
XII. évfolyam. B udapest. 1895. F eb ru ár 16. 4. szám

Előfizetési ár

.MAGYAR DOHÁNYUJSAG“ - rs MAGYAR Klftflz«téftl ár

.MAGYAR DOHÁNYUJSÁG"
“'.géBz évre 
Fél évre .

6 frt. 
8 frt.

Megrendelés s  kiadóhivatalban 
vagy utalványnyal minden 

postahivatalnál easkftx&lhetb.

s z e r k e s z t ő s e i ; i 
Budapest,

V I., P o d m a n i r z k y - u tr z a  I .DOHANYUJSAG ra
Kgész évre 
Fél évre .

6 frt. 
8 frt

M egreudelSs a  k iadóh iva ta lban  
vagy  u ta lv án y n y al m inden  

p o s tah iv a ta ln á l esikO sölbetA .

K I A D Ó H I V A T A L  I

Budapest, FI. Podma- 
nirzky-n toza 1. «x.

A dohánytermelést es dohánykereskedést felkaroló gazdasági szaklap
M eg je len ik  m inden hó l-én  és 16-án.

Hirdetéseket felvjus a kiadőbivatal és az ország 
rniudeu hirdetés-gyűjtő ügynöksége.

Felelés szerkesztő és laptnlajdouos : 
D A R Ó C Z I V IL M O S .

Hirdetések Negyed oldal 10 f r t ;  kisebb hirdetéseknél
minden petit sor 4 kr.

T A K T U i O M :  (iraeii/eustón Béla pénzüirymiuis- 
te ri állam titkár. — Előkészületek. íJaröcei Vil- 
mottói. — Sumatra dohány. Keryely Kálmántól.
— A humusről K. J . — T rag y Aláz. Darócit 
\ Unióstól. — Dohány trágya. Ordódy Lajostól. — 
A m. k ir. dobánygyáiak üzeme 1808. évben. 
M. B. -  A dohány beváltásnál alkalmazott tiszt
viselők. — A III. országos gazda kongresszus.
— Az ezredéves országos kiállítás. — Iroda
lom — Vegyesek. — Szerkesztői üzenetek. — 
Hirdetések.

CJraenzenstein Béla
p é n z ü g y m l n l i t e r l  á l l amt i tkár .

A .Budapesti Közlöny" hivatalos 
lap f. hó 12-én megjelent 35. száma 
közli, hogy a király ő felsége, f. é. 
február 5-én kelt legmagasabb elhatá
rozásával, a pénzügyminister előter
jesztésére, G r a e n z e n s t e i n  B é l a  
ministeri tanácsost, dohányjövedéki 
központi igazgatót, pénzügyministeri 
államtitkárrá nevezte ki.

E kinevezés nem jött váratlanul s 
nem okoz meglepetést, mert a politikai 
napilapok már régebben és többször 
újságolták, hogy ezen nagyfontosságu 
állásra az uj kormány által kezdettől 
fogva ő volt kiszemelve, — s midőn 
most a bír megvalósult és a kineve
zés bevégzett ténynyé vált: mindenek 
előtt sietünk mi is legöszintébb sze- 
rencsekivánatainkkal üdvözölni ő Mél
tóságát, díszes uj állásában, melyet 
senki nem érdemelt meg jobban mintő, 
s amelyre alig lehetne valaki hiva- 
tottabb nálánál.

Lapunk közönségének — a hazai 
dohánytermelőknek — legkevésbbé

szükséges elmondani, hogy kicsoda 
és mi mindet.t tett Graenzenstein Béla 
az ő eddigi tiszviseiöi pályáján, 
mert éppen ez a közönség ismeri őt leg
jobban, legközvetlenebbül, az ö tettei
ből, a '. ő működéséből; — s külön
ben is még csak alig múlt néhány 
hete. hogy az ezredéves kiállítás igaz
gatójává történt kineveztetése alkalmá
ból, egyik jeles Írónk nyomán kimeri ö 
jellemrajzát közöltük.

Teljesen elegendő tehát, ha ezen 
alkalommal mégegyszer csak röviden 
rámutatunk, hogy amióta 1886. január 
23-án, Graenzenstein Béla ministeri 
tanácsossá és a dohányjövedéki köz
ponti iga>gatóság főnökévé kinevez
tetett: ez az — akkor még szervezésé
nek első éveit élő — jntézmény, az 
ő vezetése alatt, a legjobban admi
nisztrált közhivatalok egyike lett, 
amely a hazai dohánytermelés és gyár
tás terén nemcsak egy uj reform-korsza
kot és minden tekintetben a haladás 
elve it követő okszerű rendszert alapí
tott, s ez által a dohányegyedáruság 
pénzügyi eredményeit eddig solia nem 
remélt magas fokra emelte, hanem 
— ami még ennél is több és nehezebb 
dolog — teljesen megi yerte, úgyszól
ván meghódította a dohánytermelő 
közönséget, s méltányos és igazságos 
bánásmódjával, tapintatos modorával, 
népszerűvé tudta tenni magát az in
tézményt, a dohányjövedéki központi 
igazgatóságot mint hatóságot is, amely
hez az ügyes-bajos közönség ma már 
nem tartózkodó bizalmatlansággal és 
ellenszenvvel, sőt ellenkezőleg fel
tétlen bizalommal fordul, s amely iránt

mindenki teljes elismeréssel és őszinte 
tisztelettel viseltetik.

Ország-világ tudja, hogy ez a sok- 
szerü fényes eredmény a Graenzenstein 
Béla műve, az ö érdeme. S ebből 
bizton remélheti a nagy közönség azt 
is, hogy az ő fényes tehetségét, gyé
mánt tiszta jellemét, igaz magyar 
hazafias érzületét s általánosan nagyra- 
becsült egyéni tulajdonait, ujonan el
foglalt magas állásában és az eddigi
nél sokkal tágabb tevékenységi köré
ben. bizonyára még több alkalma és 
nagyobb tere leend a közjóra érvé
nyesíteni s politikai szereplése is két
ségkívül csak emelni és tetézni fogja 
az ő eddigi rendkívüli sikereit és 
maradandó érdemeit.

S' eleve meg vngyuuk győződve 
arról is, hogy Graenzenstein Béla 
államtitkár úr ő méltósága, uj állásá
ban is folyvást éber figyelemmel, tel
jes jóakarattal és már megszokott 
előszeretettel fogja kisérni és felkarolni 
a dohány jövedéket és annak min
den jelentékenyebb mozzanatát, mint
— mai keretében — az ő szerencsés 
alkotását és kedvencz működési körét, 
amelynek előbaladását ezentúl még 
hathatósabban támogathatja; — s az 
általa oly szép fejlődésnek indított 
intézmény, az eddigi helyes irányban 
fog jövőre is tovább haladni.

Ezen megnyugtató tudattól és biz
tos reménytől áthatva, üdvözöljük
— a hazai dohánytermelöközönség ne
vében — ö Méltóságát, pénzügyminis
teri államtitkárrá történt kineveztetése 
alkalmából, áldást és szerencsét kí
vánva további működéséhez!

I-szeres és -szoros
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Előkészületek.
Habár midőn e sorokat írom, még 

egész erővel dühöng a zimankós téli fer- 
geteg, mint ha csak most akarna meg a 
tél javában beállani, de azért a naptár sze
rint már itt az ideje, hogy az idei dohány- 
termeléshez az előkészületeket megtegyük.

Ha az időjárás enyhébbre válik, a me
legágy helyeit előkészíthetjük, s megkezd
hetjük a melegágy-telep egész területét tisz
tára lekaparni, leseperni, és mihelyt a föld 
fagya engedni ke/d, a melegágy helyek 
árkait is kiáshatjuk. — ami annyival inkább 
is czélszerű és hasznunkra fog válni, ameny- 
nyiben a hóolvadás vize igy az árkokba 
fog belé folyni s ez a melegágyak későbbi 
sikerére igen jó befolyással lesz, — mert mi
nél több nedvességet fog a melegágy tar
talmazni, annál sikeresebbnek Ígérkezik 
majd a palánta nevelés.

A melegágyakhoz szükséges trágya 
készleteket is a megfelelő mennyiségben 
ki kell jelölni, nehogy tévedésből a többi 
trágyával együtt ez is a mezőre kihor- 
dassék.

Hogy a melegágyak készítéséhez minő 
trágyát használjunk : ez a körülményektől 
függ. _  legczélszerűhb azonban a vegyes 
trágya, de amelynek legnagyobbrésze 
szarvasmarha trágyával legyen keverve. A 
trágya fris keletű, jó zsíros s emellett szá
las legyen, amely az egyenletes melegsé
get tovább képes megtartani; azért
igen szélszerü, ha a kiásott melegágy fe
nekére rothadófélben levő polyva éstörek. 
az az szalma kaparékot adunk, amely erő
sen meg van áztatva, ezt aztán többszöri 
letaposás és folytonos öntözés által apró- 
donként belé szorítjuk s csak ennek a te
tejébe fogjuk annak idején a rendes trágyát 
alkalmazni.

Nagyon ügyelni kell azonban arra, 
hogy az árokban a trágyarétegek lehető
leg egyenletesen legyenek letaposva, hogy 
ez által a melegágyakban előfordulni szo
kott üregek, süppedések képződését meg
akadályozzuk, mert az ily helyeken a pa
lánta okvetlenül tönkre megy.

Ha a melegágy betöldeléséhez szűk 
séges földet még az őszszel készletbe tet
tük. akkor helyén való dolog, hogy a föld 
fagyának kimenése után ezt a föld kész
letet is a levegő, esetleg a hó vagy eső
nek kitegyük, hogy az a kellő nedvességet 
megtartsa akkorara. mikor arra már szük
ség lesz. Csakhogy ezt a földet aztán nem 
szabad nagyon vizes, lágy állapotában 
ásóval, kapaval. vagy más egyéb vágó 
szerszámmal megbolygatni, mert ez által 
a löld elveszítene porhanyóságát, tnegzo- 
kulna. cserepessé válna, ami nagy hiba 
lenne.

Amennyire szabad szemmel észreve
hető: vigyázni kell. hogy úgy az alkalma
zandó trágyában, mint az elkészített föld
ben, szóval az egész melegágy területén, 
rovar fészkek vagy békák ne legyenek, s 
ha ilyeneket észrevennénk. azokat rögtön 
el kell pusztítani, nehogy ezekkel azután 
legyen a legtöbb bajunk.

Ott, ahol a földkészletet őszszel nem 
lehetett össze állítani, vagy ahol tökélete
sen alkalmas jó erdei, vagy más czélszerű 
irtás, avagy telkes földet nem tudnánk 
szerezni, az esetben az általam már több 
Ízben ajánlt vakondok-turásokból való föld 
igen jó szolgálatot tehet, — természetesen 
ez ne valami ragacsos agyagféle talajból 
való. hanem amennyire lehet humus, vagy 
fekete homok tartalmú, porhanyós anyagú 
legyen. Ez a vakondok által apróra meg
rágott föld nemcsak azért jó, hogy egé
szen porhanyó és gyommentes, hanem e 
mellett még azon előny nyel is bir, hogy 
semmi élő rovart nem tartalmaz, hacsak a 
felső rétegét a hangy a meg nem lepte, ami

ugyan csak nagyon ritkán fordul elő, de 
ha igen, akkor az ilyet kerülni kell.

Nem is gondolná az ember, hogy az 
ilyen szűz földnek minő hajtó ereje van, 
ami különben nem is csoda, minthogy ez 
ősidőktől fogva nem használt föld, főleg 
annak felső rétege, melyet a vakondok fel
színre hozott. Ezt a földet tehát a me
legágy fedésére nem lehet eléggé ajánlani, 
különösen oly helyeken, ahol a jelzett, tel
jesen kipróbált jó földdel, vagy erdei irtás
sal nem rendelkezünk.

A melegágy készítéséhez tartózó min
den más egyéb szükséges anyagokról 
szintén jó előre gondoskodnunk kell és 
ezeket kellő készletben kell tartani, u. m. 
a takaróul használandó hac/.urákat, s a szél 
elleni védésre szükséges nád, napforgó, ken
derbuga, vagy másféle kerítésnek valót, 
ami főleg oly helyeken elengedhetlenül 
szükséges, ahol a melegágy telep épületek 
által nincs védve.

Igen helyes és czélszerű dolog, a me- 
legágyakra használt trágyát, rétegenkint 
oltatlan mészporral behinteni, minthogy ez 
nemcsak a trágya egyenletes bomlását idézi 
elő. de a trágyában levő felette sok am- 
moniákot is felszabadítja és a trágyában 
netalán benmaradt férgek és rovarak pe
téit is kevesbbiti.

Általában a melegágyak készítésének 
Kivitelében legyünk a legpontossabbak, 
s iparkodjunk minden tekintetben a csínra 
és tökéletességre, nem feledkezve meg 
munkánkban azon igazságról, hogy a pa
lántának s ezzel együtt az egész dohány- 
termésnek a melegágy a bölcsője.

Darőcei Vilmos.

Suniatra-dohány.

maradt, hogy fejletlen leveleit leszedni egy
általán nem volt érdemes.

Múlt évi tanulmányutam alkalmával 
megfordultam többek küzött Szulokon is, 
hol a szuloki dohánybeváltó hivatal ke
zelő tisztjével: Faulhaber Oszkár úrral, a 
sumatra dohányról is elbeszélgettünk.

Faulhaber úr a vetés első évében ép 
úgy járt a sumatra dohánynyal, mint én, 
hanem 1—2 tő mégis kifejlődött annyira, 
hogy érdemesnek tartotta magot nevelni 
belőle. Jövő évben ezen magból nevelt pa 
lámákat, melyek erőteljesen fejlődve, szé
pen kifejlett leveleket hoztak.

A Faulhaber úr által nevelt sumatra 
dohány, magasra növő dohányféleség; le
velei közepes nagyságúak, tinóm lemezűek, 
a bordák vékonyak, csaknem derékszög 
alatt állók és szabályos párhuzamos növé- 
süek, a levelek — hosszúságúk */*-ad ré
széig szélesek, azontúl hirtelen elhegyese- 
dők, szárítva szép barna színűek, égési ké
pességük jó s kellemes illatuak. Ha az 
után termelt mag fajtatulajdonait meg
tartja, azt hiszem igen becses féleséget 
nyernénk vele

Faulhaber úr. a magasra növő sumatra 
dohányt az alacsony növésű szulokival ke
resztezte a természetes beporzás utján, mert 
virágzásuk egy időre esik. Váljon mily 
eredményt fog elérni: a jövő mutatja meg. 
Mindenesetre érdekes lenne, ha Faulha
ber úr, ez irányú tapasztalatait nyilvános
ságra hozná.*)

K e r p r ly  K á lm á n .

A ..Magyar Dohányujság“ f é. január 
16-diki számában felemliti, hogy Cserháti 
Sándor, a sumatra dohánynyal. illetve an
nak kísérleti termelésével negatív eredmé
nyeket nyert.

Magam is teljesen úgy jártam ezen do
hányféleséggel

Múlt évben a debreczeni dohánybe
váltó felügyelőség útján, eredeti sumatra 
dohánymagot kaptam kísérletezés czéljából.

Az egészséges, szép pirosas-barna 
színű, telt szemű dohánymagot melegágyba 
vetve, ép úgy kezeltem mint a többi do
hányféleséget : a szamoshátit, csabai rózsát, 
kigyósi kubát és havannát. Kelése kifo
gástalan volt, de további fejlődésében el
maradt. — apró csenevész növésű, borzas, 
sápadt-zöld színű volt. teljesen a hideget 
sinlő növény benyomását keltve.

Kipikírozás alkalmával a sumatra do
hánypalánták legjobbjait kiválogatva, a jól 
előkészített fekete homokba átültettem. Itt 
sem mentem vele semmire s mig a többi 
dohány féleség, az átültetés után csakha
mar életre kelve erőteljes fejlődésnek in
dult, a sumatra dohány — a gyékény ta
karó daczára — sehogy sem találta bele 
magát helyzetébe és tovább betegeskedett.

Úgy a melegágyból, mint aduggatott 
palántákból, nagy nehezen egynéhány épebb 
sumatra palántát kiválogatva, május 15-én 
a kertszerüleg előkészített, jó erőben álló 
fekete homoktalaju dohányföldbe kiültet
tem. — Hiába volt minden beczézgetés, 
mert mig a többi dohányféleség erőteljes 
növekedésnek indult, a sumatra itt sem 
ment semmire, — nem fejlődött s oly apró

A l i u n iU M i 'ó l .
HAr a humus már e század kezdetétől 

fogva majdnem folyton tanulmány és vita 
targya volt. hatását illetőleg mén sem tudtak 
végleges megállapodásra jutni. Azonban 
l)r. A. B Frank újabban végzett vizsgá
latai. (melyek eredményeit a „Lehrbuch 
dér Pflanzenpliysiologie*4 czimü munkájában 
tette közé,) azon remény nyel kecsegtetnek, 
hogy a huinusnak a növényeletre gyakorolt 
befolyása rövid idő múlva minden oldalról 
meg lesz világítva.

Mielőtt Frank fentemlitett kísérleteire 
áttérnénk, nem lesz fölösleges azon néze
teket röviden felsorolni, melyek a humus 
hatásáról különböző időszakokban általánosan 
el voltak fogadva.

E század elején a Thaer-féle huraus- 
theoria volt az uralkodó. Thaer a hu must 
tartotta a növények egyedüli tápanyagának. 
Szerinte azon talaj a legjobb mely a leg
több humust tartalmazza.

E nézet helytelen voltát idővel belát
ták, s l.iebig föllépésével a humustheoria 
hanyatlott.

, Ez időszakban ismerték fel az ásványi 
anyagok mezőgazdasági fontosságát, a hu
mus pedig megszűnt fontos tényező lenni.

Később ismét észrevették, hogy az ás
ványi anyagok mellett a humus is gyakorol 
kedvező befolyást a növények fejlődésére. 
Így keletkezett a jelenleg még általánosan 
elfogadót* nézet, mely szerint a humus 
nem képez ugyan direct növényi tápanya
got. de kedvezően befolyásolja az absorptiót 
és az elmállást.

Frank nem elégszik meg ezzel, s egy 
lépéssel tovább menve, ez utóbbi nézet elle-

*) Az Úgy érdekében mi is kérjük lapunk régi 
barátját és tisste lt m u nka társá t: Faulhaber 0 .  ke
zelő u rat, hogy a Kerpely R. tanár nr által oly ér
dekesen le irt kísérletezés további eredményéről, la 
punk olvasóit mielőbb és minél részletesebben érte
síteni szíveskedjék. Szerk.
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nében azt állítja, hogy a humus direct nö
vényi tapanyag.

Egyes kísérletekkel már azelőtt is be
bizonyították, hogy a chlorophyllt tartal
mazó növények némely szerves nitrogén
vegyületeket oldataikból fölvesznek. Meg
győződtek arról is, hogy néhány erdei fa, 
humusinentes talajban, kellő mennyiségű 
ásványi tápsó jelenlétében sem bir fej
lődni, míg humusdús talajban szépen díszük.

Csakhogy ezen fák (péld. a bükk) a 
humust indirect utón, a gyökérbe hatolt 
apró gomba közvetítésével veszik fel, s igy 
nem bizonyítják a humus közvetlen táp
anyag voltát.

Hogy tehát a humus közvetlen fölvéte
lét bizonyítsa, Éránk a következő kísérlete
ket hajtotta végre:

A kísérleteknél használt humustalaj 
egy részét vízgőzzel kezelte, a másik részét 
eredeti állapotában hagyta meg. Ezen tala
jokkal egyenlő nagyságú edényeket töltött 
meg 8 azt tapasztalta, hogy a vizgöz-járta 
talajban a csillagfürt, zab és répa bujáb
ban fejlődtek es nagyobb termést adott (a 
csillagfürt 4 növénye 50 g. termést, a zab 
5 növénye 40 3 g. termést, 18 virágzó szárt 
és 597 magot hozott), mint az eredeti talaj, 
(a csillagfürt 4 növénye 15*5 g. termést, a 
zab 5 növénye 24*2 g. termést, 8 virágzó 
szárt és 272 magot hozott.)

A terméstöbbletet annak kell tulajdo
nítani, hogy a vízgőz a talaj alkotórészeit 
oldhatóvá s igy a növények által köny- 
nyehben fölvehetövé tette.

E felfogás mellett az is bizonyít hogy 
30 g. vizgöz-járta lápos talaj 0*268 g. old
ható anyagot adott, mig ugyanoly mennyi
ségű eredeti talajból csak 0*109 g. oldható 
alkotórészt szolgáltatott.

Már most az a kérdés, hogy a fenti 
kísérleteknél a terméstöbbletet a talajban 
oldhatóvá vált ásványi anyagok, vagy a 
szerves anyagok okozták-e?

A gombák közvetítő szerepe ki van 
zárva, mert a forró vízgőz e szervezeteket 
tönkre teszi.

Frank a fölvetett kérdést akkép oldotta 
meg, hogy a vízgőzzel kezelt humustalajt 
vízzel kilúgozta. Ezen oldatot két részre 
osztva, az egyik részt közvetlenül hasz
nálta. a másik részt bepárologtatás után 
elégette. Az igy nyert hamut vízben oldotta. 
Ezen két oldattal öntözött homokba vetett 
zabot. A hamuoldattal táplált zab kisebb 
termést (10*1 g.) adott, mint a másik (szer
ves anyagot tartalmazó) oldattal kezelt 
(25*5 g.).

Ezzel be volt bizonyítva, hogy u talaj 
szerves anyagai okozták a terméstöbbletet.

Még hozzátehetjük, hogy humusmen- 
tes, vagy szegény talajoknál, a vízgőzzel 
való kezelés nem adott nagyobb termést, 
mint az eredeti talaj

Ezek alapján tehát — legalább egy
előre — elfogadhatjuk Frank nézetét, mely 
szerin t: a humus d írért növityi tápanyag.

F. J.

Trágyázás.
A földmivelés intenzivitása s a roha

mos haladásnak indult modern kultur-tu- 
dományok igénybe vétele, a művelt világ 
minden földművelő államában mindinkább 
tért hódit, s folyvást általánosabb érdeklő
dés és figyelem tárgyát képezi ; — a ma
gyar gazdaközönségnek sem szabad tehát 
az e részbeni nagy világversenyben hátra
maradni, sót ránk nézve ma már úgy szól
ván életkérdés, hogy mi is teljes erőnkből 
ez irányban haladjunk.

Magyarországon hajdan vajmi kevés 
volt a szántóföld, az óriási mennyiségű 
erdő, kaszáló és legelő teijedelméhez ké
pest, — ámbár az akkoron művelés alatt 
állt szántóföld mennyisége, a munkaerőhöz

viszonyítva már akkor is túlsók volt, — 
azonban a régentén dívott ugarrendszer 
mellett, s az idő kihasználásában nagyon 
is kényelmes munkabeosztással, az igé
nyek fedezésére ez teljesen kielégítő volt, 
mert hajdan még a klimatikus viszonyok 
is sokkal normálisabbak, rendesebbek vol
tak mint jelenleg.

Más kulturállamokban, a művelés alatt 
lévő szántóföldek mennyisége több ugyan 
mint a rét, erdő és legelő terület, ez azon
ban a népeség arányához képest többnyire 
teljesen indokolt és nemzetgazdasági kala 
mitást nem képez.

A mi viszonyainkat legjobban megvi
lágítják a következő számadatok : Magyar- 
ország területe (Fiume és Horvátország 
nélkül) kerekszámban véve 16.200 □  mért
föld, vagyis 162 millió katasztr. hold, — 
ebből a termő terület kerek számban 4.575 
f~| mértföld, illetve 45.748.000 kát. hold,
— a lakosság lélekszáma pedig kerek
számban 15.134-000, — tehát átlag egy 
lélekre, a termő területből valamivel több 
mint 3 hold esik.

Mi nálunk az a körülmény, mely a 
világ minden kultur államában a korszel
lem igényeinek megfelelő és szükségesnek 
látszott s annak idején nálunk is mellőz- 
hetlenül szükségesnek mutatkozott és 
következésében általában üdvösnek is bi
zonyult, értem a tagosítást: ez, a későbbi 
nemzedékre, sőt egyesek részéről talán már 
jelenleg is, végeredményében nem egészen 
czélszerünek látszik: — s hogy ez egész
ben véve miért nem vált be tökéletesen: 
én ezt három szempontból vélem kima- 
gyarázhatónak; u. m.

l.y az állattenyésztés csökkenése, főleg a 
kisbirtokosok részéről;— régentén ugyanis 
a tagosítás előtt, a kis gazdának, akinek 
a határban 3—4 felé elszórt apróbb rész- 

• letekben 5—6 holdnyi földje volt, ez után 
I szabadságában állt a közlegelőn 15—20 
i darab szarvasmarhát, vagy ennél még töb- 
í bet is, továbbá néhány sertést, vagy eset- 
| lég néhány birkát is tartani, s aki ennyi 
| jószággal nem bírt, annak meg volt engedve, 

hogy legeltetési jogát olyanoknak is kiadja, 
akinek egy talpalatnyi földje sem volt;
— ilyképen a marhaállomány véghetetlen 
nagy mennyiségben kiterjedt, — ez azonban 
a tagosítás által megszűnt: — egyébiránt 
az akkori kevés jövedelem nagy eredmé
nyű volt, már csak azért is, mert kevés 
pénzért sokat lehetett szerezni ;

2., a munkaerő hiánya, mert az ujonan 
feltalált és mindinkább tökéletesbbülő min- 
dennémü gazdasági gépek daczára, s ezek 
mellett is hazánkban még mindig kevés a 
munkaerő, a művelés alatti föld megmun
kálására ;

3., ami a legfontosabb, a hazának túl
termelése. — ez ugyan nemcsak nálunk, de 
ma már világszerte ész el hét ő, s az ez 
által előidézett és folyvást növekedő köz- 
gazdasági pangás ellensúlyozására, újab
ban mindenféle szakmunkák azt ajánlják, 
hogy necsak búzát és egyáltalán gabona- 
nemüeket termeljünk, hanem például répát, 
kendert, lent, és más olajnövényeket, kom
lót, dohányt szóval kereskedelmi növénye
ket. — ámbár mindezeket meglehetős 
mennyiségben, sőt azt hiszem, hogy már 
is éppen eleget termelünk, mert sokkal 
több : ezekből is épp úgy túltermelést idézne 
elő, amint ezt a búzánál látjuk; - nem ter
melünk például sok komlót, egyrészt ha
zánk éghajlatának erre nem mindenütt al
kalmas volta miatt, mig másrészt — kü
lönösen a sik területen— a komlóhoz szük
séges pózna fa hiánya is fölötte nehézzé 
és költségessé tenné a komló termelését; — 
különben is ehhez még több kézierő szük
séges, s végtére ebből kevés téren sokat 
produkálhatunk és igy ez nem igen ke- 
vesbbiti óriási szántóföld területünket; — 
már pedig nekünk éppen az a felette nagy

nemzetgazdasági bajunk, hogy népességünk
höz képest aránytalanul sok nálunk a 
szántóföld, amelyet minden megerőltetésünk 
mellet sem vagyunk képesek kellőleg trá
gyázni.

Az eredeti ponthoz visszatérni nem 
tudunk, a megtörténtet meg nem történtté 
tenni nem is akarjuk, de nem is tudnánk, 
mert kaszálókat és legelőket létesíteni 
drága és igen nehéz dolog. Vannak ugyan 
egyes hegyes vidékek, ahol a parlagon ha
gyott föld csakhamar kaszálóvá vagy lege
lővé válik, de ezek nemzetgazdaságunk 
óriási keretében mind nem jöhetnek számí
tásba.

Nagyon távolra vezetne ezen fölötte ér
dekes és nagyfontosságu kérdés részletes 
fejtegetése, azért nem is kívánok ezzel most 
tovább foglalkozni, hanem rátérek a mi 
tulajdonképeni tárgyunkra: a dohányter
melésre, s ennek mennyiségi és minőségi 
emelésének feltételeire.

A modern kultúra főelve s az egész 
világ termelő államainak minden törekvése: 
a termelés fokozására irányul; nekünk is 
mindent meg kell tehát tennünk, hogy azt 
az aránylag kis területet — értem : a do
hánytermelést — minden olyan munkában 
részesítsük, mint aminőben az a legjob
ban kezelt államokban részesül.

Ha bármilynemü termelvény igényt tart 
a trágyarendszer pontos betartására: akkor 
bizonyára első sorban a dohánytermelés az, 
amely megköveteli, hogy a trágya szükség
letét minőségileg és mennyiségileg pontosan 
megkapja.

A trágya minőségétől igen sok függ 
az anyag javítására nézve, — a trágya 
mennyisége pedig a termés fokozására van 
befolyással, — hogy tehát mindakettőt el
érjük és ezen kivánalmaknak lehetőleg 
eleget tegyünk, erre nézve a következőket 
tartsuk szem előtt:

Amint már számtalanszor el volt 
mondva lapunkban: a dohány minőségére 
a közvetlen fris trágya sok tekintetben 
káros befolyást gyakorol. Durvábbá teszi 
a leveleket késlelteti az érést, nehezíti 
a helyes szárítást és csökkenti a dohány 
égő képességét; — leghelyesebb tehát, ha 
a dohány előtt valamely rövid életű takar
mányt vagy bárminemű kaszás növényt 
termesztünk, és ez alá adjuk a trágyát.

Lehetnek azonban olyan körülmények, 
midőn a gazda kénytelen közvetlenül a do
hány alá adni a fris trágyát. — ez esetben 
igyekeznünk kell. hogy a trágya még 
őszszel a földbe kerüljön, mert a tavaszs/al 
adott fris istálló trágya a dohány minősé
gét nagyon megrontja.

Minthogy azonban még mindig elegen 
vannak, akik a folyvást hangoztatott jóta
nácsok daczára, nemhogy az előveteményt 
uágyáznák. de még az őszi trágyázást is 
elmulasztják, s elegendőnek tartják a köz
vetlen fris trágyázást: az ily termelők leg
alább azon igyekezzenek, hogy a trágya 
kihordással tovább ne késsenek, hanem — 
amint az idő engedi — siessenek azt mi
hamarább kihordani, s aztán nem kupaczok- 
ban hagyni, hanem azonnal egyenletesen 
elteregetni és a dohányföldet mihelyt lehet
séges azonnal felugarolni, mert csak is igy 
adhatjuk meg a talajnak azt a tartós ned
vességet. melyre a dohány palántának külö
nösen eleinte oly nagy szüksége van, s 
amely későbbi fejlődését és gyarapodását 
biztosítja.

A dohánytermelés azonban — ha azt 
csakugyan okszerűen és intenzive akarjuk 
űzni — az istállótrágya mellett, a megfelelő 
műtrágyák igénybevételét is feltétlenül 
megkívánja, — mert a dohánynak elenged- 
hetlen kelléke az égés. — azon a helyeken 
tehát, ahol egyáltalán nem égő, vagy csak 
rosszul égő dohány terem : ott mindenesetre 
műtrágyát kell használni, annyival is inkább, 
mert bizton állítható, hogy amely műtrágya
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a dohány égésén segít: az, a dohány mind* 
ségét egyébként is — színre és jóságra — 
szintén kedvezőleg befolyásolja.

A műtrágya alkalmazásáról — külö
nösen a talaj egyenlővé tételét tekintve — 
lapunk múlt számában volt szó, s minthogy 
e nagy fontosságú kérdés bővebb fejtegető- 
sére még úgy is visszatérünk : ennélfogva 
most egyelőre az alábbi közlemény szol
gáljon e részben tájékozásul.

Daróczi Vilmos.

Dohánytrágya.
A gondosan és tartalmasán szerkesztett 

„Gazdasági Lapok* f. é. február 10-én meg
jelent 6 ik számában, valakinek azon nyílt 
kérdésére, hogy — fekete kötött földébe, 
mely a múlt évben burgonyát termett, 
dohányt óhajtana ültetni és ennek termé
sét műtrágyával előmozdítani — Ordódy 
Lajos ur a következő — alapjában véve 
igen helyes — feleletet adja:

„Tessék mindenekelőtt kora tavasz- 
szal 10—12 q. oltatlan meszet elszórni 
1200 négyzetöles holdra. Ez a fekete kö
tött és kálibau gazdag földet fel fogja 
tárni és a légeny nitrificálása mellett még 
sok kálit fog fölvehető állapotba juttatni, 
a mi a dohánynak főtápszere. Mész hiá
nyában alkalmazhat ugyanennyi gypszet is.

Ugyancsak koratavaszszal, az első 
szántás előtt kell elszórni 200 kg. super- 
foszfátot (107,), hogy jól elkeveredjék h 
a földdel és az ültetés előtt 100 kg. káli
salétromot, a mely csak tövis boronával 
takarandó be.

Ezen műtrágyákat bármely műtrágya
gyárosnál beszerezheti.

Alkalmazhatja az itt elsorolt eljárás 
helyett az úgynevezett fészektrágyázást is, 
az úgynevezett magas százalékú műtrá
gyákkal, a melyeket tudtunkkal Sátori 
műtrágy agy árában lehet beszerezni. Ezek : 
a phosphorsavas káli és e mellett chilisa
létrom. Ezen magas százalékú műtrágyá
val kitűnő eredményt ért el Atzél Péter 
ur 20 katasztrális hold dohánynyal.

Az eljárás röviden ismertetve a kö
vetkező :

Föltéve, hogy 4400 négyzetméteren 
(1200 négyzetöl) 0600 dohánypalánta esik, 
(sortávolság 1 méter, palánták egymástól 
70 centiméter), akkor egy magyar holdra 
54 kg. phoshorsavas káli és 40 kg. chili
salétrom szükséges. Ez 33 hektoliter \íz
ben feloldandó, úgy, hogy egyszersmind 
az ültetett palánták locsolására is szolgáljon. 
Egy palántára fél liter öntöző vizet számí
tunk s egy palántára 6 gr. chilisalétrom 
és 8 gr. phoshorsavas káli jut. Ha több 
palánta jut, mint l 1/* egy négyzetméterre, 
akkor az oldóvizet aránylag szaporítani 
kell. Ez a dohány-trágyázás már a legbiz
tosabb és még szárazságban is érvényre jut 
s mellette nem is drága.“

Ordódy Lajos.

A ui. kir. dohánygyárak üzeme 
1893. évben.

— Adatok, a dohinyegyedáruság l»9á évi 
statiflstikájiból. -

A dohányok felgyártásával az 1893. év
ben 15 dohánygyár foglalkozott, u. m .: a

budapest-erzsébetvárosi, budapest-ferencz- 
városi, budapest-ó-budai, debreczeni, fiumei, 
kassai, kolozsvári, pápai, pozsonyi, s.-a.-uj- 
helyi, selmeczi, szegedi, szomolnoki, temes
vári, zágrábi. Ez a 15 gyár feldolgozott ösz- 
szesen 21.100.177 klgrmm nyersanyagot, 
(2.116.937 klgrammal többet, mint 1892-ben,) 
mehböl külföldi dohánylevél volt 4.117.135 
klgrm, (385.973 klgrmmal több. mint 1892- 
ben,) belföldi dohánylevél pedig 16.983.042 
klgrm. (1.730.964 klgrammal több, mint
1892-ben.)

A 15 dohánygyár által készített do
hánygyártmányok összes mennyisége volt 
20.236.481 klgrm. (1.724.120 klgrmmal több, 
mint 1892-ben,) ebből készült burnót 
53.428 klgrm, (burnót csak a budapest- 
ferenczvárosi és a fiumei gyárban készül,) 
finom pipadohány 2.396.669 klgrm, (legtöbb 
a temesvári gyárban,) közönséges pipadohány 
14.461.720 klgrm, (legtöbb, vagyis az egész
nek fele a debreczeni gyárban.) szivarok 
2.250.744 klgrm, (legtöbb a kassai gyárban,) 
•zivarkák 1.073.919 klgrm, (legtöbb a hűméi 
gyárban.

Darabszám szerint gyártatott: közönsé
ges szivar összesen 460.262.317 db, külön
leges szivar összesen 17 521.225 db. mind
össze 477.783.542 db szivar; — közönséges 
szivarka 649.570.5lX) db. különleges szivarka 
15 2 46 280 db, mindössze 664.816.780 db 
szivarka.

Egyes szivarnemenként gyártatott: re- 
galitás — a budapest-erzsébet és lerencz- 
városi, kolozsvári, pozsonyi és temesvári 
gyárban — 10.207 644 db. — trabucos
— szintén az előbb nevezett gyárakban — 
14.752.717 db, — britanika — az ő-hudai, 
debreczeni, fiumei, pápai, s. a.-uj helyi és 
szegedi gvaron kívül a többiekben minde
nütt — 36.477.516 db. — milares csakis 
a kassai es pozsonyi gyárban — 4.912.000 
db, — panatelas — csakis a budapest-fe- 
renczvárosi gyárban — 1.396.200 drb. — 
cuba sehol nem gyártatott, — cuba-porto- 
rico — az o-budai, debreczeni, fiumei, pa
pai és s.-a.-újhelyi gyáron kivül a többiek
ben mindenütt — 23.609.655 db, — porto- 
rico — szintén az előbb nevezettek kivé
telével a többiekben mindenütt — 47*134.603 
db ; Virginia — egyedül a fiumei gyárban — 
33.767.100 db, — vevey — csakis a 
fiumei és selmeczi gyárban— 624.400 db .— 
rövid Virginia nem gyártatott.— vegyes kül
földi — az ó-budai, debreczeni. fiumei, és a 
s.-a -újhelyi gyár kivételével a többiekben 
mindenütt — 185.555.014 stb. — magyar
— a budapest-erzsébet és ferenczvárosi, 
kassai, kolozsvári, selmeczi. szegedi, szo
molnoki és zágrábi gyárban — 14.268.558 
drb. — rövid magyar — a debreczeni 
és temesvári gyáron «ivül a többiekben 
mindenütt — 87.556.010 drb. Legtöbb szi
vart a kassai, legtöbb szivarkát a fiumei 
gyár készít. — Az 1892-évi gyártáshoz ké
pest, a regalitas, britanica. milares. pana 
telas. cuba. portorico, magyar, rövid ma
gyar és a különleges szivarok gyártása nö
vekedett. ellenben a trabucos, cuba, por
torico, Virginia, vevey rövid Virginia, és 
vegyes külföldi szivarok gyártása csökkent; 
a szivarkak és pedig úgy a közönségesek 
mint a különlegesek gyártása növekedett;
— mindamellett egészben véve az összes 
gyártás a szivaroknál darab számban 7.54 
százalékkal, a szivarkáknál 16.;., százalék
kal emelkedett.

A nyers dohányanyagok és hulladékok 
felhasználása a következő volt: külföldi do- 
hánylevekből felhasználtatott és pedig: Ha
vanna: 1., Vuelto Abajo 12.170, 2., Partido 
és Remedio 283.866 klgrm. — Cuba: 1. Vara 
40.745, 2. közönséges (liibara) 20.294 klgrm,
— Manilla 513.193 klgrm, — Java 486.164 
klgrm, — Sumatra 165.115 klgrm, — Brasil:
l .S z t  Félix 215.474, 1  közönséges 238.123 
klgrm, — Portorico 7.659 klgrm. — Virgi

nia 355.592 klgrm, — Kentucky 105.744 
klgrm, — Ohio és Bay 190 klgrm, — Mary
landi fccrubs 3.589 klgrm, — Varinas 2.550 
klgrm, — Török dohányok — nevezetesen
1. macedóniai, u. m. (íhiubek : 1. legfinomabb 
31.433, 2. finom 38.471, selejt 117.019, 
Hasma 2.526 klgrm, — Kír — levél 
27.396, selejt 15.230 klgrm, — Kír Yaka 
298 klgrm. Kír Hasma 1.450 klgrm, Kírli- 
kova 9.904 klgrm, — Purzicsán — 1. levél 
216.855. selejt 73 626 klgr. — Dráma 434.349 
klgrm, — Dráma Hasma 4994 klgrm, 
- -  Aya suluk 1.305 klgrm, — Siru Pastal 
2.645,— finom selejtek 9.020 klgrm; — 11. 
Anatóliai, u. m. Hafra 22.432 klgrm, — 
Samsun 24.329 klgrm; — 111. Szíriái, u. m. 
Latakia 1.146 klgr, — közönséges török 
selejtek 245.198 klgrm: — Hollandi 1.942 
klgrm, — Herczegovinai 159.902 klgrm,
— Orosz kapa 225.297 klgrm. — Külföldi 
dohányok összesen 4,117.135. klgrm .

Magyar dohánylevelekből felhasználta
tott és pedig: válogatott I—II. oszt. kerti 
levelek 1.230.385 klgrm, — szivarlevelek 
minden nemű és osztályú 123.155 klgrm,
— válogatott levelek minden más osztály
ból 896.213 klgrm, — közönséges levelek 
minden osztályú és nemű és 111. oszt. kerti 
levelek 13.211.889 klgrm — csomózatlan 
levél, kacs és hulladék a beváltó hivatalok
tól 1.521.400 klgrm ; — magyar dohány
levelek összesen 16 983«M2 klgrm. -  Kül
földi és magyar dohánylevelek együttvéve 
összesen 21.100.177 klgrm.

A nyers dohanyanyagok és hulladékok 
felhasználása az egyes gyártási ágaknál a 
következő volt: a l/urt/ó/gyártásra felhasznált 
dohánylevelekből volt: külföldi 4.809, bel
földi 6.703 klgrm ; — a pipadoháiny gyártásra 
felhasznált levelekből vo lt: külföldi 1.086.915, 
belföldi 14.526.870 klgrm, hulladékok — a 
beváltó hivaloktól 184.361, saját vagy más 
gyártól 921.999 klgrm: — a fonadék gyár
tásra felhasznált levelekből volt — belföldi 
79.637 klgrm; — a szivar gyártásra fel
használt levelekből volt: külföldi 2.443.430 
klgrm, belföldi 2.038.706 klgrm, — hulla
dékok sajat vagy más gyártól 140.356 klgrm ;
— a ssivurku gyártásra felhasznált leve
lekből volt: külföldi 581.981 klgrm. belföldi 
331.126 klgrm — hulladékok saját vagy 
más gyártól 191 931 klgrm; — n pipadohány 
gyártásra felhasznált nyers anyagból volt : 
külföldi 1.0*6.915 klgrm, belföldi 14.526.870 
klgrm; — a felhasznált nyers anyagokból
keletkezett hulladékok mennyisége volt : 
692.657 klgrm. — azokból pipadohány gyár
tásara felhasziiaitatnlt 529.595 klgrm. — a 
pipadohány gyártásra felhasznált egyéb hul
ladékok 576.765 klgrm; — készített finom 
pipadohány gyártási felgyártmányok külföldi 
anyagból 665.536 klgrm. belföldi anyagból
1.762.894 klgtn: — a készített félgyártmá
nyokhoz felhasznált nyers anyagok : külföldi 
717.865 klgrm. belföldi 2.144.706 klgrm; — 
fonadékgyárt ásnál felhasználtatott: belföldi 
nyersanyag 79.637 klgrm. az ebből keletke
zett hulladékok mennyisége 13.000 klgrm.

M. B.

A doliányheváltásnál alkalmazott 
tiszt viselők.

A dohánybeváltóhivatali tisztviselők 
anyagi helyzetének javítása érdekében, a 
.  Magyar Tisztviselő“ szaklap f. é. február 
10-én megjelent 4-ik száma, — y. jegy 
alatt, egy hosszabb felszólalást közöl, mely
ből adjuk a következőket:

„Az állami tisztviselők mozgalmának 
végrehajtó bizottsága felhívást intézett hoz
zánk. Mozgalmukhoz nemcsak teljes mérv-
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ben hozzájárulunk, hanem azt erőnkből tel- 
hetőleg támogatni is fogjuk. Hiszen mi va
gyunk azok, kik a tisztviselők fizetésének 
rendezése alkalmából mit sem, vagy igen 
keveset nyertünk, mozgalmat magunk pe
dig nem indíthatunk, mert alig 90 ember
ből álló személyzetünk circa 39 különféle 
helyen van szétszórva s minden hivatalnál 
csak 2—3 tisztviselőnk van. Ezen szét
szórtság a tömörülést majdnem lehetetlenné 
teszi, egymással nem érintkezhetünk, esz
mecserét nem tarthatunk, s ennek folytán 
kénytelenek vugyunk sorsunkat a sors sze
szélyére bízni.

Pedig ha van tisztviselői kar, mely 
százezreket érő vagyont kezel, mely ügy
buzgalma és éber figyelme által a magas 
kincstárnak igen nagy hasznot, de elked- 
vetlenedése, közömbössége és hanyagsága 
által tetemes kárt is okozhat, úgy ez ami 
szakmánknál van, s azt hiszem e tekintet
ben elég, ha a dohánybeváltás, erjesztés és 
válogatásnak izgató és nagy felelőséggel 
járó műveleteire utalok.

De alig is találunk hivatalt, hol a 
tisztviselő reggeli 6 órától déli 12 óráig 
és déli 1 órától esti 6—7 óráig, tehát na
ponta 11— 12 órán át le van kötve. Alig 
van továbbá hivatal, hol a tisztviselő any- 
nyi ruhát és fehérneműt ront, mint a do
hánybeváltó hivataloknál, melynek raktá
raiban a különféle eszközök, szerszámok 
és dohányasztagokkali sürü érintkezés és 
az elkerülhetlen por. a ruhát a legrövidebb 
idő alatt tönkre teszi, a fehérneműt pedig 
minden évszakban, de különösen nyáron 
oly színűre változtatja, hogy azzal már az 
utczára menni nem lehet.

Hogy előbb-utóbb egészségünk meny
nyire lesz tönkre téve. bizonyítja azon kö
rülmény is, hogy a dohányheváltó-hivatali 
tisztviselők közül vajmi kevés terheli meg 
a nyugdíjalapot, mert az erjedés alatt 
elillanó anyagok, továbbá a por és a lég- 
huzam következtében legnagyobb részüket 
csuzos bántalom vagy mellbaj, még szol
gálati idejök betöltése előtt asirba viszi.

E mellett roppant vagyoni felelőség 
terhel minicet.

Elidegenítések, véletlen vagy rossz- 
akaratból folyó tüzesetek keletkezhetése 
minket folytonos izgatottságban tart.

S mindezek daczára a fizetés-rendezés 
alkalmával velünk bántak legmostohábban.“

Ezek után részletesen fejtegeti a 
czikkiró, hogy miket tartanak a beváltó
tisztviselők magukra nézve sérelmeseknek, 
s miként óhajtanák anyagi helyzetüknek 
méltányos javítását.

A III. országos gazda-kongresszus.
Az 1895. évi III. orsz. gazda-kongresszus i 

előkészítő bizottsága mar kiadta a kongresszus 
tervezetét, melyből az érdeklődő gazdaközön
ség tájékozására — alapunkban máre tárgyról 
közöltek kiegészítéséül — kivonatilag a kö
vetkezőket adjuk:

A k o n g re sszu s  c z é l ja : a m ezőgazdaság i 
v á lsá g o t en y h íten i h iv a to tt tö rv é n y h o zás i, k o r 
m á n y i és  tá rsa d a lm i in tézkedések  tá rg y a lása , 
e g y  k ö zg a zd aság i p ro g ra m m  m e g á llap ítá sa  és  a 
g a z d a sá g i tá rsa d a lo m n a k  ez a lap o n  szervez
k ed é se .

A kongresszus tagja lehet: a) a ki vala

mely gazdasági testületnek 1895. január hó 
3l-ig tagja; b) a kit az igazoló bizottság ta
gul fölvesz; e) a földmivelésügyi, pénzügyi, 
kereskedelemi, igazságügyi, belügyi ministe- 
riumok és a gazdasági egyesületek kiküldöttei.

A díj egy-egy tagra nézve öt forint, mely 
május hó 1-ig a kongresszus pénztárába be
fizetendő.

A tagok részt vehetnek minden Ülésen s 
ott tanácskozási és szavazati joggal bírnak, 
igényt tarthatnak a kongresszus tagjai részére 
kieszközölt kedvezményekre s az összes kon
gresszusi kiadványokat ingyen kapják.

A kongresszusi bizottság áll rendező-, 
szervező- és igazoló-bizottságokból.

A rendező-bizottság alkotva van az orszá
gos gazdasági egyesület kiküldöttei, a szövet
ségbe lépett gazdasági egyletek végrehajtó bi
zottsága és a független gazdák végrehajtó bi
zottságának tagjaiból. Ezek végzik az előmun
kálatokat. Ez a rendező-bizottság választja az 
elnökét, titkárát, továbbá a kongresszus szak
osztályainak elnökeit és jegyzőit, egy szervező 
bizottságot és egy igazoló bizottságot a tagok 
fölvételére.

A rendező bizottság tagjai sorából főtit
kárt választ, a ki úgy az adminisztráczio, mint 
a finánciális rész tekintetében több titkár közre
működésével hajtja végre a rendező bizottság 
határozatait.

A kongresszus védnököt is fog fölkérni, 
hogy a mozgalom jelentőségét ezzel is emelje.

Az alakuló ülés május hó 19-én délelőtt 
10 órakor nyílik meg, a mikor is az elnök
ség meg lesz választva. A  sár-ülés május hó 
23-án lesz, a mely végleg dönt a szakosztá
lyok határozatai felett.

A szakosztályok külön-külön alakuló- és 
zár-ülést tartanak, a rendező bizottság jelölése 
alapján elnököt és jegyzőt választana* s meg
állapítják a bizottsági ülések napirendjét, ki
jelölik elnökei; a rendező-bizottság javaslata 
alapján.

A zár-ülésen döntenek a bizottságok ja
vaslatai felett s azokat összeegveztetik s az 
elnök utján beteriesztiK a kongresszus zár- 
ülésének.

A kongresszus öt szakosztályból és több 
bizottságból áll, u. m .:

I. Mezőgazdasági és seakoktatásüggi szak- i 
osztály.

a) növénytermelési,
b) szólömivelési és borászati.
c) áilattenvésztés és állategészségügyi.
d) szakoktatás és kisérletezésügyi.
II. Hitt fszövetkezeti és adóügyi szakosztály: ;
a) hitelügyi,
b) szövetkezeti,
c) adóügvi,
d) határidő üzlet és tózsdeÜgvi bizottság. i
III. Kereskedelmi, forgalmi, ipari és sta- , 

tisztikai szakosztály:
a) vámügyi.
b) közlekedésügyi,
c) mezőgazdasági ipari,
d) statisztikai bizottság.
IV. Telepítés és kivándorlás, munkás- és 

cselédügyi szakosztály:
a) cseléd- és munkásügyi,
b) telepítés es kivándorlás.
V. Gazdasági érdekképviseleti szakosztály:
а) mezőgazdasági érdekképviseleti,
б) a gazdatisztek helyzetét tárgyaló.
A bizottságokban folyik le tulajdonkép a 

kongresszus működése. A bizottságok szükség 
szerint egy vagy több ülést tartanak ; a bi
zottságok tárgyalási alapját az előadói javas
latok képezik, a melyek nyomtatásban a kon
gresszus összes tagjainak eleve megküldetnek. 
Az előadói javaslatok felelt vitának van helye, 
melyet az elnök vezet s a szükség szerint be
zár és esetleg szavazást rendel el az egyes 
kérdések felett. A bizottság határozatait az el
nök közli a szakosztályival.

A h iz o ttság  h a tá ro z a ta i e llen  le leb b ez h e tn i 
a szak o sz tá ly h o z , a m e ly  v ég é rv é n y esen  d ö n t.

M inden  b iz o ttság n a k  le g a láb b  egy  e lő 
ad ó ja  van . E lő a d ó k , a tá rg y  m eg n ev ezé sé v e l és 
az  e lő ad ás  rö v id  k iv o n a tá n a k  b ek ü ld ésév e l je
le n tk e z h e tn e k  a  fő titk á r u tjá n  a  s z e rv e z ő -b i
zo ttság n á l.

A k id o lg o z o tt e lő ad ó i jav asla to k  á p ri l h ó  
15-ig  a fő ti tk á rh o z  k ü ld e n d ő k  be , ak i a z o k a t 
k in y o m a tja  és a ta g o k n a k  szé tk ü ld i.

A z e lő ad ó k  tisz te le td ijb an  ré s z e s ü ln e k , 
m e ly e t a  sze rv ez ő -b izo ttság  szab  m eg .

A s zám v iz sg á ló -b izo ttsá g  fe lad a ta  a k o n 
g re sszu s  Összes p én z ü g y i szám a d á sa it felü lv izs
g á ln i, z á ra d é k k a l e llá tn i s m ű k ö d é sé rő l a vég 
re h a j tó -b iz o ttsá g n a k  le szám o ln i.

A k o n g re sszu s  k ifo lyása  és h a tá ro z a ta i
nak  v ég reh a jtó  k ö z e g e : a  v ég reh a jtó -b iz o ttsá g .

F e la d a ta  a  zár-Ü lés u ta s ítá sa it v é g re h a j
ta n i, a s z á m v iz sg á ló -b izo ttsá g  je len tése  a lap ján  
a  k o n g re sszu s  sz á m a d á sa ira  a  fe lm en tv én y c  
m e g ad n i, a  m ivel m ű k ö d é se  v ég e t ér.

Az ezredéves országos kiállítás.
i.

— Az országos bizottság ülése. —
Az ezredévi kiállítás országos bizott

sága f. hó 11-én délután, Dániel Ernő keresk. 
miniszter elnöklése alatt népes értekezletet 
tartott, a melyen résztvettek többek közt 
Vörös László, az uj államtitkár, örömön 
államtitkár, tlraenzenstein Béla kiállítási 
igazgató, Szálay Imre a történelmi főcsoport 
igazgatója, stb

A bizottság lelkesen megéljenezte a mi
nisztert, a ki hangsúlyozta, hogy igen nagy 
feladat vár a kiállításra. Az idő, a mely 
alatt azt létesíteni kell, meglehetősen rövid 
és valószínűleg innen van az az aggodalom, 
hogy a kiállítás 1896-ban alig lesz meg
tartható. Nézete szerint ez az aggodalom 
alaptalan. Azok a munkálatok, a melyek több 
időt vesznek igénybe: az építkezések, annyira 
haladtak már, hogy kétségtelen, hogy a ki
állítás idejére teljesen elkészülnek. Hátra 
vannak a kiállítók előkészületei. E tekintet
ben a kormány ama nézeten van, hogy 
még ötnegyedév választ el a kiállítás meg
nyitásától, annyi idő, mely teljesen elegendő, 
hogy a kiállítók is elkészülhessenek. El
készülhetnek pedig, ha át vannak hatva a 
feladat magasztosságától; ha megvan bennük 
a kellő ügybuzgalom és áldozatkészség. Ha 
ezek nincsenek meg: akkor hiába halasz- 
tanók el a kiállítást, soha sem lenne az 
meg. A kormány teljeB erejéből oda fog 
hatni, és ebben számit minden tényező 
vállvetett közreműködésére, hogy a kiállítás 
ezredéves múltúnkhoz méltón sikerüljön.

Helfy Ignácz üdvözli a minisztert, mint 
a kiállítás uj elnökét. Reméli, hogy úgy, 
mint elődje, a miniszter is rajta lesz, hogy 
ezzel a nagy nemzeti vállalkozással becsü
letet valljunk. Nagy örömmel hallotta a mi
nisztertől, hogy alaptalan az a híresztelés, 
mintha el kellene halasztani a kiállítást. 
A vidéken tapasztalható, hogy az elhalasz
tás híre bénító hatással van az iparosokra, 
a kik nem mernek belemarkolni a munkába, 
nem is szólva a külföldről, melyre pedig 
igen nagy súlyt kell helyezni és a melynek 
már most egész pozitivitással meg kell 
tudni, hogy a kiállítás 1896. május 1-én 
megnyílik.

Thaly Kálmán helyesli ezt a felszóla
lást, de mert a műemlékek csakugyan nem 
készülhetnek e l : hangsúlyozni kívánná azt 
is, hogy a kiállítás a kitűzött időre meg 
fog tartatni, akár elkészülhetnek a műem
lékek, akár nem, mert ezeket pótolni lehet 
mintákkal s más effélékkel.

Zichy Jenő gróf azt kívánná tudni, 
hogy mennyi a kiállító és hogy jelentkez- 
tek-e már elegen ?

Matlekovics Sándor megjegyzi, hogy a  
műemlékek kérdése egész más fórum elé 
tartozik. A kiállítást 1896-ban már azért ia
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meg kell tartani, mert a kiállítási épületek 
egy része 1897-ben nem volna használható. 
Az eredmény az igazgatóság tevékenységé
től függ, melynek hiányában 1897-ben sem 
lehetne megtartani a kiállítást. Ha ez a te
vékenység meglesz : akkor 1896-ra is igen 
szépen sikerülhet a kiállítás. Határozati ja 
vaslatot nem tart szükségesnek, mivel a 
kormány határozottan kifejezte a maga in
tencióit.

Dániel Ernő miniszter kimondja, hogy 
a bizottság helyesléssel fogadta a kormány 
kifejezett szándékát és bízik abban, hogy 
minden szükséges intézkedés meg fog 
tétetni.

Ezután Graenzenstein Béla kiállítási 
igazgató előterjesztette a múlt évi jelentést. 
A bizottság vita nélkül tudomásul vette. 
Előterjesztette az uj költségvetést is. Ki
jelentette. hogy 1893-ban és 1894-ben ki
adtak: 232,000 Irtot a történelmi főcso- 
poitra és 380,000 írt a jelenkori főcso
portra. A bizottság vita nélkül tudomásul 
vetie úgy az uj költségvetést, mint az eddig 
teljesített kiadások jegyzékét.

Ezután Graenzenstein Béla igazgató elő
terjesztette a legközelebbi teendők prog
ramját. Megemlítette, hogy eddig mintegy 
5000 kiállító jelenkezett, de ezek szama 
szaporodni fog. A kerületi bizottságok csak 
február 15-dike után terjesztik be a hoz
zájuk tavaly érkezett bejelentéseket. Az 
építkezések most is serényen folynak. Mi
vel a nyár folyamán fognak értékes tár- j 
gyak érkezni, legközelebb meg kell oldani a 
biztosítás kérdését, továbbá az elárusitási ; 
irodát kell szervezni, biztosítani kell a jö
vedelmeket. a mire nézve kiemeli, hogy a 
sorsjáték terve és programja ki van dol
gozva és a pénzintézeteket felhívja, hogy a 
végrehajtásra vonatkozólag tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket. Szervezve van a 
sajtóosztály, a mely gondoskodni fog egy
részt a reklámról, másrészt arról, hogy a 
katalógusok, kalauzok stb, utján a reklám- 
költségek egy részé megtérüljön, a mire 
nézve máris úgyszólván a világ minden ré
széből erkeztek ajánlatok.

Szalay Imre a történelmi főcsoport mun
kaprogramjának főbb pontjait közölte. Ki
emelte. hogy Schickedanz Albert építész 
már legközelebb benyújtja a terveket a tör
ténelmi épületcsoport belső és külső diszi- 
tése iránt, hogy a bel- és külföldön előfor
duló műtárgyak és műemlékek, a melyek 
hazánk történetére vonatkoznak, már ösz- 
szeirattak és a tulajdonosok legközelebb föl 
fognak kéretni hogy formaszerü ígéretet 
tennenek azok kiállítása iránt. E tekintet
ben külföldről fontos ígéretek történtek, ne
vezetesen az olasz kormány és a Vatikán 
részéről Oly műemlékek, a melyeket a ki
állítás területére hozni nem lehet, gipsz
mintákban fognak bemutattatni és e te
kintetben a munkák már igen serényen 
haladnak.

A bizottság az előterjesztéseket helyes
léssel vette tudomásul.

Végül Eischer János és Hegedűs Károly 
bizottsági tagok szólaltak fel a kiállítás lá
togatottsága erdekeben teendő intézkedések, 
nevezetesen pedig a rendezendő bel- és 
külföldi kéjvonatok tárgyában. Dániel Ernő 
in mister kijelentette, hogy az igazgatóságé 
tekintetban minden szükséges intézkedést 
meg fog tenni és ezzel az ülés véget ért. II.

II.
Az !%96-iki teredért* országos kiállítás VI. csoport,

I. alcsoport, B. osztály (trágyaszerek). 
F e lh í v á s .

Miután visszavonhatlanul elhatározta
tott. hogy a milleniumi kiállítás a jövó 
1896-iki évben megtartatik s annak sikere 
érdekében a bejelentések mielőbb eszköz - 
lendók, a physikai idő hiányzik, hogy min
den egyes gazdatársunkat külön levélben 
keressünk meg a kiállítás részvétele érde

kében. — a legnagyobb nyilvánosságot 
választottuk tehát, hogy gazdatársainkat, 
a reánk bízott csoport (VI. csoport I. al
csoport B. osztály, trágyaszerek) részvéte 
iránt tájékozzuk, és a kiállítandó tárgyakra 
figyelmüket felhívjuk.

Mindenek előtt kérjük, hogy a szük
séges felvilágosításokért és a bejelentési 
ivekért a főcsoport elnökségéhez (Budapest,
II. kér. Fő-utcza 6. sz. III emelet) fordul
janak, valamint kiállítási szándékukat, a 
bejelentő iv beküldésével legkésőbb f. év 
márczius hó 10- tg nyilvánítsák.

Kiállíthatok : trágya és komposttelepek 
mintában vagy rajzban, leírással és költség- 
vetéssel együtt, valamint a trágya kezelési 
módja, az igy szerzett tapasztalatok és elért 
eredmények.

Éhez tartozik — ha a trágyakezelés
hez az istállóban vagy a telepen konzer
váló szerek alkalmaztatnak. — Az ez által 
elért eredmények graphikai táblázatokban 
tüntetendők fel.

Az emberi ürülék alkalmazás módjai. 
Az ez által elért termés eredmények gra
phikai rajzokban állitandók ki.

A marhavér s egyéb városi hulladé
kok alkalmazási és kezelési módja, és az 
elért eredmény graphikai rajzban feltüntetve 
mutatandó be.

Szintúgy a konczentrált marha vagy 
sertés trágya alkalmazása és az elért ered
mény ugyanily módon.

Kiállítható általában minden a trágyá
zással és a műtrágyák alkalmazásával a 
gabona félék, takarmánynemüek s egyéb kul
túrnövények termelésében elért eredmények, i 
akár a termények egész növényzetben. [ 
vagy magvaiban, fényképészeti felvételek
ben vagy világosan szemlélhető graphikai 
görbékben, vagy bármily más ábrázolati 
mód szerint készült oly táblákban, melyek ( 
az egységesen elfogadott színekkel ábrá
zolják a négy főnövény tápszert u. m :

Nitrogén *= fekete,
Phosphorsav =  sárga,
Káli .= vörös,
Mész =  kék színben.

A magvakból legfeljebb 5 klg. a ta
karmány félékből és egyéb növényzetekből 
kevés helyet foglaló kévécskék állitan
dók ki.

Budapest 1895 február 5-én.
Hazafiui üdvözlettel.

Herényi Gothard Sándor, s. k.
Búr anyag István, s. k. 

csoport biztosok.

IRODALOM.
Két szőlészeti lap fúziója. A „Szőlészeti 

Lapok*, melv a múlt év végén indult meg. 
egyesült a Maurer János szerkesztése alatt ed
dig Kassan megjelent „Szőlészeti és Borászati 
Lappal**, mely az idén 16-ik évfolyamába lé
pett. Az egyesült lap eztme Szőlészeti, és 
Borászati Lap* az alakja, belső beosztása és 
technikája pedig a „S/.őlöszeti Lapoké**. Ezen 
egvesüles jelentékeny hasznára leend a szélé- ’ 
mivelés ügvének, mert a/, egyesült lapok te
kintélyes olvasóközönségéne k igénye, a két 
lápnál működő erők szövetkezése a'ltal foko
zottabb mértékben nyer kielégítést. A lap fő
szerkesztője: Maurer János, felelés szerkesztő 
Ordódv Vilmos, tarsszerkesztók : Ordódv Lajos 
és Igali Szvetozar. A folvó hó 10.-én megje
lent 1. szám gondosan, érdekes tartalommal 
van összeállítva. — Előfizetési ára: egész évre I 
4 frt, fél évre 2 frt. — Mutatvánvszámokat ■ 
szívesen küld bárkinek a kiadóhivatal, (Buda- 1 
pesten, Muzeum körút 7. sz.) A pártolásra 
érdemes egyesült szaklapot, melegen ajánl
hatjuk a gazda közönség szives figyelmébe 

A „Mezőgazdasági Szemle*, Cserhát. Sán
dor és dr. Kosutany Tamas m.-óvári g«d. 
akad. tanárok jeles havi folyóiratának f. é. 2-ik
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(február havi) füzete, a következő gazdag tarta
lommal jelent meg: — Eredeti közlemények : 
Gazdaságaink fölszerelése. Lintner Sándor. — 
Kísérletek konczentrált marhatrágyával. Rovara 
Frigyes. — A különböző tehénistálló-rend- 
szerekről. Szálender Gyula. — A ezukorrépa- 
átadás bajai. Dr. Nviredy Jenő. — Észrevételek 
az „Új tenyészirány a m.-óvári gazd. akadémia 
gazdaságában** czímü közleményre. Újhelyi 
Imre. — Takarmányos- és tejeskamra-beren- 
dezés petroleummótor-Üzemre, ifj. Sporzon Pál. 
— Felhívás eredeti „illmiczi* árpa-vetőmag be
szerzésére. Cserháti Sándor. — Irodalmi szemle: 
Összeeegvezhető-e a tejelékenvség a hozékonv- 
sággal ? Etetés abraktakarmány-vásárlás nélkül. 
Különféle takarmányszerek befolyása a vaj 
minőségére. Hizlaló és étvágycsinaló porok. 
A takarmánv-értékegységek jelentősége. Az 
istálló hőfoka. A szarvasmarhák megbetegedése 
ezukorrépa etetése után. A baktériumok szerepe 
a gazdaságban. Fürészpor alkalmazása a trá
gyáié felitatására. Lupmus, szeradella és bükköny 
termesztésével elért tapasztalatokról. A faülte
tésről. Kazánkö elleni szerek. Apró közlemé
nyek. Könyvismertetés. — Levélszekrény. — 
Üzleti szemle. A gondosan szerkesztett folyó
irat előfizetési ára : egész évre 5 frt, félévre 2 frt 
50 kr.

VEGYESEK.
Ismételve felkérjük azokat a t. elöfize 

tö'nket. akik az előfizetést még mind ez ideig 

meg nem újítottak, hogy szíveskedjenek az 

elöfizetésidijt most már mielőbb beküldeni, 

nehogy a lap küldése fenakadátt szenvedjen.

—  Graenzenstein Béla úr ő méltósága, 
államtitkárra történt kineveztetése alkalmából, 
f. hó 9-én. esti 6 órakor, fényes búcsüebédet 
adott a „Vadászkürt** szállodában, amelvcn a 
következő meghívottak vettek részt: a dohány
jövedéki központi igazgatóság összes fogal
mazói személyzete, Baróti Ede p. ü. mm st. 
osztálytanácsos, budapesti dohánybeváltó fel
ügyelő, Milde József, Tillmann Lajos kir. taná
csosok és Berkes Antal, pénzügyi tanácsos, bu
dapesti dohánygyári igazgatók és Gallner József 
iroda-igazgató. — Graenzenstein Béla ur ő mél
tósága meleg szavakban búcsúzott el az* ó eddigi 
közvetlen környezetétől s egyenként is kivaló 
szívélyességével tüntetett ki mindenkit. A bú
csúebéden. maly esti 10 órakor ért véget, fesz
telen jó kedélyhangulat uralkodott s Haracsek 
László p. ü. főtanácsos. Hegedűs László, Ber
kes, Tillmann, Király József p. ü. tanácsosom, 
Gallner és mások mondtak sikerült felköszön- 
tőket.

—  A dohánybeváltás a legtöbb beváló- 
kerületben már véget ért, vagy a legköze
lebbi napokbaa befejeztetik. Ez időszerint csak 
az aradi, b.-csabai, debreczeni, hajdu-dorogiu, 
rakumazi, szolnoki és battonvai bevaltóhivata- 
lóknál van még folyamatban a beváltás. Az 
eredmény — ritka kivétellel — mindenütt 
egyformán ugyanaz : kevés és hiánvos dohánv, 
melyet csak az egyes termelők kiváló szor
galma és szakértelme tudott a helyes kidolgo
zás által némileg jobba tenni. — A budapesti 
beváltóhivatal utolsó heti kimutatását lapunk 
zártakor vettük és igy csak jövő számunkban 
közölhetjük.

—  Hajdú-Dorogról azt írják a „Budapesti 
Hirlap“-nak, hogy ott, az egész körnvéken 
magas hó fekszik, néhol a hó magasságú mar 
elérte az 50 centimétert is, és a közlekedés 
nem kis akadályokba Ütközik. A dohány szál
lítás is nehéz körülmények között történhetik; 
szerencsére a nagyrészén már a nép átesett. 
Az eredmények az egész vármegyét illetőleg 
nem voltak kielégítők. Kevés dohány termett 
s annak is az értéke csekély volt. Az egész 
megyében 50 százalékkal kevesebb dohány 
termett, az előző évekhez viszonyítva.
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— A szolnoki beváltóhlvatalnál az eddig 
átvett és beraktározott dohányok már általá
ban erjedésnek indultak és meglehetősen kép
ződnek, cs&k kissé sok a penészes és ragacsos 
dohány az uj termésben.

—  A  kápolnai beváltóhivatalnál átvett idei
dohányok se hasonlíthatók távolról sem a 
más évekbeliekhez. A dohány fejletlen, apró, 
durva, tartalom nélküli és általában nem ég, 
— egy jó oldala van, az, hogy túlnyomólag 
világos. A kezelés sek bajjal fog járni, mert 
sok a ködlepte dohány.

— Uj dohányjövedékf adó Németország
ban- A német birodalmi gvülésnek a kormánv 
újra benyújtott egy dohányjövedéki adóterve
zetet, melyet első Ízben, tavalv, nem sikerült 
keresztülvinni. Az uj javaslat szerint a dohány
adó bevételeit 32 millió márkával akarják fel
emelni. Ezt elérendő, a dohánvadó bruttó be- 
véiele, a mely jelenleg körülbelül 55 millió 
márkára rúg, a 4 millió márka kezelési költ
ség beleszámításával együtt 91 millió márkára 
emelendő. Ez az összeg, habár igen nagv, 
mégis jóval kevesebb, mint Európa egvéb szá
mottevő államainak hasonló adója. ígv do
hányadó 'agy vám, illetve tgvedárusági jöve
delem lejében s Anglia 1892/93-ban 10*316 mil
lió font sterlinget, Francziaország 376*66 mil
lió Irankot, Itália 193*5 millió lírát, Ausztria
1893-ban 85*297 millió forintot, Magyarország 
49*598 millió frtot, Spanyolország 1892/93-ban 
95*203 millió pesetát vett be. A czélba vett 
adóemelésnél azonban nem tarthatató fenn az 
eddigi sulvszerinti adóztatási rendszer, a mely 
tekintet nélkül a minőségre, a legjobb és leg
rosszabb dohányra egvforma nagvságu adót 
vet ki, mivel igv a gyengébb minőségű dohá
nyok aránytalanul megdrágittatnak. Ez okból 
a javaslat a dohánygyártmányok megadóztatá
sát proponálja. A 1Ó0 kg. fermentált nyer* 
dohány után eddig fizetett 45 márkányi bel
földi adó megszüntetternék és a külföldi do- 
hánvok behozatali vámja ugvancsak 100 kg. 
nyers dohány után 85 markáról 40 márkára 
csökkentetnék. Viszont a dohán vg vart mán vök 
beviteli vámja, a belföldi gvártmánvok meg
vedd mezese czéljiból tetemesen felemeltetett, 
nevezetesen a bel fogvasztás czeljaira szolgáló 
finomabb szivarok és czigaretták vámja 900 
márkára, másnemű dohánygyártmányoké 450 
markára 100 kg.-ként.

— Németország dohánybevitele a múlt
év január—november havaban volt összesen 
449.804 irrrm, — ebből az osztrák magvar 
monarchiából bevitetett 6.084 mtrm.

— Svéd és Norvégia dohánybevitele, a
konzulátusi jelentések szerint, 1893-ban bevi
tetett Stockholmba I dohány 10.461 mtrm, 
2.905.560 frank értékben, s szivarok és szivar- 
kák 426 mtrm, 506.950 frank értékben; — 
Christiamaba pedig ugyanazon évben donánv- 
levelekböl a bevitel volt 25*450 mtrm, míg az 
előző évben volt 19.030 mtrm.

— Gibráitári konzulátusunk jelentése sze
rint: a gyarmat tő beviteli czikke Magyaror
szágból eddig a dohány volt, melynek bevitele 
azonban évről-évre csökken. Az 1894. év
11. felében csak 1.100 bál dohány érkezett 
Magyai országból u gyarmatba, holott évenként 
átlag ezen félévben 3.000 bál szokott oda be
vitetni.

—  Manilla-szívarok és emberfejek. Hyrtl,
a nemrég elhumt tudós nevéhez fűződik a 
következő érdekes történet: az 1857—59-ki No- 
vera-expediczió vezetője több tudóshoz intézett 
felhívást az iránt, minő exotikus, tudományos 
fontossággal bíró dolgokat gyűjtsön szamukra. 
Hvrtl professor, különböző koponyákat és jó 
dohányt kért. Az expedicziónak sikerült is egy 
csomó benszÜlött fejét megszerezni, a melye
ket szőröstól-hóröstól borszeszbe tettek s a 
bécsi akadémia czimére elküldöttek. A külde
mény Londonig szépen eljutott, ott azonban a 
finánczok — a kiknek a sok emberfej gyanús
nak tűnt fel — fellármázták a rendőrséget, a 
mely a koponyákat csak Awen, a British mú
zeum igazgatója közbelépésére eresztette át a 
határon. E kUldeménynyel egyidejűleg 25,000
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manillaszivart is indított útnak az expediczió 
Miksa kir. herczeg számára. Egy sajátságos vé
letlen folytán azonban a 25,000 manilla-szivart 
a cs. kir. akadémiába, a koponya-gvüjteményt 
pedig — a fóherczeg miramárei-i kastélyába 
szállították. Hyrtl-nek szinte folyt a nyála, mi
kor a finom szivarokat meglátta és gratulált 
magának ahhoz az ideához, hogy jó dohányt 
is kért. Már-mar megkezdték az akadémikusok 
az exotikus szivarok szétosztását, a mikor Mira- 
maréből jön az értesítés, hogy a herczeg a 
drága szivarjai helyett egy amerikai emberfej- 
gyüjteménvt kapott. — Persze, hogy rögtön 
kicserélték a küldeményeket, s a szegény Hyrtl 
szívhatta tovább a bécsi ötösöket.

— Wekerle — a pipájáról. A volt minisz
terelnök, diák korában ugyancsak szenvedélyes 
pipás lehetett, mert még versben is megéne
kelte pipáját, amint ez a székesfehérvári fő- 
gvmnásium önképzőkörének 1865-diki „Zsen- 
getáru-ában, Wekerle Sándor névaláírással lát
ható. A vers ugyan csak a fajta diákköri zsenge, 
de azért — mint a volt „legnépszerűbb 
pénzügynnnister" ifjúkor: költői szárnypróbál
gatása — eléggé érdekes arra, hogy a többi 
lapok után mi is itt közöljük :

PIPÁMHOZ.
Ha szenvedélytől Azve, léthajóm 
A semmiségbe elmerülni kész.
Ha bősz harag gyűl ászt ja keblemet 
S nyomorral egyre ttt rám mind a vész:
Te hozzád fordulok csak kis pipám,
Hogy fegyverem te légy a vésscsatán
Keblem melegíti forró szived'
S a füstgomolyly&l oszlik bánatom,
Szippantva csókod hogyha élvezem,
Elhagyja szám a roppant fájdalom;
Mert hő szived dohánya értem ég,
S ennél édesbet még nem élvezék.
Úgy kén-e más, mint egy forró kebel.
8 belé gyöngyként helyezve drága szív.
Mely illatos csókkal jelend azt,
Hogy megmarad hozzám örökre hiv ?
S e csókoló sxiv éltem hajnalát:
Te vagy szerelmem: égő kis pipám.

„Műtrágya* A  „HungáriaM műtrágya, 
kénsav es vegyi-ipar részvénytársaság, Buda
pesten, a következőket jelenti: Az Ausztria- 
Magvarszágon évről-évre rohamosan növekedő 
mütrágvafogyasztas nem csupán arra vezetendő 
vissza, hogv ma már nálunk is alig akad gazda, 
a ki a mütrágvázás előnyei elől elzárkóznék, 
hanem főleg abban leli magyarázatát, hogy 
ama fényes eredmények, melyek az eddig alkal
mazott csekély mennyiséggel — 1 — l l/ t m. m. 
magyar holdanként — elérettek, észszerűen gaz
dálkodó mezőgazdáinkat arra bírták, hogy ne 
elégedjenek meg többé egyszerűen nagyobb 
hozam elérésével, hanem a fÖldmivelésben leg
inkább elöhaladott államok u. m. Francziaor
szág, Németország, Belgium és Hollandia pél
dájára — magyar holdanként 21/*—3 m. m. 
műtrágya felhasználásával — lehető legnagyobb 
hozam elérésére törekedjenek. — Ez ma annál 
is inkább jövedelmező es annyiban is könnyeb
ben keresztülvihető, mivel a műtrágya arak 
általában és különösen a szuperlosztatok ára 
néhány év óta közel 50®/#-kal csökkent. — A 
tavaszi szá litasra eladott műtrágyák elszállítása 
serényen foivik, különösen chilisalétrom szállít
tatott el nagyobb mennviségben. Fiúméból. — 
A tavaszi üzlet kielégítő és számos eladás 
történt főleg ásványi szuperfoszfátokban és 
Thomas-salak. — Az árak nem szenvedtek 
változást, de nem is várható a tavaszi idény 
befejeztéig számottevő áringadozás. A hét dere
kán beállott bő havazás a műtrágyázott őszi 
vetésekre igen jó befolyással van, úgy, hogy 
biztosra vehető, miszerint a műtrágyázás költ
ségei busás kamatokkal fognak megtérülni. Az 
árak az elmúlt heti arányban maradtak, chili
salétromot közeli szállításra nagyon kerestek. — 
Jegyzékeink a következők : Kettős-szuperfoszfát 
20—22°/# 5.05—6.60 frt; prima-szuperfoszfát 
16—18'7o 5.05—5.65 frt; valódi ind. párolt 
csontliszt A1/* -f- 25f/f 6.30—6.55 frt; Hover- 
mann-féle Thomas-salak 18—20®/# 3.75—4 frt; 
kálitrágya 20—25°/f 2.55 -  2.85 frt; amoniak- 
szuperfoszfát 10—12 -f- 3—6®/# 6.20—7.30 frt J
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kénsavas-káli 90—96®/0 13.35—13.75 frt;
Chilisalétrom febr.—raárcz. szállításra 12.80 — 
13 10 frt; Chilisalétrom április—májusi szállí
tásra 12.30—12.50 frt. (100 kgonként, zsák
kal együtt, elegvsuly gyanánt, az egyes állo
mások távolsága szerint.) — Vasgálicz la 3.15— 
3.40 frt; Vasgálicz Ha 2.95—3.10 frt; Réz- 
gálicz 24.00—25.00 frt. (nettó 100 kgonként, 
50 kgos hordókban, ab Budapest.)

Szerkesztői üzenetek.
— Kérelem. Teljes tisztelettel és bizoda- 

lomtnal felkérjük a tek. dohánybeváltóhivatali 
kezelő-, és beváltótiszt urakat, hogy ahol a be
váltás még folyamatban van, annak tartama 
alatt, legyenek kegyesek lapunkat a termelők figyel
mébe ajánlani, illetve a lap részére előfizetőket 
gyűjteni, s a beváltás befejeztével a gyűjtőivel 
költségünkre beküldeni, hagy az uj előfizetőknek 
lapunk ez évi számait azonnal megkúldhessük. — 
Nagyrabecsült jóakaratuk és szives fáradozá
saikért fogadják előre is hálás köszönetünket.

Dr Knorr Gyula úraak, Roma. A küldött füze
te t köszönettel vettük s a becses soraiban kilátásba 
helyezett közleményt is mielőbb kérjük.

Kerpely Kálmán tanár urnák, Oebreozen. Az ér
dekes kis czikket nagyon köszönjük. Örülnénk, ha 
nagyra becsült soraihoz minél gyakrabban lenne sze
rencsénk.

Herczegl uradalom. Pta-Vacs. A vett becses m eg
keresésnek siettünk azonnal eleget tenui.

Vanek Imre prímás! Intéző urnák. B ijes Az ed 
dig megjelent szám okat elküldöttük.

Klacsó Károly úrnak. Nagy-Beoskerekeu. Köszö
net, a szives figyelm eztetésért.

Mittlor Zsigmond urnák, Tövisegyházáa. Az egész 
évi előfizetési dijat köszönettel megkaptak. Az előfi
zetés deczember végén já r  le.

Braun Sándor úrnak, Hevesen. A becses soraiban 
felhozott példa nem felel meg a szabályszerű ötévi 
vetésforgásnak, m ert ez úgy érteudő, hogy a dohány 
ntáu négy év»*n át más termel vény jön, s csak m in
den ötödik évben kerülhet a  sor ismét a dohányra ; 
ámbár a helyi viszonyok álta l kellőleg indokolt eset
ben, az ettől való eltérést is megengedhetik.

Gsldner Ignácz úrnak. T.-Bicskén. Az utalványo
zott előfizetési dijt köszönettel vettük. A kívánt szá
mot már a uitilt héten elküldtük, de ha talán eltéved t 
volna valahol, szívesen megküldjük mostmégegyszer.

Felkérjük a tek. dohánybeváltóhivatalokat, 
8 faltunk tisztelt barátait, hogy a beváltás 
eredményéről szíveskedjenek lapunkat minél 
számosabban és minél részletesebben tudósítani.

H I R D E T É S E K

®Xlll Leó pápa i  szentsége, fő-
m éltóságos herczeg  Blamarek, 
volt ném et kanczell&r, nm élt. 
Bende Imre ny itra i püspök  u r, 
nagy  m éltóságú özv. bellusl 
Barett Babomé úrnő és  m ég  
szám os előkelő szem élytől 
eredm énynyel használt s el
ism eréssel k itün tetett, ú g y  

több tek in té lyes orvos által betegeiken k ip róbált 
és m elegen ajánlo tt

D r .  S o h ö £ f e r - f é l e

„ANTIRHEUMAT!CON“
bem utattatott a  nm élt. m. k. belügym in isz térium 

nál 263311893. sz. alatt. 4—5
csalhatatlan  s egyedüli gyógyszer fej görcs (m ig- 
rain), csúz, oldalasarások, influenza, köszvéay 

és Btivdobogás ellen.

Finktir Miputu:
valamint minden nagyobb gyógyszertárban. 

Árm Bvegenkint 1 frt, vidéken 1 frt 20 krajezár.



Maoyab Dohányújság Február 16.

Ta ltfO N  5 1 -0 * . Tavaszra! T s ls fo n  51 -03 .

M a g y a r -  7  hom assa lak .
20—227. Pa 0& 8 0 * / ,  porfinom, 2OO°/0-uél nagyobb oldékonyaággal, mint a cseh-xalak.

S  u p erlos  fátok.
ConcentrAlt gypu.

K é n s a v a s  k á li és Ch ilisa létroxn .
D o h á n y , szőlő, k ender, rép a  és  sz ik es  ta la jn a k

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

Sátori gyárak y központi iroda:

4 Budapest, IX., D andár-u tcza  25.
Ingyenes ismertető füzetekkel és egyéb felvilágosítással szívesen szolgálunk.

Dohány terme Itt urak becses figyelmébe !
Van szerencsém a n. é. dohánytermeié urak becses figyelmébe ajánlani 

az általam már számos évek óta készített és a dohánytermeléshez különösen 
alkalmas, kipróbált joságu és jutányosán beszerezhető 4 — 12

3 B T  kocsi és dohánytakaró gyékényeket.
A gyékények é rá i ,  a  b á rén rii v asú ti á llo m ásh o z  sz á ll í tv a  a

100 drb  elsőrendű Nr. I. 2 |)0 ctm. széles, 300 etra. hosszú nagy kettős (dupla) gyékény  . 90 frt.
100 * „ * 11. 185 a 250 „ » a » » a . 80 n
100 „ m ásodrendű „ III. 170 „ a 220 „ „ egyes dup la  , . 30
100 • elsőrendű , I. 150 „ . 220 „ •  m elegágy takaró . 24
100 „ m ásodrendű , II. 150 „ a 220 „ „ m elegágy takaró . 20
100 - 85 a a 200 „ •  dohánypakolásra való „ . 10 n

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

rendelések tulhalmozása miatt, az elküldésnél fennakadás ne történjék.
l e i n  L . i pót  gjünnykirulttM, NAGY-BAJOM, C B ih a rn o g y t)  v a sú ti á llo m á s :  B á rán d .

igen alkalmas

ajánl a

B L L IE R  is  W E 1S Z  Ü í l g y á r i  s z í j  B U D A P E S T .
Raktár és iroda:

KAroly-köru t 9. S l.|  a gróf Hadik-fiarkóczy-féle házban, 
gyártelep: H ajtsAr-ut 7S07. a z .

Egyéb ajánlásra méltó tárgyak: torna-eszközök, Gocos futószónyegek, láb
törlők, ruhaszárító kötelek stb ; továbbá gazdasági csikkek u. m. dohAny- 

'stráng, kötöfék. rudalö. gabona-zsákok, vízhatlan ponyvák, itató 
és tűzi vedrek, kendertomlók, hevederek, kender, kócz stb a legjutányosabb 

eredeti gyári árakon.
Képet árjegyzék kívánatra bérmenteien küldetik. —  Vidéki aegrendeléták 

pontotan eszközöltetnek. 4_ 24

M á rk a . S a ia a a a l, H ae e i» e .l.e , S f i y j . . .
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