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A dohánytermelést és dohánykereskedést felkaroló gazdasági szaklap
M e g je le n ik m in d e n h ó 1-én é s 18-án.
Hirdetéseket felvess a kiadóhivatal és az ország
sulidén hirdetés-gyűjtő ügynöksége

TAR TALO M : A dohány füllcsztése. Daröczi Vil
mostól. — A dohánynionopoliuni
Ix-liozalula
Ausztriáiéin és Magyarországban. (Folytatás)
I ) r . Tokái* Sándor ortokezósóből. — „Dohány
ig termelés fejlesztésének egy eszköze.'' Uaróczi
Vilmostól. — A dohány mozaikbetegsége. <Foly
tatás Irta: I.inhart György és Bdrzcy Gyula. —
A dohányszáritása Darócit Vilmostól — Vizsgá
latok, a dohányásványi alkotórészének változá
sairól, különböző trágyázásnál. Kovács Imrétől.
— A dohány mint dísznövény. Klacso Károlyiéi.
— A dohány mosterséges fermentálása. Daróczi
Vilmostól — Levelezés. - Mátészalkáról, (a do
hányölő vajfü tárgyában.) Szálkái Gyulától. —
Irodalom. — Vegyesek. — Hirdetések.

A dohány fiillesztcse.
Időszerűnek és nagyon fontosnak tartom,
ezzel a tárgygyal gyakran és behatóan fog
lalkozni.
Nem tudom, hogy mások miként véle
kednek a füllesztés felöl, de annyi bizonyos,
hogy termelőink összességénél ez a dolog
nem részesittetett eddig a kellő figyelem
ben, mert nem is tulajdonítottak neki olyan
hatást, ami a dohány minősegét fokozni
képes volna. Az én alapos meggyőződésem
szerint azonban a füllesztés, a dohány anya
got nemcsak égésében tetemesen emelni,
de más igen sok előnyökben is részesíteni
van hivatva.
Elvitázhatlan tény ugyanis, hogy a kel
lően tüllesztett dohány égése igen nagy
mérvben javul, — a miről minden termelő
a tetthelyen könnyen meggyőződhet, ha
ugyanegy nap ni törött dohányát részben
füllesztetlenül hagyja, vagy csak az eddig
szokásos névleges füllesztésben részesíti,
egy részét pedig az én elveim és az álta
lam már többször leirt eljárás szerint fülleszteni fogja, akkor csakhamar a következő
előnyöket fogja tapasztalni:

Felelős szerkesztő és laptnlajdouos :

Hirdetések

OAROCZI V ILM OS.

Negyed oldal 10 fr t; kisebb hirdetéseknél
amiden petit sor 4 kr.

„„Azon dohány termelési és kezelési eljá
1. a dohánya sokkal hamarabb fog beszá- I
rád n i;
rások sorábau. amelyeket hazai dohány
2. sokkal kevesebb, vagy éppen semmi i termelőink — az én szerény kezdeménye
zéseim, illetve a Dohányujságnak évről-évre
szivegett es rothadt lesz benne ;
3. a színe egyenlő és olyan zörgős szá szakadatlanul folytatott buzdítása és szünet
nélküli ösztönzése folytán — ha nem is
raz soha nem lesz ;
valamennyien, de a törekvő, haladni vágyó
4. a termelőnél alig fog a dohány a bá
nyában felmelegedni s a súlyban soha nem jobb termelők közül már is igen számosán
meghonosítottak és állandó gyakorlatba vet
fog olyan nugy külömbség beállani, mint
ez a tüllesztetlen, vagy helytelenül fülles/.- | tek, mondom: az általam javaslatba hozott
eljárások között talán egy sincs, amely a
tett dohánynál elő szokott fordulni;
dohány minőségének javítására nézve oly
5. a dohány kellemesebb izü és jobb il
rendkívüli befolyást gyakorolna, mint a do
latú lesz;
o. hasonlíthatatlanul jobb égéssel fog hány letórese utáni füllesztés.
Aki nem próbálta és saját szemeivel
b írn i; — s végül
7.
a beváltóhivataloknál sem lesz többenem
j látta : az nem is hinné, el sem kép
a jelenleg oly nagy százalékot képező rőt- i zelné: mily bámulatra méltó jó eredményt
idéz elő a helyes lüllesztés. — úgy, hogy
badt dohány, a mely körülmény a termelők
javára bizonyára méltányló figyelembe fog egy cseppet sem esem túlzásba, amidőn
csodákról beszelek, — mert csakugyan,
vétetni.
Az elősoroltak mind oly fontos dolgok és valóságos csodákat müvei ez az előzetes
fermentálás, a dohányleve ek szin egyenlő
jelentékeny előnyök, hogy ezekből minién
ségének, a felesleges víz tartalomtól való
gazda beláthatja, hogy a helyes ^illesztéssel
felszabadításának, s a dohány izének és
csakugyan érdnmes kísérletet tenni s ennek
zamatjának javítása tekintetében.
eredménye alapján azt állandó es rendsze
Nekem a napokban volt alkalmam egy
res gyakorlatba venni.
Szeretnék módot találni rá, hogy miként kísérletet tenni néhány dohány levéllel,
amelyek julius utolsó hetében törettek le,
tudnám ezt az általam annyira bizonyosnak
felismert dolgot a termelőknek is mintegy l s bár nagyságra szépén kifejlődöttek, de
kézzelfoghatóvá tenni, s a füllesztés temér- i még egészen nyers, vad, zöld állapotban
dek jóhatásáról meggyőzve, az ezzel való | voltak és az érettségtől még nagyon távol
kísérlettétől re őket rábírni és felbuzditani ; állottak.
Ezt a néhány dohánylevelet én egysze
— s erre nézve alig tehetnek jobbat, mintha ,
emlékezetbe idézem azt az esetet, amelyet j rűen papírba csomagoltam, s 14 napon át
egy év előtt, lapunk 1897. évi folyamának ■ igy tartottam, — mindennap kibontva és
szellőztetve, — de — hogy a különbséget
16. számában rA füllesztés csodái* czim
alatt, a következőkben leírtam:
I lássam — ugyanazon levelek közül kettőt

„MARTELLIN“ a legjobb dohány-műtrágya „MARTELU N "
Németországban és Németalföld gyarmataiban valóságos forradalmat idézett elő Ilamiiiorsehlag J. strassburgi
dohánygyári igazgató találmánya: az úgynevezett „MARTKLLIN**. mely mint kovusavas-káli összetétel, minden
mellékhatás nélkül, a dohány érettségere és nemes jellegére a legjobb hatással van. s az éghctöséget 40 szá
zalékkal javítja, — tehát a dohányanyag jó minőségének és értékének emelésére minden eddig ismert
m

i

trágyaszernél hatásosabb.
Thomas-salak kizárólagos eladás Magyarországon. — Valódi stájer tégelyaczél kaszák.

Minden megkeresésre részletes feUilágosttással szolgál:

KALMÁR VILMOS,

& Martelllngyárak magyarorstagl vezérképvlselöje.

Budapesten, VII., Erzsébet-körút 34. szám.
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nem csomagoltam papírba, hanem csak
úgy a szabad levegőn szárítottam, — s az
a dohány, amely még teljesen éretlenül lett
letörve, amely egészen nyers, vad zöld, és
a bö víztartalmától szinte felpulYadt volt :
14 napi füllesztés után gyönyörű egyenletes
világossárga szint nyert s a füllesztés által
önmagától megért, a levél tapintata selyem
finomságú, ruganyos, hajlékony, s már ki
nézése mutatja, hogy ize, zamatja és égése
is bizonyára jó lesz, (mert ezt még nem
próbáltam ki,) míg ellenben az a másik két
levél, a mely nem volt papírba csomagolva,
hanem csak a levegőn száradt, tehát nem
lett fülesztve: először is zörgős száraz, össze
gyűrödött és minden gyűrődésében törékeny,
fekete, foltos színű, amelyről messziről meg
látszik. hogy még éretlen, s nem is olyan
mint a dohány, hanem mint valami elszá
radt vad mezei növény, — szóval a nem
füllesztett egy pár levél olyan a füllesztettek mellett, hogy soha senki nem merné
mondani, hogy ezek egy tőkéről való, egy
és ugyanazon növénynek a levelei. — De
nem is Uhet leírni azt az óriási különbsé
get, — azt látni kell és napról napra megfigyelni azokat a tüneteket es igazán cso
dás eredményeket, amelyeket ez az egy
szerű füllesztés előidézett. — Különben aki
nem hiszi, vagy a termelők közül önmaga
akar róla meggyőződni: ezt mindenki na
gyon könnyen megteheti.
S ajánlom is, sőt kerve-kérem a terme
lőket: tegye meg mindenki ezt a kis próba
kísérletet, — mert akkor meg vagyok róla
győződve, hogy a meglepő eredmény lat
tára minden termelő — aki még eddig ezt
nem gyakorolta volna — önkent azon elha
tározásra fog jönni, hogy Isten ellen való
vétket követ el. aki a füilesztést mellőzi,
mert ez által szántszándékkal megakadá
lyozza azt, hogy a dohánya javuljon és ér
teke sokszorosan emelkedjek.
Most tehát, amidőn a dohány törésének
ideje következik, minden termelő azon le
gyen. hogy a letört dohánylevelek, még mi
előtt felfüzetnének. előzetesen okvetlenül
fűllesztessenek.
Meg kell azonban jegyeznem, hogy a füllesztesnél nagy vigyázattal kell eljárni, s
az apró csomókba lerakott leveleket minden
nap meg kell forgatni és szellőztetni, nehogy
túlságosan átmelegedjenék és izzadásba jö j
jenek, mert ez esetben meg is romolnának.
De habár a füllesztésnek helyes végzése
bizonyos időt és munka többletet igényel,
ez azonban a kedvező eredmény által dúsan
megtérül és bőven kifizeti magát, — mert —
újra meg újra ismételhetem — hogy a fül
lesztés. a dohány minőségének minden te
kintetben való javítására csodás jó hatást
gyakorol; — aki tehát azt — mindezeket
tudva — mégis elmulasztja: megérdemli és
csak önmagát okolhatja, ha dohányának az
érteke messze alul marad azon a határon,
amelyet s füllesztés által — könnyű szerrel
bizonyára elért volna.""
Amit a fentiekben egy év előtt megírtam,
azt ma is az utolsó betűig fentartom, sőt
meg is toldhatom azzal, hogy a kérdéses
dohány, amelylyel ezt a rendkívül érdekes
kísérletet tettem, nálam máig is meg van
es bárki által megtekinthető, — sőt azok a
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rendkívüli előnyök, s a papírba csomagolva
füllesztett és a levegőn száradt levelek kö
zötti óriási különbség, a dohányleveleken
ma még feltűnőbben észlelhető.
Ezúttal is csak azzal végezhetem tehát,
hogy egyetlen termelő se mulassza el, dohá
nyának a már többször előadott módon való
helyes füllesztésót, — a kellő figyelemmel
és óvatossággal végezve azt, nehogy a hely
telen füllesztés által a dohánykárt szenvedjen.
Daróczi Vilmos.

A doliánynionopólium behozatala
Ausztriában és Magyarországban.
— Z)r. Takáts Sándor értekezéséből. —
(Folytatás )

IV.
Utolsó kísérletek a dohánymonopolium
behozatalára.
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tes tárgyalásokat, 1731. ápril 18-án m ég is
kötötte Dominicivel a szerződést. A 12
pontból álló egyezség szerint Dominici 10
évig kizárólagos jogot kap a dohánykeres
kedés üzésére Magyarország egész terüle
tén. Köteles az országot mindenféle dohány
nyal ellátni, a lakókat a dohánygyártásra
betanítani s őket alkalmazni, noha idegen
nemzetiségűek alkalmazására is joga van.
Tartozik a Magyarországon termett s a ki
jelölt raktárakhoz szállított összes dohányt
készpénzért, első kézből beváltani. A bérlet
fejében ő felsége kincstárába évenkint 8000
frtot fizet négy részletben.5*5) Ha a szerződés
jóváhagyatik, minden kereskedő köteles
lesz a birtokában lévő dohánymennyiséget
Dominicinek egy hónap alatt bejelenteni.
Viszont ő, a kamatok és egyéb kiadások
leszámításával tartozik azt készpénzért be
váltani. Dominici és érdektársai, az 1723.
évi 51. és 64. törvényezikkek alapján, a
helytartótanács hatásköre alá fognak tar
tozni, s gazdaságot nem űzhetnek. A d o 
hánybeváltásnál a raktárokhoz való szállí
tásért az 1720. évi 5. tórvényezikk20) alap
ján, mérföldenkint minden mázsa után 2
krajezárt, a hegyes vidéken pedig 3 krt
tartozik fizetni. A távolság mindig a ter
melő lakóhelyétől számítandó. A befolyó
bírságpénz fele ő felségéé, fele a bérlőé.
Ha a ..zerződéses 10 év eltelte után a dohánykereskedés bérletét más kapná meg,
az illető köteles lesz tőle a készletet bevál
tani, Dominici az építendő gyárakon kívül
óvadékul 15 ezer forintot tartozik letenni
a bécsi polgári banknál. Halálozás esetén
a bérletet örökösei vagy érdektársai folytat
hatják. A helytartótanács a bérlő szövetke
zetei a szükség szerint támogatni s a szer
ződésben kikötött jogok megsértői ellen
védeni fogja.27)

Az 1731. év tavaszán Dominici Gáspár
milánói kereskedő, az udvari kanczelláriának és a helytartótanácsnak azt az ajánla
tot tette, hogy Ő és társai bizonyos feltételekj mellett hajlandók a magyar dohánykeres
kedést évi 6000 írtért 1névre bérbe venni.
Az udvari kanczellária azon remény
ben, hogy a befolyó jövedelem a k a n c e l
lária javadalmazására lesz fordítható, szí
vesen vette az ajánlatot, s átiratában azzal
az okadatolással adta a helytartótanácsnak
tndtul, hogy Dominici ajánlata, összhangI zásban lévén az 1723. évi országgyűlés
116. törvénycikkével, minőn tekintetben
hasznos lesz az országra nézve. A dohány
kereskedésből befolyó hasznot eddig ugyan
is csak a külföldi örmények és görögök
söpörték be, mig az ajánlat elfogadása
esetében, a haszon az országban marad.
Azonkívül a dohányültetés is nagyobb vi
rágzásnak fog indulni. Eddig ugyanis sokan
A helytartótanács jóhiszemüleg kötötte
csak azért nem termeltek, mert alkalmas meg e szerződést, s nem is gondolt arra,
vevőre nem találtak, de ha a termelőket hogy törvényes jogának gyakorlása össze
biztosítják, hogy a dohányt illő áron meg- ütközésbe hozná úgy a kancelláriával,
I veszik, a parlagon heverő földeket mind mint a császári kamarával. A kanczellária
, be fogják ültetni. Ezért a kancellária évi
rossz néven vette a szerződés megkötését
• 9 0 0 0 frt fizetés fejében hajlandó volna a főleg azért, mert a helytartótanács nem
magyar dohánykereskedést Dominicinek
vette figyelembe az általa ajánlott feltéte
bérbe adni, mely jövedalemből a k a n c e l
leket
A császári kamara viszont Ausztria
láriai hivatalnokok 71.684 forintra rugó érdekeit látván megsértve a szerződés által
, fizetési hátralékait törlesztené.*2
azon igyekezett, hogy a szerződésből semmi
A helytartótanács szintén elfogadható
se legyen. Azelőtt, mikor még a magyar
nak találván Dominici ajánlatát, megkezdte
dohánytermelés nem öltött nagyobb m érve
vele a tárgyalásokat. Ezt annál inkább
ket, s az ország nem vált Ausztria p ia c á 
megtehette, mivel maga a király is helye
vá, a császári kamara volt az, mely az
selte az appaldó beho/atalát. Csak az abból
, appaldót mindenáron be akarta hozni Mabejövendő évi !'0<X> írtra vonatkozólag ha
, gyarországba. De most, mikor a magyar
tározott akkép, hogy 5000 frt a kanczelládohánytermelés haszna az osztrák appaldó
riai hátralékok törlesztésére fordittassék.
révén mindig Ausztriába vándorolt, hatá
4000 frt pedig a „kufsteini pénztárba* szol
rozott veszedelmet látott a magyar dohány
gáltatandó be.á4
kereskedés önállósításában. A z volt tehát
A helytartótanács befejezvén az elóze**) Kanczelláriai levéltár 1731. máj. 28. Conccpt. Referad.
*4) Kani'zell. lóvéit. Elnöki iratok 1812. évi
241. sz. A kanczollór 1812 ben kikérvén a dohány
ra vonatkozó iratokat, azok többé nem keriiltek
vissza a levéltárba Az okir.ttok kivonatai azonban
az elnöki feltorjesztéssel együtt meg vannak ilyen
czim alatt; -Auazug aua den in Anaehung dér
Tubakpachtnng in l'ngarn in dem Archivo dér k.
ung Hofkanzley vorgefundene Acton." S.jnos. c
rövid kivonatok csak 1731-től 1733-ig terjednek.

,A) Háború vairy pestis pusztítása
m.gsziinik a szerződés érvénye.

esetében

,0) Ez a törvény a sószálütásra vonatkozik.
*0 Károlyi levéltár: Tractatus Tabaeae. Conditionos sup-r nuaestn Tabaeae cura D minő liasparo Dominici coneertatae per eundom quoque
subseriptao. confoimitateque articuli 116.1723. sub
nőin iné eommercii i ublici in regno hoc Hungáriáé,
publieo per Consilium Loeumtenen, Kegium utiles
et practicabiles iuventae 1731. 18. Április Posonii.
*") Károlyi levéltár a‘ Sole levele Károlyi
•Sándorhoz.
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a törekvése, hogy vagy megakadályozza a
magyar appaldó életbeléptetését, vagy tel
jesen kiszolgáltassa azt az osztrák érdek
nek, E törekvésében 2(1) a magyar kanczellária is hű szövetségesévé szegődött.
______________ (Folyt, küv.)_______________

„Dohánytermelés fejlesztésének
egy eszközei
A fenti czim alatt, a ..Köztelek* folyó
évi augusztus 20-diki 07. számában. Szelefarmosi aláírással egy czikk jelent meg,
amelyre kénytelen vagyok helyreigazító
megjegyzést tenni, mert a millenniumi ki
állítás főjelentésébe a dohányról irt jelen
tésemmel foglalkozva, olyan állítást tulaj
donit nekem, amelyet én a magamé gya
nánt el nem ismerhetek.
A kérdéses közlemény ugyanis igy
s z ó l:
.A dohány az ezredéves országos
kiállii&son** czimü jelentés 139-ik lapjá
nak utolsó bekezdésében zárjel között a
következők olvashatók :
„A szivarleveleket jelenleg is pro
dukáló Szabolcs. Szatmár és még egy
pár megyében lévő helyektől eltekintve**:
a következők, Szatmármegyében Csenger
és vidéke stb.
Tehát első helyen is Szabolcsmegyében volnának azon a helyek, a hol
a kincstár részére alkalmas szivartaka
rókat vajmi keveset, vagy éppen semmit
sem lehetne előállítani.
Nézetem szerint ezen állítás nem felel
meg úgy a valóságnak, mint az a jelentés
ben megírva van, mert Szabolcsmegyének
a földje mar fekvésénél, és jó művelésénél
elég gazdag humusz tartalmánál fogva
igen szépen megtermeli a szivartakarókat.u
H ogy én egyáltalán nem azt mondtam,
amit a közlemény írója jelentésemből Isten
tudja miként olvasott k i ; azt legjobban bizo
nyítja maga a jelentésem, amelynek hiányo
san idézett helye szóról-szóra a következő :
„ . . . köztudomású, hogy Magyarország
áldott földjén, a jelenleg engedélyezett terme
lési területeken kívül, országszerte még igen
sok vidéken vannak kisebb-nagyobb olyan te
rületek, melyek egyenesen hivatva 8 a termé
szettől mintegy predesztinálva vannak kitűnő
minőségű, szívargyártásra alkalmas legjobb
dohányok előállítására.
Ezek a kérdéses talajok (a szivarleve
leket jelenleg is produkáló Szabolcs, Szatmár,
Hajdú, Bihar, A ra i és még egy pár megyé
ben levő helyektől eltekintve,') a következők:
Szatmár megyében: Csenger és vidéke, Tyúkod,
Csenger-Újfalu, Dányád Czégény, Angyalos,
Bagos, Dara és környéke, — a Szamosközön,
kizárólag csakis a lankák és belsőségben,
u. m. Patöháza, Krassó, Aranyos-Medgyes.
Horváth Mihály. .A z ipar és kereskede
lem története Magyarországban“ czimü munkájá
ban (Kisebb tört. munkái 111. 178, 1.) a dohánykereskedés történetéről is szél, de mindaz merőben
ellenkezik az itt felhasznált eredeti okiratokkal.
Szerinte bizonyos Dominico nevű ember 1732 aug.
6 -án megkapta Magyarországban a dohánykor* skereskedés bérletét, holott ép
akkor utasították
vissza Dominici (s nem Dominico) ajánlatát. Az
appaldot pedig ügy fogja föl, hegy azt a bécsi
kamra akarta beh >zni hazánkba, de a kanczelláriánál erélyes visszautasításra (!) talált.
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Udvari, Szamostelek, Borhid és a többi lan
kákkal biró helységek. Azután következnék
Közép-Szolnok megye határszélén: KrasznaCzégény, Kisfalu Ákos. Kraszna-Mihályfalva,
stb. — folytatva az Érmellék vidékén, u. m.
Er-Csög, Tasnádszántó, Szőttemeter, Ér-Körös,
Kr - Mindszent, Ér - Szodoró, Er - Dengeleq,
Kávás, Ér- Szentkirály.
Ezek volnának azok a vidékek és köz
ségek, amelyekről egész biztosan lehet állítani,
hogy e helyeken (ahol kicsinyben most is ter
melnek : több gondnak reá fordításával és a
pajtáik szaporítása mellett, ahol pedig a ter
melés jelenleg még nincs engedélyezve: ott az
okszerű termelés és kezelés meghonosításával)
nemcsak éppen a legolcsóbb faj'a, de közön
séges jó szivarokra is alkalmas sok takaró
dohányt lehetne termelni.*
Tehát amidőn határozottan rámutatok,
hogy : „a szivarleveleket jelenleg is produkáló
Szabolcs (stb.) megyében levő helyektől elte
kintve* (ami más szavakkal azt jelenti,
h o g y : nem szólva azokról a helyekről,
amelyek szivarleveleket jelenleg is produ
kálnak,) ebből —
azt hiszem — le
hetetlen azt következtetni, amit a kér
déses czikk Írója úgy ád elő, mintha én
állítanám, h o g y : tehát első helyen is
Szabolcsmegyében volnának azon helyek,
ahol a kincstár részére alkalmas szivarta
karókat vajmi keveset, vagy éppen semmit
sem lehetne előállítani.*1 — Ezt én soha
sohol nem mondtam, s szavaimnak ilyetén
félremagyarázása éppen annyi, mintha va
laki a fehéret feketének állítaná.
Eme — megengedem — jóhiszemű
tévedést az előadottak által megczáfolva
és helyreigazítva, a Szelefarmosi aláirásu
közlemény aztán ekként folytatja:
.S őt a Szabolcsmegyében termelt do
hányok átadásánál a besimitott csomókba
levelenkint szivartakarók elég sűrűén for
dulnak elő, s ha egyes csomókból ezen
dohányleveleket ahoz értő ügyes dohány
jövedéki tiszt az ő munkásaival kiválogattatná, azt hiszem, igen szép mennyiséget
lehetne előállítani.
H ogy pedig a Szabolcsmegyében ter
mett dohányokból a termelők a szivarta
karó leveleket miért nem csómoztatják
külön, annak is meg van az oka.
Először a dohányos kertészek erre k i
képezve nincsenek,
másodszor a szivartakaróknak m eg
felelő finom levelek kiválogatására, sok
dolguk miatt teljesen képtelenek,
harmadszor a dohánytermelők teljesen
meg vannak elégedve, ha dohányaikat a
beváltásnál I-ső, vagy II-dik osztályba so
rozzák.
A kertészek a válogatott a) b) osztály
választékából pedig csak azért készítenek
néhány bálát, hogy földesgazdájuk előtt
magukat kitüntessek. El lehet mondani,
hogy e tekintetben a termelők a kincstár
érdekeit nem veszik figyelembe, ezért azon
ban a fenti okok miatt még csak meg sem
róhatók.
Több gazdasági lapot olvasva látom,
hogy a m. kir. földmivelésügyi ministerium
a kisebb gazdáknak egyes helyeken a téli
időszakban iskolákat állíttat fel és szakta
nárokkal előadásokat tartat.
I
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Az ügyesebb kisgazdák ezen előadások
alapján a földmivelés azon ágait, amely
nekik hasznot hajt, elsajátítják, földeik jö
vedelmét az okszerűbb műveléssel emelik,
gyermekeiket a rendesebb és okszerűbb
gazdálkodásra oktatják: és ezen gyerme
kekből lesznek a jövő emberei.
Ilyen téli iskolák felállításával lehetne
elérni azt, hogy a dohánykertészeket a d o
hányok válogatásába a simítási idő alatt
kellene beoktatni, úgy, hogy minden egyes
dohánylevél a saját osztályába soroztatnék
8 erre 2— 3 év kellene.
Ha a kertészek, a kitanirás folytán a
dohány választékát maguk kellőleg tudnák
osztályozni, akkor lehetne csak meglátni,
hogy Szabolcsmegyében a dohánytermelők
dohányai közül, mily mennyiségű dohány
takaró kerülne ki s ezen finom levelek
nem vesznének el az 1-ső és II-dik osztályú
dohányok választékai között.
A három évi téliiskola után pedig
megnyerné a Kincstár azt, hogy a dohány
kertész már maga volna hivatva apróbb
gyermekeit a válogatás helyes menetelére
betanítani, és rövid idő alatt el lehetne érni
azt, hogy a szivartakarókból még eladásra
is kerülne.
Ilyen 3 évi iskola befejezése után ki
fejlődnék a verseny: minél jobb és megfe
lelőbb dohányt előállítani.
De ahol a szakképzés hiányzik, ott
nem kereshetünk szivartakaró leveleket.**
Ami a czikkirónak azt a helyes észre
vételét illeti, hogy az kívánatos volna, hogy
az okszerű dohánytermelési szakismeretek,
a kisebb gazdák és a dohány kertészek
között az úgynevezett téli iskolákban elő
adassanak : erre nézve megnyugtathatom,
hogy a m. kir. földmivelésügyi ministeriumnak a dohánytermelési szakismeretek ter
jesztése nem kerülte el a figyelmét, sőt e
részben már tényleg intézkedett is, s e
czélból az egyes helyeken működő gazda
sági szaktanárok részére, a „Magyar Dohányujságu-ot hivatalból megrendelte.
Daróczi Vilmos.

A dohány mozaikbetegsége.
(Folytatás.)

A végzett kiserietekből 1-ször határo
zottan megállapítható, hogy a mozaikbeteg
ség fertőzője a melegágyak földjében fész
kel. mert ilyen földdel képesek voltunk a
betegséget Óváron előidézni.
Hogy a maggal terjedne a betegség,
az nagyon valőszinütlen. Az ültetvények
I. ágyában egy növényen jelenkezett a moza
ikbetegség, s igy ez azt a gyanút kelthetne,
mintha a megbetégedést talán beteg mag
okozta volna. Azonban tekintve azon körül
ményt, hogy az I. ágyba ültetett növények
közül csupán a VVithe Rurlei magja szede
tett mozaikos tőkről, a daczára ennek, ezek
között egy betegedés sem fordult elő, vala
mint hogy a kísérlet Összes növényei közül
mások, mint olyanok, melyek szuloki föld
ben neveltettek, nem betegedtek meg, —
e gyanú nagyon megingottnak tekinthető.
Hogy mi okozta az I. ágy egy tövének
megbetegedését, azt — kerülve a találga
tásokat — megmagyarázni nem tudjuk.
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holmi szükséges rossznak tartottam, amelyet
2s zo r: a kísérletek azt tanúsítják,
hogy a kiültetett növények egyikéről a csak is a kényszerűség mén hét némileg, s
másikra nem ragad át a betegség. Különö az okszerű dohánytermelés fogalma alatt
sen a 111. ágyban, hol a szuloki földben csak is azt értem, ha az összes dohány
terméskivétel nélkül mind fedél alatt, pajtá
nevelt palánták mindegyike mellé óvári
földben nevelt palántákat ültettünk, volt ban szárittatik, ahol a dohány se a nap
hevének, se a szélnek, se a mrgázásnak
szembetűnő nagyon e körülmény.
3szór: a végzett kísérletekből nincs
to- |kitéve, s ahol a levelek kiképezése a
czélnak megfelelően történik.
vábbá az is kitűnt, hogy a megerősödött
Az okszerű termelés terén való hala
(a már kiültetett) palántákra nézve, a fer
dásunk is — a talaj kitűnő művelése mel
tőzött föld elveszti fertőző hatását még
akkor is, ha a növények gyökereit ily főid lett — legfőképen abban nyilvánul, hogy a
pajtában való szárítás a törvény által köte
del vesszük körül.
E tények megállapításán kívül, e le z ő ig lett kimondva, s csakis azóta lehet
kísérletek megerősítik azon állítást is, hogy szó általában véve a minőség javulásáról.
külömbözö fajták a betegséggel szemben Csak hogy azt minden termelő tudja, hogy
különböző fogékonyságot tanúsítanak. Saj a törvényben előirt minimális pajtamennyi
nos, a Withe Burley, mely különösen fogé ség — 1 kataszt. holdra 1UU köbméter —
konynak állittatik, a II. és a III. agyból még közép termés esetén sem elegendő,
kimaradt m e rt már annyi kiültethető palán mert legalább is másfél annyi területre van
tát, mint amennyi a kísérletekhez megkiván- szükség ; — aki tehát igazán okszerű ig és
tatott volna, azok előbb említett nyomorú valóban jó minőségre akar termelni: annak
nem szabad az áldozattól és költséges be
ságos fejlődése miatt, nem tudtunk nevelni:;
de összehasonlítva a szuloki dohányt a sza- fektetéstől visszariadni, hogy száritópajtámoshátival. a szamosháti határozottan nagy val bőségesen rendelkezzék.
Sok gazdánál az a jó szokás dívik,
ellentálló-képességet tanúsít a betegséggel
szemben, mert e fajtából csupán egyetlen hogy holmi ideiglenes fészereket rögtönöz
nek s ezeknek a fedele alá aggatják a
egy tő betegedett meg.
A leirt kísérleteket (eltekintve attól, frissen felfűzött dohányokat, nehogy az
hogy azokat egyéb irányban is kiterjeszt esőnek és a nap hevének ki legyenek téve
jük) az idén egész hasonló módon ismételni és csak azután viszik vagy a pajtába, vagy
fogjuk, mert erre az eredmények nagyobb a szárítóba.
biztossága s a kérdés fontossága szempont
Ez a fészer alkalmazás mindenesetre
jából is szükség van. Ennek daczára, nem czélszerü, mert ez által több fedett helyi
mulaszthatjuk el. hogy már az eddigi kísér séggel bírunk, — de ha ezek csak úgy
letekre támaszkodva, a baj elhárításának könnyedén vannak építve — akkor vihar
módját ne tárgyaljuk.
alkalmával könnyen Összedőlhetnek s ilyen
Határozottan megállapittatván, hogy a kor a dohányban igen nagy kár történik ;
melegágyakban fészkel a baj, annak elhárí
akinek tehát módjában áll, az ily feszerek
tására nézve első teendő: a melegágyak készítésénél erre is kell gondolni.
felújítása. A melegágyak évenkinti felújítása
Ha a dohány ilyen nyitott fészer alatt
még akkor is ajánlandó, ha az illető ágyból 3 —4 napig volt, bizton merem állítani, hogy
kiültetett növények között a betegség nem az. a pajtaba már állandó helyére is tehető
volt észlelhető, még pedig azért, mert a és rendszeres kezelés mellett semmi baja
fertőző ezervezet (eontigiucn keletkezésétől
sem lesz. Ily módon abba a kellemes hely
mindig lehet taráni.
zetbe jöhetünk, hogy habár sok dohány
Ami azon kérdést illeti, hogy, csupán pajtával nem bírunk is, de azért összes d o 
a betegségtől való óvakodás szempontjából, hányunkat pajtában száríthatjuk.
szükséges-e a dohányföldeken növényt vál
Ami a szárítást illeti: azt tartom, hogy
toztatni ? arra nézve a kísérletek azt látsza ha a dohány, felfűzés előtt rendesen meg
nak tanúsítani, hogy nem. A már kiültetett lett fülesztve, azt mindenesetre néhány
palánták fertözhetök nem voltak, s így kint napra aggasuk tel a pajtába és csak akkor
a dohányfüldeken a fertőzés valószínűleg vigyük ki a szabadban lévő állványokra, a
nem áll be.
midőn a pajtában a hely más dohányok
(Vége kövotk.)
befogadására elkerülhetlenül szükségessé
vált. Ez esetben ezek a már megfonnyadt
majdnem 'élszáradt dohányok, a nap hevé
A dohány szárítása.
től soha sem fognak annyit szenvedni és
A dohánytermelés időszaki munkáinak értékükből veszíteni, mintha azok azon zöld
során elérkeztünk oda, ahol — a törés be jében hirtelen a napra kiaggattatnak.
fejezte után — véget ér a külső mezei
A dohányt a szabadból a pajtába,
munka, s kezdetét veszi a belső kezelés, czélszerübb este, mint reggel áthelyezni;
amely amannál semmivel sem kisebb jelen — mert reggel a dohány az éjjeli harmat
tőségű, sőt talán annyiban még fontosabb, ból tele szívta magát nedvességgel s ezzel
mert a helyes, gondos belső kezelés még nem tanácsos a dohányt a pajtába szállí
a rossz dohányt is jelentékenyen megjavít tani, mert megpenészedik és meg is rothad.
hatja, mig a gondatlan, elhanyagolt belső A dohány különben estére is meg szokott
kezelés mellett a legjobb dohány is könnyen egy kissé puhulni, annyira, hogy a pajtába
tönkre mehet.
szállítható, s ilyenkor legalább biztosak
A belső kezelés első művelete a szárí vagyunk róla, hogy vízmentesen jött a
tás. Szándékosan sorozom a szárítást a belső
pajtába.
keseléshez, — mert én, a magam részéről,
A szabad állókra csak is azokat a
a szabadban való szárítást mindig csak
dohányokat kell aggatni, amelyek késő
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őszszel szedettek, amidőn már a pajtában
minden legkisebb térség fel van használva.
Ilyenkor, midőn már a napsugaraknak nincs
oly nagy ereje a dohányokat annyira m eg
perzselni és amikor már p íjta bőségben
egyáltalán nem vagyunk, de m ég ha v ol
nánk is, ezek ott már alig bírnának teljesan kiszáradni; azért tehát a későn érett
és szedett dohányoknak már szükséges,
hogy a szabadban szárittasanak ; — hanem
aztán annál nagyobb gondot kell ezekre
fordítani, mert ilyenkor az idő már igen
változékony és gyakori esővel já r ; — a
leveleknek egymástól való gyakori széthuzgálására s a megazástól a gyékény be
fedéssel való megőrzésére tehát kiváló
gondot kell fordítani.
A mint a dohányok fel lettek fűzve,
a pajtában még nem az állandó helyre
! tétetnek, hanem az alsó szerdiákon egymás
mellé helyeztetnek el, s ez állapotban
i 5— 8 napig hagyandók, amig teljesen megI színesednek és esik ezután lesznek állandó
helyeikre, a felsőbb szerdiákra elhelyezendők. Ezen elhelyezésnél vigyázni kell, hogy
a levelek a zsinegen egymást ne érjék, tehát
; a leveleket gondosan el kell egymástól huzgálni és a zsineget egymástól kellő távol
ságra akasztani.
Az olyan dohányokat, melyek a szük
séges sárga szint már a füllesztés alatt
megnyerték, azokat nem szükséges sűrű
aggatásban részesíteni, hanem ezek a
külön felfűzött sárga levelek a felfűzés után
azonnal állandó helyeikre jöh etu ek:
A kerti leveleket szintén árnyékban
kell szárítani, annál is inkább, mert ezek már
bizonyára a töréskor teljesei meg vannak
érve, tehát a pajtában való szárítás, eme
dohányoknak nagy előnyére és hasznára
fog válni, — mert igy tartalmuk és rugékonyságuk folytán a vágásra mindig alkalI massabbak lesznek.
Különös figyelemmel kell lennünk
j hogy ha a dohányokon, a nem kellően v ég 
zett füllesztés után némi hiányok mutatkoz
nának : ezeket a hiányokat el ne mulasszuk
a sűrű ag gatás által kipótolni.
A dohányoknak a pajtában való mi
kénti helyes kezelésére egyébiránt még jövő
számunkban is visszatérünk.
Ifaróczi Vilmos.

Vizsgálatok, a dohány ásványi al
kotórészeinek változásairól. külön
böző trágyázásnál.
Kovács Imri'től.

Azon nagyszámú vizsgálatok, melyeket
a dohány éghetósegét befolyásoló tényezők
megismerése czéljából ozideig végeztek, főleg
arra vonatkoztak, hogy a dohányban lévő
ásványi anyagok (hamuulkatrészek) közül
melyek és milyen értelemben hatnak az
élhetőségre.
Ezeknek a vizsgálatoknak eddigi főbb
eredményei röviden abban foglalhatók össze,
hogy a hamualkatrészek közül különösen a
káli hat előnyösen az éghelőségre, mig a
chlor hátrányosan befolyásolja; mennél na
gyobb a dohány kálitartalma, mennél több
kálium van szerves savakhoz kötve, mennél
kevesebb van tehát chlorid és sulfat alak-
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jában jelen, annál inkább érvényesül a káli
előnyős hatása. — Ezek alapján tehát a
dohány éghetöségének mértékéül szolgálhat
a dohányhamu alkalitása, mert a szerves
savak Bői az elhamvasztás alatt carbonatokká alakulnék át s igy a dohányhamu
alkalitásának meghatározása által követ
keztetni lehet arra, mennyiben felel meg a
dohány ásványi alkatrészeinek viszonylagos
mennyisége az említett követelményeknek.
Az ásványi alkatrészeknek ezen befo
lyását az éghetöségre részben különböző
sóoldatokkal impregnált papirossal végzett
égetési kísérletek segélyével figyelték meg,
részben pedig úgy jártak el. hogy külön
böző féleségű és provenientiáju dohányok
nak meghatározták éghetöségét és egyide
jűleg megvizsgálták hamujokiak összeté
telét. Az , impregnált papirosokkal végzett
kísérletek mérvadóknak ném tekinthetők,
mert nagyon természetes, hogy egyes sók
oldatával impregnált papirosok viselkedé
séből nem lehet megbízhatóan következ
tetni arra, hogy ugyanazon sók keveréke a
még számos más — az égést szintén befő
lyásoló — anyagokat tartalmazó dohány
éghelÖ8égére milyen befolyást fog gyako
rolni.
Az éghetóség és hamuösszetétel egy
idejű vizsgálata által erdekes adatokat nyer
tünk ugyan az ásványi alkotórészek minő
sege és az éghetőség közötti összefüggésre
nézve, de a tulajdonképeni czél ezek révén
iegkevésbbé sem lelt elérve.
A vizsgálatok egyik czélja volt. meg
állapítani, hogy melyek azok az ásványi
alkatrészek, a melyektől a dohány jó vagy
rossz égése függ, melyeket tehát ilyen mó
don a dohány éghetöségének — s igy részhen minőségének is — mintegy értékmérő
jéül lehetne tekinteni.
Ilyen czélu vizsgálatoknak csak akkor
lehetett volna kielégítő eredménye, ha a
dohány alkatrészeinek valamelyikét tényleg
a dohány minősegének értékmérőjéül le
hetne tekinteni, vagyis mennyiségéből oly
biztosan meg lehetne ítélni, mint p. o. a
répát czukortartalma, a burgonyát kemé
nyítő-tartalma alapján.
A más k és mindenesetre még fonto
sabb czélja az említett vizsgálatoknak az
volt, módokat találni, melyek segélyével a
dohány éghetöségét meg lehetne javítani. —
A hamualkatrészek minősége és mennyi
sége és az éghetőség között talált összefüg
gés arra vallott, hogy az éghetöségre — a
dohánynak egyéb alkatrészein kívül — az
ásványi anyagoknak is jelentékeny befo
lyása van. — A trágyázásnak nagy befo
lyással kell lenni az ásványi alkotórészek
felvételére is. s így az valószínűleg módot
szolgáltat az éghetóség megjavítására.
Ezen az alapon indulva, a dohány
czélszerü trágyázását az említett chemiai
vizsgálatok alapján akarták megállapítani.
— Mint tudjuk, ez helytelen, mert a nö
vényben foglalt ásványi anyagok mennyi
ségéből a trágyaszükségletekre következtetni
nem lehet.
Másrészt meg figyelembe kell venni,
hogy a dohány fejlődésére, minőségének
változásaira egész sora a legkülönböbözöbb
tényezőknek hat, • a talajban lévő, vagy a
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trágyázás utján abba juttatott ásványi anya mányozása képezi az alább közölt vizsgá
gok felvétele ezen tényezőknek csak egy latok tárgyát.
részét képezi. A különböző tényezők együt
(Folyt, köv.)
tes hatása hozta létre az előbb említett
módon vizsgált dohányok eltérő hamuöBszeA dohány mint disznő Tény.*)
tételét és különböző éghetöségét s igy azt.
A virágkertésznek egyik megbecsül
hogy az egyes tényezőknek milyen befo
lyása volt erre, e vizsgálatokból meg nem hetetlen dísznövényét a dohányok különfétudhatjuk, annál is inkább nem, mert leségei képezik. A fajok szerint többféle
hiszen a legtöbb esetben ezeket a ténye színű, gyönyörű virágkoronáju, majd szivzőket egyáltalában figyelembe nem vették, alaku, majd tojásdsd, majd lánzsás alakú
nem ismerték s igy összehasonlító vizsgá szép, haragos zöld levelei a dohányt oly
elsőrendű disznövénynyé emelik, mely szőlatokról tulajdonképen szó sem lehetett.
Ilyen kérdéseket csak úgy lehetne nyegágyak és virágcsoportok alkotásánál
eredményesen megoldani, ha egyenesen ezen tetemes értékkel bir, mert ilyen remek
vizsgálatok czéljából trágyázási kísérletek dohánycsoportok látása a virágkedvelőnek
végeztetnének oly módon, hogy a növény szivét és lelkét felvidítja.
A dohányt eddig egynyári növénynek
fejlődésében, a dohány összetételében be
tartották és azt hitték róla, hogy csak
álló változásokat, eltéréseket csakis annak
az egy tényező befolyásának lehessen tulaj magról szaporítható, de 1)irocn Vilmos
donítani, melynek hatását a kérdéses kí hazánkfia, több évi hosszadalmas és fárasztó
kísérletezés után rájött, hogy a dohány
sérlet segélyével meg kívánjuk ismerni.
így p. o. ha azt akarjuk megtudni, évelő növény és hogy azt a kertészet elő
hogy a káli trágyázás tényleg előnyös-e és nyére, dugványozás által is lehet sikerrel
milyen körülmények között előnyös a do- j szaporítani, mit ő a millenniumi kiállítás
hány éghetőségére, s hogy miben állanak dohányjövedéki pavillonjában több szép,
azok az elváltozások a dohány összetételé két és három éves példánynyal remekül
ben, melyek ezen minőségváltozással jár dokumentált. Honfitársunknak ezen felfede
nak, akkor a kísérletet úgy kell elrendez zése nemcsak nálunk, de a külföldön is
nünk, hogy a kálitrágyázás hatásán kívül méltó feltűnést keltett, nemcsak a virág
semmiféle más tényező ne érvényesíthesse kedvelők körében, hanem azoknál is, kik
hatását, vagyis a többi körülményeket, me a dohányt mint kereskedelmi és iparnövényt
lyek a növény fejlődésére hatnak, úgy a termesztik. Azonban hogy ezen felfedezés
kálival trágyázott, mint a nem trágyázott oly nagy szenzácziót keltett, azon nem is
növényekre nézve teljesen egvenlövé kell fogunk csodálkozni, ha meggondoljuk, hogy
tennünk. Ismeretes, hogy ez a Wagner- a dohánytermelés mind az öt világrészben
féle edénykisérletek segélyével lehetséges. el van terjedve és hogy annak termeszté
Az e téren függőben levő kérdéseket sére mindenütt nagy gondot fordítanak,
csakis igy lehetne megbízható módon meg I sőt éppen a Xicotiana-félék nagy elterje
oldani, de bizonyára az eddigieknél haszna- désénél fogva, büszkék lehetünk arra, hogy
vehetóbb eredményeket lehetne elérni akkor inás nemzeteket megelőzve, ezen felfedezést
is, ha szántóföldön — gyakorlati viszonyok egy szorgalmas magyar ember tette.
Furcsa, hogy a dohány minden világ
között — végrehajtott kísérleteknél termelt
dohányoknál tennénk a különböző trágyá részben megterem és mégis sokan vannak
zás által létrehozott minőségváltozást és a .A Kert“ olvasói — különösen a városok
hamu összetételének változásait vizsgálódás ban lakók — közül is, a kik dohánytőkét
eddig még nem is láttak s a kik azt hiszik,
tárgyává.
hogy a dohány csakis pipázásra s arra való,
A priori fel lehet tenni, hogy az ilyen
vizsgálatok nem fognak oly tiszta képet hogy a jó nevelésű hölgyeket boszantsák
nyújtani az ásványi anyagok felvétele és a vele. Ezen laikusok naivul azt fogják kér
minőségváltozás közötti összefüggésről, mint dezni : Miként van az, hogy a dohányt, ha
hogy e hasonló vizsgálatokat a Wagner-félé az olyan szép dísznövény, mint a milyennek
edénykisérletek rendszere segélyével termelt dicsérik, mégis sétányainkon és virágos
kertjeinkben látni nem lehet ?
dohányokon hajtanánk végre, de igy talán
Hát az onnét van, mert kertészeink
mégis inkább eredményhez lehet jutni, mint
dohánynövényeket
egészen elté-ó és az elemző előtt rendsze nem mertek eddig
rint teljesen ismeretlen körülmények között nevelni, mivel egyes túlbuzgó pénzügyőrök
termelt különböző dohány feleségek hamu részéről sok zaklatásnak, sőt megbírságo
lásoknak is voltak kitéve. Ezen botanikai
jának vizsgálata által.
Az exact módon végrehajtott szántó kapacitások nem tudták, hogy a diszkerföldi kísérleteknél is a talaj- és időjárási tészetnél használt Nicotiana-fajok nagy
viszonyok, valamint a talaj megmivelése része nem is alkalmas a pipázásra s a
és a növényzet ápolása minden kísérleti törvény rideg betűihez ragaszkodva, mindazt
parczellán megközelítőleg azonosaknak ve a mire a dohány elnevezés ráillett, megnehetők fel és a féleség is ugyanaz lévén, a hezményelték. Ezen eljárásnak az volt a
dohány eltérő éghetősege és az ásványi következménye, hogy békeszerető kertésze
ink — s a ki virággal foglalkozik, az mind
alkotórészeinek összetételében beálló válto
zások az eltérő trágyázás hatására vezet békeszerető — nem akartak folytonos vexaczió tárgya s egyes pénzügyi közegek sze
hetők vissza.
Ilyen exact, szántóföldén végrehajtott szélyeinek kitéve lenni, hanem e helyett
trágyázási kísérleteknél termelt dohányok inkább lemondottak ediszfajok termeléséről.
hamuöaezetételének és annak a trágyázás
*) A .K e rt” folyó évi augusztus 16-én meg
folytán bekövetkező megváltozásának tanul jelent 18. szim&ból.
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Szolgálatot vélek tenni a hazai kerté
szetnek, ha virágkedvelőinket figyelmez
tetem, miszerint a magyar királyi pénzügy
minisztérium folyó évi junius hó 3-án kelt
38.816 számú rendeletével kijelentette
h ogy a
Nicotiana gigantea,
.
colossea,
„
purpurea,
„
atropurpurea,
„
purpurea grandiflora,
„
macrophylla purpurea.
„
tabacum foliis variegatis,
*
fragrans,
„
affinis,
„
decurrens,
„
vincaeflora,
„
acutifolia és
n
glauca
nevű dohány-disznövények nevelésének
megszorítását vagy eltiltását szükségesnek
nem tartja.
Ezen bölcs intézkedésnek az lesz az
eredménye, hogy a diszkertészetben ezen
túl gyakrabban fogunk találkozni diszes és
szemet gyönyörködtető dohány-caoportozatokkal.
Klac&ó Károly.

A dohány mesterséges fermen
tálásai.
Nem panaszképpen mondom, csak
mintegy valóságos tény gyanánt konsta
tálom. hogy én már hozzá szoktam és
szinte beletörődtem, hogy igen sok olyan
d olog van, amelyet én a hazai dohányügy
előbbrevitele érdekében, másfél évtized óta
lapomban megpendítettem és gyakorta
ajánlottam, anélkül, hogy az arra hivatot
tak érdemleges figyelemre méltatták volna;
— igy aztán sok hasznos és praktikus ta
pasztalat lassanként feledékenysegbe merül
vagy pedig évek múltával mások által —
mint az ő saját ideájok — hozati* forga
lomba, amelyekről ugyan könnyen ki tud
nám mutatni, hogy eredetileg tőlem szár
maztak, — de hát miért tenném ezt? —
hisz nekem nem az a czélom. hogy az én
dolgaimat „kizárólagosan szabadalmazoltak"-nak tekintsem, hanem hogy azok
által az ügynek hasznára legyek.
Annál őszintébb örömömre szolgál, ha
azt látom, hogy egyik-másik eszmém vissz
hangra talál s annak horderejét és fontos
ságát mások is felismerik és méltányolják.
Ilyen öröm és rendkivül kellemes meg
lepetés ért a napokban, amidőn az Ordódy
Lajos ur által szerkesztett .Gazdasági Lapok ‘
f. é. augusztus 14-én megjelent 33-ik szá
mában. a fenti czim alatt, egy hosszabb
közleményre találtam, amely szóról-szóra a
következőket mondja:
„ . A nyers dohány tudvalevőleg nagyon
kellemetlen sjagu, nem ég jól, s emellett
erős köhögést, hányigert okoz. Elszihatóvá,
vagyis élvezhetővé csak akkor válik, ha
természetes fermentátión keresztül ment, s
minél tovább áll, vagyis minél régibb a
dohány; annál kedveltebb czik az a füstölés
gurmandjai előtt.
Újabb időben Daróczi Vilmos, dohánytermelésünk e kiváló kapaczitása, a ki a
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dohány évelőségét és dugványozhatóságát hányunk anyagának megjavítása körül
felfedezte, azon tapasztalatra jutott kísér minden lehetőt elkövessünk. A z utóbbi
letei révén, hogy a már egyszer fermen évek a dohánytermelésre amúgy is kedve
tált dohányt ha mesterséges utón, gőzölés zőtlenek voltak, s a mennyiben fogyasztó
vagy vizezés utján, másodszor is erjedésbe külföldi piaczaink egy részét is elvesztettük,
hozzuk — az hasonlíthatatlanul jobb, gyen a termelést lényegesen csökkenteni kellett.
gébb és kellemesebb izt kap. — s ezen Ha sikerülni fog a dohányanyagot a vázolt
felül, ez benne épen a lég bámulatosabb, eljárással megjavitani, az dohánytermelé
sünkben nagy változást idézne elő, s két
zamatosabb és jobb égésűvé válik.
A második mesterséges fermentáczió ségtelen, hogy a fogyasztás is azzal emel
eme bámulatos átalakító hatását Daróczi kedni fog, kiterjeszthetjük a termelést ismét
tudományos alapon megmagyarázni ugyan nagyobb mértékben, ez pedig közgazdanem tudja, s így ezt a vegytani tudomány sági tekintetben csak nagyon is kívánatos.
felderítésére kell bíznunk ; de a ténynyel Kíváncsian várjuk a megejtendő kísérletek
eredményét." ■
magával számolni kell, s ha csakugyan
Nem állhattam meg, hogy a fenti köz
való, hogy a mesterséges utólagos fermen
tálás előnyei oly kiválóak mint Daróczi leményt lapom olvasóinak is be ne mutas
állítja, hova tovább uj aera alá kerül do sam. hogy lássák belőle : miként vélekedik
hánytermelési és gyártási ügyünk s van az általam megpendített eszméről: a dohány
reá remény, hogy el fog múlni az az idő, mesterséges fermentálásáról a hazai legrégibb
a mikor unos untig, okkal és ok nélkül is, és méltán oly kiváló tekintélynek örvendő
de megszoktuk mar örökké csak gyalázni gazdasági szaklap, — amelynek ezen meg
tisztelő figyelmééit és nagyrabecsült mél
a mi jövedékünk gyártmányait, s érdemettányló elismeréséért, sietek ezennel nyil
lenül is feldicsérni az idegent, ami ugyan
vánosan is hálás köszönetét mondani.
jóval rosszabb a hazainál, de hát olcsóbb.
Sajátságos a dologban az, hogy a mig
Daróczi Vilmosa csomózás alkalmával megvizezett, vagy
csak gyengén is nedvesített dohány megLevelezés.
penészedik, s elrothadva teljesen kárba
vész, addig ellenben a második fermentá
Mátészalka, 1898. aug. 18,
lásnál eszközölt nedvesítés által a dohány
Tekintetes S/erkesztó u r!
megjavul, sőt nemesedik.
Mai postával küldtem becses czimére
Egyébként a következőkben igyekszik két tó dohányt, melyek tövéből egy fehér
Daróczi véleményét a fermentálás átalakító virágú növény hajtott ki.
hatását illetőleg plauzibilissé tenni : 1., hogy
Ezen növény most először mutatkozik
a dohány gyengébb lesz, annak a leg dohányomban, és hogyha a dohány még
könnyebb és legegyszerűbb megfejtése az,
nincs teljesen kifejlődve: akkor ezen nö
hogy a dohány a megáztatás után ki lesz
vény, amely a dohány tövével össze van
lugozva, miáltal az erejéből mindenesetre
nőve, teljesen tönkre tesz; a leveleket.
sokat vészit; 2„ hogy a dohány illatosabb
Igen kérem t, S/.erkesztő urat, szíves
lesz: ez már sokkal rejtélyesebb d o lo g ;
kedjék velem közölni, hogy előforduit-e ez
— de arra nézve igy okoskodik : a regi,
már más termelőknél is, és mivel lehet
szenvedélyes pipások semmi szin alatt nem
ennek terjedését megakadályozni ?
engedték a dohány vastag bordáját a megSzívességét előre is köszönve, tiszte
vágatás előtt kivétetni, mert azt tartották,
lettel maradok
hogy eme bordákban rejlik a dohányleve
Tekintetes szerkesztő urnák
lek igazi ize és zamatos illata, — ami
kész hive
tényleg igaz is, — a nagy vizezés es megSzitkai Uyula.
puhitás után azonban a dohánylevél összes
vastag erei és bordái a második fermen
A fenti levéllel beküldött két t^ do
tálás által meglágyulnak, hőségbe jönnek, hányt megvizsgálván, azonnal konstatáltuk
miáltal a közép és mellékburdákban addig hogy a dohány tőveból kinőtt fehér virágú
megkötve volt illatrészek felszabadulnak növény nem egyeb, mint az úgynevezett
és a levél pórusaiban szétterjednek, s a dohányölö vajfű (Orobanche ramosa), s
szerte ágazó apróbb-nagyobb ereken, a ámbár levtlbelileg is azonnal válaszoltunk,
dohánylevél egész szövetén eloszlanak ; — de mivel valószínű, hogy a dohánynak ez
3„ hogy a dohány jobb égésű lesz: ez a veszedelmes ellensége, a vidékén ott
talán onnan van, hogy a fermentálás köz máshol is fellépett: ez okból jónak láttuk,
ben kifejlett hőségben, a dohánylevélben ha a vajfű mibenléte és az ellene való vé
levő nitrogén, protein, ammóniák és feles dekezés felől ez alkalommal röviden újra
leges vizrészek elpárolognak, elillannak, ismételjük, amit erre nézve lapunkban már
a káli alkatrészek pedig visszamaradnak, többször és részletesen elmondtunk.
s ezek javítják meg az égést.
A dohányölő vajfű egy élő'di növény,
Daróczi e felfedezés t több évi kísér amely gyökérszerű képleteivel összenő a
letek eredményei után tette tneg, s igy dohány gyökereivel, ezekből veszi fel a
most már csak az a kérdés, hogy sikerül-e fejlődésére szükséges tápláló anyagokat,
e tekintetben egy helyes rendszert és ke- I s ha nagy mennyiségben lép fel: a do
zelési módot is kieszelni, a melylyel az hány fejlődését megakasztja, a levelek
eljárás alkalmazásba vehető legyen.
aprókká, durvákká, kényszeréretekké lesz
A felfedezés minden esetre olyan fontos, nek, — megszáritva durvák, tartalom nél
a mely megérdemli azt, hogy a dohányjövedék küliek, törékenyek, szívósságukat s rugal
azzal szakszerűen és alaposan foglalkozzék, masságukat elvesztik és értékük a bevál
mert nagyon kívánatos dolog az, hogy do tásnál vajmi csekély.
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Veszedelmessége annál nagyobb, mert dasági szakirodalmunk egy jónevü egyéni
— Kitűnő dohányszárltó pajta. Amint ér
a vajfünek egyetlen töve 100— 150 ezer ségének: MilhofTer Sándornak nevével talál tesülünk, Bemáth István hosszupályii jeles
magot képes érlelni, s a rendkívül apró és kozunk, akinek müvei a gazdák körében termelő egy olyan dohányszáritó pajtát
könnyű mag részint a földre hull, részint közkézen forognak s irályának könyedsége, építtetett, amelynek oldalai — mint a kufolyékonysága és szabatossága által általános koricza-gúrénál szokás — léczből vannak s
a szél által felkapva, a szomszédos terüle dicséretnek örvendenek. — Munkáságának a pajta belseje mindenfelől papir-rolló füg
tekre kerül s ily módon évenkint m eg legújabb termékét ugyancsak ezek jellemzik gönyökkel van ellátva, melyek tetszés sze
számlálhatatlan mennyiségű uj mag kel ki s müvét különösen becsessé teszi, az a rint leereszthetők a igy a nap heve mérsé
a talajban és mindig nagyobb területen körülmény, hogy a gyakorlati életből me kelhető és a szél is mindig járja a dohányt
rített tapasztalatok közlésével nagy szolgá- I a nélkül, hogy kárt tenne, mert ismeretes,
terjed el, ami rendkívül megnehezíti kiir
latot tesz a gazdálkodóknak. A mű ára fűzve hogy a léczek hézagai közt megtörik a szél
tását és az ellene való védekezést.
80 kr. — Megszerezhető minden könyvke ereje ; — nagyon természetes tehát, hogy
Minél korábban ültettük ki a dohányt, reskedésben.
ebben a praktikusan construált pajtában a
dohány kitünően szárad, 8 a legszebb egyen
minél jobban kedvezett az időjárás fejlő
letes szint nyeri, úgy hogy a szárításra
désének, minél jobb trágyaerőben van a
VEGYESEK.
nézve valóságos minta pajtának mondható.
föld s kevés a vajfű: annál kevésbé sinli
— Halálozás. Tillmann Lajos kir. taná
A •Martellin* dohánymütrágyára vonat
meg az erőteljes fejlődésü dohány ezen csos, budapest-erzsébetvárosi dohánygyári
kozólag Kalmár Vilmos ur, a Martellingyáélősdi gyom támadását; a kártétel ilyenkor igazgató urat fájdalmas veszteség érte,
rak magyarországi vezérképviselöje a követ
amennyiben szeretett nővére: Tillmann
nem igen szembetűnő.
kező körlevelet adta k i : A hazánkban Mar.lozefa úrnő, múlt hó 21-én elhalálozott.
Ahol a dohánytermelésnek ez a nagy
Nyugodjék békeben, — s a gyászoló csa
tellin dohánytrágyával megejtett kísérletek
csapás a fellép, ott a termelőknek a legszi ládot a közrészvet vigasztalja bánatában! i
azl mulatják, hogy nálunk,
ellentétben
gorúbb intézkedésekkel oda kell hatni,
— A dohány állásáról ezentúl már nem
Németországgal, a só alakú Martellin felel
hogy a dohány kertészek, a dohánylevelek
igen lesz mit mondanunk, minthogy az meg, jobban, mint a folyékony, miért is bá
törése alkalmával, az amúgy is kezök
anyalevelek törése ma már jóformán ország torkodom a t. gazdaközönségnek ajánlani,
ügyébe eső vajfűnek virágzó hajtásait ki
szerte nemcsak folyamatban van, de sok hogy ha kiváló minőségű nemes dohányt
tépjék, s a földről lehordva, elégessék, — | helyen már egészen be is fejeztetett. Ez
akar termelni és annak éghetőségét 40«/o-al
azután az inhcziált területeket lehetőleg
alkalommal tehát utoljára közöljük a föld fokozni: okvetlenül használjon só-alaku
rövid idő alatt sertésekkel kell megjáratni mivelésügyi ministeriumhoz beérkezett leg
Martellint, melyből holdanként 150 kgr.
s a talajt azonnal mélyen felszántani.
utóbbi hivatalos jelentéseket, a me'yek sze szükséges. Kiváló magyar szakférfiak oda
A vajfű vagy vajvirágról részletesen rint: a Duna balpartján a dohányt törik.
nyilatkoztak, hogy czélszerübb a Martellint
írtak lapunk régibb évfolyamaiban : Ambrus
A termés kielégítő. A Duna jobbpartján a 2 részletben alkalmazni, még pedig őszszel
József és Kerpely Kálmán, — s legutóbb dohány törése és szárítása folyamatban van.
75 kgrmot és tavaszszal 75 kgrmot. A Mar
az 1807. évfolyam 24. számában: Kállay
Minősége többnyire jó, mennyisége közepes. tellin egyenletesen elszórandó és sekélyen
András és a folyó évi 2. számban : Dezseöffy — A Duna-Tisza közén törése csaknem
alászántandó. Kérem a t. czimet, hogy szi
Béla urak ; — akik tehát bővebb tájéko mindenütt folyamatban van, helyenkint pe
ves megrendeléseit mielőbb hozzám juttatni
zást óhajtanának e részben szerezni: a hi dig már be is végezték, de a szárazság
méltóztassék. mert csak az előre megren
vatkozott számokban feltalálandják.
többlelé igen megviselte, mind a mellett jó
delt mennyiséget hozatom meg Németor
részben többé kevésbé kielégítő, sőt jó ho
Szerkesztő.
szágból. A só-alaku Martellin ára 17 frt
zamot is adott, minőségileg azonban itt-ott
100 kgrként. zsákok ingyen, ab Hudapest.
Irodalom.
már kívánni valót is hagyott fenn. — A
Azon esetre, ha a magas pénzügyi kormány
— Mezőgazdasági klsérletügyi közlemények. Tisza jobbpartján a dohány többnyire jó, a Martellint a kivetett 1 frtnyi vám alól
A földmivelésügyi minisztérium kebelében
helyenkint azunban kevésbé kielégítő ter
felmenti, fenti ár 16 frtra fog leszállittatni.
fennálló kísérletiig'i küzp. bizottság most mést ad. A szárazságtól tövén itt-ott szá
Kiváló tisztelettel Kalmár Vilmos.
bocsátotta közzé s kisérletiigyi közlemények radni kezd. — A Ti.za balpartján törése
Szerkeszti!
Dieselek tersiüke Blatt a jőrő száiabaa.
3. füzetét rendkívül tanulságos és élénk tar még folyamatban van ; eredménye csekély
talommal. A 3-ik füzet tartalma bét közle
kivétellel, úgy mennyiségre, mint minőségre
HIRDETÉSEK.
mény, valamennyi az orsz. kémiai intézet nézve jó. Esőt kivan. — A Tisza-Maros
és vegykisérleti állomásból, úgymint: a) Vizs i szögén a dohány sokat javult az augusztusi
gálatok a nitrogén trágyázás egy mellék esőktől, melyek finomságát nagyon elősegí
hatásáról, dr. Könyöki Alajostól; b) Össze tettek. Törésé folyamatban van. a már le
hasonlító vizsgálatok a Thomassalak citratA legjobb minőségű
tört és felfűzött levelek szárítására jó idő
oldhatóságának hatásáról; c ; Vizsgálatok a jár. Minőségét mindenütt dicsérik. — .Ír
dohány ásványi alkotó részeinek változásairól erdélyi vármegyékben a leszedett anyaleve
különböző trágyázásnál: mindkettő Kovács lek szépén szaradnak : mennyiségre nezve a
Imrétől; (Eme jeles és érdenes tanulmányt hozam kielégítő, a minőség is — ott, hol
a behatóbb elméleti fejtegetések némi ki
viharok a leveleket meg nem szakgatták — •s
hagyásával. lapunkban is közöljük.I d) Szá jónak látszik.
lastakarmány elemzések ; e) A répaszeletek
- A debreczeni dohánykisérleti állomás. 3
megváltozása a veremben; f) A fonnaldeRégi óhajom teljesült a múlt hó I4-én, a
hyt befolyása a tej zsírtartalmának megha midőn a debreczeni dohánykisérleti minta
tározására; mind a három közlemény Mura- telepet meglátogattam es behatóan meg
közy Károly dr.-tól; g) Uj módszer a zsír szemléltem s annyit mondhatok, hogy ott
meghatározásra takarmánynemüekben, hús igazán sok szép es érdekes dologban volt
i legjntányosabban szerezhetők be
ban, bélsárban, l.iebermann l.eó és Székely alkulmam gyönyörködni. Szívesen beszámol
S.-től. Érdeklődők megszerezhetik e füzete nék tapasztalataim eredményéről s az ed
ket, ha egyszerű levélbeli kívánságukat a dig végzett kísérletek felöl, minthogy azon
kisérletügyi központi bizottsággal (Kpest ban látogatásom alkalmával a kísérleti
földmivelésügyi minisztérium) tudatják, — állomás vezetője: Kerpely Kálmán tanár
Ilik-, ionig- ii ponjugriri nktiribu
ur épen távol volt, (amint értesültem: je 
a honnét azt készséggel megküldik.
lenleg Törökországban van tanulmányúton,)
.A műtrágyázás a gyakorlati életben."
4
A fenti czim alatt Vitéz A. gazdasági ezért nem tartanám ildomosnak, az ö tudta
szakönyvkereskedő kiadásában, Kassán, most nélkül nyilatkozni a kísérleti állomáson
hagyta el a sajtót egy 58 oldalra terjedő tapasztaltakról. Később azonban — a tanár
Nag-y-korona-utcza 18. sz . 1
gyakorlati irányú s a gazdálkodóknak szánt ur szives beleegyezésével — a kísérleti
telepre vonatkozó megjegyzéseimet minden
könyvecske, melynek megjelenését örömmel
vesszük, azért, mert szerzője gyanánt, gaz esetre közölni fogom. (I). V.)
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vízhatlan- és nyers takaróit,
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géphevederek, töm lők,
szttvö-fonál, zsákm adzag,
tisztitó -k ó cz és kender,
ju teá ru k , b o rszü rí-zsá k ,
elsőrendű dupla v ito r la 
vászonból készü lt kezelési
zsákok,

Legjobb ós legmegbízhatóbb minőségű
magyar bácskai kenderből készült
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juteáruk és zsákok gyári raktárában

Budapest,

valamint: kocsizó lóbálók. szánhálók. gabonnzsákok, vízhatlan ponyvák,
kender, csepü, vászontömlók. itató- és tűzivedrek, cocus futószőnyogek
és lábtörlők, ruhaszárító kötelek. — Lawn-tennis hálók, fogoly
Hálók stb. e szakmába vágó árúkat a legjutányosabb eredeti gyári arakon.

l,

Árpád m 12. síin.

Az osztrák-magyar kenderfoiio e* uiaeg*
gyárak gyártmányai központi raktaranak
elárusítana.
A szegedi kenderfonogyar részvénytársaság
magyarurszagi lezérképilielete éa főraktára.

Képet árjegyzék kívánatra bérmentesen küldetik. — Vidéki megrendelések
pontosan eszközöltetnek.
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XXXI. évfolyam .

POLITIKAI NAPILAP,

O s é L T T o ls z lc y

X js l J o s
tulajdonos és felelős szerkesztő.

Z E C o s s u .t li F e r e n c z
főmunkatár*.

E z a m a g y a r m ü v e it g a z d a -k ö z ö n s é g la p ja !
Az Egyetértés nem dolgozik a hatásvadászat olcsó eszközeivel,
hogy magának egyszerre tömegesen csakhamar újra elmaradó nj
előfizetőket szerezzen, hanem mindenkor kellő szinvonalon álló közle
ményei, gyors, pontos és minden tekintetben meghízható tudósításai
által iparkodik régi jó hírnevét, mint hazánk legelső rangú napilapja,
állandóan fenntartani, hogy ez utón ne csak régi előfizetőit kapcsolja
állandóan magához, hanem közönségét uj hódítások által évről-évre
maradandóan meg is szaporítsa.
Hogy ezt a czélt elérjük, erre nézve legnagyohli támaszunk a
lap nagy terjedelme. Az Egyetértés egyetlen egy oldalon majdnem
annyi hetüt képes közölni, mint a kisebb lapok három egész oldalon s
igy az Egyetértés egy rendes 8 oldatos lapja annyi közleményt tartalmaz,
mint ha a kisebb lapok 24 oldalon jelennek meg, a mi azonban csak
ünnepnapokon történik. Ilyenkor az Egyetértés 12—20, illetőleg a
kisebb alakban számítva 3tí—60 oldalnyi terjedelmű.
Csakis a lap ily nagy méretei teszik lehetővé, hogy az Egyet
értés mindenről oly bő és részletes tudósításokat közölhet, a milyeneket
egy más lap sem nyújthat közönségének. így általánosan ismeretes,
hogy az Egyetértés országgyűlési tudósításai e nemben a legtökélete
sebbek, nemcsak a tudósítások kimerítő volta folytán, hanem annál a
tárgyilagosságnál ós részrehajlatlanságnál fogva is, mely e tudósításokat
minden pártszinezetü olvasó előtt is élvezetessé teszi. Egy másik nagy
erőssége a lapnak rendkívül bő tárcza- és regényrevata. Az Egyet
értés állandóan a legkitűnőbb regényeket közli, részint eredeti, részint
a modern világirodalom remekeiből válogatva elsőrangú műfordítók

fordításában. Az egy év alatt közölt regények 400—500 nyomtatott
ívre, vagyis 40 —50 rendes regény kötetre rúgnak. Ily 40—50 kötet
regény bolti ára legalább ugyanannyi forint.
Ha most még tokintetbo vesszük az Egyetértésnek mindenkor
közéletünk kitűnőségei ós elsőrangú publiozisták által Írott vezerczikkeit
és egyébb politikai közle«ényeit. bi hírrovatait, eredeti táviratait az
ország és a világ minden részében levő saját levelezőitől, továbbá a vasárnaponkint megjelenő s eg.v-egy szaklapot pótló „Irodalom", .Tanügy*
és „Mezőgazdaság" ezimü országos hirü rovatokat s végül az Egyet
értés legjobban informált közgazdasági, ioarl és aiezögazdasági rovatait s
meghízható tőzsdei tudósításait, bátran kimondhatjuk, hegy az Egyet
értés a hazai sajtónak egyetlen orgánuma, mely az intelligens közönség
minden osztályának igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni
képes.
ELŐFIZETÉSI AHA
Egész évre — — — — 20 frt
Fél évre — — — — — 10 .

Negyed évre — — 5 frt — kr.
1 h ó r a ------------------- 1 .
80 „

Előfizetések legczélszerühhen postautalványon
kiadóhivatalához Budapesten intézendők
Tisztelettel

az Egyetértét

az .E G Y E T É R T É S - kiadóhivatala

Márkus Samu könyvnyomdája, Budapest, Báthory-utcza 20.

Budapest, Papaövelde-utcza 8. sz.

