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Lapunk czime már eléggé megismerteti 
czélját. A , Magyar Dohány Újság *-gal hézagot 
akarunk pótolni a magyar hírlapirodalomban.

Eg ész hazánkra annyira fontos dohány- 
termelés-, kereskedés, és dohányfeldolgozás
sal nálunk eddig kevesen foglalkoztak.

A .Magyar Dohány Újság* a dohány- 
termelés minden ágáról idő és szakszerű 
czikkeket és rajzokat fog hozni; és az ú jí
tásokat a közönséggel ismertetni.

A .Magyar Dohány Újság* fejtegeté
seket fog közzétenni: dohánytermelésünk
hiányairól, a dohány-talaj megválasztásáról, 
a dohán y-tala j előkészítősóról, a  melegágyak, 
a  magvetés, az ágyak gondozása, a  r ász  áh  
kiiiltettse, a  dohánykapálás és töltögetés. a 
dohánytetó elhányás vagy fejeeés, kocsozás. In 
gázásról ; beteg növényekkel való elbánásról, 
szedésről, fűzésről, okszerű szárítás módról, vá
logatás. csomózás és simításról, a  csomózott 
dohánylevelek e lrakása és göngyöltéről stb. stb.

A .Magyar Dohány Újság* olvasó kö
zönségét a dohány feldolgozásánál alkal
mazni szokott eszközök, készülékek, felsze
relések és épületek szerkesztésével is meg

fogja ismertetni és azokról sikerült rajzokat 
fog közzé tenni.

Hazánkban nemcsak a magyar dohány
fajokat — a .szegedi* név alatt ismeretest 
Torontál. Csongrád, Békés és Csanád megyék
ben. a .debreczeni* név allatt ismeretest 
Szatiuár, Szabolcs és Biharban, szokolai, szi- 
kulai Aradban, debrői. véghi. kápolnai, ver- 
peléthi Hevesmegye, vitnyédi Sopron, füzes
gyarmati. kospallagi Hont és csetnekit Gö- 
mörmegyében, — termesztik, hanem az or
szág különböző vidékein Havanna-, Cuba,- 
Ohioi,- Virginia,- Latakia és török dohány
maggal is próbát tettek, melyek kitünően 
sikerültek, habár minőségileg az eredetiektől 
lényegileg elütnek. Éhez képest:

A .Magyar Dohány Újság* czélja: az  
ország különböző vidékein termett dohány
fa jták  szakszerű megismertetése. A .Magyar 
Dohány Újság* a termelőknek alkalmat akar 
nyújtani arra, hogy a vidékenkint minőségi
leg is legalkalmatosabb fajták termeltesse
nek. E tekintetben a .Magyar Dohány Ú j
ság* sikerfiit rajzokat ÍR fog közzétenni, 
hogy dohánytermékeink minden neme minő
ségileg és szakszerüleg megismertessék.

A .Magyar Dohány Újság* az 1884. 
évi májas 1-én rendezendő .Országos 
dohány kiállítás* minden mozzanatáról és 
intézkedéseiről is részletes és megbízható 
közleményeket fog hozni és az előfizetői ál
tal a dohány-termelés terén hozzá intézett 
kérdésekre a .Magyar Dohány Újság* a leg
gyorsabban fog válaszszal és minden irány
ban tájékozó felvilágosítással szolgálni.

A .Magyar Dohány Újság* szerkesz
tősége maga köré csoportosította a dohány
termelés és dohány feldolgozás terén szellemi

leg és gyakorlatilag  működő legnagyobb bel
es külföldi erőket, minélfogva a .Magyar 
Dohány Újság* képes lesz az e téren nyil
vánuló legtulzottabb igényeknek úgy szakis
meret, mint gyakorlat tekintetében megfe
lelni. — Az eddigiekkel csak rövid vázlatát 
akartuk adni a .Magyar Dohány Újság* 
irányának és czéljának, habár azzal koránt 
sincs kimerítve a tárgy és a .Magyar Do
hány Újság* az időről-időre felmerülő e 
szakmába vágó minden kérdéssel szabatosan 
fog foglalkozni. Továbbá a közérdek szem
pontjából szívesen tért nyit mindenkinek 
arra, hogy saját tapasztalatait a .Magyar 
Dohány Újság* hasábjain közzé tegye és 
eszmecserét idézzen elő.

Kérjük a nagyérdemű közönség szelle
mi és anyagi pártfogását.

Budapest, 1884 márcz. hóban.

Daróczi Vilmos
A .Magyar Dohány Újság* saerkesatoje

.Corvina- könyvnyomda
a

.Magyar Dohány Újság*
kiadótulajdonosa

Budapest, Akadémia-ntesa 10. síim.

Előfizetési árak:
Egész é v r e .............................................4  fr t.
Fé l  é v r e ...................................................... 2  frt.
Negyed évre ........................................ 1 fr t.

El 11 zotések a kiadóhivatalban és mladea 
postahivatalnál elfogadtatnak.

A .Magyar Dohány Újságu
kiadóhivatala,

Budapest. Árpád-ntcza 7. sí.
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Dohánymag, annak elvetése, és 
melegágyakról általában.

A Magyar Dohány Újság 2-ik számá
ban éretlen dohányainkról irt ezikkemben 
a korán érő és erős palánta készítésére 
nézve felhozott érveken kívül még sok fon
tos dologra kell figyelnünk.

Első sorban szükséges, hogy a lét
szám. mely a palánta elültetésével foglalko
zik. elegendő mennyiségben legyen, szám- 
bavehetó személyenként legfeljebb 1000 — 
1200 négyszög ölet túl ne haladjon, ennyi 
föld megmunkálásával egy egy ember 
teljesen el van foglalva, és nem szabad 
semmi más munkába fognia, és az eset
ben munkája teljesen jutalmazva lesz.

Továbbá, hogy a munkások a rá- 
szákkal oly módszer szerint bánjanak el,mint 
azt a jövő számban ismertetni fogjuk.

Minthogy igen gyakori eset az. hogy 
május hava. a midőn a palántának el 
ültetve kellene lennie, nagyon rövid erre. 
és igy már április utolsó negyedében 
volna rendén, hogy a kiültetés megkez
dődjék. de minthogy oly korán elülte
tendő palántát készíteni a ritkaságok közzé 
tartozik, czélszerii lenne minden dohány
gazdaságnak oda működni, hogy az összes 
dohánykertészek részére üvegfedéllel el
látott egy melegágyat készítsenek, és azt a 
kertészek mennyiségéhez képest fiókokba 
felosztva, bevessék és az abból korán nyer
hető palántából az elültetést egész erővel 
április utolsó negyedén megkezdjék és 
folytassák mig a többi nem üveg. hanem 
hadzsuráva! takart melegágyakban is a 
palánta elültetésre alkalmas lesz: ezzel a 
nyereség kétszeres: mert ültetvényünk 
korai, és az ültetést május havában in
kább végezhetjük el.

A mint már említettük, egy catasz- 
trális hold beültetendő földre legalább is 
szükséges 24 négyszög láb melegágyat 
készíteni. Ott tehát, a hol netán trágya 
hiányában szenvednénk, kipótolható az a szé
nás kertben felgereblyélt szalma - pelyva 
és töredék által, mely hulladék a meleg
ágy telepen 3' . vagy legfeljebb 4 láb szé
les és láb mélységű árok formába te
endő, rakás közben langyos vízzel locso
landó. még pedig nem vederből, hanem 
locsolóból. Ezt a szalma végvidéket tapos

suk mindaddig, mig a föld sziliétől 1 és ■, 
láb magasságot ér.

A töredék közé j ó , ha itt-ott egy 
kevés istálló trágyát vegyitünk.

Az ily formán készült rakomány fe
lületére egy lábnvi magasságú trágyát 
tegyünk, azt szintén lehetőleg jól egye
nesre taposva egy napig igy hagyjuk, 
hogy a beföldelés előtt észrevehető le
gyen. hol süppedt le az ágy és azt a he
lyet még a földelés előtt trágyával lehes
sen betölteni.

Nagy figyelmet kell arra fektetni, 
hogy a melegágyak ne süppedjenek le. 
mert ez által a reá teregetett földréteg meg- 
hasadzik és a kelendő vagy már kikelt 
palánta meglazul, kiporlik és elpusztul.

A földelésnél, melyhez a legjobb por
hanyó* tiszta, ha lehetséges telkes, vagy 
erdő földet, vagy jó fekete homokos föl
det kell alkalmazni, mindég oda kell mű
ködni. hogy ez a föld olyan helyről vé
tessék. hol a gyom nem nagyon ural
kodott.

Legczélszerübb azonban az esetre, 
midőn az a föld. melybe a dohányt ültetni 
akarjuk, hir ama sajátságokkal, melyeket 
említettünk, ha e föld területről vett 
anyaggal földeljük be a melegágyat, 
még pedig azért, mert a gyönge palánta 
megszokván már a meleg ágyban az 
illető talajt. az átültetést nem fogja 
megsinyleni.

Legfőbb gondunk legyen a földelés
nél az. hogy a föld egyenlően teregetés- 
sek el a trágya felett: ezt úgy érjük el. 
ha a melegágyakat nem a közepén, hanem 
a szelén kezdjük és folytatjuk, inig egé
szen készen vau : mert ha a közepébe 
töltjük a földet, annak vastagságát nem 
tinijük megítélni.

Jobb lesz tehát azt a mondott for
mában készíteni.

A beföldelés rétege se több se keve
sebb ne legyen hat hüvelyknél vagy is 
egy fél lábnál — mert a melegágy az 
említett módon készülvén el, azt a hősé
get árasztja, mely az ily vastagai) tör
tént beföldelésnek felel meg.

Ha a melegágy vékonyan van föl
delve. a túlságos hőség s a nedvesség 
hirtelen való leapadása oly okok. me
lyek következtében ti palánta kiég és el
pusztul.

A nagyon vastagán földelt meleg
ágyakon a palánta nem kaphat elegendő 
melegséget, rendkívüli lassú fejlődés mel
lett a kelleténél több nedvesség következ
tében el is rohad

A beföldelésnél körülirt réteg tehát 
az. melyet a legnagyobb határozottsággal 
ajánlunk.

Miután beföldelt melegágyaink 3 — 4 
napig erős takaró által födve voltak, a 
kikelt gyom a kertészek által kihú
zandó. és a veteményezést megkezd
hetjük.

A bevatés a már mondott formában 
földdel vagy még jobban fahamuval ve
gyítve, történjék.

A keverést azért jobb hamuval esz
közölni. mert ez színénél fogva, mint hogy 
a föld fekete, ezen vegyiték pedig világos 
színű, jobban kitűnik, hol van elvetve a 
mag. és a vető ember nem tévesztheti el 
a vetést.

Ha valaki a bevetés után a szokásos 
módot használná, nevezetesen finom földet 
rostálna a bevetett magra, semmi szín 
alatt egy hatod hüvelknyi vastagságnál 
többre ne tegye, mert hu vastagabb lesz. 
alatta a mag. mely nagyon apró. megfa
kul és ki nem kél.

A magot csak szárazán kell elvetni; 
ha a melegágyak idejében, és az előirt for
mában ké .züitek el. teljesen fölösleges azt 
előbb kicsiráztatni. csak az esetben szük
séges a csiráztatás. ha a vetéssel elkés
tünk vagy a melegágyban nem bízunk.

A legrendesebb vetési idő e hó 
2<>-ikától 24-kéig terjed, azon túl már 
szükségessé válik a mag kie.siráztatása.

A magot is különbözóképen lehet 
csíráztatni, a leghelyesebb mód az. ha a 
magot estik ti kipattagzásig csíráztatjuk, 
a másik a fejlődésnek addig a fokig 
való meghagyása. hogy a csirát kézzel 
már meg lehessen fogni, azt azonban, 
hogy a csirát egész hosszúra hagyjuk 
kifejlődni . egyátalában nem tanárslom. 
mert abban az alakban a csira nagyobb 
része elgyöngül, letörik, és ha ki is kél, 
csak beteg palántát adhat.

A csírázás módja a következő: lege
lőször is szükséges a magot a beázta
tó* előtt a szeleit jól megszórni és meg
rostálni. hogy annak minden éretlen és 

i hibás része eltávolíttassák, azután az ép
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Dohánytermelés a külföldön.
Badeni Pfalz, nagymértékben dohányter

melő vidék fővárosából. Manheimból következő 
tudósítást kaptuk, melyet azért tartunk érde
mesnek t. olvasóinkkal közölni, mert abból azt 
láthatják. hogy a dohánytermelés köri!  ̂
másutt is hasonló bajok léteznek, mint 
nálunk.

Manheini. márczius hó.
Itt általános az elégílletlenség a dohány- 

termelők sorában. A múlt évi termés nem 
sikerfiit.

A dohánytermelés m. 1888 évben sem 
csökkent, daczárn annak, hogy a termelők ve
vők hiánya miatt már az előbbi években is 
panaszkodtak.

A növény aueusztu* közepéig gyorsan 
fejlődött, ekkor azonban esős, közben hús idő

járás állott be. mely a dohány további fejlődé- | 
sét hátráltatta. A dohánvszáritás alkalmával a 
nedves idő folytán a penész is kárt tett a do
hánylevelekben. Ehhez járult még. hogy a do- 
hányffl/.érek levétele többnyire nedves állapot
ban történt és ép ez magyarázza meg az ál
talános panaszt, hogy az 1888-iki dohány az 
erjedésben (termentálás) is visszamaradt.

A dohány rósz keletének fő oka azonban 
! nálunk a túltermelés, mely indokolatlan nagy 
J  mérveket öltött. A dohány adó a külföldi kivi- 
! telt meggátolja, amennyiben a külföldre kivitt 
' dohány és dohánygyártmány teljes adórestitutió 
I kedvezményében nem részesül.

Ily ténykörülmények mellett a termelés- 
j nek fogynia kellett volna, tényleg pedig növe

kedett. De mindenfitt fiitették a dohányt tekin
tet nélkül arra. hogy a talaj a dohányterme- ! 
lésre alkalmas-e. és tekintet nélkül arra. hogy j 
a dohány már u terhes adók következtében is 
különös gondozást igényel; a legtöbb vidéken I

megmaradtak a régi helytelen és felületes mód
szer mellett.

Szakemberek nézete szerint nálunk. Pfalz- 
ban csak az által lehetne a dohányüzlet általá
nos pangásán segíteni, hogy a termelők kisebb

melni csak alkalmatos talajban és ott is csak 
finomabb minőségű jobb fajtájú dohányt.

Oly helyeken, hol köztudomásúlag kevésbé 
finom dohány terem, a termelést egészen be 
kellene szüntetni. Olyan hangok is találkoznak 
ugyan, melyek a rendkívüli rósz állapoton se- 
gitendők a védvám felemelését s ő t a d o h á n y  
m o n o p ó l i u m  b e h o z a t a l á t  tartják szük
ségesnek, azonban a nagy többség mind a két 
irányú orvoslási módtól annyira irtózik, hogy 
a kormány, megkísérlés esetén biztos kudar- 
ezot vallana. Nem marad tehát egyéb hátr*  
mint az. hogy a termelést minőségileg emeljük 
mennyiségileg pedig korlátozzuk.

Ferenci? Kálmán
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és egészséges magvakat ritka vászonzacs
kóba téve langyos vízzel megloesolni, me
leg helyre akasztani és mindannyiszor új
ból meglocsolni, a hányszor a zacskó 
tnegszikad. 8— 10 nap múlva a csírázás 
végbemegy.

A magnak szárazon való elvetését, 
minden csiráztatás nélkül ismételten 
leginkább ajánlom, de az elvetés előtt a 
száraz magot is előbb jól meg kell szórni 
és rostálni.

A midőn a mag be van vetve, azt 
igen Unom rostélyos bádogkannából 

langyos álló, eső vagy patakvizzel kell rneg- 
locsolni ; igen helyes volna, ha az első 
locsolásra használandó langyos vízbe 
trágya levet vegyítenénk.

Az ily formán megnedvesitett meleg
ágyat jól be kell takarni, és csak 3 — 4 
napra kell kissé megszellőztetni és csak 
akkor kell meglocsolni, ha a kelés már 
látszik, de azt akkor nagy óvatossággal 
kell tennünk : úgy hogy a locsolás ne 
magasról, hanem közelről. gyéren, véko- 
nyan, és megállapodás nélkül a kannával 
történjék, nehogy a gyönge íásza ki- 
mosatassék vagy túlságos nedvet kapjon: 
sohasem szabad a locsolást magasról esz
közölni. meg később sem. amidőn a pa
lánta már nagyobb, mert az is nagyon 
karos, ha a locsolás a földet nagyon 
megzokitja.

Nem szabad a melegágyat 4, 5 he
tes koráig napjában többször mint egy
szer meglocsolni, és csak akkor szabad a 
takarót levenni, lm az idő oly gyönge és 
verőfényes. hogy a hőmérő legalább 5. (> 
fokot mutasson 0  felett.

Máskülönben naponként csak nehány 
perezre szabad szellőztetni a melegágyat, 
nagyon kell vigyázni arra. hogy ha az 
idő ködös: a melegágy az alatt g o n  d ö 
fi a n betakarva legyen.

Hideg időjárásban elég lm a meleg
ágyat minden másodnap meglocsoljuk. de 
azt mindég langyos vízzel kell eszközölni: 
később, a midőn a palánta már növésnek 
indult, és az idő melegebb, lehet a me
legágyat naponként kétszer is meglo
esolni, de mindég a már mondott íot- 
niában. és a viz akkor is lti. 18 fokú 
legyen. Óvakodjunk lehetőleg a kutviz 
használatától, különösen lm az salétromos 
vagy szikes.

Ha azonban csak kutvizzel rendelke
zünk, jó  azt legalább 2, 3 napig előbb 
nyitott hordók vagy kádakban a napon 
tartani, hogy az kissé megposhadjon és 
fizzál öntözni a melegágyakat.

D arócii Vilmos.

A  dohány Törökországban.
Törökország tudvalevőleg már rég 

idők óta a világ legfinomabb dohány-ter
melőjének hírében áll. Drania nevű Sand- 
schákban a dohánytermelés és ipar fö- 
ezikkét képezi és az 1873-ik évben csu
pán a dohány növelésére több mint 75,000 
holdlett felhasználva.1879-ben az egész ter
més 11-2 millió fontot tett. ebből a kivitel 
7 ti millió font 453 .900  frt értékben 
volt. A vidék dohánya két osztályba so- 
roztatik. névszerint Dratua és Yenidji-fé- 
lebe. jóllehet mindkettő egy fajt képez. 
Az előbbinek levele szélesebb és erősebb

és általánosan sötét-vörőses-barna színű; 
a \ enidji levele kicsiny, könnyű, kevésbé 
narkotikus és különösen finom illatú. Ennek 
legjobb minőségű osztálya fényes sárga 
szinü és innen vette az arany Yenidji 
nevet. A Dráma főleg a tartomány nyu
gati részén terem és nagyobbrészt az 
európai piaczokra vitetik.

A Dráma tartomány dohánypalántái 
a síkon és a hegycsúcson egyaránt ültet- 
tetnek. A síkon azonban a termés sokkal 
jobb és fontosabb. A legjobb levelek, me
lyek sötét-vörös színűek, Konstantinápolyba 
vitetnek, a silányabb és világos színűek 
Oroszországban kelnek el. A hegyek ter
mése sokkal rosszabb minőségű és főleg 
európai piaczokra hozatik. Mihelyt a le
velek megértek, érdes szegélyüek lesznek, 
és akkor 10— 15 egy csomóba úgyne
vezett „manok“-ba köttetik. Ezen csomók 
a kereskedelemben „bashibagli" név alatt 
ismeretesek.

A „Larishabanu tartomány évenkint 
átlag 2 mill. font dohányt termel, melynek 
mintegy ’/, része bashibagli. A síkon és a 
bérczeken termő dohányt „ghyubek“-nek 
hívják és ez adja a legnagyobb mennyiséget. 
Ghubeknek hívják a hegyoldalon termő 
dohányt: ebből évenkint körülbelül 500.000 
fontot termelnek és ez a legjobb dohány. 
Ez 3 0 — 50 fontos csomagokban, gyapotba 
burkoltatik: a kanavászba burkolt fajtát 
„Kenavir“-nak hívják. Amazok a jobb, 
emezek a silányabb minőségűek. E tarto
mány legjobb dohánya Konstantinápolyba 
szállittatik. csekélyebb mennyiség Smyr- 
nába és egyéb belföldi piaczokra. a leg
rosszabb fajta Európába.

A Yenidji tartomány közel a Lagos- 
öbölhöz, több mint 3 millió font dohányt 
(bassmai termel, mely a Larishaban do
hányhoz nagyon hasonlít. A legjobb fajt 
ebből Konstantinápolyba és Oroszországba 
viszik.

Cihiumurgina vagy Komuldsina éven
kint 3 00 .000  font sötét-barna bassmát ter
mel. mely helyi fogyasztásra szolgál; a 
„Sultan-Yari1- sötét - barna bashi-baghli 
áhal tűnik fel.

Az európai Törökországban termesz
tett dohányuk közt a legfinomabb és .legbe
csesebb határozottan az arany levelű Yenidji 
a Yarda folyó mentén, csak ez után soroz
ható a Drania. l ’ersoccian, Larishaban, 
Cavalla és Pravista. Az összes Drama- és 
Yenidji készítményből az Osztrák Magyar 
birodalom évenkint 40"«-ot fogyaszt. Az 
orosz-török háború előtt nagy mennyiségű 
dohány vitetett ki a dunai tartományokba. 
A hulladék levelet szivarka készítésre hasz
nálják

Különösen nagy mesterek a törökök 
a dohányföld trágyázásában. A meleg
ágyakra kecske és juhtrágyát hasznainak, 
a földekre pedig ló- és szarvasmarha trá
gyát. Ezen felül tavaszszal a juhokat és 
kecskéket a dohány földeken összeszorit- 
ják : a talaj umonink és salétrom tartalmú ; 
előbbitől nyeri a dohány az illatot, 
az utóbbi pedig finom jegöczökben rako
dik le a száraz dohánylevélre, miből a 
finom pettyek keletkeznek.

Latakia északi Syriában rég idők óta 
híres dohányáról, mely ott a hegyek fő 
termelési czikkét képezi és magváva! nálunk
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is tettek kísérletet. Itt különféle fajok terem
nek, névszerint:

1. Abu-Riha vagy Dgebeli, mely leg
jobb minőségben az Ansariai hegyekben 
található, ez osodálatos illatáról messze vi
déken híres, mely kitűnő illatot onnan nyeri, 
hogy novembertől — áprilisig azer fa (Quer- 
cus liex) füstjének tétetik ki.

2. Dgidár, melynek sok elfajulása
van.

3. Scheik-el-Bent, mely nagyon hasonlít 
az Abu-Bihához és gyakran vele felcserélik, 
a helyett használtaik is. stb,

A melegágyak gondozása.
Ambál- az ágyak gondozása már ak

kor kezdetét veszi, mikor a belé rakott 
trágyát ablakkal, takaróval leboritjuk. 
hogy erjedésnek induljon, mindazonáltal 
szorosabb értelemben csak akkor kezdő
dik, mikor a magvak kikeltek.

A kikelt rászákat hidegtől, ködök és 
nap hevétől kell megőrizni, figyelemmel 
kell lenni a magvak egyenlő kelésére, és 
hogy azok foltozva keltek, vagy túlságos 
sűrűén, mert bár mily vigyázva és ügye
sen vessük el a magot, az soha egyen
letesen nem fog kelni, mert ily apró 
magnál óvhatlan. hogy belőle itt-ott sű
rűbben, máshol ritkábban ne hűljön.

Első dolgunk tehát, mihelyest a pa
lánta négy levélbe jut, azoknak ritkítása. 
A sűrű vetés, a zárt melegágy hevében 
szükségelt nedvességben kipálik, sót össze
rothad, ezen penész és rothadtság az 
egész melegágyban ragványossága folytán 
elterjed és azt tönkre teszi.

Az ily sűrű palántát okvetlen ritkí
tani kell, úgy annyira, hogy egy-egy nö
vénykének egy-egy négyszög hüveíyknvi 
tér jusson.

A kigyomlált plántákat üres helyre 
kell átültetni: ezt sokkal hamarább tehet
jük. mint a hogy talán képzeljük és ezen 
palántából válnak azután a legjobbak, 
mert az átültetés által erősebb és minden
esetre nemesebbek lesznek.— A mag ne
mesítésére nézve mindenesetre ezen átül- 
tetettekból vegyünk, és már a kiültetés
nél oly helyre tegyük és azon szándékkal, 
hogy azok magot fognak hozni.

Ha az ily kigyomlált palántának a 
melegágyon helye nem volna, ültessük 
azokat jól megmunkált veteményes ágyba, 
mely napos és széltől védett helyen le
gyen.

Bár miként igyekezzünk tiszta föl
det tenni a melegágyakra, óvhatlan. hogy 
abba a gyom és paréj magja ne ma
radjon.

A mint tehát ezen gyomok kikeltek 
és a dohányrászáktól megkülönböztethe
tők lesznek, azonnal kezdjük meg azoknak 
gyomlálását; mert azok nagyobbrészt 
gyors növesüek lévén, a dohányrászákat 
hamar túlnőnék és elnyomnák.

A gyomlálást mindig mérsékelt ön
tözés után kell eszközölni, mert a száraz
földdel sok palántát rántanánk ki. és a 
szomszéd rászák gyökere födetlen ma
radna.

A gyontlálás után ismét meg kell a 
melegágyat öntözni, hogy a fellazult föld 
újra vissza tapadjon.

A gyomlálást mindig úgy kell esz-
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közölni,hogy előbb egy oldalát, azután a má
sik oldalát gyomláljuk, minthogy a meleg
ágy szélessége már azért is úgy van al
kotva. hogy a kézzel a középéig érjen a 
gyomláló; — a melegágyak további gon
dozása a már megírt öntözés, szellőztetés, 
és a hideg elleni oltalmazásból áll. Öntözni 
mindi g csak annyira kell, hogy a talaj 
a vizet könnyen ihassa be. a viz azonban 
sohase álljon meg rajta.

Ha langyos, csendes cső esik. ta
nácsos a melegágy - fedeleket levenni, 
mert az igen jótékonyan hat a rászákra, 
sebes zápor esetében azonban csak addig 
hagyjuk nyitva, inig a talaj magát teli itta 
és azután takarjuk be. nehogy a viz rajta 
megálljon, és igyekezzünk inkább esővizet 
fogni későbbi öntözésre.

Hidegágyaink.
A melegágyak mellé óvatosság ózdi

jából mindég szükséges a hidegágy is.
Ezeket szintén rendesen, és a le

hető legjobb porhanyóé földbe, oly széles
ségbe mint melegágyainkat, készítjük. Óva
kodjunk itt is a nagy szél járta he
lyektől.

Ezeknek készítés módja nagyon egy
szerű. Miután a föld jó mélyen fel van 
ásva. gereblyével jó  apróra törve, e hó 
20-ikáig elvetjük, azon módon, mint me
legágyainkat. szintén reá rostálunk önöm 
porhanyós földet a már leirt mód szerint, 
belocsoljuk trágyalével vegyitett langyos 
vízzel, és gyékényekkel jól betakarjuk, 
nehány nap múlva ismét meglocsoljuk 
langyos vízzel, és újra betakarjuk: ezt 
mind addig folytatjuk, inig a mag ki nem 
kelt. és azután ugv bánunk véle. mint a 
melegágyban lévő palántával.

A hidegföldi palánta mindég jobb. 
mint azon palám, mely a melegágyról 
származik, mert az rendesen erősebb, és 
gyökeresebb, de minthogy későre fejlő
dik. csak is foldozásra szokták hasz
nálni.

Nagyon ajánlatos azonban, ha május
ban már olyan, hogy ültetésre alkalmas, 
azokat onnan nem csak foldozásra. de 
beültetésre is felhasználni.

Londonban szept. hó 2fi-án a do
hánykereskedők és gyárosok nagy számú 
eyülést tartottak, melyen elhatároztatott, 
hogy a dohány és dohánygyártmányok 
beviteli vámjának leszállítását kérelmezik. 
A Sieinssen Gyula és társa czég által elő
terjesztett statistika alapján kimutattatott, 
hogy az 1878-ban életbeléptetett feleme
lése a beviteli vámnak minő káros hatás
sal volt a dohány kereskedésre, miután 
a fogyasztás 1 font 8 unciáról fejenkint ( 
1 font 6*'< unciára csökkent, inig a do- . 
hánykereskedök száma 3 0 2 . 12!)-ből 
292o.49-re apadt. Szintigy fogyott a do
hány-ipar körül alkalmazott egyének 
száma is. Azonfelül a dohány minősége 
is rosszabbodott, mert túl nedvesen hoza
tott forgalomba azért, hogy a vevőnek a 
felemelt adó daczára ugyanazon pénzért j 
látszólag ugyanannyi mennyiségű dohányt j 
lehessen adni. A vámnak tehát a régi I 
tarifa szerinti leszállítása főleg az erősen j 
sújtott kiskereskedők érdekében kívánatos.

Mi hazánk dohánytermelésének ér
deke szempontjából örülnénk, ha az angol 
kereskedők és gyárosok által megindított 
mozgalom a kívánt eredményre vezetne.

Részünkről üdvözölnék a sikert, mert 
ez által dohányunk külkivitele. és ezzel 
együtt dohánytermelésünk jelentékeny 
lendületet nyerne, mert a leszállítandó 
vám mellett módunkban állana dohányaink
kal az angol pinczot is felkeresni.

— Magyar dohány-szállítás Franczla-
Országba. Mint Páriából Írják, az ottani pénz
ügyminisztériumban ez év ápril havában. 24-én 
magyar levéldohány szállítására vonatkozólag

Szerkesztői üzenetek.

T. K. urnák. Szamosujvár :
Kérdéseire következőkben felelünk:
Hogy jó-e a dohánymagot csíráztat

ni és mely naptól, melyik hóba. meddig, 
e kérdéssel l-só czikkünkben bővebben 
foglalkozunk.

A felelet egészen benne van.
2. kérdésére, hogy osirázatlan magot 

ott, a melegebb vidéken mikor vessen be ? 
válaszunk az. hogy ott éppen nem szük
séges a esiráztatást eszközölni, csak hogy 
jó egészséges legyen a mag : azt pedig, 
hogy a mag jó-e. megkísérelheti a más he
lyütt leirt mód szerint Hogy mikor vesse 
a magot, arra nézve azt hisszük, hogy tekin
tettel a melegebb éghajlatra, nem félhetünk 
attól, hogy lefagy, azért is ott már koráb
ban is, pl. már 20-án eszközölheti a 
vetést.

L. J .  urnák Debreezen. Hogy egy 
kata8ztrális hold földbe mennyi magot kell
jen ültetni? arra válaszunk az. hogy jó.

nyilvános árlejtés tartatik. Az 1884-ki év fo- ! ‘'Készséges magból legfeljebb 3 0  gramm
lyamában a H. A., H. B„ H. C., mintákkal 
egyező, 1882-ki és 1883-ki termést! 1.200,000 kg 
magyar levéldohány lesz szállítandó. A lepecsé
telt ajánlatok az említett napon, a gyűlés meg
nyitásakor adandók át a felsőbb dohánvügyi ta
nácsnak. Az ajánlattevés részletesebb követelmé
nyei megtudakolhatok a .Bureauz d 1' Admi- 
nistration centrale des Tabacs á Paris- azután 
a párisi, bordeaux-i, havre-i, marseille-i, ,Manu- 
facturs nationales- és a budapesti franczia fő
konzulátusnál. Azok a minták, a melyek a szál
lításnak alapjául szolgálnak, mindennap meg
tekinthetők a .Manufactur de Paris, uuai 
d’Orsay Nro. 6 3 .,

<2 latnál valamivel kevesebb) szükséges 
minden katasztrális holdnyi föld beülte
tésére.

B. tí. urnák N.-Létha. Lapunk terjesztése 
körül kifejtett buzgó tevékenységéért e 
helyütt is fogadja szívélyes köszönetünket. 
Egyúttal a beküldött 57 írtnvi előfizetési 
dijakat ezennel köszönettel nyugtázzuk.

F e lh ív á s .
A m. klr. Dohány beváltó fel

ügyelőségek, dohány beváltó hiva
talok, pénzügyi Igazgatóságok, vám

és adóhivatalok figyelmét ezennel tisz
telettel felhívjuk a Magy. Dohány-Újság 
hirdetési rovatára, tisztelettel kérvén, le
gyenek szívesek a hatáskörükben előfor
duló a dohány-egyedáruságra, dohány- 
termelésre, átdolgozásra, és ezt a szak
mát illetőleg bármire, például dohánypaj
ták építésére vonatkozó hirdetményeiket 
a M. Dohány Újságba is beiktatni.

A M. Dohány Újság úgy a szakkö
rökben. mint a gazdaközönség körében is 
nagy elterjedésnek örvendvén, szakszerű 
hirdetmények közzétételére a legalkalma
sabb közeg.

Hirdetési díjszabással, postádon is 
szívesen szolgálunk.

Legtökéletesebb
Dohány vágó, uj szerkezetű gépek saját hasz
nálatra és gyárak számára, ugyszinte egyéb a 
dohánytermelésnél szükséges mindennemű pr z - 
kőzfik megrendelhetők a kiadóhivatal utján, 
mely a legnagyobb készséggel és minden dij- 
nélkül eljár az ily megbízásokban. Bőveb

bet a kiadóhivatalban.

kiad óhivatalun k utján .
A bagó . . . .  Csetneki . . . .  
Amersdorft Verpeléti^ . - -
Brasiliai . . . Szent Andrási
Chiras . . . .  Debreczeni . . .
Goundi , . Novara Chinai .
E*ensylvaniai Szamoaháti nagyié- fa
Marylandi . . .  v e l ü ....................... ►
Havanna Floridai . . . . L
Manilla . . . .  Missouri • • • • 0
Portorico . . . Gsetneki muskatály. K 
Virginai . . Gálocsi muskatály . £ 
Laplata . . . .  Gonnecticuti . . . fc
Szlonichi török Dzsonginkhawi . . F
Latakia török EVrsa Sach. £
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Előfizetési felhívás

.MAGYAR DOHÁNY ÖJSÁG‘
czimü szakközlőnyre.

A ..Magyar Dohány Újság' a do
hánytermelés minden ágáról i d ő  é s  
s z a k s z e r  ü czikkeket hoz és czélja a 
dohányfajták szakszerű megismertetése ál
tal is a dohánytermelést emelni.

A -Magyar Dohány Újság- egész 
évi előfizetési ára 4 frt., fél évi 2 frt. és 
1)4 évi 1 frt.. mely vidékről legjobban pos
ta-utalvány mellett a .Magyar Dohány Uj. 
ság kiadóhivatalába Budapest. Árpád-utcza 
7. sz. küldendő.
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