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A melegágyak bevetése.
I t t  az ideje, hogy a dohányterme

lőnek erről a fontos dolgáról is bőveb
ben szóljak.

En dohánytermelésünk gyökeres 
hibáját a palánta helytelen elkészítésé
ben keresem, és ennek tulajdonítom a 
dohánynak majdnem általános éret
lenségét is. E bajjal ugyan már so
kat foglalkoztam, de azt tartom, hogy 
sohasem lehet róla eleget Írni és be
szélni. Régi és még most is divó szo
kás, hogy a magot jó sokáig nedves 
zacskóban sütő meleg kandalló-padkán 
dohositják és jó bosszúra csíráztatják, 
úgy, hogy sokszor egész gombolyagot 
képez s egymásba kúszik s lehetetlen 
egymástól elválasztani Az elvetés előtt 
e csirás magot, összekeverik a földdel, 
miáltal a gyönge csirák megsérölnek és 
e sebzett állapotban vettetnek el. így 
kelnek ki folytonos sinlődésben, betegen 
és szenvedőn Az elvetés után mindjárt 
nincs meg bennök a szükséges ép egész
ség, betegségükből nem gyógyulhatnak 
ki. mert rendkívül sűrűén kelnek. A 
sűrűség ugyanis csak neveli a magvak 
szenvedését, mivel egymást nyomják és 
gyökereik egymásba fonódnak; levegő 
és napsugár nem érheti őket és annyire 
megnyomorodnak, hogy gyakran el is 
pusztulnak végkép. a melegágyról lere
pülnek, elsárgulnak. de ha meg is ma
radnak valami csodálatos módon, a sű
rűség miatt egymásba fonódnak a gyö
kerek s nem nőhetnek egyenesre, hauem 
csak czérnaszálvnstagságra vergődhet
nek kevés gyökérrel, a mikor aztán 
megkésve a kiültetéshez használtatnak.

Igen természetes, hogy az ily gyön
gén elültetett palánták nagy része meg 
se fogamzik, s a háladatlan foldozással 
kell kipótolni, a mi meg is fogamzott. 
Ilyen körülmények közt a palánta sok 
időt vészit, melynek kipótlására nincs 
alkalom, mert éghajlatunknak változé
kony nyara s a korán !>ekövetkezó őszi 
idő nem engedi dohányainkat megérni.

Ezen a bajon segíteni kell! Tehát 
első sorban a magvak eredetinek, el 
nem korcsosodottnak kell lenni és illő
nek a talajhoz. De szükséges az is, hogy 
meglegyen rostálva s hogy szárazon 
vessük el.

Már most térjünk á t a sorvetésnek 
bizonyos előnyeire. Bármennyire vegyít
jük is a magot hamuval, szinte képte
lenség a megkívántaié ritka vetést esz
közölni : az mindig csak sflrü lesz ama 
természetes oknál fogva, hogy a mag 
rendkívül parányi. A sorvetés mel

lett mind a két oldalon üres föld ma
rad s ha a sorokban a kelés sttrfl volna, 
van hely hová dugni ujjainkat, hogy a 
sflrü keléseket kissé megritkitsuk, a mi 
lehetlen a szórtan vetett meleg ágyban: 
mely olyan sürfi, bogy egy gombostű 
fejét sem lehet közéje tenni. Mennyivel 
jobb tehát a sorvetés; ennél a ritkítás 
könnyű, de ha épen nem is ritkítanék, 
van neki legalább mind a két oldalon 
üres helye, a hová gyökerét szabadon 
terjesztheti. Nap és levegő könnyen éri, 
s igy nem valószínű, de bizonyos, hogy 
rendes kezelés mellett olyan palántát 
nyerünk, melyet ha a földbe leteszünk 
azaz rendesen elültetünk, kevés kivé
tellel megfogamzik. nem fog tespedni, 
hanem növésnek indulni, s megnyerjük 
az időt, melyet az ellenkező esetben 
biztosan elveszítenénk. S ha csak rend
kívüli időjárás be nem következik, bi
zonyára mfg fog rendesen érni a do
hány, de nem csak hogy meg fog érni. 
de mennyiség és minőség dolgában is 
igen kiváló lesz.

Kérem tehát a dohánytermelőket, 
ne hagyják figyelmen kívül e fontos kö
rülményt, hiszen ez olyan könnyű do
log és semmi fáradsággal, semmi költ
séggel nem jár.

A vetést márczius 24-ikénél tovább 
ne halasszuk ; legezélszerübb, ha 20-ától 
24-dikéig végezzük.

A hideg ágyakat, ha még nincse
nek elvetve, azonnal el kell vetni, s a 
hol a földelés nincs megtéve a meleg
ágyakon, azt rögtön meg kell tenni, 
hogy a mondott tonnában még a mag 
elvetése előtt, kiárthassák a gyomot.

Ha a szokás szerint való elvetés 
után földet rostálunk a magra, ennek 
rétege legfeljebb */« centiméter legyen, 
mert ha a föld vastagabb lenne, az apró 
mag alatta megfulna és ki nem kelhetne.

A magot elvetés után, a m int már 
mondottam, nem kell rögtön beöntözni 
hanem csak másnap reggel tegyük azt. 
de igen finom sürü rostélyos bádog- 
locsolóval. Erre az első locsolásra nem 
árt a langyos vízbe jó trágyalevet ve
gyítenünk.

Az ilyenformán megnedvesitett me
legágyat jól be kell takarni, csak 3—4 
napra kell kissé szellőztetni s csak ak
kor meglocsolni, ha a kelés már látszik. 
De azt akkor is nagy óvatossággal kell 
tennünk, hogy a locsolás ue magasról, 
hanem közelről, gyéren, vékonyan és 
megállapodás nélkül történjék, nehogy 
a gyönge palántát ki mossa a viz, vagy 
túlságos nedvet kapjon. Azért sem sza
bad magasról önteni a vizet, még ak

kor sem, a midőn a palánta már na
gyocska, mert az ily locsolás a földet 
is nagyon meglazítja.

A kikelés után is nagyon óvatosak 
legyünk a locsolással; mindig csak jó 
langyos állott vizet használjunk legfel
jebb egyszer napjában, de akkor is csak 
nagyon vékonyan öntsük és a takarót 
csak úgy vegyük le, ha jó verőfényes 
nap van és az idő oly gyenge, hogy a 
hőmérő legalább 5 — 6 fokot mutat 0 
felett. Máskép csak nehány perezre sza
bad a melegágyat, szellőztetni.

*
Ugyané tárgyról a kővetkező jeles 

czikkrt küldte nekünk egy kiváló dohány
term elő  :

Múltkor szólottám a doháuyicg megvá
lást táaáról, — ezúttal talán időszerű lesz, ha 
a doliánymag elvetéséről egyet-mást elmondok.

E lapok hasábjain találkoztunk már a 
melegágyak készítéséről szólít czikkekkel, me
lyek elég Útmutatással szolgáltak arra nézve 
hogy kettes ék eljárni a melegágyak készítése 
körül, minélfogva én csak a mag elvetésére 
vonatkozó nézeteimnek akarok e helyütt kife
jezést adni.

Majdnem általánosan bevett szokás az, 
hogy a dohány-magot a kertész két zacskó alakú 
rongyba bevarrja, vagy beköti, — azt vízbe 
mártja, és az ilv módon megnedvesitett dohány- 
magos zacskót a sutba — (igy nevezik a bog
lya kemeneze és a ház fala közötti üres he
lyet) egy gerendába vert szegre felakasztja, 
azt naponta megnedvesitvén, hogy a melegség 
által csírázásba jöjjön, — mindaddig ismétli 
ezen eljárást, mignont a dohánymag kipattog- 
zott, sőt igen sok esetben már ki is csirádzott.

Ekkor a csirás dohánymagot egy sza
kasztó kosárba szedett, jól felporhanyositott te
lek közé keveri, és igy azután elveti.

A csirás dohánymagnak telek közé keve
rése oly czéltól történik, hogy egyenleteseb
ben lehessen vetni.

Szerintem ez is téves dolog, — mert a 
csirás magnak holvgatása káros, és a telek 
közé keverés áltaí igen sok magnak csirája 
megsérül, sőt le is törik, és ki nem kél, — 
innen van azután hogy bármily óvatosan és 
vigyázva vesse is a kertész, mégis a legrit
kább esetek közé tartozik az egyenletes 
kikelés.

Szerintem főleg melegágyba nem szüksé
ges csirás magot vetni, — mert csak a szá
raz magot lehet egyenlő sűrűén vetni, — igaz 
hogy a dohánymag nehezen kél ki, és legin
kább ezen okból szokták csíráztatni, — de 
ezen úgy lehet segíteni, hogy a melegágyat 
8 —10 nappal korábban kell elkészíteni, mintha 
csirás mag alá készítenénk, — ily módon azu
tán éppen akkorra fog kikelni, mint a miko
rára a csíráztatott mag kikelne.

De legjobban ajánlom a száraz magot is 
sorba vetni, és pedig 3—4 centiméter távol
ságú sarokba.

Lzen művelet oly formán történik, hogy 
a melegágy földje megléniáztatik, és az ily 
módon előállott kis vonalakban szóratik rit
kán a dohánymag, azután jól megporhanyo- 
sitott, telekkel kevert föld hintetik reá vé
konyan.
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A sorbavetésnek azon előnye is van, 

hogyha mégis némely helycu a dohány palánta 
sűrűbben kelne ki, mint szükségeltetik, azo
kat megritkitani kelletvén, egyes palántákat 
ki is lehet a sorok közzé duggatni, melyek 
ott erősödvén, az ily módon megritkitott 
palánták is jobban fejlődnek.

Hasonlóid bevett rossz szokás az is, hogy 
az öntözésnél a kertész rendeseu magasra 
emeli a locsolót, és pedig azért, hogy a viz 
jobban behatoljon a földbe. — Szerintem ez is 
hasztalan, — mert addig mig a dohánypalánta 
ki nein kelt, és jól meg nem erősödött, nem 
szabad magasról locsolni, mert éppen az által 
hogy a viz nagy erővel Imii a földre a magas
ból, könnyen megtörténhetik, hogy a még ki 
nem kelt dohány magot összehordja, és ez 
által egyik helyen sűrűn, a másik helyen rit
kán fog kikelni. Igen mikor a palánta már 
4—1> levélbe van, akkor a magasból való lo
csolás nditöleg hat rá. Sőt hideg ágyba is 
igen ajánlom a sorba vetést, és pedig akár 
csira*. akár száraz maggal, — mert sokkal 
könnyebb a gyomtól tisztán tartani, és a 

vomlálással nem törik, rongáltatik a palánta 
annyira, mint ha a gvomot a palánta körül 
kell kitépni, de a mellett még erőteljesebb pa
lántát is nevelünk. Kn szoktam szán / magot 
is vettetni hideg ágyba, és a tapasztalás azt 
igazolta, hogy csak akkorára kap lel mikorra 
a lmleg ágyba vetett esirás mag, — de mint 
mondáin, mivel a száraz mag nehezebben kél 
ki : — annálfogva elvetettem márczius hó els > 
l’elébon, mindenkor azonban sorban, mert az 
il\ módon nevelt palánta sokkal sűrűbben 
gyökeredzik, és különösen a dohány földből 
kipusztult palánták helyettesítésére (foldozásra) 
igen alkalmas, mivel eroteljcsségénél fogva ha
marább utoléri az előbb ültetett palántákat.

Nem azt akarom azonban ez által mon
dani. hogy csíráztatott, — helyesebben azon
ban nem kicsirázlatott. liánéin csak addig áz
tatott magot a mig az jól meg nem dagad, ne 
vessünk, — altaljában nem merném senkinek 
sem tanácsolni, hogy egéz termésétexperimen- 
tafisokkal megkoczkáztassa, — de kísérletkép
pen próbálja meg bár ki, száraz magot hideg 
ágyba sorba vetni és pedig nvircziu* hó első 
felében, aligha meg fogja bánni. — Az ne aka
dályozza az elvetést, hogy igen sokszor hideg 
nem ritkán fagyos éjszakák járnak mint az 
idén is, mert a száraz mag úgy sem kel ki 
korán, éppen ez okból nem kell az elfagyástól 
félteni.

Legközelebb, ba tisatelt szerkesztő ur meg
engedi*) szólni fogok a palánta nevelésről. 

B.-Gvulán, márczius 5.
Wieland Károly.

A dohány-ankét.
Az országos magyar gazdasági egyesület 

dohány termelési szakosztálya e hó <0. és 11-én 
ülést tartott Budaposten a Köztelken. Az ülé
sen, melyben a hazai dohánytermelés érdeké
ben való igen fontos kérdésekről volt szó Des -  
s e f f y  Aurél gr. elnökölt. Az első napon je
len voltak : Korizmics László, Kostyán Ferencz, 
iMmahidy István. Kállay Andor, Bleyer Mór, 
Láng Ferencz, Loopold Sándor, Tavaszy An
tal, hr. Wasmer Adolf. Szilágyi Virgil, Fran
kéi Sándor, Schossberger Henrik, Álkor Gusz
táv, Daróczy Vilmos. Girókuty Ferencz, Or- 
dódv Lajos és Baranyai István jegyző. Az ülés 
nani rendjének egyedüli nagy fontosságú tárgya 
a kormányhoz felterjesztendő ama memoran
dum megbeszélése volt, melyet szabolesmegyei 
gazdasági egyesület nevében B l e y e r  Mór 
dolgozott ki a legnagyobb szorgalommal és 
szakavatottsággal. A terjedelmes memorandum 
mely a dohánytermelőknek ugvszólva összes 
sérelmeit felöleli, Szilágyi Virgil indítványára 
azonnal elfogadtatott a részletes vita alapjául, 
melyben a jelenvoltak közül igen sokan vet
tek részt tárgyilagos eszmecsere utján tisztázva 
a nézeteket.

A memorandumban javasolt indítványok 
a következők :

1. A dohánytermelési engedélynek 1 év
ről 8—7 évre való meghosszanoitása.

Bár többen fölöslegesnek tartották ez in
tézkedést, mivel úgysem telie'.ö fel, hogy a 
kormányzat tisztességes termelőktől jogukat 
valamikor megvonná és a kormánynak külön
ben is szüksége van az éveukinti doliányter- 
niclési bevallásokra, a gvttléi elfogadta az in
dítványt fokéj* amaz indokolásánál fogva, hogy 
egy év alatt a gazda és dohány kertészet kö
zötti viszony nem válhatik állandóvá : sőt ez 
utóbbinak még a talaj megismerésére sem jut 
idejük.

A dohánytermelés csak ármentes te 
1'iilctckcii engedtessék meg. Ezzel együtt egy
hangúlag elfogadták az elnök indítványát, mely

M indenkor a lejfUAzynlth örömmel fogadjuk ki- 
\ á ld  H/akértid '-iiim e l Írott érik  keit. A * > e r k .

szerint a kormány felkéretnék, hogy a dohány
termelő területeket osztályozó bizottságok ál
tal okozott sérelmek elintézése végett felszé- 
lamlási közegoket nevezzen ki.

3. Helyeslésre talált a memorandum amaz 
indítványa, hogy bizonyos vidékeken ne kizá
rólag egy dohányfajra adassék engedély.

4. A dohány kertészek közt nagy elége
detlenséget szült, hogy a pénzügyőrök a do
hányterületek mesgyéin ültetett egyéb vetemé
nyeset felsőbb rendeletre ki pusztították. A 
szakosztály ezt csak a kormányrendelet félre
magyarázásának tekinti és az alantas közegek
nek e részben határozottabb utasítással való el
látását kéri.

5. Kívánatos, hogy a termelőknek a do
hánybeváltó hivatal által kiutalványozott ősz- 
szegek a jelenleginél gyorsabb elárás mellett 
jussanak rendeltetésük helyére.

(5. A memorandum hatodik pontja a rend
kívüli előlegnek holdankint 4') írtról 60 írtra 
emelését indítványozza. A jelenvoltak f>0 írt
ban állapodtak meg.

7. Kívánatosnak tartja a szakosztály a 
dohány kertészek okszerű oktatását a külön
böző vidékeken fölállítandó mintatcleneken, 
mert az eddigi vándortauitók nem feleltek meg 
ezéljuknak.

A tanácskozások itt félbeszakadtak, s 
azokat másnap vagyis e hó 11-én folytatták 
Dessewtfy Aurél gróf elnöklete alatt. 1 hóna
in dy István, br. Wasmer Ferencz, Kállay Ist
ván, Láng Ferencz és többeknek hozzászólása 
után az értekezlet következő pontokban álla
podott meg. mint a melyek az igazgató vá
lasztmány utján a  kormányhoz volnának ter- 
jesztendök: 1. Óhajtandó volna, hogy a do- 
liánybcváltáanál jelenleg szereplő polgári biz
tosok mellőzésével az adókivetö bizottságok 
mintájára kincstári tisztviselőkből és termelők
ből álló vegyes bizottságok alakíttassanak, me
lyek esetről esetre határoznának a felek sérel
mei fölött. Ií. Szükségesnek mutathoz k a do- 
hánytcrinclési mintatelepek szaporítása; egy
szersmind íelhivundó úgy a pénzügyi, mint a 
földmivelés- és kerosktídelemiigyi miniszter, 
hogy a vinezellérképezdék mintájára intézete
ket létesítenének, melyben az ifjúságot okszerű 
dohány kezelésre tanítanak, vagy a már meg
levő gazdasági tanintézeteken nagyobb súlyt 
fektetnének a dohány kertészet re. 3. A dohány
nak a beváltás alkalmával behozott jelenlegi 
osztályozása nem elégíti ki a termelők jogos 
igényeit, részint mivel a minősítés felületes de-

T A R C Z A .  

Karczolatok a dohányzásról.
1 lérissou gróf, Troelui tábornok szárny

segéde. az lfc70-ik év jiolitikai mozzanataira 
vonatkozó mciuoirjait adta ki a najtokbau. 
Igen érdekes az a beszélgetés, m e l y  Bismarck 
herozeg és .Iiiles Favre között Versailles előtt 
folyt. A többi közül szabadjon e híjaik tisztelt 
olvasóit érdeklő Bismarck herczegnek a sziva
rozásra vonatkozó nézeteit rcjiroducálui.

Mielőtt a dijdomáeziai iárgválások meg 
kezdődtek, a vaskanczellár Jules tá v  rét a *zi- 
vartálczáu levő bárom darab szivarral kínálta 
meg. kérdezvén ot, vájjon dohányzik-e ? Favre 
köszönettel fogadná, de — nem szokott doha
in ózni.

„Latja", válaszol a vértes dijdomata — 
„nőm helyes, hogy nem dohányzik ; midőn az 
ember olyan beszélgetést szándékozik kezdeni, 
inelv heves szóváltásra adhat okot — mint 
|M'|i(ául a jelen esetben is — nagyon ajánlható 
a szivarozás. íme uram4*, folytatja a kauczel- 
lár, miközben szivarját meggyujtja, „ha az 
ember szivarozik, akkor a szivart ujiai között 
tartja, kezeli, forgatja, nem szabiul elejtenie 
stb. ; ezáltal a testnek hevesebb mozgásai, az 
izgatottságszülte geszt ikulácziók egy része-, ba 
egészen nem is, de mindenesetre nagyban mér
sékelteik ; szellemi állapotunkat csendes, ke
délyes hangulatba helyezi, kellemes ssórakozást 
nyújt a szemnek az emelkedő kék füst, moly- 
nek különböző alakú karikáit önkénytelenül 
követi )*illantásunk; ez a kis füst megigéz

bennünket, udvariasabbá teszi a beszélőt, tii- 1 
rclniessé a hallgatót ; a szem foglalkozik, a 
kéz Ír van kötve, szaglási szervünk ki van \ 
elégítve, kedélyünk nyugodt, az i-iuber szinte 
szerencsés. Ilyen állajiothaii szinte kedvet ér
zünk arra. hogy egymásnak engedményeket 
tegyünk ; már jiedig a mi mesterségünk — a 
dijdomáczia — szüntelenül váltakozó onged- 
niénvckböl áll. < hitiek, aki nem dohányzik, az 
az előnye vau, hogy figyelmesebb leltet mint • 
én, de az a hátránya, hogy nagyobb hajlan
dósága van a telliex Ülésre, a nekitiizcscdésro j 

. . . de az aztán nem kellemes . . . .  (Egyéb ; 
tárgyak megbeszélése után arra került a sor. j 
hogy ugyan Garibaldit a bekószövetségbe be- í 
vegyék-e V) „|)e én a k a r o mk i á l t ó  ingerülten j 
Bismarck. — -Itt akarom öt Berlinben az ut- 1 
czákon végigvezettetniu — mondó mindig in
gerültebben — „hátán egy czédtilával s e fel
irattal : „olasz liáladatosság" ; azok után. mi- | 
két e népj>cl tettünk, ilyen magaviselet bizony j 
nem széj*.

llérisKon gróf, ki akkor Jules Favrenek 
titkárja volt s e tárgyalásokon részt vett, mo- I 
solyogva kelt fel az asztal mellől, a mellék- 
asztaloii levő szivartárczát. melyen két szivar 
tékiidt, tiszteletteljes meghajtással, kéröleg i 
avujtva. kínálta a vaskauczelláruak. Ez az j 
eísö pillanatban nem értette meg a nagyon 
finom czélzást, de miután rágyújtott, hirtelen 
eltűnt a felindulás és a harag szemeiből, mond- I 
ván : „Igaza van, gróf ur, nem ér semmit a 
buszán kodás !M

„Tudtam — mondja emlékirataiban Hé- 
risson — olyan müveit lelkű embernél, mint 
Bismarck, p merész ezélzás csak jót eredmé
nyezhet és a tárgyalást nyugodtan folytattuk.u

Olvasóim talán csodálkozni fognak azon, 
hogy ilyen fontos dolgok tárgyalása alkalmá
val a politikusok még szivaroznak is. A német 
birodalmi gyűlésen ez nem ritkaság. A „ge- 
müthlichu vagy „gründlich** németek már 
többre is vitték, mint mi. < Mt ugyanis van 
minden jtúrtuak egy közös huniótszclenczéje; 
e szelcnezéket S á n d o r  a „vad" képviselő 
ajándékozta, ki egyúttal Folytonosan gondos
kodik azoknak tartalmáról. Sander képviselő 
ugyanis humótgyáros; nem tudom mennyi igaz 
abból, hogy e példa indította volna arra a mi 
kéjivisclöházitiik egy előkelő tagját, ln»gy a t. 
házunk minden jiártjának egy-egy honi ij*ar- 
czikket és pedig k u l a c s o t  ajándékozzon; 
egy másik kéjtviseb* gondoskodott volna annak 
tartalmáról.

No de ez nem tartozik a tárgyhoz. Gyújt
sunk egy m á s i k  szivarra, majd i uás  jut az 
eszembe; ámbátor kissé szomorít, ba azért, 
hogy valami eszembe jusson, elöld* rá kell 
gyújtanom, hogy velőm véredéuveit, mint va
lami I •komotivot, gözzcl-íiisttel kell mozgásba 
hoznom.

A „ m á s i k 44 és „más"  szava kát azért 
irtani szétszórt betűkkel, mert miközben rágyúj
tottam, az egykori dietetico-psieliolognsra gon
doltam, ki Kriton szerint azt tanítja, hogy kü
lönféle szivar más meg más költői müfai ter
melésére képesít. Í Y - I d á u l  a rövid szivarok szí
vása bölesészetre ösztökél, a virgmia az 
meg a baditalentmuot fejti ki, de a pirotech
nikai tudomány tanulmányára is int. mert gyu
fánk soha sincs elég egy szál Virginiához. — 
Lyrai költőknek l ’ortoriccot ajánlok, inért a 
Rrítannikanak epika a következménye . . . és 
igy tovább.
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fitiicziója tévedésekre és visszaélésekre nyújt 
alkalmat, részint mivel különbözá vidékeknek 
csak bizonyos dohányfajok termelésére való 
azoritása a gazdákra nézve káros és sérelmes. 
Az igy letárgyalt emlékirat revideálásával é» 
hitelesítésével az elnökön kívül br. Wasmer 
Ferencz és Domahidy István kérettek tol. Mi
után még D e s s e w f f y  Aurél gr. köszönetét 
mondott Bleyer Mórnak, hogy terjege.Imes dol- 

ozatávai módot nyújtott a szakosztálynak a 
ohánvtermelés ügyével való beható foglalko

zásra, az ülés véget ért.

A in. kir. dohányjövedék 1867— 1884-ig.
(V isszapillantással a jövedék elő tti korszakra.)

I r t a : K n z u y  K c /.h ö .
ik  fo ly ta tás .] U tánnyom ás tilos.]

Az említett dohányügyi enquéte kebeléből 
kiküldött szőkébb körű bizottság számos kérdő 
pontban állította össze a dohányjövedék meg
szüntetését. illetőleg lenn tartását ezélzó vélemé
nyét, mely kérdő poutoknak alapján az enquőte 
a tárgyalásokat megkezdhette.

Ezen pontok lényegesebbjei a következők :
1. A dohúnyjövedék iránt jelenleg hatály

ban álló szabályok és törvényes határozmányok 
in eg tartan dók-e ? vagy mily módosítások len
nének azokon a kincstár károsítása nélkül 
teendők ?

2. A dohánytermelő, illetőleg dohányter
melésre jelenlog jogosult községek megtartun- 
dók-e, vagy mily változások lennének czélszeriiek. 
tekintettel arra. hogy azoknak hatályos ellenőr
zése lehetőve tétessék.

3. Mily nagy körülbelül jelenlegi! dohány
nak tilalom ellenes fogyasztása.

4. Mily intézkedések lennének teendők, 
hogy a termelők által előállított dohánynak tila
lom ellenes folytatása hatályosan gátoltassék.

5. Milyen legyen nevezetesen az ellenőrzés 
annak biztosítására, hogy a termelő által előál
lított dohány a kincstárnak, kiviteli termelésnél 
pedig a kereskedőnek hiány nélkül átadassák.

• > A dohánytermelés hiányainak elhárítá
sára szükséges volna-e közigazgatási intézkedé
seket tenni, s minők legyenek ezen intézkedé
sek, hogy a kitűzött czél eléressék.

?. Ha bármi okból szüksége^ lenne a 
termelési területet megszorítani, mily elvek sze
rint lenne az eszközlendő.
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8. A dohánytermelési előlegek, a hold és 

zsinórpénzek kiszolgáltatása jövőre is a jelenlegi 
szabályok szeriut eszközöltessék-e.

9 A dohánybeváltásra vouatkozó szabályok 
czélszerüek-e vagy mily változtatások lennének 
teendők.

10. A magyar dohány kivitele hátráltatik-o 
a jelenleg fenálló szabályok által.

11. A kivitelre való dohánytermelés elő
mozdít ható-e a jövedék érdekeinek veszélyezte
tése nélkül s hu veszélyezteti azokat, ennek 
meggátlása végett mily eszközökhez kellene 
nyúlni.

12. A saját használatra termelt vagy a 
termelőknek kiszolgáltatott dohánynyali esem- 
pészkedésnek meggátlása iránt fennálló törvé
nyes intézkedések elégtelenek. Mily intézkedések 
lennének teendők, hogy czélra vezessenek.

13. Meg van-e elégedve a közönség az 
áruba bocsátott gyártmányokkal, vagy mily 
kívánalmak vagy panaszok jelezhetek alaposaknak.

Ezen föladott kérdőpontok leguagyobb 
részét a bizottság megoldotta, de nem minden 
hiányosság nélkül, úgy hogy a legújabb időben 
mig a ezólba vett törvényhozási intézkedés 
előtt, szükségessé vált ezen pontokat szakkö
rökben újólag megbeszélés tárgyává tenni, miu
tán évek bosszú során át a szabványok iráut 
számos panasz és nehézmény tétetett. Sok 
tekintetben tehát jelentékeny módosításoknak 
nézhetünk elébe.

A ini a dohányegyedáruságuak Magyaror
szágon megszüntetését ezélzó irányelveket illeti, 
arra nézve pedig a következő kérdések lőnek 
téve:

Miután az 1867-ik ó\i X V I .  törvényezikk 
22. czikkelye értelmében a vám- és kereskedelmi 
szövetség határozmányainak megváltoztatására 
csak öt év múlva, vagyis az lS72-ik évi deczein- 
ber 27-ke után lehet alkudozást indítványozni, 
— ezen időpont bekövetkezése előtt jogi szem
pontból meg lehet-e szüntetni a jelenleg fenn
álló doliáuyegyedárusági törvényeket és szabá
lyokat és miképen?

Miután az 1867-ik évi X I I .  törvényezikk 
63. §-a azon elvet állapítja meg. hogy az ipar
termeléssel szoros kapcsolatban álló közvetett 
adó nemeire, egyforma arányára és kezelésére 
nézve oly szabályok tartandók fenn, melyek 
kizárják annak lehetőségét, hogy egyik törvény- 
hozásnak vagy felelős kormánynak intézkedései

a másik fél jövedelmének csonkítását fonhassák 
maguk után, azok csak a két törvényhozás által
egyetértőig' létesíthetők vagy változtathatók 
meg; miután továbbá az 1867-ik évi XVI. tör
vényezikk XXII. ezikkelyónek végszavai szerint 
a vám- és kereskedelmi szövetség felmondása 
esetében is a szerződés megújítása iránti egyez
kedés haladék nélkül megkezdendő: lehetne a 
vám- és kereskedelmi szerződés felmondása ese
tében is a másik fél törvényhozásának mellőzé
sével a dohányegyedáruságot megszüntetni vagy 
arra vonatkozólag reformokat hozni be ?

Miképen lehetne a magyar korona orszá
gaiban a dohányegyedáruságot megszüntetni a 
nélkül, hogy a másik fél jövedelmének, mely 
jelenleg mintegy 23.000,000 forintot tesz s 
folyton növekszik, csonkítását ne vouja maga 
után ?

Oly czikk-c a dohány általában, mely a 
magyar korona országaiban adó tárgya lehet?

Magyarországon a dohányjövédőkből be
folyt jövedelem 1867-ben 8.688.461 frtot, 1868- 
ban pedig 9.000,000 frtot tett. Azon esetben, 
ha jövőben a dohány a magyar korona orszá
gaiban adó alá nem vétetik, az állami jövedel
mekben ez által támadó hiány miképen lenne 
Icdezendő ?

Az egyedáruság megszüntetésével minő 
elvek szerint lehetne oly doháuyadót behozni, 
mely az államnak azon jövedelmet biztosítani, 
mely eddig a dohányjövedékből befolyt?

Ha a doháuyjövedék Magyarországon meg- 
szüntettetnék, minő következményei lennének 
Ausztriára nézve s vájjon Ausztria Magyaror
szágból venné-e jövóbea is dohányszükségletét, 
mely évenként mintegy 430,000 bécsi mázsát 
tesz ki s igy a magyar dohánynak legjelenté
kenyebb fogyasztója ?

A termelési adó behozatalánál tekintetbe- 
lenne veendő, hogy a dohánytermelésnél hason 
terjedelmű földeken a termés gyakran esetleges 
körülmények folytán mind mennyiségre, mind 
pedig mtuóségre nézve tetemesen különbözik ; 
némely vidéken sokkal értékesebb dohány ter
meltetik mint másutt Minő mérv szerint lenne 
tehát a termelési adó kiszabandó és beszedendő, 
hogy a terhek egyenlő felosztásának elve lehe
tőleg énényro jusson?

Tett tapasztalatok szerint jutányos dohány- 
termelés Magyarországon csak az által volt feu- 
tartható. hogy a termelőknek kamat nélküli 
pénzelőleg adatott Tekintettel ezen körülményre 
azon kérdés merül fel. mily magas lehet a ter
melési adó. hogy az a dohánytermelést ne 
gátolja, és a mellett jövedelmező és beszedhető 
legyen ?

Hogy a magyar dohánynak kivitele lehe
tővé tétessék, minden a magyar határon kiszál
lított dohánymennyiségért, a termelési adó 
visszatérítendő volna — vájjon ezen visszatérí
tés mily módozatok alatt lenne eszközlendő?

(K*lyt. kör.)

A dohány növény öntözése.
( Folyt, és vége )

De a természet még jobbau szereti a do
hányost. A dohányos maga termeszti a szük
séges ta'ajcsöveket — dohánykóréjában! Fúrja 
és takarítsa ki egv jól megért és vastag dő
lni nykórénak a belit és meg van a eső!!

De hát a léezet — mivel pótolja? — 
dohány-kóréval!!

Nagyon silány dohánykórának kellene 
annak lenni, a melynek bélüvege nem lenno 
olyan tág, hogy abba egy ember ujja bele no 
férjen s az 2—3 arasznyira kitisztítható ne 
lenne, de van olyan is, a melybe a hüvelykujj 
is belefér és méternyi hosszúságra is kitisztít
ható úgy, hogy a viz rajta akadálytalanul 
tovább folyhasson.

A kitisztítás egy gömbölyű, véső alakú 
bot véggel annál könnyebb, mert csak a véko
nyabb végén egy tenyérnyi nem kell megha
jtani, hogy az eddig hasított és kitisztított 
kóré vastagabb végibe összenvoraUlás nélkül 
illeszthető Tegyen. A vékonyabb végét úgy kell 
áttaszitani és kitisztítani, mint a gyerekek *  
bodza belit átszűrni szokták.
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De kicsoda tudná a dohányzás hasznát 
felsorolni? Steole, ( ’ongreve, Aildison olyan 
•szélien énekelik, hogv a dohányzás a legéde- 
srbl> álmokat hozza; nyomban rá Moore, Lytiou, 
Tliackeray és Carlyle meghatóan ecsetelik, hogy 
a dohányzás mennyire képes ökot ébren tar
tani! Dr. Barclay r a dohány erényeidről irt 
és Mnrray angol püspöknek ajánlott müvében 
elragadó színekkel ecseteli, hogy a dohányzás 
in lycn hatalmas étvágvat tud csinálni; ellen
ben Ilohherg Miklós a „Uoorgica euriosa" 
szerzője képes bebizonyítani, hogy a dohány
zás az éhséget csillapítja s ez bizony — ha 
igaz — megfizethetetlen jó tulajdonság és ál
dás az országos kiállítás drága esztendejében.

Tetszik nekem nagyon Deeroix ur. ki 
nem rég Parisban a dohányzás elterjedtségéről 
vagyis inkább „elterjedendöségéröl" irt egy 
méter bosszú okoskodást, melynek végén aztán 
kiszámítja, hogy ha majd Kr. u. 2fHH)-et Írunk, 
a dohányfogvasztás téjenkiut 20 kilogrammra 
tog jutni. A jeles ember azt azonban nem 
mondja, bogv „évenkint", „havonkint" vagy 
„naponkéntu-e ? En nem hiszem, hogy valaki 
akármilyen nagy rabszolgája a dohánynak, 
napjában 150 grammnál többet tudna elfüs
tölni, tuhákolni vagy rágni! Vagy akár mind 
a harmat együtt és összesen !

Hanem, hogy nagyon megártana, azt el
hiszem. nem azért ugyan, mert dr. Fttchs az 
ö „Lebenaverkürzungen" czimii müvében a do
hányt a káros hatású ezikkek közé sorolja, 
liánéin azért, inért szerény véleményem szerint 
egy a 160 gramm dohányhoz helyes arányban 
álló darab almás rétes is megártana a legjobb 
evőnek is. De éu ezzel nem azt akarom mon
dani, hogy a dohány élvezete nem káros ha

tása, csak azt, hogy „bizonyos körülmények 
között káros hatású.u

Hogy nie y körülmények között nem ká
ros hatású, arra Hornstein felel meg az ö 
Diatetieájábau Illées 1845.) Ez a jó ember 
könyvének l*7-ik lapján igy beszél : ..Heggel 
egy pipáeskával. ebed e lőtt; röviddel ebéd 
után és estve !“

Azután a 1 HS-ik lapon ennek folytatása- 
képen igy i r : „Ezt azonban ne úgy fogja fel 

, a tisztelt olvasó, mintha az itt megjelölt időn 
kívül m á s k o r  nem szabadna dohányozni!“

' (Ugyan hát még mikor?)
Hogy mikor dohányozzunk, arra nézve 

majd én találom fenéken a Colunibus-tojást. 
Akkor dohányozzunk uraim, amikor ízlik. S ha 

l mindig izük, akkor élvezzük mindig annak az 
atomnyi einpreumatieus dnhányolajnak és nar- 
koticus füstnek jótékonyan hódító hatását, mely 
egv perezre elfeledteti az emberrel azt, hogy 
milyen nehéz az élet terhe s ez a perez drága 
ebben az előléptetéseket oly nehéz szívvel váró 
világon !

Dr. Mounnendey „Das Bier und dér Ta- 
bak" czimii müvében (Stuttgart 1*73.) határo
zottan állítja, hogy „a jó dohány szivásközben 
igen okos gondolatokat teremt" (27. lap.) En 
már egy óra óta dohányozom és valami nagyon 
jó szivart szívok, (A szerkesztő úrtól kaptam) 
de okos gondolatom még nem támadt. Azaz, 
hogy igen! Éjien e pillanatban. B e f e j e z e m  
ezikkemet. (tfgy-e okos gondolat?) Lám. lám. 
Most még esak idejegyzem dr. Moinmendey 
könyvének 27-ik lapjára, hogy : Az okos gon
dolatok a dohánynak egy órányi élvezete után 
jönnek meg. K. L
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Kellene pedig ilyen dohánykóré-csö fél
méter hosszúságban, egyenes vonalban egy 5 
méteres melegágyba 10—12 darab, a mit egy 
ügye* magyar gyerek egy nap alatt könnyen 
elkészíthet.

De a dohánykóré nem olyan erős é* öble 
nem oly tág, mint a léczüveg, ezért ezt nem 
kell olyan mélyre betemetni é* kettős irányban 
(nem a középen, hanem 30—30 centiméternyire 
a melegágy szélétől) a melegágy két vége kö
zepén álló edényekből, két lyukon ki és a 
másik edénybe bevezetni. Aztán a kóré vasta
gabb hasított végét a másik kóré vékonyabb 
végének beledugásával nem kell annyira Icitá-

B'tani, hogy annak rése földdel betöm essék.
yen tojásdad kanyarulatra kell 2b—80 fél

méteres dohánykóré-csö.
Akárhogyan készítettük el ezt a talajcsö

vezést, az egyik edénybe annyi langyos vizet 
öntünk, inig az a másik edénybe is átjut a 
csöveken s a melegágy földjét átnedvesiti, csak 
a dohánykóré-csöveket nyílásaikkal oldalvást 
inkább fölfelé (ne pétiig egyenesen lefelé) rak
juk — s az edények megtöltését a hányszor 
és mikor szükséges, ismételjük, hogy a szük
séges vizpára fejlődjék!

Ilyen talajcsövezéssel a talaj szellőztetése 
is eszközöltetik, a trágyahö mérsékeltetik s a 
cserepesedés kellemetlensége elhárittatik.

Kacziány Nándor.

Családi kép.
Rajzolta: C a p n o in á n.

A nagyságos úr előveszi arany burnót- 
szelenczéjét és egyet szippant belőle. Az ősi 
tajtpipában csak ngy sistergett az a tiuáncz- 
kéztöl még meg nem szentségtelenitett szűz 
dohány; a ftístfefíiük karika és fodor alakjaik
kal egymásután tűnnek el, miként eltűntek a 
nagyságos ur ifjúsági ábrándjai; majd a raeg- 
siirüsödütt levegő folytán tömör, nehéz felhő 
keletkezik feje fölött, lomhán, terhesen eresz
kedve alá ; csend van a szobában ; csak néha 
hallható azt ezüst pinákupak rövid csettenése, 
ha a nagyságos úr lenyomja a parazsat pipá
jában ; azután ismét csak pütékelés, füstölés
orron, szájon, jobbra, b a lra ...............................
Az ősi tajtpipában csak úgy sistereg a szűz 
dohány s bizony Isten jól esik igy beverni a 
kereveten!

Halk kopogt atás hallatszik az ajtón. Nincs 
arra felelet. A kopogtatás ismétlődik ; síri csend ; 
a illatfelhők a szobában nesztelenül tolják egy
mást e l ; az ajtó megryilik s a nagyságos ár
úak felesége lép azon be. (Tűzről pattant 
asszony.)

„— A b! Jő napot, kedves férjecském, 
jó napot! (Rettentő gúnyosan.) Hát ez az a 
f  o n t o s teendő , melynél háboritlanul akar 
férjecském-uram maradni ? P i p á l n i ?  Füs
tölni ? így tartja meg férjecském a szavát ? 
Oh, én boldogtalan! (Sírva.) Nőül mentem 
hozzá s ö azt hazudta esküvőm előtt, hogy 
nem dohányos! Oh, én szerencsétlen s éli hit
tem . . . • (Fájdalmasan) mert szerettem és 
csalatkoztam . . . (Kétségbeesetten) . . . eny- 
nyire csalatkoztam !! Nincs szived neked em
ber, (Haragosan) nincs szived, (Megvetéssel) 
csak egy undorító szaga pipád! Oh, mily vég 
telenül szerettem öt (Szemrehányőlag) s ez a 
köszönet! Nézd ezt a függönyt! Tegnap még 
hófehér, (Elkeseredve) ma sárga a füsttől ! 
Nézd e szőnyeget, n a g  y m u rnái örökség, 
ereklye ! Leánykoromban milyen tiszta volt, 
(Fájdalmasan) s in ő s t  hamu hever rajta! 
(Bánk bán módjára.) Nincs a természetben 
vesztes, csak é n ! . . . . *S neked mindezekre 
még csak mentegető szavad sincsen? Nem is 
érzed (Szúró tekintettel) bűnöd sulvát (Megle
petve) tán még csak lelkiismeretfunlalást sem ? 
„Vagy azt hiszed . . . .  (A férj prüsszent) . . .  
és még prüsszent! Ebből áll az egész védel
med talán ? T e . . .  te . .. te . . .  dohányzacskó ! 
(Fenyegetve) Még ma irok Aktássy ügyvéd 
urnák, elválunk . . . (Sírva) válópört indítok 
. . . (Zokogva) óh, elválunk egymástól és váló- 
pöröket indítunk egymás e lle n ! ... .  (Szemeit 
törüli, megfordul, hogy kimenjen, várja, hogy 
férje visszatartaná; de ez mozdulatlanul Ul a

kerevetfn; a nagyságos asszony bágyadtan 
fogja meg a kilincset, sírva, zokogva megy ki 
és úgy csapja be maga után az ajtót, hogy az 
ablakok is recsegnek.)

A becsapott ajtó által betolult levegő 
összekavarja a szobában a füstöt; a feimusz-
káló kósza fodrok kirtclcnül e ltűnnek............
az oszló füst helyébe uj füst tódul, uj fodrok 
képződnek és a nagyságos ur előveszi arany 
burnótszelenczéjét s keltőt is szippant belőle.

*

A nagyságos asszony duzzog; az ábrán
dos szempár könnyben úszik; ma nem oly 
bőbeszédű mint máskor. Hallgatag szemrehá
nyással fordítja el arczát a bűnös férjtől, ez 
nng vétkének tudatában hogy mily sziliben 
tűnhetik fel, azt mindenik olvasóm tetszcssze- 
rinti phantasiájára bízom elképzelni.

„Aranyos asszonykára! Hát elválunk?“

— „Egy pipa dohány miatt ?!M
— „Az!"
— „Aranyos asszonykáin!** (Könyörögve 

hízelegve a feleség arczát simogatja.) „Hát ne 
haragudjál már nó ; Mire való az?!"

— „De haragszom! Megcsaltál! (Szára
zán.) Dohányos vagy. (Újain olvas.) Betüstöl- 
ted a függönyöket : egy, bopiszkoltad a sző
nyegeket : kettő, elrontottad a szobalevegöt : 
három, átégetted a pipádból kipattant parázs- 
zsal a kerevet-takarót : négy, ebből tűz üthe
tett volna ki : öt, megéghetett volna minden a 
szobában : hat, (Nagy páthosszal) leéghetett
volna a ház is : h é t ............... (A férj közbe
vág és saját ujjaiu olvas tovább.) meg az ut- 
eza : nyolca. (Hangosabban.) és a város : 
kiienez, (Kiabálva.) a vármegye : tiz, és az 
ország (Ezt már ordította.) : tizenegy ! (Igen 
finom bangón.) Alásszolgája ! (Megfordul a sar
kán, a regi mentnél tanult sarkán fordulni.) és 
bemegy dolgozószoba ába; egy óra múlva a 
szobalányt hivatja.

Féri a cselédhez: „Nyisd fel az ágyat a 
hálószobában, lefekszem; menj l>r. Kólikuv 
orvos úrhoz, izeiiem, hogy rosszul vagyok, ke
retem jöjjön hozzám, m é g  t á n  j ó k o r ! * 1 . . .

Ijedelem van a házban! sürgés forgás; 
a nagyságos ur beteg. Fekszik. Juj de nagyon 
beteg! I gy nyög, mintha fogadásból tenné. 
Fsak addig él mig az orvos elérkezik. A szol
gáló zabot és sót melegít, (A krajzlerné 
mondta, hogy az jó.) A szobalyány három lép
csőt ugrott egyszerre be, ugy szaladt a dok
torért ; a szakácsnő vizet fo rra l.................. a
nagyságos asszony theát, kávét főz, ezitromlét 
csinál, ezukrot reszel . . . .  a* orvos mindjárt 
itt lesz . . . csak már jönne . . . nyugtalanul 
néz ki az ablakon . . . csak már jönne az az 
édes jó Kolikay ur (Máskor mindig vén sza
márnak titulálta.) - M é g  t á n  j ó k o r ! "  Va
lami nagy baja lehet neki, ba ü azt mondja : 
_M ég  t á n  j ó k o r ! "

„— Mi a bajod édes férjecském, mondd 
ini bajod? Hol fáj? Fázol? (Szörnyű édesen.) 
Hisz a fejecskéd m e l e g ,  homlokocskád h i- 
d e g !  Mondd lelkem mi bajod?"

Férj: (Lemondó mély hangon) „S e m ni i !“
Az orvos belép. Megigazítja szemüvegét, 

kühint egyet, kiveszi zsebóráját, megtapogatja 
a beteg üterét, mereven néz az óra perczni it
ta tójára, közben morog: „.Szapora üter", izga
tottság", „felhevülés" i n é e  menthető............
(Az asszonyka kifesziti fülét, mint egy eser
nyőt és hallgatja a doktor mormogását.) A 
doktor asztalhoz iil, reczipét ir — három sort 
s azt is alig lehet elolvasni — veszi a kalap
ját és megy. Ncin is köhintett, mikor elment.

A beteg nem veszi be az orvosságot. Ott 
térdel előtte összekulcsolt kézzel az asszony s 
kínálja orvossággal, nem kell, kávéval feketé
vel, nem kell; limonádé, ezukros ezitrom, nem 
kell. „Meleg zabot a gyomorra édes férjem, 
én adom, a te feleségecskéd, a krajzlerné 
mondta. . . . (A férj halk hangon nyög közbe:) 
Nein kell nekem inár se meleg zab, se krajz- 
lemé (Kissé hangosabban) se senki! (Halkan) 
Úgy is meg halok én.

Félóra inulva a beteg burnótszelenczéjét 
kéri. Valahányat) vannak, keresik a szelenczét. 
Nincs. A nagyságos asszony kétségbeesik :

)

i

I

I

„Hol a burnót! Náni, szaladj át a tra
fikba, hosz egy forinton tuuákot, siess!"

A beteg szippant. „Egy kicsit jobban én 
zeni magamat" nyögi alig hallhatóan.

„— Tán a pipát is akarnád édesem", 
szól (I>« milyen nyájasan!) az asszonyka.

„— Nem mm !“
„ — De próbáld meg lelkem. Majd ide

hozom ; nézd itt van már. Megtömjem ? Én 
megtörnöm. Majd meglátod édesem, nogy meg 
tudom tömni! Meg bizony. No fogd a szádba, 
így. Most gyufát is hozok. (Meggyujtja) Szív
jad, aha már füstöl is ! No lám !“

*

Nincs már ijedelem a házban, hisz nem 
beteg már a nagyságos ur; a nagyságos asz- 
szony nem duzzog s az ábrándos szemek mo
solyognak. (Hát csak lehet mosolyogni, ha a 
férj jobban van.) A nagy beteg ott nyújtózik 
az ágyban és pipál; az oszló fUstgomolyok egy
mást tolják s a nagyságos asszony kétszer i* 
megtömte a pipát............

A füst áthatlan rétegben képződik vas
tag ólomszin szövetté s a nagymamái örök
ségre, a szép szőnyegre hamu, a kcrcvcttaka- 
róra parázs nem esik: egy, de Magyarország 
sem borul lángba: kettő.

Márezius 16.

Olvasóinkhoz! Tisztelettel kérjük 
azokat az előfizetőinket, kiknek előfize
tősök a múlt hónapban lejárt, hogy az 
előfizetési pénzeket — legczélszerübben 
postautal vány nyal — beküldeni szíves
kedjenek, nehogy lapunk szétküldése kö
rül zavarok támadjanak. A -Magyar Do
hány újság" második évfolyamába lépett 
s önérzettel tekintünk vissza a megtil
to tt  pályára, de egyúttal biztató re
ménynyel nézünk a jövőbe, mert lapunk 
egyre inkább té rt hódit a hazai dohány
termelők körében. Sok nehéz akadálylynl 
kellett eleintén megkflzdenünk. de meg
küzdöttünk azokkal. Őszinte elismerés 
illeti részünkről a termelőközönséget^ 
mely megérti törekvésünket s támoga
tásban részesít. De midőn elismeréssel 
adózunk a termelőközónséggel szemben, 
mely átlátva, hogy törekvésünkben ke
vés az önzés, hanem elég erős a hazai 
dohánytermelés ügye iránt való lelke
sedés, támogatásunkra s ie te t t : egyrész
ről büszkeséggel, másrészről hálával uta
lunk arra a páratlan pártfogásra, mely
ben T e r t s i n s z k y  Gyula miniszteri 
tanácsos és központi igazgató részesí
te tte  és részesíti lapunkat. Az ó támo
gatása legélénkebb bizonyítéka annak, 
hogy a „Magyar Dohány újság" jó utón 
halad s hogy a magyar termelés ügyé
nek hasznára van. mert ó nemcsak ritka 
szakértő, de egyúttal valódi lelkesedés
sel igyekszik a termelés ügyét előmoz
dítani. Midón tehát büszkén és egyúttal 
a hála érzetével utalunk az ó támoga
tására, van okunk hinni azt, hogy a 
magyar dohánytermelők is támogatni 
fognak, mert hiszen kitűzött feladatunk 
az, hogy munkálkodásunk hasznukra 
legyen.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos:
D a r ó f i y  V l l n i o e .

Budapest. 1885. Schlesinger Ignátz nyomdáit (Rostéi v-uteza Károly kaszárnya.)
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