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A tavalyi eredmény 
és két fontos kérdés.

A  dohány törést megkezdtük, s illő, 
hogy az idei szomorú kilátásokkal szemben,

egy hálás visszapillantást vessünk a múltra, j 
a tavalyi termés eredményére és ennek 
kapcsán az általam e lap hasábjain tavaly 
elmondottakra.

Szükséges ezt tennünk, nemcsak a 
Gondviselés iránti hála indokából, de azért 
is, mert e lapok hasábjain megjelent tavalyi 
közleményeimből folyólag, szives olvasóim
nak, kik azok iránt érdeklődtek, egyben- 
másban — bár nem korszakot jelző — de 
hasznos felvilágosításokkal tartozom.

Említett tavalyi közleményem czélja 
— mint azt a bevezetésben jeleztem is — I 
nem volt más. mint a dohányt termelő gaz
daközönségnek bemutatni Nagy-Halászi 
dohánytermelésemet, híven, előnyeivel és 
hátrányaival; —  azon feltevésből indulva 
ki, hogy egyik vagy másik termelő czim- 
bora majd csak reagálni fog a mondottakra, 
s az igy keletkező eszmecsere utján majd csak

kisütjük, mi a jó és czélszerü, s mi a nem 
arra való és abban hagyandó.

De hát hiában várok már egy év óta; 
a várva-várt reactio —  vagy érdeklődés 
hijján, vagy — megengedem —  az általam 
kifejtett actio alkalmatlan volta miatt — 
nem állott be.*)

H ogy ily súlyos körülmények között, 
újságírói minőségemtől, az érdekeltség ma
kacs hallgatása által meg ne fosztassam, s 
tavalyi közleményem ne álljon ott továbbra 
is, mint egy feleletre váró, de agyon hall
gatott kérdőjel: magam vagyok wnytelen a 
tavaly mondottakra kis időre »  követke
zőkben visszatérni.

Számoljunk be mindenek N^őtt azzal, 
hogy a bevett szokás szerinti eljárásomnak 
s az istenadta tavalyi kedvező időnek mi 
volt az eredménye, súlyban, minőségben és 
pénzben. Íme az eredmény:
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Debreczeni 80 _ 356 21.496 25.710 9.61)7 1.768 199 59.091 738 19 69

Kapa 80 - - 88.916 45.578 20.319 — - 104.813 ’ 1310 21 63

Esik tehát egy cat. holdra átlagban 
—  a fuvarpótlékot nem számítva — a deb- 
reczeni fajjal beülteteiett 80 holdnál: 143 . 
frt 1)3 kr, s a kapadohánynyal beültetetett 
80 holdnál: 280 frt 62 kr, vagyis 160 hold 
átlagos jövedelme holdanként 212 frt 27 
kr, — mi, a kiadások levonásával is, min
den más terménybőli jövedelemmel össze
hasonlítva, igen előnyösnek mondható.

A  qualitást előmozdította — a folyto
nos hideg, esős időjárás mellett — külö 
nősen azon körülmény, hogy tekintettel 
arra, miszerint a törés a múlt évben csak 
augusztus hó második felében vette kezdetét, 
a pajtában való szárításról ee alkalommal 
kivételesen lemondtam, az egész termést, az 
utolsó levélig forgatva füzettem. s úgy a 
déli napsütéstől, valamint eső és éjjeli har
matoktól, a dohányosok kezén levő 600 
db szőtt gyékény által védettem meg.

Romlott dohánylevelek tehát egész 
termésemben nem voltak Iáhatok, ŝ  az er
jedést dohányaim kitünően állották kJ, 
daczára annak, hogy a tavalyi hűvös idő
járás mellett nem teremhetett valami külö
nös tartalomdús dohány.

A piquirozott magtermelés tavaly igen 
sikerült. — s különösen a kapadohánynál 
észlelhető az idén, hogy minő nagy a kü
lönbség a nemesitett és a közönséges mag
ból ültetett dohány tőkék és levelek kö- |

zött. Nem ajánlhatom eléggé azt, hogy a 
gazda maga vegye kézbe a magtermelést 
s ne bízza ezt a dohányosokra.

Tavaly — ha szives olvasóm vissza 
fog emlékezni — tervbe vettem, hogy a 
kint szárításra általánosan divatban levő 
ideiglenes álló fákat állandó czölöpökkel 
fogom pótolni. A  tervet a tett követte ugyan, 
de siker nélkül, a mennyiben a támasz 
nélküli czölöpöket, bár azok 70 ctmr mé
lyen állottak a földben, a nagy levelii, sú
lyos dohányok helyükből kimozdították és 
összehúzták. Csak is a legerősebb, s egy 
méter mélyen leásott czölöpök állották 
ki a próbát; mivel aztán már ez évben 
teljesen felhagytam.

Szóljunk ezek után még nehány szót. 
két — mindnyájunkat közösen érdeklő — 
dologról: a talajvizsgálatról és a termelési 
turnusokról.

A  talajvizsgálatok helyes intézkedések
nek bizonyultak. Dohányunk minősége —  
daczára annak, hogy szűz talajunk már 
nincs _  ismét javul. Azonban még most 
is vannak használatban kizárandó területek, 
valamint elsőrendű dohánytalajok a kizárt 
területek közé sorolva.

Továbbá felette meg van nehezítve a 
termelőnek a kérelmi ivekben pontos ki
mutatása annak, hogy mely területen szán
dékszik a termelő dohányt ültetni, — mert

mig a termelő maga is tájékozatlan lehet 
az iránt, hogy a birtokában levő X — Y, 
300 holdat tevő parczelláoan hol van hát 
az az 50 holdas alkalmasnak minősített te
rület : addig annak bevallása és helyszíni 
pontos kimutatása, kataszteri térképek hi
ányában — és a pénzügyminisztériumnak 
93896/803. számú rendelete által, mely a 
pénzügyigazgatóságoknál kezelt kataszt. 
térképek megtekintését is csaknem lehetet
lenné teszi — még nehezebbé válik. E 
bajon, vagy a községek vagy a dohányter
melők kontójára segíteni kellene.

A  másik közös és az előbbinél is sür
gősebb megoldást igénylő kérdés az. váljon 
okszerű, szükséges dolog-e a törvényileg 
megállapított 5 éves turnusnak további 
fentartása ?

Miről lehet e fontos kérdés megvilágí
tásánál szó, és a határozat meghozatalánál 
mely czél elérésére kellett a múltban és 
kell a jövőben is törekednünk ? Nem másra,

•) Mi azt hisszük, hogy nem az érdeklődés 
hiánya, s annál kevésbbé az igen tisztelt czikkiró 
ur által „kifejtett actio alkalmatlan volta” miatt 
maradt el a várt reagálás, hanem bizonyára azért, 
mert az emlitett múlt évi cikksorozatot, mint az okszerű 
dohánytermelés és kezelés módozatait valóban alapos 
szakértelemmel tárgyaló, jeles tanulmányt: velünk 
együtt, lapunk nagyközönsége is teljes elismeréssel 
fogadta, amelynek helyességét vitatni, vagy meg- 
csáfolni nem is lehetett Szerk
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mint a dohánytalajnak kellő termőképes
ségben való fentartására.

Hát én megengedem, hogy kellő ve
tésforgás és trágyázás mellett, vagy — 
megengedem —  okszerűtlen gazdálkodás 
mellett is, jobb minden öt évben ugyanazon 
talajba ültetni a dohányt, mint minden 2—3 
vagy 4*ik évben, —  ennek megállapításá
hoz nem kell valami nagy bölcsesség; — 
ámde nem ez a kérdés veleje, hanem az, 
váljon nem lehetne-e az 5 éves turnusnál 
jobb rendszert megállapítani, vagy attól el
térést engedni ?

Ú gy  az első, valamint a másodikra 
határozott igennel kell felelnem. Mert:

1. ha értesüléseim nem csalnak, az 5 
éves turnus gyakorlatban másutt sincsen,
— igy tehát sehol sem látták szükségét, 
az ily hosszú időközre szabott turnus be
hozatalának, vagy éppen kötelező elren
delésének : mert:

2. az a theoria, hogy minden növény 
kizárólag a maga különleges táplálékát 
veszi ki a földből, még pedig már egy 
termés alatt teljes mérvben: mese beszéd ;
— tehát azon feltevés, hogy a neki való 
tápanyagokat a dohány egy termés alatt, 
érezhetően kiveszi a talajból s hogy ezen 
hiányt a természet és a gazda csak 5 év 
alatt tudja annak visszadni: téves feltevés.
—  Hát ugyan nem tudjuk-e. hogy Szent- 
András, Verpelét, Gálocs, Paszab. a Sza- 
moskö7, stb. félszázadon át mindig ugyan
azon földben termesztette kitűnő, tartalom
dús és illatos dohányát ?! — S ha már az 
okszerű vetésforgás elméletét elfogadjuk, 
sőt helyeseljük is. ugyan szabadjon azon 
kérdést feltennem : mivel lehet az öt éves 
forgó nélkülözhetlenségét a dohánynál in
dokolni, szemben a 3 éves forgóval, ami
vel t. i. minden más mezőgazdasági növény 
beéri ? ! —  Sőt tovább megyek és kérdem : 
miért tulajdonítunk éppen a dohánynak ily 
nagy igényeket, — a dohánynak, melyet a 
legjobb, legműveltebb földbe, háromszori 
szántásba ültetünk, 2 —3-szor megkapálunk 
és sarjuleveles korójának leszántásával a 
talajnak azon alkatrészeit, miket a dohány 
igénybe vett. ugyanazon évben talán egész
ben vissza is adunk.

De vessünk ftl még egy gyakorlati 
kérdést: ha a dohánytermelő gazdának van 
péld. 100 hold alkalmasnak minősített ta
laja, melynek azonban csak a fele kitűnő 
dohánytalaj, fele pedig már jóval gyengébb, 
kérdem : érdekében állhat-e akár a kincs
tárnak, akár a termelőnek, hogy azért 
mindkét minőségű talajt, a dohányter
melő egyformán használja a dohányterme
lésre ? S ha erre az lenne a felelet, hogy 
hát ily' esetben a gazda gyengébb dohány
földjét jobban trágyázza s igy ezzel azon 
nézet (és helyes nézet) nyerne kifejezést, 
hogy az intensiv és okszerű trágyázás 
vissza és megadja a talajnak a dohányter
melésére szükséges alkatrészeket: —  ugyan 
kérdem, miért ne adná vissza a trágya 
dohánytermelő képességét a talajnak akkor, 
ha minden 3 ik vagy 4-ik évben termelne 
ugyanegy talajban dohányt s igy ugyané 
talajt nem minden 5-ik, hanem minden 3-ik 
vagy 4-ik évben trágyáznék meg.

De végre minő biztosítékot nyújt az 
f) évi forgó betartása, ha a trágyázás az 5 ik 
évben is elmarad és váljon — ami ugyan 
kérdés tárgyát sem képezheti — nincs-e 
nagyobb kilátás tartalomdusabb dohányra 
ott, hol rendes ugartartás mellett minden 
3. vagy 4-ik évben kerül vissza a dohány, 
vagy pláne ott, hol az ugarba ültettetik, 
mint ott. hol más növények előzik meg 5 
éven át a dohányt, ugartartás nélkül. — S 
végre miként illeszthető bele az ország 
nagy részében gyakorlatban levő 3-as vagy 
4-es forduló rendszerbe az 5 éves dohány 
cyklus ?

Igazán eljöttnek látom az idejét annak, 
hogy a dohánytermelő gazdaközönség és a 
gazdasági egyesületek sürgősen nyilatkoz

zanak és informáljanak illetékes helyen az 
eddigi rendszer megfelelő reformja érde
kében.

No, de tegyük le a tollat egy időre s 
nézzünk szét a dohányföldön, mi ha ez év
ben keveset is, de különösen a kapában — 
kitűnő minőséget igér.

Kdllarj András.

A dohány beszállítása, 
füllesztése és fűzése-

A z idei termés iránt táplált sok szép 
reményünk előbb ment füstbe, mint ahogy 
füstbe fog menni az a dohány, mely ez év 
ben teremni fog.

A  legjogosultabb reménynyel néztünk 
elébe egy jó termésnek, ama ritka kedvező 
időben, amelyben a palánta nevelés és ki
ültetés ez évben részesült ; de — fájda
lom — annyira mostohára változott az idő, 
hogy most már kétségtelenül egy rossz ter
més előtt állunk.

Vannak ugyan egyesek, akik abban a 
szerencsében részesültek, hogy esőt kap
tak s a jég  és viharoktól megkiméltettek, 
de az ily jó esetek bizony nagyon gyéren 
fordulnak eló.

De azért még sem szabad elcsüggedni,
, hanem annál inkább mindent el kell követ

nünk. hogy — amennyiben az ilyen idő- 
1 járás a termést nemcsak mennyiségében,
! de minőségében is meg szokta rontani —  

legalább a lehető gondos és kitűnő kezelés 
utján, a minőség emelésével ellensúlyozzuk 
az idei termés gyengeségét.

Azért is kívánunk az alábbiakban jó 
1 útmutatásokkal szolgálni t. olvasóinknak.

Elmondtuk a múlt alkalommal, hogy 
miként kell a dohány törésnél eljárni, szól
junk tehát most a további teendőkről.

A dohány hazahordásánál nagyon v i
gyázni kell, hogy a levelek, úgy amint 
megválogatva és osztályozva törettek, külön- 
külön csomókban rakassanak fel s főleg a 

; legértékesebb levelek kellőleg védve legye- 
1 nek és ne összekuszál tan. élökre állítva, 
j  hanem lapjokkal lefelé fordítva rakassanak,
1 de nem túlságos nagy tömegben, mert az 

erősebb nyomás által a fris levelek igen 
sokan szenvednek.

Ahol a dohányföld a száritópajtáktól 
I messze esik és a beszállítás béres szekere

ken történik : ott különösen nagyon óva
tosan kell a dohányt fel és lerakni, s a 

j a szekér alját és oldalait gyékénynyel 
vagy szalmával kell kibélelni; — túlságos 
sokat felrakni, vagy a tetejébe még va
lami nehéz tárgyat tenni, lenyomni, ráülni 
egyáltalán nem szabad. Felül a dohányt 
gyékér.vnyel. vagy ponyvával kell beta
karni, s még ha éppen kerülő utat kellene 
is tenni: mindig a jártabb, simább utat ke
ressük, hogy a szállítás alkalmával a do
hány meg ne rázassék, mert ez is nagy 
kárt tesz benne.

Amint a dohány a pajtába le van 
rakva, az otthon levő kertészek kezdik az 

; egyes osztályokat, úgy amint a levelek 
I letörettek, a füllesztésre előkészíteni.

Mindenütt a világon, ahol a dohányt 
| okszerűen kezelik, a füllesztést elmarad- 

hatlanul szükségesnek tartják, mint egy 
nemét az utóérésnek, mely a dohány tel
jes érését pótolni van hivatva.

A  füllesztést leghelyesebb a pajtában 
—  melynek aljára tiszta száraz szalmát, 
vagy gyékényt kell borítani —  egy  kissé 
emelkedett helyen végezni, és pedig vagy 
apró csomókban, vagy pedig úgy. mint a 
tengerentúli államokban szokás: 12—15
ctmtr. magas, 40— 50 ctmeter széles kis 
asztagokban. de nem bélelten, azaz a kö
zepét nem szabad berakni és mikor az 
asztagok megmelegedtek : azonnal levelen
ként át kell forgatni, —  de ezzel mindig 
óvatosan járjunk el, ne hogy a levelek 
ilyenkor egymá.«hoz ütődjenek, mert min

den ilyen ütés sebet, zúzódást okoz és 
rothadást idéz elő. A  füllesztést addig kell 
folytatni, mig a levelek egy sárgás szint 
kapnak s a bordák annyira meglágyulnak, 
hogy többé nem törékenyek, ami 3—4-szeri 
21* óra alatt szokott végbemenni, — de még 
az ennél tovább tartó füllesztéstől sem kell 
tartani.

A  fődolog az, hogy a füllesztés alatt 
a zöld dohánynak meg kell sárgulni, vagy 
legalább sárga-tarjagossá válni, — s azon 
leveleket, melyek egy  bizonyos idő után 
sem sárgulnak meg, hanem zölden marad
nak, ezeket ki kell válogatni éz újból fül- 
leszteni, mindaddig amig ezek is megszi- 
nesednek.

A  rendesen érett dohány a füllesztés 
alatt egyenlően ezokott megsárgulni, az 
éretlenek ellenben még több füllesztési időt 
kívánnak. A  vékony levelű és kevtsebb 
zsirtartalmu dohányok kevesebb, a durva 
tapintatu. zsíros, nedvdus dohányok hosz- 
szabb időn át füllesztetnek.

A  legkisebb füllesztés, melyben a do
hánynak okvetlenül részesülni kell, legalább 
is 48 óráig kell hogy tartíon.

A  kerti és muskatál leveleket azonban, 
amelyek már rendesen egész érett állapot
ban szedetnek le és igy  kevesebb víztar
talommal bírnak. 24 órán túl nem szüksé
ges fülleszteni.

A füllesztés tulajdonképen egy  erjedési 
folyamat, moly a jó minőség előállítására igen 
nagy befolyással bir; mert a füllesztés által 
a zöld dohányok nagy mennyiségű 1 edves- 
séget párologtatnak el, minek következté
ben a dohány könnyebben szárad, nem ma
rad benne annyi kovászszerü anyag, mely 
a többi dohányt is megmételyezi, s az 
égésre is igen jó hatással van ; — e mellett 
a füllesztésnek gyakorlati czélja is van, hogy 
a törékeny, nedvdus levelek meghervad
nak és miután nedvességükből a legna
gyobb részt elvesztették, hajlékonynyá. ru
ganyossá válnak, minek folytán a fú/és 
munkájánál nem fog belőlök annyi kárba 
veszni, mert akkor már nem lesznek oly 
törékenyek.

Am i a dohány fűzését illeti, ennek 
sok különböző módja közül én a fonák vagy 
forgatva főzést tartom a leghelyesebb és 
legczélszerübbnek, a melyet már évek óta 
s most is a legmelegebben ajánlok,—  öröm
mel konstatálva, hogy ezen füzesi mód, ma 
már országszerte el van terjedve és alkal
mazva, azért szüksgtelennek is tartom en
nek előnyeit és eljárási módját ezúttal hosz- 
szasabban előadni.

Épp oly általánosan bevett szokássá 
kellene tenni azt is, hogy a felfűzött levelek 
egymástól legalább is 2 — 3 ctnitr távol
ságra álljanak, úgy. hogy a szárítás egész 
ideje alatt, vagyis mig az utószáritás, 
illletve előfermentálás végett a dohányt 
össze nem szorítjuk, mindaddig a levelek 
a zsinegen sohse érjék egymást.

Jövő számunkban a szárításról fogunk 
kimerítően szólani, —  addig is azonban 
eleve szives figyelműkbe ajánljuk a terme
lőknek. hogy miután —  sajnos — most 
úgy is kevés a dohány, úgy intézzék tehát 
hogy az összes dohány benn a pajtában 
szárittassék.

Daróczi Vilmos.

A dohány égésére vonatkozó 
eddigi vizsgálódások rövid átnézető.

Irta: Cserháti Sándor.

(Folytatás).

A rosszul égő dohányokról általánosan is
meretes, hogy rendkívül nagylevelüek ; s Igy 
úgy szólván bizonyos, hogy m chlórtartalmú 
trágya-szerek a dohánytermés mennyiségére 
egészen feltűnő befolyást gyakorolnak, hogy 
azonban a közelebbi alkatrészek közül melyik
nek productióját segíti leginkább elő a dohány
ban, azt ma még nem tudjuk.
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Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni 
a chlórnak azon hatását, hogy mint Na Cl 
ántisepticus magatartásánál fogva a dohány 
fermentatiójának legnagyobb akadályozója.

ügy, de éppen a fermentatió feladata a 
dohányban levő proteinatokat — melyok szin
tén rosszulégést okoznak —  átalakítani, s ha 
a feimentatió a clilor befolyása következtében 
nem megy véghez kellő erélylyel, nemcsak 
azért fog a dohány rosszul égni, mert chlorve- 
gyek vannak jelen, de azért is, mert a clilor- 
nátrium a fehérjefélék stb. más organikus anya
gok megbomlását akadályozza. Azért szoktuk 
sózni az eltartani való húsféléket, növényeket 
(káposztát stb). savanyított takarmányféléket 
stb. Ugyan ilyen hatást tulajdoníthatunk a chlór- 
vegyeknek a dohánynál is, (V. ö. Nessler idé
zett munkáját 127. oldal.)

Az organikus anyagok befolyása az égésre 
még igen kevéssé van tanulmányozva.

SchlÖ8ling kimutatta, hogy az organikus 
savak, melyek a dohánylevélben főleg az al- 
matav,-czitromsav és oxalsav által vannak kép
viselve, a dohány pislogó égését rendkivüi elő
mozdítják.

A protein-anyagok nemcsak hogy rosszul 
égnek, de ezenkívül az égésnél kellemetlen 
bűzt is terjesztenek.

Azon körülmény hogy a száraz években 
rossz égésű dohány terem (főleg külföldön), 
(Nessler 77—  98.), mert kivált az árnyékszék- 
trágyáhan a dohányföldre vitt chlorvegyek nem 
mosatnak ki az altalajba (Bemmelen), és hogy 
a dohány azonkívül apróbblevelü és vastagabb: 
valószínűvé teszi, hogy ilyen években a leve
lek sejtjei oltásodnak, a lignin-szerű anyagok 
rossz befolyását az égésre szintén tekintetbe 
kell venni. Sajnos, hogy a „lignin** elneve
zés alá foglalt anyagok természete csak ke
véssé ismeretes, pedig igen valószínűnek lát
szik, hogy a dohánynál ez igen nagy szerepet 
játszik.

A magyar dohány rosszal égésének leg
több esetben szintén a clilór az okozója; szá
mos ez irányban tett kérdezősködésem, Mandis 
nyilatkozatával cgyértelműleg kétségtelenné te
szi, hogy ez állapot nálunk rendesen nedves 
években mutatkozik. Azon helységeknek, hol 
rosszulégö dohányok teremnek, igyekeztem ten
gerfeletti magasságukra adatokat szerezni, s ez 
adatok meglepően mutatják, hogy rosszul égő 
dohányok főleg a magyar alföld legmélyében 
fekvő vidékein — az úgynevezett Tiszalapo- 
sokon — gyakran inocsáros helyeken teremnek, 
melyeket nedves telek után egész tavaszon át a 
földárja borit.**

A mint a közlőitekből kitűnik, Kossutány 
egészben osztja Nessler nézeteit, azon különb
séggel. hogy bizonyos anyagok hátrányos ha
tását jobban hangsúlyozva, nem foglal el oly 
egyoldalú állást, mint Nessler.

Ha azonban a Kossutány említette táblá
zatot veszszük szemügyre, akkor azt fogjuk ta
pasztalni. hogy a miben ö Nesslernek igazat
ad. az az ö elemzéséből sem tűnik ki határo
zottan.

Kossutány azt mondja, hogy minél több 
hamut tartalmaz a dohány, annál jobban ég és 
megfot dltva, erre vonatkozólag álljon itt néhány 
szám elemzéseiből:

Jól égő Rosszul égő
dohányok hamumennyisége 

maximum 23*13 23*04
minimum 15*31 14*3
A különbség bizony csekély, igaz ugyan, 

hogy a rosszul égő dohányokban a hamumeny- 
nyisége 7 eset közül 4-szer haladja msg a 
20*/#-ot, a rosszul égőké ellenben csak egy
szer, de azért a vittnyédi dohány 15*21"/# ha
muval jól ég, a csókái pedig 23‘9l-ft/0-kal nem 
é g ; hasonló ingadozást találunk az egyet al
katrészekre vonatkozólag is, a nátrontól elte
kintve, mely a jól égő dohányban jelentéke
nyen csekélyebb mennyiségben fordul elő. A 
mi a chlort és a kálit illeti, tény az, hogy a 
rosszul égő dohányok hamujának egy része 
igen jelentékeny mennyiségű chlort tartalmazott 
10—  19*/#-ot, a jól égőkben a chlor mennyi

sége ellenben egy esetben sem emelkedett 
5%-ig, a kálium a jól égő dohányok hamujá
ban S-szor emelkedett 30°/« fölé, a maximum 
45’58°/o volt*. a rosszul égőknél csak egy 
esetben volt 30*29°/#* ez volt a maximum, 
másrészt azonban az is előfordul, hogy a ko- 
kadi dohány 13*57"/# káli és 2*06°/# chlorral 
rosszul ég, a puszta-remetei dohány ellenben 
1*52 káli és 1*5“/# chlorral jól ég.

A mi a Kossutány azon kijelentését illeti, 
hogy a magyar dohányok rosszul égését a chlor 
okozza, csak azon megszorítással lehet elfo
gadni, hogy ez az állítás a tiszai laposokon 
termő dohányokra vonatkozik e helyeken igenis 
a chlor okozhatja a rosszul égést, a mint azt 
Kossutány igen meggyőzően kifejti, azonban az 
országban sok más helyen is terem rosszul 
égő dohány, a hova nem jöhet sok chlór, és 
a hol egyéb okok is idézhetik elő a rosszul 
égést.

Összefoglalva az elmondottakat, azon ered
ményre jutunk, hogy a rosszul égést legtöb
ben első sorban chlórnak tulajdonítják, mig a 
jó égést a káliumnak, leghatározottabban állítja 
ezt Nessler, mig Kossutány és Ilart egyéb 
körülményeket is felsorolnak a jobb vagy rosz- 
szabb égés okául. (Folyt, kíív.)

Dohányt termő földek talajvizsgálata.
(Folytatás.)

A  talajvizsgálat, kirendelt bizottság 
által ejtetetik meg, melynek vezetőjét és 
egyik  tagját — a m. kir. pénzügyminis- 
terium jóváhagyása mellett —  a m. kir. 
dohányjövedéki központi igazgatóság, a má
sik tagját pedig, ki mint megyei szakértő 
szerepel, azon vármegye főispánja, melynek 
területén a talajvizsgálat tartatik, az illető 
megyei gazdasági egyesület előzetes meg
hallgatása után küldi ki. Továbbá esetről- 
esetre tagjai még a bizottságnak mindazon 
egyes községek bizalmi férfiai, a melyeknek 
határaiban a talajvizsgáló bizottság mű
ködik.

A  talajvizsgálat kerésztülvitelének kö
vetkező módozatai vannak gyakorlatban és 
pedig :

1. az általános talajvizsgálat, mely egy  
dohánytermelésre jogosított község határá
ban fekvő összes parczellák minősítésére ter
jed ki és akkor alkalmaztatik, ha dohányter
melésre ujonan jelentkezőknek is termelési 
engedélyek kiszolgáltatása terveztetik ;

2. részletes talajvizsgálat, mely a talaj- 
vizsgálat alkalmával tényleg dohányterme
léssel foglalkozók birtokában vagy haszon- 
élvezetében levő összes földparczellákra 
terjed ki és akkor alkalmaztatik, ha a do
hánytermelési terület nagyobbitásának szük
sége fenn nem forog ;

3. talaj felülvizsgál it, moly a talajvizs
gálat határozatai ellen, a dohánytermelők 
részéről tett felfolyamodások alapján ren
deltetik el és csak a folyamodványokban 
megjelölt parczellákra terjesztetik ki, — és

4. a dohányjövedéki központi igazga
tóság által, a felügyelőségekre bízott és házi
lag teljesítendő talajvizsgálat, midőn egyes 
parczellák műveleti ágának változása, vagy 
jelentéktelenebb hiba helyreigazítása czél- 
jából, a talajvizsgálati jegyzőkönyvek he
lyesbítése válik szükségessé.

Áttérve a minősítési munka tényleges 
végrehajtására, a következők emelendők k i :

1. A  minősítés mindenkor csak a talaj 
azon időbeni állapotának, illetve sajátságai
nak meghatározására szorítkozik, melyben 
a vizsgálat alkalmával találtatott, tekintet 
nélkül azon változásokra, melyek beallhat- 
nának, ha a minősítés alá vett talaj, lecsa- 
polás, alagcsövezés, műtrágyázás, meszezés, 
stb. talajjavító műveleteknek alávettetnék, 
vagy a műveleti ágazat megváltoztatnék 
Miért is mind oly területek, melyek eke- 
mivelet alatt nem állanak, tehát a vizsgá
lat idején szántóföldet nem képeznek:
„alkalmas** területnek nem minősíthetők.

Ugyanily megítélés alá esnek a szántóföld 
gyanánt használt területek, ha azok —  
bárminő kitűnő sajátságokkal bírnak is — 
élővíz szabályozásra emelt gátak közé szo
rítva fekszenek. Vasúti töltések és gátak 
mentén létező anyagárkok, úgyszintén 
mesterségesen előállított mélyedések: do
hánytermelésre „nem alkalmas" területek.

Ezen szigorú minősítés azért nevez 
hető jogosnak, mert nem ritka eset, hogy 
tömeg-termelésre törekvő dohánytermelők, 
minőség előállítására nem alkalmas, aggá
lyos természetű talajukat, azon Ígéret ha
tása alatt „alkalmasának minősíttették, 
hogy már a legközelebbi időben, ez vagy 
amaz javítási művelet által, talajukat do
hánytermelésre alkalmassá változtatják át, 
ami rendesen csak puszta ígéret maradt 
és a talajvizsgálat egyedüli czélját: az 
egyes, dohánytermelésre alkalmas par
czellák kijelölését meghiúsították.

2) Dohánytermelésre alkalmas terüle
teknek nyilvánitandók azon szántóföld ta
lajok, melyek halmaz állapotjaik és egyéb 
physikai tulajdonságaiknál fogva — te
kintet nélkül a talaj növényi tápanyag 
gazdagságára —  az észszerű dohányterme
lést megengedik és gyártási czélokra hasz
navehető anyagot szolgáltatnak.

3) Előző időben, egyes bizottság által 
követett ama gyakorlat, hogy mindazon 
szántóföldek, melyek a kataszteri telekköny
vekben V l-od  osztálynál rosszabb minősí
tést nyertek, a dohánytermelés alól kizá
rattak : téves eljárásnak bizonyult és jelen
leg  többé nem gyakoroltatik, — mert ott, 
hol a kataszteri osztályozás helyesen v i
tetett is keresztül, az, a talaj akkori ter
mőképességéhez mérten történt, ami azon
ban nem állandó tulajdonsága a talajnak, 
hanem manapság már inkább a gazdasági 
rendszertől függő körülmény, mely a sze
rint változik, amint a gazdálkodás bel-, 
vagy külterjesen űzetik és igy  annak hosz- 
szabb időre való megítélésénél sem lehet 
mérvadó.

Dumtsa Sándor.
(Folyt, k ö v )

A dohánytermésnek minőség szerinti 
osztályozásáról.*)

Előre haladt mivelési módot folytató ter
melők gyakran hangsúlyozzák, hogy ha a do- 
hánvbeváltós a minőségnek és nem csupán a 
levél alaknak megfelelő módozatok szerint 
történnék : akkor a termelő sokkal jobban 
járna.

A dohányjövedék nem tévesztette szem 
elől ezen iránynak mindkét részre nézve köl
csönösen üdvös voltát, mert újabban a bevál
tási minták összeállítását is hasonló elvek szerint 
határozta meg, fósulyt a minőségre és égésre 
fektetvén.

Ámde annak a czélnak elérésére, hogy 
a dohánvbeváltás az anyag minőségének meg- 
felelőleg történhessék, első sorban az szük
séges, hogy már a termelő saját maga, a 
minőségnek megfelelően állítsa össze a ter
mését.

Ezzel ellentétben pedig azt tapasztaljuk, 
hogy a megjelölt irányt éppen a termelők követik 
legkevésbbé, mert a legkülönfélébb gyártási czé
lokra szolgáló dohány van egv-egy csomóba 
vagy bálba kötve.

Nagy termelésnél, hol a beültetett föld
terület nem lehet mindenütt egyforma, hol e 
miatt különböző égésű, szinü és szívósságu 
dohányok teremnek, ezen annyira lényeges s 
a dohány értékét első sorban eldöntő tulajdon
ságokra semmi tekintettel sincsennek, csak ha 
véletlenül egy-egy ily különböző fajtájú anyag

*) Lapunk tisztelt munkatársa és régi barátjá
nak esen figyelemreméltó csikkét — mely as álta
lunk is oly gyakorta hangostatott minőség sserinti 
osstályosás csélsserüségét és helyes módját, a tóle 
megssokott ssakavatottsággal és épen itlősserttleg tár 
gyalja — a ,K  ̂s t e 1 e k“-ból vésésük át. Sserk.
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külön majorban kezeltetik, akkor kerül külön 
csomókba.

Ha nem egy időben érik meg egy egy 
különfaju termés, ez által szintén, de csak vé
letlenül jut külön osztályba, de az is gyakran 
megtörténik, hogy daczára az érés különböző 
fokának: a termést egyszerre aratják és fűzik 
egvgyüvé. A jövedék már a válogatott osz
tályban az a) és b) alosztályokat csakis a job
ban és rosszabbul égő dohányok megkülön
böztetése czéljából állította fel, tehát a be
váltásnál a minőség szerinti átvétel irányát 
úgy a beváltási árosztály szabályzattal, mint a 
fentebb emlitett beváltási mintacsomókkal eléggé 
megjelölte.

A termelő, a tőle megkívánható ügyei
met és gondot, a mely nélkül a minőség sze
rinti osztályozás czélja el nem érhető, sokszor 
szem elől téveszti, minek következtében a be
váltás tapasztalatai szerint a még válogatott 
osztály bármely csomójára :s, nemcsak bál
jára, rá lehet lógni, hogy az p. o. b) alosz
tályba tartozik, de ha akarom az a) alosztályt 
is reá erőszakolhatom, oly eltérő tulajdonsá
gokkal bír. Hát nr.ég a többi osztályokban mi 
minden van Összecsomózva, hány faj, hány 
szin és minőség, sőt osztály is. Mily bajt okoz 
ily dohányok átvétele, továbbá gyári értékük sze
rinti átválogatása és a gyártási czéloknál való fel- 
használása is.

Ily körülmények között azon jogosult ki
vánalom, hogy a magasabb arakat a jobb és 
ne az alakosabb minőség nyerje el. s ez ál
tal a termelő a jobb és ne az alakosabb ter
melésre éppen a beváltás által serkentessék, 
nem valósítható meg.

A minőségek összezavarása alkalmat ad 
a beváltásnál különféle eltérő nézetek és ma
gyarázatok érvényre jutásának, s oka annak, 
hogy (a szabályok mellett is) bőven jut mód 
minden beváltó vagy termelő egyéni nézeté
nek vitatására s okot ád panaszokra és súrló
dásokra.

A  termelő iparkodjék megfelelni azon 
kivánalmaknak, melyeket tőle megkövetelnek, 
s akkor nem fog a termés hiányos összeállí
tása miatt a beválta? i önkénv felett panasz
kodni és a beváltásnál dívó eljárást gyanú
sítani.

Mondjak, hogy a minőség szerinti ősz- 
szeallitasra a kertészek nem kvalifikáltak, hogy 
azt nem is lehet tőlük követelni; de kérdem : 
hogyan lehet akkor minőség szerint átvenni, 
ha a termés nem minőség szerint van össze
állítva. Ezt a czélt kell a kertészeknek meg- 
közeliteniök, ez azon irány, melyen haladniok 
kell, ha még ma talán akadályokkal kellene is 
küzdeniük.

De én nem látok ebben semmi nehézsé
get, hiszen a mi gyakran változó raktári mun
kásaink sokkal aevésbbé kvalifikáltak, mégis 
gyönyörűen kiválogatják még a kevert cso
mókból is a takaró, bél. burnót, fonó és vágó 
dohányokat.

Nézetem szerint inkább a termelő nem kép
zett eléggé ebben, s ő nem tudja az irányt megje
lölni. a tormát megszabni.

Azon ellenvetés, hogy a kertész nem en
gedelmeskedik —  nem fogadható el mert a ker
tész engedelmeskedni fog, ha annak hasznát a 
beváltásnál tapasztalja ; ha folytonos felügve- 
let alatt áll, ha a felügyelő nem kevesebbet, 
hanem többet tud mint ő. A mintacsomók 
összeállítása által pedig megmutathatjuk a ter
melőknek azt is, a mit még esetleg nem ös- 
mernek.

E mellett azonban röviden elvi iránv- 
nyal is szolgálhatunk, ha a termelő a korszerű 
haladáshoz csatlakozni óhajt. És pedig :

1. A  termelő talajához alkalmas egv  
faj dohányt termeljen. Talaját jó karban 
tartsa.

2. Talajfekvés (partos, völgvrs) és talajmi
nőség szerintkülön szedesse, fűzéssé és helvez- 
tesse el dohányát.

Ez álul termését már belső tulajdonság, 
főkép égés és szin szerint legnagyobb rész
ben osztályozta, tehát a minőségi összeállítást

Magyar Dohánytjjság

el sem hibázhatja. A további teendő igen cse- • 
kély kvalifikácziót, de nagy gondosságot követel,
t. i :

3. Ki kell válogatni a simítás alkalmával a 
vastag és a vékony anyaleveleket s külön cso
mózni s csak ezutári következhetik a levelek
nek alak szerinti osztályozása.

4. A nedves és nedvtelt dohányok tekin
tet nélkül minőségükre, gondosan elkülőni- 
tendók. Ezek csakis mint csekély vágóanyag 
jöhetnek tekintetbe. A nedves dohányok ugya
nis bármily jó kezelés daczára is csekély 
vágó-anyagnál jobbak nem lesznek. A  nedv- 
telitett, nedves dohány mindig rosszabb, inig 
a kellő száraz dohány mindig jobb eredményt 
ád az erjedés után (s megtartja jellegét) mint er
jedés előtt.

Ezen eljárás mellett a minőségek külön 
osztályozása szerintem el van érve.

Á talaj határozza meg a minőséget (he
lyes beszáritás mellett, melynek híján csak 
mint vágó-(pipa-)dohány bírálható el). Az 
egyenlő minőségű és egyenlő fekvésű talajról 
származó dohányok legnagyobb részt egyenlő 
szinüek, égésüek és szivósságuak maradnak, s 
azokban a netáni eltérés csak csekély mérvű 
lehet, a mi különbséget már tenni nem fog. 
Ezt bizonyítja a tapasztalat.

így tehát ugyanazon talaj, ha a szívós, 
vékony dohány van túlsúlyban s ha jól égő :
(a mi a beváltáskor kétségbevonhatatlanul el
dönthető) takaró, ha nem ég vagy nem szí

vós : akkor vágó dohányt ad.
A vastag levelű csomók, ha szívósak s 

égnek: belet, ha nem szívósait: vágót; ha 
szívósak, de rosszul égnek bagót, a szivacso
sak burnótot adnak.

A csomók értéke tehát e szerint kétség 
telenül elbírálható és a jobbminőség kellőkép 
méltányolható a beváltásnál.

A  kertész tehát a jelzett módszer szerint, 
gondolkozási képességét túl nem haladó szel
lemi működés mellett, a nélkül hogy a do
hány gyártási értékét ösmcrnie kellene, cse
kély faradtsaggal képes a termés minőségének 
megfelelően csomózni.

A dohánvterroés minőség szerinti osztá
lyozásánál tehát, a talajminőség szerinti dohány
szedés és fűzés, nem egyéb mint elkülönített 
csoportosítása az egynemű anyagoknak. És igv 
e munkálat már a dohánytörésnél veszi kez
detét.

Ezen beváltási irány megvalósítása ellen 
a termelők részéről panasz emeltetett a bevál
tásra nézve, azon oknál fogva is. mert mint 
az ezen évben lefolyt budgettárgvaláson hang
súlyoztatok ; „bármily jók legyenek is a sza
bályok. egyik átvevő enyhébben, a másik szi
gorúbban fogja fel és magyarázza annak értel
mét^ Miéit is nem lesz megbízható a minőség 
szerint való átvétel sem.

A szabály ugyan jó volt, de a dohanv 
rossz összeállítása volt eddig a baj kutforrása, 
s az általam ajánlt mód ezen akadályt és a 
sokféle magyarázatot, vagyis az önkénvt akarja 
megszüntetni.

Ha az inspektor mint szakember megadja 
az irányt egy-cgy kerületben; ha a kezelő, ke
rületében ezen irány szellemében az egvön- 
tetÜ eljárást fentartja, a beváltó pedig megbí
zatását, külön egyén érinthetetlen privilégiu
mának nem deklarálja ;-a közös czél el lesz 
érve és akkor úgyszólván már semmi kívánni 
való sem marad hátra.

Fejér Viktor.
...  i

A külföldi dohány fájok honosításához.
Néhány év előtt, a mikor a dohány

termelőkkel m ég közelebbi érintkezésben 
állottam, a White Burley dohánynyal is 
tettünk kísérletet.

Kertemnek a legjobban m egfeleli és 
legszabadabb, jó l trágyázott és megművelt 
helyén, a fentnevezett dohányfajnak körül
belül 20 palántája volt ültetve.

A  Szeged városához tartozó Puszta- 
Csöngölén. egy nagyobb termelőnek adtunk

Szeptember 1.

. a fenti dohány faj magjából igen kis mennyi
séget. de ez rosszul kelvén, csak 2 palánta 
maradt belőle, melyet a melegágyak kis 
kertjében ültetett el s nagy figyelemmel 
gondozott.

A z  eredmény az lett. hogy nálam tel
jes kifejlődés mellett, a dohány színtelen, 
és minden tartalom nélküli volt, ame
lyet égésre hozni semmi módon sem le
hetett és mivel a levelek igen meredtek, 
soványak, törékenyek és minden szívóssá
got nélkülözők voltak, mint dohányt e gy 
általán semminemű czélra nem lehetett 
volna használni; pedig a legnagyobb gon
dozásban részesült.

Igen. mert a dohány is olyan növény, 
mely szabad teret kiván és ott. ahol közel 
épületek vannak, úgy látszik nem jut neki 
folytonosan elég éleny, mivel a légáram 
az épületek által meg van szakítva.

Mást mutatott a W hite Burley a csön
gőiéi termelőnél. Ott a levelek szívósak, 
tartalomdusak lettek és az égési képesség kí
vánni valót nem hagyott, a mellett füstjé
nek zamatja oly kellemes volt, hogy orrom 
idegzete még ma is megtartotta annak jó 
emlékét, mert fűszeres illata felülmúlta 
minden, a termelők által termeszteni szo
kott dohányokat.

Fájdalom, hogy csak két növény le
velei voltak, melyek a különféle időben 
tett kísérletezések alkalmával felhasznál
tattak

M egjegyzem  még, hogy a talaj, mely
ben a két növény el volt ültetve, laza, de 
azért termő homokvegyületből állott, a 
hely fekvése azonban olyan volt, hogy kö
zel épület nem állott, és sok kilométerre 
terjedő puszta légáramlatai övezték.

Ezen példát csak azért hozom fel, hogy 
kimutassam, egyrészt hogy a dohány terme
lési helyére nézve válogatós, —  másrészt azt, 
hogy a kiséri etetések által bizony lehet ered
ményeiül elérni és én hiszem, hogy mester
séges kiválasztás által a jövő még ebben 
is nagy eredményeket fog felmutathatni. 
Felemlíthetem itt a keresztezést, amely min
den növénynél oly bámulatos eredményeket 
idéz elő.

Ez utóbbi a dohányra nézve még egé 
szen felhasználatlanul, minden kísérlete
zésen kívül van, és a mesterséges kiválasz
tás is csak abból áll, hogy a legerősebb 
töveket hagyják meg. a legtöbb esetben a 
legvastagabb levelekkel, pedig a dohány
nál éppen olyan nagy tenyészerőre szük
ség nincs, de igen is van finom, jó leve
lekre.

Pedig a szorgos virágkertész, ha 
valamely virágnál előnyt vesz észre, ame
lyet fentartani nem akar. nem úgy jár el, 
hogy csak a legerősebb, legvastagabb le
velű növényeket hagyja tenyésztésre de 
még a keresztezést is segítségül veszi czél- 
jainak elérésére.

De a természetes kiválasztás nagy mű
ködésében, a természet sem éppen a le g 
erősebb egyéneket pártfog. Íja, hanem azo
kat. melyek czéljainak a legjobban m egfe
lelnek.

Ezt kellene nekünk is utánoznunk.

Steinicalter Ödön.

A dohánylevelek szöveti alkata 
és égése.

A tapasztalás azt bizonyítja, hogy a do
hánylevelek minőségére nagy befolyással van 
a termelés évének időjárása. Forró, száraz nya
rak alatt vastag, nehezen égó levelek, hűvös 
nedves nyarak alatt ellenben gyengébb, jól égő 
levelek fejlődnek a dohánvtövön.

Mivei tudvavevőleg a nagvobb klórtarta
lom a dohány égésére kedvezőtlen hatást gya
korol, Nesaler az időjárás befolyását a do
hánylevelek éghetőségére a kdvetkezóleg ma- 
gvarázta :



Szeptember 1. Mautau Dohán yijsai, B

Száraz nyarak alkalmával a dohány a 
felfelé szivárgó talajvízből nagyobb mennyi
ségben veszi fel a könnyén oldható klórve- 
gyUleteket, különösen a klórnátriumot, mig 
e vegyületek erős nyarak alatt a gyökerek tá
jékáról könnyen a talaj mélyebb rétegeibe mo
satnak le. Másrészt a káliumtartalom, mely a 
dohánv égésére kedvező befolyást gyakorol 
meglehetősen egyforma, száraz és nedves nya
rak alatt, mert a káliumvegyületek a talajban 
abszorbeálva vannak. Nessier szerint tehát, 
mivel száraz években a dohány a nedves éveké
hez hasonló mennyiségű káliumfelvétel mel
lett, lénvegesen több klórt vesz fel, innét ered 
a száraz évek rosszul égő dohánytermése.

Behrens a dohánvról szóló egyik nagyobb 
tanulmányában ‘ )  a többek között foglalkozik 
Nessier előbb ismerten magyarázatával.

Behrens azt tartja, hogy közvetlen az 
időjárási tényezők okozzák azt, hogy száraz 
nyarak alatt rosszul égő dohányok teremnek, 
niert a száraz és a nedves nyarakban termett, 
megközelítőleg egyforma klór- és káliumtar
talommal biró levelek közül a nedves nyarak- 
bán termettek mindig jobban égnek.

Behrens szerint a klimatikus viszonyok 
a dohánv és egvéb növények szerveinek szö
veti alkotására lényeges befolyással vannak. 
Száraz, forró nvarak alatt fokozódik a növé
nyek, különösen a levelek párolgása, minek 
következtében a dohánytöveken kicsiny, durva 
levelek képződnek, mélvek sejtjei tömött, szi
lárd sejtfalakkal bíró szövetet alkotnak, mely 
szövetben sejtközölti hézagok (intercellularis 
hézagok) csak csekély mennyiségben képződ
nek. s a meglevők is kicsinyek; ellenbenned- 
ves nvarak alkalmával gyengéd, nagy levelek 
keletkeznek, melyek szöveteiben tágas, leve
gővel telt sejtközölti hézagok találhatók.

Ezek alapján Behrens természetesnek tartja, 
hogv az olvan levél, mnlynek sejtjei tömöttek, 
durvafaluak, rosszabbul fog égni, mint az olyan 
levél, melynek sejtjei vékonvtaluak s a melyek 
között lévő tágas hézagok a levegőnek szabad be
menetelt engednek.

Behrens többféle méréseket is tett kü
lönféle párolgási és világítási viszonyok alatt 
termelt dohányleveleken, s mindig azt ta
lálta, hogv az árnyékban nevelt dohány
tövek a leggvengédebb leveleket fejlesz-

Az olasz ét a magyar dohányjövedéki 
szabályrendeletek összehasonlítása.

Lapunk folyó évi 15. számának mel
lékletén, egész terjedelemben közöltük 
„Az olasz belföldi dohánytermelésre vonatkozó 
szabályét ndelet*-et. melyet ár. Keömley  A’ún- 

or doh. jöv. közp. igazgatósági titkár ur 
az olasz eredetiből lefordított s bevezetés
sel ellátva volt szives ismertetni.

A  figyelmes olvasó, aki párhuzamba 
teszi az olasz dohánytermelésre vonatkozó 
szabályrendeletet a mi jövedéki szabályaink
kal : azonnal észre fogja venni, hogy meny
nyivel enyhébbek a mi szabályaink, az 
olaszokéhez képest.

Mindjárt a termelési engedély kerve- 
nyezése, illetve az engedély elnyerhetése 
annyi czeremoniával jár. s oly szigorú fel
tételekhez van kötve, hogy a mi szokásos 
bejelentési kérelmi ivünk ehhez képest 
egyszerű csekélységnek mondható. A  mel
lett ott, a termelőnek még készpénzben, 
vagy értékpapírokban óvadékot is kell le
tenni, vagy pedig jótállás melletti jelzálog 
biztosítékot nyújtani, mig nálunk a kincs- 
tár, hold és zsinórpénz czimén, kamat nél
küli előleggel segíti a termelőket.

Van ugyan az olasz szabályrendelet
ben is olyan rendelkezés, amely a mi 
termelőink előtt nagy előny gyanánt tűn
het fel, nevezetesen ott több évekre, illetve 6

*) Laad*. Versnek* Hat. 1893.

évre is adnak termelési engedélyt, mig 
nálunk az engedély hatálya mindig csak 
egy évre terjed.

Ennek a megfejtése azonban igen egy
szerű. Olaszországban olyanok a viszonyok, 
hogy ott majdnem kérni kell a gazdákat, 
hogy dohányt termeljenek, —  mert első 
sorban a talaj nem arra való, — másodszor 
meri az olasz felszámítja a termelés mérle
gét és azt találja, hogy azzal a munkával, 
azzal az erővel és azzal a költséggel: az 
ott honos más egyéb kereskedelmi növény- 
termelésnél sokkal több anyagi eredményre 
számíthat, mint a dohánynál, —  azután 
meg visszatartja az a rendkívül szigorú 
rendszer is, amelynek ott a termelőnek 
magát alá kell vetnie és igy — amint 
mondtuk —  az olasz, csak bizonyos kis 
kényszer mellett hajlandó a dohányterme
lésre. A z  ott egyszerre 5 évre adott ter
melési engedély tehát inkább a jövedék 
előnyének mondható.

Nálunk ugyan a termelési engedélyek 
csak egy évre adatnak, de a termelőtől 
függ, hogy addig tartsa meg az engedé
lyét, ameddig neki tetszik; mert ha rend
szeresen kezeli a dohányt s jövedéki ki
hágást nem követ e l : akkor az engedélye 
biztosítva van nemcsak 5 évre, de több 
időre is.

M eg kell azonban vallanunk, hogy az 
olasz dohánytermelési szabályzat habár igen 
szigorú is. de a mellett igen sok van 
benne, ami a dohánytermelés okszerűségére 
van hivatva.

A  jövedék nálunk is megszabja ugyan, 
hogy hol minő dohányfajt szabad termelni, 
s a termelő köteles úgy a földterület elké
szítése, valamint a dohánymag, a palánták 
kiültetése, s a simitás és csomózás tekinte
tében a jövedék határozatai szerint eljárni; 
de az olasz termelő külön nyilakozatban 
köteles pontosan megjelölni a termelendő 
palánták számát, a mag nemét s aztán a 
kezelőség engedélye nélkül a melegágyi 
palánták a melegágyakból ki sem vehetők, 
a kiültetés befejezését legkésőbb a követ
kező napon bejelenteni tartozik az ellenőr
zéssel megbízott tisztviselőnek, a ki maga 
jelöli ki a foltozásra szükséges ágyak helyét 
s meghatározza még azon palánták számát 
is, melylyel minden melegágy ellátandó.

A  termelő, magtőkét csak különös 
engedély melleit termelhet, s akkor is 
csak annyit, amennyire a jövő évi engedé
lyéhez képest szüksége lehet.

A z  okszerűségre vall azon körülmény 
is, hogy az engedélyezett dohánymag tő
kéket nem a többi dohány közt, har.em 
külön helyen kell termelni hogy ezek an
nál kiválóbb gondozásban részesüljenek,
—  az ily külön hely azonban bennfoglal. 
tátik az engedélyezett területben.

A z  olasz szabályrendelet megszabja a 
palánták cs a sorok egymástóli távolságát,
—  szigorú birság alatt kötelezi a termelő
ket a tető és kacshajtásoknak kellő időben 
való eltávolítására s e tekintetben odáig 
megy. hogy a palántán hagyott kacshajtá
sokat centiméter nagyságuk szerint külön 
külön s fokozott mennyiségű birsággal 
sújtja. — ellenőrzési vizsgálat alapján ál
lapítja meg minden ültetvényen nemcsak 
a palántáit számát, de még a tőkén meg
hagyott leveleknek a számát H. —  s ha a 
palánták száma az engedélyezetteket túl
haladja: a többlet kiszakítandó, valamint 
azon tőkék is megsemmisitendők, amelyek
nek jellege elüt a termelésre jogosítottak 
jellegétől, — meghatározza a levelek szá
mát, melyből az átadásnál a csomónak 
állnia kell, —  szigorú rendszabálylyal kö
telezi a termelőt a dohány érettségének 
figyelemmel kisérésére, annyira, hogy a 
dohány törését meg sem szabad kezdeni 
addig, mig a teljes érettség hivatalosan 
nem konstatáltatott.

Mindezen intézkedések, de különösen

az érettségnek oly szigorú ellenőrzése, az 
okszerű termelés előmozdítására vannag 
hivatva.

A  csempészet megakadályozására és 
ellenőrzésére is erősebb, szigorúbb, gya
korlatibb rendszabályok vannak. A  többek 
közt igen nevezetes az, hogy a dohány le
törése után a tőkének minden sarju és 
kacs hajtástól letisztítva kell lenni és csak 
ezután használtathatnak fel tüzelésre, vagy 
más egyéb czélokra.

A  dohány átadásának módozatai a 
legapróbb részletezéssel vannak megálla
pítva ; — említésre méltó körülmény, hogy 
ott a dohány beváltása nem bálonként, ha
nem csomónként, sőt a termelő kívánatéra 
esetleg levelenként történik.

Végűig felemlíthetjük még a szabályren
deletnek két oly intézkedését, mely szintén 
hathatós előmozdítója a jobb minőségre 
való termelésnek, — nevezetesen mig egy
részt az olyan Jevel mennyiségekért, me
lyek kiváló jóságuk által tűnnek k i : egy 
jutalom van engedélyezve, mely az I. osz
tály után megállapított árnak felemelésé
ben áll, — addig másrészt akik 3 éven át 
egyfolytában (az elemi csapások esetének 
kivételével) csak a legalsóbb osztályba tar
tozó dohányokat adtak á t: azok ki vannak 
zárva a dohány termelésből.

A  fenti szemelvényekből is eléggé ki
tűnik, hogy az olasz belföldi dohányterme
lésre vonatkozó szabályok sok érdekes és 
figyelemre méltó intézkedéseket tartalmaz
nak, s dr. Keömley Nándor titkár úr szép 
és érdemes munkát végzett, amidőn ezen 
szabályrendeletet oly gondos figyelemmel 
és szakértelemmel lefordította és lapunk 
utján megismertette.

.A  dohányjövedék reformjáról.“
— Észrevételek Móricz Pál füzetére. —

Móricz Pál úr, volt or»z. gyűl. képvitelö 
s nemzetgazdáizati téren elismert kapacitás, a 
fenti czim alatt általa kiadott s lapunkban 
már ismételve felemlített lüzetének megjele
nése alkalmából, a kővetkező levéllel tisztelt 
meg bennünket:

Berettyó-Újfalu, 1894. aug. 17.
Tisztelt szerkesztőség I

Azt hiszem, hogy ha a dohányegvedáru- 
ságot reformálni akarjuk: első sorban a do
hány productióját minőségre nézve kell javí
tani, másodsorban —  amennyire lehet —  a 
csempészetet kell meggátolni, harmadszor a 
kivitelt kell emelni, —  ebben velem egvet 
fognak érteni.

Nem feltételezem azt, hogv ezen nagv 
horderejű kérdést, egyedül az én reczeptem 
szerint kellessék reformálni, csak a közfigyel
met kívántam felhívni és örvendeni fognék, 
hogy ha mindazokat, melyeket eszméim kivi
hetősége ellenében felhozhatnak, mentül előbb 
közzé tenni szíveskednének. Meg vagyok gvő- 
zódve hogy a dohányügy reformja, ezen vita 
által is siettettetnék.

Tisztelettel
Móricz Pál.

A levél és füzet írója — mint közügveink 
egyik régi derék előharezosa — iránt viseltető 
tisztelétünk s a kötelező udvariasság paran
csolja, hogy a fenti levél folytán, a jelzett fü
zetre mégegvszer visszatérjünk.

Móricz Pál ur fenti becses levelének első 
pontjával teljesen egyetértünk, a módra és 
eszközökre nézve azonban —  melyek által 
M. ur a kitűzött czélt elérhetőnek véli —  egv- 
ben-másban eltérő a véleményünk.

Mellőzve tehát a mindenesetre figyelemre
méltó a sok helyes és praktikus gondolatot 
tartalmazó füzetnek általunk is respektált részeit, 
ezúttal csupán azon helyeire kívánunk reflek
tálni, amelvekkel nem értünk egyer, vagv 
amelyeket nem tartunk megvalósithatókBak, — 
megjegyezvén, hogy észrevételeinkben a füzet 

• faltaiménak sorrendjét fogjuk követni.
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A füzet 9. lapján M. P. ur a kivitelről 
szólva, azt mondja: „tény az, fogy jelenben 
kiszorultunk az egész külföldről. Ennek legfőbb 
okár én abban keresem, hogy Francziaország 
Algírba produkálja az eddig tőlünk vásárlott 
dohánvt, másfelől az amerikai dohánytermelés 
tulproduktiót mutatván fel, az amerikai do
hány árat még olcsóbbá tette.“ —  Ez azon
ban nem egészen igv van. Mert — amint 
lapunkban ez, időnként már többször emlitve 
volt —  kivitelünk az utóbbi időben, különösen 
amióta a „Magyar dohánykereskedelrpi rész
vénytársaság- oly nagy erélyÍvel és szakérte
lemmel működik, igen szép lendületnek indult 
s a világkereskedelemben egészen uj piaczokat 
hóditott, és alapos kilátásunk van rá, hogy 
az annyira zárkózott és konzervatív angolokat 
is sikerül vevőinkül megnyerni. Ami Franczia- 
országot illeti, ott nem annyira az algíri 
produkczio, mint inkább az elzászi dohánynak 
politikai tekintetekből való protezsálása játsza 
a főszerepet; különben a francziák a mi do
hányainkat se nem drágálják, se rossznak nem 
tartják, itt tehát más politikai tényezők is 
közrejátszanak. Az amerikai tulprodukczió pe
dig csak részben árt a mi kivitelünknek, mert 
az ottani dohányok legnagvobbrészt olyanok, 
amelyekkel mi a versenyt úgy sem vehetnek fel.

Ugyancsak a füzet 9. lapján azt mondja 
M. P. ur: „Az állam kövessen el mindent, a 
legjobb szivarok gyártásának gyarapitasara. 
Elégedjék meg igen mérsékelt haszonnal, hogy 
azokat a szomszéd államok egyedárusági kö
zegei haszonnal megvehessek.- — Ez —  saj
nos — megvalósithatlan gondolat, mert nem
csak hogy eladásra nem jut, de még a 21/* 
kros szivarok elóallnására sincs meg az anyagunk.

A 12. lapon azt mondja M. P. űrt „A 
csempészet gvökeres elfojtását leginkább az 
eredményezné, ha ott, hol a legjobb pipa-do- 
hánv terem, széles kiterjedésben adnának ül
tetési engedélyeket, s a productiót megkettőz- 
tetnék. A kezelés jóságát pracm uniókkal és 
jó osztályozással emelnék es az itt beváltott 
dohányt a lehető leggyorsabban az ország 
minden részébe gyorsan juttatnák el és 30 
napig áruitatnák olcsón, hogy a pipás közön
ség elláthatna magat dohánynyal egész évre. 
Igv aztán nem lenne tere a további csempé
szetnek.-

Én —  ellenkezőleg —  azt hiszem, hogy 
igv éppen a legtöbb alkalmat nyújtanánk és 
tag kaput nyitnánk a csempészetnek, mely 
aztan a lopott dohányt ezen köpeny alatt 
adná tovább. Köztudomású dolog, hogy a jö
vedék kénytelen volt igen jó dohányokat ter
melő egész községeket kizárni a termelésből, 
épen azért, mert ott másként kiirthatatlan 
volt a csempészkedés. Kocsiszanira hordták 
messze vidékre a csempészett jó dohányt, míg 
a beváltáshoz a hátukon vitték a legrosszát, 
ezerféle furtanggal játszva ki a legszigorúbb 
ellenőrzést. —  Egyébiránt az újabb lÖrvény 
életbeléptetése óta a csempészet már is nem 
remélt módon csökkent.

A kísérletezések nagvobbmérvü kiterjeszté
sét s a viszonyainknak megfelelő külföldi tajok 
lehető meghonosítását magam is melegen óhaj
tom és pártolom, — de a füzet 13. lapján olvas
ható azon passzusra, hogy: „A kincstári keze- 
lóség tudja, hogy mennyi Havanna. Jáva, 
Kuba leveleket fogyaszt el. Szerezze be az 
ottani földek vegyészeti elemzését, vagy hozas
son onnan dohanyföldeket és itt eiemeztesse 
vegvészileg- — meg kell jegyeznem, hogy — 
ami fő —  az ottani kiimát nem hozathatjuk 
el, e nélkül pedig havana dohányt itt nem 
fogunk termelni soha.

A füzet 13. lapján az van mondva: „Az 
olcsó szivar előállítása annyiba kerül, mint a 
jó minőségűé.- — Ez azonban nem áll. —  
Továbbá: „Ugyanazzal a költséggel finom do
hányból készült értékesebbet kell előállítani, s 
mérsékelt áron eladni, hogy a szomszéd más 
államok egyedárusági kezelöségei is megve
hessék azokat tőlünk.- —  Már előbb megje
gyeztem, hogy jobb fajta szivart mi nem ál
líthatunk elő, mert ma még nincs hozzá való

anyagunk, a linóm külföldi dohányt pedig az 
a másik egvedárúság, vagy magán szivargyár 
is csak ott és csak annyiért veheti meg, műit 
mi, az előállítási költség’ is körülbelöl egyenlő, 
de hol marad még a szállítás, vám és keze
lési költség ? — Mi nem finom dohányból
való értékesebb szivarokkal, hanem —  amint 
most két éve, külföldi tanulmányutam alkal
mából kifejtettem — csakis olcsóbb fajta szi
varokkal —  ha majd ehhez elegendő anyagunk 
lesz —  és jó pipadohányokkal próbálhatnánk 
a külföldön saját megbízottunk által kezelt ki
viteli Üzletet.

A füzet 14. lapján —  a termelési enge
délyezésről szólva —  azt mondja M. P. ur : 
„sok előzékenységgel kell eljárni a kisbirtoko
sok iránt. A dohánymivelés javítására, a jobb 
dohány előállítására legalkalmasabbak azok. kik » 
egészen maguk, családjukkal mivelik a dohányt. | 
A nagybirtokosok, nagybérlők között erős vá- | 
logatást kell tenni, stb.- —  A tapasztalat ezzel 
ellenkezőleg azt bizonyítja, hogy az úgyneve
zett kis-termelők, akik egészen maguk, csalad
jukkal mivelik a dohányt, a jobb dohány elő
állítására bizony nem a legalkalmasabbak, mert 
— tisztelet a kivételeknek —  a haladás köve
telményeinek kevésbbé szoktak megfelni, ami
ben legtöbbször anyagi helyzetük által is kor
látolva vannak, — mig ellenben a nagvbirto- 
sok és nagybérlők általában a legjobb termelókül 
vannak elismerve, akik a törvény kívánalmai
nak, s a jövedék utasításainak készséggel igye
keznek mindenben eleget tenni.

A fentiekben röviden és nagyjából érin
tett dolgok azonban korántsem csökkentik 
őszinte elismerésünket, Móricz Pál urnák a do- 
hánvügv javításai ezélzó buzgóikodasa iránt, 
amelvnek eme sok tudással és még több jó
akarattal megirt füzet, kétségkívül szép bizo
nyítékául szolgál.

Daróczi Vilmos.

A kertészek.
Tekintetes szerkesztő ur !
Becses lapja f. évi 15 ik számának 

vez érczik kében : .. A termelők és kertészek kö
zötti viszony* -ról méltóztatott értekezni, 
megszokott alapos tudásával, és bő tapasz
talataival *, s az a véleménye, hogy miután 
a nagyon leszállított dohánytermelési en
gedélyek következtében sok kertész áll 
rendelkezésre s a haszontalan elem ki lett 
szorítva, tehát nem szükséges ez ügyet ál
lami törvénynyel rendezni, elég. ha ter
melő és kertész a községházán kötnek 
szerződést, s azt meg is tartják.

Én ezt nem tartom elegendőnek, s kíván
taim ezen ügynek állami törvénynyel való ren
dezését, mert itt nemcsak a termelő és ker
tészről, hanem egy harmadik személyről 
is van szó, kivel a kertész nem köthet 
szerződést, holott a kertész nagyon sok 
esetben érzékenyen meg lesz károsítva, 
éppen ezen harmadik személy által.

T. szerkesztő ur a dohány kezelésé
nek szempontjából kívánja az ügy rende
zését. E tekintetben teljesen igaza van, és 

• szép értekezését készséggel aláírom ; s je- 
, len czikkem nem is ellenzése az Önének, 

hanem csak kiegészítése, amelynek czélja: 
felhívni t. szerkesztő ur becses figyelmét azon 
vissziís állapotra, mely sok helyt n dívik a ker
tészek kárára és hátrányára.

Némely haszonbéres községben ugyanis, 
az uradalom veszi fel az adóhivataltól a beszál
lított dohányért járó összes pénzt, s azután le 
számol az egyes haszonbérlőkkel, és ha ezek 
közül valaki bérhátralékban van, annak le
foglalja az egész dohánypénzét, tekintet 
nélkül arra. hogy ezen pénznek fele a kér- 
tészé, s iyy a dohéin ykert ész fizeti gazdájának 
adósságát az uraságnéil. — Vékony vigasz
talásul fennmarad a kertésznek a jo g : az 
Őt illető részt per utján megvenni gazdá
jától.

Én jogtalannak tartom ezen eljárást, 
miután valakinek törvényes tulajdonát

csakis biróilag lehet más javára lefoglalni, 
vagy elvenni, nem pedig önkényüleg minden 
bitói beavatkozás nélkül.

Ezzel szemben az uradalom azzal vé
dekezik, hogy neki joga van az ő földjén 
termett dohány árát lefoglalni, elvenni, ha 
a föld bérlője a haszonbért meg nem fizeti, 
tekintet nélkül a feleskertészre. —  Ez is 
igaz.

Nos, lássa, t. szerkesztő ur, hogy csak
ugyan szükséges ezen viszonynak törvény 
utján való rendezése; azért ne szűnjünk 
meg azt kérelmezni, sürgetni, mivel itt sok 
ezer család anyagi érdekének biztositásá- 
ról van szó.

Tisztelettel
Bodroghi György.

A  fenti közleményre mindenekelőtt meg 
kell jegyeznünk, hogy a t. czikkiró ur téves 
feltevésből indul ki és nem helyesen idézi 
a lapunk f. é. 15. számában közölt czik- 
künket, mert abbban mi nem azt mondtuk, 
hogy : »a termelő és kertészek közötti vi
szonyt nem szükséges állami törvénynyel 
rendezni elég. ha a termelő és a kertész 
a községházánál kötnek szerződést, s ezt 

j meg is tartják;« — hanem azt mondtuk,
h o gy : ^bizonyára azért késik oly soká a 
megoldás, mert a kölcsönös viszony rende
zése nem oly könnyű feladat, és sok o l
dalú alapos körültekintést, bővebb megfon
tolást igényel. De a termelők érdeke, s az 
annyira s annyiszor hangoztatott haladás 
követelménye elodázhatlanná teszik, hogy 
addig is, mig e kérdés, a.ár törvényhozási, 
akár rendeleti utón véglegesen rendeztelnék : a 
termelők —  a saját jól felfogott érdekük
ben —  tegyék meg e tekintetben is, azt 
amit lehetséges.* — S végül csak úgy 
mellesleg ajánlottuk, hogy a jól kiválasztott 
kertészekkel » legjobb mindig a községi 
elöljáróság elótt megkötni a szerződést, s 
azt mindkét részről meg is tartani.*

Ez tehát lényegesen különbözik attól, 
amint czikkiró ur, idézett közleményünket 
értelmezi, — mert végleges megoldásul mi 
is a törvény utján való rendezést kérjük és 
sürgetjük.

Áttérve ezek után a czikkiró ur által 
felhozott azon panaszra, hogy egyes uradal
mak, bérlőik tartozása fejében az egész do
hánytermés árát, tehát a feleskertészek részét 
is, bírói letiltás nélkül le fogla lják : meg
váltjuk. ilyen esetről nekünk eddig nem volt 
tudomásunk, megengedjük azonban, hogy 
itt-ott ilyen eset is előfordul, amit emberi
ességi és méltányossági szempontból nem 
helyeslünk ugyan, de végre is be kell is
mernünk. hogy ha a bérleti szerződés erre 
felhatalmazza: az esetben az uradalomnak 
joga van ezt tenni, annyival is inkább, mert 
a törvény csakis a termelőt ismeri el a 

! dohány-ár tulajdonosának, s ily esetben a 
kertészeknek csakugyan nem marad egyéb 
hátra, mint a dohánytermés árának őket 
illető része iránt a bérlő-termelő ellen som
más polgári pert indítani. Ha pedig a ter
melő részére kijárandó dohány-árra, egy  
harmadik javára bírói foglalás intéztetik: 
az. esetben a kertészeknek elsőbbségi igény 
bejelentése utján kell jogukat érvényesíteni.

Kétségtelen, hogy mindkét esetben a 
perlekedés időt, költséget és utánjárást igé 
nyel s a kertésznek elvitázhatlan joga van 
megtámadva. A  jogegyenlőség elve is azt 
követeli tehát, hogy úgy a termelőnek, 
mint a feles kertésznek tartozása fejében a 
dohány árának csak azon része legyen egy 
harmadik által lefoglalható, a mely a ter
melő és kertész közötti leszámolás után 
fenmarad. S bizton hisszük, hogy annak 
idején, a törvényjavaslat vagy szabályren
delet kidolgozása alkalmával, ezen körül
mény sem fogja az illetékes körök figye l
mét elkerülni.

Szerkesztő.
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Knorr A lajos: „Önügyvódje“ V-ik kiadá
sának 15. füzetében közli a szerző a magyar 
földhitelintézet ügyeiben, az osztrák-magvar 
bank ügyeiben, végre a kisbirtokosok orszá
gos földhitelintézete ügyeiben követendő el
járások szabályait. Ezután áttér a szerzői-jog 
bitorlása esetében követendő eljárásra; ismer
teti a szerzői jogot tárgyazó ügyekben a bí
rói eljárást, és mindezeket felvilágosítva, számos 
iromány-példákat közöl. Ezek után következik 
a házassági válópereket tárgyaló czim, mely
ben a szerző ismerteti a házassági válóperek 
különböző nemeit, és mindezeket számos iro- 
mánvpéldakkal felvilágosítja. Végül ismerteti a 
kisebb peres ügyi eljárás szabályait, s különösen 
a községi bíráskodás szabályait. —  A z Ön- 
ügvvéd kapható füzetekben, egy-egy füzet 
ára 30 kr. és kötetben ára 3 Irt. ifj. Nagtl 
Ottó könyvkereskedésében, Budapesten, (Mu- 
zeum-körut, a Nemzeti -színház bérházában.)

V E G Y E S E K
—  Kinevezések. A m kir. dohányjövedéki 

központi igazgatóság : l\ferfórt (iyőiő és Kemény 
Aladár fogalmazó gyakornokokat, a X. fize
tési osztalv legalsó fokozatába való sorozással, 
ideiglenes minőségű fogalmazókká. —  továbbá 
Ha éhnél Kert néz m. kir. dohány jövedéki tisz
tet, a IX. fizetési osztály legahó fokozatába 
va ó sorozassál, m. kir. dohánybeváltó hivatali 
kezelővé és Heim Gyula m. kir. dohanv- 
jövedéki gyakornokot, a XI. fizetési osztály 
legalsó fokozatába való sorozással, m. kir. do- 
hanyjövcdéki segédtisztté nevezte ki.

—  Halálozás. Martnuk Sándor ni. kir, 
dohánygyári gyártási tiszt, t. é. augusztus hó 
18-án, életének 29 évében, hosszas szenvedés 
után elhalálozott. A korán elhunyt derek fia

Fischer J.
zsák gyári raktárában

Budapest, Hagy-korona-ntcia IS. sí.
vizmentes ponyvák

kölcsön kaphatók.

Ugyanott

uj ti egyszer hstsütbu volt vízmentes
ponyvák jutányosán kaphatók.

Repczeponyvák
darabonként 3 forinttól feljebb.
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tál tisztviselőt közrészvét kisérte sírjába. —  
Nyugodjék békével !

A dohány állásáról s az idei termés
ről sajnos — még mindig leverő híreket 
veszünk. Ahol a múlt hó közepe táján volt 
is egv kis eső, de a reá következett hűvös, 
szeles idő miatt ez sem sokat használt, —  az 
augusztus 20— 28.-ika közti iszonyú hőségben 
pedig még inkább lesült, összeperzselődört a 
növényzet. Csak is azokon a kivételes sze
rencsés helyeken, ahol több eső érte a do
hányt. ott szépen nevelkedett. Igv Dombegv- 
házáról (Csatiad megye) arról értesülünk, hogy 
azon a vidéken az eső nagy hasznára volt a 
dohánynak, —  csak az a kár, hogv az eső 
mellett több helyt a jég újból elverte a do
hányt, ugv hogy ott többé még sarju terme
lésre sem lehet már kilátás. Egyébként a tö
rés országszerte folyamatba van, sőt néhol 
már véget is ért.

— A dohányjövedék pénztári eredménye.
A pénzügyminiszter um által a folvó év máso
dik negyedéről közzétett hivatalos kimutatások 
szerint: —  a f. é. ápril —  junius havában, a 
dohányjövedék bruttó bevétele volt: 12.887 148 
frt 82 kr. nng a múlt év hasonló időszakában 
volt: 12.239.942 frt 19 kr, tehát a múlt évihez 
képest az idei bevételi eredmény fi47.200 frt 
03 krral kedvezőbb: — a bruttó-kiadás \olt: 
4.174.282 írt 36 kr, mig :• múlt év hasonló 
időszakában volt: 3.141.500 frt 05 kr. tehát 
a múlt évihez képest az idei bruttó-kiadás 
1.03-'.722 frt 31 krral kedvezőtlenebb; —  ezen 
nagyobb kiadás — az indokolás tzerint — a 
fokozottabb fogyasztásnak megfelelőleg, a szi
varok gyártásához szükséges külföldi dohány
levelek vételárából, a magyar dohánygyárak 
gyártási költségeinek emelkedéséből s a múlt 
évben eszközölt építkezéseknek részben csak 
a folvó év Il-ik negvedében kiegyenlített költ
ségeiből ered.

Előfizetőink becses ügyeimébe!
Felkérjük mindazon tlaztolt előfize

tőinket, kik az előfizatéal díjjal n i ,  hát
ralékban vannak, a akiket eziránt kOldn 
levelezőlapokon la megkerestünk. hogy az 
olőflzetéal dljt mielőbb boküldonl méltóz- 
taaeanak, nehogy a lap küldéee fenaka- 
dált szenvedjen.

A kiadóhivatal.

Szerkesztői üzenetek.
Kállay András főispán urnák. Nyíregyházán. Nagy

becsű közlemény<ért, mely mnlt évi jeles tanulmá
nyának érdekes kiegészítésén kívül, a talajvizsgálat 
és a vetésforgó* annyira közérdekű kérdését is oly 
nagy szakértelemmel tárgyalja, fogadja Méltóságod 
hálás köszönetfiuket.

Móricz Pál urnák, Berettyó Újfalun. Megtisztelő 
becses levelét igen köszönjük, s örülnénk, ha a dohány- 
ügyet érdeklő kérdésekről becses közleményeivel jö
vőben lapunkat is szerencséltetné.

Steinwalter Ödön urnák, Szegeden. A  hosszabb 
hallgatás után. a jól megirt czikket örömmel v ttük 
s igen köszönjük.

Kir. gazd. tanintézetnek, Kolozs-Monostor. A kért
számot elkiildöttük.

Balkányi Gyula ügyvéd urnák, Klevárda A kért 
jubileumi számmal sziveseu szolgálunk.

Koncz Menyhért prépjet urnák. Jászberény és 
Laczkó Pál urnák, Nagy-Abony. A deczember végéig 
járó második félévi előfizetési dijat köszönettel meg
kaptuk.

Doh.áiiyzsiueg’et

és mindennemű gazdasági kötélárukat,
u. m. lóistráng, kötőfék, rudalókötél, kévekötőzsinórok,
gabnazsákokat, takaró- és vízmentes ponyvákat, valamint

kü lön legességeket kocsizó lóhálők, tornaszerek és
függő ágyakból legjutányosabban ajánlanak:

------------------------------------------------------------ - ' 8 - 9

Bleier és W eisz kötélgyárosok
Budapest, Károly-körut 1. sz. a. Kerepesi-ut sarkán.
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N E W - Y O R K
É L E T  B I Z T O S Í T Ó - T Á R S A S Á G .

Aláplttatott 1845-ben. tisztán kölcsönösségen alapszik

mindeu utáufizetési kötelezettség kizárásával. Mi
után részvényesei: niucseuek az összes töke és 
nyeremények a biztosítottak tulajdonát képezik.

K iv o n a t az 1NV3. év i z á rttá m a < lá *b ó l: 

Aktívák ö s s z e g e ...................... k. 748 508 905
tf-; i.ai*a»a! 189 818.280

kirí -
75192 250 

119.244 955 
Só 128 150

Évi bevétel
1893-ban a biztosítottaknak

zettetett ..........................
1893-ban kötött nj üzletek összege
F ö lö s leg .............................  .

Nincs másik kölcsönös biztosító társaság a 
világon, mely ily óriási fölösleg fölött rendelkez
nék Fennállása éta a New-York biztosítottjainak 
kitizetett 908 656 098 koronát

A New-York a müveit világ összes orszá
gaiban bir fiókokkal.

Referencziák Magyarországon :

A magyar általános hitelbank 
A magyar kereskedelmi bank

Közelebbi felviisgositásokat ad

a N E W -Y O R K
é le tb iz to s ító - tá rs a s á g  m a g y a ro rs zá g i 

ig a z g a tó s á g a  :

Budapesten. V.. Deák Ferencz-tér I. sz. — 8

M AYFARTH PH. é. T á rs a
cm. é s  k ir . k is . ssa b .

g-épg-y-Ara-lE, vasöntöde ós gözhamor

Bécs, II. is Táborstrasse 76. sz.
Alapittatott 600 munkás.

A  g y á ra k b a n  készü ln ek  a le g jo b b

Cséplűgépek
k é l- ,  já rgán y - és 

gö ih sjtásra .

jarg-anymüvels.
1—6 v o n ó á lla t  b e fo g á s a ra .

Legu jabb gabona fonták,
t r ie u rö k . k n k o r ic za -m o rzso ló k . széna 

és s za lm asa jtó k
k ezh a jtá s ra . á llók  es s zá llitók ószü lók k e l.

l* i  2-, 8- és 4 vassal
Boronák és hengerek

szántóföldek és rétek számára

Szecska vágók, dara lók, 
rcpaváffók.

B lut-féle n b i d .  zö id tik irn iay -s iju k -
Szállítható

taka i é k -ü s tö k
mint takarmány füllesztök ipar-iuosó- 

készttlékek.
Q a i t n l #  xtitt'ioii czélra, valamint bot - 
O d J lU IV  e8 iryfiuiülcM-*ajtola»ra

A s z a lo k é s z ü lé k e k
é . inindeurélo ipari czélohra. 

ű nm U ködö s za b .

„ S y p h o n ia "
Hziillftvenfiö* és növénypermetezök

Árjegyzékek es elismerő bizonyítványok ingyen. —  Képviselők felvétetnek

száram alpbons
cbász. és királyi udvari azállitó 
m agkeresk edése  és gazd a ság i szükség leti czikkek üzlete

Budapest, Y-ik kerület, Arany-János-uteza 11-ik szám
a já n l:

Gépolajat, olivolajat, ásványolajat,
K ocsikenöcsöt, vaseliu-bürkenöcsöt, carboleumot, kátrányt, 

Petró leum ot, császárolajat, láinpaolajat. 
G abonazsákokat, kazaltakarókat, ponyvákat.

lfermorel-fele „ E x c e ls io r“  szén k én eg  fe csk en d ő t  
l-a  R ézgáliczot, buzapáezoláshoz és permetezéshez Azurint 

M indennem ű m űtrágyákat.
Ő s z i  - v e t é s r e :

Őszi bo rsó t, őszibűkkönyt, hom oki bükkönyt, b i- 
bo rh eró t, repczét, lu cze rn á t és egyéb gazd. magvakat.

Vevő vagyok  m indennem ű g a z d a sá g i m agvak ra .
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve 21 24

M árku s Hsniunal, llndapentsu, It jap jn -u lc z *  ti.
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