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A dohányfoldozás és garaszolás.

Van reménység, h ogy  a kedvező idő
járás m ellett nem lesz szükséges o ly  nagy 
m értékben toldozni, de azonban óvhatlan, 
h ogy  arra egészen szükség ne legyen .

A  h idegágyi palánták ez évben e lég  
erősek és alkalmasok lesznek, igyekezn i is 
kell, hogy azt abból teljesítsük és azokból 
is a lehető leg  erősebbeket vegyük.

E gy es  földrészek beültetése után ne- 
hány nappal el ne mulasszuk a foldozást, 
és ne úgy, mint sokan tenni szoktak, csak 
a kapálás után, mert ha o ly  későre hagyjuk 
a foldozást, akkor az előbb kiültetett már 
növésnek indult, em ezeket m ég  gyön ge  
állapotában annyira elárnyékolja, h ogy  egé
szen visszamarad és törpévé válik. A zért 
van tehát nagy értéke az általam már 
annyiszor ajánlt garaszolásnak, m elyet a 
palánta elültetés után 4— f> napra már m eg
lehet tenni, és ezután azonnal folytathatjuk 
a foldozást, a tiszta gyom talan földön.

A  garaszolásnak az a megbecsülhetlen 
jó  oldala van, h ogy  m egm enti a frissen 
kiültetett palántát a legn agyobb  ellensé
gétő l ; a gyom ból, m ely  igen  sok esetben 
a leg jobb  rem énységekre jogos ított tér 
mést minőség és m ennyiségben tönkre 
tette, mert m ihelyest a gyom  a kiültetett 
palántát túlszárnyalta, csak hetek utáni 
sinlődés m ellett nyom orog, felnyürgü l, m eg
vékon yod ik  és elsárgul, s z ó v a l: beteg  ; a

sietős garaszolás ettől megmenti, és ezt 
m ég  akkor is m eglehet tenni, a midőn a 
kapálást tenni nem szabad, nem lehet, ér
tem a fö ld ellágyolása alkalmával, a midőn 
a kapálást czélszerüen nem lehet eszkö
zölni, mert lágyban kapálni dohányt ve 
szélyes; de a garaszolást nem, mert itt a 
kapával nem szükséges egyszer sem a 
fö ldbe belé vágni, hanem csak fényedén 
a föld színével ke ll az éles kapával a fö l
det megnyesni, de nem csak ott, a hol a 
gyom  már látszik, hanem egész általában, 
h ogy  az épen kelésnek készülő gyom ot is 
növésében m egakadályozza.

A  garaszolásnál használt kapának 
élesnek kell lenni, és a munkásnak csak 
arra kell vigyázni, h ogy  a palánta közvet
len közelébe ne éljen  azzal, nehogy a m ég 
gyönge palántát valam ikép megsértse, ha
nem. ha észre veszi hogy annak egész 
közelében gyom  van. azt a kezével ke ll 
kihuzgálni, mert a garaszolás tulajdonkép 
nem egyéb , mint gyom lálás. Levonva  azt, 
h ogy  annyira hasznos a gyom  irtása, m ely 
az első kapálást is igen m egkönnyíti, 
mert a midőn kapálásra kerül, a föld 
majdnem gyom talan  lesz, mi által a kapá
lás czélszerü, könnyű, és igen szapora, a 
fö ld szép simára tétetik, mi szintén nagy 
előnnyel bir az első kapálásra. Ezen munka 
nem nagy kö ltségge l jár, mert két kertész 
könnyeden eg y  cat hold fö ldet m eg g a 
raszolhat eg y  nap, és ezen munkaidő sem 
m egy egész kárba, a mennyiben az által a 
kapálás m eg lesz könnyítve, oda is k e ve 
sebb időt ke ll fordítani, szóval ezen czé l
szerü munkát nem szabad elmulasztani.

A zok , kik az ültetéssel elkéstek is 
csak most folytathatják, azok el ne mu
lasszak a műtrágya alkalmazását az ülte
tésnél, mi mindenesetre siettetni fogja a 
növést és hirtelen fejlődését.

A  múlt számunkba megírtuk és m eg
jelö ltük a trágyanem eket, m elyek a do
hányterm elésre legalkalmasabb, ezeket az 
ültetésnél v a g y  por alakban, va gy  trágya 
lében felolvasztva  minden ültetendő pa
lánta helyére ke ll juttatni.

A  hol rovar mutatkozik, ott öntözzük 
m eg Naphtalin vegylile tte ! minden egyes  
palántát, mert egye lő re  csakis eg y  mentő 
szerrel bírunk a rovar e l le n ; sokan ezt 
igen nagy  dolognak fogják tartani, h ogy  
p. o. hol e g y  pár száz hold dohányt ter
melnek, hogyan lehessen minden szálat 
m egöntözni ? ped ig  ebbe nincs valami nagy 
esemény, mert sokkal könnyebben kivehető.

• mint talán sokan vé ln i fogják, mert azon 
kertész család, k inek mint e g y  4 hold 
fö ldje van kezelés alatt, az azt 2 nap alatt 
igen könnyen megteheti, és ezen vegyü 
ld ,  ha m ég pláne trágyalé  keverékkel lesz 
készítve, csak hasznára fo g  válni a ter
mésre is.

Daróczi Vilmos.

A szegedi m. kir. dohánybeváltó fel
ügyelőség jelentése.

A  „Magyar Dohányuisdg'1 tekintés szerkesztő-
segének

Budapesten.

A z  alantas m. kir. dohánybeváltó hiva- 
( laloktól beérkezett jelentések alapján a dohány

ültetvények állásáról általában, valamint a 
mintaültetvények állásáról is a következőkben 
van szerencsém értesiteni :

1. A  szegedi beváltó körzetben.
Május hó első felében az időjárás a 

dohánypalántákra nézve kedvező v o l t ; bár 
április hóban a sok esőzés folytán azok 
eg y  része tönkre m en t; a megmaradt pa
lánták azonban szépen fejlődtek. A  kiülte
tés kezdetét vette. Eéregrágas m indezideig 
nem észleltetik. M intaültetvény itt nincs.

2. A  félegyházai beváltó körzetben.
A z  időjárás a palánták fejlődésére 

eddi& m eglehetősen kedvező  volt. A  kiül
tetés kezdetét vette egyes helyeken. —  
A  m intaültetményen a m eleg  és h ideg 
ágyak  kigyom lá ltattak és kellően locsol- 
tattak állott langyos esővízzel. A z  ültetés 
a szépen fejlődött palántákkal legközelebb 
kezdetét veendi.

3. A  csongrádi beváltó körzetben.
A  palánták fejlődése a májusi szép 

időjárás m ellett annyira előrehaladt, h ogy  
úgy a m intaültetvényen, mint általában a 
kiültetés rövid idő múlván m eg fo g  kez
dődni. A  m intaü ltetvény ke llő  gondozás
ban részesül.

4. A  esanyi beváltó körzetben.
A z  időjárás a palánták fejlődésére 

igen  jó  hatással volt, azonban m ég  csak 
néhány nagy term elő fogott hozzá edd ig  
az ültetéshez ; a palántások szépen állanak, 
csupán Csany községben az árvíz okozott 
bennük kárt. A  m intaültetvényi palántás 
ágyak  m egfelelő ápolás m ellett igen  szépen 
fejlődtek, s ültetésre nem soká alkalmasak 
leendnek.

5. A  csókái beváltó körzetben.
A  palánták fejlődésünkben kissé visz- 

szamaradva voltak, de a májusi kedvező 
m elegebb időjárás növésüket nagyban e lő 
mozdította, a szorgosan ápolt m intaültet
vényi palántásokra ugyanaz áll, k ivéve  a 
forró ágybéli palántákat, m elyekből már 
8-án lett ü ltetve és csekély k ivéte lle l m eg- 
fogam zottak.
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6. Cs. Apátfalvai beváltó körzet

A  május elsó felében vo lt nagyrészt 
száraz; de harmatdus időjárás a palanta- 
nevelésre annyira kedvezően hatott, hogy 
a kiültetést már általában m egkezdették a 
termelők. —  A  m intaültetvényi fö ldterület 
m egfelelően előkészítettek az ültetéshez, s 
a gondos ápolás fo lytán a m elegágy i rá- 
szákkal már be lehetett fejezni az ültetést 
ámbár ezekre x m eleg idő nincs jó  hatás
sal. A  h idegágyi rászák e hó v ég éve l 
leendnek ültetésre alkalmasak.

7. A  becskereki beváltó körzet.

A májusi eddigi igen  kedvező időjárás 
m ellett a késői vetésű palánták kiültetésre 
e hó vége  felé alkalmasak lesznek. —  
M intaültetvény itt nincs.

Szegeden, 18811 május hó 20-án.

Lünj/h Ferenci
m. kir. pénzügyi tanácsos 

dohánybeváltó felügyelő.

Nyílt levél a Szerkesztőhöz.
Tek. Szerkesztő u r!

Magam torma dilettáns írónak firkálása 
szerintem csak az esetben bocsájtható meg, ha 
gyakorlati téren olvan valamit fedezett fel, m i
nek a nagyközönség is hasznát veheti: ily ese 
tekben a kontárkodás sem dicstelen, mert jó 
szándékból történik.

Midőn becses lapját olvasni kezdtem, akkor 
vettem észre, hogv a hazai dohányterm elők, 
és a beváltó közegek között erős harcz van 
folyamatban, s ezen harezot én nem találtam 
sem egészen indokoltnak, sem czélraveze- j 
tőnek.

Azért írtam meg, Baloghv Imre barátom- i 
hoz intézett nvilt levelemet, melyben a felm e- j 
rült nehézségek czélszerü közvetítésekép
pen újabb dohány classisok felállítását aján
lottam.

Sajnálattal vettem tudomásul, hogy a 
nyílt levélben nvujtott javaslatom első sorban | 
a t. szerkesztő ur megjegyzéseiben leit elcse- 
pelve.

Mindazonáltal még nem mondok le a 
reményről, hog\ az j ó részében életképesnek 
bizonvul s mint méltányos kisegítő eszköz, 
foganatba vétetik.

Hégi dohánytermelő vagyok, s mint ilyen 
a gyakorlatiság híve.

Gvukorlatisag iránti előszeretetem azon
ban koránt sem zárja ki az elméleti tanulmá
nyok szükséget, de ugv vélekedtem, hogy az

elméleti rész a kézi könyveinkből külömben 
is megtanulható.

Azt irja tisztelt régi termelőtársam, hogy 
köszönettel tartozik, miszerint nyílt levelemmel 
alkalmat adtam újabb értekezésének megírására. 
Sőt többet mondok, ez esetben nemcsak ő, hanem 
az összes dohánv-cultus, nem véve ki a legma
gasabb közegeket sem, köszönettel tartozik, ha 
csakugyan én adtam az okot olyan tökéletes 
javaslat, illetőleg tanred megírásához, mely 
bizonynyal mindenkit, az elmélet és gyakorlat 
kedvelőit egyaránt kielégíti.

Ily tanintézet felállítása, csak üdvös ha
tású lehet, főleg az állam dohány üzletére 
nézve.

Csak abban lehet a hiba. ha ezen inté
zetből kikerülendő, tehát tökéletes képzettségű 
tisztviselők netalán szintén hasonló megbíráló 
képességet feltételeznének vagy követelnének 
feles kertészeinktől.

A szakismeretből eredő Önérzet nagy el
lensége a méltányosságnak.

De nem akarok félre értetni, igen helyes
nek tartom, ha beváltó tisztviselő tökéletesen 
érti a dolgát, de baj. ha a dohánykertész nem 
érti a magáét egész éven á t; a feles kertész 
kezeli dohányainkat, a felügyelet nehéz s nem 
is mindenütt kivihető, a kertész sok része ér
telmetlen s mindenek felett csökönyös, minden 
újításnak ellensége; a csomózásnál bállozásnál 
azt hiszi, ha kever megcsalja a beváltó tisztet; 
sokszor sikerül is neki, s a siker folytán vér
szemet kap a többi; ha rajta veszt a beadás
nál kárát vallja, de kárát vallja bű n  t é l é n  
az engedély tulajdonosa is.

A tulajdonos csak nagyon enyhén bün
tethet, mert a bosszútól félnie kell, az állam 
nem félhet senkitől, tehát csak ö van hivatva 
megbüntetni ugv a kezelési hanyagságot, vala
mint a visszaéléseket.

De nem azzal, hogy a termelőtől az en- 
gedélvt elvonja, hanem hogv az illető kertészt 
megbírságolja.

(De sok szép bírságpénz jönne, be talán 
kitelne belőle a tisztképzö iskola.)

A föntirt bajok leküzdése érdekében több 
évekkel ezelőtt a vándortannó intézmény sok 
oldalról forszírozva behozatott; a nagy tekin
tetű dohanv felügyelőség a közóhajnak meg- 
felelöleg maiglan is fentartja és meglehetős 
összeget költ reá. A vándortanitó azonban 
minden hatalom hiányában, kell hogy mele
gedjék, ha a kertészek, vagy kistermelők, ki
hallgatják, hogv mit prédikál, de hogy a be
szédnek foganatja legven, azt nem lehet reá 
fogm.

Kel kellene tehát hagyni ezen sikertelen 
intézménvnvel, illetve elcserélni a nevet és ha

T Á R C Z A .
K a r c z o l a t o k  a d o h á n y z á s r ó l .

A „Magyar Dohányujság“ eredeti tárczája.

Nagyon csalatkozik, aki azt hiszi, hogy 
nálunk Magyarországban árusittatik a legdrá
gább dohány s hogv a mi szivarjaink — ha 
csak aránylag is vesszük — a legdrágábbak 
volnának. Ténvleg legdrágább a dohány Fran- 
cziaországban. Magától értetik, hogy a fran- 
czia dohánvárusitasnál e drágaságban a Ha- 
vanából vásárolt dohányok is bennfoglaltatnak. 
Azaz, amit a magvar kincstár vásáról havanna, 
brazil, sumatra, cuba vagy jáva dohányokat, 
azokat a fogyasztónak nem adja ugyan ol
csóbban, mint ahogy azt maga veszi, de sokkal 
olcsóbban, mint azt Francziaország teszi. Ér
dekes itt feljegyezni, hogy a legtöbb német 
pipadohánygváros a pipadohányt kicsinyben 
olcsóbban adja, mint ahogv azt nagyban vá 
sárolja; bármily paradoxonnak is latszik a 
dolog ü. l U szempontból, megállja helvét, 
mihelyt fe lágositjuk a tisztelt olvasót arról, 
hogv a n. „t a pipadohánynak valót teljesen 
száras; állapotban veszi —  s ilvenkor a do

hány nagyon könnyű —  azonban az anyag, 
kivált a pfalzban termelt dohány hvgroskopi- 
kus voltánál fogva, ha megnedvesittetik, a 
vizet magából csak lassan és nehezen adja 
ki ; a pipadohányt teljesen szárazán vágni 
képtelenség, mert elmorzsolódik, elporlik. a 
mi pedig nem morzsolódik el, az nem lesz 
szép vágatu; koczkadohánvt, szálas vágatot 
nem lehet a száraz dohányból kihozni. Tehát 
megnedvesittetik. Már pedig természetes, hogv 
nedves állapotban nyert a dohány súlyt ille 
töleg. Így aztán súlyra nézve persze olcsób
ban adhatja dohányát, mint ahogv veszi. A 
legkellemetlenebb a fogyasztóra nézve az, ha 
a dohánygyártmány nem áll értékével kellő 
arányban. Igaz, hogy nálunk, amennyire a 
pénzügyi viszonyok engedték, a dohánygyárt
mányok közelmúlt árfelemelése aklalmával 
megtelelöleg a dohány és szivarok gyártásá
hoz való anyag is megváltoztattatott, azaz a 
drágábbá vált szivarokhoz jobb esetleg több 
külföldi bél adatott, hanem azért általánosság
ban az igazságnak nem lett elég téve; de 
nem is lehet. A szegén\ ember, ki olcsó 
fajta, tehát silányabb minőségű szivart vagv 
dohányt füstöl, az a dohányban az államnak 
sokkal nagyobb dohánvfogvasztási adót fizet,

Junius 1.

táskört. Legven az ezután dohányjövedéki 
biztos és el kell látni kellő hatalommal, hogy 
megbírságolhassa a kertészt, ki szabály ellen 
Ültet, kinek dohánya kocsolatlan, ki szabály 
ellen tör, és fÜz, stb. A beváltásnál pedig meg- 
bírságolja a szabályellenes csomózást és bálio
zást. Ennek volna értelme és valódi eredmé
nye. A vándortanitó intézmény mint ilyen ha
szontalan.

Igen nagy baj, hogy a kir. kincstár a mo
nopólium kezelése körül a 22 éven át történt 
mulasztásokat, nem apródonkint, nem fokoza
tosan, hanem egyszerre egv csapással akarja 
helyre hozni.*

A z utasítás szerinti dohánypajtákkal régi 
pajták átalakításával a különben czélszerü si- 
mitóházak. túlságos, fölösleges, nagy méreté
vel o ly annyira érzékenyen nyúlt a nagy és 
középtermelök zsebébe, hogy azoknak sok 
része nem fog bírni megfelelni a törvényszerű 
utasítás követelményének ; vagy adósságba me
rül, vagy elesik termelésétől. Ma ez lett volna 
a czél t. i. az engedélyek mesterséges utón 
való visszavonása, vagv más kerékbe juttatása 
úgy az könnyen elérhető ily eszközökkel. 
Kérdés azonban, hogy régiek után következő 
uj termelők tömege mennyiben lesz előnyösebb 
a kincstárra nézve ? tegyük fel azonban, hogy 
csak igen kevesen fognak vissza riadni, s meg 
felelnek a fönti túlfeszített követelményeknek, 
de ezzel oly anyagi áldozatot hoznak, melyet 
csak kevesek lesznek képesek kiheverni. A la
kítsuk át a pajtákat mondja vagyis követeli a 
rendelet, azon minden második szakasznál át
járók legyenek, hogy a leltározó közegek a 
zsinór vagy pálezákat meg számlálhassak, tehat 
rontsunk és bontsunk Habár aligha akad 
olyan leltározó, ki azt igénybe vegye, mert ha 
ezt valójában elakarja érni a kormány, akkor 
minden község részére legalább egv tinanezot 
állítson, különben ezen rendeletnek megfelelni 
képtelen, és ne 24 fői intőt fizessen az illető
nek havonta, hanem legalább háromszor hu
szonnégyet.

Az allarn igen helyesen megakan és 
megakarja szüntetni a csempészetet: ez köz
érdekű dolog, s a nagy —  v alamint kÖzépter- 
mclőnek még em.nensebb érdeke, mint az ál
lami monopóliumnak, de az ut, melyen a czélt 
elérni véli, igen té/es.

Egvedárussági szempontból megenged
hető. hogy a saját használati, termelés és ki
váltás beszüntetve lett. De hogy az állam nem 
teszi lehetővé, hogv a dohányzó közönség a 
megszokott természetes szűz dohánvt a tőzsdék 
utján szabadon élvezhesse, az bizonynyal meg- 
boszulja magát. Soha sem hallottunk oly 
mérvű csempészjárást mint a f. évben. S ez

mint a jómódú gazdag, a ki finom szivaro
kat élvezhet.

Ma a dohány nem képezne egvedárusági 
czikket. akkor persze dohánycsempészet nem 
léteznék ; midőn az államok az euyedaruság 
eszméjét fölvetették, s a csempészetet bünte
tendő cselekménynek kvalifikálták, a csempészet 
bűntettét mesterségesen idézték elő. A mora
listák igv gondolkoznak. A gyakorlat emberei 
ezen elvet el nem fogadhatják, mert az ilyen 
bölcselkedés —  ha nagyon apróra firtatjuk — 
sok n é l k ü l ö z h e t l e n  t ö r v é n y r e  is 
ráfér.

Annyi baj van a dohánnyal, hogy n o ! 
Hanem hát csak azzal bajoskodunk, amit ked
velünk ; az állam a dohánvt kedveli, mert ez 
neki sokat jövedelmez. Látjuk, hogy alig van 
az államnak máshol olvan jól dotált tisztvi
selője, mint a dohánvbeváltó-hivataloknál és a 
dohány gyáraknál. A melv városban doh u v- 
gvár van, oda tódul a munkás-elem s külö
nösen a női munkáskéz. Hanem a fogyasztón 
is kedvelik a dohányt. Nézzük csak meg 
statisztikát, mely elmondja, hogy 100 emberbe 

Mugvarországban 04 kilogramm 
Ausztriában 124
Francziaországban ,.
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igen természetes, ezt az állam téves intézkedése 
hozza magával.

Természetes dohány csakis nagyobb váro
sokban jött az árudákba, meg a pesti külön
legességi tőzsdében is, csak két válfaj, rövid 
vágatu debreczeni és szegedi volt kapható, 
tehát a könyebb szivatu pipadohányokból 
semmi, hosszú vágatú sehol sem volt kapható, 
kivévén a budapesti vámháznál, de csakis utal
ványra, melyért előbb egy budavárbeli mi
niszteri titkárhoz kellett és kell menni, tehát 
főleg a vidéki intelligens dohánvzó közönségre 
mintegy lehetetlenitve van csibukját törvényes 
alapon megtölteni és élvezni.

Azért maga a kincstár szorítja reá a 
csempésszel való további összeköttetésre, s ez 
utóbbi csakis igv tartja fel veszélyes üzletét, 
mert jól csak az intelligens osztály tizet a 
szegény pipás paraszt már a krumpliszár pi- 
pálásával is megelégszik.

Félek bár, hogy a tisztelt szerkesztő ur, 
szerénytelenséggel vádoland. hogy avatatlan 
toliamat ily hosszan járattam. De azt hiszem 
közérdek, melvnek soraimmal szolgáim akar
tam, kimenti ezen hibámat, fogadja tiszteletem 
kifejezését, melvlvel maradtam

Erdő-Telken 1880. Máj. 10-én 

őszinte tisztelője
Fáy László.

*  *
*

M egen ged i F áy  uram, hogy nyilt le
ve lére  e g y  pár m eg jegyzést tegyek  vá la 
s z o ló ig ,  m elyet a következőkben au ok.

A  22 év i mulasztás o ly  szörnyű do l
gokat idézett elő, h ogy  azt csakis a le g 
erélyesebb eljárás m ellett lehet a fenyegető  
örvényből m egmenteni.

Czikkiró, talán nem is sejti a jelen 
helyzetnek irtóztató voltát, csakhogy egye t 
em lítsek, a mi talán a helyzet kritikus 
állását világításba helyezi, a m agyar ál
lamnak jelenben  m integy 400.000 méter 
mázsa dohánya van készletben s ez óriási 
m ennyiség ahhoz képest, mint a mennyit 
felhasználhat, és a mi főbb, a rossz m inő
ség  o ly  magas arányban van a jó  m inő
séghez, h ogy  a gyártási czéloknak m eg
fe le lő  anyagban mindég hiányban van.

H a  a fogyasztás a legsikeresebb lesz, 
és m ég  va iam i más váratlan eset is for
dul elő, a mi a dohány m ennyiségét igén y
be venné, az állam igen ki volna elég ítve .

Belgiumban 
Hollandiában 
Norvégiában 
Dániában 
Oroszországban 
Angliában 
Olaszországban 
Spanvolországban 40 „

dohány esik. Tehát Belgiumra esik átlag 100 
ember után a legtöbb dohány.

A számok gondos megfigyelői arra a 
tapasztalatra jutottak, hogv a hegyes vidéket 
lakó dohányzók kevesebbet füstölnek, mint a 
síkság dohányzói. Csakhogy ez nem állja ki 
a sarat, mert például ott, ahol sok kaszárnya 
van, ott sok dohány fo g y ; tudvalevőleg a 
kaszárnyák minden ország dohányzóinak fő
iskoláit képezik. Aki soha életében nem pi
pált és gyűlölte a dohányfüstöt, az megtanulja 
az orrbosszantó izagot tisztelni s a torokkö- 
szörüiő füstöt becsülni a „Wachzimmer-„ben 
a meleg kálvha mellett, midőn odakünn csi
korgó hideg, dermesztő fagy van.

A katonák egyáltalában nagyon szeretnek 
dohánvozni. Tessék elhinni, hogy a háború 
legjobb hőmérője a —  dohánygyár. Mikor

ha jelen készletéből az uj dohányig 100,000 
métermázsán túl adhatna. D e m ég  az eset
ben is fennmarad m ég m integy 300,000 
mázsa rossz m inőségű dohány.

Ezen nagy mennyiségű dohány m elyet 
eladni nem lehetett, gyártási czéloknak sem 
fe le l m eg,

Ezen kritikán alóli rossz dohányt el 
adni teljes lehetetlenség, a mi pedig benne 
jó  arra az államnak m agának van szü ksége; 
tehát ilyen körülm ények mellett mindent 
el kellett követni, h ogy  a bajon rohamosan 
seg ítve  legyen.

*

A  mi a pajta átidomitását illeti, a 
jelenben vita tárgyát nem képezi, a m eny
nyiben az egye lő re  elvan halasztva.

*

A  gyártásnál erősen működnek azon, 
h ogy  mihamarább általánossá legyen  a 
„ S z ű z  d o h á n y "  árusítása, mi most azon 
is múlik, hogy arra való anyag nincs e le 
gendő. készletben.

Az 1888-ik évi dohányüzlet.
—  „Herzog L. M. és társa-  cég jelentése. —

Dohánykivitelünkhöz annyiban füzünk 
nagv rtményt. amennyiben ebben az üzlet
ágban nagy fordulatnak bekövetkezését várjuk. 
Sokan hiszik azonban, hogv a mai kivitel a 
lehető legkisebbre van redukálva, hogv már 
csönkenm nem csökkenhet, nem külömben az 
ár is, s mindazonáltal a való az ellenhezőt 
bizonyítja.

Az eddigi jó vásártlóink megszüntettek 
minden összeköttetést. Franciaország, melv 
10 — 40 ezer métermázsát vásárolt évenként, 
nem tartozik vevőink közé, mi határozottan 
nagv csapás dohánvkivitelünkre.

Ugyanis Francziaország az úgynevezett 
typusdohányt vagy nagylevelüt (Schneidegut) 
vásárolta, amelyet csakis ezen állam használ, 
és ha Francziaország az utolsó években do
hányuknak égési, szin és minősége tekinteté
ben nagyobb igényeket támasztott, s emellett 
bár viszonylagos csekély árt adott, mindazon
által tekintélyes volt a szükséges kiviteli do-

valamelv állam katonáit mozgósítani szándék
szik, már legalább egy félévvel azelőtt elren
deli a dohánygyárakban, hogy a katonák szá
mára való limitó dohányból ennyi és ennyi 
tartassék készletben! Ez az a híres limitó 
dohánv, melvhez a szegény czibil csak ugv 
juthat, ha valami nagyon jó lábon all Lármás 
őrmester ur m m al; ez az a jeles dohány, 
melvről o fihrer úr Flinta azt mondja a De
meter öcsémnek mikor az inspektiót tart éj
jel : „A zt öcsém, ehol ez a szentelt növény,
a financz kézitől még szüztiszta Limitó, e' 
tartja meg benned a szuflát, ha elálmodol az 
éjjel, tÖmmeg a pipádu.

Mert a „L im itow a katona dohánya, a 
Virginia pedig a katona czigárója. A katona 
mielőtt kimegy a kaszárnyából, megnézi, hogy 
nem tört-e el a tegnap félben hagyott Virgi
niája és van-e e sapkája vágányában gyufa?

Ad vocem „Gyufa. „ Francziaországban a 
törvénvhozás phantasiája már a gyufára is 
kivetette az adót. Sőt mint hírlik, egyedáru- 
sági tárggvá akarják tenni. Szegény gyufa ! A 
pipázó ember nélkülözhetlen szerszáma tehát 
szintén monopolizáltatni fog.

hányunk mennyisége, melynek eladását biztosra 
vehettük. Francziaország eme szakításának oka 
töképen ama nézetben rejlik, mely szerint a 
hazai gyártmánynak otthon kell értékesítve 
lenni és meg védni conte que conte, hogy te
hát a francziák a mi dohányunk minőségétől 
távol álló belföldi vagy algíri dohányt használ
ják, csakhogy a pénz kine menjen az ország
ból. Ezen áramlat ragadja magával a többi 
államokat is; hol nincs egvedáruság, maga
sabbra emelik a vámot, mely a belföldi do
hányuknak biztos védelmet involvál. Mi cso
dálatos van abban tehát, hogy ilv viszonyok 
között dohánykivitelünk kisebb és kisebb 
mennyiségre száll alá.

Mint földmivelő ország Ausztriához való 
viszonyunknál fogva ezen áramlattal szemben 
teljes védtelenül állunk, nincs képességünk 
arra, hogy kivitelünket kedvező szerződések, 
vagv retorziók által lendületbe hozzuk. Az 
pedig legkivált szégyenletes, hogy az Egyptom- 
ban való kivitel elő, ahonnan nagymennyi
ségű szivarka szállittatik hozzánk, teljesen el 
vagyunk zárva, mig más országokból impor
tálnak s igy csakis csempészet utján juthat be 
magyar dohányunk Egvptomba. S annál sajno- 
sabb e dolog, mert Egvptom vásárolna tőlünk 

j s ezt a mai viszonyok között meg kellene 
| szereznünk s meg becsülnünk. El kell tehát 

ismernünk, hogv akkor, midőn Törökországgal 
kereskedelmi-kötés megtörtént, Egvptomba 
való dohány szállítás kérdése kikerülte az illető 
közeg figyelmét és annál inkább remélhetjük, 
hogy a kötés ismételt megújításánál e hiba 
ezen fontos kiviteli czikkünket megillető mél
tánylással fog kijavíttató!.

Gátot képez a kivitelben a magas fuvar. 
Mig a dohány magas áru volt, kifizette a fu
vart is természetesen, azonban a mai erős 
versengés közepette a magas fuvar egv pár 
relatió után minden transaktiót kizár; nincs 
tehát más hátra, mint a dohányra is a ter
mény és liszt fuvardíjak alkalmaztassanak, 
amennyiben a dohánynál is a vasúti kocsi 
teljes fölhasználtatása szükségeltetik, ugvanis 
teljes megfizetés azon súly után, melyet a 
kocsi képes befogadni, azaz 10.C00 klgramm 
után. Mi pedig a dohány belértékét illeti, az 
nem több mint a liszt vagy a repeze vagv a 
boré, sőt sok esetben ezen utóbbiaké fölül
múlja a dohánybelértéket. Tehát közlekedési 
intézményeink igen jól tennék saját érdekük
ben, ha tanulmányuk tárgyává tennék a do 
hány fuvar-dijl. s ennek leszállítását elhatá
roznák, mi exportüzletünknek újjáéledését 
idézné elő.

(Folytatása következik.)

Nyílt kérdés
Következő sorokat vesszük fcr-Semjéről: 

Tek. szerkesztő ur!
A palánták szépen fejlődtek és már min

denütt javában folyik a kiültetés, melvhez a 
tartós szárazság miatt sok viz szükségeltetik.

Egyúttal vagvok bátor tek. szerkesztő űr
höz azon kérdéssel fordulni, hogy a dohány
pajták átalakítása és a simitóházak felállítása 
az előirt minta szerint szükséges-e már ez 
idénre? mivel a Pesti-Hirlap f. ho 15-íki száma 
szerint az országgyűlésben W ekerle pénzügy- 
miniszter Dessetfy Aurél interpellációjára azt 
válaszolta, hogy „az erre vonatkozó törvény 
alkotása szakértők jóváhagvásával történt ugvan, 
de mivel azt mégis sokan helytelenítik, még

250 kilogramm 
150 
102
100 „
83
<12
57
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Deczemberben visszavonták és újból szakértő 
két fognak ez iránt meghallgatni.

Becses válaszáért fogadja tek. szerkesztő 
ur előre is köszönetemet.

Ér Semjén 1889. Május 22-én.

Maradok teljes tisztelettel

Stern Sámuel

V E G Y E S E K .
—  Előléptetések. Fejér Viktor, Háhnel 

Ferencz, Böhm Alajos, Szvitek Lajos és Scholly 
Mátyás II. osztályú, továbbá Lieber Vilmos, 
Graselli Norbert, Mittermaver Imre, Mándisz 
Károly és Pelczer Zsigmond, III. oszt. dohány
beváltó-hivatali tisztek, I., illetve II. osztályt 
dohanybeváltó-hivatali tisztekké. —  Ujváry Ist
ván és Zöldy Lajos V. oszt. dohánybeváltó- 
hivatali tisztek, IV. osztályúvá, Balassa György, 
Kreuz József és Gvőrfi István, VI. oszt. dohány
beváltó-hivatali tisztek, V. oszt. dohánybeváltó- 
hivatali tisztekké.

—  Kinevezések a m. kir. dohányjöve
déki központi igazgatóság által: Berndt Lajos, 
Székely József, Guth Antal, Tibor Mór és 
Horthy Dezső. IV. oszt. dohánvbeváltó-hivatali 
tisztek, III. oszt dohánvbeváltó-hivatali tisz
tekké.

—  A pajták atidomitásának elhalasztása.
A z  országos gazdasági egyesület, dohány
szakosztályának megállapodása folytán, kér
vén y  menesztetett a pénzügyminiszterhez 
a pajták átidomitásának elhalasztása végett. 
A  pénzügyminister azon határozatot hozta, 
hogy újból fognak szakértők erre nézve 
meghalgattatni.. És ig y  egye lő re  azok át- 
idomitása fel lett függesztve.

—  Baghy József pusztaföldvárifbldbirtokos 

ur is küldött be tudósítást szerkesztőségünkhöz 
a dohányár mikénti állásáról, m elv igen Örven

detes állapot s a legszebb reménvekre jogosít 

töl, amennyiben ültetvényei o ly  szépek, hogv 

ily állandó fejlődés mellett augusztusban a 

szedést, ha közbe nem jön akadály, megkezdi. 

S igv következtetve e tudósításból, reméljük, 

h ogy  Békésm egye szépen áll a dollánvültet- 

vények fejlődésében és íog  allani a dohány 
dolgában.

„Útmutató a pályaválasztás könnyítésére-
Összeállította Dr. B.M czimü könvvecskét kül
dött szerkesztőségünkhöz Schnnedicke A . cég 
Nagyszebenből, a -hol a mü megjelent. Mint 
cime mutatja, vezér fonalul akar szolgálni a 
ketkedo határozatlansagban, melvet rendesen 
ugv a szülők mint a pályaválasztó ifjak tájé
kozatlansága idéz elő , amennyiben nem tud
jak, nnnö előtanulmány szükséges az egves 
pályákhoz. E  hiányon akar e füzetke segítem 
az által, hogy az Össes pályákhoz egvenként 
igényelt tanulmányi elóképz’etségct a palvák 
szerint betűrendben rendezve feltünteti. A  mü 
ára 20 kr, m ely összegnek beküldése után a 
tennnevezett cég a megrendelőnek elküldi. —  
Melegen ajánlhatjuk.

—  Múlt számunkban közzé tett azon 
községek közül, m elyek holdanként 150 
frtnál többet kaptak, m eg je lö lve  vo lt 64 
község, azonban helyrehozás vége tt érte
sítenek bennünket, h ogy  64 községen kívül 
m ég több vo lt olyan, m elynek átlagos 
holdankénti jövede lm e a 150 frtot m eg 
haladta.

—  A dohány mozaikbetegsége. Dr. Dór- j
vath Géza a Term.-Tud.-Közl. egvik utóbbi | 
szamában e betegségről igen érdekes adatokat ! 
tesz közzé, melyeket érdemesnek tartunk az j 
ügv érdekében röviden reprodukálni-Som ogy- I 
vármegye Szülök községében, az utóbbi évek- J

ben egy sajátságos betegség lépett fel a do
hány ültetvén-* ekben és évről évre tetemes 
károkat okoz. A  betegség a dohánylevelek 
támadja meg s egyaránt csökkenti a termésnek 
mennyiségét és minőségét. Somogyvármegye 
közgazdasági előadója, Széchényi Im re  gróf 
felhívta e betegségre a földmivelés-, ipar- és 
kereskedelemügyi minisztérium figyelmét s a 
helyszínén való tanulmányozását kérte. A ne
vezett minisztérium czikkiró urat bízta meg e 
feladattal. Már elóleges vizsgálataimból kitűnt, 
írja, hogy a Szulokon fellépő dohánybetegség 
csakugyan az u. n. mozaik betegség, a mint 
az már Somogyvármegye közgazdasági elő
adójának felterjesztésében is jelezve volt. E 
betegséget eddig még csak Hollandiában és 
Dél-Oroszországban észlelték s csak 1886-ban 
ismertették először az irodalomban. A mozaiit- 
betegség tünetei a következőkben állanak : 
Nehány héttel a fiatal dohánvpaiánták kiülte
tése után. mire azok jól meggyökeresedtek és 
erős növésnek indultak, tehát körülbelül junius 
közepe táján, a leveleken szabálytalan alakú, 
halavánv zöld rajzolatok támadnak, melyektől 
a leveleknek mormális állapotban levő részei 
sotétebb zöld színükkel mindinkább elütnek. A 
sotétebb zöld színű részék erősebben növeked
vén, mint a halavánv színűek, többé-kevésbbé 
felhólyagosodnak s a levél felső lapjának egye
netlen felületet kölcsönöznek. A halavánv szinü 
részek fokozatosan megsárgulnak, utóbb elhal
nak, elszáradnak és törékenyekké válnak, minek 
következtében az illető levél azután többé-ke- 
vésbé elfonvnyad, összeszakadozik és elrongvo- 
lódik. Ez a betegség 1881-ben lépett fel elő
ször Szulokon s azóta évről-évre ismétlődik. 
A z okozott kár nagvsága legjobban kitűnik 
azokból a statisztikai adatokból, melyeket a 
szulóki m. k. dohánybeváltó hivatalnál szerez
tem be. Ugyanis még a betegség fellépését 
megelőző és normálisnak tekinthető 7 év alatt 
(1874— 80) egy katasztrális holdon átlag 673.43 
kgr. dohány termett atlag 132 fr t  29 kr. bevál
tási értékben, addig a betegség fellépése óta 
lefolyt utolsó 7 év alatt (1881— 87.) egv ka
tasztrális holdon átlag csak 474.41 kgr. dohány 
termett átlag 80 frt 5 kr. értékben. A beteg
ség által okozott évenkénti veszteség tehát kát. 
holdanként átlag 198'27 kgr. dohányt, illetőleg 
52 frt 24 kr. pénzértéket tett vagyis 29-5°/„-ot 
a termés mennyiségében és 39-5°0-ot a jöve
delemben. Hogy a jövedelem tekintetében na
gyobb a veszteségi százalék, mint a mennviség 
tekintetében, azt mutatja, hogy a kát. holdan
ként termett dohány a betegség következtében 
nemcsak kevesebb, hanem silányabb minőségű 
is volt. Maguk a szülöki gazdák a betegséget 
többnyire a tavaszi hideg szeles esőknek, tehát 
időjárási viszonyoknak tulajdonítják. Egyes szu- 
loki gazdák a késői ültetést gondolják a be
tegség egyik okának és azt hiszik, hogy ha 
korábban ültetik ki a dohánvpalántáka', akkor 
azok jobban megerősödnek és jobban kibírják 
annak idején a tavaszi hideg szeles esőket. Ez 
ellen felhozhatom, hogy láttam ott korán ki
ültetett dohányt, u melv erősen beteg volt és 
viszont későn ültetett is, a mely csak keveset 
szenvedett a betegségtől; és megfordítva. Egv 
azonban kétségkívül meg volt állapítható; az 
t. i., hogy a betegség foka —  cetens paribus 
— a dohány fajtája szerint változik. A szuloki 
gazdák már kezdettől fogva az ó saját fajtá- 
jokat termesztik, a mclylyel dohányuk hirnevét 
megalapították. A kincstár, tekintettel a mozaik
betegség által okozott károkra, u múlt évben 
kísérletezés végett szaniosháti dohánymagot 
osztatott ki közöttük. Kísérleteket tétetett azon
kívül az ottani m. k. dohánybeváltó hivatal 
által nemcsak szuloki és szaniosháti, hanem 
egy amerikai (white burle) dohányfajtával is. 
Az eredmény mindenütt az volt, hogy a sza- 
mosháti dohány csekélyebb mértékben szenve
dett a bajtól, mint a szuloki ; az amerikai fajta 
még ez utóbbinál is erősebben volt megtá- i 
madva. A három dohányfajtának ez a külön
böző magaviseleté azonban egyenes és kapcso- i 
latban áll az egyes fajták szövettani szerkeze

tével. A szamosháti dohány levelei ugyanis 
durvább szÖvetUek, mint akár a szuloki, akár 
a kísérlet alá vett amerikai dohányfajta levelei.. 
Innen a különböző fokú ellentálló képesség 
Nem találhatván meg ezek szerint a betegség 
okait sem az időjárás, sem a talaj viszonyai
ban, sem a mivelésmódban, tovább kutattam, 
hogy vájjon nem okozza-e azt talán valamely 
állati vagy növényi élösdi ? De ebbeli vizsgá
lataim, melyeket még a melegágyak földjére is 
kiterjesztettem, teljesen negatív eredményt ad
tak. Nem akadtam semmiféle olyan élósdire, 
a melyet a betegséggel okozati összefiüggésbe 
lehetett volna hozni. Ugyanerre a negatív ered 
ményre jutott a dohány mozaikbetegségének 
első vizsgálója, Dr. Mayer is. Azonban Dr. 
Maver az ö vizsgálatainak további folyamán 
reájött, hogy az a betegség valamely ismeret
len baktériumok okozta fertőző betegség, mely 
oltás utján egyik növényről a másikra átvihető.

(V ége követkessik.)

Szerkesztői üzenetek.
H. Á. urnák. Keresztes-Nyárád Figyelmezteté

sét köszönettel vettük ; a pajták átidemitása egyelőre 

elhalasztható.
5. 8. urnák, Ér-Sentjén. Krtesitését köszönetül 

vettük, kérdésére a választ a vegyesek közt találja. Z. 
sógora miért nem értesít bennünket.

F. B. tiszttartó urnák, Msgyes-Bodzás. Felette 

kiváncsiak vagyunk dohánytermelési működésére. Szí
veskedjék bennünket körülményesen értesíteni. Tudom , 
hogy a g ró f urnái Fgreskazán is javában folyik az 

ültetés.
K. I. urnák, Borhid. Mutassa meg, ez évben mit 

lehet a Szamos parton, a lankákban előállítani, ha az 

idő kedvez. Most vagy soha ! Szeretném egyszer azon 

dohányt teljesen sikerültén látni.

6. A. urnák, Klrály-DarÓCZ. Igyekezzél saját ér
dekedben ez évben jó dohányt elöállitani, nehogy oly 

megszégyenítő átlag legyen.

L. F. pénzügyi tanácsos urnák, Szeged. Kimerítő 

tudósítását köszönettel vettük, és örömmel közöljük. 
Igen szeretném, ha a többi felügyelőségek is helybe- 
korba értesítenének a dohány* és a minta telepek ál
lásáról.

Anbrus J. urnák. Tudósításáért fogadja köszö- 
netúnkm : a jövö számban egész terjedelmében hozzuk, 

amennyiben közérdekű volta azt megérdemli.

Baghy József urnák, Puszta-Földvár. A  paita
átidomitáaa egyelőre szükségtelen.

Naphtalin
legkitűnőbb és legolcsóbb szer leve
lé n  (apliidida), földi bolha (baltica), 
spárgát támadó légy (ortalis talmi- 
rans) és minden a gazdaságban és 
kertészetben to -4ártalmas rovar ellen.

Legjobb eredményuyel alkalmazva 
a fllloxera ellen .
Megrendelhető hivatkozással jelen  hir

detésünkre

FISCHER és HEIDLBEhG
katranytermekek-gyáraban

Budapest, külső soroksári-út.

ma
Markos Maimmal, Budapesten, Andrássy-at li .  ,z
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