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Olvasóinkhoz.
A ,  Magyar Dohányujsig" 7 és 7*-ed 

évi fenállásával teljesen igazolta létjo
gosultságát s t. előfizetőink mindenesetre 
meggyőződést szerezhettek már maguk
nak arról, hogy lapunk,úgy átemelőknek, 
mint általában a hazai dohányügynek 
nagy hasznára válik, miért is nem tartjuk 
szükségesnek ezt bővebben fejtegetni.

Minden emberi erő a haladásra irá
nyul; —  a világ jelszava minden té
ren : e l ő r e !

Az emberek mindenben arra töre
kednek. hogy minő eszközökkel lehetne 
a legnagyobb eredményt elérni. Sok 
minden nem rejtély ma már a világ 
előtt, amit ezelőtt sííríí homály fedett, 
—  a nagyszerűbbnél nagyszerűbb fel
fedezések. találmányok egymást élik.—  
De hol van még az a kor, a melynek 
boldog szülöttje nyugodtan elmondhatja: 
„na, most már többet nem tanulhatok, 
mert már minden a mi lehető, ismere
tes előttem: —  nem kell olvasnom, mert 
njat: nem olvashatok/'

Ha elmondhatjuk azt, hogy semmi 
sem uj a nap alatt: úgy még inkább 
el lehet mondani, hogy olyan kor, a 
melyben már nem lesz több rejtély, tü- 
kélycsbedés. előrehaladás, soha nem fog 
az emberiség életében beállani. —  Ki
csinyes gondolkodás tehát az, hogy egy 
szaklap olvasása fölösleges volna.

A czivillizáczió előrehaladása vissza

vetni látszik az emberek társadalmi 
helyzetét. Mert a műveltséggel nőnek 
az igények, s viszont a folyton növekvő 
rendkívüli konkurrenczia, megnehezíti a 
keresményt, az életmódot.

Drága honunk első sorban földmű
velő ország. Örömmel tekint minden jó 
hazafi a folyton tejlödő honi iparra, de 
azért az ország mégis első sorban föld
művelő ország lesz mindig. Jó földje 
kincses bánya. S nem-e örömmel gon
dolhatunk rá, hogy a kis Magyarország, 
a dohánytermelés terén Európában a 
harmadik helyet foglalja el.

Az idei kitűnő sikerű dohánytermés, 
mely lépten nyomon a haladás jellegét 
hordja magán, még inkább ösztönözzön 
bennünket arra, hogy folyton előre tö
rekedjünk: —  csak arra vigyázzunk 
főleg, hogy visszaesésbe ne jöjjünk. 
—  Dolgozzunk ernyedetlenül, okosan, 
okszerüleg, s hogy ezt minél eredmé
nyesebben teltessük: olvassunk is.

A „Magyar Dohányujság" mint eddig 
tette, ágy ezután is mindenre ki fogja 
figyelmét terjeszteni. A lap alulirt szer
kesztője, az európai dohánytermelő ál
lamokban nagyobb tanulmányutakat fog 
tenni, hogy az ebből mentett és hazánk 
termelési viszonyaihoz alkalmazható ta
pasztalatokat a helyszínén elsajátíthassa 
és a „Magyar Dohányujság11 utján, a 
magyar dohánytermelőkkel megismer
tethesse.

Minden erőnk, tehetségünk buzgal
munk. jóakaratunk oda fog irányulni, 
hogy szeretett hazánk dohányügye mi
nél magasabb fokra emelkedhessék.

De hogy ezt megtehessiik, feltétle
nül szükséges, hogy a termelők párt
fogását egész mérvben birjuk.

Október hó l-től uj előfizetést nyi
tunk. Felhívjuk tehát a termelő közön
séget az előfizetésre és lapunk terjesz
tésére, azon reményben, hogy zászlónk 
alá minél többen fognak sorakozni.

Előfizetőink azon részét, akiknek elő
fizetésük most, vagy már a múlt évne-

Mai aaém unk I  o ld a lra  tarjad . -V f i

gyedben lejárt, kérjük az előfizetés mi
előbbi megújítására.

Az előfizetési feltételek, a lap hom
lokán olvashatók.

Daróczi rumon,
a ..Magyar Dohányujság' szarkeaatője 

és kiadí tulajdonosa.

Ő szi szán tá t, v e té s fo rg á s  é t  trágyázás.

A  dohány termelés okszerűségének 
egyik  főtényezőjét képezi: az őszi szántás, 
továbbá a trágyázás miként alkalmazasa es 
hogy minő trágyát alkalmazzunk a dohány- 
termelésben.

A z utóbbi időben, a nagyobb terme
lőknél majdnem országszerte meghonosult 
már a dohány alá való őszi szántás, —  
csak az a kár, hogy m ég igen sok helyen 
mint egy kényszer-munkát tekintik, és csak 
úgy  végeztetik, hogy  épen az is m egtör
tént légyen és igy sok helyen egészen 
késő ősszel, amidőn már minden egyéb 
munkát — melyet sok gazda, ennél m ég 
mindig előbbvalónak tart — elvégeztek: 
akkor látnak aztán ezen munkához, ami
dőn már az ekeszarvát tartó kis ostoros, 
vagy kis béres kezei fagyosak, m eggém - 
berednek, s az ösztökével való szükséges 
munkát a csipós hideg szél már m eggá
tolja, holott pedig erre késő őszszel — mi
dőn a gyom  a földet már nagyon is el 
szokta lepni —  ugyancsak nagy szükség 
len n e; — bizony igy és ilyenkor a szán
tást nem lehet kellőképen végezni, — az 
eke kibukik a barázdából es támadnak a 
vak barázdák, amit külöm böző táj szerint 
való elnevezéssel nem akarok itt mind va
lamennyit leírni. —  szóval: a föld nincsen 
kellőleg megszántva. De a késő őszszel be
állani szokott hideg esőkben való szalonás- 
szántás is csak olyan n-.ocskolásnak nevez
hető, mely a földet olyanná teszi mint a 
vályog-sarat: — az ilyen lucskos és tapasz
tani való lágybani szántás annyira meg 
rontja a földet, h ogy  sokkal jobb  inkább 
egészen szántatlanul hagyni, mintsem ilyen 
munkában részesíteni.

Azért mondom, hogy a dohány alá 
való őszi szántást nemcsak úgy divatból 
vagy szokásból kell végezni, hanem tegyük 
m eg — a saját érdekünkben —  idejében, 
rendesen, kötelességszerüleg, — mert ezen 
munkának nem szabad elmaradni.

Tehát — most van az ideje ezen 
munka véghezvitelének; — most, — a 
midőn ott, ahol a talaj, az utóbbi száraz
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időjárástól nincs túlságosan kiszáradva, a 
talaj minőségéhez képest —  legalább 
16— 18 centiméter mélységre — mélyitő 
ekével m eg kell ugarolni a dohánytermésre 
szánt földet.

Eme szántást szükségtelen hengerezni 
vagy boronálni, sőt sokkal helyesebb, érdes 
barázdában hagyni telelésre.

Ezen szántásra ép olyan gondot és 
figyelm et forditsunk, mintha búza vagy 
repcze vetéshez készitenénk el a földet, 
mint amely munkát a gazda rendesen 
nagy szorgalom és ügylet mellett szokott 
végezni.

Csakis a nagyon gazdag humus-tar- 
talmu földeken lehetséges őszi szántás nél
kül is sikeresen dohányt termelni. — de 
ott is sokkal jobb az Őszi szántást alkal
mazni, mert ez megszelídíti a talajt, s na
gyon előnyösen hat nemcsak a minőségre, 
de m ég a mennyiségre is igen nagy be
folyással bir.

Ismétlem tehát: a dohánynak való 
őszi szántást a maga idejében, és nem el
késve, s egész rendszeresen és alapossággal 
kell megejteni.

A m i a vetésforgást illeti, vagyis hogy 
minő elővetemény után termesszük a d o 
hányt : erre nézve egyszerűen és egyene
sen Kazay Rezső ur, kitűnő munkatársunk
nak lapunkban épen most folyó VA dohány 
loly. a vet Leforgásban* czimü jeles tanul- 
mányezikkére utalom t. olvasóinkat.

Wanner László műegyetemi tanár. vDo
hányt' rnn lés és gyártás“ czimü müvében, a 
vetés forgásra nézve azt mondja, h ogy  • 
— a dohány vetésforgása a különböző 
gazdasági viszonyok és turnusoktól függ. 
egyes váltakozásokkal.

A  dohány tulajdonképen minden ve- 
teménv után ültethető, mely a talajt na
gyon ki nem mentette, — különöseu azon
ban kapás növény és luezerna után. Igen 
gyakran találjuk a dohányt, mint clővete-

ményét a kapás növényeknek, amelyek 
utána kitünően diszlenek.

A  Pfalzban gyakran luezerna után, 
mely ősszel leugaroltatott, — Elzászban 
mindig árpa tarlóban látjuk. (Ez igen 
h elyes!)

A  dohányt több esztendőn át egym ás
után is lehet termelni, ha a talaj elég 
erős, — m ely mindenesetre arról ád tanú
ságot, h og y  a dohány egy  —  maga magával 
megférő növény.

M agyarországon az úgynevezett ker
tekben, több éven át folyton egymásután 
termesztetett kitűnő minőségű dohány, (de 
végtére ezek is ki lettek merítve!) — úgy
szintén Hollandiában s Eszak-Amerika déli 
részeiben és Nyugat-Indiában, ahol — tud
valevőleg — a talaj végkimerüléseig min
den trágyázás nélkül termelnek.

A z egymásután több éven át való 
dohányűltetésre nézve azon egyetértő nézet 
uralkodik, h og y  az igy termelt dohány, 
m inőségére nézve sokat nyer, amennyiben 
a több éven át ugyanegy földben való 
termelés, a dohánynak vad ízét elveszi, s 
a levél vészit ugyan nagyságából, de nem 
súlyából, mert zsírosabb és súlyosabb lesz, 
— (szerintem ez nem áll!) s a szárításnál
5— 6° 0 kevesebbet veszítenek súlyban, mint 
más dohányok.

Különben a dohánytermelései egy más 
érdek is összefüggésben van a gazdasági 
rendszerben t. i. a talaj javítás, porhanyitás 
által és h ogy  a dohány után egyszeri szán
tás mellett kitűnő kalászos növényt ter
melhetünk.

A  trágyázásra nézve Wagner azt mondja, 
h o g y : a dohányt erősen kell éreti trágyá
val és legjobb őszszel trágyázni, — de a 
mennyiben a levél bőség és nagyság a 
trágya mennyisége és minőségétől függ, s 
minthogy a trágya minősége és miként 
alkalmazása a dohány minőségére rendkí
vüli befolyással van : azért jó l megfontolt 
választást kell a trágyanemekben tenni.

Általában el lehet mondani, h og y  a 
szarvasmarha trágya a legalkalmasabb, —  de 
jó  a galamb és aprómarha trágya is, s 
a kellően megrothadt növény komposzt, 
mész és hamu után, m elyek a pipa dohány
nak kellemes izt és szagot kölcsönöznek.

A  ló-, juh- és sertés trágya, emberi 
ürülék, vér, gyapjú, szőr, haj, szaru és csont 
trágya után tulerős dohány lesz, amely 
inkább csak bum ót dohányhoz alkalmas.

Azzal a tudósok valamennyien régen 
tisztában vannak, h ogy  lehetőleg mellőzendő 
a fris trágyába való dohányültetés, —  ezt 
azonban a legtöbb esetben kénytelenek va
gyunk tenni, — de ez esetben a trágyá
zást végezzük legalább őszszel, vagy jóval 
az ültetés előtt, hogy a trágya a földben 
a szántás által jobban összevegyüljön és 
lehetőleg feloszoljék.

Épen ezen szempontból, a műtrágyák 
alkalmazása kiváló figyelmet érdemel.

Gcrbcl szerint: a gyep, lóhere és lu
ezerna után a legtöbb és leg jobb dohányok 
teremnek, —  (ezzel én is teljesen egyet 
értek).

V égül helyén valónak találom ez al
kalommal, a Neumann testvérek által újab
ban forgalomba hozott Jégen szárított ter
mészetes istáló trágyái“ épen a dohányter
melés kísérletezései szempontjából, a ter
m elők figyelm ébe melegen ajánlani.

Ezen trágya a dohánytermelésnél a 
legjobban és legczélszerübben alkalmazható, 
az ültetéskor, porhanyós állapotban, a pa
lánta fészekben, tetszés és szükség szerinti 
m ennyiségben, — s hogy az e fajta trágya 
minő hatással lesz minden egyes palántára, 
amidőn az párszor m eg is öntöztetik s a 
fészekben a palántának úgyszólván kész 
tápláléka lesz : azt a praktikus termelőknek 
fölösleges bővebben magyarázgatnom, — 
de az őszön megszántott talajra és a ta
vaszi keverés előtt elszórni is igen alkal
masnak és czélszerűnek tartom.

A  m ennyiség szükségletéről való m eg
beszélést más alkalomra hagyva, most csak

T Á R C Z A .
Karczolatok a dohányról.

Irta : Hónai István.
— A „Magyar Dohány-újság* eredeti tározója. —  

A  világtörténelem megőrizte az utókor 
számára Ahasverus eseménvdus életéből a 
többi között azt is, hogy az ő kiszemelt 
m enyasszonyát, hat hónapon át, m yrrhával és 
balzsammal parfümirozták és hat hónapon át 
kezellek rózsaolajjal, ibolvaillattal s egvéb kel
lemes illatú fűszerekkel; csak ilven gondos 
előkészület után vezették a király elé, akinek 
fogalma sem volt arról, hogv valaha az én 
karczolataimban is fog szerepelni. M inthogy 
pedig minden valamirevaló bibliaismerö tudja, 
hogy Saul hogvan került a próféták közé. 
nem szabad hon iakban  maradni annak sem, 
hogy kerül Ahasverus m enyasszonya a dohány 
közé.

Valószínű, hogv Ahasverus szagló érzéke 
már az ókorban  o k á n  tinnvás volr. mint a 
jelenkorban igen sok dohanvosé. A  nn .m env- 
asszonv-elővezetómk* (vulgo : termelőink ' is 
körü lbe lü l hat hónapon át egyebet se tesz
nek, mint beczézgetik a dohanvt. u mágiától 
kezdve a levelekig, hol melegagyban, hol hi- 
degagvban ; magvetés után palantakiültetes kö
vetkezik, a töld „foldozasa* után annak ka

pálása jön ; nem elég. mert bugázásra kacso
zás, levéltörés, füllesztés, fűzés, szárítás kö
vetkezik : azután simítás és osztályozás és tu- . 
dóm  is én még nn m inden következik, m ig 
végre —  Ahasvérus elé vezetik. Azaz dehogy ! 
M ég messze vagyunk attól, hogy az igv ke
zelt dohány egy karcsú „hosszú szivar* alak
jában reprezentálódjék, vagy pedig egy pohos 
alakú arisztokrata szivarban csak mint bél el
bújva is megjelenjék ! H o l van még a gyár
tási proczedura !

A  történelem azt is elmondja, hogv 
Ahasvérusnak az első piilanatra néni tetszett 
az »előkészített* m enyasszony; (bizonyára 
nem jól volt fűzve, vagv szántva, vagv tán si
mítva) később azonban a kellemes illatok jól
eső behatása folytán szagérzése a kedélvre 
annvi befolyással bírt, hogy jó kedvre derülve, 
menyasszonyát hódítónak találta.

Ig v  vagvunk mi is a dohánvnval. A z  
ember a kezébe vesz egv csom ó dohánvt és 
—  megszagolja : gondol magában valamit
néha semmit) és azt találta, hogv biz az 

deprimáló hatást keltő kellemetlen szagu; 
persze igv nvers állapotban. Azután m egvág a 
s pipába töm . vagy ugv hamariaban sodor 
egv szivart es rágyújtván azt találja, hogv 
hat mégis csak korai volt az Ítélet, mert a 
dohány jóleső. kellemes illatú. —  Igaz, 
hogy a 'kellem es* illat maga is nagymérvű 
ingadozásnak vagv különböző fokozatúak van

alávetve, de ki tudná azokat elszámlálni ? 
Senki. M e rt : először is e fokozatok szá
ma annyi, hogy ezekről az orr-speczialisták 
egész Könyveket rtak, m ásodszor azért, mert 
e rengeteg sok fokozat egyetlen egyikére sincs 
a nyelvnek megjelölése, a szagérzetet lehet 
körülírni, hasonlítani de abstrakt fogalommal 
megjelölve a világ egyetlen nyelvében sincsen 
s ez a körülm ény rendkívülien megnehezíti az 
embernek a dohány illatáról, szagáról véle
ményt kifejthetni. Igv vagvunk az »iz«-zel is; 
mert mi az »iz« V Nem  egvébb m int valamely 
szagérzet alapja. A  kinek hiányos szaglószerve 
van, teljesen képtelen az »iz« tökéletes él- 

j vezetére.
A  szüntelen dohányszagot az ember 'm e g 

szokja ', szoktuk m ondan i; nem helves m on
dás. Tulajdonképen ugv áll a dolog, hogv a 
dohány szüntelen szaga iránt, vagyis a dohánv 
szagának folytonos tartóssága iránt a szaglás 
élessége csorbul, a nyákhartya megszokja a 

I szagot és érzékenységét egv b izonvos időre 
épugv elveszíti, mint ahogv szinvakká tud

1 az ember szeme válni b izonyos színekkel szeni- 
I ben. Ha valaki szaglószerveit b izonvos ideig 
* pihenteti: ugv azt veszi észre, hogv az éle- 
. sül. Például a hétfői napon, m időn a dohány

gyári szakszolgalat megkezdődik, az ott al
kalmazottak szaglási szerve érzékenvebb, épen 
a vasárnapi pihenő fo lytán ; csak meg kell 
figyelni.
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annyit jegyzek még meg, hogy dohányterme- 
lóinknek, akik gazdaságukban más ter- 
mesztményeket is nagyban termelnek és 
akiknek lehetett már alkalmuk e trágyafaj 
kitűnő sikeréről és hasznosságáról meggyő
ződést szerezni, hogy ez a trágya, a dohány- 
termelésre a legczélszerűbb és legalkal
masabb trágya-anyag; — miért is újólag 
jó lélekkel ajánlhatom a termelők becses 
figyelmébe.

H o g y  a .lég en  szárított természetes 
istálló trágya” , minden más trágya főlett, 
mily különös becscsel bir és miben áll 
ennek a m aga sajátlagos értéke: azt kel
lően m egvilágította és m eggyőző leg  fejte
gette a „Földm űvelési Érdekeink” czimü 
jeles gazdasági szaklap ; —  s erre alkalmi
lag  m ég visszatérünk.

Darócit F«7mo.5.

A dohány helye a  ve té s-fo rg á sb a n .

Irta: Kazay Rezső.*)
(Folytatás.)

Hosszabb vetés-forgás dívik Bischeimban 
és pedig :

1) fehér mustár, —
2) búza, —
3) bab, —
4) búza, utána kerekrépa, —
ö) dohány, trágyával, —
6) búza, utána kerekrépa, —
7) kender, 30 szekér trágyával hektáron* 

ként, —
8) búza, —
9) árpa, —
10) lóher, —
11) búza, utána kerekrépa, —
12) burgonya trágyázott földben, —
13) búza, hektáronként 30 zsákocska 

madártollal trágyázva.
Itt ugyanis az olyan házi szárnyasok tol

láit, melveket más czélokra nem használhat

ni Demoor, (iasjmrin és Schxcerz munkáinak fel- 
használásával.

Olvan helyen, ahol külömbözö minőségű 
dohányok vannak felhalmozva vagv munkába 
véve, szaglási szervünk valamennyi idegpá
lyája egvszerre támadtunk meg, a szagbeha
tásnak egy sajátságos nemű tünetét észteljük 
s ez nem egyéb mint a szagok külömbözö 
toku erősségének egymással való versengése, 
s mint mindenütt a világon, itt is az erőseb
bik győz ; a havana és muskotály szaga el
enyészik a chloroform szaga mellett.

Szagló szervünk: az orr-ür gondozása tehát 
—  mint látjuk — elég nagvfontosságu, s ha 
az ember nem vigyáz, hamar esik meg benne 
egy-egy elváltozás, melvet az első pillanatban 
észre sem veszünk, később megszokjuk s azt 
sem tudjuk, hogy egy bieonyos szag iránt tel
jesen elvesztettük érezhető képességünket 
vagyis szagérzetünket.

Akárhányszor megesik, hogy —  különö
sen gyengébb idegzetű —  ember, ha vala
mely erős, nem kellemes szaghoz jut, egészen 
elkábul s ha ez a szag tartós, az agvfunk- 
czióra, öntudatra fátyol borul. S viszont ha 
kellemes, jól eső szaggal érintkezik, bizonyos 
könnyed lelkiállapotot észlel, olyan megelé
gedéssel vegyes kedélyhangulat ömlik el egész 
lényén, hogy egy tétova kívánság se jut hirte
len eszébe. Szóval, az ember körülbelül úgy 
érzi magát, mint Ahasverus akkor, midőn 
menyasszonyát mégis hódítónak találta.

M agyar D ohányujság.

nak, összegyűjtik s mint kitűnő és phosphor- 
dus trágyát felhasználják.

Ehhez hasonló földmivelést csakis Strass- 
burg városának közelsége enged meg. A mus
tárt, búza elébe nagyobb előnynyel használják, 
mint a kendert.

Obernheimban a következő vetésforgást 
használják, mely azonban Elszászban kevéssé 
van elterjedve, u. m.

1) burgonya vagy bab, —
2) árpa, vagy búza, —
3) lóher, —
4) dohány, —
5) búza, —
6) árpa.
Ez oly kitűnő vetés-fergás, melylyel más 

alig hasonlítható össze.
Weyersheimban jó búza-földben
1) dohány, —
2) búza, utána kerekrépa és igy folyto

nosan. A dohánynak sokkal enyhébb ize van, 
kétségen kívül azért, hogy ugyanazon földben 
ismételve termesztetik. A trágyát, melvet a 
búza és a kerekrépa nem produkálnak, úgy 
veszik.

Badenben, homokos-agyagos talajon, ne
vezetesen Haslochban a következő vetés-for
gást találjuk :

1) dohány trágyával, —
2) kétszeres. —
3) árpa, —
4) lóher, —
5) burgonya, —
Semmi termény sem előzheti meg a bur

gonyát előnvösébben, mint a lóher, ugv hogv 
sokszor nem is kell burgonya elé trágyázni. 
A burgonya azután tiszta és olyan előkészí
tett földei hagy maga után a dohány szá
mára, a mely ennek a legjobban megfelel. 
Kell azonban, hogy a földet minden két év
ben az ártalmas növényektől, gyomoktól ala
posan megtisztítsuk, hasznára u lóhernek, melv 
a kétszeresre és árpára következik. Egv szó
val alig lehet egy jobban Összeállított kis ve
tésforgást képzelni is mint ez :

1) dohány trágyával, —
2) kétszeres, —
3) burgonya,
4) árpa, —
5) lóher. —
Midőn kétszeres, árpa és burgonya előzik 

meg a lóhert, ez sokkal kimerültebb talajt 
talál, mintha burgonyára burgonya jött volna. 
A lóher kétségen kívül kitünően előkészíti a 
földet dohány elébe, de burgonyának is ; ez 
pedig épen ugv a dohánv, mint a lóher 
elébe. A fentebb emlifett és Hasloch-bán divó 
vetésforgásnál a productio erő inkább a kü
lönféle termények sikerességére van alapítva. 
A lóher helye a vetésforgas közepe felé van,

3

a burgonya pedig inkább hátrább áll, mely ha 
ki is meríti a talajt, de a vetés-forgás általa 
alig szenved valamit, mert rendesen és köz
vetlenül trágyázott földben termesztetik. Tud
juk azonban, hogy ugv Elszászban, valamint 
Badenben is, az ugar legjobban pótolható az 
által, ha —  miként már fentebb említve volt — 
kétszer egymásután olyan termelvényt produ
kálunk, melyet kapálni kell. Ezen elven alapszik, 
a Manheim és Heidelberg körül divó vetésforgás, 
melylyel még az angol sem vetekedhetik :

1) dohány trágyával, —
2) zab, —
3) árpa, utána kerékrépa (a föld folyékony 

trágyával megöntözve), —
4) bab, —
5) rozs, —
6) kukoricza, burgonya, vörös répa.
Ha bármely földmivelö ennél jobb vetés

forgást tud, vagy képzel magának, annak 
ajánljuk, hogy menjen el ezen vidékre s 100- 
és 100 kilométer kiterjedésű földeken a saját 
szemeivel győződjék meg ezen vetésforgás bá
mulatos eredményeiről. Ugyanitt van még egy 
másik vetés-forgás is, mely az élőbbemtől csak 
némileg tér el s a dohány termelésnél gyakran 
használtatik :

1) dohány trágyával, —
2) rozs, —
3) árpa, azután kerekrépa, —
4) rozs, —
5) vörös répa, burgonya.
Ezen vetés forgás gazdagabb ugvan, mint 

az előbbi, de hiánvzik belőle a takarmány s 
ennélfogva a trágya, melyet tehát úgy kell 
venni.

Jogosan hihető, hogy a dohánynak gvak- 
rabbi termesztése nem árt a minőségnek s 
ugyanezen véleményben vannak a manheimi 
dohánytermelők is.

Speyrr-ben már 30 év óta dohányt és 
rozsot folytonosan egymásután termelnek.

Belgiumban, a földmivelés ezen classikus 
hazájában, a vetés-forgások nem olyan egy
öntetűek és bizonyos tekintetben nem olyan 
állandóak, mint más országokban, s ezekről 
a következőkben fogunk szólni.

Folyt, köv.)

A  dohány égésének tanu lm ányozása .
Befejező közlemény.)

Hogy a trágyázás csakugyan fokozta az 
égést, az az átlagszámoknál még jobban ki
tűnik az egyes égetési próbák részletes ismer
tetéséből.

Hajdú-Doroghon a trágyázást combinálták 
nnvelési és szárítási kísérletekkel: minden
egyes csomóból külön-külön Öt égetési próbát 
téve. az eredmény a következő : (Lásd az alanti 
táblázatot.)

Levél száma taltög

Egyenközü torok Páros sorok
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Hat eset közül tehát négyben a trágyá
zott, egyben a trágyázatlan égett jobban, egy 
esetben különbség nem volt. Azon egy eset
ben is, midőn a trágyázatlan meghaladta a 
trágyázottat, egy dohánynak rendkívüli égése 
okozta az eltérést; ami véletlen, individuális 
eltérésnek tudható be, ami minden növényt*r- 
raelési kísérletnél előfordul.

A h oeizu -pály i
r •

szam osháti dohány égése

egyenközü sorok páros sorok
13 3 16 5 7 4 11
8 3 17 17 21 4 7

17 2 8 3 8 6 9
10 8 4 3 7 11 23
11 8 18 3 6 7 10

Mig tehát a trágyázatlan 20 eset közül 
18-szor égett 10 másodpercznél rÖvidebb 
ideig, addig a trágyázott csak nvolcz esetben.

A számok azt mutatják, hogy az égésben 
a dohánylevelek különböznek, ami részint az 
égetési eljárás tökéletlenségének, részben a 
dohánylevelek között mutatkozó individuális 
különbségnek tudható be.

Sokkal megbízhatóbb adatokat nyertünk 
volna, ha több anyag állott volna rendelke
zésünkre *, annyi azonban a közölt számokból 
is kitűnik, hogy s superphosphat-trágya az 
égést igen sok esetben javítja.

Nesslernek azon állítása tehát, hogy a 
phosphorsav-trágva rosszul égövé teszi a do
hányt, ezen kísérletekkel nem nyert megerő
sítést.

Legkevésbbé se akarjuk azt mondani, 
hogy a phosphorsav minden körülmények kö
zött fokozza a dohány égését és minőségét; 
olyan esetekben, midőn a talaj agyon van 
trágyázva phosphorsavval, ott az égést hátrá
nyosan befolyásolhatja, csakhogy ily esetek 
nálunk ma még nem fordulnak elő. Nálunk 
a talaj legtöbb helyen szükséget szenved 
phosphorsavban; ezen hiány apasztásávai le
hetővé teszszük a dohány normális táplálko
zását s ezzel hozzájárulunk a minőség foko
zásához is.

Igen fontos körülménynek tartjuk azon 
eredménvt, hogy a termés fokozása a phos- 
phortrágva folytán nem vonja maga után a 
minőség romlását, példa erre a feldebröi és 
a fekvői szamosháti dohány, ahol a phos- 
phortrágva a termést tetemesen fokozta, a 
phosphorirágyával tehát úgy c. mennyiségét, 
mint a minőségét tokoztatjuk, sőt bátran el
mondhatjuk. hogy a mennyiség növekedése 
maga után vonja a minőség javulását.

A phosphortrágvának égést javító hatása 
ezen trágyafélét különösen fontossá teszi. 
Legkevésbé se akarjuk azt mondani, hogy 
bárhol is kedvező eredményt fogunk vele 
elérni, de meggvözödésünk szerint igen sok 
dohányvidéken fog ugv a mennyiség, mint a 
minőség megjavulni a phosphortrágya alkal
mazása folytán.

Különösen ajánlanók a Thomas-saiakkal 
való kísérletezést, mert ezáltal a mészszegénv 
alföldi vályog és agyagtalajok nemcsak phos- 
phort. de meszet is kapnának, miáltal azok 
tevékenysége fokozódnék, ami ismét a dohány 
fejlődésére volna jó hatással. Általánosan el
terjedt nézet, hogy a dohány égését különö
sen előmozdítja a kálium, ez irányban mi 
M.-Óvárott tettünk kísérletet; az eddigi ered
ményből azonban nem mérnök azt állítani, 
hogy káliumtrágyázással a dohány égését je
lentékenyen fokozhatnók, részletesebb adatokat 
ezúttal még nem közlünk, mert a kísérletek 
még folyamatban vannak, de a gazdáknak 
egyelőre még nem ajánlhatjuk a káliumtrá- 
gyával való kísérletezést az égés megjavítása 
czéljából. A dohány égésére befolyással van 
a talaj is. Általában azt mondhatjuk, hogy a 
kötöttebb talajok gyengébb é*ésü dohányt te
remnek, mint a könnyebb minőségűek, külö
nösen ha a kötött talajok nem elég tevéke
nyek. Hogy a talaj minő befolyást gyakorol a 
dohány égésére, az kitűnik a következő kí
sérleteinkből. Homok-, vályog- és agyagtalaj

ban termesztett Kürk Japraknak (melynek 
égése egyáltalában gyenge) égése volt:

homoktalaj vályogtalaj

18 másodpercz, 2 másodpercz,
10 3 r
14 6 „

8 2 n
10 2 r
8 3 „
5 3 „

23 2 „
16 1 „
7 1 »

Átlag: 119 másodpercz, 2-6 másodpercz.

agyagtalaj
nem

égett,
csak
szene
seden.

Ezen kísérlet is azt mutatja, hogy a ta
laj összetétele a dohány égésére befolyással 
van, mert a tápanyagnak nem tulajdonítható a 
külÖmbség, miután mindenik talajt bőségesen 
elláttuk egyforma mennyiségű táplálékkal.

Kísérleteket tettünk továbbá aziránt is, 
hogy minő befolyása van a különböző meny- 
nyiségü és különböző összetételű nitrogéntrá
gyának, a különböző mennyiségű phosphortrá- 
gyának a dohány égésére; de ezen kísérle
teink még nincsenek befejezve, s igy azokat 
csak később közlöhetjük.

Azon körülmény, hogy egy és ugyanazon 
dohányféle egyes leveleinek égésében különb
ség mutatkozik, arra inditott, hogy meghatá
rozzuk az alj-, anya- és hegylevelek égé
sét aszerint, amint azok a tőkén elhelyezve 
vannak.

A legnagyobb számú égési próbákból 
közöljük a következő néhányat, —  megje
gyezvén, hogy az első levél a legalsó alj-, a 
legutolsó a legfelső hegylevél:
1 2 3 4 5 6 7 8
8 8 16 12 10 8 7 8
9 15 20 18 20 11 8 10
5 13 15 18 17 15 11 6

10 11 12
6 4 másodperc.

11 6 5 „
9 •; 1 •

Amint a közölt számokból látható, a do
hánytön levő levelek az aljlevelek legalsójától 
számítva, az anyelevelek felé mindinkább job
ban égnek, legjobban égnek a 3., 4., 5. leve
lek, vagyis azok, amelyek az átmenetet képe
zik az alj- és az anyalevelek között; az anya
levelek égési képessége valamivel csekélyebb, 
de átlagban elég nagy és egyforma, a tető 
felé közeledve azonban folyton csökken, ugv 
hogv azok az anyaleveleknek, melyek a hegy
levelekbe való átmenetet képezik, már teteme
sen csekélyebb az égöképességük, mint az 
első anvaleveleknek; végül leggyengébb égésüek 
a hegylevelek.

Ezen — ugyan elismerjük, hogy némi 
tekintetben még hézagos — kísérlet is bizo
nyíték amellett, hogy az anyalevelek kellő 
épségben tartása, helves szántása és megfelelő 
eltartása a dohánvtermelő gazda legnagyobb 
gondjár kell hogy képezze; mert nemcsak 
nagyságára és alakjára, izére és zamatjára, 
hanem égési képességére nézve is ezen anyag 
a legértékesebb.

Cserháti Sándor és Szilassy Zoltán.

A  dohány m ozaik-betegsége  tá rg y á b a n  

tett k ísérletekrő l.
Linhart György m.-óvAri gaxil. akadémiai tanár 

jelentése.
(Folyt..)

A  szerzők úgy magyarázzák ki ma
gukat, hogy nagyobb harmatozások alkal
mával, este és reggel, a dohánynövények 
vízben dús levegőnek vannak k ité v e ; a 
nap feljötte után a levegő egyre jobban 
elveszti viszonylagos nedvességét, szárazzá 
lesz, s a dohánynövényeknek a nagy m e
legben beálló erős párolgása hozza m eg a 
foltokat.

Csakhogy az erős harmatozás m indig 
arra vall, hogy a levegő vízgőz tartalma 
(akár m egelőző eső, akár nedves légáram 
következtében) n a g y ; igaz, hogy ez a 
vízgőz az éj folyamában, harmat alakjá
ban, nagyrészt leverődik, s ezáltal a levegő 
vizétől m egfősz tátik, de viszont, a nap fel-

keltcvel, m egkezdődik ugyanezen viznek 
gőz alakjában a levegőbe való visszaván- 
dorlása. sőt az a vízm ennyiség, m elyet a 
növény (gyökerei által a föld m élyebb ré
tegéből felvéve) elpárolgatott, szintén a le
vegőbe kerül. Tehát ilyen esetben a leve
gőt csak nagyon meleg és tulszáraz síél foszt- 
hatja meg víztartalmától, s ilyen esetben 
is ritkaságok közé fog  tartozni az olyan 
száraz levegő jelenléte, mint a minőt a 
vízgőzétől kénsav által mesterségesen m eg
fosztott levegő képvisel.

Továbbá tény az is, hogy  valamely 
vidék időjárása lényegesen m eg nem vál
tozik, s igy  ha az időjárási viszonyok idéz
nék elő a betegséget, akkor m eg kellett 
volna a betegségnek régi időkben is lennie.

A szerzők ugyan azt mondják, h og y  
Bessarábiában és Kis-Oroszországban a 
dohányt minden forgó nélkül termesztik, 
úgy, hogy ugyanazon területen 441—50 
év óta dohányt dohány k ö v e t ; s mivel a 
dohány kevés foszfort von el a talajtól, 
ebben a foszfor felhalmozódik, miáltal a 
dohány abnormis viszonyok közé kerül, 
mely őt a betegség iránt fogékonynyá 
teszi.

A szuloki dohányültetvényeken a be
tegség a 7U-es évek óta pusztít nagyobb 
mértékben, s mint a beváltási adatok mu
tatják. azóta a termés nagym értékben m eg
apadt. ép a m ozaikbetegség következté
ben. Tehát, ha a szuloki mozaikbetegséget 
szintén az időjárásból akarnók kim agya- 
rázni, akkor fel kellene tennünk, hogy 
ott szintén azért öltött újabban a betegség 
nagyobb m érveket, mert a folytonos ter
melés által a növények abnormis állapotba 
jutottak.

Csakhogy Szülőkön ez az abnormis 
állapot nem állhatott be a foszfor felhal
mozódása következtében, mert a határban 
(mint nekünk bem ondották) a dohányt a 
következő forgóba m űvelik :

dohány i m agyar holdanként 30 szekér 
istállótrágyát kapva) 

búza vagy rozs 
burgonya 
ugar 
rozs.
A  szuloki forgóban tehát, a dohány 

csak minden fi-ik évben jut ugyanarra a 
talajra s mire újra reá kerülne, az alatt 
kétizben gabona, tehát nagymennyiségű 
foszfort igényló növény kerül a talajra.

A z előadottak alapján kétkednünk 
kell tehát az orosz szerzők köve.kezteté- 
seinek helyességében, melyek különben, 
ha igazak volnának, akkor a dohányhimló 
(vagy mozaik) betegséget semmiféle eljá
rással apasztani nem lehetne. A z  orosz 
szerzők nem is adnak más tanácsot, mint 
a dohány cgymásutáni termelésének elha
gyását. s azt, h ogy  a dohány lehetőleg 
erdők környezte tisztásokon (hol a légköri 
változások legkevésbbé ingadoznak) ültet- 
tessék.

A foltosodé* első neme ellen (midőn 
. tehát a legalsó levéltől lépésről-lépésre 
I indul m eg a levelek foltosodása) a ned- 
1 vesség lehető m egőrzését, s e czélból a 

dohány halmos művelését ajánlják. A  fol- 
tosodás e neme ellen, a nedvesség m egőr- 

' zését gazdasági m űveletek javaslatba ho
zása helyeselhető, de nem a halmos mű
velés ajánlása, mert mint az ezirányi ta
pasztalatok és kísérletek bizonyítják, a hal
mos művelés ellenkezőleg, a talaj nagyobb 
mérvű kiszáradását idézi elő.

Iwanowsky és Poloftroff színezett raj
zokat is mellékelnek dolgozatukhoz.*) A z 
első táblán, mint mondják, természetes 
utón m egfoltosodott, a 2-ik táblán pedig  
mesterségesen foltositott leveleket rajzol-

•) Scbtecherbetechew említette, hogy e munkáié
tól Greeozenstein Bélé pénzügyminiszteri tenácsoenlk 
le átnyujtotte.
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tak le, s az utóbbi tábla egy rajtáról van 
csak: világosan kitéve, hogy ama kép oly leve
let ábrától, amely üvegharangba tárva, válta- 
lcotva nedves és stárat levegő behatásának té
tetett ki.

H a m egtekintjük ama színezett rajzot, 
m elyet Dr. M ayer mellékelt a m ozaikbeteg
séget ismertető dolgozatához, azonnal felis
m erjük benne a szuloki betegség  képét, ha 
azonban az Iwanovszky és társa által közzé
tett rajzokat nézzük m eg, kétkedés fog  el, 
vájjon em e rajzok m ozaikbeteg leveleket 
ábrázolnak-e ? K rajzok egyikén sincs m eg 
a levelek ama sajátságos tarkasága s he
lyenkénti kilyukadása, a m ely az általunk 
észlelt mozaikos leveleket jelemzi. S  e raj
zok után ki is m ondanók, h og y  a szerzők 
által tanulmányozott betegség nem egyez 
m eg  a m ozaikbetegséggel, ha a szerzők 
nem jegyeznék m eg munkájukban, hogy 
lerajzoláshoz készakarva választottak csak 
mérsékelten foltos leveleket.*)

íg y  azonban mi azon állítást vagyunk 
kénytelenek koczkáztatni, h og y  Bessarábiá- 
ban és K is Oroszországban is pusztít a 
m ozaikbetegség, a mely a levelek nagy
m érvű tarkásodását okozza, de evvel eg y 
idejűleg, helyenként más okok  (időjárás 
s részben tán rovarrágás) következtében is 
m egfoltosodnak a dohánylevelek, s a mely 
foltosodások az előbbi betegséggel össze
zavartatnak.

Sajátságos, h ogy  ama e g y  rajz**) a 
m elyről egyedül van kitéve az, hogy a 
szerzők a levelet üvegharangba zárva be 
idézték elő a bemutatott betegséget (m ely 
tehát egyedül idéztetett akként elő, a mi
kép  a szerzők a him lőbetegség keletkezé
sét m agyarázzák) teljesen elüt a többi rajz
tól. A  szóban forgó levélen ugyanis, barna 
foltok  nincsenek, hanem a levél főerének 
továbbá első és másodrendű mellékereinek 
mentében, szabálytalan körvonalú, halvány 
sávok vonulnak végig.

(Vége k ör i

Elm életek a  dohányró l.

A  dohányzásnál, az első emésztési 
uiak is csakhamar működési részvétbe vo 
natnak. M ig egyrészt az izlési idegek el- 
tompulása által az étvágy általában, az 
édességek iránt pedig  különösen, leszáll, 
addig a dohányfüst azon m ódon befolyá
solja a gyom or idegeket, h og y  ha az em 
ber lakoma után dohányozik, a túlterhelt 
jóllakási érzet gyorsabban eltűnik, emellett 
a füstnek a bél peristaltikájára is hatása 
van. Különben úgy  látszik, h og y  sem a 
nyálnak diastatikus, sem a gyom om edv- 
nek peptikus hatása, nem szállittatik le a 
dohánylé által. — Favarger szerint: a ni- 
cotinismus cronicusnál, gyakran támadnak 
fájdalmak az epigastriumban, úgyszintén 
étvágyhiány, túlterheltség érzete, obsti- 
patio, diarrhoeval felváltva jelentkeznek.

T udvalevőleg — a dohányzás sem a 
szeszes italok, sem a kávé és thea élve
zetét nem záija ki, —  s a tapasztalás azt 
mutatja, hogy a szesz, a dohányzás mellett 
hódítóbban hat, és h og y  a kávé és a thea 
növeli a dohánynak az idegekre való be
folyását. A z  orvosok gyakorlatában több
ször fordul elő, órahosszant tartó tachy- 
cardie esete, ha valaki thea élvezete után 
erős szivarokat szi.

Erős dohányzóknál, a központi ideg- 
rendszer zavarodásaiként, ájulások, a leg 
gyakrabban pedig makacs álmatlanság 
szoktak mutatkozni. —  E g y  tekintélyes 
bécsi orvos, hónapokon át küzdött az ál
m atlansággal, anélkül, h og y  ennek okára

*) Munkáink 8-ik oldalán a következőket mond
ják : „Wir habén abaichtlich nnr mitssig von dér 
Krankheit betroffene mutter ausgewühlt. da an >ol- 
chen dér Kern dér Sachs lelchter an erkennen i»t.“ 
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rájött volna, mig végre egy  napon m eg
próbálta, hogy esténkint nem dohányozott 
és — a baj megszűnt. — Különben az 
idült dohánym érgezés jelenségei gyanánt 
m egfigyel tettek : a fejszédülés, scotom e, 
mydriasis, amlyopia nicotiana, hallási za
varok, a physicai működés terén depressio 
tünetek, a gondolkodó tehetség elgyöngü- 
lése, sőt szellemi zavarok is, különösen 
pedig paralysis progressiva; — mindezek k ö
vetkezményei lehetnek a dohány rendelle
nes, tulságba menő élvezetének.

A z ajak és nyelv-ráknál is, a dohány
füstöt tartják a baj okozójának, káros helyi 
hatásánál fogva. M eglehet, hogy a creosot, 
mely nagyobb m ennyiségben a papir-czi- 
garetta füstjében található, idézi elő az 
erősebb ingerlő hatást. —  A német paraszt 
például, aki nehéz pipáját éveken át, sok
szor éjjel-nappal szünetlenül szájában tartja, 
s néha a munkahevében, dohányszűrődéses 
nyála ajkán és állán is vég ig  folyik : bi
zonyára hamarabb és könnyebben kaphat 
ajak-, vagy  nyelvrákot, mint a bankár, a 
ki finom uppmann szivarját csak félig szívja 
el, vagy ahhoz finom borostyánkő szipkát 
használ.

A  szokásos szenvedélyes dohányzás 
veszélyei, legbiztosabban néhány hygienikus 
óvszabályok betartásával ellensúlyozhatok.
— Általában a pipázást kevésbé tartják 
veszélyesnek, mint a szivarozást. Ezen fel
fogás azonban nem épen állhat m eg, mert 
ez főleg  attól függ. hogy  milyen dohányt, 
s hogyan és mennyit szi az em ber?

A  szivarban elszitt dohány leszűrő- 
dése, azért kevésbé káros hatású a pipá
ban szívottéhoz képest, mert a szivarnál, 
az ég ő  hely m ögötti rész. a leszűrődés eg y  
részét m agába vonja, s annálnikotindúsabb 
és több füst term ékkel biró lesz, mennél 
tovább szíjjá az ember, —  tehát annál erő
sebbnek ízlik, mennél közelebb jön a száj
hoz. —  Csak olyan finom és száraz sziva
roknál, am elyeket szipkából színak, oly 
kevés ama leszűrődés, vagy  ázalék, hogy 
a szivar m indvégig egyformán jó l szíható.

R endes körülm ények között, sem a 
szivart, sem a pipát nem lenne szabad vé
g ig  kiszíni, m ivel a végin maradó dohány, 
nikotin tartalmú lével van már átitatva.

A  szopóka használata — leg jobb  b o 
rostyánkőből vagy  tajtékból —  annyiban 
apasztja a dohányzás veszélyességét, hogy 
a szivar nem jön  a szájüreggel közvetle
nül érintkezésbe, s a nikotin és más erős 
anyagok, a nyál által nem nedvesittetnek 
fel és szivárognak le a szivar levélről.

Pipázásra általában a nargilát tartják 
egészségi szempontból a legajánlatosabb
nak ; —  de elfelejtik azt, hogy a keleti 
em ber nargilájában, salétrommal erősen 
páczolt dohányt szi, amely könnyen és tel
jesen elég  A  mi dohányaink, vizpipából 
szíva, hasonlithatlanul rosszabbul izlenek,
—  a füst csipős lesz és bóditólag hat. —  
és pedig azért, mert a mi dohányunk las
sabban ég , s az utolján képződő szénéleg 
és más destillált termékek, a viz által nem 
választatnak szét. — H og y  a vizpipa ná
lunk m egh onosod jék : akkor előbb az kell, 
h og y  m egfelelő dohány legyen hozzá min
denütt kapható.

Mi legalkalmasabban tajték, vagy agyag 
(selmeczi) pipából szívhatjuk a dohányt, 
m ely e g y  hosszú m eggyfa vagy  jázmin 
szárral van felszerelve s az ajak közt si
mára esztergált szaruból való szopóka legyen 
és könnyebb tisztogathatás végett, egy  
többé-kevésbé mozgatható betéttel legyen 
a szár és szopóka összekötve. —  R öv id  
pipák, különösen égetett agyagból, (belga 
pipák,) egy  darabból, rövid szárral, ártal
masak. — A szabad levegőn való dohány
zás kevésbé ártalmas mint zárt helyen. — 
Legkárosabban hat a dohányzás reggel 
éhgyom orra, és éjjel, ha ajtó és ablak 
zárva v a n ; —  úgy szintén nagyon ártal

mas a füstöt leszívni, lenyelni, ami Franczia 
és Oroszországban s a Levanteban nagyon 
szokásos, —  mert ily  esetben a füst nem 
a gyom orba, hanem a bronchitisbe, illetve a  
tüdőbe jut.

K ö z li: D. V.

A  szum atra i dohánypiaczról.

Szumatrán, a dohánytermés az utóbbi 
években, m inőség tekintetében nagyon alá- 
hanyatlott. Okai en n ek : a szűztalaj eltű
nése, az oktalan rablógazdaság űzése, a 
m ezőgazdasággal szorosan összefüggő erdő- 
pusztitások, a dohány égésére is káros be
folyással biró trágyák —  pld. a guanó —  
alkalmazása, stb.

A  legtöbb termelő jelszava: a termés
nek gyors pénzzé tétele, a jávai piaczok 
óva intő példája daczára, a kedvező k ö
rülmények gondatlan kihasználása követ
keztében, hosszú időn át látogatott piaczot 
létesített ugyan, —  de az öröm -éveknek 
vége szakadván, most már a termelő alig 
képes a piaczot uralni.

Habár az eddig ismeretes első tized 
után következtetve, az idei termésre vonat
kozó végleges Ítélet m ég korai volna, de 
az általános benyomás, a gyárosok köré
ben is, arra mutat, h ogy  az utóbbi évek 
termése, egészben véve sokkal gyengébb, 
mint az előző években, daczára annak, h ogy 
akkoriban m ég szárazság is uralkodott, s 
ámbár a későbbi behozataloknál nagyobb- 
számu kívánatos értékű csoportok is talál
koztak.

Noha a h ivő kedélyeket nem akarjuk 
a kedvezőbb kilátások rem ényétől m eg
fosztani, de tény az, h ogy  a természet ál
tal istápolt növények, a helytelenül alkal
mazott művészkedések folytán sok helyt 
egészen tönkre tétettek ; — ilyen például 
a nyitott színekben való szárítás, amely
nek az lenne a czélja, hogy a dohánylevél 
világosszinü legyen, de másrészt igy  a lég 
áramlatnak túlságos mérvben k i van té v e ; 
— s hogy m ily káros hatásúak az efféle 
intézkedések, azt legjobban bizonyítja az 
utóbbi évek kedvezőtlen eredménye.

A z  átlagos számítást összevetve, az 
előző év  termésével szemben határozott 
visszaesés mutatkozik.

Habár az irányadó amsterdami szállí
tás lendítő magatartása folytán, az áruk 
gyors átvétele éretett el, s az amsterdami 
és brémai piaczokon ajánlott 24844 bálból 
csak 1381 bál maradt eladatlan, de azért 
m ég mindig kérdés, váljon a jelenlegi 
piacznál állandó érték-arány állott-e b e ?

A  termés főtöm egét képező középm i- 
nőségü, silányszinü, érdes és a fermentá
lásra hajlandó, lassú égésű dohányra ez 
kétségbe vonható, ha tekintetbe vesszük, 
a termés töm egét, mely m integy 220 000 
bálra tehető, és az amerikai piaczokon 
való rengeteg kelendőségét: a jelenlegi 
árak viszonylagosan véve m ég túlságos 
magasak, és okvetlenül visszaesésnek kell 

■ bekövetkezni, m ely a fogyasztás kedvező 
, feltételei s a károshatásu iparüzem tulhaj- 

tása miatt, a jö v ő  évben ismét csökkenő 
m ennyiséget fog  előidézni.

Valószínű, hogy  a mostani jó , közép 
és job b  minőségű dohány ára jövőre is ma
gasan fog  állani, sőt m ég  magasabbra is 
felmehet, —  mert épen ezen osztályoknál 
a kínálat a keresletet nem képes k ielégí
teni, s ennélfogva valószínű az is, hogy 
a nem oly túlságosan képviselt előbbi 
évek terméseire is vissza kell majd menni.

A  tényleg előforduló, alsóbbrendű, 
nehéz törésű, rossz égésű termés azonban 
most is csak nehezen és nagyon alacsony 
árak mellett volt értékesíthető, s ezek a 
jövőben  alkalmasint m ég  nehezebben fog 
nak elkelni.

K özli: D. V.
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S ta t isz t ik a i adatok, az 1890. évi dohány

te rm és bováltáoi eredm ényéről.
(Folytatás).

6) A  fogarasi beváltási körzetben volt: 
elóirányzntt mennyiség: 22.000 klgrm, s az 
összes beváltott mennyiség: 23.822 klgrm, 
tehát az előirányzathoz képest 1.822 klgrra- 
mal több lett beváltva.

Beváltatott: linóm erdélyi: I. oszttályu 
359, II. oszt. 3.638, III. oszt. 5.420, összesen: 
9.417 klgrm; —  középtinora erdélyi: I. oszt. 
294, II. oszt. 5.252, III. oszt. 4.095, összesen: 
9.641 klgrm; közönséges erdélyi: II. oszt. 
2.840, III. oszt. 1.340, összesen: 4,230 klgrm; 
—  kihányás: 318 klgrm; —  hulladék: 80 
klgrm; —  mindössze bováltatotr: 23.686
klgrm.

Átlagár volt: az osztályokba sorozott le
velek után: 23 írt 28 kr, s az összes beváltott 
mennyiség után: 23 trt 02 kr.

7) A  debreeeeni beváltási körzetben volt: 
előirányzott mennyiség és pedig a) debreczeni:
2.139.700 klgrm, s az összes beváltott meny- 
nviség: 2.39..000 klgrm, tehát az előirány
zathoz képest 257.300 klgrmmal több lett be
váltva ; —  b) kapa: előirányzott mennyiség :
46.800 klgrm, s az összes beváltott mennyi
ség; 53.400 klgrm, tehát az előirányzathoz 
képest 6.600 klgrmmal több lett beváltva.

Beváltatott: 1. debreczeni: szivarboriték
levelek : I. oszt. 482, II. oszt. 902. III. oszt. 
3.189, összesen: 4.573 klgrm; — válogatott 
o) oszt. 51.803, b) osztály 5.949, I. osztály 
534.935, II. oszt. 880.547, III. oszt. 836,104, 
összesen: 2.309,338 klgrm; — kihányás: 
65.203 klgrm; —  kacs: 919 klgrm : hulla
dék: 3.717 klgrm; — mindössze beváltatott: 
2.383,750 klgrm. —  2 ' kapa’. I. oszt. 310, 
II. oszt. 9.768, III. oszt. 40.171, összesen: 
50.249 klgrm; — kihányás: 2.115 klgrm; — 
hulladék: 199 klgrm: mindössze beváltatott: 
52.563 klgrm.

Átlag-ár volt: a debreczeni levelek és 
pedig az osztálvba sorozottak után: 18 írt 
55— 64 kr, s az összes beváltatott mennyiség 
után 18 Irt 25—36 kr; a kapalevelek és pe
dig az osztatvba sorozottak után 14 torint 
08— 73 kr., s az összes beváltott mennyiség 
után 13 írt 82—83 kr.

8> Az érmihályfalvai beváltási körzetben 
volt: előirányzóit mennyiség 686.9tM* klgrm. 
s az összes beváltott mennyiség: 737.700 
klgrm, — tehát az előirányzathoz képest
50.800 klgrmmal több lett beváltva.

Beváltatott: debreczeni levél — válogatott
a) oszt. 4.861, b) osztálv 11.448, I. osztálv 
200.016, II. oszt. 197.171, III. oszt. 301.315 
összesen: 711.811 kilogramm; — kihánvás: 
18.731 klgrm: — hulladék: 481 klgrmm; 
mindössze beváltától!: 731,053 klgrm.

Átlag-ar volt: az osztályba sorozott leve
lek után: 18 írt 13— “7io» kr, s az összes 
beváltott mennyiség után 17 írt 86— ö7,oo kr.

i

j

(Folyt. kör.
Közli : M.

A dohánymag.

Sok gazdaságban már ez évben nagy 
gond fordittatott a m agterm elésre; — a gaz
dák nagy része kezdi belátni, h ogy  ez 
igen fontos tényező a dohánytermelésben 
s most már e tekintetben is haladás kon
statálható. de azért m ég fölötte sok tenni
való van e téren, mert az egyizben jól 
kezelt m aggal m ég nem érünk czélt, ha
nem csak a folytonos kitartással, úgy, 
amint azt lapunk egyik  előző számában, a 
svédországi m agtelepek nagy szorgalom m al 
való miveléséről szóló közleményünkben 
ismertettük.

A  mi dohánymagunknak sok baja van. 
A z  első bajon segítve lesz azzal, h og y  a 
kitűnő megmunkálás által, a m agtőke 
érettségével jó  csiraképes m agot és ebből 
erős palántát nyerünk, de hátra van m ég az

elfajzott jellegű m agot a maga eredetisé
gére visszahozni, a melyhez idő, nagy 
szorgalom és kitartás kívántatik; ettől te
hát nem szabad eltérnünk.

A legnehezebb feladat és legtöbb baj 
a kistermelővel van, akit alig lehet arra 
rábírni, h og y  a felügyelőségektől a már 
kipróbált m agot elfogadja, — és ha vala
miképen el is fog a d ta : de azért a legtöbb 
esetben félreteszi és a saját zagyva rossz 
magját termeli, mert neki csak súly kell, 
a m inőséggel nem törődik, aminek aztán 
első sorban önm aga vallja kárát. A z  ilyen 
csökönyös maradi népet m ég nem igen 
lehet kapaczitálni, nem marad tehát egyéb , 
mint türelemmel oktatni őket.

D. V.

Levelezés.
Debreczeni, 1891. szeptember 25.

Tekintetes szerkesztő u r !
Az idei termés, vidékünkön mennyiségi

leg kitünően sikerült, —  holdankint 10— 14 
mm. jogosan várható. —  Minden dohányter
melő kénytelen volt még az alig nélkülözhető 
gazdasági épületeit is dohánypajtákká átalakí
tani, —  de bizonv aggályaim vannak arra 
nézve, hogy ezen óriási eredmény minden
esetre a minőség rovására fog kiütni, ameny- 
nviben kertészeink segitő munkás hiányában 
nem képesek a nagy dohány mennyiséget kel
lőképen feldolgozni. Jellemző, hogy napszám 
viszonyaink ugv alakultak, hogy 1 írtért sem 
lehetett a dohánv munkálatokhoz embert 
kapni, miáltal a törés nagyon késett és na
gyon közel áll az eshetőség, hogy a még 
kint levő tetemes mennyiségű dohány a be
állott hűvös időben megfagy vagy hasznavehe; 
tétlenné válik.

Végül megjegyzem még, hogy az idei 
dohány liquidatiok alkalmával az egész or
szágban igen lénveges haladást észleltem a 
dohánytermelés terén. —  Kiváló szakértelem
mel kezelt dohányt találtam például: Kohner 
és fiai Pa Mizsei gazdaságában, Hellzmger 
Gedeonnál Pa Kengvelen, Stein testvéreknél 
Ernődön. Königsegg gróf tauezi birtokán és 
Leveleki Dániel és Mórnál Leveleken.

Kiváló tisztelettel
Moskovitz A rmin.

V E G Y E S E K
—  Halálozások. A  hazai dohányügynek 

ismét két derék munkását és jeles szakíérfiát 
ragadta el a halál. — A  hozzánk beküldött 
gvászlap szerint: Dr. Nyári Fcrencz, nagy- 
becskereki községi fögvmnasiunn rendes tanár, 
f. é. szept. 14-én. hosszas betegség után, éle
tének 58-ik, tanárkodásának 23 ik evében jobb
létre szenderült. Igazi nemes jellemű, sokol- 
dalulag képzett, rokonszenves, tisztelt férfi volt 
a boldogult, aki nemes szenvedélvlvel buzgól- 
kodotf az okszerű dohánvterniés érdekében, s 
kísérletezéseivel sok és alapos következtetése
ket produkált, és lapunknak is mindenkor igaz 
barátja, nagvrabecsült munkatársa volt. Az ál
tala 1881. évben kiadott ..Dohánytermelés és 
kezelés kézikönyve4* a hazai dohanvirodalom 
legjobb müveinek egyike. Halála a közokta
tásra, a dohánvügvre s a társadalomra nézve 
egyaránt érzékeny veszteség. Legven áldott 
emlékezete ! — A dohánvügvnek másik, igény
telen nevű, de nem kevésbbé lelkes és ügv- 
buzgó munkása volt — a közelebb elhunyt 
Hertzka J. Ottó, a lapunkban gvakorta közölt 
magvas tartalmú „mezőgazdasági levelek*4 és 
egyéb számot tevő szakközlemények irója. 
akiben a régi gárdának egvik derék harezosa 
dőlt ki. Nyugodjék békével 1 — Miként a hoz
zánk beküldött gvászjelentésböl értesülünk : 
Bruckner Imre tolnai m. kir. dohánybeváltó 
hivatali főnököt és családját is gyászos csapás 
érte, 13 éves leánya: Bruckner Mariskának 
szeptbr. 22-én történt elhunytával. Enyhítse a

közrészvét, a bimbó kotában letört kedves ha
lottját sirató család fájdalmát!

—  Statisztika a dohányegyedáruságot il
letőleg, 1890. évre. Ily czim alatt jelent meg 
a legutóbbi napokban, az a 171 nágv ne
gyedrét oldalra terjedő — rendkívüli gonddal 
és szakértelemmel kidolgozott nagy és szép 
munka, amely igazán dicsőségére válik a m. 
kir. dohánybeváltási és gyártási számvevő osz
tályoknak, —  egyrészt azért, mert az európai 
államok valamennyi dohányjövedéke között a 
magyar dohányjövedék az első, amelynek az 
189Ó-diki év összes eredményeit teljesen fel
dolgozott statisztikája nyomtatásban már meg
jelent, —  másrészt valóban elismerés illeti a 
nevezett számvevőségeket főleg azért, mert a 
rengeteg számanyag oly helyes elvek alapján 
és laikusok által is könnyen érthetŐleg van 
feldolgozva, hogy ezen statisztika, a magyar 
dohányjövedék minden viszonyairól teljes és 
hü áttekintést nyújt. —  Az érdekes és tanul
ságos müvet, bő kivonatban átdolgozva, mint 
eddig is évről-évre, úgy most ;s, lehetőleg mi
előbb ismertetni fogjuk. —  Ezúttal csupán a 
dohány-egvedáruság jövedelmére vonatkozó 
—  az 1890. évi zárszámadás szerint megálla
pított —  fő adatokat közöljük a következők
ben : 1., bevétel: 47.523,320 írt 75 kr, — 
kiadás: a) rendes: 20.092,379 frt 66 kr. b) 
rendkívüli: 172 044 frt 51 kr, összes kiadás: 
20.264,424 frt 17 kr; —  2) a bizományos 
és átfutó tételek kihagyásával: bevétel:
39.115.597 trt 171/, kr, kiadás: a) rendes: 
11.684,656 forint 081/* krajez., b) rendkívüli: 
172.044 frt 51 kr, összes kiadás: 11.856.700 
frt 59 '/* kr. A folyó évi pénztári felesleg és 
tiszta jövedelem eredményeit az előző évekével 
összehasonlítva :

pénztári felesleg tiszta jóv<: .felem
18*.»0. évben 27.258,816 frt 58 kr. 24.273,078 trt .i4‘ f
1889. 24.681,187 75 „ 24 170,388 „ » ! » ,
1888. 22.108,252 „ 78 „ 24.542,433 „ 1 8 ',
1887. 21.368,355 „ 04 23.089,542 „ 80
1886. „ 19.885,585 « 34 „ 19.178,549 n GH

A fenti számok kétségtelenül bizonyítják, 
hogv 1886. vagvis 5 év óta a dohánvjövedék 
pénztári feleslege 7.873.311 trt 24 krral-, tiszta 
jövedelme pedig 5.01*4,528 frt 9 5 l/ J krral 
emelkedett.

—  A váczi gazdasági kialitás szeptember 
20-án nvilt meg. A  kiállitás. melyen Pest, 
Nógrád és Hont megvék kiválóbb gazdái és 
nagv uradalmai igen szép termésekkel vettek 
részt, nagvon szépen sikerült. Különösen a 
szölömüvelők és bortermelőn kiállítása s a 
kerti gyümölcsök osztálya rendkívül gazdagon 
van képviselve, s a kiállítás általában hü képet 
és nagy érdekű áttekintést nyújt az egész vidék 
közgazdasági állapotáról. A kiállítás nagy lá
togatottságnak örvend, s a gvönvörü őszi idő 
bizonyara sokakat vonz, különösen a főváros
ból és közeli vidékekről, a kiállítás megtekin
tésére; a megnyitás napjan. a látogatók száma 
az 500O-et meghaladta. A kiállítássá! kapcso
latosan szakfelolvasások is tartottak. Benitzky 
Gábor lelkes megnyitó beszédén kívül, ez ideig 
Bernáth Istaán tartott értekezést a gazdasági 
hitel-, termelési és fogyasztási szövetkezetek
ről ; — Molnár István pedig a szőlő és gyü
mölcstermelésről értekezett.

—  A temesvári kiállitás október 4-ig 
marad nyitva. A látogatás elejétől fogva és 
még most is rendkívül élénk, az idegenfor
galom még folvton nő, amiben nagvrésze van a 
pompás időjárásnak is. A bevételek felülmúlják 
a legvérmcsebb reményeket. Egyedül belépti 
dijakból eddig 60.000 frt. folyt be, pedig eze
ket eleinte 30.000 frtért akarták bérbeadni. 
Ehhez számítva a sorsjáték tetemes jövedel
mét, a térdijakat, bérleteket és árusítási enge
délyek diját, a bevétel legnagyobb válószinü- 
ség szerint fedezni fogja a kiadásokat, melyek
nek összege 135.000 forintra rúg. így tehát 
a temesvári kiállitás fényes sikerét meg fogja 
koronázni az a tény, hogy deficit nélkül fog 
bezáródni.
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— A mezőgazdák szövetkezete folyó hó
16 én tartja meg alakuló közgyűlését. A szö
vetkezet az orsz. magyar gazdasági egyesület 
erkölcsi támogatósa mellett alakul meg, szük
ségleti czikkek és termények közös értékesí
tése ezéljából, —  később személyhitel szerve
zését is tervezik.

— A ménesi vinczellóriskola. mely eddig
a növendékek magasabb fokú kiképezésére 3 
évi tanfolyammal volt berendezve, a folyó tan
évtől kezdve egyéves tanfolyarauvá, vagyis ki
zárólag gyakorlati irányúvá alakittatott át; — 
az intézet szervezetének ilyetén átalaaitása 
mellett az egyéves tanfolyamra ezután remél
hetőleg többen fognak jelentkezni, s az intézet
ből kikerült képzett vinczellérek is —  kik eddig 
többnyire inkább szőlő kezelői állásra tartottak 
volna számot — igényeik mérséklődése folytán, 
mindenesetre könnyebben és szélesebb körben 
fognak alkalmazást találni.

—  Amerikai szölötelep Budán A budai 
vinczellérképezde telepén egy uj amerikai sző
lőtelepet allitanak fel. E szőlőtelep a legújabb 
módszer szerint lesz berendezve és ez uj mód
szernek tanulmányozására a kormány több 
szakférfiút fog kiküldeni. Ha e szőlő tenyész
tése sikerre vezet, a budai hegvek filloxera- 
pusztitott helyeit ilyen szőllőfajjal fogják be
ültetni.

—  Filloxeras szőlők adómentessége. Az
erre vonatkozó törvény értelmében kibocsátott 
pénzügyminiszteri rendelet szerint: mindazon 
szőlők, melyeket a íilloxera elpusztított, vagy 
a melyek uj és nemes venyigével rigolirozva 
lettek, 10 évi adómentességet élveznek. Ho
mokos talajon amerikai venvigével beültetett 
szőlők fi évi adómentességben részesülnek. A 
szőlőknek íilloxera vagy peronospora viticola 
általi elpusztulása elemi csapásnak tekintetik s 
ennek alapján, a kárt szenvedett szőlőbirtoko
sok adóelengedésért folvamodhatnak. —  Ha 
ezen szőlőket szőlődézsmaváhság terheli, az 
esetben e teher lerovása alól a szőlőbirtokosok 
a terméketlen évekre fel vannak mentve. Min
den eziránti kérvénv. az illetékes pénzügyigaz
gatósághoz intézendő.

—  Zsizsikes gabona. A földművelési mi
nisztérium felhívja a hatóságokat, hogy a gaz
dákat figyelmeztessék arra, hogy akinek mag
tárában zsizsiket találnak, fertőtlenítse a mag
tárát és egy ideig ne használja gabona elhelye
zésére, mert ama vidék gabonáit, a hol a 
zsizsik előfordulását észlelni fogják, a kereske
delmi miniszter a vasúti forgalomból ki fogja 
zárni.

—  Zöld trágyának alkalmas növények.
A zöld trágya, a televénvt van hivatva helyet
tesíteni a talajban, e czélra legalkalmasabbak 
az őszi repeze, rozs, lóhere, lóbab, mustár, 
pohánka, csillagfürt, ez utóbbi még silány 
homokon is jól diszlik, de magja drága (50 
klgr. 8— 10 frt). A zöld trágyának vetett nö

vényt virágzásakor kell alászántani,
—  A magváltoztatás általában nagy je

lentőségű a gazdálkodásban ; — e tekintetben te
hát a következő vezérelvek ajánlhatók a gaz
daközönség figyelmébe: a magot lehetőleg 
ismert forrásból vegyük. A  meleg éghajlat alól 
került mag nálunk sokszor a telet ne állja 
ki. Csapadékdus vidékről származók pedig a 
nyarat, különösen a szárazát megsinvlik. In
kább rosszabb földről szerezzük be, mint na
gyon termékenyről. A nemesített magvak ter
mékeny, jó talajt kívánnak, különben elcsene- 
vésznex. Idegen földről származott magvak 
sokszor az első évben megsinhk a klíma és 
talajváltoztatást, később minőségük javulni 
szokott.

— A négykrajezárosok bevonása. Az
állampénztárak utasítva vannak, a hozzá uk 
érkező 4 kros pénzdarabokat az általános 
forgalomba k* nem adni, hanem a központi 
állampénztárba beszolgalt »tni. ahonnan aztán 
a föpénzverő hivatalba szállítják és beolvaszt
ják. A 4 krajezárosokat egvelőre az egvkrai- 
czáros pénzdarabbal helyettesítik.

—  Ajánlkozás. Egv okleveles gazdász —  
aki mint gyakornok egyik m. kir. dohánybe

váltóhivatalnál 3*/, év óta van szolgálatban s 
előzőleg mint gazdasági írnok, nagykiterjedésü 
uradalomban már 2 évig volt alkalmazva — 
egy uradalomban vagy nagyobb gazdaságnál, 
hol esetleg a dohánytermelés is űzetik, gaz
dasági irnoki alkalmazást keres, szerény fel
tételek mellett. Czime megtudható a kiadóhi
vatalban.

SzerkeHztó’i Üzenetek.
M. A. u ru k  Debreczen. Köszönjük szives tudó- 

sitását, ürültünk volna, ha kimé még hosszabbra 
szabja, mert ama vidék derék termelőinek viszonyai 
s különösen az okszerű termelés térhódítása bennün
ket kiválóan érdekel. Tehát — minél hamarabb és 
minél többet!

K. L. urnák Budapest. A levélbelileg jelzett hir
detéseket tessék beküldeni, mert az árát — mielőtt 
terjedelmét látnánk — előre nem szabhatjuk m eg ; 
— de arról biztosítjuk, hogy hirdetéseket a mienk- 
uél egyetlen lap sem közöl jutányosakban. Különben 
hirdetések gyűjtésére eddig épen semmi gondot nem 
fordítottunk, mert a lap béltartalmának emelése volt 
mindenkor a főczél előttünk. Mostanában azonban 
több előkelő ezég kereste fel lapunkat, hirdetésük 
közlése iránti ajánlatokkal s amennyiben az ország 
legelső uradalmait, nagybirtokosait és nagytermelőit 
szerencsénk van előfizetőink sorában tisztelni: ter
mészetesnek találjuk, hogy a hirdető ezégek figyelme 
lapunk felé fordul, inért hisz ezt saját üzleti érde
kük javasolja. — Másik kérdésére nem válaszolha
tunk, mivel az lapunk körén kívül esik.

0. 6. urnák Szeged ön veszítette el a fogadást, 
mert lapunk csakugyan az egyetlen magyar szaklap 
amely kizárólag a dohányiigygyel foglalkozik. Saj
náljuk, hogy ezt eddig uem tudta, s most egy vesz
tett fogadás tanítja meg r á !

P. 8. urnák Mltkolos. Csikket vagy tudósítást, 
nem előfizetőinktől íb szívesen közlünk, csak tartal
milag megüsse a mértéket, de látatlanban mit se 
ígérhetünk. Szíveskedjék beküldeni.

H I R D E T É S E K .

A NEW-YORE
életbiztosító-társaság.

ilipittitott IStt, i tintán kilciöünigtn alapul-
1891. január 1-én az aktívák 001 millió 

frankra rúgtak. Fölösleg 77.211,221.58 frank. 
Fennállása óta . 1891. ja n u á r  1-ig a társaság 
biztosítottjainak kifizetett. . . .  739,146.747 frkt.

Az 1891-ben újonnan fe lvett b iz tos í
tások 927 m illió  fra n k ra  em elkednek.

A társaság Európa fővárosaiban, épugy 
mint Ázsiában, Afrikában, Amerikában fióko
kat állított fel Miután tisztán kölcsönösségen 
alapul és mintán nincsenek ré zvényesei. a 
tök e  és nyeremény a  b iz tosíto tta k  k iz á 
rólagos tu la jd on a  marad.

Referenciák Magyarországon:
A m a g y a r  á lta lá n os  hitelbank.
A m a g y a r  k eresk ed e lm i bank.

Közelebbi felvilágosítást ad

A NEW-YORK
életbiztoiitó-támúg igazgatósága

Budapesten, V. kér., Deák Ferencz-tér I. ez.
2 - 6
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köz- és meiógaidatági lap.
Az orsz. magyar gazdasági egyesület hivatalos közlönye.

M .g j . l .n  m in d .n  .z á r d á n  é .  szom b a ton .

Felöleli a köz- és mezőgazdaság minden ágát, f ü g g e t l e n  képviselője 
a magyar mezőgazdaság érdekeinek.

LapfelDgyelő bizottság:
Gr. Dessewffy Aurél, Dr. Darányi Ignácz, Forster Géza, Kvassay Jenő, Máday Izidor,

Rakovazky István.

A szerkesztéssel megbízva :

Baroaa Károly
orsz. gazd. egy. titkár.

1. Baranyi István
az országos magyar gazd. egy. 

titkára.

2. Cserháti Sándor
a m -óvári gazd. akad. tanára.

3. Altschul Arthur
svéd keresk. konzul.

A szerkesztés- és kiadásért 
felelős :

Forster Géza
orsz. gazd. egy. igazgató.

Állandó rovatvezetők:
4. Dr. Hutyra Ferencz

állatgyógyőgyászati akadémia 
rendes tanára.

5. Dr. Kanitz Ágoston
a kolozsvári magy. kir. tad. 

egyetem tanára.
6. Kvassay Jenő

földmiv. min. oszt. tanácsos, a 
m. k. kulturmérnökség főnöke.

T átszerkesztő:

Rubinok Gyula

7. Dr. Liebermann Leó
a magy. kir. vegykisérleti 

állomás főnöke,

8. Lázár L  Pál
m. k. műegyetemi tan&r.

9. Dr. Szilárd Foroncz
jogügyek vezetője.

is országos magyar gazdasági egyesület tagjainak dijtalasol küldetik.
Nem tagok előfizetnek:

Egész évre 10 forint. Félévre 5 forint.
Negyedévre 2 forint 50 krajezár.

ioooooooooooooooooooooooooooooooi
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Hirdetmény
a dohánytermelőkhöz, az év utolsó negyedében való teendőkről.

A dohányjövedéki törvények és törvényesített szabályok némely 
intézkedéseinek módosításáról szóló 1887. évi XL1V. t. ez. 3. §-ára 
való hivatkozással, a folyó évi október 1-étöl a dohánytermés át
adásáig teljesítendő munkálatok rendszeres megejtéséhez az alább 
előadottak azzal a figyelmeztetéssel ajánltatnak a dohánytermelőknek, 
azok gazdatisztjeinek és teles kertészeinek különös figyelmébe, hogy 
ezeknek figyelmen kívül hagyása a termelésből való kizárással lévén 
büntetendő: ezen okszerű útmutatásokat és törvényes intézkedéseket 
úgy a dohányjövedék, mint különösen saját jól felfogott érdekükben 
is pontosan kövessék.

I. A  dohánykórók k iirtá sáró l.

Az anya- és csúcslevelek leszedése után a dohánykórok azon
nal, legkésőbb azonban október hó 15-éig kiszántandók vagy más 
utón eltávolitandók, minek elmulasztása a termelési engedély elvesz
tését vonja maga után.

2. A  dohánylevelek o sz tá ly ozá sá ró l.

Csomózás előtt a levelek természetes módon és pedig a külső 
levegő behatása, vagy pedig hidegről melegre való áttétel által meg- 
puhitandók, és ha eléggé megpuhultak, válogatás alá veendők.

A leveleknek csomózás előtt való osztályozása a legnagyobb 
gonddal teljesítendő s e részben az annak idején a községi elöljá
róságnak megküldendő hirdetménynek az osztályozásra vonatkozó 
határozmánvai pontosan szem előtt tartandók.

3. A  c som ózásró l.

Az osztályozás befejezte után a felsimított és osztálvozott le
velekből és pedig a nehéz fajokból 20— 25, a finom és középfinom 
kerti levelekből pedig 40— 50 kötendő egy csomóba.

A csomók a kocsánv végétől 3 centimeternyire összehajtoga
tott dohánylevéllel, kukoriczalevéllel vagy zsineggel is összeköthetök.

Általában vigyázni kell azonban, hogy a levélrészek a kötés
nél össze ne szorittassanak és a levelek meg ne sérüljenek.

4. A z  a sz ta go lá sró l.
Az osztályok szerint válogatott csomókat biztosan zárható 

pajta kamara vagy hideg szobába kell hordani s az előzőleg Ieteri- 
tett száraz zsupszalmára legfeljebb 50 centiméter magas és legfel
jebb 2 méter hosszú rakásokba, kocsányukkal kifelé forditva, akként 
kell asztagolni, hogy az egyik csomónak hegye az ellenkező csomó
közepéig érjen.

Az ekként asztagolt dohányokat többször meg kell vizsgálni, 
vájjon nem kezdenek-e melegedni, s ha legcsekélyebb melegedés 
észleltetik, a csomókat felrázogatva azonnal más helyre kell újból 
átrakni, mert ha a dohány egyszer forrásba jött és forrása megaka- 
dályoztatik, azonnal penészedni kezd és rothadásba megy át.

5. A  bálozásró l.
A beszállításra kitűzött határnap elölt a dohányt be kell 

hálózni.
A bálozás megkezdése előtt a lefektetett bálfákra gyékény, 

káka, vagy zsupfonatot kell tenni s a dohánycsomókat egymást ta
karva hosszúkás alakba » ugv kell összerakni, hogy köröskörül csak 
a csomók kocsánya legyen látható s hogy a bálfákat összetartó zsi
neg a leveleket meg ne sérthesse, s ha a bál a kellő magasságot 
elérte, a bál felső lapját is be kell takarni, de a bálfákat lekötni, 
illetve leszoritani csak a szállítás előtti napon szabad.

Kukoriczaszárat a bál betakarására használni nem szabad, mert 
ettől a dohánylevelek nedves foltokat kapnak.

Egy bál súlya nehéz leveleknél legfeljebb 160 klgr., kerti leve
leknél pedig 80 klgr. lehet.

6. F igye lm eztetés.
A fentidézett törvény 3. $-a szerint azon termelő, ki a jövő 

évi termelésre szánt földet október hó végéig felszántani s a dohány- 
kórókat október hó 15-éig kiirtani elmulasztja; ki a dohányt ned
vesítés. istállóba vagy pinezébe aggatás által elrontja, vagy a jövedék 
kárára csalárdul csomózza és bálozza, végül a ki a dohányt szabály- 
ellenesen kezeli, a dohánytermelésből kizárandó.

M. kir. dohánybeváltó felügyelőség.

L é g e n  s z á r í t o t t  t e r m é s z e t e s  i s t á l l ó - t r á g y a
darabokban vagy zúzott állapotban

N e u m a n n  T e s t v é r e i t  a r a d i  c z é g - t ő l
50-"/..nál több szerves anyagga l, - f i

Vegyi elemzés: V í z ................................
Szerves alkatrészek .
H a m u ...........................
Vizben oldható vilsav

. . . .  8 '—°/„ Összes vilsav phosphorsavi mennyiség 3-l(i°/0
. . . ;!.■>'— °/„ Szerves légeny (Organ. StickstofT) . . . 2'9O0/o
. . .  57-— °/0 K á l i .......................................................  l-45«/„
. . .  I -28"/„ Vilsavas (phosphorsavas) k á l i ......  2-4ö<> 0

Á ra: 100 méterinázsánként 100 frt az aradi vasút állomásra szállítva, zúzott állapotban 200 frt.
A  darabos trágya kukoricza morzsáiéval vagy cséplőgéppel (szalmarázó nélkül) czélszerüen és gyorsan aprítható, mely eljárás által 

a t. gazdaközönség, darabos trágyából jutányosán zúzott minőséget nyer.

K iz á ró la g o s  képviselet M a g ya ro rszá g .  H o rvá to rszág  és S z la v ó n ia  részére

Szávoszt Alphonsnál
V. Arany JAnoa-utcaa 11. __  BUDAPESTEN -  V . Arany JAnoa-ntcaa 11.

hol minden felvilágosítás készséggel megadatik. 2—2.

Xjnm. Márkás Hamunál, Hudapsatsn, Darottya-nteia 0. (Wnrm-ud var.)
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