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TARTALOM. Az uj termelési engedélyek. Darócti 
Vilmostól. — A dohánymonopolium behozatala 
Ausztriában és Magyarországban. (Befejező 
közlemény.) Dr. Takáts Sándor értekezéséből.
— A dohány simítása. Darócti Vilmostól. — Do- 
hánysimitás és osztályozás. Kerpely Kálmántól.
— A kapadohány. Darócti Vilmostól — Figyel
meztetésül a beváltásra. Banorszky Gyulától. — 
Adatok, a m. kir. dohányegvedáruság lb97. évi 
statisztikájából. (Folytatás.) M. B. —  Az orsz. m. 
gazdasági egyesület közgyűlése. — Irodalom. —  
Vegyesek. — Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések.

Az uj termelési engedélyek.
Idestova meg lesz állapítva a jövő évre 

adandó termelési engedélyek többletének 
mikénti felosztása.

A  dohányjövedéki központi igazgató
ságnak a termelőkkel szemben már megszo
kott igazságos, méltáuyo* é» tapintatos 
eljárása, az Qgy elintézésének leghelyesebb 
és legcélszerűbb módját bizonyára ezúttal 
is szerencsésen el fogja találni, — most 
tehát csak az illető termelőkön lesz a sor, 
hogy a hozájok kötött remények teljese
dését biztosítsák.

Lapunk előző számaiban igyekeztem 
részletesen kifejteni, hogy minő nagy nem
zetgazdasági érdek fűződik a tervbe vett 
lerűletszaporitás sikeréhez, s minő fontos a 
magyar dohányügy egész jövőjére nézve, — 
minthogy pedig azt a várt sikeres eredményt 
semmi szín alatt sem szabad csak úgy 
könnyedén koczkáztatni: azért én az ügy 
iránti mulhatlan kötelességemnek tartom, 
legjobb akaratú figyelmeztető szavaimat 
ez alkalommal az iránt felemelni, hogy akik 
a jövő évi termelési többletre engedélyt 
nyernek, legyenek bár azok régi vagy egé

szen uj termelők, a most nyerendő terme
lési engedélyre nézve tekintsék magukat 
teljesen uj termelőknek, és úgy fogjanak 
hozzá az uj területen való termeléshez, 
hogy azokat az ujonan engedélyezett ré
szeket a többitől egészen elkülönítve, mint
egy kísérleti telepek gyanánt tartsák, ame
lyeken az okszerű termelésnek minden
nemű vívmányait, a haladásnak praktikus 
eredményeit, szóval a tudásnak és az igye
kezetnek minden eszközeit érvényesítsék, s 
igazi ambiczióval és szenvedéllyel tegyenek 
önmaguk kísérleteket a nálunk lehető leg
jobb minőségű dohányok előállítására.

Egyetlen növény sincs a gazdaságban, 
a mely a reá fordított fáradalmakért hála- 
datosabb lenne mint éppen a dohány, — 
de másrészt nincs érzékenyebb, finnyásabb 
növény sem. amely a hanyag, rossz kezelést 
a dohánynál jobban megsinylené, — s igy 
—  a rendkívüli természeti csapásoktól elte
kintve — nagyrészt a termelőtől függ, hogy 
dohánytermelésének jó  eredményét önma
gának előre biztosítsa.

Különösen a talaj helyes művelése az. 
ami a dohánytermelésnél valóban csodákat j 
tud tenni.

Bámulat fogja el az embert, ha bizo
nyos körzetbeli dohányokat szemügyre vesz 
és azok némelyikében keresi a régi jelle
get, amelyet fel is talál, — de talál köz
tük nagyrészben olyanokat is, amelyeket fel 
sem ismer, oly nagy változásokon mentek 
át, hogy ilyeneket csak a varázslat csodája 
tud előidézni. Alakja többé nem a régi, a 
szövete sem az, hanem a legnemesebb jel
leggel bir, égése kitűnő, aromája kellemes,

az izének a kesernyéssége elmúlt és édes 
lett, — ilyen dohányokat találhatunk ma 
a régi jellegű közönséges anyag közt, igaz 
ugyan hogy csak itt-ott, keverve, mint a 
nemes érez a durva szikla kövek között.

S keressük már most az okát, hogy 
eme nagy változást mi idézte elő ?

Én a magam részéről ezt igen termé
szetesnek találom. — Először is: másfél 
évtized óta a dohánytermelés okszerűségé
ben rohamos haladást tettünk, s ha a töké
letesség fokát még nem is értük el, de 
sikeresen igyekeztünk a magot nagymér
tékben javítani, — a múlthoz képest rop
pant nagyot haladtunk a palánta nevelés
ben, ami lehetővé tette a korai ültetést, 
már pedig a mi éghajlati viszonyaink kö
zött a dohánytermelésnek ez az első regu
lája, — óriási előhaladást tettünk az ültetés, 
éretten való törés, füllesztés, főleg pedig a 
szárítás tekintetében, pajtáink rendszeresí
tése lehetővé tette azt is, hogy ma már 
igen jelentékeny részben bent szárított do- 
hányokkkal rendelkezünk, — a gondos 
kezelés, helyes válogatás, csinos összeállítás, 
szintén éreztetik kitűnő hatásukat.

De h.iladásunknak s dohányaink hatá
rozott jobb minőségének és szinte a csodá
val határos változásoknak mégis a talaj- 
mélyités az oka és egyik legfőbb tényezője.

A  mély művelés által a földnek eddig 
még fel nem használt, ki nem élt alsó ré
tege kerül felszínre, úgy, hogy ma már 
úgyszólván uj talajban termeljük a dohányt, 
s hogy ez mit jelent: azt csak azok a ma
gas kort elért régi gazdák tudják megmon
dani, akik hajdanta, az akoliban még bő-

1

„MARTELLIN" a legjobb dohány-műtrágya „MARTELLIN“
Németországban és Németalföld gyarmataiban valóságos forradalmat idézett elő Hammerschlag J. strassburgi 
dohánygyári igazgató találmánya: az úgynevezett „MARTELLIX% mely mint kovasn vas-káli összetétel, minden 
mellékhatás nélkül, a dohány érettségére és nemes jellegére a legjobb hatással van. s az éghetöséget 40 szá
zalékkal javítja, — tehát a dohányanyag jó minőségének és értékének emelésére minden eddig ismert

trágyaszernél hatásosabb.
Thomas-salnk kizárólagos eladás Magyarországon. — Valódi stájer tégelyaczél kaszák.

Minden megkeresésre részletes (elYllágosiUssai szolgál: KALMÁR VILMOS, » luUlllnpárú WtwrW verérképvlselője.
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ven volt fensikuszűz gyeptörésben termel
ték az egykori kitűnő hires jó dohányokat; 
— s a mély művelés adja meg a dohány- 
termelés sikerének legfőbb biztosítékát: a 
nyirkosságot is> melyet a dohány növény 
a mélyített és porhanyósitott talajból bőven 
meríthet, mi által akadálytalanul fejlődhet, 
s nem marad satnya, törpe, mint az a ve
getáló dohány, amelynek talaja csak felü
letes szántásban és ahhoz mért gondatlan 
kezelésben részesül.

íme, ezeknek tulajdonítható az a jelen
ség. hogy a régi jellegű dohány anyag 
közt oly kitűnő minőségűeket is találunk, s 
hogy mai dohányaink már általában véve 
sokkal jobbak mint a 10— 15 év előttiek vol
tak, — s ez képezi bizonyítékát és nyújt 
biztos reményt arra nézve, hogy ma már 
helyes nyomon, jó utón haladunk.

Most tehát többé nem szabad tágíta
nunk, hanem folyton előre kell törekednünk, 
amig legalább azt elérhetjük, hogy terme
lésünk a jövőben többé nem hogy csök
kentetnék, de folyvást szaporittatni fog.

Ezt a czélt elérhetővé tenni: lesznek 
hivatva az uj termelési engedélyek s akik 
ebben a jótéteményben fognak részesülni, 
igyekezzenek a talaj helyes művelésének s 
a termelés legkitűnőbb módszerének elő
nyeit teljes érvényre emelni, és soha egy 
perezre se feledkezzenek meg róla, hogy 
a hazai dohánytermelés uj korszakának a 
sikere az ő kezeikbe van letéve.

Daróczi Vilmos.

A doliánymonopóliuni behozatala 
Ausztriában és Magyarországban.

— Dr. Takáts Sándor értekezéséből. — 
(Befejező közlemény).

Az ismertetett szerződés — amint lát
hatjuk — az osztrák appaldátornak adott 
kiváltságtól eltekintve, igen előnyös volt 
Magyarországra nézve. Nagyon tévednek 
tehát azok, kik e magyar appaldó létrejöt
tének megakadályozását hazafias és az 
országra nézve előnyös dolognak tartották ! 
Mert hisz épp a császári kamara fáradozott 
legjobban a tervezett magyar appaldók meg
buktatásán, s épp ő látta, mennyire káros 
lett volna Ausztriára és az osztrák kincs
tárra a magyar dohánykereskedelem önál
lósítása és felvirágozása. A  magyar appal
dók megbuktatásával elérte azt, hogy az 
ország az osztrák tartományok gyarmatává 
sülyedt. Magyarország termelte a dohányt, 
Ausztria meg besöpörte a hasznot. Miután 
Galicziában is behozták a monopóliumot, 
a Lengyelországból bejövő jövedelemtől is 
elesett Magyarország. A  kivitel ezután 
csak a tenger felől volt lehetséges.

így aztán megesett, hogy az ország 
dohánytermelésével teljesen az osztrák 
appaldátorok rendelkeztek. Ok szabták meg 
az árát, s tőlük függött a termelő sorsa. 
Rendesen előzetes szerződést kötöttek a 
magyar termelőkkel, s nem egyszer rútul 
rászedték azokat. Egész sereg per támadt 
ebből; az osztrák dohánykereskedés bérlői 
e pereket az appaldóhoz terelték Bécsbe, 
ahol aztán ők voltak a perlők is, meg a 
bírák is.1)

l) íJregorius Bertewiczy: De coramercio ejt 
industria Hung. 31. 1.

Ami csekély dohánykereskedés még 
volt, azt egyes nagykereskedők űzték; ezek 
közül is többen az osztrák appaldó szö
vetségesei voltak. Az országnak tehát 
voltaképen alig volt jövödelme a dohány
kereskedésből, holott az örökös tartomá
nyok 1783-ban már 2.838,108 frtnyi évi 
hasznot húztak az appaldóból, s ez a bevé
tel évről-évre növekedett ét* azonkívül az 
appaldátorok és érdektársaik is rengeteg 
jövedelemre tettek szert.2) Mindezen hasz
nok jelentékeny része hazánkban maradt 
volna, ha az apppaldó nálunk is létrejön.

A  magyar dohánytermelők és kereske
dők olykor-olykor mégis láttak szebb na
pokat. Ez rendesen akkor történt, mikor a 
külföld egyenesen rászorult a magyar ter
mésre. így  történt ez az amerikai szabad- 
ságharezok éveiben, mikor az amerikai 
dohányszállitás Európában teljesen szünetelt. 
Ez időben a magyar dohány igen keresett 
czikk volt. Az 1770— 79-iki években a ki
vitel kétszer, háromszor akkora volt, mint 
előző években. 1780-ban csupán Triesztből 
3.278,130 font magyar leveles dohányt és 
100,759 ont pordohányt vittek ki. Ugyanez 
években a Dunán felfelé vontatott hajók 
túlnyomó része dohányt s/álitott.a^

Lényeges fordulat állott be a dohány
kereskedés ügyében 1784-ben. Ez év május 
8 -án jelent meg II. József „Tabak Gefálls- 
ordnung“ ja,4) mely megszüntette az eddigi 
appaldó-rendszert, s végérvényesen behozta 
az állami monopóliumot. E czélra felállí
tották a „K . k. Tabakgefállen-Directionu-t, 
melynek élén négy igazgató állott, évi 
4000 frt fizetéssel. Ez igazgatóknak jelen
tékeny hatáskörük volt Magyarországban is, 
főleg a dohánybeváltási ügyekben. Az 
igazgatóság a szükségletek fedezésében 
Magyarországra támaszkodván, 11. József 
parancsára a legkitűnőbb fajta dohány
magvakat osztatta szét a magyar termelők 
között, s rajta volt, hogy a termelést tőle 
telhetőleg fokozza.

Persze ezek az intézkedések is csak 
Ausztria érdek ében történtek ; mert Magyar- 
ország nem részesült a monopólium jöve
delmében, és ha Ausztriában 1787-ben a 
,.praecium fisci“ már 3 millió forintra rúgott, 
— e monopóliumnak Magyarország, mint 
állam a legújabb időkig semmi hasznát se 
látta.

A dohány simítása.
Legjavában folyik országszerte a simí

tás, még pedig mondhatni igen kedvezd 
időjárásban, mert — legalább eddig — nem 
volt túlnedves az idd, de azért elég langyos 
és nyirkos arra, hogy a dohány nagyrészt 
elég puha és a simításra a legalkalmasabb 
tegyen.

Most tehát azon kell lennünk, hogy a 
simítás, a maga rendje és módja szerint, 
helyesen, gondosan és állandó éber felügye
let mellett végeztessék, úgy, amint az lapunk
ban már többször is el volt mondva.

Ambicziozusabb, haladó, törekvő ter
melőink, már csupa hazafiságból is megte-

’ ) Közös pénzügyminisztériumban lévő kimu
tatások szerint i. h.

*) Ráth Mátyás : Magyar Hírmondó 1781, 48. 1.
*) Közös pénzügyminisztérim levéltára.

hetnék. hogy a simítás alkalmával a dohá
nyokat kissé okszerűbben, több gondal és 
vigyázattal állítsák össze, mint eddig. — 
mi által úgy maguknak, mint a jövedék
nek igen jó  szolgálatot tennének, (mert az 
egyenletes összeállítású dohánynak sokkal 
jobb az ára, mivel a gyári czélokra való 
feldolgozásra az ilyen dohány sokkal érté
kesebb,) de nemzetgazdasági szempontból 
is nagyon hasznos dolgot mivelnének, mivel 
kivitelre kerüld dohányaink értéke ezáltal 
jóval emelkednék, — s okszerű jó  terme
lőink ezt nagyon könnyen megtehetnék, főleg 
ott, ahol nem szorít a gyors, úgynevezett 
posta-munka, hanem apródonként, kényel
mesen, úgy szólván tréfa közben folyik a 
dolog a maga rendjén, — s Így a rendel
kezésre álló időben, már csak passzióból 
is megtehetnék, hogy a levelek az egyes 
csomókba minden tekintetben jól összevá- 
logattassanak.

Nincs ebben semmi ördögi mesterség, 
csak 2 — 8  ügyes kertész cselédet kell erre 
betanítani, s egész könnyen fog aztán már 
menni. De természetesen olyan valaki oktas
sa be őket, aki maga is érti a dolgot, nehogy 
esetleg még a többit is félrevezesse. — A 
leveleket finom és durva, égő és nem égő, 
ép és szakadozott, nagy és kis alakú, barna 
és világos színű, szóval minden tulajdonsá
gaik szerint egyformán kiválasztva, egymás
hoz illően és minden tekintetben egyenle
tes módon kell összeválogatni és külón-kü- 
lön csomózni.

Az ilyen munka aztán megérdemli és 
bizonyosan meg is kapja, hogy a beváltás 
alkalmával különös méltánylással jutalmaz
tassák.

A múlt alkalommal már figyelmeztet
tem a termelőket arra, hogy a csomó köté
sére figyelemmel legyenek, különösen ott, 
ahol kukoricza-háncscsal kötöznek; —  mert 
azt a hibát szokták elkövetni, hogy a cso
mót nagyon is csinosan akarják kötni, s 
oly szélesen, mint valami njakravalót. 
(amint a válogatott és első osztályú csomó
kat dohánylevéllel szélesen szokták átkötni,) 
csakhogy a kukoricza-háncscsal való széles 
kötés a csomóról nagyon könnyen lecsúszik 
és kezelés közben a dohánylevelek szerte
szét hullanak, ami nagyon káros dolog; — 
azért jobb azt egész vékonyra összecsavarni 
és úgy kötni vele. amely aztán nem egy
könnyen csúszik le a csomóról.

Darúczi Vilmos.

DohánysimitáH és osztályozás.
A «Köztelek* legutóbbi számából vesz- 

s/.ük át a következő czikket:
A dohánysimitás és osztályozás mun* 

kái most vannak folyamatban. Hogy e téren 
a dohánykertészek nem járnak el minden
kor a legnagyobb lelkiismeretességgel, ismert 
dolog, .lobban esik a lelkének, ha a maga
sabb osztályú jó  dohány közé, egynéhány 
rosszabb minőségű levelet csomózhat, vagy 
ha az alsóbb osztályok csomóinak külsejét 
jobb minőségű levelekkel takarhatja el.

Ez ugyau egyszerű beváltási szempont
ból is elitélendő eljárás, de jelen soraim
mal ezen eljárásból eredő más bajokra 
kívánok rámutatni. Amig ugyanis a csomó-
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zott dohíny beváltás alá kerül, azt a gaz
dának hosszabb ideig máglyákban kell 
kezelnie.

A máglyákba rakott dohány felmeleg
szik és pedig a dohánylevél minősége sze
rint eltérő mértékben és fokban. Ha az 
egyes máglyákban egyforma dohányunk van, 
akkor a felmelegedés is egyenletes s annak 
foka egyszerű átrakással könnyen szabályoz
ható. Ha ellenben különböző minőségű 
dohányt csomózunk együvé és rakjuk egy 
máglyába, akkor igen könnyen megesik az, 
hogy a jobb osztályok közé csempészett 
vastagabb, durvább levelek, a jó  dohányt 
is elrontják, penészessé teszik, mert erősen 
felmelegednek, anélkül, hogy a gazda ideje
korán észrevehetné.

Különösen a mostani ködös időben va
gyunk ennek fokozott mértékben kitéve, 
midőn a dohány amúgy is könnyen pené- 
szedik.

Éppen azért igen fontosnak tartom, 
hogy az osztályozásnál no csak az alj-, hegy
es an i/aleveleket csomózhassuk külön, hanem a 
szin szerinti meglátogatásra is ügyeljünk. 
Nálam az anya-, begy- es aljlevelek telje
sen elkülönítve csomóztatnak és kezeltetnek. 
Ezenkívül az anya-, hegy- és aljlevelek szín 
szerint is elkülönített három csoportban a 
sárga, pirosasbarna és zöldesbarna szin sze
rint is osztályoztatnak. Ezen eljárással az 
egyes máglyákba minőség és szin szerint 
is teljesen egyforma anyag kerül és a dohány 
elmelegedése könnyen ellenőrizhető és sza
bályozható.

A felmelegedés mértéke, ugyanis a 
levél vastagságától, zsírtartalmától és szí
nétől függ.

Minél vastagabb, zsírosabb és sötétebb 
szinü a levél, annál gyorsabban s erőseb
ben melegszik fel és megfordítva, minél 
vékonyabb, soványabb s világossabb szinü: 
annál lassabban.

A vastag hegyleveleket sokkal többször 
kell átrakni, mint az anyaleveleket, ezeket 
ismét többször mint az aljleveleket; ezen 
csoportokban pedig a sötét szinü anyagot 
ismét többször mint a világos színűt.

Mondhatom, a doháoykertész nem tehet 
nagyobb hibát, mintha a szép hegylevele
ket. a jó  anyalevelek közzé csomózza, 
mert a máglyában a hegylevél már tulme- 
leg, a mikor az agyalevél még nem is mo
zog s a végeredmény az, hogy szép anya
leveleink megpenészednek, a mire nem egy 
példát tudnék felhozni. A szép hegylevél 
s a jó  anyalevél egyforma értékű anyagot 
adhatnak, de kezeltessük őket külön.

A minőség és szin szerinti szigorúan 
elkülönített osztályozásra a gazda saját ér
dekében jól ügyeljen, mert nemcsak hogy 
kevesebb baja lesz az átadás idejéig a mág
lyákba rakott dohánynyal. hanem az egyes 
máglyák egyenletes erjedése folytán jobb 
minőségű anyagot is fog a beváltásnál be
szolgáltatni.

Kerpely Kálmán.

A knpadohány.
A z utóbbi időben kísérletképpen több he

lyen termeltetett kapadohány, amely azon
ban sem minőség, sem mennyiség tekinte
tében nem igen sikerült.

De azért távolról sem szabad azt álli- i 
tani, hogy a várt jó eredmény azért ma
radt el, mintha nekünk az országban kapa
dohány termelésére nem állna elegendő 
alkalmas, jó talaj rendelkezésünkre.

Ama kísérleteket, amelyek kapadohány 
termelésével a Tisza vidékén tétettek, nem 
sorozhatjuk a szerencsés gondolatok közé, 
azért, mivel az ottani kötött s részben szi
kes talaj, a kapadohány termelésére egy
általán nem alkalmas, s a kedvezőtlen 
eredmény előidézéséhez nagyrészt még a 
mag rosszasága is hozzájárult.

A  kapadohány — ha kissé kötött is
— de humúszteljes, porhanyós, nyirkos 
talajt igényel, — ilyen pedig van minálunk 
bőségesen. Ott vannak például Mátészalka 
vidékén, az ecsedi láp földjének ama részei, 
amelyek már ármentesitve vannak, — ezek a 
talajok — egész Nyir Csaholvig — méter
nyi mélységű porhanyó humuszból álla
nak ; — különben az országban több helyen 
is találhatók ilyen fajta földek, amelyek 
hasonlók ama kitűnő kapadohányt termő 
talajokhoz, mint aminő Hajdú-Dorog vi
déke, egészen Büd-Szent Mihályig s en
nek közeli szomszédjai, továbbá aminők 
voltak hajdanta a Berettyó mentén Berettyó
újfalu és Mező-Keresztes közelében, ahol 
szintén jeles kapadohányt termeltek.

Aki tehát tudja azt, hogy ilyenforma 
kitűnő talaja van, amely a kapadohány 
termelésére kétségtelenül alkalmas, az ilyen 
gazda igyekezzék kapadohány termelésére 
engedélyt kérni s ha az megadatik és hozzá 
fog majd a termeléshez, ha csakugyan a 
megfelelő jó  talajt használja fel és arra 
mindenképen kellő gondot fordít: akkor 
a jó siker bizonyára nem fog elmaradni.

Az a termelő, aki a kapadohány ter
melését a maga helyén eredménytelje
sen ű zi: nem is képzeli, minő derék és 
hasznos dolgot mivel. Első sorban ez ma
gának a termelőnek is igen szép jövedel
met hoz, mert siker esetén a kapadohány 
is éppen annyit jövedelmez, mint a tiszai, 
debreczeni, vagy akármely más közönséges 
dohány, hozzá még az az előnye is van, 
hogy a kapadohány kezelése nem igényel 
éppen annyi fáradságot, mint a másfajta 
dohányok.

De a kapadohány nemcsak a termelő 
jövedelmét gyarapítja, hanem még nemzet- 
gazdasági szempontból is igen nagy fon
tossággal bír, — mert éppen ez a dohány 
az, amelyet még mindig kénytelenek va
gyunk a külföldről nagy mennyiségben 
importálni. (A  dohányjövedék hivatalos 
statisztikája szerint; 1897. évben 388.2831/, 
kilogramm orosz kapadohányt vásárolt a 
jövedék, amelynek beszerzési ára volt 
92.089 írt 14 kr, vagyis mtrmázsánkint 
átlag 23 frt 72 kr.) Pedig kétségbe nem 
vonható, hogy éppen olyat, sőt talán még 
jobbat, idehaza is termelhetünk; — mert 
hiszen a kapadohányra nézve nem lehet 
még azt sem mondani, mint más egyéb fajta
— például havanna, szumatra, török és a 

többi — finom fajta importált dohányokra, 
hogy olyanokat nem vagyunk és sohasem 
is leszünk képesek itthon termelni, és igy 
ezeknek a behozatala még megokolható.
— de kapadohányt éppen olyat, vagy még

annál is jobbat annyit tudnánk termelni 
magunk is, amennyi csak kell a jövedék
nek, sőt még kivitelre is bőven jutna belőle,

S éppen azért nekem nagy reménysé
gem van, hogy a megfelelő alkalmas tala
jokra kapadohány termelésére kért enge
délyek, az illetékes helyen nem is fognak 
megtagadtatni.

Amint előbb is emlitém ; a kapadohány 
legjobban megterem a televénydús, kissé 
homok vegyületü, könnyű agyag talajban, 
— s ez szintén kitűnő jó  mély szántást 
igényel, amely a talajt a nyirkosságnak 
hosszabb időn át való megtartására képe
sítse, — mert a kapadohány zsenge korában 
még jobban megkívánja a nyirkosságot, 
mint a más fajta dohány, mivel ha az ülte
tés után nagy szárazság éri; akkor ment
hetetlenül elvész, ha csak mesterséges utón 
nein részesítjük a kellő nedvességben, ami 
fejlődésének és a termés sikerének legfőbb 
feltétele.

A  vele való bánásmódot és kezelé
sének mikénti eljárását, annak idején, jövőre 
is részletesen ismertetni fogjuk.

Daróczi Vilmos.

Figyelmeztetésül a beváltásra.
Barcs, 1898. nov. 15.

Igen tisztelt szerkesztő ú r!
Miután a beváltás küszöbön van, idő

szerűnek találtam a körzet termelőit ez 
úton is, az uj árszabály következő hatá- 
rozmányaira figyelmeztettni, annál inkább 
is, mert a mostanában uralgó nagy ködök 
miatt sok nedves és penészes dohány lesz 
várható:

Minden egyes dohány csomónak ugyan
azon osztályú és nagyságú leveleket kell 
tartalmaznia.

A keverten készített csomók még azon 
esetben is, ha a jobb minőségű levelek 
túlsúlyban lennének, egy osztálylyal alacso
nyabban osztályozandók, mint a melybe a 
csomó túlnyomó részét képező levelek jel
legüknél fogva különben tartoznának;

azon csomók, a melyekben kacs for
dul elő, mint hasznavehetetlen veendők á t;

azon csomók, melyek kötése alatt mor
zsalék bevegyitve találtatik, a hulladékra 
szabott ár mellett vétetnek át;

azon csomók, melyek közzé idegen tár
gyak, mint föld, hamu, homok stb. kever
ve találtatnak, megsemmisítendők.

Tökéletlenül szárított levelek minősé
gük szerint kisebb osztályba Boroztatnak, 
mint a melybe megfelelőleg szárított álla
potban tartoznának.

Ugyanez áll a nedvesített vagy bármely 
okból megnedvesedett vagy átnedvesedett 
és köd által átjárt levelekre nézve is, azon 
hozzáadással, hogy ezek mint szivarboriték, 
válogatott és első osztályú levelek nem 
osztályozhatók, mert erjedéskor elromlanák.

Mindkét esetben azonkívül még a túl- 
nedvességnek és az ennek folytán előrelát
ható megromlásnak megfelelő aránylagos 
suly-levonás alkalmazandó.

Egészen hasznavehetetlen dohányleve
lek és levélrészek megsemmisittetnek.

Az egészen hasznavehetetlen anyaghoz 
tartozik; az egészen éretlen zöld, feketére
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fagyott, teljesen ssinórégett (szivégett) vagy 
egészen kocsányrothadt, gyártásra nem alkal
mas levelek, tisztátlan hulladék és kacs.

Ha egy bálban hasznavehetetlen anyag 
fordul elő, akkor a hasznavehetetlen anya
got tartalmazó csomók, a termelő költségére 
kiválasztandók és az anyag súlyából levo- 
nandók.

A csomók spárgával vagy kukoriczaszal- 
mával kötendők.

A csomóknak dohánynyal való kötése 
szigorúan meg van tiltva.

A beváltandó dohánylevelek megítélé
sére és minőségük szerinti osztályozására 
nézve a következő szabályok szolgálnak:

Szivarboriték-leveleknek a sérületlen, 
finom, kellően szívós, vékonyérii, széles 
bordázatú, egyenletes szép szinü és élénk 
égéssel bíró anyalevelek vehetők át.

A válogatott osztályba tartoznak azon 
szép, sérületlen, egyenlő szinü és élénk 
égésű anyalevelek, melyek csekély szivar- 
boríték tartalom mellett, jeles szivarburok- 
levél minőségével bírnak.

Az első osztályba tartoznak azon sérü
letlen, tetszetős színű anyalevelek, melyek 
jó  8zivarborok és szivarbélnek, kiválóan 
azonban jó  pipadohánynak használhatók.

Ezen osztályba tartoznak továbbá azon 
szép. sérületlen anyalevelek, melyek meg- 
bizhatlan égésük foiytán, csakis fonadék-és 
burnótlevélnek használhatók.

A második osztályba tartoznak a kis 
sérületlen, vagy a nagyobb, csak jelenték- 
telenül sérült anyalevelek, továbbá a nagyob 
sérületlen hegylevelek, végül a tiszta, jobb 
minőségű aljlevelek.

A harmadik osztályba tartoznak a 
visszatetsző szinü, nagyobb mérvben jég
vert vagy szakadozott anyalevelek, továbbá 
a csekélyebb minőségű hegy- és aljlevelek.

A kapa-dohánylevelek pedig átvétetnek :
a) az első osztályba a sérületlen nagy 

anyalevelek;
b) a második osztályba a nagyobb, 

kissé sérült, vagy a kisebb sérületlen anya
levelek ;

e) a harmadik osztályba a szakadozott 
anya-, alj- és hegylevelek.

Kihányás gyanánt átvétetnek a jég által 
erősen tönkretett, kényszerérett, csak kissé 
zsinórégett (szivégett) fülledt vagy kocsány 
rothadt, de száraz, vagy fehérpenész által 
részben megtámadott, végre kisebb fagy 
által érintett, de nem feketeszinü levelek, 
a mennyiben még a gyártásnál felhasznál
hatók. A kihányásba tartozó levelek azon
ban simitatlanul is, de csomózott állapot
ban szállíthatók be, de ezen esetben csak
is a tiszta hulladékra megszabott áron 
vehetők át. A  csomózallan levél pedig tisz
tán és szár nélkül szállítandó.

Végül figyelmeztetnek a termelők, hogy 
a száritó pajtákat ködös időben, a lehető 
legnagyob gonddal, minden oldalról elzár
ják, nehogy a levelek a ködöt felszíva pe
nészt kapjanak, mert ez által azok finom
sága tönkre tétetik.

Amidőn a termelőket a fenti szabályok 
betartására ismételten figyelmeztetném, 
őszinte tisztelettel maradok —

Tekintetes szerkesztő úrnak
kész szolgája: 

Banov$:lcy Gyűl* 
kezelő.

Adatok
a in. klr. dohányegyedáruság 

1897. évi statisztikájából.
(Folytatás.)

Az 1897. évi dohánytermelésből az 
egész országban beváltatott:

1. Szivarlevél 73.507 klgrm, (1896-ban 
17036 klgrm) tehát 56.471 klgrmmal — 
vagyis 332",o-al több. mint az előző évben, 
amely rendkívül nagy külömbség nagyobb
részt ugyan az időjárási kedvezőbb viszo
nyokban. de bizonyára a termelés és keze
lés okszerűségének jelentékeny haladásában 
is találja indokát:

2. muskatálylevél 486.446 klgrm (1896- 
ban 574.825 klgrm.) ebből tehát az előző 
évhez képest 88.879 klgrm — vagyis löi'Val 
volt kevesebb;

8 . kerti levél 1.407.743 klgrm. (1896- 
ban 896.501 klgrm.) tehát 311.242 klgrm
mal, vagyis 57 %ka l  több az előző 
évinél;

4. közönséges kerti levél 1.169,989 
klgrm (1896-ban 1.551,983 klgram) vagyis 
amennyiben 1897-ben a kerti levelek meny- 
nvisége több, ellenben a közönséges kerti 
levelek mennyisége kevesebb volt, mint 
1896-ban : ez biztos jeléül vehető annak, 
hogy ennél a fajtánál a jobb minőségre ter
melés jelentékenyen emelkedett;

5. közönséges debreczeni 15.319,932 
klgrm. (1896-ban 15.647,238 klgrm), tehát 
ennél a fajtánál a termés mennyisége 
327.306 klgrmmal kevesebb volt. mint az 
előző évben;

6 . közönséges szegedi 11.385,256 klgrm 
(1896-ban 10.940.325 klgrm), tehát en
nél a fajtánál 444.931 klgrammal — 
vagyis 4*/«-kal. több volt, mint az előző 
évben;

7. közönséges tiszai 12.289,336 klgrm, 
(1896-ban 14.272,4 45 ) klgrm ez a fajta 
tehát 1.983.110 kigrmmal — vagyis l3,°/o- 
kal kevesebb volt, mint az előző évben ;

8 . szuloki 933.444 klgrm, (1896-ban 
693.308 klgrm) e szerint ez a fajta 240,136 
klgrammal, vagyis 1 2 'Vn-kal volt több, mint 
az előző évben ;

9. végül kapadohány 2.247,368 klgrm, 
(1896-ban 1.980,455 klgrm). tehát ez a fajta 
több volt 266.913 kilogrmmal, vagyis 
13.i%-kal, mint az előző évben.

Összesen beváltatott 45.313.021 klgrmt 
(1896-ban 46.574.117 klgrm: egészben véve 
tehát 1.261.096 klgrmmal — vagyis 2,°o- 
kal kevesebb volt a beváltott mennyiség, 
mint az előző évben, ami jóformán a tiszai 
fajtánál mutatkozó nagy különbségre vihető 
vissza.

Haszonvehetetlen anyag volt 1897-ben 
344,646 klgrm, (1896-ban 127,094 klgrm) 
vagyis 217.552 klgrmmal — 171 n  "kai
több, mint az előző évben, ami azonban 
az 1897. évi termés általános minőségét 
már egyáltalán nem dicséri, s ez az arány
talan nagy mennyiségű hasznavehetetlen 
anyag, az 1897. év kedvezőbb mérlegét 
egymagában fölötte lerontja.

M. B.
(Folyt, kör.)

Az országos magyar gazdasági 
egyesület évi közgyűlése.

Az országos magyar gazdasági egye
sület a múlt hó 27-én tartá rendes évi 
közgyűlését, mely az idén is. mint minden 
évben rendesen, nevezetes társadalmi és 
gazdaságpolitikai esemény számba ment.

A  közgyűlésen együtt volt az ország 
gazdáinak szinejava, a független gazdák 
vezető alakjai s az állami gépezet számot
tevő elemei, hogy meghalgassák az egye
sület egy évi tevékenységéről szóló beszá
molót, s az egyesület és a magyar politikai 
élet egy elhunyt jelesse: Bethlen András 
gróf emlékének kegyeletesen áldozzanak.

Dessewffy Aurél gróf, v. b. t. t. elnöki 
megnyitó beszédében előbb rövid, de mé
lyen átérzett szép szavakban emlékezett 
meg Erzsébet királynénk gyászos elhuny
téról, s a gróf Bethlen András korai el
halálozása folytán az egyesületet ért nagy 
veszteségről, s aztán így folytatta:

Egyesületünk múlt évi működését az 
egyesületi Évkönyv foglalja magában, a 
melyet az összes tagok között szétosztottak 
s a melyből a tisztelt tagtársak véleményt 
formálhatnak arra nézve, hogy mennyire 
voltunk képesek sokoldalú feladatunknak 
megfelelni, a mely elénk tolul. Ha vissza
tekintek a múlt évre, szerencsénknek mond
hatom azt, hogy termelésünk közepes volt 
s dacára az ország egy nagy részében be
állott jégkároknak és azoknak a bajoknak 
a melyek a gazdaosztályt általánosan még 
mindig sújtják: mégis a jobb árak és köze
pes termés, helyzetünket elviselhetőbbé 
tették. Mezőgazdaságunk haladása tekin
tetében és azokra az intézkedésekre nézve, 
a melyeket a törvényhozás és kor
mány életbeléptetett, legyen szabad itt 
megemlékeznem egy pár fontos moz
zanatról, a melyre nézve különösen a 
munkaadó és munkásokról szóló törvény 
életbeléptetésre vonatkozólag a mellettem 
levő igen tisztelt földmivelésügyi miniszter 
ur ő nagyméltóságának legyen szabad 
elismerésünket és köszönetünket kifejeznem. 
(Hoszantartó lelkes éljenzés.)

Meg vannak tehát a biztos alapok, a 
melyek eme nagyfontosságu kérdés további 
fejlődését biztosítják s bár a törvény élet- 
beléptetése csak az utóbbi időben vált akuttá, 
de a gazdaosztály és társadalom konstatál
hatja már is azt. hogy a kormányzat részé
ről e téren minden lehető elkövettetett és 
én meg vagyok róla győződve, hogy a 
kormányzat a helyzet javítását ezélzó törek
vésünket továbbra is támogatni fogja. Még 
egy törvényjavaslatra kell rámutatnom, a 
melyre nagy súlyt kell fektetnünk s e z : 
a múlt évben megszavazott gazdasági és 
ipari hitelszövetkezetekről szóló törvény 
megalkotása. Hiszem és meg vagyok győ
ződve, hogy ha a gazdatársadalom a keret 
tek kidomboritásában. melyek a javaslatban 
lefektetve vannak, kellőleg részt fog venni, 
a kisebb emberek hitelviszonyainak kifej
lesztésével áldásos működést fog e téren 
is kifejteni a kormányzat e törvény kellő 
végrehajtásával. A  harmadik kérdés, a mely 
a gazdatársadalmat a legégetőben érdekli: 
a kiegyezés kérdése. Sajnos, hogy a bi-
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zonytalanság, a mely ily hosszú időn át I 
gazdasági erőinket leköti, sok megrázkód
tatásnak teszi ki a gazda közönséget, és 
ez a nagyfontosságu kérdés a Lajthán túli 
országok ellenségeskedése és gyűlölete ál
tal, majd később egyéb körülményeknél 
fogva is még mindig abban a stádiumban 
van, hogy senki sem vállalhat ma kezessé
get az iránt: vájjon miként fog ez a fontos 
kérdés megoldatni. Ez a bizonytalanság 
szerintem súlyosan érinti gazdasági életün
ket ; de nem hallgathatom el azt a jogos 
aggodalmat sem, hogy egész alkotmányos 
életünk is mintegy válságban látszik lenni. 
A  hatvanas években ezek a termek voltak 
azok, a hol a politikai élet szünetelésével 
nagy tevékenységet fejtettek ki. Ez a példa 
arra int. hogy most is résen legyünk s ál
talában tömörüljünk s nagyobb er*it fejt
sünk ki e téren, a mikor is remélhető, hogy 
nem lesz szükség arra, hogy e teremre is 
terjesztesék ki a politikai élet működése- 
Reméljük, hogy sikerülni fog az illetékes 
tényezőknek a kibontakozás útját mégis 
megtalálniok. Lehet talán, hogy csak én 
látok oly fekete felhőket a láthatáron, de 
legyen szabad kérnem a t. tagtársakat és 
a szövetséges gazdasági egyesületek hol
napi nagygyűlése alkalmából is azt a kérést 
intézném a gazdaközönséghez, hogy fejt
sen ki a jövőben is olyan tevékenységet, 
mint a melyet a múlt évben szerencsénk 
volt tapasztalni, mert csak mindinkább tö
mörülve fogunk kitűzött czéljaink megvaló
sításához közelebb jutni, s ezzel a mai köz
gyűlést megnyitottnak nyilvánítom. (Hosz- 
szantartó zajos éljenzés.)

A  nagyhatású beszéd ut&n Miklós Ödön, 
a földmivelési ministerium volt államtitkára) 
tartott emlékbeszédet gróf Bethlen András 
fölött. Az emlékbeszéd hűen jellemezte az 
elhunyt államférfiut s életéből és jellemé
ből sok oly mozzanatot és vonást ismer
tetett meg a hallgatósággal, a melyek csakis 
bizalmasai révén juthatnak nyilvánosságra. 
A  közgyűlés elhatározta, hogy Miklós Ödön 
emlékbeszédét egész terjedelmében jegyző
könyvébe iktatja s a jövő évi Évkönyvben 
is közzé teszi és egyúttal az elhunyt alelnök 
özvegyével is közli.

Ezután az egyesület adminisztratív 
ügyeinek tárgyalása következett.

A  közgyűlés helyeslőleg vette tudo
másul az igazgató választmánynak a múlt 
évre vonatkozó jelentését, — helybenhagyta 
a múlt évi zárszámadásokat és vagyon
mérleget, —  elfogadta a jövő évi költség- 
előirányzatot ; — a gróf Bethlen András 
elhalálozása folytán megüresedett III.- alel
nöki .állásra gróf Zselénszky Róbert lett 
megválasztva, — a kisorsolt és elhunyt,15 
választmányi tag helyébe újak választattak, 
(ezek között dr Perleberg Arthur ministeri 
tanácsos, a dohány jövedéki központi igaz
gatóság főnöke is,) s a számvizsgáló bizott
ságba 5 tagnak beválasztása és még néhány 
kisebb jelentőségű ügynek letárgyal&sa 
után, végül dr Hagara Viktor, az egyesü
let nevében elismerést, bizalmat és köszö
netét szavazott az elnökségnek és az egye
sület tiszt'karának fáradhatlao tevékenysé
géért. s ezzel a mindvégig emelkedett han • 
gulatban tartott közgyűlés, az elnököt lel
kesen éljenezve, véget ért.

Irodalom.
— Az Országos Magyar Gazdasági Egye

sület 1897/98. évi évkönyve. Szerkesztette 
az egyesület tisztikara. — Az Országos 
Magy. Gazd. Egyesület előttünk fekvő év
könyve röviden összefoglalva felsorolja az 
egyesület 1897/98. évi tevékenységét, s 
híven feltüntetve az egyesület működését: 
ékesen szóló bizonyságot tesz arról, hogy 
a sokoldalúvá fejlett munkásság fokozott 
mértékben fordítja felé a gazdák rokon
érzését. Tagjainak száma folyó évi julius 
hó végéig immár 3041-re emelkedett, ho
lott nem éppen oly régen az ezeret sem érte 
el. Az a szívós és kitartó munkásság, me
lyet egyrészt Dessewffy Aurél gróf, más
részt a tisztikar, élén Forstsr Gézával, az 
egyesület tevékeny igazgatójával, évek óta 
kifejt, megtermi gyümölcseit. Mint a gaz
dasági egyesületek szövetségének köz
pontja: az országos egyesület nagyobb 
mértékben terjeszté ki figyelmét a vidékre 
is. A  szegedi kiállítás ugyan 1899-re ma
radt, a pozsonyi és miskolezi sörárpa kiál
lítást azonban megtartották ; Kisbéren vető- 
Szolnokon pedig terménytisztitó gépver
senyt rendeztek. Számos ülésen foglalko
zott az egyesület a munkásmozgalommal, 
a kiegyezés kérdésénél részletes javaslatot 
terjesztett be az önálló berendezésre vonat
kozólag ; kérelmezte a kartelek megrend- 
szabályozását. Előkészité az úgynevezett 
vasúti agrikóltarifák életbeléptetését, — szó
val alig volt oly kérdés, a melyet ha hatás
körébe tartozik, föl ne karolt, vagy tár
gyalt volna. Az évkönyv az O. M. G. E. 
múlt évi működéséről a következő sorrend
ben számol b e : 1. A z egyesület országos 
képviseletéről. 2. A  szakértelem teijesztése 
körül kifejtett tevékenységről. 3. Az egye
sület által rendezett kiállítások, versenyek 
és vásárokról. 4. Az egyesület beléletéről. 
— Jövő évi költségvetése 144,106 frt bevé
tellel szemben 142.593 frt kiadást, vagyis 
Í512 frt felesleget mutat.— Kívánjuk, hogy 
koronázza jövőben is minél nagyobb siker 
az egyesület buzgó tevékenységét.

—  A szóld trágyázása. Irta: Ordódy 
Lajos. E műben a szőlőtrágyázás nehéz 
kérdésének minden részletét felölelő anya
got találhat a szőlőtermelő. Teljes tájéko
zást nyújt s nemcsak a kérdés szellemébe 
enged behatolni, de gyakotlati Útmutatást 
szolgáltat abban az irányban is, hogy mi 
módon kell állati-, ennek hiányában mű
trágyákkal — a homoki s amerikai oltvány- 
szőlőket fejlődésük különböző szakaszaiban 
istápolni. Uj szőlőket telepítőkre nézve kü
lönösen nélkülözhetlen. — E mű magában 
áll a világirodalomban, a mennyiben ily 
tárgyú kimerítő tartalmú munka még sem
miféle nyelven eddigelé Írva nem volt. 
Ára 1 frt 50 kr. Beszerezhető a .Gazdasági 
Lapok* hiadóhivatalánál (Budapest, Muzeum 
körút 7.)

Vegyesek.
— Előléptetések. Dr. Keömley Nándor, 

pénzügyi tanácsosi czimmel felruházott pénz- 
ügyi titkár a m. kir. dohányjövedéki központi 
igazgatóságnál, a V ili. fizetési osztály má

sodik fokozatába-, továbbá Minqovics Adolf 
a sepsiszentgyörgyi dohánygyár vezetősé
géhez szolgálattételre beosztott kassai do
hánygyári gyártási osztályvezető a IX . fize
tési osztály első-, Szabó György budapest- 
ferenezvárosi dohánygyári gyártási osztály- 
vezető és Lier Jenő zágrábi dohánygyári szer
tári kezelő a IX  fizetési oszt. második foko
zatába-, végül Warner Rezső dohány árurak
tári segédtiszt a XI. fizetési osztály második 
fokozatába léptek elő.

— Kinevezések. A m. kir. pénzügymi- 
nister Péter József fiumei dohánygyári osz
tályvezetőt a debreczeni dohánygyárhoz 
aligazgatóvá-, a m. kir. dohányjövedéki 
központi igazgatóság pedig Bemer Samu 
budapest-óbudai és Strocz Lajos selmecz- 
bányai dohányjövedéki tisztet dohánygyári 
osztályvezetőkké-, Lipovszky Sándor pápai 
és Alkar Lajos budapest-ferenezvárosi 
dohányjövedéki segédtisztet dohányjövedéki 
tisztekké- Szimcsó Béla ezomolnoki, Veress 
Zoltán kápolnai, Pityik György és ifj. Bokányi 
Róbert segélydijas dohányjövedéki gyakorno
kokat és Ehmajer Rickárd budapesti lakos 
magánhivatalnokot dohányjövedéki segéd
tisztekké-, Mittermayer Ernő nagybeeskereki, 
Gyuresányi Ferencz nyíregyházai, Baumann 
Károly budapesti és Gertheisz Antal díjtalan 
dohányjövedéki gyakornokjelöltéket,valamint 
Gulyás László pénzügyigazgatósági segélydi
jas kezelési gyakornokot és Ruisz Ede 
végzett gymnasiumi tanulót segélydijas do
hányjövedéki gyakornokokká nevezte ki.

— Áthelyezések. Schedivetz György 
fiumei és Schneider Józef zágrábi dohány
gyári gyártási osztályvezetők kölcsönösen 
áthelyeztettek. — Polatzek János budapesti 
és Zdrahál Gyula faddi dohányjövedéki 
tisztek hasonló minőségben az érsekujvári 
dohánybeváltó hivatalhoz-, Schón Nándor 
érsekujvári, Kovách Lajos aradi és Schiller 
Aurél szolnoki dohányjövedéki tisztek ha
sonló minőségben a jászkiséri és a buda
pesti dohánybeváltóhivatalhoz, illetve a 
miskolezi dohánybeváltó felügyelőséghez-, 
Green Jenő kassai dohán yjövedéki tiszt és 
Sinkovics Gyula szentgotthárdi dohányjöve
déki segédtiszt, hasonló minőségban a sátor- 
alja-ujhelyi, illetve a pozsonyi dohánygyári 
igazgatósághoz-. Farkas Géza jászkiséri és 
l'oy Mihály hajdu-doroghi dohányjövedéki 
segédtisztek hasonló minőségben a hajdu- 
doroghi, illetőleg a faddi dohánybeváltó 
hivatalhoz-, Koncz Sándor miskolezi segély
dijas dohány jövedéki gyakornok hasonló 
minőségben az aradi dohánybeváltó hiva
talhoz lettek áthelyezve.

— A Dohinyujság a megszállott tarto
mányokban. Kellemes meglepetésben része
sültünk a napokban, amidőn a bosnyák- 
herczegovinai dobányjövedék igazgatósága, 
azon megtisztelő megkereséssel fordult hoz
zánk. hogy küldjünk lapunkból néhány 
mutatványszámot, melynek megtörténte 
után csakhamar az előfizetési dij is beér
kezett. Ebből azt következtetjük, hogy bizo
nyára van ott valaki, aki magyarul is ért, 
s figyelemmel akarja kisérni a bosnyák- 
herczegovinai dohányjövedék is a magyar 
dohányügyi viszonyokat, épp úgy, mint a hogy 
Bécsben az osztrák, Rómában pedig az olasz 
dohányjövedéki igazgatóság már évek óta
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Állandó előfizetői lapunknak. A bosnyák- 
herczegovinai dohányjbvedék különben a 
millenniumi kiállításon fényesen megmutatta, 
hogy ott úgy a termelés, mint a gyártás 
kitűnő állapotban van, — s nagyon fogunk 
örülni, ha az ottani dohány jövedéki igaz
gatósággal lapunk utján közvetlen érintke
zésbe lépve, ezen az utón a megszállott 
tartományoknak nagyra hivatott dohány kul
túrájáról mi is minél gyakoribb értesítése
ket nyerhetünk.

— A dohanybeváltas kezdete rohamosan 
közeledik, 8 mire lapunk kővetkező száma 
olvasóinkhoz beköszönt: akkorra már az 
országban tiz beváltási körzetben lesz folya
matban a dohányok átadása. Folyó hó
1 2 -dikén ugyanis megkezdődik a beváltás: 
az érsekujvári. faddi, aradi, debreczeni, 
hajdú-dorogi, nagy-károlyi, kápolnai, nyír
egyházai, nagy-tárkányi beváltó hivataloknál 
és a marosvásárhelyi beváltó-bizottságnál, 
vagyis azokon a helyeken, a hol a kerti és 
muekatály levelek képezik a termelt anyag 
jelentékenyebb részét. A  termelők általá
ban jó reménységgel néznek a beváltás felé 
s mi a legőszintébben kívánjuk, hogy jó 
reménységök teljes mértékben meg is való
suljon.

— Államosított földmivelési iskola
Békésmegye egyik millennáris alkotása volt 
a csabai gazdasági iskola, melynek Csaba 
városa 180 hold földet adott, sa  vármegye 
50 ezer forint költséggel épületeket emelt. 
Az iskola, melyben internátus is van és a 
mely olcsón biztosítja a tanulók ellátását, 
állandóan veszteségre dolgozik s a megyé
nek az isKolára megajánlott alapítványa 
elfogyott, s az évi fen tartási költségek hiánya 
következtében most az iskola felügyelő
bizottságában Belicsey István tette meg 
azon egyhangúlag elfogadott indítványt, 
hogy az iskola állami kezelésbe vétele 
kéressék. Az iskolának 21- növendéke van 
s mintaszerű vezetésével rászolgált, hogy 
feladatai teljesítésében az állam gyámolitsa, 
— Tudvalevőleg ezzel a földmives isko
lával kapcsolatosan állitatott fel a csabai 
dohánytermelési kísérleti fiók-telep is, de 
bizony ennek a működéséről se tudunk 
még semmit. — pedig nagyon sajnálnánk, 
ha a következés azoknak adna igazat, akik 
annak idején előre megmondták, hogy a 
dohánykisérleti állomások egész szervezete 
elhibázott dolog, s mi örülnénk legjobban 
rajta, ha a nyilvánosságra hozott jó ered
mény, ezt a balvéleményt minél fényeseb
ben megczáfolná.

— Uj cxukorgyár alapitát. Vásárhelyi 
József aradmegyei lőkösházi nagybirtokos, 
a czukorrépar.iag hazai termelésének kiváló 
úttörője, a mint értesülünk, Aradon egy 
nagyszabású nyers czukorgyár és finomító 
alapítására határozta el magát. Melegen 
üdvözöljük Vásárhelyi urnák ezt az elha
tározását. mely a délvidék gazdasági képét 
nagyban megjavítani s egyúttal a hazai 
czukorrépamag termelés ügyét is felkarolni 
van hivatva.

—  Európa máz- és viasztermelése.
Európa évi méztermelése átlag 800,000 mmá- 
zsárr. becsülhető 264 millió frt értékben, a 
termelt viasz súlya 150,000 mmázsára rúg 
és 15 0 millió frt értéket mutat. A mézter

melés több ér átlagát véve alapul, a követ
kezőleg oszlik meg: Németországban 1.910,000 
kas és képtár után termelnek 200",000 nimá- 
zsát, Spanyolországban 1.690,000 kaptár után
190.000 mmázsát, Ausztria és Magyarország
ban 1.550,000 kaptár után 180,000 mmázsát, 
Francziaországban 950,000 kaptár után 200,000 
mmázsát, Hollandiában 240,000 kaptár után
20.000 mmázsát, Belgiumban 200,000 kaptár 
után 20,000 mmázsát, Görögországban 30,000 
kaptár után 14,000 mmázsát, Oroszországban
110.000 kaptár után 9000 mmázsát és végül 
UáDiában 90,000 kaptár után 9000 mrnázsa 
mézet. A főbb méztermelő államokban tehát 
mindössze 6.770,000 méhlak van benépesítve, 
melyek évente mintegy 742,000 mrnázsa mé
zet szolgáltatnak, mig a maradék mennyiség 
a többi kevésbbé fontos termelő államokra 
esik.

— A mezőgazdaság az 1900-iki párisi 
kiállításon. A franczia gazdák s a gazdasági 
gépgyárosok egy idő óta mind hangosabban 
a lelett panaszkodnak, hogy a mezőgazda- 
sági csoport számára kijelölt tér napról 
napra — összébb zsugorodik. Ez idő sze
rint már a mezőgazdasági istápoló társaság 
kezd szószólója lenni a gazdák mind élesebb 
reklamácziójának. A kérdés egy év lefolyása 
óta sokféle fázison ment keresztül. A kiállítás 
bizottsága eleinte úgy határozott, hogy a 
gépcsarnok egészen a mezőgazdasági cso
portnak lesz átadva. Később úgy határoztak, 
hogy a gépcsarnok egyharmada jut a mező- 
gazdaságnak,'egy harmada az ünnepélyek meg
tartására lesz fenntartva, a harmadik a 
harmada pedig az élelmiszerek kiállítá
sára forditassék. A mezőgazdaság csoport- 
biztosai erre kijelentették, hogy a meg
hagyott csekély helyen nem képesek a kor 
mai színvonalán álló mezőgazdaságot kellő 
világításban bemutatni, úgy a talajművelőn, 
mint a gazdasági mellékiparágakat illetőleg. 
A Méline-kormány bukása után tényleg meg 
is kezdték már a nagy gépcsarnok három
féle átalakítását. Az ünnepélyek csarnokának 
szánt helyet vállalkozónak adták bérbe s a 
másik két harmadát is átalakítják. A kiállí
tás igazgatósága azzal biztatja a mezőgazda- 
sági csoportot, hogyha osakugyan szűk lesz 
a hely, gondoskodnak nagyobb térről. Ue 
hát a beavatottak attól tartanak, hogy a 
későbbi térfoglalas áthághatlan akadályokba 
fog ütközni. Persze most a mezőgazdasági 
csoport intézői azon törekszenek, hogy az 
először nekik ígért területet egészben vissza
nyerjék. Am ha csakugyan ily jelentékeny 
a tércsökkenés, akkor arról nekünk is jó 
leBz tudomást szereznünk, mert a párisi kiál
lításra gazdáink is nagyszabású előkészü- ' 
leteket tesznek s bosszantó lenne, ha a kiál
lítandó tárgyak tér hiányában nem lennének 
kiállithatók.

— Papírgyártás nádból. A  kis Románia 
ismét egy  lépéssel halad előre a közgaz
dasági téren. A Duna torkolatánál elterülő 
nagy mocsarak és lápokban ugyanis meg
nehezít' miuden mezőgazdasági kultúrát a 
hallatlanul buja nádnövés, amelyet pedig 
vagy sehogy, vagy nevetségesen csekély 
mérvben tudtak eddig értékesíteni. Most 
ezt a kérdést is megoldották, és pedig 
ha igaznak vehetők a tervezet állításai, 
nagyon is kedvező módon. Arról van

ugyanis szó, hogy a nádból papirt fognak 
gyártani, s a gyártásra akadt is vállalkozó 
egy angol konzorczium személyében, a mely a 
Duna torkolata mellett fekvő Szulina városka 
határában hajlandó a gyárat felállítani. A 
nádból készült papiros, azt mondják, sokkal 
jobb. mint a fából, rongyból és egyéh nö
vényekből készült, és minthogy ott ez a 
nád megmérhetlen mennyiségben terem, 
a gyártmánynak előállítási költsége is oly 
csekély lehet, hogy a nádpapir a képzel
hető legnagyobb siker reményével jelenhet 
meg a piacz versenyében. Románia min
den esetre sokat nyerne, ha a terv sikerül 
és életképes is lesz, s a román sajtó és 
szakkörök legmelegebb rokonszenvvel siet
nek az ügyet felkarolni, melynek — és 
pedig nem ok nélkül — óriási közgazdasági 
fontosságot tulajdonítanak.

— Magyar királyi államvasutak közle
ménye. A in. kir. államvasutak igazgatósá
gától vett értesítés szerint f. hó 12-étől kezdve 
a 604. és 603. sz. gyorsvonatokkal Budapest- 
Arad között buffetkocsik járattatnak. A 604. 
az. gyorsvonat Budapest k. p. udvarról indul 
reggel 6 óra 45 pkor és Aradra délelőtt 11 
óra 51 pkor érkezik, a 608. sz. gyorsvonat 
Aradról indul délután 4 óra 21 pereskor és 
Budapestre este 9 óra 40 pereskor érkezik

Szerkesztői lizeneteli.
A bossyák'herczegovlnai cs. és klr. dohányjö- 

vsdéki Igazgatóságnak, Sirajevó. Az utalványnyal 
beküldött eiőüzetési dijt köszönettel megkaptuk, s 
a lapot megindítottuk.

Baaovszky gyula ur.iak, Barcson. Időszerű be
cses közleményét köszönettel vettük és legott fel
használtuk.

Silex Károly gazdasági szaktanár urnák, Nagy
szeben. A szept. 1. számot pótlólag elküldtük, s a 
czimszalag kiigazítása iránt intézkedtünk.

Tallér és Kirlsl urnák, Hersád. A becses sora
ikban jelzett előző reklamácziót nem kaptuk meg, 
mert különben már rég eligazítottuk volna a dolgot. 
Bocsánat a véletlen tévodösért.

Leveleki Géza urnák, Baszterecz. Kívánságának 
eleget tettünk.

Flelecher Miksa uruak, Berek-Böszörmeny. A jég
kár biztosítási ügyben folytatott per még most sem 
dőlt el ? Kíváncsian várjuk au eredményt, mert szán
dékunk van a kérdést lapunkban is szóvá tenni. 
Kérjük e részben mielőbbi tudósítását.

Lapunk t. Hátúétólt és barátait tisztelettel fel
kérjük, hogy a folyamatban tevő dohánvmunkála- 
tokról s majdan a beváltás eredményéről és gya
korlati tapasztalataikról lapunkat minél részlete se Il
iién tudósítani szíveskedjenek.

üi oru&gos gipíuigyiűiit
a gépészet m i n d e n  ágában 

kellőleg szakavatott

g é p é s z e k e t
minden időben díjtalanul 

elhelyez

Budapest, VI. Viczi-körut 33. Kim.



D eczom ber 1. MAGYAR DOHÁNYUJSAG. 7

SUrgönyczIm:

.KÖ TÉLG YÁR-

Budapest.

TELEFO N: 

62— 18.

Legjobb és legmegbízhatóbb minőségű 
magyar bácskai kenderből készült

és

gazdasági kötélárut
ajánl a

ELEIER is WEI5Z kötélgyártó szíj BUBAFESTE1.
R ak tár éa iroda: V II., KAroly-körút 7. aa.

Továbbá.: torna eszls.özöls.,
valamint: kocsizó lóhálók, szánhálók, gabonazsákok, vízhatlan ponyvák, 
kender, csepü, vászontömlők, itató- és tűzivedrek, cocus futószőnyegek 
és lábtörlők, ruhaszárító kötelek. — L a w n - t e n n is  h á ló k ,  f o g o l y  
h á ló k  stb. e szakmába vágó árúkat a legjutányosabb eredeti gyári árakon.

Képes árjegyzék kívánatra bérmanteeen küldetik. — Vidéki megrendelések
pontosan eszközöltetnek. (21—)

* * * * * * * * * * * * * * * *

terményzsákok,
vízhatlan- és nyers takarók,

dohányzsinegek
a legjutányosabban szerezhetők be

F IS C H E R  J.
iiik-. zsineg- is ponyrigyiri raktáriban

BUDAPEST,

N ag-y-korona-utcza  18. sz.
(2- 2)

P
*
P

►

f

h
P

|
I*

Hirdetések
a

Magyar Dohány újság
részére

a legjutánjrosabban iiá m itv a

felvétetnek a lap kiadóhivatalában

Budapest, 71, Podaaniczky-itcza 1. m
és valamennyi hirdetési irodában.

N E W -
ÉLETBIZTOSÍTÓ-TÁRSASÁG

fk 660.730.116 
124,5M).44s

----------------------------------------- A L A P IT T A T O T T  1845. ------------------------------------------

Tisztán kölcsönösségen alapszik, minden ut&nfizetési kötelezettség kizárásával.
Miután részvényesei nincsenek:

az összes töke és nyeremények a biztosítottak tulajdonát képezik.
Kivonat az 1895. zárszámadásból.

Aktívák összege ' fk 005,859.490 1^95-ben kötött uj üzletek
Évi b e v é t e l .......................... .......  196,376.666 összege . . . .
1895-ben a biztosítottaknak F ö lö s le g ......................

kifizettetett..................... ... .  97,032.479

Nincs másik kölcsönös biztosító-társaság a világon, mely i ly  óriási fölösleg 
fe le tt rendelkeznék.

Fennállása óta a New-York biztosítottjainak kifizetett

1 . 0 7 4 . 0 1 3 , 5 9 2  frankot.
A New-York a művelt világ összes államaiban bir fiókokkal.

R a l m s o i l é k  M a g y a r o r s z á g o n  ■
a Magyar általános hitelbank, a Magyar kereskedelmi Bank.

Közelebbi felvilágosítást ad a

N TT> \ X 7 « V  TD V  életbiztositó-társaság
E j  Y Y  I  X \ magyarországi igazgatósága.

Budapest, Erzsébet-körut 9—11. (New-York palota). <2—io*
•reve fo.oío.'cíc /o r ovoYeWeveYtr/eYc .'c romo r̂c .c ic /c (OWomowe (tYOYtiVo /oYo .woyoYíWí
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A vonatok indulása Budapest k. p. udvarról. A vonatok érkexése Budapest k. p. udvarra.

É rv é n y é *  1898 . o k t ó b e r  h ó  l-tö l.

Dél e l őt t D é 1 u t á n

a S N g 59 ti *-
> % «c ~ r c
>902 1210 k. e. v.
*102 12 40 ,,

32 6 25 V V.
604 6 45 gy-

10 6 60 sz. V.
402 7 10 gy- v.

1002 7 15
304 7 30
906 7 36 sz. V.

1508 7 50
1008 8 00
606 8 10
506 8 80 m

6 8 50 gy- '•
408 8 60 SZ. V.

1708 9 15 w
306 9 35 „

1029 10 so V. V.

h o v a  S k rt £ go
Konstantinápoly * -2  12 15 sz. v.
Bécs, Paris, London 310 12 35 „
Kagy-Kanizsa 1302 1 45 gy. v.
Gyfehérvár,N.-Szeb 602 1 65 „
Bécs, (íraz 4 2 20 „
Kassa, Munkács 16 2 30 sz. v.
Zágráb, Fiume, Rónia 401 2 35 gy. v.
Ruttka, Berlin 

Bclgrád, Brod 
Nagv*Kanizsa

004
312
510

2 40 „
2 45 sz. 
2 65 „

h o v á

Bicske
Hatvan
Fehring, Graz 
Arad, Kolozsvár 
Bécs, Pária 
Bicske
Kassa. Lawoczne 

Lemberg 
Konstantinápoly 
Hatvan 
Szolnok‘ —  - - .....

Zágráb, Fiume, Pécs 1004 3 00 gy- v. Zágráb, Finn e, E**ék

Arad. Brassó 1022 3 20 V . v . A4ony-Szabolc«, l'aks
Kolozsvár, Brassó 302 3 45 gy. v. Ruttka, Berlin
Bécs, Graz 910 4 00 SZ. V. Szabadka
Munkács, M.-Sziget 12 4 30 „ Győr, Sz.-fehérvár
M.-Sziget, Stanislau 308 5 20 o Fülek, Ruttka
Ruttka, Berlin 508 5 45 Kolozsvár, Brassó
Budafok 318 6 25 m Hatvan

1706 7 05 n M.-Sziget,Stanislau
26 7 35 N.-Kanizsa, Triest

1506 8 00 Kassa, Popr.-Felka
1006 8 30 „ Zágráb. Fiume. F*zék
406 8 40 Fngvár, Lemberg
48 9 10 tszsz. Bicske

5o2 9 15 gy- v- Kolozsv., Bukarest
1904 9 ; ki S Z . V. Pécs. Eszék. Brod
1304 9 55 m Fehring, Graz
608 10 00 m Arad, Brassó
908 10 10 n Belgr., Eszék, Bród

8 10 45 SZ V. Bécs
322 11 10 V. V. Ruttka, Miskolc*

1 Közlekedik kedden Ó9 pénteken.
0 „ szerdán és szombaton.
* „ bez. noember 15-ig.
4 „ osak a hajózás szünete alatt.

D é l e l ő t t

ti sU •-g N
ört r

_  o
2 a ho  íi n a n

> * «o — > =
U01 12 10 k. e. v. London. Pária, Bécs
*901 12 30 „ Konstantinápoly
643 ó 00 t. szsz. Arad
321 5 20 v. v. Ruttka

1707 5 45 sz. v. M.-Sziget
607 6 10 „ Brassó, Arad

47 6 15 t. szsz. Bicske
405 6 85 sz. v. Lemberg, Miskolcz

7 6 40 „ Bécs. Sopron
907 7 05 sz. v. Belgrád, Bród
507 7 10 „ Brassó, Kolozsvár
309 7 30 „ Hatvan

1303 7 35 „ Graz, Fehring
601 7 50 gy. v. Bukarest, Brassó

1021 7 65 v. v. Paks. Adony-Szab.
1505 8 15 sz v. Kassa, I\-Felka
1005 8 20 „ Fiume, Zágr., Eszék
1003 8 40 gy. v. Fiume
6319 8 45 sz. v. Hatvan
509 9 15 „ Szolnok

11 9 25 „ Győr
23 10 15 „ Triest, Fiuma

909 10 30 „ Szabadka
307 10 35 „ Ruttka, Fülek

D é 1 u t á n

vo
na

t -
 

sz
ám

N
eS ?

vo
na

t
ne

m
e

o

1027 12 20 v. v. Budafok
311 12 25 sz. v. Hatvan
301 12 60 gy. v. Berlin, Ruttka
903 105 „ Konstantinápoly

1901 125 Gyékényes, Pécs
403 1 30 „ Lemberg, Kassa

3 1 45 „ London. Paris, Bécs
503 1 50 „ Kolozsvár, Arad

1301 2 05 „ Graz, Fehring
’  21 4 55 sz. v. Bicske
313 5 55 „ Hatvan
505 6 20 „ Brassó, Kolozsvár

27 6 50 v v. Győr
5 7 15 gy. v. Bécs, Graz

6<>5 7 20 sz. v. Brassó, Arad
905 7 35 „ Belgrád, Eszék
3u5 7 45 , Berlin, Ruttka.

Szerencs
1007 8 00 „ Fiume, Zágrád, Pécs
1705 8 10 ., Stanislau, M.-Sziget
1001 8 35 gy. v. Róma, Fiume, Zágr.
407 8 40 sz. v. Munkács, M.-Sziget

1507 9öő „ Kassa, I’ .-Folka
9 9 20 „ Bécs, Graz

303 9 25 gy. v. Berlin. Ruttka
603 9 40 „ N.-Szebcn,

Gyulafehérvár
25 9 5 sz. v. Triest, Fiume

401 10 00 gy. v. Munkács, Kassa

1 Közlekedik kedden és pénteken.
* „ szerdán és szombaton.
6 „ csak a hajózás szünete alatt.
7 „ bez. október 15-ig.
1 „ november 15-ig.
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XXXI. évfolyam. P O L IT IK A I N A PILA P. XXXI. évfolyam.
C s á v o l s z k y  L a j o s

tulajdonos és felelős szerkesztő.
I C o s s T J L t lx  F e r e n c z

főm unkatárs.

E z a m a gy a r m ü v eit g a zd a -k özön ség  la p ja !
Az Egyetértés nem dolgozik a hatásvadászat olcsó eszközeivel, 

hogy magának egyszerre tömegesen csakhamar újra elmaradó uj 
előfizetőket szerezzen, hanem mindenkor kellő színvonalon álló közle
ményei, gyors, pontos és minden tekintetben meghízható tudósításai 
által iparkodik régi jó hírnevét, mint hazánk legelső rangú napilapja, 
állandóan fenntartani, hogy ez utón ne csak régi előfizetőit kapcsolja 
állandóan magához, hanem közönségét uj hódítások által évröl-évre 
maradandóan meg is szaporítsa.

Hogy ezt a czélt elérjük, erre nézve legnagyobb támaszunk a 
lap nagy terjedelme. Az Egyetértés egyetlen egy oldalon majdnem 
annyi betűt képes közölni, mint a kisebb lapok három egész oldalon s 
igy az Egyetértés egy rendes 8 oldatos lapja annyi közleményt tartalmaz, 
mint ha a kisebb lapok 24 oldalon jelennek meg, a mi azonban csak 
ünnepnapokon történik. Ilyenkor az Egyetértés 12—20. illetőleg a 
kisebb alakban számítva 36—00 oldalnyi terjedelmű.

Csakis a lap ily nagy méretei teszik lehetővé, hogy az. Egyet
értés mindenről oly bő és részletes tudósításokat közölhet, a milyeneket 
egy más lap sem nyújthat közönségének. így általánosan ismeretes, 
hogy az Egyetértés országgyűlés) tudósításai e nemben a legtökélete
sebbek, nemcsak a tudósítások kimerítő volta folytán, hanem annál a 
tárgyilagosságnál és részrehajlatlanságnál fogva is, melye tudósításokat 
minden pártszinezetü olvasó előtt is élvezetessé teszi. Egy másik nagy 
erőssége a lapnak rendkívül bő táréra- és regenyrovata Az Egyet
értés állandóan a legkitűnőbb regényeket közli, részint eredeti, részint 
a modern világirodalom remekeiből válogatva elsőrangú műfordítók

fordításában. Az egy év alatt közölt regények 400 — 500 nyomtatott 
ívre, vagyis 4 0 -5 0  rendes regénykötetre riignak. Ily 40—50 kötet 
regény bolti ára legalább ugyanannyi forint.

Ha most még tekintetbe vesszük az Egyetértésnek mindenkor 
közéletünk kitűnőségei és elsőrangú publiczisták által Írott vezerczikkeit 
és egyébb politikai kSzleaiényeit, bő hírrovatait, eredeti táviratait az 
ország és a világ minden részében levő saját levelezőitől, továbbá a vasár- 
naponkint megjelenő s egy-egv szaklapot pótló „Irodalom- . .Tanügyi 
és „Mezőgazdaság** czimü országos hiríi rovatokat s végül az Egyet
értés legjobban informált k&zgazdaaigl, ioari és Mezőgazdasági rovatait s 
meghízható tőzsdei tudósításait, bátran kimondhatjuk, hegy az Egyet
értés a hazai sajtónak egyetlen orgánuma, mely az intelligens közönség 
minden osztályának igényeit a legteljesebb mértékben kielégíteni 
képes.

ELŐFIZETÉSI ÁRA
Egész évre — — — — 20 frt 
Fél évre — — — — — 10 „

Negyed évre — — 5 frt — kr. 
1 hóra — — — — 1 „ 80 „

Előfizetések legczólszeriibben postautalványon *az Egyetértés 
kiadóhivatalához Budapesten intézendök

Tisztelettel

az „EGYETÉRTÉS" kiadóhivatala
Budapest, Papaévelde-utcza 8. az.

Márkus Samu könyvnyomdája, Budapest. Báihnrv-utcza 20.
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