
JXVI. évfolyam. M N.MáZEUM KÖNYV f i ., ‘‘ Budapest. 1899. Április 1. 7. szám.
IIAflietésI ír

MAGYAR DOHANYUJSAG“-r»

Nóvé.i. i,nap; j

1 8 9 1 .  i v . ^ 3  i MAGYAR Slftflietásl ár 
•

Sfész évre 
7él évre ,

6 frt. 
3 frt.

■ • fa ro d -U  a •  k iad ó h iv aU lb au  
’ i | 7  u talvA uycyai m inden  

p o s tah iv a ta ln á l asakftiA ihatő.

B Z E R K E S Z 1 Ó S R G j

B u d ap e s t,
fi.. Podmaniezk;-nt(» I.DQHANYUJSAC

Egész évre . . If frt 
Fél évre . . .  3 írt

M egrendelés a  k iadóh iva ta lban  
vagy  u ta l vány  n y a l m inden  

p o s tah iv a ta ln á l asxkAxftlható

K IA D Ó H IV A T A L  I 

B udapest, TI. Podnia 
n lc sk y .iitn z a  1 . »«.

A dohánytermelést es dohánykereskedést felkaroló gazdasági szaklap
M egjelen ik  m inden  h ó  l-én és 16-án

H irdetéseket felvess a kiadóhivatal és as 
rnindeu hirdetós-gjttjtó ügynöksége.

orsság Felelói sserkesstó és laptnlajdonos : Hirdetések
DARÓCZI V ILM O S.

Negyed oldal 10 f r t ; kisebb hirdetésekné 
rnindeu petit sor 4 kr.

TA RTA LO M : Van-e a dohányból tú lterm elésünk? 
Daróczi Vilmostól. — Közlem ények a dohány- 
term elési állom ás köréből. (Folytatás.) Ker/tcly 
Kálm án  jelentéséből. — A k e n i levelek keze
lése. Daróczi Vilmostól és Czibulya Gyulától. — ; 
A rózsadohány. Daróczi Vilmostól. — G yapjú- j 
m inősitő intézet. — Irodalom. — V egyesek. — l 
Szerkesztői üzcnotek. — H irdetések.

Van-e a dohányból túltermelésünk ?
Erre a kérdésre vonatkozólag, az ez

redéves országos kiállítás főjelentésébe 
(a VI. kötet 160—163 lapján) a dohányról 
irt jelentésemben, szóról-szóra a következő
ket írtam :

„A viszonyokat nem eléggé ismerők 
azt szokták állítani, hogy a jövedék nem 
tarthatja fenn tovább a jelenlegi dohány
termelési területet, mert a dohányból nagy 
a túltermelésünk.

Az én igénytelen véleményem szerint 
azonban ez nagyon téves felfogás, mert 
túltermelés csak a rosszmin&séqben van, de 
a jó minőségű dohányban egyáltalán 
nincs túltermelés, a mit legjobban bizonyít 
azon körülmény, hogy olyan dohányokból 
is nagy mennyiségeket vagyunk kénytole- i 
nek importálni, amilyeneket a meglevő és 
megfelelő talajoknak felhasználásával s 
okszorü kozolés mellett mi magunk ia 
képesek volnánk előállítani.

Egyébiránt a tengerentúli államokban 
is ugyanezzel a jelenséggel találkozunk s 
a világpiaczokon, ahol az összes termel- 
vények — és igy a dohány is — óriásilag 
felhalmozódnak, a keroskedolmi árhanyat
lásokra mutatva, egyesek szintén a túl
termelést emlegetik és sürgősen intenek a I

dohány termelésének leszállítására, mint 
a mely többé nem oly jövedelmező.

Csak hogy az ily sötétlátók, elhamar
kodott Ítéletükkel figyelmen kívül hagyják 

í azt a körülményt, hogy a világpiaczokon 
rendesen nagy túltömöttrég uralkodik a 
legtöbb termékben, de a legtöbb esetben 
csakis a silány minőségű áruk képezik a 
túltermelésnek legnagyobb kontingensét.

A silányabb minőségű dohányok túl
termelése a tengeientúl onnan származik, 
hogy egyes ültotvényesek, csupa hiúságból, 
nagy területen szoretnek gazdálkodni, 
melyhez azonban kevés a tőke s hiányzik 
a megfelelő befektetés és csak azért ter
melnek minél több dohányt, hogy erre 
minél több előleget kaphassanak, — épp 
úgy, mint a közelmúltban nálunk is sok 
esetben egyes kiviteli-tv-cmpjő csak azért, 
termesztett dohányt, hogy arra lehetőleg 
sok előleget kapjon.

Igaz ugyan, hogy az árkülönbözetek 
óriási mérvűek, de az is csupán a rossz 
minőség rovására esik. Mert mig az alsóbb 
rendű amorikai dohányok átlagos ára8—14 

i cent fontonként, addig n cubai és szumatrai 
dohányoknak 1 dollár és 35—65 cent fon
tonként az ára. Ezek szembeállítása vilá
gos képot nyújt úgy a helyi viszonyokról, 
mint a termelvény minőségéről, — s a 
fogyasztásnak világszerte rendkívül nagy 
mértékbon való emelkedése eleve megezá- 
folja azt a feltevést is, hogy valaha bokö- 
vetkezik az az idő. amidőn a jóminőségben 
is előállhatna a túltermelés, mert azt bíz
vást lehet állítani, hogy az. általános jobb 

I minőségű termelés által az emberek Ízlése

j és igénye folyton fokozódnék és a jobb 
anyagból sokkal többet fogyasztanának. A 

! jó minőség elősegíti a közönség Ízlésének 
finomulását és az élvezetvágynak mennyi
ségileg is növekvő kielégítését, — arra 
pedig nincs eset, hogy a jobb minőség ne 
jutalmaztassék és a megérdemelt jó árat el 
no nyerje.

S hazai viszonyainkat tekintve, nálunk 
— ismétlem — a dohány túltermelésé
ről egyáltalán szó sem lehet, — mert ha
bár mi. nagy dohány készletünket teljes 
egészében so a saját gyártási czéljainkra 
megfelelőleg felhasználni, se a kivitelre 
könnyen és jól értékesíteni nem vagyunk 
képesek: ez azért mégsem túltermelés, 
hanem csak is azt jelenti, hogy sok a rossz 
dohányunk, sokkal több, mint amennyi 
kellene és mint a mennyit igy vagy úgy 
elfogyasztani lehetne, mig ellenben a jobb 
minőségű dohányunk nagyon is kevés.

De habár tény, hogy igen sok oly 
rossz dohányunk van, amelyet alig lehet 
valamik éppen értékesítenünk, mindamellett 
az a vád sem érhet bennünket, mintha a 
kezelés hiányosságában lenne dohányaink 
minőségének a fogyatkozása.

Mert azt bátran elmondhatjuk, hogy 
nincs az az előrehaladt dohánytermelő 
állam a világon, amely annyi fáradsággal, 
annyi munkával kezelje a dohányát, mint 
mi Magyarországon. Hisz magában véve a 
simítás, csomózás munkája, annyi időt és 
szakértelmet vesz igénybe, amely jóformán 
az összes többi munkával felér.

Azután nézzünk szét a világnak min
den részén, a hol a dohánytermelés dívik,

„MARTELLIN" a legjobb „MARTELLIN“
Németországban és Németalföld gyarmataiban valóságos forradalmat idézett elő llummerschlug J. strassburgi 
dohánygyári igazgató találmánya: az úgynevezett „MARTKLLIN'*, mely mint kovastivas-káli összetétel, minden 
mellékhatás nélkül, a dohány érettségére és nemes jellegére a legjobb hatással van. s az élhetőséget 40 szá
zalékkal javítja, — tehát a dohányanyag jó minőségének és értékének emelésére iniiitlcti eddig Ismert

trágynszeraél hatásosabb.
Thoiiias-saltik kizárólagos eladás Magyarországon. — Valódi stájer tégelyarzél kaszák.

Minden megkeresésre részletes felvilágosítással szolgai: KALMÁR VILMOS, a Martellingyarak magyaromat! vezérképvlselöje.
----  Budapesten, VII., Erzsebet-körút 34. szám. '
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sőt ha Magyarországnak a múlt századbeli 
dohánytermelési viszonyait tekintjük is : azt 
fogjuk látni, hogy úgy régente nálunk, 
mint a külföldön ma is mindenütt a do
hánytermelés nem nagy összefüggő kom
plexumokban, hanem csak egyes apróbb 
részletekben, kisebb területeken volt és van 
jelenleg is művelés alatt, — és szinte úgy 
látszik, hogy a dohánytermelés, már kelet
kezésénél fogva a kis emberek kenyérkere
setét képezte, mert ezeknek a kis gazdák
nak a dohánytermelésre felhasznált kevés 
kerti földje mindig jobb volt és jobb műve
lésben is részesülhetett, mint az egy darab
ban lévő nagy összefüggő területek. A kül
földön, illetve a tengerentúli államokban 
legfeljebb azok a nagy területek képeznek 
kivételt, ahol bizonyos gyarmatokon vagy 
telepitvényeken, egyes nagy vállalkozók, 
vagy részvénytársaságok által nagy kiter
jedésű ültetvények kezeltetnek, — de ha 
vesszük, ezek is annyira el vannak külö
nítve és a kulik (dohány munkások ! közt 
felosztva, hogy ezek az óriási területek is 
tulajdonképpen csak egyes kis parczellák- 
nak tekinthetők, a melyek felét, vagy 
harmadrészét se teszik annak a területnek, 
amely nálunk egy dohánykertész család 
művelésére van bízva.

Továbbá a külföldön, a dohányterme
lés okszerűsége mintegy magától jön, mert 
ott — például a I’falzban, Elzász-Lotha- 
ringiában. vagy Hollandiában — a do
hányt. éppúgy mint más egyéb növényeket, 
vagyis a földművelés minden ágát, egy
forma kitűnő művelésben részesítik és 
egészen okszerűen kezelik : nincs azzal ott 
nagy munka, nem képez ott a dohányter
melés valami különleges elbánást, azon 
egyszerű oknál fogva, mert ott a kijelölt 
dohányföld, amely egymás után több éven 
át folyvást csak dohány termelésre hasz- 
náltatik. majdnem minden évben megkapja 
a maga szükséges trágyáját, s akarva-nem 
akarva folyton kitűnő művelésben része
sül, — a mag jó, mert kiváló gonddal 
termelik és nemesítik, — a palánta neve
lés tökéletes, mert általánosan bevett szo
kás, hogy gyönge, hibás, rossz palántát ül
tetni egyáltalán nem szabad, — tehát jó 
mag, jó talaj, jó palánta s korai kiültetés 
— vagyis az okszerű termelés legfőbb 
követelményei — ott annyira mindennapi 
megszokott dolog, hogy fáradság számba 
se megy; — a termelő legtöbbnyire saját 
maga műveli, kapálja, gondozza, tiszto
gatja az egész dohány ültetvényét, amely 
ha rendesen megért, akkor a levelek érett
ségi foka ésértékessége szeriDt külön-külön 
töretik le; ily körülmények között — ba 
csak az időjárás nem valami rendkivül 
kedvezőtlen — a termésnek okvetlenül 
sikerültnek kell lenni, (ámbár ott is hibás 
az az eljárás, hogy a palántát nem meleg
ágyban nevelik, miáltal a dohány nem ér
het oly jól meg s egyes helyeken a mag 
már ott is dcgeneráltnak mondható !

Nálunk sokkal több fáradtságot és na
gyobb munkát kell kifejteni s az általá
nos termelési viszonyokhoz képest jóval 
több tudást, gondot és figyelmet igényel 
a dohánytermelés, hogy az okszerűség kö

vetelményeinek csak némileg is megfe
leljünk.

Az előadottakból önként következik, 
hogy nekünk legsürgősebb teendőnk: a 
sok rossz dohányt kevesbbiteni, a jót pedig 
sokszorosan szaporítani.“

En tehát már akkor, sőt jóval az előtt 
is, mindazokkal szemben, akik azt állítot
ták, hogy nálunk a dohányból már túlter
melés van, ez ellen határozottan tiltakoz
tam ; de mert akkoriban úgyszólván ogyo- 
dül állottam ezzel a véleményemmel, hogy 
tehát az oppoziczio ne legyen éppen oly 
nagyon erős ellenem : jóformán csak a bé
kesség kedvéért, kénytelen-kelletlen kon- 
czedáltam annyit, hogy Jáltermelcs csak a 
rossi minőségben van.’

Most azonban már belátom, hogy ak
kor igenis tévedtem s erős meggyőződé
semből kár volt engedni, mert az azóta 
elmúlt egy pár esztendő iino bebizonyí
totta, hogy nem volt biz' ott még a rossz 
minőségben sem túltermelésünk, s ma már 
éppenséggel nincsen, sőt azt lehetne mon
dani, hogy elegendő dohányanyag — 
vagyis annyi, amennyit felhasználni és 
értékesíteni tudnánk — egyáltalán nem 
áll rendelkezésünkre.

Igaz ugyan, hogy az utóbbi években 
dohánykivitelünk — az előző években kül
földre kivitt mennyiségekhez viszonyítva 
— igen jelentékeny lendületet nyert. — 
de azért még sem volt olyan nagymérvű, 
hogy túlzsúfolt raktáraink készletét ez 
annyira leapasztotta volna, — amiből ön
ként következik, hogy csakugyan nem 
volt oly nagy a fölöslegünk, tehát egyál
talán nem volt túltermésünk.

De jelentésem további fonalán s a la
punkban akkoron o tárgyról irt czikkeim- 
bon azt is eléggé kifejtettem és indokol
tam, hogy nem a felhalmozva levő do
hányanyagunk a sok, hanem a kincstár
nak dohányraktára a kevés, mert ha bár
mennyi dohány volna is beraktározva : az 
egyáltalán nem baj és a legkisebb aggo
dalomra sem adhat okot, mivel a czélszerü 
módon beraktározott dohány nem hogy 
veszítene az értékéből, sőt éppen a mi do
hányunk legtöbbnyire azok közé tarto
zik, amely idővel megjavul és értékesebbé 
válik és igy még kívánatos volna, hogy 
minél több készlettel rendelkezzünk, már 
csak azért is, hogyne legyünk kénytelenek 
friss dohányokat felgyártani, meg aztán 
az is könnyen megtörténhet, hogy egy- 
pár mostoha éven át rossz termés lesz, 
s ez esetben ugyancsak jó, ha lesz 
mihez nyúlni. Különben is a dohánykész
letben fekvő tőke — még ha egyhamar 
nem is tudnánk anyag feleslegünkön túl
adni — olyan bofektetés, amely — da
czára a dohányban előállani szokott bi
zonyos százalékú apadásnak — mindig 
biztosan meghozza a kamatját s nagyon 
helyes és szükséges is, hogy egy állam
nak legyenek ilyen biztos befektetései, 
mert hisz ez nemzeti vagyont képez s 
végső eredményében úgy a jövedéknek, 
mint a gazdaközönségnek javára, előnyére 
szolgál.

Az idén bekövetkezett terület szapo
rítás legjobban bebizonyitá, hogy a do

hányból nincs és nem is lehet túltermé- 
sunk; — használjuk fel tehát ezt a tanulsá
got is arra, hogy igyekezzünk minél több 
jó minőségű dohányt előállítani, mert 
ebből nem termelhetünk annyit, hogy 
tisztességes áron ne értékesíthetnénk, mi 
által a nemzeti vagyonosodás ügyét szol
gáljuk, amelynek előmozdítása hazafias 
kötelességünk.

Daróeii Vilmos

Közlemények
a dohánytermelés! kísérleti 

állomás köréből.
- Kerpely Kálmán jelentéséből. —

(Folytatás.)
Termelési kísérlet

duggatott és melegát/yi palántákkal.
A debreczeni m. kir. gazdasági tan

intézet kísérleti telepén már az 1895/6. 
évbon végzett dohány termelési kisérletok 
alkalmával rámutattam arra, hogy a dug- 
gatott (piquirozotti palánták mennyivel 
jobbak a melegágyi palántáknál. A dug- 
gatással egyenletesen fejlett, erőteljes, 
tömött, bojtos gyökerű palántákat nyerünk, 
melyek kiültetve nem sínylődnek, azonnal 
megerednek, nem betegeskednek, egyen
letesen fejlődnek és érnek, a minek vég- 
eredményeképen kiegyenlített, kitűnő minő
ségű anyagot nyerünk.

A dohánytermelési kísérleti állomás 
feladatául tűzte ki, a duggatott palánták 
előnyeit továbbra is figyelemmel kisérni.

A duggatás lényege abban áll, hogy 
a melegágyi palántákat az idő felmolcgcd- 
tével. midőn éjjeli fagyoktól tartani mór 
nem kell — rendesen április hó első telé
ben — a jól előkészített hidegágyba ki
ültetjük. Az ezen czélra szolgáló védett 
helyen fekvő földet lehetőleg a meleg
ágyak közelében — még öszszel jó mé
lyen felássuk, ha szükséges megtrágyáz
zuk, és tavaszszal még kétszer átforgatva 
és gereblyével kertszerüleg előkészítve, 
egy méter szélességű ágyakra felosztjuk. 
Egy kát. hold beültetésére (iO ölnyi 
terület bőven elegendő. A palántákat a 
melegágyakban jól meglocsolva, az elő
készített ágyakba 15—20 cm. sor, és 5 cm. 
növénytávolságra kiültetjük és megerodé- 
sükig apró czölöpökre fektetett gyéké
nyekkel betakarjuk. A palánták megere- 
dése után a gyékénytakarókat el kell távo
lítani és csak éjjel használjuk, oly esetben, 
ha nagyobb hidegtől kellene tartanunk. 
A duggatott palántákat rendesen locsolni 
és szükség esetén 1—2-szer kis kerti ka
pákkal megkapálni szükséges; duggatás 
után 4 héttel a dohnnyfóldre való kiülte
tésre alkalmasak. Kiültetéskor a palán
tákat apró növényentelő ásókkal (a 
milyeneket a kertekben vagy a botanizá- 
lásnál használnak) földestől kiemeljük, 
a földet gyengén a gyökerekhez nyom
kodva kosarakba rakjuk és az ültetés he
lyére kivisszük, a hol a gyökeret köriilvovő 
földdel együtt kerülnek elültetésre. Ezen 
eljárással a palánta tényleg a földből 
azonnal ismét a földbe kerül, minden 
sinylődés nélkül megered és foltozásra 
alig szorul. Mig a melegágyi palántákból
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kiültetés után k. holdanként 1000- 1300 
darab pusztult el és szorult foltozásra, a 
duggatott palántákból (féregkár folytán) 
•sak 360 darab veszett ki.

Az igaz, hogy a duggatott palánták 
nevelése kissé körülményes, mert a hideg
ágyakhoz jó védett hely s jó föld kell, 
maga a duggatás k. holdankint 4 frtba, 
a kiültelés pedig a rendesnél 8 írttal többe 
kerül s igy a holdankinti kiadási többlet 
12 frtot tesz ki, de ez a termés jobb mi
nőségében s a magasabb beváltási árral 
bőven megtérül, a mit a következő ered
mény is igazol :

Term ett kát. holdankint, osztályozott 
simított levél kgrban. 

anya hegy aljlevél összesen
duggato tt palántákból 9IÍSÍ 14:1 51 H 56
inuiegágyi ,  757 58 <t'J4

Esik a duggatás javára 162 kgr. ter
méstöbblet ; azonban még szembeszökőbb, 
ha a beváltási eredményt tekintjük.

Duggatott palántákból beváltatott: vá
logatott: 38 kg. 13 irt 30 kr; I. osztály: 
821 kgr 239 frt 46 k r : II. osztály: 197 
kgr. 35 frt 46 kr. III. osztály: 0; össze
sen 1156 kgr. 288 frt 22 kr.

Melegágyi palántákból beváltatott: 
válogatott: 125 frt 32 kr; I. osztály: 482 
kgr. 64 frt 26 kr; II. osztály : 357 kgr 
19 frt 80 kr; III. osztály: 165 kgr. össze
sen 1004 kgr. 209 frt 38 kr.

A mig tehát a melegágyi palánták
ból fejlődött dohány métormázsája 20 frt 
08 kr. addig a duggatott rászákból nőtt 
dohány 24 frt 88 kr. átlagot adott, ösze- 
son 78 frt 84 kr. beváltási többlettel, 
melyből levonva a 12 frtnyi több kiadást, 
marad tisztán a duggatás javára 66 frt 
84 kr.

Meg kell még említenem, hogy a 
május 17-iki kiültetéssel a duggatott do
hány egészen normálisan augusztus 3 án, 
a melegágyi palánták dohányn augusztus 
24-én érett be, tehát 21 nappal azaz 3 
héttel későbbon. Az erőteljes és gyors nö
vekedésű duggatott dohány tehát a me
legágyé az érés és különösen kiomelendő- 
nek tartom: az egyenletes éréi tekintetében 
jóval túlszárnyalta, a mi n szárításra és 
az egyenletes szép színesedésre igen fon
tos. Az egyenletes, gyors fojlődés a lovél- 
szövct és bordák finomságának, s a jobb 
égőképosségnek is kedvez, a mi nemcsak 
a jobb osztályozás és magasabb beváltási 
árban, hanem a levelek laboratóriumi vizs
gálatainál is megerősítést nyert.

M tto e n *  leiéi- Borderén,
m «sm l- vaatagnaK *

pénzekben grmokban '0
17-9 0-'4 32.1
12 9311 37

dohány jobban égett, 
és finomabb bordáju. 

a duggatott dohány 
az egyenlotes, gyors

duggato tt dohánynál 
m elegágyi

A duggatott 
vékonyabb lovelü 
Megjegyzem, hogy 
korai éréso tisztán
növekedésnek, nem pedig a kényszerérés
nek kövotkezménye.

Megengedem, hogy a duggatás a feles 
kertészrendszer mellett, a hol egy dohá
nyosnak 5—6 kát hold van a keze alatt, 
nehezen koresztülvihetö munka, do még 
ily körülmények között is kiváló előny
nyel használható a kiveszett melegágyi 
palánták foltozásánál. Ismeretes, ha a ki
veszett palántákat közönséges melegágyi 
rászákkal pótoljuk, ezeket a szomszédos

erőteljesebb tövek könnyen elnyomják, a 
mi nemcsak a termés nagyságát csökkenti, 
hanem az egyenlőtlen fejlődés következté
ben minőségileg is tetemes kárt okoz. Ha 
ellenben a foltozásra, a már természettől 
fogva erőteljes, gyorsan megeredő dugga
tott palántákat használjuk, ezeknek elnyo
matásától tartanunk nem kell. A duggatott 
palántáknak tehát ezen szempontból is 
nagy jelentőséget tulajdonítok.

( F o l y t  k ö v . )

A kerti levelek kezelése.
Azok a közlemények, melyek a kerti 

levelek termelése és kezeléséről lapunk 
idei évfolyamában megjelentek, már oddig 
is sokban tisztázták eme dohányfaj mi
kénti kezelésének kérdéseit; — vannak 
azonban bizonyos módozatok és eljárások, 
amelyekro nézve eltérők a vélemények.

így például még mindig vitás kérdés 
az is, hogy <i finom kerti levél virágját le 
kell-e tömi, vagy sem ?

A sűrűn ültetésnek és a virág teljes 
meghagyásának az volna a czélja, hogy 
ez által a levél vékonyabb maradjon, fino
mabb legyen, de ez nem mindig követke
zik be, mert — amint némelyek véle
kednek — lehet igen finom dohány ak
kor is, ha az lekaescsoztatik és a virágja 
— mikor az virágzásban van, vagy amikor 
az már clvirágzott — Írtöretik.

Én magam is évről-évre nzt mondtam 
eddig, hogy — amennyiben a finom kerti 
leveleknél, valamint a muskatály do
hánynál nem a nagyságot és nyujthatósá- 
got, hanem a levelek világos sárga, vagy 
pirosas színét, finom illatát és kellemes 
zamatját kell szem olőtt tartani, ezen tu
lajdonságok pedig akkor emelkednek tö
kélyre. ha a növény követheti természe
tes fejlődését, vagyis ha virágzásában nem 
akadályoztatik: ugyanazért a nevezett 
fajta dohányoknál a bugát csak elvirág
zás után kell letörni, amidőn a virágjai 
már elhervadtak, hogy magba ne men
jenek.

Általánosan bevett szokás azonban, 
hogy a kerti leveleknél a vírágbugát egy
általában nem kell lotörni. hanem az 
mindvégig a tőkén hagyandó.

Eme vitás kérdésnek megoldására én 
a legczélszerübbnek vélném, ha orro nézve 
a kísérleti állomásokon és minta telepe
ken tétetnének kisérletok, még pedig egy
szerre háromféleképpen, — oly formán 
tudniillik, hogy mintegy száz tő kerti do
hányon mindvégig ogész épségben kellene 
meghagyni a virágbugát, — a másik száz 
növényen, a már clvirágzott bugát egészen 
le kellone törni, — végül pedig a harmadik 
száz növényon csak a korona bugát kellene 
meghagyni, a többit pedig az elvirágzás után 
letörni, — természetesen mindenikszáz-száz 
tőről a leveleket külön-külön kellene le
szedni és teljesen külön kezelni, akkor az
után a végeredmény majd meg fogja mu
tatni, hogy a három oljárás közül melyik a 
legjobb, legajánlatosabb.

Ezt a kísérletet különben — pontos 
megfigyelés mellett — akár minden ter
melő is megteheti.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a kerti

levelekről általunk megkezdett fejtegeté
sek több jeles szakférfit buzdítottak arra, 
hogy eme kiváló fontosságú tárgyról ők is 
elmondják gyakorlati tapasztalataikat és 
véleményüket; igy különösen Ctibuly•  
Gyula, herczegprimási jószágfelügyelő úr, 
volt szives a kerti levelek kezeléséről egy 
— nagy szakértelemmel irt — igen érdekes 
és tanulságos tanulmányt lapunk számára 
beküldeni,amelynek közlését alább kezdjük 
meg, (nagyobb terjedelménél fogva — 
sajnálatunkra — csak megszakítással kö
zölhetjük) s amelyre sietünk felhívni ol
vasóink szives figyelmét.

Daróczi Vilmos.

Tekintetes Szerkesztő Url 
Folyó hó 22-én kelt becses megkere

sésében, az esztergomi érsekség uradalmai
ban a kerti dohány termelése körül gya
korlatban levő eljárás leírására méltózta- 
tik felhívni. Midőn ezen megtisztelő bizal
máért köszönetem nyilvánítom, készség
gel közlöm mindazon eljárást, melyet a 
lehető legjobb minőség és a legnagyobb 
mennyiség elérésére alkalmaztunk és a 
hosszú időkön keresztül szerzett tapaszta
latok után e dohány sikeres előállítására 
ez idő szerint a legelőnyösebbnek találunk.

Midőn még a fogyasztó közönség s 
ennek folytán a dohányjövedék, a dohány 
színére nézve nem volt annyira igényes, 
mint most s mikor még a beváltási árak 
is a jelenleg megállapítottaknál jóval ma
gasabbak voltak, mely árak mellett keve
sebb gond és fáradsággal s a mi fő — 
csekély befektetéssel is 26—28 frtos mé- 
termázsánkinti és k. holdankint 320—340 
frtos átlagárakat tudtunk elérni: az okszerű 
kezeléshez szükséges méretű és szerkezetű
Lajták felállítására nem sokat gondoltunk.

[a az anvaleve eket fedél alá hozhattuk 
— persze helyszűke miatt ezeket is össze
zsúfolva — gondunkat a dohány elhelye
zésére nézve elvetettük ; az alj leveleket az 
ereszek alatt igyekeztünk úgy a hogy az 
időjárás viszontagságaitól megoltalmazni, 
míg a csúcslevelek kint maradtak a sza
bad ég alatt, szélnek, esőnek, főkép fagy
nak kitéve, mert ettől vártuk kiszáradá
sát és színesedését; de hát megelégedtünk 
a fent jelzett árakkal — a mint hogy most 
is megelégednénk annyival — s igy nem 
igyekeztünk elegendő helyiségek felállítá
sával a helyzetet még kedvezőbbé tenni.

Termeltük a dohányt közvetlen trá
gyázott erős földbe, hogy minél súlyosabb, 
nagyobb leveleket nyerjünk, nem törődve 
a színnel, mely többnyire sötét piros vagy 
zöldes-piros volt, sem a minőséggel, mely 
a kerti jelleget csak ráfogással képviselte, 
igy aztán elértük azt, hogy egy kát hold 
termés hozama 12—13 métermázsára ia 
felrúgott.

Áz igények változtak, de meg az árak 
i s ; az ilyen — általam leirt — dohány
nyal boldogulni nem lehetett, minek foly
tán egyrészt saját érdekünkből, de főkép 
a jövedék követelésének eleget teendő, a 
régi nádoldalas primitív pajtáink átalaki- 
tása mellett várható, a legnagyobb dohány- 
termés monnyiség befogadhatására meg
felelő területű és berendezésű — részint 
ajánlott, részint gyakorlati tapasztalatok 
után logczélszerübbeknek vélt — száritó 
pajták építéséről gondoskodtunk. A külön
féle szárítási módokkali kísérletezéssel azon 
kedvező helyzetbe jutottunk, hogy jelen
leg egy kát. hold dohánytermés elhelye
zéséhez 300 köbméter pajtahelyiséggel 
rendelkezünk, vagyis oly födött területtel, 
melyben a legnagyobb termés is elhelyez
hető.
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A különféle szárítási eljárásnak meg
felelő száritópajtákat építettünk és pedig 
építettünk 1. deszka oldalas pajtát, exsic- 
cator szárításra, 2. sövényfonással sárfalas
fiajtát, exsiccator szárításra, 3. deszkaolda- 
as pajtát — toljesen kinyitható oldalak

kal — zsinóron bennt szárításra, 4. deszka- 
oldalas pajtát — teljesen kinyitható olda
lakkal — kinnt szárításra, 5. sövényfoná- 
sos sárfalas pajtát bennt szárításra, 6. 
sövényfonásos, sárfalas pajtát kinnt szá
rításra.

Daczára szárító pajtáink bőséges vol
tának és a szárítási módok többféloségé- 
nek, oly színű dohányt, minőt a jövedék 
igényel és ha különben ép volt a dohány 
aránylag kielégitőleg fizetett t. i. arany
sárga színűt alig említésre érdemes meny- 
nyiségben tudtunk produkálni, azért, mert 
a dohányt közvotlen — bár tél előtt — 
alászántott trágyás földben termesztettük, 
mely földön termelt dohányban sem a kí
vánt finomság, sem pedig a szín nem volt 
előállítható. Ennek folytán összehasonlító 
kísérletet tettem jó erőben levő, de 2 év 
előtt trágyázott és közvetlen trágyázott 
földbeni termeléssel s azon tapasztalatra 
jöttem, hogy míg a trágyázott földben 
termett dohány színe ismét csak a régi 
sötét vörös és durva lovélzotü volt, a 
trágyázatlan talajban termett, az elköve
tett szárítási eljárás mellett a jövedék igé
nyeinek megfelelő arany és czitromsárga 
szint nyert.

Ezen tapasztalat után vető forgómat, 
— mely mellett minden 7 ik évben kerül 
ugyanazon talajba a dohány — megvál
toztattam; olyképp, hogy a trágyába bük- 
könyös zabot, titánná rozsot vetek s csak 
ezután ültetem a dohányt.

A vetőforgónak ily módon történt 
megváltoztatásával elértem a tetszetős 
szint és a kellő finomságot, de vesztettem 
a súlyból és a mi fő baj, a levél finomsá
gával főkép a legértékesebb anyalevele
ken nagymértékben fellépett a petrezsely- 
messég (mozaik betegség), a dohány érté
kének nem csekély csökkentésére.

Czibulya Gyula, 
primási jószágfelügyelő

(Folyt, k ö r.)

A rózsadohány.
A tiszavidéki s különösen a Szolnok

hoz tartozó körzetben termelt szegedi 
rózsadohány a legtöbb helyen igen szépen 
bevált s helyenkint oly kitünően sikerült, 
hogy — amit ezelőtt még remélni is alig 
mertünk volna — nagy részben még szi
varburoknak is alkalmazható.

Be kell azonban ismernünk, hogy 
azoknak a termelőknek, akik ezt a szép 
és jó rózsadohányt produkálták, igazuk 
van, amidőn azt nehézményelik, hogy ők, 
a tiszai dohánynyal szemben megkárosit- 
tatnak, — mert ezen finom szövetű rózsa 
dohány jóval könnyebb, mint a tiszai do
hány, s igy a termelő sem súlyban, sem 
osztályozásban nincs eléggé regresszálva, 
a rózsadohánynak tehát az osztályo
zásnál kellene valami módon előnyt biz
tosítani, mert meg kell vallanunk, hogy 
a Tiszavidéken nem is remélt esemény az, 
hogy ott szivargyártásra alkalmas do
hányt nagyobb mennyiségben előállít
hatunk.

Az országos gazdasági egyesület do- 
hánytermelési bizottságának legutóbbi 
ülésén is szóba jött a termelőknek ez a 
nehézménye. amely nagyon is megérdemli,

hogy az illetékes helyen figyelembe vé
tessék.

A rózsadohány felől azok n dohány- 
beváltóhivntali kezelők volnának leginkább 
hivatva véleményt adni, akik az 1898. évi 
termés beváltása alkalmával ezeket a do
hányokat megfigyelték s a rendelkezé
sükre álló pozitív adatok alapján meg
mondhatják, hogy váljon a rózsadohányok, 
belső értékük szerint csakugyan jobbak-o 
a többi dohány oknál, — továbbá bőgj mony- 
nyiségileg minő terméshozamot adott a 
a rózsadohány és mennyit a tiszai dohány, 
— mennyi volt egy kát. hold átlagos jö
vedelme dohányban és pénzben a rózsa
dohányból s mennyi a tiszaiból, — miként 
viszonylatiak a beváltási árak egymáshoz, 
miként képződtek ki a rózsadohányok a 
fermentálás után s minő égési képesség
gel bírnak. — mely vidéken és határokon 
látszanék a rózsadohány termelése a leg
előnyösebbnek, hogy a kijelölendő helye
ken azután a rózsadohányból nagyobb 
mennyiségeket termelhessünk és végül 
hogy minő módozatok mellett lehetne el
érni, hogy a rózsadohány termelésénél úgy 
a jövedék, mint a termelők érdekei lehe
tőleg érvényesíttessenek ?

A rózsadohány termelésének figye
lemre méltó körülményeire és rendkívüli 
nagy jelentőségére ez alkalommal a fenti
ekben csak röviden és futólag kívántam 
rámutatni; — arról azonban előre is teljesen 
meg vagyok győződve, hogy a dohányjö
vedéki központi igazgatóság mélyen tisz
telt főnöke — aki a termelők iránti őszinte 
jóakaratának, méltányosságának és igaz- 
ságszeretetének már eddig is oly számos 
jelét adta — az 6 tapintatosságával és 
ügybuzgalmával ebben a dologban is meg 
fogja találni az utat és módot, arra nézve, 
hogy közmegelégedésre vezessen ezen kér
désnek szerencsés megoldása.

Daróczi Vilmos.

Gyapjuminősitő intézet.
A földmivelésügyi miniszter újabban 

egy, a maga nemében egyedül álló intéz
ményt honosított meg. A m. kir. gyapju- 
minősitő intézet ez, a mely teljesen ingyen 
áll a tenyésztő gazdák és a kereskedők 
rendelkezésére. A gazdákat most a tavaszi 
osztályozás és nyírás évadjában érdekelni 
fogja, hogy a dr. sippi Rodiczky Jenő kir. 
asztalnok igazgatása alatt álló gyapju- 
minősitó intézet már működésben van.

Az intézet szervezeti szabályzata a 
következő :

Az intézet a földmivelésügyi m. kir. 
ministernek véleményező szakközege a 
gyapjutermelésre és értékesítésre vonat
kozó kérdésekben.

E minőségben, ha erre megbízást 
nyer, kiküldöttje után részt vesz az or
szágos juhtenyésztésre vonatkozó irány
elvek megállapításában; közreműködik az 
állami juhászainkban a gyapjas juhok 
osztályozásánál s a juhtenyésztés terén 
oktatólag is működik.

A budapesti nyilvános gyapjuárveré- 
sek értékmeghatározó bizottságában közre
működik azzal, hogy teljesíti azon tudo

mányos elővizsgálatokat, melyek a meg
bízható alapból kiinduló értékesítéshez 
szükségesek és vizsgálatainak eredményét 
a bizottsági tagoknak kellő időben ren
delkezésükre bocsátja.

Alkalmat nyújt a gazdáknak és ke
reskedőknek, hogy termékük, illetve áru- 
jok értékét és alkalmazhatóságát illetőleg 
elfogulatlan szakvéleményt nyerhessenek. 
E czélból átvállal tenyészállatokról nyírt 
egész bundákat, továbbá bundarészeket 
és fürtökot is, különböző szempontokból 
való vizsgálatra, nevezetesen:

a) Egész bundák vizsgálatánál kiter
jeszkedik a minőség szerinti osztályozásra, 
az egyes minőségek súly szerinti megha
tározására, valamint a mosás és szántásra 
és ebből folyólag a mosási vesztessség, 
víztartalom és a tiszta gyapjuanyag (ren
demen!) megállnpitésára és ha kívánatos 
az egész gyapjubunda értékelésére.

b) Bundarészcknél felvilágositást ad 
a gyapjú minősége és mely sortimen- 
tumba való tartozósága, alkalmazhatósága, 
viztaitalma es rendementjára nézve.

r) Mosatlnn állapotban eladni kívánt 
gyapjakból próbamosásokat eszközöl, hogy 
a vevő lássa, milyenekké válnak gyárilag 
mosott állapotban az illető gyapjak, s 
megállapítja azok rendementját.

d) Egyes gyapjumintákat (fürtöket) 
histologiai szempontból megbírál.

e) Tenyésztőknek az ezen szakma 
körébe tartozó kérdésekben felvilágositást 
és tnnácsot ad.

f ) A helyes osztályozásra és zsákolásra 
nézve útbaigazítást nyújt.

Tenyészállat-kiállításoknál a juhok 
nyirósulyn, valamint bundájuk értékére 
irányuló versenyeknél felügyel a próba- 
nyírásokra és további szakbirálatra átveszi 
a verseny tárgyát képező bundákat.

Eladó és vevő közt fenforgó pörös 
esetekben szakértő közeg gyanánt igénybe 
vehető.

(A két utóbbi esetben az intézet 
közreműködésének igénybevételéhez a föld
mivelésügyi miniszter előzetes engedélyé
nek kicszközlése szükséges.)

Feladata végül az intézetnek a gyap- 
juismeretet tudományos irányban vizsgá
latok és búváratokkal fejleszteni, egyben 
arra törekedve, hogy ezzel lehetőleg a 
gyakorlatnak is szolgáljon. Ezen tevékeny
ségéről időszakonkint jelentéseket tesz 
közzé.

Az intézet helyisége: Budapesten, 
V. kér. Klotild utcza 22. szám alatt van.

Irodalom.
A _ Kiaerletugyi Közlemények' II. köte

tének 1. füzete a következő gazdag tar
talommal jelent meg: a kir. dohányter
melési kísérleti állomás köréből, Kerpely 
Kálmántól-. A dohánytermelési kísérleti 
állomáson 1898. év folyamán végzett kí
sérletek, (amelyet lapunkba is át ve
szünk) — a királyi állami rovartani 
állomás köréből: Jublonovszky Jánostól: 
Filloxerairtó kísérlet aczetiléngázza! és 
Irtókisérletek riczinusliszttel; — a magy. 
királyi növényélet- és kórtani állomás



Április 1. MAGYAK DOHÁNYUJSÁG.

köréből: Línhart Györgytől: A répamag 
betegsége, — Francé H. Rézsűtől: A búza 
pondrósodásának (Tylenchus scandeus 
Schn.l terjedése hazánkban.

.Kneip-Ujság* czim alatt az Országos 
Magyar Kneip-Egyesület egy szaklapot 
ád ki, amelynek már első száma is igen 
figyelemre méltó volt, a második száma 
pedig még az első számnál is dusabb és 
érdekesebb tartalommal s ezúttal már ké
pekkel illusztrálva jelent meg. Az ideges
ség, ideíjgyengeség és az álmatlanság gyó
gyításáról szóló czikkek megérdemlik, 
hogy azokat mindenki elolvassa Az Or
szágos Magyar Knoip Egyesület kiváló 
szolgálatot tesz a közegészségügynek, az 
által, hogy ezt a kitünően szerkesztett 
lapot megindította. A közönség pedig jól 
teszi, ha azt járatja, mert abból igen sok 
hasznos dolgot tanulhat. Előfizetési ára 
negyedévre 1 forint. Megrendelhető a 
„Kneip Újság" Budapesten X., Eüzér-utcza 
10. szám alatt.

Vegyesek.
— A húsvéti ünnepek az idén éppen 

összeesnek lapunk megjelenési idejével; 
— örömmel ragadjuk meg tehát az alkal
mat s lapunk tisztelt közönségének boldog 
ünnepeket kívánunk 1

— Áthelyezések. Schőn Nándor jász- 
kisóri dohányjövedéki tiszt, a nyíregyházai-, 
és Sztárét Dezső nyíregyházai dohányjö
vedéki segédtiszt, a jászkiséri dohánybe
váltó hivatalhoz-, Szekeres József sepsi-szt- 
györgyi dohányjövedéki gyakornok pedig 
hasonló minőségben a szegedi dohány
gyári igazgatósághoz lettek áthelyezve-

— Az időjárás ugyancsak meghazud
tolja a naptárt, mert a csillagászati tavasz 
kezdete óta folyvást zord, hideg, téli idő 
rémitgeti a gazdákat, nagy hóval és erős 
fagyokkal. Ilyen időbon, az elvetett dohány
mag kikeléséről természetesen szó sem le
het s addig mig az idő állandóan meg 
nem enyhül, a dohánytermelés megkezdett 
munkája: a dohányföld elkészítése és a 
palántanevelés egyáltalán nem is haladhat 
előbbre. Most tehát egyelőre csak az a 
teendő, hogy amíg a hideg tart, a meleg
ágyakat gondosan letakarva kell tartani, 
nehogy a termelőket az a csapás érje, 
hogy késői palántákat kapjanak, mert ez 
már az idei termés jó sikerét koczkáztatná.

— I. Mezőgazdasági országos kiállítás 
Szegeden. A gazdasági egyesületek orszá
gos szövetsége mezőgazdasági kiállítást 
rendez Szegeden, melynek védnökségét 
József főherczeg vállalta el. A kiállítás 
ideje: 1899. évi szeptember 3—10-ig tart. 
A bejelentések határideje a következőleg 
állapíttatott meg: I. főcsoport: Élő állatok 
és állati termények ; II. főcsoport: Mező- 
gazdasági termények ; III főcsoport: 1 al
csoport; Szőlőszet és borászat: június 1.
III. főcsoport: 2. alcsoport: Kertészet és 
gyümölcs: augusztus I ; IV. főcsoport: gépek 
és eszközök: május I. Bejelentési ivek kap
hatók : a kiállítási irodánál, Budapest, Köz
telek ; az összes gazdasági egyesületeknél; 
az állattenyésztési felügyelőknél; s a cso

port-biztosoknál. — Itt emlithotjük meg, 
hogy Kerpely Kálmán, a dohánytermelési 
kiállítás csoportbiztosa, felkérte a m. kir. 
dohányjövedék központi igazgatóságát, 
hogy a kiállításnak a dohányokra kiter
jedő részét vállalja magára, mivel ez a jö
vedék tárgyát képezvén, a termelőkkel 
másnak nehéz az érintkezés. A jövedéki 
igazgatóság utasította Bihar, Csongrád, 
Arad, Temes, Torontói, Békés és Heves 
vármegyék dohánybeváltó hivatalait, hogy 
a működésük területén levő dohányfajtá
kat állítsák össze s a központi igazgatóság 
a jól és a rosszul csomózott dohányokat, 
valamint az osztályozási módokat és egyéb 
a dohánykezelésre vonatkozó adatokat a 
gyűjteményes kiállításon szintén be fogja 
mutatni. A jövedéki igazgatóság még a 
jó dohánykertészek díjazására is fog bizo
nyos pénzösszegei a kiállítás rendezőségé
nek rendelkezésére bocsájtani. A debreczeni 
dohánykisérleli állomás be fogja mutatni 
a kiállításon a dohányfüzési, szárítási mó
dokat, erjesztő máglyákat, sötétebb és vi
lágosabb dohányfajtákat a dohánypalántá
kat, azok pikirozását és egyéb a dohány 
termelésére vonatkozó kísérletek eredmé
nyeit.

— Dohánymag. Ámbár a dohánymag
nak a melegágyakba már elvetve kell 
lenni s hisszük, hogy ez a legnagyobb
részt meg is történt, de ha mégis elöfor- 

j dúlna egyeseknél, bogy még nem vetették 
I volna el magot, illetve dohánymagra lenne 
| szükségük: az illetők érdekében tudatjuk, 

hogy kitűnő minőségű Buday-féle szamos- 
I háti, úgyszintén a legjobb fajta kapado- 
| hány mag kapható Ehrlich Salamon urnái, 
j Puszta-Wenckheim, u. p. Fegyvernek-pá- 
I lyaudvar (Jász-Xagy-Kun-Szolnok megye).

Kedvezmény előfizetőinknek. Bizonyára 
I számosán vannak lapunk t. olvasói közül, 

akik az osztálysorsjátékkal szerencsét pró
bálni kívánnak, melyre nézve — kedvező 
összeköttetéseink folytán — sikerült la
punk közönsége részére azt a kedvezményt 
kieszközölnünk, hogy mindazok, akik osz
tálysorsjegyeket lapunk kiadóhivatala ut
ján rendelnek : a sorsjegyeket bérmentve, a 
hivatalos huzási lajstromokat pedig ingyen és 
bérmentve kapják kézhez, miáltal t. olvasó
ink megtakaríthatják azt a nem jelenték
telen mellékköltségeket, a melyeket az 
osztálysorsjátéknál felszámítani szoktak. 
— Legközelebb kezdődik a IV. m. kir. 
szabadalmazott osztálysorsjáték, melyen 
100.000 sorsjegy játszik, ÖO.OUO nyeremény- 
nyel. Szerencsés esetben a legnagyobb 
nyeremény egy millió korona, ezen kívül 
vannak 1100.000, 400 000, 200000, 100.000 
koronás, stb. stb. nyeremények. Az első 
osztály húzása f. é. május hő 18. és 19-én 
lesz. — Befizetés az első osztályra: egy 
egész erodeti sorsjegyre 6 frt, 1 » sors
jegyre 3 frt, '/.-ed sorsjegyre 1 frt 50 kr., 
Vs-ad sorsjegyre 75 kr. — Reméljük, 
hogy t. olvasóink közül számosán fogják 
a kiadóhivatalunk által nyújtott kedvez
ményt igénybe venni s előre is kívánjuk, 
hogy majdan minél többeket értesíthes
sünk, hogy nálunk rendelt sorsjegyük sze
rencsés nyereményt csinált.

Szerkesztői Üzenetek.
Czibulya Gyula prím áid jószágfelU gyelü u rn ák , 

Bajchou. M ély köszönettel vettük  a kerti levelek
ről í r t  nagybecsű  tanulm ányt, m elynek p rak tik u s  
Ú tm utatásaiból világosan k itűn ik , bogy a  kerti le
veleknek  példányszerü  okszerűséggel való te rm e
lése  és kezelésénél m inő e ljá rás t kell követni. N a
gyon fogunk örülni, b a  t. fe lügyelő u r  becses köz
lem ényeihez ezentúl m inél gyak rab b an  lesz sze 
rencsénk .

Nikházy László u rnák , H .-Szt-A udráson. A
m uskatály  levelek term elésére vonatkozólag sok 
é rd ek e s  és tanulságos adat >t ta rtalm azó becses le
velét köszönjük. T érszüke m iatt jel<*n szám unkban 
nem  közölhetvén, a jövő szám ban hozzuk.

A Budai K önyvtár Igazgatóságának. A m últ 
évi folyam ból hiányzó szám okat elkü ldö ttük  s a 
h irlap -könyv tár részére lapunk  tisztelotpéldánvával 
jövőre is szívesen szolgálunk.

S zigeti W urga László gazd. vánd. ta n á r  urnák . 
A radon. Becses m egkeresése folytán, a czim szalag 
m egváltoztatása irán t in tézked tünk .

K ellner B erná t u rn ák , T arna-Szt-X iklóson. 
Az előfizetés vétele u tán , lapunk  valam ennyi szá 
m át rendesen  exped iáltuk . A postán  van a hiba, 
— am it abból is  következte thetünk , hogy feb ruár 
26-án kelt becses so ra it mi csak  m árczius 28-án 
kap tuk  m eg, — pedig ennyi idő ala tt a  levél A m eri
kából is eljö tt volna.

B leyer Mór u rn ák , H ajdú-T égláson. Tavaly
B. L. névre szólt az előfizetés, s  edd ig  m indig  
ezen a  cziinen küld tük  a  lapot, ezentú l azonban a 
czim szalagot k ívánsága szerin t m egváltoztatjuk.

L ichtuiann Vilnius u rn ák , M áté-Szalkán. A 
lapot a  gyűjtői ven a lá irt „uj falusi bérgazdaság* 
czim re küld tük , tessék  a  postán  u tána  tudakozódni.

K lnhort István  u rn ák . H evesen. K ívánsága 
szerin t in tézkedtünk.

Budapesti közúti vaspálya-társaság.

Hirdetmény.
A „B udapesti közú ti vaspálya társaság*

XXXIV. RENDES KÖZGYŰLÉSE
folyó évi áp rilis  hó 12-én délu tán  1 *4 ó rak o r

a  tá rsu la t sa já t épületében, V-, L ipó t-köru t 22. sz. 
a latt fog m egtartatn i.

I S T A P I R E N D :

1. Igazgatósági évi jelentés; előterjesz
tése az 1898. évi zárszámadásnak és mérleg
nek és a felügyelő-bizottság erre vonatkozó 
jelentésének, az osztalék megállapítása, hatá
rozat a fölmentvény megadása érdemében.

2. Jelentés az építkezésekről és a háló
zat kiterjesztéséről, erre vonatkozó határozatok.

3. Előterjesztés a forgalmi személyzet 
segélyalapjának gyarapítására.

4. A felügyelő-bizottság kiegészítése egy
híggal ■ _________

B T  Szavazati jogo t adnak  a  tá rsa ság  közgyűlé
sein (alapszabályok 15. és 20. §§) eg y a rán t a tá r
saság  részvényei s  illetőleg élvezeti jegyei, h a  leg
alább négy nappal a közgyű lés előtt ar. igazgató 
ságnál le té tem ényezte tnek ; 20 d a rab  részvény  vagy 
élvezeti je g y  u tán  egy szavazat gyakorolható , oly 
m egszorítással azonban, hogy 20 szavazatnál többet 
egy  részvényes  sem  cyakoro lhat sem  sa já t nevében, 
sem ped ig  m egbízásból.

( 'e lh ivatnak  tehá t a t  c. részvényes  u rak , kik 
a je len  közgyűlésen résztvenn i óhajtanak , m iszerin t 
a czim leteiket, a  szelvényekkel együ tt, beleértve a 
folyó évi m ájus 1-én le járó t is, szám - és  névjegy- 
sók k ísére tében , bezáró lag  f. évi áp rilis  8 -ig az 
igazgatóságná l (V., L ipó t-köru t üti.) délelőtt 9 —12. 
délu tán  4 - 5  óra között, té ritvény  m ellett letenni 
m éltóztassanak, hol a szavazási igazolványokkal 
egy idejű leg  az elő terjesztendő zá rszám la és m érleg, 
valam int a  felügyelő b izottság je len tése  is  átvehető 
lezz.

B udapest, 1890. m árczius 24-én

Az Igazgatóság.
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1140/1899. számhoz.

P ályázati hird etm é n y .
A dohányjövedéki javaknak az alant felsorolt útvonalo

kon 1899. évi julius hó 1-étöl 1902. évi junius hó végéig ter
jedő három (3) évi időtartam alatt leendő fuvarozásának biz
tosítása czéljából, folyó évi április hó 20-án déli 12 órakor
a m. kir. dohányjövedéki központi igazgatóságnál nyilvános 
versenytárgyalás fog tartatni.

A pályázni szándékozók felhívatnak, hogy orré vonatkozó 
zárt ajánlatukat, az alább felsorolt feltételek elfogadásának ki
jelentése mellett, legkésőbb f. évi április hó 20-án déli 11 óráig 
ezen igazgatósághoz terjesszék be.

Az útvonalak, melyeken a dohányjövedéki javaknak fu
varozása eszközlendő, a következők :

a
N00

7BoJ*©H

M.kirdoh.
beváltó

fel
ügyelőség

H o n n a n H o v á
Vagy

viszont

Hozzávetőleges 
fuvarmennyiség 
mtrmázsákban 

egy év alatt
Jegyzet

i Érsekujvári doh. beváltó hivatal Érsekujvári vasúti állomás 4.500
2 Mőzsi vasúti állomás 8.000
3 Faddi dohánybeváltó hivatal Dombori gőzhajó állomás „ o.OOO
4 Barcsi déli vaspálya udvar * 1800
5 *3 Barcsi gőzhajó állomás 1.300
6 ©Qo Barcsi dohánybeváltó hivatal Barcs-Somogy-Szobbi vas. áll. * 3.800

A 7. 8.9. 10. 11. és7 T3
3 Barcsi dohánybeváltó hivatal 300

8 03 Barcsi déli vaspálya udvar „ 1.900 12. szám alatti utvo-
9 Barcsi gőzhajó állomás r 700 italokon szállítások

10 Barcs-Somogy Szobbi vas. áll. r, |  1.900 csakis 1899. évi de-
11 Csokonyai vasúti állomás
12 Szuloki dohánybeváltó hivatal Darányi vasúti állomás - 750 czembcr végéig fog-
13 Szolnoki vasúti állomás ss 20.500 nak eszközöltetni.
14 Szolnoki dohánybev. hivatal Szolnoki gőzhajó állomás r 6.800
lő jrfO Szolnoki gőzhajó állomás Szolnoki vasúti állomás n 5000

A 13 sz. alatti utvo-16 ©
N Tiszaroffi dohánybev. hivatal Szalók-Taakony vasúti állomás SS 32 000

17 CG Jászkiséri dohánybev. hivatal Jászkiséri vasúti állomás SS 7.400 nalon a szállítás csak
18 Jászberényi doh. .bev. állomás Jászberényi vasúti állomás SS 3 000 addig lesz eszközlen-
19 • 73

CB t i Kápolnai dohánybev. hivatal Kaál-Kápnlnai vasúti állomás SS 24.000
dő, mig a vasúti ál-

20 Miskolczi dohánybev. hivatal Miskolczi vasúti állomás 12.000
21 1 Vásáros-Naményi doh. bev. hiv Kjs-Várdai vasúti állomás 9.200 lomá8tól a beváltó-

22 e o 'S  
9- £ N.-Tárkányi doh. bev. hivatal Perbenyiki vasúti állomás SS 3.800 hivatal telepéig léte-

23 Kisvárdai dohánybev. hivatal Kisvárdai vasúti állomás „ 11.400 sítendő h. é. vasút 
elkészült.

24 Nyíregyházai doh. bev. hivatal N yiregvházai vasúti állomás n 27.000
25 Debreczeni dohánybev. hivatal Debreczeni dohánygyár y, 7500
26 ©

N N.-Károlyi dohánybev. hivatal N.-Károlyi vasúti állomás 6 800
27 H.-Doroghi dohánybev. hivatal H.-Doroghi vasúti állomás 18000
28 ©

Q Érmihályfalvai doh. bev. hivatal Érmihályfalvi vasúti állomás 6.700
29 N.-Létai dohánybeváltó hivatal N.-Létai vasúti állomás „ 10.000
30 Szegedi dohánybeváltó hivatal Szegedi mindkét pályaudvar 6300
31 » ■ n Szegedi gőzhajó állomás SS 2 100
32 Szeged mindkét pályaudvar ss n 900
33 Apátfalva dohányraktár Apátfalvi vasúti állomás »* 3.800
34 ©

ÖO
Félegyházai doh. bev. hivatal Félegyházi vasúti állomás 6.500

35 ■CG Csongrádi dohánybev. hivatal Csongrádi vasúti állomás „ 2.000
36 s. * Csongrádi gőzhajó állomás 1 500
37 Csókái dohánybev. hivatal Csókái vasúti állomás 9.300
38 N.-Becskereki doh. bev. hiv. N.-Becskereki vasúti állomás SS 2 900
39 » n  ts n N -Becskereki gőzhajó állomás 1.400
40 Aradi dohánybev. hivatal Arad-Kőrösvölgyi szárnyvonal n 19700
41 Battonyai beváltó hivatal Battonyai vasúti állomás 11.600
42 1 Békés Csabai beváltó hivatni B Csabai vasúti állomás ss 22.000
43 Zsombolyai beváltó hivntnl Zsombolyai vasúti állomás 4.700
44 Fogarasi dohánybeváltó állomás Fogarasi vasúti állomás 200
45 Szomolnoki dohánygyár Szomolnok Kulai vasúti áll. 7.900
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Az ajánlatok a felsorolt valamennyi útvonalra együtte
sen, vagy pedig csak egy-egy dohánybeváltó felügyelőség 
körzetébe eső útvonalra nézve, de minden esetben átlagösz- 
szegben teendők.

Minthogy pedig a szuloki m. kir. dohánybeváltóhivatal 
a t. évi deczember hó végével megszűnik és a barcsi m. 
kir. dohánybeváltóhivatalba beosztatik, ennélfogva a fuvar
bérekre nézve két rendbeli ajánlat teendő és pedig: a f. 
évi 1899. végéig terjedő 1 * évi időtartamra külön, valamint 
az 1902. év junius hó végéig terjedő 2‘ , évi időtartamra 
nézve szintén külön.

A felajánlott árak, illetve az igényelt fuvarbérek telj- 
sulyu (oporeo) egyszáz (100) kilogramm után számokkal 
és hetükkel kiteendő.

Bánatpénz fejében a felajánlott árak után kiszámítandó 
összegnek tiz (10) százaléka készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírokban, Budapesten, a m. kir. állampénztárnál (IX. 
fövámház), vagy a budai II. kerületi m. kir. adóhivatalnál, 
vidéken pedig valamely adóhivatalnál letétbe helyezendő és 
az ezen letétről szóló pénztári elismervény vagy nyugtatvány 
az ajánlathoz csatolandó.

A benyújtandó ajánlatnak borítéka a következő felirat
tal látandó e l:

; „Ajánlat a dohányjövedék), javak helyi fuvarozá
sára**.

Kzen pályázatnál mérvadók azon szerződési feltételek, 
melyek a m. kir. pénzügyministerium által az 1887. évi 
6(1.70(1 ex 886. szám alatt a dohányjövedéki javak fuvaro- 

! zására nézve megállapítottak és a melyek a pályázni kívánók 
részéről ezen központi igazgatóságnál, továbbá valamennyi 

| m. kir. dohánybeváltó-hivatalnál és a m. kir. dohánygyári 
igazgatóságoknál megtekinthetők.

A fennebb métermázsákban kitüntetett sulymennyisóg 
csupán csak tájékozás végett és hozzávetőlegesen lett kö
zölve és igy ezen sulymeunyiségekért ezen központi igazga
tóság nem vállal szavatosságot.

Az ajánlatok lepecsételve és ivenkint 50 kr. illetve 1 
koronás bélyeggel ellátva, ezen m. kir. dohányjövedéki köz
ponti igazgatóságnál (Budapest. V. kerület, Kálmán-utcza 20.) 
nyújtandók be.

Budapest, 1899. márczius hó 9-én.

A kir. dohányjövedéki központi igazgatóság.
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D oh án yterm elők  és k ertészek  figyelm éb e!
Van szerencsénk az általunk néhány év óta forgalomba hozott, már olcsóságánál fogva 

igen jónak bizonyult s sikerültnek talált

„M o llin o “ szövetre
a
P '
P
S

a t. dohánytermelő urak figyelmét felhívni.
A szövet 88 cm. széles és 20 krba kerül méterje.

Nagyban termelő uradalmak és uraktól számos elismerő levelünk van, a melyek szerint 
a „Mollilio** szövetből készült melegágyé karó használata mellett sokkal hamarább nőnek s igy 
sokkal korábban is kiültethetők a dohánypalánták, mint azon palánták, melyek nem a mi szö
vetünkből. vagy üveg, esetleg gyékényből készült takaró alatt fejlődnek, miért is ezen 
„Mollinot** minden dohánytermesztő gazdaság figyelmébe és beszerzésére ajánljuk.

Hogy ezen „MoIIino" szövet további reklámot nem igényel, legjobban bizonyítja azon 
körülmény, hogy tíz alantabb felsorolt termelőknél legjobb sikerrel alkalmaztatott és ma már 
oly kelendőségnek és közkedveltségnek örvend, hogy a tulhalmozott rendelések miatt, csakis 
8 nappal előbb történt megrendelések hozhatók kivitelbe, miért is ezen czikknek idejekoráni 
beszerzését ajánlani bátorkodunk.

Megjegyezzük, hogy más ezégek által hirdetett ntánzott Mollino-szövet, 88 etmtr. széles
ségben nálunk is kapható, meterenkint 15 k ré rt. 4—:>
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József főherczeg ő fensége bánkuti uradalma, -  
Suiykovsky herczeg feneege kereki uradalma. -  
Mólt. g ró f  Keglewich Gábor uradalma, — Mélt, 
grill Dessewffy Miklós uradalma, —  Mélt. g ró f 
Csekonics Endre uradalma. — Mólt. g ró f Kö- 
nigsegg Fldól uradalma. —  Mélt. g ró f  Atmássy 
kengyeli gazdasága —  M éltóságos Aozel Péter.

M éltóságos Szilágyi Emil rniniszl. oszt. tan . —  
N ag y ság o s Weldenfeld Lajos, —  N agyságos 
Kinczig János, — N ag y ság o s Tarony Elek Emil, 

N agyságos Harkányi Károly, — N agyságos 
Szilágyi Gyula, —  N agyságos ifj Nagel Vilmos. 
N agyságos Montag M. fla. —  N agyságos Purgly 
László. N agyságos Lonovice Gyula, — Mólt. 
g ró f. Wenckheim Frigyes kígyóéi uradalma. —  
N ag y ság o s Komlóé Ármin P-K akasszék . —  
N ag y ság o s Szent Tamasi uradalom Eszter
gomi fökaptalsn. Sarkad) uradalom, —  Elő
szállás! uradalom. —  M éltóoágos g ró l Apponyi 
Gáza pálfai uradalma. — T okinto tes Budapesti 
m kir. donhánybaváltó hivatal, —  T ekintetes 
Fogarasi m. kir dohánybeváltó hivatal, —  T e k in 

te te s  Aradi m. kir dohánybeváltó hivatal —  
T e k in te te s  Nyírbátori m kir. dohánybeváltó hi
vatal, —  T e k in te te s  B arcsi m kir. dohány
beváltó hivatal, —  T e k in te te s  Tafler Testvérek,
- -  T ek in te tes Wagner Ferencz Eperjes. —  
T ek in te te s  dr. Zsilinszky Endre 8 . -Csaba. —  
T ek in te tes  Stelndorfer József Szegzárd. —  Te
k in te tes Morvay Ignácz —  T ek in te tes Molnár 
Ede, N agyságos Szalánczy Bertalan Homo- 
ród, — T ek in te tes Kaufmann Ignácz, — T ek in 
te te s  Kohn & Leipniker, — T ek in te te s  Hasz 
Antal, —  T ekin tetes Filberger György. — T e
k in te tes R asofszky József — T ek in te te s  Újhelyi 
Tamás. —  T ekin tetes Tomka Gyula. — T ekin te
tes Novák István, —  T ekin tetes Berger Fülöp, 
—  T ek in te tes Scheer Z signond, — N agyságos 
B eliczey Géza, — M éltóságós g ró f Széchenyi 
Pál labodl uradalma. — M éltóságon g ró f Pe- 
jacsevics torontáli uradalma, — N ag y ság o s 
Engl Mór F N Iraton. —  N agyságos Erosey 
Károly Hajdú-Nánás, —  N agyságos ózv. Hor
váth Jánosné M .-Bodzás, —  N agyságos Nika

János körjeg y ző  Taucz. — N ag y ssg u s  Láng 
Farencz N agy-Bocskerek, — N agyságos Pazsonyl 
Elek Emil B orztov , —  N ag y ság o s Floischor 
Mór és fla Berek-Böszórmóny. —  N agyságos 
Goldstoin Sámuel P -Dombegyhaza. —  N ag y ság o s  
Neumann Manó B -C sab a . —  N ag y ság o s Vajda 
Lajos kunágotai gazd aságai, —  N agy ság o s 
Schw arcz Miksa N .-Szalonta. —  N agy ság o s 
Jung Péter Nádasd. — N ag y ság o s  Muzsay 
Géza Draucz. —  N ag y ság o s  Kohn Farkas P .-  
Batonya, —  N ag y ság o s F. Kovács Gáspár Cs.- 
A pacza. —  N ag y ság o s  Biró A lbtrt Kunagota. 
—  M éltóságon g ró f  Apponyi Albert gerendás! 
uradalma. —  N ag y ság o s  Horváth 8éla M. Domb- 
egyháza, — N ag y sá g o s  Spltczer Karoly Battonya. 
N ag y ság o s Műnk Soma Zsolcza. —  N ag y ság o s 
Otrok István Sarkad. —  T ek in tetes Prag Bo 
n lfácz, —  N a g y sá g o s  Gerzon Kazmer. —  
N agyságos Babó Zoltán. — M éltósugos g ró f 
Széchényi Sándor uradalma N.-Dorog —  N agy
ságos  Haás B*la. —  N agyságos Kupforstein 

és Ffilöpp, — N ag y ság o s  Jakabfy Béla. ath.

ROSENTHAL TESTVÉREK UTÓDAI, mint a Mollino-szövet egyedüli elárusítói B.-Csabán.
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ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG BUDAPESTEN.

Mily elkerülhetetlenül szükséges

a szöllők permetezése
ez elmúlt évadban bizonyult be, midőn csakis a 

perm etezett szöllők nem mentek tönkre. Ennek 
elérhetésére legjobbnak bizonyultMay fart h I*h. é»t*a

szabadalmazott *—
V  ön mii ködö^Sa

„Syphonia"
s z ö l l ő v e s s z ő

növénypermetezöje
mely az oldatot s s i v a t t f  u z á s  n é lk ü l  ó n m ű k ö -

d ü e n  a növényekre perm etezi.
E en permetezőkből mér s o k  m e r  van hasz
nálatban és s i á m o s  d i c s é r ő  b l z o n f i t v á n y
m utatja kitűnő voltát valamennyi egyéb rendszerrel 

szemben.
Ábra és leírás rendelkezésre AU

MAYFARTH PH. és társánál
mezőgazdasági gépgyárak,

különlegességi gyár és gyüaiölcs-értékesitési gépek 
résiére

Bécft, IM, TaboratraMse 7(1. sz. 
Árjegyzékek és számos elismerő levél ingyen Kép- 

1— b viselők és Ismételadék kívánatosak.

Legjobb és legmegbízhatóbb minőségű 

magyar bácskai kenderből készült

d o h á n y z s i n ó r t
és

gazdasági kötélárut
ajánl a

BLS1ER is WEISZ kötélgyártó t i í j  BUDAPESTEN.
R a k t á r  ás i r o d a :  V I I . ,  K á r o ly -k t t r á t  7. ss.

Továbbá: torna eszhLözöli,
v a la m in t:  k o ra izó  ló h á ló k , szá n h á ló k , g a b o n az sák o k , v íz h a tla n  p o n y v á k , 
k e n d er , csepü , v á szo n tö m lő k , ita tó - és  tű z iv ed rek , cocus  fu tó szű n y eg ek  
éa láb tö rlő k , ru h a s z á rító  k ö te lek . — Lawn-tennis hálák, fogo ly - 
hálák stb . e s z a k m á b a  vágó á rú k a t  a legjutányoeabb eredeti gyári árakon.

Kepe* árjegyzék kívánatra bármanteaen küldetik — Vidéki megrendelések 
pontosan eizközóltetnek

M árkus Samu könyvnyomdája, Budapest, Báthory-utoza 20.
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