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T Á R C Z A :  A dohányzás hatása a betegekre cs 
lábbadozókra. (Befejezó közlemény.) Irta: dr. 
Janka u Lajos.

A helyzethez.
Osztozott öröm: kettős öröm, megosztott 

fájdalom : fél fájdalom.
A  dohánytermelő gazdákat ez évben 

súlyos csapás, nehéz megpróbáltatás trte, 
mert az országos rossz dohánytermés már 
teljes mérvben konstatálható, oly formán, 
hogy —  Szabolcs vármegyét bele nem 
értve —  az egész országban —  csak igen 
kis résznek kivételével — 50*/#-al kevesebb, 
vagyis csak fél annyi a termés, mint a 
múlt évben volt.

A  „Magyar Dohányujságw-nak teljes 
joga van a termelők bánatából kivenni a 
maga részét, mert ez az országos csapás 
a Dohány újságot is igen érzékenyen 
érinti.

A  Dohány újság, mint egy igazi spe
ciális, különleges szaklap, amely kizárólag 
a dohányügyet szolgálja, nem olyan, mint 
bármely más újság, folyóirat, vagy gazda
sági lap, amely a gazdaságnak számtalan 
ágával foglalkozik, és ha a száz meg száz
féle mellékágak bármelyikének termésered
ménye meghiúsul, vagy egészen tönkre 
megy is: annak daczára még mindig ma
rad számtalan más egyéb termelési ág, 
amely virágzik, gyarapszik, emelkedik és 
így a lap érdeke nem szenved, —  de az 
én lapomnál a dohány a lapnak s az ér
deklődésnek egyetlen tárgya, és ha a do
hánytermelést csapás éri : az első sorban 
és egész mértékben sújtja a Dohányujsá- 
got is.

Fájdalom, most már kétségtelenül bi
zonyos, hogy ez az év érzékenyen sujtá a 
magyar 'dohánytermelést, s azzal együtt 
természetesen engemet, illetve lapomat is, 
mint a dohányügynek egyetlen magyar 
orgánumát.

Szomorú kötelességem tehát a szenve
dőkkel együtt szenvedni, a közös fájdalmat 
és csalódást velők megosztani, — s teszem 
ezt a legnagyobb türelemmel és odaadás
sal, minaaddig, amig csak tehetem.

Mióta bekövetkezett a termelőknél az 
a bizonyosság, hogy az idei termés silány 
kilátásai szomorú valóságra váltak : azóta

érezhető lett előfizetőink jelentékeny részé
nél az elkedvetlenedésnek nyilvánulása is.

Méltányolni tudjuk ezt az első pillanatra, 
de ha komolyan kezdünk e felett gondol
kozni : akkor már nein találhatjuk ezt
indokoltnak.

Mert az altalános emberi gyarlóság 
hozza ugyan magával, hogy ha valami 
kedvencz eszménk nem sikerül, vagy ha 
valami biztató reményünk meghiúsul: akkor 
elkedvetlenedésünk első perczeiben még 
attól is, amit különben a legjobban szeretünk 
elfordulunk és elhidegülünk, —  ámde ha 
felocsúdunk a csalódásból s jobban meg
gondoljuk a dolgot: akkor csakhamar be
látjuk, hogy helytelenül cselekedtünk, s 
elhidegülésünU nem helyén való, nem 
indokolt, sőt igazságtalanság. — Ez tehát 
közös jellemvonása az emberi természetnek, 
amelytől még a legnagyobb jellemek, a 
legkitűnőbb lángelmék sem valának mentek, 
mert csak ez magyarázhatja meg például, 
hogy Mózes, népének viselkedésén haragra 
gyulva, felgerjedésében a szent törvény- 
táblákat a földdre csapta, s I. Napóleon, a 
watterloói ütközetnél, elkeseredett mérgé
ben egyik leghívebb, legkedvesebb em
bere ellen, minden ok nélkül, tettlegességre 
ragadtatott.

Ne vegyék tehát a mostoha időjárás 
által sújtott termelők rossz néven tőlem, ha 
egészen nyíltan fordulok hozzájok és bi
zalommal kérem őket, hogy nehéz hely
zetük daczára se csüggedjenek, s ne ve
szítsék el kedvüket és bizalmukat, de leg- 
kevésbbé tegyenek elkedvetlenedésükben 
olyas valamit,' ami által az eddigi haladás 
útjáról letérnének s esetleg még a jövő 
sikerét is koczkáztatnák.

Ha a statisztikát — az események hü 
tükrét és igaz biráját — átlapozzuk, látni 
fogjuk, hogy egy ilyen rossz termés évek 
hosszú során át csak egyszer-egyszer for
dul elő, — és igy  bármily érzékeny is je
lenleg a csapás, de azért még nincs okunk 
kétségbeesni. — Nincs tehát ok arra sem, 
hogy a Dohányujságot —  ezt az egyetlen 
szaklapot, mely a dohánytermelők ügyét 
már több mint egy évtized óta szivvel- 
lélekkel szolgálja, s működése által az ál
talános köz elismerést az egész ország ter
melőitől kivívta —  az eddigi meleg érdek
lődés helyett, rész vétlenséggel büntessék. 
Egyébiránt meg vagyok róla győződve, 
hogy ez nem is fog bekövetkezni.

Viseljük el ezt az egy rossz esztendőt 
türelemmel és kitartással, s tegyünk meg 
mindent, amivel egyrészt a sors csapásá
nak nagyságát csökkenthetjük és káros 
következményeit legalább némileg enyhít
hetjük, s a bajokat és hiányokat lehetőleg 
korigálhatjuk, — másrészt pedig készít
sünk elő és tegyünk meg mindent, amivel 
a jövő sikerét előmozdíthatjuk.

A  termelőket bizonyára bőven kárpó
tolni fogja saját igyekezetük mellett egy
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jó év áldása, de a Dohányujságot nem kár
pótolhatja egyéb, mint a termelők jóaka- 
ratu támogatása, —  részesítsék tehát ab
ban a meleg érdeklődésben továbbra is, 
amelylyel eddig kitüntették, s amelyre 
mindenkor méltó lenni és a termelők ér
dekeit buzgón és híven képviselni: nekem 
és lapomnak továbbra is a legfőbb törek
vésünk. legkedvesebb kötelességünk leend.

Daróczi Vilmos.

A dohány égésére befolyást 

gyakorló körülmények tanulmányozása.
Irta: Cserháti Sándor.

(Folytatás).

A  nitrogén trágyának hatása a dohány égésére.
Ismeretes dolog, hogy nagyobb mennyiség

ben nyújtott nitrogén a növény vegetatív szervei 
kifejlődésének kedvez, köznyelven szó lva ; buja 
fejlődést idéz elő.

Akárhány növényünk van. a melynél a 
buja fejlődés a miuoség romlását vonja maga 
után, igy  például a buján fejlődő répában 
kevesebb lesz a ezukor, burgonyában a keményítő, 
az árpa üveges lesz, és nem lisztes és Így 
tovább. A tapasztalás azt bizonyítja, hogy nem 
minden nitrogén trágya rontja egyaránt a minő
séget, hogy a salétrom alakjában adott nitrogén 
sokkal kevésbé rontja azt, mint az organikus 
nitrogén és esetleg a kénsavas ammon .

Kísérleteimnél tehát első sorban azt óhajtot
tam megtudni, vájjon chilisalétrom hátráltatja-e 
az égést vagy nem. A z  eddigi kísérletek ugyan 
a mellett szólnak, hogy a salétrom nem csak 
nem hátráltatja, hanem kedvez az égésnek, de 
tekintve az illető kísérletek csekély számát, azt 
vélem, nem fölösleges e kérdést pontos kísérlet 
tárgyává tenni.

A  kísérletek adatai szerint a salétrom még 
az esetben sem ártott a dohány égésének, midőn 
az o ly nag> mennyiségben adatott, a mennyit 
a gyakorlatban adni nem szokás. Másrészt meg 
a nagyobb mennyiségben adott salétrom nem 
is javította az égést. A  különböző mennyiség
ben adott salétromnak az égés előmozdítására 
befolyása nem volt, habár a termés az adott 
salétrom arányában volt nagyobb, a mi azt 
bizonyítja, hogy az tényleg hatott, a növény 
által az adott mennyiség arányában vétetett fel.

E szerint elmondhatjuk, hogy a ch ili
salétrom, feltéve, hogy egyéb tápanvagokban a 
dohány hiányt nem szenved, az égést hátrányosan 
népi fogja  befolyásolni

Egész máskép áll a dolog a kénsavas 
ammoniumnál.

A z amoniak superpbospbat a dohány 
égésére határozottan hátrányosan hatott, mert 
a trágyázatlan parczellákról való levelek jó va l 
jobban égtek, mint a trágyázott parczellákról 
származók.

A  phosphorsav rendszerint nem csökkenti 
az égést, a legtöbb esetben vagy javítja, vagy
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nem változtat rajta és igy csak a kénsavas 
amonnak lehet tulajdonítani, hogy a trágyázás 
következtében a dohány égése megromlott

A termést az amonniak svperphospat fokozta, 
mert 3—3 parczella termésének átlaga volt 
100 m'-ként.

A chilisalétrom és a kénsavas ammon közt 
azon különbség mutatkozik, hogy az első a 
termést fokozza, a nélkül, hogy az által a minő
ség szenvedne, mig ellenben a kénsavas ammon 
csakis a minőség rovására fokozza azt.

A kénsavas ammon káros hatása a do
hány égéséie a kísérletekből teljes határozottság
gal kitűnik, mert mig a chilisalétrommal trágyá
zott dohányok kitünően égtek, addig a kénsavas 
anionnal trágyázottak közül csakis azoknak volt 
az égésük jó, a melyek legkevesebbet kaptak 
és a kapott mennyiségnek megfelelöleg csökkent 
az égés és pedig igen nagy mértékben, úgy 
hogy ugyanazon dohányféleség chilisalétrommal 
trág'ázva kitünően égett, kéusavas ammonnal 
pedig határozottan rosszul.

Az általam kipróbált trágyafélék közül 
egyik se rontotta meg annyira a dohány égését 
mint a kénsavas ammon, ezért ezt a trágyafélét 
a dohány alá határozottan károsnak és ezért 
mellőzendőnek tartom.

Önkéntelenül felmerül az a kérdés, hogy 
mi az oka a kénsavas aramon káros hatásának. 
Első tekintetre a kénsavnak lehetne tulajdonítani 
ezt, amennyiben többen tapasztalták, hogy a 
kénsav az égést hátráltatja : ezt a magyarázatot 
azonban nem vagyok hajlandó elfogadni, és 
pedig azért nem. mert a superphospháttal is 
kerül kónsav a talajba és mind a mellett a 
superphosphát akárhányszor javította az égést. 
De ellene mond e magyarázatnak A. Mayer 
kísérleteinek eredménye is. ( 1 nem kcnsavas 
anionnal, hanem maró ammóniákkal trágyázott, 
ez fokozta ugyan a termést, a mi azt bizonyítja, 
hogy a növény fejlődését nem gátolta, de 
rontotta az égést szemben a chilisalétrommal.

Szerintem legvalószínűbb az a magyarázat, 
hogy a chilisalétrom alakjában kapott nitrogént 
a dohány gyorsan felveszi és ezután eloszlatja 
az egyes szervekben, úgy, hogy azok kellő mó
don ki tudnak képződni, mu ellenben az am
móniák lassanként változva át salétromsavvá, 
azt a dohány csak lassanként veheti fel és a 
felvétel arányában folyton uj organikus anya- ( 
gok képzésére ösztönüztetik, a mi által a leve
lek teljes kiképzödése, hogy úgy mondjam, ki
finomodása meggátoltatik.

T A R C Z A .

A dohányzás hatása a betegekre 
es lábbadozókra.

Irta: dr. J  u n k á it  L a j o s .

Befejező közlemény.

Nagyon érdekes és fontos kérdés targvát 
képezi az, hogy a dohányzás minő hatással 
van a tüdőbetegségekre?

Tassinari. Miller és más kitűnőségek bak
teriológiai vizsgálódásaiból tudiuk, hogv a do
hányfüst. úgy a szájbiftteriumokat, mint a 
lépíene, tífusz és légcsó-baczillusokat. stb. ha 
nem is irtja ki teljesen, de tovább fejlődésüket 
jelentékenyen korlátozza. Kerez bebizonvitotta, 
hogy a dohányfüst, a tuberkuloz s bacdlusaira 
is kedvezőtlen befolvást gyakorol.

E helyütt nem bocsátkozhatunk ezen igen 
érdekes kísérletek bővebb fejtegetésébe, s csak 
annyit jegyzek még meg, hogy sajat kísérleteim 
is megerősítik, hogy u tuberkulózis bacillusai 
a dohányfüst által fejlődésükben nagvrészben 
gatoltatnak s tenvészképességüket jóformán el
veszítik. Tapasztaltam továbbá, hogy nem 
csupán a nikotin az, amely megsemmisitöleg 
hat a betegségek csiráira. E helyütt tehát csak ama 
következtetéseket kell levonnunk, amelyeket

A kénsavas áramomra kívül mind az oly 
trágyafélék, a melyekben aok az organikus nit
rogén, ártalmára vaunak a dohány minőségé
nek különösen pedig égésének.

Általánosan ismert dolog, hogy az emberi 
ürülék árt a dohánynak : Nessler szerint azért, 
mert sok benne a chlór, csakhogy a chlórt a 
talaj nem absorbeálja és azért különösen ho
moktalajokból könnyen kimosható, és ha az 
árnyékszéktrágyát ősszel adjuk is, az mégis 
hátrányosan fog hatni A tavasszal adott istá- 
lótrágya. mint láttuk, a legtöbb esetben, szint
úgy a vértrágya, a kénsavas ammon, egyáltalá
ban oly trágyaféle. mely a nitrogént nem tar
talmazza salétrom alakjában: ha nagyobb meny- 
nyiségbfn van a talajban, rontja az égését és 
pedig bizonyos organikus anyagok képzése ál
tal. Az, hogz bizonyos organikus anyagok az 
égésre hátrányosan hathatnak, régen ismeretes, 
szintúgy az is, hogy az ily dohányok égése 
idővel, vagy pedig ay erjesztés következtében 
megjavul. Csakhogy ez által az a dohány finom 
minőségűvé még sem lesz. Az ily, az égést 
gátló organikus anyagok keletkezését idézik elő 
szerintem, az oly nitrogén-trágyák a melyek a 
nitrogént nem salétrom, hanem ammóniák vagy 
organikus nitrogén alakjában tartalmazzák : ez 
okból nem czélszerü ez anyagokat a dohány 
trágyázására használni.

Szerintem, a dohány alá vagy érett is
tállótrágyát — öszszel vagy az elövetemény 
alá adva — vagy pedig chilisalétromot hasz
náljunk a nitrogén szükséglet fedezésére.

A fihosphor-trágya h a t á s a  a doh ár g (’gésrti.

Nessler, a nemet gazd. egyl. strasshu'gi 
vándorgyűlésén a dohányról tartott előadásában 
a phosphorsavről azt mondja : Az ujabh időben 
végzett vizsgálatokból az tűnik ki, hogy a 
chlörnak hátrányos hatása aránylag csekély, 
összehasonlítva a phosphorsavuak hátrányos ha
tásával. Ez a sav még sokkal károsabb a do
hányra mint a chlór. Ez állításának helyessé
gét phosphorsavas káliummal átitatott és meg- 
száiitott papiros meggyújtásával vélte bebizo- 
nyitani a mennyiben az ily papiros tényleg na
gyon rosszul égett.

A jelenlevő gazdák egyike kétkedve fo
gadta Xesslernek ez állítását, mire ö megje
gyezte. hogy trágyázási kísérleteinél is azt ta
pasztalta, hogy a phosphorsav tényleg igen 
hátrányosan befolyásolja az égést.

a fen: érintett kísérletek credménvéből, az em
beriség javara érvényesíthetünk, s ezeket véle
ményem szerint a következőkbe foglalhatjuk:

Nagy hibát Lövetünk el. ha a dohányzás
hoz szokott tüdóbajosoknak, különösen a be
tegség kezdődő stádiumában, a dohányzást el
tiltjuk : sőt éppen ellenkezőleg, az il\en bete
geket a dohányzásra még buzdítani kellene.

Egyáltalán anng egy tuberkulozus beteg 
kedvet mutat a dohányzáshoz —  és ez a leg
többnél igen soka tart —  addig nem kell a 
dohányzást neki eltiltani Természetesen itt 
krónikus tüdőbaj esetét értem, amelvnél má
sodlagos tünetek, vagy más egvéb betegségek 
nem fordulnak elő. —  Haemoptoilus bajok
nál a beteget el kell tiltani a dohányzástól. 
Azon phtisises betegeknek, akiknél a vérzés még 
csak igen kis mérvben lép fel, a dohányzással 
nem szükséges telhagyniok. Gégesorvadasóan 
szenvedőknél a dohányzás leltétlenül mellő
zendő. miután az ily betegek mingvei foly
vást köhögésre ingereltetnek.

A  phtisises betegeknél, az előny, mely a 
dohányzással jár, nagyon szembetűnő. Első sor
ban a szájüregek gyakori desinficiálásnak vannak 
alávetve, ami ugyan máskép is elérhető volna, 
csakhogy a beteg ezt aligha alkalmazna. Ezen 
fertőtlenítés azonban igen előnyös, mert meg
akadályozza a tuberkulózis tovább terjedésér, 
de jótékony hatású a betegre nézve azért is. 
mert ily módon kevesebb bacillus megy át a

E kérdés a gyakorlatra kiváló fontosság
gal bit*, mert azt több helyütt tapasztalták, 
a phosplior-trágya részint önmagában, részint 
más műtrágya-félékkel együtt a termést jelen
tékenyen fokozhatja. Már most, ha a phosphor
sav tényleg oly nagy mértékben rontaná az 
égést, mint azt Nessler állítja, akkor nem nagy 
hasznát vehetné a gazda a trágyaféle termés 
fokozó hatásának, mert a mit nyerne a meny- 
nyiségben, azt elvesztené a minőségben. Ez ok
ból ezt a kérdést behatóan igyekeztem tanul
mányozni. Több évi kísérleteim eredményeként 
már előre is kijelenthetem, hogy Nessler téved, 
midőn a phosphorsavuak oly hátrányos befo
lyást tulajdonit a dohány égésére. Nem mon
dom, hogy ez az eset egyáltalában nem fordul
hat elő, csakhogy ez kivétel számba mehet, 
mert az én többrendbeli idevágó kísérleteimnél 
többször tapasztaltam, hogy a phosphorsav 
igen kedvezően befolyásolta a dohány égését, 
más esetben nem volt hatással az égésre, egy 
esetben azt egy kissé csökkentette, de valami 
lényegesebb hátrányos hatást egyetlen esetben 
se tapasztaltam.

A kísérletek eredménye szerint: a phosphor
sav is azon trágyafélék közé tartozik, a mely 
a termést fokozhatja, a nélkül hogy a minő
ség romlanék, sőt ellenkezőleg ez is javulhat.

A phosphorsav csak kivételes és ekkor 
is csak aránylag kis mértékben csökkenti az 
égést: sokkal gyakoribb eset az, hogy a phos
phorsav trágya a minőséget és Így az égést is 
határozottan javítja. Nem mondom, hogy a 
phosphorsav ne lehetne határozottan hátrányos 
a dohány minőségére, megengedem, hogy 
phosphorsavval agy'ontrágyázott talajokban a 
a miliők Németország egyes vidékein előfordul
nak, a phosphorsav ártalmára lehet a dohány
nak ; csakhogy az ily talajok nálunk nem for
dulnak elő. Nálunk a phosphorsav szokott a 
3 szükséges tápanyag közül rendszerint a leg
kisebb lueiinyisógbeii jelen lenni, úgy hogy a 
mesterséges trágyafélék alkalmazásánál ez al
kalmaztunk legáltalánosabban. A mint a kísér
letekből kitűnik, a phosphorsav trágya a do
hány termését megfelelő viszonyok között igen 
jelentékenyen tudja növelni, fontos tehát azon 
tapasztalat, hogy a mennyiség növelésével rend
szerint együtt jár a minőség javulása is.

(V ége k flv.)

gyomorba. Különösen előnyös ez. a kezdődő 
tüdővész esetén.

Nem megvetendő hutást gyakorol a do
hányzás az érzőidegekre is. Tudjuz. hogv a 
tüdövésznek a maga táji mőködése nem csak 
sokáig tart. hanem ez még folyvást fokozódik 
is. A dohányzás által tehat a beteg nem csu
pán időtöltésre tesz szert, hanem ez egy
szersmind a figyelmet elvonva, a vegyi élet
tani folyamatra és az érző idegekre is meg
nyugtató) befolyással bir.

Ami a dohányzásnak a nemi (svphilis) 
betegségekre való hutását illeti: ez csak is 
kedvezőnek mondható, miután a szajüregek 
fertőtlenítése által a betegseg fokát lejebb szál
lítja. Különösen Erb által konstataitatott. hogv 
előrehaladott fertőzött baj esetén csak kevés 
dohányzás is elegendő arra, hogy a szájüre
gekben változásokat idézzen elő. Én magam 
is a dohányzók 3b százalékánál elváltozáso
kat talaltam a szájüregekben, oly formán, hogv 
a rvákhártva em.-nhrozott színűvé lett. Itt, az 
úgynevezett leucophagia őri* esete forgott 
fenn. —  Utóbbi időben Kollmann is felhívta 
a figyelmet, a dohányzásnak ily betegségi ese- 
tekebn mutatkozó hatására. —  Én pedig ugv 
találtam, hogv az említett betegségi eseteknél, 
a szajszöglet, az arcz- és az ajak, valamint a 
nyelv nyákhártyáin mutatkozó elváltozások 
annál könnyebben jönnek létre, minél erősebb 
szivart szí a beteg. Ezen hatas azonban úgy 
látszik a svphilitikus betegségek általános tér-
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IV.

III. A debreczeni hevaltófelügyelőségi kör
zetben, és pedig: 1. a debreczeni beváltóhivatali 
körzetben volt: a termelő községek száma 40, 
a termelők száma 147. a beültetett terület 
3./30 k. hold l.>64 □  ö l; —  beváltatott: 
s'/ivarboriték levél 8,656 klgm, debreczeni levd 
2.954.100 klgrm. kapalevél 133.485 klgrm, 
összesen 3.090.331 klgrm, ezek beváltási ára 
volt —  fuvarpótlék és átviteli költséggel egvütt
— 553.173 Irt 211/* kr; átlag esett 100 
klgrmra 17 frt 8ö*7,0 kr, —  egv k. hold 
adagos jövedelme volt: dohányban 828 klgrm, 
pénzben pedig 144 Irt 11 kr; —  2. a hajdú* 
doroghi beváltókörzetben volt; a termelő köz
ségek száma 8, a termelők száma 053, a be
ültetett terület 3.553 k. hold 358 □ -ö l,  — 
beváltatott: debreczeni levél 1.832.357 klgrm, 
kapalevél 845.031 klgrm, összesen 2.077.3*8 
klgr, —  ezek beváltási ára volt —  íuvarpótlék 
és átvételi költséggel együtt —  482.808 frt 
0ü kr, —  átlag esett 100 klgrmra 18 frt 
04Vi* kr, — egv k. hold átlagos jövedelme 
volt : dohányban 753 klgrm. pénzben pedig 
133 frt 09 kr; —  3. a nagy-irtai beváltó
hivatali körzetben volt: a tern.elő községek 
száma 10, a termelők száma 55. a beültetett 
terület 1.439 k. hold 1.677 □ •ö l, —  beválta
tott: debreczeni levél mindösszesen 1.182089 
klgrm. —  ezek beváltási ára volt — fuvar
pótlék és átvételi költséggel egvütt — 214.599
rt 221/* kr. — átlag esett 100 klgrmra 18 frl 
l o 4/j0 kr, —  egy k. hold átlagos jövedelme 
volt: dohányban 82t) klgrm, pénzben pedig 
140 frt 31 kr; — 4. az rrmi/tályfalvai be- 
valtóhivatali körzetben vo lt: a termelő közsé
gek száma 18, a termelők szama 01, a beültetett 
terület 1 386 k, hold 171 □ •ö l, —  bcváltatott: 
szivarboriték levél 437 klgrm. debreczeni le
vél 909.522 klgrm, összesen 909.959 klgrm ;
—  ezek beváltási ara volt —  fuvarpótlékkal 
és átvételi költséggel együtt — 147.069 frt 
83 kr, — atlag esett 100 klgrmra 16 forint 
228/10 kr, —  egv k. hold átlagos jövedelme 
volt: dohányban 057 klgrm, pénzben 104 frt 
85 kr; —  5. a nagy-károlyi beváltóhivatali 
körzetben volt: a termelő községek száma 17. 
a termelők szama 82, a beültetett terület 870 
k. hold 406 □ •ö l, —  bcváltatott: szivarbon-

mészetélöl függ. Ha megpróbáljuk a dohány
zás erejét csökkenteni, akkor az ily betegségre 
hajlammal bíróknál a hatas vagy éppen semmi, 
vagy csak hosszabb és gyakoribb dohányzás 
mellett all elő.

Azon bajok, amelyeknél a dohányzás hatá
sát u leggyakrabban vun alkalmunk tanul
mányozni : az idegbetegségek.

Hiszen az oly szervezet, melynél az agy, 
vagy az idegrendszer van megtámadva, úgy a 
vegyi, mint az erőmütani befolyások iránt 
rendkívül érzékeny. Előbb jelzett röpiratomban 
tudok eseteket felsorolni, amelyeknél a do
hányzás lelkileg is kedvező hatású volt. E 
téren szerzett tapasztalataim azonban még 
nem oly nagyszámuak, hogy ezekből, a do
hányzásnak a lelkibetegségekre való kedvező, 
vagv kedvezőtlen hatásáról következtetést von
hatnék.

Ténv, hogy az idegbetegek, különösen a 
szervi idegbajosak, többnyire dohányzók. Ebből 
azonban nem lehet azt következtetni, hogy a 
dohányzás az egyetlen egvhitőszer, az e fajta 
bajok csillapítására. Ennek folytán az orvos, 
az idegbajosoknak a legtöbb esetben azonnal 
megtiltja a dohányzást. Ekkor azonban azon 
kérdés merül fel, hogv ez a hirtelen „leszokta- 
tás“ nem ártalmas-e az egészségre ? Hiszen tény, 
hogy az ember, az Ily szerekhez, mint a* al
kohol, morphium, arsemkum, úgy hozzászok
hat, hogy ezeknek rögtöni elvonása káros be
folyást gyakorolhat az emberi szervezetre. Mi-

ték levél 1013 klgrm, kerti levél 19*608 klgrm, 
debreczeni levél 619.287 klgrm, összesen 
639.908 klgrm, — ezek beváltási ára volt
—  fuvarpótlékkal és átvételi költséggel egvütt
— 123.028 frt 481/, kr, — átlag esett 100 
klgrmra 19 frt 227/10 kr, —  egv k. hold át
lagos jövedelme volt. dohányban 729 klgrm. 
pénzben 137 frt 41 kr; — 6. a csengeti 
beváltókörzetben volt: a termelő községek 
szama 16, a termelők száma 201, a beülte
tett terület 288 k. hold 776 □ -ö l, —  bevál
tatott: szivarboriték levél 340 klgrm, debre
czeni levél 187.963 klgrm, Összesen 188.303 
klgrm, — ezek beváltási ára volt —  fuvar- 
pótlékkal és az átvételi költséggel együtt — 
35,248 frt 27V2 kr,—  átlag esett 100 klgrmra
19 frt 588/jo kr, —  egy k. hold átlagos jö
vedelme volt: dohányban 653 klgrm, pénzben 
pedig 119 frt 27 kr.

IV. A miskolczi beváltófel ügy elöségi kör
zetben, és ped g : 1. a miskolczi beváltóhiva
tali körzetben volt: a termelő községek száma 
55, a termelők száma 82, a beültetett terület 
2.132 k. hold 671 □ •ö l, beváltatott: kerti le
vél 278.745 klgrm, pszai levél 1,357.341 kgr, 
kapa levél 21.543 klgrm, Összesen 1,657.629 
klgrm, — ezek beváltási ára volt —  fuvar
pótlék és átvételi költséggel együtt — 328.273 
frt 851/, kr, átlag esett 100 kígtmra 19 forint 
804/10 kr, —  egv k. hold átlagos jövedelme 
volt : dohányban 778 klgrm, pénzben pedig 
149 forint 85 kr; —  2. a csetneki körzetben 
volt: a termelő községek száma 1. a terme
lők szánit* 78, a beültetett terület 33 hold 
1.381 □ - ö i  —  beváltatott: kerti levél mind- 
összesen 11.522 klgrm. —  ezek beváltási ára 
volt —  az átvételi költséggel együtt —  
2.363 frt 48 kr, —  átlag esett 100 klgrmra
20 frt 513/10 kr, —  egy k. hold átlagos jö
vedelme vo it: dohányban 310 klgrm. pénz
ben 62 frt 44 kr; —- 3. a kápolnai bcváltó- 
hivatali körzetben volt: a termelő községek
száma 45, a termelők száma 1.358, a beülte
tett terület 4.486 k. hold 1.518 □ * ö l ; — be- 
valtatott: kerti levél 503.879 klgrm. tiszai le
vél 2,906.364 klgrm, összesen 3,410.243 kgr,
—  ezek beváltási ara volt —  fuvarpótlékkal
és átvételi költséggel együtt — 582.796 frt 
34V, kr, — átlag esett’ 100 klgrmra 17 frt 
09 kr, — egv k. hold átlagos jövedelme volt: 
dohányban 760 klgrm, pénzben 126 frt 89 
kr; —  4. a rakamazi beváltóhivatali körzet
ben vo lt: a termelő községek szama 26, a
termelők száma 184. a beültetett terület 3.116

ként Danilewski, az idei nemzetközi kongresz- 
szuson, Rómában, mondá : a protoplasmák és 
fehérnve alkatrészek úgy hozzászoknak a kü
lönféle anyagok befolyásához, hogy akár egv- 
egy alkoholizált, morphinizalt, vagy arsrnico- 
zaít protoplazmáról lehet szó.

Ezzel tehát a dohányzásnak a különböző 
élettani állapotokban való hatását letárgyaltuk. 
Most még csak egy általános megjegyzést kí
vánunk tenni, a betegek és lábbadozók do- 
hánvzására vonatkozólag.

* Lábbadozóknál különösen nagy elővigvá- 
zattal kell élni, a dohányzásnak újból való meg
kezdésénél. Ha a lábbadozó dohányozni kíván : 
ez csak ugv engedhető meg neki, ha az orvos, 
a dohányzás minőségét és mennyiségét ellen 
őrizheti. Gvakorló orvosoknál ez természetesen 
nagy nehézséggel jár s a pontos ellenőrzés 
csakis gyógyintézetekben kivihető. Egyébiránt 
ily esetben többnyire a természet is támogat 
feladatunkban. A lábbadozó magától is abban- 
hagvja a dohányzást, mihelyt rosszullétet. 
émelygést, stb. érez. — Speciális esetekre vonat
kozólag a fentiekben bővebben tárgyaltunk, s 
a lábbadozókra nézve is az ott előadott szabá
lyok alkalmazandók.

A lábbadozó kezdetben csak egy szivart 
szívjon el és csak egv-két hét múlva kettőt 
naponként, ami egyébiránt a beteg kívánságá
tól és szervezetétől is függ. S jól teszi, ha 
azontúl is megmarad a két darabnál, de 4— 5 
szivarnál sohase szívjon többet (laponként.

k. hold 1470 □ • ü l ,  —  beváltatott: szivarbo
riték levél 360 klgrm , kerti levél 3.499 klgrm, 
debreczeni levél 2,121.864 klgrm, kapa levél 
221.000 klgrm, Összesen 2,346.723 klgrm , —  
ezek beváltási ára volt —  fuvarpótlék és át
vételi költséggel együtt —  438.811 forint 83 
kr, —  átlag esett 100 klgrmra 18 frt 699/10 
kr, — egy k. hold átlagos jövedelm e volt : 
dohányban 752 klgrm , pénzben pedig 137 frt 
84 kr

M . B .

A dohány osztályozása.
Múlt számunkban szóltunk már az 

osztályozásról, illetve arról a rendkívüli 
értékkülönbözetről, melyet az okszerűség szi
gorúbb elvei szerint keresztül vitt válogatás 
a dohány értékének emelésében előidézni 
képes; haladjunk tehát most tovább, múlt
kor megkezdett fejtegetésünk vezérfonalán.

Kétségtelen, hogy a dohányt, jóságra, 
gyártási czélokra, teljesen egyöntetűvé s 
alkalmassá tenni, megfelelőleg összeállítani 
a termelőnek fölötte nehéz dolog, — mert 
ezen eljárásnál elengedheílenűl szükséges, 
hogy a dohányos gazda jó Ízléssel, kitűnő 
tapintatú tulajdonsággal és a dohányszak- 
maban nagy gyakorlottsággal és szakérte
lemmel birjon.

Mert a dohányok nemcsak hogy a ta
laj vegyülete, a mag különfélesége, a szá
rítás módja, a kezelési rendszer, stb. által 
különbözők, de eltérők egymástól még az 
egy tövön termett dohánylevelek is, — és 
pedig eltérők nemcsak abban, hogy az 
egyik alj , a másik anya-, a harma
dik hegylevél, hanem az eltérést képezi 
maga a természetnek az a bámulatos tü
neménye, amely ugyan mindenféle növény
nél egyaránt mutatkozik, igy például egy 
azon fának gyümölcsei színre, alakra, sőt 
ízre nézve is különböznek egymástól, mert 
a természetben semmi sincs egyforma, se 
az állat, se a növényvilágban, — de a do
hánylevelek, ezek éppen csodálatos módon 
különböznek egymástól, s ritka eset. hogy 
egy tőkén termett anyalevelek közül, szín, 
alak. finom, durva, nyulékony. vagy me
revség tekintetében csak 4— 5 levél is 
egymáshoz teljesen hasonló volna. Világos 
tehát, hogy minden egyes tőkén termett 
dohánynak majdnem mindenik levele, más 
és más tulajdonsággal bir.

De —  habár a magasabb értelemben 
vett válogatásnak ily sokszerű nehézsé
geket kell is legyőzni —  azért még sem 
tételezem fel a magyar emberről, aki
nek egyik jellemző vonása a dohányzás, 
s aki elég fogékonysággal bir minden 
más egyéb dolgokat is megtanulni: hogy 
ne lenne képes boldogulni éppen a do
hánynyal, amely növény iránt annyi elő
szeretettel viseltetik; —  s miután minden 
magyar gazdának és dohánytermelőnek már 
szinte vérében van; a dohány jóságáról be
szélni és azzal eldicsekedni, bizton feltéte
lezhető tehát, hogy ha komolyan és erő
sen ráadná magát, akkor e téren is bizo
nyára sikert aratna.

Lássuk azonban, hogy a dohány kül
sőleg való egyenlőtlenségének mik a belső 
tulajdonságai ?

Egyik  levél vastag, érdes, durva bor
dázató, márványozott, likacsos, — az ilyen 
levél a kiképződés alatt valami külső, de 
ezzel együtt bizonyára valami belső sére
lemben is részesült, talán oly formán, hogy 
ama erezetekben, melyek a növény tápszerei* 
nek vezetésére vannak hivatva, valami aka
dály állt elő, s ennek folytán a levél ter
mészetes képződését elvesztette — és ez 
által kényszerérett, rossz égésű, kesernyés, 
ízetlen, rossz anyag lesz belőle, amely csak 
durva, rossz vágni való anyagúi szolgálhat. 
E gy  másik levél, mely vagy rovar, vagy  
vihar által sérült meg, ha talán kiképző
désében nem szenvedett is éppen annyit
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mint az előbb jelzett, ez okból tehát vala
mivel kevésbbé rossz lesz mint az előbbi. 
E gy  harmadik levél, mely semmi külső 
befolyásoktól nem szenvedett, jól kifejlő
dött és külsőleg nem mutat semmi eltérést
—  mondjuk — egy I. osztályú levélnek a 
minősítésével: de azért még mindig van
nak benne némi eltérések, melyek például 
az úgynevezett „válogatott* jellegétől kissé 
távol tartják. —  Vannak azután tökéletes 
finom, egyenlő szövetű levelek, amelyek 
vékony bordákkal, s bársony sima tapintat
tal bírnak, melyek azonban a többi leve
lektől nemcsak szín és minőségben térnek 
el egymástól, hanem aroma, íz és illatban 
is hasonlithatlanok. — és e mellett mig 
azok a legelőbb jelzett levelek, minden 
rosszaságuk mellett még nem is égnek, ad
dig ezeknek kitűnő égésük és kellemes méz 
izük van.

A  megválogatás munkájánál tehát —  
a halláson kívül —  igénybe kell venni 
valamennyi érzékünket. Első sorban jön a 
szem, vagyis a látás, aztán a tapintás, majd a 
szaglás és végül az izlelés; — s amíg ezt 
a mesterséget egy kissé begyakorolnánk: 
szükséges, több egyes különféle levelet, a 
fent említett módon mindenképen megbí
rálni, — igy folytatva ezt mind addig, mig 
e részben bizonyos gyakorlottságra teszünk 
szert és csak annak utána kezdjünk a gya
korlati megválogatásba, amelyre kertészein
ket következőleg gyakoroljuk b e :

Feltéve, hogy a szedésnél már részben 
sikerült a megválogatás s ez után a fel
fűzés is szintazon módon történt: akkor ez 
azután annyira megkönnyíti a dolgot, hogy 
ez esetben sokkal könnyebben kezdhetjük 
meg a válogatást, még pedig oly formán, 
hogy egy ügyes, s a munkában már jártas 
kertésznek oda adogatunk minden durva, 
teljesen ki nem képződött dohányt, amelye
ket ő a szokásos osztályokba fog sorolni;
—  ezután következnek a jobb és teljesen 
kiképzett, érett levelek és csak ezek képezik 
azután a megválasztásnak magasabb fokú
—  mondhatnám: magasztos — munkáját; 
ezek lesznek megválasztva és szigorú gon
dos figyelemmel elkülönítve, u. m. finom 
szivar boríték és szivar boríték, tinóm burok 
és burok, finom vágni való és közönséges 
vágni való anyag, de a mely közönséges
nek is mindenesetre jobbnak kell lenni, 
mint a legfentebb jelzett kiképezetlen do
hányokból származott vágni való anyag;
— az ilyenforma rigorózus válogatás után 
aztán remélhetjük, hogy az igy összeállí
tott dohányt a kincstár is méltányolni s 
fáradságunkat érdemlegesen megjutalmazni 
fogja.

A  válogatásra nézve — a mint már 
fent jeleztem — a finomabb leveleknél a 
következőket kell m egfigyeln i: finom bordá
zat, egyenlő szín, az egész levél szöveté
nek egyforma selymes tapintata, ez képezné 
például az 1. szivarboríték levelet, akár 
kisebb, akár nagyobb a levél, csakhogy 
meg legyen benne mindazon kellék és 
finom tulajdonság, amely ezeket erre minő
siti ; — az igy összeállított egyenlő anyagú 
dohányok különböző részleteiből mindenféle 
próbákat kell azután tenni arra nézve, hogy 
váljon megérdemlik-e azt a kitüntető nevet 
Természetesen mindezt elfogulatlanul kell 
véghez vinnünk, —  s ha ilyformán fogjuk 
munkálkodásunkat megkezdeni, bizton re
mélhető, hogy néhány év múlva sikert 
érünk, ha nem is teljes mérvben, de a 
kezdet nehézségeit mindenesetre le fognánk 
küzdeni.

Én, aki most is folyvást a dohány válo
gatással foglalkozom,—  éspedig jó lélekkel 
elmondhatom, hogy nem csak úgy gépiesen, 
mint sok magamfajta ember, hanem egész 
lélekkel és passzióval, a legnagyobb buzgal
mat kifejtve —  minden nap van alkalmam 
meggyőződni róla, hogy a legalsó rendű 
dohányokban is —  igazán úgy. miként a

múlt alkalommal jeleztem : a durva kő
halmaz közt van elrejtve az arany — 
egy-egy csomóban nem ritkán található 
egy-két kitűnő minőségű levél, amelynek a 
a valódi értéke a nagy tömegben teljesen 
elvész és soha nem érvényesülhetne.

Nem elméleten alapul tehát mindaz, 
amit mondok, hanem a gyakorlat, a minden
napi személyes tapasztalás tárja fel előttem 
az észlelt hibákat s ez ösztönöz, hogy — 
az ügy iránti legjobb akarattal — egész 
nyiltan és őszintén kimondjam, hogy az 
általános válogatás nálunk mind e mái 
napig még csak kritika alá sem vonható, 
mert annyi a hiba a rossz osztályozásban, 
hogy a legjobb szándék és a legnagyobb 
szorgalom mellett is, óriási munka és 
csaknem lehetetlen feladat, ebből a rossz 
összeállításból valami megfelelő, jó dolgot 
kivonni; — az ilyen általános hibák kikü
szöbölésére tehát rendkívüli szorgalom és 
még több szakértelem szükséges

Szerény véleményein szerint : ezt a 
dolgot a gazdának elsajátítani nincs más 
mód. hanem csak oly formán, hogy ha a ' 
jövedék tisztviselői közül kiküldetnének a 
legképzettebb munkaerők, akik a dohányt 
gyári szempontból ismerik, s ezek tanítanák 
be a gyári érték szerint való válogatásra 
és osztályozásra a dohány beváltó hivata
loknál alkalmazott és némi szakismerettel 
már bíró munkásnőket, akik közül aztán 
az egyes nagytermelők, dohányosaiknak be
gyakorlására néhányat igénybe vehetné
nek ; mert — nézetem szerint — a dohány
nak a gyártási czélok szerint való helyes 
osztályozás adja meg az igazi értékét, -  azért 
termelőinknek minden áron ennek az el
sajátítására kell törekedniök.

Daróczi Vilmos.

Oohánytrágyáiáti kísérletek 
Németországban.

Miként lapunkban gyakorta volt s íó  
róla: a Dél-Német dohánytermelő országok* 
bán, u. m. Baden. Pfalz, Elzászban, már 
régebben, de különösen 1801. óta a leg
kiterjedtebb mérvben, s az okszerű nemzet- 
gazdászat és a gazdasági vegytan minden* 
nemű elméleti és gyakorlaté vívmányaink 
alkalmazásba vételével folynak a trágyázási 
kísérletek, melyeknek czé lja : a dohány 
minóségének javítása s a termésnek meny- 
nyiségileg való emelése.

Ezen nagy jelentőségű kísérletek eddigi 
eredményét, a ..Süddeutsche Tabakzeitung" 
nyomán, a kővetkezőkben ismertethetjük:

A  kísérletezéseknél szénsavas trágyák 
gyanánt: chili-salétrom, káli salétrom, kén- 
savas-ammoniák, — káli trágyák gyanánt: 
káli salétrom és tisztított káli sulphat — 
foszforsavas trágya gyanánt: Thomas-liszt 
használtatott s ezek hatása és eredménye 
tétetett vizsgálat tárgyává. Minden kísér
leti terület 25 arr, és minden parczella 5 arr 
nagyságú, s a trágyázási kísérleteknél 
Connecticut dohányfaj alkalmaztatott.

Habár a közzétett adatokból a követ 
keztetések tökéletes biztossággal még min
den irányban le nem vonhatók, annyi azon
ban már is meg van állapítva, hogy a 
szénsavas trágyák közül a lassan és teljesen 
assimilálódó kénsavas-ammoniak. a do
hányra jobbnak mondható, mint a chilisa
létrom. sót jobb a kálisalétromnál is. Min
denesetre ezen ásványtartalmu trágyák, a 
dohány égésére kiváló jó hatásúak, a nél
kül. hogy a termés súlyát csökkentenék.

A  rufachi kísérletezési állomásnak az 
elzászi dohányokon végzett i 5 kísérleti pró
bájának eredményéből megállapítható, a do
hánytermeléshez szükséges trágyamennyi
ség, s ezen kívül érdekes eredmények 
mutatkoztak a dohány minősége, éghető- 
sége és vegyi alkatrészei tekintetében is.

1 szerint befolyásolják és előmozdít

ják a dohány éghetőségét első sorban a 
dús mennyiségű káli s különösen a szer
ves savakkal összekötött káli, —  továbbá 
a levelek finomabb alkotása, — a cseké
lyebb fokú nagy mennyiségű szénsavas szer
ves vegyületek, különösen a nikotin, mely 
egyszersmind határozott befolyással bír a 
dohány összminőségére is g annak könnyebb 
vagy nehezebb jellegét adja meg, —  végre 
annak salétrom tartalma.

Ellenben hátrányos hatást gyakorol
nak a dohány éghetőségére mindenek fölött 
a dús klórvegyületek, — a levelek durva 
képződése, — csekélyebb mérvben az am- 
moniáksó, — nagyobb fokú villósav tarta
lom ,— a gyantás bőség és a sok mész-só 
lartalom.

Konyhasó tartalmú trágyaszerek mel- 
| lőzésével, gazdag kálitrágyázással őszön, 

vagy kevés kálit igénylő elővcteménye- 
zéssel, erős szénsavas és gyöngébb phos- 
fát trágyázással, Thomas liszttel: kedvező 
befolyást gyakorolhatunk a dohány minő- 

| ségére, a termés súly mennyiségére való 
minden hátrány nélkül. A  dohánynak fizi
kai fejlődésére és tenyészetének sikerére 

I egy  jó- de nem friss istálótrágya is szük
séges és jó  hatású.

M ielőtt az évek hosszú sorát igénybe 
vevő kísérletek, a dohány minőségére le g 
kedvezőbb hatást gyakorló trágyázási mó
dot kimutatnák; kívánatos volt kipuhatolni 

i hogy vajon a kálinak a dohány éghetósé- 
gére gyakorolt kedvező hatása, valami 
más, gyorsabb uton-módon nem lenne-e 

, eszközölhető ?
Ezen kérdés megoldásával, a rufachi 

kísérletezési állomás, az utóbbi években 
behatólag foglalkozott.

Először is rosszul égő elzászi dohányok 
24 óra hosszat, V, és I százalékos eczet- 
savas. illetve salétromsavas kálium oldat
ban kilugoztattak, a mi által ezen dohá
nyok éghetősége nagyot javult.

A  strassburgi császári dohánygyár ré- 
j széről, ezen kísérletezésre 20 dohány próba 

bocsáttatott rendelkezésre, melyeknek égési 
tartama 10 percznél kevesebb volt s az 
előadott javítási mód által, az égési képes
ség 3— 4 szeresre emelkedett.

A  kísérletezési próbák igazolása sze
rin t: az I százalékos oldat általában job
ban bevált, mint az '/, százalékos. S ha 
bár a salétromoldat még jobb hatású volt 
mint az eczetsavas kálium, a gyakorlati 
életben mégis az utóbbi előnyösebb, mivel 
a salétrommal lugozott dohányok bizonyos 
sistergő, puffogó égést mutattak, mely a 
dohánynál éppen nem kívánatos.

Ezen — a dohány éghetőségét javitó 
módszernek az a hátránya, hogy 24- óráig 
tartó áztatásnál, a rósz alkatrészek mellett, 
a nemesebb jellegű és értékes anyagok is 
kilugoztatnak, s száraz súlyban tényleg 
20—2-z*/0 veszteség is mutatkozik, —  miért 
is ezen javítási módszer alkalmazása, csak 
is a legrosszabbul égő, magukban cl- 
áru-ithatlan dohányoknál látszik szüksé
gesnek.

Ez okból újabban más dohányokkal is 
tétettek javítási kísérletek, melyeknél azok 
erősebb ("2 — 4"/o) eczetsavas káli oldat 
hatásának tétettek ki és aztán szárittattak. 
Ezen módnál semmi sulyveszteség és je lleg 
változás nem mntatkozott, a dohány éghe
tősége azonban ezen mód alkalmazásánál 
is jelentékenyen emelkedett.

A  tett kísérletek eredményéből az tű
nik ki. hogy —  úgy a jó  nyers anyag 
nyerése végett, a dohányföldnek megfelelő 
trágyázása, valamint a czélszerü gyári ke
zelés által — a dohány javítását ezélzó 
törekvések, igen sok és igen kedvező si
kerre vezetnek.
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A  dohány Cuba szigetén.
Az 1893. év nagyon ros*z volt Cubára 

nézve.
A sziget két Í6terméke: a czukor és a 

dohány, ez évben nem felelt meg a várako
zásnak.

A  dohányt illetőleg ez év nem volt va
lami kedvező, ami azonban aligha a rossz 
pénz- és kereskedelmi viszonyoknak, mint 
inkább a kedvezőtlen spanyol kereskedelmi 
szerződéseknek tulajdonítható.* Cuba, a természet 
adományaival oly dúsan van megáldva, hogy 
daczára az iparüzlet hanyatlásának, melv a 
fent nevezett termékektől függ, mégis egy jó 
aratás újból gyorsan felélesztheti.

Pinar dél Rio, Cuba egyik nvugati vi
déke, majdnem teljesen a dohánytermelésre 
szorítkozik. Az egyes kerületek mindenütt 
egyenlően vannak beosztva. Ezeket egv-két 
mértföld távolság választja el egymástól és 
apróbb földrészletekre vannak felosztva, amelyek 
mintegy 10 acre nagyságúak. Természetesen 
csak a legjobb terület választatik ki, s a föld 
többi része műveletlen. A dohánymagot nö
vény-iskolákba vetik, és egv-egy tőidre mintegy 
10 tont mag használtatik fel.

Ha október és i ovember hóban a növé
nyek mintegy 3 cmtr magasságúak, akkor a 
szabad földbe sorokba ülcettetnek ki, egymás
tól mintegy 20 ctmtr távolságra. Azon 3 hó
nap alatt, mely idő a növény fejlődésére szük
séges, a legnagyobb gonddal őriztetnek és ke
zeltetnek. Minden egyes növény, sót minden 
levél is naponként megvizsgáltatik, hogy va
lami bogár, vagy más egyéb kártékony féreg 
nem tapad-e rá, s a sorközök mindig ekével 
tisztán tartatnak.

Midőn már a növénynek 10 nagy levele 
van, akkor a kis levelek eltávolíttatnak s ha 
a növény elérte teljesen kifejlődését, akkor 
felül megtisztittatik, vagyis a feje letöretik. 
Ezen eljárás teszi lehetővé, hogy a levelek ki
terjedjenek, megnőjjenek, es a napon kifejlőd
jenek.

A levelek úgy vágatnak le, hogy mindig 
kettő maradjon egy száron, ezek aztán vékony 
pálezákra füzetnek és a száritópa|tába vitetnek. 
A palcza nnndenik oldalára egy levél jön. A 
levelek mintegy 5 hétig maradnak felaggatva. 
A pajták : zellósek, s tetejök pálmalevelekkel 
van befödve. A pajta belsejében, a dohányle
veleket tartó pálezák egymás fölé, azonban 
oly módon függesztetnek fel, hogy a levelek 
ne érjék egymást. Ha a pálezák leszedetnek, 
akkor a levelek csomókba rakatnak ; egy cso
móba mintegy 100 levél jön, s körülbelül 80 
csomó képez egy bált, amelyek aztán pálma 
levelekbe burkoltatnak és igy lesznek készek 
az eladásra.

Havanában mintegy 120 szivargvár mű
ködik, ezek közül soknak van 100 szivar 
csavarója. Nők itt nem csavarnak szivarokat ; 
egyes nők csak a levelek mosásához és a 
gyártáshoz való előkészítéshez alkalmaztatnak.

A bér, a jobb vagy rosszabb munkának 
megfelelőleg fizettetik. Egv jó csavaró napon
ként 20 márkát is megkereshet.

( nSHddeutsche Tabakieitung. *)

A  spanyol egyedárusig.
Spanyolországban, a „La  Compania 

Arrendaturia de Tabacco“ nevű társaság 
bírja a dohánygyártmányok eladására nézve 
az egyedáruságot.

A  társaságnak 11 gyára van, és ped ig : 
Alicante, Bilbao. Cadiz, Corunna, Gyón, 
Logrono. Madrid, San-Sebastian, Santander, 
Sevilla és Valencia városokban. Ezen gyá
rakban összesen 27.799 leány van alkal
mazva. A  gyári munkasnők száma a leg
több Szevillában: 5.628, s a legkevesebb 
Longronoban: 196. —  A  társaság 18.519 
elárusító helyet tart fenn, s habár Spanyol- 
országban mindenki dohányoz, mégis csak 
mintegy 50.000-re tehető azon családok

M ao t ab  D oháhtdjsXo

száma, a melyek a dohánykereskedésből

A  folyó kincstári-évben (1893. julius 
1-től 1893. junius 30-ig) 128 millió márka 
értékű dohány adatott el. A  49 spanyol 
vidék (tartomány) közűi, legnagyobb a fo
gyasztás mennyisége Barcellonában, körül- 
belől 12 millió márka értékben, azután jön 
Madrid 10 millió márka s Valencia és 
Sevilla 7 millió márka értékkel évenként. 
—  A z  üzlet deczember hóban a legélénkebb, 
s februárban a leglanyhább. — A  havana 
szivarok Sponyolországban majdnem oly 
drágák mint New Yorkban, más belföldi 
gyártmányok azonban természetesen vala
mivel olcsóbbak, de azért aránylag mégis 
elég drágák és a külföldiek által nem igen 
élvezhetők.

Mennyiség és minőség.

Általánosan tudva van, hogy mikor a 
dohány termés mennyiségileg nem sikerül: 
akkor rendesen a minőség is szenved.

Fájdalom, hogy ezt a tapasztalati tényt 
az idei rossz termés is igazolta, amennyi
ben mindenfelől arról értesülünk, hogy az 
idei dohány nemcsak kevés, nagyon kevés, 
de a mellett bizony nem is olyan jó, amint 
a termelők, a reá fordított gond és munka 
mellett bízvást remélhették volna, s amint 
az okszerű termelés feltételeinek általános 
haladása lolytán, az utóbbi években már 
rendesen lenni szokott.

Sajnos, hogy a termelők, a szomorú 
viszonyok közepette semmi regresszusra sem 
számíthatnak, — és igy csak egyetlen mód 
marad fenn, ami által a keserves állapoton 
r.émdeg segíthetünk és az országos bajt 
annyira amennyire enyhíthetjük, s ez : a 
dohány őssscdllitása.

Lapunk múlt és jelen számában igye
keztünk e tekintetben a termelőknek min- 

! den lehető jó  tanácscsal és útba igazítás
sal szolgálni, —  s ha gazdáink, az idén 

' különben is későbben kezdődő beváltásig 
minden erőfeszítéssel és a legszigorúbb 
figyelemmel megteszik és úgy teszik mind
azt, amit a dohány megválogatására és 
helyes összeállítására nézve elmondot
tunk : akkor bizonyára még sokat javíthat
nak a gyenge minőségen is, és jóval ér
tékesebbé tehetik az anyagot, mint az egy 
elnagyolt, kedvetlenül és gondatlanul, csak 
úgy immel-ámmal végzett csomózás ese
tén lenne.

Másrészt arról is meg vagyunk győ
ződve, hogy a beváltóhivatalok — látva a 
jó akaratot, a gondos munkát s az anyag
nak helyes összeállítását: a beváltásnál 
mindezt — de csakis ezt — lehetőleg 
méltányolni fog ják ; — mert téves felfogás 
és újabb csalódás lenne, abban remény
kedni, hogy a rossz termés és a gazdasági 
válságos viszonyok talán engedékenyebbé, 
elnézőbbé tehetik a beváltási eljárást, 
mivel ezt egyes-egyedűl az előirt szabá
lyok határolják. De nagyon természetes, 
hogy a jövedék, szívesebben és jobb áron 
váltja be a jól kidolgozott, használható 
anyagot, mint a még azután sok munkát 
igénylő és kevés értéket képviselő keveréket.

Azért a termelők fejtsék ki minden 
erejöket és szakértelműket, és személyes 
felügyeletük, vagy legalább megbízható.

S

képzett emberök folytonos jelenléte és min
denre kiterjedő figyelme mellett végezzék 
a dohány összeállítását s mutassák meg, 
hogy a gondos szorgalom és szakértelem, 
a rossz termésből is képes szépen kidolgo
zott és aránylag jó dohányt produkálni.

D a ric ii Vilmos.

I R O D A L O M
Cserháti Sándornak: „A  dohány égésére 

befolyást gyakorló körülmények tanulmányosása“ 
czimü akadémiai értekezését, a „Köztelek" 
f. é. 94. számában, egy hosszabb czikkben 
méltatja Kerjiely Kálmán, debreczeni gazd.
tanint. tanár és ismert nevű jeles köz- 
gazdasági iró. s elméleti és gyakorlati 
szempontból kiemelve a mű jelességét, 
többek közt a következőket mondja róla :

.Cserháti munkáját örömmel üdvözöl
jük először azért, mert müvével felkeresve 
hazánk legelső tudományos intézetét, a me
zőgazdaságot is az öt megillető „tudomány11 
körébe emelni nagy fokban hozzájárul. Öröm
mel üdvözöljük továbbá azért, mert szakit 
az eddigi hagyományos szokásokkal, a kül
földi tudósok kutatásaiba vetett csalhatatlan 
bizalommal s azok vakon követésével, ha
nem teljesen önálló s a gyakorlat követel
ményeinek megfelelő irányban igyekszik 
oly kérdést megfejteni, mely mind ez ideig 
még tág teret nyújtott a valószínű követ
keztetéseknek, és ellentmondó vélemé

nyeknek.11
Továbbá : „És hogyha Cserháti, a mű

trágyák hatását tekintve, több évi kutatá
sai alapján a németországi adatoktól eltérő, 
de pozitív eredményeket nyer, az munkál
kodásának s fáradhatlan kutatásának csakis 
lelkiismeretességére vall, mert a műtrágyák 
hatását a klimatikus és talajviszonyok lé
nyegesen módosítják; már pedig ezek N é
metország dohánytermelő vidékein egészen 
mások, mint minálunk. Dohánytermelő gaz
dáinknak pedig utóbbiakhoz kell magukat 
tartaniok s Cserhátinak, hazai viszonyaink 
mellett elért eredményeit hasznukra fordi-
taniok. 1*

Itt említhetjük meg, hogy az olasz 
kir. pénzügymiuisterium dohány műszaki 
igazgatósága is figyelemre méltatá Cser
hátinak művét, melyet lapunk folytatóla
gos kőkeményeiből ismert meg, s ennek 
folytán dr Knorr Gyula úr által a napok
ban levélbelileg megkerestettünk, az érte
kezés egy példányának megküldése végeit, 
amely megkeresésnek természetesen a leg
nagyobb készséggel siettünk megfelelni és 
a magyar szaktudósnak műve már azóta 
Roma felé jár.

„Bizloiitát szövetkezét utján.'1 Ily  czimü 
tanulmányt irt és adott ki egy  kis füzet
ben h'elsteghy Ftrencs, aki ezen rövid, de 
alapos munkájában a biztosításnak szövet
kezés! alapon való szervezését, (tehát ugyan
azon elvek szerint, a mint e kérdést lapunk 
múlt és folyó évi folyamában, annak idején 
mi is tárgyaltuk) népszerű modorban fejte
geti. kimutatva, hogy mig a részvénytársa
sági biztositó intézeteknél általában igen 
magasak a dijtétételek. addig a szövet
kezés alapján létesült biztosító intézetnél 
oly alacsonyak, hogy pl. 100 frt érték után 
a dij 16 kr. is lehet. Megerősíti e tételeit 
több ily szövetkezet számadásaiból vett 
adatokkal. A  szerző végre oda konkludál, 
hogy a társadalomnak és az arra hivatott 
törvényes faktoroknak egyaránt kell töre
kedniük, hogy a biztosítás ügye a részvény- 
társaságok köréből, a biztositó felekből 
alakuló szövetkezetek kezébe helyezendő át. 
A  füzet ára 25 krajezár, s kapható minden 
könyvkereskedésben. A z  érdekesen megirt 
kis füzetet, melegen ajánlhatjuk a gazda
közönség figyelmébe.
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„Mezőgazdasagi és jégkárbecslési zseb
naptár. az 1895-lk évre.M Szerkesztette Serák 
Géza. —  A z érdekeltek legnagyobb része 
nem tudja: váljon mennyi a jég  által oko
zott kár és milyen alapon kell azt k i
számítani? Főképpen erre nézve ad szak
szerű és gyakorlatias felvilágosítást a fent- 
nevezett munka, oly kimerítően, hogy min
den birtokos eligazodhat belőle: mennyit 
követelhet és fogadhat el a biztositó társa
ságoktól. Csupán erre való tekintettel is 
figyelmet érdemel, de nemzetgazdászati 
szempontból is fontos ez a munka, mely 
hasznosságának emelése végett naptár alak
ban jelent meg s mint ilyen magában foglalja 
mindazon hasznos tudnivalókat (pl. a gazdá
nak teendői; a Hesszeni légy, ábrával stb.) 
melyeknek ismerete egyrészt szükséges ( 
minden gazda birtokosnak, másrészt fölös
legessé tesz minden egyéb hasonló munkát. 
A  mű megjelent linzer János könyvkeres
kedő bizományában, Szatmáron, s kapha.ó 
minden könyvkereskedésben. Ára 2 forint.

Az őrsz .  magy. gazdasági egyesület 
rendkívüli közgyűlése.

A z országos magyar gazdasági egye
sület. folyó évi deczember hó 9.-én (vasár 
nap) délelőtt 1<» órakor, a „ Köztelken“ 
rendkívüli közgyűlést tart, melynek tárgyai
lesznek :

1. Elnöki megnyitó.
2. Jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag k i

küldése.
3 . Gróf Bethlen Andrásnak a rend

kívüli közgyűléshez intézett lemondó 
levele.

V. Szavazatszedő bizottságok kiküldése.
Lemondás folytán megüresedett el

nöki állás betöltése.
6. Két alelnök választása
7. A  még hiányzó 6 ig.-választmá

nyi tag és esetleg az időközben le
mondó, vagy' választás folytán megüre
sedő ig.-választmányi tagok helyeinek be
töltése.

V E G Y E S E K

—  A dohánybeváltas —  mint a lapunk 
niai számában közölt hivatalos hirdetményből 
kitűnik folyó hó 10-én kezdődik, az érsek- 
újvári, taddi, aradi, kápolnai, nviregvházai és 
nyírbátori bevaltóhivatuli körzetben, mis a leg
több helyen — 26 állomáson — a jövő évi 
január 2-án. s a legkésőbben —  január 7-én

Rattonvan fog kezdődni. A beváltás leg
később végződik Szolnokon: február 27-én. 
továbbá Debreczenben : február 26, Battonvan 
és Aradon: február 23-án. — Az idei bevál
tás a legtöbb ideig tart Szolnokon: 57 nap, 
továbbá Debreczenben : 56 nap, Kakamazon :
•»2 nap és Nagy-Létén 50 nap, s a legkevesebb 
ideig tart Maros-Vásárhelyen I 3  nap, Temes
váron és Fogarason : 4 nap. Csetneken : 5 nap.

Vajha a beváltás mindenütt jobb eredmény- 
nyel végződnék a rossz termés által sújtott 
termelőkre nézve, mint amily aggódva néznek 
az ország legnagyobb részében, a máskor oly 
örömmel vart beváltás elé!

-  Dohánytermelők küldöttsége. A sza- 
bolcsmegyei gazdak, a megye speciális talaj- 
viszonyai miatt egyáltalán nem képesek meg
felelni azon szabályrendeletnek, mely szerint a 
dohány, egv és ugyanazon földbe csak min
den ötödik évben kerülhet vissza, —  a sza- 
bolcsmegvei gazdasági egyesület tehát egy kül
döttség által kérelmezte az öt évi dohányter
melés! turnusnak leszállítását. A küldöttség 
tagjai voltak: gróf Pongrácz Jenő vezetése 
mellett, Kallav András megyei főispán, Miklós 
László kir. tanácsos, alispán, dr. Meskó László,

Beniczky Miksa, Kállay Lipót, Gencsy Albert, 
Kállay Ferencz, Ónodv Géza és Farkas Balázs 
országgyűlési képviselők, Benes László nyír
egyházai polgármester, Bleuer Lajos, Bleuer 
Sámuel, Burger Pál, Haas Ignácz, Klar Gusz
táv, Kiár Andor, Propper Sámuel dohányter
melő földbirtokosok, Liptav Jenő és Szakraida 
János tiszttartók. — Wekerle Sándor minisz
terelnök mint pénzügyminiszter, a kérvényt 
átadó küldöttségnek megígérte, hogy a sza
bolcsi gazdák kérelmét tüzetesen megvizsgál
tatja s ha lehet, az ötéves turnust három vagy 
négy évre alább szállítja. —  A küldöttség ez
után Graenzenstein Béla ministeri tanácsos, 
dohányjövedéki központi igazgató urna! is 
tisztelgett, aki a küldöttséget a legszivélveseb- 
ben fogadva, szintén kilátásba helyezte a ké
relem lehető teljesitését.

—  A kolozs-monostori m. kir. gazdasági 
tanintézet a múlt hó 15-én ünnepelte íenal- 
lásanak 25 éves jubileumát, mely alkalomból 
az intézet egykori tanítványai s különösen az 
erdélvrészi közélet kitűnőségei közül igen szá-

I mosan jelentek meg, hálás elismeréssel ünne- 
I pelve a derék tanintézetet, melv olv sok jeles 

gazdát nevelt s a gazdasági szakismeretek ter
jesztésével oly ki való érdemeket szerzett a le
folyt negyedszázad alatt és e mellett azon az 
exponált vidéken mindenkor egvik erős vára 
a magyar hazafias szellemnek. A jubileum al
kalmából kiadták az intézeten 25 év óta 
működött összes tanárok és gazdasági intézők 
fénvnyoniatu arczkép csoportozatát is, melvet 
az érdeklődők, bérmentes postai díjjal egvütt, 
öO krért rendelhetnek n eg. —  A  jubileumi 
szerencsekivanatokhoz utólag nn is egész szív
vel csatlakozunk.

—  A szászországi dohányiparról a lipcsei 
konzulátus tz évi jelentése a következőket 
mondja : A dohány üzlet annyiban különbözött 
az előbbi évitől, hogy az utolsó három hónap 
alatt nagy vásárlásokat eszközöltek, nem annyira 
azért, mert a szükséglet nagv volt, hanem 
mert attól tartottak, hogy a dohánvadót jelen
tékenyen fölemelik. Egyébként pedig az első 
félévben a dohányforgalom nem érte el a 
rendes terjedelmet. A nug pipadohanvban és 
szivarokban a kereslet kisebb volt, addig rágó 
dohányban munkáskörökben nagv volt a keres
let. A szász királyság nagyon kiterjedt dohánv- 
iparia. a mely 16,163 embernek ad foglalkozást, 
az év második feleben az uj dohanvsdő-ter- 
vezetek által annál érzékenvebben zavartatott, 
mert a munkásokat jobban fizeti és több em
bernek ad foglalkozást, mint Délnémetország. 
A viszony monarchiánkkal az eló/.ö év óta nem 
változott, de a változás, még pedig Magyar- 
ország hátrátnara, valószínűleg be fog álíani, 
ha a dohányadó fölemelése kiterjed a külföldi 
dohányra is és nagyobb beviteli vám alakjaban 
alkalmaztatik.

—  Mannheinbol jelenti a konzulátusunk, 
hogy ott az idei dohánytermés, u sok cső, 
fagy és korai leszedés folytán szenvedett, és 
miután a szárításra megkivantató meleg idő
járás sem állott be, sok rothadt dohány kerül 
majd a kö'.egbe.

—  Szerbiában a kormány újévtől kezdve 
monopóliumot csinál a czigarettapapír gvartása és 
elárusitásából. A versenytárgyalásokat, háromévi 
czigarettapapir-szükséglet szállítására, deczember 
17-dikére tűzték ki. Szerbia évi czigaretta- 
papir-szükséglete mintegy ötvenezer kilogramm.

Csempész-banda. A napokban egv 
jó! szervezett csempész bandát fedeztek feí, 
amely Francziaország felé terjesztette a dohánvt.
A  dohány oly ügyesen volt vagva, csomagolva 
hogy azt trafikokban árusítottak és a különb- 
séget sem az árus, sem a fogyasztók nem vet
ték észre. A vizsgalat kiderítette, hogv a csem
pészek az utolsó három év alatt Dlínkirchcn, 
Lilié és Aroien-en át 8 0 . 0 0 0  font dohányt 
csempésztek el, melynek értése hivatalosan 
5 0 0 . 0 0 0  írtra leit becsülve. így a kiszabott 
birság 1 . 3 2 3 , 3 0 0  forin ot tesz k i .  A  csempész 
banda tagjai 1 — 2  évi börtönre ítéltettek és 
számos vasúti tisztviselő lett elcsapva, mert

alapos gyanú merült fel, hogy jutalékért a 
dohány szállítását megkönnyítették.

—  Különös verseny. BrÜggeben, Belgium
ban, különös versenyt rendeztek. Megtöltöttek 
egy csomó hosszuszáru hollandi pipát négy 
gram dohány nyal, egv adott jelre rágyújtot
tak a versenyezni kívánók s u nyertes az lett, 
a ki legtovább tudta szívni, a nélkül, hogy el
aludt volna — már tudniillik a pipa. A pálya
dijat egy parasztember nyerte meg, a ki 67 
perczig szíttá a pipáját. Az utána következő
nek ü6*/g perezre volt szüksége, hogy a négy 
gram dohányt kiszija. A harmadik 63 perczig 
pipált.

—  Egy sokszorosan kitüntetett gazda
sági gépgyár. Az ismert nevű jeles ezég : a 
Marijait n Ph. és társa cs. és kir. kizár, 
szabadalmazott mezőgazdasagi gépgyár Bécs- 
ben, M. m. Frankfurtban és Berlinben, mely 
kitűnő gyártmányaiért az eddigi valamennyi

| bel- és külföldi kiállításon több mint 350 első 
dijat és érmet nyert, csupán ez évben a kö
vetkező újabb kitüntetésekben részesült: a
bécsi tenyész és haszonállat kiállításon ezüst 
allami érmet; a iembergi országos kiállításon 
ezüst allami érmet; Welsben (Felső-Ausztria) 
ezüst áilamdij okmányt: Badenben (Becs mel
lett) bronz allami érmet ; Bruckban (a Leitha 
mellett) diszokmánvt. mint az első és legma
gasabb kitüntetést; Schördingben (Felső-Ausz- 
tria) a dara-malomért elismerést; Martonvasa- 
ron diszokmánvt, mint az első és legmaga
sabb kitüntetést; Köflachon (Steier) diszeíis- 
mervénvt, a gvümölcsértékesitö gépért s 
ugvanazt a mezőgazdasági gépekért; Rohr- 
buchon (Felső-Ausztria) a gazdasági egviet 
ezüst érmét; Neunkirchenben (Aisó-Ausztria) 
ezüst allamérmet; Gottbuson aranyérmet; 
Berlinben nagy bronz emlékérmet a sajt-auto- 
niatért; a M. ni. frankfurti népélelmezési és 
hadsereg ellátási kiállításon a porosz földmű
velési minisztérium allamdiját és aranyérmet; 
Fnedbergen (He>sen) I. oszt. elismerő okle
velet *, Krtuitban disz elismerést a gvümölcs
értékesitö gépért; Sprendlmgen (Rajnai-Hessen) 
ezüst érmet a kitűnő készitménvekért; —
Damstadton diszokmánvt a kitűnő készítmé
nyek és gyümölcskiallitásért. s ugyancsak a 
diszokmánvt a sajtók és aszalókémilékért; a 
mainzi kertészeti kiállításon ezüstérmet a saj
tókért ; Saerburgban iTrieri kerület) dicsérő 
elismerést a mezőgazdasagi gépekért és szer
számokért; Bavreuthban ezüstérmet a sajtók, 
g-üniöicsmalmok es darálókészülckekért; a 
dresdai népélelmezési kiállításon aranyérmet; 
Szentpéteiváróit nagy aranyérmet. — Ennvi 
kitüntetés egy év abitt s oly számtalan elókeíő 
helyről: valóban ékesszóló bizonx itéka e hír
neves ezég kitűnő gyártmányainak.

SSzei'kPHstöi Üzenetek.
Dr. Kaorr Gyula uraak. Róna. Becses megkere

sne folytán Cserháti 8. tanulmányát elküldöttttk. 
Örömmel és köszönettel vesszük, ha az olasz do- 
háuyttgyról, lapunkat minél részletesebben és minél 
gyakrabban szives lesz tudósítani.

Zalka Zslgnond urnák. Kaaoa. Addig is.mig be
cses soraira levélileg válaszolhatnánk, elóre is fogadja 
köszönetttnket lekötelező szives ígéretéé, t. A jelzett 
tárgm közlemények nagyon is időszerűek és alkal
masak, tehát — kérjük és várjuk.

Stelnwalter Ödön uraak, Szeged A kérdezett do 
Iogra hamarjában neiu tudtunk még ráakadni, de- 
mindenesetre levélbelileg fugánk a napokban válá
stól ni.

A termelő unkát ée lapunk barátait kérjük, hagy 
az Idei termelési vlezoayekrél e • dohányok beled 
kezelése ée elkészítenének sikeréről, szives kod Jenek 
lapunkét minél számosabban értesíteni.
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1 Budapest ........................ l'est-l'ilis-Solt-Kis-Kun . . . január 2 február 13

2 É rs e k ú jv á r ............................
2

N y i t r a ................................... deczember 10 január 26

3 Hares ........................................ 96 Somogy ............................... január 2 február 14

4 K a d d ....................................... a
se T o ln a ....................................... deczember 10 február 8

5 S z ü lö k .................................... Somogy ............................... január 2 február 15

fi A r á d ........................................ Arad .................................... deczember 10 február 23

7 Battonya ............................ Csanád ................................... január 7 február 23

8 Békés-T.saba............................ Békés ................................... január 2 február 18

9 T em esvá r................................ 96lm T e m e s ................................... deczember 17 deczember 20

10 Z s o m b o ly a ............................ T o r o n t á l ................................ január 2 február 12

11 Kogaras ................................... I’ ogaras . ........................ deczember 27 deczember 31

12 Marosvásárhely ................ M aros-Torda....................... deczember 17 deczember 19

13 Dehreczen ................................ Hajdú ................................... január 2 február 26

14 H a jd u -llo rogh ........................
3

Hajdú ................................... január 2 február 19

15 Nagy-Léta . ........................ N6 Bihar ....................................... január 2 február 20

Ifi É rm ihá ly fa lva ........................ £ Bihar ................................ január 2 február 14

17 Nagy-Károly............................ fi S z a t m á r ................................ január 2 február 1

18 ('.senger.................................... S z a t m á r ............................... január 2 február 1

19 M is k o lc z ................................. N B o rs o d .................................... január 2 február 14

20 (Esetnek.................................... *3 l l ö m ö r .................................... deczember 17 deczember 21

21 K á p o ln a ................................ 7. Heves ................................ deczember 10 január 31

22 Bukumuz 0 5 S z a b o lc s ............................... január 2 február 22

23 Nyíregyháza............................ 96
s

S z a b o lc s ................................ deczember 10 február 8

24 K is v á r d a ................................ *2 S z a b o lc s ................................ január 2 január 31

25 N y írb á to r ................................ u4s S z a b o lc s ................................ deczember 10 február 5

2fi V'ásáros-Namény....................
lm

Bereg . . .  ........................ január 2 február 9

27 Nagy-Tárkány ....................  . Z e m p lé n ................................ január 2 január 29

28 Szeged .................................... Csongrád ............................... január 2 január 23

29 Csongrád .............................. Csongrád .............................. január 2 január 16

30 Csany .............................. Síd
C so n g rá d ............................. január 2 január 28

31 Csóka .................................
*
■ T o r o n t á l ............................. január 2 január 16

32 Nagy-H ecskerek ................... T o r o n t á l ............................. január 2 január 25

33 K é le g y h á za .......................... Hest-Pilis-Solt-Kis-Kün . . . január 2 február 6

34 Szolnok ................................. M
Jász-Nagy-Kun-Szolnok . . . január 2 február 27

35 T is z á r ó l ! .............................. o
s Jász-Nagy-Kún-Szolnok . . . január 2 február 14

3fi J á s zk is é r ................................ i Jász-Nagy-Kún-Szolnok . . . január 2 február 14

3 7 ~ J á s zb e ré n y ............................ Jász-Nagy-Kún Szolnok . . . január 2 január 24

Budapest, 1894. november hó 17-én.

M . kir. dohányjövedéki központi igazgatóság
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Frommer A. Herrman utóda
F ió k ü z le t :Fóüziet: m ag, és növényk ereskedése.

y ., Tükör-u tca  5. B u d a p e s t .  VI., A n d rássy -u t  I.

ajánl kölest, muhart, pohánkát, tarlórépam agot  
és raffiaháncsot legjobb minőségbeli. 23_24

Magasszázalckú konczentrált műtrágya egyedüli raktára.

Al l  rr T V  1  p  1 f  I I  részére hirdetések felvé-

„Magyar Dohanyipg e s s ?
és valamennyi hirdetési irodában. — A  hirdetések a legjutányosahban. s többszöri közlés ese

tén kedvezményes áron számíttatnak.

szívoszt ALPHONS
c s á s z .  é s  királyi udvari szállító 
m sgkepeskedése  és  g a zd a sá g i szükség le li csikkek  üzlete

Budapest, V-ik kerület, Arany-János-utcza 11-ik szám
M.jánl:

Gépolajat, olivolajat, ásványolajat,
Kocsi kenőcsöt, vaselin-börkenőcsöt, earboleumot, kát rányt, 

Petróleumot, esászárolajat, lámpaolajat. 
Gabonazsákokat, kazaltakarókat, ponyvákat.

lfermorel-féle „Excelsior“ szénkóneg fecskendőt 
l - «  Rézgáliczot, buzapáczoláshoz és permetezéshez Azurint. 

Mindennemű műtrágyákat.
Ő szi -vetésre :

Őszi borsót, őszibttkkönyt, homoki bUkkönyt, bi- 
borherét, repczét, luczernát és egyéb gazd. magvakat.

Vevő vagyok mindennemű gazdasági m agvakra.
Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve. *7 -*8

Xyow . Márkim S«> i"in& l. m u lrxg  ti.
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