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O lvasó in kh oz.
Mai számunkkal tizenegyedik év

folyamát fejezi be a „Magyar Dohány - 
újság", — s visszapillantva lapunknak 
ez évi működésére: nyugodt öntudat
tal bízzuk magunkat tisztelt olvasóink 
ítéletére, mert — miként kezdettől 
fogva mindig, úgy ez évben is — 
egész szívvel-lélekkel igyekeztünk 
megfelelni tisztelt közönségünk nagy- 
rabecsült bizalmának, s legjobb tehet
ségünk szerint megtettünk minden le
hetőt. arra nézve, hogy lapunk a ma
gyar dohányügynek méltó és hivatott 
képviselője, a termelőknek igaz ba
rátja, megbízható tanácsadója s gya
korlati haszonnal értékesíthető olvas
mánya legyen, s a lap kiadásának 
folyvást emelkedő költségei daezára — 
többször hoztunk illusztrácziókat és 
több egész ives mellékleteket is ; — 
szóval mindent elkövettünk, ami csak 
tőlünk kitelt, hogy lapunk irodalmi 
színvonalát emeljük, tartalmát gazda
gítsuk, s minél jobbá és érdekesebbé 
tegyük.

8 éppen ez az év, amidőn lapunk 
tiz éves fenállásának jubileumát nem 
mi magunk, hanem lapunk igen tisz
telt barátai, munkatársai és nagykö
zönsége oly magasztos ünneppé s 
előttünk oly feledhetlen kedves em
lékűvé tevék: számtalan fényes bi
zonyítékát szolgáltatta nemcsak az 
erkölcsi elismerésnek bennünket oly

mélyen megható és örök hálára kö
telező nyilvánulásának, hanem azon 
benső, szívélyes, családias viszonynak 
is, amelyben lapunk az ő nagy kö
zönségével : a dohánytermelők orszá
gos családjával á ll; —  s a bizalom
nak, szeretetnek és elismerésnek ez 
az általános megnyilatkozása a leg
jobb ujjmutatásúl szolgát nekünk arra, 
hogy helyes volt az út, melyet eddig 
követtünk, és így ezen az ösvényen 
kell haladnunk továbbra is.

Midőn tehát ez évben megje
lenő mai utolsó számunkban, még- 
egyszer hálás köszönetét mondunk 
igen tisztelt közönségünk eddigi be
cses pártolásáért, egyszersmind kér
jük, hogy eddigi tisztelt előfizetőink 
szíveskedjenek lapunkat jövőre is tá
mogatni, —  sőt ezen kívül még ba
rátaik, szomszédaik, jóembereik kö
rében is ajánlják, terjesszék lapun
kat, s igyekezzenek minden dohány
termelőt megnyerni és felvilágosítani, 
hogy ne sajnálják a Dohányujság pár
tolásától azt a csekély anyagi áldo
zatot, amely sokszorosan megtérül, lm 
a lap jótanácsait és útmutatásait kö
vetik. — mert minél többen sorakoz
nak zászlónk alá, minél nagyobb lesz 
lapunk híveinek, tisztelt előfizetőink
nek száma: viszont annál többet nyújt
hatunk mi is olvasóinknak, annál töb
bet áldozhatunk lapunkra, annak tar
talmát gazdagítva és mindig magasabb 
irodalmi színvonalra emelve.

Mi teljes odaadással, lankadatlan 
kitartással és lelkesült ügyszeretettel 
fogunk továbbra is munkálni a ter
melők javára, s bizton reméljük, hogy 
ezen törekvésünkben Magyarország 
dohánytermelő gazda közönsége tö
meges pártolásával fog bennünket 
elősegíteni, hogy a magyar dohány
termelés virágzásra emelését és régi 
világhírének visszaszerzését, közös 
munkánkkal mielőbb elérhessük.

Budapesten, 18(14. deczember 15.

Dardoil Vilmos,
a  „Magyar Dohánytíjság* saerkesztője

és kiadótulajdonosa.

■ a i  a a é a a a a k  •  o ld a l .

Az év végén.
Ma jelenvén meg Dohányujságunknak utolsó 

száma ez évben, mi is még egyszer szólni aka
runk szeretett magvar hazánk dohánytermelő 
érdemes közönségéhez, mielőtt ezen év is a 
feledékenvség örökös tengerébe elmerülne. Még 
csak néhány nap s ezen évről is mint „ v o lt 
ról beszélünk. Nemsokára letűnik örömeivel 
és bánataival egvütr.

Örömet és bánatot eraliték. Vájjon a kettő 
közül melyikből jutott nagyobb rész a hazai 
dohánytermelőnek? Nem nehéz kitalálni. —
A jelen haldokló év kezdetétől végig örömmel, 
bánattal volt tele a dohánytermelőre. Az 1894-ik 
évet nem számíthatjuk a szerencsés dohány
termő évek közé. —  A dohánytermés az egész 
hazában rosszul sikerült; s ha voltak helyek, 
hol véletlen, vagy más okoknál fogva a ter
més minőségre nézve kedvező volt is, a hosz- 
szas őszi esőzés és szokatlanul gyakori és 
nagy —  néha egész nap ti rtó —  ködök ugyan
csak megrongálták a különbeni szép dohá- 
n okát. Hogy példát mondjak : igy történt ez 
Kisoroszon, s valószínűleg máshol is, —  Do- 
hánvunk várakozáson felül sok és szép termett; 
de a sok eső és köd nagy károkat okozott 
benne. —  Sok a penészes, sok a rohadt do- 
hánv, s igv a beváltás is rosszul fog kiütni, 
azért termelőink csüggedtek, kedvetlenek.

Bar alapos okunk van az aggodalomra, 
de azért csüggednünk nem kell, csüggednünk 
nem szabad. Csüggedni, kétségbeesni nem tu
lajdonsága a magyarnak. Isten ssgitségével és 
kitartó munkával bőven pótolhatjuk a jövőben 
ez évi veszteségünket. A z idei furfangos ősz 
ismét megtanított minket arra, amit oly sok
szor sürgettünk, s amit a magas kormány is 
olv sürgetőleg kíván és parancsol, t. i. hogy 
bőséges, tágas, sztllős pajtákról gondoskodjunk, 
hogy fedél alatt száríthassuk dohányunkat, és 
újra megtanított arra is, hogv a palánták kiülte- 
tésével siessünk, nehogy dohányszedésünk bele 
essék a bizonytalan és szeszélyes őszi időszakba, 
midőn az éjszakák hosszak, a harmat nagy, a 
nap melege kevés és gyenge s minden éjszakán 
fenveget a korai fagy. — Segíts magadon, 
kedves magyarom, s az Isten is megsegít l 
Többet észszel, mint erővel. Nem szabad tehát 
csüggednünk és a reményt a jövő iránt elvesz
tem. Él még a magyarok Istene s átölelő ka
rokkal tartja e hazat, s nem engedi elveszni a 
magvar népet. Teljes remény nyel és bizton 
nézzen előre szemünk, mert a jó Isten az em
bernek a reményt úti társul nem ok nélkül 
adta —  mondja egy jeles magyar —  a ki re
mél, veszve nincsen!

Tekintsünk vissza a múló évre és néz
zünk szét hazánkban, mit látunk, mit hallunk? 
Gazdasági válságról panaszkodik a haza nepe, 
úr és szegény egyaránt. — A pangó kereske
delem, a hallatlan olcsó gabona árak leverőleg 
hatnak mindenkire. Gabonánknak, jószágunk
nak nincs vevője; csak feleáron s úgyszólván 
erőszakkal birunk rajtok túladni. Nincs vevő, 
nincs kereskedő. Már ezen elszomorító állapot
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is Ösztökéljen minket arra, hogy a dohányt 
nagy szorgalom m al s tiszta lelkiismeretesség
gel gondozzuk, mert a dohánynak mindenkor 
van biztos és jól fizető vevője, s jövőben ez 
lesz családunk és gazdaságunk fent.irtója, mert 
nincs kilátás arra, hogy a gabonaárak hamaro
san fel lógnak emelkedni.

Szinte hallom, mint mondja egyik-másik 
term elő : no, a kincstár ugyan szépen fizet,
6 — 8 frtot mmázsánkint. Csak lassan a testtel, 
kedves atvafi, nekünk is van ám egy szavunk ! 
Ha én ocsut, vagy dohos és félig rothadt 
kukoriczát viszek a kereskedőhöz: megkapha- 
toni-e én ezért az első árat ? — No, szóljon, 
ugv-e bár nem. Épen tgv tesz a kincstár is. 
Szemétért, dudváért a kincstár sem adhat 
40—50 frtot, mint a legelső dohányokért.
No, lássa, kedves magyarom, hogy két lábra 
is biczeg a maga okoskodása \ helytelen a 
számítása. Ne azt nézzük, hogy mit ad egy 
hold dohánv, hanem azt, hogy mit adhat. 
Nemde, a múlt év nem volt valami híres do- 
hanves/.tendő, és mégis volt tálunkban, a ki 
140— 160 frtot kapott egy hold után; nemde? 
— de az országban volt elég olyan, aki 
200 írtnál is többet kapott egy hJd dohánv 
után. Nos, mit szól ehez i —  Hát miféle ga
bona adhat ilyen jövedelmet egy évben : Olyan 
gabona nincs.

Persze, el vagvunk keseredve a kincstár 
ellen, és elkedvetlenedve a dohánytermelés 
iránt; de hát valljuk be igazán, megfelelünk-e 
mindenben kötelességünknek, s forduunk-e 
olvan gondot a dohányra, mint kellene? Ugy-e 
bar nem ? Csak pár példát mondok, a mi na- 
gvon is sok aknai előfordul. —  Vagy 200 kötél 
dohánv van kint a szárítókon. A család mun
kabíró embere mind kint van a földeken, 
ugarolni, muhart kaszálni, otthon csak az öreg 
anvók s az apró unokák vannak. Jön a vihar, 
szél. eső, jég. és a 200 kötél szép dohány | 
egy lucsok lesz. s aztán utczu neki. öreg 
anvánk s az apró unokák ugyan csak von
szolják a sarban befelé a dohányt. — Nem-e 
fordul elő ilyen eset százavel ? Nos, ki az 
oka, ha a szép dohányból rossz, a válogatott
ból kihánvás lesz ? — ki az oka. ha 30—40 
frt helyett 6— 8-ar kapunk ; Maga a gazda ! 
— ölvan a dohánv, édes atyafi, mint a kis 
gyermek : azt mindig ajnározni kell. Mondhat
nék példákat községünkből is. Vannak kiknek 
kitűnő, szép és egészséges dohányuk van, és 
vannak, kiknél durva lett a dohány, pedig egy 
faluban laknak, sőt szomszédok is. tehát egyen
lően éré a köd. Igen ám, de amazok éjjel nap
pal a pajtában bujkáltak, mig emezek bezár
ták a pajta ajtajai, hogv valahogy a tiszta, 
fris levegő, vagv egy napsugaracska be ne ha
toljon. Akárki mit is mond, de az szent igaz; 
a dohányt az Isten termeli, de a ynzda csinálja.

Hí az elmúlt esztendőben tehát hiba volt, 
ne okoljuk se az Isten*, se a kincstárt,hanemokol
juk a baj valódi okozóját ; nu magunkat, s az 
előfordult eseményekből tanuljunk, vonjuk le a 
következtetéseket, s jövőre igyekezzünk úgy 
dolgozni, hogv ne legyen panaszunk se Isten, 
se a kincstár ellen.

Segíts magadon, és az Isten is megsegít! 
Ezzel zárjuk be az öreg esztendőt.

Ambrus József, 
plébános

A  dohány • ■ g é g é r e  

bHolyáxt g y a k o r ló  k ö rü lm é n y e k  

t n n u 1 in á n y o z á H  a.
Irta: Cserháti Sándor,
(Befejezd közlemény )

A kálium-trágyának lefolyása a dohány égésére.
A mi viszonyaink között, midőn a dohány 

minőségét nem fizetik meg annyira, hogy a 
gazda a drága káliumtrágyát az esetben is 
haszonnal alkalmazhatná, midőn ez által a ter
més mennyiségben nem növelkedik. mindenek 
előtt a r r a  óhajtottam felvilágosítást, hogy minő

M aoyah  Dohanyujháo

befolyást gyakorol a kálitrágya a dohánytermés 
mennyiségére.

Ha a káli trágyázás! kísérleteket végig néz- 
zilk, az fog kitűnni, hogy a káli trágya hatása
a dohányra, korántsem oly határozottan kedvező, 
mint azt általán vélik, hogy előfordul az az eset 
midőn a káli a dohánynak se a minőség-, se 
a mennyiségére nincs befolyással, más esetben 
meg csak a minőségére, ismét más esetben pe
dig úgy a mennyiségére mint a minőségére kedve- 
zően hat.

A dohány szintén a kálinövények közé 
tartozik és a kísérletek eredménye alapján azt 
a véleményt merem nyilvánítani, hogy a dohány 
is hasonlóan viselkedik, mint a többi káli nö
vény, vagyis az agyag és vályogtalajból a kálit 
képes a talaj tápanyag készletéből felvenni és 
csakis a káli-szegény homok talajokra van e 
trágyafélének hatása.

* A káli trágya tehát nem fogja a dohány 
égését mindig növelni. Az agyagtalajokban a 
káli rendszerint hatástalan marad, mert e tala
jokban különben is elegendő mennyiségű káli 
van és a dohány képes káliszükségletét e for
rásból fedezni.

A  dohányégetési kísérletek eredményeinek 
összefoglalása.

1. Nesslernek azon állítása, hogy az olyan 
dohány a mely 0-4°/0-nál több chlórt és egyúttal 
2*5°/0-nál kevesebb kálit tartalmaz nem égjói; 
bebizonyítva nincs, az állítás helytelenségét 
Nessler saját kísérleteiből lehet kimutatni.

2. Többeknek azon állítása, hogy a dohány ! 
égése káli és clór mennyiségétől függ elsősor
ban, tévesnek jelezhető.

3. A dohánylevelek égése változik azok
nak a doliánytövön való előfordulásuk szerint. 
Nagy átlagban azt mondhatni, hogy legjobban 
égnek a dohánytő közepe táján előforduló le
velek. Ezen szabály alul kivételek is vannak.

4. A dohányfeleségnek a dohány égésére 
igen jelentékeny befolyása van. Teljesen egy
forma visszonyok között nőtt, de különböző 
féleségű dohányok égése igen eltérő lehet, a 
miből az következik, hogy a talaj káliumjának 
növelésével s chlörjának apasztásával egyedül
a dohány égése nem fokozható. ,

5. A hazai dohányok égése jobbára gyenge.
A mi magyarázatát leli azon körülményben, 
hogy a klimatikus és több helyütt a talajvi
szonyok se kedveznek az égésnek. K kedvezőt 
len befolyás pedig megfelelő kiválasztással nem 
ellensúlyoztatok.

6. A nyirkos kiima, a nedves meleg idő
járás előmozdítja, a szárazság csökkenti a do
hány égését

7. A talaj a dohány égését jelentékenyen 
befolyásolja és pedig első sorban a talaj fizikai 
tulajdonságai. A meleg, tevékeny, de nedvesség
ben hiányt nem szenvedő talaj termi — különben 
teljesen egyenlő körülmények között — a legjob
ban égő dohányt

8. A tavaszszal adott istállótrágya a dohány 
égésit nem rontja minden esetben oly határo
zottan, mint azt sokan állítják, hogy a dohány 
félesége é* egyéb körülmények szerint az hol 
javítja, hol rontja az égést, hol meg éppen nem 
befolyásolja.

V). Az egyoldalú nitrogén trágyák közül a 
kénsavas ammóniák határozottan rontja az égést, 
a chilisalétrom ellenben nem.

10. A phoaphortrágya rendszerint nem 
hátrányos a dohány égésére, sőt igen sok eset
ben azt határozottan javítja.

11. A kálitrágyának a dohány égésére 
koránt sincs oly kedvező hatása, mint azt álta
lánosan vélik. Az agyag talajokra a kálitrágya 
rendszerint hatástalan, leginkább érvényesíti ha
tását a homloktalajokra.

12. Mészben szegény talajokon a meszezés 
a dohány égésére igen kedvező befolyást gya
korol.

Dohányunk érték-emeléséről.
A  mit az idei esztendő mostohasága. 

az időjárás rakonczátlan szeszélye, káros 
befolyásával dohányunkon rontott, igyekez
zünk azt — a mennyire csak lehet —  azon 
elveknél fogva, melyeket a tapasztalás nyújt 
—  ellensúlyozni.

A z t a minőséget, a melyet a dohány
nak a tőkéről kell hoznia — természetesen 
nem pótolhatjuk. De értékében, rendszeres 
kezelés által tetemesen emelhetjük az olyan 
dohányt, mint az idei termésű is, a mely
nek szemléleténél a termelő hosszú képe
ket vág és kevés reményt köt hozzá.

Nagy feladat vár a termelőre.
Annak a tömeg dohánynak a feldolgo

zása kiöltöztetése, rendbe hozatala vár reá, a 
mely borzasán, száraz, sovány tekintettel 
meredez le a zsinórokról. — A z ember 
keres, kutat . . .  de mindhiába, mert csupán 
az elégületlenség érzete az, melylyel a 
szemlélő a pajtából távozik.

Pedig hiába, nincsen meg hozzá a jó 
kedvünk. — az a jó  kedv, mely nyomán 
kél az áldottabb évek sikeres terméseinek, 
mert éppen az idei dohánynyal kell beha
tóan foglalkoznunk, jobban mint eddig, a 
mikor a szép szín és jó minőség sok felüle
tes munkát eltakart, most pedig a rendsze
res munkának kell a sok fogyatkozáson, a 
melyet idei dohányunk feltüntet segíteni.

A minőségek sokféle árnyalatának meg
fe le lő ig , az. illető osztályok és bálozás össze
állítása legszigorúbb kritikával kell hogy 
végrehajtassék.

Mindenesetre csak akkor várható ezek
nek a munkálatoknak a pontos teljesítése, 
ha minden egyes munkás, a ki a dohány 
munkával foglalkozik, teljes tájékozottság
gal bir abban a munkakörben, a melyben 
mozog.

Ismernie kell az osztályozási feltétele
ket, a dohány minőségének többféleségét, 
és szükséges, kogy ezen ismereteit mun
kájánál a gyakorlatban helyesen alkalmazni 
is megtanulja.

A gyakorlatban — a helyes iránynak 
a megadása képezi tehát a legfontosabb 
feladatok egyikét s ahhoz egy olyan ügyes 
emberre van szükség, a ki a gyakorlat te
rén mindezekhez jól ért.

Most. a mikor reá van utalva a termelő, 
hogy abból az értékből, a melyet a dohá
nya t nyleg képvisel, a legcsekélyebb rész 
se menjen kárba — nem szabad a munkás
nak megengedni, hogy a dohányleveleket 
elpazarolja, mert ez által értéket pazarol.

Már pedig az által, ha a munkás a 
jobb minőségű dohányleveleket alsóbb osz
tályba sorozza, mint a melybe tartoznak, 
avagy rosszabb minőségű alsóbb osztályú 
dohányleveleket kever a felsőbb osztályokba:
— érték csökkenés áll be és keletkezik akár.

Mielőtt a dohány simítást megkezde- 
I nénk, szerezzünk magunknak kellő — de 
■ nem elfogult —  tájéko/.Ast, dohányunk égő 

képességéről. —  tanulmányozzuk ennek 
egyéb szemlélhető tulajdonságait, hogy az 
efféle dohányok elkülönítésében a simítás 
folyama alatt annál biztosabban dolgoz
hassunk.

A  nemesebb tulajdonokkal biró dohá
nyok — megfelelő égő képesség mellett
— szolgáltatják a szivargyártásra alkalma
tos anyagot, u. m. a szivargyártáshoz való 
bél-, burkoló és borító anyagot. — tehát 
az effele dohányok képezik dohányunknak 
a legértékesebb részét. —  Ezeket a minő 
ségféléket teljesen ki kell aknázni, nehogy 
kárba vesszenek és ez annyival is inkább 
igen fontos, mert a beváltásnál az irányelv 
a minőség szerinti átvételre van fektetve.

A  kissé vastagabb, szárazabb, de azért 
fogásos jó szinézésü és égésű, könnyebb 
teimészetü dohányból lesz a szivarbél, —  
a vékony bordázatu, nyulékony, finomabb 
szövetű, jó  szin és égéssel biró, kifejlett do-
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hányból lesz a boriló és burkoló anyag, a 
mely dohányok aztán — tartalmasság, szin, 
épség és alaknagyság szerint részletezendók.

Ugyan így részletezendók a vágni való 
dohányok is, a hol azonban a világos szin, 
továbbá a levelesebb, nagyobb alakú do
hány gondosabb elkülönítésének szükséges
sége lép előtérbe. — A  levelesebb, na
gyobb alakú dohánynak a kereskedelmi 
értéke nagyobb.

A  mi a zöld és egyenlőtlen szinezetü 
dohányokat illeti, ezeket semmi körülmé
nyek között se keverjük a színesebb, tehát 
értékben tetemesen azok felett álló dohá
nyok közé és bizony rossz számítással él 
az, a ki ilyen összekevert állapotban állítja 
oda dohányát.

A z  ilyen zöld és tarka dohányoknál a 
szinképzésre befolyást kell gyakorolni, az 
által, hogy azokat kellőóvatosság mellett, 
becsomózott állapotban bemáglyázzuk, kellő 
módon átforgatjuk és a beváltáshoz való 
beszállításukkal — a mennyire csak lehet 
— késlekedünk. Ezen eljárás által dohá
nyunknak ez a része is színben megjavulva, 
értékesebb leend.

X. Y.

A dohány a vetésforgóban.
Minden gazda tudja, hogy a turnusban 

a dohánytermelés minő nagy szerepre van 
hivatva.

Alig van vetésforgó, amely jobb lehet, 
mint az, a melyben a dohánytermelés is 
benne van. — A dohánytermelés ugyanis 
azzal asajátságos és szerencsés tulajdonsággal 
bir, hogy mig más egyéb termelvényelc a 
földet többnyire kizsarolják és rossz előve- 
teményt képeznek : addig a dohánynyal ép
pen ellenkezőleg vagyunk. —  mert minden 
vélemény, amelyet a dohány után termesz
tenek : rendesen kitűnő szokott lenni, ha
csak valami szántszándékos uton-módon el 
nem rontatik. — Ahol a dohánytermelés 
dívik, ott a dohány után vetett búza hason- 
lithatlanul jobb mint kivétel nélkül minden 
másképpen vetett búzája ama gazdaságnak. 
—  Annak idején velem is megtörtént, hogy 
jobb búzám volt a dohány után. mint ugyan
ott, ahol szintén Imrmas fordában ugarrend
szert kellett tartani, (amennyiben a bérleti 
szerződésben ki volt kötve az ugarrendszer 
megtartása.) — mondom, jobb búzám volt 
a dohány után. mint a fekete ugarban.

Ebből könnyen kitűnik, hogy minő ál
dásos a dohánytermelés a gazdaságban. — 
Ámbár fölösleges dolgot mivelek ugyan, 
amikor erről be-zélek, mert ezt úgyis tudja 
minden gazda, — valamint azok is jó l tud
ják, akik takarmány megtakarítás szempont
jából engedélyt kérnek és kapnak a dohány- 
kőróknak a juhok részére való megtartására, 
ahol azután az a föld öszszel nem szánta- 
tik fel. mert eme legeltetés csak akkor űze
tik, mikor a dohány már teljesen meg van 
fagyva, —  ilyenkor etetik, —  s az ilyen 
földek csak kora tavaszszal szoktak legtöbb- 
nyire árpával bevettetni, a homokos vidé
ken pedig répa. vagy más takarmánynemüre, 
de mindenesetre értékesebb termelvényre 
szokták az ily földet felhasználni, mint olyant, 
amelyet nagyrabecsülnek, a dohánytermelés 
által nyert előnye miatt.

A dohány tehát nem olyan, amely csak 
önmagát tudja értékesíteni, hanem annak 
termelése, az utódaira nézve is hasznos té
nyezőt képez.

Jövedelmezőségre nézve óriási előnyben 
van más termelvényekhei viszonyítva, —- 
még olyanokhoz képest is, amelyek a talajt 
sokkal több időre, majdnem 10— 12 hónapra 
veszik igénybe, — mint például a búza — 
holott a dohány termelése legfeljebb 120 napra 
foglalja el a földet, s azután képessé teszi 
még más egyéb őszi vetésre is, — s azon 
kevés idő alatt, ha mindjárt sok hasznos 
tápszereket emészt is fel a talajból, de te

nyészetének rövid idejét tekintve, más ter- 
melvényekhez képest nem zsarolja annyira;
— de nem zsarolja még úgy se, mint azon 
növények, amelyek szintén csak annyi időt 
igényelnek, mint a dohány, — mert a do
hány termelésében már benne van és vele 
együtt jár a talaj javításának egyik legfon
tosabb tényezője : a kitűnő művelés által a 
földnek porhanyóvá tétele; —  másrészt a 
dohánytermelés kevesbbiti a gyomot is, mely 
körülmény az utána következő termésre 
szintén igen nagy és hasznos befolyással bir.

A dohánytermelés, minden más termel- 
vénynek jelenlegi árához képest, hasonlit- 
hatlan pénzbeli előnyt nyújt, mert kát. hol
danként 5— 6 métermázsa dohány —  ami 
rendes körülmények közt ma már minden
napos termés eredmény — 100 frtot meg
haladó beváltásiért ád; de ha a statisztikát 
nézzük, látni fogjuk, hogy a jövedelem do
hányban és pénzben általában véve ennél 
jóval nagyobb. — Tehát nemzetgazdasági 
szempontból tekintve : a dohány háromszor 
annyit ád és háromszor annyival gazda
gítja nemzetgazdaságunkat, mint más egyéb 
termény, — mert itt már nem az a kér
dés. hogy a föld által adott 100 forint kié? 
mindenesetre a nemzeté, —  a föld adta, 
természetesen több fáradtság és munkál ko 
dás után, — de üzleti szempontból tekintve 
is. a gazdának — ide nem számítva egy 
csomó embert, kertészt, napszámost — 
mondom; magának a gazdának is sokkal 
több tiszta jövedelmet ád a dohány, minden 
más termelvénynél.

Szóval — a dohány egy oly hasznos 
termelvény, mely a gazdaságnak legjobban 
jövedelmező bármely termelési ágával győz
tesen kiállja a versenyt. — s nem utolsó elő
nyéül lehet még azt is felhozni, hogy oly 
időben kap érte pénzt a termelő, amely 
egyéb termelvények eladási idejét nem 
képezi.

Mindez kétségtelenül és megezáfolhat- 
hatlanul igy áll, —  s ma már senki sincs, 
aki a dohánytermelésnek —  mint nemzet- 
gazdászatunk egy nagy jelentőségű tényező
jének, s az okszerű ga/dálkodás egyik 
hasznos termelési ágának — rendkívüli 
fontosságát el ne ismerné: — séppen azért, 
engem —  aki lelkem egész rajongó előszere
tetével csüggók a hazai dohánytermelés 
ügyének előhaladásán— őszintén megvallva: 
fájdalmasan érintett azon körülmény, hogy 
gróf Festetich Andor földművelésügyi minis- 
ter úr, akkor, amidőn tárczája költségve
tésének tárgyalása során oly nagyszabású 
beszédet mondott, s oly behatóan foglalko
zott az ország mezőgazdasági viszonyaival, 
igen szépen és helyesen fejtve ki eszméit a 
talajjavitások, a terméseredmények fokozása, 
az állattenyésztés emelése, a rendes vetés
forgók, megfelelő műtrágyák, czélszerü gé
pek alkalmazása felől, amidőn tehát felölelte 
az egész gazdaságot, s érinté még a kender, 
len és komló termelést is: ez alkalommal 
a dohánytermelésről egyetlen szóval sem 
emlékezett meg.

Tudom ugyan, hogy ez nem az ö resszort- 
jába tartozik, s azt is jól tudom, hogy 
adminisztratív tekintetben ebbe nem folyik 
belé, — de hisz beszélt a miniszter úr 
a szeszgyártásról is. amely szintén nem 
az ö resszortjába tartozik. —  beszélt az 
okszerű termelés feltételeiről és a kísérleti 
telepekről,—  s fel nem tételezhető a földmive- 
lési minister úrról, hogy ö azt ne tudná, 
hogy talán egyetlen növénynél sem lenne 
kísérletezés szempontjából annyi tennivaló, 
mint éppen a dohánynál, — s beszélt a 
minister ura rendes vetésforgókról is, pedig 
a dohányt itt már csak nem lehet kihagyni,
-  miért nem emlékezett meg tehát—  mint 

földművelési minister— éppen csak a dohány
ról s miért nem nyújtott reményt, a fel
sorolt fontos szükségleteknek a dohányter
melés szempontjából való megvalósítására 
nézve is ? — holott a földművelési minister

úr, például ha nagyszabású mintatelepeket 
létesítene, továbbá ha a gazda és kertészek 
közötti viszony rendezését elősegítené: a 
dohánytermelés érdekében már ezzel is 
rendkívül sokát tenne.

En a magam részéről, mindezt a dolgot 
csak azért hoztam itt fel. hogy végül — a 
legőszintébb jóakarattal figyelmeztessem és 
kérve-kérjem a termelőket, hogy gondolják 
meg, miszerint a dohánytermelési engedély 
mai napság egy valóságos különleges ki
tüntetés és szerencsés aki ezzel bir, —  
vigyázzanak rá és becsüljék meg tehát ezt az 
igazi privilégiumot; —  a vigyázat és meg
becsülés alatt azt értve, hogy igyekezzenek 
a dohányt okszerűen termelni és kezelni s 
az anyagot javítani, a minőséget emelni, 
—  mert ellenkező esetben rövid idő múltán 
ez is el kell hogy veszítse a mai kiváltsá
gos helyzetét, mivel a rossz dohány mai 
napság már senkinek sem kell s azt egy
általán nem lehet használni,— ha azonban jó 
dohányt fogunk termelni: ez nekünk is meg
marad, de lehet rá eset, hogy az engedélyt 
még meg is fogják majd szaporítani, ha 
látni fogják, hogy az anyag, amelyet terme
lünk, a gyártási czélokra alkalmas és meg
felelő.

Sohase volt rá annyira szükség mint 
éppen most, hogy összeszedjük minden tehet
ségünket s azon czél elérése végett min
dent elkövessünk, hogy az éghajlat és a talaj 
előnyeit lehetőleg kiaknázzuk; —  ne fosszuk 
meg tehát utódainkat attól a szép örök
hagyástól, nevezetesen a dohánytermeléstől, 
hanem emeljük azt a lehető legmagasabb 
polczra s úgy adjuk azt át gazdag örökségül 
az utónemzedéknek.

Darócii Vilmos.

Recapitulátio.
A  dohányegyedáruság reformjáról irt 

rövid czikkeim, melyet a Magyar Nemzet
gazda tulajdonosa, Mende Bódog barátom 
külön lenyomatra érdemesített, több szak
férfiú figyelmét magára vonván, több szak
lapok különböző közleményeket hoztak fe
lőle, némelyek eltérő nézeteiket is nyilvá
nították, —  mindezeket nagy figyelemmel 
olvastam, s fontolóra vevén a mások véle
ményét is, a következőket vélem még el
mondani :

Biztos tudomásom van a felől, hogy a 
magyar dohánykiviteli társaság ez évi ki
viteli eredménye kevesebb, mint az első 
évi volt.

A z  idei termés a tavalyinál is rosszabb; 
magától értetik, hogy a jövő évi kivitel is 
még kevésbbé fog megfelelni a várakozás
nak ; sajnos dolog ez, mely ki fog hatni a 
dohánytermelőkre.

Tény az is, hogy a kormány a sza- 
bolcsmegyei dohánytermelést tiz száza
lékkal -  több mint 1600 catastrális holddal 
reducálta.

Nagy okának kell annak lenni, hogy 
a kormány a dohányproductiót összébb és 
összébb szorítja, nagy kár ez a termelőkre 
nézve, —  kik megtették a nagy befekte
téseket, s most arra ébrednek fel, hogy 
haszontalan investitiókat tettek, legalább 
egy részben, azon nem csekély építkezé
sekre és dohányos lakásokra, melyek nél
kül nálunk dohányt termelni lehetetlen, s 
igy  hiába adták ki a pénzt

Méginkább neveli ezen megszorítások
nak fontosságát az, hogy ez most tör
ténik, a midőn a gabona árak hanyat- 
lanak.

Nagyfontosságú dolog Magyarország 
mezőgazdaságára nézve a dohány produc- 
tio emelése, de azért hogy a dohány pro- 
ductio most nem emelkedik: non est des- 
perandum.

Miként a* uj földmivtlési minister jelet 
programbestédében fdlemlitette, „átért hogy 
7 frt, sót ennél is olcsóbb a búsa ára, méter
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mázsánként. nem szükség az iparnak és keres* 
kedelemnek háborút isenni.“ # .

És igaza van. —  Magyarorszag földmive- 
lése messze áll még azon magaslattól, hogy 
azt mondhatnók, hogy a földmiveles által 
elfoglalt területen sokkal többet ne lehetne 
előállítani, producálni kell tehát ugyanazon 
térségen többet és jobbat, s aránylag ke
vesebb előállítási költséggel, — és ezt meg 
lehet tenni. .

Fokozni kell a gazdasági elmelet! ta
nulmányokat, szakszerű képzettség után 
érett megfontolással kell alkalmazni az újí
tásokat. különösen nagy gondot kell fordí
tani a betakarítás körült mert még ezen al
kalmakkor igen sok megy kárba, Magyaror
szágon. , , * * *

Így van ez a dohány művelésnél is, 
főleg a kezelésnél; —  itt kell megkettőztetni j 
a szakértelmet, az oktatást, a felügye
letet. . .

A  kormány öt évig nem óhajtja hogy 
visszatérjenek a dohány művelésével, egy 
és ugyanazon területre, és igen helyesen, 
mert minden növény egy és azon területen 
sokáig termeltetvén, kiéli a földnek leg
szükségesebb alkatrészeit. Az. hogy voltak 
köztök, hol évekig termelték a dohányt: 
nem argumentum, — termelték, trágyáz
ták földjeiket, még is hanyatlott a pro- 
ductió.

Magyarország határában voltak s van
nak földek, melyeket évtizedek óta tengeri 
és búzával vetnek, —  terem is most is, 
de azért ezen vetésforgás még sem helyes.

A  dohány termelését egy ötös váltó
gazdaságba legokszerübben lehet bele il
leszteni, a nélkül, hogy ez által aföldzsa- 
roltatnék, a nélkül. — hogy a dohányból 
beveendő jövedelem korlátoztatnék, — a 
nélkül, hogy a dohány minősége ez által 
szenvedne, sőt ellenkezőleg okszerűbb 
lesz a mezőgazdaság, kimélőbb lesz a 
vetéstorgás, s jobb lesz a dohánytermés. •

Ezt azonban csak ott lehet alkalmazni, 
hol a talaj átalában a dohányra mindenütt 
alkalmas. |

És igazuk van a Szabolcsai gazdáknak, 
hogy ők a dohányt — az aljasabb fekete ho
mok területeken növelhetik, hol öt évi for
gót beállítani lehetetlen.

Ne is vigye a dohánykezelőség min- i 
denhatóságát annyira, hogy a gazdák és 
gazdaságok berendezésébe is behatoljon, és 
békót verjenek a helyiviszonyokat ösmerő 
gazdasági intézők kezére.

Közleményeimre nézve több felől tet
tek észrevételeket, de két főinditványomra 
—  a csempészkedés erélyesebb üldözésére és a 
dohány jtroduct tónak, a dohány minőség tekinte
tében leendő jobb előállítására nézve még csak 
megjegyzést sem koczkáztab >tt senki.

A  csempészkedést bűnügynek kell te
kinteni. és erre országgyűlési intézkedés 
kell, — sokan lesznek azok között, kik a 
csempészet nemes mesterségét üzletszerüleg 
űzik, kik nem a legalsóbb néposztályból 
valók, kik a bezáratás gyönyöreinek ma 
gukat kitenni nem fogják.

A  csempészkedés legveszedelmesebb, a 
magyar kincstárt, sőt a magyar termelő
ket károsító neme az, mely török do
hányt, szivarkákat, külföldi szivarokat csem
pész be, és ez által a magyar dohány ke
lendőségét itt a hazában is korlátolja; ezek 
ellen kell erélyes intézkedéseket, sőt for- 
maszerü hajszát indítani, úgy miként ezt 
egykor a franczia kormány cselekedte, s 
meg fogják látni annak jó következését.

A másik: a jobb minőségű dohány előállí
tása, miként említettem, az ország minden 
gazdasági iskolájában a kísérleti területeket 
szélesíteni kell, egyikén tisztán lótrágyát, 
másikon tisztán juhtrágyát, harmadikon 
tisztán marhatrágyát, negyediken ösz- 
szevegyitett, jól kezelt, egyenlőn vegyített 
marhatrágyát, ötödiken és hatodikon külön
böző műtrágyákat kell kísérletezésre alkal

mazni, —  merte tekintetben a legeltérőbb 
nézetek uralkodnak, és ilyen kísérleteket 
szakszerüleg egyes gazdák nem tehetnek, 
miként ezeket előzőleg már elmondtuk.

Ha tehát a köd és sötétség eloszlik,s 
a mi klimatikus viszonyainkhoz képest ta
pasztalatok után haladhatunk, könnyebb 
lesz a jobb minőségű dohány előállítására 
dolgozni, de a kormánynak is ott kell ter
jeszteni a dohány növelést, a hol a lég 
jobb minőségű dohányok termelhetők.

Ismételem azt is, hogy az amerikai és 
törökországi földek vegyi elemzéseit, s azok
nak a mi dohányföldeinkkel való össze
hasonlítását szükségesne ktalálom, mert csak 
ezután lehetne nálunk a mi földeink hiányá
nak pótlásáról gondoskodni.

Ha a gazdák a kormánynyal vállatvetve 
a cselekedetre fognak törekedni: dohányunk 
productiója és minősége emelkedni fog min
den esetre.

A  dohányügy fontossága annál inkább 
előtérbe lép, mentül rosszabbak és alacso
nyabbak a gabona árak.

E gy növény művelés csak úgy érheti 
el műveltetésének legmagasabb fokát, ha 
a népbe —  mely azt műveli —  elegendő 
intelligentia és a művelésiránt elegendő elő
szeretet. hivatás (vocatio) van.

Ezen körülmények hazánk népében — 
különösen a magyar népben — mind feltalál
hatok.

Értelem, szorgalom, kellő tőke : a föld- 
mi velés terén csodákat teremt, —  azért 
dohányművelésünk fontosságát különösen 
ajánljuk földmívelési miniszterünk figyel
mébe.

Móricz Pál.

A doliányölövii-Hg (vajíü) irtása.
Lapunk f. é. á l. és 22-dik számában mi 

is közöltük Kerpely Kálmán tanár úrnak fenti 
czimü becses czikkét, amelyre vonatkozólag 
Pálórzi Horváth István földbirtokos úr, az el
ismert jeles dohanynagvtermelö, a „K özte led
ben, a következő figyelemreméltó gyakorlati 
kísérletét hozza köztudomásra:

„Olvasva a dohánvölö vajíü irtását tárgyaló 
igen becses közleményt, nem mulaszthatom el 
a figvelmet azon kísérletemre felhívni, melyet 
az idén kezdettünk meg a vajíü irtasa czéljá- 
ból, Örkényi uradalmam csurgói kerületében, 
ottani ispánom ; Dezső Ödön Kezdeményezésére, 
mely abból áll. hogy a dohánytörés után a 
sertéseht azonnal ráeresztettük a vajfüves do
hányt étblákra. A sertések nagy passzióval túr
jak ki a vajíü gyökereit s azt hallhatólag ropog
tatják. Ezen módon elkerülhető volna a költ
séges kiszedés, kihordás és elégetés a tábláról. 
Hogy ez használni íog, abból merem követ
keztetni, hogy a dohánytövek nagyszerű uj 
hajtásokat hoztak a sertés legeltetése után s 
vajíü nem látszott benne a leszántásig."

A fenti közleményt, a „Köztelek* íolvó hó 
1-én megjeleni számában, czikkiró úr a követ
kező észrevétellel kíséri:

Arról volt tudomásom, hogy a kitépett 
I vajíü hajtásokat megtózve teletették, de fenti 

eljárásról nem. Horváth István urnák közlését 
nagy köszönettel vesszük, mert ha a sertések 

| legeltetésével képesek vagyunk a vajíü fcjlődé- 
) sét megakadályozni, akkor a vajíü sikeres s 
! olcsó irtásában igen nagy lépéssel haladtunk 
| előre.

Az által, hogy a sertések a dohánvkóró 
tövén fejlődésben levő vajfűnek, vastag húsos 
hajtásait s gyökereit megeszik, annak további 
fejlődését lehetetlenné teszik, a mint az fenti 
levélből kitűnik.

A vajíü terjedése tehát a dohány levelei
nek letörése után, a dohánvkórón meg volna 
akadályozva s millió meg millió mag kifejlő
désének eleje véve. Ez által a dohánvkórónak 
tövestül, vajfüvestől való mély kivágása, le- 
hordása és elégetése elkerülhető lenne oly 
dohánytermelő gazdaságban, hol a dohány terü
letéhez mérten elegendő számú sertést tarta

nak, hogy fenti védekezést lehető rövid idő 
alatt keresztül vihessék. Mert ha a vajfünek 
sertésekkeli kituratása hosszabb időre terjed, 
a vajfüvet terjedésében korlátozhatjuk ugyan, 
de teljesen megakadályozni nem leszünk ké
pesek, azért, mert a fegeltetés befejeztéig szá
mos vajfüiő kihajt s elvirágozva magot érlel.

A  vajíü irtásáról szóló czikkemben em
lítve volt, hogy a dohány leveleinek letörése 
alkalmával a vajfü hajtásainak egy része 
már elvirágzott, vagy virágzásban levő hajtá
sokat, a dohánylevelek törése alkalmával mind
ennek daczára jó lenne kihúzatni s lehordva 
elégetni. A mikor a dohánykertész a dohánytó 
leveleit leszedi, ugvanakkor kitépheti a már 
virágzásban levő hajtásokat is, minden nagyobb 
fáradság s időveszteség nélkül. Ezt azért tarta
nám czélszerünek, mert nem hiszem, hogy a 
sertések a már elvirágzott vajfühaitásokat meg- 
egvék s ily módon megint töméntelen mag 
juthat a talajba. De feltéve, hogy a sertések 
ezen hajtásokat is megeszik, a vajfü magvainak 
nagv része csirázóképességét nem veszíti el és 
a trágvával ismét a földre kerül.

Részemről tehát czélszerünek tartanám, a 
dohánylevelek törése alkalmával virágzó vajíü- 
hajtásokat kitépni, az inficziált területeket a 
sertésekkel (lehető rövid idő alatt) jól meg
járatni s nyomban mélyen szántani. Hogy ezen 
eljárás azonban tökéletes eredményre fog-e 
vezetni, azt csak több évi kísérlet fogja meg
mutathatni.

A vajíü, mint a múltkori közleményem
ben is kifejtettem, egyike a legnehezebben ki
irtható veszedelmes gyomnövényeknek, mely
nek irtása tekintetében, megfelelő tapasztalatok 
hijjával, a gazdák ma még teljesen tanácstalanul 
állanak, éppen azért minden, bármely gyakor
lati oldalról jövő tanácsot meg kell fogadni 
és az irtás sikeres keresztülvitele érdekében 
megpróbálni.

Mindenesetre ajánlom a gazdáknak, Hor
váth István ur ismertetett eljárásat minél széle
sebb körben kipróbálni, mert ha —  a sertések 
egészségének veszélyeztetése nélkül — bevális, 
a vajfü irtása nemcsak olcsó, de még kétszere
sen hasznos is lenne.

Kerpely Kálmán.

A műtrágyák vásárlásáról.
A  műtrágyák használata nálunk évről- 

évre terjed, és bizonyára többen vannak a 
„M agyar Dohány újság* t. olvasó között is, 
akik gazdaságukban évente kisebb-nagyobb 
mennyiségű műtrágyát használnak fel. Ez 
okból talán nem veszi tőlem rósz néven a 
t. szerkesztő úr. ha az alábbiakban oly kér
dés tárgyalásával foglalkozom, ami nem 
speciell csak a dohánytermelőt, hanem ál
talában a gazdát érdekli.

A  műtrágyák nagymérvű kereslete sok 
gyárost és kereskedőt arra indított, hogy 
a műtrágyákat meghamisítsa, vagyis mű
trágya helyett majdnem teljesen értéktelen 
anyagot adjon a gazda kezébe. Természe
tes, hogy ezen eljárás mellett mindig a 
gyáros vagy kereskedő nyer. a gazda pe
dig károsodik, minthogy a műtrágyában 
nem azt a növényi tápanyagot kapja, amelyet 
vásárolni akart, vagy pedig nem kapja meg 
a tápanyagot oly mennyiségben és minőség
ben, amint azt beszerezni óhajtotta, s e 
mellett a silányabb anyagért is annyit fizet, 
mint fizetett volna a jó minőségűért. Ez 
azután oka annak, hogy a műtrágyázás 
gyakran negatív eredménynyel, és sokszor 
tetemes anyagi veszteséggel jár. Ez ok
ból annak, a ki műtrágyát vásárol, ajánlom, 
hogy azt csakis első rendű gyártól sze
rezze be, minthogy még ez esetben van 
legkevésbbé a károsodásnak és az ezzel 
járó bosszúságnak kitéve. ( )römmel konsta
tálhatom, hogy nálunk m ég a műtrágyák 
hamisítása ritkaság; nem úgy azonban a 
külföld azon államaiban, a hol a műtrá
gyák iránti kereslet igen nagy.

Másodsorban tartsuk szem előtt azt,
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hogy a műtrágyát azon gyártól vásároljuk, 
a melyik azt legolcsóbban adja. — A z 
egyes gyárak árai között, igaz ugyan hogy 
nem nagy a különbség, azonban ha mű 
trágyákat nagyobb mennyiségben vásár
lunk, a csekély különbség is tetemesebb 
összegre megy. A z  árak összehasonlítására 
kiindulásul az egység árakat, vagyis 1 kg. 
nitrogén, káli, oldható phosphorsav stb. árát 
vegyük. Ezeknek alapján bármely össze
tételű műtrágyának árát ki lehet számitani.

H a ily  módon azután megállapítottuk 
azt, hogy melyik gyártól várárolhatunk leg- 
legolcsóbban, úgy vegyük meg a műtrá
gyát de csakis garantia mellett.

H a a műtrágya megérkezett, úgy a 
gazdának első dolga legyen abból tanuk 
jelenlétében próbát kivenni. A  próba kivé
telénél legpraktikusabban járunk el, ha azt 
azonnal m ég a hajó, vagy vasút állomáson 
eszközöljük, s több zsákból, a zsák minden 
részéből kisebb mennyiséget kivéve, jól 
összekeverjük, s az igy  nyert átlag próbából 
két üvegbe % -%  kg.-nyi mennyiséget te
szünk, s a saját, és a hajó vagy vasúti ál
lomás, esetleg két tanú pecsétjével lepecsé
teljük. A z  egyik üveget tartsuk meg ma
gunknak. a másikat pedig küldjük el a 
legközelebbi mezőgazdasági vegykisérleti 
állomáshoz. (Budapesti országos központi 
chemiai intézet, — m.-óvári, kassai keszt
helyi es debreczeni mezőgazdasági vegyki
sérleti állomás.) Egyúttal azonban a vegyki
sérleti állomással tudassuk azt is, hogy a 
műtrágyát minő név alatt vettük, és tudas
suk azt is, minő alkotó részre kívánjuk azt 
megvizsgáltatni, mert ellenkező esetben a 
vegykisérleti állomás esetleg oly alkotó 
részeket is meghatároz, a melyekre szük
ségünk egyáltalán nincs.

A  superphosphatokban elégséges, ha a 
viz ben oldható phosphorsav határoztatik 
meg, minthogy ennek mennyiségétől függ 
a superphosphat értéke. Kivételes esetek
ben, különösen pedig az ásványi eredetű 
superphosphatokban, ajánlatos még a vísz- 
szament (citratban oldható) phosphorsav 
meghatároztatása is. Ha a gyár az állati 
eredetű superphosphatban, mint p o. a csont
liszt. vagy spodium superphosphat, egy 
bizonyos mennyiségű nitrogént is garantiroz, 
úgy ez is meghatározandó.

A  Thomas salakban a phosphorsavon 
kívül soha se mulasszuk el annak porfinom
ságát is meghatároztatni, mert a salaknak 
hatása, illetve a phosphorsav oldhatósága 
első sorban is ettől függ. Minthogy pedig a 
Thomas salak lesz leggyakrabban hamisítva, 
különösen ásványi phosphatokkal a melyek
nek trágya értékük alig van. czélszerű leend 
a salakot megvizsgáltatni, váljon nem-e 
tartalmaz az ilyen nehezen oldható, érték
telen ásványi phosphatokat.

A  chilisalétrom és kénsavas ammon 
értéke nitrogén tartalmától függvén, a vizs
gálat erre szorítkozzék. Egyúttal azonban 
a chilisalétromot czélszerű leend megvizs
gáltatni arra is, valljon nem-e tartalmaz te
temesebb chlor mennyiséget, mert az újabb 
időben a hamisításra a kősót kezdik hasz
nálni. A  kénsavas ammont pedig esetleg 
meglehet még vizsgáltatni rhodan tartalmára, 
minthogy ezen vegyület a növényeknek 
ártalmára válik.

A  káli trágyákban a káli tartalom meg
vizsgálásán kívül terjesztessék ki a vizsgá
lat a chlor és kénsav tartalomra is, mert 
eltekintve attól, hogy a chlor egyes növé
nyekre — mint p. o. a dohány is — ártalmas, 
nem közönbös. váljon a káli chlorkáli vagy 
kénsavas káli alakjában van-e jelen, mint
hogy a clorkáliban a káli olcsóbb, mint a 
kénsavas káüb’an.

H a a vásárolt műtrágya többféle nö
vényi tápanyagot tartalmaz, úgy vizsgál
tassák az meg mindazon alkotó részekre, a 
melyekért a gyár garancziát vállalt.

Ha azután a vegykisérleti állomás aaa-
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r®ndelkezésünkre állanak, úgy bármely 
műtrágyának értékét kiszámíthatjuk az egy
ség-árak alapján.

Ha a chemiai vizsgálat azt mutatja, 
hogy a vásárolt műtrágya nem tartalmazza a 
növényi tápanyagokat oly minőségben, vagy 
mennyiségben, a mint azt a gyár garanti- 
rozta, úgy a vevő, a műtrágyát nem köte
les átvenni, vagy pedig annak ára a che
miai vizsgálat adatai alapján számittatik ki.

Gazdáink nagy része még máig is 
idegenkedik a chemiai vizsgálatoktól. Ezen 
idegenkedés oka az, hogy a vizsgálatok • 
pénzbe kerülnek. Ez igaz, —  azonban a vegyi 
vizsgálat ára csakis az esetben képez fölös
leges kiadást, ha a műtrágya a garantiro- 
zott árunak teljesen megfelel. Hasznos 
azonban a kiadás akkor, ha a műtrágya a 
garantirozott árunak meg nem felel. Ez 
esetben, különösen nagyobb mennyiségű 
műtrágya vásárlásánál, a vizsgálat dija sok
szorosan megtérül azon összegből, a meny
nyivel a műtrágyáért kevesebbet fizetünk. 
Legyen szabad ezt egy rövidke példával 
illusztrálnom. P. o. valaki vesz 100 q. 
spodiumsuperphosphátot, egy q-t, 18% old
ható phosphorsav garantirozása mellett, 5 
írt 40 krért. E szerint tehát 1 k. g. oldható 
phosphorsav kerülne 30 krba. A  küldött 
áru azonban nem 18, hanem csak 16*/„ víz
ben olható phosphorsavat tartalmaz, és igy 
értéke csak 4 frt 80 kr. E szerint tehát 
minden q. superphosphatért 60 krral ke
vesebb fizettetik, ami 100 q -nál 60 frtot 
tesz ki, holott a chemiai vizsgálat csak 2 
frtba kerül, vagyis tehát 2 frttal 58 frtot 
takaríthatunk meg. Azért tehát azon gaz
dáknak, a kik műtrágyát vásárolnak, aján
lom, ne mulasszák el azt vegyileg meg
vizsgáltatni.

Végül nem mulaszthatom el, hogy a 
gazdákat e helyütt is óvjam az úgyneve
zett speciális trágyaszerek vásárlásától.

A  műtrágyagyárak áljegyzékeiben talá
lunk árpa trágyát, repeze-, dohány , bur
gonya-, rét*, komló stb. trágyát. Ezek a spe- 
cialistrágyák keverékek, a melyek az árjegy
zékek szavai szerint „bámulatos hatásúak/ 
Bámulatos hatást igen gyakran egy táp
anyagot tartalmazó műtrágyával is elérünk, 
máskor pedig még speciális trágyával sem. 
— A  speciális trágyákban esetleg egyes 
anyagokért a pénzt kidobjuk, azokra tala
junknak szüksége nincs. De ha szükség 
volna is többféle tápanyagra, úgy ezeket 
sokkal olcsóbban szerezhetjük be, ha meg
vesszük azon műtrágyákat, a melyekben a 
szükségelt tápanyagok külön-külön vannak 
meg, s ezeket azután magunk keverhetjük 
össze. íg y  legalább tudjuk, hogy mit vet
tünk.

Zalka Zsigmond.

Adatok
a magyar királyi dohányegyedáruság 
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V.

V. A nyíregyházai beváltó felügyelőiégi 
körzetben, és pedig: 1. a nyíregyházai be váltó- 
hivatali körzetben volt: a termelő községek 
száma 22. a termelők száma 285, a beültetett 
terület 5.160 k. hold 747 Q-Öl ; — beváltatott: 
szivarbor.ték levél 21 klgrm, debreczeni levél 
3.811 127 klg m, kapa levél 285.899 klgrm. 
összesen 4.097 047 klgrm ; —  ezek beváltási 
ára Volt — fuvarpótlék és átvételi költséggel 
együtt —  758.893 frt 10% kr, —  átlag esett 
100 klgrmra 18 Irt 523/i0 kr, — egv kát. hold 
átlagos jövedelme volt: dohányban 794 klgrm, 
pénzben 144 írt 86 kr. —  2. a kisvárdai be
váltóhivatali körzetben volt: a termelő közsé
gek száma 22, a termelők száma 78, a beül
tetett terület 1.824 k. hold 1317 Q ö l ;  — 
beváltatott: kerti levél 943 klgrm, debreczeni 
levél 1.136.280 klgrm, kapa levél 292.303
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klgrm összesen 1.429,526 klgrm; —  ezek be
váltási ára volt — fuvarpótlék és átvételi költ
séggel együtt —  251.734 frt 45 kr, —  átlag 
esett 100 klgramra 17 frt 609/io kr, —  egy 
kát. hold átlagos jövedelme volt: dohányban 
783 klgrm. pénzben 136 frt 21 kr; —  3. a 
nyírbátori beváltóhivatali kőzetben volt: a ter
melő községek száma 32, a termelők száma 
117. a beültetett terület 3.002 k. hold 589 
Q  ÖI; beváltatott: szivarboriték levél 68 klgrm, 
kerti levél 1216 klgrm. debreczeni levél 2.150.161 
klgrm, kapa levél 55.359 klgrm, Összesen 

! 2.206.804 klgrm ; — ezek beváltási ára volt
— fuvarpótlékkal és átvételi költséggel együtt
—  394.893 írt 46 kr. —  átlag esett 100 
klgrmra 17 frt 89% kr, — egy kát. hold 
átlagos jövedelme volt: dohányban 735 klgrm, 
pénzben 129 forint 37 krajezár; —  4. a vá- 
sáros-naményi beváltóhivatal: körzetben volt: 
a termelő községek száma 19, a termelők 
száma 55, a beültetett terület 1274 hold 
682 Q -ö l; — beváltatott: szivarboriték levél 
10 klgrm, debreczeni levél 972.766 klgrm, ösz- 
szesen 972.776 klgrm, —  ezek beváltási ára 
volt — fuvarpótlék és átvételi költséggel 
együtt — 174.873 frt 10% kr, — átlag esett 
100 klgrmra 17 íorint 977/10 kr, —  egy kát. 
hold áttlagos jövedelme volt: dohányban 763 
klgrm, pénzben 134 frt 82 kr; —  6- a tiagy- 
tarkanyi beváltóhivatali körzetben volt: a ter
melő községek száma 14, a termelők száma 
20, a beültetett terület 410 katasztr. hold 
505 Q *ö l; beváltatott: kerti levél 162.536 
klgrm, debreczeni levél 102.774 klgrmm, kö
zönséges kerti levél 3.905 klgrm, kapa levél 
18.815 klgrm, összesen 288.030 klgrm; ezek 
beváltást ára volt —  fuvarpótlék és átvételi 
költséggel együtt — 66.808 frt 46% kr, —  
átlag esett 1Ó0 klgrmra 23 frt 23 kr, —  egy 
kát. hold átlagos jövedelme volt: dohányban 
702 klgrm, pénzben 160 frt 33 kr.

VI. A szegedi bevál'ólelügvelőségi körzet
ben és pedig: 1. a szegedi beváltóllivatali kör
zetben vo 't: a termelő községek száma 14, a 
termelők száma 428, a beültetett terület 1356 
k. hold 1.091 Q -ö l; — beváltatott: szegedi 
levél összesen 561.775 klgrm, —  ennek be
váltási ára volt — fuvarpótlék és átvételi költ
séggel együtt —  100.777 írt 05'/t kr, —  át
lag esett 100 klgrmra 18 forint 26%* kr, —  
egy kar. hold átlagos jövedelme volt: dohány
ban 406 klgrm, pénzben 71 forint 98 kr; —
2. a csongrádi beváltóhivatali körzetben volt: 
a termelő községek száma 6, a termelők 
száma 53, a beültetett terület 618 k. hold 
886 Q -ö l ; —  beváltatott: szegedi levél 424.086 
klgrm, ennek beváltási ára volt —  fuvarpót
lék és átvételi költséggel együtt — 70.289 frt 
28% kr, —  átlag esett 100 klgrmra 16 frt 
57%0 kr, —  egy kar. hold átlagos jöv. volt: 
dohányban 688 klgr., pénzben 111 frt 82 kr; —
3. a csanyi beváltóhivatali körzetben volt: a 
termelő községek száma 6, a termelők száma 
332, a beültetett terület 1092 k. hold 820 Q-öl,
— beváltatott: szegedi levél összesen 541.746
klgrm, — ennek beváltási ára volt —  fuvar- 
pót'ék és átvételi költséggel együtt —  97.336 
frt 83 kr, — átlag esett 100 klgrmra 17 frt 
76%# kr, — egy kát. hold átlagos jövedelme 
volt: dohányban 501 klgrm, pénzben 87 frt
73 kr; —  4. a csókái beváltóhivatali körzet
ben volt: a termelő községek száma 7, a 
termelők száma 112, a beültetett terület 556 
kát. hold 1.587 Q -ö l; — beváltatott: szegedi 
levél összesen 315.943 klgrm, ennek beváltási 
ára volt — fuvarpótlék és átvételi költséggel 
együtt —  54.667 frt 10% kr, — átlag esett 
100 k'grmra 17 frt 80%# kr, —  egy k. hold 
átlagos jövedelme volt: dohányban 567 klgrm. 
pénzben 97 Irt 02 kr; —  5. nagy-becskereki 
beváltóhivatdi körzetben volt: a termelő közsé
gek száma 4, a termelők száma 351, beülte
tett terület 703 k. hold 1200 Q -ö l; — be
váltatok : szivarboriték levél 886 klgrm, szegedi 
levél 368. 114 klgrm, összesen 369,000 klgrm ;
— ezek beváltási ára volt —  fuvarpótlék és 
átvételi költséggel együtt — 63,733 frt 42% 
kr; — átlag esett 1Ó0 klgrmra 17 írt 27%#
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kr, —  cgv kai. hold átlagol jövedelme volt: 
dohányban 524 klgrm, pénzben 87 frt 46 kr;
— 6. a félegyházai beváltóhivatali köizetben 
volt: a termelő községek izáma 14, a terme
lők száma 222, a beültetett terület 1817 kát. 
hold 685 n - ö l ; — beváltatott: szegedi levél 
összesen 945.354 klgrm, — ennek beváltási 
ára volt —  fuvarpótlék és átvételi költséggel 
együtt 163.318 frt 751/, kr, —  átlag esett 100 
klgrmra 17 frt 26V,0 kr, — egy kát. hold 
átlagos jövedelme volt: dohányban 520 klgrm, 
pénzben 87 frt 50.

VII. A  szolnoki beváltófelügyelóségi kör
zetben, és pedig: 1, a szolnoki beváltóhivatali 
körzetben volt: a termelő községek száma 31, 
a termelők száma 304, a beültetett terület 4905 k. 
hold 401 □ » ! ,  —  beváltatott: szivarboriték
levél 332 klgrm, tiszai levél 3.845 906 klgrm, 
összesen 3.846.238 klgrm; —  ezek beváltási 
ára volt — fuvarpótlék és átvételi költséggel 
egvütt — 653.788 frt 28 kr, -- átlag esett 
100 klgrmra 16 frt 99*/,0 kr, —  egy kát. 
hold átlagos jövedelme volt: dohányban 788 
klgrm, pénzben 129 forint 86 kr: —  2. a 
tisza-ruffi beváltó hivatali körzetben volt: 
a termelő községek száma 22, a termelők 
száma 178, a beültetett terület 4.105 k. hold 
915 □ ö l ;  —  beváltatott: tiszai levél össze
sen 3.798.545 klgrm, —  ennek beváltási ára 
volt — fuvarpótlék és átvételi költséggel egvütt — 
665.161 frt 21‘ /i kr, —  átlag esett 100 
Klgrmra 17 frt 51*/10 'tr- —  '«>' kat. 
átlagos jövedelme volt: dohányban 925 klgrm, 
pénzben 158 Irt 42 kr; —  3. tjdszkiséri be
váltóhivatali körzetben volt: a termelő közsé
gek száma 7, a Termelők száma 251, a beül
tetett terület 1.383 k. hold 180 C ö l. —  be
váltatott: t*szai levél összesen 1.050.104 klgrm 
ennek beváltási ára volt — tuvarpóllék és át
vételi költséggel együtt —  174.145 frt 77 kr,
— átlag esett 100 klgrmra 16 frt 571/10 kr,
—  egy kát. hold átlagos jövedelme volt : do
hányban 766 klgrm, pénzben 123 frt 62 kr;
—  4. a jászberényi beváltási körzetben volt: 
a termelő községek száma 10. a termelők 
száma 62. a beültetett terület 591 k. hold 
878 Q ö l ; beváltatott: tiszai levél összesen 
419.966 klgrm. —  ennek beváltási ára volt
—  fuvarpótlék és átvételi költséggel együtt — 
68.050 frt 79 kr. —  átlag esett 100 klgrmra 
17 frt 20 kr, —  egy kát. hold átlagos jöve
delme volt: dohányban 719 klgrm, pénzben 
112 frt 95 kr.

M. B.

A tloliányterniHés ri>zahoii<»itá«H 
K Ó 8]>a llugo ii <*s vidékén.

Szilárd János primási-uradalmi nyugal
mazott felügyelő úr, a hazai okszerű do
hánytermelésnek egyik érdemdús bajnoka, 
az egykor oly hires és kitűnő kóspallagi 
dohánynak, illetve a dohánytermelésnek 
Kóspallagon és vidékén leendő visszahono- 
sitása tárgyában a következő levéllel volt 
szives bennünket újólag értesíteni:

Tekintetes szerkesztő úr!
E gy nyári levelemmel felkeresvén be

cses lapját, megígértem, hogy értesíteni fo
gom : beválik-e majd azon törekvésem, a 
quondam hires kóspallagi dohány termelé
sét halottaiból feltámasztani?

Hát nagyra tartom azt a latin köz
mondást : „non qui bene coepit, séd qui 
bene finit, habetu és szeretném, ha az éle
tem java részén át nagy buzgalommal, és 
— talán szerénytelenség nélkül mondha
tom — sikerrel is űzött dohány termelést, 
életem immár alkonyán e vidéken is meg
honosíthatnám.

E  szándékomat megvalósítandó, be is 
jártam a kóspallagi határ nagy részét s 
azzal a megnyugtató öntudattal fogok je 
len soraimhoz, hogy abban és a szomszé
dos szobi határban, dohány termelésre al
kalmas talaj van elég, csak hogy — amint 
sok változott az ég alatt azóta a mióta a

kóspallagi hires dohány eltűnt a láthatár
ról : azonk éppen nagyon megváltozott
— és sajnos a nyomasztó gazdálkodási v i
szonyok miatt változott meg —  a kóspal
lagi és vele szomszédos községek népének 
jellege, szokása, életmódja is, —  megvál
toztak a kereset források, s ma túlnyomó 
része az itteni inpopulatiónak, mely akko
riban a földművelésből élt, ma már nem 
abból, hanem a reá nézve pillanatnyilag 
sokkal jövedelmezőbbnek látfzó kőbánya 
munkából él, —  földjét elhanyagolja, bel- 
terjesebb művelésre, s igy  kereskedelmi 
czikkek termelésére nem is gondok

Minden képzelmet meghaladó rossz, 
senki által nem gondozott utaikon, kicsigá- 
zott marháikkal, kő- és fa hordással fog
lalkoznak, csaknem kizárólag egész éven 
át, földjeik művelése, jó karban tartása 
legcsekélyebb gondjukat képezi.

Nincs példaadó ! —  nincs serkentő ! — 
ki — hogy úgy mondjam — felrázza őket, 
életmódjuk, szokásaik, örvényhez közel 
álló sarából! —  nincs ki felvilágosítsa, hogy 
a mit mostani életmódja mellett keres, azt 
csakis a regále-bérlő boldogitására keresi, 
holott szántóföldjei rendes, szorgalmas mű
velése által magának és családjának sok
kal biztosabb és nyugodtabb existentiát biz
tosíthatna.

Ily  viszonyok között bizony nem köny- 
nyü dolog az embereknek a dohány ter
meléshez kedvet szerezni!

E gy  jó l szervezett közigazgatásnak 
ma-holnap e téren hálás szerep fog jutni.

De szerencsére, vannak kivételek s ez 
az a reménysugár, melyben én ma még bí
zom ! —  ezek az emberek elég okosak a 
jó  tanácsot meghallgatni, s habár eddig 
oly területet —  melylyel a kincstárhoz en
gedélyért fordulni érdemes lett volna —  
összeállítanom nem sikerült, hiszem, hogy 
már a jövő évben sikerülni fog. és a mii- 
lenium évében a kóspallagi és szobi ha
tárokban az én kedves növényem : a do
hány már díszelegni fog.

A  mozgalom - -  ha nem öltött is nagy 
mérveket —  de meg van. és terjed ; annak 
haladásáról, becses lapját koronként értesí
teni fogom.

Szob, 1894. deczember 3.
Hazafias üdvözlettel

Szilárd János.

Graeiizriistfin Béla
as ezredéve, országos kiállítás uj igazgatója.

A z ezredéves országos kiállítás igaz
gatójává. Graenzenstein Heh ministeri taná
csos úr, a m. kir. dohányjövedéki központi 
igazgatóság fónöke lett kinevezve, aki e mel
lett megtartja a dohányjövedéknél elfoglalt 
állását is, úgy, hogy minden elvi jelentő
ségű intézkedésre nézve 6 marad az ille
tékes döntő tényező, a folyó ügyeket azon
ban Szlavicsck Ihjmonel pénzügyi főtanácsos 
úr fogja intézni.

Örömmel adunk hirt e kinevezésről s 
a legőszintébb szerencsekivánatainkkal üd
vözöljük Ó Méltóságát díszes uj állásában, 
ahol az ő kitűnő tehetsége, magas művelt
sége, sokoldalú szakértelme, lankadatlan 
ügybuzgalma, erélyes, tapintatos és minden
kit megnyerő fi nőm modora, szóval: igiui 
rátermettsége, a nemzet történetében örök- 
emlékű ezredéves kiállítás alkalmával 
bizonyára a legszebb sikerrel fog érvé
nyesülni.

A  dohányjövedéki központi igazgató
ság tisztikara, folyó hó 6. án, az István fő- 
herczeg szállodában, Ó Méltósága tisztele
tére fényes bankettet rendezett, melyen 
számos sikerű t felköszöntő ünnepelte a 
méltán tisztelt és szeretett kitűnő férfiút,
—  s az ott elhangzott jókivánatokhoz, mi 
és velünk együtt bizonyára tisztelt olvasóink: 
az összes dohánytermelők is — kik előtt min

denkori igazságos és méltányos bánásmódjá
val, s a hazai dohányügynek szép haladásra 
vezérlésével oly ritka népszerűségre emel- 
kedett — szívből kívánunk neki lelki
testi erőt, egészséget és az ég minden 
áldását, hogy magasztos feladatát a legsze
rencsésebben megoldassa.

Graenzenstein Béla minist, tanácsos úr
nak az ezredéves orsz. kiállítás igazgatójává 
történt kineveztetését, a hírlapok —  mint a 
hazai közvélemény tolmácsai — kivétel nélkül 
a legnagyobb elismeréssel és megelégedéssel 
fogadták, dicsérve a kormány szerencsés 
választását, — s egyik előkelő szépirodalmi 
lapunk : a » Magyar Géniusz" folyó hó 9.-én 
megjelent 50,-ik számában, a kiállítás uj 
igazgatójának jó l sikerült arczképét közölve, 
a kővetkező — minden szavában igaz —  
jellemző életrajzban mutatja be őt a hazai 
nagy közönségnek :

#
Lukács Béla kereskedelmi miniszternek 

sokféle kormányzási gondja között a leg
utóbbi időben az volt a legnagyobb : kivel 
pótolja a beteg Németh Imre helyét a k i
állítási igazgatóságban.

Lukács Béla egy régi barátjára gon
dolt, akit a nagy nemzeti kiállítás élére 
méltónak ismert. Kölcsönkérte a miniszter- 
elnöktől Graenzenstein Béla miniszteri ta
nácsost, a kinek képességeit, komoly hiva- 
tottságát évek hosszú sora óta ismeri.

Mikor e kinevezés hire a lapokban 
megjelent, a nagy közönség gondolkozóba 
esett. Nem azért, mintha e név ismeretlen, 
vagy uj volna előtte, hanem azért, mert 
hirtelen nem jutott eszébe: honnan ismeri azt?

A  technikusok azt mondták :
— Kitűnően képzett technikus, a ki 

még nem rég (1886-ig) főbányatanácsos 
volt és hazai bányászatunk fejlesztése kö
rül elévülhetlen érdemeket szerzett.

A  gazdák azt mondták :
—  Ismerjük az országos gazdasági 

egyesületből, mint a dohftnyügynek egyik  
legelső bajnokát, a ki a m. kir. jövedék köz
ponti igazgatóságának élén áll és alig tiz 
év alatt oly óriási reformokat teremtett a 
magyar dohánytermelés és értékesítés terén, 
melyek nevét maradandóvá teszik. A  M a
gyar Dohányujság tizenegy évi folyama 
nem győzi azt a szakvatottságot és körülte
kintő erélyt dicsőíteni, melyet Graenzenstein 
a dohánytermelés rendszeresítése, a dohány 
jobb értékesítése, a vándortanitói intézmény 
kiterjesztése, az adminisztráczió h e ly esb í
tése, a dohány gyártási üzem emelése s a 
dohányjövedék eredményeinek fokozatos fej
lesztése terén elérni tudott. A  dohányjöve
dék fokozása különben az ő vezetése alatt 
körülbelül 6 —e millió forinttal ér föl.

A z  iparos azt mondja:
— Ez az ember volt az, a ki a do

hányjövedék szükségletének fedezése körül 
arra törekedett, hogy kizárólag a magyar 
ipart vegye igénybe s Útmutatásokat adott, 
hogy a mit eddig a mi iparunk nem ter
melt, miképen kell nálunk meghonosítani, 
felkarolni.

Barátai pedig azt mondják :
— Európai műveltségű ember, a ki a 

külföldön szerzett becses tapasztalokat; a 
kinek modora, előzékenysége, szívélyessége 
és elegáncziája széles körben ismeretes, a 
ki soha sem kért senkitől semmit, hanem 
adott és tett. a hol módjában állott; a kit 
semmi részrehajlás sem vezetett soha az 
életnek semmiféle változata között, a ki 
kitartó munka s szorgalom, kötelességtudás 
és igazságos bánásmódja révén emelkedett 
arra az előkelő poziczióra, a melyet ma be
tölt; a miniszterelnök benső barátságával 
dicsekedhetik; a kinek sok-sok a barátja s

i ellensége egy sincs.
Ilyen tulajdonságok mellett könnyű 

volt ráakadni a kereskedelmi miniszternek, 
de nehéz volt őt rábírni arra, hogy a neki 
fölajánlott uj állást elfoglalja.



Deczember 16 M autab  D ohántujbáu . 7

Mert a milyen munkás ember, olyan 
szerény is. Nem vágyódik dicsőségre és 
elismerés után. Teljesiti a kötelességét és 
nem tör a magasba. Mert ha akarja, ma 
már rég államtitkár lehetne

De mikor megmagyarázták neki, hogy 
egy  missziónak a betöltéséről van szó, oly 
misszióról, melynek az egész nemzetre ki
ható sikere attól függ : megtalálják-e rá a* 
alkalmas embert, minden szerénységet félre 
tett. engedett a legbizalmasabb jellegű ké
résnek és felszólításnak és elfogadta a ki
állítás élén neki fölajánlott igazgatói állást.

*  *
*

Graenzenstein Béla, fia : nemes Graen
zenstein Gusztáv udvari kamarai tanácsos, 
m. kir. pénzügyminiszteri osztályfőnök s 
államtitkár-helyettesnek, a kinek képviselői 
minőségben való szereplése is ismeretes. 
Graenzenstein Béla született 1847-ben, Ora- 
viczán Középiskoláit Becsben végezte, ezu
tán Selmeczbányán a bányászati akadémiát 
kitűnő sikerrel járta végig s két évet kül
földi egyetemeken töltött, hogy magát a 
természettudományokban tökéletesitse. Sok 
diplomácziai és privátlevelezésre volt szük
ség ,hogy a hatvanas évek végén a belgiumi 
egyetemen magyar hallgatót elfogadjanak. 
Andrássy akkor sokat járt közbe a fiatal 
Graenzenstein érdekében, a ki mint magyar 
ember, külföldi egyetemen ritkaság számba 
ment. De ez a ritka fiatal ember csak ro- 
konszenvet biztosított hazájának és jó ba
rátokat szerzett magának; tanulótársai kö
zött nem egy  van, a ki ma a külföldi 
államok politikai életében jelentékeny ve
zérszerepet visz. Graenzenstein 1870-ben 
hazatérve, az ő széles látkörével csakhamar 
helyes képet alkotott magának viszonyaink
ról. E gy  csöppet sem vágyódott politikai 
babérok után. A z  volt az az időszak, a 
mikor ssakemberekre és komoly munka-erőkre 
égető szüksége volt a kormánynak.

Belépett tehát 1870-ben ugyanabba a 
pénzügyminisztériumba, melyben at\ja — 
Lónyainak egyik intimusa — az államtit
kárságig fölvitle. Béla a fogalmazóságon 
kezdte, de tehetségeinek és szakképzettsé
geinek érvényesítésével csakhamar a főbá- 
nyatanácsosságig vitte. Mikor a pénzügy- 
miniszter a vasműigazgatóságot szervezte, 
Graenzensteint ez uj hivatalhoz aligazgató
nak nevezte ki. A  vasember, tényleg még 
1885-ben. a kiállításon, a bányászati és vas
ipari csoportnak volt elnöke. A  következő 
évben azonban, a mikor W ekerlének a do
hányjövedéki igazgatóság élére kellett egy 
igazán vasember : Graonzensteinnak minisz
teri tanácsosi minőségben e hivatalt kellett 
átvenni. Föllebbvalói valósággal csodálat
tal emlékeznek meg arról az odaadó szor
galomról és akaraterőről, melylyel Graen
zenstein uj szakmájának minden titkos fá
zisát tanulmányozta, úgy, hogy alig két év 
alatt — nem is szólva az uj hivatal admi- 
nisztracziója terén elért eredményekről —  
a dohányban európai szakember hírére emel
kedett.

Érdemeinek látható jelei gyanánt meg
kapta a Ferencz-Józsefrendet, a III. osz
tályú vaskoronarendet és egy  csomó kül
földi dekorácziót. M ég ez sem ártott jó  hír
nevének és popularitásának.

*  *
*

Nehány évvel ezelőtt a német császár 
a munkáskérdés tárgyában nemzetközi kon- 
ferencziát hitt egybe. Graenzenstein volt 
egyike azoknak, a kik ott Magyarországot 
képviselték. Itt találkozott régi barát
jával : Burdeau val, a franczia kamara mai 
elnökével, Jules Simonnal stöbb európai no- 
tabilitással, a kiket mind meghitt Magyar- 
ország ezredéves ünnepére.

Akkor nem is álmodta, hogy ő lesz az, 
a ki a külföldi vendégeket a kiállítás te
rületén, mint ennek igazgatója, kalauzolni 
fogja.

És i»ne ma ott van, a leghivatottabb

vezérférfiak között, a kiknek komoly mun
kásságára és széleskörű ismereteire, kivált 
pedig törhetlen erélyére nagy szüksége lesz 
az ezredéves nemzeti kiállításnak.

A  kik nem ismerik — azok is bizalom
mal néznek működése e lé : a kik pedig 
közelről ismerik és tudják mennyi intelli- 
genczia lakozik e kiváló férfiú egész 
egyéniségében, azok azt mondják: Graen
zenstein kinevezése haupt-treffer az ezred
éves kiálllitás sikerének biztosítása szem 
pontjából.

A zt hisszük, hogy az ő működése, e 
várakozásokat mind túl fogja szárnyalni-

—  (IN. ---

I R O D A L O M .

A „Mezőgazdasági szemleu, Cserháti Sán
dor és dr. Kosutány Tamás m.-óvári gazd. 
akad. tanárok jeles folyóiratának XII.—ik — 
deczember havi — füzete, a következő gazdag 
tartalommal jelent meg: — Eredeti közlemé
nyek : Parlagon heverő értékek. Lintner Sán
dor. — A  sziktalajoktól. Szalay János. — A 
baktériumok szerepe a növények táplálkozá
sánál. Zalka Zsigmond. — Megemésztik-e 
az állatok az ép magvakat ? Páter Béla. 
—  Kísérletek szuperfoszfát-gipszszel. Rovara 
Frigyes. — Zöldtrágyázási kísérletek. Cserháti 
Sándor és Kari Rezső. — A z  állatbiztosításról. 
III. Szánthó Menyhért. —  A gazdaságokban 
szereplő tőkék aránva és annak befolyása a 
jövedelemre. Hensch Árpád. Irodalmi szemle. — 
Könyvismertetés. — Levélszekrény. —  Üzleti 
szemle. — A  kitünően szerkesztett s mindig 
érdekes és tanulságos tartalmú gazdasági fo
lyóirat előfizetési ára : egész évre 5 frt, félévre 
2 frt 50 kr.

Földmivelök naptára. Az Athenaeum r. tár
saság kiadásában ismét egy díszes és tartalmas, 
közhasznú naptár hagyta el a sajtót. A czime 
„Magyar Földmivelök Naptára" az 1895. évre. 
A rendes naptári részen kívül, mely azzal is 
ki van bővítve, hogy minden egyes nap mellé 
a nap és hold kelte és nyugta ki van téve, 
gazdag és változatos irodalmi rész, és számos kép 
foglaltatik benne. Az irodalmi részben igen 
hasznos tudnivalókat talal az olvasó a mező
gazdaságra és állattenyésztésre vonatkozólag, 
valamint a gazdaság egyes ágaira nézve rovatos 
előjegyzési lapok vannak a naptárhoz fűzve, a 
melynek ára csak 30 kr.

VEGYESEK.
Mai szamunkkoz postautalvány lapot 

melléklünk, mindazon tisztelt előfizetőink ré
szére. akiknek az előfizetése deczember vé
géig tart, vagy esetleg már valamivel előbb 
is lejárt, s kérjük az előfizetés mielőbbi szi
ves megújítását, hogy a lap küldésében fen- 
akadas ne történjék. A lejárat a czimsza- 
lagon jelezve van.

—  Lapunk mai száma utolsó ez évben
s mintegy beszámolva egész évi működésűnk
ről : mellékeljük a |elen évfolyam tartalom
jegyzékét, amelyből leginkább kitűnik, mily 
gazdag, változatos, s érdekes és tanulságos 
közleményekkel igyekeztünk ezen évben isia
punk közönségének pártolását kiérdemelni. — 
Kedves kötelességünknek teszünk eleget, ami
dőn ez alkalommal egyszersmind hálás köszö
netét mondunk lapunk igen tisztelt barátai és 
összes munkatársainak, —  kérve, hogy nagy- 
rabecsült jóakaratuk és szellemi támogatá
sukkal, lapunkat a jövőben is szerencsél
tessék.

—  Kinevezés. A pénzügyministerium ve
zetésével megbízott m. kir. ministerelnök: Ede- 
rer Sándor dohányáru-raktári ellenőrt, dohány
áru raktári kezelővé nevezte ki.

—  Oohánytrágyázási kísérletre hívja fel 
a m.-óvari m. kir. növénytermelési kísérleti 
állomás, a dohánytermelő gazda közönséget.

A  nagyjelentőségű kísérletezésre vonatkozó 
programmszerü felhívást jövő számunkban 
egész terjedelmében közöljük.

—  Figyelmeztetjük a termelőket, hogy
a törvény értelmében : a jövő évi dohány ter
melés, s az esetleg eladásra szánt palánták 
nevelésének engedélyezése iránti kérvényeket,, 
illetve bejelentéseket, az illető községi elöljáró
ságnál, vagy rendezett tanácsú városokban a 
polgármesteri hivatalnál, deczember 31-éig kell 
beadni.

—  A német dohányadó. Németországban 
a dohányadó törvényjavaslatot a napokban 
terjesztik elő a szövetségi tanácsnak. A t-zivarra 
és szivarkákra 25 százalék, a bagó dohányra 
és burnótra 40 százalék és a vágott dohányra 
50 százalék adót terveznek. Az adót beszedik, 
mihelyt a dohányáruk az illető helyiségekben 
elkészülnek és azokból elszállittatnak. Ez tehát 
gyártási adó, mely a mi monopóliumunkat 
helvettesiti, s a melynél első sorban a termelő, 
a kinek legkisebb a haszna —  van sújtva. Az 
adófizetésére minden gyáros köteles.

—  A dohánytakaró gyékények beszerzé
sére nézve már több felől tudakozódtak ná
lunk, — felhívjuk tehát e részben a termelők 
szives figyelmét Klein Lipót nagybajomi gyé
kénykereskedőnek lapunk mai számában kö
zölt hirdetésére, melyből a megrendelés min
den részletére nézve tájékozást szerezhetnek.

Szerkesztői üzenetek.
— Kérelem. A tekintetes dohánybeváltó 

hivatali kéz elő-és beváltótiszt u>akat teljes tisz
telettel és bizodalommal felkérjük, hogy a be
váltás ideje alatt — amidőn a legtöbb alkal
muk van a dohány termelő közönséggel érint
kezni —  kegyeskedjenek lapunkat a termelők 
szives figyelmébe és pártfogásába ajánlani, —  
annyival is inkább, mert lapunk terjesztésével 
az okszerű dohánytermelés haladását és a ter
melők jó l felfogott érdekét fogják előmozdí
tani. — Szives fáradozásaik és becses jóaka
ratukért fogadják előre is hálás kösz öne
tünket.

Cserháti Sándor úrnak, Magyar-Óvárt. Fogadja 
hálán küszönetünket nagybecsű küsleniényeiért. — 
Mind a kettőt újévi számunkban fogjak felhasználni.

Ambrus József plébános úrnak. Kisoroszon. Nagyon 
köszönjük a lelkes hangú szép czikket, melynek 
gondolatmenete — sajátságos véletlen folytán — 
helyenként egészen megegyez az általunk már előlő- 
lég megirt czikknek irány eszméjével, ügy, hogy szinte 
egymást egészik ki. A másikat is kérjük és várjnk, 
s ha addig magánlevelet nem írhatnánk: fogadja e 
helyt legszivélyesebb üdvözletünket.

Szilárd János úrnak, Szobon. Köszönettel vettük 
becses levelét, s kérjük a további mozzanatokról — 
vagy esetleg másról is — előttünk mindenkor igen 
becses közleményét.

Zalka Zsigmond úrnak. Kassán Nagy köszönet
tel tartozunk a műtrágyázásra vonatkozólag adott 
szakavatott útmutatásokért, melyeknek a gazda 
közönség bizonyára igen jó hasznát veendi; — a 
becses levelében kilátásba helyezett másik két czikk 
bármelyike, tárgyánál fogva szintén épp oly közelről 
érdekli lapnnk közönségét, mely — velünk együtt 
— örülni fog. ha ezután minél gyakrabban lesz 
becses dolgozataihoz szerencséuk

X. Y. I>tbreczen. Őszinte örömmel és köszönettel 
vettük úgy a jelenlegi tartalmas közleményt, vala
mint a biztató kilátást, hogy a közönségünk előtt 
méltán népszerűvé vált két betűvel jelzett közked- 
veltségü czikkeket, ezután majd megint gyakrabban 
üdvözölhetjük lapnnk hasábjain.

Móricz Pál úrnak, Budapesten, í g y  most, mint 
a jövőben is mindig köszönettel fogadjuk és öröm
mel közöljük becses közleményeit, melyek a hazai 
dohányügy iránti meleg érdeklődéséről tanúskodnak 
és igy mindenesetre teljes elismerésre méltók.

Steinwalter Ödön úrnak. Szegeden. A kívánt lap
számot kikerestük és elküldtük. A kérdés tárgyát, 
képező dologról alkalmilag majd bővebben fognnk írni.

dr. Telbiez János úrnak. Budapest. Becses meg
keresése folytán, a kért mutatvány számot expediái
tok s mai számunkat is megküldjük.

Felkérjük laitunk tisztelt barátait, hogy a 
beváltás eredményéről szíveskedjenek lapunkat 
minél számosabban és minél réssletesebben tu
dósítani.

#
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Frommer A. Herrman utóda
Föttzlet:

lf.( T iikSr-u fca  5
Fióktlzlet:

VI., A n d rássy -u t  I.
m ag- és növénykereskedése.

Budapest.
ajánl kölest, muhart, pohánkát, tarlórépam agot  

és raffiaháncsot legjobb minőségben. 24_24

Majassáialékií h á t r á l t  műtrágya egyedüli raktára.
Dohányterm elő u rak  b e c s e s  figyelm ébe!

Van szerencsém a n. é. dohánytermelő urak becses figyelmébe ajánlani 
az általam már számos évek óta készített és a dohánytermeléshez különösen 
alkalmas, kipróbált jóságu és jutányosán beszerezhető 1 — 12

kocsi és dohánytakaró gyékényeket.
A  g y é k é n y e k  á r e i v m k árán tfi v a sú t i  á l lo m á s h o z  s z á l l í t v a  a

100 drb elsőrendű Nr. I. 2')0 ctm. széles, 300 ctm. hosszú nagy kettős (dupla) gyékény . 90 írt.
100 „ w ,  II. 185 B „ 260 w n . 60 „
100 .  másodrendű „ III. 170 „ *  220 ,
100 „ elsőrendű .  I. li»0 « . 220 ,
100 „  másodrendű „ II. 150 „ „ 220 „ „
100 .  86 „ „ 200 B 
Egyszersmind felkérem a t. megrendelő urakat,
15 nappal előbb megtenni, mielőtt a gyékényekre szükségük volna, hogy a meg- V  

rendelések túl halmozása miatt, az elküldésnél fennakadás ne történjék.

K l e i n  L i p ó t  gjákínjkireskidj, 5
• ♦ • ♦ t w o é t t i é t w f é O é f t t m t

egyes dupla .  . 30 „
melegágy takaró „ .2 4  ,
melegágy takaró ,  . 20 „
dohány pakolásra való „ . 10 „
méltóztassanak a megrendelést

Magyar Doháiyíjsáf
részére

hirdetések felvétetnek 
a lap kiadóhivatalában

Budapest, VL, Fodnasitiky-o. 1.
és valamennyi

hirdetési irodában.

SZÍVOSZT ALPBONS
c s é L S Z .  é s  k i r á l y i  tjl d .  v a r i  s z á l l í t ó  
m agkeresk ed ése  é s  g a zd a sá g i szükség leti czikkek  Üzlete

Budapest, V-ik kerület, Arany-János-nteza 11-ik szám
aján l:

Gépolajat, olivolajat, ásványolajat,
Koceikenőcsőt, vaselin-bőrkenócsöt, earbolenmot, kátrányt, 

Petróleumot, császárolajat, lánipaolajat. 
Gabonazsákokat, kazaltakarókat, ponyvákat.

Vermorel-féle „E xce lsior“ szénkéneg fecskendőt 
l-a Rózgáliczot, buzapáezoláshoz és permetezéshez Azurint 

Mindennemű matrágyákat.
Ő s z i  -v e t é s r e :

Oazi boráét, őszibükkönyt, homoki bükkönyt, bi- 
borherét, repezét, luezornát és egyéb gazd. magvakat.

Vovő vagyok mindennemű gazdaeógi m agvakra.
Árjegyzékek kívánatra ingyen én bérmentva. h  m

Mamaati. H a l t ^ i t n ,  U ;a ,ja .a W i.a  «.
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