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A talaj megnövelésének hatása a 
dohánytermelésre.

A  jelenlegi szigorú időjárás mellett 
alig- van kilátásunk arra. hogy a februári 
szokásos teendőket csak némi részben is 
végezhessük. — A  tél rendkívüli arányokat 
öltött a világnak legnagyobb részében és 
azért nincs kilátás arra, hogy az hirtelen 
megenyhüljön, mivel olyan nagy kiterje
désben van.

Sok helyen, a hol nem térnek le ar
ról, direkte a dohány alá trágyázni és 
a hol azt m ég eddig el nem végezték, to
vábbra már nem szabad halasztani a d o
hányföldre való trágya kihordását, — mert 
ha már nem alkalmaztuk azt valami elő- 
veteményre, (a mi bizonyára a legczélsze-

rőbbj siessünk vele legalább most, hogy 
mentül jobban megérhessen, és hogy az 
mihamarább elteregetessék, és hogy h í a 
föld fagya megengedi, azt azonnal leszánt
hassuk.

Mert bár mily kemény az időjárás 
most, számíthatni arra. hogy a hideg fel- 
engedtével a földben sok nedvesség lesz ; 
a mi mindenesetre hivatva van arra. hogy 
a trágyát feloldja és azután a szántás ál
tal az a földdel összevegyüljön, hogy maj
dan a szükséges nyirkosságot a dohány
palánta számára megtarthassa, ami egyike 
a legfontosabb szükségleteknek.

A  föld megporhanyósitása egy olyan 
erős faktor, a mire itt csak egy kis példát 
felhozni jónak látok.

Épen nemrég történt; múlt hó 19-én, 
a midőn az országos gazdasági egyesület 
dohányszakosztálya — ülést tartott, — el
beszéli ott K ü s z l e r  Henrik dohányter
melő, hogy nekio ez évben is majdnem 
í) méter-mázsa dohánya volt holdanként, 
akkor, a midőn a többi vele szomszédos 
termelőknek csak mintegy 5 méter-mázsa 
termett.

Ezen eredményt határozottan annak 
tulajdonítja, hogy ő a dohányát négyszer 
kapálta meg. m ég pedig, a mint elbeszéli, 
kertészei azt a jelentést tették neki, hogy 
a dohány kezd lesülni, és hogy le kel 
törni —  a mit azonban ő ellenzett és azt 
rendelte, hogy a dohányt még egyszer, az 
az negyedszer megkapálják ; a dohányosok 
természetesen azt nem akarták, de ő nem 
tágított és a dohány meg lett kapáltatva ; 
a kapálás után azonnal a dohány üdülni 
kezdett a horvadás és elszáradás nyomai 
eltűntek és a dohány kizöldült, nőtt, szé
pen fejlődött, egészen megfrissült.

A megporhanyitott föld azon kis ned
vességet, a mit az éjjeli harmatok előidéz
tek. a dohánytőke mellé vonta, és ez nyúj
totta azon hatalmas tápot, mely azt a cso
dák ülöm bséget előidézte.

E gy szomszédjának, ki szintén úgy 
cselekedett, szintén ilyen termése lett.

Ebből csak azt akarom kitüntetni, hogy 
a föld megpórhanyositása, erős m egnöve
lése mily nagy horderővel bir a dohány
termelésre mennyiség és m inőségileg.

Ha az idő engedi, azaz ha a föld még 
február havában annyira szikkadt, hogy 
azt megszántani lehet, bizonyára az olyan 
cselekmény, mely a legdusabban fizeti 
m eg a reáforditott szántási költséget; ilyen
kor épen olyan, melyen kell a szántást 
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megejteni, mint a minő az, az ővzön  meg 
ugarolva volt.

H a a trágya, a mint fent jeleztem, a 
dohány termelés alá alkalmaztatott, annak 
a kihordása semmi esetre továbbra nem 
halasztható, hanem most e hó első felé
ben, ha ugyan addig m eg nem ejtetett, 
m eg kell történni, és a mint m ég a múlt 
évben kifejtettem, a trágyát a kihordás 
után azonnal egyenletesen el kell teregetni, 
és nem kupaczokba h agyn i; ezt semmi 
esetre ne tegyük, mert a kupaczok fek
vése által a trágyának leg jobb  része, a 
a kupaczok által elfoglalt területre esik, 
és nagy mennyisége folytán leszivódik 
egész m élyre; szóval ez olyan trágyázás, 
melyet úgy szoktunk nevezni, hogy foltos.

E gy másik hátránya pedig az. hogy 
e rovar jobb  tanyát talál a kupaczokban 
és ott szépen gyarapodhatik, mig ellenben 
a széthányt trágyában nem igen találhat 
jó  fészekre és inkább el is pusztul a föld 
szinén, a hol a trágya csak vékonyan van 
elteregetve

A  hó^olvadása után a trágya a sok ned 
vesség által egyenlően a föld felső rétegéhez 
tapad ; igy helyes ez . mihelyest az ekét a 
földbe bocsáthatjuk a z o n n a 1, ha csak 
lehetséges, m ég február havában feluga- 
rolni. Ezen művelet által teremtjük meg a 
talajban azt a tartós nedvességet, melyre 
a dohány palántának eleinte oly nagy szük
sége van. és a melv egyik biztosítéka an
nak. hogy a palántánk akkor, a midőn 
szükség van arra. Hogy hirtelen gyarapod
jék, gyarapodni is fog .

A  februári netáni szántás által a gazda 
abba az aggodalomba talál esni, hogy néki 
talán m ég négyszeri szántásban kell a 
dohányt termelni ; a / igaz. hogy ez nagy
szó ; de tekintsük meg a dolgot közelebb
ről és reá jövünk, hogy ez nem valami 
olyan megijedni való dolog.

Először február havában történnek meg 
e/. a munka, a midőn azt nem kell épen 
olyan drágára becsülni, mert akkor még 
úgy se lehet valami nagy foglalkozása az 
igának ; erre ugyan azt mondhatja a gazda, 
ha már dohány alá tudok szántani, akkor 
szántok zab és árpának stb.

Igaz, hogy én ezt se tartom hibának; 
mert akkor a midőn én gazdálkodtam, 
a korai tavasz szántásban mindig megta
láltam bőségesen fáradságom diját, — de 
mindazonáltal nem tudom, bir-e olyan nagy 
fontossággal a többi tavaszi termelvényre, 
mint a dohányra, mert az utóbbinál majd
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nem biztosítja a termést, különösen azóta, 
a mióta az állandó szárazságok hazánkban 
annyira meghonosultak, h ogy  majdnem 
évről-évre kitartó szárazság sújtja szegény 
gazdáinkat ; mondom, épen a dohánynál 
látszik ennek legnagyobb csapása, és en
nek elhárítására, és az az elleni megküdhe- 
tésre van hivatva a gyakori szántás, m ég 
pedig a kora tavaszi mély szántás. —  De 
nem vész kárba már csak azért sem, mert 
ezen kitűnő m egm ivelése által a dohány
földnek a leendő búza vetésben is gazda
gon fogja vissza fizetni, a netán február 
havában reá fordított szántási munkát; 
vajha olyan idő volna, hogy azt termelőink 
nagy része megtehetné.

Én teljes m eggyőződésből a legmele
gebben ajánlom ezt t. olvasóim becses 
figyelmébe.

Daróczi Vilmos.

Miként fokozhatnék és állandósíthat
nék nagyobb gazdaságaink jövedelmét 
—  kapcsolatban a dohánytermeléssel ?

Ú g y  hiszem, e kérdés szellőztetése egy 
oly pár excellenc agricultur államban, mint 
hazánk, hol a nagy birtokok az ország 
területének 35* ,,-ot teszik ki, elég időszerű 
akkor, midőn látjuk, hogy nagy birtoko
saink jó  része már csakis a bérbe- vagy 
eladásban látja a menekvést, hogy igy  egy  
csapással m egóvja magát a küszöbön álló 
bajtól.

A  tulajdonos bizonyára nem sportból 
választja ez utat. hanem azért, mert látja, 
hogy birtoka saját kezelés mellett keveset, 
vagy legalább is nem annyit jövedelmez, 
mennyire neki szüksége van !

Pedig a saját régieben való gazdálko
dás mellett fontos közgazdasági, hogy ne 
mondjam : nemzeti érdekek szóllanak, nem 
is szólva az általános hnmanitási és er
kölcsi követelményekről. A  föld nemcsak 
üzlethelye a m ezőgazdasággal foglalko
zóknak. hanem a nemzet bölcsője, táplá
lója, phisicai és erkölcsi tulajdonainak fej
lesztő meleg ág y a ! Jaj annak a nemzet

T Á R C Z A .
Karczolatok a dohányról

Irta Ró na i  l i t ván.
A rMag>ar Dohányujság* eredeti tárcsája.
Világuralmát a dohány azon körülmény

nek köszönheti, hogv kellemes narcoticus ha
tást gyakorol az agyra és az idegrendszerre. 
Európa minden országaiban dohányoznak ; 
dohányoznak kelet és nvugatázsia minden ré
szén, dohányoznak Rengáliától kezdve a ma- 
lavi füszertermö szigeteken át föl a jegesten
gerig kivétel nélkül az izlamok, brahminok és 
a buddhaisták; Afrikában a néger inkább éh
séget szenved, de dohányozik; a hottentóta 
még a feleségét is eladja a dohányért; Ame
rika meg pláne füstöl, tubákol s rágja a do
hányt. Ausztráliában, a déli tenger szigetein 
rég ismerik a dohányt; a fehér emberek ide 
is elhozták a czivilizacziót és a dohányt; a 
dohány hamarabb honosuk meg náluk, mini 
a czivilizáczió.

Egy amerikai kiszámította, hogy ha azt 
a dohányt, mit a földön évente elfüstölünk, 
négy hüvelyknyi vastagságú kötél alakiában 
állítanék elő : akkor ez olyan óriáskígyó volna, 
hogy vele az egész földgömböt az egyenlítő

nek, mely a földet csak mint fiakker lovat 
nyúzni, zsarolni tudja pillanatnyi nagyobb 
jövedelemért, és nem mint tenyészlovat 
kímélettel, gondoskodással áp olja ; és két
szer jaj annak a nemzetnek, mely a pilla
natnyi nagyobb jövedelemért — sokszor 
bizony kielégítetlen kapzsiságból és előre 
nem számításból — m egengedi, hogy  földje, 
mely bölcsője a nemzetnek s a benne élő 
és kifejlődő minden magasabb szellemi és 
erkölcsi tulajdonoknak, — a nagyobb jö v e 
delem kicsikarásának minden eszközét m eg
engedi azt tartván, hogy a czél szentesíti 
az eszközöket.

A z a nemzet, —  mely tápláló földjét 
bármi oknál fogva is —  legyen az kapzsi
ság vagy tudatlanság —  zsarolja s a rajta 
lévő legnagyobb nemzeti kincset — az em 
ber anyagot is — préselési systemájának pré
dájául dobja — az ilyen nemzet nem igér 
hét magának hosszú életet, mert hálátlan, 
mint a rossz gyerm ek szülő anyja iránt; a 
lecsigázott, vérszegény anya pedig végre 
csak nyom orékokat fog  nevelni emlőin, 
kiket a legközelebbi élet zivatar dicstele
nül fog  elsöpreni, helyt adván egy  hálá- 
sabb népnek.

Ha tehát nagy birtokaink keveset j ö 
vedelmeznek. ne dobjuk el azt mindjárt 
m agunktól s legkevésbbé se adjuk át egy  
minden kis zsírját kisajtoló kézbe, — hanem 
keressük, kutassuk azon eszközöket, m elyek 
segélyével, ha nem is a legm agasabb, és 
csak bizonytalan ideig tartó, de bizonyára 
kielégítő, állandó sőt állandóan fokozható 
jövedelm et állíthatunk elő.

A  bérlő minden esetre nagyobb jö v e 
delmet hoz k i . de ki merné állítani, hogy 
ezen jövedelem  a messze jövőben. —  a 
m elylyel eg y  nemzetnek épp úgy kell szá
molni, mint az egyesnek eg y  em ber élet 
tartamával, — állandósítható vagy pláne 
fokozható lenne V Hisz a nálunk dívó rö 
vid tartamú bérrendszer mellett a bérlő 
ha m ég oly humánus, hazafias gondolko
dású is. kényszerítve van — nem ritkán 
leg jobb  m eggyőződése ellenére is —  a ta
laj tőkét megtámadni, esetleg az emberi s 
állati erőt a lecsigázásig kihasználni — el
vetvén ezzel —  öntudatlanul is — a messze 
jövőben (mert hisz a természeti és erkölcsi 
erők hatása sokszor csak generatiok után 
lesz szemmel látható) a degenerálásnak, az

mentén liarniinczszor lehetne körülcsavarm. — 
Ha azt a dohányt, a mit csak a matrózok és 
a yankeck elhajóznak évente, keményre saj
tolt állapotban téglákká alakítanék át, a tég. 
Iákból olyan gúlát lehetne építenünk, hogy ez 
a gizehi pvramis magasságai érné el ; ha pe
dig ugyanezen mennyiséget porrá törjük, e 
barna por alá ugv el lehetne egy középnagy
ságú várost temetni, mint valaha a Vezúv lávája 
eltemette Herculanumot, Pompejit és Stabáit.

A dohány évi termelését a föld kereksé
gén 1000 millió kilogrammra becsülik. (L. 
gyári növények. Irta Dr. Kodiczky Jenő, Kassa 
1889. —  55 ik lapszám). Anno 1875-ben az 
egész világ dohánytermelése összesen csak 250. 
millióra rúgott (Lesehalle tűr Allé. I. évf. 18. 
szám. 1875). Ha ezen adatok igazak, akkor a 
dohány termelése alig Ifi esztendő alatt meg- 
négvszeresedett. Csakhogy ezen adatok igaz
ságához ám sok szó fér még. Példával illusz
trálom. Dr. Kodiczky a már említett s csak 
nem régen megjelent müvében, ott hol a vi
lág dohánvtermelcsével foglalkozik. Németál
lam dohánytermelését 29.600.000 
Francziaországét 17.000.000 
Oroszországét 71.000.000
Magyarországét 70.200.000

általános pauperismusnak s a mi ezzel já r : 
az általános erkölcsi és polgári erények 
romlásának m agvát és csirá it!

Tisztelet, becsület a kivételeknek ! m a
gam is ismerek bérlőket, kik, — bár n yo
masztó feltételek mellett bérelnek m ég 
sem mennek át az ily rabló gazdálkodási 
rendszerre ; inkább kevesebb jövedelem m el 
érik be ! D e egész általánosságban s főleg 
a rövid bértartam mellett közel a veszély, 
a rabló gazdálkodásnak minden közgazda- 
sági és erkölcsi káros következm ényeit be- 
állani látni.

Hisz a bérlő se imádkozza le azt a 
nagyobb jöved elm et! A bérlő háztartásá
ban, életmódjában egyszerűbb —  körül te
kintő, számitó. s a szükséges forgó tök é
vel el van látva s tb ! Ezek bizonyára mind 
fontos factorok e nagyobb jövedelem elő
állításánál ! De ezen tulajdonok m eg lehet
nek a tulajdonosban is, és m ég sem fog  
előállítani oly magas —  bár mindenesetre 
állandóbb s fokozhatóbb s a nemzeti életre 
jótékonyabban ható — jövedelm et, mint a 
bérlő ! M iért? Mert a bérlő — mint fen
tebb jelzém —  kényszerítve van a jöv ő  
nemzedék tőkéjét is megtámadni — sem 
inge, sem gallérja nem lévén neki a bér
birtok, egyszerűen bér-tárgy, mint akár egy  
fiakker l ó !

A v a g y  — eltekintve a fennt jelzett 
közös egyéni tulajdonoktól — mi egyébb  
titka lehet a bérlő által előállított nagyobb 
jövedelem nek ?

Hisz azok a termelési és értékesítési 
tényezők, melyek együttesen befolyásolják 
a hozam nagyságát, a bérlő által sem v o l
tak rögtön m egváltoztathatók; de sőt a 
talaj, éghajlati, közlekedési, munkás viszo
nyok, a piacz, a törvénykezés, közigazga
tás s egyébb a termelésre és értékesítésre, 
tehát: a hozamra is befolyást gyakorló fa c
torok ugyanazok maradtak, lényegükben 
nem voltak módosíthatók, a bérlő által sem !

Honnan tehát a nagyobb jövedelem  ?
A  d olog  nyitja az, hogy — nem szólva 

a nemzeti tőke megtámadásáról, sem a 
hasznos befektetések mellőzéséről — a bérlő 
az összes termelési factorok közül egyet 
valóban módosított t. i. az emberi és állati 
e rő t ; izeket nagyobb tevékenységre serkentette 
—  kivételesen, — de legtöbb esetben kény- 
szeritette és pedig sokszor a jöv ő  nemzedék

Hollond.aét 3.000.000
Cubaét 30.500.000 kilgrammra
teszi. Ezzel szemben a „Die Neue Zeit* 1890.
évi 20. száma a Német állam évi dohányter
melését 90.000.000 kilogrammal mutatja ki
iteliát csak 60.400.000 kilogr. a különbség; 
Francziaországét 40.000.000 klgrmban állapít
ják meg (tehát 23 millió kgr. a különbség;) 
Oroszországét 15.000.000 klgrmal, (különb
ség 5fi.900.000 kgr.) Magyarországét 80.0o0.000 
(különbség 9.800.000 kgr.) és így tovább: 
Hollandia évi termelése az említett folyóirat 
szerint I2.0o0.000 kgr.. Kodiczky szerint csak 
3.000.000 ; Guba évi termelése ott 20.000.000 
kgr., itt 30.500.000 kgr. és a többi és a többi, 
így aztán nagyon nehéz a valóságot megtud
nunk *, ha még csak pár százezer kgr. volna 
a külömbség : hagvján. de 60 milliós különb
ségek, azok egy kicsikét mégis nagyok. Nóta 
bene a végeredmény az, hogy az idézett né
met forrás a világ évi dohánytermését 1200 
millióra, magyar forrásunk pedig csak 1000 
millióra teszi. A feltűnő eltérések csak a rész
letezéseknél válnak szembeötlőkké; a magyar 
forrás dicsőségére válik, hogy föltétlenül job
ban megközelíti a valóságot, mint a másik ; a 
rendelkezésemre álló anyaghalmaz révén nem
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physikaiés szellemi fejlődésének rovására. — 
M ert tessék csak m egfigyelni a katonai 
sorozó bizottságok kimutatásait a hadköte
lesekről ; itt már világ nyomai látszanak 
az évtizedek előtt m egkezdett rabló gaz
dálkodásnak ! Itt látszik a nyoma mini
mumra leszorított keresetnek s felcsigázott 
munkának !

A zt mondhatná valaki, hogy  az em
ber anyag fogyatkozása nemcsak a mun
kás népnél, de a jólétben élő osztálynál 
is mutatkozik ! Természetes ! Ez szorosan 
összefü gg ! U gyan is a csekély keresetre 
utalt nép részben mert nyom orgott, rész
ben mert a nyomorúság a bűnnek kitűnő 
talaja, degenerálódott; a munka adóknál 
pedig (értem azokat, kik mások rovására i 
túlságos jövedelem re tettek szert) beteljese
dett azon közm ondás: könnyen jött, köny- 
nyen ment s léha és elpuhitó életmódnak 
hódolhatván, eo ipso visszaestek! H iába! 
Nem lehet örök törvény ellen büntetlenül 
v é ten i! Ks jó l mondta már C icero ; nulla 
tam pestis, quae non homini ab homine j 
nasciatur — (nincs az a rossz, m ely ne cm- j 
bértől emberre származnék).

A zonban térjünk vissza tárgyunkra !
A  bérlő tehát a termelési tényezők 

közül egyet módosított t. i. az erőt, ht'nysze
rit vén ezt nagyobb tevékenységre.

Hát egy  földmi vés ugyan azon terme
lési viszonyok között miért hoz ki m ég a 
bérlőnél is nagyobb jövedelm et? Ez talán 
a termelési tényezők közül m ég többet 
módosított a maga javára ? K orántsem ! 
Finnél is csak az erők nagyobb tevékeny
sége hatott kvízre és pedig m ég a bérlő
nél is nagyobb mértékben, mert m ig a 
bérlő az erőket nagyobb tevékenységre 
kényszeritette (bizony sokszor draszticus esz
közökkel), addig a föld mi vés az erőket, 
melyek jobbára hozzá tartozók, erkölcsi 
rugók segélyével nagyobb tevékenységre ser
kenti, ösztönzi.

U gyan kérdem , miként érték el a 
nyugati államok a m ezőgazdaság azon fo
kát, melyen ma állanak ?

Hiszen azok is állottak egyszer azon 
a ponton, a hol mi ma állunk ? Flzek is 
előbb az ember physicai és szellemi erejét 
nagyobb tevékenységre serkentették, s mi
dőn a nagyobb tevékenységnek eredm énye 
a nyers termel vények állandó és biztos

sajnáltam u fáradságot Dr. Rodiczkvnek e 
/túrját ritkító szakszerűséggel megirt könyvét 
masoKéival hasonlitgatni s azért állíthatom, 
hogy ezen forrás határozottan jobb a német
nél. Ennek fejtegetése azonban nem tartozván 
e karczolatoknak lenni akaró futólagos meg
jegyzések körébe, térjünk ar más thémára. 
Vagy, ha ugv tetszik, folytassuk ilyenképen : 
Fogadjuk el, hogv az egész földön csakugyan 
1000 millió kilogramm dohány terem. — 
Egyezer millió kilogramm dohányban, ha öt 
százalékkal vesszük a nicotintartalmat, ötven 
millió kilogramm nicotin >an. A nicotin spe
cifikus súlya tudvalevőleg csak nagyon kissé 
különbözik a viz specifikus súlyától s e sze
rint ennyi nicotin megfelelne 400.000 (négy- 
százezer) tonna víznek ; ez pedig elég volna 
arra, hogy a világon levő összes embereknek 
fejenként 1172 gramm nicotin szolgáltathassák 
ki; minthogy pedig ez a méreg kisebb ada
gokban is Öl, a jelenlegi emberiség négysze
resét lehetne vele kipusztitani. De mivel ez 
esetben nem volna kinek tárczákat Írnom, hát 
hagyjuk csak az embereket élni, pusztulnak 
lassanként maguktól is.

„Borzasztó növény ez a dohány !M fog
ják sokan gondolni — miközben persze rá-

előállitása, — a munkás kéznek folytonos 
foglalkoztatása mellett a munkásnépnek 
folytonos szaporodása beállott, ekkor, de 
csakis ekkor lépett fel a tőke a nyerster- 
m elvények feldolgozására, állítván gyára
kat s ezáltal biztosítván m ég több kere
setet a népnek s a nép szaporodásával pi- 
aczot a termelvényeknek ! Ezzel karöltve 
fejlődött aztán az ipar, kereskedelem, köz
lekedés stb. stb. —  mig végre a mai fej
lett állapotok beállottak. — Nem-e lehetne 
ebből a tanulságot levonni ?

Ú gy  hiszem, nagyon! Ha már nem 
áll módunkban az összes, a termelésre b e 
folyással biró tactorokat előnyösen m ódo
sítani, —  úgy kezdjük mi is ezen egynek 
t. i. a rendelkezésünkre álló emberi erő
nek nagyobb fokú kihasználásánál —  czél- 
szerü serkentés által!

Miben álljon ez ?
Hozzunk be oly gazdálkodási rend

szert, mely eleinte kevés befektetést igé
nyel, de a mellett a népnek kor és nem 
szerint m egfelelő s lehetőleg állandó fog  
lalkozást nyújt s a tulajdonosnak állandóan 
emeli jövedelmét.

S zóv a l: törekedjünk a belterjes gaz
dálkodásra, mert az extensiv. primitiv gaz
dálkodás mellett a nemzet sem számban, 
sem vagyonban nem gyarapodhatik már 
tová bb !

Törekedjünk többet, jobbat, és több
félét is termelni!

A z az ember, —  mondja egy franczia 
iró ki odáig vitte, hogy ott, hol eddig 
egy kéve termett. 2 kéve terem, — több 
szolgálatot tett az emberiségnek, mint az 
a hadvezér, ki 20 döntő ütközetet m eg
nyert! Igaza van! A  belterjes gazdálkodás 
alapja a nép szám- és vagyon szerinti gya
rapodásának !

R é g  hangoztatjuk : Hozzunk be helye
sebb arányokat m ezőgazdaságunkba! A zon
ban mire kivitelre kerülne a sor, rendesen 
eg y  „circulus vitiosus“ áll b e !

Ugyanis a tulajdonos igy  látszik okos
kodni : Belátom, hogy belterjesebb módon 
kellene gazdálkodni, dehát ez nálunk nem 
m egy, mert — nem szólva a többi facto- 
rokról — nincs állandó, olcsó munkáskéz s 
a mi van is, annak a jelleme, szellemi kép
zettsége, ügyessége stb. nem olyan, mint a 
belterjesen gazdálkodó nyugati államokban !

A  munkás nép pedig ezrivel vándorol 
s ezt látszik mondani]: az a nyári munka 
kevés nekünk arra, h ogy  egész éven át 
m egéljünk; állandó munkát nem kapunk s 
igy kénytelenek vagyunk aratáskor annyit kí
vánni, hogy ebből télre is jusson valami!

íg y  aztán tovább folyik az áldatlan 
külterjes gazdálkodás, mert a zsibbasztó 
„circulus vitiosus“ nincs m egtörve! Pedig 
ezt m eg kell törni, ha csak nem akarjuk, 
hogy  a munkás nép elpusztuljon; vele 
együtt a nagybirtokok elértéktelenedése 
álljon be, a mint ezt hazánk északi ré
szein már is láthatni.

Hisz az valóságos satyra, hogy egy  
államból, mely inkább gyér népességűnek 
mondható (Csehországban majdnem kétszer, 
s Belgiumban háromszor annyi lakos esik 
ugyanazon területre) —  a nép kereset hiá
nyában kivándorol!

A  gazdaságok okolják a drága és ke
vés munkáskezet, m ig ellenben a munkás 
nép okolja külterjes gazdasági rendsze
rünket !

ím e : itt a circulus vitiosus ! Ezt meg 
kell törn i!

D e hát ki kezdje m eg ? A  munkásnép 
semmíesetre sem ! Hisz csak nem kíván
hatjuk. hogy a munkásnép csak azért sza
porodjék el, s csak azért sajátítson el előre 
bizonyos technicai jártasságot különféle mun
kákban. — hogy majd esetleg talán vala
mely gazdaságban megejtenek egy  kísér
letet ??

A  kezdeményezés a nagy birtoktestek 
tulajdonosainak hazafias és erkölcsi köte
lessége, de m ég saját érdekében is á ll ! 
Neki kell törekedni egy  belterjesebb gaz
dálkodási irány felé!

Igen ám, — mondják sokan —  de eh
hez mindenek felett sok és olcsó pénz kell 
s azután az állandó, olcsó munkás k é z !

Tökéletesen ig a z ! Pénz és munkás 
kéz két fontos factor a belterjes irány m eg
alapításánál !

Foglalkozzunk e két factorral sorban!
Pénz kell igaz, de nem szükséges sok 

pénz !
A  belterjes gazdálkodási rendszert nem 

kell egyszerre s nem is sok pénzt igénylő 
nagyszabású tervekkel, — de sőt ellenke
zőleg  apródonként kevés pénzzel s több 
speculativ szellemmel behozni. —

gyújtanak! No nem olyan borzasztó! Isme
rünk ártatlannak látszó növényeket is, melyek 
méregtartaln uak. Az ember például alig volna 
hajlandó elhinni, hogy a közönséges salátában 
épen olyan narcoticus hatású méreg van, mint 
a dohányban, a cocában, betelben; a saláta 
„Lactucinw-je szintén kábitó, mint azt Werner 
Grosse írja a „Die Neuzeut- —  czimü könyv 
853-ik lapján ; hány vegetáriánus nem do- 
hánvozik, hanem salátával él! Igazán, a kö
zönséges ember a sok bölcs között —  ha 
mindegyikre hallgat, hamar elveszti maga előtt 
a talajt; dohány és saláta ! Ez a Werner Grosse 
vegvileg igazolja be, hogy a két növényben 
egvformán narcoticus a méreg, Lundahl pedig: 
„Phisischer Eintluss des Tabcfcs auf den Olga- 
nismus nebst einer Abhandlung über den 
Vegeteriánismus. Berlin 1875.“ czimü köny
vében 51 lapon át kárhoztatja a dohányzást s
30 lapon nyomban erre dicsőíti a salátát!

A „Budapesti Hírlap-  1890. 25. száma 
fölemlíti, hogy nem mi magyarok vagyunk, de 
még a törökök sem a legnagyobb dohányzók, 
hanem a spanyolok azok. Spanyolországban 
minden dolog szivarzó mellett intéződik el. 
Községi üléseken tanácsosok és képviselők 
mind a város költségén ontják a szivarfüstöt,

ki mennyit elszi, a költségvetés bánja. Ha va
lamelyik tisztviselő hivatalos dologban jár el, 
napidijon felül szivarra is kap pénzt. A hiva
talokban, még a királyiakban is, minden tiszt
viselő tűstől. A katonák egzecirozás közben 
szivarral szájukban fordulnak jobbra át, balra 
át. Legeredetibb dolog, hogy mikor a zsandár 
rabot kisér, senki sem ütközik meg rajta, hogy 
a közbátorság fegyveres őre és a közbátorság 
ártalmatlanná tett ellensége versenyt fújja a 
bodor fellegeket. Az előkelő társaságok set.i 
valami kényesek a füst iránt, tea után férfiak 
és nők finom szivarra gyújtanak, holott Angol- 
országban neveletlenség volna hölgyek társa
ságában szivarozni.

Pedig Spanyolország dohánytermelése mai 
napig is oly csekély, hogy a világpiaczon alig 
alig lordul meg a dohánya; a spanyol dohány 
még otthon nem kell, Virginiát, hollandit és 
havannát használnak még pipadohány gyanánt 
is. De van aztán Sevillában egy olyan hatal
mas burnótgvár, mely egyjkisebb állam földén 
jó nagy erőd számba menne. Ezt VI. Ferdinand 
építette még 1757-ben s az épület 37 millió 
reálba került. (Das Buch vöm Tabak, von J. 
Columbus. Wien. 1840— f»4-ik lapszám.) E 
gyárban 50 évvel ezelőtt 3000 ember és 400
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Mert ne gondolja senki, h ogy  azok a 
mintaszerű külföldi gazdaságok csak úgy 
egyszerre lettek o ly  belteijesekké s úgy 
a munkásokra, mint a tulajdonosokra ál- 
dásthozókká; ott is volt primitív, költséges 
gazdálkodás, csak apródonként, minden cse 
kélynek látszó termelési ág felkarolásával 
és fejlesztésével kezdtek átmenni és fok- 
ról-fokra a belterjessebb felé, m ig végre 
oda jutottak, hogy mi azok jövedelm ét, 
majdnem mesésnek találjuk!

E gyik  tényező a másikat fejleszti, mig 
végre az összes termelési és értékesítési 
factorok, — teljes kifejlődésükben állanak 
előttünk !

A z átmenetnek nem is szabad nagy 
tőkével megindulnia. Akárhány nagy gaz
daságot ismerek, melyek tulajdonosai nagy 
pénz-áldozatok árán külföldi gazdaságok 
min. ájára rendezték be gazdaságaikat s 
végre szépen belebuktak ! Mindent az 
adott viszonyokhoz mérten kell cselekedni.

A  pénz tehát oly csekély mértékben 
kell az átmenethez —  mint ezt alább 
majd kimutatom, hogy alig jöhet szám ba!

Foglalkozzunk tehát a másik tényező
vel : a munkás kezekkel.

A  munkás kezeket valóban nem nél- 
külözhnt ük s ennek elegendősége, olcsó
sága valamint a munkásnép jelleme hatá
rozottan befolyással van arra, hogy mily 
irányban s mily rendszer mellett gazdál
kodjunk !

S épp e tekintetben hallom a legtöbb 
panaszt.

Tény hogy nálunk nincs elegendő, ol
csó munkás kéz.

S az is tény. hogy a mi népünk jel
leme elütő a külföldi munkásétól ; a mi 
népünk apró csepró munkára nem igen 
szeret vállalkozni; az időszaki munkáknál, 
takarás idején páratlan munkás, bámula
tos munkát képes kifejteni. — de aztán a 
beállott közökben — és ki venné ezt neki 
rossz néven oly m egerőltető munkák után ? 
— pihen, tétlenkedik!

— Azonban kérdem, honnan van a 
mi népünknek ezen sajátságos jellem vo
nása V

Valamint minden élő lény magán 
hordja az őt környező természeti factorok- 
nak bélyegét, úgy van a mi munkás né
pünkre is reá sütve a mi külterjes, időszaki

]ó dolgozott; 200 malomkő taposta porrá a 
havanna dohánvokar, melyen bői a hires „Spanyol 
burnót“ készült. Ma mar modern gőzgépek 
helyettesitik a lovakat; apadt az előállítás is, 
mert a tubákolás fénykora letűnt nemcsak 
Spanyolországban, de másutt is Spanyolor
szágnak Guba szigetén van nagy coloniája, 
mely elég dohányt szolgáltát, de maga Spanyol- 
ország dohánvtermelése nagyon csekély.

Wagner 365 oldalt tartalmazó vaskos 
könyvet irt a dohányról s a spanyol dohány
ról 8 i nyolcz) sorban emlékezik meg. A sta- 
tiszticusok a spanyol dohánytermelést mint 
elenyésző csekélységet rendeden figyelmen kí
vül hagyják. Danid az ö évi 126.000 kg. do
hányával, már szerepel; de 'ni ez mind a 
a tenger sima tükréhez képestj! Mi ez a 
126.000 kg. az Egyesült államok 290.600.600 
kilogrammjához képest?

A chinai, japáni dohányokat kevéssé is
merjük. A budapesti köztelken üvegbura alatt 
mint valami kincset őriznek egy pár fajta ilyen 
vágott dohányt. Nem tudom megvan-e még ? 
Faragó Ödön Chinában tartózkodó hazánkfia 
szerint ott a dohánytermelés csekély, hanem 
az import az elég nagy.

munkákhoz kötött gazdálkodási rendsze
rünknek a jellege !

— K ülteijes gazdálkodási rendszer m el
lett csak kevés munkás k e ll; ezeket aztán 
a sokat igénylő időszaki munkáknál túl is 
kell fizetni.

—  A  munkás ilyenkor sokat keres, de 
nagyon megerőlteti magát, miből kettő kö
vetkezik :

1) Kifáradva pihenni fog  s a pihenés 
után — a m egszokás törvényénél fogva —  
henyél s elsajátítja a henyéléssel járó hibá
kat is. —

2) H ogy  egyszer gyorsan jutva nagy 
keresethez, utána nem igen vágyik kis k e 
reset után s gyorsan szerezve pénzt, nem 
igen kíméli, könnyen jött, könnyen m e g y ! 
Innen magyarázható a népnek csekély ta
karékossági hajlama •

A  mint láthatni tehát, ismét eg y  cir- 
culus vitiosus áll előttünk! A  tulajdonos 
nem m egy át egy belterjesebb gazd. rend
szerre, mert a munkásnép ilyen, m eg olyan ; 
a mnnkásnép pedig a mi külterjes gazd. 
rendszerünk mellett nem lehet más, mint 
éppen a m ilyen !

K i törje m eg ismét e circulus viti- 
osust ?

Csakis a nagybirtokok tulajdonosai!
Csakis ezeknek állanak rendelkezé

sükre a szükséges szellemi és anyagi esz
közök ! ;

Azonban nehogy a puszta elmélkedés- ' 
nél maradjuk, megkísértem kijelölni azon 
módokat, melyek mellett csekély, majd
nem semmi befektetéssel, belterjesebb gaz
dálkodási irányban haladva minden rendel
kezésünkre álló munkáskéznek m egfelelő 
munkát s ezzel biztos keresetet tudnánk 
adni — lévén ez a legegyszerűbb serken- 
tési mód az erők kihasználásánák fokozá
sára s a munkások számbani és vagyoni 
gyarapodására.

Tekintve azt, h ogy  ott, a hol a do
hánytermelés be van hozva, már van ele
gendő épület, födött hely, mely az évnek 
felerészében más termények elhelyezésére 
is alkalmas — az épület befektetési tőke 
tehát nem szükséges.

Tekintve továbbá a /t  hogy a dohány 
kertészek már bizonyos fokig ügyesebb 
munkások lévén, ezekből kikerülnének 
olyan munkások is. kik a több pepecselést 
igénylő de igen jövedelm ező — különle
ges növények termelését végeznék akár 
maguk akár vezetésük v. résztvételük m el
lett az elaggottak s az e /ek  vezetésére bí
zott gyerm ekek, kik az iskolai időn túl 
úgy  sem igen hasznosan, v. legalább is 
nem nekik m egfelelően foglalkoznak, — 
tehát tekintve ezeket, már is lenne elengedő 
s m egfelelő számú munkásunk.

(Befejező közlemény következik>

Néhány szó a termő réteg mélyítése 
és az alréteg porhanyósitásáról

Általánosan tudvalevő dolog, hogy  a 
növények tápszerüket a földből és a lég 
körből kap ják ; a földben lévő tápszert o l
dott. folyó alakban gyökereik által ve
szik fel.

H ogy  tehát a lég, nedvesség és me
leg a lehető legm élyebben behatolhasson 
szükséges hogy az alréteg is felporhanyit- 
tassék, mert a növények az alrétegből ép 
úgy nyerik a tápszert, mint a felrétegből.

A  mély szántás által az alréteg össze- 
kevertetik, a növények gyökerei m élyeb
ben behatolnak, erősebben fejlődnek és szi
lárd állást nyernek.

A  termőföld alatt fekvő alréteg több
nyire kötött, a vizet át nem bocsájtja, s a 
növények gyökereit szabad fejlődésükben 
meggátolja.

Ilyen a kötött agyag alrétege, vala
mint azon földeké is, melyeknek alrétcgé- 
ben mészszivag réteg képződött.

A  m ély porhanyositás által a nővé 
nyék gyökereinek utat készítünk h og y  ott 
több tápszert találjanak.

A  m ély szántás által a föld tevékeny
ségét növeljük, a növények sokkal jobban 
kifejlődnek, nagyobb és szebb terméseket 
adnak, mint a sekély miveletü földben.

A  földnek [a mély mivelést, ha csak 
lehet, télen kell adni.

A z  őszszel megm élyitett földnek tava
szig több ideje van, hogy  a bennlévő ás
ványi növény tápszerek szétmáljanak.

A  földet mélyítés után m eg kell trá
gyázni. A  friss trágyázás a mélyített termő 
rétegre nagy jelentőséggel b ir ; mert m ég 
a leg jobb  alrétegben sem alkalmatosak a 
növénytápszerek arra, hogy  azokat a nö
vények élvezhetnék.

A  mélyített földnek a mész nagyon so
kat használ, ezáltal a föld porhanyóbb lesz ; 
a benne lévő vas és mangán sók átváltoz
nak és a gyorsan bekövetkező nagyobb 
élenyülés által ártalmatlanok lesznek ; a 
a kovasav feloldódik ; a földben lévő sza
bad savak semlegesülnek és a szenes, kor- 
hanyós anyagok szétbomlanak.

Ennélfogva a dohány alá szánt földet, 
mihelyt az — előző termésétől felszabadul, 
azonnal lehetőleg mélyen alá kell szántani, 
hogy a levegő és nedvesség behatásának 
szabad tér engedtessék.

Télen, midőn a gazdaságban ú gy  és 
némi munkaszünet áll be. a jó l megért trá
gyát hordjuk ki a dohány földre s eg y en 
letesen teregessük széllyel ; kora tavasz- 
szal pedig szántsuk jó  mélyen alá, hogy 
a trágya az olcsó földréteggel összekeve
redjék. L. K. O.

Levél a Szerkesztőhöz.
i.

T. Szerkesztő u r !
Szives felhívásának örömm el felelek 

m eg. Január 13-ikán adtam át Hagoson ter
melt dohányomat, a mely a múlt évi ab
normális időjárás mellett csak 1— 3/4 m- m - 
fizetett holdanként. Szigorú beváltás után 
19 Irt 99 krajezárt kaptam. Január 22-ikér. 
fogom  a sámsoni termésemet átadni s azt 
hiszem, hogy innen nagyobb átlagom lesz; 
itt mintegy 6 mázsa lesz a holdankénti 
átlag.

O kom  a beváltásra panaszkodni nincs, 
mert m eggyőződésem  az, hogy mindig a 
hitvány kezelés ad alkalmat a panaszokra. 
A  jó  munkát a beváltásnál igen nagy te
kintetbe veszik.

Kész tisztelettel
11.-Sámson. 1891. január 17.

Zichermann Jakab.

II.
Tekintetes Szerkesztő ur! *)
Ismét elmúlt a dohánytermelőknek 

egy igazán keserves esztendője, csak az a 
szerencse, h ogy  vigasztalhat bennünket 
azon eredmény, a melyet csekély termé
sünk beváltásánál elértünk.

„A  vége jó, minden jó M mondja a 
német, és igy  ha a borúra nem követke
zett is derű, de legalább nem maradt ború. 
mert a lefolyt év, ha mindenben a keserű 
csalódás éve volt is, különösen az volt a 
dohánytermelőnek. A ranyhegyeket ígérő 
tavasz után, kaptunk olyan borzalmas nya
rat, a melytől Isten őrizze m eg a gazda- 
közönséget. Nem is csoda tehát, ha a ter
melés körül foganatosított munka a d o 
hánynál teljesen kárba veszett, és termett 
az, a mit a föld saját erejéből megnevelni

• Örömmel adunk helyet c soroknak, annál ia in
kább, hogy épen a levélíró nem szokott a beváltás 
iránt gyöngéd lenni, éa igy e soraival caak erősíti a mi 
nézetünket a termelés haladásáról, aminek épen a múlt 
számunkban kifejezést adtunk. Szerk.
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tudott, az idő nem segített azon semmit. 
A  dohány feldolgozásánál, télen, kellett 
lehetőleg pótolni azt, a mit a nyár elmu
lasztott. A k i m egtette a simításnál azt, 
amit ugyan m indenkor tenni kell. de a le
folyt évben különösen, azt kárpótolta a 
méltányos beváltás, mely ha nem jó  is, de 
figyelem be véve az anyag minőségének 
gyengeségét, teljesen kielégítő lehet.

Nem kell, azt hiszem, festeni a lefolyt 
év sivárságát, hisz átélte, azt az egész or
szág, és ha néhol néhol, mint rengeteg si
vatagban az oda cseppentett oáz. kedve
zett az idő. az olyan csekélység, a mely a 
temérdek rósz mellett fel sem tűnik.

A  mi a legkívánatosabb a dohánynál, 
a korai ültetésre a legkedvezőbb idő járt. 
F éreg ha pusztított is, nem olyan m érték
ben, a mely érthetővé tenné a csekély ter
mést. A z  első és legfontosabb munkálato

kat idejében m ég m indig kedvező időben 
végezhettük, de ami azután jött, arról jobb  
hallgatni. A z  eredmény elég  hangosan be
szél, mert hisz, bár már néhány év óta 
mindig kedvezőtlen az idő, m ég is 10— 12 
méter-mázsa, a legrosszabb évben is 8 —9 
méter-mázsa termésünk volt, és az idén — 
nagyon jó  ha megüti a 7 m.-m.-át, de leg
inkább 5— ti közt ingadozik.

Talán volt része az e tekintetben ér
zett méltányosságnak is a beváltásnál, de 
a tapasztaltak után mégis tény az, h ogy  
nem annyira az anyag mint a munka 
nyerte megérdemlett jutalmát. Tanulhat
tunk, de tanulhattak különösen azok, kik 
rendes időjárásban termett jó  minőségű 
dohányaik feldolgozására súlyt nem fek
tetnek. Mi lett volna a múlt évi dohány 
beváltási átlagára, ha az, olyan Csáki 
szalmája módra került volna beváltásra.

„M eg  kell választani m ég jobban" szólt a 
beváltó tiszt egy  kertészhez, és midőn 
azért első osztályba Boroztatott, oda szélt 
a kertész: „magválasztom ezután uram úgy, 
hogy abban az irigység sem talál hibát."

Nagy segítség volt a dohányterme
lőknek a beváltásnál érzett méltányosság 
a lefolyt évre, de kihat az jövőre is, mert 
a termelőnél sokkal jobban okult a ker
tész, aki éppen nem bízhatta most el ma
gát, h ogy  dohánya jó  volt, és ha m égis 
meglehetős árt kapott érte, napnál vilá
gosabban láthatta, hogy  a jó  munka felér 
a jó  anyaggal. Jobb oktatást nem kapha
tott. Többet ért ez sok rendeletnél, sok 
parancsnál. Köszönet érte a beváltás ve
zetőinek

P.-Mikebudán, 1891. jan. 20.
Tisztelettel 

Bleier Gyula.

Fontos teendők.
Már most annak is itt az ideje, ha a 

nagy hó elolvad és az idő enyhébbre vá- I 
lik, hogy  a m elegágyakra nézve az elő
munkálatokat m egtegyük. — Legelső te
endő a m elegágy helyeit kiásni és a szűk- i 
séglendő trágya mennyiséget elkészíteni.

A félm étem yi m élységre kiásott m e- 
legágy  árkába nem szükséges, hogy épen 
trágyát tegyünk ; oda elég jó  a szérüskert- 
ből íelgereblyézett szalma és pelyva töre
dék, ezeket kell oda erősen belétapodni 
és gyakran megnedvesiteni.

Aztán fontos teendő a pajták átalakí
tása, miután a dohányok átadva lesznek; 
minthogy azokat okvetlen el kell készíteni, 
—  jó  lesz idejekorán ahoz már most hozzá 
látni.

Nem olyan elriasztó dolog  ez. mint a 
minőnek talán sokan tartják. A  pajták te
tejét nem szükséges m egbolygatni a szük

séges átidomitás illetve átjárók elkészítése 
végett. G róf Desseuf'i Aurél, az orsz. gaz
dasági egyesület elnöke, múlt ho 19-en 
tartott ülés alkalmával felvetette a kérdést 
hogy  az átidomitás nagy költségbe fog  
kerülni a gazdáknak, főleg  ha m ég a te
tőket is m eg kell bolygatni.

Erre Graemcnstein Béla ő  méltósága 
azt a felvilágosítást adta, h og y  nincs semmi 
szükség arra, hogy a tetőzet megbontassák, 
az átalakítás a nélkül is eszközölhető és 
az ebbeli eljárást rajzokkal is illusztrálta, 
— és erre elhatározta a szakosztály, h ogy  
úgy a mint ő  m éltósága Graenzenstein ur 
előadta, a Gazdasági Lapokban ejpr jól 
megérthető rajz fog  közzététetni tájékozás 
végett, hegy miként lesz legczélszerübb és 
legolcsóbb az átidomitás keresztül vitele.

Itt e helyen legyen m egengedve ne-

* Láld az liléi réirletea leírás át lapunk mái
fe lijén .

kém, h og y  e dologhoz én is valam ivel hoz 
zájáruljak, a mi talán az ügynek nem lesz 
ártalmára.

A z  1888 ik év október 1-én m egjelent 
19-ik száma a M agyar Dohányujságnak. a 
pajták átidomitására nézve közzétett egy  
rajzot, —  m elyet jelen számunkban ismét 
közzétettünk. E bből a rajzból lapunk ol
vasóközönsége talán némi tájékozást sze
rezhet magának. (Lásd a fentebbi 4 ábrát.

1888-ban is —  úgy  mint most — ar
ról volt szó, h ogy  a pajták átalakítása sok 
költségbe fo g  kerüln i; eg y  kiváló m unka
társunk az ábrában látható rajzot tette 
akkor közzé, a miből szintén tisztán kivi
láglik, h og y  a tetőt nem kell m egbontani 
és azért az átjárók elkészíthetők.

A z  ábrák az országban leginkább elő
forduló 8 öles és 2 ’ / i  öles régi pajta
szakaszokkal levő berendezések kellő 
átalakítását mutatják, o ly  hozzáa d á  ssa
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hogy igy a régi berendezésekből mitsem 
kell bontani — csakis a kapukat kell át
helyezni —  hanem csak hozzá kell azok
hoz adni a m ég megkivántató oszlopokat 
és szerdiákat; ha reá tekintünk a rajzokra, 
azok világosan oktatnak, mit tegyünk és 
hogyan, hogy az átalakítás legkevesebbe 
kerüljön és legkevesebb helyveszteségünk 
legyen azáltal.

Azt hiszem, h ogy  épen most, a midőn 
a pajták átidomitasáról van szó, és azon 
munkának közvetlen közelében vagyunk, 
helyén való lesz ezt most ismét közzétenni.

» .  V.

Lehet-e segíteni a rosszul égő magyar 
dohányokon ?

Dr. Kossutány Tam ás a magyar-óvári 
gazdasági akadémia jeles tanára, a követ
kező czim alatt: Lehet-e segíteni a rosszul 
égő magyar dohányokon ? a természettu
dományi társulat által, 1876. október 18-iki 
srakülésében, felolvasást tartott.

Nem tartom feleslegesnek, ezen fe
lette fontos s égető szükséges kérdést 
ismét feleleveníteni, annál inkább is ; mert 
e téren igen csekély vagy épen semmi 
kísérlet nem tétetett, ezt bizonyítja a mai 
napon is készletben lévő temérdek dohány, 
mely nem ég, vagy égése bizonytalan.

„ Hazánkban, különösen Torontál és 
Szabolcs m egyében s a Tisza mentén, je 
lentékeny területek vannak, melyeken 
szemre a legszebb dohányok teremnek, de 
a m elyeknek az a közös nagy hibájuk van, 
hogy rendkívül rosszul égnek. E rósz tu
lajdonság, különösen nedves években, any- 
nyira fokozódik, hogy a dohány —  bár 
mennyire száraz legyen is —  épenséggel 
nem ég, hanem csak szenesedik.

A  nehezen égés a dohány izére is igen 
kedvezőtlen ‘befolyást gyakorol, el lehet 
képzelni, milyen kár liáromlik ebből a ter
melőre, ki különös fáradságot igénylő ter
ményét ez okból kellően nem értékesítheti, 
mind a kormányra, mely a monopólium 
következtében ezt a terményt is kénytelen 
beváltani, ámbár alig használhatja másra, 
mint keverékül a legsilányabb minőségű 
pipadohányhoz- — hát m ég a fogyasztóra ?

H ogy  lehetne ezen a bajon segíteni ?
Erre vonatkozólag a tanár ur, ki nem 

lévén azon helyzetben, hogy a helyszínén 
kísérleteket tehessen, csupán theoretikai- 
lag kívánja nézeteit kifejteni. Nézete a 
következő:

„Kiindulva abból, hogy a dohány 
égésére a hamu kálitartalma kedvező, a 
chlór tartalma pedig kedvezőtlen befolyást 
gyakorol, tehát oda kell törekedni, hogy a 
dohány a talajban elegendő kálit találjon 
s lehetőleg akadályozni kell a chlór fel
vételét.**

A  k á l i  f e l v é t e l é r e  nézve ajánlja 
a talajnak m e s t e r s é g e s  k á l i - s ó k k a l  
való behintését; azonban költséges vol
tánál fogva ettől eltekint.

Ajánlja felolvasó tanár ur a mester
séges káli-sók helyett, a m e s z e z é s t  fő- 
képen korhanyós helyeken.

A  kísérlet egyöntetűsége szempontjá
ból a következő eljárást ajánlja.

„Körülbelül eg y  vagy félholdnyi te
rületet, mely kellően képviseli a környék 
dohányföldjeit, öt egyenlő táblácskára osz
tunk : az első úgy müveltetik mint eddig, 
s a többi táblákkal való összehasonlításra 
szo lgá l; a második tábla meszeztessék, a 
harmadik gipszszel hintendő be, a 4-ik 
bogárhátra szántassék vagy hollandi m ó
don árkoltassék ; az 5 ik végre a 2-ik és 
4-ik vagy 3-ik és 4-ik kombinatiója folytán 
vagy bogárhátra szántandó és meszezendő, 
vagy pedig bogárhátra szántva gipszszel 
hintedő be.

A  gipszezésre és meszezésre legalkal
masabb a W o lf  által ajánlott eljárást k ö
vetni, ki is következőképen ir :

„ A  meszet égetett mész alakban al
kalmazzuk, m elyet azonban kiszórás előtt 
tökéletesen finom porrá kell változtatni; 
ez pedig könnyen elérhető, ha a meszet 
25 kilónként füzfakosarakba teszszük, s egy 
vízzel töltött hordóban vagy  kádban 3— 4 
perezre viz alá m erítjük; ekkor a vízből 
kivéve halomra öntjük, h ogy  e g y  negyed 
óra alatt lisztfinomságu porrá omlik szét. 
E mészpor száraz szélcsendes időben, ősz
szel vagy  kora tavaszszal hintessék a ta
lajra, és sekélyen alászántható.

Korhanydus talajra 10 méter-mázsa, 
más talajra 7 méter-mázsa számítandó hol
danként.

A  gipsz szintén poralakban és égetet- 
len állapotban használandó és p ed ig : hol
danként 2l/ f — 3 méter-mázsa felhintése ápril 
végén vagy május elején történhetik.

Miután az ily nemű kísérletek ered
ményéről eddigi tudomásom nincsen, fel
kérem a tisztelt olvasó közönséget, hogy 
ha e téren némi kísérlet tétetett, az elért 
eredményről e lapok utján értesíteni mél- 
tóztassék, hogy esetleg ily kísérletet a f. 
évben tehessünk.

L. K. 0.

Az országos magyar gazdasági egye
sület dohánytermelési szakosztályának 

ülése.
Az országos magyar gazdasági egyesület 

dohánytermelési bizottsága 1891. január hó 
19-én gróf Dessetvffy Aurél elnöklete alatt a 
Köztelken ülést tartott.

Jelen voltak : Graenzenstein Béla, Daróczy 
Vilmos, Fáy László, Jachtéi Ignácz, Herczog 
Péter, Kiár Dezső, Küszlcr Henrik, Szemere 
Huba, Tavaszi/ Antal, továbbá Baranyay István, 
mint előadó és Baross Károly titkár.

Elnök gróf Dessetcffy Aurél üdvözölvén 
a jelenlevőket, a szakosztály köszönetét fejezi 
ki Graenzenstein Béla ur szives megjelenéséért 
és az ülést megnyitja. Felhivja előadót az első 
tárgy előadására.

Előadó titkár jelenti, hogy * pénzügy
minisztérium beküldte egyesületünknek az 1889. 
évről szóló a dohánvegyedarusagot illető sta
tisztikai kimutatást. E számcsoportok maguk
ban véve igen száraz kimutatások, azonban ki 
azokat helyesen tudja olvasni, igen érdekes 
tanulságot vonhat ki belőlük. Mert a számok 
néni csak beszélnek, de igen érdekesen és hűen 
tárták elénk a valót.

A  statisztikai kim utatások szerint a sze
m élyzeti létszám 
a központi igazga

tóságnál . . .  21) egyén 41.180 frt költséggel
a számvlvő osztály

nál . . . .  28 „ 28.002 „
a dohánybeváltó hi

vataloknál » . 158 „ 12(1.422 „ „
a dohánygyáraknál 218 „ 187.037 „ „

Az állandó gyári munkások létszáma 
12,484.

Dohánvt termelt 14,011 termelő 80,789 
holdon s egy katasztrálts hold átlagos jöve
delme 647 kg. dohányt, vagvis pénzben kife
jezve 112 frt 77 krt tüntet fel.

Az 1889. termelési évből 1890-ben be
váltatott.

9.331,304 frt értékű dohány,
47.523,327 kgr. súlyban, minélfogva 
1 kg. dohány átlagára 19*/, krt tüntet fel. 
A kincstár részére behozatott külföldről 

4.075.448 kgr. nyers dohánylevél 3.443,565 
frt 07 kr értékben, azaz kilogrammonként 
841/* kr átlagárban. Tehát a külföldről behozott 
dohánymennyiség a hazában termelttei szem
ben 8#/0-ot tesz ki, ára ellenben 37*/#-ot. Ha 
ehhez még hozzáadjuk a külföldről behozott

gyártmányok értékét, ezen arány még nagyobb 
emelkedést fog mutatni. És pedig behozattak 
ugyancsak a kincstár részére dohánygyártmá
nyok külföldről 210.380 frt értékben, a cs. 
kir. dohánygyárak és áruda raktárakból pedig 
33.325 frt értékű gyártmány.

Magáno sok beoztak a külföldről:
4 kgr. nyers dohányt,

7.314 „ gyártmányt;
140.320 frt értékben.

Nvers dohánylevél és félgyártmány expor
táltatott az osztrák-dohánykezelöség részére 
3,112.560 frt 60 kr. értékben, hohánvgvárt- 
mány kivitelre külföldre eladatótt 72.356 frt 
851/* kr. értéltben. Külföldi kereskedők expor
táltam 267.219 forint 63*kr. értékű nyers do
hányt, a kincstár részéről külföldi kivitelre el
adott nvers tlohánv pénzértéke 164.188 frt 
02 y s kr.

A inagy. kir. dohánygyárak feldolgoztak :
3,879.129 kgr. külföldi anyagot é8 

13,525.061 „ belföldi ,  
ellát összesen 17,404.480 „ nyers anyagot;

e nyers anyagból készíttetett:
59.881 kgr. burnót,

1,817.014 „ ünom pipadohány,
11,728.698 „ közöns. „
2,158.(53 „ szivar és

750.778 ,, szivarka. tehát
összesen 10,515.006 „ gyártmány.

A mi a dohanyelárusitási eredményeket 
illeti, eladatott:

gyártói. értékb.
Magyarországon 14.735.088 kgr. 33,215.624 frt.
Horvátországban 1,750.535 , __________ 2,891.780 „
a magyar korona 

országaiban
együtt . . . 10,485.02) kgr. 86,107.404 frt.

A statisztikai kimutatás legutolsó lapja a 
dohányegvedárúság jövedelmét tünteti ki. E 
szerint a bevétel 44.101.021 frt, 

a kiadás 19.468.834 frt, 
tehát a felesleg 24,632.187 frt, azaz a nyers 
bevételnek 55*8°/,, a. Ha ehhez az anyagkész
let és leltári szerek valamint az épületi értén 
szaporodását illetőleg fogyatkozását hozzá vesz- 
szük, a kimutatott tiszta jövedelem 24,170.389 
forintot tüntet elő.

Ónként felmerül azon kérdés, vájjon a 
külföldről beszerzett, draga anyagot, legalább 
részben nem lehetne e hazai termelésű anyag
gal pótolni ? Ebből mindenesetre a termelők
nek is nagyobb nyeresége volna, daczára annak 
hogy a kincstarnak is sokkal olcsóbb anyag 
állana rendelkezésére. S igv, ha a minőségi 
termelés a hazában íokoztatnék, ez mezőgaz
dasagunknak is nagy előnyére szolgálna s vi
szont a kincstár bevételeit i: emelhetné.

Elnök gróf Dessewfy Aurél megjegyzi, 
hogy ezen dohánystatisztika arról győz meg 
bennünket, hogy haladás konstatálható ugv az 
anyagnak a minőségére, mint mennyiségére 
nézve s időszerűnek találja azon kérdést tel
vetni, hogy vannak-e oly fajták, a melyeknek 
termelése mindinkább meghonosítható. Ilyen 
volna a kapadohány, melynek hazai termelé
sével a dohányjövedék már eddig is nagy ered
ményeket ért el. A kapadohány ezelőtt Orosz
országból importáltatott, de remélhető, hogy 
ezentúl nélkülözhetővé válik ennek behozatala. 
Felveti azon kérdést, nem lehetne-e finomabb 
fajták magvaivaí kísérletet tenni, hogy ezáltal 
a minőségi termelés még jobban előmozdítás- 
sék s esetleg a szivarkák gyártására alkalmas 
dohány is hazai termésűvel pótoltasték. Ilyen 
kísérletek történnek ugyan már a dohánybe
váltó hivatalok mellett felállított mintatereken 
és vannak egyes gazdák is, a kik a kertileve
lek termelését meghonosítani igyekeznek. Fel
hivja szakosztály tagjait, nogy a kérdéshez hozzá 
szóljanak.

Tavasey Antal kettőt tart teendőnek: 
vagy először az előadó titkár bizassék meg, 
hogy a jövő ülésen részletesebben tegyen elő
terjesztést és javaslatot, mely következtetéseket 
von le a statisztikai adatokból, vagy egy bi-
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zottfág küldessék ki, a mely tanulmányozza 
az Ügyet és kimerítő jelentést tegyen ezen 
Ügyben. Meglehet, hogy a statisztikai egybe- 
állitásból még többet is lehet felhozni, a mi 
érdemes a megvitatásra.

Kívánatosnak tartaná, ha a szakosztály 
mindegyik ragjának ily statisztikai kimutatás 
állana rendelkezésére, hogy azt bővebben ta
nulmányozhassa, mely után alaposabban szól
hatna a tárgyhoz.

Hereog Péter azon véleményének ad ki
fejezést, hogy már csak azért is alaposan kell 
végrehajtani a kísérleteket, mert a dohánynö
vénynek az a sajátsága, hogy elfajzik. Maga a 
dohányjövedek megtesz mindent, hogy t kül
földről behozott dohányokat, a mennyire csak 
lehet, hazaiakkal pótolhassa.

Szemere Huba nem tartja czélszerünek el
ejteni a kísérletezés ügyét. Felhozza, hogy 
Pfalczban, a Rajna vidékén Neszler vezetése 
alatt egy uj kísérleti állomás jött létre, mely 
kitűnő sikereket bir felmutatni. Azt megálla
pítani előre, hogy vájjon egy fajta későbben 
jellegét meg fogja-e tartani, nem lehet, mert 
a dohány minősége különböző tényezőktől függ. 
Függ a talajtól, klimatikus viszonyoktól, ke
zeléstől, trágyázástól, a mely utóbbi különösen 
fontos kérdés, a mennyiben még e tekintetben 
lépést sem tettünk Magyarországon. A dohány
jövedék is azért állította fel a minta-telepeket, 
hogy a kísérletek ügyét fejleszsze. Ez volna 
a legelső lépés arra, hogy a dohány minősé
gét javítsuk és igy későbben kilátásunk lenne 
arra, hogy minőségben is megfelelő terméseket 
nyerjünk.

Tavasztf Antal felhozza, hogy a jó do
hánytermeléshez egyik legfontosabb kellék a 
ó  dohány beváltási árak. Ajánlja a bizottság 
k iküldetését.

Graenzenstein Béla azon ígéretet teszi, 
hogy a statisztikából 25— 30 példányt örömmel 
bocsát a szakosztály tagjainak rendelkezésére. 
A dohánytermelés fejlesztése nemcsak e szak
osztály kívánsága, hanem a jövedéké is. Kö
szönettel tartozik az elnöknek, hogy a kapa
dohányt szives volt felemlíteni, melyből ma 
már 14— 15,000 q. termeltetik az országban, 
úgy, hogy a mai termelés elégséges a mi szűk 
séghtünk fedezésére, sőt 2 — 3 év múlva re
ményű, hogy az osztrák jövedék szükségletét 
is képesek leszünk fedezni és igy sem Ausztria, 
sem Magyarország kapadohányt Oroszországból 
vásárolni nem fog. A haladás mérvét nem az 
mutatja főleg, hogy holdankint átlag 122 frt 
átlagjövedelem van a dohányból, ez nem tük
rözi vissza teljesen dohánytermelési viszonyain
kat. A jelenlegi helyzetet átmeneti helyzet
nek tekinti. Ha megnézzük azon jó termelő 
községeket, a melyekben a dohány úgy ter
meltetik a mint kell, arra az eredményre ju
tunk, hogy évről-évre szaporodik úgy e köz
ségek száma, mint az elért átlag. 1889-ben 
már 118 községünk volt —  legnagyobb része 
kistermelő — a melyek 150 frtnál nagyobb 
átlagra jöttek holdanként és az idén is igen 
sok község van, a mely 200 trton felül jött ki 
holdankint. Feltételezhető tehát, hogy ez már 
oly jövedelem, a mely mellett existálni lehet. 
A  beváltán árakat a jövedék Örömest emelné 
azonnal, csak az a kérdés, hogy ki kezdemé
nyezze, a termelő-e a jobb minőséggel, mert a 
ki jót termel, az igen szép jövedelemre emel- 
kedhetik. Az érsekujvári körzetben a három 
utolsó évben 200—210 forinton felül van át-

jövedelem holdankint. Ez azt mutatja, 
hogy a kerti levelek ott, a hol valóban mint 
kerti levelek termeltetnek, megkapják az árukat.

A kísérletezést illetőleg kijelenti, hogy 
jelenleg a kincstár részéről 18 mintatelep van, 
3 mintatelep a gazdasági intézeteknél és 2 
mintatelep van privát termelőknél. Igaz, hogy 
a Kísérletek még nincsenek egységes vezetés 
alatt és még igen csekély területen Űzetnek, 
azonban a dohányjövedéki központi igazgató
ságnak szándéka van Cserháti tanár úrral 
egyetértöleg nagyobbszabásuan eszközölni a 
kísérleteket s ezt magtermelési állomással hozni
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kapcsolatba s a mi még nagyobb fontosságú 
egy kertésznevelő-intézettel kötni össze.

Elismeri, hogy a dohány kiképzése a rak
tárakban sem áll még ott nálunk, a hol annak 
állania kellene, erre is nagy súly fog fektettetni. 
Felemlíti, hogy az a dohány, a melyet külföld
ről 80 krért vett a jövedék, az kész állapotban 
van s azon a napon, a melyen érkezett, fel
dolgoztatott, mig a mit 19 krért vesz a jöve
dék, az zöld, nyers dohány, a melynek kikép
zése, raktározása sok pénzbe kerül. —  Dr. 
Nyáry Ferenez, nagy-becskereki gimnáziumi 
tanár kísérletei alapján kitűnt, hogy 20°/0-ra 
tehető azon veszteség, a mely a kiképzés alatt 
elpárolog. Kijelenti végül, hogy a dohányjöve
dékek raktárai, gyárai és minden adat a szak
osztály kiküldötteinek rendelkezésére fog állani.

Elnök köszönettel veszi tndomásul Graen
zenstein Béla e megnyugtató kijelentését.

Az ülés következő tárgya: Az 1890—91 — 
92-ik évre megállapított uj dohánybeváltási 
osztályzati szabályzatok.

Egyesületünk a múlt évben a miniszteriura 
által a dohánybeváltási árak és szabályok meg
állapítása iránt véleményadásra telszóllittatván, 
egy felterjesztésben adott kifejezést ama óha
jainak, melyeket egyrészről a beváltási árak, 
másrészt pedig az osztályzati szabályzatok ala
posabb körülírása iránt táplált.

Az előzőt, t. i. a dől ány-árakra vonat
kozó kérelmét az egyesületnek ez újabb bevál
tási árak megállapításánál teljes mértékben 
figyelembe látjuk véve.

Az egyesületnek azon óhaját, hogy a ter
melők részéről s beváltási szabályzat igen sé
relmesnek tartott 21. pontját szabályozzák s a 
kihányási osztályzat bővebb körülírását vigyék 
keresztül, a dohányjövedék részéről meghall
gatására nem talált. Egyebekben az uj osztály
zati szabályzati szövege csekély és jelentékte
len eltérést mutat.

Örömmel üdvözöljük tehát a dohányjöve
déki központi igazgatóságnak a termelők iránt 
tanúsított azon jóakaratár, melynek az uj do
hánybeváltási szabályzatban kifejezést is adott 
és reméljük, hogy ezt a beváltásoknál is érvé
nyesíteni fogja.

Elnök konstatálhatni véli, hogy az idén a 
beváltás sokkal kielégítőbben eszközöltetik. Ezt 
abból következteti, hogy a magyar gazdának 
szokása, hogy mindjárt roppant felfajdul, kü
lönösen ilyen gazdaságilag rósz és száraz év 
után, a mikor a hozam csekélyebb volt, mint 
más években várható volt. Azonban eddig 
kevés panaszt hallott. Ajánlja az előadói javas
lat elfogadását.

Tavasty Antal csak kérdésképen említi 
fel, hogy miután a dohánybeváitás deczember 
elejétől februáíg tart; a ki deczemberben adja 
be dohányát, tokkal kedvezőbben jár, mint a 
ki februárban, mert a dohány deczembertől 
februárig legalább 10u/0 beszárad; vájjon nem 
lehetne-e erre nézve szabályzatot hozni, hogy 
ez talán betudatnék neki.

Graenzenstein Béla elismeri, hogy a dohány 
súlyban vészit, de nem 10% -ot, hanem csak
1— 2*/0 különuség van, minthogy a deczem- 
ber-január és február közötti időjáris tekinte
tében alig van különbség. A nagytermelők, a 
menynyire lehetséges 2, némely esetben 3 
terminust kapnak és pedig a beváltás kezdetén 
és a mennyire lehetséges, annak vége felé. A 
kistermelőktől azért veszi be a jövedék a be
váltás elején, mert azoknak pénzre sokkal na
gyobb szükségük van s nem is kapnak rend
kívüli előlegeket, mint a nagytermelők s ha 
a nagytermelő elkésik a csomózással és ha
lasztást kér, a jövedék azt mindig tekintetbe 
vette.

Elnök e felvilágosításokat is köszönettel 
veszi tudomásul.

Az Ülés 3. tárgyául esetleges indítványok 
voltak kitűzve s első sorban is Eáy László 
indítványa vétetett tárgyalás alá, mély követ
kezőkép hangzik : -„Határozza el a bizottság, 
miszerint a mielőbb beszerzendő adatok alap
ján a legközelebbi ülésben bírálat tárgyává 
teszi a dohányszáritó exiccatorok czélszerÜ

vagy czélszerütlen voltát, valamint azt, hogy 
a kettős rendszer közöl csak egyiket, vagy 
mindkettőt ajánlja-e a termelő közönségnek.w 
Ez indítványát azzal támogatja, hogy a do
hányleveleknek a szivégéstől való megóvása 
igen fontos dolog úgy a gazdaközönségre mint 
a jövedékre nézve.

Példát hoz fel, mely szerint 1886-ban zsi
nóron eszközölt szárításnál elért eredmény 24 • 
frt. 58 kr. volt, mig az exiccatoron száritott- 
nál 30 frt, tehát q-kint a differenczia 5 frt 60 
k r .; 1887-ben a zsinóron száritottnál 22 frt 
56 kr., az exiccatoron száritottnál 26 frt 20 
kr. A szakosztály véleményét fölhívja, vájjon 
a gazdaközönség érdekében levőnek talólja-e 
indítványát s elfogadja-e, hogy a szakosztály 
felkérje azokat, a kiknek ezen téren tapaszta
lataik vannak, hogy azokat közöljék.

Elnök az indítványt helyesli s kimondja, 
hogy a szakosztály felkéri a termelőket, mikép 
e tekintetbeni tapasztalataikat az ország kü
lönböző részeiből 2— 3 hónap alatt közöl
jék. E közlésekből meggyőződnék a szakosz
tály, hogy a költséges befektetés tényleg kifi- 
zeti-e magát. E kérdést szoros kapcsolatban 
levőnek tartja a dohánvpajták átalakításának 
kéidésével. Ugyanis az 1887-iki dohányjöve- 
déki törvény kimondja, hogy e pajták 1 B ői
ben átalakitandók, mert ha nem alakíttatnak 
át, 1892-ben dohány termelési engedély az il
letőknek kiadatni nem fog.

A régi dohánypajták átalakítása tárgyában 
ezután igen élénk eszmecsere fejlődött ki, mely
ben Graenzenstein Béla, mint a dohányjöve
déki központi igazgatóság vezetője, a gazdákra 
nézve igen megnyugtató nyilatkozatokat tett s a 
szakosztály a gazdák érdekében a dohány
pajták átalakításának kérdését tökéletesen meg
oldhatónak találta.

Elnök újólag kifejezi a szakosztály köszö
netét Graenzenstein Bélának szives megjelené
séért és az adott felvdágos tásokért s elhatá
rozza, hogy a dohánypajták átalakítására vonat
kozó rajz a gazdaközönség Útmutatására a 
„Gazdasági Lapok"-bán közöltessék.

Küstler Henrik a miatt szól fel, hogy a 
nagyobb városok 20 krt szednek be kövezet- 
ván ot minden q. dohány után. Minthogy a 
díjjegyzékben az mondatik, hogy a kövezet
vám mindig azt terheli, kinek czime alatt a 
szállítmány érkezik, azt hiszi, hogy mivel a 
dohány is már akkor, mikor az engedély meg
adatik, a beváltó hivatalé, e vám is a beváltó 
hivatalt illeti.

Herzog Péter azt hiszi, hogy ha a termelő 
itt a fővárosnál adja át a dohányt, a főváros 
berendezéseit élvezi; a fővárosnak pedig óriási 
kiadásai vannak s a termelő ezek fedezéséhez 
jogosan járulhat hozzá. Azonban a 20 kros 
tételt igen magasnak találja s egy oly átiratot 
hoz javaslatba a fővároshoz, a melyben az 
egyesület a dohánykövezetvámot leszállítaná 
20 krról 10-re. Annyiban is időszerű lesz ez 
átirat, mert a jelenlegi díjszabás márczius mól
jáig szól.

Elnök elfogadja Herzog Péter indítványát, 
határozatilag kimondja, hogy a dohányterme
lési szakosztály a fővároshoz intézendő felter
jesztésben a 20 kros kövezetvámot 10 krra 
leszállítani kéri.

Egyéb tárgy nem lévén, az ülés feloszlott

A  magyar kir. dohánygyárak Uzema 
1889. évben.*

A  dohányok gyártásával 12 gyár fog 
lalkozik (fiumei, temesvári, budapest-ferencz- 
városi, kassai, kolozsvári, budapest-erzsébet- 
városi, pozsonyi, selmeczi, szomolnoki, zág
rábi, szegedi és debreczeni gyár.) Ezen 12 
gyár összesen feldolgozott 17.404,480 kg. 
nyers anyagot Készített pedig  finom pipa 
dohányt 1.817,614 kg.-ot, közönséges pipa-

* F o r r á s :  S t a t i s z t i k a  a dobányegyedáru- 
ságot illetőleg 1889. évre. összeállítva : a magy. kir. 
dohánybeváltó si é s  gjártási ezámvevöosztályok által. 
Budapest, 1890.
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dohányt 11.728,698 klgrammot, szivarokat 
2.158.082 kg.-ot, szivarkákat 750,778 kg.-ot, 
bum ótot 59,831 kg.-ot. A  darabszámot ille
tőleg  összesen gyártatott közönséges szivar
439.945.000 drb és 11.815,000 drb különle
gességi szivar. Szivarka pedig 466.842 000; 
ú g y  hogy  mindössze szivar és szivarka
918.660.000 darab gyártatott.

Begalitas szivart készített a temesvári 
gyár 1.007,000 darabot, a budapest-ferencz- 
városi gyár 512,000 darabot, a kolozsvári
289.000 darabot, a budapest erzsébetvárosi 
gyár 820,000 darabot, a pozsonyi gyár
90.000 darabot, összesen készült tehát
2.720.000 darab. Trábuco, a temesvári, buda- 
pest-erzsébetvárosi és pozsonyi gyárakban 
összesen 7.443,000 darab. Briianica 8 gyár
ban készíttetett és pedig összesen 33.565,000 
darab. Cuba-portorteot az összes gyárak ké
szítettek és pedig együtt 61.284,000 drbot, 
úgyszintén portoricot is 38.333,000 drbban. 
Virginia szivart csakis a fiumei gyár ké
szített és pedig 47.907.000 darabot. Vegyes 
külföldi szivart 11 gyár gyártott, összesen 
45.880 000 darabot, magyar szivart mind a 
12 gyár, együtt 34.474.00t) dbot. rövid magyar 
szivart 9 gyárban készítettek, összesen
162.515.000 darabot.

A  m egelőző évhez (1888) képest leg 
nagyobb mértékben növekedett a rövid 
m agyar szivar gyártása, mert az 1889. évi 
162 millió 515 ezerrel szemben 1888-ban 
csak 25 millió 469 ezer darab készült. J e 
lentékeny továbbá a növekedés a britanica 
szivarban (18S9-ben 10 millióval több, mint 
1888-ban). Különben a főösszeget tekintve 
1889. évben összesen kevesebb szivar gyár
tatott, mint 1888 bán, mert 1888-ik évben 
51 i . 118,000 darab szivar készült, m ig 1889. 
évben 451.760,000 darab, tehát 62.358.000 
darabbal kevesebb az utóbbiban. Ellenben 
szivarka 1889. évben 55.778,000 darabbal 
több készült, mint 1888. évben. A szivar
kákat legnagyobb részben a fiumei, temes 
vári és kolozsvári gyárakban készítették.

Itt legyen m ég felemlítve, hogy 1889. 
évben a 12 gyárban felhasználtatott kül
földi dohánylevelekből 3.879,429 kg., bel
földiből pedig 13.525,051 k g , a mi együtt 
adja ki a# fentebb már közölt 17.404.480 
kg.-ot.

A  kitünően összeállított Statisztika 
részletesen felsorolja az egyes bum ót — pi
padohány, — szivar- és szivarka-faiok 
gyártását, külön-külön minden egyes gyárra 
vonatkozólag, azonban terünk szűke nem 
engedi m eg, hogy ezen adatokat is közöl
jük. L egyen elég felsorolnunk, hogy készí
tett burnőiot a fiumei gyár 9,389 kg-ot. s 
a budapest-fercnczvárosi gyár 50,442 kg .-t; 
pipadohányt a fiumei gyár 841,021 kg.-ot. 
a temesvári 2,456,675 kg.-ot, a budapest- 
fercnczvárosi 2.490.468 kg. ot. a kassai 
1,553,232 kg.-ot, a kolozsvári 1,880,431 
kg .-ot, a pozsonyi 827,520 kgrm -ot és a 
debreczeni 3,496.964 k g .-o t ; szivarokat a 
fiumei gyár 68,222.000 darabot (egyszerű
sítés végett mindenütt kerek számot hasz 
nálunk), a temesvári 35,159.000 darabot, 
a budapest-ferenczvárosi 28.076.000 dara
bot. d kassai 74,565,000 darabot, a kolozs
vári 20,054.000 darabot, a budapest-erzsé- 
betvárosi 27.535,000 darabot, a pozsonyi
57.845.000 darabot, a selmeczi 55 605.000 
darabot, a szomolnoki 37.286.000 darabot, 
a zágrábi 26 424.000 darabot, a szegedi
20.435.000 darabot, s a debreczenni 550.000 
darabot.

Alkalmazva van összesen 9 gőzgép, 
m elyek összevéve 187 lóerőt képviselnek. 
Szivar, — szivarka.— szivarcsom agoló gépek, 
szivarcsucs- és dohányvágó gépek nagy
számban működnek. így , hogy csak egyet 
említsünk fel, a temesvári gyárban van 
96 szivargép, 115 szivarkagép. 14 franczia 
szivarkagép. 22 szivar csom agoló gép. 7 
szivarcsucsvágó gép, 19 dohány vágó gép,
6 papirvágó gép, 2 kocsányozó. 2 száritó

Xyom.

gép, 1 szelelő vontató, 4 szitáló, 2 dohány 
fonó, 2 bálsajtó, & csomagsajtó, 10 csórna- 
gocska sajtó, 4 bálsajtó stb. Temesváron 
összesen 67 gőzerővel és 304 emberi erő
vel hajtott gép  és készülék van. Felhasz
nált tüzelőanyagot a temesvári gyár 1889. 
év b en : tűzifát 1888 m.-m.-át, hulladékfában 
és szénben pedig  3.609 m-m-át.

Felemelitjük m ég itt, hogy selyem sza
lagot felhasznált a 12 gyár összesen 128,688 
métert, 148 m.-m. ólmot, szivarládácskára 
való falapot 513,693 ládára stb.

A  gyárak üzemének és felszerelésének 
felsorolása után a Statisztika az 1889. évi 
dohányeladás adataival foglalkozik. Ezekre 
jöv ő  számunkban fogunk rátérni.

I R O D A L O M .
A Kertészeti Lapok a legjobb kertészeti 

szakértők közreműködésével Benes János által 
gondosan szerkesztett havi közlönyének ez évi 
első száma igen változatos, gazdag tartalommal 
jelent meg. Első helven az oly ritkán virágzó 
Fuoreroye giganteának, az egyetemi növény- 
kertben most virító pompás példányát mutatja 
be írásban és képben; utána dr. Simonkei 
Lajostól közöl hosszabb költeményt a Nymphea 
thermal's magyarországi eredeti (nag\ váradi) 
termőhelyéről; ifj. Schilberszky Károlytól a 
növények vándorlásáról, Hauzel A.-tói a Viktória 
regiáról stb. nagvobb czikkeket. Ezek után a 
gvümÖlcsészeti, faiskolai és konyhakerti idő
szerű gyakorlati nagyobb és kisebb közlemé
nyek gazdag rovata következik. A gyakorlati 
irányt követő közlönyben, mely most már a 
hatodik évfolyamba lépett sok érdekes és ta
nulságos olvasni valót találnak a kertészettel 
foglalkozók és az az iránt érdeklődők. A ker
tészet összes ágait felölelő közlönyt a hazai 
kertészet fejlesztésére és érdekeinek előmozdí
tására alakult országos magyar kertészeti egve- 
sület adja ki s ennek felügvelete alatt jelenik 
meg minden hó 15 én. A legjobb külföldi ker
tészeti szaklapokkal egyenlő színvonalon álló 
magyar szakközlönyt ugv czéljánál mint irá 
nyállá! és tartalmánál fogva melegen ajánljuk 
a kertészek, kert- és virágkedvelők figyelmébe. 
Előfizetési ara egész évre 5 forint; előfizetni a 
kertészeti egyesület titkárságánál (Budapest, 
koronaherczeg-utcza 16. sz. ) lehet. A kertészeti 
egyesület tagjai tagsági dijuk fejében kapják.

„Kereskedelmi közlemények14 czim alatta 
budapesti kereskedelmi muzeuni igazgatósága 
—  Baross Gábor kereskedelmi miniszter utasítása 
következtében — lapot ad k\ melvben a muzeum 
kiállítóit értesíti működésének főbb mozzanatai
ról. A „Kereskedelmi közlemény ek**-ból megje
lent eddig két szám tájékoztat a muzeum tuda
kozó irodájának működési programmjáról, jelzi 
ezen iroda könyvtárának főbb müveit közli az iro
dába járó 23 hazai és 61 külföldi lap jegyzé
két, továbbá a szófiai és szerajevói fiókok 
üzleti jelentéseit, jelez vámtarifái változtatáso 
kát, uj vasúti díjszabásokat, fontosabb hazai 
és keleti árlejtéseket, előkészített kiállításokat 
és egvébb, a külkereskedelmet érdeklő értesí
téseket, melyek a múzeumhoz érkeznek. —  A 
lap a muzeum kiállítóinak küldetik meg díj
talanul. —

Gazdagon illusztrálva jelent meg a Czapáry 
Albert áltál szerkesztett „ILizs.itemésztés* 2. 
füzete. E füzetben folytatja szerző észrevételeit 
a rózsás tervezete és a rózsa elhelyezését ille
tőleg a virágos kertben, illusztracziókkal mu
tatva be szakszerű fejtegetéseit. A  füzetet 9 
igen szép kép díszíti s ha még hozzá a világos 
szabatos fejtegetést is felemlítjük, ugv őszintén 
elmondhatjuk hogy e mű hézagot pótol kerté
szeti irodalmunkban s csak jó lélekkel ajánlhatjuk, 
mindenkinek e mű megszerzését. Ára e folyó
iratnak */4 évre 1 frt 20 kr.. mely összeg feg- 
czélszerübben postautalványon küldhető be a 
„Virágkedvelók könyvtára- kiadóhivatalának 
Nyíregyházára.

V E G Y E S E K .

—  Az Idei beváltáé felől az egész or-
szágból jönnek hozzánk értesítések, amelyek 
szerint a beváltás mindenütt a termelők
m egelégedésére történt.

—  A „Dohánytermelők zeebnaptárau a
közbejött nyomdai akadályok miatt némi ké
sedelemmel jelent ugyan meg, a mi azonban 
tartalmának értékéből mit sem von le. A ren
des naptári rész után következik : lovag Kl e e -  
b e r g  O s z v u l d n a k  „ H o g y  t e r m e l j ü k  
a d o h á n y t *  czimft, népies beszélgetések 
alakjában irt, valóban teljes elismerésre méltó 
munkája amely a termeléssel közvetlenül fog
lalkozó saz okulásra legjobban rászorult nép
osztály számára készült: —  világos, egyszerű 
könnyen ér hetó nyelvezettel, de egyszersmind 
érdekesen, vonzó alakban, helyenként elmés 
fordulatokkal, mindvégig eredeti szólásformák
kal, s a nép nyelvét értő, de egyúttal a tárgy
nak minden legkisebb részletét alaposan is
merő szakavatottsággal adva elő az okszerű 
dohánytermelés összes tudnivalóját. — A nap
tár tartalmának többi közleményei: Havi te
endők a dohánytermelés körül; —  Statiszti
kai adatok az 1889. évi dohányjövedékről,— 
Az 1 8 9 0 -9 2  évre megállapított dohánybe- 
váltási árak és szabályok; —  Dohányjöve- 
déki ügyeket intéző kormányközegek és hiva
talok, stb. —  végül mellékletként a száritó 
pajta és simitóhelviség tervrajzai, s feles ker
tészek termés-leszámolási jegyzéke, van csa
tolva. — A múlt évinél csinosabb és tetsze
tősebb alakban kiállított, kemény vászonkö- 
tésü naptár ára —  bérmentes postai küldés
sel — 1 frt 20 kr., megrendelhető: a szer 
kesztő —  lovag Kleeberg Oszváldnál. Szol
nokon, — és lapunk kiadóhivatalában.

Szerkesztői Üzenetek.
A tisztelt termelők folkéretnek, lennének szívesek 

velünk az átadott dohánytermelés mennyiségét holdan
ként és az azért nyert átlagárt tudatni.

Továbbá felkérjük mindazokat, akik bármilyen 
Exsiecator-telével kisérleieket tettek, hogy lennének 
szívesek annak eredményét, illetve az eddigi módszer 
szerinti szárítás és az exsiccatoron való szárítás kö
zötti különbséget az elért eredineny tekintetébeu ve
lünk tudatni, hogy aztán a „Gazdasági Lapok- szer
kesztőjével közölhessük.

Kerek! gazdaság Igen érdekes czikkét köszönettel 
vettük. Máskor is fogunk Kérni. A naptárt eliueuesz- 
tettük.

Halbrohr H Örömmel tudatjuk, hogy engedélyét 
I továbbra is megkapta. A kertészekre vigyázni kell. 
j hogy a csempészőt lehetőleg elkeríthessék

Vilaghy M A lap ezután rendesen fog menni
Csalik P k a p o I n a. Köszönet a szivet gyűjté

sért. A továbbiakhoz jó sikert kívánunk.
Brill Sándor. K e n g y e l .  A pajták átalakítana 

ellen nincs mentség. A  bérlet kérdése a Dohányüjság 
mült számában említve volt.

Magyaróssy Árpád doh. bev. hiv. tiszt N a g y- 
B e c s  k e r e k ,  köszönjük a négy uj e'őlizető tobor
zását. Reméljük, hogy ez még nem volt utolsó s lesz 
még folytatása is. Egyébként akár így, akár úgy. de 
mindenesetre már is hálára kötelezett.

Mindazokat, akik szívesek voltak a Dohányai- 
súgnak előfizetőket gyűjteni, tisztelettel kérjük, szíves
kednének az uj előfizetők jegyzékét mielőbb hozzánk 
eljuttatni, hogy intézkedhessünk az eddigi számok meg
küldése iránt.

M. klr. dohánybeváltó hivatali főnik. V á s á r o s
Na m e n y .  Vegye köszönetünket szives közreműködé
séért. A gyűjtött 8 irtot ezennel nyugtázzuk.

Doliátiyhálok lekötésére alkalmas, lég- 
job b  minőségű kenderből készült kötelek 
100 kilónként 35 írttól 40 írtig kap

hatók

Kaufmann B.
kender, kócz- és kötéláru-gyár

rak tá rában ,

Budapest. Márla-Valéria-utcza I. az.
tg y a u lt t  a gazdasági szakm ába vágó m inden
nemű k ötél-gyártm ány a  leg jn tán yosabb  árban 

kapható.
M arkos Samnnal, Budapesten, D orottya-ntrza  « .  (W arm -udvar.)
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