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Teljen tisztelettel ismételve felkérjük mind
azon t. előfizetőinket, a kik az előfizetéssel már 
régebben hátralékban vannak, hogy hátralékai
kat mielőbb kiegyenlíteni-, és — azokkal 
együtt, akiknek előfizetésük részben az első év
negyed végén, részben ez idő szerint már 
lejárt: —  az előfizetést megújítani szí
veskedjenek, — mert nem szeretnénk a hát
ralékosaknak külön felhívás küldésével terhűkre 
lenni, de —  a lapunk tartalmának megna
gyobbít ás a folytán tetemesen emelkedett kiadási 
költségek és az előfizetőinkkel szemben szívesen 
elvállalt erkölcsi kötelezettségünknek mi is csak 
úgy felelhetünk meg, ha t. előfizetőink, a lap
nak — különben is oly mérsékelt —  megren
delési arát, a maga idejében méltóztatnak be
küldeni.

Egyúttal arra is felkérjük lapunk barátait 
és a termelő közönséget, hogy a palánták állá
sáról, s az ültetés eredményéről és általában 
a termelés körüli észlelteikről, minél gyakrab
ban és minél számosabban, szíveskedjenek la
punkat értesíteni, — hogy a „Magyar Do
hány újság* mindenkor biztos éshii képet nyújt
hasson a hazai dohánytermelés minden moz
zanatáról, az összes érdekeltek okulására.

A szerkesztő és kiadóhivatal.

Ültetés.

Országszerte kedvezőbb híreket ve
szünk a palánta képződése és kiültetése 
felől. Ezen kellemes változáson cseppet sem 
csodálkozunk, mert e hó elsejétől kezdve 
az időjárás bámulatos jó , csak annyiban 
nem lehetne kielégítő, ha azt mondanánk, 
hogy  túlságosan is jó , mert ilyet ugyan 
már régen nem értünk.

A  folyó hó 1-től kezdve egész 6-ikáig 
tartó m eleg, (a mi talán már kissé túlsá
g os  is volt) s az erre bekövetkezett lan
g yos eső, m ely a levegőt kissé lehütötte: 
ezen időjárás a palánta nevelésre és kiül
tetésre nézve semmi kívánni valót nem 
hagy hátra.

A  hol a palánta, a tartós kedvezőtlen 
idő befolyása által szenvedett, a jó  idő be

álltával rem élhetőleg ott is helyre fog  ál- 
lani, mert eddig is már megújultak, fel
frissültek, szóval csodás változáson men
tek keresztül. Múlt számunkban adtunk k i
fejezést, ebbeli reményünknek, a mi — 
legnagyobb örömünkre — be is követ
kezett.

Sok olyan termelő van, a ki a kiülte
tést e hó első negyedében már m eg kezdte 
és most kényelmesen folytatja. No az ilyen 
munkálkodástól már szabad ió eredményt 
várni, mert csak rendkívüli eshetőségek 
folytán maradhat el a kitűnő siker.

M eleg és nedvesség: e kettő a dohány
nak legkedvesebb dajkája, mely nélkül fej
lődni és élni alig tud, s ebben most teljes 
mértékben részesül.

A  jó l m egm űvelt talajban, m eleg és 
nedvességben, csaK gyönyörrel nézhetjük, 
a dohánynak üde és gyors képződését. 
H og y  mit tesz az, ha május és júniusban 
a dohány növény akadálytalanul képződik 
és kedvező időjárás befolyása alatt nevel
kedik, azt minden dohánytermelő gazda 
igen jó l tudja, hogy  -kitűnő siker ennek a 
feltétlen következm énye, s ilyen k ecseg 
tető remény mellett, a gazdának, kertész
nek, csak kedve telhet abban, hogy a ter
mészet isteni szép működését ő  is támo
gassa.

A támogatás abból áll, h ogy  testtel- 
lélekkel oda működjünk, hogy a munka 
kifogástalanul és rendesen menjen.

A  lapunk múlt számában általunk 
megirt egyenlő távolságra való kiültetésre, 
nagy súlyt kell fektetni.

Csak erős, gyökeres, jó l kifejlett pa
lántákat ültessünk el.

A z ültetés megkezdése előtt behatóan 
vizsgáljuk m eg a beültetendő földet, hogy 
váljon kifogástalan munkában részesült-e 
az, nem lehet-e attól tartani, hogy a gyom  
ellepi, m ég mielőtt a palánta kellően meg- 
fogamzik, mely esetben az ültetés előtt ok 
vetlenül újból kell azt megszántani.

Hadat kell üzenni a rovar-világnak, 
me yet ez alkalommal szintén a tőlünk ki
telhető minden módon ki kell keresni és 
elpusztítani, m ég mielőtt a dohány el lenne 
ültetve, nevezetesen szántás és boronálás 
közben, és az ültetés előtt.

A  hol az ültetendő föld a tanyák k ö 
zelében esik és a hol házi szárnyas állatok 
állanak rendelkezésünkre, ott a legegysze
rűbb pusztító mód és eszköz: a különböző 
apró marha, s ezek közt is legjobb a tyuk, 
a mely kaparása által a rovart felszínre 
keríti, és el is pusztítja, de a pulyka, kacsa 
és liba szintén igen hasznosak e czélra, — 
hanem ezekkel úgy kell tenni, hogy eteté
sük előtt, éhesen vitessenek ki a földekre, 
illetve azon részekre, a melyek beültetés 
alá kerülnek.

Jól tudom, hogy  sokan m osolyogni 
fognak ezen, de a ki erről m eggyőződést 
szerzett magának, az tudni fogja, hogy 
olyan községekben, a hol az egyes gaz
dák a ház melletti kertekben termesztik a

dohányt, ott azoknak a féreg pusztítás foly
tán nem igen kell a foldozást gyakorolni, 
daczára annak, hogy az ilyen istálló és 
ház melletti kerteknek sokkal n agyobb  
hajlandóságuk van a rovar szaporodásra 
mint bárhol a szabad mezőn, és ennek da
czára mégis jobban m eg vannak kim éivé a 
rovar pusztítástól ; mert a házi szárnyasok 
legtöbbet ama kertekben tartózkodnak és 
táplálékaikat leginkább onnan szerzik, fő 
képen mikor a föld szántatik, ott lesik és 
szedik ki a barázdából minden élő férge
ket és bogarakat.

Én is tudom, h ogy  ez igen nehezen 
kivihető dolog, és c: ak azt m ondom : a hol 
lehet és kivihető, ne mulasszuk el ennek 
alkalmazását.

Ha nem is leszünk képesek az összes 
rovar kipusztitására, de legalább jóval m eg- 
kevesbitjük azt. Hiszen minden gazda tudja, 
h ogy  mi az, mikor a leg jobb  reményű pa
lánták hol részben, hol majdnem egész 
mennyiségökben a ro\ar által elpusztittat- 
nak és a folytonos foldozás mellett sem 
érünk czélt, mert tudjuk azt, hogy  a fol- 
dozásból eredő dohány édes keveset ér, 
azért legjobb is, a hol már a rovar pusz
títás nagy mérveket öltött, a földet egész
ben felszántani és újból beültetni.

Ha az ültetés előtt közvetlenül nincs 
eső, akkor az egyes palánták helye a je l
zővel kijelöltetvén, jó l m egöntöztetik s csak 
miután a nedvesség beszivárgott és a fészek 
helye többé nem sáros, akkor ültettetik 
bele a palánta; ha az öntözésre kénytele
nek vagyunk kutat ásni, ez mindenesetre 
csak a legszükségesebb esetben történjék, 
mert a dohány földön ásott helyek kárba 
vesznek, m inthogy azok helyein nem szo
kott jó  dohány teremni, mert csak későre 
jöhet belé a palánta, s aztán a m élységből 
felhozott holt talaj, a mely a felső réteg
gel nagyon is össze vegyül — termést 
nem igen adhat; —  tehát ahol csak le
het : föld végekről, árkokból s álló folyó 
vízből fedezzük az öntözés szükségletét.

A  lyukaknak oly m élyeknek kell 
lenni, mint a milyet a gyökérzet m eg kí
ván, mert ha az ültetés után akár oldalt, 
akár a gyökér végénél légüres tér m arad; 
a palánta mulhatlan elpusztul; hogy ezt 
kikerüljük, a palánta gyökérhez a földet, a 
furdancscsal erősen hozzá kell szorítani.J

Pár nappal az ültetés után a palánták 
egyenként megvizsgálandók. s minden her
vadt, sárgulni kezdő palántát m eggondolás 
nélkül ki kell dobni és helyette azonnal 
másikat ültetni.

Ha a foldozást nem késleltetjük, igen 
helyesen cselekszünk ; mert. ha sokára ma
rad, a füld meg is gazosodik, a gyom  és 
burján elhatalmasodik s a dohány palántát 
majd annyira elárnyékolja, h ogy  épen sem
mise lesz belőle és leg jobb  esetben sem 
érhet m eg egyszerre a többi dohánynyal, 
a mi a szedésnél sok hibát okoz, mert 
vagy  éretlen szedetik és a többi dohány

Mai •tárnunk 8 o ld a lra  tartod.
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közzé vegyül, vagy ennek m egóvása, sok 
munkával és veszödséggel jár.

A z ültetésre elkészült palánták gondo
san kosarakba rakandók. szorosan egym ás
hoz illesztve, hogy rázkódás által m eg ne 
sérüljenek, s a kosár fenekére nedves rongy 
teendő, a palánták m eglocsolandók és 
mind adddig letakarva tartandók, m ig az 
ültetés be nem íejeztetik.

Igen ajánlatos, az egyes föld darabo
kat nem nagyon szélesre szabni, hanem 
inkább több keskeny darabokra osztani, s 
minden egyes darab mellett gyalog utat 
hagyni, azért, hogy  a dohányhoz a hozzá 
férhetés m egkönnyittessék s hogy a koráb
ban érett és letört dohány minden kártétel 
nélkül legyen kihordható.

Szélfogó növényt csak is az egész 
tábla körül tartom czélszerünek ültetni, de 
nem egyes darabok széleiben, mert kárt 
tesznek, az bizonyos, de hogy valami hasz
not hoznának az kétséges, azért én ezt 
egyáltalán nem ajánlom.

A  dohány kiültetése után, ha csak 
folytonos esős idő nem jár, m eg kell né
hányszor öntözni, trágya és műtrágya ve- 
gyitékkel.

Ha ilyen forró napok lesznek, akkor 
nem szabad az ültetést délelőtt vé 
gezni, hanem tegyük ezt csak a délutáni 
órákban. A hol tehetjük, tegyünk kísérle
tet a beárnyékolással — úgy. a mint azt 
már az előző alkalommal említettük.

A z ültetőket tartsuk erősen figyelem 
mel és vigyázzunk főkép arra, hogy a pa 
lánták. csak épen a szükséges mérsékelt 
megnyomásban részesüljenek a kiültetés 
alkalmával, mert ha kelleténél erősebben 
megszorittatnak, úgy bizonnyára m egtörni 
és tönkre menni fognak.

Próbaképen huzgáljunk ki nehány 
gyanúsnak látszó palántát, a mely hirtelen 
fonnyadni kezd, hogy m eggyőződjünk arról, 
nem -e túlságos megszorítás folytán szen
vedett sérülés miatt sinlődik-e egyes pa
lánta, a mi a kihúzásnál ki fog  tűnni, s ily 
tapasztalatok után figyelmeztethetjük a 
kertészeket, hogy több figyelem és gond 
ráfordításával dolgozzanak.

Daróczi Vilmos.

T Á R C Z A .

A zágrábi m. kir. dohánygyár.
Irta: H.

M ikor Zágrábba érkeztünk, közel az 
indóház előtt, a bennünket vivő vonat m eg
állt. Valami csekély forgalmi akadály miatt 
nem bocsátották be a vonatot a pálya
udvarba. Délelőtt tízre járt az idő. Term é
szetesen minden utas kíváncsian nézett ki 
a kocsik ablakain. A  pályatest azon részé 
nél, hol a vonat megállott, közel a töltés
hez. egy  csinos épület áll. melynek deko
ratív hatású saroktomyocskái, gazdag pro- 
filos m odem  ékességei, az utazók figyel
m ét annál is inkább magukra vonták, mert 
a közel eső többi apró épület jelentékte
len külsejénél fogva közönséges benyomást 
gyakorolt a hosszú út fáradalmaitól elcsi
gázott utasokra. A  vonatvezető felvilágosit 
bennünket arról, hogy ezen épület: a ma
gyar királyi dohánygyár. Szép, kellemes 
az idő ; az épületnek a vasút felé eső né
hány ablaka nyitva volt s az ablakhoz 
közel ülő munkásnőket, sőt azok m ozdu
latait is, látni lehetett. Egyik-m ásik utazó 
a látcsövét vette elő, s úgy szemlélte, a 
mit szem lélhetett; de csak rövid ideig, 
mert a vonat ismét elindult K ét perez 
alatt a vonatot is, az indóházat is elhagy
tuk s Zágráb városában gyönyörködtünk, 
már t. i. a mennyire az ember egy m o

M a q y ik  D ohányujbág .

A szivargyártásról
Ina : Kazay Rezső, dohánygyári aligazgató, Budapesten.

(Folytatás).
Dohány és dohány között természete

sen m indég külöm bség van, valamint a 
Havana dohányok között is.

A legkitűnőbb és a legtöbbre becsült 
Havana dohány, a sziget éjszaknyugati ré
szén terem, a mely Vuelta A bajo (alant
termett) név alatt ism eretes; a második 
m inőség a sziget déli részéről és belsejé
ből származik.

A  Havana-szivarok hét osztályba so
roztainak. A  legelső és legkeresettebb osz
tályba tartoznak az u. n. Vegueros sziva
rok. Ezek rendesen csak egy  dohánylevél
ből készíttetnek, mely dohánylevél nem 
lesz m egnedvesitve, mint más szivarok k é 
szítésénél, hanem mihelyt az a levegőn 
kellőleg  megszáradt, pontosan m egfigyelik 
azon időpontot, midőn azt a harmat gyen
gén m eglágyította, miáltal azután teljes 
nyulékonyságát és tökéletes aromáját m eg
tartja^

Őszintén be kell vallonom azonban s 
el sem hallgathatom, hogy ezen Vegueros- 
szivarok általában nők által készíttetnek, 
kik azokat meztelen ezombjukon sodorják. 
D e h o g y  a t. olvasó fantáziáját ném ileg le
hűtsem. hozzá kell m ég tennem, hogy 
ezen V egueros - szivarkészitőnők rendesen 
csúnya, vén néger asszonyok.

A  Vegueros-ok után a R egaliá-k  kö
vetkeznek három osztálylyal u. m.

1) a Rcgalia Byron, mely csak egyet
len egy dohányterm elő birtokán készítte
tik s kereskedésbe vagy  épen nem, vagy 
csak alig kerül. Ezen szivar a dohányzó
nak ugyanaz, mi a borkedvelőnek a finom 
rizlingi.

2) a Regalt a dél Duque (fejedelmi R e - 
galia). Miként a V egueros szivarok, úgy 
ezek is Vuelta A ba jo  dohányból készíttet
nek. mely dohány általában a világ leg
job b  dohányának tartatik. D e a levelek 
nem kerestetnek ki oly szigorúsággal, mint 
a Vegueros szivaroknál s készítési módjuk 
sem olyan regényes, mert egyszerűen csak 
himnemü négerek által készíttetnek.

3> A  közönséges Regaliá-k, m elyek a

dern fejlődés stádiumában levő városban 
gyönyörködhetik. Nem tartozik e lapok 
keretébe a városnak leírása s a tisztelt 
olvasót nem szándékozom vele untatni. 
Csak annyit mondok el, a mennyi e lapok 
szives olvasóit érdekelheti. Megtekintettük 
a város nevezetességeit. Fem korn m űvé
szi kivitelű Jellasich-lovagszobrát, a Szent 
G yörgy  lovagszobrot, a történeti neveze
tességű Márkus templomot, a tartomány- 
gyűlés épületét, a flórenci renaissance styl- 
ben épült menházat, az ipartanodát a K olo  
épületet, a gőzsiklót, a 2 múzeumot, a Zrínyi 
sétányt (Zrinski trg) az ő em lékoszlopai
val, a Tuskanakot s a M axim im ek a buda
pesti városligettel vetekedő szépségeit stb.

A  városban levő ipari vállalatok és 
gyárakra került a sor. Sajnos, ezekkel ha
mar elkészültünk; eg y  padolutgyár, egy 
bőrgyár, egy  könyvnyom da, egy dohány
gyár és —  készen vagyunk.

A  dohánygyár eg y  szabadon álló. a 
laikus szem által is könnyen félig késznek 
felismerhető épület, m ely m ég kiépítésre 
vár. A  nemrég nyugalom ba vonult Lipp 
Lipót dohánygyári igazgató terve szerint 
1884-ben kizárólag dohánygyárnak épült 
s jelenleg m ég Zágráb város tulajdonát 
képezi. A z  épület a Pnmorska utczára 
néz, hátsó része a vasútvonallal párhuza
mos. K ét bejárattal b ir : a vasút felé eső 
részen egy Ízléses kivitelű czizelirozott vas
rácskapu, mely a kocsiközlekedést közve
títi az udvarral, a Primorska-felé cső hom-

Május Ifi.

i Vegueros szivarokhoz szánt dohány kihá
nyásából, részben pedig a sziget délpart- 
vidéki dohányaiból készíttetnek.

A z  ötödik osztályba a Poweícíás-sziva
rok tartoznak. Ezek többnyire édeskés, 
gyenge és kevésbbé érett dohányból ké- 
szitvék s leginkább nők és gyenge dohá
nyosok által fogyasztatnak.

A  hatodik osztályba azon közönséges 
szivarok soroztatnak. m elyek a sziget egyéb  
kevésbbé értékes, leginkább a sziget be l
sejéből származó dohányokból készitvék. 
Ezek között van egy fa j: a 1 rabbuccos, 
mely a többieknél rövidebb és göm bölyüebb.

V égre a hetedik osztályba tartoznak 
a papirszivarkák, melyek rendesen finomra 
vágott Vuelta A ba jo  dohányból készíttet
nek, igen kellemetes illatuak és zamatosak 
s arról nevezetesek, hogy Havanában csakis 
ezek neveztetnek szivaroknak (cigarro), 
mert a többiek mind a Tabacos elnevezés 
alatt ismeretesek.

Nálunk közönségesen kétféle Havana- 
szivart szoktunk m egkülönböztetni N eve
zetesen a valódi Havana-szivarokat és bel
földi H avanákat; előbbiek azok, melyek 
Havana szigetén készíttetnek, s hozzánk 
importáltatnak, az utóbbiak pedig azok, 
melyek honi gyárainkban Havana dohány- 

• ból készíttetnek. A  valódi Havana sziva
rokat könnyen m eg lehet ismerni szép 
egyenletesen sima horitékjukon, a szép bé
len, de különösen rágyújtás alkalmával az 
enyhe, kellem es zamaton és illaton ; mert 
Cuba szigetén a szivarokhoz szánt dohányt 
csak annyira hagyják száradni, h og y  az 
mig elég  nyulékony és göngyölhető legyen. 
M ig nálunk a már száraz dohányt meg 
kell nedvesítenünk, hogy az dolgozható 
legyen : miáltal azonban a dohány csí
pős, kesernyés s nem ritkán élvezhetet
len lesz, a levél színe is foltokat kap.

A  Havana-szivarok szin szerint a leg - 
szigoruabban m egválogattatnak és m egje- 
leztetnek. Ezen jelzések spanyol és angol 
nyelven történnek, mint például yellow (sárga) 
brown (barna), light broum (világos barna* 
vagy claro (világos), Colorado claro, Colorado, 
maduro (barna), oscuro (sötét) stb.

A  szivarok elnevezései pedig teljesen 
a gyárosok tetszése és szeszélye szerint

lók részen pedig a félkör alakú, felül vilá
gítóval ellátott ajtó a személyközlekedés 
részére. A  vasúti oldalról nézve az épület 
kétemeletesnek látszik, mert igen magasan 
feltöltött földszinttel s földszintnek látszó 
pinczével bir. M aga az épület külseje igen 
szép arányokat mutat, párkányzatos, csi
nos építészeti részletekkel, m elyek Ízléses 
architektonikus kom pozícióra vallanak, öt 
torony em elkedik a palatetőzet fölött, k i
ugró torony ablakocskákkal, három villám
hárítóval. A  részben nyers tégla-épület 
homlokzatán a divatos rysalitszerü díszítés 
szépen fest s az ívalaku nagy ablakoknak 
a tornyok alatti elhelyezése, az épületnek 
omamentális külsőt ad. Szóval egyike azon 
számos szép épületeknek, m elyek az lN80-ik 
évi emlékezetes földrengés óta emeltettek.

M egnyom juk a villamos csengetyüt, 
m elynek csilingelésére a kapus ajtót nyit. 
Nevünket a vendégkönyvbe jegyezzük, az 
igazgatóság pedig előzékenységgel engedi 
m eg a gyár munkatermeinek, raktárainak, 
szóval a bennünket érdeklő osztályoknak 
megtekinthetését, sőt szakértő vezetőt is 
kapunk magunk mellé, ki a gyári üzem 
összes ágazatait alaposan ismerve, k ifogás
talan m agyarsággal ad felvilágosítást mind
arról, mi bennünket érdekel. E gyébként 
is m agyarul történik a gyári üzem veze
tése s csak a munkásokkali érintkezésben 
használtatik a m ég akkor sem múlhatat
lanul szükséges, de mindenesetre tudni 
czélszerü, horvát nyelv.
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történnek. Leginkább azonban a szivar 
alakja és nagysága után s 100 és 100 kü
lönféle név alatt árulják ama drága sziva
rokat, m elyeknek béltartalma nagyon sok
szor nem felel m eg a rájuk külsőleg túlsá
gosan pazarolt dicséreteknek.

A  szivarnak, valamint a dohánynak 
az ó-v ilág  (Európa, Ázsia, A frika) külön
féle népeinél való számtalan elnevezései 
után arra következtethetünk, hogy a szivar- 
gyártás és a dohányzás az ó -v ilág  népei
nél már előbb el volt terjedve, mint m i
nőtt 1492 ben Amerikát felfedezték volna. 
A  szivar és szivarkának sokféle elnevezése 
különösen erre m utat; mert különben 
mindenhol csak egy  név volna elter
jedve, miként azt a szivar (cigarro) szónál 
valóban látjuk, csaknem az összes európai 
országokban és népeknél, mely szó azon
ban amerikai származású is lehet; —  bár 
az ó-világban a szivarra és szivarkára adott 
sokkal régiebb nevek alig származnak 
Am erikából.

(Folytatása következik.)

A dohánytermelés Uj-Guineában.
A z Uj-Guinea társaság igazgatósága 

egy  jelentést küldött szét, m elyből a tár
saság dohánytermelését illetőleg a követ
kezőkről értesülünk:

A z  1890 i Stephansorti aratásból nem
rég, egy próbabál érkezett Brémába. A  
próbáknak Amsterdamban történt m egvizs
gálása alkalmával, a midőn a dohány szár
mazása nem közöltetett, a becslésben kü
lönösen jártas szakértők azon eredményre 
jutottak, h ogy  a dohány legjobban a Su- 
mátrai D eli-M y (D) Lankat (Taudjong 
Djatti) dohányhoz hasonlít, melynek font
ját múlt évben 243— 254 hollandi Cent-tel 
fizették. H a az aratás nagyja, a mint re
m élhető. ezen próbának m egfelel, akkor 
ha nem is magas, de mindazonáltal ked
vező ár lesz elérhető. Hasonlóképen jónak 
Ígérkezik a múlt évben Erimában újonnan 
alapított ültetés, m ely jelenleg egy  Su- 
mátrában kiképzett termelő vezetése alatt 
áll, miután eg y  45 hektárnyi terület ké
szíttetett elő a termelésre, s a szükségelt 
épületek kellő fekvésben és czélszerü b e 

rendezéssel felállittattak. E gy  kísérlet azon 
dohánynyal, m elyet az előbbi termelési 
felügyelő megérkezése után rövid idő múlva 
próba végett eszközölt, bizonyitá, hogy it
ten is jó  termés lesz elérhető, különösen 
ha az ültetvények a tengerparttól beljebb, 
a szárazföld belsejébe tétetnek át, s ezál
tal a tengeri szelek ártalmas befolyásától 
m -góvatnak.

E tekintetben különös értékkel bir, 
hogy egy  expediczió, melyre Dr. Lauter- 
bach boroszlói természetbúvár. Körnbach 
állomási tisztnek és az Uj-Giunea-társaság 
által rendelkezésére bocsátott teherhordók
nak kíséretében vállalkozott, kedvező ered
ményekre vezetett.

A z expediczió czéljaraz Astrolabe-sik- 
ság közelebbi kikutatása volt.

A  sommás jelentések szerint dr. Lau- 
terbach a Gorimacsuson torkoló G ogol- 
folyón és annak partjain 75 klmtr hosszá
ban hatolt a síkságba és azt találta, hogy 
az Astrolabe-sikság legnagyobb kiteriedé- 
sében igen termékeny talajjal bir és hogy 
a folyó felső vidékén számos barátságos és 
jóm ódú nép lakik. Már jelenleg biztonság 
gal állíthatni, hogy az Astrolabe-sikságban 
és a tengerpart valamint a Hausemann- 
liegységtől északkeleti irányban hozzá
csatlakozó Jomba-sikságban egy terület tá- 
ru elénk, melyen a nagybani dohányter
meléshez kötött természetes feltételek a 
a legszerencsésebben vannak egyesítve. 
Ezen m eggyőződés alapján az utolsó je 
lentésben már felemlített ama tervet, mely 
az Astrolabe-társasá# neve alatt létesítendő 
társaság alakításával foglalkozik és mely 
társaság a dohánytermelését ezen terüle
ten az összes rendelkezésére álló eszkö
zökkel űzné, felkaroltuk és az üzlettervet, 
valamint a társaság alapszabályait előké
szítettük.

A  tervnek tárgyilagos támogatása 
czéljából rendelkezések tétettek az iránt, 
h ogy  a talaj választása, az ültetvények 
m egkezdésekor elvállaltatik ; úgyszintén a 
kínai kulik beszerzése tárgyában folytatott 
tanácskozások, melyek megkezdéséről már 
1890-i jelentésünkben említést tettünk, any- 
nyira előre haladvák, h ogy  az ügynek a 
khinai hatóságokkal leendő rendezése után

kitűnő ivóvizét szolgáltatja. Hátul áll a 
tüzőrség kis épülete, ennek közelében van
nak elhelyezve a tűzvész esetére szolgáló 
hydránsok, töm lők s az összehúzható viz- 
szóróval ellátott —  összesen 250 méter 
hosszú —  sugárcsövek. A  tágas udvar 
tiszta; gondos és szorgos kézre mutat ott 
minden, a mi el van helyezve s ha majd 
a gyár valaha ki lesz építve, mindenesetre 
a tizenkét magyar királyi dohánygyár leg 
szebbjei közé fog  tartózni.

Minden ajtó szám jegygyei és kettős 
zárral van ellátva *, a kulcsok nappal az il
lető ügyeleti személyzet között vannak 
szétosztva, délben és este, az igazgatósági 
irodának kulcsszekrényében őriztetnek. A z 
udvaron belül, a falakon, az éjjeli őrök el
lenőrző óráihoz való kulcsok vannak eg y 
mástól m egfelelő távolságban elhelyezve ; 
az udvarra eső két kijáró egyike fölött áll 
a jelző csengetyü, mely a munka kezdetét 
és végét adja annak idején tudtul. Csen
getéskor megnyílik a hátsó nagy kapu, 
m ely előtt már idejekorán nagy tömegben 
hullámzik a munkásnők tarka csoportja ; az 
adott jelre m ég élénkebb m ozgalom  indul 
m eg  közöttük s kapunyitáskor csak úgy 
tódulnak a benépesedő udvarra, hol aztán 
m egoszolva térnek munkatermeikbe, munka
helyeikre. A  kapu tiz perczig m ég nyitva 
marad s ekkor másodszor csengetnek, de 
nemsokára be is záratik a kapu és „ Lélek 
aa ajtón se ki, se be / “

(Folyt. köY.)

5— 6000 kuli szerződtetése és átszállítása 
iránt táviratilag lehet rendelkezni.

Ezen jelentéshez azon m egjegyzést 
fűzzük, h ogy  a dohányipar fejlődése érde
kében csak kívánhatjuk, hogy a dohány 
a várakozásoknak m egfeleljen, ellenben 
csodálkozásunkat kell kifejeznünk a felett, 
hogy egy  társaság, mely eddigelé semmi
féle különös kedvező anyagi sikert nem
volt képes felmutatni, üzemének épen ezen 
reményteljes ágát egy uj társaságra akaija 
átruházni.

D. V.

A dohanyüzlet az 1890-iK évben.
— Herzog M. L . és Társa jelentőse. — 

(Folytatás.)
Az utolsó 3 évben a bevételek rendkívül 

gyarapodtak ; még pedig
1888-ban kitettek 34.252.1)36 frtot bruttó
l£89-ben „ 36,10b,519 „
1890 „ „ 37.791.880 „

és mi ma már oly fokra léptünk, ahonnan 
további emelkedés csak nagy nehezen érhető 
el. A nagy eredmények, melyek jelenleg 
a dohányügy energikus, óvatos és ügyes 
vezetése kezelése, folytán k:mutathatók, még 
többre becsülendök, minthogy különös viszo
nyaink mellett és szelíden fejezvén ki ma
gunkat: a tiltott gyümölcs utáni vágy elhat a- 
pódzottsága miatt, számos bajnak kellett elejét 
venni, s nehézséget leküzdeni, hogy a sok 
kártékony féreg kipusztitassék ; mindez ha'a- 
déktalanul megtörtént és a fent említett szá
mok elégségesen bizonyítják azt, hogy az 
eredmény nem maradt el, s a dohány mono
pólium szép fejlődésénél fogva hatalmas fac- 
torként szerepelt azon fontos munkában, mely 
az államháztartásban az egyensúlyt helyre 
állította.

A  dohányjövedéknek nagy érdemül ró
ható fel az is, hogy azon fáradozik, misze
rint a dohánytermelők érdekeit lehetőleg 
tekintetbe vegye és védelmezze; igy azon 
határozatok is, melyek az 1890. 1891, 1892. 
évi dohánvbeválrásra vonatkozólag hozattak 
köztudomásra, jelentékeny előnyöket foglalnak 
magukban a dohánytermelőkre nézve; így pl. 
a szivarfedő levelek beváltása már nem szorít
kozik egyes beváltási helyekre, hanem ezek 
az összes dohánytermelő vidékeken vétetnek 
át, ahol épen a kivánalmaknak megfelelő fedő 
levelek termesztetnek; azonkívül a szegedi, 
debreczeni és szuioki közönséges kerti leve
lek ára átlag 100 klgrként egy forinttal fel
emeltetett.

Mindezekből világosan látható, hogy a 
dohányjövedék a termelők érdekeit védel
mezi ; viszont azonban joggal követelheti azt, 
hogy utóbbiak jó, gyári feldolgozásra alkal
mas, szóval jól gondozott termés létrehozásán 
fáradozzanak. A termelők nézetei —  habár 
lassan —  nagy változáson mennek keresztül, 
minthogy mindenütt azon meggyőződés jutott 
érvényre, hogy nem elegendő a dohányjö
vedéket protektió vagy hasonló pressiók 
igénybe vétele által nagyobb engedmények meg
adására ösztökélni, aztán pedig úgy a jó mint 
a rósz termést a lehető legjobb árak mellett 
a beváltó hivatalok nyakán hagyni, ellenkező
leg most azon fáradoznak, hogy a dohány
jövedéknek a nyert összegért használható 
jól kezelt s gondozott terméssel szolgáljanak, 
hiszen általánosan tudják azt, hogy a do- 
hánvjövedék azon termelőktől, kik a köve
telményeknek meg nem felelnek, az enged
ményeket elvonhatja.

A  jövedéki igazgatóság azon is fáradozik, 
hogy lehetőleg kerülje oly dohánytajok behoza
talát, melyek belföldön is előállithatók; igy 
pl. szemmel láthatólag fejlődik a kapadohány 
termelése úgy hogy rövid idő múlva teljesen 
nélkülözhetjük majd ezen dohányfajnak Orosz
országból való behozatalát. A jövedéki igazga
tóság, finom színes vágott dohány termelésének 
támogatásával továbbá azt is elérendi, hogy 
közönséges levantini fajok behozatala majd

A  gyári épület, belbeosztást illetőleg, 
kilencz részből áll, u. m .:

1. Igazgatási irodák.
2. M agánlakások.
3. Gyártási osztályok.
4. N yersanyag raktárak.
5. Fél gyártm ány raktárak.
6. K ész gyártm ány raktárak.
7. Áruda raktári helyiségek.
8. Szertári raktár, végre
9. Orvosi rendelő szobából.
A z  igazgatási három iroda egyikét a 

gyár vezetésével m egbízott igazgató fo g 
lalja el, a másikban az aligazgató foglal
kozik. m ig a harmadikban a szertári kezelő 
s a hivataltiszt.

A  ki a zágrábi posta- és táviró-hiva- 
tál szobáit, vagy  az adóhivatal irodáit is
meri, az a dohánygyári irodák egyébként 
is csinos helyiségeit igen elegánsaknak 
fogja találni.

A  gyártási osztályok munkatermekből 
állanak, m elyek a czélszerüségnek m egfe- 
lelőleg  akként vannak beosztva, h ogy  azok 
bizonyos szükségszerű egymásutánt ké
peznek.

A  tágas udvar egyik  részén léczkeri- 
téssel ellátott, szépen gondozott nagy ter
jedelm ű gyüm ölcsös és szőllőtermő kert 
áll, mely a bennlakó három főtiszt számára 
három részre van osztva ; az udvar másik 
részén dohányraktár áll, az udvar közepén 
légszesz lámpák vannak felállítva, ugyan
itt a vízvezeték, m ely utóbbi a Száva folyó



4 M aüyak D ohányujsáo . Május 16.

fölöslegessé válik; s ez irányban ajánlatos 
volna a figyelmet az erdélyi dohányterme
lésre fordítani, mert Erdély egyes részeinek 
helyi és klimatikus viszonyai tölötte alkalmasak 
színes, linóm s becses vágott dohány termész- 
tésére. A dohányUltetó terület nagyobbilása 
persze nem jár veszély, nélkül a csempé
szet elterjedését illetőleg, de a szükséges 
óvintézkedések alkalmazása és azon megszo
rítás mellett, hogy enegdélyek csak egészen meg 
bízható nagytermelőknek adassanak, Erdélyben 
igen szép eredményeket lehetne elérni.

Bizonyos mezőgazdasági körök ama kíván
sága, hogy a jövedéki igazgatóság azon (áradoz
zék, miszerint valamennyi a külföldről rendelt 
dohány faj belföldi termelés által pótoltassák; 
elérthetetlen pium desideriunmak jelölhető; 
mert talajunk minősége és klimatikus viszo
nyaink oly határt szabnak, mely semmi mű
vészi eljárás által át nem hidalható, és a 
jövedéki igazgatóság kényszerülve lesz, ugv most 
mint az előtt is, szükségleteinek egy részét a 
fogyasztás igényeinek kielégítése czéljából kül
földi dohányfajokból fedezni. A jövedéki igaz
gatóság dohányainak emelésére minden lehetőt 
el követ, mintaültetvénveket létesít, kísérletező 
vállalkozásokat támogat és nagy figyelemmel 
kíséri a dohánytermelés terén le lépő vala
mennyi tapasztalatokat, hogy azokat minálunk 
is érvénvesitse. Feszült figyelemmel nézünk 
elébe azon eredményeknek, melyek a folya
matban levő kísérletezések folytan varhatók.

A jövedéki igazgatóság ép oiv fáradha
tatlan a dohanv gyári feldolgozásában, mint 
a dohanvtenvésztés emelésében, mert a fo
gyasztók tuifinom követelményeinek is eleget 
akar tenni; igv pl. folyamatban van az 
aegvptomi czigaretták gyártása, mely utóbbiak 
bizonyara kedvenczei lesznek a czigarettázó- 
nak. és amellett feleslegessé teendik a gyakran 
egész durva gyártmányok bevitelét, a jöve
déki igazgatóság, egyúttal egv uj gyár felállí
tásának eszméjével is foglalkozik, mely főleg 
finom pipa és czigaretta dohányok gvartásával 
fofc-lalkoznéK. miáltal azon kellemes helvzetbe 
juthatna, hogy a közönségnek mindig friss 
gyartmanynval szolgáljon, mely izét és aro
máját még teljesen megtarthatna, ellentétben a 
hosszabb ideig raktárban levő dohányokkal.

A jövedéki igazgatóság nagv érdeméül 
felemlíthetjük még azt is. hogv nagv figvel- 
met fordít még a közönséges pipa és szivar-fel
dolgozásra szánt dohanv gvártasai a is. A szegény 
s kevésbé jómódú ember nálunk manap kevés 
pénzért is oly egészséges dohanvt kap, hogv 
azt még olv államokban sem szerezhetné meg. 
a hol dohanvmonopolium nem létezik. Ha a 
még néhány év előtt gyártott közönséges 
pipadohányt, ennek mai gyártmányával hason
lítjuk össze, ugv hatalmas haladast vehetünk 
észre. A dohányjövedék áltál kiadott közön
séges pipadohány már is oly jóy hogy a 
csempészet megszűnik már jövedelmező üzlet 
lenni.

(Folyt, köv.)

Elméletek a dohányról.
A  dohánynak a szervekre való hatása 

azon anyagoktól függ, m elyek a dohány
zás alkalmával, az elégés által képződnek. 
A  dohányzás egy  száraz desztilatió, mely 
a preperált dohánylevélnek több vagy  ke
vesebb levegő hozzájárulásából áll.

E száraz desztilátiónak anyagai külön
böznek, a dohányban levő nedvesség tar
talma és egyébb  alkatrészek szerint, a me
lyek által a levelek előzetesen preperál- 
tattak.

H a eszünkbe iut ama számos anyag, 
a mely a kőszénnél, száraz desztilatió által 
midőn légszeszt készitünk belőle, elő á ll : 
akkor nem fogunk csodálkozni a dohány
nak eme destillátio folytáni többféle anya
gán sem.

A desztiláló anyagoknak nagy különb
sége attól függ, hogy az elégés folyamata 
alatt, a dohány az ég ő  helytől minő tá
volságra esik.

Neszler szerint, egy m eggyujtott szi
var végénél 4 helyet kell m egkülönböz
tetni, —  a legvégén van a teljesen elégett 
hamu, azután következik a tulajdonképeni 
é g ő  pont, azután következik a szén és vé
gül az átmeneti stádium, a midőn a do
hány szénné válni kezd. A  dohány elégési 
folyamata lügg a savakban való tartalmá 
tói. a légnyomástól, vizvegyüléktől a szi
var csavarásától, stb. ezen 4 helynek ter
jedelme, s phiszikai, és vegyi tartalma na
gyon külömböző.

A tulajdonképeni gözform áju desztila- 
tio —  a füst -  azon helyből keletkezik 
első sorban a hol a dohány megszenese- 
sedik, ha a szenesedés jó  lefolyással tör
ténik — elegendő levegő hoszájuiás mel
lett stb. — akkor a füst, az illatszerü aroma 
összetételeit teljes mértékben kifejti, a 
melyek a kellemességét képezik a jó  izü 
dohánynak.

Ezek az állapotok kivétel nélkül be
következnek egy  száraz szivar, vagy pipa 
dohány meggyújtása alkalmával, de a szi
varozás vagy pipázás folyam a alatt m eg
változnak. mert a szivar és pipa által felszí
vott füst. a nehezen elillanó desztilatió ter
ményrészeknél, s a megszenesedés végénél 
leülepszenek.

Ezért tehát a dohány, a pipánál épugy 
mint a szivarnál, a szívás alkalmával ni 
cotin és annak eloszlató anyagai: pyridin, 
colidin és kátrányos desztilláló anyagok
kal mindig jobban át lesz itatva. Ezen át
itatás m eggyöngiti a pipázó anyag égési 
képességét és ennek következtében, az 
ezen részletből származó füst. m indég több 
erős perzselő anyagot fog  tartalmazni. A zon 
körülm ényből, h ogy  a szivar égése a le
vegő  hozzájutása által sokkal könnyebben 
eszközöltetik : önként következik, h ogy  oly 
dohányt, m elyet szivar alakban a szivarozó 
egészen jó l m egtud emészteni, addig a 
pipából ugyanazt a dohányt már nem 
bírja megszivni; mert sokkal erősebb és 
kábitóbb mint amúgy.

A z elszívandó a yagoknak nagyon 
hirtelen való elégése sem képezi a pipázó 
szándékát, am ennyiben a gyors égés által 
az elillanó és aroma részek nem képződ
hetnek ; mert ha valami heves tűzön pld. 
lám paláng. légszesz, vagy borszesz lámpa 
fölött égetjük el a dohányt: ilyenkor arány
lag csak nagyon kevés szagot fogunk 
érezni.

Mindezekből kitűnik, h ogy  az égésnek 
fent jelzett 4 formája, a vegyi részek kü 
lönböző nagyságától és összetételétől függ. 
E g y  jó  szivarnál az égés, szenesedés és a 
szenesedés első stádiuma majdnem egy  
vonalba esik össze és igy  kevesebb füst 
és aránylag kevesebb szag képződik de 
különösen a kel emetlen perzselő szag épen 
nem, vagy csak igen elenyésző mennyi
ségben eszlelhető, épen azért mert az égés 
és szenesedés igen közel vannak eg y 
máshoz.

A  jó  illatú anyagok, melyek általában 
eg y  bizonyos höm érséknél dáliánál , a 
szenesedési hőmérsékletnél lejebb szállnak 
s ez esetben csak jobban érvényre jutnak, 
a mennyiben a rossz szag hatása kátrány- 
alakú anyag által befolyásoltatik. A  rósz 
szivarnál a szenesedés, és annak kezdődő 
része sokkal nagyobb tért foglal el, mi 
által eg y  nagyobb mennyiségű dohány az 
elégés előtt megszenesedik és ha azt a 
helyet, a hol a szenesedés történt, a tűztől 
eltávolitjuk : az alantas hőfoknál kellem et
len perzselés és rossz bűzök képződnek, 
melyek annál nehezebben égnek el. men
nél távolabb esik a szenesedó rész a szi
var tüzétől. H ogy  a szén alatt a boríték 
levél egy  nagyobb területen megváltozik, 
az által is elárulja magát, hogy a levél 
felfúvódik, mely m indenkor egy rósz anya
got jelez. Olyan szivarok és dohányok, 
m elyek az elégésnél a tűz alatt nagyobb

mennyiségű szenet képeznek és m elyek ke- 
vésbbé vagy nagyon megszenesednek, ezek 
vagy nedvesek vagy  igen kevés salétrom
mal bírnak, vagy roszul szeleinek, illetve 
nem bim ak elegendő könnyen hozzá fér
hető levegővel. A  jó  dohánynál a hamu 
legyen fehér, leg feljebb  szürke, de ne fe
kete. mert az utóbbi esetben a hamu közt 
el nem égett szénrészek találhatók, a me
lyek azt bizonyítják, h ogy  a dohány nem 
volt tökéletes égésű.

1). V.

A német birodalmi kormány emlék
irata a szövetségi és birodalmi tanács 
elé terjesztett, 8 a dohányadótörvény 
megváltoztatását ezélzó folyamodványt 
s az e felett hozott határozatokat 

illetőleg.’1'
(Befejtrzft köri.)

A szövetséges kormányok túlnyomó több
ségének véleménye szerint, ezen ajánlat elfo
gadásai a súly utáni megadóztatás elve aka
dályozza meg, melv a becsesebb és kevésbé 
becses dohánvfajok között nem ismer külömb- 
séget.

Mivel pedig macasáru dohányfajok még 
sérült állapotban is többet érnek, mint sérü- 
letlen, de kevésbé jó dohányfajok, úgy még 
inkább fokoztatnának a kívánt adóelengedés 
által a súly utáni adó mellett fenálló egyenet
lenségek. A mellett még az is tekintetbe jön. 
hogv az érték kisebbedés megbecsülése az 
adófelügvelökre nézve majdnem kivihetetlen 
volna.

Több ízben az adófelemelési idő megha
tározásának megváltoztatása és az adók hite
lesítése is kivántatotr. A törvénynek azon ren
deleté, mely szerint az adó, ha a dohány el
adása még nem történt meg, bizonyos meg
határozott időig lejár, és a termelő bizonyos 
körülmények közt még dohányának eludasa- 
után is felelős az adóért, több helven a ke
reskedők által akkép használtatott ki. hogv ők 
a határidő lejártáig vártak, és az ültető ab
beli tehetetlenségét, hogy esetleges hitelért 
kellő biztonságot nyújtson, a dohány arának 
lejebb szállittatásara használták fel. Ezen 
lehetőségek kizárása szempontjából a törvény 
oly módosítását indítványozzák a folyamodók, 
hogv az adó csak a dohány eladása alkalmá
val, nem pedig egv meghatározott terminusig 
fizetendő meg, s hogv nem az illető, hanem 
a vevő legyen adóköteles, s a dohanv maga 
elegendő adóbiztonság gyanánt tekintessék.

A kormányok ellenben azon vélemény
ben vannak, hogv a jelenleg fenálló határo
zatok ilyetén módon való megváltoztatása 
nem szükséges. Mindenünnen bizonvittatik, 
hogy az adó lefizetésének terminusa jóval a 
dohanv eladása után következik he, s hogv a 
legfőbb birodalmi pénzügyi hatóság részéről 

| az 1885. apr. 5-én zelt törvénvezikk 2. §. 
alapjan nyert felhatalmazás, melv szerint az 
adó lefizetésének határideje az aratási eszten
dőt követő U-ik év junius 50-áig hosszabbit- 

i ható meg vagy egyáltalában nem, vagv csak 
egyes kivételes esetekben nvert alkalmazást, 
igv pl. Poroszországban csak a Mariewerdi 
kerület ajánlatára és egyetlen egyszer Erfurt 
ajánlatára. Az aratott dohány eladásának a 
vevők manipulatiói által előidézett késése se
hol sem vétetett észre.

Az adó lejárási terminusának meghosz- 
szabbitása csak a jobb módú ültetőknek vál
nék hasznára, míg a többiek kik rászorulva 
vannak arra, hogy az aratási összeget lehető
leg gyorsan realisálják, legfeljebb csak az ara
tást követő év jul. 15-ikéig halaszthatnák do
hányuk eladását. A dohány eladásának túlsá
gos hosszú időre való elhalasztása már azért 
sem engedhető meg, mert a legtöbb ültető te
rületen az ültetők nem értenek a dohanv fér-

* Helyszűke miatt késett. Sserk.
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rnentálásához és nem is rendelkeznek az ahoz 
szükséges termekkel.

Azon ajánlat, mely szerint az adó mindig 
csak az eladásnál fizetendő meg, anélkül, hogy 
a megfizetés végső határa megjelöltessék, az 
adó érdekében teljesen elfogadhatatlannak tar* 
tatott; ezen ajánlat még azt is megkivanná, 
hogy az Ültetők dohány készlete periodikusan 
mindig feljegyeztessék, a mi azonban az 
adókötelezettek nagy száma miatt is kivibe* 
tetlen volna. Még az ellen is nyilatkoztak 
a kormányok, hogy az adó megfizetésének 
elhalasztása esetén a dohány vétessék kellő 
biztonság gyanánt, mert véleményük szerint 
alig volna kivihető a doliánv elzálogosítása, 
mivel az szükségelt kidolgozása miatt nem 
helyezhető állami felügyelet alá.

Nem csekélyebb aggodalom emeltetett az 
iránt is, hogy az adó iránti felelősség kizáró
lag a dohány vevőjét terhelje. Arra utalnak, 
hogy a törvény 19. §. értelmében az ültető
nek a jótállási kötelesség alóli felmentése már 
elő van Írva, hacsak egyes esetekben, igv pl. 
az adólerovás csekély biztositéka esetén, kü
lönös körülmények nem lépnek fel, s ha a 
dohány átadása adóhatóság előtt történik. 
Ezen törvény tehát már átlépné a kellő ha
tárt, ha az adóigazgatóság a dohány eladása 
esetén arra volna szorulva, hogy kizárólag a 
vevőre támaszkodjék, ha esetleg azon veszély
nek volna kitéve, hogy az adót elveszítheti.

A kormányok közös véleménye folytán 
a kiviteli prámiák általános felemelésének 
szüksége,mely több kérvényben felemlítetett,egy
általában nem forog fen. A mostaniak a tör
vény hozatalánál szakértők résztvevése mellett 
azon szempontból állapíttattak meg, hogy az 
adó, itt a vám egészen megfizetendő, prámiak 
engedélyezése pedig kerülendő legyen.

Néhány kérvény a dohányerek megadóz- 
tatási eljárására vonatkozik. Mivel utóbbiak az 
aratott levelek részeit képezik, ezekkel együtt 
vettetnek ulá az adónak ; ennek következtében 
még akkor is, midőn felosztó raktárakban 
dohánylevelek eretlenittettek, kell az illető do
hányerekért, mihelyest a raktárakból kivétet
tek, és nem szállittatnak a külföldre, az adót 
megtériteni.

Mivel az erek értéke nem felel meg a 
reá vetett adónak, és a kivitel költségekkel 
jár, oly határozat kívántatik, mely szerint 
megengedtessék, hogy az erek előleges haszna
vehetetlenné tételük után, adó nélkül hozhatók 
szabad forgalomba.

A  szövetséges kormányok közt azon vé
lemény uralkodik, hogy ezen jog megadásá
ban, mely szerint a felosztó raktárakban el
választott erek adómentesség czéljábót haszna
vehetetlenekké tehetők, és az ezektől megfosz
tott, s belföldi használatra szánt dohánv nyers 
dohány gvanánt auóztatható meg, a raktar- 
tulajdonosokra nézve rendkívüli előny feküd
nek, azokkal szemben, kik nyers dohanv, azaz 
még ereset tartalmazó dohány után adóztat
nak meg. Ennek következtében szótöbbséggel 
csak azon feltétel alatt hajlandók ezen aján
latot elfogadni, ha a hozandó határozat ezen 
egyenetlenséget kizárja. Ez véleményük sze
rint akkor volna elérhető, ha az erekről meg
fosztott dohányleveleken kívül, a megfelelő 
mennyiségű dohányér, vagy ha a raktártulajdo
nos azok denaturalisálását kivánná, megfelelő 
súlytöbblet esnék megadóztatás alá, vagy pe
dig akkor, ha az erektől megfosztott levelek 
utáni adó, a dohánynak a szabad kereskedésbe 
való behozatalánál megfelelőleg emeltetnék.

A kormányok többségének felfogása sze
rint, ajánlatos volna, az eretlenitett levelekkel 
egvütt megadóztatás alá kerülő erek százalék
tételének megállapítását, minden egyes felosztó 
kamra számára, az igazgatót hatóságoknak át
engedni, mert az ereknek az eretlenitett 
levelekhez való viszonylagos súlya, a kUlÖm- 
bözö kerületekben és a kUlömböző dohányta- 
joknál, lényegesen külömböző.

A kormányok többsége nem látta be 
ennek a szükségét.

Utolsó tárgya e fejtegetéseknek végre

M a g y ar  D ohántujbág .

azon ajánlat volt, hogy a dohány levelek lu- 
gozása engedélveztessék meg a rakhelyeken. 
A kormányok közt azon vélemény uralkodik, 
hogy a dohánvnak rakhelyeken való lugozása 
fölötti engedély megadása oly feltételhez kö
tendő, mely kiegyenlítse a raktártulajdonosok 
ez általi nagy előnyeit, azokkal szemben, kik 
raktárakat nem vesznek igénybe. A kiegyen
lítésnek vagy akkép kellene véghezmennie, 
hogy a raktártulajdonosnak a nyert dohány- 
lúgot a belföldi dohányra előirt módon kel
lene megadóztatnia, vagy a kilúgozás által 
előállt s mindenkor megállapítandó sulykis- 
sebbedés esnék megadóztatás alá, ha a d o 
hány szabad forgalomba vitetik.

Ezen körülményeknél fogva, és mivel a 
kérdéses kedvezmények szükségessége sem bi- 
zonyittatott be, ezek engedélyezésétől való el
állás ajánltatik.

(Vége.)

Nicotlana coloaaea.
Ezen óriási dohányíaj, melynek igen nagy 

mükertészeti becse van, véletlenül —  Orchi
deák importálása alkalmával —  hozatott be ' 
Németországba. A z  Orchideák vevője azokon 
egy piczike növénykét fedezett fel, melyet ő 
gondosan ápolt és mely egy nagyszerű nö- 
vénynvé, egy óriási dohánvnvá fejlődött ki.
A Nicotiana colossea-ban egv igen értékes 
leveles növényt s Kertjeinkre nézve megbecsül- 
hetlen díszt találtunk, melv — ^assága. leve
leinek nagysága és színezése, továbbá szép 
alakjara nézve utolérhetlen és valamennyi egy
éves növény „non plus ultra“ -jának nevezhető 
A növény egy nyár folytán 3 méter magas
ságot ér e l ; egyszerű, hámos törzse, mely a , 
talajtól egészen csúcsáig kifogástalan, egészsé
ges levelekkel van fedve, vastagságra nézve 
egy erős középághoz hasonlítható. A nagy 
fénvesszélü levelek mintegy 1 méter hosszúak 
és 5ő cm. szélesek, fiatal korukban pelyhesek, 
vöröses színezettel, későbben pompás sötét
zöldek. —  A  növény általános benvomása 
nagyszerű és egyedülállón vagy hármasával 
csoportosítva mindenkinek figyelmét magára 
vonja, ki először látja. Jellegét, mint leveles 
növény teljesen megőrzi, miután nálunk sza
badban nem éri meg a virágzást.

A virágzás ideje az ültetés utáni második 
nyárra esnék, ha a növény mint évelő nö
vény, a fagynak nem volna alávetve. Meleg
ágyba ültetve, a második évben virágzásnak 
indu'na. —  Az apró finom mag (melynek 
egvedárusitását Németországban Heinemann 
F. C. udv. szállító Erfutban vette át) igen 
óvatosan egy alacsony faládában vagy agvag- 
csészében. szerves anyagokban gazdag vagy 
finoman szitált réti földbe vettetik és földdel 
nem takartatik. A  magvak egyenletes hőmér
sékletben tartandók (nem 25w R. alatti talaj
hőmérsékletben) és rendes nedvesség mellett 
kell csirázniok. —  Három hét eltelte után, 
midőn a növénykék megnyíltak, óvatosan, más 
edénvekbe kell átültetni, friss réti íöldbe és 
újra melegágyba helyezni. Ezen átdugdosás (pi- 
kirozás) a növény erőteljes fejlődésének előnyére 
többször ismételhető. Ha a növénykék elég 
erősek, egyenkint át kell azokat ültetni kis edé
nyekbe, homokos trágvaföldbe, azután át kell 
Ültetni nagyobb edényekbe, miután már las
sanként a szabad levegőhöz hozzá szoktak, 
annyira, hogy május közepe táján eléggé erő
teljesek a kertbe való kiültetéshez.

A  Nicotiana Coiossea, bármily talajban 
fejlődik, ha az erősen van préselve. A gyöke

rek nem hatolnak -mélyre, hanem közvetlenül 
a föld felülete alatt meglehetősen messzire 
ágaznak széllyel s fz  trágyázáskor tekintetbe 
veendő körülmény, nyáron át elegendő ned
vesség, időnkénti trágyázás és locsolás: a nö
vény erőteljes fejlődését elősegítik.

Vájjon e növény levelei, elnevezésükhöz 
képest: a dohánygyártáshoz is használhatók-e, 
az még nincs felderítve, —  ha ez lehetséges 
lenne, s ha égésük és illatuk nem esik kifogás 
alá: akkor a dohánytermelés, ezen uj felfe
dezés által valóban rendkívül különös lendü
letet nyerne. D. V.

Uj talajok.
A  tengerentúli világrészekben mindig 

újabb és újabb területek merülnek fel, ahol 
nagy sikerrel kezdeményezik és folytatják 
a dohánytermelést.

Azokhoz hasonló talajokkal ugyan mi 
nem bírunk és olyan dohányt előállítani 
mi képesek nem vagyunk, azonban ked
vező éghajlatunk és alkalmas talajunk fel
jogosít bennünket ama teltevésre, h ogy  ha 
nem is úgy mint azok, de azért szintén 
telyesen hivatva vagyunk speciális dohány- 
fajok előállilására.

M eg kellene minálunk is kisérleni a 
dohánytermelést olyan helyeken, a hol fel
tehető, h og y  valami különleges dohányt 
lehetne előállítani.

A termelvények közt vannak bizonyos 
fajták, amelyek hasonló talajt es éghajlati 
viszonyokat igényelnek, ilyenek a szőlő, a 
dinnye, a dohán y; —  szóval ahol jó  dinnye, 
jó  bor terem, ott a dohány is jobb  minő
ségű szokott lenni.

Van elég  kipusztult szőlőhegyünk és 
| más egyébb —  a czélra kitűnő jó  tulaj- 
I donságokkal kecsegtető jelentékeny föld

területünk, am elyekre ki kellene terjesz- 
, kedni, és kísérleteket tenni, arra nézve, 

hogy  hol, az ország m elyik részén lehetne 
valami kiváló, a gyártási czéloknak m eg
felelő, kitűnő jó anyagot előállítani, m e
lyet azután siker esetén a külföldre is e x 
portálhatnánk.

A z  országszerte lévő gazdasági e g y 
letek és intézetek az ily  helyeket, vidéke
ket legjobban kijelölhetnék.

Igaz, h ogy  ezen kísérletezést m egne- 
! heziti azon körülmény, h og y  hazánkban 

m ég igen sok olyan dohány terem, amelyen 
túladni nehéz, felgyártani pedig nem igen 
alkalmas.

A  m eglevő és folyton termelendő ilyen 
selejtes dohányoknak nagy mennyisége 
gátcl bennünket sok, a dohánytermelés 
terén talán kedvezőbb fordulatot eredmé
nyező kísérletek tételében.

A  jelenben m eglévő termelők, akik 
az ujabbi törvény szabványait már betart
ják és a törvény által m egkívánt épüle- 

; tekkel m agukat ellássák, ezek a ciohány- 
; termelésre már m integy állandósittattak,
! ezeknek a dohányát kell tehát javítani, és 

olyan állapotba hozni, h ogy  azok tisztesé- 
ges kereskedelmi áruezikket képezzenek, 
és akkor m eg lesz adva az a lehetőség is 
h ogy  újabb kísérleteket tehessünk mi is. 
más k iválóbb dohányok előállításával, kü
lönböző talajokon, úgy  mint például a jelen 
számunkban felemlített Uj-Guinea telepe
ken sikerrel kezdeményezik.

Szóval m indég oda kell törekedni, hogy 
a minőséget javítsuk.

A m inőség jobbá tétele nem csökkenti 
a mennyiséget sem, mert a m inőség csak 
azáltal javítható, ha a kezelés kifogástalan, 
már pedig ezzel bizonyára a m ennyiség 
sem kevesbedik.

Darőcei Vilmos
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Levelezés.

Tarna-Méra, 1891. május 1.
Tekintetetes sierkesitó ur!

Van szerencsém értesíteni, h ogy  a 
m érai-uradalom ban(Heves-megye) a dohány 
palánták semmi kívánni valót nem hagytak 
hátra, daczára, hogy nem üvegfedelü do- 
hánypalánta-melegágyaink vannak. Miért 
is a dohányültetést május 8-ikán m egkezd
jük (36 dohányos 132 kát. hold) és azt 
szakadatlanul folytathatjuk, úgy, hogy az 
esetleges javításokat is májusban kényel
mesen bevégezhetjük.

A zon reményemnek adva kifejezést, 
hogy e hó vége felé a dohányról is közöl
hetek már valamit.

Maradok tisztelettel
Kerényi Vilmos 

urad. kasznár.

II.
r.-MikebuMn, 1891. ápril 30. 

Tekintetes Szerkesztő url 
Valami uj divatu ellenséget bá torko

dom a borítékba szórva beküldeni, nagyon 
kérve, legyen kegyes a rovartani állomá
son, annak miléte iránt kérdést intézni.*) 

Ez a puskapor formájú, általam eddig 
soha nem látott, szabadszemmel felismer- 
hetlen apró rovar, oly nagy mennyiségben 
van kertem , szólóm, de különösen a do- 
hánypalántás m elegágyak körül, h ogy  azt 
nem látva, elképzelni sem lehet. Kissé 
enyhe napos időben, 3— 4- ujjnyi vastagon 
borítja egész Q  ölön a földet, mintha pus
kaport hordóból döntöttek volna ki.

A  rovar megsemmisítését cárból, mész- 
viz és petróleummal kísérlettem m eg. de 
eredménytelenül.

A szóló környékén is nagy mennyi
ségben lév én : értesítettem a „Borászati 
Lapok* szerkesztőségét is.

Szives közlését kérve maradok
tisztelője 

Bleier Gyula.

A pénztigyminister mint dohány- 
csempész.

E g y  jóízű kis történetkét emlegettek 
a lapok, amely akár költött, akár valóban 
m egtörtént: egyaránt jó  humorról tanús
kodik s dohányról lévén benne sz ó : —  miután 
ez lapunk stakkőrébe tartozik — m eg nem 
állhatjuk, h ogy  mi is el ne mondjuk, amint 
következik :

A  pénzügyministemek Pilis közelében 
egy  birtoka van, melyre minden szom ba
ton le szokott rándulni. Ilyenkor ő  E xce- 
lencziájának összes málhája egy  kézi 
táskából áll, m elyben a jó  pilisiek fontos 
állami okmányokat sejtenek, de amely — a 
vasútiak állítása szerint — tényleg csak 4 
zsebkendőt, eg y  nyakkendőt és egy  utazó 
sipkát tartalmaz.

Midőn tehát W ekerle p. ü. miniszter leg 
utóbb birtokáról a fővárosba tért vissza, a 
vasúti kupéban egy  régi jó  ismerősével ta
lálkozott, a ki különben a szomszédos jó 
szág birtokosa.

Ez utóbbi, F . úr, szintén egy  táskát 
vitt magával, mely a miniszteréhez egész 
felismerhetlenségig hasonlított.

Útközben a szomszédos birtokosok 
kedélyesen társalogtak, egyik szó a má
sikat követte s ekkor F. a következő val
lomással könynyitett szivén :

„K egyelm es uram, m eg kell gy ón 
nom ; eléggé végzetes, h ogy  ez épen akkor 
történik m eg velem, a mikor épen a 
pénzügyminiszterrel utazom : táskám szűz

* A csodálatos, ssapora kis „M? divatu ellen- 
téget* itadtuk aa illetékes helyre, górcsOrí vizsgálat 
és ismertetés végett, aa eredményről magán levél
ken értesítjük, jövő számunkban is közöljük. Szerk

dohányt tartalmaz", —  s a pénzügyminiszter 
kételkedése folytán F. előmutatta a tényleg 
szüz-dohánynyal töltött táskát.

A  minister nevetve tanácsolta szom
szédjának, h ogy  K őbányán szálljon ki, 
mert különben Budapestre érve a csem 
pészetet a pénzügyőrségnek fel fogja je
lenteni. F. tréfának vette a fenyegetést, 
ámbár W ekerle  ismételten hivatkozott a 
törvény szigorára. De a midőn O  E xce- 
lencziája nem tágított, F. elhatározta, hogy 
Budapestig jön. s m eg fogja mutatni a pénz
ügyminiszternek, hogy a pénzügyőrség nem 
fogja őt m egbírságolni. — íg y  az utazást 
élénk beszélgetés közben K őbányáig foly
tatták, a midőn eg y  harmadik utas, egy  
ismerős képviselő szállt be, kinek m eg
jelenése a társalgást természetesen mégin- 
kább élénkítette. V égre a vonat beért a 
budapesti állomás perronjára. Utasaink ki
szállnak és a kijárat felé lépkednek, hol 
két fináncz áll őrt. W ekerle m osolyogva 
áll m eg előttük és a következő szavakkal 
mutat F  - r e : „Ezen urnák táskájában d o 
hány van." F. azonban nyugodtan vála
szolt: „A zt  tagadom, de igen is ennek az 
urnák a táskája tartalmaz dohányt.* — S 
ezalatt W ekerlére mutatott.

Bízván ügyének igazságában, a pénz- 
ügyminister a kis kézi táskát kinyitja és 
im e : annak m élyéből csakugyan a szűz 
dohány aranyszine ragyog  elő. „Terringettét, 
ez a te táskád*, — mondá W ekerle nevetve, 
de egy  kissé m egilletődve. —  Azonban F. 
ezt tagadta és jt kezében lévő táska tar
talmát mutatja fe l : 4 zsebkendőt, 1 nyak
kendőt és 1 utazó sipkát.

„K érem , jöjjenek a felügyelő úrhoz*, 
mondá a fináncz W ekerlének hivatalos 
kérlelhetlenséggel. S ezzel a pénzügym i- 
nistert annak rendje szerint a pénzügyőri 
szemlészhez kisérték. —  Ez, legfelsőbb fő 
nökét már távolról megismeré és mély 
hajlongásokkal közeledett 6 Excellencziája 
elé. W ekerle a szemlész orra alá tartá a 
végzetes táskát és kérdi: „M ennyi bírsá
got kell ezen doliányért fizetni* ? „„Ó h , 
kérem Excellencziád I . . .“ “

„M ennyit kell fizetnem?* „ „D e  E xce- 
lentiád . . .“ “ „Csak ki ve le ! E gy  csep 
pet sem tréfálok!“ —  A  szemlész látván, hogy  
ő  Excelentiája csakugyan kom olyan veszi 
a dolgot. 3 frt és 50 kr. enyhe büntetést 
szabott ki. A  minister megfizette és ren
deletet adott, hogy a nyugta küldessék a 
pénzügyminisztériumba

Nevetve hagyták el a miniszter és F. 
az indóházat. A z  utczára érkezvén F. igy  
s z ó lt : „K öszönöm , kegyelm es uram, h og y  
dohányomat elvámoltad.* S ezzel a táska 
után nyúlt. D e a miniszter k ö z b e v á g : 
„O hó, mit akarsz ?* — „Nos, a táskámat." 
„Jól van, jer lakásomra, ott m egkapod a 
táskát, de a dohányt, megtartom." —  „In
kább mást csempészek neked.* „K ö sz ö 
nöm, ezt jobban szeretem, szervusz !* E z
zel W ekerle kocsiba ült és elhajtatott, 
magában hagyva F. urat a 4 zsebkendő
vel, a nyakkendővel és a szürke utazó
sipkával.

„Sí non e verő: bene trováltó / “ . . .

I R O D A L O M .
— A „Mezőgazdasági Szemleu Cserháti 

Sándor és Dr. Kosutánv Tamás szerkesz
tők kitűnő havi folyóiratának május havi 
füzete, ismét o ly  gazdag és érdekes tarta
lommal jelent meg, miként azt, ezen kiváló 
gazdasági szaklapnál már m egszoktuk. —  
Eredeti közlem ényei: A  gazdasági fel
ügyelők és a gazdatiszti osztály Hajdú J .-tö l; 
A  ezukorrépa termelés mérlege Rovara Fri
gyestől ; K évekötő gépek Thallmaver V ik 
tortól ; Miként biztosíthatjuk hústermelésünk 
jöv ő jé t?  Szilárd Ivántól; és Nagyváthy Já
nos százéves m agyar gazdasági iró em lé
kezete Balás Á rpádtól; és számos apró köz

lemény. A  M agyar-Óvárt m egjelenő havi 
folyóirat ára egész évre 5 frt.

—  A „Gazdasági Lapok4* legutóbbi 
száma fő leg  a gazdatisztek országos k on 
gresszusa s a szőlőszeti vándortanitó kerü
letek uj beosztása kérdésével foglalkozik. 
Felemlithetjük e fcelyt, h og y  a „Gazdasági 
L apok44 szerkesztősége és kiadóhivatala 
május hó 1 tői Budapest, József-körut 69. 
sz. a. van.

—  A legolcsóbb magyar napilap, a
„Magyar Földu, mely 12 év előtt nagynevű 
férfiak közreműködése mellett indult meg s 
azóta szakadatlanul, kitartással küzdött a hazai 
mező- és közgazdaság érdekei mellett s melv 
legutóbb hetenként négyszer jelent meg, f. é. 
april elseje óta mint napilap jelen meg.

E tetemes bővülés s egy nagv napilap 
egyéb nagyszámú előnyei daczára, a lap ára 
a régi marad, vagyis: egy hóra 1 frt. negved- 
évre 3 frt. E szerint tehát a „ Magyar Földu 
a legolcsóbb magyar napilap, melvet a leg
melegebben ajánlhatunk lapunk olvasói figyel
mébe. mert közhasznú közleményei bőven 
megtérítik az egy frtnyi havi előfizetési dijat. 
Előfizetési pénzek a „ Magyar Földu kiadóhi
vatalába (Budapest, Erzsébet-körút 21. szám) 
intézendők. Mutatvány-számokat egvszerü meg
keresésre készséggel küldenek. Előfizetéseket 
elfogad minden postahivatal és könwárus.

V E G Y E S E K .
— A douányjövedék pénztári eredménye

a folyó év első negyedében is folyvást emel
kedő tiszta jövedelemmel zárul ; —  ugyanis
— az állami bevételek és kiadások első év- 
negvedi eredményéről a pénzügyminiszterem 
által közzétett kimutatás szerint —  t. é. ja
nuár 1-től márczius végéig a dohánvjÖvedék 
bruttó bevétele volt: 13.193.904 frt' 58 kr, 
mig a múlt év ugyanezen időszakában volt: 
12.946,611 frt 901/ ,  kr., tehat az idei bevételi 
eredmény ; 247.292 frt 67'/* krral kedvezőbb;
— a bruttókiadás: 8.059.799 frt 76 kr, •• ig 
a múlt év ugyanezen időszakában volt: 8.577.599 
frt 391/* kr, tehát az idei kiadási eredményi 
517,799 frt 631/* krral kedvezőbb; —  ezek 
szerint a f. é. első évnegyedi tiszta bevétel 
volt összesen : 5.134.104 frt 82 kr, a múlt 
év hasonló időszakában pedig volt: 4.369,012 frt 
51 kr, és igy az idei első évnegyedi tiszta bevé
tel, a múlt évihez képest, összesen 765.092 
frt 31 krral kedvezőbb.

— Kinevezések, A m. kir. pénzügymi
niszter. Keresttszeghy Kornél I. oszt. adótisz
tet dohányárudaraktári ellenőrré-, és Krepelka 
György állampénztári tisztet, a központi d o
hányáruraktárhoz III. oszt. tisztté nevezte ki.
— (A múlt számunkban közölt kinevezések 
közé. több sajtóhiba csúszott be, melyeket sie
tünk ezennel helyreigazitani,— ugyanis a nevek 
közt: Tráczi helyett. Trázsi, Ribáry helyett: 
Ribiczei és Hiller helyett: Killer olvasandó, 
továbbá Trázsy Gy. Fluck M, és Babics A . 
nem IV. hanem VI. osztályú d. bev. hiv. tisz
tekké lettek kinevezve, végül Mogvoróssy A. 
Oláh S. és Mészáros J. nem III. hanem IV. 
oszt. d. bev. hiv. tisztekből lettek V. oszt. tisz
tekké elöléptetv.).

— Vándortanítás. Kleeberg Oszwald, szol
noki dohánybeváltó hivatali kezelő, a m. kir. 
dohányjövedéki központi igazgatóságtól, Abony 
és Jász Szt.-András községekbe, vándortanitás 
és leltározás eszközlésére nyert kiküldetést. —  
A vándortanitás egyik jelentékeny tényezője 
az okszerű termelés általános elterjesztésének, 
mert egy szakértő és lelkiismeretes vándorta
nitó — mint amilyenek mindazok, akik ván 
dortanitókul az ország különböző vidékeire 
kiküldettek — a működése által nyújtott szem
léleti oktatás folytán kétségkívül sok előny- 
nyel, és haszonnal jár az illető vidék terme
lőire, illetve a termelés és kezelés javítására 
nézve *, — azért — az Ügy érdekében —  min
den ily kiküldetésről örömmel értesülünk és 
ahhoz őszintén gratulálunk.
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— Dohánytermelés a — Hegyalján.
Zemplén megye főispánja feliratot intézett a 
pénzügyminiszterhez az iránt, hogy engedje 
el a megye filloxera által sújtott vidékeinek 
adóhátralékát, illetőleg tegyen a szőlőbirtoko
soknak megfelelő engedményeket. A feliratban 
utalás történt arra, hogy bizottság vizsgálta 
meg a filloxera által sújtott vidékeket és meg
győződött róla, hogy e helyeken a külföldi 
vesszők ültetése különböző okokból ki van 
zárva. A miniszter eleget tett a feliratban ki
fejezett kívánságnak és leirt a megyéhez, tud- 
tul adva, hogy 1892-ben dohánygyárat szán
dékozik létesiteni Zemplénmegyében és e vég
ből a megye termelői dohánytermelési enge
délyeket fognak kapni.

—  Dohánykivitel. A brüsszeli kereske
delmi muzeum közlönye jelenti, hogy a ma
rokkói uralkodó megengedte, a dohánynak 
korlátlan mennyiségben való behozatalát 10 
százaléknyi értékvám lefizetése mellett.

— Az orsz- m. gazdasági egyesület f.
hó 10-én tartotta évi rendes közgyűlését. De-  
sewffy Aurél grót elnöki megnyitó beszéde 
után, Galgóczy Károly egyesületi tag olvasta 
fel az első magyar gazdasági író : Nagyváthy 
János fölötti emlékbeszédét, aki gróf Festetics ! 
GvÖrgv —  a keszthelyi Georgikon alapitójá- 
nak — jószágigazgatója volt, s első foglalko
zott a magyar mezőgazdasági irodalommal, j 
É en száz év előtt (1791-ben) irta meg a 
„Szorgalmatos mezei gazda“ czimü müvét, a 
roelvlyel már akkor kiváló nevet szerze ma
gának. A  tetszéssel fogadott emlékbeszéd után, 
az igazgató választmány évi jelentése terjesz
tetett elő, melynek minden egyes pontját he
lyeslőig  vette tudomásul a közgyűlés. —  Az 
egyesület eddigi hivatalos közlönye: a >Gaz
dasági Lapokc helyett, ez évi okr. 1-én egy uj 
hiv. lap indul meg, (amint halljuk: *Köztelek“ 
czim alatt,) melyet az egyleti tagok valószínűleg 
ingyen fognak kapni. A múlt évi bevételek 53.660 
frtot, a kiadások pedig 52.339 Irtot tettek ki. 
A z  egyesület jelenlegi tiszta vagyona 407.041 
frtra rúg, amelyben a Köztelek ÉOÖ.OOO frtnvi

t
és az istvántelki földrészlet 3000 frtnvi értéke 
is benn foglaltatik. Az ez évi költségvetésben 
a bevételekre 26.564 frt, a kiadásokra pedig 
26.823 frt van előirányozva és igy a kiadási 
többlet 259 frt. —  Végül gróf Bethlen András 
földművelési miniszter, az igazgató választ
mány tagjai közé egyhangúlag megválasztatott.

—  A gazdatisztek országos kongresz- 
szusa, Bujanovits Sándor elnöklete alatt, 
f. hó május 6— 8-án, közel 900 gazdatiszt 
impozáns érdeklődése mellett tartatott meg 
a fővárosi vigadó nagytermében. Beható 
tanácskozás és vita tárgyát képezte napo
kon á t : a gazdatiszti állás elméleti és gya
korlati kvalifikácziójának, valamint a gaz
datisztek és szolgálatadóik közötti jog v i
szonyoknak törvény utján leendő rende
zése, a gazdasági szakoktatás szervezése, 
a gazdatiszti nyugdíj biztosításnak szövet
kezeti utón való behozatala, — a tiszti per
czent és az elhelyezés szabályozása, —  a 
gazdasági felügyelői állás mikénti betöltése 
iránti javaslatok, s még több oly kérdés, 
amely a gazdatisztek anyági és erkölcsi ér
dekeinek biztosítására vonatkozik. — Lapunk 
tere nem engedi, hogy a nagy gyűlés le
folyásáról apró részletekig megemlékezzünk, 
de sietünk kijelenteni, hogy a gazdatisztek 
első országos kongressusának elveivel és 
irányaival mindenben egyetértünk, a gaz
datisztek jog os  kívánalmaival melegen ro
konszenvezünk s szívből óhajtjuk, hogy a 
derekas kezdeményezést minél örvendete- 
sebb siker koronázza!

— A fagyos szentek: Pongrácz, Szervácz, 
Bonifácz, az idén nem adhatnak okot a gaz
dák panaszára. Az időjárás nemhogy hideg, 
vagy épen fagyos lenne, sőt ellenkezőleg, még 
melegebb is mint kellene ez időszerint. — 
Reméltük, a félelmes Orbán sem lesz az idén 
kiengedett kollegáinál fagyosabb.

—  Az ültetésről irt első czikkünket, az 
időjárás tekintetében lapunk zártakor már 
módosítanunk kell. A z  utóbbi napok ismét

M agyar D ohányujbág .

A  TRIE ST1 Á LT A LÁ N O S B IZTO SÍTÓ -TÁ R SA SÁ G
(Assicurazioni Generáli) f. é. április hó 30-án Triesztben tartott 59-ik közgyűlésén 
beterjesztette az 1890. évi mérlegeit. A  közgyűlésnek tett jelentésekből érte
sülünk, h og y  az életbiztosítási ágban a díjtartalék 2.293,129 frt 35 krral 
szaporodott és 1890. deczember 31-én 28.927,291 frt 30 krra emelkedett és 
h og y  az 1890-ben újonnan kötött biztosítások öszszege 17.690,232 frt 94 krra 
rúgott, miáltal az 1890. deczember 31-én érvénybrn levő biztosítások tőke 
öszszege 124.121,441 frt 72 krra szaporodott fel. A z évi díjbevétel az illetékek
kel együtt 5.002.565 frt 89 krt tett ki. A  tűz és szállítmány biztosítási ága
zatokban a díjbevétel 9.017,000 frt 32 krt tett ki, mely összegből mint minden 
tehertől mentes díjtartalék 2.250,646 frt 87 kr. helyeztetett tartalékba, m ig az 
1890. deczem ber 31-én a jö v ö  évekre érvényben maradó dijkötelezvények 
összege 24,167,306 frt 81 krra rúg. —  A z 1890-ben kifizetett károk összege 
8.345.827 frt 21 kr. A  társaság alapítása óta egész 1890. decz. 31-éiíg 235.717,767 
frt 43 km yi tekintélyes összeget fizetett ki károk fejében. Ezen öszszegből 
143,424 káreset 44.315,616 frt 47 km yi kártérítéssel hazánkra esik. A z érték
papírok árfolyam ingadozásának fedezésére szolgáló tartalékalap 1890. deczem 
ber 31-én 1.209,030 fn  27 krra emelkedett, noha a kisorsolható értékpapírok 
csakis névértékűkkel lettek a m érlegbe felvéve. A tőkésített nydreségtartalék 
az alapszabályok szerinti összegben 2.625,000 frttal, az ingatlanok tartalékalapja 
1.289,480 frt 92 krral és a kétes követelések tartaléka 80,000 forinttal maradt 
változatlanul. — Az összes biztosítéki alapok 2.545,432 frt 80 krral 43.303,671 
frt 22 krra emeltettek és a következőképen vannak elhelyezve) 1. Ingatlan 
vagyon és jelzálogok 9,009.007 frt 76 kr. 2. K ölcsönök intézeti életbiztosítási 
kötvényekre 2,807.812 frt 84 kr. 3. K ölcsönök  állami értékpapírokra 38.648 
frt 74 kr. 4. Értékpapírok 24,507.472 frt 98 kr. 5. Váltók 448.903 frt 81 kr. 
6. F olyó  számlák és adósok a hitelezők levonása után 627.774 frt 46 kr. 7. 
Pénzkészlet az intézetnél és bankoknál 2.189.050 frt 63 kr. 8. A  részvé
nyesek adóslevelei 3,675.000 frt. Összesen 43,303.671 frt 22 kr. 1 Tiszta nye
reség fejében 737.862 frt 44 kr. lön kimutatva, m iből minden egyes részvényre 
120 arany forintnyi (egyenlő 300 frankkal) jutalék esik.

kellemetlen fordulatot vettek, mert a hő
ség makacsul tartja m agát eső nélkül, s 
ez igen kedvezőtlen hatással van minden 
terményre, de különösen a dohányra, a 
m elyre nézve —  ha már kezdetben ked
vezőtlen idő jár — az érzékeny növényre 
ez végzetes és válságos lehet. — A zért- 
ott, ahol az ültetés már kezdetét vette, a 
palánták többszöri locsolását okvetlenül 
igénybe kell venni, s a m elegágyakat is 
gyakorta öntözni, és az erős napsugarak
tól lehetőleg m egóvni, illetve beem yőzni, 
úgy, h og y  elegendő levegője legyen, de a 
délutáni forró naptól m egvédessék, nehogy 
a palánta már a m elegágyban ellankadjon 
és hervadásnak induljon.

Szerkesztői üzenetek.
M. kir. gazdasági-intézet tek. Igazgatóságának, 

Kolos-Monostoron. Kérjük az 1889—90. évkönyvet 
érdemleges méltatás végett. A pályázati hirdetményt^ 
tárgyhalmaz miatt, csak jövő számunkban közölhetjük.

R. J. Z á g r á b .  Nagyon köszönjük az érdekes, 
monostori közleményt, siettünk is azt mindjárt fel
használni.

Fejér Viktor úrnak. B a r c s .  A levelet megkap
tuk, — e szerint minden rendben van. — Kérjük 
becses tudósításait.

Zichermann i . S á m s o n .  Szívből viszonozzuk a 
meleg sorokat, s egyúttal kérjük szíveskedjék az ül
tetés eredményéről és általában a dohány állásáról 
lapunkat gyakorta értesíteni.

Feldmana J. és Stern S. uraknak Kr-Sem jén. 
Nagyon örülnénk és köszönettel vennők, ha arró1 a 
vidékről, az ültetés és egyebek felől, szíveskednének 
lapunkat értesíteni. Fogadják szívélyes üdvözletünket.

Czéh P. urnák, K i 8 v á r d a. Kívánsága telje
sítve lesz : nem küldünk.

A
A LEGOLCSÓBB MAGYAR NAPILAP

„MAGYAR FÖLD“
süzBáZDáSáfii ss m m  m  lat

TELJESEN FÜGGETLEN PROGRAMMAL
SZERKESZTIK

LÖCHERER AHDOR és KORMOS ALFRÉD

A Magyar Fold bel- és külmunkatársai közt 
a politikai és közgazda- 
sági téren szereplő férfiak 

i egész sorát találjuk.

ELŐFIZETÉSI ÁRA:

negyedévre 3 frt, egy hóra I frt.

A „Magyar Föld“ előfizetői

a lap ingyenhirdetósi rovatát
n a g y  a lk a r r a l  fca a z n é ljé k .

K Ü LÖ N B Ö ZŐ  M E L L É K L E T E K

M u ta tvá n y szá m ok a t in g yen  é s  b é r 
m en tve  k ü ld :

a HADYABIÖLD kiadóhivatala
Bodtpest, E r z s é b e t - k O r n t  21. i l
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Az 1887. évi XLIV. t.-cz. 8. §-a értelm ében: a dohányter
melő köteles úgy a dohány alá szánt földterület előkészítése, 
m int az elvetendő mag. a palánták kiültetése stb. tekintetében 
akként eljárni, a mint ezt az illetékes dohánybeváltó felügyelő
ség meghatározza s kellő időben kihirdeti.

A törvény ezen intézkedése folytán a tiszai, szuloki, finom 
és középfinom kerti nemkülönben a burnótlevelek termelésére 
szánt dohányfóldeknek harmadszori felszántása, boronálása. a 
palántáknak mikor és miként való kiültetése, végül a kapálás 
és töltögetés mikénti foganatosítása tárgyában az alulírott fel
ügyelőség kerületéhez tartozó községekben levő dohánytermelők
nek, azok gazdatisztjeinek és feles kertészeinek a fentemlitett 
munkálatok rendszeres megejtéséhez az alább előadottak azzal 
a hozzáadással ajánltatnak különös figyelmükbe, hogy a törvény 
fentidézett határozmányai szerint, a dohány szabályellenes keze
lése első ízben 5 írttól 50 frtig terjedhető pénzbüntetéssel lévén 
sújtandó, ismétlés esetén pedig az illető termelő a dohányter
melésből kizárandó: az alábbi okszerű útmutatásokat úgy a do
hányjövedék. mint különösen saját jó l felfogott érdekükben is 
pontosan kövessék.

A dohánypalánták közvetlen kiültetése előtt, a dohányül
tetésre szánt földterületet lehetőleg mélyen felszántani s gondosan 
megboronálni szükséges, hogy ezáltal a rögök széttöressenek és 
a föld sima s egyenletes felületet nyerjen.

A kiültetéshez akkor kell fogni, ha a palánták már jól 
meggyökereztek és legalább 4— 5 levéllel bírnak.

A melegágyból mindig csak annyi palántát szabad kivenni, 
amennyi még az nap elültethető; a palánták kiszedése előtt a 
melegágy mindig meglocsolandó, hogy a föld a palánta tövéhez 
tapadjon, mi a megfogamzást elősegíti s különösen azért is. 
hogy a palánták könnyen kihuzhatók legyenek.

Az ágyakból óvatosan kihúzott erőteljes palántákat —  ne
hogy azok megsérüljenek — nem egymás fölé, hanem egymás 
mellett fekvő sorokba kell rakni s időközönként' folyó vagy állott 
vízzel kell locsolni, esetleg vizes ruhával letakarni hogy azoknak 
elfonnyadása megakadályoztassék ; a palánta-szedés után a meleg
ágyat újból meg kell locsolni, hogy a feltépett földrészek leüleped
jenek és a palánták gyökereihez tapadjanak.

A kiiiltetés rendszeres foganatosítása czéljából szükséges 
még a kiültetés előtt, a termelésre szánt földön, az egyes sorokat 
és a sorokban a palánták helyeit megjelölni.

A tiszai és szuloki fajdohányoknál, nemkülömben a bur- 
nötleveleknél legajánlatosbb a sorokat egymástól 80— 90 cen
timéter (30— 34 hüvelyk , a palántákat pedig 40— 50 czentiméter 
(15 — 19 hüvelyk), a finom és középfinom kerti dohányoknál pe
dig a sorokat 50— 60 czentiméter (19— 22 hüvelyk), a palántá
kat pedig 3 2 —37 czentim éter (12— 14 hüvelyk! távolságra ké
szíteni, illetve kiültetni.

A sorok egymástóli távolságának megjelölésére legczélsze- 
rubb a fenti méreteknek megfelelő, fogakkal ellátott sorozó ge- 
reblyét használni.

A palántákat vagv egymástól egyenlő távolságban, vagy 
pedig úgynevezett páros sorokban —  szélesebb átjáró sorokkal 
— kell kiültetni.

A páros sorokban és szélesebb átjárókkal való kiültetéssel 
a terület jobban kihasználható, mert e mód szerint több pa
lántát lehet kiültetni; a növények job b  fejlődése tekintetéből 
tanácsos a palántákat nem egymással szemközt, hanem három 
szögben vagyis akként kiültetni, hogy az első sor palántái a 
harmadik sorral, a második pedig a negyedikkel és igy tovább 
legyenek szemben.

Borult, esős időben a palántakiültetés egész nap teljesíthető, 
de száraz és forró napokon csakis délután tanácsos a kiültetést 
végezni.

Kiültetés után a palántát okvetlenül meg kell lo cso ln i; leg
job b  e czélra folyó vagy állott vizet használni, friss kútvizet lo 
csolásra használni nem szabad, mert a friss kutviz a növénynek 
ártalm as; ha száraz időjárás van, a palántákat még azután is 
mindennap reggel mindaddig kell locsolni, mig a palánták a 
földben gyökeret vertek.

Mihelyt észrevétetik, hogy a palánták egy része kiveszett, 
azokat utánültetéssel kell pótolni s e czélra a melegágyból a 
hidegágyba átduggatott palántákat használni.

A kiültetést junius hó végéig mulhatlanul be kell fejezni, 
ezentúl palántákat kiültetni semmi szín alatt sem szabad s a 
palántás ágyakban lévő palántákat julius hó 5-éig okvetlenül 
meg kell semmisíteni.

A dohány között semmiféle más növényt termelni nem sza
bad. csakis a dohányültetvények szélein van megengedve szél
fogó növényekként napraforgót, kukoriczát, kendert és czirokot 
termelni.

Azon termelők, kik a dohány között más veteményeket ter
melnek. vagy a kik a növényágyi palántáknak megsemmisítését 
julius hó ó éig elmulasztják, az 1887. évi XLIV. t.-cz. 3. íj-a 
szerint első Ízben 5 frttól 50 frtig terjedő pénzbüntetéssel suj- 
tandók ; ismétlés esetén pedig a termelésből kizárandők.

A palánták kiültetése után 14 napra, a föld porhanyitása 
és a gaz kiirtása czéljából a legnagyobb gonddal. —  hogy a 
gyenge növény meg ne sérüljön, —  az első ízben való kapálást 
kell elvégezni, a további kapálást pedig a szükséghez mérten 
mindannyiszor, valahányszor azt a gyomirtás vagy a föld porha
nyitása czéljából teljesíteni szükséges.

Az utolsó kapálást akkor kell teljesíteni, ha a növény fele 
nagyságát már elérte, a mikor is am egkapálás és a földnek a gyom
tól való megtisztítása és porhanyitása után a földet a növény 
tövéhez huzni. vagyis azt feltöltögetni kell, hogy a növény szi
lárd állást nyerjen és töve a kiszáradástól megóvassék.

Az érdekelt termelőknek ismételten emlékezetükbe hozatik. 
bogy a nagym. m kir. pénzügyminisztérium 1890. évi október 
29-én kelt 108.434. számú rendelettel —  hivatkozással az 1887. 
XLIV. t.-cz. 2. g-ára. — a szabályszerű átjárókká! és sz e le ik 
kel ellátott száritó pajták felépítésére, illetve a meglévők átala
kítására s a simításnak külön helyiségben való teljesítésére k i
tűzött határidőt csakis a folyó évi levéltörésig halasztotta el, 
és egyúttal kimondotta, hogy azon termelők, kik a folyó évi le
véltörésig szabályszerű száritó pajtákat nem építenek, vagy a 
meglevőket szabályszerűen át nem alakítják, az 1892. évre do
hánytermelési engedélyt semmi szin alatt sem fognak nyerni, 
minélfogva különösen a nyitott vagy a szabályoknak egyébként 
meg nem felelő szárító pajták tulajdonosai figyelmeztetnek, hogy 
azokat szabályszerűen mielőbb, legkésőbb azonban a dohánytó- 
résig alakíttassál át és átjárókkal nemkülönben szeletükkel lás
sák el, mert különben termelési engedélyüket elvesztendik.

Arra nézve, hogy ezen pajták építése s átalakítása miként 
teljesítendő, az országos magyar gazdasági egyesület által kiadott 
és „Milyen legyen a czélszerü dohányszáritópajta és simító he
lyiség V" czimü füzet ad útmutatást, mely a nevezett egyesület
nél (Budapesten, Köztelek) *0 krnyi áron megszerezhető.

Budapesten. 1891. évi ápril hó 20-án.

M . kiv. dohánybeváltó felügyelőség.

Nyom. .Hurka* Hamuiul, Uudape*ten, D o ro llya -a tc r* «. (Warin-udvar.)
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