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A dohánytermelés! terület 
szaporítása.

A  magyar gazdakozönség — annyi 
csapás és nehéz megpróbáltatás után — 
valóságos hozsannával fogadta azt az öröm
hírt, amelyről lapunk múlt számából nyert 
pozitív értesülést, hogy a kedvező körül
mények lehetővé tették a dohányjövedék
nek — illetve a pénzügyi kormánynak 
ama régi közóhaj megvalósítását, mely szerint 
a dohánytermelési terület már a jövő évtől 
kezve jelentékeny mérvben meg fog sza- 
porittatni és uj termelési engedélyek fognak 
kiadatni.

Kitnondhatlan nagy előny ez, nemcsak 
hazai dohánytermelésünkre, de az egész ma
gyar nemzetgazdaságra ; — mert tudvalevő
leg a dohánytermelés már önmagában véve 
is a legfontosabb termelési ágak egyike, 
amely úgy az államkincstárnak, mint az 
egyes termelőknek bőséges jövedelem for
rásul szolgál, s másrészt mint a legjobb

vetésforgás is kiváló jelentőséggel bir és 
Így közgazdaságunkban mindenképpen nagy 
szerepet játszik ; — igazán nagy szerencsé
nek mondható tehát, ha a hazai dohány terme - 
lés — mezőgazdaságunknak ez a valóságos 
áldása — a küszöbön álló terület szaporí
tással akként fog rekonsiruáltatni, hogy a 
kiadandó uj engedélyek által a termelés 
körébe lesznek vonva az ország minden 
vidékén lévő alkalmas talajok, melyek a 
legjobb miuőségü dohányok produkálására 
vannak hivatva, s amely uj talajok, eddig 
még kiaknázatlan kincses bányáknak fog
nak kétségtelenül bizonyulni.

Mert — amint már a múltkori czikkem- 
ben is igyekeztem indokoltan kifejteni — 
a dohánytermelési területnek szaporítása
— szerény véleményem s/eiim  — úgy lenne 
a legszerencsésebben megoldva, s dohány- 
termelésünk jövőjére, okszerű haladására 
akkor volna igazi jó hatással,\ha a jó minő- 
séyii dohány termelésére leyalkalmasabb tala
jokra, uj termelők nyernének termelési enge
délyeket, hoyy Hy formáin mintegy uj do
hánytermelő generác:ió neveltessék.

Azok a régi termelők, akik megfelelő 
jó talajokkal és bőséges száritópajtákkal 
bírnak, s a mellett eddig is jó minőségű, 
gondosan kezelt dohányokat produkáltak, 
szintén részesitendők lennének a terület 
szaporításban, ha ez iránt folyamodnak,
— mert hiszen a jó dohányból soha se le
het olyan sok, hogy azt a jövedék felhasz
nálni, értékesíteni ne tudná; — de a/, 
olyan termelőknek, akik haladni se nem 
tudnak, se nem akarnak, akiknek a talaja 
többnvire csak durva, rossz égésű, csekély

minőségű dohányt képes teremni, akik se 
elegendő száritó pajtával, se a termelési 
területhez képest elég munkaerővel nem 
rendelkeznek : az ilyeneknek területszapo- 
ritást adni valóságos kár lenne, úgy a 
jövedékre, mint önmagukra nézve.

Azt mondhatná talán valaki, hogy 
korai dolog még az uj engedélyekről be
szélni, mert hiszen a termelési engedély 
kérelmezésének, illetve a bejelentési iv 
beadásának deczember 31-én telik le a 
határideje.

Krre nézve azonban bátor vagyok 
megjegyezni, hogy a jövő évre tervbe 
vett területszaporitás elveivel az érdekel
teknek tisztába jönni itt van már a leg
főbb ideje, — sőt nagyon kívánatos és 
czélszerü volna az uj engedélyek kiadását 
is — ezúttal kivételesen — a rendes határ
idő előtt elintézni, azért, hogy azok a gaz
dák, akik szerencsések lesznek uj enge
délyt nyerni, a dohány alá szánt földerü- 
letet — a jó minőségű dohánytermelésére 
elmaradhatlanul szükséges — őszi mély 
szántásban részesíthessék. — továbbá azok
nak a gazdáknak, akik uj termelési enge
délyt nyernek, mulhatlanul szükséges lesz 
a kellő számú feles kertészek szegódteté- 
séről is gondoskodni, már pedig ennek 
rendesen újévkor, vagy legfeljebb a dohány
beváltás befejezteicor van az ideje. — s 
végül, hogy az engedélyezendő területhez 
mért száritópajtát és simító helyiséget 
felállíthassák és általában — a dohány- 
termeléshez szükséges — mindennemű 
beruházásokat, beszerzéseket a maga ide
jében megtehessék: az ilyenekre nézve

„ M A R T E L L I N “  a legjobb dohány-műtrágya , ,M A R ,T E L L I N “
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minden rendes jó  gazdának jó  előre kell a 
kalkulusát megcsinálni és ahhoz képest min
den tekintetben intézkedni.

Az előbb jelzett okból, nem mulaszt
hatom el a gazdák figyelmét arra felhívni, 
hogy mindazok, akik jelenleg még dohány
termelési engedélylyel nem bírnak, de do
hánytermelésre kiválóan alkalmas jó talaj
jal rendelkeznek, s meg vannak róla győ
ződve, hogy kiszemelt földjük a legjobb 
minőségű dohányt produkálná : ha a jövő 
évre dohánytermelési engedélyt óhajtaná
nak nyerni: az esetre — még mielőtt az 
eziranti szabályszerű bejelentési ivet be
beadnák — használjak fel a jelenleg ked
vező időjárást, s még a nagyobb hideg és 
havazás beállta előtt szántsák fel jó mélyen 
a kijelölt földjüket, mert ezzel még az 
esetben se károsodnak, ha a dohányter
melési engedélyt nem is kapnák meg. mi
vel ez az őszi ugarolás — ha bárminemű 
más terményt vetnék is bele — mindig busá
san kifizeti magát, — raig az esetben, ha 
dohánytermelesi engedélyt nyernének és 
őszi mély szántásu földdel nem rendelkez
nek : dohánytermelésük jó sikerre már előre 
kétséges lenne, sőt még a jövedéki törvé
nyek rendelkezésének sem tudnának — az 
őszi szántás hiján — megtelelni.

A régi dohány termelőknek ezt már 
szükségtelen is mondanom, — mert minden 
jóravaló dohánytermelő tudja, hogy a ta
vaszi földjét őszszel múlhatatlanul fel kell 
jól ugaroitatni, — s aki a dohánytermelés
nek ezt az alap reguláját elmulasztaná : 
az olyan hanyag gazda úgysem érdemes 
a termeiéi engedélyre.

Egyébiránt a tervbe vett terület sza
porításra, illetve az engedélyek kiadásara 
nézve a dohánybeváltó felügyelő urak lesz
nek hivatva előterjesztéseket tenni, — s úgy 
ezeknek szakértelme és belátása, valamint 
a dohanyjövedéki központi igazgatóságnak 
igazságsz.eretete és helyes tapintata, az uj 
engedélyek kiadásának kérdését bizonyára 
a lehető legjobban fogjak megoldani.

Daröcei Vilmos.

A doliúuyniutiopólinni beliozatulu 
Ausztriában e* Magyarorszagban.

— J)r. Tokát* Sándor értekezéséitől. — 
(Folytatás).

A dohány-kereskedésből származható 
haszon azonban még mindig kisértett. Vi
lágosan látszik ez Pozsony vármegye egyik 
figyelemre méltó intézkedéséből. Említet
tük, hogy a dohány-apaldo behozatalakor, 
1702-ben, Pozsony megyekardoskodott leg
hevesebben az uj intézmény ellen. Azóta 
úgy látszik, nézete alaposan megváltozott, 
mert 1734-ben a dohány elárusitást a megye 
egész területén bizonyos Sekl Jakab nevű 
zsidó kereskedőnek adta bérbe. A  szerző
dés szerint az eladási jog Sekl Jakabot 
illette ; s dohánynyal csak az kereskedhe
tett, k...ek Sekl megengedte. A  befolyó 
jövedelmet a megye a szegény nép terhei
nek könnyítésére szánta.1)

*) Kancell. levélt. Literae Consilii 1781. évi 2 «8 . 
se. 1734. aug 17.

A királynak tudomására jutván Po- 
zsonymegye intézkedése, 1734. jul. ló  én 
meghagyta a helytartótanácsnak, hogy vizs
gálja meg az ügyet s tanácskozzék a do
hánykereskedés dolgában. A helytartóta
nács teljesítette a királyi parancsot, de 
tanácskozásának az azj eredménye volt 
hogy felküldótte Pozsony megye átiratát.31 *)

Vagy egy év múlva, 1735. június 3-án, 
a helytartó tanács újra felelevenítette a 
a dohánykereskedés bérletének ügyét. Meg
hallotta ugyanis, hogy Károlyi Sándor sza
kított érdektársaival, és nem reflektál többé 
a szerződésekre és a királyi privilégiumra. 
Azért hivatalosan felszólította őt, nyilatkoz
zék, vajon csakugyan vissza akar-e lépni 
attól a szerződéstől, melynek királyi meg
erősítése már csak néhány vitás pont elin
tézésétől függ.3)

A helytartó tanács ez iratából világo
san látszik, hogy az appaldo ügye éppen 
ott volt a hol öt év előtt. Károlyi úgy lát
szik nem is válaszolt a helytartótanács 
felszólítására. Amint Károlyi viszalépett a 
szerződéstől, azonnal akadt más, aki aján
latott nyújtott be a magyar dohánykeres
kedés kibérlése végett. Ez az ember a’Sole 
Ferencz József volt, Károlyinak jó  ismerőse 
s a dohánykereskedés dolgában egykori 
tanácsadója. O Károlyi meghívására több
ször megfordult Magyarországban, jól is
merte dohánytermelési viszonyainkat, jára
tos volt a gyártási és kereskedelmi ügyek
ben s bízott vállalata sikereben.

A helytartótanács elfogadta a’Sole 
ajánlatát s a Károlyi-féle egyezség alap
ján meg is kötötte vele a szerződést. A 
király szintén jóakarattal fogadta az uj 
ajánlatot, a’Sole társulata ellen semmi ki
fogást sem emelt, de a helytartótanács 
által felterjesztett szerződéshez nehány uj 
pontott fűzött. Ezeknek megbeszélésére bi 
zottságot küldtek ki. a mely újra nyélbe
ütötte a szerződést. 4)

A ’Sole ezután türelmesen várta a ki
rályi végzést. De elmúlt féh sziendő i*, még 
sem érkezett le a királyi leirat. Ped-g mint 
nemreg Károlyi szövetkezete, úgy ő is ez 
idő alatt költségekbe verte magat.

Micsoda ok működött közre, hogy a leg- 
sőbb helyen'’ ) a már előzetesen jóváha
gyott szerződést nem erősítettek meg, 
nem tudjuk. A ’Sole szerződése ugyanis az 
utolsó irat, mely a dohánykereskedésre 
vonatkozólag ez időből reánk maradt. 
További felvilágosító adatokat hiaba keres
tünk az országos, a közös pénzügyminiszteri 
és a Károlyi levéltárakban.

A ’Sole szerződése az utol-ó kísérlet 
lévén ez időből az appaldó behozatalára 
Magyarországba, érdemes lesz annak egyes 
pontjait ismernünk.

*) U. ott

*) Helytartó tanácsi levélt. Mensium literao 1736
jun. 3. ,.Dec fomiti Károlyi, quo mediante in eo, 
mim videlicet in paasu quaentus Tabacae a hacte- 
nus romot is instantba dosistero veiig*.

4l Hely tat tótanácsi Itár. Monsium litterae. 1736
aug. 15.

‘ ) U. ott. Maga panaszolja ezeket a helytartó- 
tanácshoz benyújtott kérvényében, melyhez a kötött 
szerződés van mellékelve.

A 14 pontból álló egyezség szerint 
a’Sole ígéri, hogy jó dohányt ültettet s 
csak jó minőségűt fog árulni. Az összes 
termést készpénzen váltja be, még pedig a 
megyék által becslés utján megállapított 
árért. E czélból a dohánytermelő várme
gyéknek ki kell ízámitaniok az utolsó há
rom évi árakból a dohány átlagos értékét.

Amint a szerződés érvényre emelkedik, 
megszűnik a szabad dohánykercskedé6. 
Tilos a gyártás es a kül'öldről való beho
zatal. Mindez a bérlő kizárólagos joga lesz 
s a ki ez ellen vét, annak áruja elkoboz- 
tatik. A  oefolyó bírságpénz a bérlő, a kincs
tár és a feladó közt oszlik meg. Aki a 
bérlő raktáraiból veszi a dohányt, az sza
badon kereskedhetik vele. A dohányt a 
raktárból olyan olcsón kapják, hogy az el
adásból szép nyereségük lehet. Mihelyt a 
a raktárak elkészülnek, minden kereskedő 
köteles a birtokában levő dohánymennyi- 
séget nyugta mellett beszolgáltatni.

A  dohány ültetése sa termésnek hasz
nálata mindenkinek meg van engedve, mi
vel fölötte kívánatos, hogy az országban 
mindenféle dohány fajt termeljenek s igy a 
külföldiek pénzüket idehozzák ; a termelők 
ingyen fogják kapni a brazíliai és virginiai 
dohanymagot. A  bérlő arról ig gondoskodni 
fog hogy a magyar dohány Lengyelország
ban, Daniaban, Svájczbau és Olaszország
ban piaczot nyerjen.

A  beváltás megkönnyítése cztdjából 
több helyen fognak raktárakat építeni. Gyár 
kettő lesz. az egyik az ország felső, a má
sik az alsó részében.

A bérlő-társulatának hivatalos czime:
• Generale Commercium Regni Hungáriáé* 
s mintegy országos hivatal: szabadon leve
lezhet a megyékkel, királyi hivatalokkal. A 
raktarak és g)árak királyi tulajdonoknak 
tekintendők.

A bérlő társulat a haszonból ő felségé
nek minden mázsa dohányért 1 forintot, 
az országnak pedig a kiadások levonása 
utarr az összes haszon felét ajánlja fel.

A társulat összes ügyeit a helytartóta- 
nács ellenőrzi és revidtáija. A dohanyke- 
reskedés az ország hatarain beiül vám- és 
adómentes.

Az érdektársak kötelezik magukat, hog<y 
a gyárakban lehetőleg magyarokat alkal
maznak s gondoskodni fognak azok kiké- 
peztetéséről.

Ami az osztrák appaldátornak ama 
jogát illeti, hogy Magyarországban első 
kézből vásárolhatja a dohányt, az a ma
gyar kanczelláriával történt megegyezés 
alapján is érvényben marad.

Mivel az érdektársak eme szerződés
nek 10 évre való megkötésekor a bérössze
gen kívül minden hasznot maguk számára 
kötöttek ki, mig most e haszonnak felét 
az országnak ajánlották, méltányos, hogy a 
bérlet 15 évre köttessék. Ha e 15 év letelte 
után a bérlet más kezekbe jutna, az illető 
köteles a felszereléseket, gyárakat, raktá
rakat és a dohánykészletet átvenni.

(Vége követk.)
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A 8imitatlan dohány.
Ez is olyan théma, amelyről kimerít

hetetlen sokat lehet és kell is beszélni.
Sokszor el volt már lapunkban mondva, 

hogy a simitatlan dohány, a minőség javí
tására és különösen a dohány erjedésénél, 
kiszámíthatatlan előnynyel jár; — mert a 
simitatlan dohányokat erjedés közben a 
legtávolabbról sem érheti annyi meghibázás, 
u. m. penész, tulfermentálási hiba, (úgyne
vezett sült dohány,) mint ez a simított do
hányoknál előfordulni szokott, különösen 
az éretlen és túlbő nedvtartalommal bíró, 
vagy mesterséges utón nedvesített dohá
nyoknál, amelyek mintha össze volnának 
verve, sulykolva, az elválaszthatatlanságig 
összetapadnak, s részben el is égnek, mert 
a nedv kipárolgásának nincs útja, s ennek 
folytán a levelek közt fekély, penész és 
rothadás képződik, s az ilyen hasznavehe
tetlen anyag évenként igen jelentékeny 
részét képezi a beváltott mennyiségnek ; — 
különösen a finomabb fajta, érzékenyebb, 
finnyásabb dohányoknál áll elő ez a vesze
delem, amely ellen a legelső és legfőbb 
védekezés, hogy a dohány érett legyen.

Mert a dohány értékének csökkenté
sére az bir a legkárosabb befolyással, ha 
a dohány éretlen, mivel ez már önmagában 
hordja azt is, hogy nincs kellően kifejlődve, 
durva, visszatetsző szinü, nem marad meg 
benne a kellő ruganyosság, keserű izü és 
rossz égésű, —  egyébként pedig tele van 
az éretlen dohány olyan mindenféle nyir
kos anyaggal, hogy még ha egészen me
revvé és zörgésre kiszárad is : de azért 
mindig magában hordja azokat a rossz ned
veket, amelyek benne azt a fertőző anya
got kifejlesztik, ami később nemcsak ön
magát megrontja, de a penész és rothadás 
mirigyeit a többi, egészséges dohányokra 
is átszármaztatja.

A megromlás elleni védekezésnek csak 
egypár módja van, amelyeknek érvényre 
emelése különben egyedül a termelőktől 
függ. hogy t. i. lényén a dohány érett, he
lyesen fülles ttelt és cxélsterüen lest áradt, 
m?rt az igy kezelt dohányok fermentálás 
közben — ha az helyesen végeztetik — a 
megromlásnak nincsennek egykönnyen ki
téve, — magától értetvén, hogy a simítás 
alkalmával a dohányoknak már a nedves
ség minden atomjától menteknek kell len
niük, — de azért a megromlás eshetősége 
még igy sincs teljesen kizárva; — mig 
ellenben a simitatlan dohányok — ha azok 
egyébként rendszeresen lettek kezelve — 
teljesen tisztán és hibátlanul kerülnek ki a 
fermentálás alól, s kitűnő színnel és struk
túrával fognak bírni.

De azért — mindezen nagy előnyök 
mellett is — a simításnak teljes mellő
zését és a simitatlan dohányok általános 
alkalmazásba vételét ez idő.-zerint még nem 
merném ajánlani. — mert habár a dohány 
okszerű termelése terén az utóbbi években 
sokat haladtunk is, de haladásunk azért i 
még nem érte el a tökéletességnek azt a 
magas fokát, hogy dohányaink simitatlan 
állapotban kerülhessenek ki a termelőktől.

Mikor az a boldog idő elérkezik, ami
dőn ezt minden aggodalom nélkül általá

nosan behozhatjuk, akkor már dohányter
melőink mindenikének annyira el kell sajá
títani a dohány szakismeretét, hogy képe- 
sek legyenek megbírálni a dohányanyag 
minden legkisebb részletét, hogy minő 
gyártási czélokra lesz az alkalmazva, hogy 
aztán annak idején ahhoz mérten állíthas
sák össze.

Mert a simitatlan dohányoknak cso
magokba való kötésénél éppen az a leg
főbb feltétel, hogy a csomagba kötött simi
tatlan dohány teljesen egyenlő anyagból 
álljon; — holott jelenleg egy-egy csomó 
dohány mindenféle különböző anyagot tar
talmaz, s ugyanegy csomóba van kötve 
a finom és durva, sötét és világos, szivar 
és vágni való, égő és nem égő, stb. ugy- 
annyira, hogy az ilyen felismerhetetlenségig 
összekeverten összekötött csomagoknak ép
pen semmi kereskedelmi értéke nincsen.

A kereskedelmi szokványoknak olya
noknak kell lenni, hogy az anyag teljesen 
reális és megbízható legyen. Ez pedig 
tudást kíván, s ez éppen egyike a legszük
ségesebb, legnélkülözhetetlenebb feltéte
leknek.

Ezt a tudást, s a szakismeretnek ezt 
a magas fokát elsajátítani: legyen terme
lőinknek fő igyekvése és valódi amhicziója, 
s akkor magától eljön az ideje annak is, 
hogy az annyi időt. munkát és költséget 
igénylő simítást, termelésünkből végképpen 
kiküszöbölhetjük.

Darócti Vilmos.

A dohány földek niegváliisztása 
körüli hiányos eljárásról.

A dohányföldek mvegálaszlasával. an
nak felszálltasával és a palánták kiülteté- 
sevel a termelők saját magukra vaunak 
bízva és őket ebben senki sem korlátozza.

Így a termelők a dohányföldek megvá
lasztásakor a talajvizsgálat által alkalmas
nak minősített földterületek közül mindig 
a melyebben fekvő földeket keresik dohány- 
ültetés ala, számítva a száraz időjárásra. 
Mert az időjárás világosan azon tapaszta
latot mutatja, hogy „több az évi száras 
időjárásunk, mint az esős."

Ezért dohányunkat többnyire a mélyen 
fekvő földekre ültetik ki, számítva arra, ha 
száraz idóiuras lesz. a melyen fekvő földek 
a nedvességet tovább megtartják, miáltal 
dohányunk több nedvességet nyer. jobban 
fejlődik, sűrűbben nő, a dohánylevelek 
nagyobbakra fejlődnek és ezáltal több ineny- 
nyiseget nyernek.

Ha az időjárás valamivel esősebb. akkor 
van bő termés.

Van bő aratás!
Sok a pénz!
Arra igen keveset adnak, hogy milyen 

lesz a dohány minősege, — csak u mázsát 
nyomja.

Ha pedig sok az eső, a dohány egy 
részé a melyen fekvő földeken kisárgul. 
Amivel alig veszítenek valamit, mert a ki 
nem sárgult rész, mely a partosabb löld 
részein termett, a gyakoribb ősöktől oly jó  
és gazdag fejlődésü, hogy a közép átlagot 
busásan megadja és karuk nincs.

A  silányabb földek pedig igen sok
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helyen attól keletkeznek, hogy egyes ter
melők dohányföldjüket érett trágya helyett, 
száraz törekkel, vagy tavalyi kazlak aljából 
kikerült szalmával hordják meg és még ösz- 
szel alá sem szántják.

A tavaszi alászántásnál pedig az ily 
szalmával meghordott (trágyázott) földek 
úgy néznek ki, mintha nyulfiadztatóknak 
készítették volna elő és ilyen földekbe ül
tetik a dohányt

Ilyen hibás eljárások után nem csoda, 
ha a dohányraktárakban még ma is vannak 
durvalevelü, vastag erezetű, kevésbbé égő 
silány dohányok; amelyeket olcsó vágó
anyagnak használnak fel.

Tehát a dohányföldek kijelölését, annak 
trágyázását, az őszszeli leforgatását; tavasz 
szál a palánták kiültetését és ennek meg
munkálását kellene ellenőriztetni.

A mélyebb fekvésű földeket pedig az 
ültetés alól teljesen ki kellene hagyatni, ek
kor igaz, hogy kevesebb dohány teremne, 
de a dohány minősége rohamosan javulna, 
mert a földek partosabb, vagy egyenletesebb 
részein, bármilyen esős időjárás lenne is, 
csak jó  minőségű dohányra lehetne számítani.

A már meglevő és kitűnőknek bizo
nyult száritópajták mellett pedig ilyen ellen
őrzés után csakugyan kitűnő minőségű do
hányt lehetne termelni.

(„ Köztelek “ .) Szelefarmossi.

A dohánybeváltás.
Lapunk mai számában közöljük az idei 

dohánytermés beváltására kiirt határnapok 
kimutatását.

Itt van tehát már megint az ideje 
amidőn minden termelő be fogja mutatni 
ez évi dohánytermelésének eredményét. Ez, 
az évenként ismétlődő ténykedés épp-n 
olyan, mint egy tanévnek a befejezése, 
amidőn az egész éven át szorgalmatoskodó 
tanuló büszkén mutatja be előhaladását és 
joggal várja kitüntetését. De rég nem volt 
ennek a vizsgálattételnek a termelőkre 
nézve olyan nagy jelentősége, mint éppen 
az. idén, amidőn különös figyelemmel lesz
nek a jövő évi engedélyek kiadásánál arra, 
hogy a termelő minő dohányokat szállít 
be az átadásra, s nagyon természetes és 
önként érthető dolog, hogy a jó minőségű, 
helyesen kezelt dohányok termelője inkább 
számíthat termelési területének felemelé
sére. többlet engedélyezésére, mint az 
olyan, aki rossz anyagot s azt is rosszul 
kezelve — mert ez a két baj rendesen 
együtt szokott járni — fog beváltásr. vinni.

A dohány átadásának színhelyén, a 
beváltóhivatalban, már nem lehet szóval és 
kifogásokkal mentegetőzni, mert ott csak 
egy beszél: az átadott dohányanyag. Ott 
a jó és rossz között már határozott Ítéletet 
lehet mondani s a munkát a legjobban 
szemügyre lehet venni, mert ott minden 
bál dohány a maga meztelen valóságában 
tárul fel az átvevő jövedéki tisztviselő előtt, 
aki a dohányanyag színét, tapintatát, egyen
letes összeállítását, s a helyesen kezelt, hi
bátlan anyagot épp úgy, mint a durva, 
nedves, romlásnak induló, hibás dohányo
kat egyaránt könnyen felismerheti, megbí
rálhatja és érdeme szerint osztályozza.
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A  beváltás eredményével elégedetlen
kedő hanyag termelőknek azt az évek előtt 
rendesen hangoztatni szokott kifogását, 
hogy az első osztályú dohányt második, s 
a másod osztályú dohányt harmadik osz
tályba sorozva veszik á t : — ma már maga 
a gazda se hiszi el, mert ennek az állítás
nak a valótlanságáról m indenki önmaga 
meggyőződhet, s ha itt-o tt mégis akadnak 
olyan hitetlen Tamások, akiknek dohány
átadása körü l elégedetlenség ny ilvá n u l: a 
dohány felülvizsgálatánál és igazságos meg- 
taksálásánál ezek rendesen rossz terme
lőknek bizonyulnak, — mert a jó terme
lőknél az osztályok már odahaza olyformán 
vannak összeállítva, hogy az osztályok je l
lege félreismerhetlenül deklarálva van, úgy 
hogy azokon alig lehet változtatni.

Igyekezzék tehát minden dohányter
melő dohányát — az álta lunk folyvást han
goztatott elvek követésével —  úgy össze
állítani, hogy az, a beváltásnál vita tár
gyát ne képezhesse. .

D a r ó c i t  Vilm os.

Adatok
a in. kir. dohónyegyedáruság 

1897. évi statisztikájából.
A m. k ir. dohányjövedéki központi 

igazgatóság a napokban adta ki az 1897. 
évről szóló statisztikáját, amely a legapróbb 
részletekig teljes képet nyú jt a dohányjöve
dék mindennemű viszonyairól.

Ámbár ez év folyamán több ízben fog
lalkoztunk a dohányjövedékre vonatkozó 
statisztikai adatokkal, de azért bizonyára 
elég érdekes összehasonlításokat lehetünk 
és tanulságos következtetéseket vonhatunk, 
ha nagyban és egészben vizsgáljuk az egész 
évről szóló eredményeket, am int azt külön
ben évről-évre rendesen tenni szoktuk.

Lássuk tehát mindenekelőtt az általá
nos adatokat, —  megjegyezve, hogy az előző 
évi állapottal való összehasonlítás végett — 
a zárjel közötti számok m indenütt a múlt 
(1896.) évre vonatkoznak.

Az 1897. évben 670 községben (m. é. 
645) összesen 8942 (m. é. 8862) vo lt a ter
melők száma, — s a tettleg beültetett 
62.698 (m. é. 63.668) kataszt. holdon mind
össze 45.659.221 (m. é. 46.574 117) k ilo 
gramm termeltetett, — amelynek beváltási 
ára volt 8.105,966 frt 23 kr, (m. é. 
7.703,386 fr t 28 k r); —  egy hold átlagos 
jövedelme vo lt országos átlagban véve: do
hányban 729 (m. é. 731) klgrm. pénzben 
pedig 129 fr t 50 k r (m. é. 120 fr t 99 k r ) ; 
—  100 klgrm dohány beváltási ára vo lt or
szágos átlagban véve 17 frt 75 kr. (m. é. 
16 fr t 54 kr.)

A fentiek szerint 1897. évben, az előző 
évihez képest; a termelő községek száma 
ugyan csökkent, de a termelő egyének 
száma emelkedett, — a termelési terület 
apadt s a termés mennyisége is kevesebb 
volt, de a kifizetett beváltáéi összeg, s a 
holdankénti pénzhozam, valam int a 100 
klgronkinti átlagár is emelkedett, ami azt 
bizonyítja, hogy a beváltott anyag minősége 
jobb volt, m in t 1896-ban.

Megyék szerint: legnagyobb területen 
és legtöbb dohányt termel Szabolcs megye,

14.509 k. holdon 11.055.380 klgrmot, utána 
Pest megye, 7056 k. holdon 4.799.596 klgr
mot, s harmadikul Jász-Nagykún-Szolnok 
megye, 5,681 k. holdon 4.434.923 klgrot. — 
Kát. holdankint legnagyobb volt az átlagos 
terméshozam Ung megyében, 1000 klgram, 
s a legkisebb Fejér megyében, 154 klgrm ; 
pénzben pedig legnagyobb vo lt az átlagos 
jövedelem Hont megyében, 195 frt 51 kr, 
s a legkisebb 1‘ozsega megyében, 38 fr t 37 
k r ;  — 100 klgrmonkint legnagyobb vo lt az 
átlagár Borsod megyében, 29 frt 43 kr, s 
a legkisebb Fozsega megyében, 12 fr t 25 kr.

Nem érdektelen tudni, hogy a 8862 
termelő közül csak 45 (m. é. 60) vo lt 100 
kát. holdon felüli termelő; 51— 100 hol
don termelt 186, (m. é. 205); 21— 50 hol
don term elt 555 (m. é. 568) ; 6—20 hol
don termelt 1099 (m. é. 1095); 1—5 hol
don term elt 3.484 (m. é. 3562), — s végül 
1 holdig és azon aluli területen term elt 
3578 (m, é. 3,372.)

E szerint mindössze 786 (m. é. 833) 
vo lt olyan termelő, aki 21 hóidtól egész 100 
holdig és azon felül termelt, — tehát az 
úgynevezett -nagy term elők*; az összes 
dohánytermelők számának csak 8'8n o-át 
képezik.

A m i a termelt dohányok nemét — faj
táját — ille ti, beültetve v o lt:

kát. hold
debreczeni levelekkel 19.874 (m. é. 20.283)
tiszai » 15.998 ( * 17.391)
szegedi > 15.851 ( > 16.594) j
kapa > 4.800 ( > 3.009)
kerti .  3.591 )  * 3.432)
szuloki > 1.603 ( * 1.998)
muskatály > 881 (  > 961)

összegen 62.598 (  > 63.668)
M . B .

(Folyt, köv.)

A franczia dohánytermelők 
panasza.

(„JC—t . “ ) A  franczia dohánytermelők 
peticziót menesztettek a képviselőház elé, 
melyben a folyó évben hangoztatott Ígé
retek beváltását kérik. A  termelők sérel
mesnek ta lá lták, hogy a kincstár nagy
mennyiségben exotikus dohányt vásárol 
össze. A  francziáknál még ezidőszerint is 
az 1810-ik és az 1835-ik évi dekrétumok 
vannak érvényben, melyek a hazai terme
lőt o ly módon favorizálják, hogy a dohány- 
szükségletnek csak ti/enötödrészét volna 
szabad a külfö ldről importálni. Ez az arány 
fokozatosan csökkent. Le tt belőle egy ötöd
rész s ma már körülbelül a szükséglet fe le  
érkezik külfö ldről. A  termelők ennek tu la j
donítják, hogy a beváltásnál o ly csekély 
árat kapnak a dohányért, s hogy a ter
més a lig  fizeti ki már magát. Persze, miután 
évenként nem kevesebb, m int 23.807,0oo 
frank (1 frank=100 centimes- 40 krajezár) 
értékű idegen dohány hozatik be — ért
hető, hogy a franczia termelők dohányának 
nem lehet kereslete. Igaz, a franczia dohány 
nem b ir a havannai illatával, dehát a ter
melők szívesen javítanák, ha erre fel len
nének bátorítva. A  termelők csak o ly  szi
gorú ellenőrzés alatt állanak, m int például ! 
nálunk, összes számuk tavaly 52 ezer vo lt

s a dohánynyal bevetett terület 14,000 
hektárt (1 h e k tá r= l. ,s,  katasztr. hold) 
te tt k i. A  termelés a fogyasztás aránya 
szerint nem emelkedett, mert 1868-ban 
termeltek 19.223,408 k iló t s 1892-ben 
20.566,483 k iló t ;  melyet az állam átlag 
86 frank 47 cm.-ért vesz át a termelőtől. 
M iből az következik, hogy az állam a honi 
termést olcsóbban s a kü lfö ld it fokozatosan 
drágábban fizeti évenkint.

Ennek vo lt tulajdonítható, hogy a 
dohánytermelés végre is o ly kétséges vál
la lat le tt, hogy azt külön biztosítási alap
pal ke lle tt támogatni az 1895-ik évi tö r
vény előírása szerint. A laptőkéjét megint 
csak a termelők rak ták össze a termés 
árlevonásból. Az állam, bár a biztosítási 
alap összegyűjtésénél közre nem működött, 
emellett az 1898. évi budgetbe mégis 
24.061,000 frank szerepel az exotikus do
hány beszerzése czimén, holott ennél csak 
valamivel több osztatik szét a hazai ter
melők között. Pedig az állam a monopó
lium  révén nem megvetendő vagyonra tesz 
szert; 1815-ben 82.123,000 franknyi volt, 
ám 1850-ben 88.915,000-re emelkedett s 
1892-ben már 808 m illióvá nőtte ki magát.

M ár most a termelők igazságtalannak 
tartják, hogy az állam ily  óriási monopol 
révén begyült nyereség m ellett nem talá l 
módot arra nézve, hogy a nyomorúsággal 

| küzdő franczia termelő helyzetén segítsen.
• A z t kívánják, hogy az állam fizesse a há- 
j rom kategóriába tartozó dohány t y a t i  ér- 
i tékét, szubvencziójával segélyezze a bizto

sítási alap tőkéjét s el lesz érve, hogy szá
mos kisgazda fog sietni dohányt termelni, 
k ik  ma érthető okból nem kapnak bele. 
Nagy igazságtalanság lenne ezért tönkre 
tenni a hazai termelést, hogy az exotikus 
felvirágoztassék. Európa minden országá
ban, írja a *Le Temps*. az állam félté
keny gonddal őrzi a dohánytermelést, nem 
il l ik  hát, hogy Francziaország tönkre tegye 

i a magáét, hogy aztán a kü lfö ld i dohány 
importjára szoruljon.

A németországi doliiíny-iníitrágyá- 
zási kísérletek eredménye.
A  németországi tudósok és dohány- 

szakférfiak évek óta folyvást beható kisér- 
I leteket folytatnak s nagyban kutatják és 

hosszadalmasan vitatják, hogy mik lenné
nek azok a módozatok és segédeszközök, 
amelyek a dohány minőségének javulását 
előmozdítják, amire — mellesleg megje
gyezve — a németországi dohányoknak 
bizony nagy szükségük is van.

A  m últ hóban Strassburgban ta rto tt 
legutóbbi szaktanácskozásukon is ugyan
csak apróra megbeszélték különösen a trá
gyázásra vonatkozólag te tt tapasztalataikat 

I és a végzett kísérletek eredményét, de 
I nem mondtak semmi különöst, ille tve  va

lami olyat, ami előttünk uj és ismeretlen 
dolog volna. Sőt bizonyos jóhiszemű naiv- 
ságra mutat, hogy nagy vívmány és fe l
fedezés gyanánt beszélnek több o ly dol
gokról, amelyekről szinte csodálnunk ke ll, 
hogy ők azokra még csak most jö ttek  volna 
rá, holott nálunk mondhatni minden ter
melő már rég ismeri és gyakorolja azokat
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al általuk most nagy triumfussal hirdetett 
eljárásokat, amint például lapunk múlt szá
mában ia említettük, hogy a hegylevele
ket nem egyszerre kell leszedni az anya le
iekkel.

Nagy megelégedésemre szolgál külön
ben az is, hogy a német tudósok legújab
ban önmagukat czátolják, amennyiben vég
zett kísérletezések alapján most beismerik, 
hogy a legkedvezőbb hatása van a dohány 
tő mellett alkalmazott trágyaoldatnak, amit 
ugyanők most a kovasavas-káli, vagy úgy
nevezett „ Martellin“ -mütrágyára vonatkozó
lag mondtak ki egyhangú határozatként.

Akik a Dohányujságnak régebbi elő
fizetői, azok bizonyára emlékezni fognak 
rá, hogy ezt az elvet én már ezelőtt 6  év
vel, lapunk 1892. évi folyamában hirdet
tem, amikor itt a fővárosban, a külső váczi 
utón, egy kis kísérleti telepet létesítettem, 
s ott főleg a kénsavas-káli oldat alkalma
zásának eredményét gyakorlatilag tanul
mányoztam, és saját tapasztalataim alapján 
azóta folyvást a mellett kardoskodom, s 
amint lapunkban már számtalanszor fejte
gettem, úgy most is csak azt mondom, 
hogy mindennemű műtrágya, amely a do- | 
hány minőségének emelésére van hivatva, | 
csakis úgy használhat, ha azt közvetlenül 
a dohány töve mellé, feloldott állapotban 
alkalmazzuk, —  ami különben nagyon ter
mészetes is, mert a dohány növény, amely 
teljes kifejlődésére és megérlelődésére mind
össze csak 90 napi fejlődési idővel rendel
kezik, ez alatt a rövid idő alatt csak úgy 
képes azokat a nehezen oldható ásványi 
alkatrészeket a talajból kiválasztani és 
magába felvenni, ha azokat már feloldva, 
mintegy készen kapja és azonnal felhasznál
hatja — mert a poralakban a föld felületére 
elszórt műtrágya vagy egyáltalán nem 
is juthat a növényhez,' vagy ha véletlenül 
éppen arra a helyre esik is belőle valami, 
az semmi esetre sem használhat annyit, 
mintha azt a palánta, már a gyökér kép
ződésnél közvetlenül kapja és teljes mér
tékben felhasználhatja.

A csodaszerek gyanánt hirdetett min
denféle műtrágya kompozicziók iránt egy
általán nem sok bizodalommal vagyok, s 
ezek alkalmazását csakis úgy ajánlhatom, 
ha azok jó hatásáról a termelők előbb kisebb 
próbák utján meggyőződnek;—attól azonban 
nem tágítok, hogy legyen az bárminő mű- 
trágya: azt csakis oldott állapotban, az 
iatállótrágyalével vegyítve, a palánták ülte
tésekor a fészekbe öntve legjobb használni.

Daróczi l ’tfmos.

Az országos magyar gazdasági 
egyesület köréből.

Meghívó
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

1898. évi rendes közgyűlésére, 
mely november hó 17-én, axaz vasárnap 
délelőtt 10 órakor fog • Köztelek nagyter

mében megtartatni.
Tárgysorozat.

1. Elnöki megnyitó.
S. Jegyzőkön) vhitelesitök és jegyző ki

küldése.
3. Ssavazatszedö-bizottság kiküldése.

4. Emlékbeszéd, néhai gróf Bethlen I 
András alelnök fölött; tartja Miklós Ödön. I

4. Néhai Wodianer Albert báró vég- 
rendeleti intézkedéseinek bejelentése és az 
igazgató-választmány javaslatai e tárgyban.

6 . Az igazgató-választmány jelentése az
1897—98-ik évi egyesületi működésről.

7. Tagok mozgalma az elmúlt egyesü
leti évben.

8 . Számvizsgáló-bizottság és az igaz- 
gató-választmány jelentése, az 1897. év zár
számadása, vagyoni kezelése és vagyon
állapotáról.

9. Üzletrészek jegyzése az „Országos 
Központi Hitelszövetkezet*-, .Hangya* és 
„Magyar Mezőgazdák Szövetkezetéinél.

10. Az 1899. évi költségvetés megál
lapítása.

11. Egyesületi III. alelnök választása, 
a választási cziklusból hátralevő két évre. 
(Alapszabály 26. §.)

12. Kisorolt és elhunyt 15 igazgató
választmányi tag helyébe, 15 igazgató-vá
lasztmányi tag választása. (Alapszab. 35. §.)

13. Számvizsgáló-bizottságba 5 tag vá
lasztása. (Alapsz. 62. §.)

14. Az OMUE. tagjainak az igazgató
választmány utján a közgyűlés elé terjesz
tett és Írásba foglalt beadványai*)

Gróf Dessewffy Aurél s. k. 
elnök.

Irodalom.
„Magyar Iparoktatás! évkönyv." Első 

évfolyam. 1897. A kereskedelemügyi m. kir. 
minister megbízásából szerkeszti Szterényi 
József. — A magyar iparnak aránylag rövid 
idő alatt oly örvendetes mérvben való fel
lendülését kétségkívül annak a czéltudatos. 
tervszerű reform intézkedéseknek köszön
hetjük. amelyek az iparoktatás terén külö
nösen a jelen évtizedben történtek. S ezen 
a téren talán senkinek nincs nagyobb ér
deme, mint Szterényi Józsefnek, akit a 
hazai ipar-szakoktatás szervezése körüli fá- 

| radhatlan buzgalma és széles látkörú tevé
kenysége néhány év alatt a kereskedelmi 
ministerium osztáiytanácsosi díszes állá
sába emelt, ahonnan most már egész lel
kesedésével és tudásával intézheti ezt a 
uagyfontosságu ügyet. Szerencsés gondolat 

I volt. a nagyközönség érdeklődésének felköl- 
' tése és minden irányban való tájékoztatása 
| czéljából, az iparoktatásról szóló évkönyvet 
j megindítani, amely vállalat — mint az év

könyv előszavából kitetszik — nemcsak a 
jelenleg még aránylag szükkörű iparoktatási 
intézetek főbb évi adatait fogja ismertetni, 
de egyúttal minden évben összegyűjti a fon
tosabb rendeleteket és szervezeteket, hogy 
ily módon az iparoktatás ügyével foglalko
zóknak mintegy történeti kézikönyv legyen. 
Az évkönyv adataiból felemlíthetjük, hogy 
hazánkban, az 1896/97. tanévben 46 ipar
szakiskola működött, tovább* 368 iparos- 
tanoncs-iskola volt, 2167 Unitóval és 75.122 
növendékkel, s 79 kereskedelmi-tanoncz 
iskola volt, 359 Unitóval és 6088 tanulóval.

*{ Hogy a tagok beadványai és indítványai a 
közgyűlés elé vihetők legyenek, szükséges, hogy 
azok a kösgyüléa megtartása elölt legalább 10 
nappal az elnökhöz, vagy annak helyetteséhez, 
vagy az igazgatóhoz beadassanak.

1897-ben összesen 1,298.177 frt lett a ma
gyar iparoktatás czéljaira fordítva. Iparis
kolai könyvUr létesítése czéljából, 26 tan
könyv megírására adott a kormány egyes 
szakférfiaknak megbízást. Az iparos szak- 
oktaUs kitűnő segédeszközei és a múizlés 
legfőbb terjesztői a kormány által fenter- 
tott „Magyar iparoktatás* folyóirat, az „Ipa
rosok olvasótára“ , .Mintalapok iparosok és 
ipariskolák használatára*, és a „Technoló
giai falitáblák*. — A magyar ipar minden 
igaz barátja érdekkel és örömmel lapozhatja 
át ezt az évkönyvet, s az ipar szakoktatás 
terén elért szép előhaladásért — velünk 
együtt — szívből gratulálhat Szterényi Jó
zsefnek, az évkönyv szerkesztőjének, a hazai 
iparszakoktatás érdemes vezérének.

A „Közgazdasági Szemle* (melyet a m. 
tud: akadémia megbízásából dr. Jekelfalussy 
József szerkeszt) folyó évi október havi fü
zetében három értekezést közöl, amely 
egyik érdekesebb a másiknál. A három 
nagybecsű dolgozat: „Mezőgazdaságunk*,
Vargha Gyulától, — *A munkaidő törvényes 
rendezése a müveit államokban*, György 
Aladártól, — -A magyarság és a nemzeti
ségek az uj népmozgalmi statisztika sze
rint.. Vízaknai Aladártól. — A -Magyar 
Közgazdasagi Társaság, hivatalos közlönye, 
mely nemzetgazdászatunk minden ágára 
kiterjeszti figyelmét, a legjobban szerkesz
tett, mindig magas irodalmi színvonalon 
álló. pártolásra érdemes vállalatok egyike.

Vegyesek.
— A dohánytermelés növekvése. E czim 

alatt, a „Gazdasági Lapok* legutóbbi száma 
a következőket Írja: A magyar mezőgaz
daság egyik legsűrűbben emlegetett kíván
sága közeledik teljesüléshez. Minden vidék 
gazdáinak vágya, hogy a dohánytermelés 
növekedjék és pedig vagy a termő-terület 
nagyobbitása, vagy pedig a termelési en
gedélyek szaporítása utján. Mint értesülünk, 
a pénzügyminiszter elhatározta, hogy czél
tudatos eszközökkel dohánykivitelünket fej
leszteni fogja, hogy ennek nyomán aztan a 
dohánytermelés növelését is engedélyez
hesse. A  miniszter intenciója az, hogy a 
termelés növekedéséből főként a kisebb 
gazdáknak legyen előnye s ez okból nem 
annyira a jelenlegi engedélyesek termőte
rületét fogja nagyobbitani, hanem lehetőleg 
mindenütt olyan gazdáknak ad uj dohány
engedélyt, akik eddig dohányt nem termel
tek, bár alkalmas földjük van forgalomké
pes’ dohányminőségek produkálására. Ha a 
hazai dohánykivitel jelenlegi kedvező üz
letmenete tovább tart, a miniszter részéről 
tervezett dohánytermelési növelés valószínű
leg már a jövő évben életbe lép. A  dohány
jövedéki központi igazgatóságnál már is 
dolgoznak az erre vonatkozó előmunká
latokon. — Ugyanily értelemben tesz em
lítést a -Köztelek- is a termelési terület 
szaporiUsárél, s az illető közleményét 
azzal a megjegyzéssel végzi, hogy a do
hánytermelési terület kiterjesztése a do
hánytermelés emelésére egymagában nem 
elegendő, hanem karöltve kell ezzel halad- 

I nia a jövedék azon régvárt intézkedéseinek 
I ia, melyek a dohány minőségének emelésére
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alkalmasak. Mert épen a külföldre való ki
vitelünk állandóságát csakis úgy biztosít
hatjuk, ha az eddiginél jobb dohány kivite
lére leszünk képesek.

— Az idei dohánytermés eredményéről 
a vidéki tudósítások az ország nagy részé
ből, főképp az Alföldről és a Dunántúlról, 
(onnan természetesen, a hol a jég kárt nem 
okozott) ál talán osságban kedvezőek, a meny
nyiben a termés a közepes átlagot több
nyire elérte, sőt itt-ott meg is haladta. Jól, 
illetőleg kielégítően sikerült a dohányter
més : Pest, Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Bihar, 
Arad, Csanád, Békés, Hajdú, Szabolcs. Bor
sod, Szatmár, Torontál, Temes, Tolna, Ung, 
Heves, és Somogyvármegyékben, tehát a 
legkiválóbb dohányos vidékeken. A mi a 
minőséget illeti, az is nagyobbára jó  és így 
a beváltás iránt az idén ismét oly fokozott 
érdeklődés mutatkozik, mint a múlt évben; I 
csakhogy mig a múlt évben a termés az 
ország nagy részében várakozáson felül ' 
sikerült, azaz az országos átlaghozam a 7 1 

métermázsát jóval meghaladta, addig a folyó j 
évi termés átlaga leginkább csak 6 — 7 mé
termázsa között fog kulminálni. A dohány
termelők általában véve azon a nézeten 
vannak, hogy habár a múlt évinél valami
vel kisebb is a termés, de mert a minőség 
jó, azért a beváltási átlagárak is magasab
bak lesznek. — Az őszi időjárás nemcsak 
a törésre volt kedvező, hanem a beszára- 
dasra is ; a levelek általában igen szépen 
simithatók és a csomózás is könnyen megy. 
Hajdú- Dór oghról írják, hogy a dohány termes 
eredménye közepes volt, átlagban jó  minő
séggel. Az idő folyton kedvezett a szárításra 
s mert a levelek jók és könnyen kezelhe
tők, a simítás és csomózás szépen halad.
A  kincstár bizonyára meg lesz elégedve az 
idei termés minőségével. — Uj Kecskéről 
Írják, hogy a dohány simítása és csomózása 
a kedvező időjárásban serényen halad: a 
dohány színe igen szép. s mert a minőség 
különben is Jó, a gazdák a múlt évinél jobb 
árakat remélnek. — Mácsáról (Arad m.) | 
azt írják, hogy a dohánytermés hozama a 
termelőket nagyobbára kielégíti; az átlagos 
termést ugyanis 8 — 1 0  métermázsára lehet 
tenni kát. holdankint A dohány szép egész
séges színű és jó  ({ualitásu és így a bevál
tás körül bizonyára nem lesznek nehéz
ségek. — Kaszaperen és Mező-Kovácshéitán 
(Csanád-megyei a Montág örökösök dohányai 
— amint értesülünk — az idén is gyönyö
rűen sikerültek.

— A fiumei dohánygyárat rövid idő 
alatt egymásután a viz is meg a tűz is 
nagy veszélylyel fenyegette. A múlt hónap- | 
bán Fiúméban dühöngött árvíz ugyanis a ; 
dohánygyárban közel egynegyedmillió forint
nyi kárt okozott; az árvíz által tönkretett j 
dohányt és kész szivart Martiosicán égették , 
el. — Néhány nap múlva a dohánygyárat j 
újabb — most mar tűzveszély fenyegette,
a melyet azonban még idejekorán sikerült 
lokalizálni, mielőtt nagyobb károkat okozMt 
volna.

—  A dohány magjának kiválasztása.
Dr. Trabut. az A Ígéri növénytani állomás 
igazgatója, érdekes kísérleteket tett a do
hány magjával. Azt tapasztalta ugyanis, 
hogy ha dohánymagot töltünk egy vízzel

telt edénybe, a fele a fenekére száll, a má
sik fele pedig úszik a vízben. Mindkét rend
beli magot elültette, hogy összehasonlító 
kísérleteket tegyen s ázt tapasztalta, hogy 
a viz alá merülő — tehát nehezebb — mag
vakból erőteljesebb, zöldebb színű és ma
gasabb növésű dohánytők fejlődtek s na
gyobb és szebb leveleket szolgáltattak, mint 
a könnyű magból kikeltek, a melyek te
nyészete tespedésre volt hajlandó. Dohány- 
termelőinknek érdekében fekszik ezen éppen 
semmi nehézséggel nem járó eljárást ki
próbálni.

— Mannheimi konzulátusunk jelentése 
szerint: az 1898. évi dohánytermés csekély 
és általában csak nehéz leveleket szolgál
tatott, melyek főképp pipadohány készíté
sére alkalmasak.

— A debreczeni földmlvesiskola meg
szüntetése. A fóldmivelésügyi miniszter el
határozta, hogy a Debreczen határában levő 
Pallagpusztán elhelyezett földmivesiskolát 
beszünteti. Ennek az elhatározásnak a fő
indoka az. hogy a fóidmivesiskolai nővén- 1 

dékek a gazdasági tanintézet első éves hall- J 
gatóival együtt lévén elhelyezve a Ballagott, i 
mindenben szeretnék a magasabb kvalifiká- 1 

cziőval bíró és magasabb feladatokra híva- j 
tott tanintézeti hallgatókat utánozni, sót az 
életbe kikerülve a földmives iskolai tanulók ' 
úgy szerepelnek, mint a debreczeni gazda- 1 

sági tanintézet végett növendékei, termé
szetesen a tanintézet hírnevének rovására. • 
Újabb időben különben a m. kir. dohány- 
kísérleti állomás is a Pallagon állíttatván 
fel, helyszűke is keletkezett s a földmivelés- 
ügyi miniszter a földmivesiskola helyett in
kább a gazdasági tanintézet fejlesztésére 
határozta el magút. Ez annal inkább indo
kolva van. mert a földmivesiskolában éppen
a debreczeni származású tanuló a legkeve
sebb. A debreczeni földmivesiskola meg
szüntetésével egyidejűleg a földmivelésügyi 
miniszter az ottani vidék szamára más- 
helyütt fog egy uj földmivesiskolát felállí
tani. Ezáltal eg\ reszt valamely más város 
igénye elégittetik ki. mely mar evek óta 
sürgeti a földmivesiskola fölállítását, a fold- 
mivesiskoláből kikerült növendékek pedig 
az életben szerényebb állással is meg fognak | 
elégedni, a debreczeni gazdasági tanintézet 
meg a rendelkezésére maradt anyagi erővel 
jobban fejlesztheti feladatát a gazdasági 
szakoktatás térén.

— A m. kir. államvasutak közleményei.
Legolcsóbb utalás Bécs és Fiume között vagy 
viszont Budapesten át. A magyar kir. állam
vasutak igazgatóságától vett ertesités szerint: 
a fiumei forgalom emelése, illetve az Abbá
ziába, Lussin piccoló és Cirkvenica üdülő
helyekre, továbbá a dalmat partvidékre, vala
mint Olaszországba való utazások megköny- 
nyebitése czéljából Becsből Fiúméba és vi- 
szont, Budapesten át, igen mérsékelt áru 
menetjegyek es pedig az I. osztályban 36 70 
a II. osztályban á4*40 es a III. osztályban 
11*80 koronáért adatnak ki. Ezen menet- 
jegyek, melyekből az I. és II. osztályúak a 
gyorsvonatok használatára is jogosítanak. 8  j 
napig érvényesek és azokkal ezen időtarta
mon belül az utazás Budapesten — az ál
lomásfőnök által történendő szabályszerű 
láttamozás mellett — tetszés szerinti időre

i megszakítható. Egyúttal tudatjuk, hogy úgy 
Bécs és Budapest, mint Budapest és Fiume 
között háló és étkező kocsik közlekednek, 
továbbá, hogy Fiúméból a dal mát vidékre 
a közlekedést a magyar-horvát hajózási tár
saság kényelmes hajói, Fiúméból Velen- 
ezébe és Anconába pedig az Impresa — 
Fiume — Venezia legnagyobb kényelemmel 
berendezett termes gőzhajói igen olcsó vi
teldijak mellett közvetítik.

S z e rk e s z tő i ü z e n e te k

Láng Fertncz p. U tanácsos urnák, Nagy-Bscs- 
kereken. Szives sorait vettük, kilátásba helyezett 
becses látogatásának előre is örvendünk.

Vargha Nándor gardaliszt urnák, Oldalfalú. A
kért mutatványszámot kiküldöttük

Klein Ignácz urnák. Tisza Önön. A félévi elő- 
üzetési-dij fejében utalványozott 3 irtot köszönettel 
megkaptuk.

B. P. urnák. Osbreczenben. A hozzánk intézett 
kérdésre válaszunk a következő: a törvény ki
mondja, hogyha a feleskertész, (kukás) csempészet, 
vagy egyéb jövedéki kihágás miatt elmarasztal
tatok meghüntettetett, a termelő köteles őt — a 
termelési engedély elvesztésének terhe alatt — 
azonnal, vagy legkésőbb újévkor a szolgálatból 
elbocsájtani. Hogy ily megbüntetett kertészt, ké
sőbb valamikor ugyanazon gazda visszafogadhat e, 
arról a törvény nem szól, — de a törvény szelle
méből önkényt következik, hogy ez nincs megen
gedve. Hogy pedig más termelő ily elbocsájtott 
egyént felfogadhat-e : azt legfeljebb ükkor toheti, 
ha a kihágásról nincs tudomása, mert tudva, bizo
nyára senki nem fog ily megbizhatlan kertészt 
felfogadni.

K. L. urnák Budapest. A levélbelileg jelzett 
hirdetéseket tessék beküldeni, mert az árát — mi
előtt terjedelmét látnánk — előre nem szabhatjuk 
m eg; de arról biztosítjuk, hogy hirdetéseket a 
mienknél egyetlen lap sem közöl jutánvosabban. 
Különben hirdetések gyűjtésére eddig épen semmi 
gondot nem fordítottunk, mert a lap béltartalmá
nak emelése volt mindenkor a főczél előttünk. Mos
tanában azonban több előkelő ezég kereste fel 
lapunkat, hirdetésük közlése iránti ajánlatokkal s 
amennyiben az ország legelső uradalmait, nagybir
tokosait és nagytermelőit szerencsénk van előfize- 
tőink sorában tisztelni: természetemek találjuk, 
hogy a hirdető ezégek figyelme lapunk fölé fordul, 
mert hisz ezt saját iizh ti érdekük javasolja. — 
Másik kérdésér*' nem válaszolhstunk. mivel az 
lapunk körén kiviil esik.

Lspunk t. eloiizetöit és baratait tisztelettel föl
kérjük, hogy a folyamatban levő dohánymunkálatok
ról s a termelés eredményéről és gyakorlati tapasz
talataikról lapunkat tudositani sziveskedjen*ak.

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^

üi országos gépész-egyesület 11
a gépészet m i n d e n  ágában X 

kellőleg szakavatott

gépészeke
minden időben díjtalanul 

elhelyez

Budapest. VI. Váczi körút 33 szám.
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16.705
181)8. Kimutatás

1898. évben az egyedáruság ítészére engedély mellett termelt dohányok beváltására
kiküldött bizottságok működése tartamáról.

So
rs

zá
m Beváltási állomás

Fe
lü

gy
el

ős
ég Megye,

melyben a beváltási 
állomás fekszik

A  beváltás tartama

kezdete vége

1 B u d ap est.................................. Fest-Filis-Solt-Kis-Kun . . január 2 február 17

2 É r s e k ú jv á r ............................. sOv N y i t r a ...................................... deczember 1 2 február 3

3 Harca........................................... sT Somogy ..................... január 2 február 16

4 Kadd .....................  . T oln a .......................................... dec/.ember 1 2 február 6

5 S z ü lö k ...................................... Somogy .................................. január 2 január 24

fi A r a d ........................................... A rád . . .  ................. deczember 1 2 február 28
7 Battonya .............................. Csanád .................................. január 2 február 7
8 Békés-Csaba ..................... Békés .............  . . január 2 február 17
9 Zsombolya ................. < T o r o n t á l .................  . január 2 február 16

1 0 Fogaras ...................................... Fogaras . . . . deczember 2 0 deczember 2 2

1 1 Marosvásárhely Maros-Torda ..................... deczember 1 2 deczember 14

1 2 Dehreczen .................................. H a j d ú ......................... dec/.ember 1 2 február 14

13 Hajdu-Dorogh ..................... K Hajdú ..................... .... deczember 1 2 február 27

14 Nagy- Lé t a ................................... z Hihar........................................... január 2 február 2 2

15 Érm ihályfalva.......................... ~z Bihar . . . . . . . január 2 február 24

16 Nagy-Károly .......................... S/.atmár ......................... dec/.ember 1 2 január 25

17 M is k o lc z ................................... s

z

Borsod ....................................... deczember 19 február 7

18
19

K á p o l n a .............................. Heves .................................. deczember 1 2 február 16

H ak am az.................................. S z a b o lc s .............................. január 2 február 28

2 0 Nyíregyháza.............................. S z a b o lc s .................................. dec/.ember 1 2 február 14

2 1 K is v á r d a .................................. S z a b o lc s ................................... január 2 február 7

2 2 N yírbátor.................................. >*
s S z a b o lc s .................................. január 2 február 27

23 Vásáros-Namény..................... líereg .................................. január 2 február 16

24 Nagy-Tárkány.......................... Z e m p lé n .................................. deczember 1 2 február 15

25 Szeged ....................................... C son g rá d .................................. január 2 február 14

26 Csongrád .............................. — Csongrád .................................. január 27 február 7

27 Csóka .................................. T o r o n t á l .................  . . . január 2 január 2 0

28 Nagy-Heeskerek . . .
s

X T o r o n t á l .................................. január 2 január 31

2 1 * Félegyháza .............................. l'est-Pilis-Solt-Kis-Kün . . . január 2 február 13

30 Szolnok ....................................... Jász-Nagy-Kún-Szolnok . . január 2 február 24

31 T iszaro lT ................................... Jász-Nagy-Kún-Szolnok . . január 2 február 2 8

32 Jászkisér .................................. N Jász-Nagy-Kún-Szolnok . . . január 2 február 2 0

33 J á s z b e ré n y ..............................
X Jász-Nagy-Kún Szolnok . . . január 2 január 27

Huilapest, 1898. november hé 8 -án.

M . kir. dohányjövedéki központi igazgatóság.
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Sfirgöuyczim: j j  íji 

.KÖTÉLGYÁR- ‘ ™

Budapest.

TELEFON: 

64—13.

Legjobb és legmegbízhatóbb minőségű 
magyar bácskai kenderből készült

és

gazdasági kötélárut
ajánl a

ELEIEK is WEIEE kötélgyártó n g  BUDAPESTEN.
R aktár é a  iroda : V I I . ,  K ároly-kdrút 7 . sz .

Továbbá; torna eszliözök.,
valamint: kocsizó lóbálók, szánhálók, gabonazsákok, vízhatlan ponyvák, 
kender, csepü, vászontömlök, itató- és tűzivedrek, cocus futószőnyegek 
és lábtörlők, ruhaszárító kötelek. — L a w n - t s n n is  h á l ó k ,  f o g o ly -  
h á ló k  stb. e szakmába vágó árúkat a legjutányosabb eredeti gyári arakon.

Kepes árjegyzék kívánatra bérmentesen küldetik -  Vidéki megrendelések
pontosan eszközöltetnek. (Zi—)

4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4

4
4
4

I
4

A legjobb minőségű

t e r m é n y z s á k o k ,
vízhatlan- es nyers takarók,

dohányzsinegek
a legjutányosabban szerezhetők be

F IS C H E R  J.
I l ik - ,  zsineg- is ponyrigyiri n k t ir ib u

BUDAPEST,

N a g -y -k o ro n a -u tc z a  18. sz.
(2- 2)

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Hirdetések
a

Magyar Dohány újság
részére

a legjutányosabban számítva

felvétetnek a lap kiadóhivatalában

Bndftpost, 71., Podmaniciky-Qtczi L m
és valamennyi hirdetési irodában.

i f f f p f f f f f r t «

N E W -
é l e t b i z t o s í t ó -t á r s a s á g

-------- ----------------------------- - 4  A L A P IT T A T O T T  18*5. 4— ------------------------------------------- -

Tisztán kölcsönösségen alapszik, minden ut&nfizetési kötelezettség kizárásával. 
Miután részvényesei nincsenek :

;§  ^  összes töke és nyeremények a biztosítottak tulajdonát kepezik.
Kivonat az 1895. zárszámadásból.

1 -ÍJJi-ben kötött uj üzletekAktívák összege
Évi b e v é t e l ...........................
1895-ben a biztosítottaknak 

kifizettetett...........................

fk 905.869.4U0 
„ Itttt l̂ 76.066 összege

Fölösleg
fk 060.7:10.116 
„ 124,5*0.44 h

97,062.479

Nincs másik Itölcsöniis biztositó-társaság a világon, mely Ily óriási fölösleg 
feleli rendelkeznek

Fennállása óta a hew-York biztosítottjainak kifizetett

1 - 0 7 4 - 0 1 3 , 5 9 2  frankot.
A New-York a művelt világ összes államaiban bir fiókokkal.

R e f e r e n c i á k  M a g y a r o r s z á g o n  i
a Magyar általános hitelbank, a Magyar kereskedelmi Bank.

Közelebbi felvilágosítást ad a

h '  XXZ— TE? életbiztositó-tarsaság
A ^  * *  A v  X V  magyarországi igazgatósága.

Budapest, Erzsébet-k&rut 9—11. (Hen York palota).

Márka. Sunu könyvnyomdáj., Bud.pe.1, Báthory-atc. 20.


	22

