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T A R T A L O M :  Utóhangok. Duróczi Vilmostól. — 
A dohánytermelés jöt edelmezóségének fokozása 
érdekében szükséges törvényhozási és társadalmi 
intézkedésekről JJj. Miklós Gyula orsz. gyűl. 
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dohánytermelési szakosztály ülése. — A dohány* 
magról. A’. Y. — Nézetek a dohánybeváltásról. <7.
— A magyar dohányügy kitűnőségeinek arczkép- 
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A dohány mag sorba vetése. Darócti Vilmos
tól. — Egy termelő eredménye. — Termelési kí
sérlet hat fajta dohánynyal. Zalka Zsigmondiul. 
Beváltási eredmények — Levelezés. — Irodalom.
— Vegyesek. — Szerkesztői üzenetek. — Hirde
tések.

Utóhangok.
Az országos m agyar gazdasági egye

sület dohánytermelési szakosztálya, folyó 
évi február 16-án és folytatólagosan márczius 
1 -én tartott ülésén, a dohánytermelés terén 
kívánatos legközelebbi és legszükségesebb 
intézkedések tekintetében, a termelők köz
óhajként nyilvánuló megállapodásainak mi
benlétét, illetve ehhez képest a teendők 
m egvitatását tűzvén ki czélúl : mi- sem 
természetesebb, mint hogy alulírott — mint 
a hazai dohányterm elés érdekeit szolgáló 
és mindenkor híven képviselni törekvő 
„M agyar Dohányujság“ szerkesztője — 
erkölcsi kötelességemnek tartám, a szak
osztály ülésén, dohánytermelésünk általános 
helyzetének lényegesebb mozzanatait rövid 
vázlatba foglalva, ennek alapján szerény 
véleményemnek kifejezést ad n i; — de mert 
február 16-án. jóformán az egész ülést 
ifj. Miklós Gyula orsz. gyűl. képviselő 
urnák nagyszabású felolvasása tölté be, 
a márczius l-én tartott ülésen pedig már 
nem az általános irányelvek kifejtése, ha
nem a jelzett felolvasás egyes indítványai
nak pontonként való tárgyalása lett napi
rendre tűzve, amelynek folyamán tehát 
álláspontomat csak töredékesen, s nem a 
maga teljességében fejthettem volna k i : 
ez oknál fogva — nem akarván a szak
osztály türelm ét hosszabb előadással pró
bára tenni — nem is szólaltam fel. — De 
mert egyben-másban talán én is szeren
csés lehetnék az eszmék tisztázásához hozzá
járulni. s a m agas kormányhoz intézendő 
felirathoz némi anyagot szolgáltatni: e czél- 
ból mégis jónak láttam , igénytelen néze
teimet az alábbiakban közrebocsájtani.

Én, a Dohányujság hasábjain folyton 
folyvást a jobb minőségű termelést sürge
tem, s olvasóim és a termelők nagy része 
már teljesen egyetért ezen eszmével, de 
azért vannak ám még igen sokan, akik 
nem szeretik, ha e thémáról beszélek, — 
pedig valahányszor ezt teszem : mindig a 
dohányügy, de különösen a termelők jól 
felfogott érdekét hordom szivemen.

És a jó akaratú buzdításra és őszinte jó
tanácsra feljogosítva érzem magamat, nem
csak mint egy — öndicsekvés nélkül merem 
elmondani — régi jó dohánytermelő, ki a ter
melés terén annak idején sokat te tte in ; — de 
ma már részben mint kereskedő is, a ki

15 év óta egy nagy kiviteli dohánykeres
kedő czéget képviselek, amelynek részére 
12 éven át, évenként 10—15 ezer méter
m ázsa— sőt gyakran még jóval több — do
hányt vásároltam, a kiviteli termelőkkel 
szerződtem, a dohányt annak idején magam 
átvettem, kifizettem, szóval önállólag ren
delkeztem. Ez alkalommal az ország kü- 
lömböző részein láttam sok helyen a fe
lette rósz kezelést, mely engem arra indí
tott. hogy a hazai dohánytermelés javítása, 
okszerüsitése érdekében a „M agyar Do- 
hányujságM-ot megalapítsam. Továbbá a 
dohányokat budapesti raktárainkba be
szállítva, azok kiképeztetését személyes 
felügyeletem alatt végeztettem ; — éven
ként 7—8 hónapon át szakadatlanul, a 
vasárnapokat kivéve mindennap reggel
től estig a munkásokkal együtt dolgoz
tam s a m unkát legjobb belátásom szerint 
fo ly tattam ; — a fermentálást sok tanul
mányozás és kipróbálás után a lehető leg- 
czélszerűbben végeztem, s e tekintetben 
némi hasznos és elfogadott czélszerű újí
tásokat is hoztam be ; — a válogatást a leg
nagyobb pedantériával eszközöltem, a sze
rint a mint azt a külföldi szükséglet és 
igények megkívánták : világos, barna, égő 
és nem égő, szivartakaró és burok, burnót, 
Typ dohányokat, olyanokat, a minőket 
egyes külföldi dohányjövedékeknek szál- 
litni kellett és még számtalan sok más 
részletekben.

Mindezeket csupán azért hozom fel, 
hogy a dohánynyal való bánásnak általam 
eszközölt sok oldalú m unkájánál azon meg
győződésre jutottam, hogy csakis a jobb 
minőségű dohány örvendett kelendőségnek, 
mert a jobb minőségűt mindig el lehetett 
adni, sőt ez még ma is, a kereskedelemre 
nézve annyira kedvezőtlen viszonyok és 
rósz konjunktúrák mellett is eladható.

Volt idő, a midőn a franczia egyed- 
áruság, a kiviteli kereskedőktől évenként 
15— 20 ezer métermázsa dohányt — de 
gyakran még többet is — vásárolt, tisztes
séges árban ; nemkülönben az olasz egyed- 
áruság évenként szintén ily nagy mennyi
ségű dohányt vett tőlünk.

A francziák az úgynevezett : Typ A. B. 
C. dohányokat vették. Az A. a válogatott 
osztályt jelenti, a B. a nagy I. osztályt, a 
C. a kis 1. osztályt képezte; — ritkán D. 
osztályt is vettek, ez a II közönséges 
osztályt képezi; — az olaszok pedig a kö
zönséges barna tiszavidéki dohányokat és 
burnót dohányt igényelték.

A franczia szállításra szükségelt do
hány legnagyobb kontingensét a Tisza 
vidékéről, valamint a pesti körzet egyes 
részeiből származott dohányok képezték, 
— amely vidékeken a kiviteli termelés 
legnagyobb részben ű ze te tt; — s ha a ke
reskedők nem rendelkeztek ilyenekből a 
kellő m ennyiséggel: akkor a kincstártól 
vásároltak, amely igen szívesen meneke- 
dett ezen dohányoktól, a mennyiben épen 
ezen dohányok alig használhatók másra,
 ̂ Mai •xáaaunk I  • l ia l r a  ta r ja i.

mint a francziák részére való szállításra;
— ilyen dohányokat tehát nagy mérvben 
kellett termelni, mert ezekre akkor nagy 
szükség v o lt; — de hogy most ezen do
hányokkal mit tegyünk ; ez a jövő titka ? !

Mert néhány évvel ezelőtt, a francziák 
már mindig kevesebb-kevesebb mennyi
ségű dohányt vettek, azt is csak nagy ve* 
sződséggel és nyomott árban, — mig végre
— fájdalom — egészen elmaradtak, s az 
utóbbi években már egy kilót sem vettek 
tőlünk.

Az olaszok vesznek ugyan m ég évente 
néhány ezer métermázsát, de már ezek is 
olyan igényeket formálnak, hogy alig lehet 
részökre ezt a kis mennyiséget is szállítani.

Ennek következtében a kiviteli keres
kedők megszűntek a termelőktől dohányt 
venni. — és igy a kivitelre való termelés 
véglegesen megszűnt.

Mindezekből tehát mit lehet követ
keztetni? — azt, hogy csakis jó és olyan 
minőségű dohányt termeljünk, amely a 
czélnak megfelel.

Jó minőséget kell term elni! — s erre 
nézve a gazda tegyen meg mindent, a  sa
já t érdekeben.

Megfelelő m űtrágyát kell igénybe 
venni, — nagyobb gazdaságokban m inta
telepeket felállítani; — vegyünk példát e te 
kintetben a németektől, akik minden egyes 
termelési körzetben több m intatelepet állí
tottak fel. összekötvén ezeket egy nagyobb 
szabású fő mintateleppel, — szóval óriási 
erőt fejtenek ki a jobb minőség előállítá
sára, — amely jó példát nekünk is követ
nünk kell.

Tagadhatlan, hogy a jobb minőségű 
termelés már nálunk is nagyot h a lad t; — 
én láttam példáúl 1891. évi termésű tisza- 
roffi dohányt, melynek régi durva jellege 
alig ismerhető fel, annyira finom és jó 
égésű.

A kerti levelek termelésére is nagyobb 
gondot kell fordítani, mert ha ezt helye
sen, okszerűen termelendjük, bizonyára 
nagyon jól ki fogja m agát fizetni és többé 
nem fognak tőle félni, akik ezen dohány 
termelésére alkalmas talajjal bírnak. — 
De a kerti levelek termelésétől csakis ki
váló gond m ellett remélhető a haszon, mert 
ez a dohányfaj igazi figyelmes termelés 
hiányában sokkal rosszabbul jövedelmez 
m int a tiszai vagy debreczeni, — mert a 
kerti levelek fölötte érzékenyek s a mun- 
kálás és szárításnál a legnagyobb gondot 
és figyelmet igénylik, — a magját pedig 
nagyon távol kell tartani a másféle dohány
mag termeléstől, hogy el ne korcsosodjék.

Manapság van még dohánytermelé
sünknek egy igen lényeges és rendkívül 
figyelemre méltó kérdése és e z : a kapa- 
dohány. — Ezt a dohányt eddig minden 
évben Oroszországból kellett beszerezni, 
mert a hazai termelésünk nem fedezte a  
szükségletet; — de miután a dohányjövedéki 
központi igazgatóságnak bölcs intézkedése, 
ezen dohány termelésére is bő alkalmat
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nyújtott, most már a kapadohány terme
lése úgy  elszaporodott hogy ezután nem 
kell többé ezt idegen országból behozni. 
— Ebben az én csekélységemnek is volt 
egy kis részem, amennyiben folyton ösztö
nöztem a termelőket a kapadohány tér 
melésére, — s ennek köszönhetem azt a 
szerencsét és jól eső örömet, hogy már is 
igen sok termelő hálájának adott kifejezést, 
amiért a kapadohány termelésére nézve 
tanácsomra hallgatott.

De a kapadohány termelés — a saját 
szükségletünk fedezésén kivül — nevezetes 
jövővel is biztat. — Ugyanis ha mi a 
kapadohányt nagy mennyiségben és jó mi
nőségben fogjuk termelni: bízvást remél 
hetjük, hogy ezen dohánynak a külföldön 
is jó kelete lesz. — mert kapadohányra 
minden dohányegyedáruságnak szüksége 
van, s ezt most mind Oroszországból. 
Ukrániából szerzik be. — Tehát miért ne 
tudnánk mink is ezekkel versenyezni ? — 
holott én határozottan merem állítani, hogy 
a mi kapadohányunk jobb az oroszénál, — 
mert az ukrániai kapadohány tartalmasabb, 
erősebb, de a mi m agyar kapadohányunk 
jobb, finomabb, zamatosabb mint amaz, ha 
kellő talajon van term elve; — tehát csak 
attól kell őrizkednünk, nehogy ezt a do
hányt valami nem alkalmas talajban te r
meljük.

De a kapadohánynak. még a keres
kedelemre nézve is nagy jövője van. 
a mennyiben az, bizonyos dohánygyártási 
czélokra. keresett czikknek lenni Ígérkezik.

Áttérve ezekután a szakosztályi ülés 
napirenden volt tárgysorozatára, az egyes 
kérdésekre nézve a következő véleményben 
vagyok :

A magi enne lést illetőleg — nézetem 
szerint — erre kizárólag magának a gaz
dának kell hogy nagy gondja legyen. A 
dohanymag legyen folyvást a gazdának a 
saját felügyelete alatt és ne bizassék az 
soha a dohányos kertészre. Az elvetésre 
szánt magot a gazda adja ki és személyes 
jelenlétében vettessék az a melegágyba, 
nehogy a kertészek zagyva magja abba 
belé kerüljön.

Dohánymag termelésre a leghelyesebb 
lenne, ha minden nagyobb gazdaságban, 
egy külön kijelölt kerti* földben, a gazda 
maga termelne m agot: — egy holdnyi te
rületre ugyan ez meg van engedve, de 
hogy ennél kisebb területre is engedélyez
tessek : telkérendő lenne a dohányjövedéki 
központi igazgatóság, hogy a m agterm e
lést alkalmas kerti talajban -  egy hold
nál kisebb területen is engedélvezze: — 
ámbár ha erre engedélyt nem lehetne 
kapni az. ecetre még egy holdnyi területen 
is érdemes lenne a magtermelést folytatni, 
meri az semmi vesztességgel sem járna, 
sőt a mellett a dohány is kitűnő lehet, 
nemcsak • mag. amely hogy’ tökéletes le
gyen, csak épen a koronabúgát kell rajta 
meghagyni. Hogy a kincstár egy' helyen 
termeljen egy-egy körzetre való magot: ez 
már csak azért sem volna helyén való. 
mert például a jég  elverheti, vagy az idő
járás egyéb kalamitasai miatt nem sikerül
het. s akkor ez egy egész körzetre nézve 
fenakadás lenne.

-•1 major sági doh u, n gt erme/é's bizony igen 
szép és jó dolog lenne, csakhogy' ez a 
legtöbb helyen kivihetetlen. — mert o.t, 
ahol a munkaerőnek bőségében vagyunk 
és pláne oly vidéken, ahol a dohányterme
lés divóban van. és a hol a munkás nép
ebben a munkában némi jártassággal bir : ott
még lehet a dohányt majorságilag termelni, 
de ez csak ritka helyen van Hanem ahol 
csak lehet, nagyobb gazdaságokban, okvet
lenül kell, hogy lu — 15—20 holdon házi- 
lag termeljünk, hogy a kertész lássa és 
példát vegyen a rendes munka folyamáról 
s annak idején hadd lássa a dohányban a 
különbséget: — de ezt azután minden te 

kintetben úgy is kell kezelni, hogy azt 
mindig mintaképen állíthassuk a kerté
szek szeme elébe.

Hogy a kertészek tudatlansága, csö- 
könössége. megbízhatatlansága, nem ritkán 
rosszakarata, mily temérdek baj ku tforrása: 
azt csaknem minden termelő tapasztalásból 
tudja. Egyébiránt ma már e tekintetben 
javulás vehető észre, — mert a kertész 
sem épen olyan most már mint eddig, 
amidőn a dohányos kertész a munkásosz
tály legkivetnivalóbb részét képezte.

Ma már igen sok helyt lehet jóravaló, 
tisztességes kertészeket találni, — ami ter
mészetes is. mert a termelési területnek 
nagymérvű leapadása által, a kertészek 
közül jobban lehet válogatni és most már 
csak mégis kezdenek ezek is haladni. Ha 
azonban volna rá mód. a kertészi viszonyt 
rendezni: ez bizonyára nagy jótétem ény 
lenne a termelőkre nézve; — de az úgy
nevezett cselédviszony a dohánykertészekre 
aligha lesz behozható, mert a jogviszony 
és a munkakör, az anyagi érdek kölcsö
nösségénél fogva, nem felel meg a cseléd 
fogalmának. — A kertészeknek rendes 
munkakönyvvel való ellátása, már a csem
pészkedésen ért. s megbizhatlanságánál 
fogva a termelésből kizárt kertészek ellen
őrzése. illetve máshelyt való félfogadásuk
nak m eggátlása tekintetéből is, minden
esetre óhajtandó lenne.

A pajták átjárói ellen felhozottakra 
nézve: hogy a pénzügyőrök a felvételt 
ezek m ellei sem teljesíthetik — azt ma
gam is elhiszem, de a jobb minőség elő
állítására az átjárókat határozottan jónak 
tartom. — mert a kertész — meg a gazda 
is — gyakran közzé mehet a dohányjának 
mire az átjárók nélkül nem lenne képes, 
vagy ha tenné — a dohányba sok kárt 
okozna, hasznot pedig nem tudna tenni, 
mert nem is férhetne a dohányhoz. Egyéb
iránt én meg vagyok róla győződve, hogy 
még eljön az az idő. midőn az átjárókat 
maguk a gazdák, még sokkal szélesebbre 
fogják csinálni, mint amily szélesre most 
csinálva vannak, mert önm aguk belátják 
majd annak hasznosságát Mindazonáltal 
azon termelőktől, akik a dohányt más kü
lönben gondosan kezelték, s jó anyagot 
szolgáltattak, s akik csak valamelv igen 
fontos és méltánylást érdemlő indokból 
• például: a bérlet lejárta stb.) nem idomí
tották át pajtáikat, az ilyenektől. e:en 
hiány miatt, a termelési engedélyt talán 
m ég se fogják elvenni, esetleg korlátolni.

A kihányás osztályra általában sok a 
panasz, de szerintem a kihányás osztályra 
szükség van, ezt sok gazda maga is elis
meri. mert ha ez nem lenne, sok második 
osztály a harmadikba soroztatnék, mert 
hát hová is tennék, ha ez igy külön ki 
nem válogattatnék ?

Hanem a kihányás osztály körülírása 
mindenesetre módosítandó és szabatosabban 
meghatározandó lenne.

Az ez évbeni felette sok kihányast a 
a rendkívül nagy termésnek kell tulajdo
nítani, melyre a termelők nem voltak kel- 
'őleg előkészülve, — a dohány sűrűn füze
teit és a pajta is kevés volt.

A kerti levelek kihányása sokkal 
értéktelenebb, mint a többi fajta dohányé, 
mert ezek annyira finnyásak, hogy minden 
legkisebb penész, vagy rothadás, mely a 
levelen van, azonnal az egész levelet infi- 
cziálja és hasznavehetetlenné teszi.

A mintacsomók, úgy amint azok jelen
leg képviselik az osztályt, abban az arány
ban a termelők a dohányt nem képesek 
összeállítani. — ezért van aztán, hogy a 
beváltott II. osztályban igen sok I. osztály 
van ; — azért a minta csomók összeállítá
sánál az elismert jobb termelők bevonása 
és részvéte minden esetre óhajtandó lenne 
s a termelőket nagyban m egnyugtatná.

Végül — ami az osztályozást és bevál
tási ár szabályzatot illeti, véleményem szerint 
— a többféle osztályok felállítása csak 
konfundálná az átvételt s ennek gyakor
lati haszna és jelentősége se a kincstárra, 
se a termelőkre nézve nem lenne, — ha
nem az tény. hogy a jobb minőségű dohá
nyok, ha azok minőségükhöz képest oksze
rűen és úgy lesznek összeállítva, hogy 
gyártási czélokra előnyösen felhasználhatók 
lehetnek, kell, hogy az ilyenek jobb árban 
részesüljenek, hogy az okszerű haladás ez 
által is kellő impulzust nyerjen.

Daróczi Vilmos

A dohánytermelés jövedelmezőségének 
fokozása érdekében szükséges törvény
hozási és társadalmi intézkedésekről.

IJj. Miklós Gyula orsz. képviselő előadása.
(Befejező kü/.leroéuy )

Amióta sulvt fektetnek az egyénekre. a 
kik engedélyt kapnak, a csempészet a mini
mumra redukálódik. Nekünk legvnagvobb ér
dekünk ezt megakadalvozni s nekünk terme
lőknek sokkal hatékonyabb eszközünk van, 
hogy megakadályozzuk a csempészetet, mint 
a zsinórok felvétele. Azt állítom, hogv a hol 
30 hold dohány termeltetik, ott a pénzügyi 
közeg nem képes a zsinórokat megszámlálni, 
de illuzórius z azért is, mert ha csempészni 
akarnak, csempésznek a zsinórokról, a mit 
megtudni nem lehet. Ha a pajta különben 
megfelelő, akkor a tulszigor, melv az átjárókra 
vonatkozik, bizonvos mértékig envhithetó. S 
ennek az envhébb felfogásnak azáltal akarón 
kifejezést a*im, hogy azon termelőkkel szem
ben — s ezek nagy szambán vannak — kik
nek megtagadtak a dohánvtermelési engedelvt, 
meg nem felelő pa;ta czimén. a törvénv ne 
hajtassák végre egész drákói szigorral.

A z  előző évekkel szemben. M.igvarorsza- 
gon atlagban ma a beváltás tisztasága sokkal 
nagyobb mértékben konstatálható. De ha a 
termelő bentszaritja a dohányt é.» van válo
gatott dohánya, akkor a kincstár ép ugv 30 
frtos (átlagban veszi at, mint a kint szántott 
válogatott dohanvt ; pedig a kettő közt a qua- 
litasban nagy a különbség. Ha a dohanvarak 
megállapításáról lesz szó, arra is sul\t akarok 
helyezni, hogy legyen különbség bent és kint 
szántott dohány közt. Ez nagv érdeke a kinrs- 
tárnak. mert a bent szárított dohány sokkal 
magasabb arakon értékesíthető, mint a kint 
szántott.

A ta la jv iz s g á la tr ó l  c sa k  n a g y o n  r ö v id e n  
n v i la tk o z h a to m .  A n n t  e d d ig  h a l l o t t u n k ,  a b b ó l  
l a t h a tó ,  h o g y  a t e r m e lő k  a l t a la b a n  n in c s e n e k  
a z z a l  m e g e lé g e d v e .  A f ó s u lv  a r r a  f e k t e t e n d ő ,  
h o g y  o ly  e g v é n e k  b íz a s s a n a k  m e g  t a la jv iz s 
g á la t ta l .  k ik  a z  i l le tő  m e g y é n e k  v i s z o n y a i t  
i s m e r ik .

Ezekután nagyon fontos kérdésre térek 
át, a beváltás kérdésére. A mmtacsomtkra s 
a kihányásra. Erre is megmondom egéiz 
őszintén, hogv 3— 1 évvei ezelőtt sokkal r o s 
szabbak voltak a viszonyok, mint ma. Én az 
idén arról győződtem meg. hogv egészen igaz
ságos beváltás eszközöltetik Miskokzon ; csak
hogy egv nagy binéje van a dolognak. A do- 
hanvjövedéki igazgatóság mintacsomókat állít
tat össze: a mintacsomókat a dohánvbeváltó 
hivatalban állirjak össze. A beérkezett dohá
nyokból. a lég zebh dohányleveleket szedik c 
czélra össze. A mily természetes ez a kincs
tár érdekében, olv veszedelmes a termelő s a 
dohánybeváltó tisztviselő érdekében. Mert a 
mintacsomónak megfelelő második csomót 
egyetlenegy termelő sem hozhat be; a dohá
nyostól nem lehet követelni, hogv arra a ma
gaslatra felemelkedjék, hogv levelenként meg
kísértse összeállítani a csomókat. Ezen lehet 
segítem ugv, hogv a termelők küldjék be a 
mintacsomókat s a dohánybeváltólnvatal akcep
tálja a mintacsomót és a termelőre az ő 
mintacsomója legyen irányadó, mert egész be-
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váltási körzetből összeállított mintacsomóhoz 
hasonlót egyetlenegy termelő sem képes össze
állítani. De ha már ez mind baj, akkor való
ságos megölő mérge a dohánytermelésnek a 
kihányás. Addig, mig a kihanvas megmarad, 
nem érhetjük azt el, a mit elérhetnénk, ha a 
kihányás helyett csinálnánk olyan osztályozást, 
a mely megtelel és igazságos. A mi rossz, 
azért ne tízesen a kincstár semmit, de azutá 
a mi hasznaiható anyag, az ne legven 8 frt 
hanem legyen 18, aztán 18 között még egv 
1»> trfos és igv a 2 és 3. között niég egy* 
osztály, de 8 frtos dohány ne legven. Azt tar
tom, hogy a kihányás klasszifikatióját meg 
kellene szüntetni ugv a kincstár, mint a ter
melő érdekében, mert hiszen az érdek közös, 
el se lehet választani egymásról. Ha igv áll a 
dolog, akkor mindent el kell követni arra 
nézve, hogy ott a hol a bajok vannak, azok 
kuitorrasuit vállvetve, jól intézkedve, gvorsau 
szüntessük meg az állam és a mezőgazdaság 
érde*ében. A beváltás ellenőrzésére is szük
séges lesz intézkedni. Nem elég, hogv a ter
melők érdekében kiküldött polgári biztos ott 
ül és nem végzi teendőit ugv a hogv kellene. 
Ezen könnyű is segíteni ha a gazdaközönség 
összeáll és évről-évre megcsinálja a helves be
osztást körzetenként, hogy heienkint kiket kér 
tel, h -,gy kontrolirozzak a beváltást, akkor ré
mítő sok panaszt megszüntethetnénk.

A dohánytermelési engedélv privilégium, 
minden gazdara nézve. De azt meg kell be 
csülni minden termelőnek azaltal, hogy min
dent elkövet a jó dohány termelés érdekében. 
Az utolsó évben oly lendületet vett a jobb 
minőségű dohány termelhetése utáni vágy, 
hogy nem ismerek dohánytermelőt, a ki ne 
törné azon a tejét, miként lehetne minél jobb 
minőségű dohányt termelni. De hogv ez si
kerüljön, nem szabad bizonvos kérdésekben 
kecsegtető reményekkel kitizettetni engedni 
magukat.

Rekapitulálom a mondottakat.
A dohánvfajokról nem szólók újra, jó 

kezekre van bízva. A dohánymag tekintetében 
arra az álláspontra helvezkedem, hogy azt 
más nem termelheri, mint a kincstár. A pénz
ügyminisztériumot kérjük fel, hogy minket 
kellő minőségű dohánvmaggal lásson el. A 
második a plántanevelés kérdése, mely szintén 
olv fontos, hogy azt rábízni a dohánykerté
szekre lehetetlen. Óhajtásom volna, hogy en
gedélyezni s subventionálni kell a kincstárnak 
a palántanevelést, és a dohánytermelő gazda
közönségnek a kincstárral egvütt kellene ál
dozatot hozni abból a czélból, hogy körze
tenként több helven arra való, tanult, meg
bízható emberek állítsák elő a dohányplántát. 
a dohánykertészekre nézve pedig propoziczióm 
az. hogv dolgozzon ki az egyesület egy tör
vényjavaslatot, a melyben arra az álláspontra 
helyezkedjünk, hogv a feles kertészeket meg
szüntetjük ; a dohanvkertészeket cselédekké 
minősítjük, közigazgatási elbánás alá helyez 
zük. A beváltásra nézve indítványozom, hogy 
a dohánytermelőktől mintacsomók kéressenek 
be s annak az alapján vétessék át az illető 
termelőtől a dohány. Az ellenőrzésre nézve 
pedig oda nyilatkoztam, hogy a termelő gaz
dáknak kellene a kötelességet magukra vál
lalni, hogv körzetenként a beváltást ellenőrizni 
fogják.

Ezek után r. bizottság igen köszönöm, 
hogv kegvesek voltak becses türelmükkel meg
ajándékozni és azzal a felhívással végzem fel
szólalásomat :

Talpra dohánvterroelők, hiv Összetartásra 
a közös érdek !

A dohány termelési szakosztály ülése.
Az országos magyar gazdasági egyesület 

dohánvtermelési szakosztályának folyó hó 1-én 
tartott folytatólagos ülése iránt oly rendkívüli 
érdeklődés nyilvánult, hogv az érdekeltek és 
a nagy termelők, ily tekintélyes számmal, eddig 
talán még egyetlen szakosztályi Ülésen sem 
vettek rész:.

Jelen voltak: gróf Dcssewtfv Aurél elnök
lete alatt : Bezerédv Pál, Boschan Jakab. Blever 
Mór, Brill Sándor, Buday József, Bischitz La
jos, Csillag Béla, Dáni József, Dar<'czi Vilmos, 
Dumtsa Sándor, Graenzrnstem Béla, Gosztonvi 
Kálmán, Grasceli Miklós, Jakabtfv Jenő, Jakabfív 
Ignácz. Herczog Péter, Kállay András, Karsav 
Albert, Keppich Emil, Kiár Dezső, Küszler 
Henrik, Láng Ferencz, Lichtschein Dezső, 
Mandel Mór, Mandcl Ignácz, ifj. Miklós Gvula, 
Miklós László. Montag Lipót, Propper Samu, 
Rubinek Gyula, Sárkány Béla, S«»lgó Dani, 
Szobotka Vilmos, Schlesinger Samu, Schweiger 
Lajos, Szigethy Abor, Szontagh Albert, stb; 
— s az egylet tisztviselői közül: Forster Géza 
igazgató. Baross Karoly, Baranvay István és 
Szilassv Zoltán titkárok, if). Paikert Alajos 
segédtitkár.

Elnök — az ülést megnyitván, örömmel 
üdvözli a szép számmal egvbegvült érdeklő
dőket s előadja, hogy az ifi* Miklós Gvula ur 
felolvasásában foglalt indiivánvok pontonkénti 
tárgyalása fogja képezni az ülés napirendjét.

Az élénken megindult tanácskozásban igen 
számosán vettek részt, s igazán öröm volt 
hallani azt a sok helves és praktikus észrevé
telt. amelyek a felvetett kérdéseket tisztázni, 
minden oldalról megvilágítani segítettek.

Feltétlen elismeréssel kell még megemlé
keznünk a dohanyjövedékt központi igazgató
ság főnöke : Graenzenstein Béla ministeri ta
nácsos urnák ama rendkívül előzékeny, jó
akaró és tapintatos viselkedésről, amelvlvel 
minden kérdést és érdemleges felszólamlást 
méltányolt, a discussiot m ndenkor helves me
derbe terelni igyekezett s kijelentéseivel álta
lános megnyugvást keltett, hogv a jövedék 
részéről, a termelők jogos kivánaimai és mél- 
tánvos óhajai s a szakosztály megállapodásai 
annak idején a lehetőségig megvalósíttatni 
fognak.

Az egves meitvánvokra nézve a követ
kező határozatok hozattak :

1) a talajviszonyoknak legmegfelelőbb do- 
hánytajok mcgvalasztasa és a dohánvmag 
beszerzése tekintetében, a jövedék, a megfe
lelő dohányfajták kipróbálását és elterjesztését 
eddig is kiváló gooddal eszközlé, s a felállí
tandó mintatelep, a már meglevő dohánytele
pekkel teljes mérvben fog közreműködni, hogv 
vidékenkint a legmegfelelőbb dohányfajták 
megállapittassanak, de miután az úgyszólván 
lehetetlenség, hogy a jövedék minden egves 
termelő talajának megfelelő fajtát külön-külön 
megállapítson, mert ez mindig csak vidéken
ként, átlagos mérvben eszközölhető, s külön
ben is jogában all minden egyes termelőnek, 
a termelni követelt fajtán kívül mást is ter
mein kisérletképen, — ennélfogva eziránvban 
a szakosztály a kormányhoz intézendő felira
tában nem fog előterjesztést tenni;

2) a kellő mennyiségű dohánypalánták 
előállítására nézve, minthogy ezen — szoro
san a termelő éidekében levő munkálat telje
sítését nem lehet a jövedéktől várni, s annak 
teljesítése kivihetetlen is volna, s a jövedék 
részéről csak az lenne óhajtandó, hogy nyújt
son módot arra, miszerint a dohánykertészek a 
palánta helyes nevelésében kellő jártasságot 
szerezzenek, — ennélfogva a feliratban ezen 
kérdés felemhtése is mellöztetni fog;

3) A dohány kertészek és a gazda közötti 
viszony szabályozására nézve határozatiig 
kimondatott, hogy a pénzügvministerium ké
ressék fei, miszerint akár törvényhozási, akár 
rendeleti úton intézkedjék, hogy a dohány
kertészek már a jövő évben munkakönyvvel 
láttassanak el, mely a félfogadáshoz ép oly 
lényege* kellék legyen, mint a cselédkönyv, s 
ebbe a beváltó hivatal vezesse be a kertész 
által beszolgáltatott dohány mennyiségére és 
minőségére vonatkozó adatokat, — továbbá 
a dohánykertészek nyilvántartására törzskönyv 
vezettessék, — s végűi a gazdák és kertészek 
közt felmerülő ditferencziák ne per utján, ha
nem a legrövidebb közigazgatási úton intéz- 
tessenek és orvosoltassanak;

4) a talajvizsgálat tekintetében kérvé

nyezni fogja a szakosztály, hogy a talajvizs
gálatoknál, a gazdák érdekeinek képviseletére, 
a helyi viszonyokat teljesen ismerő, szakértő, 
vidékbeli birtokosok nevezetessenek ki pol
gári biztosokul az illető főispánok által, s 
minden járásba más-más biztos küldessék, hogy 
hosszabb időn át senki ne legyen igénybe 
véve és arra való egyének legyenek e czélra 
megnverhetők ; — s azon megyékben, ahol a 
talajvizsgálat már régebben történt, a gazdak 
kérelmére újabb felülvizsgálatok eszközöltes
senek, hogy a termelésből annak idején kizárt, 
de azóta a kultúra által aikalmassa tett terü
letek, dohánytermelési engedélyben részesit- 
tessenek ;

5) a dohányszáritó pajtáknak átjárói és a 
régi pajtáknak a törvény értelmében való ata- 
lakitasára nézve — minthogy e tekintetben a 
törvény határozottan intézkedik, s a termelők 
e részben évről évre figyelmeztetve lettek: 
további időhaladék engedélyezése a jövedék 
részéről most már általában nem engedélyez
hető, s minthogy e szerint a feliratban ez 
iránt teendő kérvéuvezésnek előre láthatólag 
nem lenne eredménye, ennélfogva ez a ker- 
vénvben mellöztetni fog, annál is inkább, mert 
a központi doh. jöv. igazgatóság főnöke kije
lenté, hogy különös méltánylást érdemlő ese
tekben, a felebbezések elintézésénél, a központi 
igazgatóság nem fogja az engedélyt megta- 
gadni;

f>) a mintacsomók összeállítására nézve 
— minthogy a beváltás egvöntetüsége szem
pontjából az eddigi eljárástól egészen eltérni 
nem lehet, a közp. doh.-jÖv. igazg. főnöke 
annyiban hajlandó az eddigi eljárást megvál
toztatni, hogy jövőre nem három, hanem min
den körzetből 12 legjobb termelő dohányából 
állítassanak Össze a mintacsomók. — a szak
osztály tehát ilv értelemben fog kérelmezni ;

7) végül a kihányás osztályra nézve ál
talában azon nézet nyert kifejezést, hogy 
ennek meghatározása oly tág körű, hogy 
ezáltal igen sok olv dohány is a kihánvas 
osztályba kerül, amely jobb osztályra lenne 
érdemes, — méltányos lenne tehát, hogy 
egvrészt a hasznavehetetlen anyag alacsonyabb 
áron, de másrészt a kihánvás osztályba ke
rülő használható dohány jobb áron váltassék 
be, s ehhez képest a kihánvás osztály hatá
rozottabban irassék körül, — minthogy azon
ban ezen kérdés kapcsolatos az 1893—95 
évre megállapítandó dohánybeváltási ársza
bályzat kérdésével, amelynek tárgyalása a 
plenumban alig lenne kivihető, ennélfogva 
egy szükebbkörü albizottság küldetett ki, (gróf 
Dessewffv Aurél elnöklete és Gráenzenstein 
Béla közreműködése mellett, Blever Mór, 
Buday József, Kállay András és ifj. Miklós 
Gyula,) s ezen albizottság jelentése, illetve 
javaslata, fog annak idején a szakosztály elé 
terjesztetni, tárgyalás és határozathozatal végett.

Ezzel a nagyérdekü és sok kérdésben 
igen alaposan nyilatkozott és helyes megálla
podásokra jutott szakosztályi ülés. a résztvevők 
általános megelégedését eredményesve, az esti 
órákban véget ért.

A dohánymagról.
Most, mikor a m elegágyak csinálásá- 

val ismét elöl kezdjük a m unkát, néhány 
általános észrevételt akarok a dohány- 
magra vonatkozólag tenni. Több dohány
termelő vidéken azt a rossz szokást köve
tik már régi időktől fogva, hogy a szük
séges dohánymagot nem a termelő maga, 
hanem felfogadott feles dohányosa szolgál
tatja a készítendő melegágyhoz, a nélkül, 
hogy a gazda azzal sokat törődnék. A  
külömböző vidékről összetoborzott dohányos 
nép ismervén e szokást, de meg azért is, 
m ert a saját dohánymagját legtöbbre be
csüli. e czélból különféle dohánymagfajták 
keverékével bőven el van látva és termé
szetes dolognak is tartja, hogy dohány mag 
dolgában m aga intézkedik belátása szerint 
Ilyen körülmények között a hány feles do
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hányosa van a gazdának, annyiféle do
hánymag kerül a m elegágyakba s a vége 
az, hogy a termés nem egyéb különféle 
fajták keverékénél, a minek hátrányos 
oldala pedig már eléggé ismeretes. Ilyen 
módszer alkalmazása m ellett tökéletes do
hányt nem állíthatunk elő. m ert — ha a 
dohányosok minden évben változnak; a do
hánytermelés olyan helyen nem egyéb 
mint a dohányfajtákkal való folytonos kí
sérletezés, a dohányminőségek folytonos 
változatossága nagyobb részt már elfajzott 
m agfajtákkal; — ha pedig nem változnak : 
akkor az olyan dohány termelési telepen 
a fajták elfajzása még jellegzetesebb.

Annak a rossz szokásnak, hogy a 
felesdohányosok szolgáltatják a dohány
magot, a fajták összekeveredésén kívül 
még egy másik nagy hátránya is van.

Nevezetesen — az idegen dohánymag 
(hazai — másvidéki, esetleg külföldi. I első 
termésre általánosan — tökéletes dohányt 
nem szolgáltat és csak a második, de leg 
inkább a harmadik évben fejleszti ki tel
jesen jeles tulajdonságait, ha erre külöm- 
ben a talaj és éghajlati viszonyok kedve
zőek. Előfordul ugyan, hogy az idegen 
dohánymag első termésre is sikeres dohány- 
term ést eredményez, de erre mindenesetre 
egyenlő — vagy egymástól kevésbbé eltérő 
talaj és éghajlati viszonyok voltak befo
lyással. Az olyan termelő vidékeken tehát, 
a hol a felesdohányosok által magukkal 
hozott idegen dohánymag fajtákkal foly
tonos felfrissítésnek van a termelés kitéve, 
ott nemcsak a minőség, hanem a mennyi 
ség is — már azon körülménynél fogva 
— hátrányos változásoknak van kitéve.

Az idegen dohány mag első termése 
a többi között a levél szövetének fejlődé
sére is hátrányosnak mutatkozik, a levél 
rostjai, erezetei, sejtjei oly zsengék, hogy 
a dohány az uj kiimának behatása iránt 
igen érzékeny, korábban és gyorsan érik. 
azért is áll be könnyen ilyen dohánynál a 
túlérés és kivált nagyobb szárazság idején 
okoz sok kárt a gyors érlelés, az által, 
hogy a dohánylevelek — emlitett zsenge- 
ségüknél fogva — még a tőkén gyorsan 
enyészetnek indulnak. Volt alkalmam, sok 
ilyen enyészetnek induló lesült dohányt 
látni, idegen mag első termése után.

Ennek a körülménynek tudható be, 
hogy a termelők nagy száma, az idegen 
dohánymag iránt bizalmatlan és valahány
szor nagyobb mérvben eszközöltetett a 
mag felfrisités, annak első termése után 
a panasz általános volt. Miután a fentiek
hez képest, a folytonos kísérletezésből álló 
dohánytermelés, a jobb minőségre és nagyobb 
mennyiségre való törekvést csak m egaka
dályozza és az itt emlitett két irányban való 
előhaladást csupán ott érhetjük el — a többi 
szükséges tényezőket feltételezve — a hol 
egyféle, fajtiszta, s a talaj és klimatikus vi
szonyoknak megfelelő dohánymag van állan
dóan használatban, a mely dohánymag 
termelésére, fajtisztaságának megóvására, a 
gazda maga felügyel, maga kezelvén a do
hánym agot és annak elvetését is ellenőriz
vén. — annál fogva arra kell törekednünk, 
hogy ilyféle megfelelő dohánymagra tehes
sünk szert és ne tűrjük el, hogy a feles
dohányos kiváló szeretettel őrzött m agke
verékét becsempészhesse s ez által terme
lésünk sikerét koczkára tehesse. E czél 
elérésére dohányültetvényeinken, — annak 
kipróbálására, hogy mely fajták a legal
kalmasabbak — magtermelési kísérleteket 
kell tennünk, a sikerhez m egkivántató 
czélszerű beosztás mellett, a fajtisztaság 
megóvása szempontjából — szem előtt 
tartván azon körülményt is, hogy csak 
erőteljes növényzet nyújthat erőteljes ma
got : — magtermelésre csak a legerőtelje
sebb dohány tőkéket válasszuk ki.

És ha sikerült igy -  talajunkhoz való 
legalkalmasabb dohányfajtára szert tennünk,

annak jóságáról teljesen meggyőződvén, 
csak azután vegyük azt általánosan min
den más fajta mellőzésével — használatba, 
ha az már talajunkhoz hasonulván, biztos 
sikerre nyújt kilátást.

A  jó fajtának már általánosaa elter
jedt használatánál. fordítsunk különös 
figyelmet a dohánymag term elésénél arra 
is, hogy — a mennyire lehetséges — a 
legjobb dohányföldjeinket használjuk m ag
termelésre s különösen jó term ések idején 
— bőven lássuk el m agunkat több esz
tendőre is elegendő dohánym aggal.

Lássunk tehát a munkához !
Debreczen, 1892. márczius hó 7-én.

x. r.

Nézetek a dohánybeváltásról.
Mig ezelőtt pár évvel, a dohányter

melésről, mint a mezőgazdaság sokféle el
ágazó nagy családjának e „hamupipőkéjéről* 
alig lehetett elvétve csak egv egy szór is 
ha llan i: most már annyit im ák és beszél
nek róla, hogy az ember szinte m eggon
dolandónak tartja, hogy hozzá szóljon-e 
egyik-m ásik felvetett kérdéshez,-nem  lesz-e 
m ár-m ár unalm as annak az egy tárgynak 
oly gyakori és ismételt megbeszélése és 
m egvitatása? Mert mi tagadás benne alig 
akad m ár a dohánytermelés körül oly 
kérdés, mely a lapokban eddig m egvilá
g ítva nem lett vo lna; szinte félő tehát, 
hogy olvasóink talán üres szalma csépelés- 
sel fognak vádolni. — S ha annak daczára, 
hogy igy vélekedem azon mozgalomról, 
mely utóbbi időben a dohánytermelés kö
rül m egindult, s melynek egyik zászlóvi
vője a „M agyar Dohányujság.“ mégis részt 
kívánok venni ezen mozgalomban jelen 
igénytelen soraim m al: teszem azt azon 
erős hitben, hogy — bár mennyien kíván
janak engem a némettel oda rhol a bors 
terem “ alább kifejtendő nézeteim miatt, 
ezen nézeteim — melyek nagy részben 
nem is újak, legfeljebb más öltözetben 
jelennek meg — előbb-utóbb mégis hódí
tani és érvényesülni fognak.

Legtöbben, nevezetesen a termelők, a 
dohány termelés emelését az árak emelése, 
vagy az osztályozási határozatoknak reájok 
nézve kedvezőbb m egváltoztatásában, töb
bek között a *kihányás“ osztály eltörlésé
ben vélik elérhetni; — azt, hogy a jó 
dohány és jó munka jutalmát a beváltási 
árakban ma is megtalálja, saját termésükről 
szólva — bár jól tudják — nagyon kevesen 
fogják nyilvánosan hangoztatni

Mi ennek az oka? Tán félreismerése 
a való tényeknek: Korántsem : — az 
egoizmus, mely az „ ^ “-en kívül más lé
tezőt nem ism er: a gyarló, vagy kevés 
tőke után sok jövedelemben részesülni.

Mindenki tudja, hogy ha a dohány
árakat felemelik, vagy ha az osztályozás 
kevesebb rszigorral“ menne végbe, a ter
melők nagyobb jövedelemhez jutnának, a 
nélkül, hogy a termelés javításának mi
kéntje felett a fejőket tömi vagy beren
dezéseiken nagyobb javításokat tenni kény- 
telenitve lennének.

Ismerünk termelőket, kik részint gyenge 
karban levő berendezéseik, részint föld
jeik nem alkalmas voltánál fogva, évről- 
évre rossz dohányt szállítanak be. de mert 
mélyen fekvő talajuk nagy levelű, súlyos 
és sok anyagot terem, sokkal jobban jön
nek ki, mint mások, kik bár kevesebb, 
de gondosan kezelt és értékes anyagot 
hoznak a beváltáshoz ; — de ezen term e
lők ép úgy panaszkodnak a .szigorú« 
átvétel és a rossz árak ellen mint amazok 
kik dohánytermésükből csaknem fél annyi 
jövedelmet élveznek.

Hogy mik az okszerű dohányterm e
lés feltételei, mily módon emelhetjük do
hányunk értékét, arra nézve a szakköny

vek és hivatalos utasításokon kívül a * Ma
gyar Dohányujságw minden lapja kimerítő 
útmutatással szolgál, s bár nevezett lap 
nem egyszer azt a megjegyzést tette, hogy 
a jó tanácsot nem lehet elégszer ismételni, 
én ez úttal ama utasítások és tanácsok 
ismétlésébe nem bocsátkozom, hanem ezé- 
lul tűztem ki m agam nak: rámutatni, mily 
módon lehetne — véleményem szerint — el
érni, hogy a termelő, dohányáért olyan árt 
kapjon, melyet az a jövedék czéljaira és 
használhatóságára való tekintettel m egér
demel, mert anélkül, hogy a beváltó tisztvi
selők jóhiszeműségét legkevésbé is kétségbe von
nám, merem állítani, hogy a dohányok 
átvétele nem történik úgy. a mint annak 
történnie kellene, az az : a jó  dohány itt-ott 
rosszul, a rossz dohány ellenben nagyon jól 
vétetik át. minek az a következménye, hogy 
a jó anyagot termelő,, nem látván termel- 
vénye értékét és m unkáját kellőleg mél
tányolva. elkedvetlenedik, s nem törekszik 
előre haladni, a rossz anyagot termelő pe
dig azért nem igyekszik javítani a term e
lésen, mert földje és befektetéseiben rejlő 
tőkéje igy is elég hasznot hajt neki s a további 
befektetések jövedelmét csak lejebb szál
lítanák, mivel rendelkezésére álló földjén 
jobb dohányt ellőállitani — bármily nagy 
befektetések m ellett is — képtelen.

Vannak többé-kevésbé szikes, vagy 
mélyebben fekvő talajon term esztett, tú l
ságos nedvdus dohányok, melyekről tudva 
van. hogy a forrás alatt nagyrészben tönkre 
mennek, de m ert az anyag külső tulajdon
ságaira nézve nagyjából megfelel az osz
tályozási szabályoknak, a beváltó tisztviselő 
kénytelen azokat átvenni, a term elő m eg
kapja a 200—250 frí holdanként átlagot a 
kincstár költhet azután reá m ázsánként 
5—6 frí kezelési költséget, viselhet 2 0 —30%  
apadást, s a romlástól m egm entett részszel 
csinálhatja azt — mit tud.

Teljesen helyeselve a termelés javítá
sára irányzott s a felügyelőségek által idő
szakonként kiadatni szokott utasításokat 
és rendeleteket, elfogadva a létező osztá
lyokat. mint melyek m ellett lényegesebb 
tévedések vagy ár-differencziák alig for
dulhatnak elő, részemről az átvétel módo
zatait óhajtanám reformálva látni és pedig 
következőképpen :

1. A szivarlevelek osztályába kitűnő 
minőségű finom szövetű kisebb levelek is legye
nek sorolhatók.

z. Finomabb pipadohányra alkalmas, 
világos színű leveleknél a szak adóz ottság- 
tól eltekintendő lenne.

3. A sült alj levelek a kihányás osz
tályba lennének sorozandók.

4. A mintacsomók között a félérett, 
félszáradt, többé-kevésbbé nedves, hibás, szó
val minden előforduló levelek legyenek kép
viselve. hogy szükség esetén a bizottság 
ezek alapján dönthessen. A mintáknak a 
termést kell, hogy képviseljék, s ne legyenek 
azok — hogy úgy mondiam — idealisztikusán 
összeállítva.

Az átvétel csakugyan bizottságilag 
történjék, azaz: egy helyett két szakértő tiszt
viselő vizsgálja meg a bálákat s mondja ki az 
osztályt, mert igy az anyag behatóbban 
lesz megvizsgálva s a becslés biztosabb. 
Számtalan okokkal lehetne ezen indítványt 
támogatni, ha erre szükség lenne.

Igaz ugyan, hogy ezen eljárás m ellett 
többen dohányaikért kissebb átlagot kap 
nának mint ma. de a kincstár elérné azt, 
hogy a rossz anyagot szállítók, vagy igye
keznének — ha tőlük függ — jobb anya
got előállítani, vagy önkényt elm aradnának, 
a mi úgy a kincstár, mint a jobb term e
lők érdekében lenne.
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A  magyar dohányUgy kitűnőségeinek 
arczképcsarnoka.

A  sokoldalú tevékenységéről, áldásos 
jótékonyságáról és hazafias érdemeiről or
szágszerte ismert és tisztelt népszerű fő
pap : Göndöcs Benedek pusztaszeri apát 
és békés-gyulai lelkész, a dohányügy te
rén is egyike azoknak, akiket m éltán so
rolhatunk kitűnőségeink közé.

Mint a korán árvaságra ju to tt — s ma 
a m agyar arisztokraczia egyik díszének, a 
honleányi erényekben és földi javakban egy
aránt dúsgazdag, — gróf W enckheim  Krisz 
tinának egyik gyámja és nevelési felügye
lője : életének javát Békésmegyében, Ó-, és 
U j-K igyós községében tölté, ahol egyszer
smind egy évtizeden át — 1863-tól 1873-ig 
— mint plébános is működött, s mint igazi 
jó pap, aki híveinek nemcsak lelki üdvét, 
de földi jólétét is szivén hordta, s annak 
előmozdítása érdekében mindig fáradhatla- 
núl buzgólkodott: a kizárólag dohányter
meléssel foglalkozó K ígyós község lakos
ságának, ő volt a dohánytermelésben is 
vezére, tanácsadója; — s hogy a kigyósi do
hány m a oly jóhirnévnek örvend és a k i
gyósi „gányiik" az ország legjobb termelői 
közé tarto zn ak : abban Göndöcsnek van 
legtöbb érdeme.

H ogy híveit az okszerű dohányterm e
lésben tökéletesbbitse: a dohánytermelés 
terén szerzett sok évi tapasztalatait és a 
szakférfiak praktikus tanácsait egy önálló 
műbe foglalva kiadta, ily czim a la t t : „Nép
szerű beszélgetések a dohány okszerű ke
zeléséről — különös tekintettel a szivarle
velekre, mely a termesztőnek a legtöbb 
jövedelm et biztosit."

Göndöcsnek ezen kis műve, mely már 
3 kiadást ért s több ezer példányban fo
rog közkézen, az e nemben irt szakművek 
közt m áig is a legjobbak egyike.

A  nép okulására több ízben rendezett 
K ígyóson dohánykiállitásokat, melyekre 
sajátjából tűzte ki a jutalmakat, — s ilyenkor 
rendesen m eghívta a dohánybeváltó hiva
tal tisztviselőit, a kik előadást tartottak a 
dohány kezeléséről, m egm agyarázták hogy 
m iként kell bánni a dohánynyal, hogy az 
legtöbb jövedelmet hajtson, s ott a hely
színén m egbírálták a kiállított dohányokat 
és kihirdették a jutalom ra méltókat, fel- 
költve igy a népben a haladás iránti vá

gyat és buzdítva a  jó munka kiérdemelt 
jutalmával.

Ui-kigyósi tanyáján mintagazdászatot 
rendezett be, a hol saját szemeivel láthatta 
és szemléletileg eltanulhatta a nép a gaz- 
dászat minden ágában a haladás vívmá
nyait. Mert Göndöcs mindenben kitűnőt 
produkált. Búzája, kukoriczája, dohánya, 
gyümölcsei a londoni, párisi, bécsi világ
kiállításokon, s valamennyi hazai kiállítá
son a legelső kitüntetéseket, diszokleve- 
ket, aranyérmeket nyerték.

K i ne emlékeznék az 1885. évi buda
pesti országos kiállítás alkalmával, Gön
döcs által berendezett gyönyörű gyűjtem é
nyes kiállításra?

Lapunk második évfolyamának 1885. 
évi junius 1-én m egjelent 11. számáb? n, 
az országos kiállításról irt szemlénkben, 
akkoron ezeket irtuk róla:

-Szóljon először az ének Göndöcs Benedek 
kiállított sok mindenféle czikkeiről. Bámu
latra ragadja az embert a kitartó szorgalom 
és munkaképesség, mely e kiváló gazda 
minden kiállított tárgyából visszatükröződik. 
Mintha csak a szorgalmat, takarékosságot 
és rendet, a teremtm ények legszorgal
masabb és takarékosabbikától: a méhektúl, 
melyekkel oly barátságos viszonyban van, 
elsajátította és ezek szorgalmát m agáévá 
tette  volna. Meg kell nézni e kedves te
remtm ényeknek az ő páratlan gondozása 
alatt alkotott sikereit, — valójában m eg
lepő szép, — nincs is ember, ki a gazda
gon kiállított mezőgazdasági pavillonban. 
az ő mézkiállitását meg ne bámulná, mert 
az valóban páratlan a maga nemében.

De ő nemcsak ezen a téren kiváló, de 
minden általa kiállított tárgy  olyan, hogy 
azokról az áldásos munkásságot és szor
galm at lehet le olvasni.

Itt van az ő nagyon szép és jó búzája 
és több kalászos terménye, — itt vannak 
igen jól kezelt borai, finom gyümölcsei, 
stb. ritka jó ízléssel összecsoportositva.

De ő — aki minden szép és nemes 
iránt annyira fogékony — ezzel még nem 
elégszik meg, — tovább látható az ő se
lyem tenyészete, bámulatos szépségben; 
e tárgy is minden látogatót igen igen kel
lemesen lep meg.

V égtére ott van ízléssel kiállított szép 
dohánya. E  czik is — mint minden általa ki
állított dolog — megérdemli, hogy minden 
látogató m egtekintse és e szorgalmas gaz
dától példát vegyen és tanuljon."

ím e igy irtunk róla akkoron, s az őszinte 
elismerésnek ezen nyilatkozatát ma is szí
vesen aláírjuk.

Azonban nem csak K ígyós községe, 
de az országos dohányügy is sokat köszön
het a Göndöcs buzgalmának.

Az 1883-ban tartott országos dohány
ügyi anketten egyike volt azoknak, akik 
nyíltan és leplezetlenül feltárták a termelés 
hiányait és igen sok életrevaló eszmét,

| javaslatot hangoztattak.
S mint Gyulavárosának 6 éven át volt 

I országgyűlési képviselője, minden adott al- 
| Italommal, de különösen évenként a föld- 
j művelési minisztérium költségvetésének tár- 
I gyalása alkalmával, a szakértelem alaposságé- 
i val s a  tárgyszeretet melegével, igaz lelkese- 
j déssel szállt síkra — mindenkori kedvencz 

tá rg y a : az okszerű dohánytermelés elő
mozdítása érdekében, kérve, sürgetve a 
dohányügy fellendülését eredményező in
tézkedések valósítását.

E gyébiránt a lapunk ez idei évfo
lyamának t . számában : „Vélemények a do
hányzásról" czim alatt közölt nyilatkozata is 
egyik szép bizonyítéka, a dohánytermelés 
iránti állandó érdeklődésének és nem szűnő jó 
akaratának.

Adja Isten, hogy az a nemes lelkese
dés. melylyel minden hazafias és em ber
baráti közczél előmozdításán buzgólkodik,

még soká dobogtaisa áldott jó szivét, s az 
ezredéves emlékű ős Pusztaszernek érde
mekben gazdag a p á tja : Göndöcs Benedek, 
fáradhatatlan tevékenysége közben, a  hazai 
dohányügynek is meg igen sokáig tehes
sen a jövőben — múltjához méltó — jó 
szolgálatokat!

A dohánymag sorba votéoe.
Mióta a Dohányujságot megindítottam: 

évröl-évre a sorvetést ajánlottam s a hány gaz
daságban ezen rendszert behozták, mind
annyian hálás elismeréssel fejezték ki előttem 
ennek elvitázhatlan előnyeit.

Minden kezdeményezést meg szoktak kri
tizálni, de azt, hogy a dohánymagot a meleg
vagy hidegágyba, csak sirvetésbe eszközöljük: 
ezt még ez ideig senkise vitatta és igy ez egy 
elvitázhatlan előnyös cselekmény. No tehát 
ha ez csakugyan ilyen általános elismerés és 
helyesléssel találkozik, miért ne legyen ez 
országszerte meghonosítva. — akkor, a mikor 
ez semmi legkisebb fáradságba és költségbe 
nem kerül.

A sorvetés előnyeit ismét felhozva, csak 
röviden, egy szórva és egy sorba vetett búza- 
vetés eredményét említem fel például.

A sorba és szórva vetés, egyenlő minő
ségű és mivelésü talajban történt és a vetőmag 
megtakarításán kívül, a sorvetésnél az ered
mény. mennyiség, de tőleg minőségben is. 
mindig előnyben van a szórva vetettnél; — 
a sorvetésnek nagy szerepe van már manap
ság, — sőt gyakorlati és gyakori kísérletek 
azt is megmutatták már, hogy még a sor 
távolságok is külömbözó eredményt hoztak 
mennvtség és minőségileg.

Általánosan elismert tény tehát az. hogy 
a sorvetés igen czélszerü dolog.

A dohánypalántánál, minden más vete- 
ménvek mellett, még nagyobb befolyással van 
a sorvetés.

A sorba vetett dohánymag egyenlő raeny- 
nyiségben esik a részére elkészített kissé mé- 
Ivedésü egyenes vonalba; minden szemecske 
finom földdel be lesz teregetve, a locsolás 
nedvessége okvetlen jobb hatással lesz reá, 
mert a nedvesség a kis mélyedésekben bizo
nyára tartósabb. mint a melegágy felületén 
belé szórt magnál, mely rendesen hirtelen 
megszikkad. A  sorvetésnél a sorokbani egyen
letes nedvesség megtartásának a/  a következ
ménye is van, hogy a mag nehány nappal 
előbb kél ki, mint a szórva vetett. Rendesen 
egyenlően és egyszerre szokott kikelni.

Hanem még csak a kikelés után követ
keznek be a nagy előnyök.

Milyen könnyű dolog az ilyen sorba ve
tett palántánál a gvoralálás; — a szórva vetett 
melegágyak mellett, a szórva vetett palánta a 
melegágyra olyan mint a sürü gyep. gyakran 
egyszerre szokott a gyommal kittelni és ilyen
kor csak nagy bajjal eszközölhető a gyomíálás.

Ritkítás szempontjából meg se Is hét a 
gyönge palántát fogni, de nem lehet soha a 
gyomot sem ugv megfogni, hogy azzal együtt 
a palántát is meg ne sértsük, mert sürü vol
tánál fogva nem vagyunk képesek a gyomot 
kihúzni, hogy a dohánypalánta gvökerét 
meg ne mozdítsuk és oly annyira érzékeny 
levelecskéiét meg ne bántsuk. A sorvetés 
eszközlésénél minden ezen nehézségek ki 
vannak zárva, — mert a sorközökből a 
gyomot könvnven húzgálhatjuk ki, a nél
kül, hogy a dohánypalántát meg érintenénk ; 
miután a sorközből a gyom ki van pusztítva, 
esetleg a sorban a gyom kihúzása könvnven 
eszközölhető. A palánta ritkítása is kényei- 
mesen ejthető meg, mert ujjainkkal könnyen 
hozzá férhetünk a palánta apró levelecskéjét 
meg fogni, anélkül hogy azokat meg sérte
nénk.

A sorba vetett melegágyból minden satnya 
palántát eltávolithatunk. A sorközök fel lesz
nek karczolva, a mi egy nemét a kapálásnak 
képezi, mely a palántára csodás hatással van ; 
szembetünőleg nő, — az üres sorok által, le-
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vegö, nap és világosság, ezen három fó kel
lékben bőven részesöl a palánta, szabadon nő 
és nincs Összeszoritva. mint a szórva vetett, 
melv egvik a másik hátán fekszik, össze van 
szorítva, ugv szólván sujkolva, egymásba fo
nódik, vékony görbe gyökere lesz, — szóval 
soha sem tud ugv kiképzödni, mint a sorban 
vetett, mely izmos, vastag, erős gyökerű, ha
marább fejiödik és az elültetésre is hamarább I 
kerül, mert hamarább alkalmas arra. mint a 
szórva vetett.

Elvetési módja pedig igen könnyű, nem | 
jár semmiféle nehézséggel, sem költséggel sem, ' 
meg pedig következőképen: u. m.

A mint a sorok egyenes léczczel ki van
nak léniázva, a vonalba egv igen vékony nyí
lású kis tölcsér segítségével belé hullatjuk a 
magot, melv előbb valami színes száraz porral 
— a melv elüt a melegagy föld színétől — 
összevegvitetetr, a mely czélra legjobb a fa
hamu, hogy a vonalokba meglátszék az el
vetés, és hogy bizonyosak legyünk benne, i 
hogv a vetés egyenlően végeztetett.

Ezt a czélszerü vetés módot semmi do- ' 
kanvtermelőnek mellőzni nem volna szabad, 
és én azt a legmelegebben ajánlom.

Daróczi Vilmos.

Egy termelő eredménye.
Hogy mily meglepő szép eredmény

nyel jutalmaz a gondos, figyelmes, okszerű 
term elés: annak igazán tanulságos és ér
dekes példáját bizonyítja Budát/ József deb- 
reczen-szepes pusztai termelő urnák. 8 év
ről összeállított eredmény kimutatása. (Lásd 
az alábbi táblázatot.)

Amint látjuk, a kim utatás fi holdnyi 
terület termelési eredményéről ad számot, 
s évről-évre fokozatos a haladás úgy a 
termés mennyisége, valamint az elért pénz
beli jövedelem tekintetében is.

Mert — mig 1884-ben a holdankénti 
átlag eredmény v o lt: dohányban 822 klgrm. 
s pénzben 131 frt. 11 */* kr, addig 1891-ben 
volt dohányban 1.751 klgrm. s pénzben 
355 frt. 70 k r ; tehát az anyag jóval meg- 
ketszerődött, a  jövedelem * pedig csaknem 
megháromszorozódott, — amit érthetővé 
tesz a minőség szembetűnő javulása, — 
amennyiben a szivarboriték és válogatott 
osztály évről-évre emelkedő arányt mutat, 
— kihányás I88fi. év óta egyáltalán nem 
fordult elő, s a hulladék a múlt évi 11.351 
klgrmban összesen 11 kilóval szerepel.

Megjegyzendő, hogy a jégverés 1890-ben 
is nagy károkat okozott. 1831-ben pedig 
háromnegyedrésze ki volt fejlődve a ter
mésnek, mikor a jég  minőségileg 25°/0 kárt 
tett benne.

Másrészt felemlitésre méltó azon kö
rülmény is, hogy a törvényszabta 100 köb
méter űrtartalom helyet, egész 1891-ig • 
holdanként 400 köbméternyi száritópajta 
volt, s 1891-ben m ég építeni kellett hozzá, 
úgy hogy most jelenleg körülbelül 450 
köbméter száritópajta esik holdanként.

Az 1991. évi termés után összesen

2590 frt 88 kr. volt a dohány beváltási 
ára. s fi2 klgrm m ag beváltatott 132 frtért, 
tehát 6 hold föld bruttó  jövedelme volt 2722 
frt. 88 kr.

Mindenesetre oly fényes eredmény, 
j amelyre Ruday József ur méltán büszke 

lehet, s amely minden termelőnek » éldány- 
képül és buzdításul szolgálhat.

Termelési kísérlet hat fajta dohánynyal.

Ha a dohányfogyasztás statisztikáját 
végig nézzük, azt látjuk, hogy pár évtized 
óta az előállított dohány termények fogyasz
tásában igen nagy változás állt be. Mig 
azelőtt a term elt dohány majdnem teljesen 
pipadohány gyanánt szívatott el, s a szivart 
legfeljebb csak vasár- vagy ünnepnap szív
ták, a czigaretta teljesen ismeretlen volt, 
addig ma inkább a szivar és czigaretta a 
keresett áruezikk, mig a pipálás — még 
az alsóbb néposztálynál is — majnem tel
jesen háttérbe szorult.

Azon időben, mikor még a pipázás 
volt divatban, a termelők czélja volt: jó 

, minőségű pipa dohányt termelni és előálli- 
! tani. s hogy ez sikerült is. mutatja a ma

gyar pipa dohánynak a külföldön is elter- 
| jedt jó hírneve. Ámde a mi jó volt pipa- 
; dohánynak, az ma nem használható szivar 

vagy czigaretta előállítására. Hazai dohány 
fajtáink tulajdonságaiknál fogva töltelék 
anyagul csak az olcsóbb minőségű sziva
rok előállításánál használtatnak tel. mert 
égésük közben annyira átnedvesednek, hogy 
pár szippantás után nagyon rossz égésűvé 
válnak és szeleinek. — De másrészt kifo
gás emelhető hazai dohányaink zamatja 
ellen is, már pedig a kellemes zamat a 
szivar egyik fő kelléke.

Ennélfogva ha azt akarjuk, hogy do
hánytermelésünk vissza ne fejlődjék, hogy 
a termelésben és használatban m egtart
hassa azon helyet, a melyet eddig elfog
lalnia sikerült, szükséges, hogy a változó 
szokásokkal lépést tartva, termelésünket 
oda irányítsuk, hogy olyan dohányt állít
sunk elő, a mely a mai kivánalmaknak 
megfelel.

Minthogy pedig hazai dohány fajtáink 
között nincs olyan, a mely a czélnak min
denben megfelelne, kénytelenek vagyunk 
figyelmünket a külföldre irányozni, s ott 
keresni fel azon válfajokat, a melyek a mi 
viszonyaink mellett úgy a termelők, vala
mint az állam czéljainak is teljesen meg
felelnek. A külföldről kell olyan dohány 
fajták m agvait behozni, a melyek ott. mint 
minden tekintetben kifogástalan fajták is
meretesek, s ezeket kísérletileg kell kipró
bálni, váljon a mi éghajlati és talaj viszo
nyaink mellett szintén ugyanoly minőségű 
term ést szolgáltatnak-e ?

Hogy ily nemű kísérletekre okvetlenül 
szükség van, azt bizonyítja a pénzügymi- 
nisteriumnak m ég 1889-ben kiadott felhí
vása és rendelete, a melyben a földmive- 
lésügyi ministeriummal egyetértőleg utasítja
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a gazdasági tanintézetek és földmives is
kolákat, a dohánybeváltó hivatalok minta 
ültetvényeit és felhívja a dohánytermelő
ket egyöntetűen m egejtendő összehasonlító 
termelési kísérletek tételére. De bizonyítja 
a kísérletek szükségességét a Mezőhegyesen 
felállítandó dohány kísérleti telep is, mert 
bizonyára egyik fő feladata leend a kísér
letezésnek a külföldi dohányfajták kipró
bálása és olyan fajtáknak meghonosítása, 
a m elyek tulajdonságaiknál fogva a mi 
viszonyaink m ellett is m indenkép használ
ható term ést szolgáltatnak.

A  fennebb em lített rendeletből kifo
lyólag, alulirt, a keszthelyi m. kir. gazdasági 
tanintézet kísérleti telkén végzett a m últ 
évben összehasonlító termelési kísérletet 
hat fajta dohánynyal, a melynek eredm ényét 
röviden a következőkben ism erte ti:

A  kísérletbe vett fajták a következők 
v o ltak : a hazai fajtákból: szamosháti és 
Buday-féle javított szamosháti. a külföldi 
fa jtákból: Granvilié Óronoks, Yellow Oro- 
noks, General Grant, és Connecticut eredeti 
amerikai dohányok. — A szamosháti rászája 
itt neveltetett, a többit a m. óvári növény- 
termelési állomás vezetője: Cserháti tanár ur 
volt szives rendelkezésemre bocsájtani. Az 
összes fajták egyenlő minőségű középkö
tö tt vályogtalajba ültetettek el. Ú gy a ta 
laj megmivelés. valamint az ápolás is min
den fajtánál teljesen egyenlően végeztetett, 
hogy ily módon a termési eredmények 
összehasonlíthatók legyenek.

A  kiültetés május 28-án történt; mind
egyik fajtából négy sor. egy-egy  sorban 
59 tővel ü ltetetett ki párhuzamos sorokba 
80 “m sor- és 50 % növénytávra hármas 
kötésben. A  dohányok három Ízben kapál
tattak meg, szabályszerűen lebugáztattak 
és lefattyaztattak.

Az egyes fájták fejlődését folytonos 
figyelemmel kisértem, s a következőket 

í tapasztaltam : Legszebben fejlődött a sza
mosháti fajta, hibája azonban, hogy korán 
m egnyúlik, levelei szét állanak, s bennük 
a szél nagy kárt okoz. Másik hibája, hogy 
a száron kevés levél v a n ; ám bár a  mint 
a termési kimutatásból látható, a szamos
háti legnagyobb term ést adott, ez azonban 
a levelek durvább és nagyobb voltából 
magyarázható ki. A  Buday féle szintén 
igen szépen fejlődött, de ez is m agasra nő 
(az összes fajták közt legjobban megnyúlt). 
Ennek daczára is a szél kevés kárt tett a 
levelekben. mert ezek vastag erezetüek, a 
levél durva és vastag. Az amerikai fajták 
mind guggolok, bennük a szél kevesebb 
kárt tesz mint a hazai fajtákban, daczára 
annak, hogy leveleik vékonyabbak és fi
nomabbak. H átránya az amerikai fajtáknak, 
különösen a Granville Oronoksnak, hogy 
levelei többé kevésbbé fodrosak, a mi a 
besimitásnál hátrányos.

Legkorábban érett a szamosháti, a 
melynek törése augusztus 18-án kezdetett 
meg, mig a többi fajtáké szeptember 3-án.

Zalka Zsigmond.
(Folytatás.)

Enge- B e s z á l l í t o t t  d o h á n y  m e n n y i s é g
délyezett Termés Szivarboriték K ö z ö n sé g e s  d e b re c z e n i átlag

Termelési ev előirányzat 1. H. III. válogatott 1. II. III. kihá- hulla-
osztály a b onztály ny4, dék

d0h* "J Pénz
hold □«1 hold □ öl K  1 í o  g  r  a  x n  m

anyag 
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Beváltási eredmények.

B9I *14 f " t0z6 ^ ‘ n v b e ^ i  körzetekben,

a
15 Beváltási körzet Dohánytermelő község Dohány faj

Egy kát. hold föld 
átlagos jövedelme

«©>%"ob.
=T -  = pénzben

-  - il frt ! fa.

2
3
4
5 
ti
7
8 
9

10
11
12
13
14
15 
18
17
18
19
20 
21 
t t  
98 
94

Érsekújvár

Ipolyság

Budapest

Szülök
Fadd
Barcs

Puszta-Vérth . . . .  finom kerti
K u rta -K e sz i................
Für   I
C s ű z ......................................... "
B a g o t ta ........................
5»Jc* .........................
Ó-Gyalla.....................................  „
Dejtár ........................
S z e t e .......................................  r
M agyar-Óvár................  különféle
®°ldog ...............................  tiszai
Vacs . . . . . . . .  r
A l b e r t i .....................................  *
Zsámbok........................
P á n d ............................
G y ó n ......................................... rr
K á v a ........................................  r
T é p ió -S z e le ............................. r
K e sz th e ly .................................  r
bábod ............................... szuloki
Besenyő . . . . . . .  r
P a k s ........................  köiépflnom kerti
Teuje ................................... szuloki
Is id o rh áza ....................

1143
1182
1272
1104
1245
109*
908
915
658

1331
1434
1158
974

1016
1164
931
905
926

1080
987
901
905

1140
í*66

28b
267
276
231
262
255
162
909
ilko
227
217
213
178
178
183 
158 
.50 
157 
I6 r> 
168 
151
184 
177 
154

67»/,
53
87l t
08
48
94 V,
06*/,
57
41
60
92
88
67*,
41
44* , 
45
95 
60 
99 
57 
29
96 
89 
55

A  mig tehát 1889. évben csak 12 köz
ségben, 1890. évben pedig csak 20 község
ben volt a holdankénti hozam 150 fttnál na
gyobb. addig 1891. évben a felügvelőség 
kerületéhez tartozó 86 község közül már 24 
község, tehát a termelésre engedélyezett köz
ségeknek majdnem 28°/0-a ért el holdanként 
150 frtnál nagyobb pénzbeli eredményt,

A 150 frtot ngvan nem, de 140 forint
nál nagyobb állag éretett még el a) a buda
pesti körzethez tartozó következő 9 községben 
u. m, 1. Tó-Almás, 2. Tápió-Szent-Mátton, 
3. Puszta- Vattva, 4. Tápió-Szecső, 5. Szent- 
Márton-Káta, 6. Pilis, 7. Peszér-Adács, 8. Nagy* 
Kata. 9. Puszta-Dános és b) a szuloki körzet
hez tartozó 10. Tarnócza községben.

Ezen kivül az egyes nagytermelők közül 
többen értek el holdanként 150 forintnál na
gyobb pénzbeli eredményt pl : özv. Bartal 
Györgvné Faddon 190 frt 48 krt, de az 
ugyanazon községben lévő kistermelők gyen
gébb eredménye folytán az egész községben 
elért átlag a 140 frtot sem éri el.

Levelezés.
(Í-Pályi. 1892. márczius fí.

Tisztelt Szerkesztő u r !
Mint becses lapjának egyik olvasója, 

bátorkodom egy reám nézve életkérdéses 
dolgot elmondani és erre nézve becses 
véleményét kérni.

Én ugyanis Szatmár-megyében, ó-pályi 
bérletemen, 23 holdon termelek dohányt, 
s általánosan ismert becsületes gazda va
gyok, aki soha semmi kihágást el netn kö
vettem, a csempészkedést mindig aljas 
cselekménynek tartottam  és ilyenbe soha 
részt nem vettem s büntetve nem is le
hettem.

Nálam az az eset történt, hogy midőn 
a pénzügyőrök dohánytermésem menynyi- 
ségét felvették, két dohányoskertészem — 
mivel rossz m agaviseletök miatt őket el
küldeni szándékoztam — bosszuállási czél- 
zatból kevesebb dohányt mondtak be, mint 
amennyi volt, — amiről azonban nekem 
sejtelmem sem volt, — s aztán ugyancsak 
ezek a kertészek feljelentettek, hogy több a 
dohányom mint amenyi felvétetett, mire a 
pénzügyőrök kijöttek, a  dohányt felolvasták 
ér. csakugyan többet találtak, mint amenyit 
előbb felvettek, s ezért nagy pénzbüntetést

A méteriuázsánkénti átlag a budapesti 
körzetbea a legmagasabb volt Vacs községben 
18 frt 47 kr. és a legkisebb Rókán 13 frt 
92 kr.

Rossz minőségű anyag szállítása miatt 
Te vei, Majos, Nagy-Székely és Görbő-Belecska 
Tolnamegye i és Tápió-Ságh pestmegyei közsé
gek zárattak ki a további termelésből, — mi
által a termelő községek száma 1892. évre e 
kerületben 81-re csökkent.

Azon rendkívüli nagy mennyiségű közön
séges vágóanyagra való tekintettel, mely a 
budapesti körzetben beváltatott és a mely alig 
értékesíthető, elodázhatatlunnsk mutatkozik 
Pestmegyében a talajvizsgálat keresztül veze
tése, hogy azon termelők, a kik mély fek
vésű szikes talajokat, nevezetesen réteket, lege
lőket és futó homokot használnak dohány, 
termelésre a mely talajokról egyáltalában nem 
égő, durva, zöld színű dohányok szállíttatnak, 
a további termelésből kizarathassanak.

1 szabtak rám : — a pénzügyőrök azt aján
lották, hogy csak fizessem ki, akkor nem 
lesz semmi más bajom s én ezt jóhisze- 
müleg meg is te ttem ; — ennek daczára a 
dohánytermeléstől is végkép el lettem uta
sítva. — ez pedig oly nagy csapás reám 
nézve, hogy ha az engedély tőlem csak
ugyan elvonatik, én teljesen tönkre va
gyok téve.

Mert csak 2 éve, hogy termelési en
g e d é lly e l bírok, — s a törvényszabta leg- 
czélszerűbb pajtákat, átjárókkal és simító 
helyiségeket, kertész lakásokat építtettem, 
melyek m integy ötezer forintba kerültek. 
— és ha most a termelési engedélyem 
elveszíteném, akkor végkép tönkre lennék 
téve ezen nagy kiadások folytán.

Nagyon kérem tehát t  szerkesztő 
urat, legyen kegyes nekem tanácsot adni, 
hogy most m ár mi tévő legyek.

Mély tisztelettel
Grün Hermán.

H ogy dohányának felolvasása rend
ellenesen történt arról tudomása nem 
volt; ez nem kifogás m ert a  gazdának 
személyesen kell tudnia, hogy mennyi do
hánya van. A  törvény világosan rendeli

a dohánymennyiség felolvasását, de egy
szersmind jogot ád a termelőnek, a ma
gára nézve sérelmesnek tartott felvétel ellen 
reklamálni, s ha a gazda mindezt elmu
lasztja: a hibát ő követte el.

De ha semmi másban nem hibás és 
egyéb tekintetben kifogás alá nem esik, 
akkor — ha felfolyamodik a dohányjöve
déki központi igazgatósághoz: remélhető, 
hogy a felpanaszolt rendkívüli esetet te
kintetbe veszi és elismert nagylelkűségé
vel, a  termelési engedélyt kivételes ke
gyelem útján talán meg fogja adni.

Seerk.

I R O D A L O M

i Az Atheneum kézi lexikonára, melyet 
Acsádv Ignácz akadémiai levelező tag szer- 

\ készt, felhívjuk olvasóink becses figyelmét. 
A munkának tulajdonképen czélja a tudomá
nyok encvclopediája, különös tekintettel Ma
gyarországra. számos térképpel és műmellék- 
letekkel. A munka 40 füzetben jelen meg és 
igy egy füzet ára 30 kr. Már eddig 10 füzet 
jelent meg. tehát a munkának */4 része ké
szen van. A D  betűt már bevégezte a munka 
szerzője, ki valóban nagv ügvességgel állítja 
össze ezen művet, a melynek czélja az ál
talános ismeretek terjesztése, a melyre min
den müveit emoernek szüksége ván. Ajánljuk 
gazdáinknak, hogy érdeklődjenek a mű iránt 
és kérjenek mutatványfüzetet belőle, a melyet 
az Atheneum irodalmi és nyomdai részvény
társulat küld meg az érdeklődők kívánatéra.

Előfizetési felhívás.
4 iow  t. elttfigcttoinhet, akiknek e lö -  

f j f t é a O k  résaben  m ég a  múlt év d e c u m  

b a r  végén, r é t i ia t  a  fo lyó  év jm iiá r  é »  

fabrsiér hó végén la já rt, tiaatalattal fa l-  

hérjOh, hogy — a  m ér Is— étalva —a llé 

kéit postautalvány fd h asaaá táaáw a l -  

mm elftfiaetést m ielőbb m egújítan i-, vagy  

pádig a i  e se tre , ha m lapot tovább  já ratu l 

nem h iván n éh : e r re  négye nyilatkozni 

a a i  á lta l m fe le s le g e s  kö ltségektő l ben  

-Ó nkat m egkím élni aeiveahedjeneh, -  

m inthogy a  lap  kOldéaét oaak  a z  aaat- 

ban  szoktuk beszüntetn i, ha az iránt h a 

tározott rendelkezéat kapunk.

FigyelmaztetéoOI éa  tá jékozáa vé 

gett, a  le já ra t ideje a  ozim azalagon  j e 

lezze  van.
^ ^ ^ J a j s ^ e lö l l z e té a l^ á r a j^ ^ ^

egé sz  évre  . . .  6 forint, 

fé lév re  . . - . 9 forint.

A  k ia d ó h iv a ta l ,

V E G Y E S E K
—  A  kápolnai beváltási körzetből nyert 

értesülésünk szarint: az idei beváltás szomorú 
tanulságul szolgálhat azon termelőkre nézve, 
akik a kellő szárító helyiség felállításával fu
karkodtak, mert a mintegy 53 ezer mtrro be
váltott dohányban 9900 mtrm kihányás van. 
arai több mint 17°/0, s ez nagy részben zsi- 
nórégett anyadohány. — De e mellett más
részt van 4 mtrm szivarlevél is, ami eddig 
ott még nem fordult elő és 26 mtrm. a) vá
logatott osztály, — amely örvendetes jelenség 
mindenesetre az okszerű kezelés haladásának 
eredménye.

—  Több fa jt* s íiv a r  újdonságok fognak 
nemsokára forgalomba hozatni, kellemes meg 
lepetésÜl a szivarozó közönségnek, — ameny-
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öviben a dohányjövedék, folyton azon igyek
szik, hogy a fogyasztók igényeit megfelelő 
gyártmányok előállításával kielégitse.

—  Ártalmas-e a dohányzás az egész
ség re ? — eme közérdekű kérdés megállapí
tása czéljából Dr. Kosutany Tamas, ro.-óvári 
gazdasági akadémiai tanár, nemrég fejezett be 
egv hosszada’mas vegykisérleti vizsgálatot, oly 
formán, hogy egv csinos szivarozó gépet szer
kesztett, melylyel a füst alkotó részeit felfogta 
és 10 párhuzamos preczis kísérletet végzett, 
amelyből kiderült, hogy a dohányzás nemcsak 
nem árt, sőt előmozdítja az emésztést. A je
les szaktudósnak lekötelező szives ígéretét bír
juk, hogv eme nagy érdekű kísérletezésének 
részletes ismertetésével, nemsokára szerencsél
tetni fogja lapunkat.

—  A brémai dohánypiaczról beérkezett 
évi jelentés szerint a törökországbeli anyag 
utáni tartós kereslet, a kis mennyiségben ér
kezett áruval nem volt kielégíthető. A válasz
tékban való szorultság, az itt kapható fajták 
áremelkedését idézte elő, — a szükséglet fe
dezéséi e, a piacz indirekt vételekre volt utalva. 
Közvetlen nagyobb áru szállítmányok, külö
nösen jól csomagolt Caravalla és Samsun, an
nál inkább kelendők voltak, mivel ritka az 
amerikai világos vágó anyag és aránylag drága 
áron kelt. — A novemberben érkezett cubai 
uj termésű — mintegy 20 seron — teljes 
árban, azonnal egy helyi kereskedőnek ada
tott. át. — A garat múlt évi termés Összes 
készlete, az ó-év végén és az uj év elején kelt 
el. Az uj termés mennyiségét az előző évinek 
felére becsülik, — az eddig beérkezett minták 
jó árut ígérnek, de az üzlet még nem kezdőd
hetett, mivel a termelő országban magasabbak 
az árak, mint a brémai piaczon.

— Doháuymag. Teljesen megbízható &ea- 
mosháti dohánymag, megrendelhető lapunk 
kiadóhivatalában, kilója 5 frt. Kisebb mennyi
ségben a legmegbízhatóbb gálocsi-muskotcUgz 
mag is kapható.

—  Ramazani kirándulás Konstantiná- 
polyba A  m agyar államvasutak budapesti 
városi menetjegyirodája, a húsvéti ünnepek 
alkalmából társas kirándulást rendez a tö
rök fővárosba. A  mohamedánok hires ün
nepe. a harmincz napon á t folyó Ramazán 
alkalmával nyilatkozik a mohamedán élet 
a legszebben és legérdekesebben. Ez ün
nep ápril elején kezdődik és igy a kirán
dulóknak alkalmuk lesz a török ünnepnek 
csodálatos, majdnem ezeregyéjszerü pom
páját végig nézhetni. Hogy a Ramazán 
fénypontját jobban m egcsodálhassák: a ki
rándulás napját április hó 9-re. vagyis vi
rágvasárnap előtti szombatra tűzte ki a 
menetjegy iroda. Az ezen kirándulásra vo
natkozó programmal s bárminemű felvilá
gosítással készséggel szolgál a fenti me
netjegy iroda.

—  A  magyar ipar ét keretkadalmi bank
I. évi rendes közgyűlését f. é. márczius hó 
23-án délelőtt 11 órakor, Budapesten, V. kér. 
Nádor-utcza 4 sz. a. fogja megtartani. Felhív
juk rá az érdeklődők figyelmét.

*
Szerkesztői üzenetek.

Hált. gráf Keglevlch Gábor ur Klemlmajori gazda* 
ságáaak, Cs.-Apáoza. Az előfizetést köszönettel vet
tük, a lap a kívánt czimre megy.

Tek. Vörös Sándor gazd. tanlnt. igazgató urnák. 
Koloza-Monostor. A beküldött érdekes czikket na
gyon köszönjük, de az aktuális érdekű és már ré
gebben jött dolgozatokkal annyira el vagyunk látva, 
hogy csakis később közölhetjük, 
p Tek. Zalka Zsigái, úrnak. Keszthely. Kellemesen 
lepett meg bennünket az érdekes közlemény, melyért 
sietünk köszönetét mondani A gazdasági tanintézet 
értesítőjéből kiszemelt dolgozat is ki van már szedve, 
de közlendőink halmaza miatt, kénytelenek vagyunk 
közlését későbbre halasztani.

M. klr. földművelési iskola tekt. igazgatóságának, 
Szent-lairén. A kért mutatványszámokat a legnagyobb 
készséggel elküldöttük.

Tek. Cserháti Sándor gazd. akad. tanár urnák. 
M.-Óvár. Becses levelében kifejezett ritka kiváló sze
rénységével csak tetézte elismert érdemeit, de mél- 
tőztassék meggyőződve lenni, hogy én azt teljesen 
tudom méltányolni.

Tek. Fejér Viktor urnák. Barcs. Újból köszön
jük a kis termelők gyűjtése körüli szives és sikeres 
bnzgólkodását ; a  kilátásba helyezett czikket bármi
kor örömmel vesszük.

X. Y. Debreczen. „Utóhangok** czimü első csik
künk már ki volt szedve, midőn becses közleményét 
vettük, s nagyon örülünk, hogy a magtermelésre 
nézve, véleményünk találkozik.

„0.M Köszönettel vettük a sok praktikus eszmét 
tartalmazó czikket, s becses mnnkál kodását minden
kor szívesen látjuk.

Tek. Basch Béni urnák, P.-Ctéfáay. Előfizetését 
köszönettel vettük és lesz gondunk rá, hogy a lap 
minden számát rendesen megkapja. — Jól esett ol 
vasnnnk becses levelének ama részét, mely lapunk
ról oly szépen nyilatkozik, s a mely elismerés, egy 
oly kitűnő nagytermelőtől annál becsesebb előttünk. 
Köszönet érte.

Tekt. Korányi Vilmos uraak. Tárná Móra A do
hányos gazda végett intézkedtünk. Magán levélben 
bővebben.

Tek. Csillag Béla urnák. Szegegyház. A lap, kí
vánsága szerint lesz küldve.

Tekt. Harangi Menyhért urnák. Miskolcz. A kivánt 
dohánymagot elküldöttük.

Tek. Rigó Gyula urnák. Jáaz-KarajenA. Előfizetése 
rendben van, — bocsánat a véletlen tévedésért. — a 
hiányzó lapokat elküldöttük.

Tek. Llebsteie Sámuel urnák, Ujfehértó. Lapunk 
idei két első számával sajnálatunkra már nem szol
gálhatunk, — ennek folytán az előfizetést is úgy 
könyveltük, hogy jnlins végén jár le.

Tok. m. klr. dohánybeváltó hivatalnak Hajd«-0e-
rag. Az utólag küldött II. gyfijtőivet — 2 előfizető
vel — megkaptuk, s a szives fáradozást köszönjük.

Tek. Ballay Sándor árnak, Heves. Lapja iránt 
intéskedtünk.

Tek. Csillag Mór urnák. T.-Szele Ha alkalmas
talajmennyiség aránya meg van és kihágást nem 
követett el, a kért 5—6 boldnyi engedélyt bizonyára 
meg fogja kapni, amennyiben a múlt évi engedély 
mennyisége még akkor is kevesebb lesz, mint volt.

T. Goth Alajos — vagy Kováos Amália részére. 
Erdőtelek. Egy és fél holdra kért engedélyét — ha 
a pajták csakugyan megütik a kivánt mértéket — 
azt hiszem, nem fogják megvonni.

Lapunk t. közönségét felkérjük, hogy a dohány- 
beváltás eredményéről henünket tudósítani, — s ba
rátaik és ismerőseik körében, a Dohányujságot aján
lani és terjeszteni szíveskedjenek. Gyüjtőivvel bár
kinek szívesen szolgálunk.

H i r d e t é s e k .

oooooooooooooooo

Az Általam már számos évek óta készített 
8 a dohánytermeléshez különösen alkalmas, 
kipróbált jóságu és jutányosán beszerezhető

kettős gyékényeket is takarókat
bátorkodom a t. dohánytermelő urak becses 

figyelmébe ajánlani.

A gyékények ára, a sápi vasúti állomáshoz 
szállítva: l 1/, méter széles és 2  méter 
hossza melegágy takaró, ára 14 krajezár, 
— I 1/, meter széles és 230 centim éter  
hossza, jobb minőségű, ára 20 krajezár; 
160 centiméter széles és 210 centim éter  
hossza, kettős gyékény, ára 28—40 kr.; 
nagy kettős gyékény, ára darabonként 60 

krajezár.

K le in  Jakab
gyékény-kereskedő, Hagy-Bajom, Bihar megye.

. vasúti á llo m ás ■ Sáp .)

oooooooooooooooo
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I M *  Légen  száríto tt te rm észe te s  is tá lló  t rá g y a

NEUMAN TESTVÉREK "*dl e“ 8 " S S  6 0  Vnil t8bb
Ára: zúzott állapotban az aradi vasútállomásra szállítva 100 mmázsánkint 200 frt.

K izárólagos k épv ise le t M agyar, H o rv á to rszág  és Szlavónia részére 
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A j á n l :  í : - o ’. K ; * ? : y ; á : T . ^  I,la,m”, M potafc * • - » * -
Ugyanott kizárólagos képviselet

m M kk miirt 800  s l s t r a S á  kitüntetéet nyert viláphlrO „VEM gOREL" o .á |  gyártm ányai részére 
“  S M H M i  „E c l.lr** peron ospo ra  parm atoaá

■o ro l.fá le  „E xoe ls io r*1 aaánkénog fe c sk eaáá  )  *  v ilág  leg jebb gyártm ánya.
*  P a h sa  aoOkoágaa prim o oaa áo a raáam oataa  ráogálloo  ugyanott kaphatá.
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