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Hirdetés.

Mindazokat, akik az előfizetéssel már 
régebben hátralékban vannak. Igen kér
jük, szíveskedjenek mielőbb megújítani 
előfizetéseiket, mert különben be fogjuk 
szüntetni a lap küldését s a hátralékos 
előfizetési összeget kénytelenek leszünk 
postai megbízás alján bekérni, ami által 
haszontalan költségeket okoznánk nekik.

Úgyszintén kérjük azon t. előfizetőinket 
Is, akiknek előfizetésük a mnlt hó végén 
já r t  le, szíveskedjenek megújítani az elő
fizetést. ha még eddig meg nem újították 
volna.

I-apnnk előfizetési árn:
Egész évre . . . + fri.
Fél évre . . . 2 „
Segyed évre . . . I „

Az előfizetési pénzek a „Magvar Do- 
hányujság* kiadóhivatalához, Budapest, VI., 
Podmaniczky-utcza 1. szám alá intézcndök.

A „Magyar Dohány újság- 
kiadóhivatala.

Közigazgatási rész.

Újévtől kezdve fenti czim alatt uj ro
vatot nyitottunk, melyben tárgyalni fogjuk a 
dohányegyedáruság közigazgatása körül 
felmerülendő fontosabb mozzanatokat; ne
vezetesen a dohánybeváltó hivatalok és 
felügyelőségek szervezetében előforduló 
változatokat, — a dohánytermelés engedé
lyezése, az engedélyek átírása, — egyes 
jövedéki kihágások és szabályellenességek 
büntetésére nézve a m. k. dohányjövedék 
központi igazgatóság és a m. k. pénzügyi 
minisztérium által hozott elvi jelentőségű 
határozatokat, — végül a dohánylevelek 
osztályozása és beváltási árak iránt időn
ként megjelenő szabályokat.

Ezen dolgok úgy a dohánytermelőket, 
mint a jövedéki tisztviselőket egyaránt ér
dekelvén : azon biztos reményben vagyunk, 
hogy lapunk ily irányban való kibővülése

! által tisztelt előfizetőinknek kedves dolgot 
cselekszünk.

Tért engedünk ezenkívül előfizetőink
nek lapunk hasábjain nem csak a szorosan 
vett dohánytermelésre, hanem a termelési 
engedély kérelmétől kezdve a termés b e 
váltásáig előfordulandó bármely vitás ese
tekben követendő eljárás iránti kérdések
nek ; s ígérjük, hogy lapunk következő 
számában minden kérdésre nézve pontos 
útbaigazítással fogunk szolgálni.

D o h án y b ev áltó  h iv a ta l fe lo s z la tá sa .

A csanád-apátfalvi m. kir. dohánybe
váltó hivatal a m. kir. pénzügyminisztérium 
áltál feloszlattatván, működését még a dohány
beváltás elölt megszüntette.

Az ezen beváltó hivatalhoz tartozott 
községek közül Földeák és Kövegy a szegedi, 
Mezö-Hegves és Mező-Kovácshaza pedig a 
battonvai m. kir. dohánybeváltó hivatalhoz 
osztattak be.

Szmolenszky Antal apátfalvi dohán v 
bevalló hivatali kezelő egyelőre a budapesti
m. kir. dohánybeváltó felügyelőséghez osz
tatott be lelügyelőhelyettesi minőségben.

D o h án y to rm slés l te r ü le t  m e g á lla p ítá s a  az  
1 8 9 0 -lk  év re .

A folyó évben dohány termelésre engedé
lyezendő terület a magyar és osztrák jövedék 
által 85*000 holdban állapíttatott meg ; mely
ből a magyar jövedékre 81 *680 hold jut.

A múlt évi ültetési terület 100*000 
holdban volt előirányozva, az engedélyezett 
terület azonban ezen határt el nem érte.

Ez évben az ültetési területet a jövedék 
azért volt kénytelen a műit évinél kevesebbre 
előirányozni, mivel jelenleg rendes szükség
letét jóval felülmúló nyers anyag készlettel 
rendelkezik.

*

S z á rító  p a jtá k  óz sim ító  h ázak .

Az 1887. évi XLIV. t.-cz. 2. §. az ezen 
törvényezikk végrehajtására vonatkozó 1887. évi 
74*090 számú szabályrendelet értelmében a 
régi termelők az ez évi dohánytermelési en
gedély kérelmezése alkalmával kötelesek 
volnának igazolni, hogy minden hold után 
legalább is 100 ürköbméter térfogatú, szalmával 
vagy náddal fedett, elzárható szelelö nyílások
kal, s minden második szakasz után átjárók
kal ellátott száritó pajtákkal bírnak, — és 
hogy minden öl hold után 20 négyszög 
méter kiterjedésű külön simító helyiséggel 
rendelkeznek.

A magyar kir. pü. minisztérium azonban 
megengedte, hogy régi termelőktől ez évi 
engedélyezés alkalmával a szabályszerű száritó 
pajták és simító házak igazolása ne k’jvetel- 
tessék; s csak azok legyenek kötelesek a 
szabályszerű száritó pajták és külön simító 
helyiségek megtörtént felépítését igazolni 
kik az 1889-ik évre kaptak először dohány 
termelésre ergedélyt. — Az ez évre enge
délyezendő termelők a dohány töréséig a száritó 
pajtát, csomózás idejére pedig a simító házat 
telállitani, s ezt a jövő évi termelési engedély 
kérelmezése alkalmával hitelesen igazolni tar
toznak, mivel ellenkező esetben az lH91-ik 
évre dohánvtermelésre engedélyeztetni nem 
tognak.

A m. kir. pénzügy minisztérium ezen 
intézkedése által nem ejtette el a száritó paj
ták átjárókkal leendő átalakításának, valamint 
a külön simító helyiségek felállításának kér
dését, hanem tekintettel a múlt évi ország
szerte rósz gabona termésre —  csak elhalasz
totta.

A dohánytermelő urak tehát saját érde
kükben helyesen cselekesznek. ha ez év 
folyamán pajtáikat a szabályrendeletnek meg
felelőig átalakítják, és külön simító helyiséget 
építenek; nem csak azért, mivel erre előbb- 
utóbb kötelezve lesznek, de mivel mindazon 
dohánytermelők, kik a szabályrendelet köve
telményeinek már megfeleltek, meggyőződtek 
arról, hogy átjárókkal ellátott pajtákban a 
dohány zsinórok fel és leaggatása sokkal 
könnyebb,—  a beszáradás folyamata figyelem
mel kísérhető és a száradás egyenletesebb. 
A külön simító házakban pedig könvebb a 
munkásokat ellenőrizni, a helyes válogatásra 
és csomózásra felügyelni, és elérhető az, hogy 
az összes kertészek munkája egyöntetű 
legyen.

A külön simító helyiség külömben is a 
dohány beadásától kezdve a simítás megkez
déséig, — tehát az év legnagyobb részében, 
mint magtár, szerszám kamra stb. minden 
gazdaságban hasznos szolgálatot tehet.

A dohány átadása.
A dohánytermelők nagy résre ép az 

átadás közben van, egy része már keresz
tül ment azon, egy másik része csak ezután 
következik, úgy amint a sorrend ezt magá
val hozza; egyik hamarábbra, a másik ké
sőbbre kéri az átadási határidőt szabályozni, 
és csak ritka esetben lesz valaki e kérel
mével visszautasítva, ha csak a körülmé
nyek megengedik.

Nagy dolog is az, ha valaki az egész 
éven át nagy fáradsággal és sok vajudá-
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sokkal összeállított terményét egy fórum 
elébe hozza, melynek bíráló bizottsága ha
tározatába majdnem feltétlenül belé kell 
nyugodni és azoknak becslését eltogadni. 
De alig is van példa reá. hogy egy ilyen 
majdnem önállóan működő bizottság igaz
ságosabban és méltányosabban jáijon el, 
amint eljár nagyrészben a beváltó bizott
ság személyzete ez idő szerint. Nem aka
rom azt határozottsággal állítani, hogy 
egyes helyeken hibák nem történnek, de 
ezek vagy rosszakaratból, vagy ami legtöbb 
ilyen esetben előfordulhat, tapasztalatlan
ságból történnek, és ennek kifolyása leg
több esetben az osztály degradálása, ami 
mindenesetre a termelő nagy kárára van. 
Az ilyen esetek nem ok nélkül keserítik 
el a termelők azon egyes tagjait, akik egy 
ilyen beváltó tiszt kezei közzé kerülnek. 
De legyenek meggyőződve arról tisztelt 
olvasóim, hogy az ilyen esetek még job
ban bántják a dohányjövedéki központi 
igazgatóságot; hisz épen a dohányjövedéki 
központi igazgatóság üdvös működésének 
köszönhető, hogy a dohányátvételek leg
több esetben igazságosan és méltányosan 
gyakoroltatnak, a termelők nagy részének 
teljes elismerése és megelégedésének ki
nyilvánítása mellett.

A bizottságok eljárása oly nagymérvű 
elismerésben részesül, mint még ezelőtt 
talán soha, — és ha itt-ott akadnának 
olyanok, akik helytelenül járnának el s ez 
a dohányjövedéki 'központi igazgatóság ve
zetőjének tudomására fog jönni, (ami alig 
kerülhető el) bizonyára büntetlenül nem 
fogja hagyni a dolgot, hanem ő igazságos 
szigorával bizonyára elégtételt fog szerezni 
a termelőnek.

A termelőnek csak is azon egy erköl
csi kötelessége van, hogy mielőtt ő a do
hányát a beszállításra elkészíti, részrehaj- 
latlan igazsággal klasszifikálja meg ó maga 
minden bál dohányát, de i g a z s á g o s a n ,  
és nem magára kedvezményesen, hanem 
úgy, amint van. Minden jóravaló gazdának 
meg kell ezt tudni Ítélni és limitálni, s 
midőn ez megtörtént, számozza meg min
den bál dohányát, jegyezze fel annak szá
mát a bálfára kék vagy másszinü irónnal, 
és jegyezze meg magának a kézi könyvé
ben minden számnak az osztályát és ami 
dőn a beváltó hivatalban a mázsára kerül, 
nézze meg a feljegyzett számot és keresse 
fel annak nála feljegyzett osztályát.

Ennek megkönnyítésére odahaza már 
a dohány felrakását a kocsikra folyószám 
szerint teheti. Igaz, hogy ez kissé nehéz, 
mert vagy a fuvaros előre hajt egymásnak, 
vagy ha vasúton kell szállítani, az ilyen 
sorrendek megzavartatnak; de vigyázattal 
mindig megközelítőleg meg lehet a rendet 
tartani. De ha nem is kerülne épen folyó
szám szerint a mázsára, azért mindig m eg
lehet azt a jegyzékben azonnal találni, és 
az esetleges eltérést rögtön konstatálni.

Ez kötelességszerü dolog, hogy ezt 
mindenki az ő szakértő emberével együt
tesen tegye m e g ; ha ez meg fog  tétetni, 
és az átadásnál a gazda legkisebb rövid
séget fog észlelni, azonnal szigorúan fel
szólalhat, követelve a helyes osztályozást.

Ha a gazda odahaza, mielőtt dohányát 
a beváltásra beküldi, nincs kellően tá jé
kozva annak minőségéről és osztályáról, 
és csak a kertész vagy esetleg dohányos 
gazda után kell hogy ítéletet vonjon, m eg
történhetik, hogy az illetőktől nem kapta 
meg dohányának tiszta képét, mert leg- 
többnyire nagyon is kedvező színben ecse
telték azt előtte. Azért mondom, hogy az 
igazság kiderítésére, a dohány pontos meg- 
osztályozására odahaza nagy szükség van, 
oly szükség, melyet minden jóravaló gaz
dának elmulasztani nem volna szabad. S o 
kan meg is teszik ezt ; magam is, mig 
dohánytermelő voltam, odahaza rendesen 
rnegosztályoztam a dohányomat és bizony

nem igen engedtem én abból egy kom- 
mát se levonni, még az akkori időben sem ; 
annál is inkább lehet igy eljárni most, a 
midőn úgyis méltányossággal végezik a 
beváltást.

Az átvételt már ez évben is meg
könnyítette az a körülmény, hogy ha nincs 
is meg még eddig a megkívánt okszerű 
termelésnek a kellő haladása, de meglát
szanak ám már ma a dohány összeállításá
nál a haladás nyomai, mert a dohányok 
már ez évben országszerte jobban vannak 
összeállítva mint eddig; a szin és anyag 
nagy mérvben figyelembe volt véve az 
összerakásnál, a világos színű dohányok 
arányos egyenlő szin és nagyságban, ren
des vastagságú csomókban vannak már 
összekötve, a nagy rongyos, kis rongyos, 
egyenlő nagyságú levelekből állanak, és 
ezeknél a színre szintén figyelem van for
dítva. A  haladás első sorban tehát már a 
dohány öf szeállitásában tűnik e lő , és 
amennyiben a dohányok nagy része ez 
évben érettebbek és színesebbek voltak, s 
a beváltó hivatalok a beváltásnál a lég 
méltányosabb eljárásra lettek utasítva, igy 
tehát nem csoda, hogy sok helyen a ter
melők méltányolásával találkoznak.

A  dohánybeváltó hivatalok arra van
nak hivatva, hogy a haladást legjobban 
észlelhessék, és az egyeseknek hibáit is 
legjobban szemügyre vehetik. Ok vannak 
hivatva az egyes termelők szorgalmát meg
bírálni, helyes eljárásukat megdicsérni, 
megjutalmazni, ellenben a hibákra az egye
seket figyelmeztetni és azok ellen a leg
szigorúbb eljárást követni, de mindig az 
igazság keretében.

Hisz a dohánybeváltó hivatal, a való
ságos mérlegét kell hogy képezze ezen 
nagy termelvényi águnknak ; — ennek kell 
azt az igazságos Ítéletet kimondani, mely 
a leendő statisztikánknak a csalhatatlan 
igaz képét nyújtsa; — e helyen, ahol a 
termelő, úgyszólván, az ő legfelsőbb itélő- 
jével szemben áll, kell, hogy egymást tisz
tán megértsék.

A oeváltó tiszt nyújtson tiszta képet 
a termelőnek dohányáról, adja meg az ér
demnek a koronáját, de mutasson rá eré
lyesen a hibákra is.

Visszatérve az átvételekre, meg kell 
még jegyeznem azt, hogy az átvétel a 
leghelyesebben és legkönnyebben a Tisza- 
vidéki és Pestmegyében termett dohányok
nál eszközölhető, amennyiben ezen dohá
nyok legtöbb részben csak vágó anyagot 
szolgáltatnak, tehát ha szépen össze van
nak állítva és különösen ha színük is jó , 
az osztály kimutatja maga-magát, és ha 
ezek osztályozásánál is vitás kérdés támad, 
ez csak tiszta rosszakaraton alapulhat, és 
az ilyen, bármelyik részről jön, akár a tér 
meló, akár a beváltó tiszttől, azt elintézni 
a legkönnyebben lehet. — De egészen más
ként áll ám a dolog a debreczeni és mind
azon vidékü dohányoknál, ahol a szivar
anyag terem ; ahol a dohány jobb minősé
gének megitélésére valóságos szakértelem 
és kiváló fegyelem igényeltetik mert ezen | 
dohányoknál óriási értékkülönbség le h e t; 
ugyanis mig az a finom tapintatu, jól 
égő dohánylevélke a jobb szivar borító
jául is alkalmas, addig a másik legfeljebb 
csak bélanyagot vagy pláne csak vágó 
anyagot szolgáltathat Tehát itt kell a 
legnagyobb vigyázatot és szakérteimet ki- ; 
fejteni, mert ezen dohányok, melyek a 
szivargyártáshoz alkalmasak, gyártási szem
pontból sokkal értékesebbek, mint a vágó 
dohányanyagok ; itt kell tehát nagyon vi
gyázni, hogy a gazda fáradsága és a ter
mészettől megáldott talaja mellett megrö
vidítve ne legyen. En a magam részéről 
hiszem és reményiem, hogy mihamarább a 
legjobb erők lesznek ezen kényes kérdés 
megoldására a szükséges mennyiségben 
alkalmazva; mert most is vannak ám ott

szép számmal, csak talán még nem ele
gendő számban. De, a mint fent jeleztem, 
az egész törekvés oda van irányulva, hogy 
a termelők iránti méltányosság a legna
gyobb mérvben mihamarább érvényre is 
jusson.

D aróczi Vilmos.

Az országos gazdasági egyesület véle
ménye a dohánybeváltási árakra és 
osztályozási szabályokra vonatkozólag.

A dohánybeváltás kérdésében —  mint 
már mull számunkban említettük —  a pénz
ügyminiszter megbízásából Graenznistcin B éla  
miniszteri tanácsos, a központi dohányjÖve- 
déki igazgatóság főnöke, az orsz. gazdasági 
egyesülethez átiratot intézett Az atirat ezeket 
tartalmazza: A kincstár számára termesztett 
dohányok beváltására 1887., 1888. és 1889. 
évekre megállapított beváltási árak és osztá
lyozási szabályok érvénye ez idei dohányter
melés átvételével megszűnik és ennélfogva be
következett annak szüksége, hogy ezen arak 
és osztályozási szabályok a következő 8 évre 
újból megállapitassanak és hogy idejekorán, t.
i. még az 1880. évre szóló termelési engedé
lyezés befejezése előtt kihirdettessenek. A pénz
ügyminiszter ur az országos gazdasági egye- 

| sülét véleményét is bimi óhajtja e tárgyban, 
a minek konstatálása kétségtelenül nagy örö
münkre szolgál; bírni óhajtja pedig az egye
sület véleményét az iránt, hogy az arak, vala
mint az osztályozási szabályok a jövő trienni- 
umra miképen állapíttassanak meg. A leirat
ban, melyben az egyesület véleményadásra 
telkéretett, kiemeltetett, hogy a magyar nyers
dohány kivitele még folytonosan pang. Kzen 
évről-évre fokozódó hanyatlás következtében 

! a kiviteli termelők dohánvaikut az. utolsó két 
évben csak veszteséggel voltak képesek eladni, 
egyesek dohányait a kereskedők átvenni egy_ 
általán nem is akarták, ugv, hogy a dohány- 

1 jövedék azon kényszerhelyzetbe jutott az utolsó 
; két évben, hogy több kiviteli termelő termését

— persze nem a kincstár számára termesztett 
dohányokért fizetett árakért, hanem leszállítót

áron — átvegye, sőt, hogy 1889. évre a kit- 
vitel! termelők nagy részét a kincstár számára 
szóló dohánytermelési engedélyivel ellássa. 
Minthogy pedig a kivitelben még mindig nem 
mutatkozik lendület, a jövedék dohánykészle
tei annyira felszaporodtak, hogy több állomá
son már is elhelyezési nehézségek merülnek 

! fel. Ezen pangáson a leirat szerint csak akkor 
lesz segíthető, ha olcsó és jó minőségű árut 
engedünk át a külföldnek. Az egyes osztályok
ban beváltott anyag jó minőségét garantirozza 
a fennálló osztályozási szabályoknak a dohány 

 ̂ átvételénél eszközölt pontos alkaln azása, miért 
is ezen szabályok enyhitése egyértelmű a mi
nőség leszállításával, a mi a magvar leveles 
dohánynak a külföldi piaczokon való teljes 
elhanyagolását vonhatná maga után. Az ára
kat illetőleg kiemeli a leirat, hogy egyes levél
fajok, nevezetesen a tiszavidéki levelek érté
ken felül váltatnak be a dohányjövedék által: 
de tekintetbe véve, hogy a dohánytermelés
— ha okszerűen gyakoroltatik —  sok kiadás
sal jár és hogy az uj törvény kiadásokkal járó 
több rendbeli befektetéseket kíván a termelő
től, ennélfogva alig hiszi lehetségesnek, hogy 
a tulfizetett levélfajok árai ezúttal leszállitha- 
hatók legyenek.
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Az országos gazdasági egyesület dohány- 
termelési bizottsága főkép c tárgyban, 1889. 
deczember 30-án Ülést tartott g ró f Dessewffy 
Aurél elnöklete alatt; jelen voltak: F.krlich 
Mózes, F áy  László, (iösztöny Géza, Herczog 
Péter, K arsa i Aldert, Ordódy Lajos. Proppír  
Samu, Sváb Károly, Schosberger Zsigmond, 
Szemere Halta, Szobotka A d olf Szobotka Vil
mos s mint jegyző Baranyay István.*) Elnök 
gróf Dessetvffy Aurél Üdvözli a megjelent ta
gokat, megnyitja az Ülést. Első tárgyul a do
hányjövedéki igazgató átiratát tűzi ki, melyben 
felhivja az egyesületet, hogy a következő há
rom évi cziklusra megállapítandó dohányárak 
s beváltási szabályok iránt nyilvánítsa vélemé
nyét. A tárgy fontosságát jelzi • felhivja a bi
zottságot, hogy a pénzügyminisztérium kíván
ságának megfelelően véleményét nyilvánítsa. 
Fclolvastatik Jászapáthi község dohánytermelő 
gazdáinak átirata, melyben több osztályok fel
állításával vélik a beváltást a termelőre elő- 
nyösbé tenni, valamint Leopold Sándor távol
levő tag levele, melyben azon kívánalmának 
ad kifejezést, hogy a debreczeni, szuloki, sze
gedi és közönséges kerti levelek beváltási ára 
a tiszai levelek osztálvzat-árával egyenlővé 
emeltessenek. Az ezen kérdésben megindított 
élénk eszmecserében a bizottság majd minden 
tagja részt vett, sőt legtöbbje ismételten is 
felszólalt. A felszólalások lényege a követke
zőkben foglalható össze: F á y  László  elisme
réssel adózik a pénzügyminisztérium azon té
nye :ránt, hogy most első ízben hívja fel a 
gazdaközönséget a beváltási árak és osztály
zati szabályok megállapítása iránt vélemény- 
adásra. Nézete szerint a termelő közönség ér
deke a politikai biztosok által nincs kellőleg 
védve, ezeknek vagy nagyobb hatalom volna 
adandó, vagy helyettük megyei bizottság volna 
szervezendő. Legtöbb eredményt az osztályok 
szaporításától vár, mert az osztályok közötti 
árkülönbözet igen nagy. Minden osztály közé 
még egy osztály közbeszurását indítványozza. 
Azon kívül, hogy minden beváltó körzetben, 
ha szivarboriték levél hozatik, ez mint ilyen 
váltassák be. Tavaszy Antal a beváltásnál kö
vetendő méltánytalanságot hozza fel. Sváb 
K ároly  az árakban kifogásolni valót nem igen 
talál s az osztályok szaporításából nem remél 
előnyöket. A termelők sérelmét abban találja, 
hogy a beváltók kellő szakismerettel nem 
bírván, helyesen nem osztályozhatnak, szük
séges lenne az osztályok jellemzetesebb és 
szabatosabb körülírása. A politikai biztos
ban garancziát nem lát, de egyéb bizott
ságbán sem. Legnagyobb sérelemnek tartja a 
kihányás osztályt, az nyomja le az átlagot, 
ezen osztályzat megváltoztatását kívánja. Szo
botka Vilmos a beváltásnál követett helytelen 
s méltánytalan eljárást okolja. A kihánvas osz
tályzatot mostani szövegezésében törölni óhajtja. 
Kérdi, miért nem árultatik az igv beváltott 
gvengéhb minőségű dohány sokkal olcsóbb 
áron, mi még a csempészetet is csökkentené. 
Propper Samu azt kívánná, hogy az osztályo
zási szabályzatok pontonként tárgyaltassanak 
s szövegezésük helyesebben állapíttassanak meg. 
Herczog Péter a kihánvás osztályt nem véli 
törlendőnek. Schosberger Zsigmond az osztá
lyok szaporítását nem kívánja, de miután a 
minőségi tesmelés a czél, a jobb minőségek, 
mint szivarboriték árai felemelendők. — Még 
néhány észrevétel után felszólal: Elnök g ró f  
Dessetcffy Aurél, konstatálni kívánja, hogy 
a minőségi termelésben a gazdák részéről 
haladás tapasztalható, a kívánt áldozatok 
meghozattak s fáradság sem kiméltetik, mégis 
az átlagárak évról-évre csökkennek. A tár
gyalás eredményeként határozatul kimondja : 
hogy az egyesület feliratban fog a mi
nisztérium kivánságának megfelelve, véle
ményt nyilvánítani, melyben reá mutat a 
beváltó tisztek nem elég szabatos és szakér
telmű eljárására. Az osztályozási szabályok

•) Lapunk felelős szerkesztője legnagyobb 
sajnálatára betegsége miatt nem jelenhetett meg a 
gyűlésen.

szabatosabb körülírását, különösen a 21. pont, 
a kihányási osztály meghatározás változtatá
sát. A politikai biztosok mellőzése, a helyett 
a jelenlevő felügyelőségek pártatlan felülbirá- 
latát, a debreczeni és szuloki dohány árainak 
felemelését a szivarboriték levelek beváltását 
minden körzetben mondja kívánatosnak.

A következő tárgy lovag Kleebcrg Os- 
wald dohány kátéjának megbirálása, melyre 
az egyesület részéről Kállav András tag, a 
dohányjövedék részéről Magvaróssy kéretnek 
fel. — Hartstein átirata folytán a feliratban 
még felemlítendő lesz, hogy a legolcsóbb pi
padohány ára magasnak találtatik.

•
Az orsz. gazdasági egyesület vélemé

nyének g r. D e s s e wf f y  A űr é  1 az egyesület 
és a dohány-szakosztály elnöke a következő 
f e l i r a t b a n  adott kifejezést:

»Nagyméltóságu miniszter ur ! Kegyelmes 
uram ! A dohányjövedéki igazgatóság átiratával 
az orsz. gazdasági egyletet felszólította, hogy 
a jövő három évre megállapítandó dohány
árak és az osztályzati szabályzat iránt, vele 
véleményét közölje.

A midőn az egyesület nevében e jóindu
latú szándékáért köszőneteraet tolmácsolom, a 
dohányszakosztály beható tanácskozás után 
megállapított véleményét van szerencsém a 
következőkben előadni:

A mi az árakat illeti, melyek a minőségi 
termelés előmozdítására lennének hivatva, 
nagyobb mérvben a termelők körében közre
hatni, ez árak, ha a beváltásnál ténvleg alkal
maztatnának a megfelelő osztályzatú dohá
nyokra. úgy azok ellen panasz nem volna 
emelhető, habár a jobb és finomabb minőségű 
dohányok termelése csakis akkor fog a ter
melők által inkább felkaroitatni, ha az arra 
fordított fáradság és munka a kincstár által 
megfelelőbben fog megjutalmaztatni, mint az 
eddig történt, az eddigi árak mellett; mert 
habár kétségtelen, hogy sok igyekvő termelő 
által sokkal jobb anyag áilittatik elő, a tö
rés-, fűzés-, szárítás-, simításra nagyobb gond 
fordittatik. a tapasztalások mégis azt igazolják, 
hogy az átlagáraink a beszállított dohányok 
után évról-évre, e haladás daczára csökkennek. 
A mi talán annak tulajdonitható, hogv a 
beváltó hivataloknál még sok nem igvekvő 
termelő által rósz anyag szállittatik be. mi 
által a jó termelők is büntettetnek; vagy pedig, 
hogy a dohánybeváltásnál megbízott tisztek, a 
kellő szakismeretet nélkülözik, az osztálvzati 
szabályzatot helytelenül alkalmazzák és igen 
gyakori esetben a beváltandó anyagot oly 
osztályba — természetszerűleg az alacsonyabb 
osztályba — sorozzák, a hova tulajdonkép 
nem való.

Tiszteletteljes véleményünk szerint az 
osztályzati szabályokban az egyes osztályzatok 
oly h o m á l y o s a n  és n e m s z a b a t o s a n  
v a n n a k  k ö r ü l í r v a ,  hogy azok szerint az 
illető beváltó tiszt teljesen önkényesen járhat 
el, s gyakran szakértelem hiányánál fogva, a 
termelőnek nagy kárt okoz. miért is az egyes 
osztályzatok pontosabb és szabatosabb körül
írását kell a jövőre nézve kérelmeznünk. Az 
osztályzati szabályzat 21-ik pontja nagymérv
ben hat arra, hogy az átlagár sok esetben 
oly alacsony, mivel annak tulszigoru alkal
mazásánál gyakran a ll-dik vagy Ill-dik 
osztályzatú dohányok a kihányás osztályba 
soroltatnak, miért is kérelmünk oda terjed, hogy 
Excelientiád e 21-ik pont módosítását elren
delni kegyeskednék, még pedig akként, hogy 
• kényszer érett*, »szinégett dohányok, melyek 
levelei jó pipadohányt adnak*, továbbá «azon 
fagytól érintett levelek, melyek levelei még 
közönséges, jó pipadohányunk használhatók*, 
az úgynevezett kihányás-osztályba a jövőben 
sorozhatók ne legyenek. Mivel ha a kényszer 
érett dohánya kihányás-os/talyba tartozik, úgy 
igen sok II-od és IlI-ad osztályú dohány a kihá- 
nvás osztályba jut.

A dohányárak jövőre nézve történő megál- 
lapitázánál még azt a tiszteletteljes kérelmünket 
terjesztjük elő, hogy az árszabás 3-ik pontja

alatt felsorolt »debreczeni, szuloki, szegedi és 
közönséges kerti levelek" ugyanazon áron 
váltassanak be, mint jelenleg a 2-ik pontban 
felsorolt dohányok. Épp úgy sérelmesnek 
tartjuk a jelenlegi szabályzat 5-ik pontját, 
melyre nézve kérelmeznünk kell, miszerint azt 
odamódositani kegyeskedjék, hogy nemcsak a 
debreczeni, szegedi, szuloki és tiszai levelek, 
de bármely körzetből származó és különösen 
»a szivar-boríték levelek* minőségének meg
felelő anyag, azon osztályzatba beváltható, illetve 
beadható legyen.

A beváltásnál követett eljárás, mely szerint 
a politikai biztosok voltak hivatva a termelők 
érdekeit képviselni a beváltáskor, nem bizonyult 
czélrav.zető intézkedésnek, miért is azt a 
tiszteletteljes kérelmünket terjesztjük elő, hogy 
e költséges és czélszerütlen intézményt Exceí- 
lentiád beszüntetni kegyeskednék, vitás kérdé
sek esetében pedig, az eddig követett eljárás 
helyett, a midőn a panaszló termelő, valamirt 
a beváltó tiszt részéről, egy bizonyos mennyi
ségű lepecsételt dohány a dohányjövedéki 
igazgatóságnak küldetett be elbirálás végett, 
az illető kerületi felügyelők lennének hivatva, 
mint közbenső fórum a vitás kérdés tárgyát 
képező anyagot a helyszínén megvizsgálva, 
megtekinteni és arról a dohányjövedőki igaz
gatóságnak, a vitás dohány felküldésekor 
véleményes jelentést tenni, miáltal a termelőnek 
ha a szakértelem hiánya következtében a 
beváltó tiszt által nagyon is megkárosittatott, 
mégis egyes esetekben sérelme igazságosabban 
orvosolható lenne.

Végül Excellentiádnak figyelmét bátrak 
vagyunk felhívni ama körülményre, hogy 
hazánk szegényebb napszámos néposztálya, 
mint a mezei és gyári munkás, kinek a do
hányzás mintegy nélkülözhetetlen életszükség
lete, most a legolcsóbb dohányt klgmonként 
1 frtért kénytelen a dohányárudákból besze
rezni, holott ugyanaz a dohány a termelő
től 8 krért váltatik be, és e nagy árkülöm- 
bözet egy dohánytermelő országban —  véle
ményünk szerint —  mégis tulmagas, tehát 
a legalacsonyabb pipadohánynak árát a dohány
árudákban, ezek érdekében tetemesen leszáli- 
tandónak vélnénk, ama meggyőződést táplálva, 
hogy a dohányjövedék e leszámítás által túl
ságosan károsittatni nem fog.

Remélve, hogy Excelientiád jogos kívá
nalmainkat figyelembe veendi, vagyok stb.“

Dohánytermelési tapasztalatok.
A m.-óvári akadémia kísérleti terén egye

bek között dohányt is termeszt. A dohány- 
termesztés czélja első sorban a hallgatóságot 
a dohány okszerű termesztésével megismer
tetni, azonkívül pedig kísérletezés utján az 
egyes vitás dohánytermesztési kérdések tisz
tázását előmozdítani.

A kísérletek eredményét és a termelés 
közben szerzett tapasztalatokat a következők
ben ismertetjük a » Mezőgazdasági Szemle,* e 
kiválóan szerkesztett folyóirat januári füzete urán:

A  dohány érésére befolyást gyakorló 
körülmények.

Ismeretes dolog, hogy a dohány törését 
akkor szabad csak megkezdeni, mikor a le
velek érettek. A gazdának oda kell törekednie, 
hogy az érés ne következzék be későn; mert 
minél korábban kerül a dohány pajtába, an
nál biztosabban számithatunk kedvező szára
dásra. Az érés egy és ugyanazon dohányfélé
nél is különböző idöbtn következik be az 
egyes évek szerint, mert sokat határoz e te
kintetben az időjárás. Esős, hűvösebb nyár 
késlelteti, meleg, száraz nyár elősegíti az érést.

Vannak azonban az időjáráson kívül 
egyéb tényezők is, amelyek az érést befolyá
solják. Ezen egyes tényezőket óhajtjuk meg
beszélni, amennyiben azokat megfigyelni al
kalmunk volt.

A dohány érésére befolyást gyakori} 
tényezők :

*
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1. A f a j t a .  Azt talán bizonyítgatnunk 
se szükséges, hogy a különböző dohányfajták 
a tenyészidó tekintetében nagy előhaladást 
mutatnak. A kerti levelektől eltekintve, azt 
mondhatjuk általában, hogy a kisebb és ke
vesebb levelű dohányfélék korábban érnek, 
mint a nagy- és soklcvelü dohányok.

Az általunk termesztett dohányok közt 
leghamarabb megérett a vörös muskotály, ennek 
s a Withe burlev-nek az érése között 20 
napi időköz volt. A vörös muskotály levelei 
aránylag kicsinyek, a levelek száma kevés, 
átlag 13, tehát az érést előmozdító mindkét 
körülmény megvan; a Withe burley levelei 
hosszúak, szélesek, számuk sok, átlag 20, az 
érés tehát azért következett be későn, mert a 
levelek nagyok és számosak voltak. 1888-ban 
azt tapasztaltuk, hogy a rózsadohány hama
rább érett, mint a szegedi és a kigvósi; ez 
utóbbiak, ha nem is több. de nagyobb leve
let fejlesztettek. A különbség azonban csak 
néhány napot tett ki. Nem minden egves 
esetben látható azonban az összefüggés az 
érés s a levelek nagysága és száma között. 
A General Grant keskenyebb levelű u sza- 
moshátinál, hosszúságúk egyforma s az idén 
egyszerre értek; 1888-ban a Grant valamivel 
későbben érett, amiből az következik, hogy az 
időjárás nem egyformán befolyásolja a külön
böző féleségek érését. A sárga oronokó leve
lei kisebbek ugyan, mint a Withe-burley-é, 
ellenben megegyeznek nagyságra a Lancaster- 
dohánnyal s mégis az oronokó 14 nappal 
érett előbb, mint a Withe-burley; ez néhány 
nappal előbb, mint a Lancaster.

A szuloki dohány levelei kisebbek a 
szamoshálinál, mégis érése 4— 5 nappal ké
sőbb következett be.

A kerti dohányfélék, amelyek levelei 
tudvalevőleg aprók. M.-Óvárott úgy 1888-ban 
mint tavaly későn értek; későbben, mint a 
nagvlevelü dohányok, különösen a hegyleve
lek érése következett be későn, csak szep
tember második télében.

Azon körülményből, hogy a különböző 
dohányfélék különböző időben érnek, az kö
vetkezik, hogy egy korai és egy bár késői, de 
azért biztosan beérő dohányféleség termeszté
sével meg van adva a  mód a  dohánymunka ösz- 
szetorlódásának mcgakadalyozására, lehetővé 
válik kevés munkaerővel a dohány szedését a 
legmegfelelőbb időben végeztetni.

2. A d o h á n y  ü l t e t é s é n e k  i d e j e  
Minél korábban ültetjük a dohányt, annál 
korábban tog az megérni normális időjárásnál. 
A különböző időben ültetett dohánvok érése 
között azonban nem lesz olvan nagv a kü
lönbség, mint amilyen időköz volt az egves 
ültetések között, vagyis a két héttel későbben 
ültetett dohány nem fog két héttel későbben 
érni. hanem valamivel hamarább, és pedig 
annál hamarább, minél szárazabb és melegebb 
a nyár; ilyenkor előfordulhat, hogv a későn 
ültetett utoléri a korai ültetést, de ez csakis 
a minőség és mennyiség rovására történhetik. 
Ez általános növénytermelési szabály, melv 
alól a dohány se tesz kivételt. A dohány is 
csak akkor fejlődhetik ki tökéletesen, ha ele
gendő ideje van szerveit kiképezni, ami csak 
akkor következik be, ha a meleg nem nagyobb, 
mint amilyet a fejlődés egyes szakaszaiban 
megkíván. A virágzás előtt kevesebb meleget 
kíván, mint a virágzás után; már most, ha a 
későn ültetett dohány a virágzás előtt kapja 
azt a meleget, amelyre a virágzás után szük
sége van, hamarább fejleszti virágjait, mint 
különben, ami csak a levélképzés rovására 
történhetik. Egyes esetekben megtörténhetik, 
hogy a későn ültetett dohány jobb termést 
ad, de azért ez a kivétel nem dönti meg a 
szabályt. A kísérleti téren egv 900 □  öl nagy
ságú parczellán különböző időben ültettük a 
dohányt: az első ültetés május 14-én, az 
utolsó május 25-én végeztetett. Az első és az 
utolsó ültetés termésmennyiségét még nem 
tudjuk ugyan, mert az utolsó ültetés tövön 
lett szárítva s a levelek a tőről még nincse
nek letörve, de hogy az utolsó ültetés egy
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forma talajon, egyforma sortávolnál jóval ke
vesebbet termett, kitűnik azon körülményből, 
hogy az első ültetés között a kacsozáskor alig 
lehetett járni, oly erősen kifejlettek, nagyok 
voltak a levelek; ellenben az utolsó Ültetés 
között mindvég g baj nélkül lehetett járni.

Mikor az első ültetés levelei már halvá
nyodtak, babosak voltak, az utolsó ültetés-é 
még haragos-zöld színűek voltak, legcsekélyebb 
jelét se mutatták az érésnek. Mig az első 

{ ültetés anyaleveleit augusztus 17-én törhettük, 
| addig az utolsóé csak augusztus 2G-án voltak 

törhetők. Az időjárás tehát nem siettette az 
utolsó ültetés érését, s ennek daczára a leve
lek apróbbak maradtak.

A különböző időben való ültetéssel tehát 
szintén elérhetjük azt, —  föltéve, hogy az 
időjárás kedvező, —  miszerint a dohány érése 
nem következik be egyszerre, de ha az egyes 
ültetések nagyobb időközökben eszközöltetnek, 
akkor ezen előnyt egyensúlyozza a késői ültetés 
kevesebb termése.

Szerintünk ezért a gazda akkor cselek
szik helyesen, ha a dohányt oly korán elülteti, 
amikor csak az okszerűen megtehető. Vagyis 
jó időjárást feltételezve, május közepe táján, 
sőt az se baj, ha május első felében ültetjük, 
mert -esetleg beálló gyenge fagy nem teszi 
rönkre a dohányt, de meg ha egyik-másik 
évben tönkre is tenné a fagy, a risico sokkal 
csekélyebb, semhogy ezért a korai ültetés 
előnyét feláldozni kellene.

Ha ilyenkor száraz időjárás uralkodik, 
akkor úgyis vár egy darabig az ültetéssel; 
már most, ha az első ültetés is későn törté
nik : nem ültetni be lehető gyorsan, amint 
csak lehet, az egész területet, nagy hiba lenne, 
ami meg az egvidőben való érést vonja maga 
után; a korai ültetés vagy jobban mondva : 
az idejében való ültetés nemcsak azért elő
nyös, mert rendesen több lesz a termés, ha
nem azért is, mert a termés biztosabb is. 
Minél jobban belemegyünk a nyárba, annál 
jobban megapad a talaj téli nedvessége, a 
száraz talajban pedig nehezen ered meg a 
dohány; a többszöri locsolás pedig egvpár 
száz négyszögölön könnyen keresztülvihető 
ugyan, de már több holdnyi dohánvtöldet 
bajos volna 2— 3-szor jól meglocsolni.

Ha korán ültetünk, akkor az ültetés alá 
a szántáskor —  különösen, ha az őszi szán
tást sem mulasztottuk el — még elegendő 
nyirkos földet hozunk fel, mely, ha az ülte
téskor még meg is locsoljuk, elegendő ned
ves arra, hogy a dohány megeredjen. Már 
pedig, amennyire a mi tapasztalataink terjed
nek, a dohány legkényesebb az ültetést követő
2— 3 héten, vagyis mig gyökere megered ; ha 
egvszer gyökerével lement a mélyebb rétegbe, 
akkor hosszantartó szárazságot is jól kibír. 
Ezen kényes időszakban nagyot segítünk a 
dohányon, ha az első kapálást megadjuk neki, 
mert ezáltal a talaj kiszáradását szintén las
sítjuk.

Véleményünk szerint tehát sohasem tesz 
helyesen a gazda, ha az ültetést — habár 
volna is palántája és elegendő ereje —  csak 
azért nem sietteti, hogy az érés ne követ
kezzék be egyszerre. Ezen czélt sokkal egy
szerűbben elérjük azáltal, hogy egy korán- és 
egy későnérő fajtát termelünk; föltéve, hogv 
egyéb körülmények ennek megtevését nem 
gátolják.

Nálunk különben az ültetés befejezése 
rendesen nem is azért marad későre, hogy a 
dohány ne érjék egyszerre, hanem, mert a 
termelőnek vagy egyáltalán nincs idejében 
ültetésre alkalmas palántája, vagy csak kevés.

Aki csak hidegágyban neveli a palántát, 
az korán nem ültethet, mert a hidegágyból 
későn nyerünk ültetésre alkalmas palántát; ez 
okból bírnak oly rendkivüli fontossággal a 
melegágyak a dohánytermesztésnél.

Vannak, akik azt tartják, hogy a meleg
ágyban nevelt palánták után kevesebb termést 
kapunk, mint a hidegágyi palánták után. Mi 
csakis melegágyi palántát ültetünk s e tekin
tetben tapasztalatunk nincs, de ha meggon-
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dőljük, hogy a gazdák igen gyakran egy év 
eredményből vonnak általános következtetése
ket, amidőn egvébb mellékkörülmények is 
okai lehetnek a termésben mutatkozó különb
ségnek: megbocsátható, hogy ezen állítás he
lyességében kételkedünk; de meg ha tényleg 
kevesebbet teremne is a melegágyi palánta, 
a mi csak onnan származhatik, hogy levelei 
kisebbek maradnak, akkor megfelelő sűrűbb 
Ültetéssel lehetne ezen segíteni.

A melegágyakat eddig rendesen csak 
oly módon szokták készíteni, mint a kertészek, 
vagyis: alul trágyát, föléje földet. Ujebban 
Láng  ezt az eljárást helytelennek tartja és 
oldalmelegitést ajánl, mert szerinte ez a leg
jobb. Láng azért mondja rosznak az alulme- 
legitö ágyakat, mert a paJántaföld alatt levő 
tragya meggátolja a villamosságnak a palán
tákhoz jutását. (!?) Arról még egéltalában na
gyon keveset tudunk : hogv minő hatása van 
a villamosságnak a növényéire; az meg egé
szen uj dolog, hogv a palántaföld alá rakott 
trágya isolator gyanánt működik. Ezzel szem
ben legyen nekünk megengedve az oldalme- 
legitő ágyaknak egy lényeges és egy kissé 
könnyebben megérthető hibájukra hívni fel a 
figyelmet. Ha a melegágy oldalról és nem 
alulról kapja a meleget, akkor a palánták 
nem fejlődhetnek egyformán, mert a melegágy 
oldalain — a trágya közelében levő palánták 
— több meleget kapnak, mint a küzepetájon 
levők; ellenben az alulmelegitett ágyakban a 
palánta a középen éppen ugv fejlődik, mint a 
széleken. Attól nem kell tartani, hogy az alul- 
melegített ágyakban a palánták kényesekké 
válnak, csak járjunk el a palánta nevelése 
körül olv módon, mint azt Mándis a köny
vében ajánlja, s akkor az alulmelegitett pa
lánták állítólagos villamossághiánya daczára is 
sok, szép és edzett palántát nyerhetünk.

A korai ültetés hasznát belátva, azon 
kell lennünk, hogy minél korábban tegyünk 
szert ültetésre alkalmas palántákra, amit —  
mint láttuk — csakis a melegágyak segélyé
vel érhetünk el. Ugvde, ha valaki az összes 
dohányt melegágyban neveli, csak némileg 
kitetjedtebb dohánytermelésnél is nagyon sok 
melegagyra lenne szüksége, ami által a do
hánytermelés költségei jelentékenyen fokozód
nának. Van azonban egy mód. amelynek se
gélyével kevés melegágygval is sok és jó pa
lántát nevelhetünk, ha ugyanis a melegágyi 
palánták egy részét zsenge korukban kijiiki- 
r ózzuk.

A pikirozást, vagyis a zsenge palánták 
átültetését hidegagyakba, még nagyon kevéssé 
gyakorolják minálunk, holott ennek nálunk 
igen nagy fontossága van.

Mi a következő módon járunk e ! : Midőn 
a palánták a melegágyban eisürüsödnek, úgy 
hogy a ritkítás szükségessé válik, a fölös pa- 
lantakat vigyázva kiszedetjük és jól elkészített 
hidegágyakba ültetjük.

A kiültetéskor az egyes sorokat 5 cm. 
távolra vesszük, a sorokban pedig a palánták 
2—3, átlag 2*5 cm-re jutnak, 1 m/* területre 
eszerint 800 palánta ju t; tehát kis területen 
aránylag sok palánta nevelhető. Egy munkás 
naponta 2000— 2500 palántát elültethet. Az 
ültetésnél az a fő, hogy a kiültetett palánta a 
nap hevétől megóvassék és a talaj nyirkosán 
tartnssék. Az ültetésre legjobb borús napot 
választani, ha pedig napos időben vagyunk 
kénytelenek ültetni, akkor az elültetett palán
tát be kell födni. A mi eljárásunk ilyenkor a 
következő: az 1 ra. széles ágyak oldalaira 
2 —3 m. távolságra rövid, kajmós botokat 
szúrunk le, ugv hogy ezek 15— 20 cm-re 
álljanak ki a földből; a kajmókra az ágyak 
hosszába botokat fektetünk, ezekre pedig gyé
kényt buzunk, amint egy rész be van ültetve, 
úgy, hogy a direct nap nem éri a palántát. 
Este befödve maradnak a palánták, ha a* idő 
hűvös; kedvező időjárásnál 3—4 nap múlva 
elszedjük a gyékényeket.

A kiültetett palánták körülbelül két hétig 
alig növekednek valamit, de ekkor neki in
dulnak és ismét két hét múlva már igen erős.
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zömök, egészséges palántáink vannak, melyek 
a melegágvi palántáktól főleg gyökérzetükben 
különböznek; g.'ök érzet ük igen erőteljes, boj
tos. Az ily pikirozott palánták sokkal bizto- 
sabbán megerednek, min: a melegágyiak és 
fejlődésük is gyorsabb; ez utóbbi okból a pi- 
kirozozott palánták különösen a foltozásra ki
válóan alkalmasak és legalább is annyi pikiro- 
zott palántát, mint a mennyi az első ültetés 
kiáltozásához szükséges, minden dohányter
melőnek kellene nevelni.

3. A t a l a j  Ö s s z e t é t e l e .  Ugyanazon 
dohányfajta, ugyanegy időben ültetve, külön
böző időben fog megérni, ha különböző ösz- 
szetételü talajon termeljük. Minél könnyebb 
minőségű, homokosabb szerkezetű a talaj, 
annál korábban érleli meg a dohányt. Ezt 
különösen jól lehetett megfigyelni egyik ide 
vonáÜozó kísérletünknél. A talajnak befolyá
sát a dohány minőségére tanulmányozandó, 
17 drb alul-felül nyílt 1 m. mély és 60 cm. 
átmérőjű bádoghengcrcket mélveztettünk a 
földbe és félig a culturkerti altalajjal töltettük 
meg *, a földszinétöl 50 cra-ig pedig hat 
edénybe humusos homokot tettünk Debreczen 
vidékéről, hatba középkötött márgatalajt a kí
sérleti térről és ötbe agyagtalajt az akadémia 
gazdaságából. Valamennyi talaj a hengerekbe 
öntés előtt chilisalétrom-superphosphat és kén
savas káliumból álló keverékkel trágváztatott 
meg, mert czélunk az volt megtudni: hogy 
minő befolyása van a talaj Összetételének a 
dohányra azon esetben, ha a talajban elegendő 
a táplálék. Minden egyes hengerbe egyidőben, 
lehetőleg egyforma fejlettségű Kürk Japrak- 
dohányt ültettünk ; az egyes hengereket mind
annyiszor, midőn a bennük levő dohányok 
levelei lankadni kezdtek, megöntöztük. A do
hány fejlődése .1 talajok összetétele szerint 
nagyon különböző volt: leggyorsabban fejlő
dött a homoktalajba ültetett, leglassabban az 
agyagtalajban állók; a márgatalajban levők a 
középhelvet foglalják el.

Egész julius végéig az agyagtalajba ülte
tett dohányok fejlődése sokkal lassúbb volt, 
mint a többieké; ezen időn túl azonban az 
állapot megváltozott és az agyagtalaj termette 
a legnagyobb levelű, leghosszabb és legerősebb 
szárú dohányokat, csakhogy az érés jóval 
később következett be. A homoktalaj apróle- 
velü dohánya 22 nappal érett hamarább, mint 
az agyagtalajban termett dohány.

A hevesebb, szárazabb homoktalajban te
hát a dohány korábban érik, mint a hidegebb 
természetű agyagtalajokban, aminek két oka 
van : a vizet jobban tartó agyagtalaj lassabban 
melegszik fel, a dohány tehát későbben indul 
fejlődésnek, de ha egyszer megindult, bujább 
lesz a növekedése, ami az érés megkésésének 
a főoka.

Azonban, ha a lazább természétü talajo
kon a dohány hamarább is érik, mint a ko- 
töttön : azért valamely késonérö dohányfajtának 
érését nem fogjuk sikerrel megrövidíteni azáltal, 
hogy könnyebb minőségű talajba ültetjük, ha 
az különben természeténél fogva oda nem 
való. A homoktalajban a növénynek aránylag 
kevesebb viz áll rendelkezésére; ha mi már 
most nagylevelÜ, tehát sok vizet kívánó do
hányt ültetünk homoktalajba, akkor kényszer
éretté lesz a dohányunk. Bizonyos mértékig 
azonban a talaj megválasztásával mégis befo
lyást gyakorolhatunk a dohány érésére, ha 
nem megyünk egyik szélsőségből a másikba. 
Agyagtalajra való dohányt vályogtalajon vagv 
ez utóbbira valót homokos vályogon termesztve, 
a dohány korábban fog beérni, mint különben.

4. A t a l a j  t á p a n v a g-k é s z 1 e t e. Is
meretes dolog, hogy a növény két legfontosabb 
tápanyaga, a nitrogén és a phosphor, a nö
vény érésére ellentétes hatást gyakorol ; a 
nitrogén lassítja, a phosphor elősegíti azt.

Buja talajon, amely bővelkedik nitrogén
ben, amilyenek nálunk vidékenkint előszere
tettel használtatnak dohánytermesztésre, mert 
ezeken terem a mázsás dohány, a dohány 
későn érik; ezen talajokon a dohány olykor 
egyáltalában nem mutatja az érés jeleit, nem

sárgul, nem babosodik. Az ilyen helyeken 
teremhet nagylevelÜ, súlyra jól fizető dohány, 
de jó az sohasem lesz; az ily földeken kellene 
első sorban phoszphortrágyát alkalmazni a 
dohány alá, mert ezáltal ezen két főtápanyag 
között az egyensúly helyreáll, a nitrogén nö
velni fogja a termés mennyiségét, a phosphor- 
sav azonban meggátolja az érés megkésését 
és más növényekkel tett tapasztalatokra tá
maszkodva, állíthatjuk, hogy javítja egyúttal a 
minőséget is. Azt, hogy £a phosphorsav az 
érést előmozdítja, tavaly volt alkalmunk ta
pasztalni. Egy fél katasztrális hold nagyságú 
parczellát hosszában három részre osztva, a 
középsőt trágyázatlanul hagytuk, a két szélsőt 
ammoniak-superphosphattal trágyáztuk meg; 
a trágyázott parczeilákon a dohány érése, — 
a levelek elhalaványodása 4 —0 nappal hama
rább következett be, mint a trágvázatlan par
cellán, amely különben szintén jó erőben volt, 
mert előző esztendőben az egész tábla istálló
trágyával lett megtrágyázva. Az érés a trá
gyázott parcellán még korábban következett 
volna be ha tisztán csak superphosphatot al
kalmaztunk volna.

De ha a nitrogéntrágya késlelteti »s az 
érést. így minden istállótrágyával megtrágyá
zott talajba ültetett dohány érése későbben is 
következik be, nagy hiba volna az érés gyor
sítása czéljából a dohányt kiélt, régen trágyá
zott földbe vetni: ilyenben az érés korán fog 
ugyan bekövetkezni, de kevés lesz a termés 
és silány a minőség, mert a dohány sok táp
lálékot kíván; ezért, ha azt akarjuk, hogy a 
dohány érését az istállótrágya ne késleltesse, 
akkor vagy a dohány előveteményét trágyáz
zuk meg, vagy pedig az istállótrágyán kivül 
phosphortrágyát is adjunk a dohány alá, a mely 
esetleg pusztán az érés siettetése által is meg
fizeti a költséget.

5. A d o h á n y  l e b u g á z á s a  és  ka
cs  o z á s a. Megakarván tudni, hogy mennyire 
befolyásolja a dohány kacsozása a dohány
levelek kifejlését, egy kisebb területen két 
sort bugázatlanui hagytunk, kettőt minden 
ötödik, kettőt minden 10., kettőt minden 15. 
nap Racsoztunk, a következő kettőt ismét bu- 
gázatlanul hagytuk, s igy tovább. A kacsozott 
dohány levelei 6 —9 nappal előbb halványod
tak el, mint a nemkacsozotté. A különböző 
időben kacsozottak érése között lényeges kü
lönbséget nem tapasztalunk. További kísérle
tek fogják megállapítani: vájjon a kacsozás 
minden évben sietteti-e az érést, vagy hogy 
ez csak tavaly kivételesen következett be.

Cserháti Sándor és Szilasi Zoltán.

A dohány nedvessége.
Midőn az 1887-ik évi dohánytermés ki

képzését figyelemmel kezdtem kisérni, a 
többféle tünemények között feltűnt nekem 
azon körülmény, mintha ugyanazon faj dohány
nak ha normál szárazságú állapotban adatott 
át, valamivel jobb ize lett volna, mintt azoknak, 
melyek nedvesebb minőségben kerültek má
zsára. — Minthogy azonban egy és ugyan 
azon határban többféle korcs dohány termel
tetett, továbbá a talaj a dohányhoz nem volt 
megválasztva, hanem mindenki azon parczel- 
lára kapott engedélyt, melyre kért, lett légyen 
az bármily kötött réti vagy épen szikes talaj 1 
a száraz és nedves dohány ize, illata, 
égése, s. a. t. közt a különbséget igen nehéz 
sőt majdnem lehetetlen volt megállapítani. —  
De már a véletlenül itt ott mutatkozó különb
ség elegendő volt arra, hogy kíváncsiságomat 
fölcsigázza. —  Ily körülmények között igen 
kapóra jött a nagytekintetÜ központi igazgató
ság megneresése, melyben megbízott a kikép
zés tanulmányozásának folytatásával.

Az 1888-ik évi termés beszállításánál 
12 oly dohány bálokból vettem kísérleti cso
mókat megvizsgálás végett, melyek közt a 
termelő községek és a nagytermelők vala
mennyien képviselve voltak. —  Azon aszta- 
gokból, melyekbe ezen bálok kerültek és pedig

ezen bálokból minden átforgatás-illetve átasz- 
tagolás-nál újra vettem ki kísérleti csomókat, 
így a száraz és nedves levelek ize, illata, erős 
volta és égési képessége között mutatkozó 
különbségeket az erjedés minden stádiumában 
meg figyelhettem. —  A nedvességre vonatkozó 
ezen kísérletekre a legnormálisabbnak mutat
kozó csomókat válogathattam ki a 2-ik számú 
(Tordai 2-sod osztályú.), 4-ik sz. (Török Becsei
2-sod osztályú), 6-ik sz : (Tordai 1-ső osztályú), 
7-ik sz: (Szécsányi 2-sod osztályú), 8-ik szí 
(Ernesztházi 3-ad osztályú), 9-ik sz: (Magyar 
Szt: Mihályi 1-ső osztályú), 10-ik szám (Mihá- 
lovicsné-féle 1-sö osztályú), 11-ik számú 
(Magyar Szent-Mihályi 2-sod osztályú), és 12-ik 
sz : (Urbán féle 1-sö osztályú) kísérleti bálok
ból. Ezen csomók mindenikéböl 16— 16 le
velet válogattam ki, 8— 8-at azon állapotban 
hagytam és iró papiros levelei közé rakva 
Hitetlen száraz szobába helyeztem el, viaszkos 
vászon takaróval burkolva be, hogy ki ne 
száradhasson. 8—8 Levelet pedig vízgőz fölött 
annyira nvirkositottam meg, hogy azoknak 
nedvessége 21*5 és 26 9° 0 között változott. 
— (Egy egy csomóhoz tartozó levelek ned
vessége természetesen ugyan az lett.) Ezen 
megnedvesitett leveleket épen úgy tettem el, 
mint a százazon hagyottakat. A becsomagolt 
leveleket 4 heti állás után kibontottam, a 
nedveseket szobában spárgára fűzve kiszárí
tottam, m.g a száraz levelekkel egyenlőknek 
mutatkoztak. Azután finom laskára vágatva, 
szivarkákká alakítva vétettek összehasonlító 
ízlelés alá.

A 4, 7 és 11 számú bálokból vett egy 
és ugyan azon cson.oban találtam olyan leve
leket, melyek egyike jól égett, illata elég jó 
volt, ize szelíd, kellemes, vagy legalább tűrhető. 
Másika pedig vagy nem égett vagy alig égett; 
illata kellemetlen, ize pedig csípősnek, nyersnek 
mutatkozott. — Mely különös tüneménynek 
okát nem tudtam másban találni, mint hogy 
1888-ban a dohányt bármely talajban lehetett 
még termelni. Arra pedig még a talaj vizsgálat 
idejéből emlékezcem, hogy nem csak egy 
egész düllönek, de gyakran egyes parczellák- 
nak is oly emelkedett és mélyre lehajló fek
vésük van, miszerint föltaláljuk benne a leg
jobb porhanvós- és a legkötöttebb réti- vagy 
szikes-talajt. Ha már most ilyen parczellába 
ültetnek dohányt, megeshetik, hogy külalakra 
nézve a leghátasabb porhanvós talajról oly 
levelek kerülnek le, mint a legmélyebb fek
vésű szikes részről, melyek a válogatásnál 
könnyen kerülhetnek azután egy csomóban. —  
Az pedig átalánosan ismert tény, hogy a jó 
porhanyós emelkedett fekvésű talajról szedett 
levelek égése, ize, illata nem hasonlítható össze, 
az ugyan azon fajú, de réti kötött- vagy szikes
talajon termett levelekével. —  E miatt ezen 
három kísérleti bálból abba kellett hagyni a 
nedvességre vonatkozó kísérleteket, mert ily 
különböző levelek közt természetesen lehetetlen 
az összehasonlító kísérleteknél biztos eredményt 
állapítani meg.

A többi csomók leveleinél figyelmes Össze
hasonlítások nyomán azon tapasztalatra jutot
tam, hogy a szárazon hagyott és megnedvesi- 
tett levelek égési képessége között semmi 
különbség nem mutatkozott. Illatra (értve a 
kifújt füst illatát) nézve némi, de csakis alig 
észrevehető különbség keletkezett, még pedig 
a megnedvesitetteknek hátrányára. Mely észre
vehetőbb —valószínűleg —  csak azon esetben 
lenne, ha a leveleit még jobban meg lettek 
volna nedvesítve. Mert a 2-ik számú bál szűz 
leveleinél, melyeknek megnedvesitett levelei 
22T°/0> a 6-ik számú bál 2-ik átasztagolásából 
vett leveleinél, melyeknek megnedvesitett levelei 
21‘5*/0» és a 8-ik számú bál szűz leveleinél, 
melyeknek megnedvesitett levelei 21*9°/a*vizet 
tartalmaztak, a füst illatán a különbség majd
nem csak képzeleti volt. Mig ellenben a 2-ik 
számú bál 2-ik átasztagolásából vett leveleinél, 
melynek megnedvesitett levelei 26*9°/#, a 8-ik 
számú bál átasztagolt csomójából (megjegy
zendő, hogy ezen asztag az egész kiképzési 
folyam alatt csak egyszer lelt átforgatva május
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6-án) melynek megnedvesitett levelei 26*7°/o» 
és a 12. számú bál 2-ik átasztagolásából vett 
leveleinél, melynek megnedvesitett levelei 26*8%- I 
vizet tartalmaztak, a száraz és megnedvesitett , 
levelekből készített szivarkák füst illatjai között \ 
észrevehetőbb volt a különbség. .

A dohány erős voltára nézve szintén I 
mutatkozott- és pedig valamivel észrevehetőbb i 
különbség. A száraz levelekből készült szivar
kák valamivel erősebbek voltak, mint a meg- 
nedvetítettekből készültek. Még pedig itt is job
ban mutatkozott a különbség a nedvesebbeknél, 
mint a kevésbbé nedveseknél.

Az íznél tűnt föl a legészrevehetóbb 
különbség. A száraz levelekből készült szivarkák 
határozottan jobb izüek voltak, mint a meg- 
nedvesitett levelekből készülteké. Különösen 
feltűnt ezen elizetlenedés a föntebb említett 
2-ik bál 2-ik átasztagolásából, a 8-ik bál átasz- 
tagolásából, és a 12-ik bál 2-ik átasztagolásából 
vett kísérleti leveleknél, mint a melyeknek meg
nedvesitett levelei esetlegesen legtöbb vize* 
szedtek magukba.

Azt hiszem, ha a kísérletek ez irányban 
tovább íolytattatnának, a most már csak is 
alkalmas talajon termelt s mind inkább tisz
tuló fajdohánvokkal, az eredményt biztosabban 
lehetne megállapítani, miáltal a termelőknek 
hasznos útmutatást lehetne adni.

Annyi bizonyos, hogy most, midőn a be
váltásnál nem anynyira a súlyra mint inkább 
a dohánv minőségére vannak tekintettel, minden 
terme'ő magának tesz hasznos szolgálatot, ha 
kellő mennyiségű szelelővel ellátott pajtákban
— melvekben a szárítást tetszés szerint lehet 
kormánvozni — nyirkos időjárás mellett nem 
engedi nagyon átnedvesedni dohányát, hanem 
megelégszik annyi nyirkossággal, a mennyire 
a dohánynak okvetlenül szüksége van t. i. 
14%-al.

Minthogy azonban minden termelő nem 
eszközölhet nedvességi meghatározásokat; meg 
kell elégedni a hozzávetőleges meghatározással.
—  Ha a megereszkedett leveleket össze szorítjuk 
markunkkal egy csomóba, és azok engednek 
ugvan a szorításnak, de némi törmelék hul
ladék marad a kezünkben, úgy az a dohány 
még egy kisé nyirkositandó, mert még nincs 
kellőleg megereszkedve. De ha semmi törmelék 
nem marad a kezünkben, az össze szorito*t 
levelek pedig visszanyerik saját rugékonyságuk 
folytán eredeti szétnyitott alakjukat, akkor 
épen eltaláltuk a legjobb nyirkosságot, mely 
körülbelül l4*/0. — Ha az összeszoritott le
velek nem terülnek újra szét, hanem úgy 
maradnak Öszszenvomva, annyira, hogy kézzel 
kell azokat szétválasztani és kisimítani; akkor 
már sok benne a nedvesség 20 esetleg 23°/# ; 
tehát 6—9'/0 benne a fölösleges viz. —  Ha 
pedig az összeszoritásnál olyan formának érez
zük a levelek fogasát, miniha a belső levelek 
lisz'péppel lennének egymáshoz ragasztva és 
csak a legkülsőnek maradt levelek lennének 
szárazabbak, akkor dohánvunit már túlságosan 
nedves; lehet benne 28 — 347© viz. Tehát 
14— 20*/o-al nedvesebb mint lennie kellene.
— Az igy Összeszoritott levelek nemcsak hogy 
maguktól szét nem terülnek *, sőt még kézzel 
is csak az esetben választhatók szét, ha ned
vességük nem haladja meg nagyon a 30° 0-ot, 
ha pedig nedvesebbek, akkor erős szorítás 
utáni szétválasztásnál a levelek elszakadoznak.

Végül saját kíváncsiságom kielégítése 
végett megkisérlettem azon kérdésre megfelelni, 
valljon egvátalán mennyi vizet képes a dohány 
magaba felszívni. — E czélból igen finom 
vékony és < legtestesebb levelekből négy félét 
válogattam össze, mindenikből 8 —8 levelet. 
Ezeket spárgára aggattam olyan üst fölé, 
melyben viz forrott. Midőn egészen át voltak 
a vízgőztől ázva, viz alá merítettem vala- 
menvit fél órára. A vízből kivett levelek fölü- 
letéről a vizet filtráló uatós papirossal gyön
géden fölitattam, s megmértem. Azntán gly- 
czerin fürdőben tökélc'esen kis itattam. 
100 gramm nedves dohánvból maradt az
1-ső számúból 31*1 gramm, a 2-ikból 30*6 
gramm, a 3-ik ból 29 3 gramm, a 4-ik ból
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28 6 gram. Tehát ezen dohányok 68*9°/©;
6 9 - 4 %  7 0 * 7 % ;  7 l * 4 #/0 v iz e t  v o ,la lc  k é P e ic k
magukba fölszivni.

Dr. Nyáry Teremet. 

Szumatra-dohány.
Szumatra szigete 1664 óta a hollandiak 

birtokában van. A sziget termőföldje rövid 
idővel ezelőtt még parlagon hevert s a tulaj- 
donképeni telepítés csak azóta ölt nagyobb 
mérveket, mióta a szigeten az általános köz
kedveltségnek örvendő Szumatra-dohány ter
meltetik. Szumatra szigetén a dohányterme
lés csak 1864-ben vette kezdetét; csakhogy 
ezt nem szabad ugv vennünk, mintha már 
1864-ben termett is volna ott dohány, ekkor j 
kezdődött ugyanis a sziget óserdeinek irtása 
s ez nem csekély munkából állhatott, mert 
munkaerő hiányzott, A sziget bennlakói a 
„Battak*1 törzs emberei voltak az erdöirtás, 
utcsinálás és házépítés első munkásai; ezen 
bennszülöttek azonban a dohánytermeléshez mit 
sem értettek s a sziget tulajdonképeni első 
dohánytermelői a Penangból odatelepitett chi- 
nai „Kuliw-k voltak; ezek a telepitő ügynökök 
révén egv évig érvényes szerződéssel kerültek 
oda s kezdték a földet művelni s a dohányt 
ültetni. Míg az első dohány megtermett a Bat- 
tak-okhoz Malav-ok csatlakoztak s építgették 
a hatalmas száritó-pajtákat, melyek tetejét s 
falainak külső részeit pálmalevelekkel födik.

A tropikus éghajlat ezen földjét a dohány- 
termelés hamar kimeríti s innen van az, hogy 
egyes nagyobb területeket a termelők idősza
konként átugrani kénytelenek, termelvén az 
ilyen kihagyott földön nagvobbára rizst. Nagyon 
természetes, hogz a Szumatra-dehányok jelzése 
is gyakran változik, mert változik a terület is, 
melyen a termelés történik. Az utóbbi időben 
a szigetnek következő részein termett meg 
a dohány és pedig:

1. Deli, 2. Langkat, 3. Serdang, 4. Beda- 
gai, 5. Pedang, 6. Batoe-Barah, 7. Pagoera- 
van, 8. Assahan, 9. Bilah.

Annyi bizonyos, hogy a Deli és Langkat 
területek Szumatra-dohánvai minden tekintet
ben felülmúlják a sziget többi dohányait.

A Szumatra-dohánvok kereskedelmi gócz- 
pontja jelenleg az amszterdami doliánypiacz. 
Ha elgondoljuk, hogy 1867-ben, tehát a szu- 
matrai dohánytermelés elején, az amsterdami 
dohánvpiaczra összesen 50 csomag dohány 
érkezett s hozzátesszük, hogy 1886-ban ezen 
dohányból 138,643 csomag érkezett már be: 
akkor fogalmunk lesz a Szumatra-dohánv fel
lendüléséről. Pénzértékben kifejezve az amster
dami piaczon a Szumatra-dohány 1867-ben 
4000 forint erejéig szerepelt és 1886. évben 
32,460,000 írt erejéig.

Érdemesnek tartom a .szigettel és annak 
dohánykulturájával foglalkozni, annál is inkább, 
mert dohánvirodalmunk sehol sem foglalkozik 
vele; értem alatta a dohány világirodalmát, 
mely az utolsó időben pangást mutat. Szu
matra szigetével s a sziget dohányaival nem 
találkozunk sem Wagner könyvében, sem 
Hcrmbstadt-ében. Az utóbbinak megbocsát 
ható, mert mikor könyve megjelent, Szumatra 
szigetén csak őserdők voltak: de Wagner 
könyve (Waimar 1871.) már foglalkozhatott 
volna vele, de nem teszi. Még dr. Krückl sem 
ir a Szumatráról még egy árva betűt sem ; 
egyáltalában dr. Krückl könyve ma már meg
haladott álláspont, mert azóta, hogy Krückl 
e könyvet irta (1870), megváltozott ott a tro
pikus éghajlat alatt a termelési viszony, mások 
a beosztások, ergo másminők a jelzések s csak 
elvétve akadunk még régi főjelzésre s ez is 
újabb mellékjeizéssel van ellátva. Ann pedig a 
dohányáru értékéit illeti, az ma már össze 
sem hasonlítható azon árakkal, melyeket 
Krückl kimutat.

Ezen kis eltérés után ismét visszatérek a 
Szumatra-dohány hoz.

A sziget talajviszonya az éghajlattal olyan 
szerencsés a dohányra nézve, hogy más ter- 
melvény, mint a dohány s olyan jövedelmező

is egyúttal, »lig-alig találhatna ilyen kitűnő 
értékesítő t. Ez a 43.000 négyszögkilométer
nyi területű sziget Hollandiának kelet-ázsiai 
szigetcsoportozatához tartozik; a délnyugati 
rész kivételével olyan rón; Ságokból áll, melyen 
a növényélet dús s a föld á«ványokban gaz
dag. A sziget padangi részén, mely közel esik 
a délnvugati hegységhez, a múlt évben vasút 
épült, mert a hegység környékén szénbányák 
találtattak. — A sziget kolonizácziója a sváj- 
cziak érdeme ; ugyanis Schwajczból indult ki 
az első telepitvényea, ki a Deli terület Sultán- 
jától a telepítés engedélyét megnyerte. ^Szük
ségesnek tartom megjegyezni, hogy Szumatra 
szigetének politikai beosztása szerint az egyes 
törzsfők az ottani szultánok, az összes szultá
nok pedig Hollandia fenhatósága alatt állanak,) 
Az ott helyben talált munkáskéz — mint azt 
már megjegyeztem —  nem volt alkalmat a 
dohánytermeléshez; a Kuli-ik és Malaviak le
telepítése után a Siamiak és a Singáliak követ
keztek. Midőn a „Deli Maatschappiju társaság 
megalakult, a dohánytermelés már virágzóban 
volt; tény azonban, hogy ezen társaság, mely
nek czélja volt a dohánytermelés kultiválása, 
a termelésen nagyot lendített. Ma is fennáH 
még a társulat, csakhogy ma már tisztán ke
reskedelmi jelleggel bír s dohányüzlet dolgá
ban az amsterdami piaczon az összes Szu
matra áruknál hangadó s a hegemóniát vezeti. 
A társulat évi két millió forgalmi tőkével bir.

Szumatra szigetének földje homokkal ve
gyes vulkanikus képződésü agyagos talaj*, a 
legjobb dohánvtermő földnek az őserdők zsí
ros talaja mutatkozik; az őserdők helyén ter
melendő dohányt természetesen előbb a fák 
kipusztitása, aztán az utak csinálása előzi meg. 
Február elején leégetik az erdőt, májusban kö- 
rülárkolják, junius hó végéig a talaj beültetése, 
augusztus végén van a szedés. Az ember el 
sem képzelné, hogy a rövid pár sorban el
mondott munkálat milyen óriási erőfeszítésbe 
kerül s mily nagymérvű akadályokat kell a 
termelőnek leküzdeni, mig dohánya az amster
dami vagy rotterdami piaczig eljut. Minden
esetre igen érdekes az erdőirtás. A munkás 
(kuli) ezt azzal kezdi, hogy megvagdalja az 
aprótát s ezzel az óriási fákat körülrakja ; roi- 
nekutánna ezzel elkészült, az apróbb fák jó 
kiszáradása váratik meg*, ezután a terület va
lamennyi részén az igy elörekészitett erdóir- 
tás kezdetét veszi, amennyiben egy napon az 
aprófa meggyujtatik s csakhamar égő tüzosz- 
lopok emelkednek az ég felé, s ez két-három 
hónapig tart: iitóztató füstfelhö kavarog a
magasban s miután a kelet-szumatrai terme
lők ezt különböző helyeken egyszerre szokták 
végezni, Kelet-Szumatra éjjel a tengerről vagy 
éppen a hegyiánczról nézve rettentően borzal
mas képet nvujt. Miután a sok szép fa, mely 
tán máskülönben kitűnő értékesítést talált 
volna, ilyeténkép elpusztult, a munkások a 
hamunak elboronázásához fognak, ami szintén 
nem csekély munkát ad. Csak mikor a határ
árkok is elkészültek, veszi kezdetét az ültetés; 
a termelő a magot hamuval vegyesen ülteti 
el, Öt nap múlva a csírázás előjelei mutatkoz
nak s 30—40 nap múlva a dohánynövény 
akkora, hogy minden baj nélkül kiültethető. 
A körülbelül egymástól egy méternyi távol
ságra eső újólag elültetett palánták mindegvike 
mellé a napsugarak és a meleg ellen védő 
oldalfalacska állittatik fel addig, mig a zsenge 
növény alaposan meggyökeresedik. Alig nőtt 
meg a dohány, az aljlevelek letöretnek s a 
törzs a tőtől kezdve lehetőleg jó magasra újó
lag feltöltetik földdel. Ezek után megvárja a 
termelő, míg vagy 20— 22 levél képződik; 
hanem aztán siet letörni a növény koronáját, 
miáltal a növényéletet tápláló összes erő a 
törzsön és a kocsányokon át az összes leve
lek részére fenmarad. Körülbelöl 50—60 napig 
tart, mig a dohány teljesen éretté vált a letö
résre. A letörés a törzszsel együtt történik s 
s termelő — ha dohányát veszélynek kitenni 
nem akarja — azon a napon, melyen letörte, 
a szárító-kamrába el is helyezi, illetőleg fa 
darabonként egv .egv aggató-léczra függeszti;
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természetesen a lóczra a leveles törzsek már 
nagyság és minőség szerint válogatva kerül
nek. Szárítás után a levelek 50 darabonként 
kosarakba csomagoltatnak össze s ilyen álla
potban kerülnek az erjesztő helyiségbe s csak 
erjesztés után következik a nagyobbszabásu és 
alapos válogatás, mely alkalommal a levelek 
mindenekelőtt hosszúság szerint, aztán szín és 
egyéb minőség szerint osztályoztalak.

Aránylag rövid idő (20 év) alatt a Szu- 
matra-dohanv nemcsak kitűnő helyet biztosí
tott magának a dohány világpiaczán, de hatá- 
zottan háttérbe szorította a Brazil, Domingo 
és S.'edleaf dohányokat. A Szumatra levelek 
finomságában és rugékonyságában rejlik azok 
értéke; fölösleges tán emlegetni, hogy ez a 
dohány szivarbélnek vagy épen nem, vagy 
csak az alsó minőségű szivaroknál s ott is 
keverten az erősebb anyaggal járja; de szivar- 
borítéknak majdnem páratlanul áll a boríté
kok között részben az egyenletes szin s rész
ben a miatt, hogy tgy-egy levéllel néha nvolcz 
szivar fonható lel. A Szumatra-dohánv terme
lése háttérbe szorította a szigeten a kávéter
melést ; az indigó, a cacaó stb. néni fizeti ki 
magát ugv, mint a dohány.

Szumatra szigetét az aurópai czivilizáczió 
meghódította. Szép vasúthálózattal bír : a
a tengeren való szállítása rendkívülien moz
galmas ; van a sziget összes dohánytermő 
kerületeiben távírda, sőt 1882 óta telephon is. 
Nagy részök van ebben az angoloknak, kiknek 
annál is inkább különösen érdekükben áll a 
dohánytermelést és kereskedelmet itt kultiválni, 
mert angol dohány úgyszólván nincsen; csak 
a múlt évben (1888) bizonyult be ismételten, 
hogy a dohánvtermelés angol földön teljesen 
meddő kísérletezés ; a dohány nem élvezhető 
s a föld dohánytermelésre nem alkalmas.

Hogy azonban szives olvasóink valahogy 
azt ne gondolják, hogy Szumatra szigetén a 
dohánvtermelö tejben-vajban fürdik, fölemlítjük 
még, hogv ott sem esik az eső akkor, amikor 
épen a termelő szeretné; a tropicus éghajlat, 
ott közel az egyenlítőhöz, időszakonként 
irtóztató viharoknak van kitéve; ilyenkor 
aztán iszonyú károk okoztatnak. Hogy messze 
ne menjünk, hát csak 2 évvel ezelőtt is 
(1887.) olyan förgeteg vonult végig, mely 
sok termelőnek fáradsága eredményét tette 
tönkre; ugyanakkor pusztult el a Malucca- 
szorosban vihar következtében a Teucer-féle 
óriásgőzös nem kevesebb mint két és fél 
millió forint értéket képviselő 12300 bál 
dohánvnval.

A rovarok nem igen pusztították eddig a 
szumatra dohányt; a legveszedelmessebb el
lensége a termelőnek ott is a nagy szárazság, 
mely néha olyan mérveket ölt, hogy a ter
melő tök é l e t e  s e n  újból kezdheti, elpusz
tult mindene!

Ezidő sze int a szumatra dohánynak az 
európai continensen kereskedelembe hozata
lával Brémában az Ankersmidt és társa ezég 
foglalkozik a legkiterjedettebben; a hamburgi 
piaczon „M. Müller jr.“ a legnagyobb ezég, 
mely különösen a sumatrával foglalkozik; 
Antwerpenben Eugen de Chaffoy jó hírnevű 
czéggel találkozunk. Világhit ü ezégek továbbá 
l.anges Sohn & Wwe, a Lehmann és végre a 
Frohwein ezég.

Mielőtt e csikket befejezzük, szükségesnek 
tartjuk a szumatra-dohánv ennyi megismertetése 
mellé még megjegyezni, hogy egy szumatra- 
levél á t l a g o s  hosszúsága 40 cm.legnagyobb 
szélessége pedig 23 cm. — Nicotintartalma 
pedig 3— 4,l< #|# közölt ingadozik sha hozzá
tesszük, hogy a Virginia dohány 4 ,6o#|0*tól 
egész 79/„-ig tartalmaz nicotint, akkor bátran 
mondhatjuk a sumatra dohányt tartalomdusnak. 
A szumatra dohány — és e mellett még 
negyvenkétféle dohánynak — nicotintartalma 
l e g u t o l j á r a  az elképzelhető legjobb esz
közük segélyével a felső-rajnai iparkiállitás 
alkalmával 1887. augusztushó 1-én határoztatott
mc6- .

Hónai.

A dohány Magyarországban.*)

II. K Ü L Ö N Ö S  R É S Z .

A d o h á n y  t e r m e l é s e .
(Befejező közlemény.)

A  dohánybeváltó hivatalok a dohány
jövedéki központi igazgatóság által 3 éven
ként megállapított árszabály szerint fizetik 
a dohányt. Az 1887— 8- és 9. évekre a kö
vetkező árak lettek kiszabva:

i

e ! i dohánylevelek neme Osztály
! « !

s. frt kr.

1.
Szi varborit ék -levelek. I. 52

II. Í4 —
1 Mindennemű szivarboriték- III. 38 -

le v e le k ..............................

i i .
Közönséges levelek.

32
30
21

2 Tiszavidéki levelek a buda- ) avd.ogatott> , -
pesti, tiszarotfi, kápolnai, 
szolnoki jászkiséri és j^sz I.

>"
t e k b ő í .............................. III. 13 —

3 Debreczeni. szuloki. szegedi
válagatottj ^ 31

2'*
•0
'»oés közönséges kerti levelek

11.
23
17

III. 12 -

4 Pécsi dohánylevelek . . válogatott b 
I.

20 _
23

II. 17

in . in. 12

Kerti levelek. i. 55 _
Csetneki muskatál . . . TI. 4-0 -

III. 22 “

H Finom kerti levelek. DebrÖ,
I. 50

38Verpelét, Németság. Fadd,
Bajcs stb. községekből és 11.
tinóm erdélyiek . . . III.

Kö/cphnom kerti levelek
I.

II.
III.

34
' Uj - Paná . Uj - Szt.-Anna, 25

Nagy-Dorogh stb. kózsé- 
gekből ...............................

ló -

IV.
Fehérvirágu muskatál - nö- j 38

20
Is

vénvekből származó mus-
11.
III.katál-levelek a debreczeni 

dohánv-beváltó felügyelő
séghez tartozó termelési 
körzetekből . . . •

9 Vörös virágú muskatál-nó-
30vényekből származó mus- 1

katál-levelek a debreczeni II. 22
dohánv-beváltó felügyelő
séghez tartozó termelési 
körzetekből . . . .

III. 15

V. I 2* -

10
Kapadohány-levelek . . II.

III.
20
12 -

VI. kihányás . 8 -

11 Valamennyi dohánynembeli 6
kihányás, kacs, csomózat- csomózatlan
lan levél, tiszta morzsalék levél (tiszta 

morzsalék)
6

A  használt dohánymagok különböző 
fajokból származnak és pedig a pensylva- 
niai, ohioi, kuba, havana, kentucky-i stb. 
válfajokból származott debreczeni. szegedi, 
szamosháti, debrői, muskatál stb. magok 
vannak leginkább divatban.

A  t e r m é s  m e n n y i s é g  á t l a g a  vi
dékenként igen eltérő. Vannak egyes ne
héz talajú dohánytermelő vidékek, valamint

*) Lapunk fel. szerkesztőjének az őriz. gazdasági 
egyesület felkérése folytán a párisi világkiállítás 
alkalmából tartott nemzetközi gazdakongresszus szá
mára irt jelentése.

homoktartalmu agyagos földek, melyek hol
danként (1600 □  öl) 10, ritkább esetben 
12— 15 métermázsát is adnak. Ellenben a 
finom kerti levelekből 3—4 q-át lehet hol
danként számítani. A tiszta, jobb minőségű 
barna és fekete homokföldek 6 — 7 q-át 
adnak, sőt sikerült termésben többet is, és 
pedig jeles minőségű anyagot, mely a szi
vargyártáshoz igen alkalmss.

Az átlagos termésmennyiség holdanként 
6 —7 mmázsa között váltakozik, egy mmázsa 
átlag ára pedig 17 — 18 frt között. És igy 
a középmennyiséget 6 és l/s mmázsára, a 
középárt pedig egy mázsa után 17 frt 50 
krra tehetjük, ug^ hogy e szerint eg y  hold 
utáni bruttó jövedelem 113 frt 75 kr volna* 
Ennek felét a nálunk divó szokás szerint 
a dohányos kertész kapja.*)

E  szerint a gazdának megmarad holt 
dánként 56 frt 87*/á kr bruttó jövedelme 
Ebből levonandó : a föld haszonbére 8 f r t ; 
háromszori szántás, boronálás költsége 7 frt 
50 k r ; még másféle munkákra, u. m. viz- 
hordás, pajták renoválása stb 6 f r t ; a ker
tésznek a fél termésen kívül még mintegy 
6 frtnyi érték adása; összesen 27 frt 50 ar.

; És igy tiszta jövedelem egy hold után 
, 56 frt 877* kr — 27 frt 50 kr =  29 frt 

37 */, kr szerény összegre száll le. Ez oly 
kevés, hogy ezen eredménynyel gazdáink 

, meg nem elégedhetnek és az ezutáni ok
szerű termelésnél mennyiség és minőség 
tekintetében egyaránt többet és jobbat re- 

1 ménylenek, főkép igyekeznek jobb anyagot 
l előállítani, melyet a kincstár sokkal jobban 

fizet a gyengébb minőségüeknél.
A  levélszámot csak megközelítőleg 

lehet megállapítani. Tőkénként 10— 12 
anyalevelet hagynak nagyrészt nálunk 9 

| Q  ölenként 12— 16 tőkét ültetünk, tehá, 
Q  ölenként*a levelek számát hozzávetőleg 
120 — 160-ra tehetjük.

A  levelek súlya természetesen külön
böző ; az egyes fajok természete és a leve
lek nagysága bir itt befolyással. Egyes vi
déken termett levelek súlyosak, mások 
igen könnyűek. Egy helyen nagy, — más 
helyen apró levelű dohány termeltetik. K í
sérleteim alapján úgy állapítottam meg 
hogy 80— 100— 200— 250 levél nyom egy- 

• egy kilogrammot, aszerint amint egyik sú
lyosabb vagy könnyebb a másiknál.

Kitűnő termésben 12— 15 tőkén egy 
kilogram dohány terem meg.

Miután a dohányok a beváltó hivata
lokba és raktárakba jönnek, kezdődik a 
dohány fermentálása. Ez nálunk már régtől 
fogva a legrendszeresebben történik úgy a 
kincstár, mint a külkiviteli kereskedők rak. 
tári helyiségeiben. A m int a dohány a rak
tárba érkezik, azonnal a dohány minőségé
hez képest magasabb vagy alacsonyabb 
kazlakba rakatik. Ha ezen dohány m eg
melegszik, át lesz csomón ként forgatva 
úgy, hogy a mely levélcsomók lent voltak

*)  Ugyanis nálunk a dohányt nem mint más tér- 
melvényt — közönséges napszámosokkal, hanem a do. 
hány termelés terén különös jártassággal bíró úgyneve
zett dohányosokkal kezel étik. Egy ilyen dohányos- 
kertész kap egy bizonyos területet, és az ezen területen 
termett dohány körüli összes teendőket a kertész család
jával együtt tartozik elvégezni. Mindezen munkájáért a 
termés fele öt illeti. Ezenkívül lakást és más kisebb 
konventiót is kapnak.



8 M agyar D ohányujsáü. Január, 10.

azok most fölülre jönnek és viszont. Ezen 
műveletet annyiszor teszik meg, ahányszor 
a dohány megmelegszik. Ha pedig már ; 
megszűnik fölmelegedni, május utolja felé 
vagy junius elején kezdetét veszi a vá
logatás.

A  dohánylevelek ekkor osztály, szin 
és minőség szerint külön osztályba válo
g a tta la k  s azután ősz felé bálokba pré- 
seltetnek. Azután a szükséghez képest a 
gyárakba szállittatik vagy esetleg a kül
földre.

A kiviteli termelők a dohányt a ter
melés színhelyén adják át a kereskedőknek 
akik megfizetik érte a szerződés szerint 
árt. A kereskedők azután pénzügyőri ki 
séret mellett szállíttatják a dohányt vasút
hoz és a vasútról a raktári helyiségekbe, 
mely mindig pénzügyőri fedezet alatt van.

A kiviteli kereskedők azután a kül
földre adják el a dohányt. Az utóbbi idő
ben az export a lehető legrosszabb állapot
ban volt, mert csaknem minden vételi forrás 
elapadt, úgy, hogy most a kiviteli raktárak 
teli vannak tömve dohánynyal. Részben 
ezért i^ történt, hogy újabb szerződések 
nem köttettek és egyelőre ezeknek nem 
termelnek. Meglehet azonban, hogy a vi- | 
szonyok meg fognak változni és a régebbi ! 
külkiviteli termelők, — akik. mint azt előbb : 
megemlítettem, az eddig beültetett terület 
%  részére kaptak engedélyt a kincstárnak 
való termelésre, — ismét visszatérnek a 
külkiviteli termeléshez. A külkiviteli keres
kedők dohányárait a következőkben kö
zöljük :
Közönséges vágó anyag 6 frt 50 kr. — 8 frt 
Könnyű levél . . . .  7 „ —  „ — 8 „
Világosszinü leveles vágó

a n y a g ........................ 12 „ — „ — 17 „
Fedő l e v é l ....................12 „ — „ — 16 „
Borítéknak való . . . 25 „ — „ — 28 „
Tiszta hulladék levelek 4 ,, — „ —  5 „
50 kilogramónként.

Darőczi Vilmo$

V E G Y E S E K .
—  Mit lehet a kitűnő kezelés által a 

dohánynyal elérni? Lapunk utolsóelőtti , 
számában említést tettünk róla, hogy egy 
kitűnő termelő kisérletképen 2 holdon 
majorságilag termelt különös gonddal kerti 
leveleket és hogy kiváló sikert is ért el. , 
Most a részletes adatoknak is birtokába ; 
jöttüuk, a melyek szerint a két holdon tér- 
melt levelekből beváltatott:

144 klg. I. oszt. finom kerti 
1791 „ II. „
1764 ,, III „

38 „ kihányás
összesen tehát: 3737 klg, vagyis 37 m. 
mázsa és 37 klg. melyért a beváltóhivatal 1 
az illető termelőnek 1108 frt 42krt fizetett I 
ki. Az ilyen termelés aztán kifizeti a I 
fáradságot és a ráfordított költségeket. |
Pedig ezen eredményt mások is sokan 
elérhetnék, ha gondott fordítanának a 
dohánytermelésre s mindenben okszerűen 
járnának el a termelés körül. A termelő, 
aki a fenti kitűnő eredményt elérte s aki 
valóban megérdemli, hogy róla elismeréssel 
emlékezzünk meg, Ordódy P á l orsz. képvi
selő u r s  a dohányt IJagotán, Komárom 
megyében termesztette. Vajha minél töb
ben haladnának termelőink közül ily utón.

—  A nyírbátori beváltó hivatal körze
téből f. hó 1-ig beváltott dohányokról a

következő tudósítást vettük. Dohányter
melésünk nagymennyiségű, de sajnos, mi
nőségileg közel sem áll a tavalyihoz. Igen 
sok esővert, korhadt dohány kerül bevál
tás alá és ez képezi a beváltott anyag 
nagy tömegét, ugyannyira, hogy az eddig 
beváltott 10.000 q. dohánynak több mint 
50%  Ill-ik  oszt. és kihányás. Még az I-so 
osztály is, melyből máskor annyi jó  burok 
és finom czigaretta került ki, cserben ha
gyott bennünket és nagyrészben mint vágó 
anyag fog felhasználtatni. Rem éljük, hogy 
a januári beváltás eredménye dusabb lesz, 
most a java dohány nagy része még simi- 
tatlan. — Átlagunk máig 15 frt 64 kr. — 
Nyírbátor, 1890. jan 2. Csákányi Győző, 
dohánybeváltó hivatali főnök.

— A dohánytermelésben tett kísérleteket, 
melyeket a magyar-óvári gazdasági akadémia 
kisérleti telepén Cserháti Sándor és Szilassy 
Zoltán urak tesznek, s a melyekről szóló 
legújabb tapasztalatokat lapunk más helyén 
mi is közöljük, — nem lehet eléggé meghá
lálni azon nagy szolgálatért, melyet azok a 
figyelmes dohánytermelőre tesznek. — Jól 
meggondoit és a leggyakorlatibb módon vitt 
kisérletek utáni tapasztalatok azok, melyeken 
a gazda igen sokat okulhat. — Azért is mi 
a magunk részéről idevonatkozó közlésünket
a legfigyelmesebben megolvasni ajánljuk olva- , 
sóinknak, mert igen sokat meríthetnek belőle 
a saját maguk hasznára. A pikirozást mi is 
nagyon lényegesnek tartottuk mindig es foly
ton ajánlani fogjuk azt a termelőknek. A 
phosphor-savval való trágyázás a czikkben 
megnevezett minőségű talajoknál igen fontos, 
ezt szintén nagyon lehet ajánlani, minthogy 
még mindig igen sok az éretlen dohány.

— Lovag Kleeberg Oswald urat — la
punk társszers eaztöjét —  gyászos csapás és 
pótolhatlan veszteség érte. Szeretett édesanyja : 
Kleebergi lovag Strohmayer Osirald m. kir. 
állami föszámszéki számvizsgáló neje — szül. 
esztelneki Szarvasy Terézia úrnő, néhány 
napi rövid szenvedés után, elhalálozott t. é. 
január hó 6-án, életének 56-ik, boldog házas
ságának 40-ik évében. Elhunytát —  férjén 
kívül —  6 gyermeke, több unokája, testvérei, 
és nagyszámú rokonság gyászolja. — Temetése 
f. hó 7-én délután ment végbe övéi és nagy
számú tisztelői részvétele mellett. A gyászoló 
család, s lapunk tisztelt társszerkesztőjének 
raélv fájdalmát enyhítse a közrészvét, amely- 
lyel lelki bánatában mi is őszintén oszto
zunk ! — Ezen gyászhirrel kapcsolatban
mindjárt egy másik sajnos hirt is kell regis- 
trálnunk. Ugyanis alig temették el a jó anyát, 
azután mindjárt lovag Kleeberg Oswald, 
lapunk társszerkesztője betegedett meg, ugv 
hogy most súlyos betegen fekszik. Ezért 
hiányzik jelen számunkból az ő rendes 
rovata, az „általános tudnivalók**, mely hamar 
megnyerte olvasóink érdeklődését és tetszését. 
Reméljük azonban, hogy társszerkesztönk 
mihamarab fölépül nehéz betegségéből, s hogy 
legközelebb már azon hirrel örvendeztetjük 
meg olvasóinkat, hogy minden bajon túl van.

— A bécsi kiállítás magyaron %  ren
dező-bizottságának végrehajtó-bizottsági tag
ja i: gró f Dessewffy Aurél, g ró f Tisza Lajos 
és Ordódy Lajos Becsbe utaztak, hogy a 
bécsi bizottsággal tárgyalásokat folytas
sanak a Magyarország részére adandó ki
állítási terület végleges megállapítása és 
egyéb függő kérdések eldöntése végett.

— Kinevezések és áthelyezések. Kurz Fe
r enc  z, győri dohányraktári ellenőr, Ifi. oszt. keze
lővé, a pécsi dohányáru-raktárhoz : K d e r e r N á n- 
dor és R o m  J ózs e f ,  raktártisztek. 111. osztályú 
ellenőrökké a pécsi, illetve győri dohányáru-raktár
hoz ; B r a n n s t e i n e r  G u s z t á v , dohánygyári 
igazgatóis Be r k e s  Ant al ,  pénzügyi tanácsos, 
1. oszt. igazgatókká, a pozsonyi, illetve Budapest- 
ferenezvárosi dohánygyárhoz ; II r e b 1 a y K e l e 
men.  T í l l  mami  L a j o s  és S z e d l á c s k ó  
Kál mán I. oszt. dohánygyári aligazgatók, 111. oszt. 
igazgatókká, a szegedi, Bndapest-erzsébetvárosi, ille

tőleg kolozsvári dohánygyárhoz; P é c s i  J á n o s ,  
W a i 8 k B é l a  és H a a s  K á r o l y ,  H. oszt. do
hánygyári aligazgatók. I. osztályú aligazgatókká; 
K a z a y  R e z s ő ,  dohánygyártási osztályvezető és 
V a n  g é l  K á r o l y ,  szertári kezelő, 111. oszt. al
igazgatókká, a Bndapest-erzsébetvárosi, illetve fe
renezvárosi dohánygyárhoz ; R u d o l f  J  ó z s e f, 
zágrábi és K ra m  p e r  a J á n o s ,  debreczeni IH-tk 
oszt. dohánygyári igazgatók, II. oszt. igazgatókká ; 
K r b e k  O t t o k á r .  T r e x l e r  R e z s ő  és 1 é r 
ni a t s i t s K á l m á  n, 111. oszt. aligazgatók, II. oszt. 
dohánygyári aligazgatókká neveztettek k i ; á t h e 
l y e z t e t t e k  pedig • M i 1 d e J ó z s e f .  Budapest- 
ferenezvárosi I-só osztályú dohánygyári igazgató. 
S c h w a r t c z  Ad o l f ,  kolozsvári 111. oszt. igazgató, 
T r e x l e r  R e z s ő ,  Budapest-erzsébetvárosi ll-ik 
oszt. aligazgató és IÍ a t h á z y F e r e n c i ,  zágrábi 
111. oszt. aligazgató, a fiumei, temesvári, zágrábi, 
illetőleg szegedi dohánygyárhoz.

Szerkesztői és kiadóhivatali üzenetek.
0r. Zsilinszky Endre nrnnk. B é k é s-(* s a b a. 

Nagy örömünkre válik, hogy lapunk mellett oly szép 
elismeréssel szól. Igen jól esik ezt nekünk különö
sen egy ilyen olvasónktól hallani, mint doktor ur. 
Igyekezni i» fogunk a dohánytermelők jóindulatát 
minél szélesebb körben megnyerni és támogatásukra 
mindig érdemessé lenni. A kérdezett mű czime: „Die 
Tabakkultur in Deli- és megrendelhető J .  H. de 
B  u s s y kiadónál, A m s t e r d a m b a n .  Csak tessék 
utánvétellel megrendelni.

Kereskedelmi muzeum, B u d a p e s t .  Örömünkre 
szolgál, hogy szolgálatot tehetünk. Ezntán is kész
séggel fogjuk azt tenni.

Csákányi 6yőzö, doh. bev. hiv. főnök urnák, 
N y í r b á t o r .  A küldött 18 frtnyi előfizetési össze
get köszönettel nyugtázzuk. Az illetőknek megküld
tük a lapot.

Dr. Nyáry Ferencz. főgymn. tanár uruak, N.- 
B e c s k e r e k .  Örülni fogunk, ha ezután is olvassa 
lapunkat. — Mi nem váruuk azért semmi kötele
zettséget.

Fejér Vlotor, kir. doh. beváltó hiv. tiszt urnák, 
C s e n g e r. Sz. L. urnák a lapot megindítottuk. — 
Köszönet.

Sárospataki herezegi uradalom. A kért számot
megküldtük.

Mann József, dohánybev. hiv. főnök urnák. 
N y í r e g y h á z a .  Az ismét gyűjtött 8 előfizetőtől 
beküldött 32 frtot köszönettel nyugtázzuk.

Faulhaber Oszkár, doh. bev. hiv. főnök urnák, 
R a k a m a z. A 3 előfizető névjegyzékét s a 12 fo
rintot köszönettel vettük. Reméljük, hogy nem utolsó 
küldeménye volt.

Vásáros-aaményi bev. hivatal. Berger D. ur
nák megindítottuk a lapot. Köszönjük.

R. I., P  o z s o n y. A 3 közleményt köszönet
tel vettük, s az egyiket mindjárt közöltük is. A má
sik kettőre is mihamarabb rákerül a sor. A naptárt 
illetőleg sokbau igaza vau.

Kohányi Róbert, doh. bev. hiv. főnök urnák, 
B - C s a b a .  A 4 előfizetőről szóló jegyzéket köszö
nettel vettük s a/, illetőknek megindítottuk a lapot. 
Különben levelünk is ment.

Groszmán Samu uruak, D o m b r a  d. Levele 
későn jött, miért is most röviden csak aunyit vála- 

| szólhatunk, hogy a dohányjövedéki központi igazga
tóságnak legutóbbi, vagyis 1887., 1888. és 1889. 
évekre megállapított beváltási árak iránt kiadott 
utasításában a kérdésre vonatkozólag a 20. tétel 
alatt a következők foglaltatnak : A k ap  a d o h á n y 
l e v e l e k n é l  hesoroztütaak : az l-sö o s z t á l y b a  
a tekintélyes, sérületlen, teljesen érett, egészséges, 
szép sziuü és nagy anyalevelek. A Il ik osztályba 
a kevésbé nagy, jelentéktelenül sérült, érett, egész
séges jószinü anyalevelek.

Tisztelettel kérjük a dohánybeváltó tiszt 
urakat, lennének kegyesek most a beváltán Idé
nye alatt a termel őket a ..Magyar Dohány-Új* 
ság- előfizetésére felhívni, amennyiben nekik 
van legjobb alkalmuk ehhez, minthogy a terme
lőkkel személyesen Is érintkeznek és így őket 
a -Magyar Doliány-UJság- hasznos voltára szó
val Is figyelmeztethetik. Azt hiszsziik, hogy ez 
által a dohány okszerű termelése Ügyének csak 
hasznára válnak. Ebbéli kérésünk teljesítésé
nek reményében már előre Is köszönetét iuond 

a  szerkesztőség.
Nyom. Márkus Barnánál, Budapesten, Borottya-ntcza fi. (Wnrm-ndvar.)
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