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Közigazgatási rész.

I w  H  • n g .d é ly b o n  m .B ).lV It h . l y .n  
v a ló  d o h án y  t . r m . l é . t  az 18»7. évi X L IV . 
t.-cz. 4. g-a tü írttól 100 írtig terjedhető 
birsággal rendeli büntettetni, abban az 
esetben, ha azon terület, melyre a dohány 
kiültettetett, a dohánytermelésből kizárva 
nincsen, és ha az illető termelő ezen te
rületre is kaphatott volna engedélyt, ha az 
iránt folyamodott volna.

A  törvény szabatos értelmezése sze
rint a 10-től 100 írtig terjedő birság csak 
azok ellen alkalmazható, kik az engedély- 
átírást május hó 15-ik napjáig kérelmezni 
elmulasztották : nemkülönben, ha kérvényü
ket az engedély kiigazitásáért a fenti 
határidőig a községi elöljáróság utján az 
illetékes dohánybeváltó felügyelőséghez 
beadták volna, — a tényleg dohányterme
lésre használt földrészletre is megenged
hető lett volna a dohány termelés.

Azon termelők ellenben, kik az enge
délyben megjelölt földrészlettől eltérő és 
oly helyen ültették ki a dohányt, mely 
hely a dohánytermelésből ki van zárva, 
jövedéki büntető eljárás utján az 1870. évi 
IV . t.-cz. 18. § alapján, mint jogosulatlan 
dohánytermelők minden négyszög öl beül
tetett terület után 80 krral bűn tettetnek, 
és dohánytermelési enyedélyüket elveszítik.

E lső  esetben a bírság kiszabására a 
dohánybeváltó felügyelőségek hivatvák; 
utóbbi esetben pedig a jövedéki eljárás 
keresztülvitele a m. kir. pénzügyigazgató- 
ságok hatáskörébe tartozik.

Ezen törvény alkalmazásánál kérdés 
merülhet fel az iránt, hogy melyek azon 
területek, melyek a dohánytermelésből ki
vannak zárva ?

Oly helyeken, hol a dohánytermelésre 
alkalmas területek az e czélra kirendelt 
bizottságok által végérvényesen megáila- 
pittattak, a dohánytermelésből kizárt terü
letek meg vannak jelölve, — s a községi 
elöljáróságnál talaj vizsgálati jegyzőköny
vekből mindenkinek meggyőződést kell 
magának szerezni arról, hogy mely pár-

czellákon szabad, — s melyeken nem sza
bad dohányt termelni.

Oly helyeken azonban, hol talajvizsgá
lat még nem volt, — dohánytermelésből 
kizárt területek nincsenek; ily helyeken 
tehát az árteres és talajvíz által veszélyez
tetett területekre nem szabad a dohányt 
kiültetni.

Jövedéki büntető eljárást s engedély
vesztést von maga után az engedélyben 
megjelölt helytől való eltérés még ak
kor is, ha valaki nem azon község határá
ban levő földre ülteti a dohányt, mely 
községre engedélye szó l; különösen pedig 
akkor, ha azon község, melynek határába 
a dohányt kiültette — a dohánytermelő 
községek jegyzékébe felvéve nincsen.

Általános tudnivalók.

A s  • n g td é ly iM tt  to rttlo t m e g v á lto z ta tá sa .

Ha a termelő rendkívüli körülmények 
miatt a kijelölt földrészen dohányt nem ter
melhet s e czélra más területet kívánna hasz
nálni, ezen körülményt köteles a községi elöl
járóságnál, illetve polgármesternél, legfeljebb 
a t e r m e l é s i  év m á j u s i  5-é i g b e j e l e n 
t e n i ,  hogy azon esetben, ha a szándékba 
vert terület-változtatás, az illetékes m. k. do- 
hánvbeváltó felügyelőség által teljesíthetőnek 
találtatik, az engedély ahhoz képest kiigazit- 
tassék.

K á o  nővér#  k iá llíto tt  on god ély  fölh asz
n á lá s a .

Ha valaki más nevére kiállított engedélyt 
felhasznál, ha különben jövedéki áthágás miatt 
a dohánytermeléstől eltiltva nincsen, illetve 
nem oly területen ültetett, mely a termelésből 
ki van zárva, ki tehát a saját nevére, illetve 
a beültetett területre is kaphatott volna enge
délyt, 10 trttól 100 forintig terjedhető pénz- 
büntetésben marasztaltunk el a dohánybeváltó 
felÜgvelöség által, melynek határozata ellen 
15 nap alatt a pénzügyminiszterhez teleb- 
bezhet.

Azon termelő ellenben, ki saját nevére, 
vagv a beültetett területre termelési engedélyt 
jövedéki áthágás vagy az illető területnek a 
termelésből való kizárása miatt nem kaphatott 
volna, azonkívül, hogy dohánytermése meg- 
semmisittetik, a termelésből mindenkorra ki- 
záratik.

Ha a termelő a dohány között a szabá
lyokban tiltott veteménveket termel, a dohányt 
szabályellenesen kezeli, a növény-ágyi palán
táknak megsemmisítését j u l i u s  h ó  5-ig el
mulasztja, első ízben 5— 50 forintig terjedő 
pénzbüntetéssel sujtatik, ismétlés esetén a ter
melésből kizáratik; ki a dohányt a jövedék 
kárára csalárdul csomózza és bálossa, és ki 
tartalom nélküli, gyártásra elónyoyel nem hasz
nálható anyagot termői, a dohánytermelésből 
kizáretik.

Dohányt legkésőbb csak j u n i u s 30-i g 
szabad kiültetni.

Az anya- és csúcslevelek leszedése után 
a dohánytőkék azonnal és legkésőbb o k t ó 
b e r  hó 15-ik napjáig kiszántandók vagy más 
utón eltávolitandók.

Gazdászati viszonyok által indokolt folya
modványra olyan termelőknek, kiknél csem
pészet vagy helytelen kezelés sohasem tapasz
taltatok a pénzügyminiszter a téli legeltetésre 
külön engedélyt adhat.

Sarju levelek leszedése, oly esetekben, 
midőn az anyalevelek nem fejlődhettek (s az 
időjárás a sarjulevelek fejlődésére kedvező), oly 
termelőknek, kiknél csempészet vagy rósz ke
zelés sohasem tapasztaltatok, a pénzügymi
niszter által szabályrendeletileg megállapítandó 
eljárási módozat mellett megengedhető.

Ki engedély nélkül, a dohánytőkék eltá
volítását elmulasztja, vagy sarju leveleket szed 
le, a dohánytermelésből kizáratik.

T o rü lot-fo lm érés és a  ▼ árkaié d o h án y ter
m és folvétolo .

Az ültetés befejezése után, a terület-fel
mérést a pénzügyi közegek, a községi elöljá
róság. illetve a polgármester egy kirendeltjé- 
nak közreműködésével teljesítik, a kirendelt 
hatósági közegek és a termelő elmaradása a 
felmérést nem akadályozza.

A várható termés, ép ugv mint a felmé
résnél. meghatározott közegek által és azok 
jelenlétében s ha az utóbbiak, ámbár kellőleg 
meghiva lettek, meg nem jelennek, ezek nél
kül is felvétel utján állapittatik meg.

A pénzügyi hatóság tel van jogosítva a 
termést zöld állapotban is felbecsültetni, köte
les azonban a felfűzött dohányt lehetőleg több
ször, mindenesetre azonban egyszer és pedig 
a törés befejezése és a zsinórokon lévő leve
lek beszáradása után, az egész termést száraz 
állapotban felvétetni.

A rermelö köteles maga vagy megbízottja 
által a zsinórok hosszát és számát valamint 
a lehullt, esetleg ponyván szárított dohányt is 
a felvétel eszközlésére megjelenő közegeknek 
szóval vagy írásban bevallani.

A pénzügyi közeg a termelő Összes do- 
hánykészletér megvizsgálja és megállapítja a 
zsinórok számát, valamint próba mérlegelések 
alapján, a termesztett dohánynak súlyát fajtán
ként, levél-minőségek szerint egészben s ott, 
a hol a termelés felet kertészek által történik, 
kertészek szerint is elkülönítve.

A dohánytermelésnek ezután végleg meg
állapított mennyisége képezi a termelő által 
a kincstári raktárba beszállítandó mennyi- 
séget.

. Azon termelő, ki a zsinórok felvételét 
helytelennek tartja, a felvétel ellen 8 nap 
alatt a dohánybeváltó felügyelőségnél panaszt 
emelhet.

A dohányterm elést olC lofsk (kőid és isft- 
nórpéms) engedélyezésének fe tté te l* .

Dohány termelési előlegekre csak azon ter
melők tarthatnak igényt, akik:
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a) a lolyó évre, a kincstár részére dohány- 
termelési engedélyt nyertek;

b) az engedélyben m egállapított földterü
leten dohányt term elnek, a nélkül, hogy a 
term elést a törvényszabta legkisebb dohányter
melési téren alul, vagy pedig ÖnkényÜleg az 
engedélyt felülhaladó kiterjedésben gyako
rolnák.

A holdpénz csakis a palánták kiültetése 
után, a tettleg beültetett területnek a pénz
ügyőri közegeknek hivatalos felmérése alapján 
adatik ki.

Egy katasztrális hold után 20 forint ada
tik ki.

A zsinórpénz igénybe vehető, m ihelyt a 
dohányok szárítás végett zsinórokra felfü- 
zettek.

A zsinórpénz a zsinegek szám a, hossza 
és súlya szerint, a pénzügyőri közegek által 
a hivatalos mérlegezés alapján kiszámított azon 
súly után szabatik meg, m elvlvel a levelek a 
kiszárítás után valószínűleg birandnak ; m éter- 
mázsánkint 2 frt utalványoztunk.

Az előlegek iránti bejelentések, a ter
m elő által szóban vagy írásban, az illető köz
ségi elöljáróknál adandók be, ki is az e czélra 
kiadott nyom tatványba az illető kérelm ező 
nevét és engedély-szám át bevezeti. Az ekként 
elkészitett jegyzéket az elöljáróság az illető 
pénzügvöri szakasznak, a záradék reávezetése 
végett átteszi, a szakasz a pénzügyőri biztos
ságnak, a biztosság pedig az illető kir. dohány
beváltó hivatalnak. A beváltó hivatal a jegy
zéket ézvénvesiti s utalv* nyozás végett a be
váltó felügyelőségnek terjeszti fel.

A felügyelőség az utalvánvt az illető adó
hivatalnak küldi meg, s egyúttal a folyam o
dót közvetlenül értesíti.

L . K . O.

A melegágy-készítés.

Ismét itt az idő, a midőn alapját tesz- 
szük le dohánytermelésünk sikerének.

Első sorban arra kell figyelmeztetnem 
egyes termelőket, hogy a netán múlt év
ről megmaradt melegágyaknak semmi ré
szét újra ne használják, mert ezzel maguk
nak nagy kárt okoznak: pedig meg szo
kott történni, hogy egyes termelők, a régi 
melegágyak alapját meghagyják és an
nak fölébe tesznek egy kis trágyát vagy 
pedig őszszel összevágják a régi meleg
ágyat és igy össze hagyják félen át tel
jesen korhadni és ezen keverékből földe
lik a melegágyat. Ezen órási hibákat nem 
szabad többé elkövetni, egy szóval a régi 
melegágyból egy porczikát sem szabad az 
uj melegágyhoz hozzá adni: de sőt a me
legágyat nem is volna szabad arra a helyre 
készíteni, a hol az a múlt évben volt és 
kinek csak módjában van, kerülje is azt.

A régi melegágyakba bele fészkelő 
dött mindenféle rovar petéje és sok min
denféle gyom-mag. melyek a leendő palán
tát tönkre teszik. így keletkeznek a beteg 
palánták, melyek azután a rozsdán kívül 
is sok más bajban szenvednek.

A melegágyak minden kelléke tiszta 
és friss legyen.

Ott. a hol a melegágy helyei ki voltak 
ásva. a mi igen üdvös cselekmény, s mi 
azt már több Ízben ajánltuk és a mi már 
sok gazdaságban rendes szokás, ezen ár
kokba most már a trágya-féle szalmatö 
redék, romlott pelyva sat. hulladékokat 
belétehetjük; ezeket, ha nem bírnak kellő 
nedvességgel, meg kell erősen locsolni és 
keményen megtaposni mindaddig, mig a 
földszinét érik: csak arra kell vigyázni, 
hogy egyenletesen legyen megnyomva, 
hogy később horpadások ne támadjanak. 
Ezen műveletet néhányszor, nem egy na
pon, hanem több Ízben kell tenni, hogy 
az alaposan és egyenletesen legyen meg- 
téve.

Ezek után következik a szálas, vegyes 
trágya felrakás; mindenesetre czélszerű, 
ha annak nagy része szarvasmarha trágyá
ból való. A  trágya felrakásnál úgy igyek
szünk, hogy egy-egy rétegbe kevésbé ér
tékes, azaz szalmásabb trágyát, a máso
dik rétegbe pedig már jobb minőségű szal
más trágyát teszünk s ezt igy mindaddig 
folytatjuk, mig a földszinétől mintegy 70 
— 80 cm. magasságot érünk el, mindig és 
mindig egyenlőre taposva. Erre nagy fon
tosságot kell fektetni, mert alig lehet na
gyobb baj, mint az, ha a már beföldelt 
melegágy süppedni kezd, különösen akkor, 
a midőn már a palánta kelésben van. vagy 
pláne növésnek indul.

Ha módunkban van, mentül több me
legágyat készítsünk, és azonkívül hideg
ágyat is.

Úgy kell igyekezni, hogy egy olyan 
kertészcsaládnak, melynek 3 hold dohány
földje van megmunkálni való, 10— 12 mé
ter hosszúságú melegágya legyen a hideg
ágyon kívül.

A melegágy beföldelésről, annak sorba 
vetéséről és a mag elkészítéséről jövő szá
munkban fogunk kimerítően értekezni.

A melegágy körül való bepárkányoz- 
tatást akkor, a midőn az a teljes szüksé
ges trágyával el van látva, azonnal m eg
kell csinálni.

A deszkák két-két levert karó közé 
illesztetnek, a karók egyenlően veretnek a 
földbe és miután a deszka közte van, a 
két karót vesszővel vagy spárgával össze
kötjük feszesen.

A deszkából annyit hagyunk a trágya 
felületén, a mennyi a befödelés és a hasu
rával való betakarásra szükségeltetik, hogy 
a takaró a palántát ne érje és igy erre 
összesen elég 15 centiméter. — A  midőn 
a deszkaráma teljesen elkészült és m eg
szilárdult. a trágyát gondosan hozzátapasz- 
szuk és ha esetleg még nehány nap után 
kissé lesüppedne, ki kell újból trágyával 
a hiányokat és gödröket egészíteni, úgy, 
hogy akkor, a midőn az a födelésre kerül, 
szép egyenlő legyen.

Igen jól tudom, hogy legtöbb helyen 
az én tanácsom nélkül is tudnak már csi
nálni és csinálnak is jó m elegágyakat, hisz 
tudja azt minden jóravaló gazda, hogy ez 
az első alapköve a dohánytermelés oksze
rűségének. tudja azt is mindenki, hogy ha 
nincs jó , erős palántánk, bármiképen fo
gunk erőlködni, jó  dohányt a nélkül ter
melni nem lehet. — De mégis nem árt 
mindezeket többször elmondani.

A jó  melegágy készítése és a mag 
helyes megválasztása a fő tényezők a do
hánytermelésnél. — Jó  magot magunknak 
kellene teremteni, a mit annyiszor és any- 
nyiszor ism ételtem ; de hiszem is, hogy a 
mag is már sok helyen gondosabban ke
zeltetett és bizonyára, ha nem is egészen 
jó, de legalább az eddiginél kevésbé rossz 
magja lesz igen sok termelőnek. — A 
meglevő magot lehetőleg meg kell válasz
tani és erősen megrostálni, h o g y  minden 
könnyű, silány szem el ne vettessék.

A hol fiszszel nem gondoskodtak arról, 
hogy a befödelésre szükséges földet rakásra 
gyűjtsék: most kell már azt a lehető leg
tisztább helyről előállítani; csak arra kell 
vigyázni, hogy az lehetőleg gyommentes 
legyen; ott, a hol van és lehet, legjobb az 
erdőföld, vagv a fensiku kövér humust tar
talmazó gyepföld, mert azokban gyarap
szik legjobban a dohánypalánta: ahol a 
lent fekvő gyepföldeken sok vakondok-tu- 
rurás van, ezen föld is igen alkalmas a 
befödelésre. minthogy apróra van törve, a 
rovar ki van belőle pusztítva és gyommen
tes, természetesen arra kell vigyázni ennél, 
hogy hangya-fészket azzal ne hozzunk, 
mert ez helylyel-helylyel meg van benne.

Igen helyesen cselekednénk, ha min
den kertész részére 2— 8 méternyi m eleg
ágyat úgy rámáznánk, hogy az üveggel 
is befödhető legyen, hogy korábban nyer
hetné a megkezdéshez való palántát.

A  melegágynak, a hol csak lehet, na
pos fekvésű helyet válaszszunk, alyat, 
melyre főkép a reggeli napsugarak esnek 
és amely a szelek ellen lehetőleg védve van.

Darócei Vilmos.

Kísérletek a dohányleveleknek tUz általi 
szárításával.

Amerikában nem napon, vagy árnyékban, 
hanem külömbözö módszerek szerint tűz által, 
fütött kamarákban szárítják a dohányt.

Ezen szárítási módot részletesen leírja 
Tscherbatschefí Waldemár a „Landwirthscaft- 
iiche Jahrbücher“ negyedik kötetében (187í>)

A múlt év folyamán Cserháti Sándor 
magvar-óvári gazd. akadémiai tanár kísérle
teket tett a magyar dohányoknak fütött kamrá
ban való szárításával, s e czélból az akadémia 
simító házát rendezte be oly módon, hogy az 
ablakokat ideiglenesen berakatta, a simító 
házba állványokat állíttatott be, s kívülről az 
épülethez téglából rakott kemenezét ragaszta- 
tott. melvböl a meleg 22 cm. átmérőjű, s a 
szoba padlására fektetett kígyózó csöven 
keresztül ment a szobába. —  A kígyózó cső 
három könyök-cső á Italcsavarodva a kéményben 
végződött.

A hömérsék szabályozására a kemencze 
torkolatánál levő két szelep szolgált. Ha 
ugyanis a hömérsék fokozandó volt: akkor a 
kígyózó cső kezdetén volt szelep kinyittatván, 
a meleg a csövön keresztül a szobába hatolt. 
Ugyanekkora kemencéének a kéménybe vezető 
nvillása elzáratott.

Ha pedig a szobában már kellő melegség 
volt, a cső szelepe elzáratott, s a kéménybe 
vezető nvillás szelepe nyittatott ki, mi által 
az egész melegség a kéménybe tódult.

A fűtés éjjel és nappal szakadatlanul folv- 
tattatott.

Az állványokkal berendezett szárító szoba 
dohánylevelekkel telt zsinórokkal és exsicca- 
:o okkal beaggasztatvan megkezdődött a dohány 
levelek erjesztése. Az e r j e s z t é s h e z ,  mely 
átlag 30 óráig tart, a hömérsék 23 R. toknál 
kezdődik, s óránként tél fokkal emelkedve 
egész 321/* -okig viendő fel. Ez alatt a dohány 
levelek előbb meglankadnak, aztán megsár
gulnak. végre barna foltokat kapnak, mire 
megkezdődik a levél szárítás.

A l e v é l  s z á r í t á s  alkalmával a hö
mérsék ismét óránként xjt fokkal emelkedve 
3 0 —41" R.-ig fokozandó, míg a dohány leve
lek egészen megbámulnák. E« eltart 18 
óráig.

A k ó r ó  s z á r í t á s ,  mely átlag 20 óráig 
tart. a hőmérsékletnek 61 esetleg 70 fokig 
való emelését kivanja meg; melynek bevégez- 
tével a dohány szárítása befejeztetett.

Tehát a dohány teljes kiszárításához három 
nap szükséges.

Az igy kiszáritott dohány teljesen száraz, 
s tiagvon törékeny lévén: a zsinórok vagy 
gerebenek legnagyobb óvatossággal a pajtába 
aggatandók. hol a dohány levelek megszivó* 
sódnak és simításra alkalmassá válnak.

Magvar-Ováron a fentiek szerint átalakí
tott szoba ötször rakatott tele különböző fajú 
dohány-levelekkel, s az eredmény azt mutatta, 
hogy az amerikai fajú generál Grant, és sárga 
oronokó dohány-levelek sokkal előnyösebb 
színnel kerültek ki mint a hazai fajtájú számos- 
háti és szuloki levelek.

Az eddigi tapasztalatok szerint hazai 
dohány-leveleknél az erjedéshez kevés a Tscher- 
batachetf által kitűzött 30 óra. hanem, ha 
szép egyenletes világos szint akarunk elérni, 
az erjesztést 2 3 —32°-ig legalább is 60 óráig 
kell folytatni.
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A hazai dohány-fajok ugyanis nem kap
tak oly szép egyenletes sárgás barna szint, 
mint az oronokó és Grant dohányok, hanem 
zöldes foltu sötét barnára változtak.

Ha azonban a dohány szárítását három 
nap helyett 5— 7 napig nyújtjuk, akkor a 
száritó kamrát kevésbé lehet kihasználni, s a 
szárításhoz több fütő anvag kell; — tehát a 
szárítás többe kerül.

Cserháti tanár ur nézete szerint ezen 
bajon úgy lehetne segíteni, ha a felfűzött 
dohányt 8 — 10 napig a pajtába hagynák szárí
tani, s azután tennék be a fütött kamrába, 
hol az erjedésen 30— 40 óra alatt keresztül 
menne.

A mesterséges szárításnál legnehezebb 
dolog és a mire különösen ügyelni kell, hogy 
a száritó helyiség levegője se túlságos nyirkos, 
se nagyon száraz ne legyen. Az erjedés alatt 
a dohánynak nem szabad száraz tapintatunak 
lenni, mert ez által egyenletlenné válik az er
jedés. Szintén hiba, ha a dohány-levél széle 
az erjedés alatt zsugorodni kezd, másrészt az 
is Inba, ha a nedvesség a dohányra cseppek 
alakjába ra hull.

Az egész szárítás alatt a száritó kamra 
megtelik meleg párákkal; ha a kamra már 
annyira telítve van, hogy a vizcseppek lera
kodásáról kell tartanunk, akkor a száritó 
kamrának két ellentétes oldalán e czélra ké
szített, de bedugva tartott nyillásat kinyitjuk 
mind addig mig a felesleges pára elszáll.

Ezen kisérleteket Cserháti tanár ur a 
dohány-jövedéki hözponti igazgatóság meg
bízásából ez évben folytatni fogja; az ered
ménytől függ az, hogy Magyarorszagban a 
dohány-leveleknek tűzön való szárítása hasz
nos és czélszerü-e avagy nem.

Előnye a tűzön való szárításnak, hogy a 
levelek elrongyolása, penészedés, rothadás elő 
nem fordulhat; s a helyett, hogv a gazda a 
mostani szárítási mód mellett csak deczerober 
hóban van kész dohányával, a tűzön való 
szántás mellett már október hónapban pén
zéhez juthatna.

I ovábbi és fontos előnye még a mester- 
séges szárításnak, hogy az által a dohány 
színét szábályozni lehet. Mentői hosszabb 
ideig alacsonyabb hőmérséknél történik az 
előszáritás azaz füllesztés — annál világosabb 
szint fog nyerni a dohánv-levél.

Ezen eljárás mellett tehát a szivarka és 
pipa-dohánv leveleket világos színűvé, — a 
szivar gyártásra való leveleket pedig barnára 
lehetne készíteni.

Hátránya a mesterséges szárításnak az, 
hogy nagy óvatosságot és szakértelmet igénve)v 
főleg pedig hogy sokba kerül.

Hazánkban a tüto anvag drága; s igen 
nagy előnyöket kellene a mesterséges dohánv- 
szantásnak az anyag minőségére nézve fel
mutatói, hogy’ a szántó kamrák berendezésének 
és a fűtésnek költségei ez által megtérüljenek.

Mily jtfvedelmet Ishet a dohányterme
léssel elérni?

Lapunk f. évi 2. számában röviden 
hoztuk azon számadatokat, melyek O r d ó d v  
Pál bagotai földbirtokos, orsz. képviselő urnáit 
okszerű dohánytermeléséről a legszebb képet 
nyújtották és pedig már a beváltási vagyis 
pénzeredményben.

Most még az eddigi adatokhoz a követ
kezőket is csatolhatjuk, a melyek megmutat
ják, hogy mindamellett, hogy a dohánvtermelés 
a kincstár által követelt befektetések által ugyan 
megdrágittatott, megfelelő talajon, helyes ke
zeléssel szép eredményeket lehet felmutatni.

Azon talaj, melyben a dohánytermelést 
O r d ó d y  Pál ur múlt 1889. évben megkísér
tette, igen könnyű, barnás homoktalaj, mely 
már 8 év óta trágyázva nem volt. E föld
részlet 1887-ben burgonyával volt bevetve, 
1888-ban pedig egészen ugarnak hagyatott. A 
22 katasztrális hold dohánytermelésből kisér-

letképen két hold házilag kezeltetett, a többi 
pedig felesek által lett művelve. A házilag 
kezelt két hold közel feküdt a majorhoz és 
cseléd-asszonyok által napszámban müveltetett. 
A rászák meleg és hideg ágyakban neveltettek. 
Az első ültetés a melegágyból történt, a pótlás 
pedig a hideg-ágyakból eszközöltetett. Ez 
által oly kedvező eredmény éretett el, hogy 
alig hibázott egy növény. A dohány-növény 
igényelte egyes műveletek mindig kellő időben 
eszközöltettek, melyet elérni igen könnyű volt, 
mert a már begyakorolt cselédasszonyok 
szükség szerint fél* vagy negyednapi munkára 
is, a mint azt a talaj vagy növény kívánta, 
a majorból azonnal kirendeltettek.

Az ily módon eszközölt munkálat ka
tasztrális holdanként 150 írt körüli napszámot 
emésztett föl. Ez összegbe nincs beleszámítva 
a felügyelő díjazása, mely a többi felesek által 
kezelt területre is elosztandó. A levelek sze
dése folytonosan eszközöltetett s mindig csak 
az érett levelek szedettek le, de azok azonnal 
a mint az érés jelei mutatkoztak. Szárításra 
elegendő, sőt felesleges ürtartalmu falazat és 
szalmatetővel ellátott magas pajta szolgált ; 
szellőztetésre a falba vágott hosszú, de keskeny 
megtört alakú Z nyílások és négy nagy desz
kakapu szolgált.

A dohány legnagyobb része zsinóron és 
kint szárittatott, kisebb része exsiccatorokon, 
egy része pedig jól kifeszitett zsinórom, ritkán

fűzve bent szárittatott. A feles kertészeknek 
aránylag sokkal 'kevesebb UrterÜ pajta állott 
rendelkezésükre s azért azok dohánya a nyári 
esőkben szokat szenvedett s ez magyarázza meg, 
hogy azok dohányában oly sok harmad- és 
kihánvás-osztálvu dohány volt.

A dohánv-száritó telep maga már e czélra 
ugv van berendezve, hogy az a szárításnak 
lehetőleg megfeleljen, de a csempészet ellen 
is a szükséges óvintézkedéseket lehetővé tegye; 
mert az összes szárítók 3. m. magas és erős 
sövény-fonás-keritéssel vannak körülvéve, me
lyek teteje tüskékkel van körülszurkálva s az 
egész területből csak egy kapu vezet ki, hol 
éjjel-nappal egy felvigyázó öiködik. A feles 
kertészek dohányszáritó pajtái nádoldallal van
nak ellátva, tágasak és magasságuk a tető or
máig 8 méteren felül van. Az ily szerkezetű 
pajták a tapasztalás által jóknak bizonyultak.

A simítás és dohány-osztályozás igen nagy 
gonddal eszközöltetett. Ennél főczélul tűzetett 
ki, hogy mentői több másodosztályú dohány 
legyen beváltható.

Az ideiktatott kimutatás feltünteti, hogy 
a házilag kezelt két hold és az egyes feles 
kertészek mily mennyiségű és mily osztályzatú 
dohányt adtak be, valamint hogy ez által mily 
bruttó bevétel éretett el. Miután úgy a házi
lag kezelt, mint feles kertészek területe két 
katasztrális holdat tett ki, természetesen az 
eredmény is két katasztrális holdanként értendő.

B e a d a t o

I. | II.

t t k i 1 

III.

o  g r a n 

kihányás

m

hulladék

Beadott 
dohányért el- 
eretett osztrák 

értékben

o s z t á l y u forint kr.

Házilag kezeli két kataszt. holdról 144 1.791 1.764 38 15 1.109 32
1 -ső feles kertész „ , — 1.135 1.578 289 13 770 80
2-ik „ „ „ , — 944 1.247 339 10 635 84
3 ik  . . . . — 673 1.468 558 10 594 58
4-ik „ n — 1.010 1.253 484 — 673 12
5-ik „ ,  „ „ — 1.234 1.369 300 10 767 32
6-ik „ „ „ - — 1.05* 1.331 456 10 704 56
7-ik „ „ „ „ —  1.071 1.333 256 12 694 78
8-ik „ „ „ „ — 1.144 1.194 420 7 707 54
9-ik „ „ „ „ — 1.134 1.447 221 10 738 60

10-ik „ „ „ „ —  1.009 1.314 399 — 678 14

A házilag kezelt terület egy kataszteri 
holdján tehát 1.876 kilogramm termett. A be
váltási átlagár métermázsánkint 29 forinton 
felül van.

E szerint a házilag kezelt dohány által 
egy kataszteri holdon 550 forintnál több bevétel 
éretett el, melyből ha a munkáltatásra számí
tott 150 Irtot levonjuk is, még mindig 400 frtnvi 
szép kis haszon marad.

Beismeri maga a termelő is, hogy ily 
eredményt nagyban elérni nem lehetne, mert a 
szükséges nagy mennyiségű munkáskéz minde
nütt rendelkezésre nem all; de ha csak azon 
eredményt is tekintjük, melyet a feles kerté
szek értek el, már ez magában is eléggé 
bizonyítja, hogy a dohánytermelés még a 
mostani viszonyok között is kifizeti magát. 
Ezen eredmény még előnyösebben is alakul
hatott volna, ha a rendelkezésre álló szárító- 
pajták Űrtartalma nem lett volna oly csekély. 

** *
A „Gazdasági Lapok" ezen közlemé

nyére S z o b o t k a  Adolf, csongrádmegyei 
dohánytermelő kétkedő észrevételeke tett. E 
levelében a közlött eredményben számítási hi
bát vél, mert a 2 holdanként kimutatott 1,109 
Irt bevétel neki is igen magasnak tűnik fel. 
De másrészt csodálkozását fejezi ki, hogy e 
nagy hozamban válogatott osztályzatú dohány 
egyáltalán nem s első osztályú is csak kevés 
fordul elő.

Erre a „Gazdasági Lapok" írja :
Örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy 

egvrészt Szobotka ur kétségeit eloszlathassuk, 
másrészt a dohánytermelés előnye érdekében 
a közölt adatokat egészben fentarthassuk. 
Elismerjük ugyan, hogy közleményünkben el

mulasztottuk közelebbi megjelölését annak 
hogy a bagotai földbirtok Érsekújvár közelé
ben, Ó-Gyalla, Vék és Bajcz tőszomszédságá
ban fekszik s ennélfogva az ott termelt dohány, 
a beváltási árszabályzat III. kerti levelek,
6. Bajcs községekből eredő f i nom k e r t i  levelek 
osztályában váltatik be. Feltételeztük azon
ban, hogy a dohánytermelők a hely meg
nevezésével már fogják magukat tájékozni, 
hogy mely egységárak érvényesek ott a be
váltásnál.

Ha tehát Szobotka ur a feltüntetett 
egyes osztályzatú termés-mennyiséget a meg
felelő árakkal —  úgymint ez első osztályúnál 
50 frttal, a második osztályúnál 38 írttal, a 
harmad osztályúnál 20frttal— veszi számításba, 
akkor meg fog róla győződni, hogy az általunk 
kimutatott összeg 2 katasztrális holdanként, a 
házilag kezeiméi 1,109 frt 32 kr. minden hiány 
nélkül el fog éretni.

Azon kérdésre, hogy mért nem volt ott 
válogatott és miért oly kevés első osztályú, 
a következő felvilágosítással szolgálhatunk: 

| Válogatott osztályzat a finom kerti leveleknél 
nincs. Első osztálvu e mellett azon körzetben 

j a megelőző években épen semmi sem váltatott 
j be, s ha figyelembe veszszük az osztályzati 
. szabályzat szigorúságát s a dohánytermelő gaz- 
| dák által nagyon is jól ismert beváltási eljárást: 

senki sem fog csodálkozni azon, hogy az első 
osztályban csak 144 kg. váltatott be. Sőt ezt is 
mindenki megfelelő, szép eredménynek fogja 
tartani, szemben azzal, hogy a kihánvási osz
tályba csak 38 kg. került. A hiányos kezelésre 
következtetni tehát e tényekből egyáltalán nem 
lehet.

Midőn tehát e helyreigazításunkkal a múlt 
számunkban közölt adatokat most már min-

*
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denki helyesnek fogja elismerni, egyúttal ismé
telten rámutathatunk arra, hogy a megfelelő j 
talajon és minőségben termelt dohány míg 
egyrészről a dohányjövedék által szívesen vál- : 
tátik be, másrészről a termelőre nézve is oly | 
pénzügyi eredményt hoz, hogy a dohány ter- j 
meléssel foglalkozni, sőt még a kívánt költséges i 
beruházásokat is eszközölni, a termelőnek 
mindig kihzetendi magát. Ha tehát a tiszai 
beváltási árakkal a gazdára nézve jövedelmező 
dohánvtermelést nem lehet űzni, akkor a baj 
kutforrását máshol kell keresnünk, nevezetesen 
abban, hogy vagy az illető talaj a dohány- j 
termelésre nem megfelelő, vagv pedig az e 
talajon termelt dohányanyag a jövedéki kincstár 
által előnyösen fel nem használható, s azért 
azok beváltási árát sem emelhetik olv magasra, 
mint az általa sokkal könnyebben értékesíthető 
dohánv-levelek beváltási árát.

A dohányárakhoz.
K lapok t. felelős szerkesztője a január } 

16-án megjelent számban egy hold dohány- 
termés bruttó értékét 113 trt 75 krra teszi és 
annak alapján egy kát. hold tiszta jövedelmét 
29 frt 97 l/ t kt. »szerény Összegre* becsüli.

Elismerem és nagvrabecsülöm a jóaka
ratot, mely abban rejlik, hogy a gazdát ne 
ijesszük el egészen a dohánytermeléstől.

A statisztikai adatok nem erősítik ugyan 
meg a 113 trt 75 kr. (61,, mm. á 17.50) évi j 
átlagot, de rövidség kedvéért én elfogadom I 
azt a számítás alapjául.

Ámde a kiadások rovatát sehogy sem 
lehet összhangzásba hozni a t. szerkesztő űré- | 
val; mert pl. ma — széles Magyarországon — ' 
.sehol sincsen dohány alá való föld, a melyet 
katasztr. holdanként 8 írtért bérbe lehetne 
venni, azonkívül engedély illeték (2 frt), lakás, 1 
fűtés, stb. figyelmen kívül van hagyva.

Legyen nekem szabad a minimális tari 
fák szerint részletezni a kiadásokat és pedig 
a könnyebb áttekintés végett 3 kát. holdan
ként. illetve kertészenként.
3 kát. hold haszonbére á Itt f r t ...................... 48 frt
3 szántása mélyítő ekével á 4 trt . 12 frt
3 2-szeri közöns. szánt, á (2X 2) 4 frt 12 frt
3 boronalasa. heng., sím stb. á 1 trt 3 frt
3 -ra v í z - és zöld doh. behord, á 2 frt 6 frt
3 r r -ra 15° melegágyhoz t rágyaérték 15 frt
3 „ „ -ra tele engedély (tele a dohányosé) 3 frt
300 trt ára pajta kopása á 5° ,  (20 év alatt

tönkre m e g y ) ...................... 15 frt
100 frt ára pajta javítása ég biztosítása . . . 12 frt
300 „ évi kamata á 6° „ . . . . 18 frt
3, hold kukoriczafd. a dohányosnak megírniuk. H frt
*' drb marhának legeli'............................................8 frt
1 évi lakás a dohányosnak tiltó nélkül . . .  10 frt 
1 r biztosítás tűz ellen 340 frt után . 2 frt

összesen 170 frt
Ebhdl jut egy kát. holdra . . . . 50 frt r, kr.
A bruttó bevétel fele <a gazdáé) . . 56 frt 87* # kr 
Marad tehát tiszta jövedelem . . .  20 4 * kr egy 
kataszt. hold föld után *

* Én azou muukáb&n, melyet a iram zia nem
zetközi gazda-kongreszus résiére készítettem, és a 
a melyből czikkiró következtetését vonja, a kiálláso
kat bizonyos tekinteteknél fogva melyek az alka
lomban találják indokaikat — nem akartam annyira 
felcsigázni, mint a mint e czikkhen kissé túlzottan 
elő vannak adva.

De még ez a jövedelem is csak mester
ségesen van kiszámítva, mert még nem szá
mítottam pl. jégbiztosítást (holdanként 113 
trt 75 kr. után á 8°|0-=9 frt 10 kr.), aztán 
nem számítottam fuvart (pedig az állam által 
fizetett fuvarpótlékra mar többször egy frtot 
fizettem rá mm-ként fuvarosaimnak).

A  vége tehát számításomnak az, hogy 
a termelő o k v e t e t l e n ü l  vészit a dohány- 
termelésen, de a váltógazdaság kedvéért, mert 
igv földjének haszonbérét (á 16 frt) mégis 
megkapja ; aztán igás erejének értékesítéséért 
ültet dohányt is.

Ez ellen érvül a magas minisztérium a 
képviselöházban azt hozta fel, hogy : hát mégis 
ha egytől elvesszük az engedélyt, tizen is kap
nak utána.

Igaz ugyan, hogy gabnát is majdnem 
veszteséggel termel a gazda, de a malmok 
ellen még sem léphet fel magasabb árkövete
léssel, mert joga van neki bárkinek eladni, 
de a múlt évben a malmoknak átlag jöve
delme maguknak sem volt több részvényen
ként, mint 20Jjfi kr. és igv már a részvénye
sek pénzük kamatját is ráfizették a gazdakö
zönségre.

De nem így áll a dohánvnval.
A dohány az államnak évről-évre többet, 

a termelőnek kevesebbet jövedelmez.
Az pedig nem igazság, hogy a mely osz

tály aránylag már adóban is legtöbbet fizet,

még annak rovására szaporítsa az állam jö
vedelmét is.

Persze, a legokosabb volna, ha az állam 
hozzájárulása nélkül szaporíthatná a gazda 
jövedelmét, a mennyiség fokozása által de az 
a 6'/s mm. átlag nehezen szaporítható és 
az esetlégnek is ki van téve, azért az árak 
illetve az osztályok megváltoztatásával kell 
azt rendezni.

Szerénv nézetem szerint az árakat mér
sékelten vagy tán semmivel sem kellene emelni, 
de a mostani osztályok mindegyikét — a szi- 
varboriték leveleket kivéve — két alosztályra 
kellene osztani, mint ma is van a válogatott
nál a) és b) osztály. így aztán pl. nem egé
szen jó első osztálvu valamelvik dohanv. de 
a másodiknál mégis jobb. akKor az »I-ső b« 
lenne —  csakhogy nem ugv, mint ma van a 
válogatottnál, hogy csupa »b« legyen — ez 
által aztán a súrlódások a beváltó tisztek és 
a termelők között sokkal gyérebbek lennének, 
mert először az átvétel okvetetlenül igazságo
sabb lenne, másodszor az egyes osztályok árai 
között nem lennének olyan óriási árkülönb
ségek (a »kerti legelek c pontja* alattiak Il-ik 
és 111-ik osztálya között 18 frt árkülönbség 
— 38 és 20 frt —  van) a melyekkel egy
szerre tönkre lehet silányitani a legszebb ered
ményt is. Miután a »Ill-ik b« már ugv is csekély 
összeggel dijaztatnék, hát a kihányás egészen 
elmaradna.

A dohányárak akkor nézetem szerint igy 
állhatnanak.

Sz
ám A d o h á n y l e v e l e k  n e m e A dohánylevelek osztálva és ára

Válogatott I -só oszt. Il-ik oszt. Ill-ik oszt.
i. a b a b a b a

S zivar boríték-levelek . frt kr. frt kr frt kr. frt kr. frt kr. frt kr frt kr frt kr.
i Mindennemű szivarboriték levelek 60 --------! _ 50 — — — 40 — - —

Közönséges levelek. |
2 Tiszavidéki levelek stb. 361 —  32 — 23 — 24 - 21 — 18 — 15 — 13 —
:i Debreczeni, szuloki, szegedi stb. 34 — 30 — 26 __ 22 — 18 50 16 50 13 — 11 —
4 Pécsi dohánylevelek . . . . 32 — 28 — 25 — 21 50 18 - 16 — 13 — 11 —

ni.
K erti levelek. j|

5 Csetneki muskatalv . . . . 58 — 52 — 44 37 — 28 —120 __
6 Finom kerti levelek Debrö, Vernéiét stb. köz-

ségekből .................................. -  48 — 42 — 36 — 26 18 —
1 KÖzépfinom kerti levelek Uj-Panát. Uj-Szt.- |

András községekből 37 — 32 — 28 — 24 18 50 15 —
IV.

» Fehér virágú muskatalv levelek debreczeni
körzet . . . . . . . 41 -  37 - 30 _ 23 20 — 17 —

9 Veres virágú muskatalv levelek debreczeni
körzet ........................................ — 28 — 24 — •21 — 17 — 14 —

10 Kapadohány levelek . . . . 32 — 26 — '11 — 10 15 12 _

VI.
a Minden kacs, csomózatlan és tiszta hulladék —

! i
— — — 6 —

Czikkiró azt mondja, hogy széles Magyarorszá
gon nincsen sehol olyan dohányföld, melyet 8 írtért 
bérbe lehetne reuni : én igen is ismerek olyat eleget, 
niég olyat is sokat, de igen sokat, a hol még aunál 
is kevesebbet fizetnek': igaz. hagy ismerek olyat is. 
mint a minőt czikkiró említ.

Bizony bizony, én is azt mondom, hogy igy do
hányt termelni ott, a hol egy hold átlagon 113 frt 
értékű dohányt produkálunk, ott egyáltalán nem ér 
demes dohányt termelni : de én még tovább megyek 
és azt mondom, hogy mindaddig, inig minimális ter
melésünk holdanként a lo métenná/aa jó minüségü 
dohányt el nem éri, addig nem érdemes dohányt 
termelni.

Ha a dohánytermelést egész okszerűen fogjuk 
kezelni, akkor igaz. hogy egy katasztrális hold föld
nek a kiadását 150 írtra lehet számítani, az érte
lemben, ha azt majorságilag kezelhetnénk; de hát 
erről szó sem lehet, & mi gazdasági viszonyaink 
közt. a hol a kéz-erőben még annyi hiány van. és 
igy csak kertesekkel inivelhetjük a dohányt, csak-

Ha fenti táblázat szerint mint1 a l l  fé
léből és annak minden osztályából egv má
zsát veszünk és ha az elmúlt !riennium-táb- 
lázatával hasonlóan teszünk, aztán ezeknek 
árából készítjük az átlagot, akkor a régi atlug 
egy tizedével sem különbözik emettől,az osztá
lyok viszonyainak megváltozásával az ered
mény is változik, ez pedig jogos is, méltá
nyos is.
*________ S. E.

hogy nem úgy. hogy azt egészen a kertész kényére 
és akaratára bízzuk, hanem akkor, a midőn hibát 
elkövetni látjuk, azt megakadályozni és az ellen 
erélyesen tiltakozni kell.

Sze r k .

Pár szó a dohányok klasszifikálását 
illetőleg.

(Levél a szerkesztőhöz.)

Tekintetes Szerkesztő ur!
Engedjen meg kérem, hogy már egvszer 

letett toliamhoz kell ismét nvulnom. Bizonv 
bizony nem bánt írásbeli vmzketegség, de ha 
már oly tárgy merült fel, melv szólásra kész 
tét, s mely embertársaim érdekében álló körül
ményt tár fel, akkor kötelességemnek tartom 
ahoz nyúlni, ismervén t. Szerkesztő urnák is 
ügybuzgalmát, s olvasván becses lapjában, 
hogy minden a dohánytermelés körébe vágó 
discussiok közlésére szívesen nyit tért.

Igv például most igen fontos, és a dohány
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termelőket érdekeikben txnsőleg érintő tárgy 
merült fel, a dohányárak jövő trienniumára 
leendő megállapításában, s minthogy e tekin
tetben a Dohányujság f. évi 2-ik számában az 
országos gazdasági egyesület veteményes jelen
tését olvassuk, távolról sem ringatva magamat 
azon hitben, hogy szavaim odafent legcseké
lyebb méltatásra is találnának, de mégis egy 
felől, nehogy hallgatásunk áltál.— mert qui tacet 
consentire videtur, — ama szaktanácskozmánv 
vélekedése intallibilisnek vétessék ; s másfelől 
hogv eszmetarsulásnál fogva mások is feléb
redjenek e tárgyhoz hozzá szóllani, engedje 
meg kérem, hogy én is, mint már 35 év óta 
dohánytermelő, s még csak nem régen is, és 
több beváltásokon mint közig, biztos fungáló, 
s aki a szó valódi értelmében teljesítettem eme 
hivatásomat, nyilváníthassam mint annyi praxif 
embere véleményemet.

Úgy látszik ugyanis, hogy a mélyen tisz
telt szaktanácskozmanv legnagyobb része elő
zőleg oda hajlott, hogy ha érdemileg vétet
nének az osztályozásod s ha igazi szakértők 
lennének a beváltó tiszt urak, a mostani ár
szabály is megjárná, de mivel ez nem igv van, 
s e szerint tág tér nyílik a visszaélésre, tehát 
csakis annyit tart szükségesnek megemlíteni:

1. Miként a debreczeni, szuloki s szegedi 
közönséges levelek a tiszaiakkal egy árban 
vétessenek be ; s

2. Hogy a kihányás osztályba a kényszer 
érett, s z í n  talán s z í v  égett, és fagy által 
érintett levelek ne sorozassanak. Kiterjeszke
dik végre a mélyen tisztelt g. egyesületi ta- 
nácskozmánv a politikai biztosság megszün
tetésére is, mint a mely nem ismertetett el 
czélszerünek, s igy eme tetemes költséget 
megtakarítani igyekszik a kincstárnak.

Előre bocsátva már most is, és mindenek 
felett, hogy mély tisztelettel hajlok meg a 
tanácskozmánv véleménye előtt, mert már az 
is jó, hogy 1 — 1 írttal jobban kívánja do
hányunkat bevétetni, s különösen a kihányás 
osztálvt hasznosabban definiálni; de quid hoc 
ad tantam sitim ? tehát én is hadd expectorál- 
jam magamat, sok évi tapasztalatom után.

Tudjuk azt, hogv csak 6, 8 évvel ezelőtt 
is, a dohányt keritésre, dohány kórójára ag
gatva szárítottuk, s beszáritva, nem elegendő 
pajtába és padlásokra hordtuk, s mégis kap
tunk érette régi 100 fontos mázsájával szá
mítva 9, 1 sőt 12 forintot.*) Ma pedig a ma
gas kormány azon bölcs intézkedése folytán, 
hogv az ezutánra nem megy meg, nagy költ
séggel. teméntelen álló fákra, két három annyi 
zsinegre van szükségünk, s ezen kivül, mert 
ma már az ég alatt szárítani be dohányt, s 
igy az idő viszontagságának kitenni nincs 
kedvünk, 3 — 4 annyi pajtát kellett elő állíta
nunk szintén teméntelen költséggel, s mégis 
annak az átkozott kihányás osztálynak beho
zatala miatta, métermázsánként, mely csak 
8 régi fonttal kevesebb 2 régi mázsánál, rit
kán jövünk ki 15— Ifi írtnál feljebb a be
adásnál.

Tisztelettel kérdem tehát, kifizeti-e magát 
az a nagy apparátus, s pedig meg kell vallani, 
hogv ma már csakugyan jobb s szebb 
dohánvt produkál aránylag minden termelő, 
annvira, hogy a régi produktum hozzá képest 
semmi.**)

Nem. valóban nem. És ha nem, akkor 
a másik alternatíva áll elő, hogy jóval feljebb 
emelendő a dohánv ára szerintem. Az a 
kihánvás osztály pedig teljesen nullificálandó 
mint a hogy régen, mikor még ezen osztály
nak híre hamva sem volt. meg tudott élni a 
kincstár a termelők, tehát az adófizetők 
ebbeli sujtatása nélkül.***)

•) Meg akkor a talaj is, a mag is jó volt és a/ 
időjárás is jobb a mostaninál cs az akkori dohánv két 
annyit ért meg, mint a mostani. Szcrk.

•♦) No már itt téved a czikkiró. 8zerk.
*••) Csakhogy régen az ilyen kihányás nem volt, 

és a mi mégis volt gyenge dohány, az érett és hasz
nálható volt. Szerk.

Mondhatná ugyan valaki ezekre azt, 
hogy hát a ki nem szereti igy, ne termesszen 
dohányt, de ám minden tájnak van s volt ré
gebben is bizonyos helyhez kötött terménye, 
s ha ottan hiába próbál rizskását, sőt árpát, 
zabot is, dohánya pedig jó anyagot produ
kálhat, s élni és adót fizetni is kell. mit te
gyen az olyan ember? mellé tudván azt is, 
hogy a magas kormánynak nincs az a czélja, 
hogy népe szegényedését munkálja, a mi 
különben is könnyen áll.

De hogy a fentieket helyesen vélemé
nyezem, kitűnik onnan, miként az osztályo
zásnak az utasitásokbani meghatározása na
gyon széles ut, s maga a tanácskozmánv is 
elismeri „miként a kellő szakismerettel nem 
biró beváltó tisztek helytelenül s méltányta
lanul járnak elu mig szeréntem azok akkor is 
helyesen járnak el a hivatott utasítások sze
rint, ha egy egy osztálylval rosszabbul classi- 
fikálnak,*) már pedig ilyennemü szakértők 
mindég lesznek, tehát a dohány árát kell 
emelni, annál inkább, mert én nem büntetés, 
hanem jutalom adás által tapasztaltam minden 
ügynek elősegcllését, s nagyon helytelenül 
okoskodtak a kihányásosztálv (elállításával azon 
urak, kik büntetéssel vélték javítani a terme
lést, holott sokszor nem is oka a termelő a 
8 frtos osztálynak.

Nem tudom volt-e kitűzve a politikai 
biztosok fenállásának kérdése a szaktanácskoz
mánv előtt, de mivel belebocsátkozott, tehát 
azt hiszem, volt is; bár ehhez, hogy megszün
tetni véleményeztetik, sok megjegyzésem 
volna, mint ebben is gyakorlott, s a szó teljes 
értelmében hivatásomat betöltött egyén, pro 
et contra, nem szólok hozzá azon megjegyzé
sen kivül semmit ezúttal, mint hogy akik azon 
biztosokat látták, kik hetenként egyszer vagy 
kétszer beszállásozásként jelentek meg a be
váltásnál, mondhatják Carthaginem delendam 
esse censeo. de a kik a hivatást betöltőket 
figvelték meg, azok tudom nem igy véleked
nek, hiszen azoknak a p. biztosoknak nem 
csak az a dolguk, hogy dohányt pecsételje
nek le.

Vértes, 1890. Jan. 2fi.
alázatos szolgája

Bakos Mihály.

Egy kis át- vagy visszatekintés.
Szilveszter napját éljük a lefolyt dohány

termelési évnek. Aki még nem csinálta meg a 
végszámadást, megcsinálja azt hamarosan, csak 
aztán jól üssön ki. Mert bizony elmondhatjuk : 
• Gonosz idők járnak nagy Magyarországon.* 
Legalább ránk dohánytermelőkre az. Hiszen 
biztat minket e lap kedves szerkesztőié, mint 
a vásárra menő apa kis gyermei eit mézes 
mogyoróval, meg beszélő bábuval, de mikor 
messze van a vásár.

No ha ennyiben nem is. de rettenetesen 
sokban eltér a mostani, népiesen szólva könyv, 
bői való, meg rendeleteken és törvényeken 
alapuló dohánytermelés a régi dohányterme
léstől.

Ablakos meg köményes pajták járdákkal, 
füllesztés, forgatva fűzés vagy szegre aggatas, 
simitóházban való feldolgozása, meg boldog 
Isten tudja miféle, hol volt mindez csak a közel
múltban is, mikor a magyar dohány hire messze 
földet bejárta. Megfüztük biz’ ott a zsinórokat 
a mennyi csak ráfért, megszáritottuk az Isten 
szabad ege alatt, aztán beraktuk, ami a pajtába 
befért, oda, ami meg oda nem fért, mert hát 
termett sok, meg kevés is volt a pajta, a fé
szerbe, még a padlásra is jutott, érte köd, még 
a hó is bepelvhezte néha, és azért bizony 
csak jó volt az. Adott érte a kereskedő bécsi 
mázsájáért 20—24 frtot, meg még a kerté
szeknek jó borravalót is. És most hova jutot
tunk? Ha 17, 18 írtra jön az átlag ár, az már

*) Nem olyan könnyű dolog az, hogy a dohányt 
egy osztálylyal degradálják. Szerk.

szép, ha 20 írtra, az már feltűnő métermá
zsánként.

Elgondoltuk mi termelők már azt is, hogy 
talán, ami a fő, az időjárás okozója minden
nek, mert biz’ arra is elmondhatjuk, hogy 
ugyancsak gáládul viselkedik mostanság. Avagy 
a talaj fogyott már ki ama őseróből, ami az 
igazán zamatos dohánynak okvetlen szükséges. 
De hát itt sem hibáztathatjuk magunkat, cse
kélységem ugyan nem. A szél ellen is cssk 
megtesz az ember amit megtehet, a talajt meg 
évröl-évre újítom olyan területtel, a melyben, 
mióta az Isten a világot megteremtette, még 
dohány nem termett. Terem is benne doháoy 
szép is, jó is, olyan, meg különb, mint ré- 
gente termett, és most az még sem jó, pedig 
vigyázunk rá, mint a szemünkfényére, dédel
getjük, simogatjuk, mint a szőke fürtös angyali 
kisdedet, és ez mind hiába.

Földeinknek a legjavát erős munka alá 
vesszük, igyekszünk mesterséges és mütakar- 
mány beszerzésével minél nagyobb jószágállo
mányt tartani, hogy annál nagyobb mértékben 
trágyázhassuk a dohány földeket. Még az 
annyira drága műtrágyázástól sem riadunk 
vissza, csakhogy siker koronázza fáradozásun
kat. és ezt mind, ha más termény ki nem fi
zeti kiadásunkat, a dohány innen onnan bizony 
nem fizeti meg.

Ez a közgazdasági haszon meg is van> 
az tagadhatlan, de meg volna az igyekező gaz
dánál amúgy is, mert nem is gazda az, akinek 
nem az a czélja, hogy birtokát minél jövedel
mezőbbé tegye. De hát a jelenben élünk és 
sokan vannak, kik. ha nem sikerült czéljokat 
érni, megtörve esnek el, ami aztán nagy csor
bát üt azon az elért közgazdasági hasznon.

Az igazi ok tehát nem is az. hogy nem 
elég jó a dohány, hogy ezelőtt jobb volt, hanem 
igenis a tulproductio. De hát hogy is nem, 
mikor, mint a múlt évben is, boldog és bol
dogtalannak a nyaka közé vetették a kincstár 
részére való termelési engedélyt. Az eredmény 
már alkalmasint tudva van, hogy mi haszna 
van abból a kincstárnak. Van az, hogy ha ed
dig sem tudort túladni a rosszul égő anyagon, 
és az kazalszámra hevert a gyáraknál és beváltó 
hivataloknál, most bizonyosan kétszeres menv- 
nyiségben hever majd. A tulproductio ölte meg 
a nemrégen még virágzó kiviteli termelést és 
az teszi tönkre az állami dohány monopó
liumot is.

Dohánvterroelő a mai világban egyes 
vidékeken még az is, aki 100— 150 hold földet 
bérel, legalább 15— 20 holdon. Kertészekül fel
fogadnak olyan egyéneket, akik eddig csak 
annvit tudtak a dohányról, hogy az pipálni 
való. Nagyrésze ennek a termelőnek benn a 
városban lakik és a birtokon künn olyan ker
tészek, akik soha dohányt nem termeltek és 
akik inkább tartanak számot arra, hogy ga
bonaaratást is ad nekik a termelő, tehát ke
nyérről nem kell gondolkozni, ha a dohányból 
is jut valami, az is jó lesz.

Se ellenőrzés, se kezelés, semmi, csak 
amúgy Isten nevében, ami bevétel van belőle, 
az mind haszon. Ennek aztán természetes kö
vetkezménye, hogy a kincstár akarva, nem 
akarva kénvtelen a dohányárakat a minimumra 
szorítani, mert hisz’ különben beleveszt a do- 
hánv-monopoliumba, de beleveszt még jobban 
az a régi termelő, aki éjjet-napot egygyé téve, 
szenved, dolgozik, fárad azért, hogy fáradozá
sának gyümölcsét is élvezhesse.

Persze azért csüggednünk nem lehet, de 
nem is szabad. Mi, öreg dohánytermelők, kik 
annak csinját-binját ismerjük, haladjunk a tö- 
kéletesbités utján és bizsunk patronusunk, a 
kincstári dohánybeváltás kezességében, hogy 
meg fogja tudni válogatni az újakból is azokat, 
akikre neki esetleg szüksége van.

B . Gy.

A közleményre vonatkozólag a követ
kező megjegyzésein] vannak:

Az uj földekre vonatkozólag abban lehet 
a hiba, hogy a most feltört uj földek talán
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nem aiok a fensiku, telkes, televényes gye
pek, hanem lent fekvésüek, a hol elhiszem, 
hogy sok dohány terem, de hogy jó minő
ségű, jó égésű legyen, azt kétségbe vonom.

A mi a régi idóbeni árakat illeti, egy 
bécsi mázsa dohányért 10— 12— 18 Irtot ad
tak, de nem 20— 24 frtot. Ez túlzás.

Végül, a mi azon megjegyzést illeti, hogy 
a jövedék a termelést egyesekre rátukmálta 
volna, ezt határozottan tagadnunk kell. Ezen 
állításának nincs semmi alapja. S z e r k .

A dohányadó a német országgyűlésen.

D e c z e m b e r  9*i k i Ül é s :
(Folytat&s.)

Németország minden környékének dohány* 
termelői legsürgősebben azt kívánták, hogy 
legalább részben szállítsák le a dohányadót, 
ha a dohány jég vagy más elemi csapás 
által értékéből vészit. Az államtitkár ur szüksé
gesnek látta azon jogtalanságok kimutatását, 
melyek ebből származhatnának. Azt hitte, 
hogv a nyugati porosz ültetvényesek, kik a 
legcsekélyebb értékű, nehéz dohányt termesz
tik, arról fognak panaszkodni, hogy a pfalzi 
dohányültetvényes, a ki értékesebb dohányt 
állít elő, adó engedményt kapjon, ha vetését 
a jég elverte. — A pfalzi dohány, ha jégverés i 
érte is, még mindig többet fog érni és drá- 
gébb lesz a nyugat poroszi ép dohánynál, 
melyet nem is érintett jég. B:zonvára, ha a 
dohánytermelők általánosan szenvednek a 
mostani törvény alatt, ugv kétszeresen és há
romszorosan szenvednek az alatt a keleti vi
dékek dohánytermelői. Pedig az világos, hogy, 
ha az ép dohány, melyet a mi vidékeink ter
mesztenek, nem ér annyit sem. mint a jég
verte pfalzi dohány, és mégis mindkét ter
méknél az úgyis magas súlyadó felemeltetik, 
a nyugatporosz dohányültetvényesek érzé
kenyen károsittatnak meg.

Én pedig azt mondom, hogy egy nyugat- 
porosz dohánytermelő sem fog panaszt emelni, 
azért hogy a pfalzi dohányültetvényesnek le
engednek az adóból, ha vetését jégverés érte. 
Végre mindenki beismerheti, hogy termesztési 
költségek minden környéken bizonyos tekin
tetben arányban állanak a termékek árával, és 
igv pl. a pfalzi dohány termesztési költsége 
is nagvobb lesz. Nem lenne szükséges a jég 
által elvert pfalzi dohány adóját oly módon 
leszállítani, hogy az a súly kisebbedés arányát 
túlhaladja. Ne tartson tehát attól a kormány, 
hogy a jobb dohánynemeket termesztő kör
nyékek ily módon elsőbbséget nyernek.

Így tehát elérkezettnek vélem az időt, 
hogy az egyesült kormányzóságok elé azon 
kívánsággal járuljak, hogy ezen kérdés több
szöri megvitatása, a sok kérvény és a dohánv- 
termelők helyzetének megvizsgálása után te
gyenek már olvas valamit is. ami gyakorlati 
haszonnal iár. A dohánytermelők nagyon is 
meg lesznek elégedve, ha az egyesült kormány
zóságok megadják nekik azon engedményeket, 
melyek a törvény megváltoztatása nélkül .ehet- 
ségesek ; sőt nagyon fognak örvendeni, ha 
azzal fogják őket biztatni, hogy a többi 
viszásságok elhárítására egy javaslatot fognak 
a jövő országgyűlés elé terjeszteni, mely a 
törvény megváltoztatását fogja czélozni. Ha a 
legnyomasztóbb kérdésekben fogják tapasztalni 
az egyesült kormányzóságok jóakaratát, úgy 
örömest jobb időre fogják halasztani a dohány
adó törvény, stb. változtatását czélzó intéz
kedéseket.

S c i p i o képviselő : Az államtitkár ur
múlt ülésen tett megjegyzései engemet is 
arra bírnak, hogy ezen kérdésre vonatkozólag 
röviden felszólaljak. Mint mindenki tudja, az 
adó azért hat oly nyomasztólag a belföldi 
dohányra, mert a termesztett minőség külön- 
félesége folytán az adó hatása is évröl-évre 
változik. A dohány minőségét illetőleg a gaz- 
dász nem tájékozhatja magat előre, mert uz

az időjárástól függ, és igy a dohány értéke is 
változik; kerülhet annak métermázsája 12 
márkától 36— 40 márkáig. Ha ily magasak az 
árak, akkor mindenesetre az adót is el kell 
viselnie. Ha azonban az adó 1 és félszer 
túlhaladja a dohány értékét, akkor éppenség
gel vészthozó a dohánytermesztő gazdasági 
viszonyaira. így tehát ennek is mérvadónak 
kell lennie a dohányadó-árszabás megalakí
tásánál.

Ha például a dohányt jégverés éri, ilyenkor 
előfordul azon eset, hogy a dohánytermék az 
adót is beléfoglalva, 12— 15 márkát ér, tehát 
kevesebbet mint a mennyi az adó. Az Ültet
vényes ezt azonban előre nem tudhatja, mert 
ez csak az eladásnál mutatkozik ; de ekkor a 
dohánytermelő sincs már azon helyzetben, 
hogy a dohányt megsemmisítse, ily módon 
megszabadulandó az adótól. Tehát ezen okvetet- 
lenül segíteni kell.

Továbbá kétséges előttem az is, hogy a 
termék, melyet a Pfalz produkál, miért érne 
mindig többet, mint az, mely Németország 
többi részeiben termesztetik. Én azt hiszem, 
hogy ezen tekintetben balhiedelem uralkodik. 
Van pl. dohány, mely igen magas értékű és 
kevesebbet jövedelmez a dohánytermelőnek 
mint a csekélyebb értékű dohány, mert a termő
földön kevesebb nő belőle.

Magától értetődik tehát, hogy kétszeresen 
szükséges a dohány minőségét előmozdítani. 
Csak azt akarom felemlíteni, hogy a keres
kedők és gyárosok elismerésre méltó buzgalom
mal szentelik magukat ezen kérdésnek, és a 
kormány részéről is, romt pl. a badeni nagy- 
herczegség kormánya Elszászban. minden mód 
felhasználásával törekszik a dohánytermesztés 
előmozdítására. Mindazonáltal mégis meges- 
hetik, hogy minden művelés daczára, melyet 
a dohányra fordítanak, az a rósz időjárás 
következtében csekély értékű és silány termék 
lesz. mely minden javítási i ód felhasználása 
daczára sem lesz olyan, az éghetés tekinte
tében. — a milyent egy jó esó mellett elérhetett 
volna; ebben többé-kevésbbé egyezők a véle
mények.

Azért tehát az egyesült kormányzóságok 
szivére különösen azt akarom kötni, hogy 
ezen kérdést illetőleg a szükséges intézkedé
seket tegye meg. és a bajokon, mit az idő
járás miatt szenvednek a termesztők, minél 
előbb segítsen, mert azok teljesen jogosullak.

G r a d  képviselő: Én is azon nézetben
vagyok, mint Dr. Bürklin és Menzer barátaim. 
A dohánytermelés az utóbbi években az egész 
országban hanyatlásnak indult. Ámhár Duvig- 
neau képviselő ur megkísértette azt kimutatni, 
hogy az utolsó három évben javulás állott 
be. Ha pedig megvizsgáljuk a területeket, 
melyeken Németországban. Elszászt is bele
értve, dohánytermeléssel foglalkoznak, láthat
juk, hogy a termesztés 4000 és 3700-ról az 
1878-ik évben 2330-ra szállott !e ; és valószí
nűleg az utóbbi években valamivel még min
dig alábbszáll.

Lehet tehát ezen segíteni, és a korroánvl 
kérem fel a helyzet megjavítása érdekében.

Ha a módokat akarjuk tudni, melvekkel 
a termesztést előmozdíthatjuk, 3 van, u m. 
aminőség javítása, a konkurrenczia megkönnyí
tése és az adó leszállítása.

Ha az országban bárhol, az emberektől 
azt kérdezzük, hogy mi segíthet leginkább, 
ezt az általános választ kapjuk : a dohány- 
egvedáruság.

S c h u l t z  képviselő: Uraim, az előttem 
szóló képviselő ur thémáját a dohánvmono- 
i oliumra vonatkozólag nem akarom foivtatni. 
Azt hiszem, hogy Németországban ez mái 
elintézett dolog.

Engemet is az államtitkár ur a múlt 
ülésen tett magyarázatai indítanak arra, hogy 
ezen Ügyben felszólaljak. Azt gondolom, hogy 
az államtitkár ur nagyon is optimista felfo
gású, és hogy a dohánytermesztés valóban 
súlyos helyzete az országban nem részesül

azon figyelemben, melyet megérdemelne. 
Habár ezen Ügv engem nem is érdekel, és 
igy objektíve ítélhetek róla, nem mint az 
államtitkár ur, ki erősen tartja a 10 millió 
bevételt, mégis behatóan foglalkoztam vele. 
Mondhatom tehát, hogy a dohánvmüvelés az 
egész országban forrongásban van.

Az okok, melyek a hanyatlást előidézték, 
és a panaszok, — még pedig a jogos pana
szok, — melyek a dohánytermelők körében 
felmerültek, ezek : az adó jelentékeny magas 
és igy az ár is ; az lizlés is megváltozott. 
Ennek következtében veszélyeztetve lett azon 
bevett szokás, hogy Németországban pipa 
dohányt termeszszenek. A dodányfogvasztás 
oly annyira csökkent, hogy, —  alig hihető, 
— a pipa eltűnt, és helyét a szivar foglalta 
el. Sőt sokan tel is hagytak a dohányzással. 
Most tehát minőségre kell a fósulyt fektetni, 
nem pedig, mint az előző években, a mennyi
ségre. A tudományos gazdászati körökben 
sem oldották még meg ezen feladatot; a 
termesztés, trágyázás, öntözés, stb. kérdések 
is megoldásra várnak. De mindenütt mun
kálkodnak rajtuk. Másrészről a termesztő 
mondjon le régi szokásáról, a mennyiség 
termesztésről. Csügg rajta és csodálkozik a 
vevőtől kínált, természetesen csekély áron. 
Az újonnan ajánlott módszerek sem sike
rülnek neki mindig. Ezek, uraim, az okok.

Ha a dolog ugv áll, az államtitkár ur 
és egyesült kormányzóságok ne csak a 
jóakarattal, hanem nagyobb gondoskodással 
járjanak elől. Tanulmányaimból tudom, hogy 
Németország oly dohányt képes termeszteni, 
mely minden külföldi dohánynyal meg
állja a versenyt, és én nem is kétkedem 
benne. Több oldalról is tudom, hogv Német
országban kitűnő minőséget lehet elérni. 
Minden tartománybeli dohánytermelő igye
kezni fog e czél elérésére, jóllehet ez olyan 
munka, mely évekig fog eltartani. Azért tehát 
sürgősen felkérem az államtitkár urat, hogv 
álljon el a pénzügyi állásponttól, és nagvobb 
fontosságot tulajdonítva a német dohányter
mesztésnek, minél nagyobb gondoskodást 
tanúsítson ezen krízisnél, melyben a dohány
termesztés jelenleg van.

A dohány-kérdéshez.
Irta : Schmitter Ágost, a német császári dohányke

zesség igazgatója.

Tudvalevőleg 1879 ik jul. lfi-án a német 
országgyűlésen létrejött a dohányadó-törvény. 
melvszerint az 1879-iki termés adótól ment. 
az Í88ü-iki pedig 100 kilónként 20 márkával, 
a/. 1881-iki 30 márkával. 1882-iki és a többi 
termések pedig 45 márkával lettek megadózva.

Ezáltal egy időn át a dohánvmüvelés 
emelkedett, de 1882-től kezdve a német biro
dalom minden dohánytermein vidéken évröl- 
évre lejebb szállottak az árak.

Utóbbi években a német birodalom összes 
dohánytermelői, az elszásziakat kivéve, nvuj- 
tottak is be kérvényeket a reichsrath-lioz.

Egyetlenegy provinczia sem szenvedett 
többet, mint Eiszáss, mert ott a dohányter
mesztés vesztesége évenként több millióra rúg. 
Az okok, melyek következtében az elszászi 
dohánytermesztés —  nem véve tekintetbe az 
adót, — ily kedvezőtlen állapotban jutott, kö
vetkezők :

„A monopólium eltörlése’, mert szállít
mányok nem küldetnek többé a kezelési tar
tománynak, továbbá mert clejtetett minden 
kísérlet az iránt, hogy oly dohányt nyerjenek, 
mely Németország minden más dohányával 
versenyképes.-

Dohány monopólium nem lévén, a kezelési 
tartományoknak nem küldetvén többé szállít
mány, csak a német piacz marad hátra ; en
nek következtében tehát a dohánytermelést 
vagy egészen tönkremenni kell hagynunk, vagy 
minden erőmegfeszitéssel arra törekedni, hogy
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oly dohány nyeretfék, melyet a német piacz 
igényel.

Hogy mit kíván a német piacz, azt a 
franczia monopólium kezelőség már 20 évvel 
ezelőtt kívánta és erre vonatkozólag a főigaz
gató Holland egy köriratban ezt mondta az 
elszászi kultúra, hivatalnokokhoz : „Midőn a 
miniszternek a régi tarifák módosítását czélzó 
határozatokat előterjesztettem, az igazgatóság 
kijelenté, hogy a keleti tartományok termékei, 
melyek tóképpen a szivargyártásra vannak 
szanva, nem egészen egyneműek, sem oly 
finom és erős rostosak, jóllehet az ezen ágra 
szánt fajok megérdemlik, hogv nagyobb figye
lembe részesítsék. Erre vonatkozólag azon 
nézetemnek adtam kifejezést, fiogv jobban kel
lene fizetnie a könnyű és finom dohányokat 
^s ennek következtében feljebb emelni az 1-ső 
és 2-ik rendű minőségek árát és az igv nye
rendő előny által arra bírni a termelőket, 
hogy inkább termeszszék ezen dohánvtajokat, 
mint a gyarló minőségű nehéz dohányokat, 
melyek csak az el nem adhatók közé so
rolhatók.

Nos, ha már az 1867-iki dohánvkezelő- 
ség annak szükségességét emelte ki, hogy a 
g y a r l ó  és n e h é z  d o h á n y o k  heívett 
f in o m  és k ö n n y ű  dohányfajok termesz- 
tessenek, innál inkább lép most előtérbe ennek 
szükségessége. Jobb minőséget és több éghs- 
tőséget kívánunk, más szavakkal, más magot 
és más trágyázást.

Ami az uj magfajták behozatalát illeti, 
arra vonatkozólag már elmondtam nézeteimet; 
a mi pedig a trágyázási kérdést illeti, melytől 
egyedül függ a dohány éghetösége; Keetman 
miniszteri tanácsossal együtt világosan kimu
tattam, hogy e tekintetben mily káros az ár- 
nyékszék-trágva.

A gyökérre vonatkozólag pedig csak a 
következő észrevételeket tehetem : a gyáros úgy 
mint tudós adhatnak ezen kérdésben tanácsot, 
de mindezen tanácsok véghezvitele csak is a 
póroknak van fenntartva.

Az Ültetvényekről szóló könyvemben tehát 
csakis saját tetteimet és tapasztalásomat be
széltem el, nem pedig hogy a pór ezt vagy 
azt igy vagy ugv tegye*, mert ép ugv mint 
mindenütt, itt is érvényesül ama példabeszéd, 
hogy „Aide-toi, Dieu t’ aidera*. (Segíts ma
gadon, az Isten is megsegít), mivel a pór je
lenleg oly támaszt bír a kormányban, mint 
még soha.

A régi természetvizsgálók az összes ter
mészeti testeket három osztályba sorolták, ne
vezetesen az ásvány-, növény- és állatországba. 
Az ásványország az élettelen testeket foglalja 
magában, melyek sem nem szaporodhatnak, 
sem tovább nem termelhetők.

A növény- és állatországba tartoznak az 
Összes élő lények, melyek táplálkoznak, nőnek 
és szaporodnak. A növény az állattól csak 
annyiban különbözik, a mennyiben nem mo
zoghat és egy és ugyanazon területen táplál
kozik, nő és megsemmisül. Ez a különbség 
azonban nem absolute helyes, mert utóbbi 
időben gyakran vita merült fel a tudósok 
közt az iránt, hogy egyik vagy’ másik lény 
az állat- vagy növényekhez tartozik-e; mert 
tényleg vannak állatok, melyek sohasem mo
zognak. mig ellenben oly növényeket fedeztek 
fel, melyek bírnak ezen tulajdonsággal.

A czellák felfedezése, a protoplasmák óta- 
ezt a különbséget a tudósok másképen álla
pították már meg. A növény az álattól csak 
azáltal különbözik, hogy nem mozog, a töb
biben pedig megegyezik vele. A növény is két 
nemi szerv termékenyítése által szaporodik, 
női és hímnem által. Több esetben mindkét 
nem együtt van, mint a dohánynál is. A szél 
és rovarok pedig közvetítői a két nemi rész 
porodéinak; a szél azonban gyakran nem 
viszi ezt a port a legelső nőstényre, hanem 
gyakran mértföldekre is elviszi és más nősté
nyeket termékenyít meg vele.

Kérdések és feleletek.
i.

K érdés: 1. Van-e oly eszköz, melvlyel 
a melegágyakba a dohány sorbavetése egyen
letesen volna eszközölhető? Ha igen, melyik 
eszköz, illetve gép az, s hol volna beszerez
hető ? s ha nincs, mely mód volna erre a 
legczélszerübb ?

2. Okvetlen szükséges-e a dohánypajtá
kat már ez évben úgy átalakítani, hogy azo
kon átjárók legyenek ?

3. Lehet-e egy oly pajtát, mely eddig 2 
Öles közökre volt beosztva ugv átalakítani, 
hogy minden 2 köz közül csak az egyikből 
szakítjuk ki az átjáróhoz szükséges fél ölet? 
Ekkor a pajta beosztása ilyenforma volna : 2 
Öl köz, egy tél öl átjáró, egy és fél öl köz s 
igy tovább. Egyszóval, hogy a pajtában két
féle köz volna, u. m .: 2 Öles és l 1* öles.

Boldogasszonv-Telki, 1890. febr. 5.
D. J .

•
V á la s z : Elterjedve olyan gépek még — 

tudomásommal — nincsenek, melyekkel a do
hánymagot sorba el lehet vetni, mert még 
nem tökéletesek *, ezen nem is lehet csodál
kozni. mert én a sorvetés eszméjét ugyan 
mar ezelőtt 6 évvel pendítettem meg, de csak 
nagyon lassan kezdett az viszhangra találni, 
és azért az illető gépgyárak nem látták an
nak szükségét, hogy egv ilyen gépet szervez
zenek.

De most legnagyobb örömömre, ezen 
eszmémet, t. i. a dohánymagot sorbavetni a 
meleg és hidegv-ágvban, felkarolták, és már 
most egy ilyen gépecske helyén való lenne. 
A mint tudom, V a j d a  Gyula ur. a gömör- 
megyei gazdasági egylet titkára, egy ilyenforma 
kis gépet készített.

De gép nélkül is igen könnyen, minden 
fáradság nélkül be lehet azt vetni, akár egy 
kis vasgereblvével, melynek tógái egymástól 
mintegy 4— 5 cm.-re vannak, melyekkel a 
sorok huzatnak, vagy pedig egy egyenes, hosz- 
szu léczczel csináljuk meg az egyenes vona
lat, és abban a vonalban, melyet egy kis fá
val huztunk, abba peregetjük belé a trágyalé- 
beu feldagasztott magot, mely vagy hamuval, 
vagy egyéb színes anyaggal van keverve, hogy 
a bevetett sorok kiláthatók legyenek.

Különben ezen dolgot jövő számunkban 
bővebben fogjuk megbeszélni.

2. Hégi termelőknek, azaz olyanoknak, 
kik már 1888-ik év folyamán is, vagy régibb 
idő óta termelnek, dohánv-pajráikat ez évben 
még átjárásokkal átalakítani o k v e t l e n ü l  
nem szükséges; de ezéiszerü és ajánlatos, 
mivel az átalakítás kötelezettsége eddig még 
ugyan elhalasztatott, de előbb-utóbb elrendel
tetni fog.

3. Pajtáját a leirt módon átalakítani le
het ; csak arra kell figyelni, hogy a pénzügy
őröknek, midőn a zsinórok felolvasása végeit 
megjelennek, bejelentessék, hogy a pajtában 
kétféle hosszúságú, azaz 1 \, öles és 2 öles 
zsinórok vannak. Saját érdekében figyelni kell 
arra is, hogy a pénzügyőrök külön mérlege
lések alapján állapítsák meg a másfél öles és 
külön 2 öles zsinórokon levő dohánylevelek 
súlyát. A s í  er  ke sztőség,

II.
K érd és: Dohánytermésünk nagyságát és 

minőségét fokozandó, a f. év tavaszán épül 
egész uj különálló simító épület, nagyobbitás 
és átalakítás alá kerülnek pajtáink, mellesleg 
legyen még megemlítve, hogy a kertészek la- 
lakásai is az újabb kornak megfelelően ala- 
kittatik át; mindezen elősorolt építkezés oly 
tetemes befektetést vesz igénybe, hogy báto- 
rittatva érzem magam tek. Szerkesztő ur ab
beli ajánlatát kikérni, hogy szíveskedjék az 
országban a legmintaszerübben és utánzásra 
méltóbban berendezett egy-két gazdaság do
hánytelepét megtekintés végett ajánlani. Igen

óhajtanék egy Exsikatorra berendezett pajtát 
látni.

Dohánytermésünk 80 katastr. holdra ter
jed. 7 évi átlag termésünk G—7 mm. Beváltási 
átlagunk 7 év óta mmázsánként 18 frt a szol
noki beváltó hivatalnál.

Pa-Szt.-Tamás 1889. febr. 8.
Szekér L a jo s  

uradadalmi kasznár.
•

V álasz: Hégi pajtáknak átjárókkal tör
tént ezéiszerü átalakítása látható K a t z  Mi 
h á l y  urnái P i r ic s é n (vasúti állomás Nyir- 
B á t o r )  Ugyanott nagyon praktikusan épült 
s helyes berendezésű simító ház is van.

Utánzásraméltó berendezések találhatók 
többek között K a r s a i  A l b e r t  és V i l m o s  
urak gazdaságában is B o l d o g o n  Pestme
gyében, hol tudtunkkal exsicatorra berende
zett pajták is vannak.

Továbbá szintén igen helyesen berende
zett épületek vannak gróf C s e k o n i c s  ur 
gazdaságában, Hosszupálvibán, gr. N á d a s d y 
ur gazdaságában D o m b i r a t o s o n  és Ho r t y  
J. ur gazdaságában Kenderesen.

A  szerkesztőség .
III.

K érdés: Igen óhajtanák arra nézve fel
világosítást nyerni, hogy tétettek-e hazánkban 
dohány alá műtrágyákkal trágyázási kísérletek, 
minő műtrágyák alkalmaztattak, hogy vitetett 
ki a kísérlet és volt-e kielégítő eredmény. Ha 
ilyenről igen tisztelt Szerkesztő urnák tudo
mása nem volna, akkor a külföldi eljárások
ból adna irányt, hogy miként kelljen a trá
gyázási kísérletet megtenni.

Csorvás, 1890. febr. 10.
Kiváló tisztelettel

Prdg Bonifácz
•

V álasz: Jelen számunkban is fog némi 
felvilágosítást nyerni a dr. Nessler közlemé
nyéből (1. vegyesek közt). Igenis tétettek már 
kísérletek hazánkban is, a többek köz: a m.- 
óvári gazd. akadémia kísérleti telepén, mely 
kísérletekkel lapunk több számában foglalkoz
tunk már. A Nessler által ajánlt műtrágya, a 
palánta meglocsolása kitűnő hatással van. 
Jövő számunkban erről többet.

A  szerkesztőség.

I R O D A L O M .

—  .Dohánytermelés és kezeléstan .Irta
P r á z n o v s z k y  Ágost. Az országos gazda
sági egyesület felügyelete alatt álló könyvki
adó-vállalat II. cziklusának kiadványa. E 84 
lapra terjedő mü a dohánytermelést gyakor
lati szempontból tárgyalja. Ismertetésére még 
visszatérünk.

—  Az italmérési törvényeket tárgyaló
munka, melyről múlt számunkban említést 
tettünk, mint szerző utólag értesít, 1 frtért 
kapható szerző E r d e i  Ede nyug. pénzügyi 
biztosnál, Budapest, Andrássv-nt 79. sz. a.

V E G Y E S E K .
Tisztelettel kérjük azon t. előfizetőinket 

Is, akiknek előfizetésük a mnlt hó végén 
j i r t  le, szíveskedjenek megtiltani az elő
fizetést, ha még eddig meg nem újították 
volna.

Lapnnk előfizetési ára:
Egész éTre . . .  4 frt.
Fél évre . . . 2 „
Negyed évre . . . 1 „

A „Magyar Dohány újság- 
kladóhlvatala.



8 Magyar Dohányujság. Február 16.

—  A  dohány trágyázása. Dr. Nezaler, a 
ki ezen növény élettanával kiterjedt mérték
ben foglalkozik, legközelebbi kísérletei alapján 
azt Írja, hogy mindazon körülmények, melytk 
a dohány egyenletes növekedése elé gátat vet
nek, hátrányosan befolyásolják a dohány mi
nőségét. A növekedésben a szárazság, vagv 
pedig a talaj növénytápláló anyagokban beállt 
hiánya következtében tapasztalható visszaesés 
vagy megállás, épugv befolyásolják a  dohány 
minőséget, mint a minő rossz iránvban hatnak 
a termés mennyiségére. Ezen állításokból kö
vetkeztetve, e szerint föleit arra kell ügyel
nünk, hogy a talaj, a melybe dohányunkat | 
vetjük, egyenletes és régi trágyaeröben legyen I 
és hogy benne növénytápláló anyagok oldott. I 
vagyis a növény által felvehető minőségben ; 
foglaltassanak. E czélból a  dohányfőidet mindig 
őszszel kell megtr ággá znunk, hogy ily módon 1 
tavaszra, a tápláló anyagok egyenletesen elter- | 
jedhessenek a talajban. Sokan azt hiszik, hogy 
ha a dohány alá őszszel trágyázzák meg a 
talajt, tavaszra a növénytápláló anyagok kimo
satnak a talajból. Ez azonban nem áll egészen 
igy, mert tekintetbe kell vennünk, hogv a 
tápláló anyagok legnagyobb részét (kivéve a 
chilisalétromban foglalt légenvt) a talaj leköti 
és igy az csak korlátolt elterjedési képességgel 
bir, minek következtében egyhamar ki sem 
mosható. Azon növénytápláló anyagoknál 
azonban, a melyek az altalajba vitetnek, szin
tén nem kell félnünk, hogv kárba vesznek, a 
mennyiben a dohány mélv gyökerével fel
keresi őket és nem engedi a növénvre nézve 
elveszni. Dohány alá istáihitrágyát csak őszszél 
és akkor is csak a szarvasmarha-trágyát sza
bad alkalmaznunk. Ilyenkor hántó szántás után 
felhordásuk az istállótrágyát és középmélyre 
kivitt szántással aláboritjuk, hogv késő öszszel 
megadva a mély szántást, télire érdes baráz
dákba hagyhassuk a földet. A kálitartalmú 
mátrágyák szintén őszszel. vagy pedig tél elején 
hintendők el. Dohány alá trágyázni tavaszszál 
eyyáltalában nem volna szabad. A dohánv alá 
alkalmaztató nyári trágyák között a tisztított 
kálimagnéziát (legfeljebb 3°/0 klórtartalom
mal) és egy katasztralis holdra 1*5— 2 mm.-át 
alkalmazva emeljük ki. Ugyancsak egy kát. 
holdra egy mm. szuperfoszfátot és tavaszszal 
1*5— 2 mm. chilisalétromot is alkalmazhatunk, ■ 
ez utóbbit azonban csak oly helyeken, a hol ' 
ezen igen drága műtrágyának hatása előzetes j 
kísérletek által előnyösnek bizonyult be. Sok j 
helyen 4 mm. tisztított káliniagnéziát, */* mm. | 
16°/0-os szuperfoszfátot és l/* — 1 mm. chili- j 
salétromot oldanak fel vízben, még pedig 1 
oly módon, hogy 1 kg. ezen keverékből es
sék egy hektoliter vizre. Ezen oldattal a 
plánták megöntözése kiválóan előnyösnek bi
zonyult be.

— Magnemesité?. S c h m i t t e r  kitűnő 
tapasztalatai után, igen helyes dolog volna, 
ha a jövedék részéről bizonyosság szerzése 
végett egyes termelőknek az a jog adatnék, 
hogy magtermelés és magnemesités szempont
jából, egyes, a talajnak és vidéknek megfelelő 
jobbfajtáju és nemesebb dohánynövényeket, a 
magnak Ültetett, rendesen termelni szokott 
növények közelében ültethetnének, hogy him- 
porok összevegyülése által, jelenlegi magjaink 
kissé nemesedjenek,

Ezen eljárás egyáltalán nem volna káros, 
csakhogy azt kellene gondosan kikutatni, hogy 
egyes helyekre minő nemesebb növényeket

| használjunk e czélra, hogy az a helyi viszo
nyoknak kellően megfeleljen.

Ezúttal megemlítem, hogy gróf Ke g l e -  
■ vi ch-  Gábor egres-kátai birtokán kísérletkép

pen aradroegyei medgves-bodzási birtokán 
termett ottan dívó kuba dohányfajból, a kávai 
birtokon próbált termeszteni.

Én ezen kisérletképen termett nehány 
mázsa dohányt az itteni m. kir. dohánybe
váltó hivatalban láttam, és merem állítani, 
hogy az, minden tekintetben szebb és jobb 
a többi itt termelt dohányánál. D. V. |

Szerkesztői és kiadóhivatali üzenetek.
Kohányl Róbert, bev. hiv. főnök urnák. B.-C s a b a .  

Mind megkaptuk és a lapot mindnyájának megindí
tottuk. Köszönet szives buzgóságáért.

Ribiezey Gyula, bev. hiv. főnök urnák, N a g y -  
L é  t h a. Köszönet a szives gyűjtésért.

F V. uruak, O s e n g e r .  Jóindulatát köszönjük. 
Az Ígért közleményt várjuk.

H. J. 0. urnák, M á t  é-S z a 1 k a. Hol maradnak 
a „Mezőgazdasági levelek-  ? Csak lesz még folytatása

Cs P. urnák, K á p o l n a .  Hálás köszönet szí
vélyességéért.

St. Ö. urnák, S z e g e d .  A kérdezett K. R. —
Gr. Keglevleh Gábor urnák. E g r e s -  K á t a A 

kisérletkép term esztett kubadohányt az itteni be- 
váltőhivatalban megnéztem és részemről igen jónak 
tá l álom.

S í. Ö. nrnak, V e r  p e 1 é t. A kerti leveleknek 
ez idei eredm ényéről szeretnék Öntől értesülve lenni. 
Hisz úgyis oly régen nem irt már lapunknak.

M. Á. urnák. D e b r e c z e u .  Levelét megkap
tuk, de a czikket nem.

A dohánybeváltó felfigyelő urakat tisztelet
tel kérjük, hogy az engedélyek kiadásánál a 
termelőknek lapunkat flgjelmflkbe ajánlani, le

hetőleg előfizetőket gyűjteni s azután az elő
fizetőknek névjegyzékét kiadóhivatalunkhoz el
küldeni szíveskedjenek.

Tiszta szamosháti maggal lapunk kiadó
hivatala szolgálhat. Kilója 5 írt.

„A dohánytermelők zsebnaptára"
még kapható. Ára 1 Irt.

1190. iri február 1-tól bbocujtott
valódi
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La Flór de Henry Clay

Eredeti lá
dácskákban

Kötegelt 
4 drb

•4>
E- drb

ó
frt

r
kr

m

frt kr

10 P e r fe c to s ............................... 25 10 76 1 74

11 I m p e r i a l e s ........................ 25 i
5 0 1

9
18

. 1 46

12 B o u q u e ts ........................ 25 8 50| i 38

13 Regalia Britanica fina 25 é 
5 0 1

8
16

25
50 1 34

14 Rezalia E«pecial . . . 14 — 1 14
15 Regalia chica . 50 11 60 — 94
16 Media Regalia . . . 50 11 — — 90
17 Conchas Especiales . . . 50 9 Ml — 78
.8 Reinas tlor fina . . .  . 100 16 60

- 64
Vidéki megrendelések postai utánvét m ellett pon

tosan és legnagyobb figyelemmel eszközöltetnek. Cso
magolási dij legmérsékeltebbeu szám ittatik.

X. k. dohány és szivar különlegességi árnda 
M a y e r  é s  V é r i  

BUDAPEST, IF., VACZI-UTCZA.

A m. kir. dohányjövedékí központi 
igazgatóság részéről ezennel közhíré té
tetik, hogy a valódi havana szivarkülön
legességek újonnan kibocsátott árjegy
zékében 10— 18. tételszámok alatt fel
sorolt és a »La Flór de Henry Clav« 
gvarból származó következő uj fajta sziva
rok. úgymint:

Pertectos szivar 25 drbot tartalmazó 
eredeti ládácskákban 10 frt 70 krral, négy 
drbonkint kötegelve 1 frt 74 krral;

Imperiales szivar 25 drbot tartalmazó 
eredeti ládácskákban 9 írttal, 50 drbot 
tartalmazó eredeti ládácskákban 18 frttal, 
négy drbonkint kötegelve 1 frt 4t> krral;

Bouqets szivar 25 drbot tartalmazó 
eredeti ládácskákban 8 Irt 50 krral, négv 
drbonkint kötegelve 1 frt 38 krral;

Regalia Bntanica fina szivar 25 drbot 
tartalmazó eredeti ládácskákban 8 frt 25 
krral, 50 drbot tartalmazó eredeti ládács
kákban 16 frt 50 krral. négy drbonként 
kötegelve 1 frt 34 krral;

Regalia Especiál szivar 50 drbot tattal- 
mazó eredeti ládácskákban 14 frttal. négv 
drbonkint kötegelve 1 frt 14 krral;

Regalia chica szivar 50 drbot tartal
mazó eredeti ládácskákban 11 frt 50 krral, 
négy drbonként kötegelve 94 krral:

Media Regalia szivar 50 drbot tartal
mazó eredeti ládácskákban 11 frttal, négy 
drbonként kötegelve 90 krral;

Conchas Especiales szivar 50 drbot tar
talmazó eredeti ládácskákban 9 frt 50 
krral, négv drbonkint kötegelve 78 krral;

Reinas Flór fina szivar 100 drbot tartal
mazó eredeti ládácskákban 15 frt 50 krral, 
négy drbonkint kötegelve 64 krral, —  t. 
évi februárhó 1-ével az ország valamennyi 
különlegességi dohányárusánál áruba fog
nak bocsáttatni.

A »FIor de Cuba> gyárból származó 
és a régi árjegyzékben 17. tételszám alatt 
előforduló Conchas finas szivar pedig a 
forgalomból kivonatik.
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