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A dohány foimyas/.táx.
Nem valami uj dolog ez, hanem egy 

régi, nagy. n is régi helyes eljárás, a mely 
még abból az időből származik, a midőn 
nem éppen az elméletekre építettek, hanem 
a gyakorlat, a tapasztalás vezette az em
bereket.

Pedig még akkor nem is volt. rá olyan 
égető szükség, mint ma. — mert abban az 
időben a dohányt nálunk még a legkivá
lóbb talajokban, az akkoriban még bő
ségben volt kitűnő fonsiku gyeptörések
ben. kertekben és erdöirtásokban termesz
tették ; — s akkor még az időjárás is egész 
más volt, mint mostanában, megvolt a 
rendes tavasz, nyár, ősz és tél, vagyis 
mind a négy évszak a maga igazi való
ságában s nem mint most, amidőn az idő
járás évek óta. mintha kijött volna a ren
des forgásából. Akkori időben az egyes 
vidékekhaz képest, megvolt az alkalmas, 
eredeti, tiszta mag, a mely évről-évre csak 
finomabb és jobb lett, tehát az erős pa
lánta, a kitűnő talajban nagy sikerről fej
lődött, korán, jó időben megért és igy 
kellően be is száradhatott; — tehát a fony- 
nyasztást — vagy füllosztést — ha mel
lőzték volna is. még akkor is kitűnő do
hányanyagot produkáltak volna, — mert a 
jó fejlődés s a rendes, tökéletes megérés 
folytán, szóval az akkori körülmények kö
zött, a dohánylevél nem tartalmazhatott 
magában annyi fölösleges nedvességet, 
mint a jelonleg termelt dohány; — s 
mindezek mellott az akkori embereknek 
több módjok és idejök is volt a jólét és 
kényelem feltételeit mindenben kikutatni, 
és megvalósítani, minthogy a pipázás él
vezete abban az időben a legnépszerűbb 
szenvedélyek közé tartozott, úgy, hogy a 
pipatoriumok a ház legnagyobb ékessé
gét képezték; nagyon természetes tehát. 
hogy igyekeztek ezt a lehető legnagyobb

tökéletességre emelni, s kerestek, kutattak 
minden módot és eljárást, ami által a do
hányt minél jobbá, minél kellemesebb 
és élvezetesebbé tehessék — és bizonyára 
igy jöttek rá a íüllesztésnek ama módjára, 
hogy a letört dohányt a felfűzés előtt, 
4—5 napra száraz szalmára fektették, a 
hol aztán fonnyadt, érett és a felesleges 
nyers nedvét kipárologtatta, miáltal a 
tökéletességnek legmagasabb fokát érte 
el, mert ilyformán mentvo lön minden
nemű meghibázástól, folytonos ruganyos, 
egyenlő, tetszetős színű maradt, nem volt 
kitéve az elrongyolódásnak, nem lett tö
rékeny és nem rothadt, sem penészt nem 
kapott.

Felemlíthetem itt — per analógiám — 
a tengerentúli államok némelyikében 
szokásban lévő azt a kezelési módot is, 
mely szerint ott a dohányt az érés idején 
tőkéstől együtt levágják, úgy, hogy a le
velek a tőkén rajta maradnak és igy fony- 
nyadnnk s ezekből szintén rendkívül jó 
dohány válik ; — ez a kezelési mód ugyan 
nehéz és drága, mert igy kell aztán a tő
kéket levelestől együtt felaggatni, ami 
roppant nagy helyet igényel és felette sok 
munkával jár, — hanem aztán amikor már 
egészen lefonnyad: akkor gyönyörű egyenlő 
színe van, s romlásnak híre sem lehet, 
mert a levelek mind eggyenként, önállóan 
függnek, tehát meg nem romolhatnak, — 
akkor azután mint kész dohányt az ott 
dívó szokás szerint becsomagolják, vagy 
hordókba tömik. íme, ez is egy neme a 
füllesztésnek, amiáltal a dohány nagy 
mérvben javul és az értéke tetemesen 
emelkedik. —

De elmondok itt még egynéhány pél
dát, a fonnyasztás rendkívüli hasznos vol
táról.

Ámbár a most elmondandó valóság
gal megtörtént — dolgot nem tartom ugyan 
egészen ezen czikk keretébe tartozónak, 
de amennyiben itt a fonnyasztásnak sokféle 
előnyeit akarom feltüntetni: ezt a kis ki
térést — reményiem — elnézik szives 
olvasóim.

Az 1868-ik évben, Nyíregyházán tör
tént, hogy egy bizonyos Korcsolai (a ke
resztnevére bizony már nem emlékszem) 
nevezetű, a középosztályhoz tartozó egyén
nek egy testvéröcscse — aki évekkel az
előtt eltűnt és soká hírét sem hallották,

hosszas idő után egész váratlanul, egyszer 
csak egy levelet küldött Havannából, a 
melynek egyik részében élt s a levélben 
porzó gyanánt dohánymagot küldött és 
részletesen megírta a testvérjének, hogy 
azzal miként járjon el. Emlité, hogy az a 
vidék, a hol az a dohánymag termett, ha
sonló a Nyíregyháza városához közel eső 
fekete homokos erdőrészbez, s azt ajánlta, 
hogy ennek az irtásába ültesse el a 
küldött magból származó palántát. Bővebb 
tájékozásul azt is elmondta, hogy az erdő- 
irtást öszszel kell elkészíteni és igen mé
lyen megporhanyitva, a melegágyat an
nak közelébe készítse s a palántákat le
hetőleg korán ültesse el, aztán az anya
dohányt — de csakis az anyaleveleket — 
teljesen éretten kell letörni és — ami a 
főezélja ezen általam való felemliiésnek — 
felette nyomatékosan megírta volt, hogy 
a letört érett anyaleveleket, a törés utón 
rakja vékonyan elterített száraz szalmára 
és hagyja ott néhány napig feküdni, arnig 
a dohány egészen lefonnyad és megsárgul 
s csak azután fűzze zsinórra és aggassa 
fel a pajtába.

Mindez azon módon meg is történt,
— mert a városi polgármester egy darab 
erdőirtást engedélyezett Korcsolainak, aki 
aztán ott, a testvérje által leirt módon, a 
lehető legnagyobb figyelemmel termesz
tette a dohányát s különösen a fony- 
nyasztás leírt módját szó szerint végezte, 
s az lett az eredmény, hogy Korcsolainak 
olyan dohánya termett — amelyből ak
kori időben én magam is pipáztam, és 
igaz lelkemre mondom, hogy annál jobbat 
sohasem szittam. Olyan kitűnő, ritka hí
res jó dohány volt az, hogy 5—6 forintot 
fizettek egy bécsi fontjáért és szerencsés
nek tartotta magát, aki csempészve kap
hatott ‘belőle

Hát én mindezekből csak azt a követ
keztetést akarom levonni, hogy a fony- 
nyasztás vagy l'üllesztés a dohányterme
lésben — a minőség javítására nézve — 
mily bámulatos nagy szerepre van hi
vatva

A füllesztés nagy jelentőségének be
bizonyítására — a külföldi szaktudósok
ról ezúttal nem is szólva — hivatkozha- 
tom a magyar dohányügy legjelesebb 
vozórférfiainak tapasztalati tekintélyére is,
— amonnyibon Belicteg István és Mohuir
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György, midiin 1868 bán a kormány által 
a külföldi legjelesebb dohányok termelési 
és gyártási viszonyainak tanulmányozá
sára kiküldettek : azon tanulmányútokról 
kiadott örökbecsű munkájokban, többek 
közt a következőket mondják-.

. . . .felutaztunk Dél-Tirolba, a saccoi 
gyárba 8 az ennek körében dohányt ter
melő vidékekre s itt tanulmányoztuk a por
tubák készítésre termelt, a cs. kir. saccoi 
dohánygyár által a termelőktől zöldön be
váltam szokott nagyhírű „dél-tiroli“ és 
„nostrau* dohány termelésének és a zöldön 
beváltott dohány „maceratiójának“ azaz',izzasztás 
és zöld forralás (fermentatio) utjáni kiképzésé
nek módját.“

..Bécsben megnéztük a két gyárat, a 
havanna szivarok nagyszerű tárát és vizs
gáltuk alkalmazhatóságaikban azon 1868-ik 
évben termett többféle dohányleveleket, 
melyek az osztrák régié igazgatósága ál
tal, az örökös tartományok különböző ré
szein termeltettek s melyek Feldbinger 
Károly úrhoz, a es. kir. dohánygyárak al
igazgatójához zöldön küldettek be és me
lyeket ezen szakférfiú, saját szobájában, 
nagy gonddal és értelemmel képzett ki. Ezen 
mintákról meggyőződtünk, hogy jó keze
lés mellett az örökös tartományokban 
hasznavehető dohányt lehet előállítani."

Nem akarom kétségbe vonni, hogy az 
örökös tartományokban jó dohányt is le
het termelni, — de a mit a jelentésttcvők 
azokban a dohányokban akkor jónak talál
tak : bizton feltehető, hogy az is a zöld 
forralás befolyásától származhatott.

Mindezen dolgokat csakis azért hoz
tam fel. hogy a füllesztés nagy fontos
ságán')! vallott álláspontomat az előadot
tak által is erősítsem és bebizonyítsam ; — 
s minthogy múlt számunkban közölt csik
kemben fogadást tettem, hogy e tárgygyal 
ezután gyakorta foglalkozni fogok: ezt 
teszem és tenni fogom folyvást ezután j 
is,— azért, mert erről én magam a legalá- i 
posabban és többszörösen meggyőződtem, 
s határozottan kijelenthetem, hogy a fül
lesztés, a dohány minőségi javításának a 
legbiztosabb, leghathatósabb és legszük
ségesebb tényezője.

Daróczi Vilmos.

A z  orsz. in. gazdasági egyesület 
dohány termelési bizottságának 

ülése.
(K—k.) Az orsz. magyar gazd. egye

sület dohánytermelési bizottságának f. hó 
5-én tartott ülésén jelen voltak — 
gróf Desseuff'y Aurél elnöklete a la tt: 
Ctibulya Gyula. Daróczi Vilmos, Gull- 
ner Gyula, Haracsek László, Horváth 
Jenő, Kerpely Kálmán, Kovács Albert, 
Löherer Andor, báró Malcomes Jeromos, 
Natorp Tivadar báró, Notzlopy Emil, Pcr- 
leberg Arthur, Propper Samu, Serfózö Géza, 
Usztanek Antal, Váczy Ambrus, Wittinghof 
Gyula tagok; az egyesület tisztikara ré
széről Buday Barna és .Jeszenszky Pál tit
károk és Szilassy Zoltán szerkesztő-titkár, 
mint előadó.

Gróf Dessew/fy Aurél elnök megnyitja

az ülést 8 bejelenti, hogy az ülésről, el
foglaltságuk miatt távolmaradásukat ki
mentették : Szapáry Gyula, Teleky József és 
ifj. Almássy Imre grófok. A mai ülés tár
gya volna a dohányjövedéki igazgatóság
nak tervezete a dohánytermelők és kerté
szek közti viszony szabályozásáról.

Szilassy Zoltán előadó: A dohányter
melők és kertészek egymáshoz való viszo
nyának rendezése régi kívánságát képezi 
úgy a gazdaközönségnek, mint a jövedék
nek magának is. mert a gazdaközönségre 
nézve egy sokszor káros, de mindenkor 
terhes viszony szabályozásáról van szó, — 
a jövedékre nézve pedig a dohány minő
ségi termelése szempontjából fontos ezen 
kérdés.

Egyesületünk már többször tárgyalta 
e kérdést, de eddig megoldásra még nem 
került; most a dohány jövedéki igazgató
ság tette meg a lépést a dolog szabályo
zására nézve s elnök ur Ő exczellencziá- 
jához átiratot intézett, mely a . Köztelek“ 
f. évi 8. számában egész terjedelmében 
közöltetett.

A dohányjövedéki igazgatóság ezen 
átirata másolatban megküldetett a dohány- 
termeléssel foglalkozó megyék gazdasági 
egyesületeinek véleményadás végett s hogy 

; a kérdésnek tárgyalása alkalmával a do
hánytermelési bizottságban magukat kép
viseltessék.

A felszólítás folytán véleményüket 
beterjesztették Arad-, Pest-, Torontál-, 
Tolna-, Bihar- és Szabolcsvármegyei gaz
dasági egyesületek, kiküldöttekkel képvi
seltették magukat Békés , Gömör-. Kis- 
Ilont-, J.-N -K.-Szolnok és Borsodmcgyei 
gazdasági egyesületek. Véleményt ugyan 
nem nyújtottak, de a tervezethez való hozzá
járulásukat kifejezték a Hajdú- és Szilágy
vármegyei gazdasági egyesületek

Az egyes gazdasági egyesületek véle
ménye a tervezetre röviden a következő:

A Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyei gazda
sági egyesület fölötte szükségesnek tartja a 
dohányosok viszonyának rendezését, mert 
sem az 1898. II., sem az 18i6. XIII. t. ez. 
e tekintetben kifejezetten nem intézkedik, 
de a rendezést a törvényhozástól, vagy át
menetileg a földmivelésügyi minisztertől 
várja, mert a dohányosok jogviszonyának 
rendezésére a dohányjöv. igazgatóságot 
illetékesnek nem tartja s ezért kérdéses, 
hogy a rendelkezéseket fogják-e a felek 
respektálni és joggal képezhetik-c az in
tézkedések közigazgatási eljárás alapját ?

A jövedéki igazgatóság pontozatainak 
legnagyobb részéhez különben hozzájárul, 
de szükségesnek tartja, hogy rendeletileg 
szabályoztassék, vájjon a dohánykertészek 
ügye az 1898. II. vagy az 1876. XIII. t.-cz. 
intézkedései szerint kezelendő-c? Az el
sőt a tervezett igazolvány, a másodikat a 
kertész lekötöttsége és függő helyzete iga
zolja. Újabb fajta könyv vagy igazolvány 
kiállítását azonban szükségesnek nem 
tartja, mert a kertésznek csak a gazdával 
van dolga s meg nem egyezés esetén 
csak a közig, hatóság lehet illetékes in
tézkedni.

A hanyag dohányosoknak a terme
léstől való eltiltását helyesli, valamint,

hogy a beváltás adatni az igazolványba 
bejegyeztessenek, de a beváltás legyen
igazságos és méltányos.

A beváltott dohány mennyisége és 
ára szintén kitüntetendő az igazolványban.

Kívánatos, hogy a jövedéki igazgató
ság a kertészek ösztönzésére jutalomdija- 
jakat oszszon ki és a jobb kertészek or- 
költ-si kitüntetésben részesüljenek.

Az Aradmegyei gazd. egyesület kiha- 
gyandónak véli a kertész dohánykezelési 
módjára vonatkozó megjegyzést, mert eset
leg egy jó munkás saját hibáján kívül, 
elemi csapások miatt jöhet abba a hely
zetbe, hogy rossz dohányt szolgáltat be. 

- E helyett inkább a termelő összes termé- 
: sének lioldankinti átlaga és összes lermé- 
| sének beváltási átlagára legyen bevezetve, 
1 valamint a feles kertész dohányának rneny- 

nyiségc és ára. mert oz az összehasonlí
tásnak jobb alapját képezheti.

Tulszigorunak tartja, hogy a csempé
szet miatt az 1887. XLIV. t.-cz. 16. § a 
értelmében elbocsátott kertész, más ter
melőhöz el ne szegődhessék.

A Torontálmegyei gazd egyesület he
lyesli az igazolványok kiállítását De meg
fontolandó, hogy az adatok egy részének 
boszorzése a kertésznek költséget okoz, 
s hogy az elemi csapások miatt bekövetke- 

; zett rossz eredmény nem igen lesz beve- 
! zethető, illetve kitüntethető az igazolvány

ban, A dohány minőségére vonatkozó ada
tokat csakis a beváltó tisztviselők vezet
hetnék be, ami a beváltást lassítaná, vagy 
a szomélyzetszaporitás miatt nagyon drá
gítaná. Ezért az eljárásnak létesítése a 
jövedék részéről követel csak megfonto
lást.

A Tolnameqyei gazd. egyesület a terve
zett intézkedéseket nagyon helyeseknek 

i és szükségeseknek tartja. De emellett 
óhajtaná, hogy kimondassák, hogy a ker
tészek ne októberben, hanem csak a be
váltás után mehessenek szegődés czéljá- 
ból helyet keresni. Ez az adatok felhasz- 

I nálására nézve volna előnyös, másrészt 
I megszüntetné a kertészeknek a munka- 
i időben való múszkálást és sok súrlódás

nak és kellemetlenségnek venné elejét.
A Szabolrsmeyyei gazd. egyesület he

lyesli a tervezetet és elfogadja. Azonban 
pótlásképpen óhajtandónak tartja, hogy

1. a kortészkönyvben világosan ki 
legyon mondva, hogy a kertész cselédnek 
tekintetik;

2. mivel a szegődés idejében a gazda 
az igazolványt még ki nőm adhatja, az 
elbocsátó levélbe pedig az igazolvány ada
tainak bejegyzése sok munkával jár, czél- 
szerü volna, hogy sorszámmal ellátott ki
szakítható bárczák legyenok a könyvben, 
melyek tartalmaznák a szegődóskor is 
szükséges adatokat. E bárczák elbocsátási 
levélképpen szolgálhatnának.

A Borsodmeyyei gazdasági egyesület kér
di, hogy ki kaphat dohányos könyvet s 
minő előzetes kvalifikáczióhoz van ez 
kötve f A dohánykertész munkaképes csa 
ládtagjaira nézve pedig óhajtja, hogy a 
dohányos felelős legyen-e a csempészet
nél a felesége és családja tagjaiért. A do
hány osztályozására megjegyzi, hogy ha
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netalán az időjárás, vagy elemi csapás ál
tal a dohány minősége szenvedett volna, 
az kimutatandó, nehogy az előállható gyen
gébb osztályozás a kertész hanyagságá
nak tudassák be.

Blau Pál Xyireyyhárárvl : A tervezett 
intézkedést csak mint a dohánytormclés 
emelésének egyik jelentékeny eszközét üd
vözli, de nem tartja hivatottnak a terme
lők és kertészek közötti jogviszony sza
bályozására, melyet törvényhozási utón 
mielőbb meg kell oldani.

A kertész családtagjainak kitünteté
sénél a családtagok száma mellett, azok 
nevének és korának feltüntetését kívána
tosnak tartja.

Kiiselet■ Henrik a következő kiegészí
tést hozza javaslatba: Miután a dohányos 
a gazdával szemben szerződött fél, tehát 
ennek a könyvnek mindkét fél érdekeit 
egyenlően kell képviselnie, jegyeztessék 
tehát először a kertész könyvébo a ható
ság által (épp úgy, mint az arató igazol
ványokba), hogy milyen feltételek mollctt 
vállalkozott a dohányos kertész az azon 
évi termelésre. Csak ezáltal lehetne elérni 
azt, hogy a kertészt is megmentsék a le
számolásnál némely gazda által elkövetni 
szokott túlkapásoktól. így a kertész ör
vendeni fog az igazolványnak, mert látja, 
hogy az az ő érdekeit is védi.

Perleberíj Arthur: Azt hiszi, hogy a 
tervezet szükségességét indokolni felesle 
gos; az egyesületek legnagyobb része ah
hoz járul s csak a részletekre nézve tesz 
kifogásokat. A pestmegyei gazd. egyesület 
kifogására azt válaszolja, hogy a jövedék 
a tervezet megvalósításával nem lépi túl 
hatáskörét. A pestmegyei gazd. egyesület 
azon kívánalmára, hogy a dohányos ker
tészek ügye rendeletileg szabályoztassék 
s a cselédtörvény intézkedései szerint ke
zelendő — megjegyzi, hogy a pénzügy
minisztérium ez ügyben több Ízben fordult 
a belügyminisztériumhoz, de az ügy még 
megoldás stádiumába eddig nem jutott s 
csak a cselédtörvény revíziójával lesz ke
resztülvihető.

Az aradmegyei gazdasági egyesület 
fölhozott aggályaira megjegyzi, hogy a be
váltó hivatal által bejegyeztetik a könyvbe, 
hogy ha a kertész rendkívül kedvezőtlen 
eredményt mutatna fel, hogy az a rossz 
időjárás, jég stb. folytán állott elő.

Még arra kíván kiterjeszkedni, hogy 
a tervezet azon intézkedését, a mely sze
rint a hanyag dohányos a kertészkedéstől 
eltiltassék; az egyik egyesület holyesli, a 
másik tulszigorunak tartja. Eddig az volt 
az eljárás, hogy a jövedék, ha szükséges 1 
volt nagyobb erélylyel fellépni a cscm- 
pészkedés megakadályozása végett, egy
szerűen elrendelte a hanyag vagy csem
pészeten ért dohányos elbocsátását; de 
fordult elő oly eset is, hogy enyhítő kö
rülményeket kellett figyelembe venni.

A kertészek nyilvántartása esetén 
ilyenek ritkán fognak előfordulni, mert 
úgy a felügyelőségek, mint a beváltó hi
vatalok nyilvántartást fognak vezetni s a 
csempészeten ért kertész nem fog alkal
mazást találni. Ami a gazdasági egyesü 
letek ogyéb kívánalmait illeti, t. i. hogy

a szerződéses viszony a kertész és termelő 
között revízió alá vétessék, ez nem tarto
zik a dohányjövedék hatáskörébe s úgy 
tudja, hogy e tekintetben a földművelés
ügyi miniszter már megtette a kezdemé
ny ező lépéseket.

Kováig Albert röviden jelzi a J.-N.-K.- 
Szolnok vármegyei gazdasági egyesü
let álláspontját a tervezetlel szemben. Egye
sülete arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a jövedéknek ezen javaslatát nem
csak helyesli, de azt a gazda és dohányos, 
de egyúttal a magyar dohány érdekében 
valónak tartja. A dohánykertészek köny
vében egy külön rovatot kér nyitni a 
gazda részére is. a mely rovatba a gazda 

: bevezetné a minősítést. Egyesülete kívánja 
azt is, hogy kormányintézkedéssel mon
dassák ki, miszerint a dohányosok cse
lédeknek tekintessenek; az a viszony, a 
mely a gazda és dohányos között van, ezt 

t megengedi.
Löherer Andor üdvözli a jövedék ja

vaslatát, mely égetően sürgős kérdést old 
meg; szintén a mellett van, hogy a dohá
nyos cselédnek minősíttessék, mert a mai 
korrumpált viszonyok mellett másként nem 

( látja a gazda érdekét megvédve a dohá- 
; nyossal szemben. Azt is szükségesnek 

tartja, hogy a gazda által a dohányos köny
vébe ennek erkölcsi magaviseleté is beve
zettessék.

Xoselopy Emil indokolja a Pestmegyei 
gazdasági egyesület véleményét. Egyesü
lete azért terjesztett elő alternatív javas
latot, mert hogy a dohány kertészek ügye 
a munkás- vagy cselédtörvény rendelke- 

■ zései alá soroztassék, ezen kérdést nem 
látja tisztázottnak. A Pestmegyei gazda
sági egyesület azért nem tartja a dohány
jövedéki igazgatóságot konpetensnek arra, 
hogy c dologban határozzon, mert ennek 

j rendezését törvényhozási utón véli leghe
lyesebben keresztülvihetőnek. Ezt megelő
zőleg azonban a jövedék javaslatának ér
vényt lehetne szerezni akként, ha az mint 
miniszteri rendelet adatnék ki. Különben 
úgy a saját, mint Pestvármegye gazdasági 
egyesülete nevéhen hozzájárul a javas
lathoz.

Gróf Dtttewffy Aurél szintén helyesli 
a javaslatot, aggályai vannak azonban 
Küszler javaslatának kivihetőségére nézve, 
mert az ország különböző vidékein külön
böző viszonyok vannak a munkaadó és 
dohánykertész között, pl. kapnak a kerté
szek pénzbeli, életbeli előleget, vetemé
nyes földet stb., melyekről a könyvet ke
zelő beváltó hivataloknak nem lehet tu
domásuk. A pénzügyminiszterhez intézendő 
felterjesztésben erre is ki lehetne terjesz
kedni, valamint arra is, vájjon a munkás
vagy cselédtörvény alá tartoznak-o a do
hánykertészek.

Báró Maleomes Jeromos felvilágosítá
sul megjegyzi, hogy a földmivelésügyi mi
niszter a törvényhozás előtt kijelentést 
tett arra nézve, hogy a dohánykertészek 
ügyét legközelebb szabályozni kívánja. 
Szóló azt hiszi, hogy a bizottságnak al
kalma lesz belátható rövid idő alatt egy a 
földmivelésügyi minisztérium által kidol
gozandó javaslattal behatóbban foglalkoz

hatni, addig tán nyugodjék bele ezen j a 
vaslatba.

Oullner Gyula helyesli, hogy a ker
tész könyvet kapjon, de az ország külön
böző vidékein a kertészek fölfogadásának 
ideje különböző s erre nézve nem intéz
kedik az előttünk fekvő javaslat. A do
hánytermelő e szerint ki lesz téve, hogy 
a félfogadás után fogja csak megtudni, 
hogy milyen dohányost kapott, minthogy 
a beváltás után iratik be a könyvbe a 
minősités. Szerinte e körülmény gyöngíti 
ezen javaslat értékét.

Perleberg Arthur megjegyzi, hogy ezen 
másként segíteni nem lehet, mint hogyha 
a termelők a beváltás után fogadják fel a 
dohánykertészeket

Propper Samu szintén melegen üdvözli 
a javaslatot, mint amely rég érzett hiányt 
pótol. Kihagyni kéri azonban a javaslat
ból azt, hogy a minőségi eredmény osztá
lyonként tüntettessék fel.

Ezután többek hozzászólása után gróf 
Desseuff'y Aurél elnök kimondja a bizottság 
határozatát, amely szerint a bizottság öröm
mel üdvözli a dohányjövedéki központi igaz
gatóság kezdeményezését, a melylyel a do
hánytermelő gazdaközönség régi óhaja rész
beni teljesülését látja s a midőn a dohányjö
vedéki igazgatóságtcrvezetételfogadja, egy
úttal felterjesztésben kéri, hogy a dohány
kertészek igazolványában megfelelő rovat 
nyittassák arra, hogy a dohányos dohány
kezelésének minőségére nézvo a termelő
gazda is megjegyzést tehessen. Általában 
azonban a bizottság ezen igazolványoknak 
kiállítását csak ideiglenes eszköznek te
kinti és a pénzügyminisztériumhoz inté
zendő felterjesztésében a dohánykertészek 
és termelők közötti viszonynak törvény
hozási utón való végleges rendezését fogja 
kérni.

Ez alkalommal is bebizonyulva láttuk, 
hogy a jövedék igazgatójának minden sza
vából a termelők és a dohányügy előbb- 
vitele iránti igaz jóakarat tűnik ki, a me
lyért méltán hálásak lehetünk. Az orsz. 
gazd egyes, nagyérdemű elnöke: gróf 
Dessewffy Aurél 6 nagy-méltósága külön
ben meleg szavakban fejezte ki ezt az 
őszintén érzett köszönetét.

Ültetés.
Kissé bővében is vagyunk a jónak; — 

mert az eső — egész a múlt hét végéig — 
nagyon is gyakori volt s ez nemcsak 
adohánypnlánták kiültetését gátolta, (mint
hogy a tapadó sáros földön sohasem sza
bad ültetni,) hanem a'mellett a készen álló 
dohányföldön a gyom is fölötte elharapó
zik ; ez tehát kétszeresen is nagy baj.

A talajnak mélyen való keresztülázása 
azonban annál nagyobb áldás a későbbi 
időro nézve, — ha pedig az idő jóra for
dul, akkor nem napok, hanem úgyszólván 
csak órák kellenek hozzá, hogy a talaj 
felülete annyira kiszakkadjon, hogy az 
ültetést folytatni lehessen.

Türelemmel ki kell tehát lesni, várni, 
azt az alkalmas időt, amidőn a talaj nem 
lesz tapadós, de azért a kellő nyirkosság-
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gal bírjon s akkor teljes erővel hozzá kell 
látni az ültetéshez.

Remélhető, hogy a jelenlegi nyirkos 
földben majdnem minden szál jó gyökerű 
palánta meg fog eredni s nem lesz szük
ség nagyobbmérvü foltozással vesződni, 
hanem csakhamar hozzáfoghatunk majd a 
jól beállott és hamar fejlődő palánták első 
kapálásához, amire az idén ugyancsak nagy 
szükség lesz, hogy a gyom terjedésének 
gátat vessünk.

A gyom irtására nézve mindenesetre 
gyorsan kell intézkedni, — mert ha egy
szer a gyom túlszárnyalja, elnyomja a 
gyönge dohánypalántát: akkor vóge min
den reménynek, mert ez a legszebb, leg
jobban megeredt dohánypalántákat is ké
pes tönkre tenni.

Arra azonban nagyon ügyelni kell, 
hogy lágy földben ne kapáljunk, mert ez
zel megfosztjuk a talajt porhanyósságától,
— már pedig ennek hiányában se lehet 
jó dohánytermésre számítani.

Az eddigi abnormis időjárás bizony 
próbára teszi a gazdák gondját, türelmét,
- - de kellő előrelátással s jó munka és 
időbeosztással még minden eddigi bajon 
győzedelmeskedhetünk.

Darócii Vilmos-

A fehérvirágu muskatál 
és a jelenlegi dohányárszabás.

Tagadhatatlan, hogy a központi do- 
hányjövedék a termelőkkel karöltve jár el, 
valahányszor arról van szó, hogy a kincs
tár érdekeinek károsodása nélkül a dohány- 
termelők helyzetén javítson.

Már magában véve az, hogy a dohány
árak megszabásánál az OMGE. tanácsait 
meghallgatta és az árak megállapításánál 
részben tekintettel volt az egyesület által 
hangoztatott elvekre: valamint az, hogy a 
márcz. 11-iki szakosztályi ülésen a dohány- 
jövedék központi igazgatója részletes jelen
tést tett a múlt évi dohánytermelés és 
beváltás eredményéről: minden elfogulat
lan szemlélő előtt a jövedék jóakaratát 
mutatja a termelőkkel szemben, ügy a 
jövedék, mint a termelők megegyeznek 
abban, hogy a dohánytermelés emelését, 
verseny képességét, jövedelmezöségétcsakis 
a dohány minőségének javítása által ér
hetjük el.

Ezt a czélt volt hivatva szolgálni az 
1898-ik évben megállapított árszabás, mely 
a jobbminőségü dohányok árát jobban 
honorálja. Hogy mindemellett — az előző 
évhez viszonyítva — a dohányok átlagára 
mmázsánkint 79 krral csökkent az 1898-ik 
évben, azt a szakosztályi ülésen elmondott 
jelentésében az elmúlt évi kedvezőtlen 
időjárásnak tulajdonítja Perleberg igazgató 
úr. 79 kr átlagos csökkenés 1 mm. dohány
nál nem jelentéktelen összeg: hogy azon
ban e csökkenés sokkal jelentékenyebb a 
fehérvirágu muskatál dohányoknál, mint 
a közönséges debreczeni leveleknél, az 
természetes.

Természetes azért, mert migaz 1898-ik 
évben életbelépett árszabás szerint az árak 
a közönséges leveleknél fölemeltettek és

pedig a szivarleveleknél lényegesen, a 
válogatott osztálynál 60 és 64 koronáról 
70 koronára, a 1-ső osztálynál 49 koroná
ról 52 koronára és csak a 11 od osztályú 
dohányok csökkentek 1 koronával s a Ill-ad 
osztályúak 2 koronával: addig a fehérvi
rágu muskatál dohányok válogatott osztá
lya, mely az 1898-ik évig 100 korona volt 
eltöröltetett, az 1-sö osztályú dohány 80 
koronáról 60 koronára a 11-od osztályú 
dohányé 50 koronáról 40 re, a 111-ad osz
tályú dohányé 32 koronáról 30 koronára 
lett leszállítva.

Ez mindenesetre olyan árcsökkenés, 
mely eléggé s előre indokolja azt, hogy 
bármilyen lehetett is az 1898-ik évi mus- 
katáltermés minősége, annak beváltási ára 
meg sem közelíthette az előző évekét.

A két dohányféleség átlagos ára, ha 
a beváltásra kerülő anyagot osztályok sze
rint ugyanazon %-okban kifejezve vesz- 
s z ü k  föl, a következő :

A közönséges levelek átlaga a követ
kező lesz 100 kilogramm dohányt véve 
alapul:
Szivar Oo o — — —
Válogatott 57* =  5 kg. 50 krral =  3 -50 frt

I- sőoszt. 25° « =25 . 26 . = 6  50 -
II- od „ 45"/,, =45 „ 18 . =  8-10 „

HI-ad ■ 25" o=25 „ 12 . =  3—  „
Összesen: 100 kg. doh átlag; 2110frt

értéket képvisel.
A muskatálnál a válogatott és 1-sö 

osztályú dohányokat, ugyanazon százalé
kos arányban fölvéve 100 kg.;

I- ső oszt. 30° o =  30 kg 30 krral "  9 frt
II- od „ 45% = 4 5  „ 2 0  „ =. 9 .

IH-ad . 25"« = 25 „ 15 . =3 75frt
Összesen 100 kg. doh. 21'75frt

értéket képvisel.
A muskatáldohány ára tehát annyira 

csökkent, hogy mint e kimutatásból kitü- 
kitünik, a mai árszabás szerint a fehér
virágu muskatál és a közöné, debreczeni 
levelek ára között alig van különbség.

Természetes, hogy a fehérvirágu mus
kátlit termelő gazdák között felmerült az 
a kérdés, mi okozta ezt a nagy árcsökke
nést ? S nem jöhettünk más végkövetkez
tetésekre, minthogy ily csökkenést egy 
körzetben beváltott anyagnak átlagosan 
rossz minősége okozhat csak. Ez lehetett 
a jövedék nézete, midőn egyszerre ily 
lépésre határozta el magát.

Körszemlét tartva a termelők anyaga 
között, be kellett látnunk, hogy nem min
den jogosultság nélkül történt az árre- 
dukezió.

Lehet, hogy elfogultság azt állítani, 
hogy árredukeziónak a kifogástalan anya
got szállító termelőknél egyáltalán nem 
lehet jogosultsága s hogy ilyen árcsökken
tésre egyáltalán nem volt szükség, mert 
hiszen ha a dohánynak minőségszerinti 
beváltása s honorálása osztályokban kife
jezést nyer — csak azon anyag fog ezen 
magasabb osztályba jutni, mely a minő
ségi körülírás minden kellékével bir. Tes
sék tehát a termelőnek olyan anyagot pro
dukálni. amilyet a jövedék a nagyobb 
árral honorált osztálytól kíván.

Nincs azonban jutalmazva a termelő

nek termelési gondossága akkor, mikor 
világosan látja, hogy bármily gondozás 
mellett is fáradozása úgyszólván hiábavaló, 
mert terméke az érték egy jelentékeny 
részével devalválva van.

Nehogy azonban csak egy pillanatig 
is az a látszata legyen e soroknak, mintha 
az árcsökkentést a jövedéknek a fehérvirágu 
muskatál iránti antipathiájának tulajdoní
tanám, már most kijelentem, hogy éppen 
az ellenkezőről — személyesen is — alkal
mam volt meggyőződni.

Az árreduezió főleg a sok oldalról le
szállított vörösvirágu muskatáldohánynak 
tulajdonítható. Az 1894-96 évekre meg
állapítva volt árszabás szerint szószerint: 
„Muskatál gyanánt azon levelek vétettek 
át, melyek fehér vagy vörösvirágu mag
ból nyerettek s különleges illatuk által 
tűnnek ki.“ Ez okozta szerény nézetem 
szerint a fehér virágú muskatál vesztét.

Mert tekintve, hogy a vörösvirágu 
muskatál is muskatáldohánynak volt kva
lifikálva s mert ezen dobányfaj mennyi
ségileg lényegesen nagyobb termést ad a 
fehérvirágu muskatálnál: ki venné rossz 
néven a termelőknek, ha saját érdekükben 
— ellenvetés nem lévén, sőt világosan en
gedélyezve — jobbára vörös virágú mus 
katált termeltek. Hogy e kétféle muska- 
tál között minőségileg nem kicsiny a kü
lönbség, azt tudjuk.

Tényleg már pár évi termelés után a 
dohányjövedék igazgatósága rendeleti utón 
beszüntette a vörösvirágu muskatál ter
melését ; az 1898-ik évre megállapított 
árszabásban pedig már nem muskatál, 
hanem „fehérvirágu muskatál“-ról van szó.

Két év óta a nagytárkányi dohánybe
váltó körzetben termelt anyag túlnyomó 
része, már minden jellegzetes kellékével 
bir a fehérvirágu muskatálnak. A dohány 
pipában nem erős, hanem általában gyönge, 
különleges és sajátságos kellemes illattal 
bir, nem csípős, hanem jobbára zamatos. 
Egy s más oldalról e dohányfélesóg hibá
jának rójják föl, hogy nem mindig eléggé 
világos szinü. Erre nézve meg kell jegyez
nem, hogy a szomszédos, talajra nézve 
hasonló összetételű — gálócsi híres muska
tál dohány is egyenlő barnapiros szinü 
volt s tekintettel arra, hogy a fehérvirágu 

| muskatál csak nehezebb, iszapvegyülékkel 
biró vályogos talajokat szereti, s a leg
zamatosabb, legtartalmasabb, leguromati- 
kusabb muskatálokat éppen eme talajok
ból — a gálócsihoz hasonló talajból nyer
jük. — Ez nem is lehet másképp.

A homoktalajon termett dohányok 
világosabbak ugyan, de csekély kivétellel 
csípősök, az anyag pedig minden külső 
hatás iránt sokkal érzékenyebb. Ez leg
inkább bebizonyult a legutóbbi dohány- 
termelési évben, midőn a homokosabb 
talajról került dohányok a fermentálást 
egyáltalán nem állották, mig az egyszínű 
élénk és sötétebb piros szinü kötöttobb 
talajon termelt dohányok, a fermentálást 
hasonlithatlanul jobban állották.

Ha már most mi — szerény nézetem 
szerint — főleg a múltak bűneit bünhödjük, 
bizton reméljük, hogy ennek az állapotnak 
a legrövidebb idő alatt meg kell változni.
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tekintettel arra, hogy az egész körzet 
anyaga átlagban jóval értékesebb ma, 
mint ezelőtt volt.

Meg is kell unnék változni — mert 
egyes öserejii talajok kivételével, hol 
mennyiségileg sem lehet panasz a termésre, 
a most fenálló árak mellett inkább lehetne 
közönséges leveleket termelni. Mert mig a 
közönséges dohányból 70 és 90 cm. párat
lan közű sortávolság és 45 cm. palánta
távolság mellett kát. holdankint 17,600 
palántát ültethetünk, addig a fehérvirágu 
muskatálból 60 és 70 páratlan közü sör
éé 35 cm. palánta-távolság mellett 30,380 
palántából termeltetik dohány. 70°/o-al több 
palánta termeltetik ilyképp a fehérvirágu 
muskatálból, mely százalék még jelenté
kenyen emelkedik, ha a muskatáltökéket 
a közönséges levelek tökéihez arányosítjuk; 
mert mig a közönséges dohányféleség 
tövén legfeljebb 10—20 levelet hagyunk, 
addig a muskatáltökén (mely több levelet 
hoz) 12—14 levelet hagyunk, ami ismét 
körülbelül 15“ « különbözetet tesz ki. — 
80—90%-al több levelet kell törni, fűzni és 
lesimitani a muskatálnál s természetes, 
hogy szárító-helyiség is ismét csak több 
kell eme féleségnek.

És mert ezen dohányok, daczára a 
levelek számbeli óriási külömbségének, 
mennyiségileg inkább kevesebbet, mint 
többet hoznak a közönséges leveleknél, 
mi adjon a gazdának kárpótlást — már 
a kvalitástól eltekintve is — az óriási 
különbséget tevő munkáltatásért, ha nem 
az ár?

Ha másrészt fölemlítem, hogy a mus- 
katáldohány száradásakor mily érzékeny, 
nemcsak az eső, de már a harmat iránt is 
és a minőség megóvása a törés, füllesztés, 
szárítás, köd elleni védekezésnél mily rend
kívül pontos gondozást kíván, igen termé
szetes, hogy ha az ár nem ad ezen mun
kákért rekompenzácziót, nem lesz ami a 
termelőt 8 kertészt a minőség emelésére 
serkentse. Másrészt, éppen a fentiekből 
következik, hogy a muskatáldohány, mely 
majdnem mégcgyszer annyi levelet hoz. 
mint a közönséges dohány 8 daczára ennek 
a közönséges detireczeni dohányok holdan- 
kinti hozamát átlagban el nem éri, megától 
érthetfileg sokkal vékonyabb bordáju, vé
konyabb levelű, tehát finomabb dohány 
s így a magasabb árat, eltekintve aroma- 
tikus voltától is, megérdemli. Mai minő
ségében a fehér virágú muskatál már 
egyáltalán nem volna tulfizetve az előbbi 
árakkal, sőt a minőség emelése czéljából 
csak előnyös lenne, minél magasabb árakat 
a legjobb minőségű pipadohányért adni.

Tekintetbe kell vennünk, hogy a mus
katál különleges dohány s különösen, hogy 
a termelési súly teszi különlegessé. Ter
melési kísérletek tétettek vele Szabolcs- 
megyéuek több helyén, termelni lehet 
máshol is, de jobb minőségben, vagy oly 
minőségben, miot n Tisza s Bodrogközén, 
aligha fog máshol megteremni. Nokünk 
fehérvirágu muskatált termelőknek külön
ben meggyőződésünk, hogy ennek a 
dohányfajnak jövője van, hogy az a ma 
jobban dotált szentandrási muskatáldo- 
hánynak egyáltalán nem áll mögötte s

hogy ez a dohányfaj egymagában „Nagy- 
tárkányi“ vagy más ilyen czim alatti 
elnevezéssel, a jövedék által forgalomba 
hozva, mindenütt az országban, de az 
ország határán túl is, hol a pipa iránti 
szenvedély él, örömmel üdvözöltetnék!

Kétséget sem szenved azonban, hogy 
itt is nagy gondot kell ugyanazon kellé
kekre fordítani, mint más dohányféleségnél, 
így költöztetett gondot kell a mag faj
tisztaságára fordítani, mely a fehérvirágu 
muskatálnál alapját képezi az anyag minő
ségének, zamatosságának s illatosságának. 
Ezen fajnak a tisztaságát sehol úgy nem 
lehet megőrizni, mint éppen a termelési 
körzetben; azért mondom a termelési 
körzetben, mert a fehérvirágu muskatál — 
s igy a magnak termelt palánta is — al
kalmatlan talajban termelve, nem nagy 
idő múlva degenerálódik s faji jellegéből 
s tulajdonságából veszít.

Leghelyesebbnek találnám ennélfog
va — szerény nézetem szerint — a magot 
a jelesebb termelők által termeltetni, kik 
a magot úgyis jóelőre kiválasztott piki- 
rozott palántákból, e czélra elkülönítve 
termelik, hogy igy a kevesebb gonddal 
termelők is fajtiszta maghoz juthassanak.

Igen fontos újítás lenne továbbá, ha 
a muskatáldoliányok simítását a jövedék 
eltörölné. Sok szó fér még a közönséges 
debreczeni levelek simításának elhagyásá
hoz, melynek részben jobb osztályai szi
varburoknak használtatnak föl, de muska- 
táldohányok simítását, tekintettel arra, 
hogy az egész anyag kizárólag pipado
hánynak lesz felhasználva és éppen véko
nyabb, finomabb leveleinél fogva a simitó- 
kéz nyomása, fogása iránt természetszerű
leg sokkal érzékenyebb: határozottan el 
kellene törülni; ez a muskatáldohányok 
minőségét bizonyára kedvezően befolyá
solná.

(„Köztelek") Aloskoviez M ó r.

A simitatlan dohányról:
A kisvárdai dohánybeváltóhivatal ke

zelője : Fejér Viktor ur, a . Köztelek“ múlt 
hó 29-én megjelent számában leírja a hi
vatali körzetében két nagy termelő által 
beszállított múlt évi termésű simitatlan 
dohányoknak kezeléséről és erjedéséről 
való tapasztalatait, — s amint mondja: a 
múlt évi termés becsómózása idején ural
gott rendkívül kedvezőtlen időjárás befo
lyásánál fogva, a simítás mellőzésének 
előnyös volta egész határozottsággal ugyan 
nem állapítható meg, — közleményéből 
azonban egészben véve az tűnik ki, hogy 
ez az eljárás mégis csak czélszerü; — azt 
mondja ugyanis, hogy általában a simi
tatlan csomózásnak az az előnye van a si
mított felett, hogy kártékony nedvesség 
nélkül is összeállíthatók a csomók, — mert 
ha száraz í b  a dohány: csomózni lehet, de 
simítani nem ; — s ez teljesen úgy is van.

De azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy ha semmivel sem volna jobb a simi
tatlan dohány, mint a simitott — mert 
rosszabb egyáltalán nem lehet, azt senki 
sem állíthatja — de maga az idő és 
munkamegtakarítás és ezzel a kezelési

költség olcsóbbá tétele már magában véve 
nagy előny és igen jelentékeny kü
lönbség.

Én azonban még azt is bátran hozzá 
merem tenni, hogy a simítás mellőzése ál
tal még a dohány minősége is minden 
tekintetben csak javul.

Erre vonatkozólag nem kívánok ez 
alkalommal részletekbe bocsátkozni, mint
hogy ezt a kérdést lapunkban én már 
évek óta igen sokszor és bőven tárgyal
tam ; — most tehát röviden csak annyit 
jegyzek meg, hogy a simítás mellőzése 
mindenesetre előnyös és kívánatos ugyan, 
de ez az eljárás nálunk most még korai, 
— mert előbb a mainál még jobban meg 
kell hogy javuljanak az okszerű termelés 
és kezelés módozatai s a minőség szerinti 
beváltási rendszernek kell érvényesülni, 
amidőn a termelőnek a saját érdeke pa
rancsolja majd, hogy a dohányát értéke 
szerint, egyenlően válogassa össze s meg 
fogja kezdeni ezt a műveletet a legértéke
sebb anyagjával, amíg lassan-lassan oda 
ér, hogy csak igen kevés része lesz a 
dohányjának alárendelt minőségű, amikor 
aztán összes dohányát nem fogja simítani, 
hanem csak egyszerűen csomózni, — s be
következik majd az oldalt-fűzési módszer, 
amely a simitatlan dohány kezeléséhez a 
legalkalmasabb eljárás, — ennek a mód
szernek a behozatala pedig összefüggés
ben lesz a teljes füllesztéssel, mert a he
lyesen füllesztett dohánylevelek gyorsan 
beszáradnak, nem törnek, nem rongyolód- 
nak s annyira puhák és hajlékonyak, 
hogy kényelmesen és könnyen összehajt- 
hatók és mindig meg lesz bennük az 
a szükséges ruganyosság, hogy a csomó
zást bármily időjárásban lehet végezni.

íme, ezek a feltételei annak, hogy a 
simítás mellőzése hazai dohánytermelé
sünkben is általánosan bevett szokássá 
váljék; — de amíg ezt elérhetjük, addig 
még sokat kell tanulunk és ezután is foly
vást előbbre haladnunk.

Daróczi Vilmos.

Közlemények
a dohánytermelés! kísérleti 

állomás köréből.
— Kerpely Kálmán jeleztezeböl. —

Kísérletek a - fíovis--féle dohánykóró- 
leszántó vassal.

(Befejező közlem ény.)

A  m. kir. dohányjövedék központi 
igazgatóságának felszólítására kísérletet 
tettünk a «Bonis»-féle dohánykóró-leszántó 
vassnl is. Ezen hosszúkás S alakú leszántó 
vas bármely eke gerendelyére ráerősithető 
úgy, hogy rézsutosan nyúlik el az eketest, 
illetve szán tóvas előtt, oly rendeltetéssel, 
hogy a leszántandó dohánykórót leszorítva, 
annak tökéletes beföldelését megkönnyítse.

A leszántó vasat kísérleteinknél Sack- 
féle ekére szerelvén, munkája az 1—1'/« 
méter magas dohánykórós földön valóban 
kifogástalan volt; utána beföldeletlen kóró 
sehol vissza nem maradt.

Az igás állatok minden megeről-
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tetés nélkül könnyen dolgoztak és torló
dások sem fordultak elő.

A «Bonis»-féle dohánykóró-leszántó 
vas jó munkájáról tehát csak elismerőleg 
szólhatok és bár jelentősége a dohány- 
föld tavaszi bevetése esetén sem kicsiny- 
lendő, mert az őszszel tökéletesen beföldelt 
kórók gyorsabb korhadásával, a földnek 
alaposabb tavaszi megmunkálhatóságát 
engedi meg. mégis kiváló munkájával a 
dohányföldnek különösen az ősziek alá 
való tökéletes előkészítést teszi lehetővé. 
A teljesen beföldelt kórók a vetőgép mun
káját nem akadályozzák s a vetés egyen
letes kikelését biztosítják. Megjegyzem 
azonban, hogy a leszántott földet közvet
lenül megfogasolni nem szabad, mert a 
borona a kórók egy részét ismét kiföldeli 
Legjobb az ilyen kórós földet, felületes 
egyengetés czéljából. megoldalozni s vetés 
előtt a föld ürességének s utólagos erős ; 
ülepedésének csökkentésére gyűrűs hen
gerekkel megjáratni. Ha a szükség úgy 
kívánja, akkor vetés után újólag az olda- 
lozót használjuk.

A *Bonis«-féle dohánykóró-leszántó 
vasnak a zöldtrágya leszántásnál is kitűnő 
hasznát lehet venni.

i
Ö sszefo g la lá s.

A m. kir. dohánytermelési kísérleti 
állomás feD tebb  ismertetett kísérleteinek 
eredménye következőkben foglalható össze:

1. A korai — május első felében — 
ültetett dohányok, úgy mennyiségileg, mint 
minőségileg, jobb és biztosabb termést 
adnak. A kései — júniusi — dohányok 
fejlődése bizonytalan és egyenlőtlen; az 
érésben megkésett levelek kisebb termés 
mellett rosszul színesednek és általában 
durvább anyagot szolgáltatnak.

2. A dohány sűrű ültetésével nem
csak a termés nagyságát, hanem a minő- i 
séget is tetemesen fokozhatjuk. Ezen kü- 
lömbség különösen az elkésve kiültetett 
dohányoknál szembeszökő.

3 A dohánypalánták duggatásával 
egyenletesen fejlődő és érő. finomabb, érté
kesebb dohányt kapunk.

4. A „jadoo“-nak nevezett műtrágya 
különösen a palánta-nevelésnél bir jelen
tőséggel és végeredményében nagyobb ter
mést és minőségileg is finom anyagot szol
gáltat.

5. A „martellin* nemcsak a dohány 
égöképességét, hanem az égés minőségét, 
a levelek és bordák finomságát emeli; ter
mésfokozó hatása különösen a szuperfosz
fáttal egyetemben használva válik föltünővé, 
minek oka talajaink általános foszforsze
génységben keresendő.

6. Televényes kötött földön a szegedi 
rózsa-dohány, a keresztezett pennsylvaniai 
és kigyósi kuba dohánynál — úgy minő
ségileg. mint mennyiségileg — jóval többet 
érő féleségnek mutatkozott

7. A „Bonis.-féle dohánykóró-leszántó- 
vas kifogástalan munkát végez.

Irodalom.
A Természettudományi Társulat kiadvá

nyai. Hazai közművelődési egyesületeink 
között alig van egy is, a mely kijelölt czél- 
já t: az ismeretek és közművelődési ter
jesztését eredményesebben szolgálná mint 
a Természettudományi Társulat, amely
nek havi közlönye és kiadványai valósá- 
ságos kincsesbányái a természettudomá
nyok körébo vágó ismereteknek.

A társulat most adta ki könyvkiadó 
vállalatának 1899—1901. évokre szóló elő- 
rajzát.

A társulat, e vállalatával, a melynek 
immár huszonhét éves múltja van, nrra 
törekszik, hogy irodalmunkban hézagpótló 
s a tudomány színvonalán álló olyan mun
kákat adjon a természettudományok ked
velőinek, melyek biztos tájékozást nyújta
nak a korszerű, a közéletben, a társada
lomban napirenden levő természettudomá
nyi kérdésekről s az olvasót arra a 
színvonalra segítik, melyre a természettu
dományok mai korában minden müveit 
embernek törekednie kell.

A most következő 3 éves cziklusban, 
a következő munkák vannak kiadásra ki
szemelve: Laufenar.er Károly: Előadások 
az idegélet köréből, rajzokkal, képekkel; 
Pi rtik Ottó: a baktériumokról, népszerű 
előadásokban, rajzokkal; Rátz István: Az 
élősdi állatokról, népszerű előadásokban, 
rajzokkal; Alföldy Dénes: Útmutatás a 
meteorológiai eszközök használatában és 
a megfigyelésekben, rajzokkal; Ilodiczky 
Jenő: Orvosi növények termesztése raj
zokkal ; Todd : Népszerű csillagászat, raj
zokkal (angol); Lchmann: A babona és 
bűvészet, rajzokkal idán) ; Lampert: Az 
édesvizek élete, színes mülapokkal, raj
zokkal (díszmunka).

Az aláírás 3 évre kötelező. Az évi dij 
a társulat tagjai és a közlöny előfizetői 
részéről 6 frt, nem társulati tagok részé
ről 8 frt, a mely összegbe már a bekötés 
költsége is bele van értve.

A könyvilletmények utolsó kötetében, 
a cziklus pártoló tagjainak névsora is kö
zölve lesz.

A jelentkezés egyszerű levelezőlapon 
is történhetik, amely a Természettudomá
nyi Társulat titkári hivatalához (Buda
pest, VII., Erzsébet-körut 1. sz.) inté
zendő.

.Tűzre, vízre vigyázzatok'.* Majdnem 
napirenden vannak a borzalmas tüzese
tek, amelyek gyakran egész községek 
pusztulását vonják maguk után. Nagyon 
alkalom- és időszerű tehát az a figyelmez
tetés, amelyet a fonti czim alatt a „iYcp- 
lap“ közöl s érdemes arra, hogy az abban 
foglalt jó tanácsokat minbenki megszív
lelje, mert — a tűz ellőni biztosítás álta- 

! lános kötelezettsége nem lévén még ná- 
l lünk behozva — igy aztán könnyen meg- 
1 történik, hogy egy gondatlanul eldobott 

gyufaszál, sok gazdának egész élete ke- 
' serves szerzeményét néhány perez alatt 
| megsemmisíti s száz meg száz családot 
i juttat véginségre.

Különben a „A'ép/ap* — ez a kitünően 
; szerkesztett és igazi népies nyelven irt

kis gazdasági heti közlöny — minden 
számában tele van a legjobb gazdasági és 
népéleti tanácsokkal s rendkívüli olcsósá
gánál fogva (egész évre 1 frt 50 kr) min
den gazda megrendelheti és nagyon ér
demes is, hogy megszerezze, már csak 
azért is, hogy alkalmazottai, cselédjei ezt 
olvassák a ponyvairodalom és a -ezuezi- 
lista* kiadványok helyett. A .Néplap* 
szerkesztősége és kiadóhivatala: Budapest,
IV. Egyotem-utcza 4. sz. a. van.

Vegyesek.
Teljes tisztelettel felkérjük azon t. elő

fizetőinket, akiket az előfizetés lejáratáról 
külön levelezőlapokon is értesítettünk, szíves
kedjenek az előfizetési dijat most már minél 
előbb beküldeni, nehogy kénytelenek legyünk 
a hátraléknak postai megbízás utján való 
beszedésével terhökre lenni.

— Szolgálati jubileum. F e ic h tin y e r  M ik s a  
m. kir. pénügyi tanácsos, aradi dohány
beváltó felügyelő, április 30-án töltötte be 
állami szolgálatának negyvenedik évét s 
ez alkalommal az aradi dohánybeváltó fel- 
ügyelőségi körzet tisztikara egy csinos 
albummal lepte meg, a melyet — pgy 
igen meleghangú, szép üdvözlő beszéd kí
séretében — Kohányi Hébert b.-csabai 
dohánybeváltóhivatali kezelő nyújtott át 
a jubilánsnak, akinek érdemekben gazdag 
hivatali szolgálatának jubileumához mi is 
ezennel szívből gratulálunk.

— Halálozások. S ik o r s z k y  D á n ie l , volt 
negyvennyolezas honvédhadnagy, m. kir. 
dohányjövedéki tiszt, folyó hó 5-én, hat- 
vankilencz éves korában, meghalt Kassán. 
Az elhunyt öreg ttr székében ismert tagja 
volt a kassai társaságnak. Hatalmas ter
metű, joviális modorú ember volt, kit min
denki szeretett. A kassai dohánygyár tisz
tikara külön gyászjelentésben emlékezett 
meg haláláról. — E e k  K á r o ly  szegedi m. 
kir. dohánygyári tisztviselő neje: született 
fe lsü -e iirs i K ö ve ssy  I t ta , életének 30-dik, 
boldog házasságának 11-ik évében, folyó 
hó 1-én elhalálozott A ritka derék jó nőt, 
férjén kívül, két kis árva leánykája és 
nagyszámú rokonság gyászolja.

— Elismerés az orsz. m. gazdasági egye
sületnek. Az OM< >E. részéről a mübortör- 
vény szigorú végrehajtása érdekében meg
indított akczióért, amely a müborgyártás- 
sal üzletszerűen foglalkozó borkereskedők 
mozgalmának ellensúlyozását czélozta s 
amely akczió az ország összes szőlőbirto
kosainak hasonló állasfoglalását kihívta, 
D a r á n y i  l y n á c z  földmivelésügi ministerigen 
meleghangú 1 iratban őszinte elismerését 
fejezte ki s egyúttal megígérte, hogy az 
egyesület borászati és szőlőszeti bizottságá
nak javaslatait, komoly megfontolás tár
gyává fogja tenni.

— A dohánypalánták állása. A múlt hó 
végén és a folyó hó elején kevés megsza
kítással mnjdnem állandóan tartott hűvös, 
szeles, túlsók esős időjárás, a dohánypa
lánták kiültetését nagyon késleltette. A 
füldmivclésiigyi m. kir. minisztériumhoz 
folyó hó l-éig beérkezett jelentések szc-
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r in t:a  Duna balpattján a dohány palánták 
•lóg szépen megnőttek s most kiültetésük 
alkalmas időben sikeresen folyik. A Duna 
jobbpartján a palánták a melegágyban 
gyengén fejlődnek; a rászák kiültetése*z 
idén mindenütt későre tog esni. -  A 
Duna-Tisza közén a palántákra általában 
rossz idő jár, sok helyen kiveszett s az 
újabbak ültetése még csak ezután lesz 
eszközölhető. — A Tisza jobbpartján a me- 
lcgágyi dohánypalánták az április elején 
volt hideg időjárás folytán kissé vissza
maradtak — A Tisza balpartján a palán
ták fejlődése gyenge; a kora tavaszszal 
keletkezett fagyok s az azóta uralkodó 
hideg szelek fejlődésükben annyira vissza
vetették, hogy a kiültetés május 10—12-nól 
előbb nem lesz megejthető. — A Tisza- 
Maros szögén a dohánypalánták más évek
hez képest elmaradtak fejlődésükben.Egyes 
helyeken az első ültetés elromlott. A meg
maradt első ültetésü palánták kiültetését 
is nagyon gátolja a száraz szeles időjárás.

— A rózsadohány termelésének bizo
nyos helyeken való hasznos és ajánlatos 
voltáról már több Ízben volt szó lapunk
ban. Ezúttal is jónak látjuk röviden csak- 
annyit megjegyezni, hogy ezt a fajtát fő
leg ama vidékeken volna jó bevezetni, 
ahol durvább dohányok termeltetnek, mert ; 
például a Tiszavidékén termelt rózsado
hány nagymértékben emeli az ottani do
hányanyag minőségét, — mig ellenben a 
finomabbfajta dohányt produkáló vidéke
ken már nem ajánlatos a rózsadohány 
termelése, mert ez hátrányára van a minő
ségnek, mivel az égése nem egésszen ki- 
fogástalan, illetve ez sokkal gyöngébb 
égésű, mint az ugyanazon helyen vele 
együtt termelt többi dohányok : azért te
hát a rózsadohányt meggondoltan, czéltu- 
datosan és mindig csak a neki való he
lyen kell termeszteni.

—  A Trienti Általános Biztosító-Társaság (AesI- 
curazioni Generáli) f. é. áp rilis  hó 22-én ta rto tt ! 
67-ik közgyűlésén  te rjeszte ttek  be az 1898. évi 
m érlegek. A je len tés különösen kiem eli, hogy H ege
d ű s  Sándor igazgató tanácsos u r  kereskedelem ügyi 
m in iszte rré  tö rtén t k inevezte tése folytán az intézet 
igazgatóságából kilépett, m ely körülm ényről az 
igazgatóság  a közgyülésalkalm ával következőkép 
em lékezik m e g : „T isztelt U rak I E ngedjék  meg, 
hogy jelen tésünk  első helyén, rokonszenvünknek 
ad junk  élénk kifejezést azon nagyrabecsü lt férfiú 
iránt, ki ő  Felsége kegyéből m egbízást nyert
a  m agyar kereskedelm i m iniszter m agas, d íszes 
állásának elfoglalására. Heqedüs Sándor rendkívüli 
tehetsége igy teljes m értékben nyert elism erést és 
m időn ez örvendetes tény t Önökkel egyetem ben 
őszinte m egelégedéssel üdvözöljük, m élyen fájlaljuk 
egyú ttal azon veszteséget, m ely ez által in téze
tünkre  hárul, m ert tá rsaságunk  kénytelen lemon
dan i ezen férfiú közrem űködéséről, k i őt 16 éven 
á t felette buzgó és becses tám ogatásában részesí
tette. K érjük  szives felhatalm azásukat a rra  nézve, 
hogy az i t t  kifejezett érzelm einkről ez évi köz 
gyűlésünk jegyzőkönyvében megem lékezhessünk*'. 
A z  előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 
1898. decz. 31-én érvényben volt életbiztosítási tőke 
Összegek 449,227.817 korona 22 fillért tettek k i és az 
év  folyamán bevett dijak 19,100.562 korona 14 fil
lé rre  rúg tak . Az életbiztosítási osztály dijtartaléka 
8,641.165 korona 59 fillérrel 114,696.582 korona 69 
fillérre em elkedett. A  tűs- és szállítmány-biztosítási 
ágakban a  dij és illeték bevétel 27,135.669 korona 
94 fillér volt, m iből 11,372.530 korona 78 Hl. viszont
b iztosításra fordittatott úgy. hogy a tisz ta d j bevétel 
15,763.139 kor. 16 fiillérre rugo’t, mely összegből 
12,490.283 kor. 14 fii m int d íjtartalék  m inden teher

től menten, a  jövő évre v itete tt át. A jövő években 
esedékessé váló dijkötelezvények összege 71,175.674 
korona 21 fillér. Károkért a tá rsa ság  1898-ban 
26,627.284 korona 40 fillért folyósított. Ehhez hozzá
adva az előbbi években te ljesíte ti kárfizetéseket a 
tá rsa ság  alapítása óta károk fejében 633,489.520 
korona 86 fillérnyi igen tek in télyes Összeget fize
te tt jki. Ebből a  kártérítési összegből hazánkra  
118,390.059 korona 49 flilér esik , m ely összeget 
a  tá rsaság  175,585 káresetben fizette k i. A nyereség 
tartalékok közül, melyek összzesen 14,985.029 ko
rona  98 fillérre rúgnak , különösen kiem elendők : az 
alapszabály szerinti nyerese’gtartalék, mely 5,260.000 
koronát tesz ki, az értékpapírok árfolyamingadozá
sára  alak íto tt tartalék, mely az 1,604 315 korona 
04 flilér külön tartalék, úgyszintén az évi nyereség
ből k ihasíto tt 903,418 korona 70 fillérrel 9,575.029 
kor. 98 fillérre em eltetett fel ; továbbá felemlí
tendő m ég a  160.000 koronára rugó  kétes követelések 
tartaléka. — Ezeken kívül fennáll m ég egy 560.000 
koronát kitevő külön alap, m elynek az a rendeltetése, 
hogy az életbiztosítási osztályban a kam atláb eset
leges csökkenését kiegyenlítse. A tá rsaság  összes 
ta rta lék ja i és alapjai, m elyek elsőrangú értékekben 
vaunak elhelyezve, az idei átutalások folytán 
143 645.142 kor 28 fillérről 153,073.167 korona 61 
fillérre em elkedtek, m elyek következőképen vannak 
e lh e ly ezv e : 1. Ingatlanok és jelzálog követelések 
26,495.680 korona 45 fil lé r ; 2. életbiztosítási köt
vényekre adott kölcsönök 13,126 433 korona 54 fillér 
3. Letélem ényozett é rtékpap írokra  adott kölcsönök

1,692.124 korona 22 fillér; 4. É rtékpap írok  
100,494.915 korona 65 flilé r; 5. Tárczaváltók 711.252 
k o ro n a : 6. A részvényesek biztosított adóslevelei 
7,350.000 korona ; 7. Bankoknál levő rendelkezésre 
álló követelések, készpénz és az intézet követelései, 
a  hitelezők követeléseinek levonásával 4,202.761 
korona 75 fillér, összesen 153.073.167 korona 61 
fillér. Ezen értékekből 43 millió korona magyar 
értékekre esik.

Szerkesztői üzenetek.
Faltum Antal urnák, Kelebia, —
Kérészi Barna urnák, Tisza-Nána, — és 
Riedl Kálmán urnák, Alberti-lrsa :
A jun iu s  végéig  járó  félévi előfizetési dijat 

köszönettel m egkaptuk.
Liszkay Benjámin urnák, Alső-Fügeden.
A beküldött 4 frto t köszönettel vettük ; — a 

lapot -  m ájusl-tő l deczeinber végéig — m egindí
tottuk.

Csánk Lajos urnák, Csanád-Apácza.
Keglevich Gábor gróf klem! majori gazdasága, 
Gyula-várii uradalom,
Mlinkó Fauszt urnák, Besenyő,
Purgly László urnák, Kunágota,
Sármezey Árpád urnák, Szépfalu, — és 
Töttösy Sándor urnák, Kompolton :
A deczeinber végéig já ró  egész évi előfizetési 

dijat köszönettel m egkaptuk.
Molnár István urnák, Pta Tomajon.
M agán levél m e g y

Kfirgönyczim:

.KÖTÉLGYÁR*
Iiudapest.

TELEFON:

62—18.

Legjobb és legmegbízhatóbb minőségű 

magyar bácskai kenderből készült

és

gazdasági kötélárut
ajánl a

ELEIBE is WEI5Z k S tijj ír t i  tá g  BUDAPESTEN.
R a k t á r  éo i r o d a :  V I I . ,  K á r o l y - k ö r ú t  7. ■«.

T o v á b b á .-  t o r n a  e s z h L ö z ö l s . ,

valamint: kocsizó lóhálók, szánhálók, gabonazsákok, vízhatlan ponyvák, 
kender, csepü, vászontömlök, itató- és tűzivedrek, cocus futószőnyegek 
és lábtörlők, ruhaszárító kötelek. — Law n -tann ia  hálák , fo go ly - 
hálák  stb. e szakmába vágó árúkat a legjutányosabb eredeti gyári árakon.

Képes árjegyzék kívánatra kármentesen küldetik. — Vidéki megrendelések 
pontosan eezkSzöltetnek.
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ÉLKTBIZTOSITÓTÁRSASÁG

• ALAPITTATOTT 1845. * -  —

Tisztán kölcsönösségen alapszik, m inden utánfizetés kötelezettség  kizárásával. 
M iután részvényesei nincsene

az összes töke és nyeremények a biztosítottak tulajdonát képezik.
Kivonat az 1895. zárszámadásból.
. . . fk 905,859.490 1^95-ben kötött uj üzletekA ktívák összege

É vi b e v é t e l ...........................
1895-ben a b iztosítottaknak 

k if i z e t te te t t ...........................

összege
Fölösleg

fk 680,780.116 
„ 124,580.448

196,376.666 

97,082.479

Nincs másik kölcsönös biztosító-társaság a világon, mely Ily óriási fölösleg
felett rendelkeznék.

I ■

Fennállása óta a Hew-York biztosítottjainak kifizetett

1 .0 7 4 .0 1 3 ,5 9 2  fr a n k o t.
A New-York a müveit világ összes államaiban bir fiókokkal.

R . < . r . . o i i é l i  M a g y a r o r s z á g o n  :
a Magyar általános hitelbank, a Magyar kereskedelmi Bank.

Közelebbi felvilágositást ad a
’W '  Q  T f  é le tb iz to s ító -tá rsa ság  g

W  “  I  W  A \  JX . m agyaro rszág i igazga tósága .
Budapest, Erzsébet-körut 9—11. (Hew-York palota). o—)

Hirdetések
a

Magyar Dohány újság
részére

a  le g ju t á n y o s a b b a n  s z á m ít v a

felvétetnek a lap kiadóhivatalában

Baá&pDst, 71., PodBuieiky-Dtni 1. m

és va lam en n y i h ird e té s i irodában .

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Elismert legjobb szerkezetű 
gyűrű- és sima kézi-, jérgány- 

ésiaczéllemez- m m CSBplÖflépBkBt 
m m hengereket,

1-, 2-, 3- és 4vasu hanté ekéket,
különféle lánczboronákat,

„ A g r íC O la ái sorvető gépeket, *
Blunt'-féle ensilage* ̂  a  m __  ___ ,  ___ m  __  ■

zöldtakarmány; sajtókat, j á r g á n y o k a t ,

sztbail. gyümölcs is főzelék aszild készülékeket.

bor- és gyümölcs-sajtókat,

szöllö-zuzókat és bogyó-morzsolókat.

: x x x x ~ X 3 C \

f l

2.— 3  l ó f o g a t x i

sajtókat,

L e g ú j a b b

gabna rostákat, triöröket és 
kukoricza morzsolókat,

sz é n a  és
önműködő „SYPHONIA" növény- és s z a l m a

szöllövesszö permetezőket kézi erőre, szállító készülékkel vagy a nélkül
a legjobb m inőségben gyártanak  és készítenek

n V E aLy faL rtti P h .  é s  t á r s a
cs. és klr. kiz. szabad, gazdasági gépgyárak, vasöntöde és gözhámor

Alapittatott 1872. " !  T a b o r »tra98e: 750 m unkás.
r  k itü n te tv e  több mint 400 aran y , ezüst, bronz erem m el

és e h ö  d ijakkal.

Á r je g y z é k e k  c s  s z á m o s  e l i s m e rő  le v e le k  in g y e n  é s  b é r m e n tv e  k f tlü c tn c k .
K é p v is e lő k  é s  v i s z o n tá r u s i tó k  f e lv é te tn e k .  3—8

Á l  országos g ép és z -e g y e s ile i

a gépészet m i n d e n  ágában 

kellőleg szakavatott

g é p é s z e k e t

minden időben díjtalanul

elhelyez

Budapest, VI. Váczi-körut 33 szám.

X
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L e r x x x x :
M árkus Samu könyvnyom dája, Budapest, B áthory-utcza 20.
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