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czimtt ezakköxlönyre.

Lapunk ezime már eléggé megismerteti 
ezélját. A .Magyar Dohány Újság *-gal hézagot 
akarunk pótolni a magyar hírlapirodalomban

Egész hazánkra annyira fontos dohány
termelés-, kereskedés, és dohányfeldolgozás- 
*al 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  dohán y-tala j megválósztásárőt. 
a dohán y-tala j előkészítéséről, a  melegágyak, 
a  mag cet és, az  ágyak gondozása, a  rászák 
kiiiltetése. a, dohán gkajnilás és töltögctés, a  
dohánytctő elhanyás vagy fejezés. kot sózás, ba 
gózásról : beteg növényekkel való elbánásról, 
szedésről, fűzésről, okszerű száritásmétdról. vá
logatás. csomózás és sim ításról, a  esomőzolt 
dohánylevelek d raká sa  és gongütésről sth. 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 
Toron tál, Osongrád. Békés és Csanád megyék
ben. a .debreczeni* név allatt ismeretest 
Szatmár, Szabolcs és Biharban, szokolai. szi
k ija i Aradban, debröi, véghi, kápolnai, ver
peléti) i Hevesniegye, vitnyédi Sopron, füzes
gyarmati, kospallagi Hont és csetnekit Gö- 
íuönnegyébeii. termesztik, hanem az or
szág különböző vidékein Havanna-. Cubu.- 
Ohioi.- Virginia,- Latakia és török dohány- 
maggal is próbát tettek, melyek kitünően 
sikerültek, habár minőségileg az eredetiektől 
lényegileg elütnek. Éhez képest:

A .Magyar Dohány Ú jság* ezé Íja : 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 legalkaliuatosahb fajták termeltesse- 

I nek. Fi tekintetben a .Magyar Dohány Új
ság* sikerült rajzokat is fog közzétenni, 
hogy dohánytermékeink minden neme minő
ségileg és szakszerű lég megismertessék.

A .Magyar Dohány Újság* az 1884. 
évi május l-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 f  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 ggakorlatitag  működő legnagyobb bel- j 
és külföldi erőket, minélfogva a .Magyar 
Dohány Újság* képes lesz az e téren nyíl- j 
vénülő legtulzottahh igényeknek úgy szakis
meret. mint gyakorlat tekintetében megfe
lelni. - Az eddigiekkel csak rövid vázlatát 
akartuk adui 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 i 
fog foglalkozni. Továbbá a közérdek szem
pontjából szívesen tért nyit mindenkinek i 
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.

Darőczi Vilmos
A „Magyar Dyhiioy IJja ig * sterkMztöjo f

.Corvina könyvnyomda 
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A dohánypalánta kezelése és I 
kiültetési módja

Mielőtt a palánta kezeléséről szól
nánk, még megemlítjük azt. hogy a mint 
okvetlen szükséges a faszákat a ködtől 
minden áron megóvni, ép úgy szükséges 
azokat április havában, ha meleg napok 
vannak, a nap kévétől megőrizni, mert ha 
a napnak nagy ereje van. a gyenge fa
szákat kiperzseli; ennek megóvására szük
séges ily esetben a melegágyakat beár
nyékolni : legjobb azt gályákkal, vagy 
pedig deszkával ritkán betakarni, úgy azon
ban. hogy a levegő jól járhassa.

Mihelyest a palánta kiültetésre alkal
mas. meg lehet a kiültetést úgy körülbe
lül április 20. áö-ikén kezdeni, mert csak 
akkor van jó termés a dohányban, ha az 
már május havabán el van ültetve. Meg
esik. hogy e jókori ültetések lefagynak, 
de ez csak kivételes években történik.

Biztosabb termést csak az az ültetés 
nyújt, mely legfeljebb junius 10-ig be 
van fejezve.

•ló gondviselés mellett a palánták 
ötödik-hatodik héten már annyira nőttek 
és erősödtek, hogy kiültetésre alkalma
sakká lesznek.

Bármily gonddal és ügyelőmmel nevel
tük is palántáinkat a melegágyban, és 
bármiként ritkítottuk azokat, azok egyfor
mák nem lesznek sóba. ennélfogva a 
kiültetéshez azokat válogatjuk, melyek jól 
meggyökeresedtek, rövid. erős. egyenes 
szárnak és a fejlődésben a negyedik, ötö-
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| dig levélig haladtak. — A többieket, ha 
még gyöngék, hagyjuk bent s gondosan 
ápolgassuk tovább, a nagyon felnyúlt 
gyönge szántakat pedig szedjük ki s dob
juk el. mert ezek az átültetésre egyátalán 
nem alkalmasak.

Vonatozó vagy sorozó gereblye több
féle van használatban, legajánlatosabbak 
a háromfoguak: ezen eszközön az egyik 
oldalou az első fog a másodikhoz közelebb 
van. a harmadiktól pedig távolabb; ezt 
használva azt nyerjük, hogy van egy szé
lesebb köz, melybe a kertész a szükséges 
munkát megteheti, úgy hogy a dohányban 
kárt ne tegyen.

A palánta-szedést mindig korán reg
gel kezdjük meg. még pedig úgy. hogy 
mielőtt a felszedéshez fognánk, annak előt
te egy órával a melegágyat meg locsol
juk. és igy szedjük fel a palántát: a meg- 
nedvesités által még azt is nyerjük, hogy 
a palánta gyökereken egy kis föld marad, 
mi a megíogamzást elősegíti. A palánta
felszedés után a melegágyat ismét meg 
kell locsolni, hogy a kiszedés által föle
melgetett föld. azott maradt palánták tövére 
visszatapadjon.

•ló szolgálatot tesz. Int a kosarak fe
nekére. melyekbe a palántát szedjük, 
trágyáiéban megnedvesitett rongyokat te
szünk. és a legnagyobb óvatossággal kezd
jük a palántákat szorosan egymás inel
lett felállítva, gyökerével a nedves rongy
ra illeszteni, inig a kosár megtelik, de 
őrizkedjünk attól, hogy a mára kosárban levő
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palántára még egy sort rakjunk, mert ez 
a palántában nagyon sok kárt tehetne.

A kiszedett palánt — ha borongós 
idő nincs, hogy az ültetést reggel meg
kezdhetnénk— helyezzük el árnyékos helyre 
és friss vízzel gyöngéden raeglocsolva 
hagyjuk ott délutánig, a midőn azokat 
okvetlen cl kell ültetni.

Minden nap csak annyi palántát szed
jünk fel a melegágyból, a mennyit az 
nap ültethetünk.

A sorolóval azonban a munkát előbb 
lehet megkezdeni, úgy szintén a szüksé
ges lyukak készítését is, melyeket úgy 
állíthatunk elő a legegyszerűbben, ha jó  
hosszú nehéz botot jól meghegyeziink és 
azt a szükséges helyen, a jól megmiveit 
földbe belé ütjük, arra vigyázva, hogy a lyu
kak egymástól egyenlő távolságban legyenek 
a sorokban ; jó  lesz. ha a juggató a lyuka
kat a sorokban nem átellenben. hanem 
háromszögben, üti. a mint azt a szakértő és 
tudományos Mandisz tanácsolja :ezt a dohá
nyosok műnyelvén kvinkuuksznak neve
zik : ez által csak annyi palántát ültetünk 
a földbe, mintha átellenben volna ültetve, 
de igy a megmunkálás sokkal könnyeb
ben és jobban eszközölhető, a palántának 
több levegője, és kevesebb árnvékja van ; 
a sor egyik végében van a palánta ül
tetve. az átelleni sorban pedig csak más
fél lábnyi távolban kezdődik a sor. Egy 
kis idővel az, elültetés előtt a lyukakba 
vizet töltünk, de csak annyit,  a mennyit 
a föld beiszik : most ügyes gyerekek
tányérba annyi palántát tesznek, a meny-
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.4 dohány-uzsora

— A Magyar Dohány f jiű g  eredeti tárt-zaj* 

Manliaim. niárrzi't*

T. szerkesztő ur!
A minap Magyarországban a tóvárosi la

pok nagy hahót csináltak, és hosszú tudósítá
sokat hoztak az ott tárgyalt első uzsora 
perről.

Egv szegény ördögöt Ítélt el a lenyitö- 
törvényszék. a ki egy még szegényebb ördög
nek összesen huszonöt forintot adott köl
esön.

Az ujahbkori uzsoratörvények azonban nem 
csak a készpénzbeli uzsorát sújtják. Többféle 
uzsora van. Az ismertebbek közzé tartozik: a 
liszt-uzsora, lius-uzsora. szén-uzsora stb. itt 
Németországban egv különös nemét ismerik az 
uzsorának: a dohánv-uzsorát (Tabak-Wiicher.) 
Ez a legveszedelmesebb uzsora fajtákhoz tar
tozik és nagyon óvakodnak tőle. A sáros me
gyei dubinai születésű Edelmann Mór. kit a 
fővárosi törvényszék, a kölcsön adott 2ö irt 
után vett nagy kamat miatt, az 1883 évi 2ő 
t. ez. 1 §-ál>a ütköző uzsoravétségben bűnös
nek mondott ki és e miatt egy havi fogságra 
<•» 100 írt pénzbírságra Ítélt — valóságos edel
mann (nemes) vérszopó azon egyénhez képest, 
mely a dohány-uzsorát gyakorolja. I tt  a Rajna 
mentén van egy szomorú képe emez uzsorá
nak, melyet ecsetelni hivatottabb kezeknek 
vagyok kénytelen átengedni: én csak a puszta 
tények előadására szorítkozom, melyeket tehet-

ségeiuhez képest híven szándékozom leírni.*hát 
ha önöknél is érdekel valakit ’i

Történetkénk hőse egy ős nemes család 
ivadéka, gyönyörű kis birtoka volt a Majna 
mosta vidéken. A birtokos egészen tehermente
sen örökölte. Cornél. kiről szó van. velem régi 
ismeretségben állott. Iskolatársak voltunk a 
német egyetemen. Fiatal és boldog emberek 
hamar kötnek barátságot. Mi is barátok és pe
dig valódi barátok lettünk. Főméi később abba 
hagyta tanulmányait és szorgalommal, fiatalsá
gának egész hevével látott a gazdálkodáshoz. 
Egyedüli \:igya most az volt. hogy örökölt 
vagyonát megtartsa, gyarapítsa. Munkássága és 
szorgalma nem maradt siker nélkül és csakha
mar észre vette, hogy az eredménydus munka 
az embert elégedetté is képes tenni. <Vrnél 
nemsokára házi tűzhely alapítására is gondolt 
es csakhamar a vidék legkedvesebb, legszen
débb lánykáját vette el feleségül.

Barátomnak érző szive volt. képes volt 
melegen érizni. Feleségecskéjét forrón szerette 
s igen-igen boldog volt. De nem tartott soká
ig. Nem sokára eljöttek a keserű napok, a 
futó örömöket a bánat éjei elhomályositák s a 
szegény Cornél tizszerte nagyobb kint állott ki. 
mint a mennyit élvezett n boldogság kelyhé- 
ből. Egv szép napon ugyanis belép hozzá bir
tokos szomszédja és a többek közt elbeszéli 
neki. hogy idei dohánytermését elndván azért 
4000 frtot kapott. Barátom szokott hévvel ra
gadta meg az eszmét, hogy ő is dohányt fog 
tenyészteni. Azonban a gazdaság e nemére nem 
lévén berendezve, uj beruházásokat kellett tenni. 
Fájdalom. Cornél rósz számoló volt és igy be

ruházásokra többet költött, mint a mennyit 
birtoka rendes utón jövedelmezett. Adósságot 
kellett csinálni. Emberünk kereskedésre ter
melt és dohányát nem gyárosnak, hanem kere**- 
kedőnek adta el. Ez volt veszte. A jószívű ke
reskedőnk segitett barátom baján. Péuzt adott 
neki. Nem készpénzbeli kölcsön 0 —8«° kamat
tal. oh nem. Mert a mi gentelemanne dohány
kereskedőnk nem ad kamatos kölcsönt, ilyen
nel ő nem foglalkozik. Barátomtól más módon 
vette ő a kamatot. Megvette tőle Ö évi termését 
előre olv potom áron. hogy lehetetlen volt 
boldogulnia, mert a befektetés és költség na
gyobb összeget képviselt, mint a mennyit a 
dohány árába kapott.

Az előttem fekvő szerződés pontjait, me
lyet a jószivü kereskedő telekkönyviig is biz
tosított. is megírnám, hogy t.olvasóimat tartalmá
val megismertessem. hátha hasznára vál
nék egyik — másik honfi társunknak-'— azon
ban félek, hogy levelem nagyon bosszúra nyú
lik és szerkesztő ur nem fogja kinyomatni, 
amiért is sietek azt befejezni. A terhes szer
ződés következtében Cornél mindig jobban é« 
jobban merült bele az adósságokba, ugvannvira. 
hogy szép kis birtokát azok miatt elárverezték. 
Ezt szegény barátom nem tudta túl élni és 
forrón szeretett nejének és gyönyörű két kis 
leánygyermekének hátrahagyásával öngyilkos 
lett. Az érdekelt felek panasza folytán az 
illető kereskedő a fényi tő törvényszék elé á llít
tatván turpissága rábizonyult és méltó bünte
tése alól nem menekült.

F erenc:y  Kálm án.
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n.vi cgv sorra elégséges és azokat vagy 
a lyukba vagy mellé lökik, s az utánok 
jövő ügyes ültető aztán a palántát a 
lyukba illeszti, földet kapar az ujjávnl a 
tövére, és azt nagyon óvatosan, hogy el 
ne törje, megszorítja vagy ujjával. vagy 
pedig a szokásos faszeggel.

Bármiként tegye: a fő gond mindig 
az legyen, hogy a tövénél üresség ne 
maradjon, és hogy a gyökér derékban 
el ne törjék.

Dolliinyföld és annak elkészítése.
Nagyon nehéz azt megállapítani, hogy 

ilyen vagy amolyan főidbe kell. vagy le
het dohányt termeszteni, mert hiszen min
denki olyan földben termeszt, a minővel 
rendelkezik. Sok helyen homok-buezká- 
kat islehet látni dohánynyal befiltetve.melyek 
többnyire trágyázva sincsenek: a növény ily 
helyen vékony szárú, ritka, apró levelű, 
és a gazdának jövedelmet nem hoz. de 
szokásból is dohányt termeszt benne min
den igaz ok nélkül.

En a gyönge homokföldön, oly 
őzéiből való dohány - termesztést, hogy 
abból jövedelmet lnizzunk. hasztalan tö
rekvésnek tartom.

Azonban kétségtelen, hogy a homo
kos talaj adja a legjobb gyönge pipado
hányt. valamint a legjobb szivar leveleket 
is. de nem szélfuvásos, sárga homokban, 
hanem erdóirtás. vagy telepvényes, fekete 
homok, feltört régi legelő és ezer más. 
lóherés. és ármentes száraz tófeneke
ken.

Ezek a most említett földek adják 
a legjobb minőségű és mennyiségű do
hányt.

I te a fekete, süni erős földön nem igen 
tanácsos a használt mély földeket igénybe 
venni, mert ha fentebb eső földeket, trágya 
hiányában, a dohány ültetéstől elvonni és 
helyébe az alantabb fekvő mély földeket, 
melyek nagyobbrészt nedvesek, használ
juk : megtörténhetik, hogy megszólításuk 
későre esik. és megmunkálásokban kése
delem áll be, ha nyári időben ezen földek 
nagyon is megszáradnak, és zokoluak. mi a 
megkapálást is késleltetheti, ott tehát, a hol 
ezen mélyebben fekvő földek ez eshetőség
nek kitéve vannak, jobb azokat mellőzni.- 
habár némelykor dúsan teremnek, miután 
gyakran csalnak is. amennyiben a dohány
nak nincs mega  kellő égő anyaga: jobb 
tehát a biztosabb fensik földeket dohány- 
termelésre használni, és azokban termelni.

A dohány földek, melyek már ősszel 
fel lettek szántva, most mihelyest annyira 
szikkadtak, hogy a szántás kissé porhanyón 
és nem szalonnás. ismét fel kellés pedig jó 
mélyre szántani, és fogas boronával jól meg 
fogasolni.

A földet a beültetés előtt egy pár nap
pal okvetlenül ismét fel kell szántani, foga
solni. esetleg meghengerezni. a fris szán- 
dásra azért van szükség, hogy a gyom, mely 
a régebb szántásban részint kikelt, részint 
kelésben van, eltávolíttassák megsemmisi- 
tessék.

E szántásnak azt a hasznát vesszük, 
hogy a föld jobban megnöveltetik sa  kike
lésben lévő gyomot kipusztitja. és igy 
a kiültetendő dohánypalántát könnyen nem 
nyomja el.

Ha a dohányföld nedves és vizenyős, I 
jó  lesz még most a hajtásokba a szántás | 
előtt, barázdákat huzni. hogy a nedvesség 
esetleg viz , le szivárogjon ; a tavaszi sze
lek mellett ezen barázdák jó szolgálatot 
fognak tenni a föld mihamarábbi meg
szánt)! atására.

Gondoskodni kell arról, hogy ha ne
tán a föld végeinél, álló viz. vagy árkok, 
melyek vizet tartalmaznak, — nem vol
nának : ez esetben több helyen közzel a 
kiültetendő palántához gödröket kell ásni. 
hogy azok esővízzel megtelhessenek, hogy 
az ültetéshez szükségelt vizet bőven szol
gáltathassák. mert nem csak a palánta 
elültetésénél szükséges a viz, hanem szük
séges azt már a kiültetés után is legalább 
háromszor megöntözni, még pedig az el
ültetés napján este. másnap reggel és 
este kell azt okvetlen eszközölni, ha közbe 
eső nem volt.

Az ültetést, ha csak kivihető, mindig 
délután két-három órakor kezdjük, nehogy 
a gyenge rásza egész nap a nap hevének 
legyen kitéve, miáltal a gyenge palánt ki- 
perzselódik: felhős időben azonban az
ültetést reggel kezdhetjük.

A dohánvfóldön a rászákat sorok
ban kell ültetni megfelelő távolságban, 
nehogy egymás fejlődését megakadályoz
zák : továbbá úgy. hogy a levelek meg
sértése nélkül bármikor ne csak közzé 
férhessünk, de meg is munkálhassuk.

A térrel azonban gazdálkodnunk kell, 
mert amily helytelen a rászákat sűrűén 
ültetni, épen oly hiba lenne az egyes 
növények által szükségelt helynél többet 
hagyni: mert ez földpazarlás lenne.

A rászák távolságát a sorokban, va
lamint a sorok távolságát egymáshoz, a 
dohány faj minőségéhez kell szab
nunk.

A nagylevelü dohányok több helyet, 
nagyobb teret kiváltnak, az apróbb levelű 
dohányt pedig sűrűbben ültethetjük na
gyobb fajta dohányoknál.

A rendes vonalozó gereblye három 
láb széles vagy egy és legyen, úgy, 
hogy a sorok között három lábnyi széles 
köz maradjon.

A sorokban pedig a rászák egymás
tól egy és fél. vagy egy és egynegyed 
lábnyira legyenek ültetve.

Visszatekintés tíz 1883-ik évi 
dohánytermésünkre.

Evek során át kizárólagosan csak do
hánykezeléssel foglalkozván, megszoktam 
annak tüneteit észlelni, különösen hogy a 
szokott kezelés és fermentálás után minő 
változtatásokon megy keresztül, minő be
folyással van arra az erősebb vagy gyön
gébb erjedés. — Nincs ugyan szándékom 
most itt e helyen részletekbe bocsátkozni 
e tárgyról ■— azt fentartom magamnak 
továbbra — ezúttal csak azt akarom 
mondani, hogy egy néhány év óta azon 
szomorú tapasztalásra jöttem, hogy évről 
évre dohányaink minőségben roppant alá- 
szálltak.

De különösen az 1883-ik évi termés, 
mellyel éppen most foglalkozni akarok, a 
többi megelőző éveket rósz anyagban na
gyon túlszárnyalta.

Ezen jelenség megállapítására nagyon
sok érvet lehet felhozni.

Első sorban a földben rejlik a leg
nagyobb baj, mert az a föld, melyben a do
hányt termesztjük, nem bir már ama szűz 
erővel, melylyel a megelőző években birt, 
több rendű termesztmények által termő 

[ ereje csökkent, a trágya állomány nem 
elegendő arra. hogy annyi földnek vissza 

j adja a szükséges táperót, szóval több te- 
' rületen termesztünk dohányt, mint a 

mennyit tulajdonkép termeszteni kellene, 
és nem csak földünk van megerőltetve, 
hanem hiányoznak azon termesztendő 
mennyiséghez a szükséges épületek is.

A munkáltatásban is sok helyen nagy 
hibákat követnek el, a palánta kiűzetésé
től kezdve egész a dohány besimitásáig. 
Kezdetben is már nem a minőség, de 
csak a mennyiséget tartjuk szem előtt, 
e téves czél elérésére kezdjük a palántát 
nagyon egymás mellé, közel, sűrűén a 
sorokat xzükebb közökkel ültetni, nem te
kintve azt, hogy az elültetett palánta-faj 
nagylevelü, és sűrűségénél fogva a ter
mészet törvényeit nem követheti, hogy 
nagy levelűvé nője ki magát, mert össze- 
szoritott állapotában ez meg nem történ
hetik és levelei, melyeknek nagyoknak, 
széleseknek, nyúlánkaknak kellene lenni, 
törpék maradnak, a levél vastagabb, durva 
ripacsos, és soha tökéletes, rugékouy, 
szép szinü nem lehet kifejletlensége kö
vetkeztében.

iMcit ha az apróbb fajta dohányt 
sűrűbben ültetjük, annak még vau értelme, 
de nálunk e tekintetben külömbséget nem 
tesznek, legyen az nagy fajú, vagy apró 
levelű fajta, mindegyiket sűrű sorokban 
és közzel egymáshoz ültetik — pétiig 
mindenesetre téves a felfogás: még az 
esetben is. ha csakugyan csakis mennyi
ségre szándékozunk termeszteni, még az 
esetben is jobb. ha a nagy fajta dohányt 
ritkán ültetjük, mert kifejlett nagy levelei 
habár számban kevesebbek a sürü ülte
tés által létrejött apróbb levél száminál, 
súlya azonban megüti amazokat.

A további hibák: elhanyagolása a pa
lánta mogfogamzá8a után rögtön szüksé
gelt garaszolásnak, mely azért szükséges, 
hogy a gyom a kapálásig a gyönge rá- 
szákon erőt ne vegyen: ennek elmara
dása örök hiba: hiba továbbá a kapálá
sok és töltögetés idejének pontos meg 
nem tartása, a nagyon lényeges és pon
tos elkocsozás hagyása is nagy bajt okoz, 
úgy szintén a törés, fülcsztésnek sat sat 
szóval sok hiba elkövetésének lehet a 
rósz minőséget tulajdonítani, mely mór 
több év óta mutatkozik

I>e hogy a legutóbbi évben termelt 
dohány minőség tekintetében oly roha
mosan alább szállt a megelőző években 
termeitekhez képest, ahhoz más fontos 
oknak is hozzá kellett járulni.

Szerintem a már általam annyiszor 
jelzett éretlenségben van a fő tényező, ok, 
mely most a munkálatnál kézzelfogható- 
lag tárul fel előttem. Ezen dohányok a 
fermentálás után durvák, érdesek, szi- 
netlenek. penészesek és rendkívüli szára- 
zak és törékenyek ; e jelenségeket hatá
rozottan elkésett dohányoknak tulajdonítom. 
Lehet ugyan érett dohány is durva, szá
raz stb. de az csak a talajának tulajdo-
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nitható, és ekkép is soha nem lehetnek 
oly mérvűek e tulajdonságok, mint az 
éretlen dohánynál.

Klöbbeni állításomhoz visszatérve : 
eJső sorban oda kell törekedni, hogy le
szállítsuk a termesztendő területeket a 
viszonyokhoz képest, feltéve valaki terje
delmes birtokából ,r)0 holdat szemel ki 
a legjobból dohánybeültetésre és azt 
mondaná : én az .r>0 helyet estik 25 holdat 
fogok termeszteni, de a már az eddig is 
kijelölt legjobb 50 hold tőidből, annak is 
jobbik részét fogom kiválasztani a szán
dékolt 25 hold beültetésére, és ezen fél 
mennyiséget jobban és könnyebben bírom 
betrágyázni. és annak minden néven ne
vezendő munkáját megadni, és az 50 
holdhoz szánt épületek, talán a 25 hold- 
dra elégségesek lehetnek.

Ha igv fognánk gondolkozni, reá 
jönnénk arra is. hogy talán nem is szüksé
ges kizárólagosan esak mennyiségre dol
gozni. de jobban ki fogja magát tizetni. ha 
a minőségre fektetjük a súlyt, és ez irány
ban működve, a mennyiség is meg lesz. 
mert a rendes növelés mind a kettőt meg
adja és a jő  dohányok mindig jól voltak 
megfizetve és ezután talán még jobban 
lesznek megjutalmazva.

Igyekezzünk tehát e czél elérésére, és 
a Magyar Dohány Újság mindig oda fog 
működni, hogy a dohány kezelése körül a 
szükséges lehető legjobb tanácsokkal szol
gáljon.

Külföldi hangok a dohány
termelésről.

Gyakran nyilvánul az a jelenség, 
hogy annyiszor, a hányszor rósz a ter
més. s a termény csekély, de valódi ér
tékének megfelelő áron kél el. hogy az 
egyedáróságot vagy magasabb vámdijat 
követelnek.

A német termelésnek nagy emelke
dése például eléggé bizonyította, hogy a 
védvám elég magas és mégis várniuk oly 
férfiak, kiknek Ítélete nyom a latba, és 
a kik elhihetik. hogy magasabb védvám 
eszközül szolgálhatna arra. hogy a terme
lőnek nagyobb árt biztosítson dohányáért. 
A dohány ára mindig annak m i n ő s é- 
g é h e z s a kereslet s kínálat közti vi
szonyhoz alkalmazkodik. A felemeli vám- 
dij egyrészt a fogyasztást még jobban 
csökkentené, másrészt a termelést emelné, 
minek folytán az ebből keletkezett túlter
melés az árakat épen úgy mint ma le
szállítaná.

Rósz termés ellen vámemelés nem 
használhat, a rósz dohányt az nem teheti 
jóvá.

A |ö dohány múlt őszszel nagyon 
drágán tizettetett. mi arra mutat, hogy a 
gyógyszer egyes-egyedül a gazdák kezé
ben van letéve, a menynyiben arról kell 
gondoskodniuk, hogy a terményt javítsák. 
A dohány ára mindenesetre befolyással 
lesz a dohány terjedelmére nézve és 
minden egyesre az a feladat vár. hogy 
megítélje azt. vájjon szántóföldje dohány- 
termelésre alkalmatos-e illetőleg meg- 
üzeti-e jobban a befektetést és mun
kát. avagy inkább azt más gazdasági ágra 
használja.

Nyomatú a kia

Hu jó és alkalmas u föld, akkor gon
doskodjék u termelő jó  trágyáról is, s 
gondolja meg, hogy a trágyának neme 
rendkívüli befolyást gyakorol a termény 
szagára. Sohase használjon juh-, kecske 
vagy disznótrágyát, vagy nagyvárosi hul
ladékot, hanem mindig jól megerjedt ille
tőleg állt trágyát.

A dohánylevelekkel való bánásmód is, 
különösen azok leszedése után. igen rósz 
állapotban van még. Nem kell a régi el
járási módnál megállapodni. Századunk 
előrehaladását s tapasztalait ezen a téren 
is lehet értékesíteni. Az őszi idő befolyá
sától itt is lehetne magát független i- 
teni.

Van példáfd oly dohány is. mely 
alkalmatos készülék mellett mesterséges 
szárítást eltűr: olyan dohánynemeknél 
pedig, melyek a szárítás e módját el nem 
tűrik, gondoskodni kell megfelelő szellős 
szárítóhely ról.

A nagy levelű dohánynemeknél a még 
nedves szár miatt nem lehet a dohányt 
a szárítóról levenni.

Ha a dohánylevél már száraz s még 
szép színű, akkor a szár még soká nedv
teli. s inig kiszárad, midig ismét a levél 
megnedvesedik s minőségben, nerakülöin- 
ben színben vészit. Ha nem lehetséges a 
szárt mindjárt a levél - szedésnél kivágni, 
s igy külön szárítani, nem lehetne- e an
nak a levelen kiálló részét deszkára el
helyezve egyszerű készülék által legyalulni, 
vagy legalább hosszú vágás által fel- 
metszve a nedvet gyorsan elpárolog
tatni ?

Nagy hasznunkra volna bizonyosan, 
ha egy gazdasági egylet mintaállomást 
rendezne be. hol kísérletek s tanulmányok 
eszközöltetnének a dohány javítása vé
gett.

Szolgáljanak e megjegyzések az ül
tetőknek beható értekezlet alapjául, s 
tűzzenek ki pályadijat egy kis munkára, 
melyet minden termelőnek lehetne aján
lani. Csak a termény javítása által bír
hatja el a dohány a versenyt s biztosít
hat magának biztos tért a világpiacion 
függetlenül a fogyasztástól.

Mindazok n ettre , a kik a :  előfizetést még 
In min küldték, jwsta utalványt mellékeltünk, tisz
telettel k én e  őket. Iioyy az előfizetést minéleléibb 
teljesíteni szieeskedjenek, nehoyy lapunk szétkül
désében fennakadás álljon be..

Dohánytermelés! statisztika Pest- 
megyében. Az alább közlütt adatokat Bellagli 
Imre pestmegyei közigazgatási biztos hivatalos 
jelentéséből veszszük át. A dohánytermelés a 
múlt évban a budapesti körzethez tartozó terü
leteken nem volt kitűnő, csak középszerű : azon
ban ebben az évben is több egyes termelő ki
tünően kezelt dohányt szállított be. A budapesti 
körzetijén összesen 25 község és puszta termelt 
dohányt, engedélyezve volt 22 lő  hold és 800 
négyszögöl, valósággal he lett ültetve 2140 
hold és 800 négyszögöl terület az úgynevezett 
tiszai dohányfajjal. Beszáll itta tott összesen
1,326.077 kgr. dohány. Ebben volt: válogatott 
l lő, 653 kg.. 1 osztályú 227.454 kg. II. oszt. 
601.828 kg. III. oszt. 301.808 kg. csomózott kacs 
6465 kg. tiszta hulladék 4762 kg. haszonvehe- 
tetlen 112 kg. V termelők saját használatára 
kiszolgáltatott 2336 kg. Ezen dohány mennyi
ségért kitízetetett a termelőknek : a dohányányn- 
gert 2oJ,504 frt lő  1 , kr. fuvarjárulék fejél>en 
8910 frt 3 8 ',  kr. összesen 260. 414 frt 54 kr.

tulajdonú* „Co.vina" kttajTayomiU Áo kiailú-Ur.let Hudape

Előlegül kaptak a termelők 46,777 frt 3 krt. 
Engedélyilletéket fizettek 2342 frtot. A tapasz
talás azt mutatja, hogy a nagyobb birtokosok 
általán több és szebb dohányt termelnek, mint 
a községek. A kitűnő kezelést illetőleg, úgy 
ebben, mint az előző években első helyen áíl 
Koburg herczeg vacsi és özv. Várady Gáborné 
örkénVi dohánya. Ezt az állítást igazolja a kö
vetkező összehasonlítás; Vacson Koburg herczeg 
termelt egy holdon 859m/m kgrot., molyban 
válogatott 157*1,3 kgr., I. osztályú 248,T/,„ 
kgr. volt. Örkényen özv. Várady né termelt egy 
holdon átlag 684*%«o kgrfc, melyben válogatott 
1573 ,„  kgr.. L osztályú 192'6'/**# kgr. volt. 
Gyón termelt egy holdon 369u kgrot. ebben 
válogatott 12*"t,o kgr., I. oszt. 50*/* kgr. volt. 
Szent-Márton-Káta egy holdon termelt 3741 
kgrot. ebben válogatott aem volt, I. oszt. pe
dig 35*1,0 kgr. Nagy-Káta termelt egy holdon 
494*1,-.. kgrot* válogatott nem volt benne, I. 
oszt, pedig csak 55*.’,s.-, kgr. Igen szép és kitű
nően sikerült Hoitsy Sándorné Puszta-Dános
ról. Benedikty Gyula Tápió-Szeléről, Vekerle 
Sándor és Béni József Mike-budáről, Gróf Ká- 
rolzi Sándor Bókáról, valamint, Liebner, Röt- 
zer Kakaósról és Zrumetzky Inárcs pusztáról. 
A beváltó hivatal tisztében lelkiismeretesen járt 
el, ugv hogy a termelők részéről panasz nem 
fordult elő.

Szerkesztői í/enet
Minden kezdet nehéz.. De különösen so

kat kell küzdenie a nehézségekkel mint már 
több alkalommal hangoztattuk nálunk egy 
szaklapnak megjelenése után s a kit nem he
vít a lelkesedés tüze, n ki az ország érdekeit 
nem hordja szivén, az csakhamar el fog lan
kadni a küzdelemben.

Mondanunk sem kell. hogy mily jó l esik 
ilyenkor látni, hogy vannak derék hazafiak, a 
kik Ijelátva azt. hogy a Magyar Dohány Újság 
a termelőknek mily hasznára van, minden 
igyekezetüket oda fordítják, hogy körükben 
lapunk minél szélesebb elterjedést nyerjen. És 
pedig első sorban a temesvári dohánybeváltó 
hivatal derék főnökének és hivatalnokainak 
kell e helyütt nyilvánosan megköszönnünk a 
buzgalmat, melyet lapunk terjesztése körül ki
fejtenek.

A temesvári beváltóhivataltól ugyanis 
következő hivatalos átiratot vettük :

251. szám.

A Magyar Dohány Újság
tek. szerkesztőségének

B l’D A PESTEN

Becses lapjának támogatása érdekében 
benti körözvénv e körzet valamennyi dohány
termesztő községének és nagytermelőinek át
küldetett.

M. kir. dohánybeváltó hivatal.
Temesvárott, 1884. márc/.ius hó.

251. tíÁxu Helül :
Az érdemes községi elöljáróságnak

Egy hazánkban régen érzett hiánynak 
eleje vétetett, midőn .Magyar Dohány Újság* 
czim alatt gazdasági szaklap jelent meg, mely 
a dohánytermelés és okszerű kezelés különféle 
módozatairól fejtegetéseket tesz közzé.

Ezen hírlapot ajánljuk az érdemes köz
ségi elöljárók, egyesületek, társaskörük és egyes 
dohánytermesztők figyelmébe.

A lap megjelen havonként kétszer, elő
fizetési ára pedig egy évre 4 frt.

A szerkesztőség és kiadóhivatal Budapes
ten. Arpád-utcza 7. sz. alatt van.

Magyar kir. dohánybeváltó hivatal.
Temesvárott, 1884. évi márczius hó,

.  *

Fogadja a temesvári heváltóhivatal fő
nöke és tisztviselői, valamint a többi beváltó- 
hivatalok, melyek lapunkat terjeszteni igyekez
tek, fáradozásukért legőszintébh küszönetünket.

A M agyar Dohány Újság
'zerk0*Et£ft4g«.

Felelő. .zerLe.ztő: Daráéit V ilm a ,.
f, Arpád-uD /» 7 t ik it
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