakember a következőleg i r :

A  dohányügyre napjainkban a közön
ség figyelm ét semmi sem vonta annyira 
magára, mint a köztünk rögtön közönsé
gessé vált szivarozás szokása.

E ddig kizárólag pipázásra használván 
a dohányt, termesztésünkkel nemcsak bel

foglaló raktár a m agyar királyi dohány
jövedék által előállított mindennemű pipa
dohány, szivar szivarka és burnóttal el 
van látva; az. árudaraktár a gyár forgal
mának hü tükre. K özel évi két millió fo
rintra rúg a forgalom . De menjünk sorban. 
A z  első nagy teremben a török határvi
déki, török dráma középfinom magyar, 
hazai és kapadohányok halmazával talál
kozunk ; zsákocskákban asztagolva várják 
a dohányok a nagyárusok m egrendeléseit; 
a második terem legfinom abb m agyar, leg 
finom abb török, finom török dohányokat, 
továbbá közönséges és különlegességi szi
varokat. a harmadik és negyedik körülbe
lül ugyanazt, továbbá burnótot tartalmaz. 
Ez a raktár ellátja Zágráb városát, Károly- 
várost, Jaskát, Samobort. Glinát. Petrinjat, 
Sziszeket, Kosztajnicat, Ivanicet, Belovárt, 
Daruvárt, Kőröst. Kaprohczát, Krapinát 
és Varasdot a kivantató gyártmányokkal, 
sőt jut belőle Gradiskának és Banjaluká- 
nak is, m ely utóbbi két körzet részére az 
Union-banknak szerajevói osztálya küldi 
ide megrendeléseit.

A  ki az itteni eladási forgalom ra egy 
pillantást vet, annak nyomban feltűnik, 
hogy a M agyarországban az utóbbi időben 
közkedveltségnek örvendő szűzdohány itt 
csak nagy ügygyel-bajja l tud magának 
utat törn i; évenként alig fogy  el 40 (negy
ven) kilogram m ; úgy látszik a horvátok

szükségletünket fedeztük, hanem a felesle
gest ki is vittük, tetemes pénzöszszeget 
nyerve. D e ime. most egyszerre megfordul 
a mérleg. A  szivarozás divata rögtön el
terjed s általánossá válik- Hazánkban fél 
Eut ópátiak elegendő szivardohány terem ugyan, 
de gyárak szivarkészitésre hibáztak, kény- 
telenitve Iá tűk magunkat az amerikai szi
varokhoz folyamodni, s igy lett hogy 
Európának leggazdagabb dohányországa, 
a külföldnek dohányért évenként százez
rekkel kezdett adózni.

Ezen helyzet veszedelmesebb, piritóbb, 
mintsim a magyar azt tovább tűrhetné. Szi
vargyárak ! lesz jelszavunk. És a szükség
től felélesztve, szivart készitett boldog s 
boldogtalan, elegendő ismeret és tőkepénz 
nélkül és a roszul választott dohányból 
roszul készült szivarokat nem is hagyták ki
száradni ; az álgyárosok pénzüket minél 
előbb viszszaakarták nyerni, nyersen árui
tattak s az ily éldelhetlen gyártmányok 
által elidegenített közönség buzgóságában 
már-már lankadott. A  kezdet mindenben 
hiányos ; azonban ügynek, mely az éghaj
lat és föld kedvezményeiben oly széles 
alappal bir, s a hazai iparnak oly kétség
telen s állandó nyereséget Ígér, mint a 
szivargyártás, nem lehetett lebuknia. — 
Szivargyárak keletkeznek, a termesztők 
figyelm e a szivardohányra fordul, a napról- 
napra javuló szivarok lassan-lassan kien
gesztelik a közönséget s fogyasztásuk ter
jed  ; a szivardohány nagyobb kelendősége 
árát emeli s maholnap a gyárosok és ter
mesztők karöltve munká/andnak. a kereske
désnek jobb  anyagot, jobb  gyártmányt 
nyújtva, kiküszöböljük nem sokára hazánk
ból a drága külföldi vendégeket s remény
iem háttérbe szoritandjuk azokat m ég azon 
szomszédországokban is, hol az éghajlat a 
dohánytermesztést elő nem segíti vagy 
épen tiltja . . .

S  midőn az ügy iránt ily alaposan, 
szakavatottan és lelkesedéssel nyilatkozik, 
végül ezeket m ondja:

Végszavam  a .szivardohánynak és szi
vargyártásnak legyen szentelve, ezt köve
telik a dohányügynek épen fenforgó k ö
rülményei. öntudatosan a czélt szemmel 
tartva, eddig nem is természetiünk dohányt; 
ezután fogunk mert ezt az egyesek s az 
ország érd«-ke kívánja. Term esztés és gyár

tás két különböző tárgy s e kettő legyen 
elkülönözve a gyakorlatban is ; a földbir
tokos termeszszen, a tőkepénzes gyártson 
szakism erettel; ez kívántatik minden czél 
elérésére s ne gondoljuk, hogy  ez szivar
gyártásnál felesleges, mit szintúgy kell ta
nulni, mint minden mást s a tudatlan him- 
pellér, kinek m ég a mellett talán elegendő 
tőkepénze sincs, soha e tekintetben kita
nult, tapasztalt s pénzzel biró gyárossal 
nem fog  versenyezhetni. K ivételt itt egye 
dűl oly földbirtokos tehet, kinek jószágán 
előkelő szivardohány terem s ki azt maga 
gyártani szándékozik, hogy termesztő és 
gyáros egym ás kezére dolgozhassanak.

A honi szivarok ügyében pedig a d o 
hányzó közönséget egy kis türelemre kér
jük. Szivart gyárt most nálunk bold og  s 
boldogtalan s iszonyú sok rósz szivarral 
elbontatunk. Sem a dohányt nem tudták eddig 
megválasztani, sem keverni, ki sem hagyták 
szaradni a szivarokat s végre m ég agyon 
is páczolták. A  kezdő mindig azt hiszi, a 
páczban fekszik a gyártás titka. Midőn a 
continens Napóleon által elzáratott s ame
rikai dohányt kapni nem lehetett, H erm b- 
staedt, híres vegyész, recepteket irt Havana, 
Portorico és egyéb külföldi dohány készí
tésére pfalzi levelekből. Ezeknek nyomán 
gyárak támadtak és buktak ; mert a pácz 
által a német dohánylevelek kellemetlen 
íze kilugoztatott ugyan, de vele együtt a 
dohányviz is ; a közönség pedig dohányt 
akart színi s nem kaskarillát vagy  cassiát 
s végre inkább a nyers pfalzi dohányt füs- 
tölgették, mint Hermstaedt ém elygős koty- 
vasztékát.

U tóbb észrevették a németek, h ogy  a 
hollandiak (a dohánygyártásban a legna
gyobb  mesterek.) a páczot csak igen fel
tételesen használják, soha amerikai levelek 
gyártásánál, mivel igazi dohányosnak semmi 
pácz a világon ki nem pótolhatja azon fel
séges izt, m ely ezen leveleknek már ere- 

| detileg tulajdonuk. Dohányszáritásra vala
mivel több gondoskodás és tárgyismeret 
kell, mint azt egy  pácz lefűzése igényli. 

I Ha a dohány természeti jóságában czéljá- 
| nak tökéletesen m egfelel, minek ott a fe- 
I lesleges és drágító pácz ? A  hollandiai 

gyárosok remeklése az amerikai dohányok 
s tulajdonságaik teljes ismeretén s azonkí
vül e dohányok erjesztési és vegyitési m ód

nem rajongnak érte : a magyar szűzdohány 
— mint azt öreg horvát dohányzók mond
ják nem elégíti ki az ő igényeiket; azt 
m ondják, hogy az egykor nagy és jó  hír
rel birt pozse^ai dohány az egyedüli, mely 
nekik pipadohánynak m egfelelne; de ezt a 
dohányt már a hatvanas évek óta nem ter
melik.

A  m agyar csom agocskákból elfüstölnek 
a horvát pipások évente harminczkét millió 
darabot s elfogy’ ezen k i'ü l kétezer csom ag 
különféle m agyar dohány, nemkülönben 
kedvelik a török dohányt, m elyből egy 
millióháromszázezer csom agocska kerül for
galom ba ; jellem ző hogy a bum ótozás itt 
m ég mennyire dívik, férfiak és assznnyok 
között egyaránt; elfogy évente kilenczezer 
kilogram. A  finomabb szivarok említésre 
sem méltó mennyiségben fogynak, sőt az 
általános á ijegy/ék  leg jobb szivaija a R e- 
galitas is évente csak 100.000 dbbal sze
repel. K ülönlegességi elfogy összesen három
százötvenezer d rb ; ezen mennyiségben az 
Operas 75.000 a K egalia V éd ia  85.000 
drbbal szerepel. L egnagyobb forgalma van 
az általános árjegyzékben foglalt rövid 
szivaroknak ; évente hét és fél millió drbra 
rúg a fogyasztás A z „ A  Trabucosw-ból 
háromszáznegyvenezer, a B B  Britanicából 
hétszázezer fogy  e l ; ezen utóbbi szivamem 
fogyasztása szüntelen em elkedik, m ely k ö
rülmény annak tulajdonítható, h og y  e szi

varok jelen leg Zágrábban készülnek. Ér
demes m ég felemlíteni, hogy a Cuba- 
Portorico szivarokból kétmillió és kétszáz
ezer, a Virginiákból kétmillió, az „I* szivar
ból egy  és fél a „ K “ szivarból három
millió fogy  el. A  többi szivarok fogyasztása 
csak kevéssé lépi túl a százezret, vagy 
azon is alul marad. —  Azonban nagy 
czigarettázók is a horvát testvérek. L eg
jobban szeretik a Herczegovinai szivarkat, 
azután a Virginia czigarettát, a Jenidgét és 
Sultánt\ szivarka elfogy nyolczmillió. már 
t. i. az általános árjegyzék összes czigarettái- 
ból s e nyolez millióban az imént felsorolt 
négy szivamem együtt hét millióval van 
képviselve.

További szemlélődésünkben megzavart 
a gyári csengetyüszó, melynek hallatára a 
munkások és munkásnők az udvaron gyü 
lekeznek ; négy oszlopsort képezve, eg y  
gyári tiszt felügyelete alatt m egered a ki
menetel ; a munkások és munkásnők bizalmi 
egyének által megmotoztatnak s ig y  h a g y 
ják el az épületet; a munkatermek ajtaira 
zár helyeztetik s vége a kora reggeltől 
késő estig tartó szolgálatnak, hogy másnap 
a létérti küzdelem harczát újból fölvegye 
az em ber; — mennyi verejtékre, szenvedésbe 
kerül ez munkásnak, tisztviselőnek! U gyan 
gondolnak-e erre azok, kik egy  p iccoló 
mellett kényelmesen elterülve, bodor füst
felhőket eregetnek?
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jában áll. Erre kell gyárosainknak a hazai 
dohányainkra nézve törekedni, ha a gyár
tás tetőpontját el akarják érni.

De eddig mi magunk stm ismerjük kin
cseinket.

A z nban a kezdet derekasan m eg van 
téve s e tekintetbeni haladásunk kétség
telen.

Fuchs-Philippsék három emeletes hol
landiai szivargyára áll immár, 1842. (a je 
lenlegi V ll. kerületi, u. n. erzsébetvárosi 
dohánygyár), mely naponként 30—40.000 
darab szivart készít s tőle időről-időre tö
kéletesebb gyártmányt várhatunk. E rő
sebb szivarok, de jók készülnek Hunyadi 
gróf szilli (Som ogy-m egye) gyárában is. 
Ott, úgy látszik, már a termesztő a gyá 
rossal kezet fog. Jó szivart gyárt Spanier 
is Nagy Kanizsán egy  öreg practicus s 
legújabban Gstcind egy  előre törekvő fia
tal pesti gyáros és kereskedő (a jelenleg 
is virágzó hasonnevű szeszgyár megalapí
tója) jeles M ack-íéle szivarjaival lepett meg. 
D e készülnek ezeken kívül más élvezhető 
szivarok már a haza több helyein is, k i
vált a hol a dohány e czélra alkalmazható, 
mint például az ecsenyi (Som ogy-m egyé- 
ben), melyből a M agyar Gazdasági E g y e 
sületinek igen ajánlható próbaszivarok kül
dettek be.

Szóval gyártásunk a legjobb utón 
van, csakhogy m ég eddig a honi szivarok, 
a dohány csekély árához képest felette 
drágák. Belfogyasztásunk e czikkben oly 
rögtön keletkezett, hogy azt a gyártás 
azonnal ki nem elégitheté s az árak ter
mészetellenesen felrúgtak. Most azonban 
napról-napra szaporodó gyártásnál az árak 
is lejebb szállnak s nem meszsze vagyunk 
azon időtől, m elyben jó  és olcsó honi szi
varokat élvezendünk; mely eredmény mi
nél előbbi létesítésére azonban a termesz
tőnek a gyárossal kezet kell fognia, a do
hányt úgy termesztvén, mint azt a gyáros kí
vánja: mindkettő pedig csak úgy boldo- 
guland, ha a közönség mint fogyasztó, tö 
rekvéseiket pártolandja, jó  és olcsó ter- 
mesztményeikuek és gyártmányaiknak a 
külföldiek felett elsőséget adván s velük 
szövetkezvén e drága és hívatlan vendégek 
minél előbbi kiküszöbölésére . . .

• • íg y  jellemzi az egykorú iró a 
negyvenes évek szivargyártási mozgalmait 
nálunk, a miből egyúttal megtudjuk, h ogy  
abban az időben sokkal jobban érdeklőd
tek magyarországi jó  szivargyártási anyag 
iránt, mint jelenleg.

(Folyt. köv.i

A dohány mozaik-betegsége tárgyában 
tett kísérletekről.

Linhart György m.-óvári gazd. akadémiai tanár 
jelentése.

A  dohány m ozaik-betegségéről szóló 
tavalyi jelentésemet azzal zártam be, hogy 
az idén, kísérleteinket a tavalyihoz egészen 
hasonló módon ismételni fogjuk, s hogy 
azonkívül azokat m ég más irányban is k i
terjesztjük.

Mint tavaly, úgy  az idén is m egkeres
tük a szuloki dohány beváltó hivatalt, m ag
vak és régi m elegágyi föld küldéséért. Ne
vezett hivatal, m agvakból csupán szulokit 
és szamoshátit küldhetett, W ithe Burley-t 
nem. H og y  a kísérleteket ép oly fajtákkal 
végezhessük, mint tav a ly : Cserháti Sándor 
akadémiai tanár vo l: szives W ithe Burley 
m agot átengedni, m elyet ő  két év előtt 
(1888-ban) Erfurtból hozatott. A  Szülőkről 
kapott magvakat, a dohánybeváltó hivatal 
saját kísérleti telepén, 89-ben termesztette.

Tavaly, mint az elmúlt évi jelentés
ből látható, a szuloki dohánybeváltó hiva
tal kétféle szuloki fajtájú dohánymagot 
küldött; az egyiket, m elyet jelentésemben 
a) betűvel jelöltem , maga termesztette 
88-ban a mintaültetvényen, s ez a m ag

M ao yab  D oeányüjsáo

egészséges tőkről szedetett; a másikat, 
m elyet jelentésemben h) betűvel jelöltem , a 
hivatal a szuloki dohánytermelőktől szerezte 
be. H ogy  ez utóbbi m agvak beteg tövek
ről szedettek-e? az bizonytalan volt. T a 
valyi kísérleteinkkel e kétféle szuloki m ag 
m indegyikéből neveltünk mozaik - beteg 
töveket (szuloki, m elegágyi földből ültetve 
ki a palántákat), s az ilyen beteg töveket 
teljesen megérni hagyva, mind kétféle ^a) 
és (6) dohányról m agvakat szedtünk, hogy 
olyan magvunk legyen, m elyről kétséget 
kizárólag tudhassuk, h ogy  azok m ozaik
beteg tövekről szedettek.

így  tehát 5 féle m aggal kezdtük m eg 
kísérleteinket: 1) tavalyi termésű szuloki 
fajtával (a minta ültetvényről), 2) tavalyi 
termésű szamosháti fajtával (ugyan onnét),
3) két éves W ithe Burley m aggal (Erfurt
ból), 4) Ováron termesztett, mozaikos tők 
ről szedett « )  jegyű  és 5) ugyanilyen b) 
jegyű  maggal.

E magvakat mindenek előtt csirázási 
kísérletek alá vettük, a m elyekből kiderült, 
hogy az 1-esé m agcsirázó-képessége 66, a 
2-esé 66 0, a 3-asé 28, a 4-esé 96, az 5-ösé 
96.6°/., volt.

E  kísérletek tanúsága szerint, a mozaik- 
betegség a m agvak kifejlődését nem gátolja. 
A  mozaikbeteg töveken, ha a teljes érést be
várjuk, kitűnő minőségű mag teremhet, mert 
mint látható, az ilyen tövekről szedett 
m agvak csirázóképessége összehasonlithat- 
lanul job b  volt, a többi kísérlet alá vett 
m agvak (melyek a mintaültetvényen telje
sen meg nem értek*) csirázóképességénél. 
A  3-as mag csekély csirázóképessége a 
m ag öregségének tudandó be.

A  termelési kísérleteknél a 4 es m agot 
elhagytuk, (mert az tulajdonkép olyan volt, 
mint az 5-ös) s palántákat csak a többi 
négyfele m agból neveltünk.

A  palántákat ép úgy  neveltük, mint 
tavalyi kísérleteinknél. Ugyanis, márczius 
31-én, minden m agféleségből, részben Szu 
lókról hozatott m elegágyi földbe, részben 
óvári, kerti földbe vetettünk.

A  palánták valamennyien normálisan 
fejlődtek, s azokat junius 13-án ültettük ki 
meglehetősen nedves földbe, először is a 
tavalyiakhoz egészen hasonló módon.

A z  I*ső táblába csupa óvári földben 
nevelt palántákat ültettünk ki. m ég pedig 
minden m agféleségből 27— 27 palántát;

a II-ik táblába csupa szuloki m eleg
ágyi földben nevelt palántákat ültettünk 
ki, m ég pedig minden m agféleségből 60— 
60 a t ;

a Ill-ik  táblát keverve ültettük b e ; 
ugyanis egy  sor óvári földben nevelt pa
lántára mindig eg y  sor szuloki földben 
nevelt palánta következett; m ég pedig 
minden m agféleségből 42— 42 palántát 
(21— 21 szuloki és 21— 21 óvári földben 
neveltet) ültettünk ;

a IV. táblába 120 nagy cserepet süllyesz
tettünk be, melyek m indegyikébe csupa 
óvári földben nevelt palántát ültettünk, a 
palánták gyökérzetéhez, a beültetés alkal
mával, körülbelül 10— 10 evőkanálnyi szu
loki, m elegágyi földet hintve, m indegyik 
m agféleségre 30— 30 cserép esett.

E bből látható, hogy  eme négy táblán 
a tavalyiakhoz egészen hasonló kísérlete
zések folytak le, ama külöm bséggel, hogy 
az idén a kiültetett palánták száma sok
kal nagyobb volt.

A  kiültetés után egész junius végéig  
csak egy-két %» nyíre eső volt, miért is 
palántáinkat, hogy a kiszáradástól m egóv
juk, öntöztetm kellett; junius végén, két 
nap alatt 20 %»-nyi eső esett s erre julius 
megint nagyon száraz volt. Julius 20-ikáig

*) Máté Gyula, szuloki kecelő, a magvak kül
désekor azt irta. liogy a dohány julius végén (S8-ben) 
nW  j«g«t kapott, s igy a magvak nem fejlődhettek 
tökéletesen.

Augusztus 1.

J csak egyszer (7-én) volt valamire való 
(12 %»-nyi) eső. a többi napon, együttvéve 
a csapadék csak 9 % .-ert tett ki. Julius 
20-tól 26-ig majd mindennap esett egy  ki
csit az eső, de e 6 nap alatt az összes 
csapadék 13 "%»-nyi volt csak. A z első 
mozaikos tövek ezen esőzésre néhány napra 
mutatkoztak.

Ezen esőzésre azután,megint csak 10 nap 
múlva kaptunk esőt, m ég pedig augusztus 
5. és 7-én, mely két nap alatt körülbelül 
18 "Vm-nyi eső esett. Néhány (5) napra ezen 
esőzés után újabb tövek mozaikosodtak 
meg.

Erre m egint, majd kétheti szárazság 
állott be, m elyre augusztus 21-én egy  15 
"w-nyi, augusztus 26-án pedig 26 "Vm-nyi 
nagy eső, s szeptember 1-én egy  4 "k -n y i 
eső következett. Ez esőzésre néhány nap
pal megint újabb tövek mozaikosodtak m eg.

Azután, szeptembnr 6-áig eső nem 
volt, de ekkor megint 7 nap alatt 5-ször 
esett összesen 17 m m -nyi csapadék, a 
m elyet később megint egy -k ét dohánytő 
mozaikosodása követett.

Kísérleteink eredménye a következő
volt:

Az I-ső  táblán szép egészséges volt 
valamennyi növény, egész szeptember 6-ig, 

• ezen a napon azonban 1 szamosháti tövet

1 mozaikosnak találtunk.
A  II ik táblán julius végén két m o

zaikos tövet találtunk, mindkét tő szuloki 
fajta, mozaikos tőről szedett magról ne
velve. Augusztus 12-én ismét két tő volt 
már beteg, 1 szuloki fajta —  egészséges 
tőről szedett magról nevelve —  s 1 sza
mosháti fajta. Szeptem ber 6. ismét 4 uj tő 
betegedett m eg. két szuloki — mozaikos 
tőről szedett m agról nevelve — s két sza
mosháti fajta. Szeptember 23-án ismét kettő 
betegedett m eg. 1 szuloki — mozaikos tő
ről szedett m agról nevelve —  s 1 szamos
háti.

E táblán tehát összesen 10 tő lett 
mozaikbeteg. A Ill-ik  táblán julius hó vé
gén 1 m ozaikos tő találtatott, o ly  szuloki 
fajta, melynek m agja mozaikos tőről sze
detett. s szuloki m elegágyi földben nevel
tetett. Augusztus 12-én ismét egy  tő bete
gedett m eg. m ég pedig oly szuloki fajta, 
mely egészséges tőről szedett m agból, szu
loki m elegágyi földben neveltetett.

E  táblán tehát összesen 2 tő lett m o
zaikbeteg. a IV -ik  táblán egy  tő sem lett 
mozaikos.

Mielőtt a leirt kísérletek taglalásába 
bocsátkoznám, m eg kell emlitenem, hogy  
a tavalyi kísérleteket két kísérlettel m eg
toldottam.

U gyanis a tavalyi mozaikos töveket 
őszszel összeszedtük, s a botanikus kert 
egy kis tábláján a talajba, egyenletesen el
igazítva elástuk. Tavasz szál a talajt átfor
gattuk s abba a többi palánták kiültetése 
alkalmával 25 egészséges, óvári földben 
nevelt palántát ültettünk el.

Ez V -ik  táblán valamennyi dohánytő 
egészséges maradt

S végre azon táblát *) a melyen a 
tavalyi kísérletek alkalmával a legtöbb 
dohánytő mozaikosodott m eg (30 szuloki 
földben nevelt palántákból 10 volt m ozai
kos) szintén beültettük 52 db. különféle 
fa.táju, óvári földben nevelt palántával.

E V l-ik  táblán szintén valamennyi d o
hánytő egészséges maradt.

Összehasonlítva az idei kísérleteket a 
tavalyiakkal, mindjárt feltűnik, h ogy  az 
idén sokkalta kevesebb dohánytő kapta 
m eg a mozaik betegséget mint tavaly.

Tavalyi kísérleteink (s az ideiek is) 
azt bizonyítják, hogy a m elegágyak földje 
inficziálja a dohánypalántákat.

(Folyt, következik).

•) Tavalyi kíséreteinknél Iil-al jelöltetett.
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t  A l k é r  E r n ő .
A lkér Ernő, mapy. kir. pénzügyi főta

nácsos a dohányjövedéki központi igazga
tóságnál. múlt hó 113-án. reggel í! órakor, 
életének 59 ik évében, hosszas szenvedés 
után. csendesen jobblétre szenderült.

Nem jött ugyan egészen váratlanul a 
csapás, mert az emésztő kór rég megbé- 
nitá egykor oly lankadatlan munkaerejét, 
s drága életéért remegve, el lehettünk ké
szülve, hogy szomorú végzete nem késhet 
soká. — és mégis, midőn most, a rettegett 
sejtés valóra vált s a nemes élet tüze 
örökre k ihunyt: o y m egrázó hatású e 
gyászos eset, s oly pótolhatlannak tetszik 
az ür. m elyet maga után hagy, hogy csak 
most érezzük igazán : mit vesztettünk a 
boldogultban! . . .

A lkér Ernő egyike volt azoknak, a 
kiknek nevével a hazai dohánytermelés s 
a m agyar dohányjövedék mai emelkedése 
elválaszthatlanul összeforrt. E  téren szer
zett bokros érdemeinek legm agasabb el
ismeréséül. K irály ő  Felsége által a III. 
oszt. vaskorona renddel lett kitüntetve.

Hivatali működését ritka szakértelem, 
nem es kötelességérzet, lelkiismeretes ügy- 
buzgóság s fenkölt igazságszeretet jellem- 
z é k ; ezek mellett őszinte méltányosság, 
lekötelező szívélyes és előzékeny modor, 
s mindenek felett és mindenkivel szemben 
m egnyerő nyájasság, nemeslelkü jóakarat 
és valóban ritka humánus érzület valának 
azon kitűnő tulajdonok, m elyek életében 
nagyrabecsülést, köztiszteletet és szerete- 
tet vívtak ki számára, s elhunyta után 
emlékét feledhetlenné tevék.

A  magyar dohányügy egyik  elsőrangú 
szaktekintélyét, apostolát és korán kidőlt 
oszlopát veszité, a -M agyar Dohányujság. 
pedig egyik  legjobb akaróját, igaz barát
ját és mindenkori nemes pártfogóját gyá 
szolja az ő elhunytával.

Részem ről örökké feledhetlen marad 
előttem  az a kitüntető jóakarat, melvlyel 
igénytelen személyemet megtisztelte, s az 
az érdeklődés m elylyel a -M agyar Dohány- 
ú jság- irányában, alapítása óta (amelyben 
hathatós buzdításával és támogatásával 
szintén nagy része volt,) viseltetett, és az 
a biztató,méltányló elismerés, m elyet a lap 
m űködése iránt mindenkor tanúsított; — 
szolgáljon tehát a m egdicsőült iránti soha 
nem szűnő hálámnak parányi jeléül, s az ő 
nagy érdemeinek szerény méltánylásául, a 
midőn —  lapunkat gyászkeretbe foglalt 
arczképével díszítve — a korai elhunyta

fölött érzett őszinte részvét és fájó kegye
lettel áldozzuk e sorokat emlékének.

Halálát, özvegyén —  született Tollée 
Matildon kivül —  6 gyerm eke, v e je : dr. 
gyulai Sáska Dezső, m en ye: hodosi H o- 
dossy Ilona, 5 unokája és nagy számú ro
konság gyászolja.

Július 25-én délután végbement teme
tésén, a gyászba borult család tagjain k i
vül, résztvett a pénzügyminisztérium több 
magasrangu tisztviselője, élén Láng Lajos 
államtitkárral, — a dohányjövedéki köz
ponti igazgatóság egész tisztikara, Gráen- 
zenstein Béla ministeri tanácsos, igazgató 
vezetése alatt, — a fővárosi dohánybeváltó 
felügyelőség, beváltó hivatal és dohány
gyárak hivatalnokai, számos fővárosi bi
zottsági tag, s tisztelőinek igen nagy száma; 
— koporsóját szebbnél szebb koszorúk b o 
ríték. s a végiisztességtevők nagy része 
egészen kikisérte a budai ném etvölgyi te
metőben lévő örök nyughelyéhez.

. . . L egyen pora olyan áldott, mint 
minő volt élete 11

Daróczi Vilmos.

A m. kir. dohányjövedék, a délmagyar
országi ipar- és mezőgazdasági kiál

lításon.*)
Irta: Sághi.

A dohányjövedék igazgatóságának min
denre kiterjedő figyelmét nem kerülte ki a 
délmagyarországi (temesvári) ipar és mezőgaz
dasági kiállítás sem.

Nem csekély anyagi áldozattal mutatja 
be e kiállításon a dohányt, mint gazdasági 
növényt, s mint iparczikket, ezáltal a délma
gyarországi ipar és mezőgazdasági kiállítást 
egy érdekes és fölötte vonzó csoporttal gaz
dagítván.

A kiállítás egészben véve rendkívül si
kerültnek mondható, s mégis alig van a csar
nokoknak alosztálya, mely látogatottabb volna 
s nagyobb és állandóbb érdeklődésnek örven
dene mint a jövedék csoportja.

Ezen körülmény KÜlömbÖző okokra ve
zethető vissza.

Alig van dohányos ember, ki a „trafikot" 
gyanús szemmel ne nézné, s azon téves né
zetben ne volna, hogy a török és „Havana" 
„Guba" stb. ezégére alatt voltaképen magyar 
dohány lappang.

Elmegy .tehát a jövedék csoportjához, 
önkénytelenül is ott töltve a kiállítás megte
kintésére szánt idejének javarészét, hogy végre 
valahára betekinthessen a „trafik" titkos le- 
boratoriumába, s szemtanúja lehessen annak, 
miképen változik át a kerti levél törökké, a 
szegedi vagy debreczeni dohány pedig Havan
nává.

* Megkeresésünk folytán, a temesvári m. kir. 
dohánygyári igazgatóság volt szives, a temesvári ki
állításon, a dohányjövedék által bemutatott gyűjte
ményes és szemléltető kiállításról, a Sághi nr által oly 
érdekesen leirt, ezen tudósítást beküldeni, amelyért 
fogadja úgy a tek. igazgatóság, mint a derék czikk 
Írója, hálás köszönetttnket. Szerk.

Csalódva, megnyugtatva hagyhatja el tű
nődéseinek színhelyét s azon meggyőződést 
viszi útjára, hogy a dohányjövedék gyártmá
nyai a közönség bizalmára méltók, hogy 
nincs ország, melynek dohányipara megbízha
tóbb volna mint Magyarországé.

További s nem csekély vonzóerőt ké
peznek a kiállításnál foglalkoztatott, külön e 
czélra kiszemelt, csinos női munkások, de a 
föérdem mégis a rendezés csoportosítás, szak- 
avatottságra valló sikerült és érdekfeszitő, 
nemkevésbbé tanulságos voltának tudható be.

Szóval a délmagyarországi ipar és mező
gazdasági kiállítás dohányjövedéki csoportja 
méltó helyet foglal el a délvidék egyéb ipar
ágainak kiállításai között s érdekfeszitő voltá
nál fogva nem csekély mérvben emeli a kiál
lítás anyagi sikerét.

A jövedéki kiállítás mely két főrészre í a 
dohánytermelésre és gyártásra oszlik, az im
pozáns iparcsarnok északnyugati részében 98 
négyszögméternyi jelentékeny területet foglal 
el és a szegszárdi m. k. selyemtenyésztési fel
ügyelőség osztályának tőszomszédja.

Amennyiben az egész kiállítás „délma- 
gvarországi" : a dohányjövedék csoportja is ki
zárólag a temesvári kereskedelmi és iparka
mara területén lévő jövedéki viszonyokra s 
telepekre szorítkozik.

A selyemtenyésztési osztályt határoló 12 
méternyi hosszfalon csinos keretekben Temes 
és Torontálmegvék dohán-termelési viszonyait 
feltüntető 12 statisztikai táblázat látható.

E nvolcz évi r.datokal mutató táblázatok 
legérdekesebb pontjait az alábbiakban foglal
juk össze. (Lásd az alanti táblázatot.)

Ezen adatokhoz nem kell kommentár. 
Fényesen bizonyítják azok a dohánytermelés 
okszerű irányban való haladását.

Hogy csak egyet említsek : az elért átla
gos beváltási árak, a holdanként) pénzbeli 
eredmény, a minőség emelkedése mellett szól 
s mennyire dokumentálja ezt a beültetett 
földterület és a beváltott dohány pénzbeli 
eredménye közötti arány !

Mig ugyanis Torontálban 1883-ban 2115 
hold beültetett területen nyert dohánymenv- 
nviség után 77.800 írt fizettetett ki, addig 
ugyané megyében a csempészet és a közel
múltban foganatosított talajvizsgálat eredménye
képpen 910 holdra leszorított termelési terü
leten eredményezett dohányanyag után 1890- 
ben 108.400 frt lön kifizetve.

Az eredmény az ország más dohányter
melő vidékein is bizonyára a fentiekhez ha
sonló s minden lelkes hazafit a dohánvjÖve- 
dék vezérférfiai iránt a legteljesebb elisme
résre és tiszteletre indító.

A táblázatokkal beakgatott fal előtt áll 
egy 3 méter hosszú asztal, melyen az ok
szerű dohánytermelésnél szokásos és szüksé
ges különböző eszközök mintái vannak el
helyezve.

Látunk itt különböző berendezézü me
leg ágyakat, utalókat, ültető fákat, Láng és 
Fáy-féle exikatorokat, dohánylevél fűzőtöket, 
egy szabályszerű szárító pajtát a különféle szá
rítási módok bemutatásával, a dohánylevelek

Beültetett földterület .................................

>■w
! Temes megye

'

Toront ál megye

1883 hold 7.900 9.116
1890 8.380 910

Term elt m en n yiség ........................................
1883 100 klgr. |j 38.308 6.640
1890 * ___ 17.500 4.830

Beváltási ár lOOklgrm után ......................
1883 frt 15.,. 1 4 „
1890 N 16... * 1 , .

E g y  hold jövedelm e p é n z b e n ..................
1883 «• 73.,. 42
1890 81 118

E g y  hold jövedelm e dohányban . . . .
1888 klgr. 485 290
1890 *» 478 525

A  beváltott dohány pénzbeli eredménye
1888 frt

n

577.000 77.800
1890 996.000 108.400
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szabadban való szántásának szemléltetését, egy 
csinosan készült simító házat, a kincstári hi
vatalokban szokásos dohánvbálozás módjának 
bemutatásás stb.

Az egész gyűjtemény igen tanulságos és 
a termelőre nézve tájékoztató.

Ezen szép elrendezésű asztallal egy vo
nalban egy négy méter hosszú üveggel fedett 
szekrény áll, melyben a kiállított bel- és kül
földi dohánycsomók nyertek elhelyezést.

A  szekrény hosszirányában két részre 
osztva egyik felében kizárólag magyar, másik 
részében pedig a temesvári mk. dohánygyár
ban feldolgozás alá kerülő összes külföldi do
hányok egv-egv csomócskajat tartalmazza a 
Ghiubek és Havana dohánytól az orosz kapa 
és Hollandi dohányig.

Szép dohányokat látunk a szekrény el
lenkező oldalán is

Említésre méltók az aradi, temesvári, 
zsombolyai és nagvbecskereki mk. dohány be
váltó hivatalok mintacsomói. Ezeken kívül a 
szekrényben elhelyezést nyertek még oly cső 
mók is, melyeken a termelők neve is szerepel.

Kerti és szegedi levelekkel képviselve 
vannak a következő termelők 1890. évi ter
mései :

Az aradi körzetből: Gusz János keresz
tes községből, Zanner Miklós Kisfaludról. Ball- 
ner János Németh -Sághról, Jakab Adám Rét
hatról, Pinkhard Ferencz Zadorlakról.

A temesvári Körzetből: Beniczk \ György 
Pólyáról, B« kér Vendel Knézről, Uhl József 
Sandorházaról. ifj. Zseray János Majlatfalváról.

A zsombolyai körzethői: grf Csekomcs 
Endre magvar czernvei és német czernvei 
uradalmai, grf Wimpfen Simon Kis-Oroszról, 
Takács János Tobaról.

A nagybecskereki körzetből: Úrban István 
T.-Becséröl, Tordai uradalom és Tóth István 
Tordaról s végül

a c?ókai körzetből: Tallián Vilma T.-Ka
nizsáról.

A  dohanvok m ind helves, okszerű keze
lésről s gondos szép kiképzésről tanúskodnak 
s dicséretére valnak ugv termelőiknek mint a 
mk. dohánvbevaltó hivatalok kezelésének.

E szekrénv mellett elhaladva, a bejárattól 
balra, egy kisebb üvegszekrénvt s ve e atal- 
ellenben részaranvosan elhelyezve, egv hozza 
teljesen hasonló másodot üveggel fedett szek
rénykét lathatunk.

Ezekben a temesvári mk. dohánvgvar 
összes pipadobánv - fonadék, szivar es szivar- 
kagvártmánvainak egv-egv csomagolási egysége 
van elhelvezve.

Nem kevesebb, mint 5 ! faj kÜl'nbÖző 
gvartmanv latható itt a szokásos csomagolási 
egNségekben, árjegyzék szerinti sorrendben 
csoportosítva, tanúskodván a közel 2000 munkás
sal bíró temesvári mk. dohánvgvar jelentékeny, 
kiterjedt üzeméről.

E két üvegszer rény előtt a jövedéki ki
állítás helyiségének hosszában egv 80 ctmtr 
magas lécezett korlat vonul veg'g az egé:z 
területet két részre osztván.

A korláttal e'zart részben a dohánvgvár- 
tasnak a temesvári mk. dohanvgvárban kép
viselt ágazatai nyernek gyakorlatilag kifejezést. 
Unhatjuk itt a szivarkagyartásnak két rend
szerér, nevezetesen a gép és kézi munkát.

E g v  teriedelmes asztal körül hét csinos 
leány foglal helyet s készít' a m unkam eg
osztás elvén alapuló ugvneve ett „egyesített 
r;ndszeru szerint a közönség szemeláttara a 
Különböző szivarkakat.

A szivarna, hogy teljesen elkészüljön, nem 
kevesebb, mint hat kézen megv keresztül a 
nüvelykeszitőnótől a levágónőig. s e kezek 
«épies tevékenységének napi eredménye átlag 
4500*—5000 drb szivarka.

A szivarkaknak géppel való készirését egv 
franczia szivarkagép mutatja be. melvnek ér
dekes működése a közönség áltál közvetlen 
Közelből szemlélhető,

E rendkívül érdekes, bonyolódott szerkezetű 
gépnek állandóan van közönsége, min különben 
nem is csodálkozhatunk, ha tudjuk, hogy e

gép a rajta, a távírdáknál szokásos módon 
elhelyezett papírtekercsből és a megfelelő he
lyen egy munkásnő által adagolt vágott do
hányból, a szivarkát minden további emberi 
hozzájárulás nélkül, egymaga készíti el.

A hüvelyek készítése, ragasztása, töltése 
s a kész szivarkáknak egy megfelelő tartályba 
való elhelyezése kizárólag a gép egyes alkat- I 
részeinek feladata, melvnek derekasan meg is 
felel, készítvén naponta átlag 10 000 darab . 
szivarkát.

E gépet elhagyva s egy, a készült gyárt
mányok árudaszerü elcsomagolásara szánt 
asztal mellett elhaladva, egy további érdekes
séggel taiálkozuna, t. i. egy török dohányok 
vagásara használt kis dohány vágó géppel. E 
gép szintén állandó működésben van s a 
közönség szemeláttára aprítja az aranysárga 
mézillatu Ghiubek dohányleveleket „egyen- 
kÖzü vágotu-tá. mely ugyancsak a közönség 
szemelattára lesz mérlegelve s azonnal szélén- 
ezékbe vagy dobozokba csomagolva.

Nem kevésbbé érdekes s állandó bámulat 
tárgya a szivarkészités is, mely két munkás \ 
csoporttal, vagys négy munkásnövel van kép- | 
viselve. A szivarkészitésnek egész procedúrája ! 
közelből szemlélhető itt, mi a közönségben ! 
meggyökerezett nem egy tévhit vagy előítélet 
megszüntetését fogja eredményezni.

A falak mentén a gyártáshoz szükséges 
anyagok és a készített gyártmányok befoga
dásara s/.a t szelvénxek vannak elhelyezve, 
míg a miutacsomókat tartalmazó üvegszekrény 
és a dohánytermelést eszközök asztala között, 
egv — a kiállítási miniatur-dohánvgyár fiszzes 
készítményeinek eladasara szánt — asztal van 
felállítva.

A dohanvos tehat a rendes arudai áron 
meg is szerezheti maganak azon gyártmányt, 
melvnek születésér szemmel kiséne. csupán a 
rágyújtással kell varnia a csarnokból való 
távozásig, a „trafiku elítélése előre lévén már 
megfogalmazva.

A  berendezési tárgyak a temesvári mk. 
dohánvgvar műhelyeiben készültek.

Á  temesvári mk. dohánvgvar létszámába 1 
kiszemelt csinos m unkasnök, kincstári költségen 
készült fekete ruhát és fehér mellvédes kötőt 
viselnek; mi az egésznek kellemes egv öntetüsé- 
get kölcsönöz. A z  alkalmazott m unkások szama 
19 s az egész kis üzem a temesvári mk. do
hánvgvar egv kirendelt gvanasi tisztviselőiének 
vezetése mellett, a gvar igazgatóságának fel
ügyelete alatt áll.

E z  volna tehát hézagos képe ama kis 
remekműnek, m elvlvel a mk. dohányjövedék 
lelkes és hazafias vezetése, a délmagyarországi 
ipar és mezógazdasagi kiállítást gazdagította, a 
dohánytermelés- és annak serénv munkásai 
okulására s a nagyközönség tájékozására és 
élvezetére.

Dohánymag termelési kísérletek.
A  ma^, nemesítés nagy fontosságáról és 

kiváló jelentőségéről alapos következtetést von

hatunk Maurovich Fábiánnak „ A  tavak or- ; 
szagából“ czim ü —  múlt szám unkban ismer- | 
tetett —  müvéből, melyben a szerző rendkí
vül érdekesen írja le, a Svédországban dívó, 
általa tüzetes tanulm ány tárgváva tett m ag- 
termelési és megnemesitesi eljárást.

Ott, például u búzánál, bamulairaméltó 
türelem és vigyázat mellett válogatják m eg az 
egyes kalászokat, s ezek magját nebáuv éven 
át folytonosan nemesítik és s/.aporitják, m ind 

addig am íg a legmagasabb tökélyt érik el.
A  svéd magtenyésztő egyletek roppant 

sokra, vitték e dolgot. A  magnemesités s a 
nemesített magvak eladása, nálok ma már a 
nagy kereskedelemnek virágzó ágát képezi.

Miért nem történik ez nálunk, a dohánv- 
m ag termelési kísérleti telepeken, ahol arra 
alkalmas hely és idővel rendelkeznek:!
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Előbb a magbugak legtökéletesebbjét Kel
lene kiszemelni, a legtökéletesebb tökéről, —  
ennek a magvából palántákat nevelni, s ezen 
palántából nyert magból ismét s legtökélete
sebben kezelt és legszebben sikerült bugából 
származott magot újra elvetni és azután csak 
ebből termeszteni a dohánytermelésre szüksé
gelt mi*got, és így adni azt a termelőknek. 
S ezen eljárás, minden vidéken, arra hivatott 
és megbízott egyén felügyelete és hivatalos 
ellenőrzése mellett lenne foKtatandó. és csakis 
ily többszörösen nemesített, kipróbált, biztos 
és kitűnő m <gból lenne a dohánytermelés en
gedélyezendő.

Néhány évi kitartás bebizonyítaná, mily 
kimondhatlan emelkedést nyerne ily módon 
a dohánytermés minősége, s a reá fordított 
költség és faradság dús kamattal fizetné ki 
magát és egész uj korszakát nvitná meg a 
hazai dohánytermelésnek.

Különben ez — igv egyszerűen előadva, 
—  most még csak eszme, s az óhajtott szebb 
jövőnek mintegy odavetett vázlata, mely még 
ezutánra varja a kidolgozást, mit azonban il
letékesebb kezekre bízok.

De hogy a kérdés fölötte nagy horderejű 
és megérdemli a komolv megfontolás mellett 
leendő megvalósítást : az kétségtelen, —  s az 
ügy érdekében forrón kell kívánnunk : vajha
az ;ge mielőbb restté válnék !

Darócti Vilmos.

Statisztikai adatok, az 1890. évi dohány
termés beváltási eredményéről.

(Folytatás.)

9. A  nagy-károlyi beváltási körzetben 
volt: előirányzott mennyiség 471.700 klgrm, 
összes beváltott menynyiség 493.400 klgrm, 
tehát az előirányzathoz képest 21.700 klgrm- 
mal több lett beváltva.

Be váltatott:
Középfinom kerti levél: I. oszt. 7.011,

II. oszt. 2.719, 111. oszt. 3.930. összesen 13.060
klgrm; —  vörösvirágu muskotálv: I. oszt. 
2.173. II. oszt. 4.277, III. oszt. 3.161. össze
sen 9.611 klgrm; —  Kapadohány: II. oszt. 
4V2, III. oszt. 2.662, összesen 3.Í04 klgrm; 
debreczem —  szivarbonték levél: III. oszt. 
754 klgtm, — válogatott; a) oszt. 10 630, 
b) oszt. 6.168, I. oszt. 14^.439, II. oszt. 
170.508. III. oszt. 118 121. összesen 453.866 
klgrm; —  kthanvás: 6.162 klgrm, kacs:
3.183 klgrm ; — mindössze beváltatott 490.340 
klgrm.

Átlagár volt : az osztályba sorozott do 
hányok urán és pedig: középfinom kertilevél- 
nél 27 trt 02— 99 kr, vörösvirágu muskotalv- 
nál 21 frt 50— 65 kr, kapadohánynál 19 írt 
2*»— 75 kr, debreczeni dohánynál 19 frt 
40 — 53 kr, —  s az összes mennviseg utáni 
atlagar volt 19 frt 40— 53 kr.

10. A csengeti beváltó körzetben volt; 
előirányzóit mennyiség 188.200 klgrm. összes 
beváltott mennyiség 192.100 klgrm. tehat az 
előirányzathoz képest 3.900 klgrmmal több 
lett beváltva.

Bevaltatott: debreczeni — válogatott a)
oszt. 2.302, I. oszt. 52.336, II. oszt. 61.745,
III. oszt. 56.164. ösizesen 172.547 klgrm; — 
kihánvás: 10.324 klgrm; —  kacs: 1.845 ki- 
logram, hulladék: 2265 klgrm, —  mindössze 
bevaltatott 186.984 klgrm.

Átiagar volt : ttz osztályba sorozott d o
hányok után 18 frt 53— 81* kr. s az összes 
mennyiség utáni átlagár volt 17 frt 62— 93 
krajezár.

11. A miskolezi beváltási körzetben volt; 
előirányzott mennviseg: 1.354,105 klgrm, az 
összes beváltott mennyiség 1.451,117 klgrm.
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tehát az előirányzathoz képest 97.012 klgrm- 
mal több lett beváltva.

Beváltatott: csetneki muskotály: I. oszt. 
5.149, II. oszt. 36.575, III. oszt. 23.794, ösz- 
szesen 65.518 klprm; —  fehérvirágu mus
kotály: I. oszt. 6952. II. oszt. 41.182,111. 
oszt. 32.264, összesen 80 428 klgrm ; — vö- 
rö.virágu muskotály: I. oszt. 5.509, II. oszt.
42.145, III. oszt. 36.189, összesen 83.343 
klgrm; —  kapadohány I. oszt. 2.954, II. oszt. 
8.300, III. oszt. 6.729, összesen 17.983 kgr.;
— közönséges kerti levél: II. oszt. 2.627, III. 
oszt. 3818, összesen 6 445 klgrm; —  tiszavi- 
déki: válogatott a oszt. 687, válog. h osztály
75.145, I. oszt. 344.209, II. oszt. 408.856,
III. oszt. 297.358, összesen 1726.255 klgrm :
—  kihányas: 62.949 klgrm, mindössze beval- 
tatolt: 1.443,421 klgrm.

Álla g-ar volt a csetneki muskotálynál 
34 Irt 18— 04 kr, a feliérv ragu muskotálvnál
23 frt 24— 83 kr. a \örösvirágu muskotály- 
nal 19 trt 42— 50 kr. a kapadohánvnál Í8 
frt 00— 32 kr. a közönséges kertinél 15 írt
24 kr, a tiszainál 20 frt 00 -0 5  kr. — s az 
összes mennyiség utáni átlag-ar volt: 20 frt 
01 — 63 kr.

12. A pelsőczi beváltási körzetben volt: 
előirányzott mennyiség: 31.300 klgrm, az 
összes beváltott mennviség : 24 4<*9 kl^rrn. te
hát az előirányzathoz képest 0.801 klgrmmal 
kevesebb lett beváltva.

Beváltatott: csetneki muskotálv : I. oszt. 
4.040. II. oszt. 0.084, 111. oszt. 6.505, össze
sen lí) <>89 klgrm ; —  kihanvas volt : 4.070 
klgrm; —  mindössze bevahatott 23.759 kgr.

Atlag-ar volt : az osztályba sorozott do
hány után: 37 frt 25— 84 kr. — s ;z  összes 
mennyiség után : 32 trt 24— 03 kr.

M.
(Folyt, köv.)

I R O D A L O M .
Az orsz. magyar gazdasági egyesület

kiadásában megjelent: az egylet Emlékkönyvé- 
nek 14. füzete, melynek szerzője Gálgóczy 
Károly, akadémiai tag, aki ezen lti9 nagy 
oldal terjedelmű derék müvében, főleg a köz
gazdaság terén kitűnt 14 jeles hazánkfia ki
merítő életrajzát irta meg. A  müvet az egv- 
leti tagok, tagsági illetményül, ingyen kapják. 
—  Továbbá ugyancsak az egylet adta ki 
Havas Miksa pozsonyi keresk. akad. tanárnak 
*A mezőgazdasági hitel- és zálogleveles köl
csönök* czimén, az egyesület körében múlt 
évben tartott felolvasását.

A csalamadé termesztése, bevermeiése és 
e’ etése. Irta: Cserháti Sándor, m.-óvári gazd. 
akad. tanár. A kitűnő és sokoldalú gazdasági 
írónak ezen kis müve is kiváló gyakorlati ér
tékű. Mert a csalamádé, (ahogyan a sűrűn ve
tett és zöld állapotában lekaszált kukoriczát 
országszerte nevezik,) a gazdára nézve a leg
könnyebben megoldja e takarmányozás nehéz 
és sok gondot adó kérdését, —  amennyiben 
ez a zöld takarmányféle majd minden földben 
megterem, nagy terméseket ad, szívesen eszi 
a marha, termelése egyszerű és nem drága, 
júliustól elkezdve a fagyos idők beálltáig el
látja zöld takarmánynyal a gazdaságot, bever
melve pedig igen jó téli takarmány, úgy hogy 
aki belőle elegendőt termeszt, se télen se 
nyáron Dcm fognak koplalni állatjai. —  A 
tudós szerző, könnyen érthető, világos elő
adásban tárgyalja a termelésre vonatkozó prak
tikus Útmutatásait. — A hasznos kis mÜ, az 
erdélyi gazdasági egylet könyvkiadó vállala
tában jelent meg, mint a IV. évfolyam 2-ik 
füzete. Ára 25 krajezár. Melegen ajánlhatjuk 
mioden jó gazda figyelmébe.

Magyar Szabadalmi Közlöny czimén, 
Bergl Sándor kiadásában és szerkesztése mel
lett, egv uj szaklap indul meg, f. é. szept. 
1-tői kezdve. Az uj lap ezélja : a nemzetközi 
bel és külföldi uj találmánvokat népszerűén 
ismertetni és egyszersmind szabadalmi ügvek- 
ben tanácsadóul szolgálni A  beküldött mu
tatványszám igazán csinosan és érdekesen van 
összeállítva, s kétségrelen, hogy a temérdek 
külföldi és hazai szabadalmazott találmánvok- 
nak ismertetése, jó szolgálatot fog tenni a 
gyárak, üzletek, iparosok és mezőgazdák nugv 
kontingensének, de ezeken kívül a tuunivágvó 
közönségnek is sok érdekes és hasznos do- 

j logról nyújt ismertetést. A Hp ára: egy
évre 8 frt; Szeikesztősége és kiadóhivatala: 
Budapesr, Andrássv-ut 30.

Levelezés.
Tama-Méru, 1891. julius 16.

Tekinte'es szerkesztő u r !
Midőn május hóban a palanta kiülteté

séről bátorkodtam h. lapjának szerény tudó
sítással szolgálni, egyszersmind ígéretet tettem, 
liogv a dohánv fejlődéséről is meg fogok 
emlékezni

Tehát ezúttal van szerencsém értesíteni, 
hogv a dohány még e hónap elején, a hűvös 
ködös időjárás miatt, lassan fejlődött ugyan, 
de a jelenlegi kedvelő időjárás beálltával (me
leg napos és többszöiös eső.) a dohány nö
vésében oly kedvező fordulatot vett, hogy 
már e hét elején a kacsozas és bugazás meg
kezdetett. A korábbi dohány aljleveleit a jövő 
héten töretem, de csakis az ép leveleket fo
gom szedetni, mert nem akarnám, hogy a 
beváltásnál, az ott olv hamarosan alkalmazni 
szokott »kihányas* szócskát annak idejében 
iegkevésbbé is használják.

A m i pedig a termést illetti, az m ég ed
d ig  m inden tekintetben a legjobb eredményre 

mutat.
Teljes tisztelettel

Kerényi Vilmos.

V E G Y E S E K

Felkérjük t. előfizetőinket, kiknek előfize
tésük f. é. juniue hó végén lejárt, hogy az 
előfizetést mielőbb megújítani szíveskedjenek, 
—  mely czélra julius elsői számunkhoz, az 
illetők részére postautalvány lapot ie mel
lékeltünk ; —  kérjük egyszersmind a régebbi 
hátralékok mielőbbi szives beküldését.

— A dohányültetvények állása a faddi 
körzetben, a  faddi beváltóhivatal körzetéhez 
tartozó községekben, a dohány növények a 
korai kiültetés és kedvező időjárás következ
tében, már érett levelekkel bírnak, úgy, hogy 
az aljlevelek szedését általában megkezdték, 
daczára annak, hogy a dohánynövények még 
ki nem virágzottak és a legtöbb növényen a 
bugának még nyoma sem látszik. Férgek ez 
idén nem pusztítottak, a kiültetett palánták 
mind megeredtek és oly szépek, hogy az Ül
tetvények már évek óta így nem állottak, 
úgy hogy nagy termésre van kilátás. Nagy- 
Doroghon azonban a vajfü az Ültetvényekben 
nagy károkat tett, ezenkívül mint értesítenek, 
a grf Széchenyi uradalomtól bérelt 40 holdas 
Ültetvényen a palánták oly abnormia módon 
fejlődnek, hogy szabályos levelet nem hajta

nak és szárba nefn mennek, hanem a tőből 

kiágazó, csupa keskeny, kutyanyel - alakú he

gyes levelekkel bírnak. A z  e helyütt kiültetett 

palánták elfaju’ása annál érthetetlenebb, mert 
e terület nem kiélt talaj, hanem eddig még 

művelésre nem használt friss gyeptörés. T u d - 
tunkkal a dohánvnövények ilv elfajulása más 
helyütt eddig m ég nem észleltetek, azért na
gyon leköteleznének azon t. olvasóink, kik 

hasonló észleleteikről és netáni tapasztalataik
ról értesítenének. F. évi julius 4-én Bikács 
községhatárában, julius hó 13-án pedig Fadd 
községhatárában volt jégeső, előbbi községben 
csak 8  termelő ültetvényében, Faddon  azon
ban körülbelül 100 hold kiterjedésű ültetvény
ben kisebb nagyobb kárt tett és a faddi m in- 
taültetvénven gyönyörűen  kifejlődött levele
ket is összeszagatta.

—  Az érsekujvári körzetben —  mint 
bennünket értesítenek —  a dohánvültetvénvek 
igen szépek, és az aljlevelek szedése az ösz- 

szes termelő községekben megkezdetett. —  A  
m. évi dohányterm és e körzetben m ennyisé
gileg —  daczára a kedvezőtlen időjárásnak —  
az összes termelőket kielégítette, az idén 
azonban remélik, hogv nemcsak mennyiségre, 
de m inőségre nézve is jobb eredménvt fognak 
elérni, ha az időjárás a beszáradásra kedvező 

leend. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogv 
az Érsekújváron  felállítandó dohánybeváltó h i
vatal czéljára Fojd Káro ly  ügyvédtől 18000  
frron megvett telken az épitke/és már javában 

folyik, ugv  hogy a hivatal működését októ 
ber hó 1-én előreláthatólag m inden akadálv 
nélkül meg fogja kezdhetni.

—  A dohányszáritópajták és simító he
lyiségek felvétele A  budapesti dohánvbeváltó- 
felügvelőség kerületéhez tartozó beváltási kö r
zetekben a dohányszáritópajták és sim itóhelyi- 
ségek felvételére a beváltóhivatali tisztviselők 
már kiküldettek és működésüket már meg is 
kezdték. M inden  egyes termelőnél fel fogják venni 
a száritópajták szélességét, hosszúságát, m agas
ságát a) a tetőt tartó gerendáig és h) a tetőt 
tartó gerendától a tető csú csá ig ; továbbá az 
átjárók számát és szélességét annak felemlité- 
sével, váljon azok hossz- vagy keresztátjárók-e ?  

végül, hogy a pajta és annak tetőzete, milyen 
anyagból van építve, m inden oldalról zárt-e, 
vagy nyitható s hogy szeleiő nyilasokkal el 
van-e látva s h o l?  A  sim ító helyiségeknél 
pedig azok szélességét, hosszúságát és az 
ablakok számát. Ezen felvétel m inden esetre 
nagy költséggel és fáradsággal jár, de okvet
lenül szükséges oly czélból, hogv  a felügyelő
ségek, a jövő évi engedélyezések alkalmával 
biztos adatokkal rendelkezzenek arra nézve, 
h ogy  a termelők az 1887. évi X L I V  t.-cz. és 
az annak végrehajtása iránt Kiadott utasítás 
abbeli követelményének, hogy a f. é. dohány
törésig átjárókkal és szeleié nyílásokkal ellátott 
száritópajtákat építeni, vagy a kívánt kellékeik
kel nem bírókat megfelelően átalakítani köte
lesek, m ennyiben feleltek meg, hogy a be
szerzendő adatok alapján, jövő évtől kezdve 
—  a nyert utasításhoz képest —  a termelési 
engedélyeket csupán azon folyamodóknak ad
ják meg, kik szabályszerű száritópajtával és 
simító helyiséggel hirnak.

—  Az áruforgalmi statisztika közzétett 
adatai szerint: a hazánkból kUlkivitelre került 
nyers dohány értéke volt 1890. évben 8.453,000 
frt, míg az 1889-évi kivitel értéke csak 6.910,000
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frt volt, — ami azt bizonyítja, hogy dohány 
kivitelünk a múlt évben —  bár lassan, de 
mégis — 1.543,000 írttal emelkedett.

—  Egy czélszerfl újítás életbe lépteté
séről vettünk hirr, —  ugyanis: bizonyos szí
vat nemek, próbaképen,már legközelebb.nem fa-, 
hanem papir dobozokban fognak forgalomba 
hozatni, mi által a jövedék bizonyára tekin
télyes összegre menő megtakarítást érne el. A 
csinos szivardobozok Buda-Ujlakon, egy do
bozgyárosnál készülnek.

— A dohányzás ártalmatlanná tétele.
Dr. Gautrclet (Vichybil) állítása szerint: a 
nikotin hatása ellensúlyozható, s a dohányzók 
tetszés szerinti mennyiségű dohányt fogyaszt
hatnak el, igen egyszerű módon, ha t. i. a 
pipába vagy szivar és czigaretta szipka szo- 
pókájába pirogallussav oldatba áztatott gyapot- 
golvócska tétetik, melyen keresztül a tűst ha
lad. Az előbb oly gyakran előfordult utóhatá
sok a szívre, szajra és idegekre, állítólag ez
által mellőztetnek s a dohány ize változatlan 
marad.

— A vasárnapi munkaszünet. A múlt hó 
15-én életbe lépett 1891. évi XIII. tÖrvény- 
czikk értelmében : az ipari munka vasarnap és 
szent István napján szünetel. A munkaszünet 
reggel 6 órakor kezdődik és 24 óráig, de leg
alább is a szünetelő napra kővetkező reggeli C 
óráig tart. A törvény azonban megenged bi
zonyos kivételeket, melyeket a miniszter sza- 
bályrendeletileg állapit meg. — A dohány
jövedékre vonatkozólag, a vasárnapi és szent 
István napi szünet alól való kivételek, vagyis 

midőn a munka, illetőleg elárusitás szabad, a 
következők :

Dohányáruda raktárakban : a már meg
kezdett anyagberaktározás befejezéséhez az 
államtulajdon biztosítása czéljaból szükséges 
ipari munka.

Dohány beváltó hivataloknál: a beváltás 
ideje alatt a végből teljesítendő ipari munka, 
hogv a szombaton beváltott dohányt vasárnap 
kezelni lehessen ; dohányerjedés idejében a föl
melegedett levelek átrakása.

Dóininygyárakban : a rendkívüli megren
delések hétfőn, vagy szent István napját követő 
napon való teljesithetése végett szükséges 
munka : a szivar gyártás oly munkái, melyek 
a gyártás folytonnossága végett szükségesek, 
végül a nyers dohány- vagy gyártmánvszal- 
litmányoknak a vasúti- vagy hajóállomásokon 
való átvétele, vagy átadása körüli halasztha
tatlan munkák.

Dohánytözsdck : egész nap nyitva vannak, 
még pedig tekintet nélkül arra, vájjon a do- 
hánvárui kizárólag dohány- és dohánygyárt- 
mánvok eladásával, vagy ezzel együtt más 
czikkek eladásával is foglalkozik-e; más czik- 
keket azonban c ak délelőtt 10 óráig szabad 
arulniok, különben a dohányeladási engedélyt 
azonnal megvonják tőlük. A posta- és okmány
bélyegek , postautalványok, valamint váltó- 
űrlapok elárusitása egész nap szabad.

— Az orsz. m. méhészeti egylet az idén 
is, szeptember hóban, mézvásári rendez, a ke
reskedelmi múzeum helyiségeiben. — A do
hányjövedéki központi igazgatóság pedig 8000 
klgrm fehéritett viaszt szándékozik az őszön 
beszerezni, közvetlenül a magyar termelőktől. 
Akik ily termékkel rendelkeznek, forduljanak 
az orsz. m. méhészeti egyesülethez. (Budapest, 
Fövámtér.)

— A szentimrei földmi vet iskolánál folyó 
hó végével 16 tanuló fejezi be a másodéves 
tanfolyamot, kiket mint képzett, Ügyes, hassna- 
vehető, buzgó gazdákat, a birtokosok figyel
mébe ajánl az igazgatóság, mely e tárgyban 
bővebb felvilágosítással is szívesen szolgál, (u. 
p. Kadarkút, Somogymegve.)

—  Keleti kivitelünk akadályai, illetve a 
magyar ipar kivitelképességének emelése tár
gyában, a budapesti kereskedelmi rr.uzeum 
egyik tagja, egy brassói iparos, hosszabb le
velet intézett a muzeum igazgatóságához, mely
ből — a „Központi Értesítő** mellékletéül meg
jelenő „Kereskedelmi közlemények** nyomán 
— közöljük az alábbi általános érdekű és 
figyelemreméltó megjegyzéseket:

»Az idén 45 napig tartó üzleti utazást 
végeztem és bejártam Bukarest. Giurgevo, 
Ruscsuk, Sumla, Várna, Burgas. Jamboli, Slivno. 
Anchilo, Konstantinápoly, Szüli na és Braila 
városokat. Ugv tapasztaltam, hogy Magyar- 
ország mind ezeken a piaczokon nagyobb üz
leteket csinálhatna, ha a kereskedelem erőseb
ben volna szervezve és — úgy mint pl. Német
országban — tengerentúli piaczokkal közvet
len összeköttetésben állna. A legnagyobb baj, 
melyen a legerélvcsebb és legtevékenyebb ke
reskedő sem segíthet, az, hogy termelőink nem 
ktpesek hitelt nyújtani és a kereskedők vállal
kozási kedve meg van kötve. A magyar házi
ipar pl. sok czikket állít elő, melyeket az 
aldunai tartományok népei szívesen vásárolná
nak, ha ezen tartományokat beutaztatnak, ha 
utazóink kínálnák olt az olyan czikkeket, 
minők pl. a csizma és czipő, a posztóaru, 
kosárnemü, favilla, gertblve, lapát, fésű, kolomp, 
gazdasági szerszámok stb. A török, a bolgár, 
a román nem igen szeret árjegyzékek szerint 
rendelni, legalább is mintákat akar látr.i. Pedig 
olyan kereskedőnk kevés van. a ki képes volna 
egész mintaraktárakkal utaztatni. Nagy kelete 
lehetne még a magyar lisztnek, szesznek, vas
szerszámnak, vasedénynek, papírnak is. Hosszú 
évek óta nézem, hogy mi történik a kötélverő 
áruk terén. Kötélveröink, töke hiányában, nem 
képesek beszerezni az uj szerkezetű gépeket 
és igv azt kell látnunk, hogy a német gyáro
sok Összevásárolják nálunk a jobb kendert és 
Ők látják el kötélverő árrukkal nemcsak az 
aldunai, de még a magyar piaczokat is. A 
Kereskedelmi Muzeum képviselője fölemlíti, 
hogy Leszkova zban kendertonógvárat akarnak 
f.lállitani és kiemeli, hogy a magyar kender 
korántsem részesül előnyben. Pedig csak a 
bácskai termelőkön múlik, hogy jobb eredményt 
érjenek el. Még mindig kátyúkban áztatják a 
kendert, ugv hogy ez szükségképen sötét szint 
kap. Ha folyó vízben áztatnák, akkor a minő
ség jobb volna, mint a szerbiai kenderé, a 
szine azonos volna a szép olasz kenderével és 
egészséges, erős rostjai igen keresetté tennék. 
Szegednek van egy nagyszabású kenderfono- 
gvára, mely hivatva volna a bolgár és rumán 
halászoknak szükégcs sok ezer métermázsa 
zsineget szállítani; de árai drágák és zsinegei 
nem oly tetszetösek, mint a bádeni vagv bajor 
készítmény. A kendertermelőt rá kellene bírni, 
hogy tanulja meg a fehérítésnek jobb módját 
és az illetékes körök hasznos dolgot művel
nének, ha ezt az ügyet figyelmükre méltatnák. 
Igen czélszerü volna Brassót az aldunai orszá
gokba irányuló kivitel emporiumává tenni és 
pedig olyformán, hogy a budapesti Kereske
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delmi M uzeum  ott mintaraktárt létesítene. 
Tizennégy évvel ezelőtt kisérletet tettem Macze- 
doniéba szarufésUket küldeni, de hol az volt 
a baj, hogy Magyarországban, a nagyszarvu 

marhák hazájában, nem lehetett elég nyers 
anyagot kapni, hol m eg az, hogy  nem akadt 
elég m unkaerő a tömeges gyártásra. De a leg
sürgősebb teendő az volna, hogy az iparosnak 

m ódot nyújtanának készítményei gyo rs érté
kesítésére, mert csak igy fogunk gátat vetni a 
kivándorlásnak.** A  »Ker. Köz i.* megjegyzi, 
hogy a levelező végsoraiban megpendített czélt, 

a raktárszövetkezetek érhetik el. melyeknek 
létesitése végett, a kereskedelm i m iniszter kezde
ményezése folytán, országszer.e m egindult a 
sikerrel kecsegtető m ozgalom .

—  Helyreigazítás. Lapunk  múlt szám á
nak „A  zágrábi m. kir. dohánygyár** czim ü 
tárczaczikkébe értelemzavaró sajtóhiba csúszott 
be, —  ugyan is a szivarszáritó és a szivar- 
csom agolási terem között közlekedő kocsi két 
helyen is por-kocsinak van szedve, s e helyett 
gör- 'gö rd ü lő ) kocsi olvasandó. —  Továbbá 
ugyancsak m últ szám unknak „A  dohány tör
ténete és a fejlődő m agyar dohánvtermelésu 
czimü czikkében, egy kilogramm külföldi do 
hány ára majdnem 100 írtnak van m ondva, 
mert metermázsa helyett —  sajtóhiba folytán
—  következetesen kilogramm lett szedve, tehát 
a Sumatra, Havannah, Ghiubék és k ír  do 
hányoknál jelzett átlagos árak, m indenütt 
mé/ermázsának és nem kilogram m nak értendők.

S z e rk e sz tő i üzenetek.
— i urnák, B — n. Az igénytelen betűcske mögé 

vonult igen tisztelt munkatársunk és lapunk kitűnő ba
rátja, fogadja a ma közlött becses dolgozatokért leg
mélyebb köszönetünket. Vajha, hasonló úgybuzgalmat 
és jóakaratot tanúsítanának lapunk iránt, tisztelt kar
társai is ! — mily lendületet adhatna ez s mennyire elő
segítené törekvésünket! — De mi azért — a több oldalról 
sajnosán tapasztalt közöny daczára sem csüggedünk, 
hanem lankadatlan kitartással lobogtatjuk a zászlót s 
küzdünk tovább, mert — a jó ügynek elvégre is győzni 
kell.

Tek m kir dohánygyári igazgatóságnak és Sághi 
urnák. Temesvárt. Nem mulaszthatjuk el, hogy c helyt 
is hálás kószönetünket ki ne fejezzük, a kiállításról 
küldött érdekes tudósításért, ugv a tekt. igazgatóságnak, 
mint a közlemény Írója : Sághi urnák, kinek szakava
tott tollából egy-egy czikket, vagy tudósítást máskor is 
nagyon szívesen látnánk.

A t. vándortanító uraknak Több ízben felkértük 
már a dohány vándortanitásra kiküldött urakzt, hogy 
egyrészt a mükódérök közben felmerülő érdekesebb 
termelési viszonyokról lapunkat tudósítani, másrészt a 
termelőkkel való közvetlen érintkezéseik alkalmával, 
lapunk terjesztésére közbenjárni szíveskedjenek, — de 
őszintén megvallva, kérelmünknek ez ideig egyik irány
ban sem lett eredménye. —  Most újból ismételjük 
mindkét rendbeli kérelmünket, azon reményben, hogy 
az ügy iránti teljes jóakaratunk, a vándortanitó urak ré
széről is hasonlót eredményez.

Válaszul többeknek Az exiccatorra vonatkozólag 
több oldalról fordultak hozzánk felvilágosításért, s né
hány kérdezősködésre már levélbelileg is válaszoltunk,
— amennyiben azonban a kérdés közérdekű, ez okból 
e helyt is szives készréggel tudatjuk, hogy a Fichtl 
Ignácz-féle cxiccator-drótszegeket Járitz András ügy-

i nöksége útján, (Budapest, Deák Fcrencz-utcza 16. nz.), 
vagy a Rima-murányi vasgyár részvénytársaságnál, (Bu- 

I dapest, Andrássv-út 2. szám,) a Fáy-féle exiccatort pe- 
| dig Fáy Józsefnél (Erdőtelek, vagy pedig Budapest, 
j Hatvani-utcza 1. sz.) lehet megrendelni.
I Herényi Vilmos urnák, Tarna-Mérán Becses tudó

sításáért fogadja őszinte köszönetúnket.
Dáay Faranot urnák Budapesten. Az érdekes czik

ket köszönettel vettük, de közlendőink halmaza miatt, 
mai számunkban már nem tudtunk rá helyet szorítani, 
a jövő számban azonban mindenesetre jönni fog. A la
pot megindítottuk.

fijom. Mark*, ftam.nal, Bn<Up«nt«., l>erott,»-ut-i» tt. (Wana-advar.;
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