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Egy intő szózat.
A dohánytermelők érdeke még soha

sem volt annyira a morális kötelességre 
utalva, mint most.

A jobb minőség előllitása ugyan a 
jövedelem fokozásával minden időben kar
öltve járt s csak egyeseknél fordulhat
tak elő oly körülmények, amelyek kizáró
lag csakis a mennyiség produkálására vol
tak irányítva, mivel az illetők ebben talál
ták meg legjobban számadásaikat. — de 
most már ezek az egyes esetek is úgy 
szólván teljesen elenyésztek, mert ez a 
mennyiség termelésére irányuló regula többé 
egyáltalán nein alkalmazható.

Ma már fonákul áll a dolog, — mert 
nem : sok és ros.'Z, hanem: sok, de jó 
anyag kell.

Az állam, illetve a dohányjövedék, 
szivén hordja a dohánytermelők érdekét, s 
már több mint egy évtized óta kifejtett 
üdvös tevékenysége s a termelés okszerűsé
gére irányuló huzgólkodása és czélszerü 
intézkedései által rendes mederbe terelte 
a hazai dohánytermelés ügyét, és folyton 
azon munkálkodik, hogy azt minél inkább 
előtérbe helyezze, — pedig fiskális szem
pontból véve: a dohányjövedéknek nem 
igen állna érdekében, hogy a termelőket 
örökösen a jobb minőség előállítására ösz
tönözze, mert a jövedék, a neki szükségelt 
alkalmas anyagot, sokkal könnyebb szeré
vel tudja a külföldön megszerezni, és pe
dig olyan anyagot, amely honi gyárjaink 
czéljaira, az Ízlés és szükségletnek teljesen

megfelelő és ahhoz képest még jutányos 
árú is.

A jövedéknek a jobb minőség előállítása 
czéljából kifejtett fáradhatlan buzgalma és 
jóakaró tevékenysége csakis a helyes nem- 
zetgazdászati érdek felkarolása szempont
jából történik, — mert ha a jövedék csu
pán az egyedáruság jövedelmének fokozá
sát tartaná szemelőtt s rideg pénzügyi ál
láspontra helyezkednék : akkor bizony — 
a jó vágni való anyagon kívül — egy csep
pet se vágyódnék a többi, nem alkalmas ha
zai dohányok után s egyáltalán nem állna 
érdekében a termelés fokozása, mert a jö
vedék által a külföldön jutányos áron be
szerezhető dohányban minden megvan, ami 
a magyar ember ízlését, s a fogyasztás 
igényeit ki tudja elégíteni.

Mindezekből csak azt akarom érthe
tővé tenni, hogy nem a jövedék tulajdon- 
képeni érdeke : arra törekedni, hogy a mi
nőséget javítsuk, hanem a termelők van
nak ma már oda terelve és mintegy rá
kényszerítve, hogy akarva — nem akarva 
azon kell iparkodniok, hogy a szükséglet
nek megfelelő anyagot termeljenek ; de 
csak is olyat, mert rossz dohányra semmi 
szükség sincs; — tehát a gyártási czélokra 
nem alkalmas dohányt többé már nem le
het. de nem is szabad termelni, mivel ez 
egy olyan felesleges portéka, amelynek 
semmi hasznát sem vehetjük, — miért is 
a közel jövőben ilyet termelni: nemcsak 
hogy haszontalan munka és idővesztegetés 
lenne, de még az arra fordítandó drága 
költségek sem igen térülnének vissza, sőt 
ami a legfőbb: az ilyen félszeg eljárás, ok
vetlenül a termelési területnek csökkenté
sét vonná maga után.

Attól tartok, hogy az én kedves ol
vasóim, a dohánytermelők, ezt az én örö
kös prédikácziómat és lamentálásomat vég
tére talán még rossz névtn is fogják venni, 
— de édes Istenem, hisz én úgy vagyok 
ezzel a dologgal — ha szabad ezzel a ha
sonlattal élnem — mint a jó apa, aki — a 
példabeszédek könyve szerint — azt hiszi, 
hogy: „aki a virgácsát, amikor kell, nem

használja: az nem szereti gyermekét1"; — 
azután meg én is elmondhatom Jeremiás 
prófétával: „én vagyok az, aki a nagy
bajt és veszélyt látom, mert benne élek* 

és mert tudom és valóban átérzem, hogy 
minő veszély környékezi hazai dohányter
melőinket : azért elengedhetlen kötelessé
gemnek tartom erre a veszélyre figyelmű
ket ideje korán felhívni, s annak megelő
zésére — ami az én gyenge erőmtől telik — 
minden lehetőt megtenni, illetve a bajnak 
ellenszereit eleve megismertetni és ajánlani.

Az 1&94. évi dohánytermésünk bi
zony nem igen fogja a külföldön jóhirne- 
vünket emelni, ami ugyan nem éppen ter
melőink hibája és mulasztása, hanem az 
időjárás mostohaságából származott, de 
végtére is a vevők ezt nem kérdezik és 
nem bánják. Fájdalom, hogy ez igy van 
és ezen már segíteni nem lehet. A terme
lők jóakaratu ügybuzgalma és szakértelme 
ugyan a legnagyobb résit megmutatta, 
hogy a sikertelen rossz termést igyekeztek 
legalább minél kevésbbé rosszá tenni, s a 
helyes kezelés és gondos összeállítás által 
a hibákat és hiányokat lehetőleg helyre
pótolni, ami sokaknál igen szépen sikerült 
is, s ezek a törekvő, haladó termelők, leg
alább önmagukat nem vádolhatják, ha a 
termés eredménye nem olyan kedvező, mint 
amit munkájok és gondos fáradozásuk meg
érdemelt volna.

A folyamatban levő tél, már eddigi 
elég sok havazásával is reményt nyújt a 
jövőre, — mert t léggé bebizonyította éppen 
a múlt hó nélküli telünk — amelynek leg
főképpen köszönhetjük, hogy a jelenlegi 
dohánytermés úgy mennyiségileg, mint 
minőségileg oly rosszul ütött ki — hogy a 
sok hóval járó té l: már egyik előfeltétele a 
jó dohánytermésnek ; — éppen azért lehet 
tehát kedvező kilátásunk a jövő jó termésre 
nézve, amelyet én legalább nem vonok 
kétségbe, s szívből óhajtom, hogy valóban 
úgy legyen.

Darócgi Vilmos.

I-szeres és i -szoros terméseit
csakis mesterségesen szíritott

érhetők el.műtrágyával
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Az elóveteniények 
befolyása a dohány termelésére.*)

Irta: Cserháti Sándor.
Minden gyakorlati gazda tudja, hogy az 

elöveteménvnek valamely növény termésére 
igen nagy befolyása van. így péld. általánosan is
meretes, hogy a búza, dohány után rendszerint 
nagyobb termést hoz, mint tengeri után, a 
zabos bükköny jobb elövetemény, mint a mo- 
har, stb.

Az elövetemény hatása az után na követ
kező növényre származik egyrészt onnan, hogy 
a különböző növények nem egyforma meny- 
nviségü tápanyagot vonnak ki a talajból, más
részt onnan, hogy nem egyforma állapotban 
hagvják vissza a talajt. Minél kevesebb táp
anyagot vonnak ki, s minél jobb áll. pótban 
hagvják vissza a ulajt, annál jobb elövete
mény az illető növény.

Rendszerint a fösulyt az első körülményre, 
a tápanyag-elvonásra fektetik, holott a talaj 
állapota akárhányszor nagyobb fontosságú. így 
péld, repcze sokkal jobb elöveteménye a bú
zának, mint a gomborka, holott az utóbbi ke
vesebb tápanyagot von ki a talajból, de a repcze 
után a talaj kedvező physikai tulajdonságú, a 
gomborka ellenben összetömötten, tehát ked
vezőtlen állapotban hagyja hátra a talajt.

Általánosságban a gyakorlati tapasztalatok 
után nagyon jól tudjuk, hogy melyik növény 
milyen elövetemény, de pontos kísérletek még 
nagyon csekély számmal hajtattak végre annak 
megállapítására, hogy milyen mértékben képe
sek a különböző növények az utánuk követ
kező termését befolyásolni.

Szükségesnek véltem ez okból kísérleteket 
tenni arra nézve, hogy minő befolyása van 
az elöveteménvnek az utána következő nö
vényre ?

A kísérletet a dohánynyal kezdtem meg, 
és pedig azon ónból, mert egyúttal az előve- 
teménvek befolvását a dohány égésére is 
tanulmányozni kívántam.

Neszler ugyanis azt állítja, hogy az elö
vetemény aszerint befolyásolja a dohány égését, 
amint az több vagy kevesebb kálit és chlort 
von ki a talajból.

Minél több olv kálit von ki a növény, 
mely nincs chlórhoz kötve, annál rosszabbul 
fog az utánna következett dohánv égni.

A kísérletre a kísérleti tér X. számú par
cellája szolgált, melyet keresztben nvolcz sza
kaszra osztva, a következő sorrendben vet
tettem be különböző növényekkel:

1. zabos bükköny, 2. árpa, 3. hajdina, 
4. répa, 5, zabos bükköny, G. árpa, 7. hajdina. 
8. répa.

Répa és hajdina után nem szokás ugyan 
dohányt termeszteni, azonban az első aránylag 
sok kálit, az utóbbi sok chlort von ki a talaj
ból, s igv az előbbi az égést rontaná, az utóbbi 
elősegítené. Hogy pedig ne tétethessék azon 
ellenvetés, hogy a talajban kevés chlor volt és 
az esetleg jó égésnek ez az oka, a táblát hosz- 
szában két részre osztottam, s felére 50 kg. 
chlorkáliumot hintettem szét.

A különböző elövetemények termése volt: 
trágyázott trágyácatlan

*<7 "b
zabos bükköny (zölden) I.

II.
695
531

697
417

á rp a s z e m .......................... ,11 88 77

hajdina (züldeu) . . . I.
II.

441
457

502
419

r é p a .................................. I. 
’ II

572
572

620
574

A chlórkáliumnak a termésre határozott 
befolyása nem volt, mert hol a trágyázott, hol 
meg a trágyázatlan rész termett többet.

Az árpánál a szalma lemérése tévedésből 
elmaradt.

*) A ni.-óvári m. kir. gazd. akadémiával kap
csolatos növénytermelési kísérleti állomásnak 1893. 
évi működéséről szóló jelentéséből. Szerk.

A termésben kivitt tápanyagok mennyi
ségéről a pontos chemiai elemzés nyújthatna 
csak felvilágosítást, az állomás azonban ezidö- 
szerint nincs azon helyzetben, hogy ily elem
zéseket végezhessen, s ez okból csakis az át
lagszámok szolgálhatok a kiszámítás alapjául.

Az egves parczellák termésében kivitetett

parcella nitrog. foszforsav káli
1. 1392 t y  zabos bükköny 7-8 1-80 6 90
2. — » árpa — — —
3. 943 „ hajdina 3-7 0 75 350
4. 1192 * répa 2 1 0 95 5-72
5. 948 „ zabos bükköny 5 3 1-20 4 07
6. — * árpa — — —
7. 876 „ hajdina 3-4 0-70 3-80
8. 1146 „ répa 2 0 0-91 5 50

A z á tlag szám o k  sze rin t te h á t m in d a há-
rom tápanyagból legtöbbet vont a zabos bük
köny, ezután nitrogénből a hajdani, káli és 
foszforsavból a répa.

A zabos bükköny-, árpa- és a haidinatarló 
a termés lekerülte után azonnal felásatott, a 
répa kiszedése után pedig az egész terület 
öszszel 17 % mélyre megszántatok, tavaszszal 
extirpálva és későbben sekélyen felszántva lett, 
május 12—17-én pedig az 1.—4. szakasz C o n 
necticut, az 5.—8. pedig maryland-dohánypa- 
lántaval lett beültetve. A sortávol 75, a távolság 
a sorokban 50 %» volt.

A zölden lemért termés volt:

Connecticut Maryland
elő vetem ény neve *b k‘a
zabos bükköny 780 588
árpa 77G 379
hajdina 730 533
répa 716 479

A termés kimutatásból mindenekelőtt az 
tűnik ki, hogv a termésre a dohányféleségnek 
sokkal nagyobb befolyása volt. mint az elöve
teménvnek ; a Connecticut, négy parczellán 
Összesen 3002 hby a maryland pedig csak 
2179 klg zöld dohánvt termett, a különbség 
tehát a Connecticut javára 823 *ig%

Az elöveteménvnek a hatasa nem ily 
jelentékeny ugyan, azonban mégis eléggé szem
beötlő, mind a két dohányfélével azonos. Leg
többet termett a zabos bükköny után. legke
vesebbet répa után, az árpa közel áll a zabos 
bükkönyhöz és a hajdina a répához.

Ha már most összehasonlítjuk a termést 
az előző növény által kivitt tápanvag-menv- 
nyiséggel, akkor azon feltűnő eredményre jö
vünk, hogy azon elövetemény után termett 
legtöbb, amely a legtöbb mennyiségű tápanyagot 
vonta ki a talajból.

Ezen kísérlet eredménye is azt bizonvitja, 
hogy az elövetemény által kivitt tápanvug 
mennyisége magában véve még nem határozó 
az utónövény termésére, mert a kivitt tápanvag 
mennyiségéből még nem tudjuk, hogv a ta
laj mely rétegéből szedte föl azt a nÖvénv 
és a talajnak mely részeiből?

Azon körülményt, hogy a répa után ül
tetett dohány termett legkevesebbet, csak ugv 
tudom kimagyarázni, hogy a répa is. a dohanv 
is a könnven oldódó tápanvagokra van utalva 
és mind a kettő a talajnak ugyanazon részé
ből szedi a tápanyagot, továbbá a répa késő 
őszig táplálkozik, tehát nyáron át nem hal
mozódható fel a dohány számára tápanvag. 
További kísérletek lesznek hivatva megállapít 
teni azt: vájjon más időjárási viszonyok között 
hasonló lesz-e az eredmény ?

A dohánynak színe szerinti 
összeállításához.

A dohány tartalmát, minőségét, leg- 
hamarább annak a színe árulja el. A do
hány erjedése, kezelése, felhasználása és 
értéke, színe szerint — leginkább a minő

ségével együtt — változik. A  termést 
tehát szin szerint el kell különíteni.

Sok termelőtől lehet azonban hallani, 
hogy a dohányt, szine szerint nehéz össze
állítani, mert ahány a tőkén a levél: sok 
esetben annyi annak a szine s ahány féle 
talajon termett: a szerint változik.

Az bizonyos, hogy a talaj és faj, de 
kü'.önösen a humus mennyisége is befolyást 
gyakorol u levél színére, — mert hisz pél
dául tapasztaljuk, hogy minél inkább hi
ányzik a földben a növényi korhadék:an
nál sápadtabb, egyenetlenebb a dohány
levél szine, ugyanazon talajról sugyanegy 
fajta dohánynál is.

Az is igaz, hogy a levél szine — mi
nél kevesebb abban a tartalom : annál vi
lágosabb marad. — mert bármily szin ű le
vél, a relatíve legsötétebb szint mindig leg
későbben éri el.

Azt lehetne tehát hinni, hogy ameny- 
nyi a tartalom sokfélesége: annyi a levél 
szine is. Úgy de, csak 3 dohány szin is
meretes, a levél festanyagának jóvoltából, 
u. m. barna, — piros, — és sárgaj — 
(sőt a vöröset Kosutány nem is tartja nor
mális színnek.)

Nem oly nehéz tehát a dohányt szí
neim, mert az egy alapszinűeket együvé le
het szortírozni.

És legyen bár egy-egy levél sötétebb 
vagy világosabb, tarkább vagy fakóbb: 
de azért csak e három alapszín egyikéhez 
tartozik.

Tapasztaljuk azt is, hogy a jó karban 
tartott föld, úgy minőségre mint színre 
nézve, igen egyenletes termést ád.

Jó termelőtől sohasem kapunk „ve
gyes minőségű és színű dohányt.“

Az okszerű termelő — még ha sok 
féle talaja van is — műtrágyával, istálló
trágyával nagyban egyenlővé teheti a ta 
lajt, annál is inkább, mert — újabb felfe
dezések szerint — a növénytrágya, mint táp
lálék. a növény életében nagyobb szerepet 
játszik, mint azt eddig hitték, — ahol 
pedig ásványi trágya kell : — ott van a 
műtrágya.

A minőségszerinti beváltás alapfelté
tele, hogy a talajváltozatai, a termést ne 
tegyék zagyvalékká, mert ily termés he
lyes összeállítása leküzdhetetlen akadá
lyokba ütközik. Mig ellenkezőleg könnyű 
lesz a minőség és szin szerinti összeállítás, 
ha a munkát a talajnál kezdjük.

A talajnak sokféle vegyi összetétele 
lehet. — miként ezt a Dohányujság tisz
telt szerkesztője is, egyik czikkében nem 
rég ecsetelte. Ezen segíthet a trágyázás. 
— de a talajnak fizikai összetétele lénye
gesebb — mert kevésbbé elhárítható — 
különbségeket okoz.

Értem azt, hogy a homoki s agyag 
talajok, azok lazasága vagy kötöttsége és 
fekvésének változatai s részben az altalaj 
bírnak elhatározó befolyással a dohányle
velek szintre, szivósságára. béltartalmára 
és égésére.

Ezt úgy Cserháti tanár úrnak kísér
letei, mint a gyakorlatból nyert tapaszta
lataink igazolják.

Ezeket előre bocsájtva tehát az a néze
tem. hogy ha a termelő, szin és természe
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tesen minőség szerint, úgy akarja össze
állítani a termést, hogy a beváltásnál abból 
neki is és a jövedéknek is haszna legyen, 
akkor:

1. a talajt egyenlősiteni kell a trágyá
zással, de legalább is a kötött és laza 
talajokról elkülönitve kell leszednie a ter
mést, — s ez azt hiszem, nem fog akadá
lyokba ütközni és ez által legnagyobbrész- 
ben már talajfekvés szerint is elkülönítet
tük a termést, mert — a földalakulás tör
vényei szerint — rendesen lazább a fentes, 
mint a mélyenfekvő ta la j;

2. a kertész, mindenütt az érésnek meg- 
felelőleg arassa le a dohányt, hogy a más 
időben érett dohányok is elkülönitve lehes
senek, mert gyakran ez is más-más minő
séget á d ;

3. a termést csakis a barna, a piros 
és a sárga szin szerint kell szétrakni; — 
e három szin közül a barna szin a leg
ritkábbak közé tartozik, s rendesen leg
tartalmasabb. legértékesebb is, de ritka 
vidéken található (el; — különben — mint 
már előbb is mondám — minden levél, ha 
nem is tökéletes szinü, e három közül 
egyiknek alapszínével bir.

Legértékesebb a levél, ha a színe 
mindenütt egyforma és sehol sem tarkás. 
Ezeket tehát teljesen külön kell csomózni. 
Az ily levelek a termés legtartalmasabb 
részét, s a jövedéknek szivargyártási anya
gát képezik.

A tapasztalat szerint is: egyedül a 
jókarban tartott, jó talajokon termett do
hánylevelek egyszínüek, s minél rosszabb 
a föld: a levelek annál kevésbbé egy- 
szinüek.

A  szivargyártási anyag csakis egyszínű 
levelekből áll, — azért tehát az egyszínű 
leveleket külön csomózni nagyon kifizeti 
magát.

E mellett természetesen szükséges a 
finom és a durva leveleket is elkülöníteni.

Kevésbbé tartalmas dohány, az erjedés 
alatt sem kap jó szint.

A száradás hiányát, a jó dohány, a 
máglyában hamar kidolgozza. Hogy azon
ban a termelő, dohányának a színét, a be
csomózott dohány erjesztése által javítsa) 
azt nem ajánlhatom, — és pedig azért nem, 
mert a simitásnál nálunk nagyon nedvesa 
dohány, s annak akkor — máglyázás és 
erjedés helyett — száradni kell, a czélból, 
hogy minél kevesebb nedvességgel kerül
jön a beváltóhivatal raktáraiba, ahol már 
Kevésbbé van alkalom a kiszárításra.

Ha penészedik a dohány: akkor — sze
rintem — persze jobb volna erjeszteni, vagy 
újra átcsomózni, — de azt hiszem, a fris 
nedvesség kevesbbé penészedik, mint a 
régebben állott, s ha jó száraz, hideg he
lyen á l l : akkor nem fog erjedni sem, ha
nem csak száradni; — a termelőnél tehát 
a kis asztagban való szárítás szükséges és 
jobb mint az erjesztés.

Csaknem biztosra veszem, hogy — ha 
nem is mindenütt, ahol jó zárt pajta, vagy 
kiváló erős szervezetű dohány van, de ál
talán a termelők legnagyobb részénél — 
a dohány nedvfoltokat kapna ha eijesztet- 
nék, — mert ezt a nedves dohány, erjedés 
alatt soha el nem kerülheti.

Ki viselné ily esetben a felelősséget a 
beváltásnál ? — Hová osztanánk az ily 
dohányt? — Nem sok termelőnek lenne 
akkor I. osztályú dohánya!

A termelők legnagyobbrészének a do
hányára el lehet mondani, hogy igen ned
ves, (ha nem is látszanak még rajta a fol
tok erjedés előtt,) mert különben nem le
hetne megmagyarázni, hogy évente 30—60 
százalék közt váltakozik a csekély és rom
lott anyag a magyar dohányokból, — ho
lott az elég száraz dohány, soha egy hajszál
nyi yenészt, s egy csepp foltot sem kap.

És még ha nekünk, a termelőnél való 
erjedés által, 8—10—15 “/„ apadási meg
takarításunk lenne és az jogos volna is, 
mivel csak a túlnedvességből származott,
— továbbá ha a nedvfoltjai elárulnák is, 
hogy túlnedves volt a dohány s igy mó
dunk volna a rosszat sújtani, büntetni: 
mégis a termelő és a jövedék kölcsönös érdeke 
kívánja azt, hogy egy fontosabb lépésnek 
esetleges hátrányairól a termelő is felvilá- 
gosittassék. — Pedig tudtommal, több ter
melő szeretné az idei rossz szinü dohányát 
ily módon megjavítani.

Ügyes kezelés és jó bálozás mellett, a 
nyers, nedves dohányon a nedvfoltjai vajmi 
ritkán — s csakis a túlnedves dohánynál
— ütnek ki, de az erjesztelten: kevés kivé
tellel mindeniken, ha csomózás után azon
nal erjedésnek indittatik.

Hogy a termés, a csomózás után azon
nal erjedésnek indittassék: ez a kisimitni 
szükséges dohánynál — talán sohasem lesz 
czélszerü. — de annyi bizonyos, hogy a 
mi ködös kiimánk alatt, rossz deszka pajták 
mellett, még nem érkezett el ennek az ideje 
és nincs meg az alapfeltétele.

Erősebb tiszavidéki, vagy kapa dohá
nyon kívül tehát — más vidéken a dohány 
felmelegítését nem ajánlhatom a terme
lőknek.

Csak nekünk lenne vele legtöbb ba
junk a beváltásnál.

Ssivaranyagot termő' talajok.
A dohányegyedáruság legutóbbi sta

tisztikája szerint: az 1893 évben Magyar- 
országon tényleg beültetett 9.868 kataszt. 
hold dohánytermelési területről beváltatott 
összesen 52.209,252 klgrm dohány, s ebből 
mindössze 65.118 kilogrm volt a szivar- 
boriték levél, ami az összes beváltott meny- 
nyiségnek csak 0.12“/,-át, vagyis körülbelől 
V,-ad perczentjét képezi.

Kétségtelen, hogy — egyebektől elte
kintve — főleg az arra való talajnak kevés 
volta okozza, hogy a legértékesebb minő
ségű anyagból, a szivarboriték levelekből, 
aránylag ily kevés a produkezió.

Ez azonban korántsem azt jelenti, 
mintha a jelenleg engedélyezett területen, 
megfelelő eljárás mellett, még sokkal több 
szivaranyag nem volna termelhető, — sem 
pedig azt, mintha a szivarnak való anyag ter
melésére, az eddig engedélyezett és művelés 
alatt állt területnél nem volna több, — sőt 
ellenkezőleg, — én is és mások is gyakorta 
elmondtuk már, hogy Magyarország áldott 
földjén, országszerte még igen sok vidéken 
v annak kisebb nagyobb oly területek, m t

lyek egyenesen hivatva s a természettől 
mintegy predesztinálva vannak a szivar
gyártásra alkalmas legjobb dohányanyag 
előállítására.

Ez alkalommal én most az országnak 
csak egy vidékéről akarok itt röviden 
szólani, nevezetesen: a Szamos mentén lévő 
úgynevezett lankákról, mely vidéket, mint szü
lőföldemet, nagyon jól ismerem s amelyről 
meg vagyok győződve, hogy az egy valósá
gos Kánaán földje, ahol a Szamos kiöntései 
igazi tengeri szigetekhez hasonló kiváltsá
gos természetű talajokat képeznek, — mert 
— akár csak a Nílus áradásai által buja termé- 
kenységüvé tett partvidék: úgy itt is — a 
medrét szeszélyes változatokban alkotó Sza
mos folyónak lerakodó iszapji, ezeket a 
lankákat ama kiváló szerencsében részesíti, 
hogy eme televénydús, humus és szerves 
anyagokkal telt beiszapolás által, eme ta
lajok örökös ős termő erőben maradnak, 
úgy, hogy a vegetáczio itt általában bámu
latos eredményeket produkál. — Merem 
állítani, hogy alig van az országban a do
hánytermelésre alkalmasabb talaj, mint ezek 
a szamosmenti lankák, ahol igazi okszerű 
termelés mellett, ízre, színre, zamatra, s 
tartalomra nézve a legkitűnőbb szivaranya
got lehet előállítani; — s megerősít ezen 
hitemben a hazai dohányügynek egyik leg
jelesebb, általánosan elismert szaktekintélye 
is, aki erre vonatkozólag szintén ily értelem
ben, sőt egész elragadtatással nyilatkozott.

És én a mondó vagyok, hogy egyesek 
ugyan valami nagyszerű dolgot itt sem 
igen művelhetnek, mert se elég nagy terü
letük, se pedig a nagyobbszerü befektetések
hez szükséges tőkéjük nincs hozzá, — de ha az 
arra illetékes tényezők, t. i. elegendő erkölcsi, 
szellemi és anyagi erővel rendelkező, vállal
kozó szellemű férfiak megismernék, avagy 
előzetes kísérletezések utján tanulmányozás 
tárgyává tennék ezeknek a szamosmenti 
lankáknak termelési viszonyait: érdemes 
lenne ennek kihasználására, esetleg egy 
részvény-társaságot alakítani, amely képes 
lenne a szükséges mindennemű beruházá
sokat megtenni, s a tudomány vívmányai
val, a haladás minden eszközeivel, a leg
tökéletesebb dohánytermelést és kezelést 
megalapítani, melyre nézve a szükséges 
termelési engedélyt bizonyára nem nehéz 
lenne megnyerni és állandósítani; — s én 
azt hiszem, ez egy rendkívül szerencsés 
és nagy jövőre hivatott vállalat lenne, amely 
a belefektetett tőke után már néhány év 
múlva dús hasznot hajtana, s idővel talán 
egy második „Deli Matschappy,“ vagy egy 
Magyar Szumatra válnék belőle, mely a 
magyar dohánytermelésnek, különösen a 
szivaranyag hazai produkeziójának, óriási 
lendületet adna.

Meglehet, hogy ez is — mint igen 
sok felvetett eszme a világon — nyomta
lanul elhangzik és örökre elvész, a nélkül, 
hogy megvalósítását valaki csak meg is 
kisértené; de az is meglehet, hogy valaha 
még testet ölt ez a gondolat, s a jövő 
igazolni fogja az én igénytelen véleménye
met, amelynek a fentiekben ezúttal röviden 
kifejezést adni óhajtottam s amelyre alkal
milag még majd bővebben is visszatérek.

Darőczi Vilmos.
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Beváltási eredmények.
I. Kimutatás, a budapesti m. kir. dohánybeváltó hivatalnál, 1894. deczember 27-étől 1895. január 12-eig beváltott dohányokról.

- §•9© _Beváltott
Beváltási

Beváltási ár
Egy katnszt. hold 
átlagos jövedelme

Termelő Község o  a
anyag
klgr. k lgrm onként dohányb. pénzbeu

<ex  2 frt kr. frt kr. kilograui frt kr.

T.-Szele 15S 98.478 19 854 97 !« 45 641 124 87
T.-Szele 55 29 6S6 5.079 59 '/, 17 11 537 92 35

ifj. Benedicty Gyula T. Szele 17 10.610 1.862, 01 17 54 624 109 53
T.-Szele 11 5.002 780 15 59 454 70

Keppich Géza 
Dr. W ekerle Sándor

T.-Szele 18 10.025 1,829 66 18 25 550 101 64
Puszta-Dános, Csév és 
Pótharaszt 04 30.785 5955 96 19 34 481 93 06

Zsámbok 50 28.017 4.990 41 17 82 500 89 34
Goldberger Mór Nagy-Káta 37 24.826 4.109 40*/, 16 04 670 111 06

Peszér-.v dács 67 32.026 5.773 65 18 02 477 86 17
Schweiger Vilmos Peszér-Adács 22 9.898 1.888 68 '., 20 08 449 90 39
Bamberger Manó 
Csillag Mór

T.-Szele 45 18.080 3.355 42 17 90 415 74 56
T.-Szele 41 20.986 3.920 86 18 71 511 95 77

Berger Lipót és társa Irsa 50 30.018 5.684 39 18 93 600 113 68
Kohn Im re T.-Szt.-György 50 31.168 5.84H 69 18 76 623 116 97
Csányi Ágoston Csány 45 23.808 4.027 72*', 16 87 530 89 50
Palotáéi Yilághy Gyula és Károly T.-Szt.-Mártou 135 46.893 1 8.680 44 18 91 még van kiút dohánya

A beváltott anyag általában apró le
velekből áll, a minek oka az eső hiányá
ban keresendő ; — kihányás-dohány eddig 
csak jelentéktelen mennyiségben fordul elő, 
minthogy a termés kevés volta folytán a 
termelők a szárításra elegendő helylyel és

zsinórral rendelkeztek ; — fagyos és éret
len dohány — hála az őszi kedvezőbb idő
járásnak — eddigelé beváltás alá nem került. 
— A termés, minőségileg jó közepes és ha 
a mennyiség ezzel arányban á lna : úgy az 
1894 évet a jobbak közé számithatnók.—

| A  termelők részéről újabb haladásról és 
i sok jó akaratról tanúskodik az idei bevál

tás, — bizonyságául ama régi igazságnak, 
hogy a szorgalom és szakismeret, a mos
toha időjárás bajait is enyhíti.

A „Del  i-M aa t a c h  a p p v “ 
1869-töl 1894-ig.

— Barlema G. amsterdami dohánykeretkedó 
fordítása után —

Lapunk előző évfolyamaiban többször 
és részletesen foglalkoztunk annak ismer
tetésével. hogy miként termelik Deliben 
a Sumatra dohányt, amely oly gyorsan és 
méltán világhírre emelkedett, — s minthogy 
az a bámulatos eredményeket elért társaság, 
mely a világkereskedelem piaczán 
Maatschappy“ néven, ismeretes, közelebbről 
ünnepelte fenállásának negyedszázados év
fordulóját. mely alkalommal egy — hollandi 
nyelven irt s gyönyörű illusztrácziókkal 
díszített füzet jelent meg, amely érdekes 
visszapillantást vet a deli-i dohánytermelés 
megalapítására és a nevezett társaság 25 
éves működésére: — kellemes szolgálatot 
vélünk teljesíteni t. olvasóinknak, amidőn 
ezen jubileumi füzetet, Harkema G. amster
dami dohánykereskedő német fordítása után, 
lapunkban egész terjedelmében bemutatjuk, 
— amint következik :

18G2-ben, egy arab, felhívta a figyelmét 
egy batáviai kereskedő czégnek a borsot 
és dohányt termelő Deli tartományra, mint 
amely európai árukra nézve jó piacz lehetne. 
Ez volt az inditó oka annak, hogy 18G3. 
márczius havában Delibe egy expeditió 
indult, melyhez Ximhuys J. akkoriban javai 
dohánytermelő is csatlakozott, oly czélból, 
hogy Deli talajának dohánytermelésre al
kalmas voltát vizsgálat tárgyává tegyék.

Delinek akkori szultánja: Mohamed 
Perkasa Álam által tárt karokkal fogad
tatván, vele kereskedelmi és kulturális szer
ződést kötöttek ; a körülmények kedvezőtlen 
alakulása folytán azonban ezen szerződés 
csak a papíron maradt, s csak azon egyetlen 
eredménye maradt, hogy Nienhuys J. Deliben 
állandóan megvetette a lábát.

Egy rotterdami czég által a kellő tő
kével elláttatván, 1865.-ben képes volt az 
első 50 csomag, 1866.-ban pedig már 189 
csomag dohány szállítmányát Európába 
küldeni, mely a szakkörökben oly nagy-

íeltünést keltett, hogy Janssen, egy Clemen 
A. nevű dohánykereskedő által a dologba 
beavattván. aki értesüléseit az akkor Ams
terdamban időző Nienhuystól nyerte, elha 
tározta az ügynek tinácziális támogatását, 
annál is inkább, mivel Nienhuys, a deli-i 
szultántól igen kedvező szerződési ajánla 
tokát hozott. Ezen vállalat kezdetben nagy
szerű eredménynyel járt. Az 18G8.-diki ter
mésnek első részlete, még ugyanazon év
ben fél kilogramonként 225 centen keltei, 
minek folytán az üzlet mindinkább kibő
vítetett. Janssen a német-alföldi r Maatschyu 
által is támogattatván, ennek következté
ben Clemen, 1869. május havában Delibe 
utazott, hogy Nienhuys mellé szegődve, 
egy társaság alapításához a szükséges ta
lajt megszerezzék. — Clemen azonban ezek 
után öt hónap múlva meghalt, — de ezen 
szomorú eset daczára, október 28.-án már 
oly megállapodások jöttek letre a Maat- 
schappyvel. amelyek folytán 1869. novem
ber 1-én. a «Deli-Maatschappy» tényleg 
megalakult. Es igy 1894. november
1-én, a társaság, 25 éves fennállását ün
nepelte.

A társaság, mely 25 évvel ezelőtt
300.000 frt alaptőkével alakult, és kez
detben mintegy 10.000 „Boúws" felett 
rendelkezett, vegy bouws =  7096*5 □  mtr) 
jelenleg több mint tizszerannyival bír. Deli 
és Langkát tartományokban elosztva, és 21 
vállalatból áll, 4 millió forint részvénytő
kével és közel 4 ‘/2 millió tartalékalappal. 
Az állandóan alkalmazott munkások száma 

jelenleg 16.000, — az időszakonként hasz
nált bataki és maláji munkásokat ide nem 
számítva. Az európai személyzet körűibe- 
lől 1G0 főből áll, — s a fővállalat minde- 
nike egy főadminisztrátor és 4—5—6 asszis- 
tens által igazgattatik.

A főigazgatóság .személyzete, -  melynek 
Medan a székhelye — 2 felügyelő, 1 titkár 
és az irodai munkák végzésére G asszistens- 
bői a l l ; ehhez jön még a segédszemélyzet, 
bizonyos különleges munkákra, igy a kes- 
kenyvágányu vasút és a kotrógép, stb.

felügyeletére; továbbá 2 földmérő, 1 építész, 
1 állatorvos és 2 európai orvos, mindegyik 
egy-egy európai kórházi felügyelővel, végül 
a belföldi személyzet. — A betegápolásra 
a sumatrai adminisztráczio kezdettől fogva 
a legnagyobb gondot fordította. Mindjárt 
a társaság megalakulása után egy kórházat 
létesitett, ahol kezdetben egy gyógyszerész- 
betegápoló vitte a felügyeletet, — 1871-ben 
pedig már egy németalföldi orvos alkal
maztatott. Egy évre rá, a kórház vezetését 
egy katonaorvos: Eeikema A. vette át, aki 
a társaság szolgálatába lépve, 1888-ig ve
zette a felügyeletet. Jelenleg a Medanban 
levő kórházban v an : egy lakás az orvos 
és a betegápoló részére, egy gyógyszertár, 
és 5 nagy terem, melyek mindenikében 
80 beteg helyezhető el. Később a társaság 
a Langkati kerületben levő Rindjei és 
Loeboc-Dalem vállalatoknál is 2 hasonló 
berendezésű kórházat létesitett, mindeniket 
egy-egy orvos felügyelete alatt. A szék
helyen: Medanban ugyanily kórház van, 
az európai személyzet számára.

A vízvezetéki csatornák, a különböző 
vállalatoknál, 10 méteren felüli szélességüek, 
és összes hosszaságuk 128 kilométer, — s 
1893-ban az ültetvényeken a kisebb utak 
186 kilométert, a nagyobb utak 242 kilo
métert tettek.

A kezdetben oly szerény területre ala
pított dohány ültet vény. 25 év alatt, egy 
nagy jelentőségű kultur-vállalatá nőtte ki 
magát, s bizonyára érdekes leend a „Deli- 
Maatschappy*4 eme 25 éves fejlődését lépés- 
ről-lépésre kisérve, történetének főbb ese
ményeivel megismerkedni

Az alapitók, e vállalattal mindenesetre 
más eredményt véltek elérni, mint a me
lyet tényleg elértek. Kezdetben nem csu
pán a dohánytermelésre kívántak szorít
kozni. Minthogy ezen tartományban már 
muskotál-dió ültetvényeket találtak, a tár
saság eleinte jelentékeny összegeket adott 
ki ily nemű nagyobbszerü ültetvényekre. 
E mellett kókuszdió-ültetvényeket is léte
sítettek ; — minthogy azonban rájöttek,
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hogy Deliben, az ezen fák tisztogatására szük
séges munkaerő hiányzik, elhatározták a 
kókuszdió termelés beszüntetését, ami a 
muskotál-dió termelés érdekében is ajánla
tosnak látszott, s miután ez utóbbi terme
lését a magas kiviteli vám is fölötte költ
ségessé tévé, de ezenkívül a fák is betegség 
folytán használhatlanokká váltak: végtére 
a muskotal-dió termelésével is felhagytak 
és az egész területet dohánytermelés alá 
fogták. A muskotál-diófák azután egytől- 
egyig kivesztek, mi által a társaság, mint- 
egy 100.000 forintra menő érzékeny vesz
teséget szenvedett.

Ennek daczára, a dohány mellett más
egyéb termények, úgymint pamut, kakaó, 
gummi-elasztikum, nagyobb mennyiségű in
digó és kávé, stb. termelésével is tettek kísér
leteket, — mert akkoriban még mindig azt 
hitték, hogy a dohány mellett még más 
termékkel is kell foglalkozniok, nehogy 
egészen csak egy termény esélyeitől függ
jenek. Egyik kísérlet sem vezetett azonban 
kedvező eredményre, egyedül a dohány 
volt az a czikk, mely a termelési költsége
ket gazdagon behozta. Most tehát a tár
saság egész Deliben kizárólag a dohány 
termelésére adta magát, — s ez volt az a 
forrás, amelynek a társaság, felvirágzását 
köszönheté.

{Folyt, köv.)

Aacheni emlékek az „öi,dögfü“-réil.
A dohánynak Aachen városában első 

Ízben való megjelenését .egy ferenczrendi 
szerzetes, Kölnben lévő főnökéhez ó-német 
stílusban irt levelében a következőleg em- 
litémeg :

„1587-ben sok spanyol népség itt egy 
rossz szokást kezdett, amely legújabb mó
dival csak a saját csintalanságát demonst
rálja, olyan formán, hogy kifújják a füstöt 
amit lenyelnek és siralmas arczot vágnak 
hozzá, s ezt egy nyers fűvel viszik végbe, 
melyet meggyujtanak és a gőzét besziv- 
ják, — ez a fű pedig az uj világból való, 
melyet Indiának neveznek.*

Egy másik, szinten egyidőbeli jelen
tésben újólag történik a dohányról emlí
tés, ilyen formán:

„A spanyolországi katonák itt minden
felé büszkélkednek és tüzet falnak, a füst
tel együtt, hogy a népség csaknem cso
dálja a gőzét."

Úgy látszik, hogy a dohányzás ott is 
rövid idő alatt a népnek minden rétegében 
elterjedt, — legalább ezt lehet következ
tetni egy dominikánus barátnak fenmaradt 
prédikácziójából, amely fölött ezen szavak 
állnak: „tartatott 159D. István napján.* — 
A szónok ebben kikéi a rossz szokások 
és az elfajulás ellen, mely Aachenben ural
kodik. Beszédjében rájön a dohányzás, a 
játék és az ivásra is, amelyekről azt mondja, 
hogy „ezt a hármat a sátán találta fel és 
küldte a világra."

Ennek daczára úgy látszik, hogy a do
hány használata Aachenben nemsokára ál
talánosan meghonosodott.

Egy 102í-ben tartott tanácsülésen, egy 
ezéhmester, a dohányzás visszaélései miatt 
panaszkodott, hogy már mindenütt dohány-
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szag érzik, sőt magáben a ezéhgyüléseken 
is dohányoznak. — Alkalmasint ezzel áll 
kapcsolatban a kardgyártóknak egy hatá
rozata, mely szerint a tagoknak a gyűlé
sen megtiltatott a dohányzás.

Midőn 1624-ben, egy dohányos vigyá
zatlansága folytán egy ház kigyulladt és 
leégett „és kész veszedelem fenyegette az 
egész várost" : a tanácsban erős szóváltás 
folyt a dohányzás haszna és értéke, s ká
ros és értéktelen volta felett.

Mindazonáltal úgy látszik, hogy a do
hányzás pártolói többségben lehettek, — 
legalább sem akkor, sem később nem ha
tároztak semmi tilalmat a dohányzás ellen, 
mint ez Lüttich, Bréma és Rostock váro
sokban történt.

Ezen időbe esik egy kis irat megje
lenése is, mely olyanformán szól: „hogy 
az ördögfü tobac miként zabáltatik, szíva- 
tik és főstöltetik, valamint az ő hasznáról 
és ártalmáról."

„S—e T - g . ‘

Egy preliistorikus dohányos.
Fenti czim alatt, egy tréfás esetet közöl 

a „Süddeutsche Tabakzeitung," a követ
kezőkben :

Donough O'Brien neve olvasóink előtt 
ismeretlen lesz, de röviddel ezelőtt, külö
nösen a dohánytanulmányokkal foglalkozó 
irodalmi körökben, nagy nevezetességre 
tett szert.

A nevezett, 1266. körül élt s annak 
idején király volt Thowordban, nyugati 
Irlandnak egyik kis tartományában.

A  londoni társaság egy antikváriusa, 
Irlandban régiségeket kutatva, a nevezett
nek sírján egy közönséges szobrászmüvet 
fedezett fel, amely — minden kétséget ki
zárólag — egy hátán fekvő férfi ala
kot ábrázolt, szájában egy — — kurta 
pipával.

A  kutató, mint minden ilyen szakma
beli ember, a dolgot nagyon komolyan 
fogta fel s nem találta ki belőle a tréfát.

O’Brient pipával elképzelni: — ép
oly nevetséges gondolat, akár csak Julius 
Caesárt, ujjai közt egy czigarettával meg
jeleníteni.

Az időben, midőn O’Brien meghalt, a 
sírkövek Irlandban még nagyon ritkán 
voltak szobormű alakokkal diszitve, hanem 
csak egyszerűen egy jókora követ emeltek 
a sir fölé.

A kérdéses sírkő borítja talán a 
helyet, ahol O'Brien eltemetve van, de a 
rajta levő ábrázolás mindenesetre néhány 
évszázaddal közelebbről való.

A művész, kétségkívül egy irlandi 
lehetett, aki az elhunyt iránt az által vélte 
a legnagyobb tiszteletet tanúsítani, hogy őt 
az irlandi nemzeti pipával, az úgynevezett 
„dudheen“-nel együtt ábrázolta.

Az nrsz. m. gazdasági egyesület 
köréből.

Az 0. M. (!. E. tisztikarának és választ
mányának újólag történt megalakulása óta, 
újból megkezdte buzgó tevékenységét, mely
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hazai nemzetgazdaságunk minden egyes ágá
nak lelkiismeretes felkarolását és a gazdák 
érdekeinek minden téren való hü képvisele
tét éB érvényre emelését czélozza.

A közel múlt napokban főleg a bizott
ságok, és az egyes szakosztályok újjá alaku
lása volt napirenden.

A pénzügyi bizottság elnökévé: Dessew- 
ffy Aurél gróf, tagjaivá: Andrássy Aladár 
gróf, Bujanovich Sándor, Szapári Gyula gróf, 
Lukács Antal, Kostyán Ferencz, Tahy István, 
és Harkányi Károly választattak. — A szám- 
vizsgáló bizottság elnöke : Hagara Viktor dr. 
tagok: Libits Adolf, Nagy Dezső, Reusz Henrik, 
Lipthay Béla báró. — Lapfelügytlő bizott
ság : elnök: Dessewlfy Aurél gróf, tagok : 
Bernáth István, Forster Géza, Galgóczy Ká
roly, Hagara Viktor, Darányi Gyula dr. — 
Az országos törzskönyvelő bizottság: elnök : 
Kostyán Ferencz, tagok: Széli Kálmán, Li
bits Adolf, Mádi Kovács László, Forster 
Géza, Lejtényi György, Reusz Henrik, Lu- 
czenbacher Miklós és Baranyay István.

Az egyesület által vezérelt társadalmi 
tevékenységnek két nagyjelentőségű moz
zanatát képezendik már legközelébb: egy
részt a gazdasági előadások, másrészt az or
szágos gazdakongresszus, amelyekre mármost 
eleve felhívjuk a gazdaközönség szíves fi
gyelmét.

Az idei gazdasági előadások február hó
25— 28-án fognak megtartatni, a Köztelek 
nagytermében. Előadások tartására ajánl
koztak: Sierbán János: a kendertermelés
ről, — Engelbrecht Károly: a szőllők re- 
konstrukcziójáröl, — dr. Szilágyi Gyula : a 
gazdasági szeszgyárak üzemének ellenőrzé
séről, — Imreh Lajos : a komlótermelésröl;— 
ezeken kívül felkérettek: a műtrágyázásról 
szóló előadás megtartására: Lintner Sán
dor, az Öntözésről: Kvassay Jenő s a mély 
művelésről szóló előadás megtartására : 
Cserháti Sándor.

A független gazdák értekezletéből fel
kéretett az egyesület, mint a szövetségbe 
lépett gazdasági egyesületek végrehajtó bi
zottsága, a f. év május havában megtartandó 
országos gazdakongresszus előkészítésében 
leendő közreműködés végett. — A választ
mány, a független gazdák értekezletének 
felszólítását magáévá tette, s egy bizottsá
got küldött ki, amelynek feladatául tűzte ki, 
hogy a független gazdák értekezletével és a 
szövetségbe lépett gazdasági egyesületek 
végrehajtó bizottságával a gazdakongreszust 
illetőleg együttes megállapodásra jusson és 
ez irányban a választmánynak javaslatokat 
tegyen. A bizottság tagjaiul kiküldettek: 
Dessewffy Aurél gr. elnöklése alatt: Atzél 
Péter. Cserháti Sándor, Csillag Gyula dr.. 
Egei brecht Károly, Esterházy Miklós Móric 
gr., Forster Géza, Hagara Viktor dr., Per- 

i czel Dezső, Wittmann János, Tury István, 
Lite Gyula,/selénszky Róbert gróf, Andrássy 
Sándor gróf.

Végül felemlíthetjük még, hogy az iro
dalmi és tanügyi szakosztály legutóbbi ülé
sén határozatba ment, miszerint a „Ma
gyar gazdasági történelmi szemle" ez évi 
kiadási költségeinek fedezése végett a fóld- 
mivelési ministerhez felirat intéztessék és 
a szemle, a lapfelügyelő bizottság hatáskö
rébe osztassék be, — úgy szintén felirati-
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lag kerestessék meg a közoktatásiig;! mi- 
nisterium is, hog; a mezőgazdasági szak
oktatást az elemi és ismétlő iskolákba hozza 
be, s a tanítóknak szünidei gazdasági elő
adások tartassanak; — továbbá a megyés 
püspökök is felkéretnek, hogy a papnövel
dékben hozzák be a mezőgazdaságtan elő
adását.

Az ezredéves országos kiállítás.
A kiállítási igazgatóság, az 1896-diki 

ezredéves országos kiállításnak 1894. évben 
végzett előmunkálatairól egy nagy ter
jedelmű és rendkívül érdekes jelentést adott 
ki. Csak ebből tűnik ki az igazán, hogy 
mily óriási munkát végzett már eddig is 
a kiállítás igazgatósága s az egyes cso
portok bizottságai, és hogy a kiállítási elő
készületek biztosan, tervszerüleg haladnak, 
s a teendők a legkisebb részletekig kidol
gozva, megállapítva vannak, és az egészből 
már is oly impozáns arányokban látható a 
kiállítás vázlata, amely valóban bámulatra 
és örömre ragadhat minden jó magyar em
bert, mert ez a kiállítás nemcsak határ
köve leend Magyarország első ezredéves 
fenállásának, de egyszersmind hű tükre és 
dicsőséges hirdetője egy életerős, művelt, 
gazdag, minden téren lázas igyekezettel 
előhaladó nemzet megérdemelt fényes jö
vőjének is.

A jelentésből felemlíthetjük, hogy a
2.800.000 frt első előirányzattal szemben, 
az újabb költségelőirányzat bevételei és 
kiadásai 4.380.000 frtra, tehát 1.580.000 
frttal többre emeltettek fel, s Graenzerstein 
Béla ministeri tanácsos úr, a kiállítás uj igaz
gatója, a pénzügyminister és a kereske
delmi minister együttes jóváhagyásával el
látott ezen uj költségelőirányzat alapján 
foglalta el hivatalát.

Igazán sajnáljuk, hogy lapunk korlátolt 
tere nem engedi, hogy eme rendkívül ér
dekes jelentést egész részletességgel tár
gyaljuk, és igy ezúttal csupán a kiállítás
nak a dohányjövedékre vonatkozó ismerte
tését adjuk a következekben:

A dohányjövedéki kiállítási csarnok 
beépített területe — mint már lapunkban 
említve volt — 740 Qj méterre van ter
vezve.

A m. kir. dohányjövedék külön paVil
lonja tehát jóval nagyobb lesz 1890-ban, mint 
az 1885-iki volt. A pa Villonban egy fiók-do- 
hánygyár lesz állandó működésben, mely 
a közönség szeme láttára fogja a leg
különbözőbb szivarokat és szivarkákat elő
állítani s nyomban el is árusítani. A gyár
tásra a legújabb gépeket szerzi be a do
hányjövedék központi igazgatósága, tehát 
a közönség sok újat és érdekeset fog látni 
e pavillonban is. A kiállítási dohánygyár 
és az ezzel kapcsolatos raktár fogja a ki
állítás területén létesítendő dohány tőzsdé
ket is szivarral és szivarkával ellátni; e 
dohánytözsdék ehhez képest a pavillon ke
zelése és ellenőrzése alatt is fognak állani. 
A  pavillon tervei jóvá vannak hagyva, s 
ennek 24.000 frt költséggel való kivitelé
vel a Gregersen G. és fiai ezég bizatott 
meg.

Végül — mint lapunk olvasóit: a gaz

daközönséget első sorban érdeklő mozzana
tot -  felemlíthetjük, hogy a mezzőgazda- 
ságok ismertetésére és az üzleti berendezé
sekre vonatkozó csoportos kiállítások rende
zésével megbízott VI. 2. alcsoport, f. hó 
7-én tartott ülésében elhatározta, hogy — 
ámbár a bejelentések határideje a múlt év 
végével úgy ezen alcsoportra, mintáz egész 
kiállításra nézve lejárt, s noha szám szerint 
elég, sőt mondhatni sok bejelentés is érke
zett, de minthogy a bejelentési lapokat so
kan hiányosan töltötték ki, úgy hogy igen 
sokat vissza kelleti küldeni átdolgozás és 
pótlás végett, — s mithogy úgy látszik, 
hogy a gazdák közül sokan máig sincsenek 
egészen tisztában azzal, hogy mit kellene 
és lehetne kiállitaniok. holott épen ezen 
kiállítási osztály : a mezőgazdasági üzemek 
ismertetésének alcsoportja, arra van hivatva, 
hogy hazánk nagy uradalmaitól kezdve, 
egész a zsellér b rtokig, minden gazdasági 
üzemet átkaroljon s külön vidékek szerint 
csoportosítás által a kiállításon róluk egy
séges s olyan kép mutattassék be, melyből 
a magyar mezőgazdasági üzletvitel typikus 
egésze kidomborodjék : — épen azért tehát 
mert gazdáink ezen momentumra kellő súlyt 
nem fektettek: indíttatva érezte magát az 
illetékes csoport arra, hogy a kiállítás igaz
gatójánál kieszközölje, miszerint az e tárgyú 
bejelentések pótlólag is elfogadtassanak. 
Egyidejűleg tájékoztató pontokat állított 
össze a bizottság a gazdák részére, mely 
pontok útbaigazítást nyújtanak arra, hogy 
miféle adatok és tárgyak kiállításával lesz 
képes egyes gazdaság a maga üzemét czél- 
irányosan bemutatni. Ezen gyűjteményes 
kiállításokban helyet foglalhatnak a gaz
daságban előállított összes gazdasági, er
dészeti és mezőgazdasági ipari termékek, 
állatok rajzai és mintái, térképek, térrajzok, 
mindennemű épületek rajzai és mintái, ve
tésforgók, számviteli eredmények, gépek, 
eszközök rajzai és mintái s általában min
den, a gazdaságok berendezésének ismer
tetésére alkalmas tárgyak, rajzok, minták 
és adatok.

IRODALOM.
Az ortz m. gazdasági egyesület könyv

kiadó vállalatának 1891. évi könyvilletményei 
fejében a következő gazdasági szakmunkák je* 
lentek meg :

lakarmány ozástan, Cselkő és dr. Kosutány, 
m-óvári gazd. akadémiai tanároktól, 24. ny. 
iv tartalommal.

Magyarországon a takarmánvszüke főleg 
egve« vidékeken, mondhatni majdnem állandó, 
de az okszerű takarmanyozáa minden gazdára 
egyike a legfontosabb kérdéseknek, mert mig 
egyrészt az állatok jó tápláltsága ettől függ, 
másrészt a gazdára nézve pénzügyi szempont
ból is igen fontos kérdés, hogy állatjainak ta
karmányozása mibe kerül s hogy a kitűzött 
czél miképen érhető el a legolcsóbb áron. Et
től függ a jövedelmezőség kérdése. Mindezekre 
a Cselkó s dr. Kosutány Takarmányozástana, 
a hazai viszonyokot mindig szemelőtt tartva, 
o’y kimerítő és alapos útbaigazításokat nvujt, 
minőt idáig még egyetlen hasonezélú szak
munka sem nyújtott. Ára egyes példányban 
3 frt.

Talajismeret, Cserháti Sán lor m-óvári 
gasd. akad. tanártól, a m. növénytermelési kí
sérlet állomás vezetőjétől. 12, nv.' iv tartalom
mal.

A Talajismeret alap feltétele a helyes 
mezőgazdasági növény termelésnek.

Cserháti tanár tudása, önálló és széles 
körű irodalmi működése, nagyobb arányú kí
sérleti és tapasztalatai a legnagyobb garanczia 
e műnek kitűnősége mellett. Jelen könyvvel 
alapvető munkát nyert a magyar gazda. Ára 
egyes példányban 2 frt.

Gazdasági építés kézikönyve, Domonkos 
Kálmán, a debreczeni gazd. tanintézet igazga
tójától. 24 nv. ívben. Mezőgazdaságunk kul
turális haladásával mindnagvobb mértékben 
van szükség a gazdasági épületekre. Hogy 
ezek czéljuknak teljesen megfeleljenek s mégis 
a legelőnyösebb szerkezetek alkalmaztassanak 
s e mellett a lehelő legkisebb költséggel állí
tassanak elő, szükség volt oly szakmunkáról 
gondoskodni, melyben mindezek a gazdának 
hozzáférhetővé tétetnek. E szakmunkában 
238 drb. ábra és rajz adja meg a legrészlete
sebb űibaigazitás; az egyes szerkezetekre nézve 
s valóban a mire a falusi gazdának szüksége 
lehet, az mind tárgyalva van e műben. Ter
mészetes, hogy a városi és fényüzési építkezés 
szükségleteire nem terjeszkedik ki s igy annál 
áttekinthetőbb. Ára egyes példányban 3 frt.

Az eredeti rajzok világosak s könnyen 
megérthetek. Mind a három szakmunka, mint 
tankönyv is kitűnő szolgálaton tehet. Ezeket 
idáig teljesen nélkülöztük.

Szikes talajok kezelése és javítása. Hil- 
gard E. W. a sacramentoi (amerikai) egye
temi kísérleti állomás igazgatójának kaliforni- 
ára vonatkozó tanulmányát Treitz Péter-agrar 
geológus fordításában 5 ny. iv terjedelemben 
közli. Hazánkban a parlagon heverő szikes 
talaj igen mgv terjedelmű s mondhatni nem
csak alföldünk legnagyobb részén, de az egész 
országban találunk kisebb-nagyobb szikfolto
kat, melyek terméketlenségük mellett a birto
kot nemcsak elcsúfítják, hanem értéküket is 
rontják. Ezeknek megjavítására s hasznosítására a 
kellő Útmutatást megadni: czélja eszakmunkának. 
Hogy pedig ama kaliforniai tanulmány, a mi 
magyarországi viszonyainkkal kapcsolatban 
összefüggésbe hozassék, két függelékben ha
zai viszonyainkról Kvassai Jenő min. tanácsos, 
a kuhurmérnökség vezetője és Thomka Emil 
magvar rizstermelő közöl a szikes talajokra 
vonatkozó igen tanulságos eredményeket. Ez 
s hézagot pótló mű. Ára egyes példányban 1 frt.

Mindezek érdekes tanulmányul szolgai
hatnak gazdaközönségünknek, — sót mint 
tankönyvek is felhasználhatók.

Végül felemlitjük, hogy az orsz. m. gazd. 
egyesület könyvkiadó vállalatának 1894-1895. 
1896. évi 3 évei cvkluiára előfizethetni és pe
dig tűzött példányokban évenkmt 5 frt, kötött 
példányokban 6 frt /0 krral, melv összegek a 
az O. 31. G. E. iiénetáráuak Budapesten, Köz
telek, küldendők be. Egves példányok ára 
30"/, drágább. Könyvkereskedői utón az Eg- 
genberger féle ezégné! rendelhetők meg, Buda
pest, Ferencziek tere.

VEGYESEK.
—  Czim adományzás a hivatalos lap (. hó 

8-án megjelent 6-ik számának közlése szerint: 
O Felsége a király, múlt évi deczember hó
26-án kelt legfelsőbb elhatározásával, a pénz- 
ügvministerium vezetésével megbízott minis- 
terelnSk előterjesztésére, Baráti Ede dohány
beváltó felügyelőnek zz osztálytanácsosi czímet 
és jelleget díjmentesen adományozta. — 
Őszinte örömmel gratulálunk a megérdemelt 
kitüntetéshez.

-  Áthelyezések ét véglegesítetek. Bol-
tizsár Komán, dohánygyári aligazgató, Temes
várról Egerbe-, és Ijoser Henrik, dohánygyári al
igazgató, Pápáról Temesvárra-, továbbá Hudra 
Péter, dohányjövedéki tiszt, a szomolnoki do
hánygyártól a temesvárihoz lettek áthelvezve ; — 
Hubner Rikárd és dr. Marquis Géza doh. jöv- 
közp. igazg. ideiglenes minőségű fogalmazók
v é g l e g e * i t t e t t e k .
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—  Dohánytermelési engedélyek. Amint a 
„Budapesti hírlap" közli: a nxskolczi kereske
delmi kamara múlt évi jelentésében felpana
szolta volt többek közt azt is, ho^y a dohány- 
termelési engedélyek csökkentése a nép vagyoni 
viszonyaira igen kedvezőtlen visszahatással van. 
Erre a minisztérium azt a választ adta, hogy a 
mitől a gazdaközönség nagyon félt, ez idő sze
rint nem czélozza a dohánytermelési engedé
lyek csökkentését vagy korlátozását.

—  UJ dohánygyárak. Az Egerben és 
Szent-Gotthárdon létesitett uj dohánygyáraknál 
a gyári telepeken munkásképzö iskola is leend 
felállítva, melyben a munkásoka szivarkészitésre 
lesznek beavatva. A munkásnép, mindkét vá
rosban kellő számban rendelkezésre áll. — 
Szegeden, a munkásnép csak gyéren jelentkezvén 
a fog'alkozásra, ez okból* az ottani gyár 
annak idején csak ötszáz munkás befogadá
sára épült. Most e tekintetben ott is jelen
tékenyen javultak a viszonyok, minek folytán 
a szegedi dohánygyárat már legközelebb ki 
fogják bővíteni. A doh. jöv. közp. igazgató
ságnak e tárgyban közzétett árlejiési hirdet
ménye szerint : a gyári telep kibővítésére, il
letve az építkezési költségekre 44. 782 frt 
77 kr van előirányozva, s az építés befejezé
sének határidejéül a folyó év szeptember 15-dike 
tűzetett ki.

—  Sumatra-dohány. Ezen dohányféleség 
gél, a dohányjövedék központi igazgatóságá
nak a felszólítására, Cserháti Sándor tanár ur 
szintén kísérletet tett, mely azonban — 
amint jelentésében előadja — egészen negatív 
eredményeket szolgáltatott. Már a melegágyban 
sem volt fejlődése a többi dohányfélességekkel 
mcge8ye2ö, sokkal lassabban kelt és fejlődött 
s egy része elpusztult, s a kiültetett dohány oly 
apró leveleket termett, hogy azt nem is volt 
érdemes leszedni. Cserháti ur úgy véli, hogy 
e dohányféleség sokkal melegebb klímát kíván 
éa ezért jövője nálunk nincs. (Habár teljes 
tisztelettel viseltetem Cserháti tanár úrnak 
nagyérdemű kísérletezései és az ezekből vont 
következtetései iránt, de ez esetben nem osztom 
véleményét ; — mert annyi bizonyos, hogy a 
sumatra-dohány nálunk sohasem lesz olyan, 
mint amilyen — Sumatrán, de — minthogy a
m.-óvári talaj és kiima a dohánytermelésre 
különben sem igen alkalmas és igv az ottani 
kisérlet eredménye általános érvényűnek nem 
mondható — én azt hiszem, hogy jó talajon, 
jól kezelve, rendes időjárás mellett, a sumatra 
dohány nálunk is meghonosítható, s jobb anya
got adna, mint ami egynémely degenerált 
magsaink. Szerk.)

— Dohánytermés. Karlsruhei konzulátu
sunk jelentése szerint: az idei dohánytermés 
majdnem minden kerületben igen finom, 
könnyen éghető leveleket adott, melyek majd
nem kivétel nélkül boríték leveleknek hasz
nálhatók. — Mennyiségileg a dohánytermés 
középjónak és jónak mondható. A dohány- 
termés értéke, szárazabb állapotban beraktározva, 
6,311.810 márkára tétetik, mely a megelőző 
évi 6,093.283 márka értékű dohánytermésnél 
218.527 márkával, vagyis 3.59 százalékkal volt 
nagyobb.

—  A  német birodalom dohánybevitele
az 1894. év január-október hónapjaiban ösz- 
szesen 400.687 mtrmázsa volt, s ezen meny- 
nyiségból az osztrák-magyar vámterületről 
való bevitel, az árforugalmi kin utatás szerint 
5.358 nitrmázsát tett ki.

— Szőlészeti tanfolyamok. Folyó évi jan. 
hó 14—26-ig Kaposvárott s február 4—16-ig 
Pécsett a pécsi kir. szőlészeti felügyelő veze
tése alatt, az új szőlők telepítése és ojtásáról 
tanfolyamok tartatnak. Ezen tanfolyamokon 
részt vehet minden irm és olvasni tudó sző
lőműveléssel foglalkozó egyén.

— Védekezés a cserebogarak ellen. Alsó- 
Ausztriában szervezve van a cserebogár-sze
dés. Ez évben 519 községben az iskolás gyer
mekek 5210 millió cserebogarat szedtek össze. 
Az alsó ausztriai országos bizottság, mely a 
védekezést szervezetten folytatja, a jövő tava
szi irtás költségeire 2500 frtot szavazott meg.

—  Rónai István dohánygyártási tiszt úr, 
lapunk t. olvasó közönségének régi jó ismerőse, 
a „Zemplén“ czimü sátoralja újhelyi lap 25 éves 
jubileumi számába egy elmés kis közleményt 
irt. amely azt bizonyítja, hogy egy embernek 
és egy szivarnak lehet ugyanazon életrajza, 

íme a csinos apróság:

Term elés Születés

után a

dohány gyerm ek

szépen begöngyölve lassacskán tisztességes

em berré

alakul á t s a  nagy töm egben kerü l válogatás alá és 
__________________ a  h itvány a________________

gyárban társadalom ban

selejtezés alá kerül.

A  szivarok Az em berek

nem egyform ák, a  kellem es

szivart em bert

szeretjük, becsüljük, a  kellem etlent 
kerü ljük .

A szivar Az em ber

végre is ham uvá, p o rrá  válik.

—  Nemzetközi marhavásár. A föld neve
lésügyi minisztérium egy Budapesten létesí
tendő nemzetközi marhavásár ügyében tárgya
lásokat folytatott a fővárossal. A miniszter 
szándéka az volt, hogy miután a keleti álla
mokkal, nevezetesen a Szerbiával kötött vám- 
szerződésünk értelmében a szerb provinencziáju 
szarvasmarha csak úgy vihető külföldre, ha vagv 
az ország határán, vagy az ország belsejében 
fekvő elsőrangú piaczokon 8—10 napig vesz- 
tegzároltatik s miután ez utóbbi itt Budapesten 
könnyen volna elérhető, a vásárt itt a fővá
rosban óhajtotta a miniszter létesíteni. A fő
várostól mindössze azt kívánta a minister, hogy 
ezen nemzetközi vásáron az állategészség
ügyet állami közeg által gyakoroltassa, mely 
jogot különben a kormánynak az 1888. év 
állategészségügyi törvény 11. §-a állapítja meg. 
Egyebekben teljesen szabad kezet engedett a 
miniszter a fővárosnak a vásár létesítése körül. 
A  főváros azonban nem volt hajlandó elfo
gadni a minister ezen kikötését és elutasító 
választ adott, a minek igen súlyos következ
ményei lehetnek, mert a nemzetközi vásár 
Budapesten nem lévén létesithető, a vidékre 
kell gondolni. Ez eredményezni fogja azt, hogy 
Budapest piaczárói a szerb marha el fog terel- 
tetni, a mi okvetlenül a húsárak tetemes meg
drágulását fogja vonni maga után. Ha a vidé
ken szerveztetik a nemzetközi marhavásár, úgy 
bizonyára a vesztegeltetés keresztülvitele miatt 
a szerb marha Budapest megkerülésével fog 
oda szállíttatni s előáll a fővárosban a hús- 
kérdés, mert még az esetben sem volna fe
dezve a szükséglet, ha az összes magyar fel
hajtást fogyasztási czélokra fordítanák.

T A R T A L O M :  E g y  intő szózat. D arócit Vilmos- 
tói. — Az elóvetemények befolyása a  dohány 
termelésére. I r t a : Cserftdti Sándor. — A dohány 
szine szerinti összeállításához. Q. — Szivaranya
got termő talajok. D arócti Vilm ostól —  Bevál
tási eredmények, a  budapesti beváltóhivatali kör
zetben. (I.) — A „Deli-M aatschappy" 1868-től 
1894-ig. Harkema O. fordítása ntán. — Aacheni 
emlékek az „ördögíü“-ről. — Egy prehistorikns 
dohányos. — Az orsz. m. gazdasági egyesület 
köréből. — Az ezredéves országos kiállítás. — 
Irodalom. — Vegyesek. — Szerkesztői üzenetek. 
— Hirdetések.

Kérelem é s  felhívás.
A részvénytársaságok és Következetek 

t  igazgatóságait felkérjük, hogy >894. évi 

mérlegüket és évi jelentésüket, lapunknak 

megküldeni szíveskedjenek.

Szerkesztői üzenetek.
—  Kérelem. A  tekintetes dohánybeváltó 

hivatali keseli-, és beváltótiszt urakat teljes tisz
telettel és bizodalommál felkérjük, hogy a be
váltás ideje alatt — amidón a legtöbb alkal
muk van a dohánytermelő 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 jól felfogott érdekét fogják előmozdí
tani. — Szives fáradozásaik és becses jóaka
ratukért fogadják előre is hálái köszöne- 
tünket.

Csekoalca Endre gróf uradalma. Hstazúpilyl, 
Csatéi uradalom,
ElöazállátI uradalom,
Fogorool méneablrtok erodálod Igazgatóság. 
Fóherczegl uradalom, Kl.jeiö,
Herezogi uradaload tiszttartóság, Pta Vaca, 
MezóhegyesI méneabirtok uradalmi Igazgatóság, 
Nagylratosl uradalom,
Ozr. gróf Pálffy Páloó Kókol uradalmi, 
Paozta-bozltól uradalmi Iroda.
Paazta-aagy-szeat tamási uradalom.
Sároopatakl herezogi uradalmi tlszttartóoág. 
Száazberekl uradalom,
Toroatél-tordal uradalmi tlazttartóság, 
gróf Wenckhoim-fóle józaefmajorl gazdaság.
F en t nevetett igen tisztelt uradalm aknak folyó 

évre aaóló előfizetését köszönettel megkaptuk és 
ezennel nyugtatjuk.

Pálfol uradalomnak. A megrendelést köszönettel 
Tettük ; a  beküldött 2 frtta l az elódzetés ápril végéig 
terjed.

Pappazátz Lajos írnak. Pta Task. A 2 egész 
éves előfizetést köszönettel megkaptuk, s a  lapot az 
oj czimre megindítottuk.

Olaoz királyi fókonzolátaaoak. Badopottea. Az
olasz kir. péDzUgyministérium részére szóló egész 
éves előfizetést köszönettel nyugtázzuk. A postzbélyeg 
árkülönbözete végett levélbelileg fogunk m egkeresést 
tenni.

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

H I R D E T É S E K .

XIII. Leó pipa (  szentsége, fő '
m óltóságos herczeg  Blsmarok< 
volt ném et kanczellár, nmélt- 
Bende lare ny itra i püspök  ur, 
nagym éltőságu öiv. belliit! 
Barett Báborté úrnő és  m ég 
szám os előkelő szem élytől 
eredm énynyel használt s el
ism erésse l k itüntetett, úgy 

több tek in té lyes orvos által betegeiken  kipróbíUt 
és m elegen ajánlo tt

D r .  S o l iö f f o r - f é l«

„ANTIRHEUMATICON“
bem utattato tt a  nm élt. m. k. belügym in isz térium 

nál *63311893. sz. alatt. 2 - 6
csalhatatlan  s egyedüli gyógyszer fejgörcs (mig- 
rain), ciáz, oldtlsznrások, Influenza, köszvéay 

és szívdobogás ellen.

Hrútfr Budapeiten:
valam int minden aagyobb gyógyszertárban. 

Ara Ivegenkln t 1 frt, vidéken 1 frt 20 krajctár.
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Ttlafon 51-03. Tavaszra! Tslsfon 51-03.

M a g y a r - Thom assa lak .
20— 287. Pa 05 80°/, porfinom, 200"/„-nél nagyobb olilékonysággal, mint 11 cseb-salak.

S  u p er io s  fátok.
Concentrált gypsz.

K é n s a v a s  k á li és C h ilisa lé trom .
D o h á n y , szőlő , k en d er , rép a  és sz ik es  ta la jn a k

legmegfelelőbb különlegességek, saját gyártmányaink, legkitűnőbb minőségben és legolcsóbb árak mellett
ajánlunk

S á t o r i  g y a r s k y  k ö z p o n t i  i r o d a :
8_S4 Budapest, IX., D andár-u tcza  25.

Ingyenes ismertető füzetekkel és egyéb felvilágosítással szívesen szolgálunk.r Dohánytermelő urak becses figyelmébe !
Van szerencsém a n. é. dohánytermelő urak becses figyelmébe ajánlani 

az általam már számos évek óta készitett és a dohánytermeléshez különösen 
alkalmas, kipróbált joságu és jutányosán beszerezhető 2—12

■ 9 “ kocsi és dohánytakaró gyékényeket.
A gyékények árai, a bérándi vasúti állomáshoz szállítva a

100 drb elsőrendű Nr. I. 2-X> ctm. széles, 300 ctm. hosszú nagy kettős (dupla) gyék én y  . 90 frt.
100 „ „ „ n. 1»5 n n 260 n - „ „ „ „ . 60
100 „ másodrendű „ ÜL 170 n if 220 „ „egyes dup la ,  . 30„
100 n elsőrendű „ L 1!>0 n m 220 „ „ m elegágy takaró „ . 24
100 r m ásodrendű „ 11 150 n n 220 n n m elegágy takaró . 20„
100 - 85 n «t 200 n dohánypakolásra való n • 10 ff

Egyszersmind felkérem a t. megrendelő urakat, méltőztassanak a megrendelést 
15 nappal előbb megtenni, mielőtt a gyékényekre szükségük volna, hogy a meg

rendelések túlhalmozása miatt, az elküldésnél fennakadás ne történjék.
NAGY-BAJOM, (Biharmegye) 

vasúti állomás : Báránd.

Nyom. M árka* Mamiinál, H m lapn»i*a, U j a p j . c a l c i t  K.
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