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Daróczi Vilmos
szerkesztő és kiadótulajdonos.

A  dohánytőke főidben hagyásának 
hátrányai.

E régi rossz szokás, a dohánykórót a föld
ben hagyni, igen téves alapon nyugszik.

Általánosan elismert tény, hogy a búzá
nak egyik legjobb elöveteménye a dohány; 
magam is tapasztalásból tudom, hogy dohány 
után rendesen oly jó búzám termett, mint a 
fekete ugarban, sokszor még jobb is ; de ez 
nem egészen azért szokott igy lenni, mert 
azon földben dohány volt, hanem azért, mert 
már magában annak a földnek, melyben do
hány termeltetik, olyan kitűnő jónak kell lenni, 
hogy abban a búza minden körülmények kö
zött megteremjen; de azon nagy előnye is 
van ezen földnek, hogy a dohánytermelés alatt 
igen jó mivelésben részesült, és igy a dohány
nak magának ezen előnye nem egészen javára 
írandó.

Hogy a dohánykóró leszántása sok káros 
hátránynyal jár, azt fejtegetni felesleges; csak 
nehány igen jellemző dolgot akarok ennek 
bizonyítására felhozni.

A mint őszszel a dohányföld egész elva- 
dultan, tele virág, kacs és sarju levelekkel 
szántatik és bevettetik búzával, már magá
ban ezen szántás sok munkát és alkalmatlan
ságot okoz; az eke egyszer karczol, egyszer 
gödröt ás, turkál, ökör, ló, béres, kocsis, mind 
zöldre festetik, és mindannyiszor, a hányszor 
egy erős dohánykóró gyökerére akad, külö
nösen ha az idő kissé nedves, akkor halomra 
gyűlnek a dohánykórók, gyomok és gazok 
sokaságai; következvén a vetés, igen természe
tes, hogy az ily munka után két annyi vető
mag kell, mint rendesen, mert a szemnek 
nincs rendes magháza, sok szem a gyomra 
esik, és nagyobb része a föld szinén marad. 
A gazda erre számítva kénytelen tulsürüen 
vetni és magot pazarolni. A borona a sok

gyomot és dohánykórót Összehúzza és halmo
kat képez, minek természetes következése, 
hogy a vetés foltosán kél, minthogy az össze
gyűlt csomók a borona alatt az elvetett szemet 
elhuzgálták és azok egy helyen kendersürü 
formában kelnek ki, az Üresen maradott hely 
rovására.

A dohánykórónak nagy része azonban 
nem lett egészen a földből kiszántva, és gyö
kerénél fogva a földnek erejét folytonosan 
szívja minden haszon nélkül, mindaddig, mig 
ki nem fagy.

Hogy ezen kiálló kórók az aratást ne 
gátolják, egyes gazdák azokat tavaszszal ki 
szokták huzgálni, és esetleg tüzelés vagy ke
rítésre felhasználni.

A helyett, hogy azt öszszel a bevetés előtt 
tenné, teszi azt tavaszszal; mert azok leszán- 
tásával a gazda a földet nagyon megtrágvá- 
zottnak hiszi.

Én nem állítom, hogy épen semmi javí
tást nem eszközöl ezzel; de határozottan állí
tom másrészt, hogy több kárt mint hasznot 
tesz ezáltal.

Ha a dohánytermelő csakugyan olyan ér
tékesnek találja a leszántott dohányleveleket, 
(mert annyit csak feltételezek, hogy nem a 
kórót gondolja) nem volna e jobb, ha a szán
tás előtt, gyerekek által a dohánykóró le- 
kopasztatnék, és a mint letöri, el is hánná a 
földre, a tőkét pedig munkás emberek irtókapa 
segítségével kiszednék és a föld szélére ki- 
hordatnák ?

Ezen műtéttől nem kell visszariadni, mert 
ezen munkát szakmába szokták holdonként 
legfeljebb egy frt ötven krért megtenni; ezen 
csekély összeg nagy kamattal következőleg té
ríttetik vissza.

Először a levelek leszántatnak, és a föld
nek csakugyan jó szolgálatot tesznek.

Továbbá a tőke kiszedés által a föld igen 
jól megnöveltetik, és kitűnő szép és szapora 
szántás tétetik lehetővé ; ugyannvira, hogy csak 
ezen egy munkával is már a tett kiadás meg 
van takarítva. Most következik a vetés, melyet 
ilv eljárás után sorvető géppel tehetünk, és 
majdnem félannyi mag megtakarítással, mint 
máskülönben; — azután minden szem búza 
a vetőgép által készített kis mélyedésbe esik, 
és be is takartatik; és ismerjük el, hogy a 
sorvetés már csak azért is mennyire előnyös, 
hogy a gyökérnek van tere az üres sorok kö
zött terjedni.

A fent említett káros következményeken 
kívül még más igen fontos hátrány is van a 
kóroknak a földben való hagyása mellett. A 
férgeket. — melyek már úgy is sok gazdaságban 
véghetlen pusztításokat okoznak a dohányban, 
ugv annyira, hogy némely földet több ízben 
kell beültetni, és mind hasztalan ott. a hol a 
féregnek nagy tanyája van — nagy mérvben sza
porítja a dohány kóróknak a földben hagyása.

mert azoknak a töveiben fészkeik vannak, és 
ha ott maradnak, gyarapodnak és a földben 
terjeszkednek.

A kiszedett kórók télen át kifagynak és 
kiszáradnak, s ott a hol fa szűkében vagyunk, 
nváron igen jó tüzelési anyagot szolgáltatnak, 
de sőt igen alkalmatos a cséplés mellett vele 
tüzelni, minthogy igen jó tüze van.

' __________ D. V.

A  verpeléti dohány termelése.

ii.
(Sz. Ö.) A palánta nevelése különös gon

dot igényel, mert gyenge természetű : kiülte
tése május 20-ától kezdődik, midőn a föld már 
jól átmelegedett; rendszerint ez idő-tájban egy 
jó eső után a termelők apraja nagyja hozzá 
lát a munkához, s szerencsés azon ember, ki 
esővel el tudta végezni az ültetést, mert kü- 
lömben vizzel kénytelen kínlódni, az pedig — 
miután Verpelét és Feldebrő határa magasabb 
fekvésű, semhogy, ugv mint a Tisza-vidékén 
2 méter mélyre ásott gödörből a földje bár
mely részében, nyerheti a vizet — nagy munka, 
mert a távolabb eső Tárná patakból kell a 
vizet szállítani s minden palánta helvét meg
önteni, mely munka több fáradságot igényel, 
Miint majd az ültetés.

Ezen dohányfaj egvébbként olv termé
szetű, hogy a beállása után napokig sőt két 
hétig tartó szárazságot is eltűr, s csak sinlö- 
dik, de a mint egy jó nyári eső éri, megira
modik, s biztosítva is van a jövője.

Mint minden kerti levél, ugv a verpeléti 
dohány produkálása is sok figyelmet igényel, 
s minden munkájának irányadóul szolgál az, 
hogy a levél lehetőleg kis alakú, s világos 
sárga szinü legyen; már a föld első sorban 
faktor ezen jelleg biztosítására. TuJvalevőleg 
homokban termeltetik, s minél soványabb ez, 
annál tinomabb a termény, sőt több éven át 
dohány után dohány ültettetvén, becse minő
ségileg emelkedik. A levél lehető kis alakjára 
hatással van a sürü ültetés, — a szokásos tá
volsága a soroknak egymástól nem több 45 
ctméternél, a palántának pedig egvmástóli tá
volsága néni több 18 ctméternél.

A törés julius elején kezdődik, s kisebb 
intervallumokban augusztus második felében 
éri végét; az első és második alj dohány után 
következik a legbecsesebb levelek törése, s ez 
a szin-dohány, végre a hegv-dohány törésé
vel fejeztetik be az aratás; a 120 —100 ctm. 
magasságú tő, ad összesen 21 leveler, ebből 
az első alj, mely 4—5 levélből áll, kitüntebb 
minőséget semmi körülmény közt sem ér el, 
a második aljból 6—7 levél, már jobb minő
ségű válogattatik, ezt követi a szín dohány 
5—6 levél, mely legszebb száradásu, s végre 
a hegydohány 2— levél. Az időjárástól függ, 
hogy az ép levelek átalában mily szint nyer
nek, miszerint esetleg a simításnál a különben 
kategóriájuk felett álló osztályba sorozhatok.

A szili és finomság elérhetése tekinteté
ből, a dohánv-tö virágjától sem fosztatik meg, 
azaz a »tetőzés« elmarad; ezen körülmény, a 
mellett, hogy igen nagy munkától kíméli meg, 
épen a legnagyobb dologidőben a termelőt, 
azon haszonnal jár, hogy természetszerűleg 
hónalj hajtások nem nőnek, a kocsolással 
tehát baj nincsen, sőt azon posítiv előny sem 
maradhat figyelmen kívül, mely a mag meg-
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érlelése és kitisztítása után, az abból nyert 
ola| utján, világítónak használva, bizonyos jö
vedelmet képvisel.

Továbbá a sárga szín elérhetése attól is 
feltételezett, hogy a dohány még nyers korá
ban sem fülledjen meg, s a mint letöretett, 
azonnal főzessék; midőn tehát a törés meg
indul, ha világos éjjelek vannak, már éjfél után 
2 órakor kezdődik a munka, s délután 1 órára 
már rendszerint az állóra is kerül a füzér! A 
mint a sárgulás kezdődik, körül-belől —4 
nap múlva, még harmatnak sem szabad rá- 
szállani, s minden este száraz alá helyeztetik ; 
ha harmat éri, vagv eső elől ideje korán be 
nem vitetik, akkor vereses szint kap, kérges 
és töréKcnv lesz; ha fedél alatt szárad s le
vegő sem érheti kellőkép, akkor zöldes-sárga 
szint nver. A forróság nem előnyös a szára
dásra, de a mérsékelt meleg eredményezi a 
szép színesedést.

A simítás illetve csomó'.ás körüli eljárás, 
hogv t. i síin, alak é> ép-ég sseriut t »rténik. 
nem igen külö nbözik egvébb dohánv-fajokkali 
elbánástól, de a csomók felhalmozása illetve 
»bánvába« való rakásánál ismét vigyázni kell, 
hogv fülledés be i.e álljon, mert az idáig őr
zött világos szín barnává változik. Megemlí
tendő, hogv a csomók fonallal való kötése is 
azért történik, nehogy túlságosan szorítva le- 
gvenek a levelek, miáltal még a csomóban is 
megmelegedhetnének.

A verpeléti dohánvnvali elbánás úgyszól
ván kizárólag a levél finomsága és világos- 
sárga szin megnyer se és megtartására irányult; 
a- fent elősoroltak szerint, a föld minősége, a 
növény virágának meghagyása, zöld állapot
ban a fúlledéstől, később a csapadékoktóli 
megóvása stb., csak a sárga szin biztosítása 
végett történik, — de még ezzel sincsen vége 
eme törekvésnek, mert a kir. beváltó hivatal 
raktáraiban még a legminutiosusabb eljárásban 
részesül, ugyanis: ezen dohány e r j e s z t é s  
n é l k ü l  szar.ttatik, e czélból egész sorozata 
az állványoknak áll rendelkezésre, melynek 
sűrűn egvmás fölé alkalmazott léczekből ké
szült polezain, csomó csomó mellé helyezve 
lesz a levegő szabad járásának kitéve, s mi
dőn teljesen kiszáradt, rendeltetéséhez képest 
feldolgozva.

Kétségtelen, ho,y a fentebb leirt eljárás 
természetszerű következése az, hogy a verpe
léti dohány a kitűzött czél elérése iránti el
bánás által subából vészit, mig más egvébb 
fajok a kezelés által súlyban gyarapodhatnak.*

Milv arányok jönnek létre a verpeléti

■ *) M á s  dohán)ok  m e g  többet veszítenek su ly okból, 
a m ennviben ferm entáltatnak, ésez  által s«»; nedv kipá
rolog belőlük : a verpeléti dohány is term entáltatik csak 
nem  olv m érvben m int m ás dohányok, m ert ha a*t is 
ugv hagynánk fermentálni, szép sárga színét elvesziten. 
és m egbám ulná. S zrrk .

T Á R C Z A .
Karczolatok a dohányzásról.

— A „Matryar Dohány I Jság** eredeti tárczija. —
A dohányzókat két csoportra ösztö n fel. 

Az első csoportba tartoznak azok. kik m é r- 
t é k l e t e s c n  élvezik a dohányt, a másodikba 
azok. kik t ú l h a j t j á k  a dohány élvezetét és 
úgyszólván visszaélést követnek el a dohány
zással.

Minden józan gondolkozásu dohányzó az 
első csoportba tartozik. Az. aki szenvedélyes 
dohányzó, hódolhat ugyan szenvedélyének, azon
ban még nem következés, hogy ebbeli élveze
tét túlhajtja; mert épen az élvezet tulhajtása 
képezné a visszaélést. De a szenvedélyes do- 
hánvzó csak rabja marad dohányának. Gyű
lölöm azt az embert, ki pipáját egész napon át 
szájában tartja, de becsülöm azt. ki — ha már 
olyan nagyon szenvedélyes dohányzó és ha 
egész nap füstölni kíván — a pipa után szi
vart élvez, a szivar után szivarkát. (A szivarka 
után ha tubákol, akkor meg pláne becsülöm. I Ad 
vocem : becsülöm. Van Angliában egy kis köz
ség. melynek neve: Kxeter. Ezen község elöl
járósága méltán megérdemli a dohány tiszte
lőinek elismerését. Az elöljáróság ugyanis nem
rég egv olyan dohánvszelenczét vásárolt meg

és más faj dohányok termelése utáni jövede
lemre nézve, s e szerint, hogv a verpeléti do
hány valóban előnyben van-e, mint kerti levél 
egvébb fajok felett, azt kimutatni a jövő szám
ban kisérlendem meg.

(Vege köv.)

A  dohányjivedéki kihágásokról.
Irta : Dr. NKUBKRGKR 1GNÁCZ kir. táblai bíró.

VI.
Az 1S8 4. évi jan. hó 1-én életbelépett 

18Sd: XLIV. t.-c. In8. !j-a fen tartotta ugyan 
az 1H8D: XXXVII. t.-c. ló. ij-ának határoza
tát, azonban azzal a változtatással, hogv min
den esetben, tehát úgv az elzárás mint fog
házbüntetés alkalmazásánál, minden be nem 
hajtott öt forint, tehát nem tiz forint után 
egy-cgy napi szabadságveszté* büntetés szaban
dó ki.

A fennebbiekben felsorolt öss'.es dohány- 
jövedéki kihágásokra nézve még megjegyzendő, 
hogy a harmmeadutasitás öŐS -7>ü7. Jj-aiban 
meghatározott d o l o g i  k e z <* s s é g a dohány- 
jövedéki kihágásoknál is alkalmazandó, a meny
nyiben a dohányjöv. törv. és szab. lő j., 1 *»;;. íj-ai 
azt rendelik, h >gv büntetés esetében a h:ha- 
gás tárgya, az elkövetés eszközeivel együtt, a 
tettes jármüve és fogata is, biztosítékul szol
gál és az utóbbiak — a mennviben a tettes 
a szabályszerű bírságot le nem fizetné vagy 
nem biztosítaná, vagv pedig az: a kihágás 
tárgya nem fedezné — s n’ntén lefoglalamiók 
és árverés útján e adandók. Ha vádlott a má
sok által igére árt megadja, ugyan ö a lefog
lalt tárgyak megvételére nézve előjoggal b.r.

A lefoglalt dohúnv a doha ívjüvedéxi hi
vatalhoz — dohány tőzsdébe — beszállítandó, 
ha a pénzügyi hatóság azt a tulajdonosnál, 
annak kérelmére, sajat használatára meg nem 
hagyja. Meghagyás esetében a pénzbüntetés, 
az elhasznált vagv tovább adott dohánv után 
jaró fogyasztási illetékkel, külföldi dohánvnál 
pedig a vámilletékkel egvütt megfizetendő. 
Dohányjöv. törv. és szab. 1<»4. III). $$:$.>

A beszállított és használatra alkalmasnak 
talált dohánynak hivatalosan megállapított ér
téke a pénzbüntetésből leszám tandó, ha azon 
ban a dohánv kincstári célokra alkalmasnak 
nem találtatnék, az rendszerint megsemmisí
tendő.

Az elvülés kérdésére nézve megjegyezzük, 
hogv az jelenleg az I S83 : XLIV. t.-c. I'ió. é*s 
10:». Íj ainak határozatai szerint bírálandó el 
általában, tehat a dohánvjövedéki ügyekben is; 
e törvényszakaszok értelmében az elévülés ugv 
az eljárás megindítására, mint a büntetés vég
rehajtására nézve egyformán bárom évi idő el
teltével áll be. Az elévülés félbeszakítására, va
lamint a már megkezdett, de bizonyos ideig

a község archívuma számára, mely az xikivül, 
hogy igen érdekes ritkaság, egyszersmind bizo
nyos mütörténelmi becsű is. A szóban forgó 
szelencze egy budhleighi öreg asszony tulajdona 
volt; Budhlcigh szomszédja Havcsnek, hol sir 
Walter Balcigh született 1052-ben. A szelen
cze — bebizonvithatólag - -  sir Walter tulaj
dona volt és óon éven át biria azt az emlí
tett öreg asszony családja. A szelencze oválalaku, 
három hüvelyknél valamivel hosszabb és föde
lén ezüst medaillon van e föl irattal: Sir Wal
ter Halcighnak. jó barátjától, habár csak egy
szerű squiretól. . . .  a többi olvashattam Az 
írás fölött Walter Kaleighnak alakja latható. 
amint pipájából erősen fújja a füstöt; mögötte 
áll szolgája s egv veder vizet önt rá, mert azt 
hiszi, hogy gazdája mcggyuladt. A kép eléggé 
bizonyítja, milv ritkaság volt még akkor a do
hányzás.

Bizony roppant nagy idő múlt el. mig a 
dohány a jelenlegi szivarok alakjáig előre ha
ladhatott. E csodanövény, mely a közgazda
ságot. pénzügyet, ipart, szépészetet, vegy- és 
természettant, bölcsészetet. és a tudományok 
számos ágát ioglalkoztatá. az irodalmat sem 
hagyhatta érintetlenül; még élénk emlékünkben 
van. mint vitatkoztak 1842-ben első rangú 
íróink a > szivar szó fölött az Athenaumban; 
e vitát Vörösmarty Mihály kezdeményezte. Ak

iiem folytatott eljárás elévülésére nézve e tör
vény sem tartalmaz határozatokat ; a buda
pesti kir. Ítélő táblának több ízben hozott Íté
letei szerint e tekintetben a közönséges bün
tető törvény 1()8., 124. $$-ainak intézkedései 
szolgálnak irányadóul.

E szerint azokban az esetekben, melyek
ben a jövedéki eljárás kellő időben megindit- 
tatott, azonban három évi időn belül nem 
tolytattatott, vagy ha a büntetés végrehajtása 
iránt intézkedés történt, de a végrehajtás bármi 
oknál fogva nem foganatosíttatott és e tekin
tetben három év alatt további intézkedés nem 
történt, a bekövetkezett elévülés folytán az 
eljárás nem folytatható, illetőleg a végrehajtás 
nem foganatosítható.

Magára a fogyasztási illeté'kre nézve a 
dohánvjövediki tör . és szab. 1<»S. $j-a azt 
rendeli, hogy a büntetés végrehajtása vagv 
elévülése meg nem szünteti a dohaiivfögvasz- 
tásra vetett illeték fizetésének kötelezettségét, 
a mennyiben az annak beszedésére szolgáló 
teltételek léteznek.

Különben az adók és illetékek elévülésére 
nézve jelenleg szem előtt tartandó az 1**0 : 
4 4. t.-c. !» >. íj-ának azon határozata, hogv 
azok elévülnek, ha ó év alatt ki nem vettet
nek az ott 1. a , —c .  alatt .felsorolt időponttól 
számítva, vagy ha a kivetés évétől kezdve öt 
év alatt nem szorgalmaztalak,1 vagy nem biz
tosíttatnak, .1 ö v e d é k i k i h á g á s o k n á l  az 
elvülési határidő az adóösszegre nézve azon 
naptól számittatik, a mely napon a kihágás 
elkövettetett.

A jövedéki kihágással vádolt egyénnek 
elhalálozása, ha az az ítélet jogerőre emelke
dése előtt beállott, a harmincadut isitás ">70. ij-a 
szerint megszünteti a büntetés végrehajtását, a 
mennyiben a büntetés a már előbb lefoglalt 
tárgy, vagy ped g az külön adott biztosíték 
által nem biztosíttatott volna. Az Ítélet jogerőre 
emelkedése után beállott elhalálozás esetében, 
a hivatkozott utasitas ,»71. ij-a szerint a pénz
büntetés vádlott hagyatékából behajtható.

A dohányjövedéki, illetőleg az általános 
j ö v e d é k i h ü n t e t ő e l j á r á s  részletes is
mertetése jelen értekezés tárgvát nem képezi, 
ez okból ezúttal csak általános tájékozás vé
gett akarjuk az  e l j á r á s  I é n y e g e s s z a b  á- 
I y a i t. röviden elmondani.

Jövedéki ügyekben a vizsgálat foganato
sítása nem tartozik a bíróságok hatásköréhez, 
hanem azt az 1 x : \ l  IV. t.-c. 1«»2. $»-a ér
telmében az eddig is tenallott törvényekhez és 
szabályokhoz képest, a kir. pénzugvigazgatósá- 
gok. illetőleg az egyenes adókra nézve, a kir. 
adótelügvelők teljesítik, az általuk megbízandó 
pénzügyi hivatalnokok által.

A kir. pénzügyigazgatóságok rendszerint 
a jövedéki kihágás elkövetésének helye szerint 
illetékes pénzügyőri biztosokat küldik ki a vizs-

koribati a szivar szó még nem volt ilv ál
talánosságban elfogadott kifejezés; s z ív ó .
- szopó. szipa stb. helytelen szó forgott köz- 
nvelvcn. ezek között a szipákolas volt a leg- 
elterjedettebb; a szipákolas -ból akart lenni a 

szipa — de miután a szipa Erdélyben 
vénasszonvt jelent. abhatihagvták s Vörös
marty ajánlatára a - szivar -t fogadták el. mi
vel a füst az összegöngvölt dohánylevelek ré
tegei között szivárog.

A mióta a dohanvt élvezzük, az sokféle- 
kép előállítva, nemesítve, javítva került már 
elénk. Hogv valamikép az utókor rá ne mondja 
évszázadunk második felére, hogv a dohány
ért keveset tettünk, gondoskodott arról a gyap- 
juapostol: Dr. Jiiger. ki az ő anthropin nevű 
kotvvalékjával a szivarokat reformálni akarja; 
ezzel az anthropinnal a szivart humanizálni< 
akarja, az az finomabb és kellemesebb izt köl
csönözni s jobban hozzáalkalmazni az ideg- 
rendszerhez és az emésztési szenekhez. Bolond
gombának mindenesetre jobb. mint a szivar
nak az anthropin. A gvapjuvilágban nem ta
lált Jágcr uram opponálásra, de a dohányvi
lágban nagy ellenzék támadna, ha ő a dohányt 
csakugyan ig v akarná reformálni.

Párisban van egv - dohányellenes egvlet.« 
Igen érdekes felolvasásokat hallhat itt a pöté- 
kelést űző jámbor dohányos; nem rég Hyacint
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gálát foganatosítására, nagyobb ügyekben, vagy 
a pénzügyőri biztos érdekeltsége esetében, 
pénzügy igazgatósági titkár és esetleg más 
pénzügy igazgatósági hivatalnok bizatik meg; 
ellenben a kir. adófelügvelők vagv maguk fo
ganatosítják a vizsgálatot, vagv pedig azt más 
kivatalnok által foganatosíttatják.

K helyütt megjegyzendőnek tartjuk, hogy 
a budapesti kir. ítélő tábla azokban az esetek
ben. melyekben vizsgáló biróképen az a pénz- 
ügvi hivatalnok járt el. a ki a tényleirást is 
felvette, a vizsgálati eljárást mindig megsemmi
sítette. A vizsgálat eszközlésére tehát mindig 
más hivatalnok küldendő ki.

A vizsgálat alapjául szolgál az u. n. tény- 
leirás. mely a harmincadutasitás .*>1)7—óul. 
i$5$-ai értelmében kiállítandó. A felvételnél egv 
hatósági eljárónak vagv két hitelt érdemlő 
tanúnak okvetlenül jelen kell lennie, ezek
nek a tényleirás egész tartalmát ismerniük I 
kell és annak bizonyságául a tényleirás általuk 
is aláírandó. A ténvlcirásba a hivatalos eljárás 
oka és körülményei, a tényállás szabatos elő
adásával. kimerítően, a legnagyobb részletesség
gel és pontossággal felveendők, a gyanúsított 
félnek, vagy távollétében házbelieinek jelenlé
tében. A gyanúsítotthoz kérdés intézendő, vaj- I 
jón a tényállás híven adat< »tt-e elő. vagv van- | 
nak-e kifogasai vagv észrevételei. Ugyanannak 
nemkülönben a lefoglaló knak észrevételei kel
lőleg bejegyzendők és a fenthivatkozott szaka
szokban. különösen a ÖOU. 1 12. pontok
alatt megszabott egvébb kellékek pontosan 
megtartandok. Az eljárás befejeztével pedig a 
tényleirás nemcsak a lefoglalást eszközlö egyé
nek. hanem a gyanúsított és a tanuk által is i 
aláírandó. Ha a gyanúsított írni nem tudna, 
külön névaláiró alkalmazandó. Azok. kik a i 
lefoglalásnál közreműködtek, külön, valamint | 
azok. kik csak a tényleirás (elvételénél voltak j 
jelen. külön írják azt alá, hogy e körülmény 
tisztán kivehető legyen.

A tényleirás, annak felvétele után, azon- j 
nal bemutatandó a kir. pénzügy igazgatóság- 1 
nak, illetőleg a kir. adófelügyelőségnek, a 1 
vizsgáló biztos kirendelése és a vizsgálat foga- • 
natositása végett.

Miután vádlott a vizsgálat alkalmával leg
több esetben a tényleirás tartalma ellen kifo
gással él, ismételjük, hogy a tényleirás a 
hivatkozott törvényszakaszokban részletesen 
megszabott kellékekkel elláttassék é« a meg
határozott alakszerűséggel kiállittassék. Nem 
elég, hogy hatósági elöljáró vagy más két 
tanú a felvételnél jelen van, hanem győződjék 
meg a tényleirást fölvevő egyén arról, vájjon 
e hatósági tanuk mindenről kellő tudomást 
szereztek, hogy a vizsgálatnál netalán szüksé
ges kihallgatásuk alkalmával a tényállást, a 
tényleirás tartalmához képest bizonyíthassák.

Ez ugv a vád, mint a védelem érdeké-

expáter tartott felolvasást és bizonyítgatta, hogy 
a dohánvnval való élés a lelkiismeret elvadu- 
lását okozza, megszülte Oroszországban a ni
hilizmust. Francziaországban a hitetlenséget. 
Németországban a szocializmust. (Nálunk ta
lán a román irredenta is a pipa fenekén volna 
keresendő.»

Erről a dohánvellenes egyletről jut eszem
be, hogv néhány évvel ezelőtt andaluziai és 
castilai nemesekből álló clubb alakult Spanyol- 
országban. Sohasem dohányzunk többé! 
volt a jelszó. Az egvletböli kizáratás büntetése 
alatt volt a dohányzás tilos. Az ülések elején 
egv felesketett egyleti tag minden jelenvoltnak 
zsebeit szorgosan átkutatta s ahol csak egy 
morzsa dohánvt vagy szivartárczat talált, a zseb 
kivágatott, ünnepélyesen elégettetett. tulajdo
nosa pedig kizáratott; a vizsgálatnak további 
módja abban állott, hogy egymás lehelletét 
szagolták, analizálták s csak miután kitűnt, 
hogv valamennyien »tiszták a dohánytól.« 
vette kezdetét az ülés. Az egylet 41 tagot 
számlált. Negvven tag a dohányzás élvezete 
miatt kizáratott, a negyvenegyedik pedig, az 
elnök, a clubb érdekében szobájába zárkózva 
— pipál, hogv a legközelebbi gyűlésen mér
sékelt hangulattal jelenhessék meg.

CapnofHtin.

ben egyaránt szükséges; a tényleirás alapját 
képezi a vizsgálatnak, a tényleirás hiányai 
legtöbb esetben a vizsgálatnál többé nem pó
tolhatók.

(üefejezú közlemény következik.)

Szamosháti dohányok.
Tizenöt év óta termelek dohányt a Szamos 

mentén. Midőn a termelést megkezdtem, két 
fajt tenyésztettem, u. m. nyírit és szamoshátit, 
melyet itt közönségesen fekete szamoshátinak 
neveznek. A nvirit jónak nem találtam s azért 
annak termetesével felhagytam. A szamosháti
nak e faja, melyet termelek, ugv a meleg
ágyon, mint később kiültetve, nehezen fejlő
dik, miáltal kedvezőtlen illőben be nem érik 
s csak ha már bizonyos nagyságot elért, kezd 
rohamosan fejlődni s növekedni. Elönve azon
ban oly számos, hogv hátrányai alig jöhetnek 
figyelembe. A szárazságot és sok esőt vala
mint a tulérést egyaránt elviseli, levelei nagyok 
s bordái ritkák, szárítva ugv napon, mint ár
nyékban a legszebb sárgásbarna szint kapja s 
kevésbbé rothad és penészedik mint bármelv 
más dohányfaj. Ezenkívül sok válogatott és 
szivarboriték kerül ki belőle. — A folyó évben a 
kincstári beváltóhivatal mint valódi szamoshátit 
adott a termelőknek magot, melynek előnye 
az előbbi felett az, hogy gyorsabban fejlődik, 
a levelek alakra nézve is elütnek a régitől, 
amennyiben ez inkább tojásdad, amaz pedig 
alakjára hasonlít a Virginia levélhez. Hátránya 
e fajnak azonban, hogy alig kezdenek a töke 
közbülső levelei zsendülni, alulról felfelé a le
velek sárgulni kezdenek és rozsdafoltokat kapnak.

Termelek ezenkívül próbaképen a szamos
hátinak egv harmadik faját. Ennek jóval kisebb 
tőkéje és levele van, rövid idő alatt kifejlődik, 
hamar beérik, beszáradva a legszebb rózsaszint 
kapja s rendkívül erős, s a rothadásnak még 
jobban ellcntáll, mint az előbbiek. Hátránya 
azonban e fajnak, hogy csak a legjobb föld
ben terem meg. közepes földben a levél apró 
és silány. S minthogy niég jó földben is termelve 
— mint már emlitém, — levelei mind számra 
mind nagyságra nem ütik meg amazok mér
tékét, természetes, hogy az átlagos eredmény 
sem éri el azok mennyiségét. E faj szivargyár
tásra is kevésbbé alkalmas, mivel levelei több
nyire összezsugorodnak.

Végül termeltem egy negyedik fajt is, 
melyhez úgy jutottam, hogy mivel palántáim 
későn fejlődtek s az ültetést nem győzték, a 
szomszéd községből már kész palántát hoztam.

Ennél olyast észleltem, amit hosszú időn 
át való dohánytenyésztésem alatt nem tapasz
taltam. Ennek levelei ugyanis már a szabad 
ég alatt a napon szárítva, mikor még alig fél
száraz, anélkül, hogv szárítás közben eső érte 
volna, kívülről penészednek s fekete foltokat 
kapnak.

Mindezeket összevetve a termelésre leg
előnyösebbnek találom az általam régtől fogva 
termelt »f e k e t e s z a m o s h á t i t * ,  mely fajnak 
természete ugv látszik leginkább megfelel az 
itteni talajnak. K — r  /.

A köd.
A dohánytermelők réme, általános ellen

sége a köd a szokottnál korábban, rohamosan 
tartotta meg bevonulását.

Azt hiszem, hogy igen sok. dohányter
melő gazda elbizakodva a folytonos derült, 
tiszta időben, semmi előkészületekről nem gon
doskodott és igv kellemetlenül lett meglepve.

Magam is egy legutóbbi időben tett kis 
utazásom alkalmával, melynek czélja volt a 
dohánytermelők felett egy kis szemlét tartani, 
azon sajnos tapasztalatot szereztem, hogy sok 
helyen a pajta oldala egészen hiányzott; igaz, 
hogy ez jó szolgálatot is tett, a mennyiben 
a nagyon későn letört dohányt jobban szik
kasztotta a szabad széljárás. — Sok helyen 
még nagyobb hibát találtam ennél, ugyanis a 
pajta oldala be volt ugyan deszkázva, de na
gyon helytelenül, mert takarékossági szem
pontból a deszkák nem e g y m á s r a  b o 
r í t va ,  hanem e g y m á s  m e l l é  voltak he
lyezve ; még pedig úgy, hogy a szél és köd

a legkényelmesebben behatolhat a pajtába. 
Azt hiszem e bajon máskép nem lehetne se
gíteni, mint belülről a hézagokat bedugdosni 
és azután betapasztani. Mily szaporátlan, és 
pepecselő nehéz munka ez, annál is inkább, 
mert már a dohány is ott függ, és abba 
munka közben sok kárt teszünk, azt össze
törjük. Kívülről e munkát hasztalan csinálnók, 
mert a téli idő meg eső azt hamar leveri. 
Legjobb tehát ott, a hol a pajták már oly 
hibásan készíttettek, keskeny léczekkel kívül 
beborítani. Ez ugyan kissé költséges munka, 
de mindig jobb, mint kitenni magunkat annak 
a kalamitásnak, hogy dohányunk tönkre men
jen. Pedig ez évben különös figyelmet kell 
fordítani ezen körülményre, mert a későn be
következett jó időjárás folytán ez évben, szep
tember havában a dohány kiújult, növésnek 
indult, és tökéletesen be nem érhetett, szo
katlan vastagságú zöld bordáival fedél alá ke
rült, e dohányoknak a pajtában sok levegőre 
van szükségük ; de nagyon kevés köd is tönkre 
teszi, mert e fél száradt állapotában nagyon 
inklinál erre.

Azért tehát a legnagyobb erélylyel lás
sunk hozzá, hogy . lehetőleg óvjuk meg do
hányunkat a ködtől, de egyszersmind gon
dunk legyen arra, hogy mihelyt a köd eloszlott, 
minden oldalajtót, szelelöket, netáni kapukát 
kinyissunk, hogy még most kellő mértékben 
járhassa dohányunkat a levegő.

Annál is nagyobb szüksége van az ez 
évben szedett késői dohányoknak a sok leve
gőre, minthogy azok nincsenek kellően meg
érve, sok víztartalommal bírnak, melynek ki
gőzölgése a már száradt dohányokat is meg
lepheti. Szükséges tehát, hogy ezek teljesen 
szabad léghuzaniban legyenek azonnal, a mint 

| a köd eloszlott. .Minthogy ezen késői do
hányunk rendesen mint legutolsó a pajták 
alsó részeiben van elhelyezve, nem lesz ne
héz arra különös gondot fordítani, mely abban 
áll, hogy a leveleket a zsinegen egyenként 
clhuzgáljuk, esetleg kiforgassuk, de nem ugv 
amint azt legtöbb dohányos tenni szokta, ne
vezetesen egv egész csomót egyszerre kifordít, 
és igv kissé tovább egybe van kúszva több 
levél, melyek nincsenek megmentve a korhadt-
Sá g tó l.

A kiforgatásnak is meg vannak a maga 
hátrányai, nevezetesen úgy mint ez évben is 
sok helyen nem jártak éjjel harmatok és a 
dohány folytonosan száraz, zörgő állapotban 
volt, a kiforgatás ilv körülmények mellett sok 
kárt okozott, amennvib mi a dohány nagyon 
megtört, és a kiforgatás után a szél altali 
összeverdesés folytán még jobban összeporlotL

Ezen dolgot ki lehetne kerülni, ha a do- 
hánvos nem olv makacsul ragaszkodnék a régi 
eljáráshoz.

Magam részéről e lapok hasábjain igen 
gyakran tanácsoltam a fonák fűzést, de csak 
ritka esetben találkozott egv-egv termelő, a ki 
követte tanácsomat, de ezek most roppant há
lával nyilatkoznak ezen eljárásról; igy a do
hány nem kúszik össze és legfeljebb a levele- 

| két kell kevés esetben niegritkitani. mely munka 
soha oly hátrányos nem lehet mint a for
gatás.

De ha már másként lettek fűzve, ki kell 
forgatni, a zsineget a szergvéken ki kell feszí
teni. hogy egyenes és ne ív alakban függjön; 
mert ugv e levelek mindig össze mennek ; ha 
ezen munkát ezen késői dohányoknál el fog
juk mulasztani, nagy kárát vallhatjuk.

És evvel most kell igyekezni, mig a zord 
idő be nem következik, mert a mely dohány 
a fagvásig nagy részben ki nem szikkadt, ab
ból ugyan tökéletes dohány nem lesz soha; 
természetesen az ily dohányokat nem szabad 
soha addig simítani, mig jól ki nem fagynak. 
Nem ajánlom ugyan, hogy bármely más do
hányt is simítsunk addig, mig néhány éjjeli 
fagyás ki nem szívta, mert legyen a dohány 
bármily száraz, mindig marad benne nedves 
rész, melyet csak a fagyás bir kiszívni; a jó 
érett anyadohány nem igen fagy meg, csak a 
kocsánva. melyben a vizrész mindig meg van, 
az meredhet meg és simító szobába jővén, ki
tűnő puha és ruganyos lesz, s igy nagyon a l- 

l kalmatossá válik a simításra.
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Ha a folytonos zord, nedves hideg idő 
bekövetkezett, be kell a pajtákat légmentesen 
zárni és soha ki nem nyitni, ha csak szép 
veröfénves napok nem járnak, mindaddig, mig 
a simításhoz hozzá nem fogunk.

D . V.

Vidéki tudósítások a dohány állásáról
A . .M a g y a r  D o h á n y  l ’J a á g *  eredeti tudósításai.

Felkérjük lapunk barátait, szíveskedje
nek bennünket a dohány állásáról és a do
hány körüli munkálatokról hébe-korba tu
dósítani.

Feldebro, 1884. október 7-én. Tekinte
tes szerkesztő u r ! Vidékünkön a dohánytörés 
már vége felé közeledik. Az eredménynyel 
mennyiségre nézve meg lehetünk elégedve, ám
de a minőségre épen annyi panaszunk van. A 
szeptember közepe óta uralkodó szél követ
keztében annyira megrongálódott, hogy a kár 
nagynak mondható. Ehhez járulnak még a 
ködös reggelek, melyek ép oly ártalmasak a 
kint levő nvers mint száraz dohánynak. Ez 
késztet engem arra. hogy a szabadban való 
szántást kárhoztassam. Barátaim oda nyilatkoz
tak. hogy szívesen mellőznék a szabadban va
ló szárítást, ha az a légszárító pajta, melylvel 
a »Dohány Újság« is annyira foglalkozott, gya
korlatilag jó volna. Mért nem létesít a kor
mány minta telepeket, melyekben tanulni tud
nák az okszerű dohánykezelést. és a dohán) 
épületeket szintén mintájára készítenék?

Mert fájdalom kénytelen vagyok kinyi
latkoztatni. hogy kerületünkben a nagy termelők 
sem kezelik a dohányt úgy. hogy mi kisebb ter
melők őket utánozva elsajátítanánk okszerű ke
zelését a dohánynak. Én tehát szükségesnek | 
vélném, hogy az állam, melynek érdekében 
fekszik a jó dohánytermelés, mintatelepeket lé
tesítene. hogy azokban a tanulni vágyó ter
melők. az okszerű dohánykezeléshez való kel
lékeket elsajátítanák. Így van az épületekkel is. 
Mert még az koránt sem elégséges, hogy rendele
teket bocsájtanak ki a dohánykezelést illetőleg, 
hanem igenis szükséges volna a minta telepek 
felállítása, hogy a termelő saját szemeivel győ
ződnék meg. hogy a rendeletekben kibocsájtot- 
tak csakugvan létesíthetők is. Mivel — tisztelet 
a kivételeknek — vannak még vidékünkön oly 
termelők, kik nem hogy igyekeznének jó mi
nőségű dohánvt termeszteni, hanem azt egészen 
a kertész gondjaira bízzák, azt gondolva, hog) 
a mi papíron van. az mind mesebeszéd. A 
kertészek közt aztán vannak olyanak. kik nem 
hogv termesztettek volna dohányt, de még nem 
is látták. Ennek aztán, ha a töld meg is ter
metté azt a dohányt, rendesen az a következ
ménye. hogy dohánya zöld. kiégett kocsányu. 
szóval nagv csoda, ha egy tizedrészét he'alt- 
ják jó dohánynak. Van aztán sopánkodás. és | 
rendesen vagv a beváltónak. vagy pedig az 
időnek tulajdonítják az egészet. Az ily terme
lőkre nagvon kívánatos volna nagyobb gon
dot fordítani. Ugvanis a kormánynak szüksé
ges volna a dohánykezeléshez értő tértiakat 
kiküldeni és azoknak szigorú kötelességül meg- 
hagvni. hogv az ily termelőket minden idő
szakban látogatnák meg és minden a dohány 
körül tett munkálatot megvizsgálnának, 
jövő munkálatok teljesítésére pedig utasításokat 
adnának.

Ez nemcsak az én kívánságom, hanem 
más termelők is hason nézetben vannak.

G. J.
K ékese, 1885. október 14-én. Az utóbbi 

időben in a dohány reménységen felül meg
javult. a jó időjárás mellett teljesen beért an
nál is inkább, mivel ez évben, a mint már 
egy előző tudósításomban említettem, a »Do- 
hánv Újság« tanácsára majdnem általánosan 
a szamosháti magból termeltek, és ez nagyon 
jól beért, a folytonos száraz időben teljesen be 
is száradt és igy jó dohányra teljes joggal szá
míthatunk.

Az exsiccátor szegeken kisérletkép szárított

dohány nagyon szépen száradt meg, teljesen 
egész maradt, színe is gyönyörű.

Kész tisztelettel.
K . M.

Kisorosz. (Torontál m.) 1885. október 
12-én. Dohányunk a kedvező időjárás követ
keztében igen szépen beszáradt. Ártalmas szél 
csak egvszer volt ; de ez sem igen törte ösz- 
sze a különben igen parázs dohányt. Ha a 

l pajtában baj: penész, rohadás nem fogja érni. 
ugv talán a jó minőség pótolni fogja a meny- 
nviség hiányát. Csak gazdáink a simítás és 
bálozásra nagy gondot fordítsanak, akkor a 
beváltás jól üthet ki. Úgy legyen!

Ambrus gazda.
Ködombszigetröl (U. p. Komádi) írják 

lapunknak, hogv bár ott a dohány a száraz
ság miatt kellőképen nem fejlődhetett, mégis 
mindenesetre lesz oly termés, mint a minő a 
tavalyi volt.

Csonttrágyát hogyan csináljon a 
gazda ?

A »M. F.« Írja: Egy első rangú ameri
kai gazdasági lap nem rég felvetette ezt a kér
dést és felkérte olvasóit, hogy írják meg rövi
den erre vonatkozó nézetüket. Több jeles ta
nártól és hírneves gazdától érkezett be felelet, 
melveket az említett lap legújabb számában j 
közzé tesz. Érdemesnek tartjuk a feleletek kö
zül a következőket reprodukálni:

1. A szomszédos gazdák álljanak össze 
és vegvenek közösen egy csontmalmot, mely
ben a csontokat meg lehet őrölni. Hajtó erőül 
béreljenek egv gőzgépet, mit a cséplés idényen 
kívül igen olcsón adnak bérbe.

2. A lcgajánlatosabb a csontokat úgy a 
hogv összetörni, azután istálló trágyával réte
gezői. mi által a csonttrágya értéke is növek
szik. Körülbelül olyan rakásokat lehet csinálni, 
mint a közönséges melegágyak. Ha kész a trá
gva. ne fészkekbe, hanem szétszórva alkalmaz
zuk. mert a kukoriczának és egyéb növények
nek sokkal hosszabb gyökereik vannak, mint 
általában hiszszük.

3. Egy közönséges gazdának egy csont
malomnak saját használatára való vásárlása nem 
fizetné ki magát. A csontokat legolcsóbban 
ugv változtathatja trágyává a gazda, hogy le
hetőleg kis darabokra összetöri és azután ele
gendő mennyiségű fahamuval keveri, a keve
réket mindaddig nedvesen tartván, mig a csont 
meg nem puhul. Ekkor azután valami alkal
mas száraz anyaggal keveri, hogy kezelése < azaz 
a földön való elosztása i könnyebb legyen. Gipsz 
vagv úti por igen alkalmas e czélra.

4. A gazda maga ne bajlódjék a csont- 
trágva készítésével, hanem vásároljon csontlisz
tet. Ezt követeli a munkamegosztás elve. A 
nagv gyárakban olcsóbban megőrlik a csontot, 
mint az egves gazdának képességében van.

5. A csontok összetörendők és friss istálló- 
trágvával rétegezendők. A keveréket nedvesen 
kell* tartani, de nem szabad nagyon sok vizet 
önteni reá. Mikor a dekompoziczió már előre 
haladt, a rakásokat meg kell forgatni.

fi. A csontot egyszerűen koniposztirozni 
kell friss istálló-trágyával.

7. Rakj egymás fölé váltakozva csont- és 
kilugozatlan hamuréteget akármitéle edényben 
vagv tartályban. Onts a keverékre elég vizet, 
hogv az mindig nedves legyen. Körülbelül há
rom hónap múlva a keverék kész trágya lesz. 
melvet mindjárt lehet alkalmazni.

Mint e feleletekből látható. Amerikában 
semmifele komplikált eljárást nem alkalmaznak 
a csonttrágya készítésénél, hanem ott is leg
jobbaknak tartják azokat az egyszerű eljáráso
kat. melvek lapunkban már többször ajánltat- 
tak. A különbség az amerikai és a mi mező
gazdaságunk között e tekintetben valószínűleg 
az lesz. hogv ott alkalmazzák is a hasznosnak 
ismert eljárásokat, mi nálunk pedig a legtöbb 
esetben csak tudomásul veszszük.

Nyom. M árkus Sam unál. B udapest A ndrásay -ú t I*. s t .

Vegyesek.
Kinevezések. A hivatalos lap okt. 8-iki 229-ik 

száma a következő kinevezéseket k ö z li: A m. kir do
hány jövedéki központi igazgatóság, C s á k á n y i  G y ő- 
z ő dohányjövedéki központi igazgatósági fogalmazót és 
B r u c k n e r  I m r e  I. oszt. dohánybeváltó hivataltisztet, 
IV. oszt. dohány-beváltási hivatali kezelőkké ; S c h  e I 1 y  
M á t  y á s IV. oszt. dokány-beváltási hivataltisztct III. 
oszt. h ivataltisztté; M a r e s c h  E m i l ,  Ú j v á r i  I s t 
v á n  dijas dohánybeváltási hivatali gyakornokokat, és 
Z ö 1 d y L a j o s dohány-beváltási hivatali m unkaügyelőt 
ideiglenes minőségben VI. oszt. dohány-beváltási hivatal
tisztekké ; ifi. S c h i l l e r  A u r é l  és O r o s z y  G é z a  
díjtalan dohány-beváltási gyakornokokat díjas gyakornok
ká ; továbbá : T e r m a t i t s  K á l m á n  II. oszt. dohány- 
gyártási tisztet II. oszt. fogalm azóvá; H o f f m a n n  
H u g ó  III. oszt. dohánygyártási tisztet II. oszt. tisztté, 
és M a n d i s  H u g ó  dohánygyártási gyakornokot III. oszt. 
dohány-gyártási tisztté nevezte ki.

A k iá llítá s i k i tü n te té se k h e z  Múlt szá
munkban közöltük azon termelők neveit, akik
nek dohánya kiállítási nagy éremmel lett ki
tüntetve. Minthogy két név a felemlítettek kö
zül kimaradt, pótlólag megjegyezzük, hogy 
Vá r ady  Fa nn i  Örkényről, kitűnő kezelésű do
hányért és gróf Zi chy Fe r e n c z  bihardiószegi 
uradalma kitűnő termelésű és kezelésű dohány
ért szintén e kitüntetésben részesült.

Ez alkalommal megjegyezzük még. hogv 
Mi l d e  J ó z s e f  budapesti dohánygyári igazgató 
és N e u g e b a u e r  Vi ncze  budapesti dohány
beváltási kezelő közreműködési éremmel lettek 
megtisztelve azon buzgóságukért, melyet a do- 
hánv-pavillon berendezése körül kifejtettek.

M onopólium  Szerb iában . Az újabban 
felmerült háborús események miatt a szerb ál
lamnak a hadi felszerelésekre pénzre lévén 
szüksége, a kormány elhatározta a dohány- 
monopolium behozatalát.

D ohánycsem pészek. A napokban az új
pesti utón egy dohány biztos megcsípett öt csem
pészt, akik a főváros felé közeledtek és török- 
valamint levél-dohányokat czipeltek. A biztos 
kontiscálni akarta a dohánvt és a csepészeket 
a rendőrséghez kisérni. de az összefutó néptől 
erre nem volt képes. A nép a csempészek vé
delmére kelt. úgy hogy ezek felbátorodva in- 
zultálni kezdték a biztost. Ez kirántotta kard
ját és többeket megvágott, mig nemsokára né- 
hánv rendőr oda vetődvén bekísérték a csem
pészeket a rendőrséghez. Innen miután magu
kat megnevezték, elbocsátattak. egynek kivéte
lével, aki más bűnténye miatt körözve lévén, 
fogva tartatott.

Igen jó  hordótapasz. Gyakori eset, hogy 
a hordó hibás, szivárog vagy épen csepeg, s 
tartalmát hamarjában nem lehet más hordóba 
átfejteni. A következő hordótapasz igen jó 
szolgálatot tesz. Az egész oltott mész és fehér 
borkő keverékből áll. E keverékkel egyszer jól 
bekent szivárgó hordóból sohasem fog a bor 
csepegni, csak cl kell találni a kellő arányt a 
vegyítésnél; mert ha sok borkövet adunk a 
mészbe, akkor az ujjak közt már is megke- 
ménvedik; ha pedig keveset, akkor meg a 
kenőcs nem lesz elég kemény, különben pár 
óra maivá ugv megkeményedik a dongán, mint 
a megkövesült czement.

irodalom . Megjelent: »A gőzgépekről és 
a magyar királyi dohánygyáraknál használat
ban levő fontosabb munkagépekről.* Hivatalos 
használatra összeállította és kiadta a magyar 
királyi dohányjövedéki központi igazgatóság. 
87 ábrával külön füzetben. Nyomatott a magv. 
kir. államnyomdában.

Szerkesztői üzenetek.
A m b ra*  g a z d a .  Humorral telt tárcáját köszönettel 

vettük s ha oly későn nem jött volna, meg e számba 
betettük volna. Igv m arad a legközelebbi számra. I.evéf 
is ment. — f i.  M ik ló s , K o k  á s . A honi gyárak által ké
szült szivarok közt a legdrágábbnak drbja 18 kr., mig a 
különlegességek üzletében Budapesten kapható legdrá
gább szivar a Napóleon, melynek drbja 1 frt. — l«* J* 
K ő d o m b s z i g c t. Ha gazdasági napilapra óhajt ehu- 
tizetni, úgy a » Magyar Föld* az egyetlen ilyen lap ; 
mig ha csak hetilapot óhajt, ajánljuk az Ordódy 1-ajos 
által szerkesztett .Gazdasági Lapok*-at. Mindkettőnél 
elegendő, ha czimül azt írja : Budapest. — K. K. B u* 
d a p e s  t. Hadd szóljon hát az a csöndes.

Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos:
Daróci! Vilmos.
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