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A dohány trágyázása.
Minden praktikus gazda tudja, h ogy  

friss trágyás földben nem szabad bármely 
növényt vetni, hogy  vannak növények, a 
melyek e friss trágyát nemcsak megtűrik, 
de azt m égis hálálják, ilyenek a repeze, 
tengeri, takarmányrépa stb. mások m eg
teremnek ugyan friss trágyás földben is, 
esetleg nagy termést is hoznak, de ez csak 
a minőség rovására m egy. ilyenek a ezu- 
korrépa, az árpa, a burgonya stb. végül 
vannak oly növények is, a m elyek friss 
trágyában kevesebbet teremnek, mint az 
oly földben* mely már több éve nem látott 
trágyát, ide tartoznak a magjuk végett 
termesztett hüvelyesek legtöbbje.

H a áttekintjük a három csoportba osz
tott növényeket, azt fogjuk tapasztalni, 
hogy azon növények, a melyeknél a m i
nőség nagy mértékben befolyásolja a ter
més értéket, jobbára a második csoportba 
tartoznak. A  czukorrépától nem csak azt 
kívánjuk, h ogy  sokai teremjen, hanem, 
h ogy  a termésben sok legyen a ezukor; az 
árpától, hogy a kielégítő termésen kívül az 
vékony héjú, lisztes törzsű, protein szegény 
legyen, a burgonyától h og y  sok legyen 
benne a kem ényiiő.

A  gyakorlat és a kísérletek egyaránt 
bebizonyították, hogy azon növények, me
lyeknél a m inőség is kiválóan tekintetbe 
jő , legjobban szeretik a jó  erőben levő, de 
nem friss trágyás talajt. A  sovány, kiélt 
talajban keveset teremnek és rendesen a 
minőségük is silány, a friss trágyás talaj
ban termésük nagy lesz, de a minőség 
szenved. A  m inőség m egromlását a friss 
trágyás földben levő nagyobb mennyiségű 
gyorsan ható nitrogén okozza, mely buja 
növekedésre ösztönzi a növényt, a mi pedig 
nem kedvez a minőségnek.

Kultur növényeink között eg y  sincs, a 
melynél a minőség oly nagy befolyást gya
korolna a termés értékére, mint a milyet 
gyakorol az a dohánynál. A  dohány mi
nőségére a friss trágyás földnek nitrogénje 
igen sok tekintetben hat károsan. Durvábbá 
teszi a d >hányt, késlelteti az érést, nehe
zíti a helyes szárítást és csökkenti a dohány 
égő képességét, a mint azt folyamatban 
levő kísérleteim bevégeztével alkalmam 
lesz részletesen kimutatni.

A  dohány tehát szintén azon növé
nyek közé tartozik, a melyek legjobban

teremnek a jó  erőben levő, de nem friss | 
trágyás földben. V agyis legcsélszetübb, ha a 
dohány előveteménye kapja a trágyát, mert ez 
esetben azon időre, mikor a dohány a ta
lajba kerül, a trágya egyenletesen össze
keveredett már a földdel, buja fejlődésre 
ösztönző hatását megszüntette az elővete- 
mény és feltéve, hogy nem fösvénykedtünk 
a trágyával s nem vetettünk nagyon zsa
roló növényt a dohány előtt, m ég mindig 
elég ereje maradt a földnek, hogy jő  d o 
hány termést szolgáltasson, de egyúttal 
olyat, a mely m inőség tekintetben is m eg
felel.

Leghelyesebb eljárás tehál az leend, ha a 
dohány előtt valamely rövid életű takarmány 
növényt termesztünk, például zabos bükkönyt, 
s ez alá adjuk a trágyát.

Nem akarom azonban azt mondani, 
hogy  csak az jár el okszerűen, a ki az ál
talam javasolt eljárást követi. Helyi viszo
nyok, egyéb általánosságban meg nem be
szélhető körülmények lehetetlenné tehetik 
ezen eljárás követését. Lehetnek oly viszo
nyok. midőn a gazda kénytelen közvetlen 
a dohány alá adni a friss trágyát. Erre 
vonatkozólag az a véleményem, hogy inkább 
friss trágyába, mint sovány földbe, mert az 
utóbbi esetben kevés is, rossz is terem, mig 
a friss trágya legalább a mennyiséget növeli. 
A zon esetre azonban, ha közvetlenül a do
hány alá trágyázunk, tartsuk szabályul, 
hogy a trágya még öszseel a földbe kerüljön. 
Atavaszszal adott trágya m éreg a dohányra, 
alig van valami, a mivel a dohány minő
ségét o ly  biztosan el le! etne rontani, mint 
a tavaszszal adott istálló trágyával.

A z  őszi trágyázásnál arra kell ügye 
lettel lennünk, hogy a trágya az őszi mély 
szántás megadása előtt a földbe leüljön, 
mert az őszi mily szántás alkalmával szántani 
alá trágyát nagy hiba lenne, miután igen m é
lyen kerülne a földbe. Ezért vagy a tarló törés 
alkalmával, vagy  pedig a tarlótörés és 
mély szántás között adott közép mély szán
tással szántsuk alá a trágyát.

Van egy  eset, midőn a dohány alá köz
vetlen adott trágya m ég kedvezőbb hatású, 
mintha az elónövényt trágyázzuk m eg t. i. 
ha fekete ugarba vetjük a dohányt és az 
ugart már az elóző év tavaszán vagy nya
rán m egtrágyázzuk. A z ugar mivelés a ta
lajt kiválóan alkalmassá teszi a dohány 
számára, az idejében adott trágya kellőleg 
elkorhad és jóerőbe jut a talaj a nélkül, 
hogy buja fejlődésre ösztönözné a növényt. 
Csakhogy a dohányt fekete ugarba vetni 
egy  kicsit drága eljárásnak tartom.

Az a kérdés már most, hogy ha va
laki őszszel vagy az elő növény elvetése 
előtt megtrágyázta a talajt istálló trágyá
val, adott-e annyi tápanyagot a talajnak 
mint a mennyit a dohány megkíván ?

A  dohány egyike azon növényeknek, 
a melyek a talaj tápanyag készletét nagy 
mértékben igénybe veszik. R öv id  3— 4 hó 
alatt sok és nagy leveleket, erőteljes szárt 
és gyökeret fejleszt, tehát sok tápanyagra

van szüksége. Igaz. hogy a dohánynak 
igen erőteljes gyökérzete van, mindaz által 
csak akkor fejlődik jól, akkor ad nagy termést, 
ha a talajban sok könnyen felvehető táplálék 
van és különösen ha az«>n táplálékból, a 
melyet a dohány éppen úgy. mint az 
egyébb növények a legnehezebben tudnak 
elsajátítani — a phosphorsavból elegendő 
mennyiség áll rendelkezésére.

Az istálló trágyával szaporítjuk min
denekelőtt a talaj humus mennyiségét, a 
mi a dohányra kiváló fontosságú. J. M. von 
Beneden Ueber die Ursachen dér Frucht- 
barkeit des Urwaldboden in Deli czimü dol
gozatában az mondatik, hogy a legfino
mabb sumatra dohány csak humuszban b ő 
velkedő talajon terem. Növeljük továbbá 
az istálló trágyával a talaj nitrogén kész
letét, a mire a dohánynak szintén nagy 
szüksége van. E legendő istálló trágya fel- 
használása fölöslegessé teszi a külön nitro
gén trágyázást, feltéve hogy a talaj előze
tesen nem lett kizsarolva, már csak azért 
is, mert a sok nitrogén jelenléte késlelteti 
az érést, vastaggá teszi a levelet.

A káliumból szintén eleget kap a d o
hány az istálló trágyában. A kálium sze
repéről a dohány táplálkozásában m ég igen 
téves nézetek uralkodnak. Kiindulva azon 
tényből, hogy a dohány hamujában sok a 
kálium, azt vélik sokan, hogy ezzel kell 
a dohány alá első sorban trágyázni. P. 
W agner azonban kimutatta, hogy a növé
nyek hamujának összetételéből éppen nem 
lehet azok trágya szükségletére következ
tetnünk. A ezukorrépa és a burgonya ha
mujában szintén sok a kálium és mégis 
jó  erőben levő talajokon különösen vályog 
és agyagtalajokon a kálium trágya iránt 
érzéketlenek.

Hasonlót tapasztaltam a dohánynál. 
N agy pontossággal keresztül vitt — ké 
sőbb közlendő —  kísérleteimnél azt tapasz
taltam, hogy m ég oly talajban is, a mely 
4 év óta nem látott trágyát, a kálium trá
gya vagy éppen nem, vagy  csak nagyon 
kis mértékben fokozta a termést. E körül
ményt W agner oly módon magyarázza, 
hogy a sok káliumot kívánó növények, 
tehát a dohány is, a talaj nehezebben ol
dódó vegyületeiből is képesekaa káliumot fel
venni, feltéve, hogy a talaj eredetileg már 
elegendő káliumot tartalmazott, már pedig 
vályog és agyag talajokban kálium bősé
gesen van.

De eltekintve attól, hogy  a legtöbb 
talaj elegendő mennyiségű káliumot tar
talmaz, a mi gazdálkodási viszonyaink k ö 
zött az istálló trágyában rendesen több 
káliumot adunk vissza a talajnak, mint a 
mennyit a termésekben elviszünk. * A  fel
hozott okokra támaszkodva merem azt állí
tani, hogy a hol a dohány alá elegendő 
istálló trágyát alkalmaztak, a kálium trá
gya  fölösleges.

*) L. bővebben Cserháti és Kosutány. A trágyá
zás alapelvei czimtl munka 820-ik lap.

Mai szám u n k  I  o ld a lra  tarjad .
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Van azonban egy tápanyag, a m elyből 
az istálló trágya csak kivételes esetekben tar* 
talmaz annyit, mint am ennyire a növények
nek szükségük van, a talaj szintén rendesen 
csak keveset tartalmaz belőle, ezen kevés* 
nek nagy része is nehezen oldódó állapotban 
van. a növényeknek pedig sok kell belőle, 
a nehezen oldódó vegyek ből pedig a leg 
több növény nem tud elegendő mennyisé
g e t  felvenni, ez a tápanyag a p)wsphorsav. 
Éppen ezért m ég az esetben is, ha a talajt 
előzetesen m eg is trágyáztuk istálló trá
gyával, a phosphor trágya a legtöbb eset
ben növelni fogja a termést, növeli a meny- 
nyiséget és mint «»/.t hazai tapaszlatok bi
zonyítják, a minőséget is. Csak a termé
szettől bőségesen megáldott talajokon nem 
fogja a phosphorsav a termést növelni.

A  német gazdák strassburgi gyűlésén 
tavaly Neszler egy előadást tartott a d o 
hányról, a m elyben többek között azt 
mondja, hogy  a phosphorsav a dohány 
éghetőségét csökkenti. Csakhogy Neszler 
kísérleteit phosphorsav oldatba mártott 
itatós papirossal tette, már pedig a dohány 
nem itatós papiros és azután egészen más 
dolog, ha a dohánylevelet bemártjuk phos
phorsav oldatba és más ha a talajt trá
gyázzuk meg phosphorsavval, hogy a do
hánynak elegendő tápláléka legyen. Nem 
akarok ez esetben saját ide vonatkozó kí
sérletemről szólani. hanem több jeles hazai 
dohánytermelő tapasztalatára támaszkodva 
állítom, hogy a phosphorsav trágya nem 
csak nem rontja, hanem határozottan ja
vítja a minőséget, illetve a dohány égését.

A  dohányjövedék központi igazgató
sága által kezdeményezett dohánytermelési 
kísérletek többek között a phosphorsav 
trágyának hatására is kiterjedtek.

A  feldolgozás illetve összeállítás czél- 
jából hozzám küldött jelentésekből az tűnik 
ki, hogy a ^hosphortrágya a múlt, felette szá
raz esztendőben a mennyiséget helyenkint fo
kozta, helyenkint nem. De az eddig beér 
kezett jelentések mindannnyia azt konsta
tálta, hogy a minőségre, különösen pedig 
az égésre kedvező befolyást gyakorolt.

íg y  többek között V  i n c z e Pál ur azt 
Írja, hogy Csekonics Endre gró f ur hosszú 
palyi uradalmában az abnormis száraz idő
járás miatt a műtrágya hatását nem érvé
nyesíthette, minőségi eredményének azon
ban kell lenni, miután már most a simítás 
alkalmával a müt^ágyás területen termett

T Á R C Z A .
Karczolatok a dohányról

Irta R ó n a i  l á t v á n .
A rMagyar Dohányujság" eredeti tárcsája.
Háromszáz esztendő óta a tudomány 

óriási haladást tett. Egészen máskép ítéltetik 
meg most a dohány, mint hajdanta. Sajátságos 
ellentmondásokra akad a dohány történetének 
kutatója, ha összehasonlítja a dohánynak a régi 
időben való használatát, a mostanival. A do
hány mérges növény s azon körülmény, hogy 
eleink ezt tudták e vagy nem, mitsem változtat 
a dolgon. A meseszerüséggel határos, hogy 
csak 70 évvel ezelőtt is nu mindenre használ
tak a dohányt, s ha a gyógyszer gyanánt való 
használás következtében a paciens el is pusz
tult, azért mégis univerzális gvógyhatast tulaj
donítottak a dohánynak. Álljon itt példa gya
nánt — hogy messze ne menjünk — egv pár 
eredeti magyar adat. mely egv „ katona életé
ben sok külső Országokban tett utazásabeli 
tapasztalásait11 leíró honfiútól szármázik, kit 
„sem a dücsőség hiú vadaszása sem pedig a 
nyereség vagy haszonkeresetnek szolgai szom- 
juhozása* vezérelt, midőn „ezen édes honvom- 
nak és kedves Nemzetemnek áldozott szolgá
lati-ét egy „Értekezés a dohányról** czimü 
füzetkével „amennyire tőle lehetséges vala,

dohány tetszetősebb színe és finomságával 
kiválik.

Feldebrőn gró f Károlyi Gyula ur ura
dalmában tett kísérletekről K o s s á  M iklós 
ur azt írja, a trágyás talajban a dohány ele
inte sokkal szebben és erőteljesebben fej
lődött mint a másikban, azonban a később 
bekövetkezett rendkívüli nagy forróságban 
jobban vissza maradt a fejlődésben, mint a 
trágyázatlan talajban, végeredm ényben 
mégis többet termett, az égésben határo
zottan nagy előnyben van minden egyes 
fajtánál a trágyázatlannal szemben. A  sza- 
tnosháti dohány termése egy kát. holdra 
számítva a kigyósi földben:

trágyázott 1080 kg.
trágyázatlan 1000 „

a csali mintatéren :
trágyázott 1240 kg.
trágyázatlan 1173 „

Gróf Károlyi Sándor ur felgyői uradal
mából K ö r m e n d y  Zsigmond ur jelentése 
szerint az 1 q. 17— 10°/# oldható phos 
phorsavat tartalmazó superphospháttal m eg
trágyázott 1 jj holdon a termés nagyobb 
volt mint a trágyázatlanon, mint azt a k ö 
vetkező számok is bizonyítják :

páros sorok trágyázottan 100 kg.-ot 
trágyázatlanul 167 „ „

egyenközü sorok trágyázottan 206 „ „
trágyázatlanul 205 „ „

szolgáltatlak. A  trágya- földben termett 
dohány a levelek fejlettsége és égőképessége 
dolgában is felülmúlta a trágyázatlant.

Hajdu-Doroghról G a r t n e r  Fülöp ur 
azt írja. hogy az ottani minta telepen a nagy 
szárazság folytán a trágyázott és trágyá- 
z itlan dohány között a termésben különb
ség nem volt, az éghetőséget azonban a 
trágya tetemesen fokozta.

A  felsorolt adatokból kitűnik, hogy a 
múlt évi nagy szárazság folytán a termést 
a superphosphát csak helyenkint, a minő
seget azonban mindenütt fokozta.

A  phosphor trágya tehát nemcsak, 
hogy nem rontja a dohány minőséget, ha
nem azt határozottan javítja, egyike azon 
eezközöknek. a m elylyel dohányunkat jobbá, 
többet érővé tehetjük.

Saját érdekükben cselekszenek tehát 
a dohánytermelők, ha a phosphor trágyá
val a folyó évben minél több helyen kí
sérletet tesznek.

A  kísérletre legczélszerübb két hold- 
nyi területet 4 egyenlő részre osztani és

haszonvétel elkészéttésébe szorgalmasan ipar
kodott.41 * * Ezen „mai üdöben szokásos dohánv- 
növe'énv“ -röli értekezés pedig Pesten nyoma
tott Nagyságos Trattner [János betűivel anno 
1821 ben Miután „Bevezetésit ír a dohány
nak eredetéről és külömbbféle történetéről 
való esmeret**-ről, elmondja, hogv bizonv ba
jos dolog szint vallani, vájjon jó-e a dohónv 
használata vagv nem ?

Mert a sok „ellenkező vélemények között 
mellvik részre hajoljunk, bizonnvara magunkat 
könnyen élnem tökélhetjük.“ Mindazonáltal 
„fáradságot meg érdemlő munkának tartottam 
a dohánnyal való bánásnak, használásnak 
módjáról tapasztalásommal, látásommal s ma
gam tulajdon próbatételeimmel szerzett esmé- 
reten allapétott csekély tudósétást irni.“

Mielőtt „a dohánynak külömbbféle orvosi 
hasznokra való alkalmaztatásáról* végig érde
kes értekezését megkezdi, azt mondja, hogv,a 
dohánynak a felsorolandó „nyavalyák* elleni 
használatát „sem jónak sem rossznak nem ál
líthatja44 minthogy ő „ebben még semmi m< g- 
bizonvisétható próbát44 nem tett; de minthogy 
„az Ígért jó segedelmet lehet abból remény
leni-  hát elmondja, hogy „sebekre, mellvek 
vágástó'. szúrástól vagv harapástól okoztatnak 
a dohanynövevénv ig**n hathatós gyógvéttószer 
mellyeket rövid idő alatt egészlen kigvógvét. 
A kéazittése e képpen vagyon: Uj dohányle-

az első s harmadik parcellát megtrágryázni, 
a 2-ik és 4-iket trágyázatlanul hagyni.

A  trágya kedvező hatása nagyrészt 
attól is függ, h og y  a talajnak legm egfele
lőbb trágyafélét választottuk-e m eg. A  
phosphor trágyák közül a csontliszt, a su
perphosphát és a thomassalak jöhet figye
lem be. Arra nézve, hogy melyiket válasz- 
szűk, a talaj összetétele lesz az irányadó; e 
tekintetben szabályul vehető, h ogy  könnyű 
hom ok talajra csontliszt, humuszdus és mész* 
szegény talajra Thomassalak, minden 
egyébb  talajra superphosphát lesz a leg 
m egfelelőbb. Különben ha valaki e tekin
tetben útbaigazítást kíván, küldjön talajá
ból 1—2 kg.-nyit a m.-óvári növényterme
lési kísérleti állomáshoz és m eg fogja kapni 
a kívánt felvilágosítást.

Előfordulhat sőt bizonnyára többször 
elő is fordul minálunk, h ogy  a gazda se 
közvetlen a dohány alá se az előző növény 
alá nem adhat istálló trágyát, vagy leg 
alább nem annyit, mint a mennyire annak 
szüksége volna Ez ugyan mindig hiba 
leend, — feltéve, hogy a talaj rászorul a 
trágyára. — Pusztán mesterséges trágyák
kal az istállótrágyát nem pótolhatjuk, mert 
nem adjuk m eg vele a humuszt, a mire a 
dohánynak szintén szüksége van. Ily ese
tekben a gazda mindenek előtt a zöld trá
gyázáshoz folyam odjék, vessen valamely 
hüvelyest az ugarba, vagy  a tarlóba s ha 
m egnőtt szántsa alá, igen alkalmas erre a 
czélra a bíboros here. Azért ajánlom a hü
velyes vetését, mert ezáltal nemcsak a 
humuszt, hanem a nitrogén készletet is 
szaporítjuk A  dohány nitrogén szükségle
tén m eg oly módon is segíthetünk, hogy 
a vetés forgóban lóhere vagy luczerna után 
következtetjük, mert ezek növelik a talaj 
nitrogén készletét.

Azt lehetne mondani, hogy sokkal eg y 
szerűbb d olog  volna a nitrogént chilisalét
rom alakjában adni meg, tekintettel azon 
bán azon körülményre, hogy a chilisalét
rom hatása csak egy  évre terjed, ezen 
trágyafélének nagyban való alkalmazását 
a mi szélsőséges alföldi kiimánk alatt nem 
tartom czélszerünek, mert nagyon növeli 
a risicót.

A  chilisalétromot azonban igen jó  si
kerrel lehet alkalmazni az ültetéskor, hogy 
a palánta gyorsabban, jobban megeredjen. 
A z ültetés alkalmával való öntözésre álta-

velet meg kell mozsárban törni és azt min
denestől Iris jó faolajban megfőzni, mellyet ki
nyomván ismét más törött leveleket kell belé 
tenni, s így egy erős üvegben 24 napokig a 
nap melegére bédugva kitenni, annak utana 
jól kifacsarni és egy tiszta edényben leszúrni.14

Nem kell épen orvosnak lennünk, hogv 
megérthessük, miszerint a szegény paciens a 
gyógyszer használata után nemsokára vérmér
gezés következtében elhalt; ezt azonban a 
könyvecske nem említi: a halál seb következ
tében állott be s ki törődött 70 esztendővel 
azelőtt azzal, hogy valaki vérmérgezésben 
halt-e meg, vagy elhájusodásban. Meghalt, 
punktum.

„Flastrom a ráknyavalya, dühös kutva és 
más mérges állatok rnarasa ellen. “ „A  flas
trom csinyálása e képpen vagyon: porrá tÖ- 
retetett dohányból 2 latot egykis tiszta cserép 
lábosban, édes mandola olajjal parázshamu fö
lött tóim kell hagyni, midőn törni kezd le- 
szüretik és tiszta viaszk belé aprittatik!‘ ‘

Ha ezt Pastőr meghallhatná, rögtön le 
kellene Őt fektetni a saját legveszedelmesebb 
betegei közé, mert kitörne rajta a düh. Bal- 
zsamkészités : ,,Végy 2 lat Dohány olajt, 1 lat. 
Dohány extractot, 1 lat. Dohanysót, */6 lat 
Dohánysó Spiritust, annyi Szeretsenvdió olajt 
és jó égett bort, mindezeket egy edényben 
fölni kell hagyni, ha forr, a tűzről levétetik, ha
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lánosan ajánlják a trágyalevet, a mi jó  
u8yan, de nem all mindig elegendő meny- 
nyiségben rendelkezésre. Ugyanazon ered
ményt fogjuk elérni, ha trágyalé helyett 
chilisalétromos vizet használunk, mert a 
növény gyökerek körül jutott nitrogén a 
palánták m egeredését nagy mértékben e lő 
fog ja  mozdítani. E g y  hl. vízre ' / ,  kg . chili
salétrom elegendő leend s igy  holdanként 
csak 20 — 30 kilogramm chilisalétromra 
lesz szükség, a mi holdanként 3 - 4  fo
rintba kerül csak, de igen sok utó
ültetést tesz feleslegessé és nagyban hozzá
járul. h og y  a dohány a fejlődés első és 
legveszedelm esebb stádiumán mi hamarább 
átessék.

A  phosphorsavra vonatkozólag a trá 
gyázatlan talajra is áll az, a mit a trágyá- 
zottról mondottam. A  kálira vonatkozólag 
pedig m egjegyzem , hogy trágyázatlan ho
m ok talajon e trágyaféle is bevonandó 
lenne a kísérletezés körébe.
________  Cserháti Sándor.

A dohánymag csiráztatásáról.
Ebben a dologban, a m ag kicsirázta- 

tásában, itt ott sok nagy hiba követtetett 
el, mert ez is egy  tőokozója annak az ál
talános nagybajnak, hogy  palántáink min
d ég  erőtlenek és silányak voltak.

R ég i de m ég most is divó szokás, 
h ogy  a m agot jó  sokáig nedves zacskó
ban sütőm eleg boglyakemenezén. vagy pat- 
kán dohositják és jó  hosszúra cziráztatják, 
úgy h ogy  sokszor egész gom bolyagot képez, 
egym ásba kúszik és lehetetlen egymástól 
elválasztani Ezen hosszúra kicsirázott ma
got az elvetés előtt összekeverik földdel, 
miáltal ezen gyenge csirák megsérülnek és 
ilyen sérült és sebesitett állapotban lesz
nek elvetve.

Igen természetes, hogy ezek csak 
szenvedve kelnek ki és szenvedve nőnek, 
tengetik nyom oru létüket, és soha, de soha 
nem fejlődnek úgy, mint a tökéletes egész
séges és sértetlen növények.

En részint annak tudom be sok éret
len dohányunk létezését, mert ezen vege
táló növény, nem is jön abba helyzetbe, 
hogy megérhessen, mert rövid élete alig 
elég annak, h ogy  valamennyire kinője ma
gát, már a m egérésre nincs ideje ; ezen 
dolgot gyökeres nagy hibának tartom, 
hogy dohányunk rossz minőségének egyik  
főtényezőjének tekintem.

hül, ismét leifoneltatik, ezután egv erős üvegbe 
meghűlve betöltetik és jól bedugva tartatik. ‘

Nos, ez bizonyára jó orvosság lehetett, 
de csak ugv ha a recept utolsó pontja értel
mében jár el a beteg s az üveget „jól bedugva* 
tartja és soha ki nem nyitja.

Következnek „a hajhullás, fogfájás, a nva- 
valya törés* orvosságai s ezeket mind „a D o
hány leve* szolgáltatja. Végre azt mondja: 
„Hatalmas Orvosság a Lovak kelevénveiknek 
vagy azon sebjeiknek gyógyulására, mellyeker 
a nyereg rajtok tört !* A szegény ló persze 
nem is panaszkodhatott az orvosság ellen. (E 
tekintetben az állatorvosoknak jó dolguk van.)

Nagyra tartották ekkortájt még a dokto
rok a dohány csodás gyógyerejét; elnevezték 
a dohányt „Herba sano sanda* vagy „herba 
sanda crucisu-nak, mely megóvja az embert 
„u pestistől, vérmérgezést gyógvit, fogfájást 
envhit, fájdalmakat elűz, hajhullástul megóv, 
„megöli a gelesztakat, tét veket, férgeket, ege
reket, patkányokat; meggyógyítja a süketséget, 
hogyha ebből a hibás fülbe Öntettetik ; inakat 
erősít és a belső szaggatásoktól kinoztitott ta
gokat fájdalmaktól megmenti !*

Ennyi jó tulajdonsága mellett mégis ma
napság már az orvosok gyógyszer gyanánt 
nem használják. Mint Bonczodtöldi Nagy 
Signiond mondja —  mert idézeteim tőle valók 
—  a dohány „inkább mulattató s unalmas

M a g y a b  D o h á m y ü jb á g .

E gy másik régi hibája a palántának 
a túl sürü kelés, melyben szintén nem bir 
fejlődni, már kikelésénél is beteg, és most 
levegő és világosság nélkül, összeszor tott 
helyzetben, nincs reá eset, hogy rendesen 
képződjék.

Összekuszált és egymásba font gyök e
rei tönkre is mennek, lesárgulnak, de ha 
mégis maradnak valami csodálatos módon, 
csak Cíérnaszál vastagságú, görbe, ke- 
vés gyökerzettel biró rossz palántát nye
rünk:

A z ilyen gyöngén elültetett palánta 
igen természetes, kogy  kellően nem gya- 
rapodhatik. nagy része m eg sem fogamzik 
és a nagyon háládatlan foldozással kell 
kipótolni, a mi meg is fogamzott. A  pa
lánta sok időt vészit, melynek kipótlására 
nincs alkalom, mert éghajlatunknak változé
kony nyara és a korán bekövetkező őszi 
idő nem engedi dohányunkat megérni.

Szükséges tehát, hogy tiszta, alkalmas 
és el nem korcsosodott magot használjunk 
es csiras állapotban ne vessük, csak az 
esetben engedjünk csírázott magot elvetni 
ha valami által kényszerítve lennénk m eleg
ágyunkat újból elvetni, de akkor is a 
csiráztatast csak úgy engedjük, hogy 
csak azon stádiumot érje el, mig az egyes 
szemek kipattogzani kezdenek; másképen 
csak mindig szárazon, vagy legfeljebb kissé 
megdagadottan langyos trágya lében ves
sük el a magot.

A  sorba való vetés már csak azért 
is annyira kívánatos, mert bármennyire is 
igyekeznénk a m agot ritkábban vetni, 
nem áll módunkban, mert parányiságánál 
fogva bár miként is keverjük földdel vagy 
hamuval, mindég tulsürüen kél az ki.

Csakis a sorvetéssel lehetünk képesek 
a m agot úgy elvetni, hogy annak a ke
lése nem lesz tulsürü — azon előnyök 
megítélését, a m elyekkel ez bir a szórva 
vetettel szemben, a gazda belátására bizom.

Ha a sorba vetett palánta m ég min
dég sürü volna, a sor közök elegendő al
kalmat szolgáltatnak arra. hogy azt rit
kítsuk, és hogy az magától is gyarapodjék.

A  sorba vetett palánták erős. izmos, 
és gyökeres palántát szolgáltatnak.

A z elvetett m elegágyakat mérsékelt 
nedvességben kell folyton tartani; az ön
tözésre szánt v í z  okvetlen álló viz ’ egyen. 
soha kevesebb mint 16— 18 fok Reaum.

üdőt vesztő* dolog melyet „most már nem
csak a megéllemedett emberek gyakorolják, de 
még az Öregebbek példáját ügyellő s majomi 
követőségre igen hajlandó gyermekek is, min
den szabadság és bölcs rendszabások enge- 
delme nélkül egészen szokásba veszik !*

Jellemző az akkori életviszonyokra, hogy 
daczárn annak, miszerint a dohány még ritka 
volt; daczára annak hogy ilyen .,híres'* gyógy
szer gyanánt használták, mégis aránylag elég 
olcsó volt; a vásárokon nagyban és kicsinyben 
elárusitás alá kerülő dohány fontja 10 shilling, 
a szegedi 14, a debrői, mint a 18-ik szazad
ban a legjobb 16 shillingen kelt el. (L. Travels 
o f Hungary bv R . T o w s o p . London, 1797).

Kedélyesen mosolyog a tisztelt olvasó, 
midőn elődeinknek a dohányzás iránt táplált 
nézeteit a tégi jó Gvadanyi stílusában meg
írva magtalálja, de arra nem gondol, hogy 
— ugv lehet —  háromszáz ev múlva, ha 
JuLes Verne „Világ fel főt dulás -̂án már túl 
leszünk (Mar t. i. akik túl lesznek, utódaink) 
a jövendő kor krónikása énkép fog írni : „Há
romszáz évvel ezelőtt hazánkban és más egye
bütt is egy „dohány* nevű növényt tarmeltek ; 
erről a növényről azt mondták :

„Se nem rágják, se nem eszik,
Mégis jól esik !“

A férfiak túlnyomó része szivar alakjá
ban füstölte és szívta a füstöt magába. Mi
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A  dohánynak két fő kelléke, m elegség és 
nedvesség.

Figyelm ébe ajánlom szives olvasóink
nak, Cserháti Sándor m.-óvári tanár jelen 
számban lévő jeles czikkjének azon részét, 
mely a dohány öntözésről szól, —  h ogy  
minő nagy befolyással bir az öntözés a 
dohánytermésre.

N agy gondot kell fordítani arra, hogy 
a m elegágyak gondosan takartassanak be, 
— és jó  enyhe időben kellőleg  szellőztes
senek.

H a az idő igy  marad, vagy talán m ég 
enyhébb lesz, a mi jogga l várható, ott, a 
hol a m elegágyak teljesen készek, eléggé 
megülepedtek, és kellő időig be voltak 
már fődéivé, a vetést meglehet kezdeni.

# A z  elvetés után nehány napig a m e
legágyakat betakarva kell tartani.

A  midőn e sorokat Írjuk, a tavasznak 
enyhe je llege mutatkozik, és teljesen fel
jogosít arra a reményre, h ogy  a m eleg
á g y  munkálkodást akadálytalan végez- 
hejük. A  vetés előtt a befödelt meleg
ágyat m eg kell gereblyézni, hogy a ne
tán kikelt gyom ok megsemmisi essenek.

A  m elegágy környezetébe el kell 
helyezni az öntözendő folyadéknak szük
séges edényeit, úgy mint félfenekü hot dót 
és kádokat, a melyekbe a vizek, szükség 
esetén mesterségesen is felmelegittetnek, 
hogy az öntözés mindég langyos vízzel 
történjék.

Dnrócsi Vilmos.

Némely adatok még a dohány fogyasz
tásáról az 1889. évről.*1)

Átmentünk már nagyjából a Statisz- 
tika főbb adatain, de m ég egy néhány ada
tot tartalmaz az, olyat, m elylyel érdemes
nek tartjuk kissé foglalkozni.

Ilyenek első sorban az átlagos fogyasz
tási. illetőleg költekezési hányadra vonat
kozó adatok.

A z 1889. évben a rn korona országai
ban 16,079.813 lakos volt,az összes fogyasztás 
dohányban pedig kitett 16,485.623 kg. ot. 
így tehát fejenként a következő fogyasztás 
m utatkozik: szivarokból: 0*16 kg., pipado-

* F o r r á s :  S t a t i s z t i k a  a dobányegyedáru- 
ságot illetőleg 1889. évre. Összeállítva : a magy. kir. 
dohánybeváltó si és gyártási szám vevőosztályok által 
Budapest. Ih9<>.

czélból ? Nem tudiuk. Ma midőn a villanyos
ság az evés és ivás rut szokását egy évszázad 
óta beszüntette s repülő gépeink segélyével a 
holdba teszünk —  amikor tetszik — egy' kis 
67.0ü0 mértföldnyi kirándulást és élvezhetjÜK 
az aether üdítő hatását, fogalmunk sincs arról, 
mi lehetett abban jó, ha az ember az orra 
alatt füstölt?* . . . .

A dohányirodalom kuhiválói hazánkban 
felkutatják Thurzó György nejéhez irt leveleit 
melyek egyikében az öreg vezér a dohányt 
marhaorvosság gyanánt ajánlja. (1636)

Ha majd háromszáz év múlva a történet
író kikutatjr, hogy a dohányt unaloműzőnek 
használták az emberek, akkor a jövendőbeli 
olvasó —  ha lesz ideje olvasni — bámul az 
ősein, kiknek idejük volt —  unatkozni.

Az 1689. évi IX . törvényezik „A tobák- 
nak exstirpalásáról* szól s a szegény dohányzó 
fejére kiniondatik az „amissió bonorum*. 
1891-ben már nyilvános helyen árulják a do
hányt s kínálják, csak vegyék. 1991-ben a 
dohányzás kötelezővé tétetik. De valamint —  
fogja a törrenetiró folytatni —  epen a do
hányzási tilalom volt oka annak, hogy az em
berek „csak azért is* dohányoztak, azonképen 
a dohányzás kötelezővé tétele okozta azt, 
hogy az emberek „csak azért se“  dohányoz
zanak. Vslóban az ember psichologiája talányt 
képez.
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hánynál 0-79 kg., összesen 0-95 k g . Ezen
kívül burnótból esik fejenként 0.01 kg.

Pénzben befolyt 1889. évben 86.107.304 
trt. E bbél esik a fogyasztásra fejenként szi
varoknál 1-12 frt, pipadohánynál 0-99 frt., 
összesen tehát 2-11 frt.

A  súlyban való megoszlást illetőleg a 
szivarokra esik 17'4* a pipadohányokra 
8á-l°/o. s a bumótra 0 ‘5'Vj.

A  befolyt pénzt illetőleg a szivarokra 
esik 5Í'9" 0, a pipadohányra 46-6“/ „  s a 
burnótra (>5’ /».

Dohányeladási raktár volt 1889-ben 
Magyarországban 19. Horvátországban 3. 
nagytőzsde volt Magyarországban 351, H or
vátországban 54, végül kis tőzsde M agyar- 
országban 38.986, Horvátországban 5,003.

A  dohánygyárak, dohánybeváltóhiva
talok és dohányáruda raktáraknál volt d o 
hányanyag :

| Külföldi Belföldi 
dohány- levelek és 
! levelek ball* lékok

Fel Kgé»z összes 
kész lótgyártmányok

m  «• t  e r  m  n z m a

1889. év elején 52.617 451.873 
1889. év végén 53.083; 450.099

8209
7.019

68,20 4 580.403 
39,408.649.609

A  dohányegyedáruság jövedelm e az
1889. évben : bevétel 44 101,021 frt, kiadás 
19.468.834 frt. felesleg tehát m utatkozik: 
24.632.187 frt, vagyis az egész bevételnek
5ó8 10 °/o-a-

Tiszta jövedelem : 24.170.388 frt.
A  boszniai és herczegovinai eladásból 

befolyt 22.836 frt; az osztrák kezelőség 
kezelési téritménye; 796.410 frt. az osztrák 
kezelőség részére beváltott dohánylevelek 
ára: 4,049.274 frt; dohánytermelési előleg 
volt kiadva: 1,786.737 frt; kivitelre eladott 
nyersdohányokért befolyt 190.871 frt.

A  dohányegyedáruság kiadásaiból esik : 
Kezelési és általános kiadások 619.088 frt. 
anyagbeszerzési kiadások: 14.501.802 frt.,
gyártási kiadások: 3.353.664 frt., eladási 
kiadások: 89Ü.90O frt; rendkívüli (beruhá
zási) kiadások: 103 378 frt.

A  bizományos és átfutó tételek kiha
gyásával esik a dohányegyedáruság kiadá
saira :

Kezelési és általános kiadások; 619.088 
frt. anyagbeszerzési kiadások: 7.655.672 frt; 
gyártási kiadások : 3.353.664 fr t ; eladási 
kiadások : 890.900 frt., rendkívüli (beruhá
zási) kiadások; 103.378 frt.

S ezzel befejeztük a szemelvénynk köz
lését a Statisztikából.

A  kép, mely abból a dohányegyed- 
áruságot illetőleg szemünk elé állittatik, min
denesetre a legnagyobb figyelemre méltó 
Haladás jelei mutatkoznak minden irány
ban. Haladt a fogyasztás, nevekedett a 
a kincstár jövedelm e és haladt a termelés. 
E gyik ép oly örvendetes, mint a másik. 
Vajha az ezutáni években is alkalmunk 
volna ily nagymérvű haladást tapasztalni, 
aminek a rem ényéről nem is akarunk le
mondani.

üs most, mielőtt ezen több közleményre 
nyúlt szemelvényeinket befejeznénk, nem 
mulaszthatjuk el itt m egjegyezni, h ogy  a 
Statisztika rendkívül gondos, alapos, érde
kes és mindenesetre nagy munkát és fá
radságot igénylő összedlltásáért a magyar 
kir. dohánybeváltási és gyártási szám vevő
osztályokat csak elismerés illetheti meg.

Dohánytermelési eredmény és a reá 
fordított munka költsége.*)

Körülbelül 4— 5 hete, hogv a dohány 
beváltását befejezték. Daczára a múlt évi ab 
normis időnek, az eredmény igen kielégítőnek 
mondható, mint ezt a következő példa eléggé

*) E csikket a „Gazdasági I.apok“ -ból veszszúk át.
A szerk.

illusztrálja. Ugyanis egy szabolcsmegyei birto
kon 36 kh. volt dohánynyal beültetve és ter
mett 220 q.-át. Egy kh.-ra esik 7.3 q. Bevál
tatott 18*50 frtjával; igy a bruttó 4.070 frt 
egy holdról 135*50 frt.

Költség:
1. 30 hold háromszori szántása,

fogasolása ; szállítása síb. . 340 frt.
2. Hat kertész-családnak:

6 kh. föld á 7 frt . . . 42 „
7*85 q. rozs á 5 frt . . 39 n
az egész termés fele része 2.035 „ 

Összes kiadás . . 2.456 frt.
Levonva a bruttó.......................  4.070 írt

ból, marad tiszta hozam. . 1.614 n 
azaz kát. holdankint . . . . .  53*80 „

Nem kevésbé érdekes kérdés, hogy meny- 
nyi egy pár embernek —  család — évi já
randósága ?

1. Lakást természetben.
2. 1 hold föld. . , . . . 7 „
3. 130 kg. r o z s ............... 6*50 „
4. a dohánytól jelen esetben. 339 „
5. Január végétől márcz. köze

péig semmi teeendő, valamint 
nvárban, midőn a munka a 
legdrágább, szintén szabadul 
a dohányos; mi pénzben ki
fejezve, körülbelül . . .  100 „

összesen . . 452 frt.
E néhány számból, több, a termelőre 

nézve fontos következtetés vonható le. Legelő
ször is látjuk, hogy niilv szép jövedelmet ad 
a dohány, még ily alacsony beváltási árak 
mellett is; mert k.-holdankint 53 frt 80 kr. 
tiszta jövedelemmel meg lehetünk elégedve; 
ámbár igaz, hogy ily kvantum csak minden 
2 —4-ik évben nyerhető.

Az alacsony beváltási ár —  18*60 frt —  
pedig azt bizonyítja, hogy leginkább kvantumra 
kell dolgoznunk, mert q.-kint 26 írtnál töb
bet nem kaphatunk. A kincstár finomabb faj
ták termelését eddig még nem igen mozdí
totta elő ; hanem a helyett a külföldnek fizet 
q.-kint 80 frtot is.

Levonható még egy konszekvenczia a 
számokból és pedig, hogy a munkaköltség ! 
rendkívül nagy. Mert valóban 4,070 frt bruttó
nál 2.456 írt kiadás horribilisnek nevezhető. Ezt 
pedig csupán az okozza, hogy a dohányosok 
a termés felét kapják, illetve a fizetett összeg 
felét. Ez nem egyéb rossz szokásnál, pedig 
általánosan bevett. Sehogyan sincs okadatolva 
a termelőnek ily szerződésre lépni, hiszen nem 
teszszük ezt egy más növénynél sem, miért 
csak éppen a dohánynál, holott éppen ezzel 
sem a termelő, sem a dohányos nem rendel
kezik. Vegyük fel azon esetet, mikor k.-hol- 
dankint csak 5 q. nyerünk; akkor is éven át 
egy család (1 férfi és 1 nő) 360 frtot keres, 
holott a mi viszonyainkat véve fel, egy cseléd 
bére legfeljebb 145 írtra tehető és igy a do
hányosok tudománya előbbi esetben 307 írttal, 
az utóbbiban 205 írttal van megfizetve, a mi 
nagyon is so«.

Czélszerü volna «  bevett szokáson vál
toztatni, mert a gazdának nem lehet más a tö
rekvése, mint az, hogy minél olcsóbban ter
meljen *, másrészről a méltánytalanság vádja 
sem illethetné, mert nagyon is elég volna egy 
dohányosnak oly fizetést adni, mint van más 
cselédnek, hozzáadva még azon összeget, me
lyet szabad idejében kereshet.

Ezzel elmondtam volna lehetőleg röviden 
véleményemet e kérdéseket illetőleg, terme
lőinktől függ, hogy a rossz szokást lassankint 
elkagyva, a hasznot sajat javukra fordítsák.

Csajw Lajos.

Nyilt kérdések ét feleletek.

Kérdés: Tekintetes szerkesztő ur! Mint 
becses lapjának olvasója, igen gyakran ta
pasztaltam, hogy a dohány termesztés kö
rüli teendőkben készséggel ad felvilágosí
tást, midőn arra egyik  vagy másik termelő 
utalva van. Engedje m eg tekintetes szer

kesztő ur, hogy  ez egyszer én is igénybe 
vegyem  e tekintetben szivességét.

Én alólirott mint Schwarcz Sim on és 
Bindfeld M ór, dohánytermelő urak gaz
datisztje azon alázatos kérelemmel járulok 
tekintetességedhez, szíveskedjék a követ- 
kezőkben felvilágoaitást adni.

Mi a múlt évben 66 cat. holdon ter
mesztettünk dohányt, de a múlt évben 
m egejtett talajvizsgálat után értésünkre 
esett, h og y  az egész birtokon csak 113 
hold 821 Q ö l  terület találtatott dohány- 
termesztésre alkalm asnak; most tekintetbe 
véve az erre engedélyezhető 1/5 részt, 
ez volna 2 2 '/, hold, — ettől eltekintve, 
mi több  fontos oknál fogva ez évre is 57 
hold termesztési engedélyt kaptunk, — de 
azon határozott m egjegyzéssel, h og y  a 
termelési engedély 221/ ,  holdig évenként 
9 holddal apasztatni fog. —  Most arra ké
rem tekintetességedet, szíveskednék felvi- 
világositást adni, hogy mennyi pajtát va
gyunk kötelesek a törvénynek m egfele
lően átalakítani. —  Nálunk van 4, egyen 
ként 25 öles hosszú bentszáritásra beren
dezett pajtánk. A  pajták ú g y  vannak 
építve miként azt a törvény előírja, kivéve 
azt, h ogy  az ut a közepén hosszában vé
g ig  v a n ; tehát csak a keresztül járókra 
valamint arra kell átalakítani, h og y  a sza
kaszok végén a kötelek száma m egszám 
lálható le g y e n ; az én nézetem az. hogy 
nekünk csakis a 22*/, holdnak m egfelelő 
pajtát kell átalakítani, mert előre m eg van 
határozva, h ogy  a jelenlegi dohányenge
délyünk évenként m indaddig 9 holddal 
fog  apasztatni, m ég a 221/ ,  holdra leapad.

Nézetem téves vagy helyes voltáról 
becses vélem ényét a Dohányujságban el
várva és ezért előre is köszönetemet nyil
vánítva maradtam

V ám os-G yörk, Pa, Berekalja, 1891. 
márezius hó 5 én.

T  ekintetességednek 
aláz.itoa szolgája 
Syitier Izsák 

g..tiszt.

Felelet: Csak annyi pajtát kell átala
kítani, a mennyi állandó engedélyük ma
rad, nevezetesen 22 és fél holdhoz.

A  többire, a mennyiben arra term e
lési engedélyt nem nyernek, a törvény 
nem kényszeríti azok átalakítását. A zt hiszem 
azonban, hogy nem fog  károkra lenni, ha 
a m eglevő sok pajtákból eg y  kis felesle
get hagynak, mert megtörténhetik, hogy 
eg y  bő  nagy termés alkalmával igen ki 
fogja magát fizetni a pajtabőség. Ú gyis a 
pajta ürterület holdankénti megállapítása 
szerintem igen kevés.

Szerk.
Kérdés: Tekintetes szerkesztő ur. A  

budapesti tek. dohánybev. felügyelőség az 
idei dohányengedélyek kiadásával eg y  k i
kötést tett. mely szerint a jöv ő  évben d o
hányengedélyre cstk az tarthat számot, a 
ki dohánypajtáját az előírás szerint átala
kítja.

M inthogy én azelőtt külkivitelre 26 
holdon termesztettem dohányt, igy  elég 
nagy pajtával rendelkezem, úgy, h og y  — 
csak az egyik  pajtámban, —  a leg jobb 
termés mellett is elfér 4 feles dohányos; 
most azonban mióta a magas kincstár ré
szére termelek —  csak 10 holdra van en
gedélyem , — a mi 2 feles dohányost 
ig én y e l; ezek szerint fél pajtám rendesen 
üres marad.

A zon kérdést vagyok bátor intézni te
hát tek szerkesztő úrhoz, h ogy  ha én a 
20 öles tehát 4 dohányosnak való paj
támat 2 dohányosnak adom. vagyis hogy  
ha a szárítást úgy  alkalmazom, hogy egy  
teli fiók mellett eg y -eg y  üres fiókot ha
gyok , és pajtám egyébként teljesen sza
bályszerű, az előirt 1 méter ut helyett 5
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méter utat hagyok, és ha azon előírásnak 
csupán azon czélja van, h og y  a közegek 
kényelm esen átláthassanak mindent és ha 
áz említettekben nézetemet] osztja velem, 
kérdem a tekintetes szerkesztő urat, hogy 
kell-e ezt m indezek daczára a tek. doh. 
bev. felügyelőségnek bejelentenem, hogy 
engem  az átalakítás alól felmentsen.

B: válaszát várva maradok
Pa.-Dános 1891. márcz. 5 én.

tek. szerkesztő urnák
késs tisztelettel 

heuer B.

Felelet: A z  átjárók arra valók, hogy 
a dohányzsinegeket kényelmesen m eg le
hessen olvasni, és hogy a gazda is azok 
közt szétnézhessen, hogy rendesen be van 
a dohány aggatva, nincsen e össze csúszva, 
és esetleg minden szükséges változást 
m egtenni alkalom legyen.

Ha önnek az átjáratja szélesebb lesz. 
ez nem ütközik a törvénybe, és igy  az 
elltn , azt hiszem, hogy  a felügyelőségnek 
semmi ellenvetése nem lesz.

Sterk.

Elméletek a dohányról.
H og y  mily külöm bözőképpen ir több 

legujabbi orvos tudós a dohányról, arra 
nezve álljon itt, a mint következik.

Dr. E  y  s e 1 e i n Oszkár, (ez ugyan Dr. 
Neszler után idézett).

„ A  dohány tartama és kezelése" 2-ik 
kiadás. König.

A  legelőször Columbus által figye
lem be vett dohánylevelek felhasználása, 
dohányozása Cubában következett 1520-ban 
annak felfedezése a spanyolok által Tabako 
Keletindiába, 1560-ban a Franczia nagy
követ N icot János által Francziaországba 
hozatott, minek utána a növény, Nicot 
neve után Nicotiana névre kereszteltetett. 
E  növénynek használata azonban, a kor
mány és papság szigorú tilalma folytán 
nem igen terjedhetett —  de mindazonáltal 
azon században daczára annak, nagy mérv
ben eltetjedt, mert irányadó körökben az 
a hit lett általános, hogy a dohányzás 
használata különös figyelm et érdem el; or
vosi állítás által a szervezetre károsnak, 
és egészségtelennek állíttatott.

A  dohány fogyasztása. K ön ig  egyes 
statisztikai kipuhatolások által, fejenként 
és évenként következőkben állítja elő az 
elfogyasztott dohánymennyiséget.

Belgium 2 .0 0 0  kilóg.
Német alföld 2.0 0 0 „
Heivetia 1.600 „
Austria 1.215 „
Németország 1.206 „
Norvégia 1.025 „
I>ánia 1.003 „
Oroszország 0.883 „
Francziaország 0.803 ,
Nagy-Britania 0.G16 „
Olaszország 0.671
Spanyolország 0.490 *

(Ú g y  látszik, a m agyarországi fogyasz
tást a német sógor nem találta érdemes
nek felemliteni; alkalmasint az Ausztriai 
fogyasztás közt gondolta. Szerk.)

A német birodalomban elfogyasztatott 
az 1876.— 1877-ik évben 1.444.979 mázsa 
1877— 1878: 1.017 2:14 mázsa. Ú g y m in t a 
borral úgy m egy a dohánynyal is : minde
nekelőtt a minőségtől függ.

A  havannai dchány mint a legkitű
nőbb qualitas úgy a legjobb áromájuhoz 
tartozik. A  mindig fokozódott termelés 
m egkívánja a folytonos erős trágyázást 
különösen kalisavakat, mert a talajból ki
von, mintegy három havi termés működése

alatt) sok ásvány anyagot közepesen, mint- I 
egy  J28t, /0 tehető.

Ha a dohányokat ártalmas befolyása 
és különösen az ideg rendszerre való ha
tásukban figyelembe vesszük, nem szabad 
elfeledni, hogy igen sok élvezeti anyag 
létezik az emberek részére, a melyekhez 
idő múlva hozzá szokik, és a melyekkel 
élte fogytáig él, és magas korában sem 
lesznek rósz befolyással, de sőt jó  hatást 
idéznek elő.

Mindenesetre figyelembe veendő a 
megítélésében az ilyen méregnek, hogy 
mint népméregnél, a melynél m egörege
dünk, a mint mondani szokás, mint min
dég, úgy itt is, egy egész sorozata a m el
lékkörülménynek befolyásától függ, és 
h ogy  egyáltalán azért nincs jogunkba, a 
németalföldit, vagy a belgiait, mint a leg 
több dohányt fogyasztókat, mint a legna
g y ob b  veszélynek kitetteket tekinteni. 
Mindamellett a dohány első sorban úgy 
tekintetik mint a népméreg. A  dohányzás 
az emanczipátiónak az első lépését képezi, 
m ellyel az ember, a nekie szánt és beosz
tott láptól m eg lépi —  az első szivar a 
szájban — a fiatal bűnös úgy képzeli ma
gát mint egy  Heros.

Nem létezik talán egyik modern él
vezeti czikknél sem olyan külömböző nézet- 
nyilvánitás orvosi részről mint a dohány
zásnál ; egyik  hasznosnak másik károsnak 
állítja.

H a igaz, hogy az orvos azt szivesen 
m egengedi, és eltiltja, a mit saját m agá
nak m egenged, és nem enged, úgy  itt 
igen gyakori az eset. A z orvosok igen jó l 
teszik, ha egyes esetben szigorúságot tar
tanak ebben, mind a mellett, h ogy  ők ma
guknál tudják, hogy  sok helyen m egen
gedhető, csakhogy nekik nem szabad olyan 
messzire menni, mint a hogy Viktor 
Emanuel olasz király ment, a ki halállal 
végződött tüdőgyuladása alkalmával sem 
szűnt m eg dohányozni, (és bizonyára akkor 
is erős virgina szivart szívott. Szerk.)

A  közönség bizonyítékai, melyek igen 
gyakran erősen hangsulyoztatnak. hogy  
ez vagy amaz 12 éves korától folyton do 
hányzott, és magas korában szintén min
d ég  dohányzik, pipázik stb. ezek sem 
m indég irányadók, mert attól függ, hogy 
és miként dohányzott. —  Mindenesetre 
az állítatható, h ogy  a káros befolyásokat 
előidéző következéseknek túlságos erős 
dohányzás által jön létre a m elyről főképen 
beszélünk.

A  dohányzás ártalmas befolyással bíró 
anyag a gyerekek részéről, a kik m ég azt 
m eg nem szokták; ki ne em lékeznék vissza 
arra, a midőn gyermek korában az első 
szivart elszívta, hogy minő kiállhatatlan 
rósz állapotban volt.

Mindenek előtt m eg kell külöm böz- 
tetni, hogy ki és miként dohányozhatik. 
A  jó  régi hosszú valódi megyfaszáru pipa, 
mely talán eg y  régi barátuak ajándéka, 
könnyű finom kanasterrel. (hát ha m ég 
ösmerné a szerző a Galócsi jó l megérett 
m uskatályl vegyítve jó  könnyű nyíri do
hánynyal !) máris majdnem mint ritkaságot 
mutogatják, ennek a helyébe minden ki
gondolható alak és formába, kiszívott, és 
kinem szívott szivarszi kák léptek, m elyek
nek rabszolgájává válik a tulajdonossá.

El kell fogadni, hogy a hosszuszáru 
pipából való szívás a legjobb, utána kö
vetkezik a szivarzás szipkából és a lég- 
roszabb a direkte szivarzás, (ez sem áll), 
mert a szivar csak szipka nélkül jó .)

FolytatAsa következik.
D. V.

I R O D A L O M .
Megrendelési fölhívás. Annak idején meg

emlékeztünk a „Magyar Közmondások Könyve- 
czimU munkáról, melyet a hazai sajtó osztat
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lan elismeréssel fogadott. Most szerző, Sirisaka 
Andor pécsi tanitó, a mű árát 2 írtról (bér
mentes küldéssel) 1 frt 20 krra szállította le, 
hogy ez által az amúgy is nagy elterjedésnek 
örvendő mü —  melyből már eddig az első 
ezer példány teljesen elfogyott —  még kÖny- 
nyebben megszerezhető s igy még nagyobb 
körben elterjedhető legyen. Egyúttal tudomásra 
hozza szerző, miszerint több jeles tanférfiu 
tanácsára munkája egy részét —  mely magá
ban véve teljes egészet képez —  külön le
nyomatban is kiadta: „ Tanulmány a köe- 
mondásokról“ czim alatt. Ebben a közmon
dások fogalma, eredete és fejlődése, különböző 
elnevezései, kiterjedése, módja és modora ké
pezik értekezése egy részét. A további fejeze
tek czim ei: Jelviség (symbolismus) a közmon
dásokban. Nyelvsajátság. Nyelvvirágok. A köz
mondások rokontársai. A közmondások iro
dalma. Életrajzi adatok. —  Legvégül szemel
vények, tiz régebben élt közmondásgyüjtő iró 
és szónok után, nevezetesen: Szenczi Molnár 
Alberttól, Pázmány Péter után, Beniczky Példa
beszédeiből, Mikes Kelemen Leveleiből. Kis 
Viczay Péter müvéből, Faludi Ferencz Jegyző
könyvéből, Kovács Pálnak Példa- és Közmon
dásaiból, Baróti Szabó Dávid munkájából, Szir- 
may Antal könyveiből és Czuczor Gergelytől. 
Ezen 88 lapra terjedő füzet ára bérmentve 
csak 33 kr.

A kassai m. kir. gazdasági tanintézet év
könyve 1890-ik évre. Szerkesztette dr. Ro- 
diceky Jenő. Kassa, 1891.

Mint a most m egjelent évkönyvből k i
tűnik, a kassai gazd. tanintézet hallgatói
nak száma évről évre örvendetes m ódon 
szaporodik. Már múlt évben is m egem lé
keztünk e lapokban róla, hogy a hallgatók 
száma az 1888/89. tanévben 93-ra rúgott 
szemben a m egelőző évi 82 hallgatóval; 
és már az 1889/90. tanévben 99 hallgatója 
volt a tanintézetnek. Ez a legjobb, mert 
legelfogulatlanabb bizonyítvány az intézet 
kitűnő vezetése tekintetében s e tekintet
ben a főérdem a jeles tanári kar mellett 
mindenesetre az intézet igazgatóját, dr. 
Rodiceky Jenő urat illeti.

A z  évkönyvbe kiváló értekezéseket 
írtak Páter Béla, Kovácsy Béla, Gerlócey 
Géza, dr. Rodiceky Jenő, Haeslinseky Gyula.

N agyobb értekezés: A  talajerő egyen 
súlyozás tanának története és jelenlegi ál
lása. Irta: dr. Rodiceky. E  kitűnő d o lgo 
zatra m ég — ha lapunk szűk tere engedni 
fogja —  alkalmilag vissza fogunk térni. 
Továbbá terjedelmes munka Koválsy Béla 
tanár urnák „ A  szeszmoslék s az azzal 
való hizlalás- czimü közlem énye. E zt a 
közleményt igen fontosnak és tanulságos
nak tartom, úgy h ogy  jónak látom azt a 
• Dohányújság* olvasóinak, kik minden
esetre gazdák is, megismertetni.

A  közlem ényt némi kihagyásokkal a 
következőkben adjuk:

A válság, mely újabb időben a szeszipart 
oly közelről fenyegeti, kényszerűi az ipart 
Űzőt, hogy gyára productumait az utolsó rész
letig a lehető legjobban használja ki. S mert 
a potom ár, mit ez idő szerint a szeszért fizet
nek, nemhogy polgári hasznot nyújtana, de 
még az Üzemi kiadásokat sem fedezi, termé
szetes hogy a gyár csak valahogyan is pros
perálni csupán az esetben fog, ha egyrészt az 
előállítási költségek a minimalisra reducáltat- 
nak, másrészt pedig a melléktermék a lehető 
legjobban használtatik ki.

Ezen lehető legjobb kihasználás alatt haj
landók volnánk azt érteni s tényleg nagyon 
sokan is értelmezik, hogy egyéb takarmány
félék minél nagyobb mérvbeni megtakarítása 
mellett, a hízók leginkább csak, vagy épen 
kizárólag moslékkal etessenek. Hogy e fel
fogás nem helyes, hogy a lehető legnagyobb 
Üzleti haszon nem az elv alkalmazása mellett 
érhető e l : úgy hiszem sikerülend a követke
zőkben bebizonyítanom.

Magyarországi szeszgyáraink ma már csak 
nem kizárólag burgonyát dolgoznak fel s csak
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Af erdélyi szeszgyárak főzik még itt* ott ten
geriből » rozsból a szeszt. Burgonyát dolgoz* 
nak fel nagyobb szeszgyáraink általában, á 
burgonya moslék tehát az, mely mint takar
mány a legkiválóbb szerepet játsza. Készítessék 
azonban a szesz akár burgonya, Jakár egyéb 
anyagból, az mint takarmány mindenképen 
véghetetlenül fontos * szerepet játszik. Nem 
kívánom ezzel azt mondani, hogy minden 
moslék egyaránt értékes takarmány, sót ellen
kezőleg értéke felette nagy ingadozásnak van 
alávetve a feldolgozott anyag- s a feldolgozás 
minősége szerint. Általában kimondható az : 
hogy mennél fehérje dusabb nyers anyagból, 
mennél tökéletlenebb, vagyis rosszabb gyár 
készíti a moslékot, annál jobb lesz az.

Legyen a moslék jó vagy rósz, az min
denképpen nagy mennyiségű vizet s csak 
igen kevés száraz anyagot tartalmaz ; miután 
azonban feldolgozás közben leginkább csak 
Iégenymentes anyagok vagyis főleg a kemé
nyítő czukorosittatik s alakul át szeszszé, a 
moslékban aránylag sokkalta több a protein 
mint a feldolgozott nyers anyagban. A  bur
gonya pl, átlag 2 %  fehérjét és 20.7°/0 Iégeny- 
mentes vonatanyagot tartalmaz; a telőle ké
szített moslék ellenben tartalmaz 2 %  fehérjét 
s csak 4.9°/0 légenymentes - vonatanyagot; 
vagyis roig a tápláló anyagok aránya a bur
gonyában 1 : 10.72, addig a moslékban 1 I 3.7- 
hez, tehát minden 100 klgrm. burgonyához 
3.4 klgrm. tiszta fehérjét kellene adni, hogy 
ugyan olyan kedvező arányú takarmánykeve
rék legyen mint a minő a moslék. Ha a bur
gonya moslékot víztartalmától képesek lennénk 
annyira megfosztani, hogy 10— 12%  nél 
többet ne tartalmazzon, értékesebb takar- 
mánynvá válna mint a tengeri, csaknem olyanná 
mint az olajpogácsa. A  burgonya ellenben, 
a/.ár mennyi vizet préselünk ki is belőle, a 
tengeri értékét mint takarmány soha meg nem 
közeliti. A  moslék tehát mint takarmány érté
kesebb nyers anyagánál, különösen a burgo
nyánál ; értékesebb pedig azért, mert nem 
szükséges semmi fehérjét hozzáadni, hogy a 
leghelyesebb arány létesüljön benne, sőt nyíl
tabb arányú takarmányfélék burgonyamoslék
kal keverve értékesebbé válnak. Abenne fog
lalt szűk arány egyrészt, másrészt pedig könv- 
nyen emészthető volta, te*2i a moslékot oly 
kitűnő hizlaló takarmánnyá. E körülményeken 
kívül a szarvasmarha szívesen is eszi a mos
lékot, abból nagy mennyiséget képes elfogyasz
tani, s áltila. ha melegen takarmánvoztatik 
nagymennyiségű hó is jut a szervezetbe, a n i 
ismét csak nyereség, mert kevesebb szénhidrát 
fordittatik hőképzésre. De meg a meleg moslék 
felpuhítja, használhatóvá teszi az olyan dur
vább minőségű takarmányt, a mely kü önben 
az állatok által szívesen nem fogvasztatik.

A mosléknak most felsorolt előnyein 
kívül azonban oly hátrányai is vannak, a 
melyek etetésénél nagy óvatosságra intenek. 
Hátránya mindenekelőtt magas víztartalma; 
egyrészt mert a szervezet tápanyagainak fel- 
használását lényegesen elősegíti, másrészt pedig 
mert az egész szervezetre, különösen pedig 
az emésztő szervekre lazitólag hat, annak 
emésztöképességét csökkenti úgy annyira, hogy 
nagyobb mennyiségű moslékot hosszabb ideig 
etetve, nehezebben emészthető szálas takar
mányt az állat megemészteni többé nem leend 
képes, a minek hirtelen lesoványodás leend a 
következménye. Ugyancsak magas víztartalma 
eredményezi azt, hogy a moslék könnyen 
megsavanvodhatik s mind ilyen feletetése t-z 
állatok egészségi állapotára határozottan káros; 
az ilyen moslék nemcsak emésztési zavarokat, 
de szopós borjúnál hasmenést, sőt vemhes 
teheneknél esetleg elvetélést is képes előidézni. 
De sőt a hibátlan moslék maga is képes egyes 
bántalmakat előidézni, a minő pl. a moslék- 
sömör is. *

* Mint régi szeszgyár tulajdonos hozzá tehetem, 
hogy levonva azon természetes káros következmé
nyeket, melyeket a közlemény írója helyesen sorol 
fel, alkalmam volt arról is meggyőződni, hogy a mos
lék egyes siuylő állatokat teljesen, de még mételyes 
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“ J  A moslék nem csupán a keményítőjétől 
többé-k evésbe megfosztott burgonyából fii, 
hanem fokoztatik értéke a zöld maláta a az 
élesztő által is. 100 klgr. burgonya átlag 140 
liter moslékot szolgáltat, a melyben a czefre 
összes anyagai —  a keményítő a kivételével 
—  melynek 70— 85%vettetik alá az erjedés 
nek —  benfoglaltatik.

A kukoriczamoslék természetesen fehérje- 
és zsirdusabb a burgonyamosléknál.

A répamoslék a fentiek mindenikénél 
ritkábban fordul elő, de minőségileg valamennyi 
között a leggyengébb is. 9 %  f zárazállomány 
mellett mindössze 0*9% proteint, 0.1 %  zsirt 
és 6*2% légenymentes vonatanyagot tartalmaz. 
Meglehetősen nyilt arányú takarmányt képez 
tehát, mely egyáltalában nem alkalmas fehérje 
szegény takarmányfélék megjavítására.

A melassmoslék szintén csak igen ritkán 
nyer alkalmazást, habár az újabban mind na
gyobb számban épülő ezukorgvárak e moslék
nak is jövőt biztosítanak.

Megösmerkedvén igy röviden magával a 
moslékkal, térjünk át a hizlalás menetére, 
ösmerkedjünk meg a hizlalásnál szem előtt 
tartandó szabályokkal, hogy azután az inté
zetünkön végzett hizlalási és etetési kísérle
teket is bemutathassuk s hogy végül a moslék 
conserválásáról is egyet mást elmondhassunk.

Hogv a dolog alapjánál kezdjem, min
denekelőtt az a kérdés merül fel, czélszerÜ 
lesz-e a fiatalabb vagy öregebb állatokat hízóba 
fogni s a hizlalást a legvégsőig forcirozni, 
avagy az állatokat félhizotran értékesíteni? 
Azért vetettem fel e kérdést első sorban, mert 
gazdasági hizlaldáinkban rendszerint csak ki- 
selejtelt teheneket, ökröket és bikákat találunk, 
holott nagyobb szeszgyárak előszeretettel vásá
roljak a fiatal marhát s igy csakugyan gon
dolkozóba eshetik a gazda akkor, mikor ki 
selejtelt marhát állít hízójába hogy helyesen 
cselekszik-e? E kérdésre csak azt a feleletet 
lehet adni, hogv főleg a p aczi viszonyok 
vannak elhatározó befolyással arra, hogy a 
fiatal marha hizlalása jövedelmező-e vagy sem. 
Kétséget sem szenved, hogy a fiatal, még 
növekedőben lévő marha húsa nedvdusabb, 
rostjai puhábbak n.int az Öregebb marháé, de 
viszont az is ténv, hogy a fiatal marha több 
takarmányt igényel, mert teste bár látszólag 
ki van fejlődve, azért annak tovább fejlődésére 
mégis jelentékeny mennyiségű takarmányt 
ige nyel. Magyar marhánk tudvalevőleg csak 
öt éves korban éri el fejlődésének tetőpontjár, 
ezideig tehát a felvett takarmánynak kisebb- 
nagyobb részét fordítja testének fejlődésére. De 
meg a fiatal marha rendszerint drágább is, 
mint a kisclejtelt öreg ökör s igy kihizott 
állapotban is tényleg vagy aránylag többe 
kerül amannál. E körülményt szem előtt taitva 
tehát azon következ'etést vonhatjuk le, hogy 
fiatal marha hizlalása csak s ott fizeti ki magát, 
a hol nemcsak a hús mennyiségét, de annak 
minőségét is megfizetne. Miután pedig nálunk 
Magyarországon a hús minőségét csak a leg
ritkább esetben fizetik meg, a fiatal még nőve- 
kedéscen levő marha hizlalása nemis igen 
fizeti ki magát. Viszont azonban a rnásin szél
sőségbe sem szabad esnünk, mert a csorbult 
fogú, nagyon is elcsigázott marha hizlalása 
sem fog kedvező eredménynyel járn*.

A mi már mostan a hízás fokát illeti, 
arra nézve csak ajánlani lehet, hogy az a 
hizlaló, ki a nagyvárosi piaczoktól távol esik 
s kénytelen a/ atut helyben, vagy a szom
szédos kisebb városokban értékesíteni, a hol 
tehát a minő-égét épenséggel nem fizetik meg, 
jól teszi, ha állatjait csak félig hizlalja ki s a 
hizlalás harmadik időszakának megkezdése 
előtt értékesíti azokat. Minél inkább előre halld 
a hízás, unnál csekélyebb mérvben súlyos
bodik u test, vagyis a hizlalás kezdetén, a 
felvett takarmány jobban kihasználtatván, keve
sebb takarmánynyal nagyobb sulvgvarapodás 
éretik el. A hizlalás utolsó időszaka távolról 
sem oly jövedelmező tehát, mint az első idő

szak • ezért szükséges, hogy a sulyszaporulat 
értékét minden hónapban Összehasonlitsuk aa 
elfogyasztott takatmány értékével s a mely 
pillanatban a sulyszaporulat értéke eléri az 
elfogyasztott takarmány értékét, természetesen 
a helyi piaczi árakat véve tekintetbe, azonnal 
hagyjunk fel a hizlalás tovább folytatásával s 
igyekezzünk hízóinkat lehető gyorsan értéke
síteni.

A mondottakból az tűnik ki tehát, hogy 
hizlalásra legczélszerUbb középkorú marhát be
állítani s azt csak félig kihizlalni, e czélra 
pedig lehetőleg olyan marhát kell vásárolni, 
melynek könnyen hizó voltáról némi jelek 
tanúskodnak. Mint ilyen legfontosabb jelr, a 
bőr és szőrnek minőségét kivánom e helyen 
felemlíteni. A lágy és vékony, csak kevéssé-, 
vagy épen nem pigmentirozott (festékezett). 
tehát halavány avagy rózsapiros bőr, vékony 
szálú, egymásra simult szőrzet, mindannyi 
biztos jele a könnyen hízásnak.

A hízóba állítandó állatok vásárlásánál 
nagy vigyázattal járjunk el, ellenkezőleg köny- 
nyen csalódhatunk, a minek eredménye azutan 
a haszonnélküli vagy épen veszteséggel járó 
fáradság. A vásáritndó állatok értékét, csakis 
a súlyt véve alapul, lehet biztosan és méltá
nyosan felbecsülni.

Sajnos azonban, hogy marhamérleg ma 
még nagyon kevés helyt áll rendelkezésre s 
igy nem marad más hátra, mint a vásárlandó 
állatnak súlyát szemmértékre rr egállapitani. a 
mi természetesen csakis gyakorlat utján lehet
séges. Ezen gyakorlatot megszerezni azonban 
nem oly nehéz, különösen, ha módunkban 
van az állatot szemmértékre felbecsülve össze
hasonlítás kedvéért le is mérni. Meghatározván 
már most a súlyt, abból a fejre 50 kilogramot 
levonunk. Ha pl. egy jól megtermett sovány 
ökröt 550 klgra becsülünk, csak 500 klgrmot 
fizetünk a folyó ár szerint 12 — 22 krt klgramon- 
ként. Ha a v.szonyok olyanok, hogy 16 krt 
fizethetünk klgrmonként, akkor az ökör ára 
80 frt leend. Hogy klgrmonként mennyit lehet 
fizetni, az egyedül a helyi körülmények szabják 
meg s főleg az. hogy milyen árban adhatjuk 
el a már kihizott marhát.

Kifejlődött marhánál, ha az csak némileg 
jó conditióban van is, az izomszövet a hizas 
tartama alatt vagy épen nem* vagy csak alig 
szaporodik. Nagyobb mennyiségű zsír, illetve 
faggyú rakódik le a vese tájékán, a csepleszbe, 
a szív  környékén, a test összes kötőszöveteiben, 
de sót az izmok között i«. Fiatal állatoknál 
ellenben az izomszövet maga is jelentékenyen 
szaporodik s az izomzat általában nedvdusabb 
lesz; hasonlólag avagy még fokozottabb mérv
ben a borjuknál, ugyannvira, hogy egy ki
hizott marhában aránylag kétszerte több faggyú 
is van. mint egy kih.zott borjúban.

Jelen századunk közepéig franczia tudósok 
által felállított azon tan volt általánosan elter
jedve, hogy az állati szervezetb.n lerakodó 
zsír, mert összetételire n«zvc megegyezik a 
növénvi zsírokkal, a fehérjékhez, hasonlólag 
egyedül a növényvilágból szátmazik. Liebig 
volt az, ki 1843-ban először mutatott rá, hogy 
nem csupán a növényi zsír képes az állati 
zsír alakjában lerakodni, hanem az u. n. szén- 
hydrátok is képesek ahoz anyagot szolgál
tatni. — KÖvetkeztete t erre a zsírok és szén- 
hydrátok hasonló Összetételéből, s azt hitte, 
hogy elegendő, ha a szénhvdrátok egy rész 
élenvt veszítenek, hogy > sírokká változzanak 
át. Megerősítették ezen nézetében a botaniku
sok tapasztalatai is, melyek szerint a maga
sabb szervezetű növényekben tényleg átváltoz
hatnak a szénhvdrátok zsírokéi. Hosszas küz
delem után kapott lábra Liebignek ezen né
zete* sót Pettenkofer és Voigt által oda égé- 
szittetett ki. hogy a fehérje-félék is szolgai
tathatnak anyagot zsirképzésre. Azóta is sok 
phásison ment keresztül ez ügy s többszö
rösen lett megvitatva.

Három kérdés állítható azonban fel, me
lyek minket gazdákat közelebbről érdekelnek 
1. mely anyagból képez zsírt az állati szer
vezet; 2. mily körülmények között képződnek
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abban a zsírok; 3. milyen következtetéseket 
vonhatnak le abból a hizlalás, illetve a takar
mányozásra vonatkozólag.

1. Miként a fentiekből kitűnik, a szak
körökben általánosan elterjedt nézet volt ré- 
gente, hogy az állati szervezet részére egye
dül a növények szolgáltatják a magukban 
foglalt zsírt. Csakhamar azonban —  miután 
más szerves anyagokban is foglaltatnak zsírok 
—  háttérbe szorultak a növényi zsírok. De 
sót kísérletek bizonyították, hogy a táplálék
ban foglalt zsírokból csak a legminimálisabb, 
alig számbavehetó mennyiség rakodik le a 
szervezetbe. Liebig és Boussingault Kimutatta, 
hogy a repczeolajjal etetett kutya szervezeté
ben az eureca, a repczeolaj egyik alkotó 
része, feltalálható, s igy bebizonyosodott, hogy 
a táplálékban levő zsir, mint olyan, minden 
vegyi változás nélkül directe átvándorolhat és 
lerakodhatik az állati szervezetben. Az ilyen 
módon lerakodott zsir mennyisége természe
tesen igen változó, néha alig nehány °/ut majd 
ismét az egész mennyiségnek felére is rúghat. 
De sót többek azon állítása is elfogadható, 
hogy a szabad zsírsavak is képesek a szerke
zetben zsírok alakjában lerakodni, n melyek
nek neutralizálására szükséges glicerineket maga 
a test szolgáltatja.

Ámde a táplálékokkal a szervezetbe jutó 
zsírok sokkalta csekélyebb mennyi tégüek, 
semhogy minden körülmények között a zsír
lerakódásnak egyedüli tényezői volnának. S 
csakugyan a régiek eme hitét már Liebig 
megingatta, s hívói azóta is folytonosan sza
porodnak. Szerinte a szénhydrátok, szénvize- 
nvek is képesek a szervezetben zsírokat al
kotni s ezt úgy ó, mint követői számos kí
sérletekkel igaz-Iják, melyek szerint az összes 
lerakodott zsirmennviségnek legalább 17 
szénhydrátok s/.olgáítatják. Hogy azonban a 
szénhydrátok miként változnak ái zsírokká, 
arra nézve bizonyosat még ez idő szerint sem 
tudunk. Ezen eredményekkel szemben, melyek 
nagyrészt az utolsó évtized productumai, 
1870-ben Voigt kimutatta, hogy a szervezet
ben a zsirképződés alkalmával a fehérje-félék 
is elég fontos szerepet játszanak. Azon okok, 
melyekből kifolyólag Voigt állítja, hogy a fe
hérkék zsírokká változnak, ma már általáno
san ösmertek, s tana mindenütt méltánylásra 
talal. A fehérje-félék szétesés;, vegyi anyagok 
behatására avagy a rothadas következtében, 
jól ösmert dolog, s az is tudva van, hogy ez 
alkalommal bizonyos zsírsavak is képződnek, 
mint baldrián-, vaj- és eczet-sav. De sót ma
gasabb zsírsavak képződését is eléggé bizo
nyítja a hulla-viasz, melyet még Foureroy 
észlelt 1780-ban s azóta sokan mások. Ész
leltetek továbbá, hogy öregebb sejtekben, 
melyek fiatal korukban tisztán protoplasmá- 
ból állottak, zsir jelentkezett, avagy, hogy 
szövetek zsírosán elfajultak. Packencz kimu
tatta, hogy egészséges és ép szervezetben is a 
fehérje-félék bizonyos körülmények között 
részben zsírokká változhatnak át s igy a d o
log immár kétséget nem szenvedő pootivnek 
tekintendő. Az a kérdés most már. hogy mi
yen folyamatok között változik ál a fehérje 

zsírrá s milyen menyiségben. Az első kér
désre a fe eletet ma még felette bajos megadni. 
A legvalószínűbb még az, hogy a szétbom
lás alkalmával zsírsavak képződnek, melyek a 
szervezet által alkotott glicerinekkel zsírokká 
egyesülnek. A második kérdést illetőleg is 
csak ' evés positiv adat áll rendelkezésünkre, 
s annyival is kevésbé mondhatunk bizonyo
sat, mert az idevágó kísérletek eredménye fe
lette éltéiö. Egyes kísérletek azt tanúsítják, 
hogy a felvett fehérje mennyiségének mind
össze 9 — 12%  változik át zsírrá, mig más 
kísérletek 35—50% -ról is tesznek említést 
Habár a valóizinüség az élőbb említett mel
lett szól, mégis bizonyosra vehető, hogy az 
állat tápláltsági foka, munkaköre stb. van el
határozó befolyással a fehérjék zsírrá való át
alakulására.

Hogy zsírlerakódás eredirényeztessék, ok
vetlenül szükséges, hogy a bevétel nagyobb
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legyen a kiadásnál, vagyis, hogy az állat több 
takarmányt vegyen fel, mint a mennyi szük
ségeltetnék elhasznált részeinek pótlására. De 
sót egymagában véve még az sem elegendő ; 
szükséges, hogy a tápláló anyagok oly arány
ban legyenek a takarmányban, a minő arány 
mellett azt kellőképen kihasználni képes az 
állat. Tudvalevőleg a szervezet képes fehérje 
tartalmát bizonyos határok között egyensúly
ban tartani, vagyis fokozza a fehérjefélék szét
esését, amint ez anyag nagyobb mérvben jut 
a szervezetbe és ellenkezőleg. A mint tehát 
nagyobb mennyiségű fehérjét juttatunk a szer
vezetbe, a sejtek azonnal fokozottabb műkö
dést fejtenek ki, a már lerakodott fehérjéből 
nagyobb mennyiséget bontanak fel, de nem 
mind a végtermékekre, nevezetesen szénsav, 
víz és hugyanyr'a, hanem a hugyszerveken 
kiürített részek mellett zsírsavakat képeznek 
melyek glvcerinnel egyesülve, zsir alakjaban 
rakodnak le a szervezetben. Ha azután na
gyobb mennyiségű szénhydrár is adatik az 
állatnak, úgy a zsírlerakódás természetesen még 
nagyobb intensivitással történik, mert miként 
már tudjuk, a szénhydrátok is átváltozhatnak 
zsírokká.

A zsir lerakodáshoz tehát okvetlen szük
séges, hogy nagyobb mennyiségű fehérje adas
sák az állatnak, mint a mennyit szervezete az 
elhasználtak pótlása czéljából szükségei, más
részt pedig a szénhvdrátoknak is nagyobb 
mennyiségben kell jelen lenniök. mint a meny
nyit a szervezet sajat melegének fentartása 
czéljából eléget, ellenkezőleg a zsírokat nasz- 
nálná fel a test melegének fenntartására. Habár 
úgy a zsírok, mint a szénhydrátok elégvén, 
meleget fejlesztenek, meleg fejlesztő-képessé
gük távolról sem egy és ugyanaz. Rubner sze
rint 100 gramm zsir éppen annyi meleget 
fejleszt a szervezetben, mint 211 grm fehérje 
vagy 252 gramm keményítő. Ha tehát a hús
ban tartó takarmány mellett 100 gramm zsírt, 
avagy 211 gramm fehérjét, avagy 2.r»2 gramm 
keményítőt adunk az állatnak : egy és ugyan
annyi mennyiségű zsir-lerakodást eredménye
zünk. Termétzetes azonban, hogy az anyag
csere nagysága igen nagy befolyással van a 
zsírlerakódás fokára. Minél nagyobb az anyag
csere, annál fokozottabb az égés,a sejtek szétesése 
s igy több olyan anyag prédáltatik, el, mely 
különben zs r alakjaban rakodott volna le. Az 
anyag cseréi pedig tapasztalás szerint fokozza 
a mozgás, munka, nagyobb mennyiségű só
adagolás, az igen nagy mennyiségű víz, a 
környéki levegőnek magas hőfoka stb.

Az anyagcsere —  bár csak szükebb 
határok között —  de szabályozható. Már 
magának az állatnak szervezete is — n.iként 
fentebb egy Ízben már rámutattunk — az 
állat hizó képességére befolyással van. S e 
tekintetben a tüdő aránvlagos nagysága játsza 
a legfontosabb szerepet. Mert minél kevesebb 
élteió lég jut a szervezetbe, annál csekélyebb 
leend az égés s fokozottabb a hízás. Vagyis 
más szavakkal minél kisebb a tüdő —  bizonyos 
határokig, —  annál gyorsabb leend a hízás. E 
tekintetben Baudement végzett beható vizs
gásokat 1861-ben. Ö ugyanis a Páris mellett 
levő Poissyban tartott hizómarha kiállításon 
díjazott 102 darab ökröt élve megmázsált és 
levágásuk után egyes testrészeik viszonyát mér
legelés utján állapította meg.

A korán érő, legjobb hízónak elösmert 
Shorthorn marha tehát nagyobb öv-mérettel, 
de kisebb tüdővel birr, mint a két másik ke
vésbé hizó-képes marha.

Az anyagcsere szabályozása azonban — 
bizonyos határok között —  módunkban van, 
az állat szervezetétől eltekintve is. Nevezetesen 
—  miként már hangsúlyoztam —  a mozgás, 
hőmérséklet és világosság által.

Minden erőtermelés, tehát az egyszerű 
mozgás is, fokozottabb anyagcserével van kap
csolatban. Minden pillanatban tapasztalhatjuk 
ezt önmagunkon is, ha szokatlan mozgást 
végzünk : csakhamar kimelegszUnk, légzésünk 
gyorsabbá lesz, vagyis szervezetünkben az égés 
fokozódik, több tápláló anyag használtatván
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fel,. mint pihenő állapotban. Ugyanígy van ez 
az állatoknál is ; mennél többet mozognak 
azok, annál több tápláló anyagot hasznának 
fel, egyrészt az erőtermelésre, másrészt az 
ezzel együtt járó fokozott anyagcserére. Ha 
tehát hizó állatainkkal a lehető legjobb ered
ményt akarjuk elérni, úgy óvjuk azokat a moz
gástól, mert minél többet mozognak állataink, 
annál költségesebb a hizlalás. De sót a sok 
mozgás a húst sem teszi izletesebbé, mert a 
sokat mozgó állat izomszövete nem petyhül 
el, nem puhul meg elegendő mérvben, s min
dig rostosabb, keményebb, mint azoké, melyek 
kevesebb mozgással érték el a kívánt hizási 
fokot. Mindamellett a hízókat Örökös istállón 
állásra kárhoztatni állategészségügyi szempont
ból sem tanácsos. Arra az időre, mig az istálló 
alaposan kitakarittatik, mindenesetre czélszerÜ 
lesz az állatokat valamely kifutóba bocsátani, 
hacsak rövid félórára is.

Az istálló hőmérséklete is nagy befolyás
sal van a hízás mikénti elörehaladsáára, a 
mennyiben hideg istállóban —  tudvalevőleg 
— nagyobb a test hűkisugárzása, a mi ismét 
csak felesleges módoni takarmány-pazarlással 
jár. A  mint azonban számos esetben nyílt al
kalmam tapasztalni, az istáló hidegénél gya
koribb annak tulmeleg volta, a mi ismét csak 
a szövetek gyorsabb szé esését eredményezi, 
s igy előnyösnek ugyancsak nem mondható. 
Itt is jó az arany középutat betartani s az is
tállót állandóan 14— 18° C.-ra temperálni. 
Kapcsolatban e körülménnyel azt is felemli- 
tendőnek tartom, hogy a moslék különösen 
azon esetben gyakorol jótékony hatást a hiz
lalás előmenetelére, ha az — nem tulmelegen 
ugyan —  de langyos melegen lesz feletetve.

Harmadszor azután a világosság az, mely 
a hizlalás menetére döntőbb befolyást gva- 
korol, a miként azt hinni lehetne. Moleschott 
kísérletei derite ték ki, hogy a világosság az 
idegrendszer élénkebb tevékenységét s az izom- 
rendszer téteményképességét szembeötlőig fo
kozza. Bebizonyította kísérleteivel hogy az 
anyagcserét tehát az állat test-elemeinek te
vékenységét a világosság annyira fokozza, 
hogy a világosságban élő állatok egy tizen- 
ketted egész egy negyed résszel több szénsa
vat távolítanak el szervezetükből, mint azok, 
melyek sötétben élnek. Világosságban nem
csak a szénsav kilehelés fokozottabb, hanem 
az élenyfelvétel is, a mely körülmény eléggé 
bizonyítja az egész szervezet anyagcseréjének 
fokozottabb voltát. Vagyis a mondottakból az 
következik, miként azt Fabini be is is bizo
nyította, hogy sötétben a hizlalás gyorsabban 
halad előre, mint világosságban.

A  világosságról mondottak elég fonto
sak arra, hogy a gazda azokat figyelembe 
vegye. Ezzel azonban nincs kimerítve a dolog 
ebből nem szabad azt a következtetést levonni 
hogy legjobb az a hizó istálló, mely teljesen 
sötét, mert a napsugaraknak közvetett hatása 
csaknem fontosabb, mint a közvetlen. Vájjon 
miért van az, hogy a pincze levegője, melybe 
a nap sohasem süt, nvtidig kellemetlen, nyo
mott, tálán dohos szagu ? miért nevezik —  
méltán —  egészségtelennek a pincze- vagy 
az olyan udvari lakásokat, melyekbe a nap 
sohasem süt: miért állítják az orvosok, hogy 
épen az ilyen lakások leggyakoribb fészkei 
mindenféle epidémiának, mindennemű beteg
ségnek, s miért mondja pl. az olasz: „Dove 
non viene il sole, viene il medico“ , oda a 
doktor jár, a hová a napsugár nem jut; azért 
mert a napsugarak fertőtlenítő hatása talán 
hatalmasabb az Összes fertőtlenítő szerek ha
tásánál. Töltsünk meg két pilaczkot valamely 
uton-módon befertőzött levegővel, s az egyi
ket napra, a másikat sötétbe állítsuk; ha 5— 6 
órai állás után összehasonlítjuk a két Üveg 
tartalmát, tapasztalni fogjuk, hogy mig a na* 
pon állott Üvegben a levegő egészen, vagy 
esakr.em elvesztette szagát, addig a másik tar
talma oly bűzös, mint a bedugaszolás alkal
mával. A napsugaraknak ezen fertőtlenítő ha
tására pedig mindenütt, tehát a hizó istálló
ban is, szükség van, mert a legtisztább helyen
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is rakodnak le anyagok, melyek as egészségre 
ártalmasak lehetnek. Nem azt hangoztatom te
hát, hogy a hizó istálló egészen sötét legyen 
sót inkább derengjen abban világosság, mert 
aligha csalódok, midón azt állítom, hogy a 
hizó marhák között oly gyakran előforduló 
betegülési eseteknek egyik oka az istálló túl
ságos sötétségében s igen magas páratartalmá
ban is keresendő.

Mielőtt most már az egye3 hizlalási idő
szakokra áttérnék, a síról s a sózásról kell 
megemlékeznem, mint azon fűszerről, mely a 
hizlalás menete alatt a legfontosabb szerepet 
játsza.

A konyhasó az állati szervezetben: 1. a 
vér és szövetnedvek átszivárgását lényegesen 
előmozdítja; 2. a gyomor sósavának képzé
séhez hozzájárul; 3. előmozdítja az anyag
cserét; 4. a tápcsatorna mirigyeit elválasztásra 
Ösztönzi.

Az állati szövetek sókkal s legnagyobb 
részt konyhasóval kevert fehérjenemU szárma
zékok. A konyhasó azon anyag a szervezet
ben, mely a vérnyomás mellett átitatván, az 
állati hártyákat, azokon a folyékony anyagok 
kicserélését az endosraosis utján lehetővé-, s 
igy magát az állati háztartásban nélkülözhe
tetlenné teszi.

Második fontos szerepe a sónak az állati 
szervezetben az, hogy a gyomor szabad sósa
vának képzésére szolgál, mely a pepsinnel 
együtt a fehérjenemü anyagok erélyes emész- 
tője. A sósavat Heldenbein vizsgálatai szerint 
a gyomornedv mirigyek delomorph sejtjei ké
szítik, még pedig Maly észlelései alapján a 
tejsav behatására, a konyhasó szabad sósav 
képződés mellett megbomlik. A sóból azonban 
csak tápanyagok jetenléte mellett képződik só
sav, éhező állatoknál nem. A só ezen módo
sulatán kívül rendes viszonyok mellett is, még 
mint szabad só a gyomornedvben oldott ál
lapotban van, —  bár kis mennyiségben — jelen.

A só végre előmozdítja az anyagcserét, 
részint azáltal, hogy a tápcsatorna mirigyeire 
gyakorolt ingerlő hatásával fokozza azok elvá
lasztását s igy nagyobb mennyiségű tápfelvételt 
tesz lehetségessé, részint pedig maga is (mint só
sav) részt vesz az emésztésben. Só által nö- 
veltetik a fehérje-bomlás: ez azonban nem 
nagyfokú, igen nagy konyhasó adagokra is 
mindössze csak 4— 5*/0 (Voit-Weiske.)

A mondottakból láthatólag tehát a só 
minden állatnak, különösen pedig a füevő 
állatoknak nélkülözhetetlen fűszere, vagy mond
juk takarmánya. A természet azonban gon
doskodott róla, hogy a szükséges sómennyi
ségnek jelentékeny része a takarmány félékben 
bent foglaltassák.

S tényleg házi állatainknnk, ha természe
tes takarmány féléket fogyasztanak, igen csekély 
mennyiségű sóra van szükségük. Mégis azt 
látjuk, hogy sokhelyt, különösen pedig hizlal
dákban épenséggel nein kímélik a sót, a mennyi
ben azt tartják, hogy minél több sót fogyaszt 
az állat, annál gyorsabban hízik. Ez pedig 
nem áll. A só igen jótékony hatással van a 
hizlalás menetére, addig raig bizonyos mennyi
ségnél több nem adatik. A túlságos nagy 
mennyiség azonban nem csupán az anvag- 
cserét fokozza s a szervi fehérje szétesését 
segíti elő, hanem esetleg mérgezést is okoz
hat, mely első sorban is emésztési zavarokban 
nyilvánul. Egyáltalában nam takarékos eljárás 
a hízóknak sok sót adni, nem csupán azért, 
mert utóvégre a sónak is van értéke, hanem 
főleg azért, mert a sok só nagyobb mennyi
ségű takarmány-felvétellel jár, amely nagyobb 
mennyiségű takarmány azonban azért nem jár 
fokozottabb hízással, mert az ‘anyagcsere s a 
fehérjék szétesése is fokozott. Hizó ökröknek 
napi adagul 30— 60 grm. só adható, minden 
hátrány nélkül; természetes takarmányok ete
tése mellett kevesebb, mesterséges takarmá
nyok etetése mellett több.

Ezek után térjünk át tehát a hizlalás 
menetére, megjegyezvén még azt, hogy a hiz
lalás annál nagyobb haszonnal fog járni, mi
nél rövidebb ideig tart az. Az állatnak ugyanis
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miként már hangsúlyozva lett, anyagcseréjére 
• a hóképzésre bizonyos mennyiségű takar
mányra van szüksége. Erre a czélra tehát sok
kalta több takarmányt fog felhasználni abban 
az esetben, ha a hizlalás hat-, mintha négy 
hónapig tart. Rosszul felfogott takarékossági 
elv tehát a hízóknak keveset i-dni, de viszont 
sokat etetni velük pazarlás. A tápláló anyagok 
minden csoportjából annyi foglaltassák tehát 
a takarmányban, a mennyi a hízás legjobb 
menete czéljából éppen ajánlatos.

Nem engedi meg a tér szűke, hogy ta
karmányokban foglalt tápláló anyagokkal, azok 
csoportosításaival, mennyiségüknek miként való 
kiszámításával stb., e helyen behatóbban fog
lalkozzak. De nem is tartom szükségesnek, 
mert minden takarmányozási kézikönyv erre a 
szükséges utasításokat megadja. Kiszámíthatja 
tehát mindenki maga magának az előtte fekvő 
takarmányozási adatokból, hogy melyik hiz
lalási időszakban mennyi takarmányt adjon 
hízóinak.

(Befejező közlemény következik.)

V E G Y E S E K .

—  A nyíregyházi m. kir. dohánybeváltó 
felügyelőség alá tartozó körzetekben az 
1890-ik évi dohánytermelés alkalmával lég . 
nagyobb eredmény a következő községek* 
ben éretett e l :

Község neve
Holdan
dohányban

kgr.

kénti átlag 
pénzben 
frt | kr

A dohány faja

Túra 931 185 36 szamosháti
Szamosszeg 844 183 97
Császári 871 182 10
Gyöiőcske 928 179 16 vörös virágú muskotály
Pilis 981 177 15 szamosháii
Leányvár 812 170 23 vörös virágú muskotály
Máté Szállta 855 158 34 szamosháti
Encsenca 861 156 14
Nagy Uáka 739 156 00
Balkány 794 154 63 „
Biri 766 154 18
Nagv-Kátlő 791 153 t*8
Kan) ár 756 151 84
Gyulaj 834 160 2  8
Gebe 829 160 24 -

X . i .
— Az országos magyar gazdasági egye

sület igazgató választmánya ülést tartván 
Desseicfy Aurél grót első sorban sajnálattal 
tudatta az egyesület első titkárának Baranvay 
Istvánnak állásáról való lemondását. Mivel 
azonban Baranyay évek során át lolytatott 
eredménydui működését az egyesület a mai 
viszonyok közOtt nehezen nélkülözhetné, az 
igazgató választmány Baranyaynak elismetést 
szavazva fel fogja kérni, hogy titkári állását 
továbbra is tartsa meg. A megüresedett igaz
gatói állásra a választmány egyhangúlag Forster 
Gér a komárommegvei földbirtokost választotta 
meg.

—  Dohánytermelés és kereskedelem 
Bulgáriában. A Budapesti Kereskedelmi Mú
zeum .Kereskedelmi Közlemények" czimü 
lapjában olvassuk: A szófiai cs. és k. lócon- 
sulátustól a következő értesítést vettük. Bul
gáriában a dohánytermelés, dohánybehozatal 
éi kivitelt illetőleg f„ é. márczius hó 1-tól (régi 
atvl azerint) az uj bolgár törvénv értelmében 
változás lép életbe, mi által a dohánv eddigi 
vámkezelése lényegesen megváltozik. Ezen tör
vény fóbb intézkedései a kővetkezők : A nyers 
dohány s dohánygvártmányek bevitele a kül
lőidről megvan engedve. A nyersdohány a bevi
telnél vámot fizet (még pedig az élték után 
81/ ,  százlólit) és két frank illetéket minden 
kilogramm után göngy nélkül. A  bevitt elké
szített pipa és burnótdohány után azonkívül 
még az I. minőségi gv öngydleték kétszerese 
fizetendő. A vámok a következők:

Pipadohány 1000 gr. után 21 frk.. 500 
gr. után 12 frk, 200 gr. után 4.80 Irk, 100 
gr. után 2.10 frk, 50 gr. után 1.20 frk, 25 
gr. után 60 centimes;

Síivarért dobozokban 1000 drb. után
■ srk u a  S sm nasl, U adspaatea, U o ro tt ja -a lo s a  S. (

fizetendő 72 frk, 500 drb után 36 frk, 250 
drb. után 18 frk, 100 drb. után 7.20 frk, 50 
drb. után 3.60 frk, 25 drb. után 1.80 frk;

Seivarkákért dobozokban 1000 drb után 
24 frk, 500 drb. után 12 frk, 250 drb után 
6 frk, 100 drb után 2,40 frk, 50 drb után 
1:20 frk, 25 drb. után 60 centimes;

Tombeki (száz marghilénak való dohány) 
és mschorka (száz közönséges dohány levelek
ben) után s vámon kívül az áru értékének 
75“/ , -a fizetendő mint illeték.

Belföldi nyers és elkészített dohány kivitele 
csak a fenálló határ-vámhivatalok közbenjárá
sával történhetik. A kivitelt csak oly dohány
gyárak és személyek eszközölhetik, melyeknek 
illetőleg kiknek a dohány nagybani eladására 
kiviteli joguk van. Dohánygyártmányokért a 
kivitelnél a gyöngvdij és illeték visszatéríttetik.

(A törvény egész szövege, mely a bolgár 
hivatalos lap ez idei 8-ik, január 11-iki szá
mában je'ent meg, a tudakozó irodában meg
olvasható),

—  Bolgár dohánygyárak. Bu'gária 20 ke 
rületében 1890. elején 92 dohánygyár létezett 
1890-ben 11 uj gvár nyílt meg és 9 bezára
tott; 1891. január havában 11 nyílt meg, úgy 
hogy február 1-én 105 gyár volr, mclvek ősz- 
szesen 1617 munkást foglalkoztattak.

Szerkesztői és kiadói üzenetek.
Dr. Bakó Péter D é v á v á  ny a ,  Pollner Benő

N é g y e s .  A kivárt gálocsi megbízható dohánymagot 
b. czimjökre elmenesztettük — most már szaniosháti 
maggal ia rendelkezünk bár minő menryisegben.

E. S- A magot megkaptuk.
Rónay letván, Z á g r á b .  Várjuk ujabbi küldemé

nyét, mert a régiek elfogytak.
Szanter Vilmos p. O. biztos urnák, M e z ő k ö 

v e s d ;  Beretvás E. gazdasága, K a r á c s o n  d. A kí
vánt számokat megküldtük.

Spltzer Izaák, P a . - B e r e k a l j a ;  Feuer D , 
Pa . - D á n o a. Kérdéseikre feleletünket jelen számban 
a „Nyílt kérdések és feleletek" lovat alatt találják meg.

Kitűnő eredeti biztos helyről származó 
jól kifejlett érett szamosbáti dohány
mag nagy mennyiségben kiadóhivata

lunkban megrendelhető.

Dohánybálok lekötésére alkalmas, leg 
job b  minőségű kenderből készült kötelek 
100 kilónként 35 írttól 40 írtig kap

hatók

Kaufmann B.
kender, kócz- és kötéláru-gyár

ra k tá réb a n ,

Budapest, Mária-Valéria-utcza I. ez.

Ugyanitt a gazdasági szakmába vágd minden, 
nemű kőtél-gyártmány a legjntányesabb árban 

kapható.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Bálfák és gyékények
nagy mennyiségben kaphatók jutányos ár 

mellett. Hogy hol. azt megmondja e lap 

kiadóhivatala. L'gy a bálfák mint a gyékények 

a d o k é n y  te r m e lő k n e k  egy igen fontos 
kelléke és azért figyelmükbe ajánltatik.

ni-udvar.)
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