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t Bellusi Baross Gábor.

Súlyos csapást mert hazánkra a 
G ondviselés látogató keze.

Bellusi Baross Gábor, Magyaror
szág kereskedelem ügyi niinistere. a láng
eszű reformátor, a legmagyarabb és 
legnépszerűbb államférfi, folyó hú 9-én 
délelőtt 1 1 órakor m eghalt

Nem kell azt mondanunk, hogy ki 
volt és mit tett az országnak Baross 
Gábor. -  liisz nincs e hazának oly félre
eső parányi zuga. ahova egy vagy más 
irányban el ne hatott volna az ó bámu
latos tevékenysége, s nincs e nemzetnek 
oly igénytelen, egyszerű gyerm eke, aki 
ne ismerné a Baross Gábor nevét, am ely
nél rég volt és ki tudja mikor lessz 
megint népszerűbb név Magyarországon.

Az a kínos megdöbbenés, m elylyel 
villámcsapásként jött halálhírét az egész  
ország fogadta. —  az a mély bánat és 
őszinte fájdalom, mely a koronás ki
rálytól kezdve le a szegény kézimun
kásig. minden jobb érzésű szivet elfogulttá 
tön, —  s  a közrészvétnek és együtt érző 
gyásznak oly rendkívüli mérvű nyilvá-

nulása : a legjobban bizonyítják az ő 
halhatatlan érdemeit s pőtulhatlan vesz
teségünk nagyságát.

A magyar ipar és kereskedelem  
a legerősebb támoszlopát s nemzetgaz- 
dászatunk a leghatalmasabb pártfogóját, 
legfáradhatlanabb munkását veszítette 
ő benne.

Lángeszének minden gondolata, ne
mes szivének minden érzése, gyémánt
szilárd jellem ének törlietlen erélye, 
pihenést nem ismerő óriási munkaereje: 
mind arra az egy czélra összpontosult, 
hogy imádott hazáját nagygyá, hatal
massá, gazdaggá, boldoggá tegye. S  
nem volt Széchenyi óta soha senki, aki 
jobban megéri ette volna a .legnagyobb  
magyar* eszméit és többet tett volna 
azok megvalósítása érdekében.

Lapunk körén kívül esik az oly
korán elköltözött nagy szellem sok és 
nagy alkotásainak érdemleges méltatása, 
de szent kötelességünknek tartottuk, 
hogy a nemzet gyászából a * Magyar 
Dohányujság* is kivegye a maga részét 
s kegyelettel és hódolattal áldozzunk 
a megdicsöiilt nagy hazafi emlékének, 
amely élni fog: „a inig a nagy D u
nának tükörén egy  honfi szem pihen, s 
magyar lakik a parton és a honnak egy  
lomlatlan gyermeke leszen! *. . .

S a nemzet nagy halottjának ma
gasztos érdemei iránt hazafias elism e
résünk hála adóját leróva, megrendült 
szívvel tesszük le gyászoló bánatunk 
c/ipruságát, nemzet koszoruzta rava
talának zsámolyához, vigasztalhatlan fáj
dalommal lebegve a milliók ajkáról 
szálló fohászt: maradjon köztünk dicső 
nagy szelleme, s legyen áldott halha
tatlan em léke!

A palánta kiszedése és ültetése.
A palánta kiszedése alkalmával, az 

alábbiakban bátor leszek szives olvasóinkat 
oly dolgokra figyelmeztetni, amelyek nagy- 
része általánosan ismeretes ugyan, de ameoy- 
nyiben mindez igen fontos és időszerű, 
ennélfogva nem vélek felesleges dolgot el
követni. ha ezeket a termelőknek ismételten 
szives figyelmébe ajánlom.

A palánta kiszedésnél, a következők 
szolgáljanak zsinórmértékül:

Olyan palántákat, melyek a kellő nagy
ságot és izmosságot még el nem érték, ki
szedni egyáltalán nem helyes, mert ezek 
az ültetésre nem czélszerüek és nem alkal 
masak.

A kiültetendő palántának hosszmértékét 
és levélmennviségct megállapítani alig lehet. 
— de az a palánta, mely ültetésre kerül, 
bizonyos izmosság és keménység jellegével 
kell hogy már bírjon A szárnak és le
vélnek merevnek kell lenni és nem puha, 
lankadt, bársonyszerü tapintatu. hanem 
kissé érdes, köpezös, izmos alakú és gaz- 
dag gyökérzetü legyen. — mert ezek azok 
a palánták, amelyek az ültetésre legalkal
masabbak.

Elültettetnek ugyan sokszor apró, 
czémaszál vékony, satnya palánták is, 
amelyek igen kedvező időjárás mellett kö
zépszerű dohánytermést adnak, azonban 
kitűnő jó termés ilyenekből sohasem vár
ható. — S ha meggondoljuk, hogy minő 
lett volna az a termés, ha az erős, izmos, 
alkalmas palántával lett volna elültetve: 
bizonyára az olyanok elültetésétől tartóz
kodni fogunk.

Apró, gyönge palántának állandó helyre 
való elültetésétől óvakodni kell, mert abból 
nem válik haszon soha. Az ilyen apró pa
lánták igen soká tengődnek és csak nagyon 
lassan indulnak növésnek ; — ép ily rosz- 
szak a vékonyszáru. hosszú, felnyurgult 
palánták is, melyek az elültetés után azon
nal annyira meghajolnak, hogy ívet ké
peznek, vagy messzire elterülnek a földön 
és nagyrészt teljesen elpusztulnak, a meg
maradt rész pedig vegetál, tengődik és 
csak későre, igen kedvező időjárás mellett
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bir valamennyire felkapaszkodni, de ezek
ből sem lehet jó dohány soha.

Az elültetésre tehát csakis kifogástalan 
ép, erős, gazdag gyökérzetü, de azonban 
el nem vénült palánták alkalmaztassanak.

A jól gondozott és kellően ritkított 
m elegágynak palántái, rendesen egyenlő 
nagyságúak szoktak lenni és igy ezek, ha 
az ideje bekövetkezett, majdnem egyszerre 
lesznek kiszedhetők és alkalmazhatók. Ha 
azonban ezek közt még mindig volnának 
apróbbak, melyek az elültetésre egyáltalán 
nem alkalmasak s a melyeket — mint már 
jeleztük — elültetni határozottan nem 
ajánljuk : ezeket meg kell hagyni a meleg
ágyban s csakis a fent leirt minőségűeket 
kell kiszedni.

A m eghagyott palánták, melyek már 
most ritkábban m aradtak és egymástól tá 
volabb állanak, tőszomszédjaik kihúzása 
által meginganak, támoszlopaiktól megfosz- 
tatnak s a felbolygatott földben rendetlen 
állapotba kerülnek, miáltal ezekből több
nyire görbe és felnyurgult palánták lesz
nek. Hogy ennek eleje vétessék: a palánta 
kiszedése után, a földet azonnal gondosan 
vissza kell nyomni az ott maradt palánták 
töveihez, s miután ez megtörtént, csak ak 
kor öntöztessék meg a melegágy sűrű lo 
csoló rózsából, de nem zuhanyszerüleg. 
magasból, hanem csendesen, alacsonyból, 
hogy a palánta megint előbbi állapotába 
kerüljön. Ily gondos kezelés mellett azt 
érjük el, hogy a második kihúzásra ma
radó palánta szintén jó, sőt sok esetben 
még jobb is lesz mint az első volt.

A palánta kiszedése előtti estén, a pa- 
lántás ágyat erősen meg kell öntözni, úgy 
hogy az jól átázott legyen, hogy akkor 
midőn a kora hajnali órákban a szedést meg
kezdjük. a palánta könnyen kihúzható legyen 
és finom hajszál gyökerei bele ne szakad
janak.

A vessző kosarak, melyekbe a palánták 
szedetnek, lehetőleg alacsonyak és szele
sek legyenek: — alacsony — mondom — 
azért, mert sok helyen az a rossz szokás 
van, hogy a kertész nemcsak egy sort rak 
a kosárba, hanem mikor egy sor rakásával 
elkészült, annak a tetejébe ismét egy má
sik sort rak, sőt — ha a kosár elég ma
gas — sokszor még egy harmadikat i s ; 
— no azt hiszem, mindenki be fogja látni, 
hogy ez mily helytelen és veszedelmes el 
járás. — mert ez által a gyönge palánta 
nemcsak össze-vissza kuszálódik. hanem 
hozzá még a felette levő sorok súlya s a 
gyökereken függő föld leporlása, a gyönge 
levelekre hullva, a palántákat szétzilálja, meg* 
sebzi, összeroncsolja és gyakran egészen 
tönkre is teszi.

De amennyiben ilyen alacsony kosár 
nincs divatban és hogy csupán ezen egyet
len czélra ilyeneket vegyünk vagy készít
tessünk — az fényűzésnek tartatnék, mert 
hisz ezek az alacsony kosarak a gazdaság
ban egyébre alig lennének alkalmazhatók, 
erre az egy dologra pedig ilyenek beszer
zése érdemesnek sem tartatnék, — ha 
tehát ily kosarak nincsenek forgalomban, 
ami igazán sajnos, különösen ott, ahol a 
dohánytermelés nagyban űzetik : — akkor 
legalább felelősség terhe mellett, szigorúan 
tiltsuk meg a kertészeknek, hogy a kosarakba

M agtár D o hániüjság .
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egy sornál több palántát semmi szín alatt 
ne rak janak ; — ez annyira fontos és messze 
kiható dolog, hogy én a magam részéről 
érdemesnek tartom, hogy a gazda vagy 
annak dohány felügy elő megbízottja erről 
személyesen szerezzen meggyőződést ma
gának.

A  kosár feneke vizes rongygyal le
gyen kibélelve és ennek a felületébe, gon- 
dósán egymáshoz seoritva kell a palántát úgy 
összerakni, hogy azok egész az elültetésig 
meg ne ziláltassanak.

A  szállításnál szintén nagyon vigyázni 
kell, hogy a rázás által a palántákban kár 
ne essék.

A dohánypalánta annyira gyönge nö
vény, hogy minden legkisebb ütés vagy 
nyomás betegséget okoz és sebet ejt 
rajta, minek folytán aztán a mikor már ki 
van ültetve, sinlődik a földben és mi csak 
nézzük, látjuk egyes palántáknak a rossz 
kinézését, a nélkül hogy tu d n án k : mi baja 
van.

A kiültetett palánták sinlődésének há
rom fő oka van. Az egyik a rovar, — a 
másik a gyöngeség, vagy épen az elősorolt 
módon való, vagy más egyéb utoni sérülés, 
— a harmadik ok a rossz elültetés, illetve 
ezen alkalommal a megszorítás, eltörés, vagy 
egyébként való m egsérülés; — ez tehát 
egy >gen lényeges tényező, mely a reá for
dított figyelmet sokszorosan meghálálja.

A kiszedett palánták, úgy amint a 
kosarakban vannak, az elültetésig hüs he
lyen tartandók. hogy a kiültetés alkalmával 
frissek, üdék legyenek. Az ültetést mindig 
czélszerübb délután kezdeni, nehogy a 
reggeli órákban ültetett p alántákat, a dél
előtti erős napsugarak kiperzseljék.

Egyes kertészek az ültetést úgy szok
ták végezni, hogy egy cserép tányérban 
tartják az elültetendő palántákat s vala
hányszor az ültető egy egy fészekhez ér, 
mindannyiszor kivesz egy szál palántát a 
tányérból s azt legott elülteti. En részem
ről sokkal helyesebbnek tartom, hogy az 
ültető előtt folyton egy gyerek menjen 
aki egy sorra való palántát egy kis lapos 
kosárban vagy tányérban magával hordva, 
közvetlenül az ültető előtt járva, egy-egy 
palántát letesz a lyuk mellé, melyet ő 
szépen óvatosan kivesz az edényből, a nél
kül, hogy a rajta függő kis trágya porból 
sokat lehullatna. — mert erre a gyereknek 
elég ideje van. míg az ültető egy szálat 
elültet, — de a kertész ezt maga nem te
heti és csak hirtelen elezibálja egymástól 
a palántát, mi által ez könnyen meg is 
sérül, de a gyerek, ha ráparancsolunk, 
szentirásként megtarija, hogy a palántákat 
ily módon egyenként tegye l e ; s ez a 
gyöngéd figyelmes bánásmód a leghelye
sebb és legajánlatosabb.

A lyukak már előbb megöntözendők 
és már annyira szikkadtaknak kell lenniök. 
hogy az ültetés czélszerüen végezhető le
gyen, úgy, amint ezt már lapunk múlt 
számában előadtuk, — s amint a gyerek 
a palántát a lyuk mellé letette, a gyakor
lott ültetőnek csak arra kell ügyelni, hogy 
— balkezében tartva a palánta szárát, jobb 
kezének hüvelyk és mutató, vagy közép 
ujjával épen csak is azt a bizonyos nyo 
mást tegye meg, melyet a palánta köny- 
nyen megtűr, vigyázva, hogy túlságosan 
meg ne szorittassék, vagy épen el ne tö

ressék, — mert sajnos, bizony ez az eset 
is igen gyakran  meg szokott történni, a 
melynek valóságáról csak akkor győző
dünk meg, amidőn látjuk, hogy egyes p a 
lánták sínylődnek, s ha ezeket vigyázva k i
kaparjuk. könnyen felismerhetjük, hogy az 
ültetés alkalmával a palánta szára m egsé
rült, vagy épen m egtöretett, ha ugyan más 
baj, vagy féreg rágás nem okozta a b e 
tegségét.

Az előadott gyakorlati tanácsok le
hető pontos betartása nagy szerepet já t 
szik, — m ert csak is igy lehetünk biztosak 
és nyugadtak, hogy a term elés első m un
kája : a palánta kiültetés a m aga helyes 
módja szerint történt, s nem vádolhatjuk 
saját gondatlanságunkat, mely a biztos jó 

, eredm ényt koczkáztatná.
Daróczi Vilmos.

A dohányüzlet 1891. évben.
— Herzog M  L. és társa jelentése. —

A dohánykivitel állapota, a lefolyt 
1891. üzleti évben semmi változást nem 
m u ta t; — minden a régiben m arad t; — 
az eladási viszonyok semmi irányban sem 
voltak kedvezőbbek, sőt különben is nagy- 
kiteijedésü kivitelünknél még némi vissza
esés is konstatálható, mely főleg az 1890. 
évi rossz termésbeit találja indokát. Ezen 
aratás — amint előrelátható volt — egy 
alárendelt minőségű, közönséges term ényt 
adott, mely az esőhiány folytán, szinetlen, 
tarka, nedvesség nélküli, rosszégésü, cs-pős 
izü volt. Ezen dohányok nagyobbrészt csak 
nehéz, barna vágó-anyagra valának a lkal
masak. könnyű színes fajták és jól égő 
szivarlevelek alig voltak találhatók, — 
miért is a m agán-ipar szükséglete, a könnyű 
színes vágó-anyag s jól égő burok és bél
anyag tekintetében, leginkább a kevés vá
logatást engedő régi készletből volt fedez
hető, sok esetben pedig az ezen fajták 
utáni kereslet, alkalmas dohányok hiányá
ban, egyáltalán nem volt kielégíthető.

A kereskedelem, am i a m agánipart 
illeti, az elmúlt évben is hü maradt az 
„olcsó"* modern jeligéhez; — az összes ki
vitel nagyobik fele, a közönséges osztályú 
és kihányás dohányból állt. — Fő vevőnk 
Olaszország maradt, 2000 q typ B, 8000 q 
typ C, és 2000 q typ D, összesen 7000 q-val.
— Románia 120 q boríték-anyagot, Franceia- 
ország mintegy l.r»00 q vett tölünk, a transito 
forgalom számára, leginkább Afrika felé ;
— a franczia régié — sajnos — még m in
dig távol tartja m agát piaczunktól, daczára 
annak, hogy gyártási czéljaikra sehol nem 
kapnak oly megfelelő és az árt megérő do
hányt. mint ná lunk ;— Holland körülbelül 
4000 q. részben jobb, részben közönséges 
minőségű dohányt vett. nyomott ár mellett. 
A finomabb fajtákban kevés üzlet vöt, — 
egyrészt azért, mert nálunk az alkalmas 
minőségűek hiányzanak, másrészt különösen 
azért, mert az elérhető árak a váltakozókra 
nézve veszteséggel jártak volna. — egyes 
fajok ott. még a régi készletből, tetemes 
veszteséggel helyeztettek el. (iibraltar m int
egy 2000 q vett, többnyire olcsó fajtákból, 
az üzletek ott a szokott módon, a kötckc- 
dések nem minden utóize nélkül bonyolít- 
tatnak le, úgy hogy az eladók ott ritkán 
szoktak simán m egm enekedni; — Schtccitz 
csak csekélységet vett tőlünk, a tervezett 
vámfelemelés ott még nem lépett életbe, 
a piacz tultömött s a spekulatiókra szánt 
felhalmozott áruk. egyelőre értékesíthet- 
lenül a raktárt őrzik. Algier jóformán mitsem 
vett, ott csak könnyű, jól égő fajták keres
tetnek. milyenek nálunk, a hiányos, gyenge 
aratás folytán, alig valának kaphatók s 
csak félig-meddig elfogadható árakat létre
hozni sem volt lehetséges; — Németország 
egy szerény mennyiségű közönséges és 
középiajtát vett tőlünk, majdnem kizárólag 
a Svéd és Norvégia felé irányuló transito 
forgalom számára, mely országok felé.



Május 16. M agvak D ohányujsáq . 3

direkte, mi csak keveset tudunk exportálni.
— Az Egyptom felé történt kísérletek, 
semmi további transactiot nem eredmé
nyeztek.

A z 1890. év végével fenmaradt körül
belül 35000 q.-ból — a dohányjövedék ál
tal eladott m ennyiiégcket is beleértve — 
összesen mintegy 25.000 q exportáltatott, 
s 1891. év. végével, a kiviteli piacznak 
még circa 25.000 q mennyiség állt rendel
kezésére.

Eddigelé semminemű intézkedések sem 
tétettek még arra nézve, hogy a doháy- 
kiviteli kereskedelem biztosittassék, illetve 
egy erősebb tám pont létesittessék, amely
nek alapján egy egészségesebb tovább fej
lődés lenne felépíthető.

Ez alkalommal nem hagyhatjuk em
lítés nélkül, a m ár folyamatban levő valuta
rendezési m unkálatok érintését, amely előre
láthatólag nemcsak a dohányegyedáruság 
pénzügyi eredményeire lesz jótékony hatás
sal, hanem e mellett dohánykiviteli üzletünk 
fejlődését is elősegitendi, — amennyiben vala
mennyi üzlet megsínyli, ha a transactiora 
semmi biztos tám pont nem létezik és ha 
minden tőzsdezárlat megdöntheti az előtte 
való napon létrejött kötéseket, amely ked
vezőtlen körülmények, a pénzérték-ingado
zások megszűntével szintén el fognak múlni.
— Pénzügyministerünk valóban elismerést 
érdemel, hogy a rég  óhajtott valutarende
zés kezdeményezésének keresztülviteléhez 
fogott, amely gazdasági viszonyainkra 
mélyrehajtó, korszakalkotó nagy jelentő
ségű ; — és ha monarchiánk — amint ma
napság ez m ár biztosra vehető — végre 
ágon államok sorába lép, amelyek rende
zett pénzértékekkel bírnak, ez által el nem 
múló érdemeket szerez magának.

Az árakban semmi változás nem tör
tént, s ezek következőleg jegyeztetnek :

közönséges vágóanyag 12—14 frt
*4 .  jé .  R 14-16

leveles „ „ 20-22
színes „ „ 2 0 -8 0 n
bélanyag 14—16 n
burok és bélanyag 18-20 n
burok 2 3-27 n
feldolgozásra való 3 0 -35 „

fedő-boríték 46—50
nehéz anyag. — burnótnak 26—32
leveles hulladék 1 2-14
hulladék 6— 8 •

mind per 100 klgrm.
Az 1891 92. évi aratás gazdag hozamot 

adott és minőségileg is igen jónak lehet 
következtetni. K iadó esőzések voltak s a 
beszáradásra a szép hosszú ősz is eléggé 
kedvezett, — a bő aratás folytán azonban 
igen sok termelő nem volt képes dohányát 
fedél alá hozni, s a pajta hiány miatt 
kénytelen volt a dohányt sűrűn felfűzni és 
a pajtában egym ásra halmozni, miáltal sok 
szivégett dohány keletkezett.

Az aratás eredménye, a két dohány 
jövedéknél a következő v o lt:

Maggarorstág.
1889 1890 1891

Beültetett hold . . 81.059 79.720 80.481
Terméshozam, kilo

grammokban . . 52.311.536 43.518 840 64 697.200 
Terméehoaam hol-

dánként, kilgrban 046 647 803
ösenea bevétel. írtban 9.240.166 8.190.061 1*072.230
Bevételi átlag 100

klgrmra írtban . . 17.66 18.80 18.06
Ebből eeik a magyar jövedékre 33.400 hóid, 270.468 q 
ée 4 987,826 írt, — az osztrák jövedékre 47.081 hold, 

376.604 q, él 7.084.404 írt.
Az átlagos hozam kikerekitve a kö-

v e tk e ző  :
termit holdanként bevétel holdunk

1882. 467 klgr 84 frt 39 kr.
1883. 634 „ 93 n 38 -
1884. 494 , 87 n 72 *
1885. 461 . 79 *» 63 „
1886. 644 . 92 m 06 „
1887. 860 „ 63 H 82 m
1888. 601 . 88 47 .
1889. 646 . 114 n — n
1890. 647 „ 102 » 83 „
1891. 803 . 160 * ■803 .

(Folyt, köv.)

A dohánypalánták alá készítendő 
melegágyakról ée palánták kezeléséről.*)

Sok érdekes értekezést és jó tanácsot 
olvastam bel- és külföldi szaklapokban 
arról, hogy minő és mennyi melegágyak 
készítessenek ? s miképp biztositassék a 
területnek,melyen dohányt termelni akarunk, 
elegendő egészséges palánta ? s a mi ren
desen igen szeszélyes tavaszi időjárásunk, 
különösen az utóbbi kérdést teszi nagyon 
aktuálissá. Mert bizony gyakran megesik, 
hogy a melegágyban szépen kifejlődött 
kiültetésre mar teljesen alkalmas palán
táinkat közbeeső száraz, hetekig tartó sze
les és fagyos időjárás miatt ki nem palán- 
tálhatjuk, mig viszont, a m agvetést a verő- 
fényes tavaszi napok kívánatossá tévén, a 
mint ezt m egtettük s a mag kikel a be
állott hideg, sőt fagyos időjárás miatt foly
ton takarók alatt kell tartanunk meleg
ágyainkat ; azokban a palánták igen lassan 
fejdlődnek, m egsárgulnak, s egyszerre be- 
állvin a kiültetésre alkalmas időjárás, azon 
vesszük észre magunkat,- hogy egészséges 
palántánk alig van.

E  kalamitásnak, hogy eleje vétessék, 
valamelyik, igen érdekesen irt értekezés
ben azt a tanácsot olvastam, hogy készít
tessenek hát igen korán üveg alatti meleg
ágyak, de készíttessenek ezek mellett később 
hidegágyak is, hogy az időjárás mikénti 
alakulása ne tehesse rabjává a gazdát, s 
ha valamelyikében a fentebbi módon és 
mennyiségben készített ágyaknak a palánta 
tönkremegy, pótolja a veszteséget a másik.

Kétséget nem szenved, hogy az okos
kodás teljesen megáll, de eltekintve a 
nagyobb költségektől, a  melyekkel az üveg- 
boritékkal ellátott melegágyak felállítása 
jár, a gyakorlatban szerzett tapasztalás 
ilyennek használatát nem javasolja.

Nem bírnak a dohánykertészek jelen
leg avval a szakértelemmel, a mely üveg 
alatt nevelt palánták kellő egészségbeni 
fentartásához szükséges, s majd az egyik, 
majd a másik betegség merül fel azok 
között.

A  kelleténél kevesebb szellőztetés 
gom baspórákat idézvén elő, a palánták 
gyökerei tám adtatnak meg általuk, s azokat 
megrothasztják, majd a túlságos melegben 
ke léténél magasabbra uyulnak a palánták, 
mi miatt a kiültetésnél kellőkép meg nem 
élednek, de az üveg alatt nevelt palánták 
legszakértőbb kezelése mellett is az tör
ténik meg, hogy nem lévén alkalmas idő 
a kiültetéshez : megvénülnek, a minél
nagyobb bajt alig képzelhetek, s igy az 
eredmény, melyet elérni akartunk, egészen 
praccariussá válik.

Én elegendőnek tartom a hidegágyakat, 
de három heti időközben veteményezve és 
ezen időknél a körülményekhez képest 
még eltérőbb időközben is.

A mi kertészeink következőképpen jár
nak e l :

Minden kertész a reá eső három ma
gyar hold palántaszükségletének előállítá
sához bizonyos időközben 2—3 melegágyat 
készít, melyek 5' 5" szélességben alakítva 
16 □ -ö l alapterületet képeznek, minélfogva 
egy m agyar hold. beültetéséhez 5 O -öl áll 
minden kertésznek rendelkezésére.

A  szarvasmarhák és lovak alól vett 
friss szalmástrágya a talajra rakatik és 
ott jól m eggyuratván. földdel téríttetik 
meg, úgy, hogy leülepedett korában a 
trágyaréteg 11", a földréteg 4—5" m agas
ságra teh e tő ; a trágya fölötti földréteget 
karók közé ékelt deszkafal veszi körül. A

•) A vesszük 4t ezen időszerű,
praktikus, jó csikket; — s habár nem direkt nekünk 
■sói is as adressr, de az igen tisztelt csikkiró urnák 
mindjárt a bevezetésben jelzett azon kijelentése foly
tán. hogy: .Sok érdekes értekezést és jó tanácsot 
olvastam bel és külföldi szaklapokban* — minthogy 
az egyedüli belföldi szaklap a .Magyar Dohánynjság- : 
— ennélfogva örömmel vesszük tudomásul, hogy oly 
kiváló zzakférfi és kitünó gazda is állandó ügyelem
mel kiséri és haszonnal forgatja lapunkat. Sierk.

palántákat a deszkafalra támaszkodó nád
szálakból zsineggel 2" távolságra kötött 
ritka takaró födi, a  melyre hideg időjárás 
bekövetkeztével m ég zsúpból vagy nádból 
készült rendes takaró is használtatik.

A mindenféle rovarok, különösen az áska 
távoltartására a trágya és a föld évenként 
a palántásoktól elhordatik és ujjal pótoltatik.

Meg kell jegyeznem, hogy a trágya 
fölé hordott föld közönséges humusos talaj
ról kerül, de az, melybe a mag közvetlenül 
v e tte tik : erdei humusból és az .tklok köz
vetlen közelében szedett elkorhadt birka- 
trágyakeverékből áll.

A  m ag csirázóképességét eleve m eg
határozzák s homokkal keverve szóratják 
az ágyakra, majd lisztfinomságu humussal 
födik be

Nagyon fontos a palánták kellő fejlőd- 
hetésére nézve az, hogy túlságos sűrűn a 
mag vetve ne legyen. A sürü vetés való
ságos átka a palántanevelésnek, ha ugyanis 
bekövetkezik az áldatlan időjárás és he
teken á t a kiültetéshez jutni nem lehet, 
az összezsúfolt palánták a legfigyelmesebb 
öntözés mellett is gyökereikben megbete- 
gesznek, kisárgulnak és a szó teljes értel
mében kirothadnak.

A sűrűn kelt palántákat tehát, a mint 
azokhoz férni lehet,kiritkitani,illetve a m utat
kozó gyommal együt kigyomlálni kell a mely 
munka inkább előbb mint később teljesí
tendő, mig a palánták tömeges megbe
tegedése bekövetkezett volna.

A bizonyos időközökben ekként meg
alakított palántások eddig a mi szükségle
teinket teljesen födözték, s üveg alatt pa
lántákat idáig nem neveltünk.

A talaj, melybe palántáink szánvák, 
őszkor megszántva, télre érdes barázdákban 
hagyatik, hogy a téli nedvességet minél 
nagyobb mértékben vehesse magába.

Tavaszszal leszikkadván a talaj, fogast 
kap és másodszor leszántatván hengerezve 
marad addig, mig a palántázás ideje be
következik.

Ha azt vennők észre, hogy talajunk 
gazosodik. nem kiméivé munkát, még a pa- 
lántálás alá való harmadik szántás előtt is 
meg kell azt szántani, nehogy táperőt és 
nedvességet veszítsen és különösen peték 
lerakására alkalmassá és igy hernyók fész
kévé tegyük.

Most beállott a várva-várt langy má
jusi e ső ! A gazda örül és türelmetlenül 
várja, hogy a kertészeknek egyenként már 
élőbbről kijelelt terület palántálás alá való 
szántását megkezdhesse.

Ez az utolsó szántás inkább feltalaj 
porhanyitó munka és minden kertész terü
letén külön, akként végeztetik, hogy a pa
lánta mindég lehetőleg vérmes talajba ke
rüljön, és még e mellett is szükséges, hogy 
a kertész a területen keresztben kijelelt so
rokat kapával megporhanyitsa és minden 
még találkozó rögöt a palánta utjából el- 
távolitson.

Minden egyes terület hosszában, annak 
közepén egy oly szélességű ut hagyatik 
meg, melyen a szamaras kőié a szükséges 
palántákkal és az öntözéshez szükséges 
vizes hordóval végigm ehet; ez az ut szol
gál azután nyáron a dohánylevelek lera
kására és kiszállítására.

A  kertészcsalád apraja - nagyja kora 
reggeltől késő estig szakadatlanul dolgozik.

A  kapával felporhanyitott sorokba, me
lyek köztávolsága 2', a palánták, melyek 
kétlevelüek, 2— 21/ ."  m agasságúak, és 
m elyek szivhajtása is már látható, egymás
tól U V /'-ny ire  gajmós duggató segélyével 
lerakatnak, s a lerakó kezével ügyesen a 
talajban megerősittetnek és öntöző kanná
val legott meglocsoltatnak.

H a nagy i  szárazság, a locsolás hete
ken á t folytatandó, mert e nélkül sok pa
lánta kivész és sokáig tart az utóültetés, 
mely mindaddig folytattatik, m ig minden 
palánta teljesen megéledettnek és igy a
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terület jól beállottnak nem tekinthető. Oly 
palánta, mely az élénk-zöld színtől elütően 
sárga, vagy az, melynek gyökerén fekete 
foltok látszanak, feltétlenül eldobandó. A 
dohánypalántáknak egyik ágyból a másikba, 
ritkitás czéljábóli kipiquirozását, mely eljá
rás pedig szintén többek által ajánltatott, 
eddig nem gyakoroltuk, mert oly munka
erőt venne ez igénybe, mely aránytalanul 
terhelné a termelés költségeit, mi több, oly 
nagy területen, mint a minőn mi term e
lünk. az keresztülvihető sem lenne.

E rövidke közlemény után dohányter
melő gazdatársaimnak szivemből kivanom, 
hogy minden palántájuk egészséges legyen, 
jól megeredjen, fejlődésükben s hozamuk
ban sok örömet leljenek és ha valaki kö
zülük jobb módot tud. azt kérem, hogy 
közölje; mert hát a hány ház : annyi szokás 
és nem vonom kétségbe, hogy a mi szó 
kánunknál lehet és van jobb is.

Bajcs, 1892. április 28 Szilárd János.

A dohányerjesztés munkája
A dohánynak asztagban való kierje

dését megfigyelni: első kötelessége azon 
egyéneknek, akik annak keresztülvezetésé- 
vel mesr vannak bizva, mert az erjedés 
alatt a dohány meg is romolhat, miért is 
ez utolsó stádiumig, t. i. a legjobb minő
ségtől kezdve a legutolsóig, már több előző 
fokon álló minőségen kell keresztül mennie 
és nem lehet közömbös az. hogy váljon 
ha meg nem is romlik nagyobb mérvben 
a kierjesztett dohány, váljon mily minősé
get ért el. hány perczentnyi finom, mennyi 
romlott, stb. váljon nem lehetett volna-e 
az a nyertnél még jobb minőségű is, vagyis, 
hogy ne csak úgy Isten nevében, czél nél
kül neki engedve, saját jóvoltából, vagy 
az emberek kényelméhez idomítva erjedjen 
ki, mert hisz kierjed úgy is, hanem a czél 
tudatos befolyásolás alatt, mert az erjedés 
mérvét korlátozni módunkban áll. ha azt 
megakasztani nem is lehet és nem is szabad.

Nem szabad, mert nyersen szerves 
anyag nem maradhat, ha teljes nedv tar
talmát el is vennénk, mert belső chémiai 
tartalma meleg nedvességhez jutva, bárhol 
erjedne és penészedne, s kereskedelmi érté
két veszítené. 2-or mert tényleg a jó erje
dés alatt a dohány minősége is emelked 
hetik, legalább annyit már tapasztaltam, 
hogy az erjedés után égésben nem veszí
tett az általam próbált dohány, szívóssága 
pedig nyert, mert a mikei dohányból iro
dába behozott erjédt egyes levél 24 órán 
túl mesr szívósságát m egtartotta, télen pe- 
dig nyersen, mihelyt nedve kiszáradt azon
nal megcserepesedett.

Azon tapasztalatból kiindulva, hogy a 
szárított dohány, szívósságát és hajlékony- 
sagát csak a körlégből, vagyis külsőleg 
hozzájutott nedvpárák beszivódása juttatja 
érvényre, következtethető, hogy a levélsej
tekben levő száraz, zsiros olajrészek, forrás
kor a nedvektől átjárva erjedésnek indul 
van. illékonynyá tétetnek és a kitóduló 
szenhydratok a vegyi átalakulás törvénye 
miatt újabb és újabb zsiros és olajos illó 
részeket képeznek, ezek azután a vizgő 
zökkel keverve az erjedés alatt a levele 
két, fejteket körülfogják, átjárják, abba, 
mivel a tömeg nyomása mellett gyorsan 
el nem illanhatnak, lerakodnak, újra beszi- 
vódnak s igy képezik aztán a levél szívós
ságát, mely azért tariósabb a kevesbbé 
erjedt dohány szívósságánál, mivel a nyer
sebb. ejedetlenebb dohányból kevesebb 
illő részek képződvén és kerülvén ki, ke
vesebb zsirrészek szívódnak fel a levélre, 
annyival inkább, mert a szabadban álló 
csomókról s levelekről képződök is a kör- 
legben hamar elillannak s reá fa mi időt 
igényel) le nem rakodhatnak. Ily leveleken 
azután leginkább csak a gyorsabban beszi
várgó tiszta viznedv van. a mi gyorsan el
illanván, a kiszáradt levél marad meg.

Ha volna is sok zsirrész a nyers le
vélben és ha soha ki nem is hágynók szik
kadni a levelet, akkor is az erjedés alatt 
mindig van kilátás a szénhydratokból újabb 

-és újabb zsir és olajképződésre. — azért a 
ki nem kerülhető erjedést a dohányra ká 
rosnak nem tartom. Csak annak mérve kell. 
hogy megállapítható legyen hogy az el 
nem kerülhető hőfokú érj alatt a zamat, 
égés és szivóság mily arányban áll a nyers 
dohányéhoz, vagyis miképen kell befolyá
solni az erjedést.

Szükséges tehát kitapasztalni, 1-ször 
mi módozatok kivántaínak a czélszerü er
jedéshez. mikor, mely melegségi foknál 
czélszerü bizonyom dohányt á forgatni, mily 
m áglyákba kell azt tenni, hogy az el nem 
kerülhető hőfok alatt a dohányban (külső
leg szívósság, szin romlás stb) kár ne essék, 
és azután megállapítani, h ^ v  az ily dohány 
égése, és zamata mily változást m utat a 
nyers dohányhoz képest.

Az el nem kerülhető erjedés keresztül 
vezetésére azonban nagyon szükséges ös- 
merni a z t : minő erjedésen ment a dohány 
a zsinórokon át. mert hiába, az erjedés a 
füllés, fűzésnél már kezdődik s a ki az er

jedés á b c jét tanulmányozni Akarja, akkor 
az nem kezdheti a /t  a rf-nél, hanem az </-nál 
kell hozzáfogni a m unkához; — az erjedés 
indító oka ott nyilvánul először, nem a tö 
megben s ott ösmerhető az fel legkönnyeb
ben elemében, ott könnyen láthatnák azt 
az erjedés okait kutatók is, hogy a dohány 
szinelése vagyis erjedés első foka nem in
dul m eg meleg nedvesség fejlődése nélkül 
(erről a „Mező gazd. szemlében'* fejtege
téseimet már 1890-ik évben közöltem). Ha 
a levelek úgy vannak fűzve, hogy a pá
rolgás tárgyai, a gőzők nem illanhatnak 
rögtön el, hanem ott derengenek s m elen
getik a dohányt, hogy akkor a hőség, az 
erjedés terjed, az atomok serény mun
kája folyik és ennek parány rezgése, 
gőzök melege, a párolgás hőkötése az illó 
olajok igen gyors oxidatiója (hisz tudjuk, 
hogy az olajos gyapot gyakran meggyufad, 
ha oxidátiója zárt helyen megy végbe,) 
együttesen teremtik a hőfokokat s erjet 
s annál nagyobbat, minél kevésbbé fér hoz
zájuk a száritó levegő. Látható az is hogy 
a kiszikadt dohány erejét az esős lég, 
vagy a harmat képes újra megindítani.

Folyt, köv.) Fejér Viktor,

Dohánytermelési kísérlet
a m.-óvári növénytermelési kísérleti 

állomáson.
(Folytatás.)

A különböző sortávol az egvcs dohány 
télék termését nem egyformán befolyásolta. 
Könnyebb áttekintés czéijából távolság szerint 
csoportosítva a következő táblázatba foglaltam 
össze a különbö/ő dohányok 100 négyzetmé
ter termését:

A dohány neve

Connecticut Séd Leaf 
General (iránt
M aryland....................
Gold L ea t....................
Witne Stem . . . . 
Granville Oronoco . . 
Jellow Oronoco . . .

Trágyá
zott

Tráirya-
zatlau

(>5 75 85 05 75 89 
centiméter centiméter

204 209 191 191 154 
243 192 184 16 t 08
189 210 177 2n0 170 151 

110lön 180 133 158 187 . . .  
160 147 128 154 174 113

103 
85

151 160 152- 92 117 
145 -  127 118 108

-I
A trágyázott területen négy esetben a 

G5%i-es és három esetben a 75 V é s  sortávol- 
nál éretett el a maximalis termés. A 85 V é s  
sortávolnál hat esetben a termés a legkeve
sebb volt és csak egy esetben volt több. mint 
a 65 V é s  parezellán, de a többlet ez esetben 
is csak 1 kig-ot tett ki. A tragvázatlan területen 
három esetben a 65 V é s , három esetben a 
75 V é s  parczellák termettek legtöbbet, egv 
esetben a 75 és 85 V é s  parcella termése 
egyforma volt. A 85 V é s  parcellák ö t  eset
ben termettek legkevesebber, egv esetben töb
bet, mint a 65 V é s , de kevesebbet, mint a 
75 %,-es.

A kísérlet eredménye szerint a jelzett vi
szonyok között a Connecticut és a Jellow 
Oronoco 65, a többi 76 %, sortávolra üíte- 
tendő, a termés maximum elérése czéijából.

A dohánynál azonban nem elég, hogv 
sokat teremjen, azt is tudnunk kell, hogy a 
sűrűbb ültetés nem hátráltatja-e a levelek ki
fejlődését. Ennek meghatározása czéijából a 
törés alkalmával a Connecticut, General Grant 
és a Maryland-dohánnyal beültetett parcellák
ról úgy a trágyázott, mint a tragvázatlanokról 
kivágtunk 10 - 10 tövet. A dohányt tövön 
•szárítottuk meg és a szárítás után meghatá
roztuk az egyes levelek szélességét és hosszát. 
Az alábbiakban közlöm a trágyázott parcel
lákról származó 10—10 tó átlagméretét, meg
jegyezvén. hogy a sorozat kezdetén álló szám 
a legalsó homok-, az utolján álló a legfelső 
hegyiévé! méretét tünteti fel. (Lásd az aláobi 
táblázatot.)

A t'ágyázatlan parcellák hasonló ered
ményt szolgáltattak és ezért szükségtelen az 
adatok közlése.

Ezen táblázatból kitűnik, hogy a levelek 
nagvsaga és a sonávol között határozott ösz- 
szetüggés nem létezik. A Connecticut és a 
Marvlandnál a 75 V és. a (iráninál a 65 V é s  
parcellák adtak legnagyobb leveleket, holott 
azt lehetett volna következtetni, hogv minél 
nagyobb területet adunk egy dohánytőnek, 
annál nagyobb leveleket fog az teremni. A 
ielen Kísérlet szerint, ha a dohány egváltalan 
annyi helvet kap, mint amennyit normális fej
lődésére megkíván, akkor a levelek nagysága 
nem annyira a sortávolságtól, mint inkább a 
rend Ikezésre áljó tápanyag-készlet mennyi
ségétől függ. A t rag vázát ían területen a leve
lek átlag kisebbek voltak, mint a trágvázotton.

Mjs kérdés azonban: vajon a sűrűbb 
állású dohánylevelek ruganvossaga, szívóssága 
stb. elegendő-e V nem-e laza esetleg a szerke
zetük? nem-e Tomisnak könnyen az erjedéskor? 
Ezen kérdésekre azonban a felelet a rendel
kezésre álló eszközökkel megadható nem volt.

• Vége. köv.) Cserháti Sándor.

A dohány neve

Conuecticut **zélesueg

Jt
*c
j <5 * levelek Méretei ■ etil Imr terekben

# ■> H 2 I I 
75 16-8'lH 
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A  magyar dohányügy kitűnőségeinek 
arczképcsarnoka

Láng Ferencz.

A jeles szakférfiú : Láng Ferencz pénz
ügyi tanácsos, kinek arczképét ez alka- 
lommal bemutatni szerencsések vagyunk, 
régi jó ismerőse olvasóinknak, mint a la
punkban közölt számos érdekes és tanul
ságos közlemény Írója s a m agyar dohány
ügy egyik leglelkesebb munkása, akinek 
az  okszerű termelés előmozdítása körül sok 
és nagy érdemei vannak s mint az eddig 
legtökéletesebbnek elismert szárítási mód
szer : az „exsiccator* feltalálója: nemcsak 
-itthon, de messze külföldön is megörökí
te tte  nevét.

Láng Ferencz született 1844. márczius 
•30-án. Beregh megyében, Munkácson, hol 
■atyja megyei főorvos volt.

Középiskolai tanulm ányait a G-ik osz
tályig a szathmárí tőgymnasiumban, s a 
7, és 8-ik osztályt Budapesten, a piaristák 
főgymnásiumában végezte és tanulótársai 
között mindig első eminens volt. Érdekes 
felemlíteni, hogy az utóbb nevezett főgym- 
nasiumban, 1864-ben, ő volt a megalapítója 
és elnöke az első gymnasiumi segélyegy
letnek, mely ma már több mint 10 ezer 
forint alaptőkével bir. — Épen az érett
ségi vizsgálat letétele közben érte a leg
súlyosabb csapás: édes anyjának : tivadari 
T óth Piroskának elvesztése, aki — mint 
lelkes és s/ellem dús m agyar nő — fiának 
hazafias szellemű neveltetésére és jellemé
nek ily irányban való képzésére a legna
gyobb befolyást gyakorolta, mely — a tudo
m ány terén és hazafias érzelemben egy
arán t kitűnő — piaristák nevelése által még 
inkább erősbödött.

Iskoláit bevégezve, az orvosi pályára 
lett volna kedve, — de alkotmányos éle
tünknek a hatvanas években kezdődött 
hajnal derengésétől felvillanyozva, atyja 
óhaja és tanácsára a jogi pályát választá s 
a  jogi tan folyamot a budapesti tudomány
egyetem en végezte. Jogász korában, 1865* 
ben, Beregh m egye részéről, mint „kis 
követ“ Lónyay M enyhért mellé rendelte
tett, aki mellett, mint ilyen, 1867-ig műkö
dött s első pénzügyminiszterünk lángeszé
nek bölcs vezetése m ellett kezdte a köz
éle t terén első szárnypróbálgatásait s a 
kiegyezés nagy munkájában — melynek 
Lónyay oly kimagasló tényezője volt — 
az ő kíséretében részt vett mindenütt, s 

m időn 1867-ben a m agyar ministerium

megalakult, Lónyay felszólítására a pénz- 
ügyministeriumban kért alkalmazást, hol 
1867. julius 4-en egyelőre fogalmazó gya
kornokká s másfél hónapra rá — 1867. 
augusztus 19-én segédfogalmazóvá ne
veztetett ki.

Ezen állásában előbb az elnöki osz
tályban működött, majd Fluck ministeri 
tanácsos kérelmére —- a dohány-enquette 
munkálatoknál való segédkezés végett — 
osztatott be, ahol Mandis János pénzügyi 
főtanácsos, a kitűnő szakember vezetése 
alatt, a franczia doháuyjövedékkel való 
tárgyalásokban — mint e nyelvet biró — 
működött s ott vett részt az 1876. évi be
váltási utasítás kidolgozásában, melynek a 
gyakorlatbani kipróbálására, ugyanazon év 
deczember havában, mint ministeri fogal
mazó, a debreczeni beváltóhivatalhoz lett 
kiküldve.

1877. junius havában, tolnai dohány
beváltó felügyelővé neveztetett ki, mely 
állásán lH86-ig működve, példás tevékeny
séget fejtett ki a körzet termelési viszo- 
hyainak javítása, s általában az okszerű 
termelés feltételei és a haladás követel
ményeinek terjesztésében s első volt min
den újítás és javítás kivitelében.

Szakmájának igazi előszeretettel és 
odaadással való tanulmányozása mellett, 
bő olvasottság, európai széles látkör, foly
tonos búvárkodás és kísérletezések által 
egyik legalaposabban képzett szakemberünk 
és igazi tekintély a dohánytermelés terén, 
akinek zseniális eszméje oly magyar talál
mánynyal gazdagitá az. okszerű dohány
termelést, a melyre vele együtt méltán 
büszkék lehetünk,

Ezen találmánya az „exsiccatoru vagy 
száritó gtreben, melyről az országos magyar 
gazdasági egyesület dohány és műszaki 
szakosztályainak 1888. május 8-án, gróf 
Szapáry Gyula elnöklete alatt tartott együt
tes ülése, határozatilag oda nyilatkozott, 
hogy : az „Exsiccator* dohányszáritási mód, 
az eddig tett kísérletek szerint; sokkal tö
kéletesebbnek bizonyul. a  zsinóron való 
szári ásnál, mert azon miqdjerttí dohányle
vélnek helye a szegen rögzítse lévén az 
össze nem csúszhat, tehát ftllledt, kocsány- 
égett, 'a g y  kocsányrothadt dohány azon 
elő nem fordulhat. Az. „’Exsiccator* gere 
beneken a levél' kihullása és törése nem 
fordulhat elő, ennéllojgva e módszer anyag
többletet eredményez.

Az anyag minőségire és beváltási 
árára szintén előnyösén. folyik be, — volt 
eset. midőn ily s z á n ta i^  niétermázsánként 
4 írttal is magasabb beváltási ár éretett el. 
— Különösen figyel&tibe veendő előnye 
az „Exsiccator“-nak, l e g y  ezzél, ugyan
azon ürtérben sokkal több helyez
hető el, mi által a dohánypajta építésedéi, 
tehát a beruházási tőkénél tetemes m egta
karítás érhető el. Továbbá miután minden 
szegen egy levél akasztatik fel, a hiány 
igen könnyen feltűnik, s igy a dohány 
mennyiségének ellenőrzése igen könnyű. 
Valamint a nyers anyagnak száraz súlya 
igen megközelítően állapítható meg. Végül 
hogy ezen berendezés, tekintve annak 
hosszú használati idejét, olcsóbb a gyors 
elhasználásnak alávetett zsinóroknálu.

A legilletékesebb fórumnak eme elis
merő bírálatát a gyakorlat azóta mindinkább 
igazolta s az okszerű termelés érdekében 
óhajtandó lenne, ha ezen találmány minél 
általánosabban elteijedne.

1884 ben, az országos dohány kiállításra 
mint jury tag lett a dohányjövedéki közp. 
igazgatóság által kirendelve, s ezen — az 
általa kiállított dohányszáritó pajta-minta 
és az exsiccatorért az orsz. gazd. egyesület 
által az első kitüntetéssel, nagy ezüst érem
mel lett jutalm azva; — s ez alkalommal 
egyszersmind az orsz. gazd. egyesület do
hánytermelési szakosztályának m egalakítá
sában is egyik buzgó tényező és közre
működő volt.

1887-ben a német-palánkai országos 
kiállításon már mint szegedi dohánybeváltó 
felügyelő vett részt, mint kiküldött jury-tag 
és úgy is mint kiállító, mely alkalommal 
az általa berendezett dohánytermelési minta
telepnek, valamint önmagának is, ezüst 
éremmel való kitüntetést szerzett.

Láng Ferencz neve a dohányszak
irodalom terén is előnyösen ismeretes. 
Lapunknak megalapítása óta folyvást egyik 
nagyrabecsült munkatársa és legerősebb 
támasza, aki gazdag tapasztalataival, nagy 
szakértelmével, ritka ügvbuzgóságával és 
jóakaratával tám ogatta és igen sok érdekes 
közleménynyel gazdagította lapunkat; — 
ezen kívül a „Gazdasági Lapok*-nak is 
állandó munkatársa.

önálló  m üvei: „Dohányrásza nevelés“ 
e nemben a legjobb müvek egyike, s a „ Do
hányügy kézi könyvea az összes dohány- 
jövedéki törvényeket, szabályokat és ren- 
deleteket magában foglaló szakmunka, 
mely a dohányjöved. közp. igazgatóságnak 
rendelete folytán, jelenleg átdolgozás 
alatt áll.

Felügyelői minőségében méltányos és 
igazságos bánásmódja közelismerést vívott 
ki, s ritka megnyerő, szívélyes, bizalomger
jesztő modorával a kis termelők közt is 
általános népszerűségnek és közszeretetnek 
örvendett.

1890 évi ápril havában, saját kérelme 
folytán, egészségi szempontból, a fővárosi m. 
kir. pénzügyigazgatósághoz helyeztetett át, 
ahol jelenleg is mint helyettes pénzügy- 
igazgató működik.

Azonban habár most nem is közvet
lenül, szolgálati utón, de azért mindenkor 
előszeretettel ápolt régi szenvedélyénél 
fogva, bizonyára nem szűnik ő meg továbbra 
is „ex nobile officio“ szolgálni a dohányügyet, 
melyben annyi siker, annyi érdem jelzi 
ügybuzgó m űködését; — s mi őszintén 
kívánjuk, hogy a Gondviselés tartsa meg 
őt még soká, a közérdek javára, tisztelőinek 
örömére?

Válasz —  a kritikára.
A „Magyar Dohányujság“ május 1. 

számában „Stemelvényrlc“ czim alatt m eg
jelent czikkemre irt — különben előttem 
igen becses — megjegyzésekre, követke
zőleg bátorkodom válaszolni:

A  mintatelepen előttem lefolyt ténye
ket — a palánta átduggatás és locsolásra 
nézve — megfigyelvén, azok eredményéből 
a következtetés önként kelt ki, miként az 
elvetett magbői a palánta, s igy az nem 
nézetből mentet* vélemény. Hogy pedig 
azt általánosságban is alkalmaztam, annak 
oka: — 1., hogy oly növény-élettani moz
zanat okozott hátrányos állapotot, mely 
úgy Barcsra, mint általán minden más 
talajon egyaránt áll, — és 2., mert a 
locsoltatásra vonatkozólag — ha már a kis 
mintatelepen is érezhető valamely munka 
akadálya, azt nagyobb területen még hatvá- 
nyozottabb nehézségekbe ütközőnek vélem.

Ami a palánta átduggatását illeti, 
csodálom, hogy azok a nagytermelők, akik 
ezt állítólag gyakorolták,1) nem vették 
észre, hogy a kiduggatás után a kis palánta 
két hétig is alig mozdul meg a kerti ágy
ban, s hogy a vele egyidejű melegágyi 
palántát, mely vígan tovább nőtt. akkora 
már el is lehet ültetni, mire amaz fejlődését 
folytatni csak megindul.

E  palánta tehát úgy a kerti földön, 
mint a végleges kiültetés alkalmával is, 
tehát kétszeres időt tölt vesztegen, — 
nálunk pedig ép az a baj, hogy a kiülte
tés soká késik.

l) Nem c i.k  „á l l í t ó l a g — mert országszerte 
nagyon sok jeles termelőt tudnánk nérszerint előso
rolni, zkik zz átduggztást évről-érre gyakorolják ás 
annak eredményit igen jónak találták. Sjerk.
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Hogy az ily kis palánt megdurvul, 
incrustálódik, az is azonnal szerabeöltő volt, 
de természetes is, a hosszas vesztegelés 
után.

Már pedig a  mi dohányunk inkább a 
finomodásra, mint a vastagodásra vár.

Váljon azért tépjük ki a melegágyban 
jól növó palántot, hogy megpróbálhassuk 
rizikóra: váljon utóléri-e növésben a meleg- 
ágyit, vagy azért vessük sűrűn, hogy 
legyen mit kitépni ?* *)

Hiszen a m elegágyi palánt egész jó 
kis növényt hoz, ugyanyira, hogy például 
én tavaly még ha m agot akartam volna 
is szedni, az átduggatott palántok közül 
nem mertem volna választani, ha a levél- 
fejlést veszem irányiadénak, — mert 
emezek levelei nem voltak oly nagyok 
és szépek.

Igaz, hogy a növény, átültetés által 
nemesedik, de vastagodik és vénül is,3)
— és mig a gyümölcsfáknál például ápolás 
mellett jól érvényesül azok gyümölcsén, 
addig az egylaki dohánylevélnél ez az 
incrustálódás miatt, — a gyártmányokra 
tekintettel — nem czélirányos.

Ami a magját illeti, lehet hogy erre 
jóhatással van az átduggatás; hisz sokszor 
apró levelű tökének van a legszebb mag
koronája. — de a levéltermelésre károsnak 
tartom.4)

A  melegágyi növény, mely némi sű
rűségénél fogva úgy a gyökérnél, mint a 
szárnál kissé megnyúlik, mert szétterjedni 
nem tud, ez által erős főgyökeret hajt, 
s kissé hosszabb szára mellett, a kiültetésre 
szilárdságra és meggyökeresedésre k i
válóan alkalmassá lesz. Természetesen túl* 
sürü nem lehet, mert akkor nyurga, vé
kony palántát adna.*)

Az ily palánt gömbölyded levelei el
árulják a kis növést és ennek alj dohánya 
a hidegföldön is ily gömbölyded, buja, 
széles növésű lesz, — mig az átdugatott- 
nak leginkább vaskos kis alj levelei sza
bályos fajjelleget vesznek fel.

A  véletlenül tényleg sűrűvé lett meleg- 
ágyi palánták ritkítása szükséges és kár 
lenne a palántokat veszendőbe hagyni s 
át kell duggatni, — igy van annak czélja.
— mert a kis erős, vaskos palánt, késői 
foltozásnál, ahol m ár a buja m elegágyi 
palánt a többi nagy növény árnyékolását 
és az erős napot megsinvlené, ahol tehát 
nem a dohány finomítása, hanem m ár csupán 
az a czél szorul előtérbe, hogy a palánt 
helye üresen ne maradjon : ott, igen, be- 
ösmercm, van az átduggatottnak előnye 
a melegágyi felett.6)

*) Csodáljuk a t. czikkiró urnák est a megjegy
zését, holott minden termelő tapasztalásból tudja, 
hogy a dohány, a melegágyban mindig súrün kél ki, 
bárhogy vigyázunk reá és akarnánk is az ellenkezőt.
— tehát nem azért kell sűrűn vetni, hogy kgyen 
mit kitépni, hanem ép azért kell kitépni, mert min
dig sűrű, s ha úgy hagynánk, egymást nyomná el a 
palánta és nem lenne képes Jól fejlődni. Szerk.

*) Bocsánat, de ha vastagodik és vénül : akkor
— nem nemesedik ! Szerk.

♦) Nekünk csak annyi magi t kell termelnünk, 
amennyire épen szükségünk van, de a megnemesités 
első sorban szükséges, s erre nézve általánosan be
vett és sikeresnek elismert szokás a palánták át- 
dnggatása, — de hogy a levéltermelésre általában 
káros hatással lenne az átduggatás: czikkiró urnák 
ezen nézetét egyáltalán nem oszthatjuk. Szerk.

*) T. czikkiró ur itt önkéntelenül is igazolja 
amaz állításunkat, hogy a túlsürü palánt nem aján
latos, már pedig a tülsürüségnek az átduggatás a 
legjobb gyógyszere. Szerk.

•) Érdemileg és alapjában véve mi sem állítunk
egyebet, s igy tulajdonképen meddő és tárgyúién 
az eddigi egész czáfolat. Szerk.

6 ________ ______ ___________ M agyar D ohány üjbá q .
----------------------- rt----------- ------------------ - :

Ellenben, hogy tekintettel arra, mi
szerint az ültetés 4—5 hétig eltart, s igy 
az okszerű kertész1) úgy kell, hogy intéz- 
kedjék, miszerint ne minden palántja egy- 
időben keljen, k i ; — midőn tehát a palánt 
ritkítás nagy része, minden spekuláczió 
mellett mégis az ültetés^ idejébe esnék, 
olyankor nagyobb mennyiségű palant át- 
duggatást m eg kivihetőnek sem tartok.

Ami a palánt locsolást illeti: ezt nem 
rossznak, csak kivihetetlennek állítottam és 
most hozzá teszem, hogy a locsolást vi
szonyaink között csak m ásodrangu ténye
zőnek ösmerhetem el. Ilyesmi csak ott 
volna alkalmazandó, hol a gazdasági tőke 
kematai azt megengedik.8) — De vegyük 
tekintetbe, hogy nálunk a legjobb esetben 
is mily produktumot állíthatnánk ki a do
hányból ? — Váljon nálunk, ahol ezer meg 
ezer holdon mély, vagy szurkos földben 
termelik a dohányt, mit nyernének a locso
lással? — H át nem czélszerübb volna-e | 
ezek tulajdonosainak, ha a talajra vetnék 
főerejöket, annak alkatrészeit ásványtrá
gyákkal elősegítve és a talaj fekvését 
megválasztva. — Váljon általában nem e 
az ásvány alkatrészek és a szerves trágya 
volna arra alkalmas, hogy a legjobb fek
vésű, jó klimáju földeken, a finom, s z ív ó s . 
jól égő anyagot fentartsák és az indiai 
boríték leveleket megközelítsék. — Ez 
és a termelésnek a vagyoni és gazdasági 
helyzethez való arányossága hiányzik nálunk 
és ez a legnagyobb baj.

A  kutak ásatásáról is alig lehet szó, 
mert a kutak egy újabb pajtázat költsé
geivel érnek fel, s ott, hol a pajtaátalakulás 
.r» évig alig volt keresztülvihető, ily költe
kezés álomképnek tűnik fel, — m ert m eg
jegyzendő. hogy bár hány kút lesz is: az 
iga szükséglet kikerülhető nem igen lenne, 
— mert ép a  te tt helyekre m indenütt az 
egész birtokon, évenként váltakozva el
terülő dohányföldeken, minden egyes táb
lára kút nem ásható, s m ár nehány dűlő 
földnyire ha kell czipekedni, akkor a szá
razság idején szükséges gyors locsolás, 
bármily beosztással, iga alkalmazását fogja 
követelni.9)

Van arra mód, hogy a palánt élete 
biztosittassék, — ha az ültetés idejében és 
oly korán eszközöltetik, hogy a palánt 
még a földnek tavaszi nedvtartalm át és 
keringését m egérzi; — m ert a dohány fej
lődését vagy a tavaszi, vagy az őszi nedv-ár 
szokta biztosítani, s a közép időben, junius- 
juliusban való ültetés, homok földön a leg-

7 > „ Okszerű kertész“ : hol és hány vau ilyen, szé
les Magyarországon?! — hisz épen az az átka és 
legnagyobb akadálya dohánytermelésünknek, hogy a 
dohányos kertészek álulában minden más egyebek 
inkább, csak nem okszerűek. Szerk.

*) Részünkről a többszöri locsolást, ültetés után 
és szárazság esetén feltétlenül szükségesnek és a 
termés hozamára felette jóhaUsunak tartjuk, — s a 
mindennapi tapasztalati példa igazolja, hogy ez épen 
nem kivihetetlen, mert hiszen a termelők közül a 
legtöbben s az okszerű gazdák kivétel nélkül gya
korolják ; — már pedig ha kivihetetlen volna, vagy 
nem fizetné ki magát, bizony vajmi kevesen Űznék.

Szerk.

Mi egy szóval se mondtuk, hogy a locsoláshoz 
kutakat kell ásni, hanem csupán például hoztuk fel 
és ajánlottuk nagyobb gazdaságok részére az úgy
nevezett Northon-kut beszerzését, amely minden hoz
závalóval együtt mintegy 100 frtba kerül. Ez olyan 
szerkezetű kút, melynek vascsövét bárhová le lehet 
verni, s a húzó szerkezetét a földből kiálló végére 
csavarva, mindjárt lehet vele vizet szivattyúzni s 
mikor már nem kell öntözni, akkor egyszerűen ki 
lehet huzni és a gazdaságban, vagy kertben máshová 
alkalmazni. Könnyen belátható tehát, hogy az ily kút 
rendkívül sok munkaerőt megtakarít, s minthogy 
nem is épen oly drága: azért nagy gazdaságban na
gyon is kifizeti magát. Szerk.

Május IG.

roMftbb, m ert egyik nedváramlatot sem 
é ri meg. ,

Hideg-földi dohányok m ind leginkább 
az őszi nedves éjek és esőkre fejlődnek ki. 
— például a  Szamosháton a nagytermelő 
október előtt dohányát sohasem takarít
h a tja  be.

A rra  igyekezzünk tehát, hogy a palán
tánk idejében legyen kész én elültetve."1)

Barcs, 1892. május 8.
Fejér Viktor.

Beváltási eredmények.
ív.

A  miskolcit m. kir. dohánybeváltóhi
vatali körzetben, az 1891. évi dohány termés 
beváltási eredménye, községenként a  kö
vetkező volt.

Termelő község

Egy kataszt. hold 
átlagos jövedelme

doháayb. pénzben 
kilogrmm frt kr.

Alsó-Zsolcza 1342 258 46
Berente 813 145 46
Boldva 703 117 11
Disznós-Horváth 419 57 09
Kdelény 744 126 07
Ernőd 1254 221 82
Fiuké 893 131 24
Görömböly 1140 187 83
H arsány 1403 252 84
Ileó Bába 1422 230 57
.  Csaba 902 126 54
,, Keresztúr 1149 213 46
„ Szalonta 1112 176 29

Keresztes-Püspöki 1150 225 14
Mexó Csáth 1009 160 65
Muki-Szakáld 1095 188 06
Nagy-Csecs 880 153 40
Sajó-Arnót 914 145 16

» Ivánka 087 130 05
„ Petri 1082 203 81
„ Őrös 1140 215 50
„ Szt -Péter 1113 176 07
w Szöged 1096 190 07
„ Vámos 1140 194 13

Szirma 1119 205 87
„ Besenyő 872 126 51

Tibold-Darócz 808 122 39
Tisaa-Keasi 895 155 58

„ < >szlár 1258 233 18
.  Szederkény 1201 214 97

Girincs 952 177 77
Harkány 1100 üü6 65
II egayasaió 1235 218 23
T.-Szada és Bekecs 1172 188 69
Tisza-Lucz 1069 202 03
Ajnácskö 924 149 69
Gortva-Kisfalud 620 160 58
< iuszona 072 144 52
Királyi *24 192 02
< izsgyán 565 114 04
Putnok 889 207 28
Kimaszécs 572 90 89
Ser ke 018 13b 62
Tornallya és Sztárnya ^28 161 54
Zabar 530 94 82
Czered 486 88 28
Hidegkút 507 93 28
Pogony 490 60 29
Kurittyáu 570 105 71
Kurittyán 618 118 35
Hernád-Szt.-András 494 62 62
Pere 1000 104 67
Harkány 1228 255 80

Fenti kim utatás szerint: a miskolezi
beváltóhivatali körzetben, egy katasztr. 
hold átlagos jövedelme Alsó-Zsolcza köz
ségben volt a legnagyobb, ahol dohányban 
1342 klgrm, pénzben pedig 258 frt 46 kr., 
mig ellenben Disznós-Horváth községben 
volt a legkisebb, ahol dohányban 419 klgrm , 
pénzben pedig 57 frt 69 k r volt az átlagos 
jövedelem holdankint.

Levelezés.
Botionya puszta, 1892. május 11. 

T ek in te te t szerkesztő u r !
A mennyiben vidékünkről úgy látszik nem 

igen szokott tudósitást kapni, voltam bátor 
soraimmal alkalmatlankodni.

*•) fest már mi is saiveseu aláírjuk ! Szerk.
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Az Qlietés már — talán országszerte — 
javában folyik. Panasz az idén sem volt hall
ható, s így feltételezhető, hogy mindenfelé 
elegendő palántával rendelkeznek. Nálunk a 
• Molinos* ágyakból múlt hó 28 — 29-én már 
kiUltethetók voltak a palánták, mig ellenben 
a közönséges zsúp haczurával fedett meleg
ágyakból csak e hó 6-án kezdtük meg a ki- 
ültetést. Az eddig kiültetett palánták igeo jól 
állanak, mert rövid idő alatt már 2—3 esőt 
is kaptak. Vajha később is — mikor arra oa- 
gyobb szükség lenne — Így bővelkedhetnénk 
az esőben !

Vidékünkön nagyobbrészt egyenközü so
rokba ültetik szívesebben a palántákat. Én ré
szemről a páros sorokbani és becses lapjában 
is annyiszor ajánlott háromszög ültetésnek va
gyok pártolója, melyet következő igen egv- 
szerü módon eszközlünk :

A sorokat alól és felül fogakkal ellátott 
utalóval huzzuk ki. (A sorok közötti távol
ságot persze minden termelő tudja). Utalás 
után a két keskenyebb sor között indul meg 
a kertész, a palánták helyeit öntözés végett 
megjelölni és mind a két sorban egyszerre 
üti a lyukakat, akként, hogy az egyik sornak 
a végén kezdi a palánta helvét megjelölni még 
a másik sorban 9— 10"-nyíre a sor végétől.

A kertész azután halad a két sor között, 
és hol egyik hol a másik sorba jelöli kapa
fokkal a palánták helyeit, s ezen aránvban
18—20"-nyi távolságnyira lesznek a palánták, 
s két palánta igy soha sem fog egymással 
szemben kerülni, hanem szépen háromszögbe 
fognak állani.

A páros sorok kedvelőinek ezen egyszerű, 
de czélszerü ültetési m ódo t ajánlani bá to r
kodom .

Molnár Ede.

I R O D A L O M
.A  vörös lóher t e r m e s z t é s é r ő l I r t * :

Ásványi Lajos1 a kolos-monostori m. leír. gazd. 
tanint. intézője. Minden gazdaságban az eisö 
fontosságú kérdéseit közé tartozik a jó takar* 
mánvozás, s a vörös lóher a legjobb takarmánv 
növénvek egyike, melynek termelése a jöve
delmezőség szempontjából is jelentékeny sze
repet játszik. Igv pl. a fenti czimü füzetben 
foglalt táblázatos kimutatásból kitűnik, hogy a 
kolos-monostori gazdasági tanintézet gazda
ságában — az utóbbi hat év összes etedményét 
véve átlagos számitás alapjául — évenként 
egy kataszt. holdon 167 klgrm lóhermag termett, 
melv métermázsánkint 4+ frt. 41 krral érté
kesítve. kát. holdankint 71 frt. 33 kr. nyers 
jövedelmet adott és e mellett a magtermést 
megelőző kaszálással 304 klgrm. száraz takar- 
mánvt szolgáltatott. — A fenti czim alatt 
megjelent füzet alaposan tárgyalja a vöröa 
lóher termesztése körüli minden nemű teen
dőket, s hasznos vezérfonalul szolgálhat min
den gazdának. Az erdélyi gazdasági egyletet 
méltó elismerés illeti, hogy könyvkiadó 
vállalatában (melynek ezen munka XVII-ik, 
illetve az V. évfolyam 1 füzetét képezi,) ily 
praktikus, mindenki által könyen megszerezhető 
müvek kiadásával terjeszti a gazdasági ismere
teket. A 7 ábrával illusztrált füzet ára 35 kr. 
__ megrendelhető Kolozsvárt, az erdélyi gaz
dasági egylet könyvkiadó vállalatánál.

V E G Y E S E K
— Az idöjirát, gazda közönségünknek 

ez a rettegett hatalmassága, ugv látszik, végre 
megemberelte magát, s május hava eddig 
eléggé enyhe időjárásával és gyakori, csaknem 
mindennapos esőivel örvendetesen megjavította 
az őszi és tavaszi vetéseket. A dohányra, mely 
különösen palánta korában annyira kívánja a 
nedvességet, még eddig nagyon kedvező idő 
jár, s a palánta kiültetés már országszerte fo
lyamatban van. A sokszor nagy kalamitásokat 
okozó „fagy08 szentek* Pongrácz, Szervácz 
Bonifácz is jól viselték magukat, s dér és 
fagynak sehol hire se volt; — most még csak 
Orbán (május 25.) van hátra, amelyet Falb 
jóslata nélkül is „kritikus nap“-nak tart a ha
gyomány, mely azonban ép oly sokszor téved, 
mint a hitelét veszített időjós profeszor, 8 igy 
egyikre sincs mit adni.

—  A  földművelési minisztérium költség-
vetésének tárgyalása napokon át foglalkoztatta 
a képviselöházat, s évek óta nem volt az or
szágházban ily beható és nagyszabású köz- 
gazdasági vita, mely a mezőgazdaság, állat- 
tenyésztés, vizszabályozás s ezekkel kapcsolatos 
sokszerü és nagyjelentőségű nemzetgazdászati 
érdekek kielégítését alaposan fejtegetve, sok 
uj és helyes eszmét hozott nyilvánoságra. A 
szónokok pártküiönbség nélkül hangoztatták, 
ho-y gazdasági előhaladásunk minden téren 
reformokat, elodázhatlan intézkedéseket igényel, 
melyek megvalósítására a földművelési minisz
tériumnak nagyon is szűk keretek közé szorított 
költségvetési előirányzata már nem elegendő, 
s teljes elismeréssel adózva gróf Bethlen András 
földművelési miniszternek jóakarata, helyes 
érzéke s többször .kifejezett előzékeny készsége 
iránt, erősen sürgették a földművelési tárcza 
dotácziójának csaknem minden tételnél való 
felemelését,(melyről azonban az ország péozügvi 
viszonyai miatt egyelőre még le kell mondanunk)
— Csupán a dohánytermelésről nem volt szó 
az egész vita alatt, — mintha ezen a téren már 
semmi tennivaló nem volna, pedig bizony na
gyon sok még a teendő, a korszerű haladás 
terén; — nézzük csak mit csinálnak a né
metek, a dohánytermelés javítása érdekében !
— A dohánytermelésnek ez^o mellőzése egyéb
iránt talán abban leli magyarázatát, hogy 
a dohány, mint állami jövedék, a pénz
ügyminisztérium hatásköréhez tartozik, — de 
tekintve hogy a dohánytermelés, mezőgazda
ságunknak egyik igen jelentékeny ága és első
rangú tényezője : — nézetünk szerint — legalább 
az általános vita keretében, helyén való lett

j volna erre kiterjeszkedni és mint mezőgazda- 
sági kérdést, legalább bizonyos főbb irányban 
megvilágítani. Lehet különben, hogy e tárgyra 
alkalmilag még visszatérünk.

—  A  dohánybeváltóhivatali tisztviselők
is kérvénynyel járultak az országgyűléshez, az 
állami tisztviselők fizetésének rendezéséről szóló 
törvényjavaslatnak reájok vonatkozó, tervbe 
vett intézkedései ellen. Sérelmesnek mondják 
a folyamodványban, hogy a törvényjavaslat a 
dohánybeváltó tisztviselőket rangban és fize
tésben a gyári, sőt eladási tisztviselők után 
helyezi. A dohánybeváltási felügyelőket a VIII. 
rangosztályba, holott a gyári igazgatókat a 
VII. osztályba sorozza, pedig emezeknek ex
ponált helyzetük van a vidéken, a dohány
gyári igazgatóknak pedig nem. Sérelmük to
vábbá, hogy m«g a dohánygyári és dohányel

adási tisztviselőknél a legkisebb fizetés 700 
frt, illetve 700 frton kezdődik, addig a do
hánybeváltási szakban az csak 500 frt. A do
hánygyártási gyakornokok 400 és 500 frt. se
gélydijat kapnak, mig a dohány beváltási gya
kornokok csak 300 frtot. Mind ennek orvos
lását kérik.

—  Egy érdeket dohány kártéritéei per
lett e hó 11-én a bíróságnál letárgyalva. Egy 
fővárosi dohánykülkiviteli nagykereskedő ezég : 
Gomperz testvérek szerepelt mint felperes, kép
viselve dr. Ladányi Gyula ügyvéd által, a cs. 
és kir. katonai kincstár mint alperes ellen. A 
per tárgyát, a Valero-kaszárnya pinezéjében 
beraktározott s a nevezett kaszárnyához tartozó 
csatorna beszakadása folytán tönkrement do- 
hánymenyiségben esett kárnak megtérítése 
iránti kereset képezte, — s az általunk jól 
ismert ügyben a bíróság igen helyesen ítélt, 
amidőn a katonai kincstárt, a 14.883 frt és 
járulékaira menő egész kár megtérítésében 
elmarasztalta.

Dohányárudák vasárnapi munkaszünete.
Az ipari munkának vasárnapi szüneteléséről 
szóló törvény alapján, a dohányárudákra vo
natkozólag kiadott rendeletét, a pénzügymi- 
nister újabban odamódositotta, hogy — a do
hány és dohánygyártmányok eladásával fog
lalkozóknak megengedtetik, hogy áru helyisé
geiket vasárnap és szent István király napján,, 
délután 4 óráig zárva tarthassák ; — délutáni 
4 órától 9 óráig azonban kötelesek vagy áru
helyiségeiket nyitva tartani, vagy legalább arról 
gondoskodni, hogy a fogyasztó közönség, do
hánygyártmányokat ugyanazon épületben, mely
ben az áruda elhelyezve van, könnyen hozzá
férhető helyen kaphasson, s a zárva tartott 
bolt ajtaján szembetűnő módon megjelölni, 
hogy a dohánygyártmányok stb. az épület 
melyik részében kaphatók.

A triasti á lta lános b iztosító tá r s a 
s á g  (Assleurazioni Generáli.) f. é. május hó 6-án 
tartott 60-ik közgyűlésen terjesztettek be az 1891. 
évi mérlegek.

A zárszámadási jelentéséből látjuk, hogy életbiz
tosítási dijtartaléka 2,317,360 frt 23 krral szaporitta- 
tott s 1891. év; december hó 31-én 81,244.641 frt 
69 krra emelkedett, mely összegbe azonban nincsen- 
nek betudva az 1,034,916 frt 75 krt tevő kár- és 
nyeremény-részesttlési tartalékok, továbbá, hogy az 
lolt 1. évben 28,959 560 frt 79 kr. erejéig köttettek ty 
életbiztosítások, melyek által az 1891. decz. 31. érvény
ben volt életbiztosítási tőkeösszegek. 132,177,280 frt 
2 krra emelkedtek, s végre, hogy az életbiztosítási 
ágban az 1891-ik év folytán bevett dijak, beleértve 
a kötvényilletékeket. 5,821,119 frt 40 krt tettek.

A tűs- és szállihnány-biztositási ágakban a dij 
és az illeték bevétel 9.061,122 frt 58 kr. volt, miből 
2,316,655 frt 71 kr. mint díjtartalék és 765.248 frt 
90 kr. mint kártartalék lett miudeu tehertől menten 
a jövő évre átvitelezve, holott az 1891. deczember 
hó 31-én érvényben volt biztosításokért a jövő évek
ben esedékessé váló dij kötelezvények összege 
25.207,847 frt 99 krra emelkedett.

Károkért az 1891-ik évben 8,530,153 frt 46 krt 
fizetett ki. Éhez hozzáadva az előbbi években telje
sített kárfizetéseket, a társaság alapítása óta károk 
fejében 244,247,920 frt 98 krnyi igen is tekintélyes 
összeget fizetett ki. Ebből a kártérítési összegből ha
zánkra 45,855,756 frt 3 kr. esik, melyet a társaság 
146,866 káresetben fizetett ki.

Az értékpapírok árfolyam ingadozása fedezetére 
alakított tartalék 1891. deczember 81-én 1.466,443 
frt 01 krra emelkedett a mellett, hogy a sorsolás 
alá eső és a névértékökön beváltható értékpapírok 
csakis névéi tékökön vétettek fel a mérlegbe, míg a 
nyereség tartalék alapszabályszertt mérvében, a rész
vény tőke fele összegében vagyis 2.625.000 írtban, 
az ingatlan tartalék 1.289,480 frt 92 krnyi összegben 
s végre a kétes követelések tartaléka 80.000 frton 
fentartatott.
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Miuiáu az intézet a tartalékokat 2,768,715 frt 
66 krral saaporitotta 8 összes biztosítéki alapjai 
46.528.56S frt 62 krra emeltettek, melyek is a kö- 
vetkező értékekben u. m .; 1. Ingatlanok és jelzálog 
követelések 9,014.923.74 frt, 2. Életbiztosítási kötvé
nyekre adott kölcsönök 8.082, *59.79 Irt, Állam
papírokra adott kölcsönök 88.980.13 frt. 4. Értékpa
pírok 28,014.747.79 frt. 5. Tárcza váltók 331.974.37 
frt, 6. Folyó számlák vAdósok a hitelezők követelé
seinek levonásával) 293,8'6.72 frt. 7. Készpénz az 
intézetnél és bankoknál 2.052,196 08 frt. 8 A rész
vényeseknek biztosított kötvényei 3.675,000 trt. Ősz* 
szeseu 46,528,568.6 J frt vannak elhelyezve. Ezekből 
14 millió magyar értékre esik. A biztosítéki alapok 
emelése ntán 742.507 trt 98 kruyi tiszta nyereség 
maradt miből osztalékul részvéuyenkint 120 forint 
aranyban vagyis 300 frank fizettetik.

Hatvan év telt el a társaság alapítása óta s 
mivel ezen egész 6 évtizedet felölelő időszak alatt ha
zánkban is működött, a maga számára azt az érde
met igényelheti, hogy mint legrégibb társaság ha
zánkban a biztosítás terén híven végezte az úttörő 
munkát. Es e nagy és hatalmas társaság elvállalt 
kötelezettségeinek pontos teljesítése, köztudomású 
példás ügyvitele által méltán kiérdemelte is azt a 
nagy bizalmat, melyben mindenütt részesül.

Az Assicurazioni Generáli az „Első általános 
baleset biztosító társaság** alapítása által meghono
sította nálunk a baleset biztosítást, továbbá a „Ma
gyar jég- és viszontbiztosító részvénytársaság** ala
pítása által lehetővé tette a magyar gazdaközönség
nek, hogy jégbiztositásait független, jól fandált jég- 
biztositó társaságnál olcsón és teljes megnyugvással 
eszközölje, éppen úgy, mint igen hasznos szolgálato
tokat tett a gazdaközönségnek a már több mint egy 
évtized előtt meghonosított s ma már elterjedésnek 
örvendő átalány túz-biztositás által.

A közgyűlés az eszközölt uj választásoknál az 
gazgató tanács magyar tagjait Hegedűs Sándort és 
Jókai Mórt egyhangúlag ismét megválasztotta.

Szerkesztői üzenetek.
Melt özv. gróf PalfTy Pálné kókai gazdaságának.

A múlt számban ismertetett. Bíró Imre által kiadott 
.A dohányjövedéki törvények és szabályok- czimü 
szakmunka — hogy hol és mily áron kapható: azzal 
nem szolgálhatunk, mert a mű még könyvárnsi utón 
nem jelent m eg: — legközelebb azonban szívesen 
szolgálunk a kívánt felvilágosítással.

Nagys H rczog M L. és társa uraknak, Buda
pest Nagyon köszönjük a nagyérdekü jelentést s 
ama lekötelező szives jóakaratatot. hogy lapunkról 
is oly elismerőleg méltóztattak nyilatkozni.

Tek Fejér Viktor unak. Barcs. A nagyobb terje
delmű választ, közlendőink rendkívüli halmaza miatt, 
kénytelenek voltunk helyenként kissé megrövidíteni 
s csakis a kérdéshez tartozó részét közölni. Saját 
megjegyzéseinket nem hallgathattuk el, álláspontunk 
tisztázása érdekében.

Tek. Molnár Ede urnák. Battonyan Becses tudó
sítását nagyon köszönjük és jövőre is minél gyak
rabban kérjük.

Tekt. m. kir. földműves iskola igazgatóságának,
Ada Lapunk folyő évfolyamának első számai, a tö
meges utánreudelések folytán, teljesen kifogytak. Ha 
esetleg megkeritbeijtik. szívesen szolgálunk a kért 
stamokkal.

Tek. Rónai látván urnák. S. A Ujhely. A meg-
bizáshau készséggel eljártunk.

Tek. Reiner Zsigmond bev. hív. tiszt urnák. Csóka.
A lapot eddig rendesen Nyíregyházára expediáltuk, 
honnan a legutóbbi szám visszaküldetett. Kérelmére 
sziveseu küldjük az nj czim alatt.

Tek. Mészáros Jáno. urnák, Kevermes. A lap 
küldéseié nézve kívánságához képest intézkedtünk.

Felkérjük t. olvasóinkat hogy a palánta kiültetés 
eredményéről szíveskedjenek lapunkat minél számo
sabban értesíteni, hogy az ország minden vidékéről 
hozhassunk közvetlen hiteles tudósításokat.
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H I R D E T M É N Y
6 CSÁSZÁRI ÉS APOSTOLI KIRÁLYI FELSÉ6ÉNEK
1892. január hó 8-án kelt legfelső elhatározása 

folytán ezennel megindittatik a

X V l-ik  m agyar k irá ly i á llam sorsjá ték ,
melynek tiszta jövedelme 

a ..Magyar Hírlapírók nyugdíjintézete*, a székely- 
udvarhelyi „Mária Valéria* gyermekkert. az or
szágos közegészségi egyesület samaritánns bizott
sága. a fiumei gyerinekmeuház. a vagyontalan m. 
kir. hivatalnokok özvegyei és árvái részére ala
kítandó alap. a mármaros-szigeti közkórház a Te 
mesvárott tervezett közkórház, a budapesti álta 
lános | ölikliuikai egyet-ület és a munkácsi köz 

kórház javára lóg fordittatni.
E sorsjáték összes 3435 ben megállapított nyere

ményei az alább következő játékterv szerint 
(06 000 forintra rúgnak és pedig:

1 főnyeremény................ 60.000 írttal i i  ,
1 nyeremény . . 10.000 „ I a i í * .
3 nyer. egyelik. ,r>(*00 írttal 15.000 „ \  •§ 52 5 i

10 „ „ 1000 „ 10 000 „ ( e |S f  |
20 „ „ 50o „ 10.000 „ L Tsjfg*'

100 „ 1 100 * 10.000 „ l ü - B
300 nver. egyenk. 50 írttal 15.000 frt l kén- 

8000 sors. nyer. 10 „ 30.000 frt S
A húzás visszavonhatatlanul 1892. évi junius 

23-án törtenik
Egy sorsjegy ára 2 frttal o. é. van megállapítva. 
Sorsjegyek kaphatók a lotto-igazgat óságnál Buda
pesten (Pest fóvámház félemeleti, hová a megren
delt sorsjegyek ara poptautalváuy mellett előre 
beküldendő: valamennyi Intő-, só és adóhivatal
nál ; a legtöbb postahivatalnál, a bécsi „Mercur"- 
nál és minden városban és nevezeesebb helységben 

felállított egyéb sorsjegyáruló közegnél. 
Budapesten 1891 április hó 1-én.

J f. k ir . Lott»-iga*vatónStg.

Egeresi gipsz és műtrágya-gyár
Kram er J.

ajánlja saját gyártm ányú, elismert kitűnő 
minőségű m űtrágyáit: csonttiszt-, amoniak-. 
káli- és phosphnrit - superphosphátokat, párolt 
csonti ittlét, tráqyaföszt, kénsavas-kalit, chili
salétromot, Thomassalakot stb. Különleges 
dohánytrágyának pedig: kénsavas-kali super 
phosphatot. — Talajelemzések díjmentesen esz
közöltetnek. Mindennemű felviUgositással és 
részletes árjegyzékkel szívesen szolgál a 

gyár központi irodája J —14

Budapest, V, kerület, D orottja-utcsa 9. m m
a hová levelek és megrendelések is intézendók.

ét kir. osztr es 
azabadalm

A caáaz é«

"*íy kl“ r- 
ELSŐ BUDAPEST.SOROKSÁRI

műtrágyagyár 
MO jYOROSY L. J. és STEIN
ajánlja tavaszi vetéshez: rsontliszt- 
és Tákal - soperphnsphatot, párolt 
esontliszlet, vérllsztet. szardllszt 
oMlisalétroinot és Tomas - salakot 
szavatolt belérték m ellett, nemkü
lönben szárított aertéstrngyát, trá- 
gyafőszt. réz- és vasgállrzot, a leg

olcsóbb árakon. 3 -3
Minták és árjegyzék kívánatra ingyen 

és bérmentve.
Levelezések intézezilók :

B udapest, V. kér., B é la -u icza  1. sz.

A köolajfiiHunitógyár-részvénytársaság
B u tin  p es ten , V.. Z r i  n j/i-u tex a  4.

a já n lja  e l is m e r t  jó  m in ő sé g ű  pho sph oraavaa

műtrágya gyártmányait
ú g y m in t  \ —3

g g p "  |>li<>s|>lioi'it-sii|M‘r |» l io s |i l i a t  én  CM<mtlÍKzt-*u|„'r|>li<>>|>lint
ju tá n y o s  fe l té te le k  m e lle tt .  Ismertető iratok kívánatra ingyen és l>érm»>ntve megküldetnek

LegelsB kitüntetés valamennyi kiállításon, melyeken eddig reszt vettünk, u m. 
RÁCS, BUDAPEST, VÁCZ, KOMÁROM, GYÖNGYÖS, TEMESVÁR.

Dohánytermelőknek
ajánlunk

9 0 "  o k é n s a v a s  l e á l l í t ,
k é n s a v a s  a m m o n i u m o t ,

csontliszt superphosphatot és
c h - i l i - s a l ó t r o m o t  

jutányos napi árak mellett.
S Á T O R I  M I K S A  é s  M Ó R  műtrágya-gyára

Budapest. IX. k é r. OMndár-utosM 25. sx . s-e

>yot»i. M árkás saniiinal, Budapesten, U orn tiya-n l'xn  u. (W a rw -s d u r.)
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