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Egy kis beszámoló.
Sokkal régebben és sokkal jobban 

ismeri már a dohánytermelő közönség 
a .Magyar Dohányujság'-ot, mint 
hogy minden félév kezdetén újabb 
programmot s újabb ígéreteket várna 
tőlünk.

S midőn most a harminczadik fél
évet megkezdjük, lapunk másfél év
tizedes múltjára visszatekintve, nyu
godt öntudattal és teljes önérzettel 
konstatálhatjuk azt, a miről lapunk
nak immár tizenöt évfolyama tanús
kodik s aminek a közelismerés már 
oly gyakran és oly kitüntető módon 
kifejezést adott, hogy a .Magyar Do- 
hányujság* híven és sikeresen tölté 
be hivatását s a hazai dohányügy 
szolgálatában soha nem lankadó buz
galommal, folyvást növekvő lelkese
déssel lobogtatta mindig a haladás

zászlaját, a mely alatt a jók legjobb- | 
jai, a dohányügy legelső kitűnőségei 
egyesültek, ama nemes ezélra való 
törekvésben, hogy a magyar dohány- 
termelést és dohányipart, a hosszas 
tespedésböl kiragadva, a visszamara
dás kátyújából kizökkentve, helyes 
útra tereljék s nagyra hivatott jövő
jét biztos alapokra fektessék.

A magyar dohánykultura törté
netében nagy jelentőségű időszakot 
képez az a 15 év, amelynek küz
delmeit, törekvéseit, becses tapasz- 

| talait és nem kiesinyelhető eredmé
nyeit a .Magyar Dohány újság" XV. 
évfolyama egybegyűjtve őrzi. Bátran 
nevezhetjük ezt a másfél évtizedet 
a magyar dohánytermelés ujjászllle- 
tési korszakának, — mert az tagadha
tatlan. hogy a hazai dohányügy ja 
vára éppen ezen idő alatt igen sok 
üdvös reform jött létre és minden 
tekintetben igen jelentékeny előha- 
dás éretett el.

S ne lepjen az meg senkit és 
ne okozzon visszatetszést, amidőn 
nyíltan kijelentem, hogy boldognak 
érzem magamat abban a biztos tu
datban, hogy a magyar dohányterme
lés fellendülésében a Magyar I)o- 
hányujság működése által — nekem 
is volt némi részem, s a haladás

| mai fokának eléréséhez —  csekély 
tehetségemtől kitelhetőleg — én is 
hozzájárultam.

Nem a hivalkodó öndicsekvés 
mondatja ezt velem, hanem — mi
ként a vándor, aki rögös útjának 
nehezebb felét megtéve, visszatekint, 
hogy a tovább haladásra uj erőt me
rítsen : úgy én is —  örömmel és 
megelégedéssel nézek vissza eddigi 
működésemre, mert elmondhatom, 
hogy az a parányi mag, amelyet 15 
évvel ezelőtt, a „Magyar Dohányuj- 
ság“ megalapításával elvetettem, fo
gékony talajra lelt s a közjónak 
gyümölcsözik; — fáradozásom tehát 
nem volt meddő, s szerény munkál
kodásomnak megvan a haszna és 
eredménye, foglalkozásomnak van 
célja és hivatása.

Ez a tudat lelkesít s ez ád erőt 
és kitartó buzgalmat, hogy megkez
dett utamon tovább haladjak s gyönge 
erőmhöz képest hasznára lenni igye
kezzek a magyar dohányügynek, 
amelyre életemet szenteltem, s amely
nek érdekeit lapom által előmozdí
tani és hiven szolgálni: lesz minden
kor egyedüli törekvésem.

A .Magyar Dohányujság" 15 éves 
múltja elég erkölcsi biztosítékul szol
gál arra nézve, hogy a jövőben is

„MARTELLIN“ a legjobb dohany-mütrágya „MARTELLIN“
Németországban és Németalföld gyarmataiban valóságos lorradalmat idézett elő llailllliersclllag J. strassburgi 
dohánygyári igazgató találmánya: az úgynevezett „M VIITEI.LIN". mely mint kovasavas-káli összetétel, minden 
mellékhatás nélkül, a dohány érettségére és nemes jellegére a legjobb hatással van, s az éghetöseget 40 szá
zalékkal javítja, —  tehát a dohányanyag jó minőségének es értékének emelésére Hifiiden Ciliiig Ismert

trágyaszernél hatásosaid).
Tlioiuas-sali.k kizárólagos eladás Magyarországon. — Valódi stájer tégelyaezél kaszák.

Minden megkeresésre részletes telvilagositassal szolgai: KALMÁR VILMOS, a Martellingyárak magyarországi vezérképviselöje.
— Budapesten, VII., E rzséb et-kö rú t 3 4 . szám.
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az lesz, ami a múltban volt: a leg
hívebb barátja, szószólója, tanács
adója és az előbaladásban mindig 
megbízható vezérlője a dohányter
melőknek.

Teljes bizodalommal fordulok te
hát az én kedves nagy családomhoz : 
a dohánytermelő közönséghez, hogy 
engeinet, illetve lapomat, nagybecsű 
erkölcsi és anyagi támogatásukkal 
szerencséltessenek. — S felkérem 
különösen lapunk tisztelt előfizetőit, 
hogy saját körükben, barátaik, jóis- 
merőseik. szomszédaik között ismer
tessék és ajánlják a liohányujságot 
és igyekezzenek a lapnak minél több 
uj híveket szerezni, hogy igy a fo- 
kozottabbmérvü pártolás által képes 
legyen a lap hivatásának minél in
kább megfelelni s a termelők és elő
fizetőink érdekeit minden tekintetben 
kielégíteni.

Mi a jövőben sem riadunk vissza 
semmi nehézségtől, nem sajnálunk 
semmi fáradságot és áldozatot, s 
egész lélekkel buzgólkodva az ügy 
érdekében, nem kérünk viszonzásul 
egyebet, mint méltányló jóakaratot.

S hisszük és reméljük, hogy ezt. 
az érdekeltek —  saját jól felfogott 
érdekükben is — nem fogják tőlünk 
megtagadni.

Budapesten, lféJS. juuius 30 
Uarácei Vilmos. 

a „Mairyar Dohány újság- 
szerkesztője és kiadótulajdonosa.

A dohány monopólium behozatala 
Ausztriában es Magyarországban.

— Jtr. Tokáth Sándor értekezéséből. —

(Folytatás.)

Az 1722 — 23-iki országgyűlésén végre 
szóba került a magyar ipar es kereskedelem 
teljes pangása, s a foldmivelés nyomom* 
sagos állapota. E bajok orvoslására elfogad
ható kész javaslat nem léven, az alr.otott 
törvények (115— 122. t.-cz.) csak általános
ságban szólnak a teendőkről. A további 
részletesebb tervek kidolgozására országos 
bizottságot küldtek ki, amely a/.utan mun
kálatát a legközelebbi országgyűlés eie volt 
terjesztendő.

A sok fontos tárg> kozott a dohányterme
lés és kereskedés kérdéséről megfeledkeztek. 
Pedig a dohány napról-napra keresettebb 
lön. s az örökös tartományok, meg Lengyel- 
ország mindinkább Magyarországra vetettek 
magukat szükségleteik fedezésében.1) Mivel 
azonban semmi sem történt a magyar do-

*) Közös pénzügyminiszt levéltára: Tabak-
Paclitungen 9143—5. számú csomag. 1722-ben az 
örökös tartományokba Magyar- és Törökországból 
30."< o forint áru dohányt vittek, fienuából ellenben 
19".845 Irt 33 kr. árut. Néhány év múlva azonhnti 
a magyar doháuv bevitele megháromszorosodott. 
S azontúl is évről-évre növekedett A hainburgi 
dohángyárat már helyzete is a magyar dohányra 
utalta.

hánykereskedelem önállóságának biztosítása 
érdekében, a kormányszékek nem akarván 
a kínálkozó hasznot magánosok kezében 
hagyni, újra az appaldo meghonosítása körül 
kezdtek fáradozni.

Emttal a helytartótanács vette kezébe 
az ügyet. Hogy az appaldót behozhassa és 
állandósíthassa, hajlandó volt az 1724. évi 
katonai adó fejében, készpénz gyanánt por- 
tánkint 3 mázsa dohányt elfogadni. Az eb
ből származott hasznot, tervezet szerint, a 
pozsonyi zsidóknak adták volna át, akik 
azt régi ezüst beszerzésere fordították volna 
s az igy nyert ezüstöt ő felsege bécsi pénz
verő intézetébe kellett volna bes/.olgaltat- 
niok. hogy ott magyar pénzt verjenek belőle. 
Az uj pénz aztán törvényes kamutlab mel
lett. mint előleg, az 1725. evben megkez
dendő dohány-appaldóra fordittatott volna.*)

Ehhez képest a dohány beszerzését már 
az 1824. év négy utolsó hónapjában meg 
akartak kezdeni. Maga az appaldó azonban 
csak az 1725. év első napján kezdődött volna. 
Úgy latszik, ezzel a tervvel van összefüggés
ben a sz pest kamarahoz küldött ama ren
delet, melyben az 1725. évben külföldre 
szállított leveles dohány mennyiségének ki
mutatása hekéretett.4)

Megkezdődött-e tényleg ez az appaldó. 
vagy csak tervezet maradt-e. nem tudjuk. 
Az egesz tervről mindössze csak két szűk
szavú okirat maradt ránk. melyek távolról 
sem elegendők a kérdés megvilágítására.

Annyi bizonyos, hogy ha meg is kísér
lettek az appaldó behozatalát, rövid idő alatt 
újra felhagytak vele. Világosan mutatják ezt 
111. Károly intézkedései. Az örökös tartomá
nyokban a dohánykereskedelem az 1723 diki 
pátens értelmében állami intézménynyé lön. 

i Mivel azonban ez az uj rendszer csak 300 
ezer forint jövedelmet tudott felmutatni. 
I72f>ban ismét visszatértek a bérletrend- 
fzerhez. Ennek segitsegevel a jövedelem 
évről-évre oly rohamosan növekedett, hogy 
1730-ban a bérletösszeg már 015 ezer Írtra 
rúgott.*) S mig Ausztria évenkint nagyobb 
és nagyobb jövedelemre tett szert, addig a 
termelő Magyarország a dohányból alig lá
tott valami hasznot. — A magyai dohány 
ugyanis teljesen ki volt szolgáltatva az 
örökös tartományok dohány bérlőinek, s igy 
ezek es az ó revükön az osztrák kincstár 
söpörte be a belőle eredő nyereséget.

A dohánvbeviteit az örökös tartómé- 
nyokba már a/. 1723-aki pátens is eltiltotta,

I az 1725. márcz. 1., az 1729. szept. 19-iki 
és az 1733. decz 1. pátensek pedi|< a be
vitelre vonatkozólag még szigorúbb intez-

■i Károlyi levéltár, Imlula T. , Pro otnniiiin >-ir- 
cumstantiarum amiratiore <* x peri ént ia conseouenda 
et ut staöiliore fundamendo tahacac Abaldo mm 
initio anni subs-quentis 172-5 inclvto régim iiun- 
írariac introducen quiret- cziniü javaslat, melyet 
1724. jul. 2-án oszlottak ki Meskó Ádám báninak 
elintézés végett.

* Szepesi kamarai levél. Orsz. levélt. A be- 
kiildött kimutatás szerint 1725-ben a következő 
harminczadhivatalokon keresztül: .lászóról 3 2 i/4, ! 
Eperjesről 64. Késmárkról 626, bubiéról 41, l’alorsá- I 
hói 7, Bánfáról 6 6 ' Sztroj.kóról 14’ 4. lloumnná- 1 
ról 39* 4, Ungvárról \i, Munkácsról 1113 ,. Nagy- | 
Szőllősről 167* 4 Szathmárról 3. Tokajból .V 4, l>eb- í 
reczenből *'4, Margittáról 17* 4, Váradról 3 * 4 mázsa , 
dohányt szállítottak Lengyelországba és Sziléziába

*) Közös minisztérium levéltára. A pátensek, 
szerződések stb itt mind megvannak.

kedéseket léptettek életbe. Magyar termelő, 
vagy magyar kereskedő tehát semmi utón 
sem juthatott dohányával az örökös tarto
mányokba. De annál inkább az osztrák 
appaldátorok és megbízottaik, kik az általuk 
kiszabott árakon összevásárolt magyar do
hányt kényük-kedvük szerint vihettek ki. 
Károly király 1728 bau szerződésileg bizto
sította számukra, hogy a magyar dohányt 
„első kézből“ szabadon vásárolhatják és 
szállíthatják az örökös tartományokba. A csá
szári udvari kamara ezt a hallatlan igaz
ságtalan eljárást ezzel a félreerthetetlen 

1 kifejezéssel okadatolta: „nem akarjuk, hogy 
Ausztria többet veszítsen, mint a mennyit 
Magyarország nyerne !mb)

így állván a dolog, a magyar appaldó 
még ha sikerült volna is a nehézségeket 
legyőzni, nagyobb anyagi haszonnal alig jár
hatott volna. A magyar appajdátorok ugyanis 
Ausztriába a fentebbi pátensek alapjai! nem 
szállíthattak dohányt; sőt eladniok se lehe
tett Ausztria részéra; mert az ottani appai- 
dátoroknak joguk volt hazánkban első kéz
ből vásárolni. A belföldi fogyasztásra meg 
nem sokat építhettek, mert szabad leven a 
dohánytermelés, mindenki annyit ültethe
tett, a mennyire szükségé volt.

(Folyt, küv.)

A dohány töltögctése.
A  dohánytermelés időszaki munkái 

között a töltögetés is egyike azoknak. 
| amelyek a termés minőségét és mennyisé- 
; gét leginkább befolyás olják, úgyszólván 
; megalapítják.

A töltögetésre nézve — úgy nálunk mint 
: a külföldön — évek hosszú során át meg

ejtett kísérletek eredménye mind a mellett 
i szól, hogy a dohányt okvetlenül töltögetni 
; kell, mert ez által a dohánytermés nemcsak 

hogy minden tekintetben hasonlithatlanúl 
1 jobb lesz, sót a nem töltögetett és csak 
, simára kapalt dohányok majdnem általá

nosán rossznak bizonyultak ; — a töltögetés 
; szükséges és hasznos volta tehát többé 

már vita tárgyát sem képezheti.
Feltételezhető, hogy amidőn a töltö- 

getést alkalmazzuk, akkorra már az első 
kapálások kifogástalanul jól elvégeztettek 
és a föld elegendő porhanyós állapotba ho- 

i zatott, — az ilyen földön aztán nagy si
kerrel lehet töltögetni.

H ogy minő óriási befolyást gyakorol 
a töltögetés a dohányra, azt csak az kepes 
eléggé méltányolni, aki látta, hogy egy 
sárgulásnak indult dohány, mely a kapá
lást már sinyleni kezdette, mihelyt feltöl- 
tögettetett; utána csakhamar felüdült, 
sötét zöld szint öltött és szinte uj életnek 
indult.

Amely dohány aban a szerencsében 
részesül, hogy töitögetése éppen egy jó  eső 
után következik: ez a munka oiyan lesz 
rá nézve mintha a dohánynak minden egyes 
szálát /sirral öntenék le. A hűvös, nyirkos 
föld rendkívül jó hatással van a dohány 
növényre és szemlátomást gyarapodik

i) A császári udvari kamara ezt többször han
goztatta Lásd a kanczell ltár. eln. 1812. évi 241 sz. 
iratát az 1733. évből, továbbá az alább ismertetendő 
szerződéseket, melyeknek megkötésekor az udvari 
kamara egy hajszálnyit sem akart engedni az osztrák 
appaldátornak adott kiváltságokból.
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t<file; továbbá folytonos nedvességben 
tartja a gyökért és alkalmat ád a gyökér 
felső részenek, hogy tiszteségesen terjed
jen, s a nagy halom feltöltögetett porha- 
nyós föld, mely a dohány töve mellett 
van, az annyira szükséges nedvességgel 
táplálja a dohány gyökerét.

Csak az a fődolog, hogy a töltögetést 
a maga idejében kell végezni, akkor, amidőn 
a dohány a kellő nagyságot elérte. Nagyon 
alacsony és apró dohányt nem helyes tö l
tögetni.

A  töltögetésnél arra vigyázzunk, hogy 
egészséges, szép dohány leveleket a földdel 
be ne borítsunk, — ellenben a lesárgult, 
beteg leveleket — melyek még mindig 
szívják a tápot az egész tőkéről — nem kell 
a tókén hagyni, hanem a töltögetés előtt 
az ily leveleket le kell törni és a töve 
mellé bekapálni.

A  töltögetés alkalmával egyszersmind 
meg kell a dohányt kapálni, minden gyomtól 
szabbaddá tenni s csak azután a földet a 
tövéhez huzni és felhalmozni. A  halmot 
lehetőleg magasra és szabályosan kell 
csinálni, hogy az egykönnyen le ne gördül
jön ; — a homok földet, mely könnyebben 
leomlik, rendesen még feljebbre szokták 
töltögetni.

Most jön el az ideje annak is, hogy a 
kiszemelt, vagy már eleve magnak ültetett 
dohánytöveket, az ezek által megkívánt 
különösen kiváló gondozásban részesít
sük ; — ezeket gyakrabban meg kell ka
pálni és öntözni hogy a talaja mindig por
hányó és eléggé nedves, úgyszintén tiszta 
és gyommentes legyen, — s általában a 
a magnövényeknél minden egyéb munkát 
is a lehető legnagyobb gonddal és figye- 
emmel kell végezni.

Daröcex Vilmos.

A dohány kapálása és ápolása.
Évek óta követjük azt az irányelvet, 

hogy mindazt, ami a dohányügygyel össze
függésben van s különösen a termelésre 
vonatkozik : igyekszünk olvasóinkkal meg
ismertetni. hogy így a Dohányujság mint
egy gyűjtő hrlye legyen mindazon szak- 
közleményeknek. amelyek egyes hírlapok 
és folyóiratokban a dohányra vonatkozólag 
elszórtan megjelennek.

Ez a czél vezérel bennünket jelenleg is, 
amidőn az alábbi — időszerű és figyelemre 
méltó — közleményt, mely a „Magyar Hat- 
dák Lapja* folyó évi 25, számában jelent 
meg, némi kihagyással átvesszük, a mint 
következik :

A dohány egyike azon növényeknek, 
melyeknél a munka miként való végzése 
legjobban mutatja meg, mennyi gond for- 
dittatott rá, egyúttal tanúságot tesz a ter
melő szakértelméről,

Hogy tulajdonképen melyik munka a 
dohány tenyészideje alatt a legfontosabb: 
bajos meghatározni; mivel a palántaneve
lés, az ültetés, kapálás és kacscsozás stb. 
egyenkint is oly fontos munkák, hogy 
azok bármelyikének elhanyagolása, vagy 
rossz végzése a termést is kérdésessé te
szik. A mi azonban a termés nagyságát, 
tehát a jövedelmezőségét illeti, kétségte

len, hogy a kapálás leginkább befoly erre.
A kapálás mikor és miként való végre

hajtása tehát a legnagyobb gondot igényli. 
Hogy hányszor és mikor kapáljunk, hatá
rozott időhöz nincs kötve, épen ezért na
gyon sokfélekép is végzik azt a feles ker
tészek. Általános szabályul elfogadható, 
hogy annyiszor kell kapálni a dohányföl
det, a hányszor a talaj megcserepesedik, 
illetve az esőzések folytán leülepszik és a 
hányszor gyom mutatkozik.

Ezek szerint a kapálás sorrendje függ 
az időjárás és a talaj tisztaságától. Két 
kapálás ezen szabály alól kivételt képáz 
és ezek: az első kapálás, melyet azonnal 
a kiültetett palánták megfogamzása után 
kell végrehajtanunk és az utolsó, vagyis 
„aláhúzó14 kapálás, melyet akkor végezhe
tünk, mikor a talaj elgyomosodásától sze
désig már nem lehet tartani.

Tekintve, hogy a legtöbb feles ker
tész 4 kát. holdat vállal el mivelésre, a 
kapának bizony nem szabad nyugodni az 
egész tenyészidő alatt, hanem folyton kéz
ben kell lenni; mert mire az utolsó rész
letét bekapálta, csak kissé kedvező időjá
rás melleti is. az eleje a földnek már ga
zos. tehát újra kapálandó. Sokszor azonban 
a hirtelen záporok a földet lesulykolják, a 
rá következő meleg idő pedig megcsere- 
pesiti, ilyenkor gyűlik meg a baja a gaz
dának a dohányossal, mert nem lévén gazos 
a föld. nem akarja belátni, hogy a talaj 
fellazítása okvetlenül szükséges, különben 
megfúl a növény, nem tud fejlődni. Az ily 
előre nem látott esetre nincs elkész ülve a 
feles és pénzkiadásra még kevésbbé szánja 
rá magát. Gondos dohánytermelőnek pedig 
ily esetben nem szabad a kifogásokra hall
gatni, annál kevésbbé a látszólagos több 
kiadástól visszariadni. Ha a növény élet
tani fejlődését figyelembe vesszük, min
denki előtt tisztában fog lenni, miszerint a 
gyorsan fejlődő és rövid tenyészidejű do
hányt egy napig sem szabad az anyag
csere folyamától megakasztani, a lesuly
kolt és megkeményedett főid pedig ezt 
első sorban megcselekszi, miután a rend
kívüli nagymérvű gyökérfejlődés megszű
nik és igy a tápanyagszállitást is meg
akasztja.

Sokszor láthatjuk figyelmes vizsgálat 
mellett, hogy nem nőnek a levelek, ezen 
baj különösen kötött talajon előbbi eset
ben következik be. Kikerülendő tehát ezen 
nagy kárt, okvetlen lazán tartandó a do
hányföld talaja és ha a feles kertész nem 
győzi családtagjaival kellő időben a mun
kát végezni, rá kell őt szorítani a gya
korlott napszámosok alkalmazására is. 
Miután ilyen anomáliák majdnem minden 
évben előfordulnak, legjobb a felest példá
val meggyőzni azon munkákról, melyeket 
nem lát be, vagyis előbb említett esetnél 
bizonyos számú dohánytő megmunkálását 
ráhagyni és töréskor az ilyen tövekről le
került leveleket külön kezeltetni. Természe
tes, hogy az ilyen levelek jóval kiseobek lesz
nek, mint a rendesen megmunkált növényé, 
ez azonban még nem volna oly nagy kár, 
hanem az ilyen levelek igen vastagok, rosszúl 
száradnak be, összezsugorodnak és töréke
nyek. Ezeket tapasztalva, a következő évben

maga fogja kérni a kukás a segítséget. Álta
lában a gazda főigyekezete kell hogy legyen, 
miszerint feles kertészeivel ne csak a gya
korlati okszerű mivelést ismertesse meg, 
hanem az egyes munkák miként való 
végrehajtásának okát is magyarázza meg.

Ha a kukások a növényélettan ele
meit is ismerik, a velük való bánás köny- 
nyebb lesz és nem fognak tudatlanságból 
önmaguknak és a gazdának kárt okozni. 
Nem könnyű feladat, megrögzött szokása
iknak — a különben is átlagban kevéssé mun
kás kukásoknak, más irányt adni, de úgy 
a gazda saját, mint az ő érdekükben kény
telenek vagyunk ezzel is törődni, ha fo
kozni akarjuk jövedelmünket oly arányban, 
mint a mennyire az életigények külső nyo
mása bennünket mindent felhasználni kény
szerít.

Az aláhúzás alkalmával ügyelni kell, 
hogy a dohány töve jól megkapáltassák, 
a gaz onnan kézzel eltávolittassék és hogy 
a kapa alant járjon, nehogy a már meg
lehetős nagy leveleket összetépázzák. A 
megtisztított dohánytőhöz kellő mennyiségű 
pnrhanyó föld húzandó, vagyis tulajdon
képen fel kell töltögetni. Ezen kapálás 
rendszerint az utolsó is szokott lenni, ha 
kellő erővel végeztettek az eddigi munkák.

A  további ápolása a dohánynak a 
kacscsozásból áll, t. i. a hón alj haj tások el
távolításából. Miután ezek gyorsan nőnek 
a hegyelés után és sok tápanyagot vonnak 
el a most már teljesen fejlődőképes levél
től, ezeket folyton le kell tördelni.

Ez időben a levelek nagyok, tehát 
csakis gyakorlott munkásokat engedjünk a 
dohány közé.

Mindezekből látjuk, hogy nagyon is 
gondos felügyelelet igényel a dohány egyes 
munkáinak végrehajtása. Soraink czélja is 
ennélfogva leginkább az, ezekre termelőink 
figyelmét felhívni és kísérletek tételére 
buzdítani. Ezek eredménye legjobban győ
zik meg mindkét érdekelt felet.

Hofmann Jenő.

Dohánygyáraink és a legújabb 
dohánygyártmányok.

Aki a magyar dohányjövedéknek min
den tekintetben czéltudatos és tervszerű 
működését a maga teljes egészében nem 
ismeri, az nem is tudja kellőleg méltá
nyolni azt a sokoldalú hasznot és üdvös 
tevékenységet, amely a dohányjövedék 
eljárását jellemzi.

Mert a jövedék, a mellett, hogy a 
dohánytermelés ügyeinek vezetésében, a 
hazai mezőgazdaságnak egy igen jelenté
keny ágát iparkodik folyvást előbbre vinni 
és jövedelmezőbbé tenni, addig másrészt 
a kész dohánygyártmányok előállítása és 
forgalomba hozatalával nemcsak a dohány
zási szenvedély soknemü igényeinek kellő 
kielégítését s a folyvást óriási mértékben 
emelkedő fogyasztás kívánalmainak rend
szeres ellátását közvetíti, hanem ezen felül 
itt is a nemzetgazdaság magasabb érdekeit 
szolgálja, s különösen e téren igazán haza
fias missziót tölt be.

Ezt a szép hivatást a dohánygyárak 
teljesítik, a melyek az utóbbi években
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számra nézve is örvendetesen szaporodtak 
s még most is folyvást szaporittatnak, — 
ami nem kicsinyelhető dolog, mert minden 
egyes dohánygyár — a mai szocziálisztikus 
viszonyok között — igen nagy fontosággal 
bir, mert száz meg száz szegény családnak, 
ezer meg ezer munkáskéznek ad foglalko
zást és biztosit tisztességes megélhetést, 
úgy, hogy minden egyes dohánygyár való
ságos áldása a maga vidékének, s humánus 
intézményeivel és jó bánásmódjával igazi 
jóltevője a munkásoknak; — de a mellett 
a magyar dohányjövedéknek egyik nagy 
érdeme, hogy mintaszerű gyárai a fogyasztó 
közönséget oly tiszta, élvezhető, jó és 
aránylag elég olcsó dohánygyártmányok
kal látják el, hogy ha igazságosan akarunk 
Ítélni, akkor el kell ismernünk, hogy olyan 
tisztán kezelt, természetesen előállitott 
dohánygyártmányok, mint a mieink, alig 
találhatók.

És ha elvétve mégis akadnak egyesek, 
akik a magyar dohánygyártmányokat gán
csolják, leszólják, ezt csak olyanok tehetik, 
akiknek vagy rossz az ízlésük, vagy nem 
volt még módjukban a hazai dohánygyárt
mányokat a külföldiekkel összehasonlitani, 
vagy egyenesen a roszakarat éretlen heczcz 
hajhászata szól belőlük; — mert én bátran 
merem állítani, hogy a magyar dohány- 
gyártmányok a világ bármely dohánygyárt
mányaival győzedelmesen kiállják a ver
senyt, már csak azért is, mert a mi 
fogyasztóink tisztán készített igazi dohányt 
fogyasztanak, mig a legtöbb külföldi 
dohánygyártmány tele van mindenféle 
szurrogátummal, saz a pepecselés,amelylyel 
a legtöbb külföldi gyárban dolgoznak, sok 
esetben igazán undort keltő.

Nem első ízben mondom el én mind
ezeket, s hogy ezúttal indíttatva érzem 
magamat a magyar dohányjövedéknek 
eme nagy érdemét újólag kiemelni: erre 
alkalmul szolgál azon körülmény, hogy a 
jövedéknek körültekintő figyelmes gondos
kodása folytán, a fogyasztó közönség, több 
uj gyártmánynak a forgalomba hozásával 
újólag a legkellemesebb meglepetésben 
részesült

Ugyanis az importált egyptomi szivar- 
kák fogyasztása az utóbbi időben rohamo
san emelkedvén, ez arra inditá a m. kir. 
dohányjövedéket, hogy a közönség Ízlésé
hez alkalmazkodva f. é. junius hó elsejével 
Sphinx, Khedive é$ Dames elnevezés alatt, 
az eredeti egyptomi czigaretták módszeré
vel készült, és a legkedveltebb ilynemű 
szivarkák alakjával biró három uj szivarka- 
fajt hozott forgalomba, amelyek gyártásá
nál a főtörekvés odairányult, hogy az uj 
szivarkák — aránylag olcsóbb áruk daczára 
— az eredeti egyptomi szivarkákkal úgy 
kiállítás, mint tartalomra nézve, sikerrel 
versenyezhessenek.

Az uj czigarettáknak kellemes íze 
és illata kitűnő zamatja, csinos, tetszetős 
alakja igazán dicséretére válik a jövedék
nek. s csomagolása is oly díszes, hogy a 
szép kis dombornyomatu dobozok valósá
gos csecsebecse számba mennek. Az áruk 
is egészen mérsékelt, a mennyiben egy-egy 
dobozban 25-25 dbnak ára : a Sphinxből 2 
korona 2fi fillér, a Khediveből 1 korona

50 fillér, a Damesből 1 korona 2G fillér. 
— Aki csak megkóstolta az uj czigarettá- 
kat: mindenki a  legnagyobb elragadtatás
sal dicsérte, — s már eddigi nagy keresle
tük is teljes reményt nyújt arra, hogy a 
fogyasztó közönség tetszését általánosan 
meg fogják nyerni, s alkalmasak lesznek 
az importált egyptomi czigaretták iránt 
táplált téves előszeretetet, ha nem is egé
szen kiirtani, de mindenesetre a legkisebb 
mérvre csökkenti.

A  kitünően bevált 3 uj fajta czigaretta 
azonban nem az egyedüli meglepetése a 
jövedéknek, mart talán még ezeknél is 
nagyobb hatást és feltűnést fognak kelteni 
azok a külömböző minőségű és fajtájú 
tiszta magyar dohányból készült uj gyártmá
nyok, amelyek julius 1-én kerülnek forga
lomba.

Kzek az uj gyártmányok a következők:
1. az általános árjegyzékben :
1. Kiváló finom magyar szivarka- 

dohány. 100 grammos dobozokban ára 92 
fillér;

2. legfinomab magyar rövid és hosszú 
pipadohány, 100 grammos dobozokban ára 
70 fillér ;

3. Hunnia szivarka, 5 darabonként, 
ára 20 fillér.

11. a belföldi különlegességek árjegy
zékében :

1. válogatott Rétháti,
2. „ „ Érsekujvári,
3. „ „ Szent-Andrási pipado

hány, 100 grammos dobozokban, ára 1 kor.
i 20 fillér,

4. kiváló finom kerti:
a) rövidre vágott, (muskatály. szent- 

andrási, faddi. verpeléti és rétháti), 100 
grammos csomagokban, ára 92 fillér, és

b) hosszúra vágott erdélyi), 500 gram
mos csomagonként ára 4 korona f»0 fillér

I és 30 grammos csomagocskákban, ára 30 fii.
Nem tudom eléggé dicsérni azt a 

szerencsés gondolatot, amely a jövedéket 
eme tiszta magyar dohánygyártmányok 
forgalomba hozatalára rábírta, — mert én azt 
hiszem, hogy ezek az uj gyártmányok 
rohamosan óriási keresletnek fognak örven
deni s lassanként arra is rászoktatják hazai 
fogyasztó közönségünket, hogy ne a drága 
külföldit, hanem a saját magunk hazai ter
mését fogyasszuk ; — ez pedig nem kicsi
nyelhető vívmány lenne, ha meggondoljuk, 
hogy most évenkint 10— 12 miiló forint 
ára külföldi dohányt kell importálnunk.

Valóban teljes elismerés illeti tehát a 
magyar dohányjövedéknek eme szerencsés 
és kiváló sikerű uj intézkedéseit, amelyek 
a legszebben dicsérik az intézők ritka 
szakavatottságát, belátását s igazán haza
fias gondolkozását: — és minden magyar 
embernek jól esik konstatálhatni, hogy 
amily ellenszenves volt egykor nálunk a 
monopólium : ma már épp oly tisztelt és 
népszerű intézmény a magyar dohány
jövedék, — s ezt a nagy változást, hosszú 
évek kitartó munkájával, bölcs, humánus 
és hazafias eljárásával tette elérhetővé, 
nem remélt haladásra emelve úgy az ok
szerű dohánytermelést, mint a dohánygyár
tást, s mindezek koronájául megteremtve

azt bizalmas, szívélyes jó  viszonyt, amely 
ma a közönséget és a jövedéket egymáshoz 
fűzi.

Hála és elismerés érte mindazoknak, 
a kik e szép eredmény elérésén közremű
ködtek !

Daróczi Vilmos.

Dohánytermelésünk minőségi 
jnrulása.

(Folytatás.)

A fadJi beváltóhivatali körzetben, az 
1896. évben beváltott dohánytermés mi
nőségi százalékos aránya a következő volt:

1. a beváltott 530 mtrm. tiszai és 
szuloki leveleknél:

I. osztályú . . 7 •/.
II. „ • • 31 r

III. „ • • 31V. „
kibányás ..........................
és hulladék . . . 301/, „ 

átlagár mtrmkint 13 frt 99 k r ;
2. a beváltott 6800 mtrm kerti leve

leknél ;
1. oszt. kerti . . 
„ . köz. kerti .

1
. — . 1

11. „ kerti . ., — . 4
„ . köz. kerti .. — . 6

III. „ kerti . . .. — .17
„ .  köz. kerti . - .3 2

kihányás . . . . — .40
átlagár mtrkint 12 frt 26 kr.

3. a beváltott 83. mm. kapadohánynál:
I. osztályú . . . 27 , "/«

II. „ . . .  34 •/•
III. „ . . .  637, %
kihányás . . . .  —.— “/,

átlagár mtrmkint 15 frt 25 kr.
Az 1897. évi termésből volt.
1. a beváltott 1392 mtrm. tiszai és 

szuloki leveleknél:
válogatott b i . . . 0.24•/,

I. osztályú . . . 8.80 „
II................................41.80 .

Ili . . . .  30.50 .
kihanras................... 16.50 „
hulladék.....................2.16 „

átlagár mtrmkint 15 frt 37 kr;
2. u beváltott 8151 mtrm kerti leve

leknél :
1. oszt. kerti • . 0.1

„ köz. kerti . 0.1
H. „ kerti . . . 14

„ koz.kerti . u
111. r kerti . . . 18

„ „ köz. kerti . 33
kihányás köz. kerti . 23
hulludék „ , 0.8 „

átlagár mtrmkint 14 frt 84 kr;
3. a beváltott 976 mtrm kapadohány

nál :
I. osztályú . . . 6.58"/,

II....................  52.36 .
III. „ . . .  30.41 „
kihanyás . . . .  10.60 „
hulladék . . . . 0.05 „

átlagár mtrmkint 16 frt 81 kr.
Az 1897. évi termes minősége tehát 

— mind a három fajtánál — határozottan 
javult, s az átlagár is mindeniknel emel
kedett.
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A stuloki beváltóhivatali körzetben, az 
1896. évben beváltott 2443 mtrm szuloki
faj levelek minőségi százalékos aránya volt:

I. osztályú . . . .  1%,
II. . . . .  7 .

Hl- . . .  . 2 2 .
kihányás és hulladék 70 „

átlagár mtrmkint 9 1rrt 50 kr.
Az 1807. évben beváltott 3190 mtrm

termésből v o lt :
válogatott a) . . .  0.1 o/o

I. osztályú . . .  7 . - .
ii. „ ■ • ■ 4 0 . - „

in. . . • so.— „
kihányás . . . 2 2 . - „
hulladék . . . . .  0.9 „

átlagár mtrmkint 14 frt 81 kr.
K szerint tehát az 1897. évi termés

minőségi százaléka ezen körzetben is fel
tűnően javult, úgyszintén az átlagár is 
tetemesen emelkedett.

(Folyt, küv.)

A műtrágyákról általában.
Az alkalmazandó trágya minő- és 

mennyiségét mindig pontos, kicsinyben ke
resztül vitt kísérletezések utján állapítsuk 
meg, mert a talaj és éghajlati viszonyok 
a műtrágyák hatását illetőleg nagy be
folyást gyakorolnak.

H ogy mennyi műtrágyát alkalmazzunk, 
az függ először attól, hogy mennyit képes 
talajunk jövedelmeztetni, másodszor pedig 
attól, hogy mennyi növényi tápláló anyag 
van az illető trágyaszerben, a melyet 
vásárolni akarunk. 1U0 Q  ölre számítunk: 
Nitrogénből 16— 64 dcgr. Phosphorból 
32— 160 dcgr. Káliból 32—160 dcgr. Vagyis 
azon trágyamennyiségnek, melyet 100 □  
ölre kiszórunk, a fenti mennyiségben kell 
tartalmazni az előbb nevezett növényi táp
anyagokat.

A  nálunk fontosabb műtrágyák rövi
den a következők :

1. Chilisalétrom. 15— 16°/0 nitrogén
tartalommal. Könnyen oldható, a talaj nem 
abszorbeálja, miért is csak első évi hatá
sára lehet számítani. Első sorban a szárak 
és levelek fejlődésének kedvez, a magter
més fokozására még superphosphatokat 
szoktak adni melléje. Száz Q  ölenként 
80—320 de. adunk, a vetőszántással seké
lyen alászántva vagy a vetéssel alákapálva. 
Kora tavaszszal (márcziusban) száz Q  
ölenként 80— 100 de. felültrágyázásként 
használunk.

2. Kénsavas ammónia. Körül-belül 20°/o 
nitrogén tartalommal. Száz □  ölenként 
04— 250 de. adunk belőle, hatása nem 
oly gyors, mint a chilisalétromé.

3. Csontliszt. Minél finomabbra van 
őrölve, annál jobb. A gőzölt csontliszt 
gyorsabban hat a nyersnél, kénsavval 
kezelve csontliszt-superphosphatot ad. Al
kalmazunk 100 Q  ölenként nyers csont
lisztből 320—800 dcgr, párolt csontliszt
ből 320—400 dcgr., csontliszt superphos. 
80—160 dcgr.-ot. Az elsőt kizárólag ősz
szel, az utóbbiakat esetleg kora tavaszszal 
szórjuk ki.

4. Superphosphatok. Könnyen oldható, 
gyorsan ható trágyák. A  kereskedésben

leggyakrabban elő szoktak fordulni: csont
liszt, spódium, ammónia, chilisalétrom, káli 
superphospat. Előmozdítják a magtermését 
és gyorsítják az érést; — 100 □  ölenként 
80—160 dcgr.

5. Thomas-salakliszt. Nehezen oldható 
phosphortrágya, lassabban hat, de hatása 
huzamosabb. Hasznos alkatrészei 10—20% 
phosphorsav, 40— 60o/„ mész; minél fino
mabb porrá van őrölve, annál jobb. Olcsó
ságánál fogva kiváló figyelmet érdemel, 
főleg ott, a hol a talajban phoszhorsavból 
bizonyos tartaléktőkét akarunk gyűjteni.

6. Kálisók. Nálunk főleg csak a kon- 
czentrált kálisók és kénsavas káli jöhetnek 
figyelembe. Alkalmazzuk a tartalomhoz 
Jcépest 100 □  ölenként 80 — 320 dcgr. 
őszszel, esetleg kora tavaszszal felhintve és 
sekélyen alászántva. Igen jó  égetett mész
szel keverve használni.

A vásárlandó műtrágyát mindenkor 
vizsgáltassuk meg, mert a műtrágyákat is 
hamisítják, ez okból csak megbízható 
helyről szerezzük be szükségletünket,

(»K - t .“ )

A dohányos kertészek viszonyainak 
rendezése.

A  magyardohánytermelés régi mizé
riáinak egyike: a dohánykertészek (kukások, 
gányók) viszonyainak rendezetlensége.

Sokszor és sokat irtunk mi már e 
tárgyról; — minden évben többször is bőven 

i fejtegettük, hogy mit lehetne és kellene 
| tenni a helyzet javítására, de bizony e 
| tekintetben eddig nem sokat értünk el.

Mert kényes és fogas kérdés ez, a 
melynek megoldása nem oly könnyű, mint 
a milyennek első pillanatra látszik, — mi
vel tagadhatatlanul sok tapintatot és körül
tekintést igényel, hogy a megoldásban 
kellő érvényre jusson azon kettős szem
pont. a mely e kérdést dominálja, vagyis: 
hogy úgy a termelő gazda, mint a dohá- 

I nyos kertész joga és méltányos érdeke 
megfelelőleg biztosittassék s egymáshoz 

I való viszonyuk törvényes alapon és minden 
félreértés kizárásával körvonalozva legyen.

A  kertész-ügy rendezése és végleges 
megoldása — a mint azt már többször 

| elmondtuk — csakis törvényhozási utón, a 
cselédtörvény revíziója kapcsán lenne esz
közölhető, — mert csak igy lehetne gyöke
resen segíteni azon a félszeg helyzeten, 
mely szerint a törvény, a dohányos-kertészt 
jelenleg nem cselédnek tekinti, hanem a 
gazdával szerződő jogi személynek, a kik 

i között az esetleg felmerült magánjogi peres 
kérdés, a rendes bírói eljárás szerint dön- 
tendő el, — ez pedig igen sok esetben, 
úgy a gazdára, mint a kertészre nézve fö
lötte hátrányos, s a hosszadalmas és költ
séges peres eljárás temérdek kellemetlen
séggel és nem ritkán érzékeny károsodás
sal jár, — s végtére is többnyire a kertész 
húzza a rövidebbet.

Nagyon jól tudjuk mi azt, hogy a do
hányos kertészek nagy része tudatlan, 
rossz szokásaiban csökönyös, megbízhatat
lan, rest, hanyag, és sok más egyéb hibában 
leledzik és éppen azért a legjobb gazdának 
is temérdek dolgot és gondot ád az e fajta

népséggel való vesződés; — de másrészt azt 
sem szabad elhallgatnunk, hogy a termelők 
közt is vannak — tisztelet a kivételeknek! 
— egyesek, a kik nem átallanak ezeknek 
a szerencsétlen embereknek a helyzetével 
visszaélni, s tudunk rá esetet, hogy akad 
olyan termelő is, a ki hajmeresztő dolgo
kat követ el a kertészeivel, — istállónak 
sem való putrikban lakatja őket, a gazda
ság mindennemű munkáját végezteti velők, 
de azért az elcsigázott, agyon hajszolt 
teremtéseknek sokszor még betevő falatjuk 
sincsen, — természetbeni járandóságaik 
vagy pedig előleg fejében a termények 
legalját, értéktelen szemetet ad nekik s ezt 
méreg drágán számítja fel, — minden 
legkisebb hibát vagy mulasztást önkénye
sen megszabott pénzbírságokkal büntet, s 
végül mikor a dohány beváltásakor le
számolásra kerül a sor: a nyomorult ker
tész egész évi munkája után nem hogy 
pénzt kapna, de még ő marad adós és nem 
szabadulhat az előlegtől.

Némely gazda, dacára annak hogy a do
hánytermelés neki a legtöbb jövedelmet 
hozza s gazdasági turnusának ez képezi 
a legfőbb tényezőjét: mindezzel nem törő
dik, hanem a dohánytermelést csak holmi 
mellékes dolognak tekinti, s kertészeit 
folyvást más egyéb gazdasági teendőkkel 
foglalkoztatja. Pedig a kertészeknek csak 
akkor kellene más munkát adni, mikor a 
dohánynyal egyáltalán semmi dolguk 

| sincs, — ez pedig nagyon ritka eset, s 
akkor is csak pár napra szorítkozhat, — 
mert a kertészeknek a dohánytól való el
vonása mindig a dohánytermelés kárára 
történik s éppen ez a körülmény egyik 
főoka annak, hogy a dohány minősége 
jobban nem halad, nem emelkedik.

Hogyan legyen kedve a kertésznek 
tanulni, előre törekedni, s hogyan lehessen 
attól a szegény nyomorult embertől jó  lélek- 

; kel követelni, hogy a dohányát jól kezelje, 
a reá bízott munkát rendesen elvégezze, 
mikor ő és egész családja éhezik s a leg
nagyobb ínséggel küzd és még csak az a 
reménysége sincs, hogy helyzete javulni fog?

Láttunk olyan kenyérnek nevezett 
rettenetes zagyvalékot, amelyen egy birto
kosnak a dohányos kertészei tengődtek, 
hogy még az inkvizíció, elitéltjeit sem 
tarthatták ilyen undorító megmérgező ele
dellel ; — s hallottunk olyan dolgokat 
és olyan bánásmódot, hogy csak a bosszú
álló gyűlölet kegyetlenkedhet úgy a 
rabszolgáival.

Ennek a tűrhetetlen helyzetnek, s az 
embertelen szerződéseknek véget kell 
vetni akárhogyan is.

A  dohányos kertész végtére is nem 
holmi pária, hanem ember, akinek nem
csak kötelességei, de jogai is vannak, — s 
ha egynémely gazdának van lelke hozzá, 
hogy ilyeténképpen bánjék azokkal, akik 
neki jövedelmet szereznek és dolgoznak, 
akkor kell, hogy legyen törvény, amely 
ennek gátat vessen, s legyen egy fórum, 
amely ezeknek az elhagyatott teremtések
nek igazságot szolgáltasson.

Szerencsére ritka kivétel az ilyen gazda 
de hogy ilyen is találkozik: — a meg
történt tény után — nem lehet eltagadni, —
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s azt se lehet engedni, hogy ehhez ha
sonló eset ezentúl előforduljon.

A  dohányjövedék — a melynek a do
hánytermelők iránti őszinte jóakarata, s 
igazságos, humánus eljárása általánosan el 
van ismerve — volna legelső sorban hivatva, 
hogy a termelő és kertész közötti viszonyt
— akár a törvényhozás utján, akár egyelőre 
adminisztrativ utón —  rendezze és minden 
tekintetben oly alapokra fektesse, hogy 
egyrészt a hasznavehetetlen, megbízhatatlan 
elemek a dohánykertészek sorából végleg 
kiküszöböltessenek, másrészt a termelők is 
a kertészekkel szemben emberséges, mél
tányos és szigorúan igazságos bánásmódra 
szorittassanak és e tekintetben a jövedék 
által is bizonyos módon ellenőrizhetők le
gyenek.

Van az országban elegendő — szeren
csére túlnyomó nagyszámú — olyan ter
melő, a ki példányképül szolgálhat, hogy 
miként kell a dohányos kertészekkel bánni, 
s a kiknek szerződése és egész eljárása 
megmutatja, hogy a kertészek és családjaik 
részére is lehetséges a tűrhető helyzetet 
és tisztességes megélhetést lehetővé tenni*
—  s én meg vagyok róla győződve, hogy 
minden jó érzésű termelő szívesen közre 
fog működni arra nézve, hogy ez áldatlan 
viszony jobbra forduljon, mert ez az álla
pot — úgy, a mint most van — tovább 
már nem maradhat, minthogy jóformán | 
ezen fordul meg dohánytermelésünk egész I 
jövője, s nem szabad összetett kézzel néz
nünk, hogy az országnak és a gazdakö
zönségnek ez a kincses bányája kiapadjon
s fejlődésében és előhaladásában megbé- 
nittasson.

Hazai dohánytermelésünknek igazi re
generátora leend, a ki a termelő és kertész 
közötti viszony rendezését képes lesz sze
rencsés megoldásra juttatni. — csakhogy 
ezzel a dologgal már nem szabad tovább 
késlekedni.

Daróczi Vilmos.

Levelezés.
Mike. (Somogy m.) 18í 8, junius 2i».

Tekintetes Szerkesztő Ür !
Engedje meg, hogy bectee lapját iámét 

igénybe vegyem dohánytermelést ügyünk 
érdekében.

Tisztelettel értesítem, hogy a dohány
palánták kiültetese e hó első heteben he 
lett fejezve, — az első kapálás kitünően 
sikerült. — kártékony rovarok alig mutat- • 
koznak. ,

De az országos esőzés, ami e hó ele
jétől tart, most nagyon megnehezítette 
helyzetünket.

A  füld megtomódótt. a dudva magvak — 
kellő talajra találva — kikeltek, s a most 
folyó második kapálás — az elhatalmasodott 
gyom miatt — igen meg van nehezítve.

Az időjárás most éppen változóra 
áll — reméljük, hogy kedvezőre fordul, s az 
általános eredmény kitűnő lesz.

Kiváló tiszteletem nyilvánításával ma
radok.

alázatos szolgája
ifí. Frank János

bíró.

Irodalom.
Az ezredéves országos kiállításról szóló 

féjelentés immár teljesen elkészült. A  napok
ban jelent meg az óriási munkának lX-ik 
és utolsó kötete, pnely az egészségügyről, 
közművelődésről, oktatásügyről, a gróf Zichy 
Jenő és a Budapest székesfőváros kiállítá
sairól számol be, a legkitűnőbb és arra 
illetékes szakférfiak feldolgozásában. A múlt 
év augusztus havában jelent meg a nagy 
mü első kötete, gyors egymásutánban követve 
a többiek által, míg végre a jelen kötet
tel teljes Jön a monumentális munka, 
amely nem száraz kiállítási jelentés, hanem 
egy rendkívül nagybecsű és eleitől vé
gig érdekes, tanulságos emléke, valóságos 
apotheozisa az ezredéves kiállításnak, hű tükre 
az ezredéves Magyarország múltjának és jele
nének. A majdnem 500 nyomtatott Ívnyi, kö
zel 7000oldal terjedelmű nagyszabású műről 
helyesen jegyzi meg egyik hivatott ismertetője,

eset. hogy ekkora méretű irodalmi mű ilyen kis 
idő alatt jött létre. — Örökbecsű emlék 
ez, amely megóvja az enyészettől az ez
redéves ünnep dicsőségét és tanulságait.14 
— Az ezredév könyvének szerencsés befe
jezése alkalmából, a főjelentés szerkesztőjé
nek : dr Matlekovics Sándor val. bel. titk. 
tanácsosnak tiszteletére, az Országos Ipar
egylet fényes áldomást rendezett, amelyen 
a kereskedelmi ministerrel és államtitkár
jával élén — a közélet kitűnőségei s a 
főjelentés munkatársai közül igen számosán 
vettek részt, lelkesen ünnepelve a nagyér
demű főszerkesztőt es a szerkesztésben 
fömunkatársát: Szterényi József keresk.
minist, osztálytanácsost. — Báró Dániel 
Ernő keresk. miniszter, nagyhatású pohár- 
köszöntőjében többek közt azt mondá hogy 
„ez a jelentés nemcsak híven tükrözteti 
vissza az ezredéves kiállítást, hanem való
ságos monográfiája, az egész országnak, ugv 
gazdasági mint kulturális szempontból, s 
hosszú éveken át forrásmunkát fog képezni 
Magyarországon. — Végtelen érdemeket 
szerzett magának e tekintetben Matleko- 
vits Sándor, s ó épugy mint szerkesztőtársa 
is es mindazok a „névtelen hősök." a kik 
részt vettek ezen jelentés megírásában 
mindnyájunk hálájára legnagyobb mértékben 
rászolgáltak.„ — Az érdeklődők tájékozásául 
felemlíthetjük, hogy a kiállítási lójelentés 
a „1‘esti könyvnyomda részvénytársaság*4 
(Budapest, V., Holdutcza 7. sz.) utján 
szerezhető meg.

VEGYESEK.

— Kinevezés. A m. kir. pénzügy
miniszter llayer Domonkos, m. kir. dohány
gyári szertári kezelőt dohánygyári aligazga
tóvá nevezte ki.

— Előléptetések Duka, Ferencz Poynár 
János dohány raktári kezelők a IX. fizetési 
osztály első-, Krga Károly dohányraktári 
kezelő a IX. fizetési Osztály második-, Fröhlich 
Miklós dohányáruraktári ellenőr a X. fize- 
zetési osztály első,' Folkusházi Károly és 
Kibédy Mihály dohfcnyáruraktári ellenőrök 
a X. fizetési osztály második fokozatába 
léptek elő.

—  Áthelyezés. Skerbetta Lajos zágrábi 
dohányjövedéki segédtiszt, hasonló minő
ségben a zenggi dohánygyári igazgatósághoz 
lett áthelyezve.

— Halálozás. Lovag Kleebergi Stroh- 
mayer Oszvald m. kir. dohánybeváltőhivatali 
kezelőnek fia: lovag Kleebergi Strohmayer 
Ödön, hosszas szenvedés után, életének

1 2t.*ik évében, junius 22.-én elhalálozott. A 
I korán elhunyt derék fiatal ember, több éven 

át mint napidijnok működött a dohány
jövedéki központi igazgatóságnál, ahol to
vábbi előmenetelét csakis állandó beteges- 
kedése gátolta; — s akik ismerték a ko
moly, törekvő, rokonszenves ifjút: bizonyára 

' velünk együtt őszinte részvéttel veszik 
I tudomásul korai halál hírét. — Nyugodjék 

békével!
— Figyelmeztetjük a termelődet, hogy 

a dohányjövedeki törvény értelmében a 
még meglevő palántákat július o-éig mind 
meg kell semmisíteni, -— mert aki ezt 
elmulasztja: első ízben 5—50 frtig terjedő 
pénzbüntetéssel sujtatik. ismétlődés esetén 
pedig a termelésből is kizáratik.

— A dohányok állasa -  a jég által 
károsított helyek kivételével - -  országszerte 
a legszebb reményekre jogosít. A fóldmive- 
lési ministeriumhoz beérkezett legutóbbi 
hivatalos jelentések szerint: a Duna bal
partján szép levelei vannak, kapálják es 
töltögetik. A. Duna jobbpartján kapálják, a 
korán kiültetett palántákat mar megkapáltak, 
általában kielégítően fejlődik. — A Duna- 
Tisza közén néhol sok reá az eső. itt-ott 
pedig a drótféreg bántja, többnyire azonban 
jól fejlődik. Kapálják. — A Tisza jobbpart
ján a kiültetett dohánypalánták jól megfő- 
gamzotiak s helyenkint már először ineg- 
kapálták. Borsod vármegyeben szórványosan 
a pajor bántja. — A Tisza balpartján 
kiültetése he fejezte tett. A palánták jól beál-

! lottak. némely tó mar 12-ik levelét hajtja, 
javában kapálják, itt ot már töltögetik is. 
— A Tisza-Maros szögén a dohány kiültetése 
be van fejezve. A palánták jól megeredtek 
szépen fejlődnek m kevés pótlásra szorultak. 
Aradmegyében néhol a drótféreg pusztította, 
de pótolták. Sok helyen kapáljak, néhol a 
kapálás befejezesehez közeledik, sót helyen
kint már aláhúzzák. Általában jól fejlődik, 
a levélképződes nagy s a levelek eddig 
hibamentesek. Esőt kíván. — Az erdélyi 
vármegyékben a kiültetés be van fejezve, 
sok helyen mejf is kapálták, fejlődése jó, 
termelése kis mérvű.

— A dohányzás eltiltása. Norvégiában 
szigorú törvénynyel akarják megakadályoz 
ni azt. hogy a fiatal korú gyerekek dohá
nyozzanak. A parlament elé terjesztett tör
vényjavaslat szerint dohány eladása Ifi 
éven aluli egyéneknek 100 koronáig terjedő 
büntetés terhe alatt tilos.

— Dohánygyártási viszonyok Ausztriá
ban. Hivatalos közlések szerint: az osztrák 
dohánykezelöség ez idöszerint 33 dohány
jövedéki hivatalból áll, amelyek közül 28 
dohánygyár. 1 havanna-szivar-raktár, Béos- 
ben. és 4 dohánybeváltóhivatal és pedig: 
Dravosa. Imoski, Sinj és Vergorac. Ezen hiva
talokban 1890. év deczember végén 3850 férfi 
és 34161 női munkás volt alkalmazva, kö
zülük 21655 munkás a dohánygyáraknál. A
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legtöbb munkást — 2451 — foglalkoztat a 
sedleci gyár, azután következik Leibach 
2351, Kürstenfeld 2210, lglau 2192, Hain- 
burg 2168, Göding 2159 munkással s így 
tovább Az átlagos heti munkabér a Hées- 
Kennwegi gyárban a férfi munkásoknál 8 frt 
46 kr., a női munkásoknál 5 frt 93 kr. — 
Gyermekeknél 3 fit 95 kr s igy száll alább 
egesz 2 frt 85 kr. 2 frt 35 kr, 1 frt 85 
krig, — zablatovi gyárban. — A kézierö mel
lett. több gyárban. 28 motor 695 lőerőre to
vábbá lü lo  gép, motorhajtásra és 15.586 gép, 
közerőre van működésben.— Külföldi dohány- 
anyag importáltalot Nyugat-lndiából 14.289 
mlrm. kerekszám 2.26J.0OO frt értékb en, — 
Ke etindiából 38.935 mtrm. 7.377."00 frt ér
tékben. — l)él-Amerikáből 21.217 mtrm.
2.088.000 frt értékben. — Kszak-Ameriká- 
ból 10.255 mtrm, 874.000 frt értékben, — 
törük-maczedoniai 25.417 mtrm, 3.215.000 
frt értékben. — herczegovinai 7074 mtrm,
797.000 frt értékben; —  ezeken kívül kész 
gyártmányok: 3.127.845 drb havana-szi- 
var.475.000 frt ér'ékben. 5.340 000 drb ! 
egyptomi czigaretta. 128.433 frt érték
ben, — összesen kész gyártmány 12'/. 
millió drab, 737.500 frt értékben. A 
belföldi gyárakban készült ezerkétsz&z 
negyvenkét és fél millió drb szivar és 
ezerkilenczszázkilenczvenhét és fél millió 
drb czigaretta. Szivar, czigaretta. pipa- I 
dohány és burnót készítésére — mindössze i 
331.265 mtrm. dohány lett feldolgozva.

— M. kir. államvasutak közleményei Köt- \
vctlen személy- ét podgyászforgalom Becs \ 
áHamvasul és Becs nyug. p. udvar között.
A magy. kir. államvasutak igazgatósága figyel
mezteti az utazó közönséget, hogy a bécsi 
összekötő vasúton át Mécs államvasuti I 
(Staatsbahnhofl és Hécs nyugoti (West- i 
bahnhof) p. u. között közlekedő összekötő 
vonatokhoz úgy Budapest keleti, mint 
nyugoti pályaudvaron ét Ausztriába, Svájczba 
Németországba, Belgiumba, Francziaországba 
és Angliába szóló összes közvetlen jegyekhez 
a Budapest keleti pályaudvarról d. u. 2 óra 
20 pkor és a nyugoti pályaudvarról d. u.
1 óra 45 pkor induló gyorsvonatnál oly 
pótjegyek adatnak ki, melyek az említett 
összekötő vasúton közlekedő vonatokon 
érvényesek. Kzen pótjegyek árai 1. osztály
ban 3.88 korona vagy 3.30 márka, vagy 
4.05 frc, a II. osztályban 2.53 korona vagy 
2.20 márka, vagy 2.65 frc. és azok váltása 
esetén a podgyasz is — kivéve az Angliá
val való forgalmat — közvetlenül a rendel- 
tetesi állomásra feladható.

Közvetlen jegyek kiadása Bécs nyugoti 
p. u. állomásra. Folyó évi julius bó 15-től 
a m. kir. államvasutak több állomása és 
Bées nyugoti pályaudvar állomás között a 
becsi összekötő vasúton át közvetlen jegyek 
fognak kiadatni, s a podgyász is közvetle
nül felvétetni. A közvetlen jegyek árai az 
érdekelt állomásokon kifüggesztett menet 
díjtáblákból is kivehetők.

Köevetlcn stemély- és podgyást-dijsiabás 
életbeléptetése a m. kir. államvasutak s a 
magyar-horvát tengeri gözhajólási társaság 
állomásai költi forgalomban. A m. kir. állam
vasutak s a magyar-horvát tengeri gőzhajó- 
zási társaság állomásai közti forgalomban

. í
f. évi julius hó 1-én közvetlen személy- és 
podgyász-dijszabás lép életbe, melynek 
alapján egyrészt a m. kir. államvasutak 
Budapest és Zágráb állomásai, másrészt 
pedig a magyar-horvát tengeri gőzhajózási 
társaság jelentékenyebb állomásai közti 
forgalomban közvetlen kombinált vasúti- és 
hajójegyek adatnak ki s a podgyász közvet
len elszámoltatik.

Városi menetjegyirodákban beállott vál
tozások. Az aradi, kolozsvári, nagyváradi 
pécsi és zágrábi város menetjegyirodák f. 
évi április hó 30 ával megszüntettettek. egy
idejűleg azonban uj jegykiadóhelyek Aradon, 
Kolozsváron, Miskolczon és Zágrábban az 
illető üzletvezetőségeknél nyittattak meg, 
melyek ugyanazon teendőkkel lettek meg
bízva, mint az eddigi városi irodák, tehát 
azokban különösen a csoportosítható menet
jegy füzetek is fognak kiadatni. A Buda- 
pesen Bécsben, Belgrádban, Brassóban. Fiú
méban és Temesváron eddig fennállott 
menetjegyirodák továbbra is változatlanul 
megmaradnak.

Szerkesztői üzenetek.

Lapunk olvasóit és barátait tiszte lettel 

felkérjük, hogy a dohány állasáról szíves

kedjenek bennünket minél számosabban érte

síteni, hogy az ország minden vidékéről hoz

hassunk közvetlen és megbízható tudósitá-
i

sokat.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Magyar Jelzálog Hitelbank.
H i r d e t m é n y .

Ezennel közhírré tesszük, miszerint a jelenleg 
forgalomban levő : I. kibocsátású, egyenként 200 
aranyforinttal befizetett részvényeink, továbbá a : 
II. kibocsátású, egyenként 100 aranyforinttal be
fizetett részvényjegyeink és az egyenként 100 
aranyforinttal befizetett Ideiglenes részvényjegyek 
1898. julius 1-től 1898. szeptem ber hó JO-ig 
bezárólag az intézet részvényeseinek 181)8. január 
26-án tartott rendkívüli közgyűlésének határozata 
értelmében

egyenként 100 aranyforinttal teljesen befizetett 
végleges részvényekre

cseréltetnek be és pedig a következő módozatok 
mellett: Minden egyes • I. Kibocsátású 200 arany
forinttal befizetett részvény ellenében 2 drb egyen
ként 100 aranyforinttal teljesen befizetett végle
ges részvény és minden egyes: II. Kibocsátású 
100  aranyforinttal befizetett részvényjegy és min
den egyes 100 aranyforinttal befizetett ideiglenes 
részvényjegy ellenében

egy darab 100 aranyforinttal teljesen befizetett 
végleges részvény

szolgáltaik ki. A részvények, részvényjegyek és 
ideiglenes részvényjegyek számjegyzék kíséretében 
nyújtandók be ; az I. kibocsátású részvények ős a 
II. kibocsátású részvényekhez a még le nem járt 
szelvények csatolandók.

A becserélés a következő helyeken eszkö
zölhető :
Budapesten : a bank főpénztáránál és a Magyar 

leszámítoló és pénzváltó banknál 
Bécsben: az Unlon-Banknál
Parisban: a Soriété éíénéralc ponr favorlser

le développement dn Comnacrce et 
de Plndustrie en Farance és a 
Banque de Paris et des Pays-Bas 
czimü intézeteknél 

Budapesten. 1898. junius havában

Magyar Jelzálog-Hitelbank.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

A legjobb minőségű

terményzsákok,
viihatlan- es nyers takaróit!

dohányzsinegek
a legjatányosabban szerezhetők be

FISCHER J.
ná i stílig- n poijTigjúi tátinál

B U D A P E S T ,

►
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Legjobb és legmegbízhatóbb minőségű 
magyar bácskai kenderből készült

dohányzsinórt
és

gazdasági kötélárut
ajánl a

BLEICH is W E1SZ kötélgyártó cjíj BU DAPESTEN .
R a k tá r  és iro d a : V II ., K á ro ly -k S rA t 7. sz.

Továbbá: torna eszltözölt,
valamint: kocsizó lóhálók, száDhálók. gabonazsákok, vízhatlan ponyvák, 
kender, csepü, vászontömlők, itató- és tűzivedrek, coous futószünycgek 
és lábtörlők, ruhaszárító kötelek. — L a w n -te n n is  h á ló k , fo g o ly 
h á ló k  stb. e szakmába vágó árúkat a legjutányosabb eredeti gyári arakon.

Kepes árjegyzék kivanatra bérmentesen küldetik — Vidéki megrendelések
pontosan eszközöltetnek. un—)

K --------------------------------------------------->

Dohányzsinórok
b álk ötelek ,

géphovederek, töm lők , 
szövA-foná.1. zsákm ad zag, 
tisztitó -k ó cz  és kender, 
ju te á rn k , boraeürő-zaák, 

elsőrendű dupla 'vitorla - 
vászonból k észü lt k ezelési

zsákok, j

vízmentes t a t o t  és ponyvái
és

egyéb gazdasági czikkek 

a ligHstiiibb kiuslgihi mellett

g y á r i  á m  kaphatók
BERBER TESTVÉREK

juteárnk és zsákok gyári raktárában

Bndapc:t, l ,  Á r p i i m  12. s í in .
Az oszt rák-magyar kenderfono és zsineg- 
gyárak gyártmányai központi raktárának 

elárusítana.
A szegedi kenderfonogyár részvénytársaság 
magyarországi vezerkepviselete ét* főraktára.

^  (13-K^

99E G Y E T É R T É S ) ”

X X X I. év fo lyam . PO L IT IK A I  N A PILA P. X X X I. év fo ly a m .
I K I o s s A i t t L  F e r e n . c zC e á L T r o l s z l c y  X j e l j o s

tulajdonos és felelős szerkesztő.

Ez a magyar müveit gazda-közönség lapja!
főmunkatárs.

Az Egyetértés 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 tekintetheti meghízható tudósításai 
által iparkodik régi jó hírnevét, mint hazánk legelső rangu 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 H oldalos 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 dó—KI 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. Igv általánosan ismeretes, 
hogy az Egyetértés országgyűlési tudósításai nemben a legtökélete
sebbek, nemcsak a tudósítások kimerítő volta folytán, hanem annál a 
tárgyilagosságnál és részreliaj latlanságnál fogva is, mely e tudósításokat 
minden pártszinezetii olvasó előtt is élvezetessé teszi. Egy másik nagy 
erőssége a lapnak rendkívül hő tá rc za - és regenyrovata. Az Egyet
értés állandóan a legkitűnőbb regényeket közli, részint eredeti, részint 
a modem világirodalom remekeiből válogatva elsőrangú műfordítók

fordításában. Az egy év alatt közölt regények 4<>0 -500 nyomtatott 
ivre, vagyis 40 — 50 rendes regénykötetre rúgnak. Ily 40—50 kötet 
regény bolti ára legalább ugyanannyi forint.

Ha most még tekintetbe vesszük az Egyetértésnek mindenkor- 
közéletünk kitűnőségei és elsőrangú publiczisták által Írott vezerczikkeit 
és egyébb politikai közleményeit, b i  hírro vata it eredeti tá vira ta it az 
ország és a világ minden részében levő saját levelezőitől, továbbá n vasár- 
naponkint megjelenő s egy-egv szaklapot pótló „Irodalom”. .Tanügy” 
és „Mezőgazdaság” ezirnii országos hirii rovatokat s végül az Egyet
értés legjobban informált közgazdasági, ioari és mezőgazdasági rovatait s 
meghízható tőzsdei tudósításait, bátran kimondhatjuk, hegy az Egyet
értés a hazai sajtónak egyetlen orgánuma, mely az intelligens közönség 
minden osztályának igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni 
képes.

ELŐFIZETÉSI ÁH A
Egész évre — — — — 20 írt 
Fél évre — — — — — 10 „

Előfizetések legczélszerübben 
kiadóhivatalához liudapenlrn intéz ondók

Negyed évre 
1 hóra — —

kr.— 5 frt
— 1 „ 80 „

postautalványon az Egiyetértig

Tisztelettel

az .EGYETÉRTÉS** kiadóhivatala
Budapest, Papnövelde-utcza 8. sz

Márkus Samu könyvnyomdája, Budapest, Báthory-utcza 20.
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