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Dohány fermentálás mesterséges 
utón.

Régóta kedvencz tanulmányom és 
beható megfigyelésem tárgyát képezi azon 

általam már évekkel ezelőtt felvetett — 
problémának a megoldása, hogy miként 
lehetne a dohányt újabb fermentálás által 
javítani, nemesíteni ? — mert az bizonyos, 
hogy a már egyszer fermentált dohány 
még igen sok erjedési anyagot tartalmaz, 
— de ezeknek mikénti érvényesítését ed
dig mély homály fedte.

Eme sürü fátyol fellebbentését, úgy
szólván egy véletlen dolognak köszönhetem.

A  második fermentálásnak rendkívüli 
nagy jelentősége évről-évre bizonyosabbá 
válik előttem, — s nincs is kétségem 
a felől, ,hogy ez a módszer idővel bizo
nyára életbe fog lépni, habár a vegytani 
tudomány eddig még nem is tudta okát 
adni és felderíteni, hogy miért lennének 
jobbak a dohányok a második vagy mes
terséges fermentálás után, amelynek csakis 
gőzölés, vagy direkt megvizezés képezi a 
módszerét.

Hosszas megfigyelés és beható kísér
letezések révén ama nagyfontosságu ered
ményre jöttem, hogy ha a már egyszer 
fermentált dohányt, mesterséges utón, vi
zezés által, másodszori erjedésbe hozzuk: 
az ily dohány hasonlithatlanul jobb, gyen
gébb és kellemesebb izü, sőt még — ami 
a legcsodálatosabb — zamatosabbá és jobb 
égésűvé is lesz.

Azt én régen sejtettem, ^hogy amikor a 
dohány fermentálása befejeztetett: az erjedési 
processzusa ezzel tulajdonképpen még nem 
ért véget, mert a tapasztalás eléggé meg
tanított rá, hogy a dohány, az első fer
mentálás befejezte után még több erjedési 
anyaggal bir. mint amennyivel voltakép
pen bírnia kellene, s a dohánynak kincse
ket érő jó tulajdonságai, csak a helyes 
második fermentálás által emelkedhetnek 
érvényre ; — s annyi kísérletezés és két
ségtelen tapasztalás után, most már teljes 
meggyőződéssel merem állítani, hogy a 
második fermentálás, amelyet mesterséges 
utón lehet előidézni, a dohányt felette nagy
mértékben javítani van hivatva.

Sajátságos, hogy ha a dohányt a be- 
száritás után, a csomózás alkalmával, mes
terséges utón nedvesítjük: akkor ez pe
nészt és rothadást idéz elő, s tönkre is 
megy, — mig ellenben a második fermen
tálás alkalmával igénybe vett nedvesítés 
által a dohány javul cs nemesedik.

Ez a körülmény bámulatba ejti a 
gondolkozó embert, s épp oly nehéz, mint 
amily érdekes eme rejtélyszerü erjedési 
folyamat mibenlétét megfejteni, — miért is 
annak idején megkisérlém észleleteimet

úgy elméletileg, mint a gyakorlati tapasz
talás eredményei alapján tőlem telhetőleg 
megmagyarázni, s ha nem is teljesen fel
deríteni, de legalább plauzibilessé tenni, a 
következőkben adva kifejezést vélemé
nyemnek :

1., hogy a dohány gyöngébb lesz: ennek 
talán még a legkönnyebb és legegyszerűbb 
a megfejtése, amely abból áll, hogy a 
dohány a megáztatás után ki lesz lugozva, 
miáltal az értjéből mindenesetre sokat vé
szit ; —

2., hogy a dohány illatosabb lesz: ez
már sokkal rejtélyesebb dolog; —  de erre 
nézve igy okoskodtam : a régi, szenvedé
lyes pipások semmi szin alatt nem enged
ték a dohány vastag bordáját a meg- 
vágatás előtt kivétetni, mert azt tartották, 
hogy eme bordákban rejlik a dohányleve
lek igazi íze és zamatos illata, —  ami 
tényleg igaz is, — a nagy vizezés és meg- 
puhitás után azonban a dohánylevél összes 
vastag erei és bordái a második fermentá
lás által meglágyulnak, hőségbe jönnek, 
miáltal a közép és mellékbordákban addig 
megkötve volt illatrészek felszabadulnak 
és a levél pórusaiban szétterjednek, s a 
szerte ágazó apróbb-nagyobb ereken, a 
dohánylevél egész szövetén elosztanak; —

3., hogy a dohány jobb égésű lesz: 
ez talán onnan van, hogy a fermentálás 
közben kifejlett hőségben, a dohánylevél
ben levő nitrogén, protain, ammóniák és 
felesleges vizrészek elpárolognak, elillan
nak, a káli alkatrészek pedig visszama
radnak, s ezek javítják meg az égést.

Ez az én véleményem, a melyet nem
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valami magasabb vegytani tudományos 
elméletre, hanem csak a gyakorlati észjá
rásra alapitottam, s most sem állitom, 
hogy mindez éppen igy és nem másként 
van, és hogy csakugyan a most felsorolt 
tényezők volnának azok az okok, a melyek 
a mesterséges fermentálás által a dohányt 
annyira megnemesitik, s gyöngébbé, zama
tosabbá, jobbégésüvé tételét előidézik, — mert 
az én magyarázatom csak mintegy önkény
telen kombináczio támadt fel bennem ; s a 
vegytan szaktudósai lesznek hivatva vegy- 
elemzés és további szakszerű búvárko
dások alapján, a dolog mibenlétét kiku
tatni és minden kétségen felül megállapí
tani, s valóban nagyon örülnék rajta, ha 
akadna már egyszer valaki, aki ezzel a 
fontos kérdéssel behatóan foglalkozva, a 
tudomány fáklyájával világítaná meg a do
hányügynek úgy ezen, valamint egyéb 
felderítetlen rejtélyeit.

Annyi bizonyos, hogy a felsorolt három 
jótulajdonságot a mesterséges második fér- j 
mentálás teremti elő, hogy tehát ez minő 
fontossággal bir és ha majdan a kellő mó
dozatok mellett rendszeres alkalmazásba 
fog vétetni, minő nagy eredményekre 
fog vezetni: azt hiszem ezt szükségtelen 
bővebben fejtegetnem, mert könnyen be- j 
látható, hogy ez nemcsak a dohányanyag
nak nagyrészben való rendszeres megjavi- , 
tására fog szolgálni, hanem igen nagy be- j 

folyással lesz egész dohánytermelésünkre is.
S ezt nemcsak én mondom, de a mi

dőn e részben tett észleleteimet a dohány- 
ügy legjelesebb vegyészeti szaktudósával : 
dr. Kossutányi Tamás úrral közöltem, ó is 
igazat adott feltevéseimnek s az eszmének 
rendkívüli horderejét elismerve, oda nyilat
kozott. hogy az erjedés czéltudatos irány- 
zásától függ tulajdonképpen dohányaink 
javításának és ezzel egész dohánykulturánk- 
nak a jövője.

Az előadottak kiegészítéséül és további 
oknyomozó magyarázatul felemlíthetem 
még azon körül ményt is, hogy a mikor 
dústartalmu dohányok mesterséges nedve
sítés által második erjedésbe hozatnak s a 
dohányanyag 35 — 4U R. hőfokra emelke
dik : ilyenkor egy fölötte nehéz, erős. és 
kábító bűzös áram lepi el az egész helyi
séget, a mely főfájást, rosszuilétet. sőt há
nyást is idéz elő ; — ezekből én szintén 
azt a következtetést vonom le, hogy a 
másodszori erjedés által a dohányban rejlő 
nyers, vad, kellemetlen ízek, sót a niko- | 
tinnak egy nagyrésze is elpárolog, a mi ál- i 
tál a dohányoknak okvetlenül jobbaknak kell ! 
lenni, a mikor azok a második fermentálás- ! 
ból kikerülnek.

Az ilyen mesterséges erjesztés alkal
mával én már számtalanszor tettem azt a 
kísérletet, hogy a második erjedésből ki
került és a mesterséges erjedésen még át nem 
ment dohányokat összehasonlítva kipróbál
tam s mindannyiszor óriási különbséget ta
láltam köztök, a mesterségesen erjesztett 
dohány javára, a mely illatosabb, kelleme
sebb. sokkal gyöngéb és jobb égésűvé 
vált, sőt olyat is találtam, a mely az erje
dés előtt majdnem élvezhetlen volt s a 
második erjedés után közönséges jó élvez
hető dohány vált belőle.

Ezek az én több év óta szerzett bizo
nyítékaim — az eredmény tekintetében — 
meg nem czáfolhatók s igy most már csak 
az a fődolog, hogy a kezelés módját és a 
helyes rendszert megtaláljuk, a melylyel 
ezen eljárás általános alkalmazásba vehető 
legyen.

Nagyon helyén valónak találnám, ha 
a nagytekintetü m. kir. dohányjövedék 
erre nézve a hivatalos tanulmányozásokat 
és kísérletezéseket mielőbb megkezdené. 
Az eredményről részben úgy is van már 
módja megközelítőleg meggyőződni, a ma
gyar dohányból készített „Thanatonu elő
állítása alkalmával, a midőn az ott felhasz
nált kilúgozott dohányokat megszáritják, 
ezeken is bizonyára észlelhető, hogy azok 

, okvetlenül gyöngébbekké válnak, daczara 
annak, hogy a Thanaton készítéséhez a 
dohányok nem is lesznek fermentálva : — 

j s azt is kísérlet tárgyává kellene tenni, 
hogy a Thanaton készítésére használt do
hányok a lúg nyerése után kissé kiszik
kasztva bányákba rakassanak és fermen
tálásban részesittessenek, hogy meggyőző
dést szerezhessünk arról, — a miben én 
ugyan most sem kételkedem — hogy a 
második erjesztés által ezek a dohányok is 
minden tekintetben megjavulnak, élvezhe
tőbbekké és jobb égésüekké lesznek.

Az ügy fontossága mindenesetre meg
érdemli. sót egyenesen parancsolja, hogy 
a midőn dohányanyagunk legnagyobb ré
szének teljes bizonyossággal való megjaví
tása forog kérdésben: ezt a kérdést nem 
szabad csak úgy könnyedén venni, hanem 
a kínálkozó jó  alkalmat meg kell ragadni 
és fel kell használni.

Darócit Vilmos.

A (loliánynionopöliuni behozatala 
Ausztriában és Magyarországban.
— Mutatvány dr. Takáts Sándor értekezéséből. —  

t Folytatás.)

Ha Kákóczi fölkelese nem is söpörte 
volna el a dohány-appaldót. megszűnt volna 
az anélkül is a három évi bérlet lejárta 
után. Lipót ugyanis keveselvén a különféle 
appaldökból betoljó jövedelmet, végre rá
szánta ni agat, hogy eltörli e fölötte népsze
rűtlen intézményt, s behozza a mar regen 
ajánlott „auíschlagot*. 1704. október 5-én 
jelent meg a császári pátens,1) mely az 
alattvalóknak tudomására hozta azt az ör
vendetes hirt, hogy a dohány-monojtólium 
megszűnt, » a dohánykereskedes ismét sza
baddá lett. A monopólium helyett ezentúl 
adót (Aufschlagi vetettek ki a dohányra s 
a dohányelárusitó helyekre.

Azoknak jóslata, a kik Lipótnak ezt a 
rendszert a jövedelem fokozása czéljából 
ajánlottak, csakugyan beteljesedett. 1705- 
ben ugyanis a dohány megadóztatásából 
Ausztriában 150 ezer forint folyt be. De 
ehhöz a pénzhez annyi átok, szidás és sé
relem volt fűzve, s a nagy adó a dohány
termelésre oly károsnak mutatkozott, hogy 
az 1706. január 2-ki csász. pátens kénytelen 
volt az adót felényire leszállítani. Ugyanez 
a császári pátens1) az eladás jogáért <eddig

') Codex Austriacus III. 471. I.
*) U. ott.

fizetett taksát („taxa pro jure vendendi") 
egészen eltörölte.

Ez uj intézkedés folytán a jövedelem 
is tetemesen csökkent. 1706— 1709-ig 100 
ezer, 1710-ben 83 ezer, 1711-től kezdve 
pedig 1721-ig rendesen 06 ezer forint volt 
a bevétel.

Hazánkban a szathmári békekötés után 
egy ideig semmi újabb kísérletet sem tet
tek a dohánykereskedéssel. Az 1715-ki or
szággyűlésen újra törvénybe igtatták a sza
bad kereskedést biztositó 1681 -i törvényt,3) 
a nélkül, hogy a dohánykereskedés kérdését 
külön tárgyalták volna. Maga az udvari 
kamara sem látta alkalmasnak az időt a 
megszűnt dohánymonopólium megújítására.

A szathmári békét követő évek ugyanis 
hihetetlen nyomort hoztak a föld népére. 
1712-ben és a következő években árvizek 
tették tönkre a termést, majd hallatlan 
szárazság következett, úgyhogy a fű és ga
bona teljesen kiégett. A marhák ezrével 
döglöttek s mérges legyek lepték el a vi
dékeket, pusztitva embert és állatot. A 
szegénység éhséggel kínlódott, s nem volt 
a ki segítsen rajta.

„Egészben elromlunk“ — Írja Károlyi 
Sándorné4) — mostan rettenetes sovány 
idő jar“ . Ugyanő írja. hogy három négy 
falut fel kell járatnia, mig egy tyúkot tud 
szerezni.

Az országgyűlés mit sem tesz az el- 
nyomorodott nép érdekében. .Tudva előt
tem jól — írja ez ügyben PálfTy dános — 
nyomorult hazánknak iszonyú ínsége, de 
mi haszna! sub rosa írhatom, hogy a ki
nek róla tenni illenék, s tehetsége szerint 
tenni tartoznék vállat vonyit. Az egyik 
Katisboában fütyül, a másik,6) mint a borz, 
Gsábrág várában* *.

Az 1716-ban kiütött török háború is
mét újabb terhekkel sújtotta az országot. 
Ennek dac/.ára, a háború szerencsés be- 

1 végzése után az udvari kamara elérkezett
nek látta az időt a doháuymonopóliuin 
megújítására. Tizennyolcz évi pihenés után 
tehát ismét szőnyegre került a kérdés, 1720. 
decz. 17-én küldte meg a jövedelem na- 
gyobhitasara kidolgozott terveit a magyar 
kamarának, azzal a kérdéssel, hogy véle- 

í ménrét minél előbb tudassa az udvari 
kamarával.*') Ugyancsak leküldte az appal- 
dátorokkal 1702-ben kötött szerződést is, 
azzal a kijelentéssel, hogy most ismét alka
lom volna évi 8000 frt szerzésére. Azon
ban teljesen uj berendezésre volna szük
ség, ami száz és száz ellenzést, nehézséget 
idézne elő, s koczkázattal járna.

Okulván a kamara az első appaldő al
kalmával felmerült nehézségeken, mielőtt 
javaslatot tett volna, kérdést intézett a ki
rályi ügyek aligazgatójához : Mattyasovszky

3) Articulus 99.
*) Károlyiak levéltára. Károlyi Sáador és fe

leséire levelezése. „Közönséges az Isten ostora raj
tunk országostól . . . .  szörnye.! lamentálódnak, 
el néni bírják . . . .  az jobbágyok szökésbe* fog-
tanak............. se székhus, se egyéb nincsen, az
sónak állapotja égbekiáltó állapot . . . .  kenyér
evőm annyi van, Isten tudná megmondani" stb. «*■;

*) Az esztergomi érseket és Koháry ország* 
birót érti.

•) Örs*, levélt. Iienignae resolutiones. 1720. 
decz. 17. Bécs.
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Imréhez is, vájjon behozható-e Magyaror
szágba törvényesen az appaldátió ?

Mattyasovszkynak 1721. május 20-án 
benyújtott felterjesztése szerint az apgaldót 
az 1526. trv. I. art. alapján be lehetne 
hozni. Azonban a jogszokás, meg az 1681. 
trv. 9. articulusa homlokegyenest ellenkezik 
a nevezett intézménynyel.7) Azért a király 
által megerősített törvények felforgatása 
nélkül — hacsak az országgyűlés belé nem 
egyezik — Magyarországba nem lehet az ap- 
paidót behozni.

Ez okból a szepesi kamara szintén azt 
kívánta, hogy előbb az országgyűlés elé 
terjesszék a kérdést. A  kanczellária azon
ban más nézeten vo lt; szerinte az appaldó 
az országra nézve csak hasznos és üdvös 
iehetne.

Az udvari kamara azonban ennek da
czára is elállt szándékától; mert az ország 
lakosai s főleg a dohánykereskedők sérel
mesnek tartották a törvény által biztosított 
szabad kereskedés korlátozását. Az appaldó 
helyeit tehát adót akart vetni a szállítandó 
dohány minden fontjára. De mivel a rendek 
beleegyezése nélkül ezt sem lehetett elren
delni, a kamara elhatározta, hogy az ügyet 
az amúgy is közeledő országgyűlés elé fogja 
vinni.H) Tervét a kanczellária is helyeselte.

A dohányra kivetendő adónak sorsa te
hát az 1722—33-ki országgyűléstől függött. 
De mire ez az országgyűlés a kereskedelem 
ügyét tárgyalás alá vette volna, (1723. art. 
116.) addigra az örökös tartományokban 
megbukott az eddigi dohányadö-rendszer. 
Az 1723. márcz. 11 -ki pátens már intézke
dik az ismét visszaállított monopóliumról, 
melyet az állam közvetetten igazgatása 
alá helyezett. Erre Becsben felállították a 
„Tabak-dire.*tio“-t és Hamburgban az első 
állami dohánygyárat. Dohányt ültetni ezu
tán csak a „Tabakconsums-Administrati m “ 
engedélyével lehetett.”)

Ezen uj intézkedéseknek nagy hatásuk 
volt a magyar dohánykereskedésre és a 
termelésre, sőt az 1723-i országgyűlés után 
újra megindult monopólium-kérdés végleges 
eldöntésére is.

(Folyt, köv.)

Dohánytermelésünk minőségi 
javulása.

llyakorta elmondtuk már. de azért nem 
lehet elégszer hangoztatnunk, hogy dohá
nyaink minősége évről-évre mily szembe
tűnően javul.

Erre vonatkozólag rendkívül érdekes és 
tanulságos kimutatás állíttatott össze a do
hányjövedéki központi igazgatóságnál, a 
moly az 1897. évi dohánybeváDás országos 
eredményét dohány nemenkint és osztályon
ként százalékos arányban tünteti fel.

Terjedelménél fogva a kimutatást egy
szerre nem közölhetvén, folytatólagosan 
fogjuk a nagyérdekü kimutatás adatait — 
az előző évi eredményekkel összehasonlítva 
— fejtegetni.

A  budapesti beváltási körzetben az 
1896. évben beváltott 24.795 mtrm. dohány-

*) Örs*, levélt Szepesi kamarai levelezések.
•) Kanczelláriai levéltár. Concept. Keferad.
*) Oodex Austriacus IV. 126.
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termés minőségi százalékos aránya a kü.
vetkező volt: nehéz levelek

szivar levél . . . . __0/• / 0
válogatott a) . . . • n

1) . . ■ 0.8 „
I. osztály . . . . 1 8 . - .

11. „ . . . . 27.2 .
Hl.................................. 3 4 . - .
kihányás és hulladék 2 0 . - „

át agár métermázsánként 15 frt 74 kr; 
nedvességre levonás volt 100 kilogrammon
ként 3 klgrm.

Az 1897. évi termelési eredmény mi
nőségének százalékos aranya már részlete
sebben, dohánynemenkint van feltüntetve; 
nevezetesen a dehreczeni leveleknél a 190 
mtrm. beváltott mennyiségből — mtrmázsán-
kint 18 frt 51 kr. átlagár mellett — volt:

Szivarlevél . .
válogatott aj . . .

- >» 0.38 „
I. osztály . . . 31.70 „

ii. . . 37.92 .
ni. . . . 22-56 .
kihányás ................. 6.65 „
hulladék 0.79 .

A tiszai és szuloki leveleknél a 23.397
mtrm. beváltott mennyiségből — méter-
mázsánként 16 frt 90 kr. átlagár mellett —
volt:

szivarlevél . . . .
válogatott a) . . .

!•) . . 0.75 „
1. osztály 22.18 „
ii................................ 32.76 „

in................................ 31.94 .
kihányás . 1194 .
hulladék . . . . 0-43 „

A kerti és közönséges kerti leveleknél a
603 mtrm. beváltott mennyiségből —
mtrmkent 16 frt 05 kr. átlagár mellett —
volt:

válogatott . . . %
I. oszt. kerti 3 . -  „

,. köz. kerti 0.2 „
11 oszt. kerti 1 + .-  .

köz. kerti . 20.8
111. oszt. kerti . . 1 6 . -  .
„ köz. kerti . 30 -  „

kihányás köz. kerti 16.8 „
hulladék 0.2 .

A kapa leveleknél a 201 mtrm. bevál-
tott mennyiségből — mtrmként 13 frt 92 ki.
átlagár mellett — volt:

I. osztály . . 1.82" „
ii................................ 29.15 .

in. „ . . . . 49.74 „
kihányás ................. 18.10 .
hulladék . .  .. 1.19 „

A mint az itt kozült adatokból látszik: 
áz 1897. évi termés minősége az 1896. évi
vel szemben, a válogatott, I. és II. osztályú 
anyagnál már igen jelentékeny mérvben 
emelkedett. (Folyt, kin.)

A kiültetett palánták gondozása.
Évek óta nem volt ilyen kedvező idő

járás a dohányültetésre, mint most, úgy, 
hogy ennél jobbat már kivánni se lehet.

Egy nedves és mérsékelt enyhe idő
járású május, minő az elmúlt hónap volt, 
a legnagyobb biztosítékát nyújtja a ked
vező sikernek, — ez az alapja a dohány
termés biztos jó eredményének, —  ha csak 
később közbejöhető nagyobbmérvü elemi 
csapások —  a mitől Isten őrizzen! — ezt 
az örvendetes kilátást utóbb meg r.em 
hiúsítják.
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Most már megvan a talajnak az a 
megbecsülhetlen és nélkülözhetlen kelléke: 
a nyirkosság, amely a dohánytermelés 
sikerének legelső feltétele és legfőbb biz
tosítéka, — mert a gyenge kis növény 
gyökereinek ez az éltető tápláléka, míg 
apró levélkéire gyöngycseppként permete
zik a majdnem naponkénti langyos eső, — 
ami kimondhatatlan áldás és szerencse, 
már csak azért is, mert igy aztán nincs 
szükség a száraz években annyi költséget 
és fáradságot igénylő öntözésre.

Az üde, kövér időben a palánták hir
telen megerednek, gyorsan fejlődnek, élénk 
növésnek indulnak és sem el nem vénül
nek, sem el nem satnyulnak, mert a ki
ültetés utáni gyakori csendes meleg esők 
a legjótékonyabban hatnak a palántákra. 
Az ilyen időjárásban, a jól megművelt 
földben, a palánta szemlátomást növekedik 
és rohamos fejlődésnek indul, már pedig a 
bő termésnek ez az alapfeltétele és legfőbb 
biztosítéka.

Most tehát itt az ideje, hogy az áldott 
természet kedvezését mi is serényen fel
használjuk, javunkra fordítsuk és szorgal
masan megtegyünk mindent, ami csak 
kell, — mert ha most elhanyagolnánk 
teendőinket és hiába elmúlni engednénk 
ezt a soha vissza nem hozható, pótolhatat
lan jó időt, ez mintegy kihívás és csak
nem hálátlanság lenne az áldott természet 
ellen, amelyért aztán csak önmagunkat 
okolhatnánk.

Azt hiszem, hogy minden jó gazda 
igyekezett jól felhasználni ezt a rendkívül 
kedvező jó időjárást, s a palánták kiülte
tése bizonyára mindenütt annyira előre
haladt, hogy már a legközelebbi napokban 
országszerte befejeződik az ültetés.

Az is nagy előny, hogy az idén alig 
lesz szükség a foltozásra, ami már magá
ban véve igen kedvező jelenség, mert ily 
formán nen.csak a foltozás melletti fárad
ságos munkát megtakarítjuk, de ezen kö
rülmény a termés egyenlőbb voltára is 
nagy befolyással bir.

A  foltozásra — ahol ez mégis szük
séges — a hidegágyakba átdugdosott 

| — pikirozott — palántákat használjuk, a 
I melyek rendkívül szépen fejlődnek, és 

hasonlithatlanul dusabbak, erőteljesebbek 
' a melegágyi palántáknál. S ha már a fol- 
I tozás elkerülhetlen, akkor ne csak arra 

szorítkozzunk, hogy a teljesen kiveszett 
| palántákat újakkal pótoljuk, de egyúttal 

és egy fáradsággal nézzünk szét egy kissé, 
I és ha látjuk, hogy a kiültetett palánták 
! némelyike vékony, satnya, felnyurgult, el- 
I kényszeredett: az ilyeneket könyörtelenül 

huzzuk ki és dobjuk el, s helyöket szintén 
erőteljes, friss, uj palántával pótoljuk.

A  rovarok pusztításai ellen sem igen 
panaszkodjak az idén még a termelők, 
ami megint egy másik igen szerencsés 
körülmény, mert némely évben a rovarok 
temérdek károkat okoznak.

A  rovarok ellen, ott, a hol tömegesen 
lépnek fel, tudvalevőleg a legjobb rovar
irtó szemek bizonyult a dohánylugviz ki
vonat, vagyis az úgynevezett „Thanaton- , 
mely felhígítva fecskendezendő a rovarok
tól megtámadott helyeken lévő palántákra.
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A  kedvező időjárásban azonban nem 
szabad elbizakodnunk, mert ilyenkor, kü
lönösen a gyakoribb esőzések mellett, a 
kiültetett dohányok között a gyomok is 
csakhamar elszaporodnak. Ettől pedig a 
dohányt feltétlenül meg kell óvni, mert 
amely ültetvényen a gyom elhatalmasodik, 
ott a dohány-növény elsatnyul, fejlődésében 
visszamarad s nem nő, hanem csak vegetál.

Szorgalmasan ügyelnünk kell tehát, 
hogy a hol a gyom felüti a fejét: ott azon
nal irtsuk, pusztítsuk, s a gyomlálás olyan 
munkánk legyen, a melynek sohasem sza
bad szünetelni.

Mihelyt a palánták megfogamzottak 
és növésnek indultak : a gyom garaszolását 
azonnal meg kell kezdeni, úgy amint én 
azt már többször is megírtam; — ez tulaj
donképpen egy élőmunkája a kapálásnak, 
úgyszólván még gyomlálás — nehogy a 
gyom még a kapálás előtt a dohánypalán
tát felverje és túlszárnyalja.

A  garaszolás egy olyan könnyű munka, 
hogy két ember, jó  éles — de nem hegyes, 
hanem széles — kapával, illetve olyan ut- 
nyesésre alkalmas szerszámmal, egy holdnyi 
bárminő gyomos vagy perjés földet képes 
naponta meggaraszolr.i, — s ez a kiadás 
még akkor se fölösleges és nem vész 
kárba, ha a kapálás mindjárt ez után tör
ténik is, mert ez, a kapálást annyira meg
könnyíti és gyorsabbá teszi, hogy ez által 
a reá fordított költség a kapálásnál bőven 
visszatérül.

Vigyázni kell azonban, hogy a ki- 
huzgált gyom helyén a talajt újra elegyen
gessük, hogy a dohány tövén a fold dara
bos, cserepes soha ne legyen, hanem azt 
mindig porhanyón és tisztán tartsuk.

Általában a gyomlálás, garaszolás, a 
dohányföld tisztán és porhanyón tartása: 
mind oly jótékony hatásúak, hogy a reá- 
jók fordított időt és munkát dúsan meg
hálálják, s a termés jó  sikerét, — úgy 
mennyiségileg, mint minőségileg — hat
hatósan előmozdítják. Miért is ezeket a 
dolgokat sohasem szabad elhanyagolni, 
hanem akkor és úgy, amikor és amint 
szükséges, mindig pontosan és rendesen el 
kell végeznünk.

A  termelőnek nem szabad elmulasz
tani semmit, ami által a termés eredmé
nyét előmozdítani, a kalamitásokat meg
előzni, a kedvezőtlen befolyásokat meg
szüntetni, vagy legalább ellensúlyozni le
hetséges, — mert csakis igy remélhetjük, 
hogy fáradozásainkat, mindenre kiteijedő 
figyelmünket, a kívánt jó siker fogja koro 
názni.

Danicii Vilmos.

Levelezés.
i.

P u lt tá  Itdnot, 1898. május 85.
Igen tisztelt Szerkesztő Ur I
Engedje meg, hogy dohányaink állásáról 

pár sorban értesítsem.
25 holdnyi dohányfüldünk ültetését 

máj. hó 2-án kezdtük el és Ig án folyto
nosan kedvező csapadékos időjárás mellett 
—  bevégeztük. A palánták eddig foltozásra 
nem igen szorultak és a most folyó kapá
lás után — mely munkával pünkösdig szin
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tén elkészülnek, —  igen gyors fejlődésnek in
dultak. A  második, mély kapálást junius
10-dike táján fogom eszközöltetni, hogy a 
töltögetés minél későbbre maradjon, mert 
ha ez utóbbi munka korán végeztetik, a 
férgek sok kárt szoktak tenni a gyenge nö
vényekben.

Vidékünkön a többi termelők is igen 
korán befejezik az idén az ültetést, úgy hi
szem valamennyien a hónap végéig ; — s ez 
nem csekély biztosítéka az' idei termés si
kerülésének.

A dohány későbbi fejlődéséről — en
gedőmével — pár bét múlva ismét fogom 
értesíteni.

Kiváló tisztelettel
ifj. Unge)■ Alajos.

II.
Kisorotz, május 26.

Tegnap, folyó hó 25-én vette kezdetét 
nálunk a palánta ültetés.

A tavaszi hideg szelek és esők követ
keztében a palánták csak igen lassan fej
lődtek, — többen újra is vetettek, — de 
április hava oly kedvezőtlen volt a palán
tákra, hogy alig tudtak a kívánatos fejlő
désnek indulni, s már az elvénüléstöl fél
tünk. mig végre a kedvező május hama
rosan helyre hozta az eddigi hátramaradást, 
8 a silány palánták oly rohamosan meg
javultak, hogy ma már készen állnak az 
ültetésre; hozzá is fogtak kertészeink az 
ültetéshez, eddig ugyan még csak szórvá
nyosan, de pünkösd után bizonyára teljes 
erővel fog az ültetés megindulni.

Nálunk eddig némi szárazság volt, de 
úgy látszik, most országszerte esőre vált az 
idő, — itt is — egymás után kétszer is — 
volt alkalmas eső.

Ez évben 243 holdra adatott termelési 
engedély, .lövőre azonban az uradalom na
gyobb területen szándékozik dohán; t ter
melni. még pedig gerebenes szárítás mel
lett. Az idén már felépítik a pajtákat is.

Alkalmilag majd bővebben.
Őszinte tisztelettel

.1 mbnts József
plébános.

III.
Miké (Somogyin.), május 26.

Tekintetes Szerkesztőség!
Ismerve ar egész ország dohányterme

lése iránti szives érdeklődését, a mikei 
dohányállapotról a következőket van sze
rencsém Tekintetességeddel közölni, kérve 
a becses lapjában való közzétételt.

Május hava időjárás tekintetében a 
lehető legkedvezőbb volt, a hőmérséklet 
kellemesen enyhe, csapadék bőven, úgy 
annyira, hogy csak néhány napon kellett 
mesterséges öntözéssel ültetni. Május 25-én 
a hőmérséklet hirtelen leszállt, de az ég
boltozat borús, s igy valószínű, hogy a fa
gyot kikerüljük. A palánták szépen fejlőd
tek, erőteljesek, az ültetés teljes erővel 
folyik, a földterületnek k. b. felerésze be 
van ültetve, az első kapálás is megkezdődött.

Általános kilátás a legszebb reményekre 
jogosít.

Teljes tisztelettel
ifj. Frank .János 

köss, bíró.

Junius 1.

IV.
B a rá ti pusztán, 1898. május 27.

Tekintetes Szerkesztő Ur!
Mint egyik szerény munkása a do

hánytermelés ügyének, vagyok bátor Tekin
tetességednek az idei termelési év eddigi 
menetéről a következőkben beszámolni:

A szokottnál korábbi kiültetést elérendő, 
a téglából készült s már jól felmelegedett 
melegágyakban a dohánymag első vetése 
márczius 19-én eszközöltetett s minthogy 
az a hideg levegő és szelek ellen zsuppból 
készült vastag takarókkal, utóbb Molinó-ta
karókkal jól megvédetett, csakhamar látha
tók lettek a parányi dohány növények is, 
melyek szépen kezdtek gyarapodni s már 
örültünk, hogy az idén szokatlan korán meg
kezdhetjük a dohányrászák kiültetését; de 
sajnos, a melegágyak mintha megelevened- 
tez volna, annyi iótetü jelentkezett azok
ban, 8 rágcsálásuk és alagutak fúrásával nem 
csak hogy meggátolták a tovább fejlődést, 
de nagyrészben rohamosan pusztult a pa
lánta s nagy munkánkba került, mig e faiánk 
kártékony állatokat a melegágyakból ki
tudtuk fogdosni, mely működésűnket nagy
ban elősegítette az ott táplálékát kereső 
nehány vakond, melyek utóbb szintén ki- 
fogdostattak.

E bajtól mentesek lévén, a palánta 
szépen fejlett, de az áprilisi hús éjszakák 
és nappali hideg szeles idők megint csak 
gátlólag hatottak a dohányrászák fejlődé
sére s csak e hó lU-én voltunk képesek 
jól fejlett, erős gyókérzetü rászákkal egy 
holdnyi területet — mint elsőt — kiültetni; — 
az ültetést 21-ig viz nélkül, azóta pedig 
előzetes vizöntés mellett eszközöljük.

A palánták igen szépen megeredtek, 
várják a jótékony kiadó csapadékot, mely, 
ha az ünnepekben megérkeznék, a még 
egy harmadrészben kiültetetlen területet 
a jövő héten szintén ki tudnánk ültetni.

Egyéb férgek mellett a dohány.kukacz 
jelenlete megállapítható, de oly csekély 
mérvben, hogy nyoma alig észrevehető, 
csak aztán később a tavalyi eset ne ismét
lődjék.

Kiváló tiszteletem nyilvánításával ma
radtam

Tekintetességednek
alázatos szolgája

Srhönbeck Ignácz.

Irodalom.
rKohányi Róbert: Beazelyek rajzok ét 

költemények-“ A csabai dohánybeváltóhiva- 
tal derék főnökének egy nyolcz nyomott ívnyi 
csinos kis kötetben megjelent szépirodalmi 
munkái között akárhány van olyan, amely
nek előadása, nyelvezete és érdekes tárgya 
nem közönséges irói tehetségről tanúskodik, 
s egy nemesen érző szívnek és szélesebb 
látkörrel bíró gondolkodó főnek helyes meg
figyeléseit tárja fel az olvasó előtt. Marátai 
és jó  ismerősei kedves emlékül fogják át
lapozhatni ezeket az igénytelen, s legnagyobb • 
részt csinosan megirt b egyes vidéki lapok
ban többnyire már megjelent szépirodalmi 
apróságokat, a melyeknek tetszetős, Ízléses 
nyomdai kiállítása igazán becsületére válik 
Dobay dános jó  hírnevű gyulai nyomdájának.
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Kilancz nyalva magyar czimtár. A Ke
reskedelmi múzeum most m&sodik kiadás
ban tette közzé a kivitelképes magyar gyár
telepek czimt&rát. Szinte alkalmi könyv ez 
most, a midőn a kiegyezési tárgyalások leg
újabb stádiumában a külföld közgazdasági 
körei fokozott érdeklődéssel figyelik meg 
Magyarország iparának fejlődését, Czime: 
„Les Fabricants-exportateurs du Koyaum 
de Hongrie et de la Croatie-Slavonie“ és a 
külföldön némi föltünést fog kelteni, hogy 
ez a 480 oldalas könyv 2153 kivitelképes 
magyar ipartelepet sorol fel (az első kiadás
ban csak 1223 szerepelt) és hogy a betü- 
soros tárgymutató l l l l - fé le  gyártmányra 
nevez meg magyar beszerzési forráBt. Ki
váló gazdagon vannak képviselve a követ
kező iparágak: fa- és bútoripar 277, papír
ipar 89, bőripar 121, agyag , kő- és üveg
ipar 171, vas- és fémipar 227, gépipar 104, 
vegyészeti ipar 147, borvát czégek 105 te
leppel. Az előszóból fölemlítjük, hogy a Ke
reskedelmi Muzeum a magyar gyáriparnak 
ezt a törzskönyvét folytonosan kiegészíti s 
a hozzá forduló ügyfelek részére a legújabb 
gyárakat és a legújabb gyártmányaikat is 
nyilvántartja, a mennyire tudomására jut
nak. A telepek ismertetése franczia nyel
ven van Írva, de a betüsoros tárgymutató 
ismételve van magyarul, horvátul, néme
tül, olaszul, románul, szerbül és bolgárul, 
összesen tehát a franczia szöveggel együtt 
kilencz nyelven és mindegyik tárgymutatót 
megelőzi az illető nyelven irt használati út
mutatás, mely elmondja a szükséges tudni
valókat és a nyugati olvasókat arra figyel
mezteti, hogy a könyv adatai uj magyar 
gyárak alapításának kedvező kilátásaira 
utalnak. Az anyagot, melynek magyar ki
adása már a múlt év végén jelent meg, a 
Kereskedelmi Muzeum igazgatósága állította 
össze; a kilencznyelvü nemzetközi kiadás 
szerkesztőjéül Sasvári Ármin, az intézet 
tudakozó-irodájának főnöke van megne
vezve. a ki a sok nyelvű könyvet jóformán 
egymaga irta meg. A Kereskedelmi Muzeum 
igazgatósága, mely éz előszó szerint az 
első riadást tízezer példányban küldte szét, 
ezt a tettemesen javított és bővített ki
adást, a mely a 2153 gyártelepen kívül a 
függelékben a nyersterményüzlet köréből 
760 kiviteli czéget is fölsorol, újra ezer 
meg ezer példányban fogja szétküldeni. 
Ezzel kétségkívül nagy szolgálatokat fog 
tenni a magyar iparnak s hozzá fog járulni 
nemzetközi üzleti összeköttetéseink kiter
jesztéséhez.

— Előléptetések. Dr. Schenek István 
pénzügyi segédtitkár a IX. fizetési osztály 
második-, dr. Kemény Aladár pénzügyi fogal
mazó a X. fizetési osztály első-, Sehedivetz 
György fiumei és Haehnel Vilmos pozsonyi 
dohánygyári gyártási osztályvezetők a IX. 
fizetési osztály első-, Schneider József zág
rábi és Bullmann Antal kassai dohánygyári 
gyártási osztályvezetők a IX . fizetési osz
tály második-, Gyuricskó Ferenci nyíregy
házi, Kamráik József szegedi és Beim Kál
mán tiszaroffi dohányjövedéki tisztek a X. 
fizetési osztály első-, Kráhl Károly kassai, 
Lázár Vilmos kolozsvári és Erdélyi Sándor 
zsombolyai dohányjövedéki tisztek a X. 
fizetési osztály második-, Simonyi Ernő 
zágrábi, Varga Rezső pápai és Gulden Rezső 
zágrábi dohányjövedéki segédtisztek a XI. 
fizetési osztály első-, végül Garzon Kiizmér 
kápolnai, Sztarek Dezső nyíregyházai, Simon 
Géza budapest-erzsébetvárosi és Farkas 
Géza jászkiseri dohányjövedéki segédtisztek 
a XI. fizetési osztály második fokozatába 
lettek előléptetve.

— Kinevezések. A m. kir. dohányjöve
déki központi igazgatóság kinevezte : Tolnay 
Eéla budapest-erzsébetvárosi, ('zeke Endre 
és Fapp Mihály temesvári, Sohajda Kálmán 
szomolnoki dohányjövedéki tiszteket a IX. 
fizetési osztály utolsó fokozatába való so
rolással dohánygyári gyártási osztályveze
tőkké ; Dómján József budapest-óbudai, 
Krampera János szomolnoki, Zambó Béla 
szegedi, Kupecz Gyula kassai, l'zapek Ödön 
pozsonyi, Soltész Sándor és Weninger Ká
roly budapest-óbudai dohányjövedéki segéd
tiszteket, Albert Ferenci m. kir. fogyasztási

I adóhivatali ellenőrt, Kerényi János pénzügyi 
számtisztet a X. fizetési osztály utolsó fo
kozatába való sorolással dohányjövedéki 
tisztekké, Krompaszky Ferencz kassai, Sulyok 
József kassai, Böhm József szegedi, Stépiín 
Aladár budapest-ferenczvárosi, Karkoványi 
Kálmán egri, Sóhajda János kápolnái és 
ifj. Minin József nyíregyházai segélydijas 
dohányjövedéki gyakornokokat, Krauze Béla 
segédtiszti teendőkkel megbízott dohánygyári 
gyártási ügyelőt és Paczona Elek m. kir. 
székesfővárosi állami becsüst a XI. fizetési 
osztály utolsó fokozatába való sorolással 
dohányjövedeki segédtisztekké ; Nagy Ellemér 
érmihalyfalvai. Xyirák Károly budapesti, 
KedacicRóbert aradi, Jmei Zoltán nyírbátori. 
Szekeres József szegedi. ViczenU Ferencz 
nagykárolyi, Czingl Ödön érsekujvári és 
Guzmann László kolozsvári díjtalan dohány
jövedéki gyakornok jelölteket segélydijas do
hányjövedeki gyakornokká.

VEGYESEK.
—  Lápunk zárta előtt —  legnagyobb 

sajnálatunkra —  azt kell konstatálnunk, 
hogy az eddig oly páratlanul kedvező időjá
rás hirtelen megváltozott, s az áldásos eső
ből már talán többet is kapunk, mint a 
mennyi kellene. A legnagyobb baj különben, 
hogy a pünkösli ünnep mindkét napján volt 
esőt, hétfőn éjjel már orkánszerü szél és 
érzékeny hideg váltotta fel, aminek felette 
káros következményei lehetnek. Reméljük 
azonban, hogy a szokásos — minden átmenet 
nélküli — hirtelen időváltozás, csakhamar 
ismét jóra fog fordulni.

— A doh&nypalánták á llás iró l a fold- 
mivelési ministeriumhoz beérkezett lég 
utóbbi hivatalos jelentések a következőkben 
adnak részletes tájékoztatást: a Duna bal
partján az elég jól fejlődött palánták kiül
tetése folyamatban van. A Duna jobbpartján 
a rászákat nagyobb részben kiültették, 
részben most foglalkoznak a gazdák azok
nak a kiültetésével. Az időjárás a kiültetett 
palántára kedvező. A duna-Tisza közén 
ültetése még folyamatban van, a korábban 
kiültetett palánták szépen megfogamzottak 
és a kedvező idő mellett jól fejlődnek, 
féreg nem bántja. .4 Tisza jobb partján a 
dohánypalánták kiültetése most van folya

matban, de azok a száraz időjárás folytán 
nehezen fogannak. A Tisza balpartján a 
palánták igen szépek ; az ültetés részint be
fejeztetett, részint javában folyik; a palán
ták jól beállottak. A Tisza-Maros szögén a 
dohánypalántákat már a hideg ágyakból is 
kezdik kiültetni, azonban eső hiányéban 
nagyon sok utánjárást igényel. A palánták 
erősek és egészségesek. Az erdélyi várme
gyékben keveset termelnek; kiültetése fo
lyamatban van.

— A Martellin“ kovatavat-káli mű
trágya folyékony alakban való alkalmazá
sára nézve — tévedések és félreértések 
kikerülése végett —  jónak látjuk felemlí
teni, hogy nem magából a folyékony Mar- 
tellinból szükséges a múlt számunkban jel
zett mennyiség — (t. i. könnyű talajon 60 
gramm, közép kötött talajon 80 gramm, 
nehéz talajon 100— 120 gramm, minden 
palántára), hanem a folyékony Martellin 
kétszer annyi vízzel hígítandó és ezen hígí
tott keverékből szükségeltetik a jelzett meny- 
nyiség, ami jelentékeny különbség, mert ily 
formán 3 palántára való kerül mintegy 1 
krba, s így nem oly drága, hogy — kitűnő 
hatásánál fogva — meg ne érdemelné a 
vele való kísérletezést. Ha pedig — amire 
kilátás van —  a vámmentességet meg
nyeri: akkor aztán jóval olcsóbb lesz
majd az ára.

— Dohánytermelés. Uj-Kigyóson — me
lyet a negyvenesévekben áVVenckheim-család 
telepített és melynek lakói tisztán magya
rokból és dohánykertész emberekből álla
nak — kitűnő dohány terem. A  telepítők a 
monopólium idején sok dohánycsempészetet 
vittek végbe s azért a termelési engedé-

: lyeket lassan-lassan megvonták tőlük. A 
' község, a jövedelmező termelési ág elvonásá- 
I val elszegényedett, de Wenckheim Frigyes 
! gróf és neje Wenckheim Krisztina bérlet- 
i földeket adlak a kigyúsiaknak, s ha rosszul 

ütött be a termés, az árendából ezreket és 
és ezreket, rövid idő alatt 50.000 frtot en
gedtek el. Most a főispánnak, Lukács György 
dr.-nak fölterjesztésére, a pénzügyminiszter 
45 holddal szaporította a dohánytermelési 
területet, amely lassan-lassan a régi stá- 
tuszkvúra fog visszaállitatni.

— A debreczeni dohánygyári igazgató 
jubileumáról utólag még a következő érte
sítést vettük: A folyó évi ápr. hó 29-éu és 
30-án lefolyt szép ünnepély Hatházy Ferencz 
dohánygyári igazgatót váratlanul erte; azt 
a tisztikar rendezte és 29-én virradóra 
szerenáddal, reggel pedig az irodájában tes
tületileg tisztelegve egy emléktárgygyal lepte 
meg, mely alkalommal Zuna Gyula aligaz
gató meleghangú beszéddel felkószöntötte. 
A z ünnepelt hosszabb válaszában megha- 
tottan köszönte meg a tisztikar figyelmét, 
mire az altisztek és az egyes munkaosztá
lyok küldöttei is tisztelegtek közszeretetben 
álló igazgatójuknál. Az igazgató, az altiszti 
kart megvendégelte és a tisztikart másnap 
estére vendégszerető házához meghitta, a 
hol a város előkelőségéből is többen — 
kik az ünnepélyről értesültek — köztiszte
letnek örvendő barátjukat felkeresték és a 
társaság vig poharazásközben elhangzott 
tósztok mellett reggelig mulatott.

— Ok nélküli ctógérezós. Hogy meny
nyire káros és veszélyes dolog az, ha ön-
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magunk kisebbítjük hazai termékeinket: an
nak elég bizonyságául szolgálhat az az eset 
is. hogy egyik fővárosi német napilap, nemrég 
azt a rossz tréfát engedte meg magának, 
hogy dohánygyártmányaink élvezhetöségét, 
jóságát ugyancsak legyalázta, amiben pedig 
semmi igaza sem volt. s hibáját belátva, 
csakhamar helyre is igazitá előbbi alaptalan 
hirlelését. S ime, a Mannheimban megje
lenő „Süddeutsche Tabakzeitung“ legutóbbi 
száma, könnyen felismerhető czélzatosság- 
gai, azon módon közli a budapesti német 
lapnak meggondalatlan gyalázkodását, de a 
czáfolatról már egyáltalán nem vesz tudo
mást; — a nevezett lap szerkesztőjével 
személyes ismeretségben és kollegiális jő 
viszonyban állunk, s levélbelileg meg is 
kerestük a czáfolatnak közlésére, illetve az 
egész alaptalan közleménynek rektifikálására, 
de nem tudjuk, megkeresésünknek lesz-e 
eredménye. Így aztán a nagy németorszag 
közönségnek hiába beszélünk a magyar 
dohányok és dohánygyártmányok jóságáról, 
mikor éppen egy magyarországi lap kürtöli 
világgá az ellenkezőt; — pedig éppen do
hánygyártmányaink jósága ellen tehető a 
legkevesebb kifogás, mert mi még csak 
nem is ismerjük a Németországban széltére 
használi dohány szurrogátumokat, s dohány- 
gyártmányaink tisztasága, élvezhetősége, jó 
sága bátran kiállhatja a versenyt Európa 
bármely jövedékének dohánygyártmányaival 
Ebből tehát csak az a tanulság, hogy ne 
gyalázzuk a sajátunkat, mert az ilyen ok’ 
és alap nélküli czégérezést valóságos kár
örömmel fordítják ellenünk.

— UJ czigaretták A pénzügyminiszter 
rendelete folytán ez ev junius 1-től kezdve 
három uj belföldi különlegességi gyártmány 
jön forgalomba. Az uj szivarkak nevei: 
„Sphynx* (I0O drb ára 9 korona), rKhe- 
dive*4 (100 drb ára 6 korona), „IJames** 
100 drb 5 korona). Ugyancsak junius 1-től 
az egyiptomi I. minőségű „Sphynx** es II. 
minőségű „Oula*4 szivarkak gyártását be
szüntetik.

— Dohánygyártmányok fogyasztása. A
dohányjövedék kimutatása szerint: az idei 
első évnegyed pipadohány fogyasztása 1*8*„- 
kal emelkedett a múlt év hasonló szakahoz 
képest. Csak az a szomorú a dologban, 
hogy nem egyedül a régi patriarkális pipa 
kedvéért füstöltek több dohányt ez idén, 
hanem mivel olcsóbb, mint a szivar. Jel
lemző, hogy a leghasznosabb, de legrosz- 
szabbul díjazott polgáraink : a levélhordók 
és a vasúti altisztek ma már majdnem ki
zárólag csak pipáznak. A drágább szivarok 
fogyasztásában határozott hanyatlás kons
tatálható. mig ellenben napról-napra több 
a czigarettázók szama. Nem érdektelen egy 
kis szemlet tartani a dohányfogyasztás kü
lönböző „ bodoru részletei fölött. Az első 
évnegyedben a különlegességekkel együtt 
összesen tizenegy millió 354.6C0 frt 85 kr. 
értékű dohánygyártmányt adtak el, vagyis 
82.981 frt 04'/, krra! több folyt be. mint 
a múlt ev első negyedében. Az eladott bel
földi szivaroknál 2*7 százalék csökkenés 
mutatkozik. A nagyúri füstölők vagy króni
kus gyomorkatarusba estek, vagy olcsóbb szi
varkosztra fogták magukat, mert feltűnően 
kevés (-35*6*,) Havanna-szivar fogyott el j

januártól márczius végéig. Ellenben elég 
élénk volt a papirszivarkák forgalma (5*7«/0) 
Az egyes szivar- és czigaretta-fajok kelen
dőségénél, úgy látszik, szerepet játszik a 
név is. A spanyol-araerika háború hírére 
ugyanis hatalmasan felszökött a Kuba-Por- 
terikó fogyasztása (66°/0 emelkedés), a czi
garetták .között pedig a Hölgy hódit leg
inkább (20 4 emelkedés). — A  Sport is 
nevének köszönheti népszerűségét (-)- 30.5 
százalékkal).—# hiszen a Szultán semmivel 
se rosszabb, de mivel a szegény törököt 

1 egész Európa elhagyta, a róla nevezett 
czigaretta barátai is megfogytak (—9-7 szá
zalék), A Vergóni (Virginia) szivart, amig 
bakak lesznek, nem kell félteni, — a tu
bákból befolyó jövedelem 4 5 százalékkal 
csökkent.

—  Havanna-dohányzók gyásza. A ha
vanna-szivarok baratai — s ezek elég nagy 
számmal vannak — busán értesülnek a 
háborús hírekről. Minden egyes ágyulövés 
néhányszaz szivarba kerül, mert a munkás
kezeket elvonja a műveléstől. Egy év előtt 
még a legnagyobb gyárak egyikeben 800 
férfi és 200 nő dolgozott. A napigyártás kö
rülbelül 50.000 fontot tett. Ennyi nyers 
dohányt készítettek elő. A szivargyártásnál 
— ugyan abban a gyárban — 200 férfi és

j 100 nő dolgozott s naponkint 1.000,000 
szivart készítettek. Most ugyanabban a 
gyárban a nyers dohány feldolgozását 30 
férfi es 10 nő végzi s 2500 fontot dolgoz
nak fel. A  szivar-osztályban 20 férfi es 5 
nő. a kik allag 75.000 szivart készítenek 
naponta. Azonkívül óriásilag csa'nak a gyá
rosok. Nem lévén dohány, virginia-dohanyt 
dolgoznak fel szivarokká s mint igazi ha
vannákat bocsátják a forgalomba.

— Hol dohányoznak legtöbbet. Egy fran
' czia statisztikus %-szeallitotta, hogy mennyi 
j dohányt fogyasztauak el egyes nemzetek; 

az összeállitásböl kitűnik, hogy a legtöbb 
dohányt Németalföldén fogyasztanak, mely 
országban egy egy lakosra 3*4 kiló jutott; 
legkevesebbet a spanyolok dohányoznak, 
kiknél egy-egy lakosra csak egy fél kiló 
jut. A többi országokban a következő volt 
a dohányfogyasztás: az Egyesült Államok
ban 21, Belgiumban 1*5. Németországban 
1*4, Ausztriában es Magyarországban 1*3, 

i Norvégiában M , Dániában 1*1. Kanadában 
I 1. Francziaországban, Svédországban es 
j Oroszországban 0*9, Portugáliában 0*8,
; Angliában, Olaszországban és Svájczban 
1 U*6 kiló. (Az a franczia statisztikus aligha 
; nem tévedett, mert bajos elhinni, hogy az 
I örökké czigarettázó spanyolok csak fél kilót 

fogyasztanának fejenként )
— A köszörükö kezelese. A követ, husz- 

| nálat után, nem szabad alsó részével a 
' vízben álva hagyni, mint ez általában szo- 
| knsos. Ez által a kő e helyen puhább lesz, 
j gyorsabban elhasználódik s így kerekse- 
] géből veszít. Legjobb a köszörükőre hasz- 
| nálat közben csupán felülről csepegtetni vi- 
! zet. használaton kívül pedig egészen szá

razon hagyni. Ha a köszörükö kereksegéből 
mar veszített, ismét kerekké kell tenni, mert 
különben köszörülésre alkalmatlanná válik.

| A szerszámokat köszüröiés előtt a zsiradéktól 
gondosan meg kell tisztítani, minthogy a 

' zsiradék a kő likacsosságát eldugaszolja.

érdességét s igy munkaképességét csök
kenti. Hó a kő egyik része könnyebb volna, 
az egyenlő súlyt ólomdarabok berakásával 
kell kiegyenlíteni. Mindenek fölött pedig a 
kőnek szilárdan kell tengelyén és ennek a 
maga csapágyában elrendezve lennie, ne
hogy a kő ide-oda dobálódjék.

— Uj szer a rozsda eltávolítására. Ez 
egy folyadék, melylyel a rozsdás helyeket 
többször be kell kenni, mire a rozsda rö
vid időn magától leválik és letörölhető. E 
szer abból áll, hogy traugantgummi-oldatot 
csekély mennyiségű kénsavval vegyitett 
borsavoldattal keverünk, a mihez még ro- 
solsavat, vízben oldott ferrosulfatot és ká- 
litimsót adunk.

— A Magyar-Franczia biztosító társa
ság múlt hó 18-án tarta — Beniczky í'e*

| rencz val. b. titkos tanácsos, pestmegyei 
főispán elnöklete alatt — évi rendes köz
gyűlését, amelyen az 1897. üzletévre vo
natkozó igazgatósági jelentés, zárszámla és 
mérleg előterjesztetett. Az igazgatósági je
lentés kiemeli, hogy a díjtételek folytonos 
leszállítása, a termés kedvezőtlen volta, 

í valamint a jégágazatban nagyszámban elő- 
! fordult jelentékeny károk kedvezőtlenül be- 
1 foly ásol tűk a biztosítási üzletet. Ha mind- 
j ezen körülmények daczára a társaság az 
; elmúlt év zárszámadását megfelelő ered

ménynyel zárhatta le. ezt csak előnyös 
viszontbiztosítási összeköttetéseinek köszön
heti. A társaság czéltudatos, óvatos műkö
dése a zarszámla tételeiben nyer kifejezést. 
A díjbevétel a társaság által müveit elemi 

! biztosítási ágazatokban örvendetes haladást 
mutat fel, mert mig az 1896. évben 
2,276.025 forint 25 krajezart tett a díj
bevétel, addig az 1897. évben e czimen 
2,397.388 forint 62 krajezárnyi összeg sze
repel ; az elhelyezett tökék utáni kamatok 
és egyeb bevetelek 85.396 forint 63 kraj- 
czárt tesznek: ezzel szemben a kiadások 
és pedig: viszontbiztosítások 1,124.888 fo
rint 68 krajezárra, a kifizetett karok a 
viszontbiztosítási részleteket befoglalva : 
1,639.914 forint 12 krajezárra, jutalékok 
üzleti igazgatási költségek, valamint leírások 
369.417 forint 69 krajezarnyi összegre rúg
nak. A társaság tókei a merleg szerinti 
érteket meghaladó ingatlanokban es a leg
nagyobb biztosságot nyújtó értékpapírokban 
vannak elhelyezve; azon összeg pedig, 
mely a legrövidebb idő alatt a társaság 
rendelkezesere allhat, 871,390 forint 41 krt 
tesz. Ezen körülmény, valamint a díjtarta
léknak a biztosítási szabályzatban megha
tározott mértékén felüli — 50 százalékos — 
megállapítása, a biztosító közönség részéről 
a társaság irányában viseltetett bizalmat 
csak igazolja. A zárszámadásban kimutatott 
90.091 forint 74 krajezárnyi nyereség hová- 
fordítására az igazgatóság a felügyelő-bizott
sággal egyetemben javasolja, hogy abból a 
részvénytőkének megfelelő 5 százalék fejé
ben 62.500 forint fizettessek ki. 5967 forint 
82 krajezár az alapszabályok értelmében 
az igazgatóságnak, tisztviselőknek járó ju
talék, valamint a tartalékalap szaporítására, 
az ezek után fen maradó összegből pedig 
7287 forint 35 krajezár a társasági alap
tőkének 30.000 forintra való kiegészítésére, 
5000 forint a társasági tisztviselők részére
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létesített nyugdíjalap növelésére fordittassék, , 
9336 forint 57 krajuzár az 1898. évi szám
lára vezettessék elő. E javaslatok a közgyű
lés által egyhangúlag elfogadtatván, az igaz
gatóság indítványára egyúttal elhatároztatott, 
hogy a részvényenkint járó 5 forintnyi 
osztalék május hó 20-ától kezdve minden 
1890. évi augusztus 1-én kibocsátott rész
vény után, a 8. szelvény átvétele mellett, 
a társaság főpénztáránál kifizettessék. Végül 
dr, Ullmann l’ ál a felügyelőbizottság tagjává 
megválasztatott.

— Gyümölcs- és szőllAtermelők 
figyelmébe ajánljuk, hogy az egy idő 
óta forgalomba hozott és Szabadkán 
gyártott úgynevezett „Tanáron*, a 
m. kir. dohányjövedék gyártmányát 
képező a általunk áruba bocsátott 
„Thanalon*-nal semmiben sem azonos. 
A „ Thanaton“ általában kitűnő rovar
irtó szerként ismeretes s kérjük azt 
a rokonhangzásu, de kétes értékű 
„Tanaron“ -nal össze nem téveszteni.
Magyar Dohánykereskedelmi Részvény- 

Társaság.
(Budapesten, V., Bálvánv-utcza 10. sz.)

Szerkesztői üzenetek.
Ifj Unger Alajos uraak. Pia-Dános,
Ambrus Jó/sef plébános urnák, Kin-Orosz,
Ifj. Frank János urnák, Miké és
Sohönbeck Ignáoz urnák, Baráti-puszta.
A palánták állásáról s a kiültetés eddigi ered

ményéről szóló becses tudósításaikat nagyon kö
szönjük és továbbra is kérni fogjuk.

Dr. Kemény Aladár urnák, Budapesten. A nagy 
fáradsággal ösazeállitott rendkívül érdekes ki
mutatásnak szives beküldése által tanúsított lekö
telező figyelméért fogadja hálás köszönetünket. 
Közlendőink halmaza miatt mai számunkban csak 
egy kis részt hozhattunk belőle, de folytatólag az 
egészet felhasználjuk.

P. P , Debreozen. Kissé ugyan már elkésve jött, 
de azért szívesen adunk helyet a kiegészítő tudó
sításnak.

Beroznller Rudolf urnák, Kenderes. Becses meg
keresése értelmében intézkedtünk

Schleslnger Samu uruak, Törtei. A kért fel
világosítást magánlevélben tudattuk.

a gépészet m i n d e n  ágában 
kellőleg szakavatott

g é p é s z e k e t
minden időben díjtalanul

X

A legjobb minőségű

terményzsákok,
vízhatlan- és nyers lakaiéit,

dohányzsinegek
a legjutányosabban szerezhetők be

FISC H E R  J.
iák-, nineg- ii p a p ip ir i  nktiribu

B U D A P E S T ,
Nasrv-korona-utcza 18. sz.

A z  állam vasutak nyári m enetrendje.
A vonatok indulása Budapest ny. p. udvarról. A vonatok érk ezése Budapest ny. p. udvarra.

É rvénym a 1898 . m á ju s  h ó  l-tttl.
D é l e l ő t t  D é l u t á n

1 1

ON -  -
*  t  s Z h o v á 3  6

«  2

_  o
S 6  a ■ h o v á

> * S o o s  o  c* ► o . 45 & s B
>701 12 (Ki k. e. v Konstantinápoly 6104 12  06 s z .  v. Czegléd, Szolnok
•102 1 00 m Bóra. Páris, London 172 1215 m Palota-l'jpest
166 5 55 sz. v. Palota-Újpest 13i 12 25 m Nagy-Man>s

*1 1 0 6  10 ost.e.v. Becs, < latende •146 12 40 Nagy-Maros
124 6  15 az. v. Érsekújvár 174 1 05 m Palota-l jpest

4102 6  30 „ Esztergom *4106 1 25 m Pilis-Csaba
6102 6  40 „ Czegléd, Szolnok 104 1 45 gy. v. Bécs. P&ris

J68 6  50 .  Palota-l'jpest 126 2 15 h.gy.v. Párkány-Nána
6012 6  55 v. ▼. Lajosmizso 176 2  2 0 S Z . V . Palota-l'jpest
1402 7 35 gy. ▼. Zsolna, Berlin 704 2  2 0 gy- v. Bukarest

106 8  05 „ Bécs 4101 2.35 S Z . V . Esztergom
708 8  15 gy. v. Temesvár, Orsóra 6002 2 45 m Lajoamizzc
712 8.30 az. r. Temesvár 144 2 55 m Érsekújvár

*142 8  40 * Nagy-Maros 720 8  05 n Czegléd. Szolnok
170 9 05 „ Palota-l’jpest 178 4 05 *» Palota-Újpest
116 915 N Bécs 718 4 25 m Szeged

138 4 35 m Nagy-Maros
*186 5 05 m Palota-l'jpest
»I08 5 45 gy* Bécs
*148 690 S Z . V. Vácz

180 6  10 Palota-l'jpest
>•140 6  80 m N.-Maros. IL-Nána

1 Közlekedik minden vasárnap. 710 700 m Verciorova
t „ „ csütörtökön. 4119 710 r. ▼. Esztergom
s ,  .  hétfőn. 6014 7 20 Lajos-Mizse
« _ ünnep és vasárnap jun. •128 7 45 ■z. r. Párkány-Nána

1-től bezárólag augusztus 31-ig. 182 7 65 Palota-l'ji>e8t
4 Közlekedik junius 1-től bezárólag *150 8 05 m Vácz

augusztus 31-ig. 218 905 tv.szsz Érsekújvár
'Közlekedik junius 1-től. 184 9 25 sz. r. Palota-l'jpest
7 ,  minden szerdán. 118 935 m Bécs
• _ ünnep és vasárnap máj. ;706 1015 os. e. v. Konstantinápoly

15-től bezárólag Biept. 15-ig. 714 10.36 sz. V. Szeged, Temesvár
'Közlekedik jun. 1-tól saept. 15-ig. 1406 10 45 m Zsolna, Berlin
t'Pákány-Nán&ig csak junius 1-ig. *152 11 20 - Vácz

A vonatok indulása Buda-Császárfürdö kitérőről.
4002 6  24 sz. v. Esztergom *4006 119 az. v. Pilis-Csab*

4004 2 29 „ Esztergom
4012 7 05 ▼. ▼. Esztergom

• Közlekedik ünnep és vasárnap május 15-től bez. szeptember 15-éig.

D é l e l ő t t D é l u t á n

á l N -  %
„  £ c Z h o n n a n | |

NO
2  **

s sS  £ ' h o n n a n
c m > •© — > = •o * ►
•701 12 50 k. e. v. Konstantinápoly 171 12 55 az. v. Palota-l’jpsst
161 4 40 sz. v. Palota-Újpest •141 1 lő m Nagy-Maros

•705 6  30 ost.e.v Konstantinápoly 703 125 gy- v. Bukarest
163 6  40 sz. v. Palota-l'jpest 173 1 40 S Z . V. Palota-l’jpest

*151 6  2 0  „ Vácz 103 160 gy- v. Bécs, Páris
165 6  85 „ Palota-l’jpest 175 3 00 SZ. V . Palota-l’jpest

6 0 1 6  45 „ Szolnok, Czegléd 6001 310 Lajosmizse
1405 6  65 „ Zsolna, Berlin 135 3 55 m Nagy-Maros
217 7 05 tr.szsz Érsekújvár 6103 4 05 Szolnok, Czegléd
709 715 az. v. Verciorova 4103 4 40 m Esztergom

4101 7 25 „ Esztergom "185 4 50 n Palota-l’jpest
167 7 35 * Palota-l’jpest "145 580 u Nagy-Maros
117 7 45 „ Bécs 177 5 45 Palota-l’jpest

6011 7 55 v. v. Lajosmizso 115 5 65 • Bécs
*139 810 sz. v. Nagy-Maros 711 650 II Temesvár
718 8  25 * Czegléd 179 700 Palota-l’jpest
127 8  50 „ Párkány-Nána 707 7 40 gy* v. Orsóvá, Temesvár
169 1010 * Palota-l'jpest 126 8  05 S Z . V . Párkány-Nána
143 1 0  60 „ Érsekújvár •4105 815 Pilis-Csaba
715 1105 „ Szeged 181 8  40 Palota-Újpest

105 8  50 gy- Bécs
1 Közlekedik minden szombaton. 1401 9 20 Zsolna, Berlin
t „ „ csütörtökön. 4111 9 30 V . V . Esztergom
a m m hétfőn. 7109 9 56 ost.e.v. Bécs, Ostende
4 „ ünnep és vasárnap jun. 719 1005 sz. V . Szolnok, Czegléd

1-'tői bezárólag augusztus 31-ig. 183 1015 Palota Újpest
4 Közlekedik iunius 1-től bezárólag *149 10 30 m Vácz

augusztus 31-ig. 137 10 40 m Nagy-Maros
* Közlekedik junius 1-től. •107 10 50 gy- v. Bécs
7 „ minden szerdán. 6013 1 1 0 0 V . V . Lajosmizso
8 » ünnep és vasárnap máj. 123 1 1 2 0 sz. V. Érsekújvár

15-től bezárólag szeptember 15-ig. •147 11 36 Vácz
• Közi. junius 1-től bez. szopt. 16-ig. >101 11 50 k. e. v. London, Páris, Béci

A vonatok érk ezése Buda-Császárfürdö kitérőbe.
4001 7 36 sz. v. Esztergom 4003 4 46 sz. v. Esztergom

•4005 819 „ Pilis-Csaba
4011 9 34 v. ▼. Esztergom

• Közlekedik ünnep és vasárnapokon május 15-től bezár, szopt. 15-ig
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II

Legjobb és legmegbízhatóbb minőségű 
magyar bácskai kenderből készült

és

gazdasági kötélárut
ajánl a

ELEIEK is W E IS Z  kötélgyártó ízig  BU DAPESTEK.
R ak tár és iroda: V II., K ároly -k trú t 7. az.

Továbbá: torna. eszls.özöls.,
valamint: kocsizó lóhálók, szánhálók, gabonazsákok, vízhatlan ponyvák, 
kender, csepii, vászontömlók. itató- és tűzivedrek, cocus futószőnyegek 
és lábtörlők, ruhaszárító kötelek. — Lawn-tennis hálók, fogoly* 
hálók stb. e szakmába vágó árúkat a legjutányosabb eredeti gyári árakon.

Képes árjsgyzék kívánatra bérmentesen küldetik. — Vidéki megrendelések
pontosan eszközöltetnek. n i —)

1

( 7  **

Dohányzsinórok
és

b álk őtelek ,
géphevederek, tömlők, 

ssövö-fonál, zsákmadzag, 
tisztitó-kócz és kender, 
juteáruk, borszürő-zsák, 

elsőrendű dupla vitorla 
vászonból készült kezelési 

zsákok,

rantts takarók és pináit
és

I egyéb gazdasági ezikkek 

i  leguoüiibb kiszolgálás mellett

g y á r i  áron  kaphatók
i BERBER TESTVÉREK

juteáruk és zsákok gyári raktárában

Bii&put, l, írpád n in i 12. síim.
A* oszt rak-in h gyár kenderfonó óh zsineg- 
gyárak gyártmányai központi raktárának 

elárnaltása.
A szegedi kenderfonógyár rész Tény társaság 
magyarországi vezérképviselete és főraktára.
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X X X I. év fo ly am . POLITIKAI NAPILAP.

O e á L t r o ls s B lc y  L a j o s
tulajdonos ós felelős szerkesztő.

ZKIoesu-tti. Feren.cz
főmunkatárs.

E z a  m a g y a r m ü v e it g a zd a -k ö zö n sé g  la p ja !
Az Egyttérté. nem dolgozik a hatásvadászat olcsó eszközeivel, 

hogy magának egyszerre tömegesen csakhamar újra elmaradó uj 
előfizetőket szerezzen, hanem mindenkor kellő színvonalon álló közle
ményei, gyors, pontos és minden tekintetben megbízható 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 legnagyobb támaszunk a 
lap nagy terjedelme. Az Egyetértés egyetlen egy oldalon majdnem 
annyi betűt 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 3tf—1>0 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 tárota- és regényrovata. 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 regénykötotre rúgnak. Ily 40—50 kötet 
regény bolti ára logalább ugyanannyi forint.

Ha most még tekintetbe vesszük az Egyetértésnek mindenkor 
közéletünk kitűnőségei és elsőrangú publiczisták által írott vszerozikkslt 
és egvébb politikai közlesiénycit. bö hírrovatait, eredeti táviratait az 
ország és a világ minden részében levő saját levelezőitől, továbbá a vasár
napunkat megjelenő s egy-egy szaklapot pótló .Irodalom", „Tanügy" 
és „Mezőgazdaság" czimü országos hirü rovatokat s végül az Egyet
értés legjobban informált közgazdasági, ipari és Mezőgazdasági rovatait s 
megbízható 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 ÁRA :
Egész évre — — — — 20 írt 
Fél évre — — — — — 10  m

Negyed é v r e -------- 5 frt — kr.
1 h ó ra-------------------1 .  80 „

Előfizetések legczélszerübbcn postautalványon az Egyetértés 
kiadóhivatalához Budapesten intézendők

Tisztelettel

az .E G YE TÉ R T É S’  kiadóhivatala
B a ö iH 't, PaM Ív,l4«-itezt 8. u .

Márkus Samu könyvnyomdája, Budapest, Báthory-utcza 20.
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