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Dohánytermelésünk a forduló
ponton.

A pénzügyministeri tárcza jövő évi 
költségvetési előirányzatának aképviselőház 
pénzügyi bizottságában történt tárgyalása 
alkalmával, a pénzügyminiszter ur azt a 
biztató kijelentést tette, hogy : „a kivitel 
emelkedése remiiketöleg meg fogja engedni a 
termelési terület mérsékelt emelését is

Ez a legilletékesebb helyről jövő k i
jelentés senkinek nem okozhatott nagyobb 
leik; örömöt, mint nekem, — mert én eme 
s/.avakban dohánytermelésünk szebb jö 
vőjének hajnalhasadását, s évek során át 
táplált reményeimnek immár közeli meg
valósulását látom.

Mert én már ide s tova majdnem két 
évtized óta folyvást azt bizonyítgatom s 
szakadatlanul a mellett harezolok, hogy 
Magyarországon sohasem volt a dohányból 
túltermelés, de rendes körülmények közt 
ez nem is lehet.

Voltak ugyan akik még nem olyan 
régen is azt állították, hogy ha Magyar- 
országon néhány évig egyáltalán semmi

dohányt nem termelnének is, még akkor is 
elegendő dohányunk volna, — de ennek a 
nézetnek én már akkor is ellene mondtam, 
— s lapomnak régebbi olvasói bizonyára 
emlékezni fognak rá, hogy a Dohányujság- 
ban igen gyakran fejtegettem, valamint a 
milleniumi kiállítás főjelentésébe a hazai 
dohány ügy állásáról irt jelentésemben is 
részletesen mi 'tam, hogy szó sem lehet 
nálunk a dohá« túltermelésről, mert csak 
a rossz minőségű dohányból volt és lehet 
talán még most is több a kelleténél, de jó i 
dohány már réges régen nem volt Magyar- 
országon annyi, amennyire szükségünk lenne, 
mert ha elegendő mennyiségű jó dohá
nyunk volna, akkor nem lennénk kénytele
nek oly sok külföldi dohányt behozni és 
sokkal többet tudnánk exportálni.

S ez a meggyőződés vezérelt még ak
kor is, amidőn úgy alakultak a viszonyok, 
hogy a jövedék, az 1891-diki évre kényte
len volt a termelési területet tiz százalék
kal általánosan redukálni, — mert habár a 
körülmények kényszerítő hatalma előtt meg 
kellett ugyan hajolnunk, de én mégsem 
haboztam a mellett kardoskodni, hogy még 
ha elfogadjuk is azt a feltevést — amit 
ugyan én mindig tagadtam —  hogy dohá
nyunkban túltermelés van s ennek folytán 
nagy dohány készletünket teljes egészében 
se a saját gyártási czéljainkra megfelelőleg 
felhasználni, se a kivitelre könnyen és jól 
értékesíteni nem vagyunk képesek, de azért 
ha helyesen akarunk eljárni, akkor nem az 
a teendőnk, hogy a t-rmelési területet 
csökkentsük, hanem hogy a sok rossz do
hányt kevesbítsük, a jót pedig, sokszorosan

szaporítsuk, ami csakis újabb területeknek 
a termelésbe való bevonása, vagyis a ter
melési terület szaporítása által érhető el

E mellett igyekeztem azt is bebizonyí
tani, hogy ne féljünk mi az állítólagos túl
termeléstől, mert még ha csakugyan oly 
nagy készletekkel rendelkeznénk is, hogy 
raktáron lévő dohányainkat néhány év alatt 
nem bírnánk se itthon felhasználni, se a 
külföldre exportálni : azért még akkor se 
volna baj, — mert ezt a portékát nem sza
bad úgy tekinteni mint például a búzát 
vagy más egyéb termelvényt, mivel ezt 
nem kell megforgatni, se a zsuzsok nem 
•esik bele, se az egér és más egyéb nem 
tesz kárt benne, sőt dohánykészletünk még 
ha hosszabb ideig raktáron fog is állni: 
ez által értékében nemhogy csökkenne, de 
inég emelkedik, mert bebizonyított tény, 
hogy a középminőségü és egészen rossz do
hányok, minél korosabbak lesznek, annál 
jobbá válnak, ami úgy értendő, hogy a 
rossz dohány mentül tovább fekszik, bizo
nyos tekintetben csak vészit a rosszaságá
ból és az ize, égése sokkal jobb lesz, mint 
aminő volt. Ha tehát ez igy van, amiről 
saját tapasztalataim alapján kétségteleuül 
meggyőződtem, akkor a fekvő készletek a 
raktárbért bőven megfizetik, — annyival 
is inkább, mert azt sem szabad figyelmen 
kivül hagyni, hogy még az is megeshet, 
hogy egy két évben rossz termés van, s ez 
esetben minden fenakadás nélkül lehetséges 
lenne a hiányt a készletből pótolni.

Ezek a szempontok indokolttá teszik, 
hogy az állam ne sajnáljon a dohánykész
letek elhelyezésére minél több czélszerü

„MARTELLIN“ a legjobb „MARTELLIN“
Németországban és Németalföld gyarmataiban valóságos forradalmat .dezett elő HamiiierNChlag J. strassburgi 
dohánygyári" igazgató találmánya: az úgynevezett „MARTELLIN“ , mely mint kovasavas-kali összetétel minden 
mellékhattó nélkül, a dohány érettségére és nemes jellegére a legjobb halassal van, s az eshetőséget 40 szá
zalékkal javltja, — tehát a dohányanyag jó minőségének es ertekenek emelesere minden eddig ismert

trágya szernél hatásosabb.
Thoinas-salak kizárólagos eladás Magyarországon. Valódi stájer tégclyaczél kaszák.

Minden m «l.resfere részletes felvllagositassal szolgai: KALMÁR VILMOS, a lartelllngyárak magyarorszagi vezérképYlselöje.
Budapesten, VII., Erzsébet-körút 34. szám.
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raktárhelységeket építeni, amelyeknek költ
sége bizonyára bőven kifizetné magát ; — 
(hogy miképpen kellene a dohány raktá
rakat legczélszerübbtn építeni: annak idején 
azt is bőven kifejtettem;) sajnos azonban, 
hogy ez mindezideig meg nem valósult, 
amennyiben állami gazdálkodásunk évek 
óta a legszigorúbb tervszerű takarékosság
gal űzetik, amely visszariad mindennemű 
költségeseb befektetésektől, holott a túl
zott takarékosság végeredményében sok
szor egyenlő lesz a pazarlással.

Minő rendkívüli örömmel üdvözölhet
jük tehát, a sok aggodalom és küzdelem 
után, a viszonyoknak akkora változását s 
a helyzetnek olyatén javulását, amely biz
tató reményt nyújt arra, hogy hazai 
dohánytermelésünk újabb hatalmas lendü
letnek indul s valahára elkövetkezett és a 
küszöbön áll ama rég óhajtva várt idő, 
amidőn dohánytermelésük kiterjesztése többé 
nem ütközik akadályokba, sőt szükséges
nek mutatkozik.

Ha ez az én szép reményem csakugyan 
teljesedésbe megy és a termelési engedé
lyek szaporittatni fognak : arra az esetre 
az én szerény véleményem az lenne, hogy
a tervbe veendő terület szaporitéis folytán, a meg
felelő mennyiségű termelési engedélyeket nagy 
részben uj termelőknek kellene adni és pedi* */ 
azok)a a talajokra, amelyek az orszéigban a 
legalkalmasabbak a jó minőségű dohány terme
lésére.

Erre esetleg azt az ellenvetést tehetik, 
hogy azok az uj emberek, akik a dohányter
meléshez eddig talán semmit sem értenek 
éppen azért rossz dohányt fognak majd ter
melni. De ezt ne mondja nekem senki, mert én 
én éppen az ellenkezőjét hiszem, sőt azt 
merem állítani, hogy az uj termelők, a ki
választandó alkalmas talajokoi, kitűnő jó 
dohányokat fognak majd termelni, — mert 
ezek igyekezni fognak a termelés terén 
eddig legjobbnak bizonyult mindennemű 
eljárást s az okszerű haladás minden prak
tikus dolgát csakhamar elsajátítani és a 
magukévá tenni s ezekkel kezdve és foly
vást tanulva, tökéletesbbülve : kétségtelen, 
hogy a legjobb eredményt fogják produ
kálni. — mig ellenben azt nagyon jól 
tudjuk, hogy a régi termelők közt ma is 
nagyon sok olyan van. aki tanulni, javulni 
egyáltalán nem akar, hanem nagy elbiza
kodottan rendesen azzal áll elő. h ogy : 
-engem ne tanítson senki, mert nekem az 
apám is. meg a nagyapáin is dohányter
melő volt,* s csökönyösen ragaszkodik 
megrögzött szokásaihoz, és azon módon rosz- 
szul tesz mindent, mint ahogy még hajdan 
az apja. meg a nagyapja tette.

Éppen azért én többet bízom a tanulni 
és haladni kész uj generác/.ióban, mint sok 
megcsökönyÖsödött régi termelőben, akiket 
fölötte nehezen, sőt a legtöbb esetben 
egyáltalán nem lehet kapaczitálni.

Az i>y termelők, akik jelenleg is olyan 
dohányt állítanak elő. amely se hazai fel
gyártásra, se külföldi kivitelre nem hasz
nálható, azok nem hogy területszaporitást és 
uj engedélyt érdemelnének, de — amennyi
ben a rósz anyagnak az ára sem lehet jó 
és :gy tulajdonképpen a dohánytermelés 
még nekik sem hajt hasznot: éppen azért

az ilyenektől a termelési engedélyt kegye
lem nélkül el kell vonni, nehogy miattok 
más alkalmas talajú és jobb indulatu ter
melő szenvedjen rövidséget.

Azok a haladni törekvő, okszerű jó 
termelők pedig, akik jelenleg is jó  dohányt 
termelnek és folyvást jobb minőségű anyag 
előállításán igyekeznek, azok többnyire 
meg vannak elégedve a jelen engedélye
zett területtel, amelyhez mérten a kellő be
ruházásokkal bírnak, s ha ezek megfelelő 
alkalmas jó talajjal rendelkeznek : akkor 
az ilyen kitűnő termelőknek az általuk 
kérendő többlet is bízvást megadható lenne.

Uj dohánytermelő generáciiút kell nevel
ni, ha azt akarjuk, hogy a magyar dohány- 
termelés alapjában véve regeneráltassék 
és eddig nem is képzelt szebb jövőt teremt
sen magának, —  s ennek most lesz a 
legalkalmasabb ideje. De — ami fódo- 
log — a magasabb nemzetgazdasági szem
pont is azt tanácsolja, hogy a dohány- 
termelés kiváltságos előnyében lehetőleg 
minél több jó gazdát kell részesít' ni, hogy 
igy minél többeknek nyujtassék mód és 
alkalom, eme legjövedelmezőbb gazdasági 
ágnak jótéteményét élvezhetni.

Daróezx Vilmos.

A iloliiínj monopólium bohózatain 
Ausztriában és Magyarországban.

— l)r. T a k á ts Sándor értekezéséből. — 
(Folytatás. >

K tárgyalások meglepő eredménynyel 
végződtek. Károlyi Sándor gróf ugyanis 
a'Sole és de Sanoto Nicolao Domokos biz
tatására elhatározta, hogy az örökös tarto
mányuk dohánykereskedését is bérbe veszi. 
Az előzetes megegyezés szerint az osztrák 
tartományok appaldátora, De Sancto Nico
lao beáll Károlyi társulatába, s az osztrák 
monopóliumot a magyarral együtt közösen 
vezetik. Minden befolyó jövedelem a magyar 
adminisztráeziőnál kezeltetik. A mig a ma
gyar gyárak felépülnek, a hamburgi gyár 
fog a szövetkezet rendelkezésere állani. 
Az Olaszország felé folytatandó dohányke
reskedés, csak az esetben űzhető nehézség 
nélkül, ha az osztrák appaldő is a szövet
kezet kezében lesz. Az a pénz, mely eddig 
az örökös tartományokból külföldre ván
dorolt. ezután Magyarország jövedelmét 
fogja növelni. O felsége bevétele is szapo
rodni fog. Karolyi meg halhatatlan érde
meket szerez ; mert hisz a vitás kérdések
nek az a leghelyesebb megoldása, hogy 
Károlyi valamennyi örökös tartománynak 
s Magyarorszag appaldóját is bérbeveszi. De 
Sancto Nicolao-nak vagyona, nagy hitele, 
ismerete és tapasztalata a magyar admi- 
nisztráeziónak rendelkezésére fog állani.1)

A magyar dohány jövőjére nézve fö- ' 
lőtte örvendetes lett volna, ha ez az egyez
ség tényleg életbe lép. Azonban rövid idő 
múlva maguk a szerződő felek meggyőzöd- 
tek, hogy ilyen tervet az Asztria érdekeit 
féltő udvari kamara sohasem hagyna jóvá.

') Károlyi levéltár: ..Motiva secundantia in- 
tentionem iHonim, <jui exárendationem Austriacam 
•juoque assumcndain svadent** czim alatt.

Hogy tehát eddigi fáradozásuk és kiadásaik 
kárba ne vesszenek, s hogy a dohányke
reskedés ügyét egy-két évre vissza ne ves
sék, egyelőre elállottak a fentebbi egyez
ségtől. E helyett Károlyi és De Sancto Ni
colao kölcsönös megegyezéssel titkos szer
ződést kötöttek egymás közt.

A szerződés első pontja szerint: Ká
rolyi magyar dohánykereskedelmi szövet
kezetébe tíz évre társul fogadja De Sancto 
Nicolaot. A második pont értelmében De 
Sancto Nicolao a magyar dohánykereske
désből befolyó jövedelemnek egynegyedét 
kapja. Viszont kötelezi magát, hogy a be
fektetéseknek és kiadásoknak egynegyedét 
ő fogja viselni. E czélból azonnal letesz
100,000 frtnyi összeget készpénzben. Vi
szont. amig De Sancto Nicolao béreli az 
osztrák dohánykereskedést, Károlyi vagy 
társulata beáll társnak, s köteles a befek
tetéseknek, illetve a kiadásoknak egynegye
dét befizetni. Ennek fejében ö vagy társu
lata húzza a befolyó jövedelem negyedré
szét. De Sancto Nicolao kötelezi magát, 
hogy az Ausztriában gyártott s ott jónak 
talált dohányfajokat a szerződés érvénybe
lépésétől kezdve a magyar gyárakból vásá
rolja. A magyar dohánykereskedelem admi- 
nisztrácziójába egy megbízottat küldhet, s 
ő maga bármikor részt vehet a tanácsko
zásban, hol az ügyeket szavazattöbbséggel 
fogják eldönteni. Ugyanígy Károlyi is küld
het egy embert az osztrák adminisztrá- 
czióba. s ezenkívül joga van maga helyett 
teljhatalmú megbízottat kinevezni, u ki az 
ő akadályoztatása esetében őt a gyűlések
ben helyettesíti. Deretti. De Sancto Nicolao 
gyárigazgatója, nem ismervén a magyar 
viszonyokat, a magyar ügyekbe vagy a 
magyar gyárak vezetésébe nem avatkozha- 
tik be. Különben jelenlegi állásában meg
maradhat. De Sancto Nicolao ígéri, hogy 
minden tehetségével igyekezni fog a ma
gyar kereskedelmet fölvirágoztatni. Ha ele
inte egyes dohányfajok hiányozni fognak a 
magyar gyárakból, ó kölcsönzi azokat saját 
gyáraiból. Viszont Károlyi is ígéri, hogy 
támogatni fogja ót az osztrák dohánykeres
kedés előmozdításában.')

Eme szerződést két példányban kiál 
litottak s mind a kettőt aláirták. Holmi 
ellenkezésekre annál kevésbé számítottak, 
mivel a De Sancto Nicolao Domonkossal 
kötött osztrák berletszerződés 1 0 . pontja 
egyenest kilátásba helyezte számára u ma
gyar dohánykereskedes bérletét is.*) A jel
zett pont szerint a dohanymonopóliumot 
rövid idó alatt be fogjak hozni Magyar- 
országba is, s ez esetben De Sancto Nico- 
laoval a császári udv. kamara uj szerző
dést íog kötni. Ha pedig megesnék, hogy a 
magyar bérletet más kapna meg, úgy biz- 
to-itani lógjak szamára Magyarországban 
az első kézből való vásárlási jogot, s nem 
fogják megengedni, hogy a magyar admi- 
nisztráczió ennek fejében, akár közvetve,

V Károlyi ívtár : „Observalionca I)omini 
Dominici De Sancto Nicolao** czim alatt „I'uncta 
teerrta cum Domino De Sancto Nicolao ex parte 
Suae Exc. Domini Comitia, Doraini Alexandri 
Károly de Nngy-Károly otc. ineunda**.

*) Közös pénzügyminisztérium levéltárában
lévő ss. orsód és fentebb idézett pontja.



N ovom ber 1.
M A G Y A R  D O H ÁN Yü JSAG. 8

akár közvetlenül valami terhet rójjon rá.
A dohánykereskedés ügye Károlyi és 

De Sancto Nicolao megegyezése után rend
ben lett volna, ha Károlyi a magyar bér
letet megkap'a volna. A királyi privilégium 
azonban még mindig késett. Késett mind
addig, mig egyszerre csak kiütött a rajnai 
háború, s az appaldóterveket végleg leszo
rította a napirendről. A hatalmas és nagy 
összeköttetésekkel rendelkező Károlyi tábor
nagy, helytartótanácsos stb. tehát nem tudta 
kivinni azt, amit a jött-ment olasz keres
kedőnek, Dominicinek minden nehézség nél
kül meg akartak adni.*)

Amit kért, s ami után annyit járt, az 
illetékes körök húzták-halasztották, amig 
csak lehetséges volt. Ám mikor kiütött a 
rajnai hadjárat s Károlyira nagyon is rá
szorultak, egyszerre megváltozott minden, 
l’ersze most nem a dohány kereskedés bér
letéről volt szó, hanem arról, miként bír
hatnák rá Károlyit két gyalogezred fölállí
tására.

Mig a hadjárat tartott, s mig Károlyi 
saját ezredének feláll itásával vesződött, a 
dohánykereskedés ügye pihent. Mintha csak 
egyszerre elvágták volna a fonalat, sem a 
szerződő felek, sem az illetékes kormány
székek részéről egy sor Írás se látott nap
világot.5) így tehat nem is tudjuk, mi tör
tént ez idő alatt a szerződő felek között.

(Folyt, köv.)

A dohány kertészekről.
Lapunk olvasói jól tudják, hogy a 

dohányos kertészek viszonyainak rendezé
séről. évről-évre számtalanszor irtunk már, 
— sajnos azonban, hogy e részben még 
mindezideig semmi sem történt.

Ezt a kérdést fejtegeti igen alaposan a 
„Kültelek" f. é. 87. számából átvett fenti 
czimü közlemény is, amelynek álláspontját 
és javaslatait a magunk részéről is osztjuk 
és szívesen aláírjuk.

A praktikus jó czikk, szó szerint a kö
vetkező :

Valóban, pályadijat lehetne kitűzni an
nak a kérdésnek megoldására, hogy mi
csoda is az a dohánykertész ? Cseléd ? Nem, 
hiszen a cselédtörvény róluk meg nem em
lékszik ? Napszámos ? Mezőgazdasági mun
kás? Nincsen neki munkásigazolványa 
Szóval, nem tudjuk minő kategóriába tar
tozik. Egyik főszolgabíró igy határoz, a 
másik amúgy. Egyik helyen cseléd, má
sikon napszámos; — lóg, mint Mohamed 
koporsója, ég és föld között.

Magyarország jogállam. Minden polgá
rának kötelességét a törvény mutatja, vitás 
ügyeket törvénykönyvvel a kezében intéz 
el a bíró. De ha nincsen a dohányosokra 
törvény, ki issza meg ennek a levét9  A  
gazda és a kincstár, meg a jóravaló dohá
nyos maga.

Nem akarok rég elcsépelt igazságokat 
ismertetni, hogy jó uraság és a jó  dohá

*) Dominici számára már a privilégium is 
készen volt; s eblwn az osztrák appaldátoroknak 
többször említett vásárlási kiváltsága meglehetősen 
meg volt szorítva.

*) Kanczell. levélt. Elnöki iratok 1812. évi 
241. sz jelenti ezt.

nyos megférnek egymással. Igaz. De kér
dem, ha százszor jó az uraság, ki védi a 
csempésző dohányosok ellen. A  dohányos 
csempész : a pénzügyőrség kiadja a rende
letet, hogy ez a kertész a termelésből ki
zárandó. Ki örülne ennek jobban, mint a 
kertész ! Ezt várta. Előleget már kapott, s 
most távoznia kell. Nem is megy messze, 
Kgy-ket órányira. Ott már nem tudják, hogy 
csempészett. Megkezdődik a cirkulus viti- 
osus, csempészkedik, mig újra rajt nem 
csípik, aztán megy más megyébe.

Miért nem szünteti meg a törvényho
zás ezt az ázsiai állapotot ?

Adjanak legalább dohányos könyvecs
kéket a -kukásoknak a községek és ha 
csempészkedik, vegyék el tőle egyszer s 
mindenkorra. írják be a dohánybeváltó hi
vatal főnökei, vagy az átvevő tiszt, évről- 
évre vagy magát az átvételt, vagy legalább 
is az összbenyomást, mit a kertész mun
kája reájuk gyakorolt. így meg volnánk 
védve a legnagyobb visszaélések ellen s 
nem kellene attól tartanunk, hogy nem 
nekünk való, hanyag kertészt fogadunk fel.

És még valamit I A  beváltásnál figye
lembe kellene venni a jó  kertészt és annak 
törekvését jobban kellene honorálni, mint 
eddig. A jó  kertész büszkesége a dohány
gazdaságnak és a ki csak kissé felismeri 
saját érdekét, ily kertészszel a gazdaságban 
is sok jót tesz. De ez kevés. A kincstár is 
tüntesse ki ezeket a kertészeket és kis 
könyvében ott lévén a kitüntetés jelzése, 
ez csak további munkára és buzgóságra 
fogja ösztökélni. Ha nincsen erre pénz, 
megmondom azt is, hogy honnan vegye. 
Szüntesse be a politikai biztosság intézmé
nyét. mely — nemcsak az én szerény né
zetem szerint — idejét múlta. A  mai világ
ban. midőn a haladó kor eszméi minden 
téren a humanizmust, a szegényebb osztá
lyok segélyezését hirdetik, kétszeresen fon
tos. hogy a törekvést megjutalmazzuk. És 
aki a jó dohánykertész munkáját látta, a 
dohánymag elvetésétől a levelek simításáig 
annak méltányolnia kell ezt a munkát. Ks 
ez a méltánylás nem juthat csupán a be
váltási árban kifejezésre, mert ez ár a földes- 
uré és dohányosé, de jusson kifejezésre 
egyéb jutalomban is. Oly befektetés lenne 
az évi jutalmazás, mely bőven meghozná 
a kincstárnak is kamatait.

Nézetem szerint addig nem lehet ren
dezett a dohánytermelés Magyarországon, 
mig a kertészek ügyét el nem intézzük.

Mindennél előbbre való, hogy a dohány- 
kertészekről törvény hozassák, hogy a kerti
etek munka könyvet kapjanak ,s a jó  kertészek 
jutalomban és kitüntetésben részesüljenek.

Leopoltl Samu.

Simítás cb csomózás.
Elérkeztünk immár a dohánytermelés 

időszaki munkáinak a legvégére, amennyi
ben ma-holnap itt lesz a dohányberáltás ideje; 
— lassanként tehát hozzá foghatunk — vagy 
egyesek talán már hozzá is foglak, — a do
hányoknak az átadásra való elkészítéséhez : 
a simítás és csomózáshoz.

A simításról Írva. iinkénytelenül is min
dig megszáll az a gondolat, amelynek la

punkban már oly gyakran kifejezést adtaim 
hagy vajha mielőbb elérnék már a dohány- 
termelésnek azt a legczélszerttbb, legprak
tikusabb, leghelyesebb módját, hogy a simí
tást — ezt a drága és czéltalan munkát — 
végleg mellőzhetnénk ! — amire ugyan előbb- 
utóbb bizonyéra mi is rájövünk, sőt e téren 
a próba kísérletek már a múlt évben 
megkezdettek és az idén is folytattatni 
fognak, — addig azonban, mig a haladásnak 
ez a magasabb foka nálunk is általánossá 
válik, azon kell igyekeznünk, hogy ezt a 
régi rosszat, kitűnő kezelés mellett, lehető
leg minél kevésbbé rosszá tegyük.

A jelenlegi körülmények és dohány- 
kezelésünk okszerű módozatai közt, a he
lyes simítás még mindig az első sort fog
lalja el, azért mert a helytelen simítás által 
a leghelyesebben müveit, okszerűen kezelt 
dohányt is tönkre lehet tenni.

A simítandó dohánynak első sorban 
olyannak kell lenni, hogy az elegendő puha- 
ságu, azonban nyirkos ne legyen.

A simítás előtt a dohányok megválo- 
gatása a lehető legpedánsabb módon történ
jék, különös figyelemmel az anyagra, annak 
egyöntetűségére, a faj, éretségi fok, tapintat, 
szin és nagyságra, — úgy annyira, hogy 
maga a gazda is tudja és elmondhassa ma
gában : ez a csomó dohány burokra, ez a 
másik szivartakarónak, ez szivar bélre, amaz 
vágni valónak, stb. lesz alkalmas.

A burok az, amely a szivartakaró alá 
esik. A buroknak jól égőnek, vékony bor- 
dájunak, egyenlő színűnek, érett, penésztől 
ment és nem könnyen szakadónak kell lenni.
— A szivar takaró az, amely a burok fölé 
jó  és a szivart betakarja. Ennek Unom és 
vékony szövetűnek, rugékonynak, finom bor- 
dázatunak, és szintén jól égő, egyenlő színű, 
nem könnyen szakadó szövetűnek kell lenni.
— Az ily dohánynak főleg jó  égéssel és 
kellemes zamattal kell bírnia. — Vágni 
való anyag pedig minden könnyen törékeny,
8 az e czélra hivatott talajokon termett do
hány.

Ilyen forma megbirálás mellett kell a . 
simítást folytatni. Legyen a csomó nagyság
ban, s ép vagy szakadozott, finom vagy 
durva, sárga, világos vagy barna szin sze
rint, szóval lehetőleg mindenben egyenlő. 
Ügyelnünk kell, hogy szikkadt és nem nyir
kos dohányt simítsunk s legyen benne annyi 
ruganyosság, puhaság, hogy a simítás alatt 
ne törjön és ne szakadjon.

A  nagyon megpuhult dohányoknál vi
gyázni kell a simító helyiségekben, hogy a 
besimitott dohányok gyakran kihordassanak, 
de okvetlenül legalább az egy napi bevég- 
zett munka sietve hordassék ki a meleg 
simító helyiségekből.

A simítás alkalmával különös figyelmet 
igényelnek a kerti levelek, amelyekre na
gyon vigyázni kell, hogy a nedves páráktól 
minél jobban megóvassanak és csakis kellő 
szikkadtén simittassanak, mert ezek a finom, 
vékony bordáju dohánylevelek, ha a leve
gőben lévő sok nedves párákból teleszivják 
magukat, igen hirtelen megpenészednek, 
mivel nem bírják a nedvességet úgy elviselni, 
mint másféle dohányok; — ezekre tehát 
nagy gondot fordítsunk, s főleg lágy időben, 
ne hordjunk sokat egyszerre a simitó helyi-
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ségbe, nehogy n/.ok ott a simitóhelyiség 
egyik szögletebe nagy rakásba essenek, ahol 
mielőtt még simításra kerülnének máris 
megposhadnak, hanem ezekből inkább csak 
annyit hoidjunk be, a mennyi pár órai 
munka végzésére elégséges, s ezeket is nem 
kell rakásra lökni, hanem inkább kecske- 
lábakra sűrűén felaggatni, hogy éppen ki ne 
száradjanak, de megszikkadhassanak.

A kapa-dohány kezelésére szintén gon
dot kell fordítani s most a simítás alkal
mával különösen ezeknek osztályozás szerinti 
elkülönítését kiváló figyelemmel végezni, 
mert ezen dohányokból a jobb minőségű, 
vagyis a szépen kifejlett és megérett, barna
piros színű, szikkadt dohányok gyári értéke
sítésre igen kedveltek, és a beváltáskor jó  
árra számíthatnak.

Azok a törekvő, jelesebb termelők, akik a 
simítás mellőzésével való csomózásra, próba
képpeni kisérletezés czéljából a jövedéktől 
megbízást nyertek, vagy akik ennek végzé
sére. az illetékes dohánybeváltó felügyelő
ségtől eegedélyt kérni kívánnak, tájékozás 
végett tudomásul vehetik, hogy a simítás 
mellőzésével való csomózásnál az egész el
járás abból áll, hogy az összekötendő do
hánycsomó levelei színre, nagyságra, tapin
tatra egyenlők legyenek, — a kocsányok 
vegét egy összehajtott dohánylevéllel — de 
nem kacs, hanem tiszta anyadohánynyal kell 
átkötni, s a kötésül használt levél lapjára 
fordítva és ne tsszetekerve legyen, hanem 
úgy, mint ahogy a válogatott osztály csomóit 
kötni szokás.

Ez az egész dolog tehát rendkívül könnyű 
és egyszerű eljárás, ami sokkal kevesebb 
időt és munkát vesz igénybe és igy jelen
tékeny megtakarítással is jár. mint a je 
lenlegi simitva csomózás, és azonfelül a 
dohány anyag minősége és értéke hasonlit- 
hatlanul jobb és nagyobb, mint amaisimi- 
tá-i rendszer mellett.

Ami a csomózást illeti, erre nézve figyel
meztetni kívánom a termelőket, hogy a 
dohányos kerteszeknek egyik rossz szokása, 
hogy néhol csak 12— 14 levelet kötnek egy 
csomóba. Az ilyen fogásokkal a kertész két
szeres előnyt vél elérhetni. — az egyik az. 
hogy a vékeny csomó dohányt nagyon tet
szetősnek tekinti, a másik pedig — ami 
födolog ö nála — nogy a sok apró csomó át
költözésére sok rongy, értéktelen dohányt 
használ fel.

Ez a dolog azonban nagyon megbosz- 
sz.ulja magát, mert az ilyen vékony csomó 
kötéssel nagyon megszaporodik a munka, 
mivel minden végezni való kétszer annyi 
időt igényel, mint a rendesen csomózott 
dohánynál, amennyiben minden egyes csomót 
kézbe kell venni és igy minden munkát 
meg egyszer annyi idő alat lehet elvégezni, 
minthogy a csomók éppen felényivel kisebbek 
a rendesnél; mert egy rendes csomónak nem 
12. de legalább is 25 levélből kell állania.

De más egyéb anyagi veszteséggel is 
jár az ilyen vékony csomók kötése, mert 
a csomó legfelső levele gyakran penész
foltot, vagy más egyéb hibát szokott kapni, 
s ezt válogatás közben esetleg le kell törni, 
szakítani, — de ha abból a kevés levélből 
még ki is tépünk, akkor alig marad benne 
8 az ilyet már nem annyira csomós do

hánynak, mint inkább csak kevés értékű 
hulladéknak lehet tekinteni és igy aránylag 
sokkal több megy kárba a vékony csomó
nál. mint a rendesnél.

Ügyeljenek tehát a termelők, hogy a 
kertészek ezt a rossz szokást végleg hagy
ják abba, mert ez sem a termelőre, sem 
a jövedékre, sem a kivitelre nézve nem 
előnyös, sőt inkább hátrányt és kárt okoz.

Ami a csomó mennyiségét illeti: nagy 
és középnagyságú dohánylevelekből 25—30, 
az apróbb fajta dohányból pedig 311—40 
levél köthető egy csomóba.

A csomó átkötésére éretlen, zöld, sarju 
jellegű dohányleveleket soha ne használ
junk. mert ezek is nagyon csökkentik a 
dohány értékét, mivel az éretlen zöld do
hánynyal kötött csomó a kötésnél megrom
lik. s a romlás, a csomó többi részére is ki
terjedhet, ha pedig a dohány vágás alá 
kerül, az ilyen kötések csak rontják a mi
nőséget; azért tehát ettől őrizkedni kell.

Az utóbbi időben, egyes körzetekben 
az a helyes szokás jött divatba, hogy a 
dohánycsomókat nem dohánylevéllel, hanem 
sással, gyékénynyel, kukoricza háncscsal, 
vagy spárgával kötik át. — ami igen he
lyes és czéUzerü dolog. Csakhogy ezt a 
kötési rendszert sok helyt olyan gyarlóan 
kezelik, hogy a laza, rossz kötésből a csomó 
kicsúszik, s kezelés közben a dohány szer
teszét hull. Tehát erre a dologra is ügyelni 
kell, hogy a csomöknaz a fent említett 
kötszerekkel való átkötése a kellő gonddal 
történjek.

Darútzi Vilmos.

Német alapossá:;.
Tisztelet-becsület a német tudósoknak, 

de a dohánytermelés terén sok tekintetben 
annyira naivok, hogy ha figyelemmel kí
sérjük a német dohányegyesület üléseinek 
tárgyalásait és nagy fontoskodással hozott 
határozatait, hát ezekből az tűnik ki, hogy 
ők sok olyannak még csak most jönnek 
tudatára, ami nálunk már réges-régen nem 
újság.

Ilyen primitív eljárásra mutat például 
az is, hogy legutóbbi üléseiken nagy ered • 
mény gyanánt vették annak az elvnek 
proklamálását, hogy o hegylevelek ne sze
dessenek egyszerre a töke dohánynyal, az 
anyalevelekkel

Hát ezt bizony mi már nagyon régen 
tudjuk és termelőink a legtöbb helyen gya
korolják is.

Lapunkban már több mint 10 év óta, 
a törés idején minden esztendőben újra 
szoktuk figyelmeztetni erre a termelőket; 
így — a régebbi évfolyamokból hamarjá
ban bizonyságot keresve — a Dohányujság 
1892. évi 24. számában — tehát II évvel ez
előtt —|e tárgyban szóról-szóra ezeket irtuk :

-A  hegy dohány lehet nagyon rossz, 
majdnem értéktelen, természetesen akkor, 
ha azt azon zölden, az anyalevelekkel 
együtt, egyszerre — vagy ha éppen néhány 
nappal utána is — törjük le. De lehet na
gyon értékes is, ha ezt megérlelhetjük, a 
mire bizony az anyalevelek letörése után 3—4 
heti idő szükségeltetik. Ezt természetesen 
csak úgy lehet elérni, ha dohányunk korai,

i

I

idejében kifejlett és augusztus közepéig 
leszedhető; — kedvező időjárásban ilyen
kor a hegyleveleket szeptember első felé
ben, mint teljesen érett dohányt letörhet
jük ; — habár itt nem valami nagy meny- 
nyiségre számíthatunk, mert ezek a levelek, 
ha rendesen hagyatnak meg, legfeljebb 
5— 6  levélből állhatnak, — de ha aztán 
ezek a levelek rendes kezelésben részesit- 
tetnek, akkor kitűnő szivarboritó anyagot 
adnak ; Hollandiában a termelők nagy súlyt 
is fektetnek ezen eljárásra és gondos ke
zelésre, s náluk ez igen értékes anyagot 
képez, — pedig ők ezt sokkal nehezebben 
érhetik el, mint mi, mert náluk a nyár jó 
val rövidebb."

íme tehát kétségtelen, hogy ebben is 
— mint sok más egyébben — jóval meg
előztük a német dohánytudósokat,—  csak
hogy nálunk az ilyesmi fel se tűnik, ők 
pedig hónapokig beszélnek és irnatc min
den aprólékos dologról.

i). r.

A  t lo M iiy . ’ )
—  A budapesti kereskedelmi ea iparkamara 1897. évi 

jelentéséből. —

A  lefolyt esztendő végre dohánykivi
telünknek várva várt s évek hosszú sora 
óta nem tapasztalt, jelentékeny emelkedését 
hozta meg. A  tengerentúli dohányok hatal
mas versenye ugyan, mely rendkivül ala
csony áraival a magyar dohányokat a vi- 
lágpiaczról majdnem kiszoritotta. és általá
ban az idegen verseny, a mely régi vevő
inknek a franczia és olasz dohányjóvedéknek 
elpártolását okozta, az 1897-ik év folyamán 
is tapasztalható volt és a beállott kedvezőbb 
áralakulás daczára még mindig gátolja 
dohánykivitelünk nagyobb arányú térfog
lalását a vámkülföldön, mindazonáltal igen 
hathatós s úgyszólván egyedüli hathatós 
eszköznek bizonyult az, hogy igen olcsó 
árajánlatainkkal dohányainkat az alacsony 
áru idegen terményekkel szentben a világ- 
piac/okon ismét versenyképessé sikerült 
tenni, s főleg ennek kell tulajdonítani, hogy 
a lefolyt évben 1 6 . 0 0 0  métermázsával több 
magyar dohányt lehetett a vámkülföldön 
elhelyezni, mint az előző évben, ami több 
mint 60*/* szaporulat egy év alatt. Ugyanis 
vámkülföldre menő dohány kivitelünk kitett:

Évben Métermázsút
1890 ......................... 24.324
1891 . . . . .  . 34.080
1892 ........................  31.500
1893 ......................... 34.000
1894 .........................  22.376
1895 .........................  21.825
1896   26.026
1897   41,100
Ezek a számok igazolják tehát dohány

kivitelünknek 1897-ik évi szép fellendülését, 
mert nyo lez évre, sőt még többre vissza
menőleg. a lefolyt évben éretett el a legma
gasabb exportszám. Kétségtelen, hogy 
első sorban olcsóbb árajánlatokkal bizto
síthatjuk évekig pangott kivitelünk további 
fokozását, de e mellett nagy súlyt kell 
fektetnünk dohánytermelésünk fejlesztésére, 
dohanyaink nemesítésére és okszerűbb

*1 A budapesti kereskedelmi éa iparkamara 
1897 évi jelentésiből egész terjedőimében átvesszük 
a dohányra vonatkozó közleményt, egyrészt hogy 
dohánykivitelünk legutóbbi mozzanatait a részletes 
adatok alapján ismertessük, másrészt annak bizony
ságául, hogy' az ország legelső kereskedelmi ka
marája. a termelésre vonatkozólag — helyenkint 
majdnem szóazerint — teljesen ugyanazon elveket 
hirdeti, amelyeket lapunkban mi már sokszor és 
bőven fejtegettünk.

S z e r k e u t ő .
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kezelésére is, mert ilyképen remélhetjük, 
hogy idegen vevőink, hozzászokván a ma
gyar dohány kitűnő minőségéhez, egyhamar 
nem fognak tőlünk elpártolni, miáltal 
lehetővé válik a magyar dohány-exportot 
szilárd alapokra fekteini. A  kivitel emelke
dése annál örvendetesebb, minthogy csak
nem minden viszonylatban, még az olasz- 
országiban is, mutatkozik, a mint az alábbi 
adatok igazolják, melyek szerint dohány
kivitelünk az utolsó években a kővetkező 
fogyasztó piaczok közt oszlott m eg; neve
zetesen elszállittatott:

1994-ben 1805-ben 1896-ban 189;-ben 1
kliir. klgr. |Németalföldre 572.474 .118.042 ,252.035 í,014.300Gibraltárba 421.867 120.533 260.720 002.248Olaszországba 389.313 311.242 59.132 159.971Svéjczba 271.812 196.201 117.219 217.931Németországba 200.841 138 090 210.351 590.800Marseillcbe 150,558 65.180 372.444 127.588Tunisba 75.079 87.569 42 011 59.300

Angolországba 44.177 25.892 25.437 10 .100
Belgiumba 40.108 51.161 40.232 10 500Dániába 30.005 — 70.685 59.423Rumániába 20.410 13.441 21.762 36.772Montevideoba 8.240 — — —
Algírba 8 .2 2 0 3.591 71.486 8.073
Oranba 2.502 8,612 25.703 —
Egvptomba 1.295 39.005 32.125 34.480
Spanyolországba — — — 101.800

< isszoaen: 2,287.537 >,185.225 2,602.572 4,100.000

Az elért eredmény a magyar dohány
jövedéken kivid, mely az olcsó áru ajánla
tokat engedményei által lehetővé tette, az 
öt év óta működő magyar dohánykereske
delmi társaság nem lankadó fáradozásainak 
és szakértelemmel, meg helyes kereskedelmi 
érzékkel párosult tevékenységének tulaj
donítandó, mely nem ritkán áldozatok árán 
is iparkodik a régibb fogyasztó piaczokat 
megtartani és kivitelünk további kiterjesz
tése végett újakat szerezni. S ha nem is 
sikerült a franczia dohányjövedéket mint 
vevőt visszanyerni, mégis némileg jobb 
eredményt vívott ki Olaszországban, egyik 
legfőbb sikere pedig a spanyol piacz meg
szerzése. Már az 1895— 1896. évekről szóló 
kamarai jelentésünkben említettük, hogy 
nevezett hazai exporttársaságunk ebben az 
irányban nagy tevékenységet fejtett ki. A  
spanyol jövedéki társulat, melynél a ma
gyar dohányoknek a spanyol gyártásba 
leendő felvetele iránt előnyös ajánlatot 
tett, a lefolyt évben egyelőre kisebb meny- 
nyiségü (1018 métermázsa) magyar dohány
nyal tett kísérletet, az év végén pedig már 
nagyobb megrendelést tett mintegy 1 0 . 0 0 0  
metermázsa dohányunkra, és igy remélni 
lehet, hogy Spanyolországban terményünk 
számára rendes és jelentékeny piaczot nyer
tünk. Kölönös említésre méltó németalföldi 
dohányki vitelünknek 12526 métermázsáról 
20.143-ra való felszaporodása, és nem cse- 
kélylendő németországi dohányexportunk 
fellendülése sem, mely az előző évi 2103 
métermázsáról 5.908-ra növedett s mely
nek még további emelkedése is várható, a 
mennyiben Németország néhány dohány
gyárában magyar dohányokkal kísérletet 
tettek s ennek alapján újabban ismét élén- 
kebb érdeklődés nyilvánul a magyar ter
mény iránt.

A  magyar dohánykereskedelmi társa
ság a lefolyt évben dohánygyártmányaink 
kivitélének kérdésével is közelebbről fog
lalkozott és máris némi sikert ért e téren 
is. a mennyiben úgy magyar, mint külföldi 
dohányból készült gyártmányokat nagyobb 
mennyiségekben volt képes kivinni. Ez a 
kísérlet arra buzdította a társaságot, hogy 
a kivitelnek ezen nemét is, tekintet nélkül 
arra, hogy ez aligha fog haszonnal járni, 
nagyobb mértékben felkarolja és figye
lembe véve a más országokban e részben 
elért eredményeket, idővél remélni lehet, 
hogy ebbeli törekvéseit is siker fogja koro
názni. A  dolog a hazai dohánygyártmányok 
értékesítése szempontjából mindenesetre 
vagy fontossággal bir.

Néhány év óta a társaság tudvalevő
leg a dohánylúgviz-kivonat exportálása ! 
által is teremtett uj kiviteli czikket. mely ; 
idővel szintén nagyobb jelentőségre tehet ; 
szert. Az eddigi kísérletek eredménye a 
következő: A társaság a magyar dohány- 1 
jövedéktől átvett és vámkülföldre kivitt 
1895-ben 427*23, 1896-ban 423v, és í897-ben ! 
338 métermázsa dohánylúgviz-kivonatot, és 
ebből m ent: :

1895. 1896. 1897.m éi termá z s a í
Dél-Amerikába 329-55 301*66 184 ;
Németországba 97-68 122 19 114
Olaszországba — — 40 !

1

Az 1897-ik évi dohánytermés az or- |
szág nagy részében jól, néhol várakozáson j 
felül jól sikerült. A  dohánybeváltás alkal
mával a dohányt sok helyütt a jó  minő
ségű osztályba sorolták és egyúttal azt is 
kitüntették, hogy a termelők a nagyobb 
termésátlagok következtében jobb jövedel
met kaptak, mint az 1896 7 évadban. A  
termés jó  sikere bizonyára hozzá fog járulni 
ahhoz, hogy a gazdák a jóminőségű dohány- 

I palántákra ezentúl még nagyobb súlyt fog
nak fektetni. Örömmel konstatálhatjuk, hogy 
a magyar dohányjövedék abban az irány
ban, mely dohánytermelésünk fellendítése 
érdekében az 1895— 1896. évekről szóló 
kamarai jelentésünkben is sürgősen köve
tendőnek jelezve volt, igen fontos és nagy 
következményű intézkedést tett, az által, hogy 
a jobb minőségű dohányok beváltási árait 
fölemelte, ellenben az alárendelt dohányokét 

: leszállította. Ez a rendszabály kétségkívül 
' elő fogja mozdítani dohánytermelésünk 

további haladását, a mennyiben a gazdákat 
a jobb minőségek kiterjedtebb és gondo
sabb termelésére fogja buzdítani. Viszont 
pedig a magyar dohányjövedék számára is 

! biztos tani fogja a jobb anyagot és a ki- 
vételképes dohányok mennyiségét is növelni 
fogja. A  magyar dohányjövedék említett 
intézkedése annál nagyobb elismerésre 
méltó, minthogy az utolsó évtized alatt 
különösen a pipadohány fogyasztásnak apa
dása következtében, a viszonyok lényegesen 
változtak s Ausztria félannyi magyar dohány 

| sem fogyaszt, mint tiz évvel ezelőtt. Az 1887 
í évben, mikor 90.000 hold volt dohány

nyal beültetve, az osztrák dohányjövedék
60.000 holdnak dohányhozamát vette át tő
lünk és igy a magyar dohányjövedék 
számlájára csak 30.000 hold maradt. Most
64.000 hold van dohány nyal beültetve, de 
az osztrák jövedék csak 27.000 hold hoza
mát veszi át, a magyar dohányjövedék 
tehát már 37.000 holdnak termésével kell 
hogy számoljon. így tehát a magyar do
hányjövedéknek egy czéltudatos és na
gyobb szabású kezdeményezésével állunk 
szemben, mely előreláthatólag meg fogja 
teremteni üdvös gyümölcseit.

A  nagy világverseny közepette do
hánytermelésünk és kezelésünk fokozottabb 
haladására és a nemesebb fajok kiterjed
tebb mivelésére fősulyt kell fektetnünk. 
Jóllehet nem tagadható, hogy haladás ész
lelhető, de eddig az még nem oly mértékű 
és még nem oly általános, mint kívánatos 
volna. A kivitel szempontjából különösen 
a dohányok egyenlő minőségére, egyenlő 
s gondos összeválogatására — szortírozá
sára — kellene gazdáinknak nagyobb fi
gyelmet forditaniok, mely fáradozásuk 
emelni fogná terményük értékét is. Neve
zetes haladásnak tekintendő a simítás mel
lőzése, vagyis simitatlan dohányok előállí
tása, mely irányban a budapesti beváltó
hivatali körzetben épen a lefolyt év alatt 
történtek jelentékeny és jó eredményű 
kísérletek. A  simítás mellőzését elrőrendű 
szaktekintélyeink már évek óta sürgetik. 
Mert a simítás nélkül csomózott dohány 
sokkal jobb minőségű és értékesebb anya
got ad, mint a minőt a most szokásos si

mítás által nyerhetünk; a dohány-levél a 
simítás által megnedvesül és csak ritkán 
lehet ruganyos, hanem majdnem mindig 
érdes és törékeny, sőt a simítás leszedi a 
dohánylevélnek annyira értékes zománczát; 
legfőbb előnye a simítás mellőzésének pe
dig abban állana, hogy akkor a szabadban 
való szárítás teljesen ki lesz zárva, mert a 
szabadban szárított dohány nem volna a 
simítás mellőzésével csomagban köthető, 
tehát az érett dohányokat kivétel nél
kül fedett pajtában kellene szárítani, mi 
által dohányunk — szakértői vélemények 
szerint — sokkal szebb, egyenlőbb színű, 
ruganyosabb, eredeti zománczát jobban 
megtartó és súlyosabb, s igy mindenesetre 

j értékesebb lenne. A  simítás mellőzése a 
í mondottak szerint — sok fölösleges költ

ség és fáradság megkimélésén kívül — a 
dohány minőségét és mennyiségét is tete
mesen emelné.

Okszerű kezelés mellett tehát lehet
séges lesz nálunk is olyan szivartakaró és 
fedőlevélnek való dohányokat előállítani, a 
melyek hivatva lesznek némely, erre a 
czélra importált fajokat pótolni. Erre gya
korlati példát mutattak az úgynevezett 
exikátorra berendezett száritó pajták, me
lyek által tekintélyes szak férfiak nyilatko
zatai szerint oly jeles eredményt sikerült 
elérni, hogy az exikátoron kezelt dohány 
kitűnő szivartakaró leveleket tartalmazott, 
a melyek sok külföldi levélfedő dohányok
kal is kiállhatják a versenyt.

A  termelés fejlődőképességét más irány
ban tanúsítja az a körülmény is, hogy a cser- 
beldohányok (kapadohány) termelése már 
annyira terjedt, hogy dohányjövedékünk 

j rendes termés esetében szükségletét a bel
földön födözheti és nem lesz e részben az 

i Oroszországból való behozatalra utalva.
A  haladás egyik feltételéül hangoz- 

! tátják azt is, hogy a magyar dohányjöve- 
! dék mindenfelé kellő számú dohány-rak- 
j tárakat létesítsen és teljesen szüntesse meg 
! a dohánynak szabadban való raktározását,
| a hol az még előfordul; mert az utóbbi 
í mellett a termény minősége, mennyisége 
j és súlya sokat vészit, valamint sok alul és 
! felül rakott anyag is veszendőbe megy. A  
! dohánymivelés tökélesbitésére fognának 
i hatni a dohánykisérleti állomások is, szük- 
’ séges volna azonban, hogy több ily állo- 
i más létesittessék, mert a Debreczenben fel- 
( állított nem látszik elegendőnek egész Ma- 
I gyarors7 ág számára. Kívánatos volna to- 
1 vábbá, hogy a még létesítendő kísérleti 
1 állomások helyei is czélszerüen és a do

hánytermelő vidékek és talajok kellő fi
gyelembe vételével választassanak.

A magyar dohányjövedék, melynek 
utolsó időbeli helyes törekvéseit egyébiránt 
teljes elismerés illeti, a dohánymivelés és 
okszerű kezelés fejlesztésére saját érdeké
ben is hozhat áldozatokat, mert ez csak 
jövedelmét fogná szaporítani. Hogy jöve
delmezősége 30—40 év alatt mily roppant 
arányokban fokozódott, mutatják egyebek 
közt azok a nem rég közzétett adatok, me
lyek szerint p magyar dohányjövedéknek 
tiszta bevétele 185tí-ban, vagyis még az 
osztrák kezelés alatt 7 l/s millióra rúgott, 
azóta azonban, nevezetesen 1896-ban már 
29*6 millió forintra, vagyis négyszeresére 
emelkedett. A  legfontosabb nemzet- és ál
lamgazdasági érdekek kívánják tehát do- 
hánymivelésünk erélyes fölvirágoztatását.

Irodalom.
„Móricz P i l  öMZMltett műveinek VII. 

Óe Utoleó kötete." Közéletünk egykori ér
demes veteránja : Móricz Pál, a nyilvános 

! szerepléstől viszavonulva, sokoldalú tevé
kenységének és közszereplésének emlékeit
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sajtó alá rendezte és ezeknek utolsó köte
tét a napokban volt szives nekünk is be
küldeni. Móricz Pál 1801-tól kezdve tevé
keny részt vett politikai és nemzetgazda
sági életünknek mai haladásában, s mint 
az Összes szerepló vezérférfiaknak intimusa: 
sok olyan érdekes dolgot és eseményt tud 
elmondani, amelyeknek — mint közvetlen 
hitelességű adatoknak — a kor történet
irója is jó  hasznát fogja venni. Emlékira
tainak most kiadott utolsó kötetében fóleg 
a Biharmegyét — mint a szerzó szőkébb 
hazáját — érdekló események vannak le
írva ; igy a derecskéi uradalom megvétele, 
a bihari, békési és máramarosi vasutak s a 
taraczvölgyi vasút története, (az ügyekben 
befolyt vezéregyéniségek eredeti levelezé
seivel együtt,) s végül újvidéki választóihoz 
intézett beszámoló beszéde és egyéb apró
ságok vannak megörökítve. A  közszereplés 
teréről visszavonult férfiú érdemes munkát 
végzett ezen emlékeinek kiadásával, mert 
ezzel sok kérdést tisztázott és nyíltan be
igazolta. hogy ha voltak is, akik egykor 
talán félreismerték, de tevékenysége és 
neve mindenesetre tiszteletet érdemel.

Vegyesek.
— A dohánykóroknak téli legeltetésre 

való engedélyezése végett a kérvényeket az
illetékes dohánybeváltó-felügyelőséghez még 
szeptember hónapban be kell adni. mert 
legkésőbb október 15-éig az összes dohány* 
tőkéket meg kell semmisitni: — s habár 
annak idejen minden évben figyelmeztetni 
szoktuk erre a termelőket: mégis — amint 
értesülünk — számosán vannak, akik a 
legeltetés iránti kérvényeket a határidőn 
jóval túl adják be, holott az elkésve be
adott kérvények figyelembe nem vehetők. 
Az ilyen határidőket meg kell jegyezni és 
be kell tartani, mert a törvény írja elő.

M AGYAR DOHÁNYUJSÁG.

— A pfalzi dohánytermelők dohányér- 
tékesitö szövetkezete. 1897. évi május 28-án 
a laku lt meg a R. m. Ludvigshafenben az 
elsó pfalzi dohányértékesitö szövetkezet, 
melynek im m ár 600 tagja és Raiffeison- 
féle egyesülete van A  szövetkezet eddig- 
elé 6000 mázsa dohányt értékesített s az 
okszerű dohánytermelés előmozdítására 
szép tevékenységet fe jt k i. Nevezetesen 
egyes községekben dohányszáritókat á llí
to tt fel, hogy a pfalzi termék jósága ne 
szenvedjen annyit a p rim itív  szárítás 
következtében, m in t eddigelé; azonfelül 
he ly i bizottságokat létesített, melyek fe l
adata lesz a szövetkezet ezélzatait az 
egész vonalon támogatni.

— Komlótermelők figyelmébe- Csérer
Lajos gazdasági m. kir. vándor szaktanár, 
komlótermelési ügyben, külföldi tanulmány- 
utjáról visszaérkezvén, rendes állomáshe
lyét: Segesvárt elfoglalta, s megkeresett 
bennünket annak közlése iránt, hogy kom
lótermelés, kezelés, sót értékesítési ügyben 
is szívesen áll —  ingyen — a gazdaközön
ség rendelkezésére.

— A havanna-szivarok alkonya. A ha
vanna-szivarok barátjai jól emlékezetükbe 
fogják vésni az 1898-ik esztendőt. Alkonyát 
jelentette ez az év a dédelgetett havanna- 
szivaroknak. Gyártják ugyan ezentúl is, de 
mindenki gyanúval nyúl hozzájuk. Az ame
rikai kormány szerezte meg számukra ezt 
a rossz renommét, egy rendeletével, amely 
megengedi, hogy a szigetre, természetesen 
jó  magas vám ellenében, dohányt bevigye
nek. A spanyol uralom alatt ez szigorúan 
tiltva volt 8 igy nem is készíthettek az 
egész szigeten más dohányból szivarokat, 
mint csakis abból, ami termett. Ezentúl 
persze máskép lesz. — De nemcsak ez az 
egy rémhír érkezett a havannák barátaihoz. 
Van még második, sót még egy harmadik 
is. A második az, hogy a háború elpusztí
totta legnagyobb részben az értékes ültet

vényeket. A  szivargyárak közül is sok ro
mokban hever. Az idén a dohányszedés 
nagyon csekély eredménynyel biztat. A 
harmadik rémhir meg épen tragikus a ha
vanna szivarok hívei előtt. Ringröl van 
szó, mely ellenük alakult. Rock et Gomp. 
és Henry Clay, az ismert nagyságok, a fejei 
annak a ringnék, mely Londonban alakult. 
Czéljuk, hogy ök diktálják az egész világ
nak a havanna szivarok árát. Drágábbak 
lesznek hát a csodás alakú szivaróriások 
és törpék. Azonfelül örök aggodalommal 
gyújtja meg őket a dohánygourmand, mert 
sohasem tudhatja: nem-e Debrecen tájékán 
kapálták a havannájának a tövét, mikor 
még kapás növény volt.

Sserkesítöi üzenetek.
Dr. lippi Rodiczky leső urnák, Álljon. A jó kis

apróságot — mint mindig — örömmel ős köszö
nettel felhasználtuk.

Fabiay Gyula urnák, Budapesten. Becses megke
resésének eleget tettünk.

Csérer Lajos urnák, Segesvárt ős Sohveiger 
Vilmos urnák, Nagykörűn. A czimszalag megváltoz
tatása iránt intézkedtünk.

Roslnger Lajos uraak. Ősegén. A különbözet 
kiegyenlítésére a 2  irtot köszönettel megkaptuk.

..Dohány —  Marosvásárhely/1 Annyi mindenfélét 
tetszik kérdezni levelében, hogy több órai munkát 
adna mindazt kikeresni és pontos választ adni, 
erre pedig egyetlen szerkesztőség sem vállalkozhat, 
így hát hamarjában most csak a következőket tu
dathatjuk : a dohányjövedék legutóbbi statisztikája 
szerint, 1896. évben, a termelési terület volt 63.921 
kát. hold, — beváltatott összesen 467.012 mtrm 
dohány, — beváltási ár fejében fizettetett összesen 
7.703.386 frt, — a dohányjövedék összes pénzbevé
tele volt 66.800.434 frt, — ■ ebből tis/.ta jövedelem 
volt 30.516.339 frt. — Mindazokra nézve, amiket 
tudni óhajtana, teljes felvilágositást nyerhet : báró 
Natorp Tivadar és Bál vány i Gyula: ,.A dohány és 
dohányjövedék Magyarországon“czimü munkájából, 
amely lapunk utján is megrendelhető, —  ára 
2 frt 50 kr.

Árlejtési hirdetmény.15626. «zám 
Í8 í»8 . III.

A m. kir. dohányjövedék által 1899. évi január 
hó 1-étól 1901. évi deczember végéig terjedő három 
évi időszak alatt szükségelt három nyiistös vászon szál
lításának biztosítása végett ezennel -nyilvános árlejtés 
hirdettetik.

Szállítandó és pedig 1899-ben, a szükséglethez ké
pest eszközlendó megrendelések alapján :

a 60 cm. s z é le sb ő l........................  1000 méter
a 65 „ „   11300 „
a 72 „ „   28500 „
a 78 „ „ . - . . . 11000
A felsorolt mennyiség csak megközelítőleg van 

felvéve és ennél lS ^ -a l több vagy kevesebb rendel
hető meg.

Az ivenként 50 kros bélyeggel ellátott és lepecsé
telt ajánlat következőleg czimezve: ..Ajánlat, három- 
nyüstös vászonra, 15626 98 szhoz-, legkésőbb f. év 
november hó 15-én, d. e. 10 éráig, a m kir. dohányjö
vedék központi igazgatóság segédhivatalában. (V., 
Kálmán-uteza 20. sz.) átadandó, vagy pósta utján be, 
küldendő.

Bánatpénzül az összes érték 5" o-a készpénzben 
vagy állami letétre alkalmas értékpapírokban valamely 
m. kir. adóhivatalnál, vagy Budapesten, a m. kir. állam
pénztárnál (IX., fóvámpalota) leteendő és a letételt 
igazoló nyugta a zárt ajánlathoz csatolandó.

A szállítandó háromnyüstös vászon mintája, nem
különben ezen árlejtési hirdetmény kiegészítő részét 
képező „Részletes feltétel", valamint az „Általános Szer
ződési feltételek", ezen központi igazgatóságnál a hi
vatalos órák alatt megtekinthetők.

Pályázó ajánlatában kijelenteni tartozik, hogy úgy 
a fentemlitett szállítási mintát, nemkülönben a „Rész
letes feltételeket", valamint az Általános szerződési" 
feltételeket ismeri és magát azoknak aláveti.

Az odaítélés, a versenytárgyalás megejtése után 
lehetőleg 14 napon belül fog eszközöltetni.

Budapesten, 1898 október hó 26-án.

A m. kir. dohinjrjftvedéki központi igazgatósig.
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A vonatok indulása Budapest k. p. udvarról. A vonatok érkezése Budapest k. p. udvarra.

D é l e l ő t t

É r v é n y e s  1 8 9 * .  o k t ó b e r  h ó  l-tai.

D é 1 u t én  D é l e l ő t t Dél után

S 8  S 
2  $

‘902 1210  
•102  12  40

32 fi 20

5 | h o v á « «  S 
o g £ £► -OS.

€04
10

402
1002
304
906

6  45
6  50
7 10 
7 15 
7 30 
7 35

1508 7 50 
1008 8  0 0  
606 8  10 
606 8  30 

6  8  50 
408 8  60 

1708 915  
306 9 8 6  

1023 10 30

k. e. v. Konstantinápoly * 22  12  15 sz. v.
« Bécs, Páris, London 310 12 35 

v v. Nagy-Kanizsa 1302 146 gy. v
gy. v. tíyfehérvár,N.-Szeb 602 1 55
sz. v. Bécs, Graz 4 2 20

gy. v. Kassa, Munkács 16 2 30 sz." v.
* Zágráb, Fiume, Hóma 404 2 35 gv. v.
* Ruttka, Berlin

sz. V. Bolgrád, Brod 904 2 40
Nagy-Kanizsa 312 2 45 sz. v.

„ Kassa, Poprád-Folka 610 2 65 „
* Zágráb, Fiume, Pécs 1004 3 0 0  gy. v
„ Arad, Brassó 1022 3 20 v. v.
» Kolozsvár. Brassó 302

g y -  v.
s z .  V.

Bécs, Graz 910 4 00
■

S Z . V.
Munkács, M.-Sziget 12 4 30
M.-Sziget, Stanislau 308 5 20
Ruttka, Berlin 508 5 45

*Budafok 318 6  25
1706 7 05 n

26 7 35
1506 8 00
1006 8  30
406 8  40
48 9 10 tszsz.

502 9 15 g y -  v.
1904 9 30 S Z . V.
1304 9 55 m
608 10 00

"908 10 10
8 10 45 SZ V.

822 11 10 V . V.

h o v á

Bicske
Hatvan
Fehring, Graz 
Arad, Kolozsvár 
Bécs, Páris 
Bicske
Kassa, Lawoczne 

Lemberg 
Konstantinápoly 
Hatvan 
Szolnok
Zágráb, Fiun e. Kszék 
Aduny-Sj »bol<-», Paks

. Ruttka. Berlin 
Szabadka 
Győr. Sz.-fehőrvár 
Fülek, Ruttka 
Kolozsvár, Brassó 
Hatvan
M. -Sziget,Stanislau
N. -Kanizsa, Triest 
Kassa, Popr.-Felka
Zágráb. Fiume. Kezek
l ’ngvár, Lemberg 
Bicske
Kolozsv., Bukarest 
Pécs. Kszék. Brod 
Fehring. Graz 
Arad, Brassó 
Belgr., Kszék, Bród 
Bécs

Ruttka, Miskolcz
1 Közlekedik kedden és pénteken.
0 ,. szerdán és szombaton.
0 .  bez. noember 15-ig.
4 .  osak a hajózás szünete alatt.

‘101
*901
643
321

1707
607
47

405

907
507
309

1303
601

1021
1605
1005
1003
*319
509

11
23

909
307

•o s. > -  
12  10  k. e. v. 
12 30

6  00  t. szsz. 
5 20 v. v.
5 46 sz. v.
6 10
6  15 t. szsz. 
6  36 sz. v.
6  40
7 05
7 10 
7 30 „
7 35
7 50 gy. v.

SZ.  V.

V . V . 
HZ V.

' 55 
8  15 
8 20 
8  40 gy. v.
8  45 sz. v.
9 15 
9 25

10 15 
10 30 
10 35

honnan

London. Páris, Bécs
Konstantinápoly
Arad
Ruttka
M.-Sziget
Brassó, Arad
Bicske
Lemberg, Miskolcz 
Bécs. Sopron 
Belgrád, Bród 
Brassó, Kolozsvár 
Hatvan
Graz, Fehring
Bukarest, Brassó
Paks, Adony-Szab.
Kassa, P.-Felka
Fiume, Zágr., Kszék
Fiume
Hatvan
Szolnok
Győr
Triest, Fiuma 
Szabadka 
Ruttka. Fiilek

§ S  2  t> x -o a.
1027 12 20 
311 12 25 
301 12 60 
903 105

2  S
§ %

g y -  v .
1901
403 

3 
503 

1301 
7 21 
313 
505 
27 
**5 

605 
905 
305

125
130
1 45
150
2 05
4 55
5 66
6 20
6  50 
715
7 20 
7 35 
7 45

g y -  v.
sz. v.

gy. v. 
SZ . V.

1007 8  00 
1705 810  
1001 8 35 
407 8  40 

1507 9 05 
9 9 20

303 9 25 gy. v. 
603 9 40

25 9 5 sz. v. 
401 10 00 gy. v.

honnan

Budafok
Hatvan
Berlin, Ruttka 
Konstantinápoly 
Gyékényes, Pécs 
Lemberg, Kassa 
London, Páris, Bécs 
Kolozsvár, Arad 
Graz, Fehring 
Bicske 
Hatvan
Brassó, Kolozsvár 
Győr
Bécs, Graz 
Brassó, Arad 
Belgrád, Kszék 
Berlin, Ruttka. 

Szerencs
Fiume, Zágrád, Pécs 
Stanislau, M.-Sziget 
Róma, Fiume, Zágr. 
Munkács, M.-Sziget 
Kassa, P.-Felka 
Bécs, Graz 
Berlin. Ruttka 
N.-Szeben, 

Gyulafehérvár 
Triest, Fiume 
Munkács, Kassa

1 Közlekedik kedden és pénteken.
* „ szerdán és szombaton.
r> „ csak a hajózás szünete alatt.
’• „ bez. október 15-ig.
3 „ „ november 15-ig.

D ”

PO LITIK A I N A P IL A P . XXXI. évfolyam.
ZKIose-uxtlx F e r e n c zC s á v o l s z k y  .L a j o s

tulajdonos és felelős szerkesztő.

E z a m a g y a r m ü v eit g a zd a -k özön ség  la p ja !
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 tekintetben megbízható tudósításai 
által iparkodik régi jó hírnevét, mint hazánk legelső rangú napilapja, 
állandóan fenntartani, hogy ez utón ne csak régi előfizetőit kapcsolja 
állandóan magához, hanem közönségét uj hódítások által évről-évre 
maradandóan meg is szaporítsa.

Hogy ezt a czélt elérjük, erre nézve legnagyobb támaszunk a 
lap nagy terjedelme. Az Egyetértés egyetlen egy oldalon majdnem 
annyi betűt képes közölni, mint a kisebb lapok három egész oldalon s 
igy az Egyetértés egy rendes 8 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 36—60 oldalnyi terjedelmű.

Csakis a lap ily nagy méretei teszik lehetővé, hogy az Egyet
értés mindenről oly bő és részletes tudósításokat közölhet, a milyeneket 
egy más lap sem nyújthat közönségének. így általánosan ismeretes, 
hogy az Egyetértés országgyűlési tudósításai o nemben a legtökélete
sebbek, nemcsak a tudósítások kimerítő volta folytán, bánéin annál a 
tárgyilagosságnál és részreh^jlatlanságnál fogva is, melye tudósításokat 
minden pártszinezetii olvasó előtt is élvezetessé teszi. Egy másik nagy 
erőssége a lapnak rendkívül bő tárért- és regényrovata. Az Egyet
értés állandóan a legkitűnőbb regényoket közli, részint eredeti, részint 
a modern világirodalom remekeiből válogatva elsőrangú műfordítók

fordításában. Az egy év alatt közölt regények 400 —500 nyomtatott 
ívre, vagyis 4 0 -5 0  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, bó hírrovatait, eredeti táviratait az 
ország és a világ minden részében levő saját levelezőitől, továbbá a vasár- 
naponkint megjelenő s egy-egy szaklapot pótló „Irodalom*4, .Tanügy44 
és „Mezőgazdaság*4 czimü országos hirii rovatokat s végül az Egyet
értés legjobban informált közgazdasági, bari és mezőgazdasági rovatait s 
megbízható tőzsdei tudósításait, bátran kimondhatjuk, hegy az Egyet
értés a hazai sajtónak egye .len orgánuma, moly az intelligens közönség 
minden osztályának igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni 
képes.

ELŐFIZETÉSI ÁRA :
Egész évre — — — — 2 0  frt 
Fél évre — — — — — 10  .

Negyed évre — — 5 frt — kr. 
1 hóra — --------------1 .  80 „

Előfizetések legczólszerübbon postautalványon az Egyetértés 
kiadóhivatalához Budapesten intézendők

Tisztelettel

tíz , E G Y E T É R T É S - kiadóhivatala
Budapest, PapnövelJe-utcza 8. az.
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Budapest.

TELEFON: 

62—13.

Legjobb és legmegbízhatóbb minőségű 
magyar bácskai kenderből készült

d oh á n yzsin órt
és

gazdasági kötélárut
ajánl a

ELEIEE is WEISE kötélgyártó szír BOEAPESTEN.
R aktár és iroda: V II.. K ároly-körút 7. sz.

Továbbá: torna eszközök,
valam int: kocsizó lóhálók, szánhálók, gabonazsákok, vízhatlan ponyvák, 
kender, csepü, vászontömlők, itató- és tűzivedrek, cocus futószőnyegek 
és lábtörlők, ruhaszárító kötelek. — L a w n -te n n is  h á ló k , fo g o ly -  
h ó ló k  stb. e szakmába vágó árúkat a legjutányosabb eredeti gyári arakon.

Kepes árjegyzék kivanatra bérmentesen küldetik — Vidéki megrendelések
pontosan eszközöltetnek. ,21_)
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A legjobb minőségű

terményzsákok,
vízhatlan- es nyers takaróit,

dohányzsinegek
a legjutányosabban szerezhetők be

f *
a*

Ü»
f »

§»
5*
3 *

s»
'<*

:«>
#►

se*
$»
a *

F IS C H E R  J  *
zsák-, zsineg- ss ponyvagyiri raktárában

B U D A P E S T ,

N a g -y -k o ro n a -u tc z a  18. sz.
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k  &i országos gépész-egyesüie; *
a gépészet m i n d e n  ágában |

K kellőleg szakavatott X

| gépészeket
X| | minden időben díjtalanul

| j elhelyez

Budapest. VI. Váczi-körut 33 szám.

N E W -
ELETBIZTOSIT( í-TARSASÁG

—  - *  A L A P IT  TATO T T 1845.

Tisstán kölcsönösségen alapszik, minden ut&níizetési kötelezettség kizárásával. 
Miután részvényesei nincsenek :

az összes töke és nyeremények a biztosítottak tulajdonát képezik.
Kivonat az 1895. zárszámadásból.

Aktívák összege fk 90Ő.SŐ9.490 1-95-ben kötött uj üzletek
Kvi b e v é t e l ...........................„ 19tt,:{7tt.tttttt ö s s z e g e ................................. fk ttttO 73U.1 Itt
1895-ben a biztosítottaknak Fölösleg . . ........................LM.űMI.Us

kifizettetett . . . . .  „ 97,032.47!*

Nincs másik külcsöniis biztosító'ársnsag a vilmron. mely ily óriási fölösleg 
felelt rendelkeznek

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Fennállási óta a New-York biztosítottjainak kifizetett

1 - 0 7 4 . 0 1 3 3 5 9 2  frankot.
A New-York u művelt világ összes államaiban bir tulkokkal.

R e f e r e n c t is k  M a g y a r o r s i á g o n  s

a Magyar általános hitelbank, a Magyar kereskedelmi Bank.
Közelebbi felvilágosítást ad a

N ' C '  t i  F _  / " N  T f  clethiztositó-társaság
C í YY  I  W  X \ IV  magyarországi igazgatósága.

f  Budapest. Erzsébet-körut 9—11. (New-York palota). ia-no _

Márkus Samu könyvnyomdája. Budapest, Báthorv-u.cza 20.
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