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Dohánytermelésünk nemzetgazdászati 
szempontból.

Jogosan remélhetjük, h og y  az ez év
ben termett jó  minőségű dohányból, képe
sek leszünk bőven exportálni is.

Megkísérlem tehát ez alkalommal, 
rövid vázlatát adni, hogy minő tulajdon
sággal kell a dohánynak bírnia, hogy az 
bizonyos más éghajlatú dohányokkal ver
senyezhessen. s a külföldi piaczokon kellő 
figyelem ben részesüljön, kelendőségre ta
láljon és hogy ott kellő mértékben mél- 
tányoltassék, — szóval: kedvelt vételi czikk 
legyen.

A külföldön első sorban csak ama d o
hányok örvendenek jó  kelendőségnek a 
melyek kifogástalan jó égésnek.

A  jó  égés alatt nem azt értjük, hogy 
ha egy  m egvágott pipadohány tetejébe egy 
cserfa, vagy más hasonló tartós égésű zsa
rátnok szenet teszünk . hát amig a szén 
intensiv tüze tart, vagy  valamivel még 
azontúl is, a dohány is füstöl. —  ezt az 
égést még nem nevezhetjük jó égésnek,
—  mert ez alatt azt értjük, hogy amidőn 
egy  dohánylevelet eg y  é g ő  tárgyhoz érin
tünk : az tüzet fogjon és égjen, de ne sze- 
nesedjék. —  a kevésbbé jó  és jobb  égés 
az időtartamtól és a hamu m inőségétől is
függ-

Továbbá igényeltetik a vékony levél 
és erezet, ruganyos tapintatúság és nem 
túl érdesség, — s világos vagy sárgaszin,
—  ezek ama dohányok, melyek pipa és 
czigaretta dohányokul szánvák és alkal
masak.

A  kelendőségnek örvendő dohányok 
másik részét képezi a burok és bélanyag. 
A  burok az, amely a'szivartakaró levél előtt

göngyöltetik a szivarra, a bél-anyag pedig 
az. amely a szivarnak belsejét, bélését ké
pezi. A  burok anyagban a világos barna 
vagy az egész barna színt kedvelik, s a 
jó  égés ennél is első feltétel, — ezenkívül 
a buroknál vékony szövet és szívósság 
kívántatik; —  a bél-anyagnak szintén a 
jelzett kellékekkel kell bírnia, s nem sza
bad, hogy túl rongyos legyen.

Ezen kívül a burnót dohány —  habár 
fogyasztása nagyon m egcsökkent, de azért 
ennek a szükséglete is lényeges fak
tort és alkalmas kiviteli czikket képez. — 
amennyiben ezen anyagból, a kereskedők 
által nem régen is nagyobb mennyiség 
szállíttatott Olaszországba, — s a múlt 
évben ebből Budapesten 5 5 Fiúméban 
pedig összesen 630 -'’ meter mázsa
gyártatott fel.

Következnek a szivartakaró levelek, 
am elyekből — fájdalom — nem vagyunk 

I képesek annyit produkálni, hogy ezekből 
a külföldre is adhatnánk — de különben 
is az általunk termelt takaró levelek a 
külföldi, s főleg a tengerentúli államok 
szivartakaró dohányával, soha ki nem áll
hatják a versenyt; — ámbár én m egval
lom. a mi szivartakaró leveleinket ha 
jól sikerülnek —  az európai összes szivarta- 

j karó leveleknél jobbnak tartom. —  de ezek 
1 legjobb esetben is csak honi szükségletein- 
 ̂ két fedezik és a kisebb értékű — a jelen- 
I légi 11 2— 2 — és részben a „rövid v eg ye 

sek “ 21/., kros szivarok készítéséhez alkal
maztatnak.

M egtörténik ugyan egyszer-másszor,
—  mint épen most is, — hogy a kiviteli 
kereskedők, a Romániai egyedáruság ré
szére, a szivartakarókból kisebb mennyisé
get szállítanak ; — de a szivartakaró anya
got jelenben nem lehet kiviteli czikknek 
mondani, ha csak idővel — amire remény
ségünk van — ezek termelése javulni és 
annyira felszaporodni nem fog, hogy ebből 
is lehet feleslegünk, amelynek eladhatása 
nem nagy gondot fog  okozni. A z  1890.-ik 
évben, a beváltott szivartakaró levelek ösz- 
szes m ennyisége 74.905 kilogramm ot tett ki.

A z általam jelzett eme job b  minőségű 
dohányok azonban a dohány termés meny- 
nyiségének jóval kisebb részét teszik, s a 
legnagyobb részt a durva és rosszégésü 
dohányok képezik. Ámbár nem lehet azt 
mondani, h og y  ezen minőségeknek kül
földre való eladása teljesen ki lenne zárva,
— de ezeknél épen az a baj, hogy eme 
fajtákat nem lehet olyan olcsó árban adni,

M ai szám u nk I  oldalra tarjad.

hogy a tengerentúli alsóbbrendű dohányok 
olcsóságával versenyezhetnének.

Kpen nem czélom e helyt, hogy én 
ezen dohányokról rossz véleményt mond
jak, vagy talán azt gondoljam, hogy  ezek 
a dohányok magas áron váltatnak b e ; — 
ezt a világért se állítom, de ilyesmit nem 
is mondhatok, mert ha a dohány terme
lésére fordított munka és fáradság tekin
tetbe vétetik, bizonyára az senkinek sem 
fog  eszébe jutni hogy a dohány drága. 
—  A  termelőknek tehát —  saját jó l fel
fogott érdekükben — oda kell törekedni, 
hogy eme kevésbbé értékes dohányok, ter
mésének mennyiségét lehetőleg leszállít
suk, ugyannyira, hogy majd ha a kincstár 
ezekből jóval kisebb mennyiséget fog  be
váltani, képes legyen ezeket a beszerzési 
áron is alul, sokkal olcsóbban adhatni, a 
nélkül, hogy ebben kára lenne, — vagyis 
hogy ez a jobb minőség óriási felszaporo
dása folytán elérendő nagy haszon által 
kiegyenlittessék. S hogy ez elérhető legyen 
erre nézve a kincstárnak és a termelőknek 
karöltve kell közreműködni.

A zok a talajok, amelyek a dohány- 
termelésre absolute nem alkalmasak, s a 
melyeknél minden igyekezet és szakérte
lem hasztalannak bizonyul, a termelésből 
feltétlenül kihagyandók. Ez a termelőknek 
és a kincstárnak kölcsönös érdeke.

A  termelők igyekezete oda irányuljon 
hogy az által ok legjobbnak ismert és arra 
legalkalmasabb birtok részen termeljék a 
dohányt; — s ott, ahol szükségesnek mu
tatkozik, a minőség javítás egyik vagy 
másik szempontjából, a m egfelelő mű
trágya használatával is közbe kell lépni és 
segíteni, mert a most dívó felette mély 
szántás által az altalajból a nyers föld ho- 
zatik felszínre, mely a rosszégésre befo
lyással bir, —  miért is az ily mélyen szán
tott talajban egypár évig előzőleg más 
terményt kellene produkálni s csak azután 
a dohányra felhasználni.

A  dohány törésétől a beszállításig, 
minden törekvésünk és gondunk azon 
legyen, hogy a dohánynak összeállítását, 
a minőségre nézve, a lehető legpontosab
ban végezzük.

A jól égő  dohányt külön kell osztá
lyozni és ezeket, tekintettel a színre is — 
mint jó  égésű dohányt, már eleve az I. — 
II. —  III. —  stb. osztályoknak m egfele
l ő i g  kell összeállítani. —  Ott, ahol már a 
felfűzésnél és főleg a törésnél némi válo
gatás történt : ott könnyebben m egy ez a
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d olog , —  de ahol ez csak a simítás al
kalmával fog  történni : ott bizonyára ne
hezebb lesz és sok fáradsággal fog  járni, 
—  de m ég ha nehéz i s : m ég akkor is 
czélszerü és jó  ezt tenni, — mert nincs rá 
eset, hogy  a dohánybeváltó bizottságok 
ezen előnyt figyelmen kívül hagynák és 
hogy a fölös munka és fáradság dija b ő 
ven vissza ne térülne.

Ha igy  fogunk cselekedni: dohány 
termésünk területi mennyisége nemhogy 
apasztatni fogna, de sőt évről-évre m ég 
jobban ki fog  az terjesztetni, — és állam- 
háztartásunkban idővel olyan rubrikát fog  
képezni, amely nemzetgazdászatunk bár
mely ágát felülmulandja. —  Összes kul- 
tur-növényeink közt egy sincs, amelyet 
annyira ki lehetne fejleszteni, mint a do
hánytermelés jövedelm ezőségét és jövendő 
hasznosságát, — mert a dohány fogyasz
tás szenvedélye már is oly m érveket öl
tött és napról napra annyira terjed, hogy 
azt alig lehet már kiszámítani.

M egérdemli tehát ezen termelési ág, 
h ogy  minden tekintetben kissé jobban fog 
lalkozzunk vele, mint ahogy azt eddig 
tettük.

A  szakértő gazdának czélszerü lesz, a 
simítás alkalmával, a kertészek közt minél 
gyakrabban megfordulni és értésökre adni, 
h ogy  minő nagyfontosságu d olog  az, hogy 
ha az egyes csomókba, a dohány, anyag-, mi
nőség-, szín és égésre való tekintettel, kissé 
egyenletessé lesz összeválasztva, nem pe 
dig úgy. amint szokott lenni, hogy egy 
csom óban: ahány levél, majdnem annyi 
különböző minőségű dohányt k ép ez ; —  az 
egyik levél zöld és durva s természetesen 
rósz égésű, mert kifejletlen és éretlen, a 
másik sárga és finom, jó  égésű, a harma
dik barna burnót anyag, —  és isten tudja 
hányféle színű és minőségű. Mi tévő le
gyen ezzel az a gyártulajdonos vagy ke

T Á R C Z A .
Trafik-apróságok.

Irta: Ji
— A „Magyar Doh(tnyuj?ág“ eredeti tárcsája. — 

—  A trafikban. Töpörödött, törödött 
anyóka lép a trafikba. Lassú óvatossággal 
nyitja ki a boltajtót s csoszogva lép a kis 
trafikba, melynek ö rendes kuncsaftja. Körül
tekint. Ugyan mit szemlélhet? Tán azt nézi, 
van-e itt annyi szivar, amennyit ö az ö ked
ves fiacskájának össze tudna vásárolni ? De
h og y ! Hisz nincs is fia. Vagy tán a trafik- 
frajlát bámulja meg, mert hogy ma olyan 
csinosan kihúzta magát.' Arra sincsen gondja. 
Csak olyan szokásból tekint körül és szem
lélődik szegényke; mert ha többen is vannak 
a trafikban, ő hátravonul szerényen, hadd 
szolgálják ki előbb a többieket, a fiatalabbakat, 
ha ezek később is jöttek; csak szolgálják ki, 
hogy mehessenek, hogy legalább ne lássák, 
mit akar az öreg mámi, ki ide-oda tipeg és 
bontogat egy végtelennek Ígérkező strimptiit, 
melynek a fenekén ott vigasztalja négy darab 
rézkrajezár egymást; végre mikor a vevők gyé
rülnek, errébb kerül, közelebb a trafik minden
ható nymphájához; kiemeli a harisnyából a 
négy krajezárokat, egy kisebb famíliánál ab
rosznak beillő terjedelmes zsebkendőt vesz elő, 
rendbehozza orrát s mégegvszer jobbra, még- 
egvszer balra tekintve, félig hangosan, félig

reskedő, aki eg y  bizonyos czélra — pél
dául c iga retta , burnót, bagó, vagy  bél
anyag dohányokat —  akar venni? — nem 
találja amit keres és odább áll. D e ha az 
rendesen, okszerűen el lesz egym ástól kü
lönítve és összeválasztva; hamarabb lehet 
a vásárt m egkötni és a kereskedő igényeit 
kielégíteni. A term elők pedig, akiknél ez 
a d olog  most roppant nehéznek tűnik fel, 
jóakarattal és utána nézéssel oda vihetik a 
dolgot, hogy idővel minden jóravaló ker
tész ebbe egészen bele szokik, s később 
akarva — nem akarva szakértő munkás 
lesz belőle. D e honi gyártásunkra is fölötte 

I nagy előny származnék ebből, ami azt ered
ményezné, h og y  évről évre kevesebb kül- 

1 földi dohányt kellene venni a jövedéknek, 
—  mert jelen leg  m ég az olcsóbb szivarokat 
is, olcsóbb külföldi szivartakaróval kell m ég 
mindig pótolni, — habár jelen leg már a 
jövedék éber figyelm e és erélye, s a gon 
dosabb gyártás, főleg  pedig a termelés 
észrevehető javulása folytán, az eddigihez 
képest már is jóval kevesebb külföldi do
hány vétetik, —  amint az lb'JO. évről ki
adott legújabb statisztika is bizonyítja, — 
ugyanis az 1889. évben 3.879.429 klgrm, 
az 1890. évben pedig 3.767.368 kilogram, 
vagyis a múlt évben 112.061 klgrammal 
kevesebb külföldi dohány lett felgyártva.

A kapadohánynál —  melynek nagy 
részét m ég csak nemrég is Oroszországból 
kellett beszerezni —  már is oly örvende
tes emelkedés mutatkozik, hogy honi gyár
tásunkat majdnem fedezi a termés, mint
hogy az 1890. évi szükségletre, már csak 
362.429 klgrmot kellett beszerezni, s va
lószínű, hogy ez évben már mit sem kell 
a külföldről venni.

Mindezek, dohánytermelésünk jövő jé 
nek igen nagy fontosságú jelei, —  és nincs 
kétség benne, hogy  a dohánytermelés, nem
zetgazdaságunknak egyik  legelső és leg-

mosolvogva mondja: „Adj™  lelkem négy
krajezáron tubákot:“ A trafik angyala lelkiis
meretesen leméri a tubákol; az anvóka az
alatt a jól elrejtve volt s nem tudoni hánya
dik szépanyjától származó szelenczét is előko
torta ; beleöntik a drága port. miközben meg 
nem állhatja, hogy a .friss,-bői ne szippant
son. Szippant is egy jókorát s aztán azzal a 
bizonyos zsebkendő segélyével az orrát úgy 
löki jobbra-balra, mintha nem is az övé volna 
Az anyóka szép lassan kitötyög a trafikból 
s aztán megáll a kihúzott lutri számokat mu
tató tábla előtt, újból szippant egyet, s Orlice 
tanár tudományára! vetekedő kombinatiókba 
merülve, győzelmi harsonaként akkorát trom
bitál zsebkendőjébe, hogy a mellette vánszorgó 
omnibuszló megbokrosodik tőle.

*
— A  trajikfrajla. Áh! Ván szehencsém 

dhága kisásszonv, jó napot kivánok 1 Hogv 
mint szohgál dhága egészsége j Pompásán 
néz k i! Kéhek egy páh czigahettát áz én 
szokott czigahettámból !•

E szavakkal tolja be hegves czipőit egy 
a szabó kegyelméből kifogástalan gigerlivé öl
töztetett ifjú. A trafik e törzskundsehaftja _
úgy látjuk —  jó barátságban van a frajlával; 
már messziről nyújtja derékszögbe görbített 
karral ugyancsak derékszögbe görbített tenye
rét. Leül a .púid, melletti székre, lábát ke
resztbe veti. monokliját megigazítja, mand
zsettája hófehérségü kilátszó részén egyet 
igazit s a mellső zsebből kikandikáló piros

jelentékenyebb termelési ágát fog ja  képezni, 
csak erős akarattal, gondos figyelemmel, 
em yedetlen kitartással és türelemmel ha
ladjunk előre.

Darócit Vilmos.

Vélem ények a  dohányzásró l.

Lapunk egyik előző számában már jelez* * 
tÜk, hogy óhajtanánk a „Magyar Dohányujságu 
hasábjain, Magyarország szellemi arisztokracziá- 
jának, társadalmi életünk kitűnőségeinek, a 
dohányzásról való véleményét, minél gazdagabb 
gyűjteményben közrebocsátani.

E czélból már sokakat megkerestünk, s 
ezután még többeket is fel fogunk kérni hazai 
celebritásaink közül, hogy lapunk utján mond
ják el véleményüket, egyéni benyomásaikat a 
dohányzásról.

S kiváló Örömünkre szolgál, hogy a két
ségkívül nagvérdekü gyűjtemény közlését, köz
életünk két kitűnőségének érdekes nyilatkoza
tával, mai számunkban már megkezdhetjük.

Az első volt, aki kérelmünket teljesítő: 
Beliczey István ur, Békésvármegyének több 
mint egy évtizeden át volt főispánja, az or
szág legkitűnőbb mintagazdáinak s a hazai do
hánytermelés úttörőinek egyike, kinek az ok
szerű termelés előmozdítása körül elévülhetlen 
érdemei vannak ; — annál hízelgőbb tehát
ránk nézve, hogv — a praktikus nemzetgazdát 
jellemző „véleményén41 kivül —  még egy nagy
becsű magánlevéllel is megtisztelt bennünket, 
melynek lapunkat illető elismerő nyilatkozatára 
valóban büszkék vagyunk.

A második — egyidejűleg vett —  s ép 
oly kitűnő és érdekes közleményben Rákosi 
Jenő ur, hírneves írónk, a „Budapesti Hir- 
lapu szerkesztője s az épen most jubileált 
„Aesopns* ünnepelt szerzője mondja el a do
hányzásról való szellemes és igazán találó vé
leményét, azzal az éles megfigyeléssel és finom

selyemkendőcske csücskét a balszemével, a 
jobbikkal pedig a frajlát fixirozza. S most 
kezdődik az udvarlás.

—  Mondja csak, kedves kisasszony, 
mit csinálna, ha a világon nem volna cei- 
gahetta ?

—  Nagyszerű ! Hát szivart árulnék !
—  De hátha szivah nem volna ?
— Pompás ! Akkor meg dohányt árulnék !
—  Kitűnő! Hátha dohány se volna?
—  Ejnye, de kiváncsi Bukovay ur, hát 

bizony ha se szivar, se czigaretta, se dohány 
nem volna, nem is volnék én trafikfrajla!

— Jól van kisasszony ! Szokott kegyed 
czigahettázni ?

— Nem.
— Hát a kedves bátyja?
— Az sem.
— Hát édesityja ?
—  Nincs édesatyám, mert már rég meg

halt.
—- De ha élne, akkoh szehetne czigahet

tázni ?
—  Ugyan hagyjon békében ...........

S , folyik az udvarlás ilyen zsánerben 
addig mig a boltőr be nem tolja violaszinü 
orrát a trafikba, mondván: „Három krajezá- 
rokon két datab szivarokat! No jojezakákat! 

*
Nagy dohányzó.
— Rémitően tud az én férjem füstölni, 

ha rágyújt ! Tele az egész szoba füsttel, az 
ember majd megfullad tőle !
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pointirozással, amely e jelet Írónknak minden 
müvét oly közkedveltté teszi.

A  „vélemények1* * tehát ime itt követ
keznek.

I.
Az ösmeretekkel együtt terjed a vagyo

nosodét. A  vagyon módot nyújt az ízlés fino
mításához, mely egészségünk megóvására ké
pesít.

A jobbnak ösmerete meilőzi a csekélyebb 
értékű múlt szokásait. Ezt bizonyítja a mai 
dohányzási mód is. A szivarozással felejtjük a 
pipázást. Pipa helyett a külföldi havanna, Vir
ginia és török-dohány szivarok és szivarkáit 
kerestetnek leginkább, mert jobb minőségűek 
és jellegzetes faj-dohányok.

A  magyar dohány távol állván mindenik- 
től, ha culturája megfelelőleg nem fejleszletik, 
maholnap a pipával együtt feledékenységbe jut.

Az igényeknek megfelelő jobb minőségű 
magyar dohánynak előállítása még hosszú 
időig, közgazdászán szükséget képez.

Csaba, 1891. okt. 12.
Beli ez ey István.

II.
Budapesten, 1891. október 12.

Igen tisztelt uram !
On azt kívánja tőlem, hogy mondjam el 

véleményemet a dohányzásról. A z  igazat meg
vallva, nekem erről alig van más véleményem, 
mint hogy a Virginia a legjobb szivar. A do
hányzás, ha jól nézem a dolgot, voltaképen 
csak illúzió. Az ember azt hiszi, hogy tesz 
valamit, mikor dohányzik, pedig nem igaz, és 
az ember azt hiszi, hogy nem tesz semmit 
mikor dohányzik, és az sem igaz.

Legfőbb ereje, nekem úgy rémlik, min
den mivoltának kicsiségében rejlik. Pipálni 
annyi mint semmit sem tenni, még sem he
nyélni. És annyi, hogy pihenni, de mégis fog
lalkozni. A munkában —  oly kicsiség ez — 
nem akadályoz bennünket. Egy pipa dohány, 
egy czigaretta — csak egv pillanat. Az ára

—  Az én férjem ki se veszi egész napon 
a pipát a szájából, de azért füst soha sincsen.

—  Hogv-hogy ?
— Hát ugv, hogy be se teszi!

♦
Ez is ok.
— Azelőtt sohse láttalak szivarozni, most 

pedig mindig füstölsz. Nem értem.
—  Hát, kérlek, uj esztendő, születésnap, 

névnap mind mind szivartárczát hozott ked
ves meglepetésül, aztán ráfanyalódtam a szi
varozásra !

♦

Mi a rövidlátás netovábbja ?
Ha valaki az eléje repülő szentjánosbo

gárnak jónapot mondva, szivarját nyújtja e 
szavakkal: Szabad, kérem szépen, egy kis 
tüzet kérni ?

*

Gyorsaság.
—  Képzeljék csak, a múltkor utón va

gyok : kikönyökölök a kákicsi állomáson a
waggon ablakából s tüzet kérek egy ott álló 
szolgától, de a vonat oly gyorsan robogott 
el, hogy a következő állomáson már a bakter 
nyújtotta égő szivarját hozzám !

*

Czélzás. Kedves barátom ! Ezt a szivar* 
tárczát emlékül adom. Remélem, valahányszor 
kiveszed a zsebedből, gondolni fogsz reám!

— potomság: minduntalan oda vetjük a kol
dusnak. Miért tagadnók meg magunktól ? — 
Föl van aprózva, ez adja zsarnoki hatalmát. 
Ismétlődik benne az, amit az állatvilágban 
tapasztalunk: az oroszlán, tigris, medve ellen 
biztosan védjük magunkat. Már a filioxerával 
nem bírunk, a baczillus pedig a halálunk. 
Minden ami rossz benne — füst, piszok, ápo- 
rodott szaga, költséges volta —  az mind való; 
minden ami jó benne : az illúzió. Ezért van 
hatalma az embereken, akikre nézve korunk 
realizmusa csak azt jelenti, hogy könyörtele
nül hajhásszák a pénzt, hogy legyen miből 
illúzióik árát fedezni.

Tisztelettel
Rákosi Jenő.

A  dohány helye a  veté s-fo rgásban .

Irta : Kaeay Rezed.*)
(Befejező közlemény.)

A belgiumi földmivelést illetőleg a hohen- 
heimi gazdasági akadémia egykori igazgatójá
nak és kitűnő gazdásznak idevágó-leírását kö
zöljük, ki azt minden részletében ritka tökéle
tességgel megírta, gondoskodván arról is, hogy 
az ezen országban divó vetés-forgásról szintén 
tiszta átnézetet nyújtson. Ezen kitűnő gazdász: 
Schwerz, a következőket mondja:

Rozs, utánna őszi árpa, búza, zab, len, 
repeze (néha mák, kender és dohány) lóher, 
burgonya és répa, ime ezek azon elemek, 
melyek Belgium csodálatos földmivelését al
kotják. Ezen ország kiváló népessége a ter
mészeti termények kiváló produkálását is szol
gáltatja, s ezt egyedül a lakosság ipara, kitar
tása és fáradhatatlan tevékenysége teszi lehe
tővé. Nem kevésbbé kell azonban ehhez jó 
adag jóakarat is. A termelvénvek meg nem 
szakitott egymásutánja feltétlenül folytonos 
trágyázást is igényel, s daczára ama rendki-

*) Demoor, Gasparin és Schwerz munkáinak fel- 
használásával.

Nézetváltoztatás.
N ő: Jaj, ne menjünk abba a szobába, 

milyen füstfelleg van ott! Kiállhatatlan . . . . 
mindenki szivarozik.............

F érj: Hát hisz férfiak vannak ott, aztán 
ott látom azt a furvézerföhadnagyot is.

N ő: A  főhadnagy is ? Ez érdekes...........
gyerünk b e !

*

Elkeseredés.
Bárgyú ur a vendéglőben olyan úri em

ber mellé kerül, ki neveletlen módon arczába 
fújja szivarja füstjét. Bárgyú egy ideig tűri, 
aztán elkeseredve szól:

— Uram, remélem, nem zavarja, ha 
nyugodtan tovább eszem ?

Kár.
—  Szivarozik ön, doktor ur?
—  Nem.
—  Kár.
— Miért?
—  Nagyon szerettem volna egy szivart 

kérni.
*

Óvatos.
—  Ön rágyújt? Hiszen Örökké szidja a 

dohányzókat.
—  Csak kivételesen szívom ezt a szivart, 

mert Öt perez múlva megérkezik a vonat, 
mely anyósomat hozza.

—  Ezt nem értem. . . .

vüli mennyiségű trágyának, melyet a flaman- 
dok megvesznek, még mindig nem vesznek 
és nem tudnak annyit venni, mint amennyire 
szükségük van s kénytelenek a szükséges trá
gyának jó nagy részét saját gazdaságaikon elő
teremteni.

Pót-trágyául szolgálnak a hamu, a mész, 
a galambtrágya, a repcze-pogácsa, az utczák 
sara és az emberi Ürülék. Gipsz hiányzik. A 
trágyát egy fából vagy kőből készített nagyobb 
üregben s részben az istállók trágyalevével ál
lítják elő s közibe keverik az olajpogácsát, 
hamut stb. s ezen folyékony trágyát minden 
évben változtatják a szilárdabbal, néha azon
ban egyidejűleg is kihordják földjeikre. A ga- 
bonanemüek, a len és a lóher, s mindazon nö
vények, melyek nem engedik meg a kapával 
való művelést, megszakítás nélkül következ
nek egymásra, mi természetesen folytonos 
gyomlálással van Összekötve, Miután a holt 
ugar itt ismeretlen, lehet mondani, a bur
gonya az egyedüli termelvény, mely a föld
nek a kapával való jótékony művelést meg
adja.

Semmisem bizonyítja jobban, hogy egy 
vidék földmivelése a tökéletesség magas fokát 
elérte, mint a földmivelés menetének könnyű
sége és szabadsága; ellenben a terjedelmes- 
ség és egyhangú egyformaság a konzervatív 
megszokottságnak a következménye s mindig 
elposvánvosodásnak van alávetve. Midón a 
föld, az éghajlat, a fekvés s más befolyásoló 
körülmények annyira külömböznek, nem csu
pán vidékenként, hanem falvanként sőt egyes 
jószágonként is, hogy lehetne mindegyikre 
egyforma szabályt megállapítani ? Épen s sza
badság vagyis a szabad beosztás különbözteti 
meg az évi vetés-forgást a három évestől, és 
az, hogy a körülményekhez alkalmazzuk ma
gunkat. De ezen rendszer is elveszti előnyei
nek egy részét, ha szűk határok közé van 
szorítva. Ha bejárjuk Flandriát, a rajnai tar
tományokat, Badent és Elszászt, hol a fÖld-

— Nem érti ? . . . . Lássa, jobb kézzel 
megragadom a bőröndjét, a ballal a táskát, 
szájamban tartom az égő szivart, . . .  ah ba
rátom uram, nem fog —  megcsókolni.

—  Vájjon dohányoztak-e a régi egyip
tomiak ?

— Odahaza nem tudom ; de ha Magyar- 
országba jöttek, bizonyosan.

*
Elkeseredés.
Falánk Józsit meghívták gazdag szomszéd

jához ebédre, de nem volt érkezése, hogy el
menjen. Másnap találkozott egy barátjával, ki 
részt vett a lakomában.

Kérdi:
— Nos, hogyan mulattatok ?
—  Pompásan.
—  Mi volt ebédre ?
—  Rákleves.
— Teringettét, kedvencz ételem.
—  Fogas és pisztráng . . . .
—  Rajongok érte . . . .
—  Őzpecsenye..............
— Hagyd el . . .
— Pulyka, szalonka . . . .
—  Te, ha a fekete kávé után még ha

vannaszivarokat emlegetsz, hát isten ucscse 
nyakon ütlek.............
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mivelés a tökéletesség oly maga* fokát érte 
el, meg fogjuk látni, hogy ezen külömbözö 
országok raivelési ágazatai seholsem egyfor
mák, sőt azok, melyek ott főleg uralkodnak, 
sincsenek minden helyen elfogadva.

„Mily különbség ezen drága szabadság és 
a három évi rendszer zsarnoksága között, a 
mely minden földet és minden helyet egy 
kategariába soroz, s a mely a gyengétől épen 
anynvit követel mint az erőstől, s mely nem 
ad annyit az egyiknek, mint a másiknak! 
Belgium neu. ragaszkodik vakon a termények 
szigorú egymásutánjához, sem a hároméves 
forgáshoz, sem a másodforgáshoz, hanem 
mindakettöt alkalmazza, feltéve, ha azok - 
Öldmivelés menetének szabadságát nem za

varják/
Ezen szavak, ily éles elméjű megfigyelő 

által mondva, a leghizelgőbb dicséretet képe
zik, melyet csak mondani lehet a tlamand 
földművelőről. Ezen szavak emlékeztetik a do
hánytermelőt is, hogy ezen termelvényt ne 
engedje a vetés-forgásban maga után jönni s 
azt lehetőleg a vetés-forgások közepére juttassa. 
S legyen bár a dohány hosszabb vagy rövidebb 
vetésforgásokban, azt el ne felejtsük, hogy az 
akár gabonanemür, akár más termelvényt előz 
is meg. a földnek kellő időben (tél előtt ) meg
adjuk a szilárd vagy folvékonv trágyát, alkal
mazván magunkat mindig a talaj minőségéhez.

Hollandiában, ugv Utrecht valamint Gueld- 
ren tartományban, a dohány leggyakrabban 
maga után következik. Vannak azonban ter
melők. kik többre becsülik azon rendszert, ha 
a dohány repce után következik, utánna pe
dig rozsot vagy kétszerest termelnek.

Nehány szó. az uj dohányjövedéki tö r 

vényről.
Évek hosszú során át. sajnosán kelle

tett tapasztalnunk, h ogy  a kis termelők 
zöménél a dohánytermelés úgy  mennyiség, 
mint minőség tekintetében, a kívánalom
nak nem felelt m eg s ennek részben a 
mostoha időjárás, részben a termelők ha
nyagsága. végre az alkalmatlan talaj, a 
talajnak m eg nem felelő különféle dohány
m agok használata és hiányos száritó he
lyiségek voltak az okai.

Dohánytermelésünk általános viszo
nyait, az újabb időben már gyakrabban 
szellőztetik a szaklapok s egyik  másik 
czikkben az eszközöket is m egjelölik, a 
m elyeknek érvényesítése folytán az o k 
szerű termelés sokat ígérő vívmányai életbe 
léptethetők lennének.

A »M agyar Dohány újság« részletesen 
elősorolta azon hiányokat a melyek a do
hánytermelés és kezelés közben lépten- 
nyom on előfordulnak.

Sajnos azonban, hogy m ég most is 
akadnak olyan termelők, (különösen kis 
termelők) akik a sokszor hangoztatott 
figyelmeztetés daczára, okulni nem, vagy 
csak nagy nehezen hajlandók, hanem m eg
rögzött szokásaikat ma is követik.

Pedig  mai napság már minden téren 
haladást kíván a kor követe lm én ye ; a mi 
jó  volt, vagy elnézhető volt évtizedekig, 
az már többé nem maradhat régi elavult 
alakjában, mert végkép  leszorítja a térről 
a minden hátramaradást m egölő hatalom : 
a verseny!

Tanulnunk, tökéletesednünk kell min
den irányban, tehát a dohánytermelés te
rén is.

H a tekintetbe vesszük gazdaságunk 
bármely ágát, befektetéssel jár valamennyi, 
miért ne hoznánk a dohánytermelés terén 
is némi áldozatokat, különösen akkor, mi
dőn m eg vagyunk győződve arról, hogy 
a dohány mai napság az egyedüli gazda
sági ág, amely — gondos kezelés mellett 
—  a legtöbb jövedelm et adja.

S  ha lesznek ezután is olyanok, kik 
a törvényben m eghatározott feltételeket 
túlságos szigorúaknak vélik s annak m eg
felelni nem akarnak, önként le fognak mon
dani a termelési jogról, tágabb tért en
gedve azoknak, kik reális alapokon fekvő 
gazdálkodást visznek —  s elismerik azt. 
h ogy  a törvényben meghatározott feltéte
lek. a mai kor kívánalmainak teljesen m eg
felelők.

íg y  aztán megmenekül a kincstár is, 
a fogyasztó közönség is, amelynek eg y 
aránt kárára van, amannak : mert rontja a 
m agyar dohány hitelét és kereskedelmi 
forgalmi képességét, — emennek pedig 
mert silány minőségű termelésével a bel- 
fogyasztásra szánt termékek egyrészét él
vezhetetlenné deva lválja ; — tehát az ily 
termelőknek a termeléstől való végleges 
elriasztása, nemcsak a kincstár, hanem a 
term elők és fogyasztók közös érdekében 
is óhajtandó lenne ; mert mindaddig mig 
a termelőkben ezen közös érdek tudalma 
fel nem ébred és gyökeret nem ver és a 
régi slendriánizmussal fel nem hagynak, a 
kitűnő magyar dohány valódi értékének 
m egfelelő okszerű termelési eredmény soha 
nem lesz elérhető.

L. K. 0.

A  dohányterm elés hozam áról.

A  »Köztele}:« 2-ik számában, Práz- 
novszky Ágost ur. igen érdekes kivonatot 
tett közzé, a most m egjelent 1890. évi do
hányjövedéki statisztikából.

A  többek közt az átlag tiszta jövede
lemről tesz említést és felhozza azt az ala
pos körülményt, hogy a dohánytermelés
sel járó felette sok kiadások, az uj tör
vény által előirt pajták berendezése, stb. 
által, a reá fordított sok költsége: kellőleg 
nem fedezi. Ebben igaza volna : —  csak
h og y  figyelmen kívül hagyta azt a körül
ményt, hogy  tulajdonképen a kisebb ter
m elők — akik a dohánytermelésnek m ég 

I oly nagy kontingensét képezik — szállít
ják le tetemesen a jövedelem  átlagát, mert 
ezek m ég mindig kezdetleges m ódon ke- 

[ zelik kizsarolt dohányföldjeiket ; tehát a 
rossz kezelés és a mellett a csempészkedés 
íj  nyom valamit a latban.

H og y  a híres jó  szuloki dohány oly 
kevés jövedelmet h o z : ez, az ottani talaj 
kiélésnek és a nehány év óta uralkodó 

; mozaik-betegségnek tulajdonítható, más
részt a kedvezőtlen eredmény oka a do- 

j hány elfajzásában is kereshető, mely ott 
már igen nagy mérvben clkorcsosodott és 
degenerálódott.

D e a szuloki viszonyok javítására 
nézve a jövedék már megtette a legjobb 
intézkedéseket, amelyek rem élhetőleg se

gíteni is fognak a bajon ; — nevezetesen 
az a praktikus intézkedés tétetett, h og y  
ott, Szulokon, dohányjövedéki szakértő ke
zelő által m elegágyakat készíttetett és az 
azokban a leggondosabban kezelt tiszta 
m agból eredő izmos, erős palántákat, a 
termelőknek már ez évben ingyen osztotta 
ki. —  amely intézkedés, az ottani viszo
nyok javítására, a várt hatást részben már 
is megtette.

A zt se kell elfeledni, h ogy  az 1890. 
évi dohánytermést, nem épen lehet a jó  
termések közé sorozni.

De egészben véve —  én magam is 
folyton azt mondtam és mondom, hogy 
csak akkor lenne igazán érdemes a d o 
hánytermelés, ha katasztrális holdanként a 
10 mtrmázsányi átlagot meghozná. —  ez 
pedig nem lehetetlen, s az okszerű terme
lés általánosabb elterjedésével, bizonyára 
nem sokára be is fog  következni.

A z  értékes anyagra pedig, m ég egy 
kis áremelés is reá férne.

Különben mihelyt a lapunkban most 
folyó 1890. évi termés beváltási eredm é
nyéről szóló statisztikát jövő  számunkban 
befejezzük, — miként már múlt számunkban 
is jeleztük — a felette érdekes statisztikai 
munkát, m elynek gazdag és tanulságos 
tartalma m eg is érdemli a beható mélta
tást, lapunk nyomán a legbehatóbban és 
minden részletére kiterjedő figyelem m el 
mi is ismertetni fogjuk.

Dnróczi Vilmos.

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

te tt k ísé rle tekrő l.
Linhart György ni.-óvári gazd. akadémiai tanár 

jelentése.
(Befej'ezó közlemény.)

Mi, szuloki vizsgálódásaink alkalmával 
szintén akadtunk két olyan tőre, m elynek 
levelein egészen hasonló rajzolat volt ész
lelhető. s a töveket az első pillanatban 
szintén m ozaik-betegeknek tarlottuk, de 
mert feltűnt, hogy a két tő (augusztus vé 
gén) teljesen törpe, s nagyon silány ma
radt. azokat kihúztuk, mely alkalommal 
mindkettő főgyökerén m eglehetős nagy, 
egész a gyökér közepéig terjedő rovar- 
rágást találtunk. D e m ég két három olyan 
szintén törpén maradt tövet is találtunk, 
m elyek főgyökere rágva, de a nélkül, hogy 
a levelek foltjai a többi m ozaikos levelek
től elütöttek volna.

K érdezősködve a termelőktől, vájjon 
nem találtak-e dohányföldjeiken valami 
pusztító rovarra, azt mondták, hogy  egy 
piszkos szinü hernyó (valószínűleg az A g - 
rotis segetum  hernyója) rágta a dohány 
gyökerét.

Ezek után felmerült ismét ama kérdés, 
vájjon ama sajátságos (az erek mentében 
húzódó i rajzolatot nem a hernyórágás 
okozta-e, m ég pedig az által, h og y  a fő 
gyökér farészét m egsértve m egakadályozta 
a gyökér vizfelvételét ? A zon  hernyórágott 
növényekre nézve pedig, m elyek a többi 
m ozaikos-levelektől semmikép sem lát
szottak elü tn i: vájjon nem együtt (talán 
előbb a m ozaikbetegség s csak később a 
hernyó) támadta-e m eg őket a m ozaikbe
tegség és a hernyó?

E m egoldatlan kérdésekkel bezárva 
ismertetésünket, kénytelenek vagyunk be
vallani. h og y  összehasonlítva Dr. M ayer 
valamint ltvanovszky és Poloftzoff d o lg o 
zatait a mi vizsgálódásainkkal, alig mond
hatunk valami jiosilivát a m ozaikbetegség-
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ről avagy  a him löbetegről. Eme jelenté
sem ben is már tavalyi jelentésemben) kí
sérleteink alapján, következtetéseket von 
tam, melyeket, mint a kísérletek ered
m ényét valószinüeknek kellett tartanom. 
A zonban, h ogy  következtetéseim m egfelel
nek-e a valóságnak ? azt ama bizonytalan
ságok után, melyek a mozaikbetegség meg
állapításánál (összehasonlítva a fent emlí
tett munkálatokat a mi észleléseinkkel) fel
merülnek, nem állíthatom.

Jelentésem ből kitűnik, hogy a dohányon 
(nem említve a dohány Trips okozta beteg
ségét és az egy-két gom bát) többféle okok 
következtében állanak be foltosodások. De 
e különféle foltosodások határozottan, élesen 
még jellegeim nincsenek.

A z  óvári kísérletek alkalmával kelet
kezett mozaikos leveleket félre tettük, va
lamint Szulokon is gyűjtöttünk ilynemű 
leveleket, azon czélból. hogy ezeket át
vizsgálva, megállapítsuk a beállott szöveti 
változások alapján a betegséf; biztos ismer
tető jelét. Sajnos, többféle elfoglaltságunk 
mellett eme fáradságos és hosszadalmas 
munkálat rendszeres feldolgozásához nem 
foghattunk. Ez lesz tehát jövőbeli vizsgá
lódásaink egyik főczélja.

N agyon kívánatos lett volna, ha Dr. 
M ayer oltási kísérleteit mi is ismételjük. 
Em ez oltásokat a szabadban (a folytonos 
m egfigyelés nehézsége miatt) bajos lett 
volna végezni, az e czélra alkalmas helyi
séggel pedig ez ideig nem rendelkeztünk 
A zonban néhány hét előtt az akadémiai 
növénytani helyiségeihez eg y  üvegház épit 
tetett, a mely ilynemű kísérletek végzésére 
alkalmas, s azért jövőre oltási kísérleteket 
is fogok  végezni, valamint közvetlen kísérlet 
tárgyává tehetem Iwanovsky és Poloftzoff 
vizsgálatait is, m elyek megbirálásába ez
úttal tételeinek alapján bocsátkozhattam.

De mert a betegség tovább tanulmá
nyozását nagyon elősegítené, ha a kísér
letezések szélesebb alapon folynának, kérem 
elrendelni a szuloki dohánybeváltó hivatal 
(ellátva a nagyobb költséget úgy sem 
okozó kellő  eszközökkel) a m. kir. központi 
m eteorologiai intézet által előirt módon 
rendszeres m eteorologia m egfigyeléseket 
tegyen, m egbővitve azokat, legalább május 
végétől (a dohány kiültetésétől) egész szep
tem ber végéig  terjedő harmat vizsgálatok
kal. A  harmat vizsgálatok (melyekről a 
központi m eteorologiai intézet által kiadott 
„Utasítás" nem szóli egyszerű módon tör
ténhetnének, akként, h ogy  a kísérletező 
naplemente alkalmával 5 —6 (körülbelül 10 
gr. súlyú) száraz gyapot csom ót a dohány- 
telep külöm böző helyein elhelyez, s a reg
geli m egfigyelés alkalmával azok átlagos 
súly gyarapodásából, egyszerű mérlegelés ál
tal, állapítja m eg a harmat nagyságát.

Szuloki vizsgálódásaink alkalmával k i
terjesztettük figyelm ünket arra is, vájjon az 
általunk átnézett ültetvények tulajdonosai 
m egujitották-e m elegágyaikat vagy nem ? 
—  Jelentésem folyamán azonban (a mi fel 
is tűnhetett) e kérdéssel eddig nem foglal
koztam. Ezt azért tettem egyrészt, mert az 
ez iránybani kérdezősködésekre nagyon ha
tározottan feleleteket kaptunk másrészt, 
feltéve azt, hogy a dohány betegség fertő
zője a talajba fészkel (a mit óvári kísér
leteink kétséget kizárólag tüntetnek fel) s 
tudva azt, hogy  a m ozaikbetegség Szulokon 
10— 15 éve pusztít, bajos megmondani, 
hogy a m elegágyak készitéséhaz alkal
mazni szokott föld miféle területen nincs 
inficziálva ?

Azért, a kísérletek alapossága érdeké
ben, elrendelendőknek tartanám, hogy leg
alább a szuloki kísérleti telep m elegágya 
(m elyhez a szükséges fúld szállítása na
g y ob b  költséget úgy  sem okoz) ujitassék 
fel oly község határából hozott földdel,

a melyben dohánytermelést egyáltalában 
nem űztek.

Egyszersmind kívánatosnak tartanám, 
ha a m eteorologiai feljegyzéseken kívül a 
szuloki kísérleti telep a vegetatió idején, 
naponta megszemléltetnék, s h og y  a telep 
növényzetében észlelt változások, a m eg
figyelés napjának bevezetésével, jegyeztes
senek fel, a telepről vezetett naplóban.

Dohány k ísérleti-term elés  

a kolozs-monostori m. klr. gazdasági tanin
tézet gazdaságában 1890-ben.

(Folytatás.)
Teljes kiszáradás után a törzs magas

sága 65 centiméter volt és 310 grammot
nyomott.

A kiszáradt 10 levél hosszúsága 51, 39, 
szélességben pedig 23 és 14 centiméterre szá
radt össze.

A superphospháttal való trágyázás után 
1 kát. holdra átszámitva 864 kg. dohányt 
nyertünk, mely 32 írt. 80 krra értékesítve, 
277 forint 46 krajczár nyers jövedelemnek 
felelt meg.

A nem trágyázott területen termett 846 
kg. dohány, mely 32 frt 62 kron értékesítve, 
276 frt 46 krt jövedelmezett, vagyis 1 frt 44 
krral kevesebbet, mint a superphospháttal trá
gyázott terület.

III.

B) Külföldi fajták.
1. „ Marylandi.u A kisérletezés czéljára az 

eredeti magot, a fÖldmivelésügvi ministerium- 
nak a pénzügyministeriummal egyetértő ren
delkezése folytán az aradi dohányjövedéki köz
ponti igazgatóság utján kaptuk.*) **) Csiraképes
sége 2 6 %  volt. Ezen dohányfajtának fejlődése 
leglassubb volt. Virágzásnak csak aug. elején 
indult s teljes virágzását ugyanazon hó végén 
érte el.

Az alj-leveleket augusztus 15-én, az anya
leveleket a hegylevelekkel együttt szeptember 
21 — 22-én szedtük, épen az első dér bekö
szöntése előtt.

A szár 110— 130 cm. magasra fejlődött. 
A  virágzat tömött fürtöt képez, a virágok ke- 
vésbbé bemetszett szirommal élénk piros szí
nűek. Levelei hosszúak, keskenyek, hegyesek. 
Közép bordái vékonyak, oldal bordái ritkán 
állók, váltakozók. Színe éretlen állapotban 
haragos zöld. A jól beérett levelek füllesz- 
tés után megbámulnák és sötét-barna szint 
vesznek fel.

Egy közepes állású törzs magassága virág 
nélkül 60 cm. volt, 22 levelet termett és a 
föld színén levágva nyers állapotban 1400 
grammot nyomott. Tiz darab válogatott anya
levél 64. tiz hegylevél 49 cm. átlagos hosz- 
szusággal 30 és 17 centiméter szélességgel 
birt és 700, illetve 240 grammot nyomott.

Teljes kiszáradás után az egész törzs le
veleivel együtt 320 grammot nyomott. A ki
válogatott anya- és hegylevelek átlagos hosz- 
szusága 55-ről 40 cmre, szélessége pedig 23- 
ról 13 cmre száradt, sulyok pedig 117 és 
55 gra szállott.

*) A többi külföldi dohányfajták magvait is ezen 
utón nyertük.

**) Czikkirő ur ebben téved, minthogy a doh. jőv. 
kózp. igazgatóságnak Budapest a székhelye, s Aradon 
beváltó felügyelőség van. Szerk.

Kimutatás
a termés nagyságáról különféle mivelés módok és su

perphospháttal való trágyázás után.

f e j Termett

A trágya neme és a f i I n m Ismivelés módjs

!#
minőségű

6 r . m m

Supherphosphitul trá
gyázás páros sor mive
lés m e lle tt ................ 16.M 1540 2670 11000 15910

Bupherphospháttal trá
gyázás egyközQ sor mi
velés mellett . . . . 1610 2600 11200 15910

Trágyázás nélkül páros 
sormivelés mellett . 1 6 „ 1600 2600 11100 15200

Trágyázás nélkül egy- 
közü sormiv. mellett . 16.„ 1430 2840 11090 15360

Töltögetett páros sormi- 
velés m elle tt............. 16.„ 1620 2540 11000 16160

Nem töltögetett páros 
sormivelés mellett . . 1#.„ 1640 2610 10900 15050

Összesen . . 100.„ 9240 16760 66290 91290

Kimutatás
a superphospháttal trágyázott és nem trágyázott terü
leteken termett dohány mennyiségéről, minöségőröl és 

beváltási áráról.
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A superphospháttal trágyázott területen 

egy k. holdra kiszámítva 1465 kg. dohány 
termett, mely 15 frt 55 kr. átlagos értékesí
tés mellett k. holdanként 228 frt 98 kr. nyers 
jövedelmet adott. A nem trágyázott területen 
14.ltf kg. termés után 16 frt 03 kr. értékesí
tés mellett 227 forint 54 kr. volt a bevétel. 
Tehát 1 frt. 44 krral kevesebb bevétel mutat
kozott, mint a superphospháttal trágyázott te
rületen.

2. „Pfalczi.M A  jelenlegi kísérletezések 
alá vett külföldi dohányfajták közül egyedül a 
pfalczí az, melytől szivarboriték-levelek nyer- 
hetése tekintetében sikert remélhetünk, mive 
elég zsíros, ruganyos és finom tapintatu anya
got szolgáltat s e mellett elég korán fejlődik. 
Már julius 17-én virágzásba’ indult anyaleveleit 
augusztus végén, hegylevcleit pedig már szep
tember közepén szedhettük. Jól beérett levelei 
füllesztés után szép barna-piros szint kaptak. 
A szár magassága virágostul 120— 140 centi
méter.

Levelei lándzsa alakúak, todrozottak, erő
sen szárölelők, mint ezt a 4-ik ábrán lát
hatjuk.

Egy közepes állású törzs magassága vi
rág nélkül 68 centiméter volt és 17 levelet 
termett. A törzs földszinén levágva nyers ál
la pótban levelestől 1170 grammot nyomot
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T íz  válogatott anyalevél 62, tíz hegyle
vél 41 centiméter hoaszutaággal, 29 éa 20 
centiméter szélességgel, 540, illetve 280 grm. 

sulylyal bírt.
Teljes kiszáradás után a törzs magassága 

65 cm. volt és 310 grammot nyomott.
A  kiszáradt 10 levél hosszúsága 51, 39 

szélességben pedig 23 és 14 cmre száradt 
össze.

A superphospháttal való trágyázás után 
1 kát. holdra átszámítva 864 kg. dohányt 
nyertünk, mely 32 frt 80 krra értékesítve, 
277 frt 46 kr. nyers jövedelemnek felelt meg.

A nem trágyázott területen termett 846 
kg. dohány mely 32 frt 62 kron értékesítve 
276 frt 46 krt jövedelmezett, vagyis 1 frt 44 
krral kevesebbet, mint a superphospháttal trá
gyázott terület.

Kimutatás
a termés nagyságáról különféle művelési módok és 

superphospháttal való trágyázást kísérlet mellett.

A trágya neme és a 
miveié* módja

Í J
5 «  
! □

Termett
i  i i  iii

minőségű S 8©

<  * g r a m m

Supherpbosphát páros 
sormivelés mellett . . 16.m 4170 3330 1312 8812

Supherphosphát egyközü
sormivelcs mellett . 1 6 .. 4210| 3300 1400 b910

Trágya nélkül páros
sormivelés mellett . 16.., 4190 3297 1343 8830

Trágya nélkül egy
közü sormiv. mellett 16... 4300 31001400 8800

Töltögetett páros sormi-
velés m elle tt............. A lt5 3200 1312 8797

Nem töltögetett páros
sormivelés mellett . . 1 « . . 4160 3800 1096 8545

Összesen . . 100.... 26305 1952717862 52694
i I

Kimutatás
a superphospháttal trágyázott, továbbá a nem trágyá
zott területeken termett dohány mennyiségéről, minő

ségéről és beváltási áráról.
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1
Ásványi Lajos.

(Folyt, köv.)

S ta t isz t ik a i adatok, az 1890. évi dohány

term és b evá ltá s i eredm ényéről.
(Folytatás).

9) A nagy-létai beváltási körzetben v o lt : 
előirányzott mennyiség: 829.800 klgrm, s az 
összes beváltott mennyiség: 788.900 klgrm, 
tehát az előirányzathoz képest 45.900 klgrra- 
mal kevesebb lett beváltva.

Beváltatott: szivarboriték levél: III. oszt. 
1035 klgrm; — debreczeni: válogatott a) 
oszt. 20,180, I. osztály 193.985, II. osztály 
287.900, IU-ik osztály 255.379. Összesen: 
757.444 klgrm; —  kihányás: 18.697 klgrm;
—  hulladék: 569 klgr; mindössze beválta
tott: 777.745 klgrm, (100 klgrm minta Ültet- 
vényi.)

Átlag-ár: az osztályba sorozott levelek 
után: 18 frt 56— 76 kr. s az Összes beváltott 
mennyiség után ; 18 Irt 30— 44 kr.

10) A kápolnai beváltási körzetben volt: 
előirányzott mennyiség: 3.817.250 klgrm, s 
az összes beváltott mennyiség : C.959.831 ki- 
logram, tehát az előirányzathoz képest 142.581 
klgrmmal több lett beváltva.

Beváltatott —  finom kerti levél: I. oszt.
I. 659, II. oszt. 123.179,111. oszt, 170.816, össze
sen 295.654 klgrm ; —  középfinom kerti levél: I. 
oszt. 9.471, II. oszt. 234,291, III. oszt. 273.336, 
összesen 517.098 klgrm; —  fehér virágú mus- 
katál: I. oszt. 622, II. oszt. 1.202, III. oszt. 
775, összesen: 2.599 klgrm; — tiszai levél: 
válogatott b) oszt. 22.186. I. oszt. 600.152,
II. oszt. 1.321.164, III. oszt. 871.257, Össze
sen 2.814.759 klgrm; —  kihányás: 291.083 
klgrm; kacs: 12 klgrm; — hulladék: 602 
klgrm; mindösszesen beváltatott: 3.921.807 
klgrm.

Átlagár volt: a finom kerti levélnél 28 
frt 00— 59 kr., a középfinom kerti levélnél 
20 frt 40— 74 kr; a fehérvirágu muskatalnál: 
26 frt 48— 62 kr, a tiszai leveleknél: 18 Irt 
16— 75 kr; —  s az Összes beváltott meny 
nyiség utáni átlagár volt 18 frt 42— 80 kr.

11) A rakamazi beváltási körzetben volt: 
előirányzott mennyiség: 1.726.550 klgrm, s 
mindösszesen beváltatott: 1.967.556 klgrm, 
tehát az előirányzathoz képest 241.006 klgrm
mal több lett váltva.

Beváltatott: fehérvirágu muskatál: I. oszt. 
70, II. oszt. 48, III. oszt. 59, Összesen 177 
klgrm; — kapa levél: I. oszt. 42.433, II. 
oszt. 68.947,III. oszt. 62.764, összesen; 174.144 
klgrm; — debreczeni levél: szivarboriték i
III. oszt. 3.825 klgrm, —  válogatott o) oszt. 
48.017, b) oszt. 124.477, I. oszt. 488 126, | 
II. oszt. 673.973, III. oszt. 427.593, összesen: I 
1.762.186 klgrm; kihánvás: 22.609 klgrm; ]
— hulladék: 764 klgrm ; — mindösszesen 
beváltatott: 1.963.705 klgrm.

Átlagár volt: a fehérvirágu muskatálnál : 
28 frt 07— 09 kr, — a kapa levélnél: 19 frt 
05— 08 kr, —  a debreczeni levélnél 20 frt 
04— 81 kr; —  s az összes beváltott mennyi
ség után átlagár volt 19 frt 11 — 81 kr.

12) A nyíregyházai beváltási körzetben 
volt előirányzott mennyiség; és pedig: 1) 
debreczeni levél : 3.137.200 klgrm, s bevál
tatott ; 3.314.300 klgrm, tehát az előirány
zathoz képest 177.100 klgrmmal több lett be
váltva ; —  2) kapa levél előirányoztatott
186.700 klgrm, s beváltatok 176.800 klgrrr, 
tehát az előirányzathoz képest 9900 klgrmmal 
kevesebb lett beváltva.

Beváltatott —  a debreezeni levelekből: 
szivarboriték levél III. oszt. 107 klgrm ; —  
válogatott a) oszt. 73.890, b) oszt. 12.376,
I. oszt. 1,101.743, II. oszt. 1.292.753, III. oszt. 
749.016, Összesen 3.229.778 klgrm ; — kapa 
levél: I. oszt. 22.759, II. oszt. 76.158, III. 
oszt. 75,354, összesen: 174.271 klgrm; — 
kihányás volt: debreczeni levélnél: 63.898, s

a kapa levélnél: 1.939 klgrm ; —  hulladék 
892 klgrm.

Átlagár vo lt: a debreczeni leveleknél éa 
pedig az osztályba sorozottak után: 19 frt 
47— 77 kr. s az Összes beváltott mennyiség 
után: 19 frt 26 — 54 kr; —  s a kapa leve
leknél : az osztályba sorozottak után: 17 Irt
29— 77 kr, s az összes beváltott mennyiség 
után: 17 frt 53— 66 kr.

(Vége következik.)

K özli: M .

Ú jítá so k  jó eredm énye.

T öb b  helyről értesültünk és pedig leg- 
többnyire épen olyanoktól, akik a pajta 
átjárókkal, illetve ennek eszméjével nem 
tudtak m egbarátkozni, mert abban semmi 
praktikus dolgot nem láttak, — most azon
ban már belátják és elismerik ennek igen 
nagy hasznát a dohányszáritásnál. s szem 
látomást m eggyőzödnek , h ogy  m ily kitűnő 
szolgálatot tesz az erősebb léghuzam, m ely 
a dohányt folyton járja, s különösen ez 
évben, midőn a dohány kocsánya oly  vas
tag és igy  nagy szükség van a levegőre.

Sokan épen az átjárókkal szemben, 
a pajta tetején csináltak kém ényeket, sze- 
lelőket, am elyek igen czélszerünek bizo
nyultak.

Különben a term elők nagy része m ég  
most se valami épületes vélem énynyel vi
seltetik azon eszme iránt, h o g y  a pajták
nak átjárókkal való ellátása a csempészet 
ellenőrzésére nézve valami haszonnal járna,
— de igenis a szárítás és könnyen hozzá- 
férhetés tekintetéből, az átjárók czélszerü- 
ségét és hasznosságát általában elism erik;
— mert a gazda, vagy  annak m egbízott fel
vigyázója, gyakran és kényelm esen m eg
nézheti a dohányzsinegeket, s az azoknál 
esetleg m utatkozó szükséges igazításokat 
könnyen eszközöltetheti.

V égül mindenfelől arról értesülünk, 
hogy  a dohány, a pajtákban jelen leg igen 
szépen és egyenletesen szárad, úgy amint 
eddig m ég soha. Mindezeket örvendetes 
tudomásul vettük.

D. V.

A  gyom ok fe lo sz tá sa ,  k á r té k o n y sá g a  

é s  ir tá sa .* )

/ .  A  gyomnövényekről.
Már ősidők óta ismeretes dolog, hogv a 

gyomok a culturnövényekre a legkártékonvabb 
hatásokat gyakorolják, s már a régiek oda tö
rekedtek, hogy a gyomokat szántóföldjeikről 
lehetőleg kiirtsák. A régi háromnyomásu rend
szer behozatalának egyik oka bizonyára az volt, 
hogy tapasztalták az ugarmívelés gyomirtó ha
tását. A gazdálkodás intensivebbé válván, a 
fekete [ugarmívelést felváltotta a zöld ugar
mívelés. amelylvel szintén —  habár kisebb 
mérvben —  a gyomok irtatnak.

Hogy a régi háromnyomásu gazdasági 
rendszer az intensivitás folytán lassankint át
alakult más vetésforgókká, amelyekben már a 
kapás növények is helyet foglalnak, arra bizo
nyára ázó.* tapasztalás is vezetett, hogy a kapá
lással a talaj physikai és chemiai tulajdonságai
nak előnyös megváltoztatásán kivlil a gyomok 
nagy mérvben irtatnak. De mindez nem volt

*) A doh&nytermelóket kiv&lólag érdekló esen 
praktikus csikket, a nMe.tógazdasági Sietnie1* eredeti 
közleményekben gazdag október havi fUsetéból vess
z ü k  át. Sserk.
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eléff arra, hogy a gyomok száma tetemesen 
csökkentessék, hanem ezeken kívül gyomlálás- 
sal, később kézi eszközökkel s az újabb idő
ben fogatos eszközökkel iparkodtak és ipar
kodnak jelenleg is a gyomokat irtani, s mai- 
napság már elég olyan módszer van, amelyek- 
nek czélszerü alkalmazásával a gazdának mód
jában áll a gyomok kártékony hatását lehető
leg a minimumra alászállitani.

Jelen czikk keretében összeállítottam a 
következő kérdéseket: 1. mit nevezünk gyom- 
' ak és hogy oszthatjuk fel a gyomokat ? 2. 
miért ártalmasak a gyom ok? 3. hogyan sza- 
po ódnak és terjeszkednek a gyomok, mily 
viszonyok kedveznek r gyomok elszaporodá
sának ? 4. hogyan védekezhetik a gazda a gyo
mok ellen ?

Ezen kérdésekre a következőkben ipar
kodni fogok lehetőleg röviden és tárgyilago
san megfelelni; hogy teljeset nem nyújthatok, 
az magától érthető, mert ha a fölvetett kér
déseket tüzetesen óhajtanám tárgyalni, úgy 
munkámnak nem e lapok hasábjain, hanem 
egy vaskos kötetben volna helye.

1. Mit nevezünk gyomnak és hogy oszthatjuk 
jel a gyomokat?

Ezen kérdésre növénytermelési szempont
ból c*ak egy feleletünk lehet: gyomnak te
kintendő minden olyan növény, —  legyen az 
az emberre nézve, akár hasznos, akár káros,
— mely valamely culturnövénv közt, amelyet 
bármi czélból termelünk, található. Ezen egye
dül helyes definitio daczára még mai napig is 
vannak sokan olyanok, akik a termelt cultur- 
növénvek közt található más, ugyancsak cultur- 
növényeket nem tekintek gyomnak. így péld. 
a búza között termő rozsot vagy a zab közt 
gyakran lelhető árpát nem tekintik gyomnak, 
azon szempontból kiindulva : mert a rozs és 
árpa is culturnövény, igy tehát nem lehet 
kártékony. Pedig ez nagyon téves nézet; mert
— eltekintve minden egyéb körülménytől —  
ha mi búzát vagy zabot termelünk, s azt, 
mint vetőmagot vagy piaczi árut értékesíteni 
akarjuk, úgy azoknak használati és termelési 
értékét a rozs és az árpa határozottan csök
kenti ; tehát már ezen oknál fogva is gyom
nak tekintendő.

A gyomnövényeket, fejlődésük szerint, két 
csoportra oszthatjuk.

A) Direct növő gyomok, amelyek magról 
vagy gyökérről szaporodnak, s hegy kifejlőd
hessenek, ugyanazon tenyészési tényezőkre 
van szükségük, mint a cuíturnövényennek. E 
csoportba tartozik gyomnövényeink túlnyomó 
száma. így péld. taraczk (Triticum repens), 
a szulákfélék (Convulvulaceae), az őszi kike
rics (Colchicum automnale), az aszatlélék 
(Cirsium), az utifüfélék (Plantagineae), a zsurlók 
(Equisetaceae), a gabonarozsnok (Bromus seca- 
linus), a vadócz (Lóimra temulentum). a kon
koly (Agrostemma Githago), a szirontákfélék 
(Rununculaceae), a vadmustár (Sinapis arven- 
sis) stb.

B) Pár ősit a gyomok amelyek mag, gyökér 
vagy spórák utján szaporodnak, s hogy meg
élhessenek, szükségük van tápadó növényekre, 
amelyeken élősködhetnek. Gyökereiket vagy 
myceliumaikat beeresztik az élő növényekbe 
és táplálékukat ebekből szívják ki. Ezen para- 
sitagyomok három alcsoportba oszthatók, és 
pedig:

a) Látszólagos parasiták, amelyek legin
kább elhalt, ritkábban élő növényi részekben 
találhatók, anélkül azonban, hogy a tápadó 
növény tápanyagait fölvennék, hanem csakis a 
tapadási helyen felbomló humozus anyagok 
bomlási termékeiből táplálkoznak. Ezen cso
portba tartoznak a zuzmók és a mohok a 
repkényborostyán (Hedera Helix) stb.

Azonban daczára annak, hogy ezen lát
szólagos parasiták nem szívják ki a tápadó nö
vényből a tápanyagokat, mégis ártalmasakká 
válhatnak az élő növényekre, annyiban, aroeny* 
nyíren sok vizet gyűjtenek Össze magukban, 
megakadályozzák a világosságnak és melegnek 
a növényhez jutását, nyomást gyakorolnak n

tápadó növény szerveire, s igen gyakran fész
kévé válnak ártalmas rothadásnak és állati 
élősdieknek.

h) Félparasiták. Teljesen vagy részben 
élő növényeken élnek és azokból a nyers táp
anyagot vonják el, amelyekből azután szerveik 
segélyével kész tápanyagot készítenek, részben 
pedig a már kész táp nyagot is kiszívják. A z 
előbbi és ezen csoportba tartozó parasitanö- 
vények chlorophyllt tartalmaznak és zöldszi- 
nüek. E csoportba tartoznak: a fehér fanyüg 
(Viscum album), amely különböző fákon élős- 
ködik; a csormolyafintor (Melampyrum ar- 
vense) a gabonán, a csörgö lapor (Rhinanthus 
Crista galli) réteken és legelőkön, a ligeti kaj- 
macsor (Pedicularis silvatica), a szemvidiló 
szálkaesék (Euphrasia officinalis) nedves ré
teken.

c) Valódi parasiták chlorophyllt nem tar
talmaznak, s így nyers tápanyagot nem is ve
hetnek föl, hanem csakis kész növényi táp
anyagokból táplálkoznak, amelyeket tápadóik
ból szívnak ki, s igy a legveszedelmesebb nö
vényi ellenségek közé számithatók. E cso
portba tartoznak : a zádorfélék (Orobancheaceae) 
az arankafélék (Cuscuta) és a különböző pa- 
rasitagombák, mint pl. a kőüszög (Tilletia 
laevis), a porüszög (Ustilago carbo), a rozsda
félék (Puccinae) a burgonyavész (Peronospora 
vagy Phytophtora infestans), az anyarozs 
(Claviceps purpurea) stb.

Nagyon messzire vezetne, ha czikkemben 
kiterjeszkedném a gyomoknak összes csoport
jaira, amiériis ezúttal csakis a direct növő és 
félparasita-gyomokról óhajtok szólani; s mun
kámat megkönnyíti azon körülmény, hogy a 
gyomok hasonló természeténél fogva azokat 
—  néhánvak kivételével —  nem kell külön- 
külön tárgyalnom, hanem az elmondandókat 
egész általánosságban tarthatom.

Mielőtt azonban még a második kérdés 
tárgyalására áttérnék, nem mulaszthatom <1 
fölemlíteni azt, hogy a gyomok között nagyon 
sok olyan is van, amely közvetlenül vagy köz
vetve az embernek hasznos ; amely az em
bereknek vagy állatoknak táplálékul, orvos- 
szerül vagy pedig más egyéb használati 
anyagul szolgál. Sőt vannak olyan gyomnö
vények is, amelyeknek virágai —  a divat ál
tel felkapva —  a legelőkelőbb salonokba is 
bejutottak és rendes kereskedelmi czikket ké
peznek. így többek között a galambhegy 
(Valerianella olitoria) saláta gyanánt használ
ta ik ; nagyon sok gyomot az állatok szívesen 
esznek ; a maszlagos redőszirom (Datura stra. 
mon um), a nadragulya (Atropa belladonna), 
az anyarozs (Claviceps purpurea), a pipitér 
(Matricaiia chamomilla) stb. gyógyszerül szol
gál. A  fanyügbő) készül a madárenyv, a 
búzavirág (Centaurea Cyanus), a pipacs (Pa
paver Rhoeas), az aranyvirág (Chrysanthemum 
leucanthenum) virágja nagyobb városokban a 
virágkereskedők által keresett áruezikk.

2. Miért ártalmasak a gyomok?
A gyomok elvonják a talajból a kész 

tápanyagot, amely különben a culturnövény- 
nek szolgált volna táplálékul; ezáltal ezek 
fejlődésükben hátráltatnak, minek eredménye 
kevesebb mennyiségű és rosszabb minőségű 
termés leend. Erre nézve Wollny tett kísér
teteket, amelyeknek eredményeiből ezen állí
tás valódisága kitűnik. Ö ugyanis 1883-ban 
és 1884-ben különböző culturnövényeket ve
tett el két-két egyenlő területű parcellára; a 
parcellák egyike gyomoktól mentesen tarta
tott, mig a másikon azok t tetszés szerint nő
hettek.

A culturnövények termési eredménye a 
köztük levő gyomok kártékony hatása követ
keztében úgy minőségileg, valamint raennyi- 
ségileg is erősen csökkent, és pedig annál in
kább, minél lassúbb a culturnövény növeke
dése a fejlődés első stádiumában. A gyors 
fejlŐdésü borsó és repeze kevesebbet szenved, 
mert a gyomokat fejlődésükben csakhamar el
hagyja ; többet szenved a paszuly; tengeri, 
burgonya, amelyeknek fej'ödése lassúbb, mint

a gyomok-é. Hasonlóan az elnyomatás ilyen 
példáját látjuk a gabonanemüeknél s a füfé- 
léknél, amelyek legtöbbször épp ezért nem 
sikerülnek, s különösen a füfélék lassan csí
rázván ki, mire a csira a föld felszínére jut 
a gyomok a talajt már annyira ellepik, hogy 
a fü elnyomatik. De különösen láthatjuk a 
gyomon kártékonyságát az igen nehezen és 
egyenetlenül csírázó magvaknál, mint péld. a 
tenyérczirok (Sorghum halepense), a leggyak
rabban azért nem sikerül, mivel a kicsirázás 
idejére a talaj már teljesen begyomosodott, s 
igy a gyomok a gyenge növényt elnyomják.

Zalka Zsigmond.
(Vége köv.)

V E G Y E S E K
—  Felkérjük t. előfizetőinket, kiknek elő

fizetősök a múlt évnegyedben, vagy már előbb 
lejárt, hogy az esetleg fenálló hátralékot be
küldeni, illetve az előfizetést mielőbb meg
újítani szíveskedjenek.

—  Kinevezések. A m. kir. dohányjöve
déki központi igazgatóság főnöke, Éébay 
István dob. jöv. díjas gyakornokot VI. oszt. 
doh. beváltó-hivataltisztté-, Mehlhouse Ottó 
doh. jöv. díjtalan gyakornok-jelöltet pedig díjas 
gyakornokká nevezte ki.

— A doliányjövedék a jövő évi költség- 
vetésben. Wekerle Sándor pénzügyminiszter 
úr, a képviselőháznak folyó hó 8-án tartott 
ülésén terjesztette elő a jövő évi állami költ
ségvetési előirányzatot, melyet az egész ház
—  pártkülönbség nélkül —  általános tetszéssel és 
helyesléssel fogadott, minthogy a hatalmas expozé 
szerint: a pénzügyi egyensúly megóvásával
— minden irányban és raindenik miniszteri 
tárczánál fokozatos haladás és reform munká
latok megvalósítása vau a jövő évre tervbe véve.
— A dohányjövedék bevétele, a jövő évre 
47.354.700 írttal, (vagyis az 1891. évre meg
állapított 46.354.700 írtai szemben épen egy 
millió forint többlettel,) a jövedék kiadása 
pedig 21.380.830 frttal, (vagyis az 1891. évre 
megállapított 21.207.285 forinttal szemben, 
173.545 frt többlettel) van előirányozva. Ezen 
jelentékeny emelkedést, a pénzügyminiszter úr 
következő szavakkal indokolta: „Részint, hogy 
azon nagy keresletnek megfelelhessünk, a mely 
dohánytermékeink, vagy jobban mondva do- 
hánvgyártmányaink iránt most mutatkozik, 
(mert fájdalom dohánytermékeink iránt nem 
nagy a kereslet,) részint, hogy jobb termékek 
előállítására törekedhessünk, h á r o m  u j d o 
h á n y g y á r  f e l á l i t á s á t  tartom mellőzhe- 
tetlennek (Élénk helyeslés.) ésazért e gyárak felál
lításának megkezdése végett 450 ezer ftot vettem 
fel dohánygyári beruházásokra, az eddigi 200 
e er írt helyett, —  a dohánygyárak létesítésénél 
azt az elvet tartva szem előtt, hogy araenyi- 
ben a jövedék érdekeivel összeegyeztethető, azok 
oly helyen állíttassanak fel, ahol a filloxeravész 
pusztításai következtében a lakosság kereset
képessége és megélhetési viszonyai komolyan 
veszélyeztetve vannak.u (Élénk helyeslés.)

—  A kerti levelek elmltáea már legkö
zelebb kezdetét fogja venni; —  erre nézve 
ezúttal csak annyit akarunk megjegyezni, hogy 
a termelők különös figyelmet fordítsanak a 
netán mutatkozó nyálkás, teljesen ki nem 
száradt levelekre, melyekre ha csak ránézünk 
is : azonnal feltűnik a bennök lévő nyirkosság, 
—  s habár most elegendő jó száraz időjárás 
volt, hogy a levelek általában teljesen beszá
radjanak, de azért mindig akad olyan nyirkos, 
nyers levél, amelynek igen nagy hajlandósága 
van a penészedésre és rothadásra, —  már pedig 
nagy kár lenne, hogy ha az ilyeneket az ép, 
száraz levelek közé raknánk, mert ezen gya
nús levelek roppant kártékonyán hatnak az ép 
dohányokra, melyeket aztán a raktárakban 
úgy kell kezelni, mint valami korházi beteget, 
melyeknek nagyrésze azonban a legnagyobb 
gondozás mellett is tönkremegy. Azért tehát
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az ily nyálkás, nyirkos, gyanús levelet már a 
simítás alkalmával el kell a többitől különíteni, 
s az ép dohánynyal semmi szin alatt össze 
nem vegyíteni, hanem ezeket újból fel kell 
fűzni és teljesen kiszárítani s csak azután 
külön összesimitani.

—  Uj szárítási eszköz. Egv egészen uj
módú szárítási találmányról tett jelentést ná
lunk egy műszerész, s müvét legközelebb 
készen is be fogja mutatni. Ügy, amint előadta, 
igen érdekesnek ígérkezik.

—  Az országos gyümölcskiállítás, me
lyet az orsz. magy. kertészeti egyesület a fő
városi vigadó nagy termeiben rendezett, okt. 
4-én nyílt meg, s igen szép és érdekes képet 
nyújtott. A kiállítás első és leggazdagabb cso
portjában a tris gyümölcsök, a második cso
portban a konyhakerti terménvek s a har
madik csoportban aszalvánvok, konzervált 
gyümölcs és zöldség, gyümölcsbor, s kerté
szeti gépek és eszközök voltak kiállítva; — 
szóval látható volt e kiállításon minden, ami 
csak távolról is a gyümölcs fogalom birodal
mába tartozik. Igen szép csoport gyűjtemé
nyeket állítottak k i: a József főherczeg mar
gitszigeti kertészete, Jókai Mór, Bartókv 
Lászlóné, a kolozs-monostori gazdasági tan
intézet, a budapesti vinczellériskola, I.égrádv 
Károlv stb. A kiállítást híven jellemezte gróf 
Bethlen András földművelési minister, meg- | 
nvitó beszédének ama szavaival: „Ez a kiál
lítás hivatva van helyes képet adni, hazánk | 
gvümölcstermelésének közgazdasági hordere- ! 
jéről. Amit itt látunk, mutatványa annak, ami 
van az ország egves részeiben s ami lehetne 
az egész országban. E ’sö tekintetre szembe
tűnik azonban, hogy a gyümölcs a kivitelre 
igen olcsó, mint fogyasztási czikk pedig igen 
drága. Ennek megfordítva kellene lennie, s 
hogv ez eléressék, arra összevágó működés 
és czélszerü intézkedések szükségesek.“ —
Helyes szavak, okuljunk belölök !

—  Mézvásár. Budapesten a városligeti 
iparcsarnokban már kezdetét vette az idei 
mézvásár. Ez intézményt a kereskedelmi mi
niszter a méhészek érdekében tartja fenn. A 
legkisebb mennyiségű méz, amely beküldhető 
25 klgramm, elosztva tetszés szerinti nagyságú 
üvegekben. A lépes mézből a legkisebb menv- 
nviség, mely beküldhető, 10 kilogramm. Tér- 
dij nem fizetendő; — az állványokat a keres
kedelmi muzeum bocsátja rendelkezésre. —  A 
vasúti szállításnál 50#/« kedvezményt élveznek 
a kiállítók. Eladási jutalék 10“/o- A vásár 
november 10-ig tart. Ez illőn túl az el nem 
adott tárgyak elárvereztetnek.

— Francziaország dohányfogyasztasa. A
folyó év első hat hónapjában Francziaország 
dohánvfogvasztása 182 s fél millió frankot tett 
ki. a mi a múlt év hasonló időszakához képest
1,800.000 emelkedést mutat. \ 182 s fél millió 
franknvi fogyasztás 1T.749.208 klgrammnvi 
árunak felel meg. A dohánytogvasztás minden 
fajtában emelkedett, kivéve a burnótor, a mely 
utáni bevételek két millióval csökkentek. A 
franczia szivarok utáni bevételek szintén csök
kentek egv fél millióval, de viszont a külföldről 
ugvanannvival több szivar hozatott be. mint az 
előző év megfelelő időszakában. A szivarkák 
élvezete napról-napra nagyobb tért hódit s az 
idén egy millió franknviért több szivarka kelt 
el mint tavaly. A szivarkadohánv utáni jöve
delem pedig szintén másfél millióval emelkedett 
ez év első felében,

— A nikotin a szivarfüstben. Kisshng a
szivarfüst alkatrészeinek meghatározása végett 
több kísérletet tett, melyek eredményét a követ
kezőkben ismertetjük. A szivarfüstöt öt pa-

laczkon vezette keresztül, melyek közül az 1. 
és 3. Üres volt, a második alkohollal, a negye* 
dik hígított kénsavval és az ötödik szódával 
volt megtöltve. A z első négy kísérletnél 50, 
42, 132 és 100 szivart füstölt el. A nikotin 
tartalom 3.75, 3.75, 0.295 és 0.108 százalékkal 
mutatkozott. Az Ötödik kísérletnél az előbb 
említett szivarok végeit gyújtotta meg, mig a 
hatodiknál egy szivarzó által visszahagyott kis 
szivardarabok füstjét vette vizsgálat alá, és ez 
utóbbiak 2.51 százaléknyi nikotin tartalmat 
eredményeztek. A kísérletek alapján kitünt< 
hogy a szivarfüst fő mérges alkatrészeit kar- 
bonoxyd, kénes sav és nikotin képezi. A két 
előbbi igen csekély mértekben lép fel és így 
a további tárgyaláson figyelmen kívül hagy
ható. A füst legfontosabb mérges alkat
része azonban a nikotin. A füst nikotin 
tartalma természetesen a dohány nikotin tar
talmától függ, de minden e* vés szivarra nézve 
annál nagyobb lesz, minél kisebb azon darab, 
mely még el nem égve, tehát még el nem 
szíva hátra maradt. A karbonoxvdra nézve 
megjegyzendő, hogy az jelentékeny mennyi
ségben az orrlyukakon át beszivatik, de más
részt a szájnyíláson át nagvobbészt újra átmegy 
a füstbe. Minthogy a nikotin alkoholban felold
ható. valószínű, hogv a szeszes italok a nikotin 
nagyobb összegvülemlését megakadályozzák és 
annak az emberi testből történő gvors eltávolí
tását elősegítik. Hasonló természetűek dr. 
Troitzky tanulmányai, melyeket a dohányfüst
nek az e m b e ; i m elegkifejrésre és érverésre való 
befolyása tárgyában tett. O mintegy 600 kü
lönféle kisérletet ejtett meg, 25 különböző 
személyen, kor és kifejlettség szerint voltak 
osztá lyozva . E k ísérletek től kitűnt, hogv az 
emberi közép  h ő fok  dohányzással töltött napo
kon ugv aránvlik a zon  h őm en n yiségh ez, melv 
a szivarozás nélkül töltött nap okon  találta
tott, mint 1.008 az 1.000, míg az érverésre 
nézve ezen viszony 1.180: 1.000 m utatkozott.

Szerkesztői üzenetek.
A tekts m kir. dohánybeváltó felügyelő és be

váltóhivatali kezelő urakat titztelettelje* bizalommal 
felkérjük, hogy most. a midőn a beváltási hat ári >14 
kiírása végett, csaknem minden termelő személy esen 
jelentkezői szokott lapunkat a termelők figyelni! be 
ajánlani smeskedier.ek.

Beliczey István urnák. B -Csaba. Fogadja Méltó
ságod bálás kösz'"Hetünket, úgy a „ v é l e m é n y "  
beküldése, mint a nagybecsű magánlevelében kifeje
zett tmlyen lekötelező jóakaratáért ! — Boldognak 
éreznénk magunkat, ha Méltóságod, aki a hazai do
hánytermelésnek egyik vezérlő tekintélye, lapunk 
utján tüzetesebben is méltóztatnék kifejteni elveit, a 
dohánytermelés jelen állapotáról.

Rákosi Jenő urnák. Budapest Sietünk e helyt is 
meleg köszönetét mondani a becses „ v é l e m é n y "  
szives beküldéséért, mely bizonyára egyik legszebb 
gyöngye letud gyűjteményünknek. Szeretnénk, ha a 
„Deutsche Tabak-Zeitung* professzorai olvasnák la- 
puukat, s megtanulnák Nagyságod rövid közlemé
nyéből. miként lehet szellemesen vélekedni a dohány
zásról. természetesen — pápaszem és tobákos sze- 
lencze nélkül.

Herozegi uradalom — Kia-Jenö,
* » Vaos,

Uradalom Zsombolya.
„ Kagy Iratos,
„ Puszta-Poó.
„ Mihály telek,
„ Puszta Szandi.
„ Puszta-Taskony.
„ Ötvenes,
„ Sárospatak,

Harkányi Jáaos, Zemplén-Harkány.
Harangi Menyhárt, Mlakolez,
Halbrohr Hermann, P.-8zt -Imre.
Hartsteln Llpót, Dorog,
Haae Béla, Zimánd-Ujfolu,
Háry Agoat. Kengyel,
Horváth lotváo, Hete,
Horváth Imre, Cookaly,
Helelnger Glda Kengyel,
Hofmeieter teetv., Halat,
Kállay Llpót, Napkor,
Komlót A., P.-Kakastzék,
Kohner teetvérek, Sárberek,
Krauez M.. Bezded,
Gr. Keglevloh, Egres-Káta,
Karsay Albert. Hatvan,
Kállay 6yörgy. Kálló-Semjén,
Klobusitzky letváa. Monoét -Pályi.
Klein Aladár, H -Szt.-György,
Kellner Károly, Debreczen.
Kuszler H., Szele,
Kardos Ignáoz, J.-Apáti.
Kaufmann A , Csenger,
Kellner B.. Tenk.
Kaufmann S , Pankota.
Kövér Pál. Battonya,

stb. stb. nagytermelő urakat, lapunk igen tisztelt 
előfizetőit, bátorkodunk felkérni, hogy a termés ered
ményéről. s a bessáradás és pajtai kezelés mikénti 
sikeréről, lapunkat értesíteni méltóztassanak, hogy 
az ország minden vidékéről hozhassunk hiteles tu
dósításokat.

H I R D E T É S E K .

Bálfák és gyékények
a közelgő dohány beváltáshoz, nagy menny i- 
ségben é.s igen jutányos áron kaphatók. A 
hálták 1 1 „ méter hosszasadnak és 6 centi
méter átmérőjű vastagságúak, négyszúglete 
»ek. — A gyékények haczurának alkalmaz
hatók. H ol? — megmondja a „Magyar Do

hány újság" kiadóhivatala.

oooooooooooooooo

A NEW-YORK
Ahfíttits'.t Isti., s tiatá kolcisnöstégen ilipui-

1891. január 1-éu az aktívák 001 millió 
frankra rugtak. Fölösleg 7 7 .il  1,221.58 frank. 
Fennállása óta . 1891. ja n u á r  I - lg  a társaság 
biztosítottjainak kifizetett. . . .  7J9.14ti.747 frkt.

Az lH9|-lten iijonnan fe lvett b iz to s í
tások ;W7 m illió  fra n kra  em elkednek.

A társaság Európa fővárosaiban, épngy 
mint Ázsiában, Afrikában, Amerikában fióko
kat állított fel Mintán tisztán kölcsönösségen 
alapul és miután nincseuek ré zvényesei, a 
tök e  és nyeremény a b iz to s íto t ta t  k iz á 
rólagos tu la jd on a  marad.

Referenciák Magyarországon:
A m a g y a r  á lta lá n os  h ite lban k .
A m a g y a r  k e re sk e d e lm i ba n k .

Közelebbi felvilágosítást ad

A NEW-YORK
iljtbiztoiitó-tátiaiig igazgatósági

Budapesten, V. kér., Deák Ferencz ter I. az.
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Nyom. M árkus Mamánál, Budapesten. Ilorottya -n tcsá  H. (W arm -u dfár.
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