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Azokat a t. előfizetőinket, akik a junius 
végén le járt előfizetésüket mindezideig meg 
nem újították, tisztelettel felkérjük, hogy a 
második f elévi előfizetési d ijt szíveskedjenek 
most már mielőbb beküldeni. — vagy ha esetleg 
a lapot tovább j áratni nem kívánnák: akkor 

miheztartásunk végett — meltóztassanak 
a becses czimflhre erkezö legközelebbi lap
példányt azonnal visszaküldeni, hogy igy a 
lap küldésével já ró  fölösleges költségektől 
megemeltessünk s nehogy utóbb kénytelenek 
legyünk a hátraléknak postai megbízás útján 
való beszedésével t. előfizetőinknek terhére 
lenni.

Részünkről igyekszünk mindent megtenni, 
hogy lapunk a dohánytermelő közönség ige
nyelt teljesen kielégítse és erdekeit mindenben 
előmozdítsa; — teljes bizalommal kérjük 
tehát lapunk reoi hiveit  és baratait, hogy 
további becses pártolásukkal bennünket támo- 
gatni s gazdatársaik körehsn lapunkat aján
lani és terjeszteni szíveskedjenek.

A KIADÓHIVATAL.

A dohány termelés és gyártás 
közös érdeke.

A julius elseje óta forgalomban lévő 
két krajczáros „Hunnia“ szivarkának min
den reményt és várakozást felülmúló köz
kedveltségre emelkedése és óriási fogyasz
tása ismét egy meggyőző bizonysága an
nak. hogy mennyire szükséges a termelők
nek minden áron odahatni, hogy minél több 
jóminőségü dohányt termeljenek; — mert 
a jelzett szivarkák előállításához jelenleg 
ugyan még elegendő dohánykészlettel ren
delkezünk, ha azonban a fogyasztás az ed
digihez hasonló rendkívüli mértékben emel
kednék : az esetre mar aligha tudnánk a 
forgalom igényeinek fennakadás nélkül 
megfelelni. — de nem azért, mintha 
ilyet nem tudnánk elegendőt előállítani, 
vagy nem volna hozzá alkalmas talajunk, 
mert igenis tudunk ilyen anyagot produ- 
icálni s bőven van hozzá való alkalmas ta
lajunk. — sőt nem csupán ilyen szivarká- 
kat. hanem másfajta, olcsó, de azért élvez
hető sok jó szivart is lehetne hazai dohá
nyainkból készíteni, s ez nem az elismert 
kitünőségü magyar dohánygyártáson, sem 
pedig a jövedéknek jóakaratán, hanem 
egyenesen termelőinknek nagyrészbeni kö
zönyösségén múlik.

Mert mi tűrés-tagadás benne, sok he
lyen. ahol a talaj, gyártási czéloknak meg
felelő kitűnő anyag előállítására volna hi
vatva, éppen olyan helyeken is gyakori 
eset. hogy a termelők nem a legjobb, leg
alkalmasabb, hanem a silányabb földrész
leteket választják ki a dohány alá, — ami

j igazán szinte rejtélyes, megfoghatatlan do
log. de — fájdalom — úgy van. Hogy mi 
ennek a visszás, félszeg, helytelen eljárás- 

| nak az indító ok a : azt alig lehetne ész- 
; szerüleg megmagyarázni, legfeljebb sejteni 

lehet, hogy némely termelő azon feltevés
ből keresi ki a lent fekvő, s jó  minőségű 
dohány termelésére épppn nem alkalmas 
talajokat, mert arra számit, hogy az mennyi
ségileg többet terem, a miben ugyan sokszor 
erősen csalódnak, mert éppen az ilyen ta
lajoknál gyakori eset, hogy az ezekről ki
kerülő durva, rósz egészségű dohány még 
mennyiségileg sem jól üt ki, mert megtör- 

i ténik, hogy az ilyen mélyen fekvő talajokon 
j esős időjárásban — mint amilyen az idei 
' is — a lucskos talajban a dohányok kisár

gulnak, kivesznek és csak a hátas földe
ken maradnak meg.

Hát biz ez nagyon ferde számítás,
• — ami pedig gyakori eset, — mert ilyen 

számítás mellett dohánytermelésünk soha 
nem érheti el azt a magaslatot, amelyre a 
természet jóvoltából nálunk hivatva van. 

i — Pedig a mi talajunk, ha azt gondosan 
: és kellőleg kiszemeljük, s azon a dohány- 

termelést azzal az okszerűséggel végezzük, 
amint annak helyes irányát ezen a téren 

j  való elhaladásunk már jelzi rákkor dohány 
l termelésünknek bizonyára azt az első 
J helyet fogjuk Európában kivívni, a me

lyet a természet bőkezűsége részünkre ki
jelölt.

Dohánytermelő ország vagyunk, — ez 
pedig nagy czim, amelyet meg kell be-

Icsülni, mert ennek a czimnek a viselése 
nem csak üres parádé, hanem olyan való-

1

„MARTELLIN“ a legjobb dohany-mutragya „MARTELLIN“
Németországban és Németalföld gyarmataiban valóságos forradalmat idézett elő llam inerselilag .1. strassburgi 
dohánygyári igazgató találmánya: az úgynevezett „M ARTEIjLIX*. mely mint kovnsavas-kali összetétel, minden 
mellékhatás nélkül, a dohány érettségére és nemes jellegére a legjobb hatással van. s az eglietnséget 40  szá
zalékkal ja v lt ja . —  tehát a dohányanyag jó minőségének és értékének emelésére minden eddig Ismert

trágyaszernél hatásosabb.
' Tlioinas-snii.k kizárólagos eladás Magyarországon. — Valódi stájer tégelyaezél kaszák.

Minden megkeresésre részletes felvilágosítással szolgál: KALMÁR VILMOS, a Martellingyárak magyarorszagl vezérképviselöje.
Budapesten, VII., Erzsébet-körút 34. szám.
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ság, amelynek nemzetgazdaságunkban egyik 
legfontosabb szerepe van.

A  termelés fölötte nagy hatással van 
a gyártási viszonyokra is, s mindkettőnek 
közös érdeke, hogy minél jobb minőségű 
dohányanyagot állítsunk elő ; — tehát egye
dül termelőinktől függ, hogy igyekezet, 
szakértelem és folytonos előre törekvés 
mellett, a magyar dohánytermeléssel együtt 
a magyar dohánygyártást is az eddiginél 
sokkal magasabb színvonalra emeljék, s 
ezáltal — a saját anyagi hasznuk előmoz
dításán kívül — a nemzeti közvagyonoso- 
dás hazafias czélját is szolgálják.

Daróci i Vilmos.

A doUiíuynioiiopoliuni behozatala 
Ausztriában és Magyarországban.

— l)r . 'lakát* Sándor értekezéséből. — 
(Folytatás.)

Hogy a dohain termelést túllendítse s 
Spitz Ábrahámnak a kívánt mennyiséget 
előteremtse, leutazott Szathmárba s maga 
tette meg a kellő intézkedéseket.

Először is Szatmaruiegye községeit 
jaratta fel, s a lakosságot megkérdezhette 
haj andó-e adója fejeben bizonyos mennyi
ségű dohányt termelni V1’) A beérkezett 
jelentések szerint alig egy-ket község akadt, 
mely a gró ajánlatát viszautasitotta volna. 
Ezután a dohánytermelesre alkalmas vár- 
megyéket szólította fei, termesztenek-e 
dohányt, s hajlandók volnának-e a doliany- 
ültetest nagyobb mértékben űzni. A fölszo- 
litásra nem sok hé vről jött valasz. Zalamegye 
készséggé! logadta Károlyi tervét, de kije
lentette. hogy az egesz megyeben csak 
Kanizsán es a Murukö:bt n termelnek do
hányt. 1 i Somogybán egyetlen falut sem 
ismerjek. •» hot dohány i ültettek volna. 
Z á ró iu l-  es Arm/megyeben alig két-három 
faluban termeltek. A Maros mellett levő 
mez határőrök azonban felesen plántálták 
es kereskedtek is dohanynyal. Szatmámne- 
gyében es kornyékén majd minőén íaluban 
ültettek s a iakók igeitek, hogy ezentúl 
nagyobb mértékben is „jó szívvel csinálnák 
dohányt." Hogy e varmegyében mily nagy 
mértekben űztek a dohánytermesztést, ki
világlik Becsky (íyorgynek 172l». ápril 24-i 
jelentéséből. Hecsky, Károlyi megbízásából 
fi lalut járt meg s ezekben 144 mázsa fólös 
dohányt talalt. „Ezenkívül — irj t jelente- 
seben — F. gyarmati kupecz ura írnek rela- 
cziöjából, kik dohanynyal kereskednek, akit 
kivittek már az idén nemes varmegyénkből 
három ennyi is. ha nem több lehetett.

111 A kiküldöttek jelentései nagyrészben m eg
vannak a „Tabaca" <zimti aktacsomóban. Igyanitt
megvannak a kiküldöttek nevei :s az ily czimit 
iratban: „ I>ohánt/ dolgában in anno 1720. apr. ren
delt commisariiis uraiinék nevei “

,s i Károlyiak levéltára. Misky <ívorgy levele 
Károlyihoz. Mivel sokan félreértették Károlyi ter
vét Misky megírja, hogy fi átlátja a tervezet hasz
nát. „Éhez járuló igyekezeti! Exczcllontiádnak 
bőséges érdemeihez képest megértettem. Senkinek 
nem is lehet tagadnia, Fxczellcncziád mind fölségos 
Urunkhoz, mind pediglen édes hazájához bő mér
tékkel mutatott hazafiságát és kegyes jóvoltát, ki 
is örök emlékezetben marad és mindenkoron 
nagy böcsben tartatik."

Emellett, amint referálják, mikor ideje van 
a dohánynak, ezen nemes vármegyében 
nemcsak 5 —6U00 mázsa dohány, hanem 
fiO—7(1.(100 mázsa is talaltatik, de az idén 
5000 sem találtalott a jég elverése miá“ !11 * * 14)

A később beérkezett jelentések szerint 
az 1730. évben rendkívül bő volt a dohány
termés. Szatmár, Bihar és Szabolcs várme
gyékben a jó  dohány mázsája 3 írton, az 
alábbvaló fi —7 máriáson kelt. 1731-beu 
közepes termés volt, de az árak azért nem 
emelkedtek. 1732-ben fölötte száraz lévén 
a tavasz, a dohányültetés nem sikerült, s 
igy a dohány ára emelkedett. Tavaszkor 
5 fi— 7 írton, őszkor a dohányszüret után 
1 3 - 14 máriáson kelt.1*’)

Húr ez évben a termés nem volt nagy, ! 
azért a városokra bőven hoztak dohányt. A 

j sátoralja-ujhelyi őszi vásáron például több 
mint 300 szeker kelt el. E nagy tömeget 
— mázsánk int 5 7 írton — már egy nap- I
pal a vásár előtt mind megvettek a lengye
lek. görögök es raczok.*1’)

A beérkezett jelentésből világosan lát
szik. hogy a dohány termesztést evről-evre i 
jobban lelkapták. Karolyi fáradozásának 
meg volt az eredménye, de hogy mi lett a i 
Spitz Abraham fele ajánlattal, nem tu Íjuk 
Az aktak kozott ez ügyre vonatkozólag csak 
egy táblázat ta álható, mely megállapítja, 
mennyi dohányt, gabnat es takarmányt 
kötelesek Szatmarmegye egyes községéi be
szolgáltatni az 1730. evre adójuk felehet!.* ' )  j 
E táblázat szerint az egesz vármegyére 
4160 mázsa dohány vettetett ki. Lehet, hogy 
a Spitz fele ajánlattal összefüggésben van 
Karolyinak amaz ajanlata is, melyet az 
oíokos tartományok appüdöjahoz nyújtott 
be. Ez ajaniat szerint a Tiszántúl egy 
társulat alakult, mely kötelezi magút, hogy 
minden evben 10 évig „az felséges urunk 
appaldojaban adminisztrál" 20 ezer múzsa 
dohányt. Akar hő, akar szűk a termés, má
zsáját S trt-ért adja. Ha kell. a társulat haj
landó a dohányt Budáira vagy Pozsonyba 
szállítani: az első helyre egy. az utóbbira 
két forintot s/ainitvan mnzsankint a szállí
tásért. Az ajáioattevő giól azot bán. a szál
lítás helyett, czelszeiübbnek tartana Károly- 
bán. vagy Szatmári egy dohányyyár felállí
tását. l>) l gy latszik ennek az ajánlatnak 
vi.lt is foganatja, mert a dohány beváltás 
tényleg megkezdődött Karoly hun. Egy ily

" i  B' i skv Gyarmat li«>t. Nagy-Szekerest. Komort, 
Mntolcsot. Xabrádot és Mándot járta fel 1725*. ápril 
havában.

' I Károlyi levélt. „Memóriáié** „A dohány • 
között — mondja a jelentés — semmi kii löm beég I 
nincsen akár Szabolcsban, akár Bihartnegyeben, akár 
Szatmár vármegyében termett légyen.

,0> l . ott: ifj. Mohos István jelentése Károlyi
hoz 1782. okt.

' ) Károlyi levéltára. „Anno 1729. intuitu per* 
mansionis suölevandae<|tie miserao et aere penitns 
destitutae plehis in am.um affuturum mititarem, l 
factae tabacac, de et ad rationem intertenendao 
militiae nuturaliuni repartitio se«|tiitur in liunc 
módúm."

I • ott. Projectum appaldatori connnunica- 
tűm. A tervezet szerint ez is a szegény nép fölso- 

j gitésére volt irányítva. A fölállítandó gyár fiókja 
lett volna a ham burginak. Az appaldátnr biztosítás 
czéljából 3't.öt 0  frtot törvényes kamat mellett köte
les letenni. A szerződés 10 évre szól. s ez idő alatt 
az osztrák appaldator mással nem köthet szer
ződést.

dohánybeváltásról szóló hivatalos jelentés 
még 1738-ból is van a Károlyi levéltár 
aktái közöttia)

Mindezek a dolgok korántsem elégítet
ték ki Károlyi óhajait. 0  sokkal nagyobb- 
szerű vállalatot akart létesíteni. Egy hatalmas 
milliókkal dolgozó kereskedelmi társulat lét
rehozásán fáradozott, mely nemcsak a do
hányt. hanem az ország összes termékeit 
értékesítette volna, s Magyarországul az 
összes világpiaczokkal összeköttetésbe hozta 
volna. E nagyszabású terven sokáig dolgo
zott.-0) Kiindulási alapja az 1722—23-i 

| országgyűlés 1 Ifi— 122. törvényezikkei voltak, 
i melyek az ilyenféle társulatok létrehozását 
1 nemcsak kívánatosnak mondották, hanem 
; azok támogatására esetleg bizonyos tőke 

kölcsőnözéset is ki átásba helyezek.
Miután előzőleg sikerült néhány gazdag 

zsidó kereskedőt társul megnyernie, ismét 
fölszólította a varmegyéket, a dohányterme
lés, a földművelés es állattenyésztés elő
mozdítására. Majd a főárakhoz, főpapsághoz 
s a gazdag földbirtokosokhoz fordult, hogy 
azokat is megnyerje a vállalat számara. () 
maga összes, roppant kiteijrdésü birtokait 
felajánlotta a vállalat szamara gazdaság 
üzesere es gyárak emelésére. Azoknak, kik 
a termékeken kívül hajlandók lettek volna 
nagyobb tökével is támogatni a társulatot, 
fényes kamatokat helyezett kiiatasba.

A Karolt i által kidolgozott és a szovet- 
j  seges társak altul elfogadott tervezet szerint 

a társulat 5 — fi millió tőkével kezdte volna 
meg működését. A társulat hivatalos czime 
„Generale Commerrinm Suh ( ’orona Bcyni 
H u n g á r iá é czéija : a haza javanak előmoz
dítása s az adózó nép nyomorának enyhí
tése. A társulat a dohánynyal, marhával 
gyapjúval, bőrrel, mezzel, viaszszal, kénesével 
gubacscsal. kenderrel birkával, disznóval, 
borral es gubnavai való kereskedést űzte 
volna. A tervezett gyárak felépítése után 
azonban iparc/.ikkek kereskedésere is rátért 
vala. A társulat, a királyi privilégium el
nyerése után, raktáraival, epület-.-ivel es üzle
teivel együtt egyedül ö ielsegétól függne, a 
kinek a királyi diploma fejeben 100,IKK) 
forintot ajanl Jel. A diploma elnyerése után. 
a kivitel es behozatal a társulat kizárólagos 
joga. A külföldieknek a behozatal a társulat 
által kijelölt helyekre engedtetik meg. Henrit 
az országban a .praeemtió- es a kereskedés 
mindenkinek meg lesz engedve A szövet
kezet hajlandó a harminczadot az egész or
szágban kibérelni. A társulatnak bárki tagja 
lehet, ha ’»Ö<* forinton felüli tőkével csatla 
kozik a közös alaphoz: s aztán a beszolgál
tatott tőkéhez mértén osztozik a nyereseg* 
ben. A társulat működésének megkezdene 
után hajlandó a inegyek es királyi varosok 
adóhátralékait kifizetni a tor ényes kamat

T. ott. Egy ilyen dohány be váltásról szóló 
hivatalos jelentés igy kezdődik : „Anno 1788. die 
29. april. Minthogy az contractusnak ténora szerint 
a dohánynak dcvectioja vagyis elvitelének terminusa 
napja inár régen elmúlt, azért ad re«piisitionem 
Samuelis, Adatni, Abrahami, Isák et Henedicti Natil 
judaeorum Károlyien*ium az ur T. N. és vitézlő 
Kedek Kristóf praefcctus ur parancsolatjából mű- 
zsálván bál dohányokat az alább irt mód sze
rint." stb. stb.

**) V. ott. Fogalmazványai inár 1723-tól fogva 
vannak majd minden évből
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vagy a piacai áron adandó fermékekek fejt
ben. A városok és megyék igy tömérdek 
végrehajtástól és kellemetlenségtől szaba
dulnának meg.

Szükséges azonban, hogy ő felsége mind 
az országban, mind külföldön támogassa a 
társulat érdekeit, s hogy a Szobieszky len
gyel királylyál kötött kereskedelmi szerző 
dést megújítsa. Az áruknak kivitele külföldre 
8 az iparczikkeknek behozatala az országba 
meg lesz engedve, kezdetét veszi a keres
kedés az Adria-, a Fekete- és a Haiti 
tenger felé. A társulat működése nagy ha
szonnal fog járni. Először is a termékek 
összevásárlásával elősegíti a pénzforgalmat, 
s könnyebbé teszi az adófizetést. A bevitel 
és kivitel révén nagyban fog növekedni a 
vám- és harminezad-jövedelem. s az ország 
lakói könyebben hozzájuthatnak a különféle 
külföldi kereskedelmi czikkekhez. Az adózó 
nép. haszonra lévén kilátás, munkára ösz- 
tönöztetik. A külföldi nemzetekkel való 
érintkezés napról-napra sűrűbb lesz; azon
kívül számos alkalmazandó ifjú fog kiképez- 
tetni. Végül a társulat összes jövedelmének 
fele ö felséget illeti. ,

A társulat elnöke Károlyi Sándor gróf, 
főbb tagjai Meskó Ádám br., Szentivány 
János br., Orczy István br., Oyulay Ferencz 
br.. Percnyi Pál br., Palocsay Mihály és 
György br.. Patay Sámuel, Biró István. 
György Péter, Lányi Pál, Wiczén Mihály, 
Andrássy Xsigmond. Steczel Kristóf. Halász 
Péter, Benkovics János. A szabad királyi 
városokat Baranyay Mihály, Enghnnyer 
Jakab. Glaczinger Mikály és meg nehányan 
képviselnék. Kívánatos még. hogy Eszter ház y 
József grf. és Erdődy József grf. is a tár
sulatba lépjen ; mert ez esetben a horvát
országi kereskedelem s a dunáninneni és 
túli legeltetés kérdése is meg volna oldva. 
A külföldi társak később fognak megnevez
tetni.

(Folyt, köv.)

A dohány érése és törése.
Az eddig beérkezett hivatalos adatok 

és magánértesüleseink szerint — a jégverés 
és egyéb elemi csapás által látogatott egyes 
helyek kivételével — országszerte általában 
kedvező idő járt a dohány kifejlődésére, 
úgy, hogy az idei termést legalább is jó  
középszerűre becsülhetjük.

A dohánynövény most már legnagyobb 
részben elerte azt a stádiumot, a midőn 
kezdetét veszi a termelés külső munkái közt 
a legutolsó, de talán mindenek között a leg
fontosabb, legtöbb gondot és figyelmet igénylő 
munka : a dohány törése.

Azt minden termelő jól tudja, hogy a 
dohány, nem — mint más egyéb növény — 
egyszerre, hanem fokonként és bizonyos 
időközönkitit, a kifejlődés sorrendjében érik 
meg.

A törésre nézve első és feltétlenül leg
főbb szabály, hogy a dohányt éretlenül le ne 
törjük, — mert az éretlenül leszedett do
hány a minőség értékét rendkívül alább 
szállítja, sót az egész termés sikerét is 
koczkáztatja.

A dohány törését tehát addig semmi 
szin alatt sem szabad megkezdeni, mig a

levelek beérésének biztos jelei nem mutat
koznak.

Ezek a biztos jelek a következők: a 
levelek élénk sötét zöld színe halványodik 
és sárgás zöldbe megy ál, — a levelek felső 
részén apFó kidudorodás, úgynevezett babo- 
sodás mutatkozik, — fogásuk durvább és 
észrevehetőig vastagabb lesz. — nappal 
erősen lelankadnak és még alkonyatkor sem 
frissülnek fel, — az erezetek kissé meg- 
fehérednek s némi márvány osságot mutat
nak, — közép bordája törékeny s ha az 
érettség jobban előhalad, akkor a dohányok 
már egészen meg is sárgulnak.

A levelek érésének folyamata 6—8 
napra szokott terjedni, — igyekeznünk 
kell tehát, hogy ha az érésnek előbb emlí
tett jelei bekövetkeznek, akkor 4 —5 napra 
rá kezdjük meg a dohány törését, — mert 
az esetleges tulérettség is károsan befolyá
solhatja a dohány minőségét, ámbár ezen 
körülmény vajmi ritkán fordul elő.

A  dohány levelek törése nem egyszerre,
! egyre-másra, hanem -  a levelek kifejlődése 
| szerint — alulról felfelé és pedig a követ- 
j  kező sorrendben eszközlendő: először tören- 
; dók a homok- vagy aljlevelek, — ezek után 

a legértékesebb, vagyis a törzs vagy anya
levelek, az úgynevezett n$zin dohányt -  s 
végül a csúcs vagy hegy levelek.

A levelek törését legalkalmasabb reg
gel. a harmat felszáradása után és a késő 
délutáni órákban végezni, de hűvös időben 
a nap bármely szakában is szedhetők ; — 
esős nedves időben azonban semmi esetre 
sem szabad törni, mert az ilyenkor tört le
velek foltosak lesznek és raegpenészednek.

A törésnél vigyázni kell, hogy a levelek 
meg ne szorittassanak és közvetlenül a tő
kénél töressenek le, úgy azonban, hogy a 
levél aljúi szár és kocsányvégek ne marad
janak, mert ezek kárt tesznek a dohányban 
s a beváltásnál nagyon csökkentik az ér
tékét.

Maga a törés módja s annak mikénti 
végzése többször is elő volt ugyan már adva 
lapunkban, de azért az ilyen fontos dolog
nak soha nem árt az ismétlése és újból 
emlekezetbe hozatala, — ez alkalommal te
hát röviden újból felemlítjük, hogy a sze
dést úgy kell kezdeni, mint a minő szaka
szokban az ültetés történt. Minden sor do- 

i hányt együtt és egyszerre hárman törjenek, 
úgy, hogy a legértelmesebb kertész előre 
menve, letöri a teljesen ép, válogatott osz
tályba való leveleket — az utána menő ker
tész. vagy asszony, tön az előbbinél vala
mivel kisebb, ép. I. osztályba való levele
ket, — a harmadik — esetleg fiú, vagy le
ánygyermek — töri a tőkén maradt többi 
erett leveleket a hegylevelek kivételével, 
melyek az anyalevelek után mintegy két 

| hétre törhetök, — de távol legyen, hogy 
ezek a többi dohányokkal egyszerre töres
senek.

Elkerülhetetlenül szükséges, hogy a d o
hánylevelek, a törés alkalmával, az előbb 
jelzett módon osztálytassanak és megválo- 
gattasanak, — mert ez a jobb minőség elő
állítására nézve igen nagy befolyással bir. — 
De különben is semmi külön költséget vagy 
időveszteséget nem okoz.

Az osztályozott szedésnek roppant nagy

haszna van, már csak azért is, mert így 
nem füzetnek össze ugyanazon zsinegre a 
legjobb és legszebb levelek, a többi ron
gyos, vagy netalán nedves dohányokkal, 
melyek a jó  szín dohányt is megmételyezik 
és beteggé teszik, s különböző forma saját
sággal bírván — nem egyenlően szarad
nak ; — továbbá mikor azokat a legjobb 
helyen akarjuk elhelyezni, kénytelenek va
gyunk a köztök levő silányabb dohánynyal 
is azt a helyet elfoglalni, a hová a jobb do
hányokat kellenne elhelyezni, ami szintén 
nagy kárt és hátrányt okoz; — másrészt a 
simításnál sok időt és munkát takarítunk 
meg, ha a levelek már a törésnél osztályoz
ta lak , mert a megválogatás ezzel már na- 
g on meg lesz könnyítve; — és még sok, 
igen sok — itt fel nem sorolt — haszna 
és jó  tulajdonsága van a szedésnél való 
megválogatásnak, — igy a többek közt még 
az is, hogy ha itt ott akad még olyan hely, 
ahol — sajnos —  még most is kinn szá
rítják a dohányt, szükség esetén legalább 
a legjobb és legértékesebb leveleket hama
rosan fedél alá vihetik, ha a levelek meg
válogatva lettek letörve és felfűzve.

Kiváló figyelmet kell még arra is for
dítani, hogy a törés ne széltére, egyvégté- 
ben történjék, a mint egy-egy darab földön 
a törést megkezdik, hanem csak ama kivá
lasztott helyeken törjenek, a hol a dohány 
meg van érve, mert a foltozott és a bujább 
talajrészeken lévő dohányok nem oly hamar 
és egyszerre érnek meg, mint a partos, ho
mokom részeken.

A kerti levelek törése szintén a fenti 
sorrendben és módon történik, csak azon 
különbséggel, hogy ezek addig hagyatnak a 
tökén, mig a levelek világos-sárga, ereik 
pedig világos-zöld színűek lesznek.

A letörött leveleket aztán — osztályok 
szerint — szép egyenlő csomókba fektetjük, 
még pedig szinökkel le, illetve bordájokkal 
felfelé fordítva s ezek igy maradnak estig, 
mig kissé megfonnyadnak és a hazahor
dásra alkalmasabakká válnak.

Arra is ügyelni kell azonban, hogy egy 
nap alatt csak annyi dohány töressék le, 
a mennyit meg az nap képesek vagyunk 
beszállítani.

A dohány hazahordásánál nagyon vi
gyázni kell, hogy a levelek, a mint megvá
logatva lettek, külön -külön csomókba ra
kassanak fel s főleg a legértékesebb levelek 
kellőleg védve legyenek s ne összekuszáí- 
tan. élökre állítva, hanem lapjokkal lefelé 
fordítva rakassanak, de nem túlságos nagy 
tömegben, mert az erősebb nyomás által a 
fris levelek igen sokat szenvednek.

Mikor a dohányt a kocsi vagy taligá
ról a tett helyen lerakjuk, nagyon óvatosan 
kell vele bánni, hogy nagy halmazokba ne 
essék és össze ne ziláltassék, hanem szép 
sorrendben rakassék le, úgy, hogy az elma
radhatatlan füllesztés, a legrendesebb for
mában történhessék meg.

Ki-ki a maga rendszere szerint, akár 
exsiccatoron, akán zsinegen szárítja a do
hányt, mindenik rendszer óvatosságot és 
kellő pontosságot igényel. — A fonák-fűzés 
már országszerte annyira meghonosult, hogy 
erre már szüksegtelen is termelőinket külön 
figyelmeztetni. — Ál tál talán osan bevett
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szokássá kellene válni annak is, hogy a 
felfűzött leveleknek egymástól való távol
sága 2— 3 czentiméterben állapíttassák meg 
úgy, hogy a szárítás egész ideje alatt, 
vagyis mig az utószáritás, illetve az elö- 
fermentálás végett a dohányt ösBze nem 
szorítjuk, mindaddig a levelek a zsinegen 
soha se érjék egymást.

Szárítási módszerünk és pajtáink czél- 
szerüsége már majdnem egész Európában 
általános elismerést vívott ki, — már pedig 
amit a külföld helyesnek és' jónak elismer: 
az bizonyara kétségtelenül czélszerü és 
hasznos is, — erkölcsi kötelességünk tehát 
ezt a nehezen elért jóvéleményt fentartani 
s e részben többé nem hanyatlani, hanem 
folyvást haladni és tökéletesbbülni.

Darócit Vilmos.

A dohány mozaikbetcgsége.
írták:

Linhart Gytrgy éa Mtzey Gyula

Linhart György m.-óvári gazd. akad. 
tanárt a földmivelési ministerium 1889-ben 
megbízta, hogy a somogymegyei Szülök 
község dohányjában évek óta nagy káro
kat okozó mosaikbetegsrget') tanulmányozza. 
A  nevezett tanár és Mezey Gyula tanár
segéd, 1890. év tavaszán együtt fogtak a 
mozaikbetegség vizsgálatához. A kísérletek 
a gyakorlatra nézve fontos tényeket derí
tettek ki, illetve erősítettek meg, s a ta
nulmány eredményéről a nevezettek terje
delmes jelentésben számoltak be, a melyet 
— némi kihagyásokkal — a következők
ben közlünk :

Valamikor a 70-es években mutatkozott 
először Holland dohányültetvényeiben a 
mozaikbetegség, mely abban áll, hogy a 
kiültetett dohánypalánták levelei, a kiülte
tés után körülbelül 3—5 hétre -  többnyire 
junius közepén — mikor a palánták már 
megerősödtek, megfoltosodnak, még pedig 
úgy, hogy a levelek egyes helyei hala- 
vány-, mások ellenben sötétzöldek. Nem
sokára erre, a levelek megfodrosodnak 
vagy hólyagosodnak, mi onnat van, mert 
a levél sötétebb foltjai erősebben fejlődnek: 
jobban vastagodnak és nőnek. Később az
után a halványabb foltok megsárgulnak és 
elhalnak, mire a halvány foltok helyén a 
levél gyakran kilyukad.

A  betegség érzékeny károkat ok oz:
1. mert a beteg növények nem fejlődnek 
ki erőteljesen, miáltal a termés csökken;
2. mert a beteg tövek levelei fodrosodá- 
suk és lyukaik miatt szivarboritó levelek
nek nem alkalmasak; 3. mert a levelek 
nem érve meg teljesen, rosszul égnek.

A betegséget Holland dohánytermelői 
hol tarkaságnak (bont), hol rozsdának (roest), 
hol pedig piszoknak (vuil) neveztek el. Vizs
gálat tárgyává csak 1879-ben tétetett, mi
dőn a termelők a wageningeni 'birodalmi 
gazdasági kísérleti állomást keresték meg, 
hogy a betegség okát és annak elhárítását 
kutassa ki. Az állomás vizsgálatait dr. ilayer 
Adolf 1886-ban tette közzé németül *)

'( A betegséget dr. Mayer Adolf nevezte Így el.
’ ) Köbbe : .Ilié landwirthschaftlichen Versucht 

Stationen.” X X X II. kötet, 451. 1. :  „Ueber die Mo- 
saikkrankheit dei Tabaks." Von Dr. Adolf ilayer.

Dr. Mayer, a most elmondottakon kí
vül. értekezésében felsorolja, hogy a hol
landi dohánytermelők mit tartanak a baj 
okának; továbbá felsorolja saját, a beteg
ség okának kipuhatolására tett kísérleteit.

Mayer ismertetése szerint a hollandi 
dohánytermelők egyrésze azt hiszi: hogy a 
trágyahiány, másik része: hogy a kedve
zőtlen időjárás okozza a betegséget. Az 
utóbbiak közül némelyek azt tartják, hogy 
az erős naptűzés tarkítja meg és lukasztja 
át a leveleket, mások ellenben a fagyos 
ködök hatásának tulajdonítják ezt. Vannak 
ismét oly termelők, kik azt gondolják, hogy 
a betegség a beteg tövekről szedett mag
vak által terjed, s végre olyanok, kik a 
melegágyak különböző hibáiban (a kellő 
melegség hiányában, a rossz trágyában, az. 
ágyak erős megvilágításában) keresik a 
baj eredetét.

Dr. Mayer először azt tette vizsgáló
dása tárgyává: vájjon a trágyahiány (va
lamely tápanyag hiánya) okozza-e a be
tegséget?— mi czélból egészséges és beteg 
növényeket, továbbá egészséges és oly ta
lajokat, melyen beteg növények termettek, 
vett elemzés alá. Az elemzésekből határo
zottan kiderült, hogy a betegséget táp
anyag-hiány nem okozza.

Másodszor vizsgálódása tárgyává tette : 
vájjon a melegágyak előbb felsorolt hibái 
képezik-e a baj okát? mi végből külön e 
czélra szolgáló, melegebben és hidegebben, 
nedvesen és szárazon tartott, továbbá erős 
és gyenge uitrogéutrágyával ellátott me
legágyakat rendezett be. E kül nféle me
legágyak egyikéből sem lettek a kiültetett 
palánták mozaikosak.

Harmadszor vizsgálódása tárgyává tette: 
vájjon nem a hőmérsék gyors változása 
oka-e a betegségnek ? mi czélból szobában 
nevelt, normális és tulmagas hőmérsékben 
tartott, palántákat ültetett ki a szabadba, 
anélkül, nogy a hőmérsék ily hirtelen vál
tozása mozaikbetegséget idézett volna elő. 
Hogy az időjárási viszonyok gyors válto
zása nem oka a betegségnek, amellett szólt 
azon körülmény is, hogy 1881-hen többféle 
külföldi dohány ültettetett el kisérletképen, 
s azok, daczára a klímaváltozásnak, mind
annyian egészségesek maradtak.

Negyedszer annak kiderítésére: vájjon 
nem a beteg növényekről szedett magvak 
által terjed-e a baj ? Mayer beteg növé
nyekről szedett magvakat ültetett el, de 
azokból egészséges növények fejlődtek.

E vizsgálataival egyidejűleg Mayer azt 
is kutatta: vájjon nem okozzák-e állati
vagy növényi parasiták a mozaikbetegsé 
get? mi czélból mind a beteg növénye
ket. mind pedig a dohanymelegágyak föld
jét átvizsgálta, de eredménytelenül, mert 
oly parasitára, mely a betegséget okozná, 
nem talált.

A baj okára nem akadva. Mayer azután 
megpróbálta a beteg növények nedveivel 
az egészséges növényeket inficiálni. A be
teg növények nedveit kipréselte, vízzel 
kissé felhígította s e nedvből hajszál-üveg 
cső segélyével beoltott egy keveset az 
egészséges tövek leveleinek vastagabb ereibe.
A beoltás után 1 0 - 1 1 napra az egészsé
ges növények megkapták a mozaikbeteg

séget. Ezen oltási kísérletekből tehát ki
derült, hogy a mozaikbetegség fertőző beteg
ség. A  fertőzőt (contagiumot) azonban 
dr. Mayernek a beteg növények nedvé
ben fölfedeznie nem sikerült, s ő azt egy 
a kellő nagyítás hiányában nem észlelhető 
bacteriumnak tartja.

Eddig terjednek Mayer vizsgálatai. 
H ogy hol, mi által és mint megy végbe 
a fertőzés? erre Mayer kísérleteit ki nem 
terjesztette, ismertetésének végén csupán 
kifejezést ad azon gyanújának, hogy a fertőző 
(contagium) a dohányültetvényeken s a 
melegágyak földjében keresendő, Ezért, de 
csakis gyanúja alapján, azt ajánlja: 1. hogy 
a melegágyak ujittassanak fel, 2. hogy oly 
dohányföldeken, melyeken a betegség mu
tatkozik, más növény termelendő, 3. hogy 
a beteg dohánytövek a földekről távolittas- 
sanak el. Ismertetésében azt is kimondja, 
hogy az : vájjon a beteg földdel átvihető-e 
a betegség — constatálva nincs.

A  szuloki dohánybeváltó hivatal elő
ször 1887. év tavaszán küldött a m.-óvári 
gazdasági akadémiához beteg dohánypalán
tákat, fölkérve az igazgatóságot, hogy ál
lapíttassa meg a betegség mivoltát, s adjon 
tanácsot a betegség elhárítására nézve. Az 
igazgatóság a növénytani tanszakhoz téve 
át a megkeresést, constatáltuk, hogy a be
küldött dohánypalánták a Mayer által is
mertetett mozaiktwtegségben sztnvednek. A  
beteg növények valamennyiét alapos vizs
gálat alá veve, sem azokon, sem azokban 
semmiféle parasitakat nem találtunk. Így 
a betegség constatálásán kívül, meg kellett 
azzal elégednünk, hogy a beküldő hivatal
lal a dr. Mayer által adott tanácsokat 
közöljük. Egyszersmind megkértük a do
hánybeváltó hivatalt. hogy később fejlettebb 
növényeket is küldjön be vizsgálat végett, 
mert reméltük, hogy tálán a fejlődés előre
haladottabb stádiumában fedezhető fel a 
növényeken betegséget okozó élősködő. 
Azonban a később beküldött növények át
vizsgálása is eredmény nélkül maradt.

Aláthé Gyula, a szuloki dohánybeváltó 
hivatal főnőké, beteg palánták mellett do- 
hanyinagvakat is küldött be, kérve azok 
megvizsgálását, mert — mint velünk közié — 
azt hiszik, hogy az éretlenül vagy a beteg 
növényekről szedett magvak okozzák a 
betegséget. A beküldött magvakon semmi
féle beteges állapot észlelhető nem volt.

A  következő (1888.) évben dr. Horváth 
Géza, a helyszínén (Szulokon) vizsgálva a 
betegséget, szintén nem talált sem állati, 
sem növényi parasitákat a beteg növények
ben vagy a dohány-melegágyakban. Dr. 
Horváth Géza jelentéséből kitűnik egy
szersmind, hogy a szuloki termelők között, 
a baj eredetet illetőleg szintén el vanuak 
terjedve mindazon vdekedések, melyeket 
a hollandi dohánytermelők vallanak, de 
a melyek nagy részét (mint a naptüzést, trá
gyahiányt, hideg erős szeleket) a helyszínén 
tett észlelések is megczáfolnak. Dr. Mayer 
ismertetésében fölemlíti, hogy a Wagenin- 
gen környékén kísérletképpen ültetett külföldi 
fajták a mozaikbetegséget nem kapták meg, 
mi azt tanúsítja, hogy egyes fajták kevésbbé 
vagy egyáltalában nem fogékonyak a 
betegség iránt. Ezt Horváth Géza jelentése
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is megerősíti azzal, hogy a Szulokon kísér
letezés végett elültetett szamosháti dohány 
csekélyebb, mig az ugyancsak e czélból 
ültetett „Withe Burley" — amerikai do
hány — nagyobb mértékben betegedett 
meg, mint a szuloki.

Még meg kell említenünk, hogy gróf 
Széchenyi Imrenek, Somugymegye közgaz
dasági előadójának, 1887. szeptember hóban 
a földművelési ministeriumhoz intézett je
lentéséből az tűnik ki, hogy Szulokon is 1 
(éppúgy mint Hollandban) a 70-es évekre \ 
vezethető vissza a mozaikbetegség észre- 
vevése.

(Folyt, küv.)

Dohánytermelésünk minőségi 
javulása.

(Folytatás.)
A  zsombolyai beváltóhivatali körzet

ben, az 1896. évben beváltott 7.513 mtrm. 
szegedi faj dohány minőségének százalékos 
aránya volt:

válogatott b) osztály . 0.32%
1. osztályú . . . . 6. -  „

II. „  36.— „
Hl. ..........................31 .- „

kihányás hulladék . . . .  23.68 „ 
átlagár mtrmkint 14 frt 60 kr.

Az 1897. évben beváltott 7.820 mtrm. 
szegedi faj dohánytermésből volt:

válogatott b) osztály . . 0.29%
1. o s z t á ly ú ..........................7.58 „

II. *  45.15 „
III. „  27.08 „
k ih á n y á s .........................19.90.

átlagár volt mtrmkint 15 frt 40 kr.
A javulás tehát — bár nem valami 

jelentékeny, de a közép osztályuaknál mé
gis eléggé számbavehető.

Az erdélyi két beváltóbizottságnál át
adott dohányokra nézve, és pedig :

1. a Fagarason 1896. évben beváltott 
216 mtrm. kerti és közönséges kerti leve- ;
lekből vo lt:

válogatott kerti . . .  1.4%
I. osztályú .  . . . .1 3 .— „
II. oszt. kerti . .51.— „
„ „ közöns. kerti . . 71.— „

111. „ kerti . . . .  34.6 „
„ „ közöns. kerti . . 23.— „

kihányás...........................6.—  „
átlagár volt mtrmkint 20 frt 50 kr.

Az 1897. évben beváltott 197 mtrm. 
kerti és közönséges kerti levélből volt: 

válogatott kerti . . 2.5 %
I. osztályú . . . . .  17.— „
.  „ köz. kerti . 8  — *

II. „ kerti. . .31.5 „
„ „ köz. kerti . 10.5 „

III. „ kerti. . . 15.5 „
„ r köz. kerti. 7. — „

kihányás.......................... 8.— .
az átlagár volt 23 frt 67 kr.

2. A  Maros-Vásárhelyt 1896. évben
beváltott 130 mtrm közönséges kerti le
vélből volt:

I. o s z t á l y ú ..................... 6%
II. * ...........................7 „
III. ............................ 17 .
k ih á n y á s ...........................70 „

az átlagár volt 10 frt 59 kr.

Az 1897. évben beváltott 170 mtrm 
kerti és közönséges kerti levélből v o ít:

I. osztályú kerti. . . . 87°
„ köz. kerti. ■ 8 ,

II. r kerti . . • 2 0 ,
n „ köz. kerti. • 27 „

iii. n kerti . . . 10 ,
„ köz. kerti. • 16 „

kihányás..........................
az átlagár volt 19 frt 80 kr.

• 1 1 .

Ezek szerint az erdélyi beváltó bízott
Ságoknál átadott kerti dohányok minőségi 
javulása és átlagárának emelkedése is 1897, 
évben már eléggé jelentékeny volt.

(Folyt, küv.)

Erdély dohánytermelése.
Véremben van már az a szokás, hogy 

ha bármerre járok is : mindenütt azt nézem, 
azt keresem, ami reám nézve minden lát
ványosságnál érdekesebb és előbbre való: 
hogy mit tapasztalhatok valami újat. a 
dohányügy terén.

Ez a gondolat vezérelt legutóbb is, 
amidőn az előpataki fürdőn töltött pár heti 
időzésem közben, az erdélyi dohányterme
lési viszonyokat tettem tanulmányozás 
tárgyává.

Meggyőződtem róla, hogy Erdélyben 
igen sok jó  föld van, amely dohányterme
lésre kitünően alkalmas. Már Segesvártól 
kezdve, a hullámos fekvésű, televénydus. j 
porhanyós talaj, ahol a fekete ugar rend
szer még most is divatban van helyenkint, | 
valóságos kis Kánaán földjének mondható, j

Csak példának emlitem fel, hogy talán ' 
még soha nem ettem olyan rendkívüli za- i 
matos földiepret és cseresznyét, mint ott, j
— s ha szabad analog-eset gyanánt tekin
teni, hogy Keleten, ahol a világ legzama
tosabb mindenféle gyümölcsei vannak, a 
dohány is a legfinomabb zamattal bir: 
akkor ebből azt lehet következtetni, hogy 
ezen a kitűnő zamatos gyümölcsöket termő 
vidéken, bizonyára pompás zamatos dohány 
is teremne.

De különösen Sepsi-Szent-György és a ! 
vele összekapcsolt Szemerja vidékének i 
olyan talaja van a finom dohány termelésre, i 
amilyet én eddig az életemben nem láttam,
— s ha nem volna olyan közel Románia
határához és nem lehetne attól tartani, 
hogy nagyon tág tere nyillik a csempész
kedésnek, amely régemén itt bizony helyi í 
szokásként űzetett: akkor — ha valaha
eljön az a boldog idő, amidőn a dohány
termelési területnek szaporítása lehetségessé 
válik — ez is egyike lenne azon helyeknek, 
ahol a magyar dohánynak kitűnő hírnevet 
lehetne szerezni.

Ily körülmények között szinte furcsa i 
és csudálatosnak tűnt fel előttem, amidőn j 
tudakozódásomra arról értesültem, hogy , 
az ottani gazdák nem igen kapnak a do- j 
hánytermelési engedélyen, aminek az az I 
oka, hogy a dohánytermelés náluk — álli- | 
tólag — nem jövedelmező, mert — amint j 
mondják — ezelőtt mintegy 20— 25 évvel, | 
amidőn még itt is dohányt termeltek, 
habár azt a lehető legkezdetlegesebb mó
don kezelték, s a holdankinti átlagos ter
mést csak 3—4 métermázsára teszik, de

még annak is nagyobb részét elcsempész
ték. elpipázták és igy abban az időben 
igen magas árt kaptak érte, úgy, hogy a 
felette rósz kezelés mellett is jól kifizette 
magát, — ámde most, azt mondják, hogy 
3—4 mtrm hozamnál 20—25 frt, vagy még 
ennél is jóval kevesebb átlagár mellett 
nem termelhetnek, mert erre kertészt sem 
kapnak, —  ilyen csekély eredmény aztán 
nem szolgálhat ösztönzésül arra, hogy a 
termelési engedély elnyerése után töreked
jenek.

En azonban igyekeztem felvilágosítani 
egyes tekintélyes birtokost és gazdát, hogy 
nagyon téves és helytelen véleményben 
vannak, s feltevésük semmi alappal sem 
bir, mert azokon a talajokon, rendes, ok
szerű kezelés — nem pedig a régi slendrián 
eljárás —  mellett nem 3—4; hanem 6— 8 
mtrmát is lehet termelni, még pedig olys.n 
minőséget és jobb osztályzatú anyagot, 
amelynek nem 20—25 frt, vagy még ennél 
is kevesebb, hanem 30—40 frt, vagy még 
ennél is több lenne az átlagára, ilyen ki
látásra pedig már találni kertészt akár 
mennyit.

Nem tudom, lesz-e foganatja az én buz
dításomnak, de azt merem állítani, hogy ha 
a jövedék a termelési engedélyeket megsza- 
poritja, illetve a termelési területet meg
nagyobbítja : ennél a vidéknél alig lehetne 
kitünőbb talajokat találni, — mig másrészt 
ha az ottani gazdák kitűnő művelés és 
okszerű, gondos kezelés mellett termelnék 
itt a dohányt: ez valóságos kincses bányája 
lenne a jó  dohányoknak és gazdagon 
fizető jövedelmi forrása a termelőknek:

Tehát mig egyrészt ez az istenáldotta 
vidék sok és kitűnő jó  dohány előállítására 
van hivatva, addig másrészt a dohányter
melésnek ezekre a helyekre való kiterjesz
tése rendkívüli befolyással lenne az erdélyi- 
rész közgazdasági viszonyainak föllendülé
sére is ; — tehát mindakét szempont nagyon 
is érdemes rá, hogy az itt vázolt körül
mények figyelembe vétessenek.

Daróczi Vilmos.

Románia doluíiiyjöredéke.
Romániában kegyetlen rossz a cigaretta, 

de legalább drága, mely k **ülmény azon
ban éppen nem zavarja a galatzi vagy 
brailai zsákhordókat, hogy legalább is 5 
párás czigarettákat füstöljenek. Aránylag 
olcsóbb és jobb a pipadohány, melyből 
aztán nagy mennyiséget is fogyasztanak a 
nemes „rómaiak* mig a szivar még nem 
ment át annyira a közfogyasztásba, mint 
nálunk.

Mióta az állam a dohányjövedéket 
saját kezelésébe vette át 1879. évi április 
7-től, a múlt évi márczius 31-ikéig, tehát 
18 év alatt, az állam bevételei e réven oly 
mértékben növekedtek, mint azt senki nem 
merte volna jövendölni. 1879/80-ban u. i. 
a dohány eladásából s ide vágó többi 
jövedelmekből befolyt 20,957,053*12 franc, 
1896/7-ben 37,414,979*56 franc, tehát a jöve
delem 16,457,926*44 franc összeggel növe
kedett 18 év alatt — ez időben összesen 
171,596,188*85 franc folyván be dohány 
termékek eladásából az állam pénztárába.



8 M AGYAR DOHÁN YUJSÁG. Augusztus 1.

Ezzel szemben a költségek í879/80-ban 
8,272,742.95 francra, 1896/7-ben 10,329,32670 
francra rúgtak, tehát 2,056,683*75 franckai 
emelkedtek ;— mig tehát a bevételeknél az 
emelkedés 78°/0-kal növekedett, a kezelési 
költség csak 24w/o növekedést mutat, mi 
az administráczió dicséretére válik.

A  tiszta jövedelem 1879/80-ban csak , 
12,684.310 franc volt. 1896/7-ben már j 
27,085,652 franc, tehát 14,401,342 franc I 
(54#/o)*kal több. 18 év alatt tehát a dohány 
egyedáruság Romániának 379,239.540 fran
cot jövedelmezett. Ezen id<5 alatt elkelt 
58,612,874 kg. pipadohány. 60,937.468 kg. 
szivar és czigaretta, 214.798 kg. burnót. Ha 
egy kgra 250 darab szivart és 1000 darab 
czigarettát számítunk: a „rómaiak** ezen idő 
alatt 167,445,917 drbszivartés 1,440,011.945 
drb. czigarettát szívtak el.

Dr. Rodiczky.

Levelezés.
Gróf Keglevich Gábor ur ő méltósá

gának medgyes-bodzási uradalmi intézője a 
közelmúlt napokban néhány dohánylevelet 
küldött be hozzánk, azon értesítéssel, hogy 
a levélen látható betegség csakhamar az 
egész dohányültetvényt megtámadta, s fel
világosítást kér a betegség mi léte és a 
lehető óvintézkedések felől.

A  beküldött dohányleveleken látható 
jelekből mindjárt felismertük, hogy ez az 
úgynevezett mozaikbeteység, — nagyobb bi
zonyosság okáért azonban elküldtük a le 
velet Linhart György m.-óvári gazdasági 
akadémiai tanár úrhoz, megvizsgálás végett, 
aki alábbi nagybecsű levelében igazat ád 
feltevésünknek.

Minthogy a mozaikbeteység esetleg má
sutt is felléphet, s ezzel a dohánytermelő 
közönség még nem igen van tisztában; 
azért a tudós tanár urnák erről irt tanul
mányát — bő kivonatban — lapunk más 
helyén közöljük.

Állami vetömagvizsgálló-állomás M agyaróváro n.

M-Óvár, 1898. julius 27.

Tekintetes szerkesztő ur!
A rKeglevich Gábor grf**-féle dohány

leveleken tényleg a mozaikbeteység lépett fel.
Tájékoztatás czéijából bátor vagyok a 

mozaik betegségről szóló füzetet ide mel
lékelve tisztelettel megküldeni, megjegyez
vén, hogy azóta e tárgyban semmiféle 
újabb tapasztalatokat nem szereztem.

A  jövő évben azonban — mihelyt azt a 
körülmények megengedik — ismét foglal- j 
kozni fogok a mozaik betegséggel és a 
vizsgálatokat folytatni fogom.

Ha a beteg leveleket eltávolítják, aj le- ' 
vélek nőnek ágyán az eltárolitottak helyébe, 
dr azok is — a legnagyobb valószínűség 
szerint — a mozaik betegség tüneteit fogják 
matatni; különben ez nagyon is füyg az idő- 
járástól, tehát megkísérelhető volna.

Kiváló tisztelettel
Linhart György,

akad. tanár, a m.-óvári ni. kir. All. 
magrizsgáló-, növényélet- és kórtani 

állomás vezetője.

Irodalom.
—  A mezfigazdasagi kísérletezések Ugye.

Darányi Ignácz fóldmivelésügyi miniszter, 
a ki annyi tanujelét adta már annak, hogy 
a gazdák érdekei iránt rendkívüli gyakorlati 
érzékkel bír, most újabb szolgálatot tesz a 
gazdáknak a mikor oly munkát bocsát közre, 
mely kizálólag gyakorlati szempontból köz
érdekű és hasznos. A fÖldmiv. miniszter 
ugyanis a kísérleti állomások tevékenységé- , 
nek irányítása és tervszerű együttműködése 
érdekében 1897-ben a me/őgazdasagi kisér- 
letügyi központi bizottságot létesítette. Ezen 
bizottság egyik feladatát képezi egy szak- 
folyóirat szerkesztése, melyben a mezőgaz
daság különböző ágaiban tudományosan 
működő kísérleti állomások és szakintéz
mények munkálkodásuk eredményeit közzé- | 
tehessék. — A szakfolyóirat 1. köt. '.fü zete  
most jelent meg „Kísérletagyi KözleményekM j 
czimen s ez a füzet, bevezetésképen ismer- i 
teti a kísérletezési ügy egész szervezetét, I 
annak czeljait és feladatait. Az összes kü- j 
lönféle kísérletezési állomások Borában, I 
szól — a többek közt — a bennünket lég- j 
elsősorban érdeklő dohánykisérleti állomás
ról is. amelyről a következőket mondja: 
„ M . k ir . d oh á n y term elés i k ísér le ti á llo m á s : 
k özp on tja  D eb recz en  : f ió k ja  B ék és -C sa b á n . 
(Létesülés alatt.) Ezen állomás czelja és 
feladata: a dohánytermelést es kezelést
(minden részletben, a palántaneveléstöi a 
dohánygyári feldoldozasig) minden tekintet
ben tökéletesíteni, a dohány minőséget ja
vítani. okszerű fajta- és magtermelest ü/.ni; 
a dohánytermelő gazdákat a dohány oksze
rű s a czélnak legjobban megfelelő kezelé
sével megismertetni, doliánykertészeteket és 
dohanykezelö tiszteket szakszerűen kiképezni j 
a dohánytermelés és kezelés minden ágá- j 
bán a gazdáknak, jövedéknek es közegeinek | 
szakszerű felvilágosításokkal szolgálni. — | 
Az állomás ezen czeljának elérésére az álló- I 
más központjában és fiókjában megfelelő 
terjedelmű dohány termetessel, szárító, simító 
pajtákkal es laboratóriummal rendelkezik; I 
azonkívül, a mennyiben az ügy erdeke ki- i 
vánja, vizsgálódásait a jövedék raktáraira 
is kiterjeszti, valamint a dohánytermelők 
közül azok közreműködésével is vegez egy
szerűbb kísérleteket, a kiket az állomás 
erre felkért, vagy arra önkent vállalkoztak, i 
— Az állomás részéről nyújtott minden
nemű felvilágosítás díjtalan** Ez kétségkívül :
mind igen szép és helyes, s érdekkel varjuk, 
hogy a dohanytermelési kísérleti állomás mü- I 
ködése eredményéről mikent fog beszámolni.

— Kohanyi Róbert összegyűjtött mun
káinak második kötete -B e s z é ly e k  é8 R a jzo k *  
czim alatt a napokban jelent meg. A békés
csabai dohánybeváltó hivatal derek kezelő
jének minden esetle dicséretére válik, hogy 
szabad idejét irodalmi működésre szenteli, 
s az összegyűjtött müveinek most megjelent 
második kötetében közölt 12 rajz és elbe- 
®*ólés legtöbbje épp oly jól van kigondolva 
mint amilyen élvezetesen van megírva, — 
s jóízű magyaros előadása, jellem és tárgy- 
festése nem közönséges írói tehetségről 
tanúskodnak. A széles körben ismert szer
zőnek számos tisztelője és jóembere kedves 
emlékül fogadhatja ezt a második kötetet

is amelynek igazán díszes és ízléses kiál
lítása Dobay János gyulai könyvnyomdájá
nak régi jó  hírnevét dicséri. A kötet tölti 
ára fűzve 1 korona, kötve 70 kr. Megren
delhető a szerzőnél békés-Csabán.

VEGYESEK.

— A dohányok állása az utóbbi napok
ban országszerte örvendetesen megjavult, 
s ha a törésig még hátra lévő pár hét alatt 
is kedvező marad az időjárás: akkor az 
idei termési eredmény — úgy minőségileg 
mint mennyiségileg —  meg fog felelni a 
várakozásnak. A földmivelési minisztérium
hoz beérkezett legutóbbi hivatalos jelenté
sek egyes vidékek szerint, a következőleg 
szólnak a dohányról: a Duna jobbpartján 
jól fejlődik. Sopron vármegye kapuvári és 
Veszprém vármegye pápai járásában a ba
golylepke kárt tesz benne. —  A  Duna-Tisza 
közén, Csongrád vármegyében, a lapályosabb 
helyeken vízben áll és néhol a lóbogár ká
rosítja. Másfelé ahol jég nem érte, minde
nütt szépen gyarapodik. Heves vármegye 
tiszafüredi járásában mar virágzik, nagy le
velű és bő termest ígér. — A Tisza jobb
partján a dohánypalánták az esős időben 
szépén fejlődnek s most virágoznak. A 
Tisza balpartján igen szépen gyarapodik, 
virágzani kezd és többnyire nagy termést 
Ígér; helyenkint azonban a féreg rágása 
folytán ritkán. — A Tisza-Maros szögén 
a dohány az eső után szépen felüdült s 
igen jól fejlődik, de meleg időt kíván. Le
velei altalaban szép nagyok. Csanád vár
megyében a jégverés nyoma kissé meglát
szik ugyan benne, de már most is sokat 
javult. Aradvármegye egyes helyein a ba- 
golypiile álezája károsítja. — Az erdélyi 
vármegyékben szép nagy leveleket hajtott, 
de erős szelektől és záporoktól szenvedett.

— A kolozsvári dohánygyárat a közel 
műit napokban meglátogatván, örömmel lát
tam azt az előnyös változást, amely minden 
tekintetben dicséri a gyár derék igazgatójának 
Kazag Rezső urnák ügy buzgó tevékenységét- 
Maga a gyártelepnek eg> kori meglehetős 
elhanyagolt külső kinézése is olyan, mintha 
kicserélték volna. A  gyár udvarát egy gyö
nyörű szép park veszi körül, a melynek 
létesítéséért már — egészségi szempontból 
is — a munkások nem lehetnek eleggé há
lásak az igazgató iránt, aki különben több 
humánus intézményt — úgymint népkony
hát, gvermek-menhelyt, stb. — léptetett 
életbe a gyár munkásai javára. Tapintatos, 
humánus bánásmódjának köszönhető, hogy 
most már nyoma sincs a munkások közt 
az egykori szocziálisztikus elégületlenkedés- 
nek. — s a mellett a munkások kiképzésére 
is kiváló gondot fordít. A roniániui dohány
jövedék megkeresése folytán nem régiben 
néhány kiváló ügyes munkást küldött ki 
Romániába, az ottani dohánygyári munká
soknak begyakorlására, s embereink oly jól 
végezték feladatukat, hogy a legnagyobb di
cséretekkel elhalmozva jöttek haza. Mindez 
azt mutatja, hogy a kolozsvári dohánygyár 
vezetése kitűnő kezekre van bízva. (D. V.)

— Amerikai mozgalom a czigarettázáa 
ellen. Amerikában, az elmeorvosok köréből
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újabban elénk mozgalom indult ki a czíga- 
rettazós ellen. A. H. Gorrison, newyorki el- 
megyogyász, az ottani orvoaegyesületben 
nemrég egy előadást tartott a melyben fel
szólította a p^zikiatereket, hogy nyilatkoz
zanak a czigarettázás ártalmasságáró!. Az 
eddig beérkezett válaszok azt hangsúlyoz
zák legnagyobbrészt, hogy az elmebetegek 
és a gonosztevők túlnyomóan azokból ke
rülnek ki, a kik gyermekkorukban czigaret- 
táztak, rnig mások még nem mondottak 
határozott véleményt arról, hogy az elme- 
betegségnek a fiatal korban való czigaret- 
tázás volna az okozója. Mindazonáltal már 
két áMam (Jowa és Tenessej a területén 
betiltotta a cigaretta árusítását, Chigagóban 
pedig eltiltották azoknak a czigarettáknak 
az árusítását, a melyek ópiumot, belladon- 
nát és czukrot tartalmaznak. Az 1897-iki 
czigaretta használatát (iarrison négy miili 
árdra becsüli s ezeknek a czigarettáknak 
mindegyike átlag egy gramm dohányt tar
talmaz. (iarrison és társainak tapasztalatai
val szemben azonban vannak olyan meg
figyelések is, a melyek szerint a czigaret 
tának jótékony hatása is van és pedig külö
nösen elmebetegeknél. így dr. Kornleld Her
mán, (irottkauban azt mondja, hogy egy 
moifium mániában szenvedő nőt két esz
tendőn at tartó czigaretáztatással gyógyított 
meg. És ez a hölgy a meggyógyulás után 
a jv.igaretta/.ast is csakhamar abba hagyta.

— A dohány és az orosz udvar. Az 
orosz udvar hölgyei újabban ugyancsak 
neki adtak magukat a czigarettnzasnak. Az 
orosz czárné ki is adta a rendeletét, hogy 
az ö jelenléteben a hölgyek tartózkodjanak 
a czigaretázastól es ez a „keretem* alak
jában közreadott parancs ugyancsak nagy 
ribtiliónak volt a szülője. Az udvarhölgyek 
kérvényt is adtak át a czárnénak. a mely
ben a rendelet visszavonásáért esedeznek. 
Utalnak a kérvényben arra. hogy a höl
gyeknek a czigarettazas minden európai ud
varnál meg van engedve és bogy maga az 
özvegy czáné és nővéré (a walesi herczegnő) 
is czigarettáznak. Azonkívül fölhozzak, hogy 
a magyar, a román és a portugál királynő, 
továbbá a spanyol regensk irály nő és az 
orosz czárné nővére, Henrik porosz he rezeg 
felesége szintén c/.igarettaznak. A czárné 
még nem intézte el az udvarhöl^yek kér- ! 
vényét.

— Szivarok dohány nélkül. Ameriká- ; 
bán úgy találták, hogy a dohány lébe már
tott papír sokkal jobb ízű, mint maga a 
dohánylevél s ezért ott most már szettére 
készítenek oly szivarokat, a melyek kizáró
lag dohánylebe mártott papírokból állanak. 
(Na hát csak szíjják es élvezzék, ha ezt a 
pancsolást olyan jónak találják.)

— A m. kir. államvasutak közleményei. 
Az uti/fodgyásznak a házból való elfuvarozása. 
Az utazó közönség kényelmére a budapesti 
városi menetjegyiroda, (Hungária szálloda) 
az ott személyesen vagy telefon utján tör
ténő bejelentésbe, a feladandó utipodgyászt 
az illetők lakásán veszi át és azt az alábbi 
fuvarozási illeték beszedése mellett, a meg
jelölt vonatokhoz, az illető budapesti pálya
udvarra kiszállítja s a kivánt vonathoz fel
adja. A fizetendő fuvarozási díj a következő: 
25 kg. összsúlyig 38 kr, minden további

10 kg ért 3 kr. Az átvett podgyászra vonat
kozó hivatalos v vény, valamint a szük
séges vasúti menetjegy a fentnevezett iro
dában kiszolgáltatik.

Gyorstehervonutnak személyszállítása. F. 
évi julius hó 10-étőI kezdve az 541. sz. 
gyorstehervonat Tövistől Kolozsváriba követ
kező menetrend szerint naponkint személy
szállítással fog közlekedni. Indulás Tövisről 
a Déva felől érkező vegyes vonathoz való 
csatlakozással d. e. 8 óra 33 perczkor, 
érktzes Kolozsvárra d. u. 1 óra 12 pkor.

Nyu(jotnémet-o8ztrák-magyar vasúti kö
telék. I4. évi julius hó 1-ével a magy. kir. 
államvasutak néhány állomásáról, a mag- 
deburgi kir. vasutigazgatőság állomásaira 
szállítandó liszt es őrölmenyekre mérsékelt 
díjtételek léptek éietbe. melyek az 1898. 
évi deczeinbér hó végéig elszállítandó kül
deményekre — 5( 00 tonna minimális mén 
nyiség beigazolása esetén — visszatérítés 
utján alkalmaztatnak. A kikötött mini
mális mennyiségbe úgy az Eiha atrakodási, 

j valamint a közvetlen köteíéki forgalomban 
i elszállított mennyiség beszarnittatik. A szó

ban forgó mérsékelt díjtételek a magy. kir. 
: allamvasutak Cll a. iga/.g ügyosztályában 

meg' adhatók.

A Budapest-Becs között Marcheggcn át 
eddig a 104. és 105. sz. gyorsvonatokkal 
közlekedett étkező kocsik folyó évi julius 
hó 1-től kezdve a 108. és 107. sz. gyors
vonatokkal fognak járattatni. A 108. sz. 
gyorsvonat indul Hudapest nyugati pálya
udvarról délután 5 óra 45 perczkor, és 
Hécsbe este 9 ói a 45 perczkor érkezik: a 
107. sz. gyorsvonat indul Bécsből este 7 
óra 04 perszkor és Budapestre éjjel 10 óra 
50 perczkor érkezik.

Szerkesztői üzenetek.

Dr. Sippi Rodiciky Jenő urnák. Badapesten Na
gyon kellemesen lepett meg bennünket az érdekes 
kis közlemény, amelyért sietünk meleg köszöne- 
tünket nyilvánítani Vajha minél gykrahbau lehetne 

j szerencsénk!
Linhart György tanar urnák M.-0<ár. L’gy becses 

, szakvéleményének közléséért, valamint a mozaik- 
| betegségről irt jeles tanulmányának megküldéséért 

fogadja igen tisztelt tanár ur hálás köszönetiinket.
Kobaryi Róbert urn k, B - sabán. Megtisztelő 

ügyeimét nagyon köszönjük, s az elé.t erkölcsi si
kerhez őszintén gratulálunk.

A ..Budspesti Napló" t. szerkesztőségének. A kért 
számot siettünk azonnal megküldeni.

H — a N —ly  o-nak Gyuian. Ö i veszítette el a 
fogadást, mert lapunk csakugyan az egyetlen ma
gyar szaklap, amely kizárólag a dohány ügygyei 
foglalkozik. Sajnáljuk, hogy ennek met>tudása : egy 
vesztett fogadásba került. Kunéi olcsóbb lett volna 
— a lapra előfizetni.

P—y > --•  úriak. Debrecen. A törvény értelmé
ben : a száritó pajtának. 1. kataeztr. hold után leg
alább 100 köbméter térfogatúnak kell lenni. Ez 
azonban a minimális alap, s jó közép termés teljes 
elhelyezésére holdanként mintegy l .*>0 köbméter 
szükséges. De természetesen mennél több: annál 
jobb. A takarékoskodás itt nem fizeti ki magát. 
Az átjáró sorok a térfogatba beszámíttatnak. —  
A pajta hossza tetszés szerinti lehet, de 10 méter
nél hosszabb nem ajánlatos, inkább ha a dohány
föld területéhez képest szükséges; akkor több 
külön épület emelése czélszerübb; —  a belső 
szélessége 6 — 10  méter közt változhat; a fal magas
sága 3 méter, a tetőzet magassága 6 - 7  méter 
lehet.

Biztosítási és Közgazdasági Lspok t. szerkesztő
ségének. Lapunk zártakor vettük a megjegyzett 
közleményt, s igy csak jövő számunkban közölhet
jük A szives figyelmet nagyon köszönjük.

Lapunk olvasóit és barátait tisztelettel 
felkérjük, hogy a dohány állásáról szíves
kedjenek bennünket minél számosabban érte
síteni, hogy az ország minden vidékéről hoz
hassunk közvetlen és megbízható tudósítá
sokat

HIRDETÉSEK.

►  
»

4

1s
o
«

4
2
c*
4

4
4
Cí
<R
« i

A legjobb minőségű

termény zsákok,
vízhatlan- es nyers takarói,

dohányzsinegek
a lefijutanyosabban szerezhetik be

FISCHER J.
ttik-- zsineg- es posmjyin nttitibu

BUDAPEST.
N agry-korona-utcza 18. sz.
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II

Legjobb és legmegbízhatóbb minőségű 
magyar bácskai kenderből készült

és

gazdasági kötélárut
ajánl a

ELEIEK is W EIEE kötélgyártó ciég BUDAPESTEN.
R a k tá r  é i iro d a : V II ., K á r o ly -k ö r á t 7. se.

Továbbá: torna eszközöl
valamint: kociizó lóhálók, szánhálók, gabonazsákok, vízhatlan ponyvák, 
kender, csepü, vászontömlök. itató- és tűzivedrek, cocus futószönyegek 
és lábtörlők, ruhaszárító kőtelek. — L a w n -te n n is  h á ló k , f o 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. ns—>

--------------------------------------------- *

Dohányzsinórok
b álk őtelek ,

géphevederek, töm lők, 
szövő-fonál, zsákm adzag, 
tisztitó-kóoz óz kender, 
ju teá rn k , borasüró-aaák, 

elsőrendű dupla  ▼ itorla- 
vászonból k észü lt kezelési 

zsákok.

M i s  Marik is papák
és

egyéb gazdasági czikkek 

i  leginiiiabl kMslgilu aellett |

g y á r i áron  kaphatók
BERGER TESTVÉGEK

jutearuk is zsákol gyári raktárában

Bid&pest, l,  Árpád mi \l siám.
Az oszt rák-tuagyar kender fonti és znineir- 
gyárak gyártmányai központi raktárának 

elárusltása.
A szegedi kenderfonógyár részvénytársaság 
inagyurorszagi TeiérképTiaelete és főraktára.

S£________________________________
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P O L IT IK A I  N A P IL A P . XXXI. évfolyam.
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tulajdonos ós felelős szerkesztő.

Ez a magyar müveit gazda-közönség lapja!
főmunkatárs

Az Egyetértés nem dolgozik a hatásvadászat olcsó eszközeivel, 
hogy magának egyszerre tömegesen csak hamar újra elmaradó uj 
előfizetőket szerezzen, hanem mindenkor kellő színvonalon álló közle
ményei, gyors, pontos és minden tekintetben meghízható tudósításai 
által iparkodik régi jó hírnevét, mint hazánk legelső rangú napilapja, 
állandóan fenntartani, hogy ez utón ne csak régi előfizetőit kapcsolja 
állandóan magához, hanem közönségét uj hódítások által évről-évre 
maradandóan meg is szaporítsa.

Hogy ezt a czélt elérjük, erre nézve legnagyobb támasznak a 
lap nagy terjedelme. Az Egyetértés egyetlen egy oldalon majdnem 
annyi betűt képes közölni, mint a kisebb lapok három ogész 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 .'!»»—ttO 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 és részrebajlatlanságnál fogva is, mely e tudósításokat 
minden pártszinezetű olvasó előtt is élvezetessé teszi. Egv másik nagy 
erőssége a lapnak rendkívül bő tárcra- 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 regény kötetre rúgnak. Ily 40—50 kötet 
regény bolti ára lngaláhh ugyanannyi forint.

Ha most még tekintetbe vesszük az Egyetértésnek mindenkor 
közéletünk kitűnőségei és elsőrangú publiczisták által írott vezerczikkeit 
és egyébb politikai közleményeit, bó hírrovatait, eredeti táviratait az 
ország és a világ minden részében levő saját levelezőitől, továbbá a vasár - 
naponkint megjelenő s egv-egy szaklapot pótló „Irodalom**, „Taniigy“ 
és „Mezőgazdaság" czimü országos hírű rovatokat s végül az Egyet
értés legjobban informált közgazdaság!, 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 AHA
Egész évre — — — — 20 frt 
Fél évre — — — — — 10 „

Negyed évre — — 5 
1 hóra — — — — 1

frt — kr. 
„ 80 „

Előfizetések legczélszerühben postautalványon az Egyetértin 
kiaHohivataláhtt Budapesten intézendők

Tisztelettel

az „EGYETÉRTÉS* kiadóhivatala
Budipest, Papnövrlde-utcza 8. ti.

Márkus Samu könyvnyomdája, Budapest, BAlhory-utcza 20.
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